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Holandijos sei VOKIEČIUS
Gerovės” Pranašai

Krimihalis Sindikalizmas

Nauja Paskolos Našta

Teisia 300 Kovingų Darbininkų; Daugelį Ateivių Skiria I 
Deportavimui; Specialiai ’ Augšta Paranka Veikėjam j U

Jis sako, kad sparnam dary
ti buvo,naudojama ir didelių 
paukščių plunksnos.

spekuliantai ir politikieriai 
O bonų ir nuošimčių atnlo- 
kėjimas bus išveržtas įvai
riais mokesčiais iš darbinin
kų'ir vargingų ūkininkų.

krautuves ir pasiimdami maisto, čia yra paveikslas krautu

i Naujas Karas Ateisiąs 
; “Žaibo Greitumu”

Portland, Ore,—-Komunis
tų kandidatas* į miesto ma
jorus Dirk de Jonge areš
tuotas ir po; $1,000 paran
kos laikomas teismui. Jis 
ir 19 kitų bus teisiami kai
po “kriminaliai sindikalis? 
tai.” 'Bet jų “kriminalizmas” 
yra tik tame, kad, jie veik
liai padėjo laivakroviams 
streikuoti.

AMERIKAI REIKIĄ
2300 LĖKTUVU

vadus. Bet sumoksiąs nepa- 
vyko, ir pasaulinis darbinin- { 
kų spaudimas privertė ištei- _ 
sint drgg. Torglerį, Tanevą, 
Dimitrovą ir kt. Atsidūręs 
keblioj padėtyj, tada Hitle
ris sulig teismo nuospren
džio nukirto galvą van der 
Lubbei, kurį patys fašistų 
valdininkai buvo parinkę 
tam darbui.

Little Amerikoj, kur n 
dasi tyrinėtojas admiro: 
Byrd, yra dabar šalčio 
laipsniai žemiau zero.

Berlynas. — Iš Klaipėdos

Viso pašau- ninkas pareikalavo jį pa- 
liuosuot, kuotnėt pamatė, 
kad jO- brolis vaikščioja 
streiko pikietų eilėje. •

Komunistų Partija yra iš
leidus lapelių atsišaukimų į 
milicininkus.

Vieno Laivo Daktaro 
. galba Kitam

Negaudami jbkios pašalpos iš Amerikos Darbo Federacijos, San Fran 
cisco darbininkai per visuotiną streiką buvo pradėję patys gelbėtis, jei 
darni 
vės, iš kurios streikieriai taip pasigelbėjo

Komunistų Internacionalas 
ruošiasi prie Septinto Kongre
so. Pasaulyje daug yra naujo. 
Nuo šešto Kongreso daug kas 
pasikeitė. Viso pasaulio revo
liuciniai darbininkų vadai suva
žiuos, apsvarstys, pasvers visus 
mūsų atsiekimus, patyrimus ir ūžiamuosius 
nuties naujus planus kovotns

Washington. — Amerikos 
iždo ministerija išleido dar 
$100,000,000 “vertės” bonų, 
kurie pirkikams žada 3 nuo
šimčius metinių palūkanų. 
Ši nauja vidujinė paskola 

Jungtinių Valstijų ponai nori yra skiriama neva patar- 
gauti iš Sovietų Sąjungos pini- nauti farmeriams morgičių 
gų. Jie sako, kad caro ir Ke- reikale. Pasinaudos buožes, 
renskio valdžia buvo skolnos 
apie 600 milionų dolerių. So
vietų Sąjunga pervedė tą klau
simą Washingtone savo atstovui 
drg. Trojanovsklui išrišti su 
Washington© ponais.

Darbininkų streikų 
plečiasi po visą šalį. Negali dar
bininkai pakelti Roosevelto NR- 
A išnaudojimo sistemos. Prieš 
streikuojančius darbininkus sta
toma Nacionalė Gvardija. To
ledo, San Francisco ir kitų Ca- 
lifornijos miestų generalis strei
kas. Dabar valstijos armija 
jau pasiųsta į Minneapolį dar
bininkus žudyti. Reikia sukelti 
masinius protestus prieš armi
jos ir policijos terorą!

Vokietijoje fašizmas visais 
garais eina prie pasiutimo, žu
do darbininkų vadus, desėtkais 
tūkstančių grūda į kalėjimus, 
šaudo vieni kitus, o jaunimą 
pratina prie kardų dvikovos.

Washington. —■ “Mėlyno
jo aro” . .valdiškas ,blofęris 
Leon Henderson pranašau
ja, kad 'rudenį • pagerėsią 
dąrbak Ar>čia neprisimena. 
Hooverio pranašystės, kad 
“gerovė jau iš už kampo 
žiūri?” ;

Plymouth, Ang.—Ant jū
rų susirgo anglų laivo “Mai
denhead” kapitonas, o dak
taro neturėjo. Atsišaukė 
per radio. Tuomet priplau
kė vienas Holandijos laivas; 
jo gydytojas suteikė anglui 
daktarišką patarnavimą; po 
to sugrįžo į savo laiyą, ku
ris toliau sau plaukė.

Paryžiuje mirė Sovietų Są
jungos atstovas drg. Valerian 
S. Dovgalevski. Jis buvo 49 
metų amžiaus. Paskutiniu lai
ku labai nesveikavo. Jo pele
nai atgabenta į Maskvą ir iškil
mingai bus palaidota Kremliaus 
sienoje.

Chicago. — Pereitą sek
madienį, beeinant iš Bio- 
grap.h teatro John Dillinge- 
riui, garsiausiam Amerikos 
plėšikui - žmogžudžiui, 15 
valdžios agentų ir policinin
kų ėmė šaudyti ir ant vietos 
jį nudėjo. Jis nepaspėjo iš- 
sitraukt revolverį. Viena 
pašalinė moteris per klaidą 
pašauta.

Dillinger su sėbrais buvo 
padaręs kelioliką žmogžu
dysčių ir drąsiausių plėši
mų. Kovo 3 d. š.m. jis pa
bėgo iš Crown Point, Ind., 
kalėjimo ir iki šiol buvo me
džiojamas. •

Liepos 25 dieną sukanka 40 
metų nuo to, kaip Japonijos 
plėšikai užpuolė Chiniją. Tai 
buvo 1894 metais. Liepos 25 
d. trys Japonijos karo laivai: 
“Akitsushima”, “Yoshino” ir 
“Naniwa” komandoje Togo 
slaptai užpuolė Chinijos trans
portus su kareiviais ir nuskan
dino. Japonija pavergė Korė
ją, pasigriebė didelę Formosa 
salą, Pescadores salų grupę ir 
dar gavo nuo Chinijos 230,000,- 
000 taelių kontribucijos.

Nuo to laiko Japonijos impe
rialistai pradėjo vis daugiau 
pūstis.

naujo bus teisiamas. Išgel
bėti jo ir drg. Thaelmanno 
gyvybę tegali tik audringi 
darbininkų protestai ir de
monstracijos.

KRISLAI
Gelžkelio Pelnai.
40 Metų Sukako.
20 Metų Sukanka.
Streikų Banga. 
Septintas Kongresas.

Rašo D. M. š.

viais išdaužė San Matea ir 
kitas “komunistę” 

Pen-1 susirinkimų vietas; areštavo

St. Malo. — Franci j os ka
ro ministeris gen. Petain 
pareiškė, jog sekantis karas 
“trenks netikėtai kaip žai
bas.” Taip jis kalbėjo at
sargos oficierių kongrese. 
Ragino bile momentu būt 
prisirengusiems.

valdvietes ateinantiems rin- j 
kimams. •

Per ketvertą dienų įvairio
se kitose Californ. vietose 
dar suimta šimtai “raudo- k’i ’ • 'nųjų”, kaipo “valkatų.” Bet 
Revoliuciniai darbininkai ne
nuleidžia rankų. Komunis
tai visu smarkumu darbuo
jasi, kad tebestreikuojautie
ji laivakroviai ir marinin-' •_ 
kai nepasiduotų streiklau* 
žiškai Roosevelto komisijai, 
kurią nori lyg į gerklę dar
bininkams varu įbrukti 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai. . , ii

NUO KARŠČIU ŽUVO KRIUS1NA KLAIPĖDOS 
NET 256 ŽMONES: VOKIEČIUS S

Šimtai Mėty Atgal Jau 
Buvo Oru Skrajojama

Meksikoj Aztekams 
žinoma, kaip be motoro • ninkas 
sklandyti-lekioti oru. Tas1 
matoma iš lėktuvų pavidalų

valdžia persekioja ten vo
kiečius : 175 Klaipėdoj girnų- > 
šieji gelžkelio viršininkai Ii- , 
ko pavaryti be jokio prane- 
Šimo išanksto ir be atlygi- J 
nimo. 135 kiti Klaipėdijos 
piliečiai iš atsakomingų vie- :j 
tų tapo pasiųsti Lietuvon 
kaip paprasti tarnautojai; 
Visiems valdininkams įsaky
ta išmokėti lietuviškai; ki
taip jie eis laukan. Atleis
ta iš tarnybos 270 vokiškų 
teisėjų, gydytojų ir veteri
narų. \ Taip yra varomas 
“lietuvinimo” vajus.

Holandija Paaštrino 
Bausmę Komunistams

Hague.
mas išleido’ aštresnius bau- ’ 

įstatus prieš j 
komunistus. Kad Amster-i . I
damo ir Rotterdamo darbi
ninkai išėjo į atvirą kovą, su; 
policija, protestuodami prieš 
bedarbių pašaipūs mažini-1 
mą, už tai- visa “kaičia” bū-' 
vo suversta ant koniunistų. j

timiausias tuomet Hitlerio 
sėbras Roem 1933 m. vasa
rio 10 d. Paskui degintojai 
turėjo dvi pamokas skiepe 
Goeringo palociaus. Goe- 
ringas jau tuomet buvo 
Prūsijos ministeris pirmi-

Pirmas , Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

PRIEŠ CIRKĄ v
Harrison, N. Y.—75 piliė^ 

čiai stengiasi per teifemą už- 
draušt cirko-; rengimą mie-< 
stelyjė. Nenori trukšmo.

Prancūzų Ministeriy Vaidai
' Paryžius.—Franci jos mi- 
nisterių pirmininkas Dou- 
mergue niekaip^negali susi
derėti su savo bendrais, del 
naujų mokesčių ir kitų poli- 

rūmai sutiko tikos žingsnių. Gręsia nau
jas valdžios krizis.

San Francisco, Cal.—Pi r- vadas vietinės Marininkų 
madienį du teismai dieną ir Industrinės Unijos, 
naktį darbavosi prieš 300 
darbininkų, , areštuotų už' gai” (vigilantes) vėl su 
veiklumą visuotiname strei 
ke. 250 tų darbininkų “pri- į kelias 
pažinti komunistais 
ki jau skiriami deportuot iš 
Amerikos: jie būk tai slap
ta įvažiavę į šią šalį. Poli
cija ir kapitalistiniai laik
raščiai pliauškia, būk tarp 
areštantų esą daugelis “kri
minalistų.” 20 čiagimių 
Amerikos piliečių jau nutei
sta po 3 mėnesius kalėji- 
man.

Penki darbuotojai laiko
mi kalėjime po $3,000 pa
ranka kiekvienas; tarp jų 
yra Elaine Black, Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo kuopos sekretorė; Jo
seph Wilson, :T.D.A. organi
zatorius, ir John Rogers,

Washington. — Jungtinės 
Valstijos turi 1,800 karo lėk
tuvų. Bet “šaliai apsigint” 
būk reikią dar 530 naujau
sių karinių lėktuvų,s sako or- 
laivyno komisija, raportuo
dama karo ministerijai. Ko
misijai pirminirikauja N. D. 
Baker, buvęs karo ministe
ris prez. Wilsono valdžioj. 
Raporte yra . primenama, 
jog ateinantis karas vei
kiausia prasidės ore. Ko
misijos patarimus Roosevel- degintojus parinko pats ar 
to valdžia greit pradės vyk

' KAUNAS. — Apel. rūmai tu
rėjo svarstyti tūlo Tursos, iš 
Utenos krašto, apeliacinę bylą. 
Tursa savo laiku buvo Panevė
žio apyg. teismo kaltinamas, 
kad pakoręs savo jauną žmoną. 
Esą, tą jisai padaręs, kai paso- 
ga jau buvo išaikvota, o jisai 
panorėjęs vesti gražesnę mote
rį. Nors.iš karto mediciniškas 
apžiūrėjimas pasakė, kad Tur? 
šiene pasikorusį pati, Tursa bu
vo suimtas ir nuteistas 15 m. 
kalėti s. d. kalėjime. Prieš jį 
atsirado daug liudininkų, kurie 
tvirtino, kad Tursa senai ieško
jęs būdo atsikratyti nuo savo 
žmonos. Tursa neprisipažino 
kaltu. Apel. rūmai buvo pa
kvietę šiai painiai bylai medici
nos ekspertų prof. Kuzmą. Adv. 
Šeremetjevskis paprašė atidėti j 
bylą atsižiūrint į tai, kad toji- 
byla yra nepaprastai rimta ir 
sudėtinga. Apel. 1 
bylą atidėti.

London. — Nuo Hitlerio 
pabėgęs į Šveicariją šturmi- gintas, kad Hitleris ga 
ninkas E. Kruse pasakojo, priekabę išžudyti komuni 
kaip jis ir 10 kitų nazių pa
darė sumoksią su fašistu va- i* fc-
dais sudeginti Vokietijos 
seimo rūmą (reichstagą). 
Jo istorija išspausdinta lon- 
doniškiam “Daily Heralde” 
liepos 23-čią dieną. Seimo

Washington
kutinius karščius Jungtinė- pranešama, kaip Smetonos 
se Valstijose mirė 256 žmo
nės. Vien' Missouri valsti
joj per savaitę karščiai už
mušė 70 žmonių. Ill., Minn. 
ir Mo; valstijose 100 iki 105 
laipsnių kaitros tęsėsi po ke
lias dienas paeiliui.

Darbininkai Visu Šalty!j 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

Rytinio Chinų Gelžkelio vedė
jas drg. Rudyi paskelbė, kad ne
paisant Manchukuo ir Japonijos 
įvairių provokacijų, tas gelžke- 
lis į metus laiko turėjo 35,873,- 
000 aukso rublių įplaukų, 23,- 
733,000 išeigų ir 14,257,000 ru
blių pelno. Jeigu Japonijos im
perialistai nors pusę užmokėtų 
to, ką jie tuom gelžkeliu vežio
jo savo armiją, tai pelnas būtų 
dar didesnis.

Gi per metus ant to gelžkelio 
buvo 11 kartų sukulta trauki
niai, 38 kartus padaryta gink
luoti užpuolimai, 39 kartus pa
sikėsinta sukulti traukinius, 19 
užpuolimų ant gelžkelio turto, 
197 užpuolimai ant gelžkelio 
darbininkų, 60 užmušysčių gelž
kelio tarnautojų ir darbininkų, 
99 sužeidimai ir 400 kitokių 
piktadarysčių. Kalnas provoka
cijų !

i TERORAS PRIEŠ AL A.
AUDYKLŲ STREIKĄ

Birmingham, Ala. — Val
stijoj streikuoja 22,000 au
dėjų verpejiį priėš 50 audy
klų. ! Pereitą ketvirtadienį 
Huntsville j policija pašovė 
unijos lokalo prezidentą 
Monroe Adcocką ir primušė 
unijistus Is. Bullardą ir 
Bernice Rigsby. Padarė 
kratą pas streiko veikėją Is
raeli Berliną; užgrobė net 
bibliją ir Keats, Shelley ir 
kitų poetų, veikalus; o patį 
Berliną įmetė į kalėjimą.

Pabėgo 3 Žmogžudžiai
Huntsville, Tex.—Nugalė

jo sargybinius ir iš kalėjimo 
“mirties namo” pabėgo 
žmogžudžiai R. Hamilton, 
BĮ. Thompson ir J. Palmer. 
Ketvirtas bėgantis tapo nu
šautas; kiti dtr sužeisti. Pa
šautas ir vienas sargybinis.

DAROMA DAUGIAU POGROMŲ PRIEŠ 
SAN FRANCISCO • KOMUNISTUS

Lenkai ir Klaipėda
Profesorius Remeris lenkų 

dienfaštyj MTi’zegiąd Wilenski” 
įtikinėja, kad Klaipėdos “lietu
viškumą” išlaikyti “svarbu ne 
tik'Lietuvai, bet ir Lenkijai.”

Reikia pastebėti, .kad didelė 
Klaipėdijos gyventojų dauguma 
kalbasi vokiškai ir laiko save 
daugiau vokiečiais, negu lietu
viais. Todėl pirmas Kaunijai 
darbas juos sulietuvinti, paskui 
“lietuviškumą” išlaikyti.

Bet į prof. Remerio straipsnį 
atsiliepdamas, Swianiewicz laik
raštyje “Wloczęga” išvedžioja, 
kad Lenkijai nėra didelio iš- 
skaitliavimo padėti Lietuvai iš
laikyti Klaipėdą savo rankose. 
Sako, kad Lenkijos santykiai su 
Vokietija gali taikiu būdu išsily
ginti ; o jei prieitų prie karo 
su Vokiečiais, tai Lenkams bū
tų verčiau turėti lietuviuose 
aiškų priešą, kaip ikišiolinį “ne
aiškumą.” Mat, Lietuva, kilus , 
Lenkijos karui su Vokietija bei l ant paminklų ir iš jėzuito 
su Sovietų Sąjunga, tikisi per I Fr. Xvier Clausijiro užrašų, 
tai atgriebti sau Vilnių

Potvinis Varšavoj
> , •

Varšava. Per smarkų .lie
ptų upe Visla pakilo net 17 
colių. Apsėmė šimtus na
mų Varšavoj ir priemies
čiuose. Tūkstančiai žmonių 
liko be pastogės. %; .

Milicininkai Vengia
Šaudyt Streikierius

San Francisco, Cal.—Nu
sišovė vyresnysis milicijos 
oficierius David W. Gooch. 
Paliktame raštelyje sako, 
kad jis buvo labai “susirū
pinęs del streiko padėties.”

Vienas milicininkas atsi
sakė blaškyti laivąkrovius, 
kadangi jo tėvas yra tos i 

metų nuo pradžios pereito im-1 unijos narys. Kitas milici- 
perialistinio karo
lio darbininkai su didesne ener- s 
gija ruošiasi prie 1 d. rugpjū-, 
čio prieškarinių demonstracijų. į 
Pasauliniai imperialistai vėl su | 
didžiausiu pasiutimu rengiasi i 
prie naujo karo.
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jie yra loki ir kitoki. Taw'f asistuojan
čios buržuazijos žygiui padėjo social-de? 
mokratijos lyderiai, heprileisdami’ darbi
ninkų, savo eilinių narių'prie bendros ko
vos su komunistais prieš reakciją.

Šiandien aiškiai matosi to viso pasek
mės. Įsigalėjęs fašizmas, pradėjo savo 
atakas ant viso darbininkų judėjimo, iš
aižydamas net reformistineš darbo uni
jas, atimdamas visokias darbininkams 
teises organizuotis, šviesti^, streikuoti, 
susirinkti. > ■

imperialistų, pasidarė nepa-,dėsnių kovų 
kenčiama ir jie iš Tautų Ly
gos pasitraukė.

Septintame Komunistų In
ternacionalo kongrese būs 
dienotvarkyje svarbi ausi 
klausimai:

(1) Fašistinė ofensyva ir 
Komunistų | Internacionalo 
uždaviniai darbininkų kovo
se prieš fašizmą. Šiuom 
klausimu pranešimą darys

Mes savo- rolę 
galėsime pilnai atlikti tik ta
da, kada padidinsime parti
jos kovotojų kiekį,kada nau
ji ir nauji darbininkų tūks
tančiai: bus apjungti vienos 
ir bęndros revoliucinės tak
tikos. i

D. M. šolomskas

ŽIEŽIRBOS

ščyruosius balsuoti už socialis
tą F. Bagočių. Ir balsuoja.

“O Brooklyno kriaučių uni
joje, tie patys ščyrieji kaip tik 
niekina opoziciją, kad ši ra
gino balsuoti už socialistą dar
bininką Michelsoną.”

Jeigu progresyvis elementas 
SLA seime pasirinko vieną iš 
dviejų blogybių delei politinės 
strategijos, išrok avimo, tai ir 
Pruseika mano, jog ir lygiai 
pasielgė Brooklyno kriaučiuo- 
se agituodamas už socialfašis-

Pasirodo, jog šis (įąųgiąų 
patyręs ir žino kur susirasti 
moterį, kuri bile kada ir fbilę 
kam, praskleidžią savo aistras 
ijr tuortii “įkvepia” iiĮšpiracijos 
del fašistinio poeto. O geriau
sia, tai kad .net ir moters krū
tis tenais gali pakramtyti, nes 
sako: 1
“Bučiuos tave tenais; sądiątąs 
Ir tavo krūtis kramtinės,! 
O tavo vyras platonistas
Tuo tarpu viens namie sėdės.”

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

of March 3, 1879

t ■ %’.- • 
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Jungkime Pajėgas Prieš 
Buržuazijos Terorą!

Amerikos buržuazija, padedama Roo- 
sevelto administracijos, pradėjo žiaurius 
puolimus ant komunistų. Teroras prasi
dėjo iš vakarų, kur šiuo tarpu eina dideli 
darbininkų streikai, vyriausiai, žinoma, 
San Francisco mieste.

500 komunistų ir kovingų darbininkų 
streiko vadų yra sukišta į kalėjimus, re
voliucinių unijų svetainės išgriautos, bal
dai sudaužyti.

Tiek policija, tiek reformistinių vadų 
lyderiai, kompanijų ir federalės valdžios 
šnipai sudarė bendrą frontą “išnaikini
mui komunistų.”

Roose velto dešinėji ranka, generolas 
Johnson skelbia kryžiaus karą prieš “ne- 
piliečius darbininkus,” kurie, girdi, norį 
revoliuciją sukelti. Kiti valdininkai daro 
panašiai. San Francisco majoras Ros
si pareiškė, jog, dabar, esą, kova su ko- 
muni'stais būsianti betarpiškai vedama.

K
‘Kiekvienas darbininkas privalėtų pa

klausti savęs: kodėl buržuazija taip siun
ta, kodeL jinai pirmiausiai puola komu
nistus? kodėl šiandien šimtai jų sukišta 
į kalėjimus?!

Tai daroma vyriausiai todėl, kad ko
munistai pasirodė drąsiausiais ir (suma
niausiais San Francisco ir kituos mies-

. t i » ' ' I

tuos streikuojančių darbininkų vadais ir 
jų eilėse labiausiai pasišyęntusiais kovo
tojais. Jie buvo ir tebėrū”sMininkais vi
suotino streiko, kuris vienas gali būti 
ryškiausiu ginklu kovoje su žiauriais ir 
godžiais samdytojais ir kapitalistinės 
valstybės prievartos organais.

šis buržuazijos šėlimas ant komunistų, 
todėl, reikia skaityti šėlimu ant visų ko
vingųjų darbininkų, faktinai, ant visos 
darbininkų klasės!

Atsiminkim tiktai Austriją ir Vokieti
ją. tTen fašistuojanti buržuazija taip 
jau pradėjo savo puolimus pirmiau
siai ant komunistų, skelbdama, kad

matyti, kad šiuo tarpu čionai einama kaip 
tiktai tuo pačiu keliu. \ Pirmiausiai bur
žuazija, kuri vis daugiau ir Idaugiau prLi 
ima fašistinių priemonių, i teito f ižo j a ko-; 
munistus ir jų įstaigas, o Taipgi įstaigas 
ir veikėjus:revoliucinių^ ęlarbo unijų. Jei • 
darbininkų klasė, visi s^ipdųinjgi, darbi
ninkai,-'socialistai ir kitolpųp pakraipų, 

: nėšūdarys; atvangios kovos jiries šį. tero
rą, jei darbininkų klasę.’nepasimokins iš 
Austrijos ir Vokietijos įvykių, tai nerei
kės ilgai laukti, kaip ir čia fašizmas už
viešpataus panašiai, sunaikindamas visas 
darbininkų teises, visas jų orgahizacijas!

: :j: * :-t

Vienas San Francisco advokatas, Wal
ter J. Walsh, šiomis dienomis jau. paga
mino projektą, kuriuo einant, girdi, rei
kalinga įsteigti prie Alaskos kur nors sa
la, su šiurkščiu klimatu, į kurią turėtų 
būti gabenama visi komunistai, ir kovin
gi darbininkai. . i

Šis projektas bus pasiūlytas Amerikos 
Legijono (Californijos valstijos) konven
cijai, kuri susirinks rugpjūčio mėnesį, o 
iš ten, nėra abejonės, bus bandoma su juo 
eiti toliau. .

Buržuazija ir josios agentai, nereikia 
nei sakyti, sugalvos dar visą eilę kitų pla
nų gąsdinimui darbininkų, sulaikymui jų 
nuo kovos, terorizavimui veiklesniu vei- 
kėjų.

Bet tas viskas darbininkų kovos nesu
laikys. Jinai tęsis ir vis, aštrės, su sun
kė] imu gyvenimo, su didėjančia eksploa
tacija; su kylančia reakcijos banga!

Draugai darbininkai!''
Suglauskite s&vo pajėgas* atmušimui 

buržuazijos reakcingų pasimojimų! Rei
kalaukit laisvės sukištiems į kalėjimus 
šimtams komunistų ir kovingų streiko 
vadų! Ginkit Komunistų Partiją, kurią 
žiauriu teroru buržuazija nori pavaryti 
palėpių. Socialistai ir kitokių pažiūrų 
darbininkai! Jūsų uždavinys stoti su ko- 

' munistiniais darbininkais j bendra fron- 
tą ir kovoti!

Visuose miestuose ir miesteliuose rei- I
kalinga sudaryti bendro fronto komitetai 
kovai su reakcija, su fašizmo ir karo pa
vojum !

rovas, Kurį pašau-,

X.

fe

Belaukiant Kom. Internacionalo Kongreso

irgi nepamiršta
lio darbininkai išgelbėjo iš įkalbėti neva už paliuosavimą 
" v* * I drg. Thaelmanno nuo hitlefi-

'Tw.nZriolioi-n vnAČn’mo. ! ni° kirviP- kuomet jis Sako : 
! “Reikalaukime i 
( d. Thaelmanną!”

“Pažiūrėkime !■ Dim itrovas
(3) Pasekmės socializmo jau laisvas. Ifelaisvinkim ir

budavojimo Sovietų Sąjun- j Thaelmanną!’’
goje ! j ' Perskaičiušz šiuos* Pruseikos

Ir' eilę kitu klausimu, i ,žodžius- ma,\
Dig. D. Manuilskis, Vienas ar^0jas> ar^g pei. dieną,, vakare; pauodegin.
iŠ Komunistų Internaciona-; grįžo namo, tai musė tūpėda-į Vienok, jeigu Pruseika sakosi, 
io vadu, paruoš platų rapor-I ma jaučiui ant rago sako : j jog jis veda tiesiai savo politi- 

i“Kad arėm, tai arėm, per visą|nę liniją, tai ta linija tik tiek 
1 ” tiesi, kaip į,r pypkės cibukas.

fašistų nagų. i
(2) Imperialistų ruošima-! 

sis prie karo ir Komunistų' 
Internacionalo uždaviniai.

zijoms. Fašistinės reakci
jos siautimas sutaškė ' ir 
menševikų mokslą apie ra- 

minis krizis, kad kapitalisti- i mų būdą socializmo įgyven- 
nėse šalyse reakcija prieš I dinimo. 
darbininkų revoliucinį judė
jimą augs ir kad pasauliniai 
imperialistai padės į šalį pa
cifizmo a psima-sk avimą, 
“Kelloggų” paktus ir atvirai
ruošis prie naujo karo .už Ikrizyje. 
pasaulio persidalinimą.

Komunistų Internacionalo

Šiemet, veikiausiai rugsė
jo menesį, įvyks Komunistų 
Internacionalo S e p t i n t as 
Kongresas. Tai labai dide
lės reikšmės dalykas darbi
ninkų revoliuciniame judėji
me/

Komunistų Internacionalo 
Šeštas Kongresas įvyko 1928 
metais. Po to įvyko eilė 

į Komunistų Internacionalo
' Komiteto praplėstų . posė

džių, kur buvo apsvarstyta
■ įvairūs darbininkų klasės 

B reikalai, šeštas Kongresas 
S įvyko visai prie kitokių ap- 
.?,? linkybių, negu dabar. Ta- 
į-7 da kapitalistinis pasaulis 

'pergyveno daliną stabiliza- 
|Vciją. Sovietų Sąjunga dar 

tik buvo atbūdavo jus pirme- 
fį /snę savo industriją ir bepra- 
įfe dedanti vykinti gyveniman

Pirmąjį Penkių Metų Planą. 
>Komunistu Internacionalo 
g Šestąs Kongresas teisingai 
W permatė ateitį. Jis apibūdi- 
B ho, kad Sovietų Sąjungoje 
IKįSocializmas sparčiai plėsis, 
JII’Kad kapitalistinį pasaulį
SĮ^laukia dar niekados istorijo- uždavė galutiną sfriūgį bur- 
jįfcje negirdėtas baisus ekono- žuazinės demokratijos iliu-

Kapitalistinis p a s a u 1 is, 
kuris 1928-1929 metais buvo 
savo pokariniame “žydėji
mo” laikotarpyje, atsidūrė 
baisiausiame ekonominiame

jau nieko daugiau ir gęresniotinį darbininką—-Jankaitį. jau nieko daugiau ir gęresnio
Ar Jankaitis priguli Komu-1 visuomenei negali duofi, tai bi- 

________ nistų Partijoj—nežinau, bet le kokį jovalą teikia išmano 
paliuosuoti eina šu komunistais. Pruseika 

sakosi, jog jis komunistinės 
opozicijos vadas, ,o agitavo už. 
socialfašistą; Michelsoną, kaipo 
geresnį iš dviejų blogybių. Na, 
o kaip- čią senai Pruseika tą 
ipatį Michelsoną. su visais so-j 

I cialistais buvo padėjęs karvės 
. Gal del rezervo ?

tuomi patenkinti, o patys ne
šioti poetų, ir dalį ,pę (kųkių,, . 
bet žymių, vardus. Vięnok, aš-, 
mapau, kad j tokį fąšistinį PP- 
ezijos 
ninko 
ti.

liūgyną net ir. gero ųkr- 
degloji sarmatytųsi Jys-

Rųmboniškis. i

i Philadelphia, Pa
Komunistų Internacionalo' dieną.” 

vadai numato, kad nepai- I . irT Pruseika- Ar dau^‘ 
sant visu sunkumų ir reak- (prisidgjo prie protestų už drg. 
C1J0S pasaulinis proletaria- Dimitrova? Ar daug kelia pro
tas bus laimėtojas, tik rei- testų už drg. Thaelmanną? 
kia veikti, darbuotis. 'Jei ir protestuoja, tai gal žu-

Komunistai ir visi revo- vies balsu, nes niekas tų pro- 
liuciniai darbininkai mato,negirdi. Beje, juk dar 
, . •> . ... ., . . .nesenai Pruseika smerkė Vo-kaip aktyviai ir greitai im- kietijos K Partiją už Hitlerio 
perialistai mosiąs prie karo. įsigalėjimą, o kartu smerkė ir 
Buržuazija numetė į sąšla-'drg. Thaelmanną, kaipo par- 
vyną buržuazinę demokrati-. tijos vadą.
įa ir griebiasi fašistinės dik- i .. .i i .v _. i Pruseika bedavoja, kad
tatuios,^ <ad isge bėjus sa- .“Naujienos” (Grigaitis) nieko 
vo viešpatavimą, bet jau nerašo apie Socialistų Partiją, 
Vokietijos pačių fašistų tar- neigi pernai nieko nerašė apie 
pe įvykiai, Šaudymai Hitle- Lietuvių Socialistų Sąjungos 
rio geriausiu buvusiu sėbru, I konferencija.
parodo, kad fašizmas neiš-1 . Atrodą jog Pruseikai So- 
gelbes kjurzuaziją. _ | arčiau prie širdies. O gal gi

Darbininkų klasės kovin- Leonas mano pastoti daktaru 1 • 1 • — V • • Ą 1^.
r""; ;

strijoje, revoliucinės kovos 
įspaudo j e, Franci j oje, Len
kijoje, streikai po visą ka
pitalistinį pasaulį ir didžiu
lės kovos Jungtinėse Valsti
jose—Toledo, Minneapolis, 
San Francisco generalis 
darbininkų stTeikas ir t. t.

Komunistų Internacionalo 
sekcijos—Komunistų Parti
jos sustiprėjo organizaciniai 
ir smarkiai paaugo jų įtaka 
darbo masėse. Nepaisant 
Vokietijos fašistų žiauriau
sio teroro, kur yra areštuo
ta tarp 60,000 ir 70,000 ko
munistų, Vokietijos Komu
nistų Partija turi 100,000 
narių ir energingai slaptai 
veikia platindama lapelius 
ir leisdama laikraščius. Chi- 
Inijos Komunistų Partija 
vien 1933 metais paaugo ant 
100,000 narių. Padidėjo na-

Pasirodo, jog tūlam J. ž. 
“Tėvynės” poetui būtinai rei
kalingos beždžionės liaukos. 
Vyras su ašaromis poetiškai 
aprašo savo jausmus. Tik pa
skaitykit: 
“Ai-ai-ai.- 
Kad sukilo jausmai, 
Bet, kad jie savo kainos 

/ negavo.
Bloga, labai bloga, 

jausmai sukilo, o tu Čia ve.. 
ot imk, žmogus, ir pasikark. O 
labiausia, tąi ve kas:
“Ai-ai-ai,—man gaila ne ,tai, 
Kad apsivylė jausmai, 
Bet, kad j,i peganą protingai 

reagavo.”
Mat, veikiausi# būta kokios 

kvailelės ir nemokėjo lyg 
tą Dovydą “šildyti.” Bet tai* 
menkniekis; su šiuo “poetu,” 
tai dar tik pusė bėdos. ----
kitas dar puikesnis, tai p. A’. 
Vitkauskas, kuris.
“Amerikos Lietuvyj” “žmo
ną,” kur sako:'

■ “Tu tamsų vakarą nueisi 
j T namą miesto pakrašty

gurno pakilimas, mūšiai Au- Voronovu No. 2 ir į'dėti į LSS 
“monkyglans,” : kad “atjau- 

I ninti,?” O tada ir jam būtų 
šiokia-tokia užuveja pas gri- 
gaitiniuš socialistus. Yra sa
koma, jog čigonui užuveja ir 
už akėčių.

“Naujoj Gadynėj” už liepos ten aistras kitom prasi- 
12 d. Pruseika rašo “žarijas.” 
V.ienok, nuo tų “žarijų” i" 
pačiam rasėj ui gali būt 'karš
ta; ypatingai, kada rašo “gud-1 
rias” kvailystes, štai tik del 
pavyzdžio. Pruseika sako: , 

‘‘Detroito dvi šeiminės sa
vaitės buvo tikrai įdomios. ■ 
Naujas Susivienijimas virsta 
stambia spėka ir jeigu ne dis-' 
kriminacinė politika prieš opo-: 
ziciją, jis šiandien turėtų ko-Į 
kius 7000 narių. Jo bonai ir 
investmentai išrodo saugūs.”

čia atrodo, kad Pruseika 
kalba už naują Susivienijimą. 
Vienok tai žodžiai pasaldini
mui jo tulžies kartumui prieš 
darbininkų organizaciją, kurij 
moka rišti gyvenimo proble-l

Visuotinas Narių ir Laisvės 
Skaitytojų susirinkimas

Liepos 27 d., 7:30 vai. ya- 
kare, bus visuotinas darbinin
kiškų organizacijų narių ir . 
Laisvės skaitytojų susirinki
mas, 995 N. 5th St. Phila., Pa.

Man gaila ne tai, I šis susirinkimas yra šaukiamu 
dviem svarbiais tikslais. 1. Pn-

I rengimas jaunuolių mokyklos. 
2. “Laisvės” pikniko rengimas.

• šie du punktai yra labai svar-
Vyro.bus ir būtini pasekmingai įvy

kinti gyvenimam Jų pasek- 
mingumąs priklausys nuo mū
sų vįsų sutartino darbo. Tad 
visi, draugai dr draugės, daly
vaukite šiame susirinkime.

Šios kolonijos būtinai turė
tumėt prisiųsti bent po kelius 
draugus: Chester, Pa., W. Phi-

• ■ j ladelphia, Camden, N. J., De-t
• J leiry, N. J.

d i Philadelphijos kuopų nariai 
k Bet PNvhiote dalyvauti visi ir vi-

1 ; sos. Philadelphijos i kuopų 
rkpdainlib7a valdybos esate .atsakomingos

| narių, kad-dalyvautų tame su- s Z 
Isirinkime. Matykite, kuopų 
: narius ir perstatykite svarbu
mą šio reikalo.

ALDLD 6-to Apskr.; Komi?
skleisi; tetas ir “Laisvės” Pikniko

tik ir degsi moteries karštyj.” Komitetas. . -

sos. Philadelphijos i kuopų

už sumobilizavimą savo kuopų

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

riu kiekis Komunistu Par- mas ir be “neklaidingųjų” va- pastaraisiais 
tijų Japonijoje, Francijoje, toliaus >menkos esu

_ Austrijoje, Lenkijoje, Ame-, ,.Bet E Jeskevičiutg sakg,'i 
Jau penki metai rikoje ir kitur. i kad pašalpos skyrius tik-tik

Septintas Komunistų In- suduria įalą su galu.” Nu, tai

————— rr—m I —■

Nariai Genda—Reumatizmas? Į svieto tos srities žinovai.
Gal ir man ką patartumėt, 

būčiau labai dėkinga. Esu 
moteris 48 metų amžiaus ir 

’; keliais metais 
toliaus1 menkos esu sveikatos. Ir nie- 

Jkas man nepadeda. Didžiau
sis mano vargas tai su manOjCium lactate, grs. 10, tablets 
sąnariais: keliai, alkūnės, pirš-. No. 100.
tų krumpliai, rankos, kojos.] l^es, sutrintas,

Kol kas, yra išrasta, kad ši
tokio reumatizmo pamate yra 
kalkių stoka organizme arba 
netikęs kalkių susinaudojimas. 
Čia daug reiškia tūlos liaukos, 
ypač paratiroidinčs.

Gaukite pieno kalkių, “Cal-

Imkite po dvi tab- 
su vandęnįu,kapitalistinį pasaulį purto

______ ______________  krizis ir iŠ jo išeities nėra. | ternacionalo Kongresas tu- koks čia gali būt spėkos stam- Tie nariai pasidaro lyg sustin-|po valgio, per keletą mėnesių 
dėsniai pilniausiai išsipildė. Komunistų Internacionalas j rėš darbininku klasei labai bumas, jei reiškiasi finansinis gę, sustyrę ir labai skauda, j Vadinas, po 6 kas diena.^Im-, 

" r '___________________ .v ■... ... .. į . • 'silpnumas? .Vienok, Leonas ži-] Kai kada ir sutinsta. Gali i kitę podraug ir, paprato žuvy
VISO " • • iiri , . • - ♦ . . > •! I 1 — J. ' 4. • * 4.* 1 i A 1 zl 11 zvi 1 V

s no geriau, n0i tiek apiė naujJą i but, tai Teuniatizmas, bet dak-4 
. ’ Susivienijimąo bet gi, nors! tarai neišmaną, ką daryt.

niąų kalba į savo pa-( vartojau visokių vaistų be jo-;

Sovietų Sąjungoje Pirmasis 
Penkių Metų Planas sėk
mingai pravestas - gyvenk 
man į keturis metus ir vy
kinamas Antras Penkių Me
tų Planas. Sovietų Sąjun
goje socialistinis sektoras 
galutinai nugalėjo kapitalis
tinį sektorą ir sėkmingai 
budavojamas s o c i alizmas. 
Sovietų Sąjunga pasidarė 
galinga šalis, su kuria yra 
priversti skaitytis viso pa
saulio imperialistai ir pasi
darė taikos viltis tų, kam 
karas yra 1 nepageidauja
mas. y

Kapitalistinėse^ šalyse re
akcija—f ašizmoįfe igalėjimas

jau 1928 metais nurodė, kad! didelės reikšmės.
.Jungtines s Valstijas palies Į pasaulio geriausi darbiniu- L
didžiausis krizis. Lovesto- kų klasės kovotojai, Komu- i netiesipgįni ___
nasir kiti oportunistai prieš nistų Partijų i atstovai, at- sekėjūš inqjplnai darbininkus, I kių pasėkų.
tai' išstojo, nesutiko, persi-įvyks į kongresą, atsivežda- (jog būkit
metė į renegatų logerp Bet miškelių paskutinių metų<PlJ fondas prastam stovyj.
Komunistų Internacionalo naujus prityrimus iŠ klasių' R^kingiausm, tai kada Pru- . .

;i tz 4. T 4. seika kalba apie diskriminaci-1 mo arba narių jdegimo.kovos. Komuhistų Interna- ■ ..... y . . ... .. ivr.5„o Virino; nim kitos-. .y. . nę politiką Susivienijime ir rūsys SKinasi viena nui kilos.
Cionalo Kongiėse bus isdirb- ]ęa|p0 faktą primena St. Louis paeina nuo skirtingų priežas- 
ta planai sekmingesnei ko- kuopą, kur jo trys leitenantai čių ir skirtingai gydosi.' Jš Jū-

Simais UŽ darbininku klasės1 nepasako. Mat, čia Leonas kad tik Jums nebūtų chroniš- 
laimėiimus “ I norėtų tokios demokratijos, kas narių gedimą^, pats keblu-

Tiino-tinin VoRtiin darbi ’ LDS, kur jo leitenantams .būt šis gydyt. Matot, mažai da 
Jungtinių Valstijų daibi- leistina pasišaukti policiją! tėra žinoma apie šios ligos tik- 

ninkų yia paieiga pi avestų prje§ faile ką, kas tik nesutik-; rąją prasmę. Visaip ją0 tyri- 
mūsų partijos paskutinės' tų su “neklaidingaisiais.” i hėja, kamantinėja, išranda.šio-
konvencijos tarimus. Ir pir-, Well, klaunas mano, jog visas kių ar tokių jos priežasčių ir palengvina ligą. Prašykite sa- 
moie vietoje padvigubinti svietas turi būt klaunais. I rekomenduoja visokių gydy- vo gy y ojo, ka jis Jums taip 
T J .. . .... TZto . I ------ - ;mo būdų. Šiai ligai tyrinėti darytų.
Jung inių Valstijų Komųni-j ką Pruseika liepia įsi-i net yra įkurta Sovietų Sąjun- 
stų Partijos eiles. Pries/ t6myti. “Detroito džiūlė įstai- resai. šildymai ir gi kiek pa
Ū1ŲS stovi vis daugiau ir di- liaUskas' ir Andrulis ragina1 ga, kur ima dalyvumą viso įdeda. ‘ <■

išvadas pilniausiai patvirti
no gyvenimas.

Kapitalistinis pasaulis nu-

111KUS, i 

tąąrgūs, nes pašai-' ; Atsakymas

Yra kelios rūšys reumatiz- 
; Ir tos

simetė maską, kad pereitas vai visais pamatiniais klau-.tapo. suspenduoti, bet už ką— sų laiško galima daryti išvadų, 
i« i it • • I_____ -nyr.i. T ._____ T.- n rl h’lz Tuma nahntn cKrnnlš"pasaulinis karas buvo “pas

kutinis.” Dabar atvirai ir 
pasiutusiai reųgiasį prie 
naujo karo už pasaulio per- 
sidalinimą. Tautų Lyga, 
kuri pirmiaus buvo imperi
alistų štabas del pacifistinio 
pridengimo prie karo ruoši- 
mosi Japonijai ir Vokieti
jai, del labiausiai agresyvių

. aliejaus, "Cod liver, oil,v po 
Aš porą šaukštų kas diena. Bū- 
jo-'kite dažniau anjt saulės. Na- 

: rius tepliokitę ipdu, d.ų ,ar. tris 
i kartus per savaitę. lodo imki- 
’ te ir vidun, po lašą dukart kas 
savaitė, su vandeni^? žino
ma, žiūrėkite maisto, ‘nattira- 
ralaus, nesugadinto.

Nereitai esti naudos imti 
skydinės liaukos, “Thyroid 
tablets, P. D., gr. No 100.”
Imkite po vieną prieš valgį, 
keletą mėnesių. Da geriau bū
tų, jei Jums gydytojas įleidinė- 
tu j kraują paratiroidinės liau- 
kos—“injections of parathy
roid extract.” Tatai esmingai

• 4 i 4 *
'H-

Masažas, maudynes, .komp-
Mi-,goje tam tyčią didžiūlė įstai- resai. šildymai ir gi kiek pa 
Ūna'ga, kur ima dalyvumą viso įdeda.



MOTINOS, KUR JŪSŲ VAIKAI

Darbininke ir Seimininke
Parašė Rob Hali Vertė Petrė

REDAKCIJOS ŽODIS

Keturiolika Mėnesių Nazių Kalėjime

Tarptautinio Moterų Kongreso Reikalais

Šie pietūs yra gana lengvi ir

išvirti ryžius.

tūs yra gana geri sekmadieniui.

Sako, šokiai Nyksta

veido

Naujas “Išradimas 
Jaunystei Palaikyti

dangi nekurie dalykai galima 
atlikti iš vakaro

Pagerbta Sovietų 
Mokslininkė

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Bet 
buvo

(Daugiau Darb. skyriaus 
4-tam pus.)

tas, anot jų, gali palaukti.
Sulaukėm. Greitai susidarė

Vokietijoj deda į baliūni- 
nius orlaivius naujus moto
rus, kurie bus kūrenami 
paprastu kerosinu vietoj 
gazolino. Sako, kad nuo to 

išsigema ir ] dar pagreitės lakiojimas.

Užtraukem Paskolą
Kadangi j mūs atsišaukimą 

ūmaus atsiliepimo negavom, tad 
atėjus laivokarčių pirkimo die-1 Liet. Darb. Org. Priešfašisti- 
nai turėjome užtraukti pasko- nis Komitetas aukojo Pietų de- 
lą. Mes tikimės, kad mūs drau- legates lėšoms $10. Pirmiau 
gės ir draugai padės tą pasko- buvo paskelbtos ALDLD ir LDS 

centrų .aukos, taip pat organi
zacijos, užsisakiusios atsišau
kimų, tad čia nekartosim. Tik 
tiek gauta per centrą.

lą atmokėti. Aukas specialiai 
skirtas Pietų delegatės kelionei 
siųskite ALDLD C. atstovės 
Sąsnos vardu, nes jinai dabar 
atsakominga už atmokė j imą pa
skolos. Jei aukų ateis virš $25, 
tai perviršis bus priduotas mo
terų komitetui tolimesniam ve
dimui prieškarinio-priešfašisti- 
nio darbo.

visur 
nes. 
aidas 
liūs, 
jėgas 
gimdo fašizmą ir karus

mui $25. “ -• • •-
vė savo konferencijai $20. Tiki
masi, kad ir jos šiuo kartu da- 
sikas iki $25, tai yra neatsi
liks nuo chicagiečių, jei bent 
pastarosios savo kvotą vėl dvi
gubai išpildytų, kaip kad nekar
tą jos padaro ir užduoda mums 
keleriopą smūgį.

Dar vienas menkas dalykas. 
Tūli draugai man palinkėjo lai
mingos kelionės. Jie tos nuo
monės, būk aš važiuosianti Pa
ryžiun. Suteikėte daug neuž
pelnyto kredito, draugai, many- 

kad man tekus tokia svarbi

Viršuj tilpęs vaizdelis iš pasaulinio karo 
laikų nėra apysaka, bet įvykęs faktas. Jis 
aiškiausia įrodo, kaip daug sunkiau pasiprie
šinti jau iškilus karui, kuomet nepatyrę, kla
siniai nesąmoningi, nežinanti klasių kovos dės
nių ir taktikos jaunuoliai, beveik vaikai, pa
tenka į sužvėrėjusių oficierių ir generolų na
gus.

Vienintelis tų niekšų idealas yra doleris ir 
lėbavimas, jų žvėriški norai—įstatymai, įstaty
mų vykdytojai—šautuvai. Nelengva tada pa
skleisti klasinę sąmonę ir susiorganizuoti. Tad 
kiekvienas turėtų suprasti, kad kovą prieš ka
rą reikia vesti dabar, kad kiekvieno prieškari
niai nusistačiusio asmens pareiga stoti tuojau 
į neatlaidų darbą, kad tai visų pareiga.

Rugpjūčio 4 dieną sueina 20 metų po pa
skelbimo buvusio brolžudingo pasaulinio karo. 
Tą dieną prasidės Tarptautinis Moterų Kon
gresas prieš Karą ir Fašizmą, Paryžiuje. Ten 
darbo klasės motinos, žmonos ir seserys iš nau
jo iškels obalsį: “Šalin Imperialistinis Karas!” 
Joms atsilieps tūkstančiai darbininkų Pary
žiaus gatvėse, Londone, Berlyne, New Yorke— 

kur tik randasi gyvybė ir darbo žmo- 
Garsus pasiryžusių karo priešų šūkių 
pasieks tolimiausius miestus ir kaime- 
Jisai auklės prieškarines-priešfašistines 
nušlavimui kapitalistinės sistemos, kuri

Kalifornijos vaikai milicionieriai pastatyti šau
dyti savo streikuojančius tėvus ir brolius San 
Francisco streike. Jiems buvo įsakytą žudyti 
kiekvieną, kas tik nesitrauks.

“Mes eisime ginti konstituciją ir vėliavą nuo 
raudonųjų,” sako vienas Nacionalės Gvardijos 
narys, jaunuolis. Jis negirdėjo kitokio mokslo, 
kaip tą melagingą patriotizmą ir jis jam tiki. 
Darbininkų motinų pareiga darbuotis, kad jūs 
jauni sūnūs lankytų darbininkų kempes ir kitas 
darbininkų mokyklas atostogų metu ir susipažintų 
su savo klasės reikalais. Paklauskim savęs, ką 
atlikom šiam sezone vaikų ir jaunuolių apšvietai 
ir greit dirbkim neatliktą.

liūs, pažymėkite Moterų Kon 
greso reikalus ant atskiro lakš 
telio ir įdėkite d.

,v. siunčiamame laiške, jisai per- SLA 232 kuopos draugų is! duos 
Thomas, West Virginia. Iš kuo-, spaudos pastebėjau, kad būrys moterų ir vaikų. Moterys 

liūdnai žiūri į išvežamą ligonę 
ir jos raudančią mergaitę ir 

prie krūtinės 
savo menkus kūdikius. “Gal ir 
mane taip rytoj išveš, o kas bus 
su tavim, mažyti,” šnabžda iš
gąstingai jos lūpos. “Juk ji štai 
tik keli mėnesiai atgal buvo 
drūčiausia moteris visoj susiedi- 
joj ir vikri, kaip aitvaras. Nei 
vargai jos neįveikdavo. Bet ba
do verčiama nuėjo dirbti prie 
skerdyklos darbo ir šaltoj šla
pioj pašiūrėj dirbdama įgavo tą 'ge 
baisią ligą. Susirgo, bosas turi 
šimtus kitų į jos .vietą, o jai 
nei duonos, nei sveikatos 
pinigų gydytojams. Būt greit 
pasveikus, jei būt buvę už ką 
gydytoją paimti.” Tai aukso ša
lies, Amerikos, kasdieninis vai
zdas.

tad negi areštuoti Beimlerį tuojaus po 
padegimo Reichstago, jie arešta
vo jo žmoną, balandžio mėnesį,

“Nepasitenkindami visuotinu 
atskyrimu Beimlerienės nuo 
išlaukinio pasaulio, jie-naziai 
areštavo’net jos seserį, laikyda
mi ir ją “daboklėj”, iš kur ji 
kol kas dar nepaliuosuota. Mrs. 
Beimler tėvai, seneliai virš 60 
metų anyžiaus, taipgi buvo areš
tuoti, bet paskiaus paliuosavo.”

Štai ką reiškia moterims fa
šizmas. O pamename, kaip 
prieš anuos rinkimus joms Hit
leris buvo prižadėjęs viską

' paliuosuoti nuo vergijos, ir vy
rus suteikti ir viso ko pilnai 
turėsiančios. Ir moterys, prisi- 

j klausę Hitlerio pažadų 
gyrikų per radio 
mokyklose, iš sakyklų 
raščių, daugelis jų balsavo už 
Hitlerį-galvažudį. Kol moterys 
neišmoks suprasti, kad tik per 
kovą sykiu su revoliuciniais 
darbininkais jos pagerins savo 
gyvenimą, tol jas apgaudinės 
visokį parazitai ir panaudos 
prieš jų brolius darbininkus ir 

' prieš pačių savo, kaipo darbi- 
i ninkių, reikalus. ,

neišgali. Puiki, I mu 
misija. Bet aš nesu delegate. 
Kol kas tik esu ALDLD Centro 
paskirta dalyvauti to komiteto 
posėdžiuose ir darbuotis, kad 
ši kampanija būtų pravesta 

'tarp lietuvių. Tą dirbu sulyg 
išgalę. Delegatės šį metą tie
sioginiai nuo lietuvių nesiun- 
tėm, tad nei nesvarstėm, kas 

, turėtų važiuoti. Tačiaus tokią 
, svarbią kampaniją mes vis 
vien privalėjom remti kiek ga- 

; lėdami, nes bendrose kon- 
iferencijose išrinktos delegatės 

Be abejo, tūlų kolonijų drau-Į atstovaus visus. Nesenai su
ges bei draugai bus dirbę ben- ’ žinojom, kad tapo išrinkta 
drai, tarptautine plotme, bet jauna lietuvaitė, Ida Jonikaitė, 
apie tai reiktų centrui praneš- kaipo automobilių darbininkų 
ti. Tokį pranešimą gavome tik' atstovė, Detroite. Reiškia, ne
iš Eastono. Centre reikėtų ži-'tikėtai turėsim lietuvaitę at- 
noti tą ar kitą, mūs vedamą stovę tame svarbiame kongre- 
kampaniją. Norintieji šutau 
piriti organizacijai krasaženk

Randamės išvakarėse išleis
tuvių mūs delegačių į Paryžių, 
tačiaus toli iki pilnos sumos de
legačių kelionės lėšoms. Ypač 
dar daug vis trūko pietinių 
valstijų delegatės kelionei. O 
būtų labai nesąmoninga buvę 
nepasiųsti delegatę iš plačių pie
tinių valstijų. Permatydama tą 
reikalą, ALDLD Centro atsto
vė, Nacionaliame Moterų Kon
greso susirinkime, liepos 11 d., 
pažadėjo, kad, apart kitų au
kų, ateinančių iš kolonijų, ku
rias reikalaujama paskirti tos 
apielinkės delegačių kelionės 

j^Jėšoms, lietuvių - organizacijos 
sukels $25 Pietų delegatės lė
šoms. ’ 4

jos muzika. Ji greitai pasidaro 
įltyiB, nuobodi ir pradeda jau
nimais nebepaisyti jos dishar- 
moningų garsų:

! išbrauko, plaukus nudažo. Lai 
'• pabando biedna darbininkė ma- į 
nyti, kad ji vis jauna, kuomet i 
žmoniško maisto ir drabužių ne- 

j pritenka. Kas liečia dabinima- 
• si, tankiai net apsiprausti ne- 
I tenka, rankove prakaitą ir suo
džius nuo veido nubraukia. Taip 
yra dėlto, kad darbininkės viską 
pasigaminę atiduoda buržujams, i 
kurie nieko negamina. . j

Tačiaus visok darbininkės tu- ' šokių populiariškumas žymiai j 
retų pasistatyti sau už pareigą ' sumažėjo ir kad jaunimas nebe-1 
būti jaunomis ir vikriomis iki .kreipia tiek daug atydos į moki-, 
įsisteigs pasaulio Sovietai ir sa
vo jaunatvę ir energiją panau
doti jų įsteigimui. Motina 
Bloor, matomai, turi tokį nusi
statymą, ji vis energinga. Įsi
steigus Sovietams, be abejo,1 
daug pagerės moterų gyvenimas 
ir bus nesunku palaikyti jaunat
vę ir grožį. Tą užtikrina mums 
Sovietų Sąjungos moterų atsie

jimai toje srityje.

nimąsi šokti, kaip kad buvo 10 
metų atgal. Manoma, kad su 
laiku šokiai gali visai išnykti. 
Sakbma, kad kalta nauja mo
dernistinė muzika.

Tas galima, nes dabartinė 
muzika, “džiazas”, yra garsinis 
paveikslas dabartinės supuvu
sios tvarkos. Buržuazinei drau
gijai vis gilyn įpuolant į dege
neracijos stadiją

aš mirsiu žinodamas, kad savaitė atgal aš 
neturėjau mirti. Tuomet aš stebėjausi, ko 
mes, kurie paeiname iš masių, čia esame. 
Šiandien aš žinau. Tai dėlto, kad būti kanuo- 
lių pašaru už jūsų supuvusią klasę!”

Keturi vaikinai tapo pastatyti prie žemos 
akmens sienos ir būrio šūviai paklojo juos ant 
žemės. Juos suvertė į bombos išraustą duobę 
ir tik kelios šiuplės žemės atžymėjo jų kapą. 
Oficialiuose armijos rekordučse užrašė šį įvy
kį sekamais žodžiais: “Nuteisti mirtin ir su
šaudyti už nepaklusnumą.”

Pereitą pavasarį, Augščiausiame Militariška- 
me Teisme, pirmu syk iškilo faktai, kaip Mo- 
range ir jo draugai sutiko mirtį. O tai įvyko 
dėlto, kad menkutė Morange našlė, sykiu su 
žmona kareivio Baudry, pareikalavo teismo, 
kuris, nors pervėlus išgelbėti jų vyrų gyvybę, 
tačiaus nuimtų nuo jų “negarbingą” dėmę, 
kurią karo valdžia jiems prirašė.

Teisėjai išklausė liūdymus ir nuosprendį ati
dėjo. Bet Paryžiaus gavėse maži būreliai dar
bininkų diskusuoja brutališką keturių jaunuo
lių mirtį, įvykusią tik 19 metų atgal.

“Šalin imperialistinis karas!” sušuko darbi
ninkas, ir senelės Paryžiaus gatvės suaidėjo 
riksmu tūkstančių darbininkų, pasigavusių tąjį 
obalsį.

’ 4—Slyvų Kisielius
Turėkite kiek numazgotų ir iš 

l vakaro pamerktų džiovintų sly- 
, vų. Verdant dapilkite dar 2 
puoduku vandens, dadėkite ka- 

■ potos orandžių žievės, citrinų 
• sunkos šaukštą ir virinkite, kad 
1 slyvos pasidarytų minkštos. Da- 
Į dėkite cukraus ir biskelį drus
kos sulyg skonio. Nupilkit skys
čius, kad būtų jų 2 puodukai, 

i Slyvas sukapokite ir sudėkite į 
| skysčius. Sumaišykite 1 ir Vž 
I šaukšto krakmolo (corn starch) 
įsu 2 šaukštais vandens ir supil- 
, kite į slyvas. Užkaiskite ir lai 
'verda 5 minutes, kad sutirštė- 
tų. Išpilkite į bliūdą ir pasta* 

| tykite šalton vieton. Paduokite 
Sovietai apvainikavo garbės su pienu bei saldžia Smetona. , 

; vainiku pasauliniai žymią moks-j 
lininkę, chemijos ir fiziologijos 
profesorę, d-gę L. S. Stern. Tai

i pirma moteris, kuri užsitarnavo tinka valgyti karštame ore. Ka
1 “Garbingo Mokslo Darbininko’ 
■ vardą. Ji yra direktorium Mas 
kvos Fiziologijos Instituto ir josj padaryti kisielių ir tt., tai pie- 
darbuotė mokslo srityj sušilau 

i kė atbalsių net buržuazinėse ša 
Ivse.

pos iždo jie paskyrė $2, o kitus Chicagos draugės pasižadėjo su-' 
$2 suaukavo draugai buvusieji kelti vietos delegačių pasiunti-i 
susirinkime sekamai: M. Suba- ln_u^ $25. Brooklynietes^ P^c^“ i kietai glaudžia 
čienė ir Ch. Strauss po 50 c.;1 
V. Kibartas, T. Gedvilienė, B. 
Zuzunienė ir J. Laurinaitis po 
25 c. Viso aukų $4 atsiuntė per 
draugą Ch. Strauss.

ALDLD 160 kuopa, Benld, 
Ill., per Antaną Bagzį prisiun
tė $1. ALDLD 144 kuopa, 
Georgetown, Ill., per Andrių' 
Gudauską, prisiuntė $2. Beje, Į 
draugai pastębi, kad norėtų i 
daugiau paremti, bet menka 
kuopelė 
drauge, kaipo nuo mažos kuo
peles tokia auka. Jei kiekvie
na mūsų kuopa nors po dolerį 
būtų sukėlusi, tai būturhe la
bai gerai atlikę savo užduotį 
kas liečia finansinę paramą.

Paj ieškome • mūsų buvusių 
bendradarbių. Nejaugi vasaros 

Iš Anglijos pranešama, kad j karščiai priežastimi nerašymo į 
“Šeimininkių Skyrių”? Nesino
rėtų tikėti. Lauksime patari-Keistų dalykų prasimano iš- 

sidykavusios poniutės, štai ne
senai Japonijos dykaduonių kla
sės moterys sutvėrė “Priešgim- 
tadieniečių Lygą”. Jos nusita
rė nebūsiančios senesnėmis 35 
metų, nepaisant kalendoriaus. 
Jos sako: ‘Tu esi tiek sena, kiek 
tu įsivaizdini.”

Bepigu ponioms būti jaunoms. 
Visko ištenka ir lieka. Tarnai
tės darbus nudirba. Dabinimo 

S. Susna. salionuose raukšles nuo

pų skyrius nei nemano, tad rei
kia laukti kol pasisuks policis- 
tas, kad padėtų nunešti. Guli 
neštuvuos ant grindų ligonė ir 
vaitoja apie valandą su virš 
laiko, kol pribus palicistas. Ir 
jų nedaug ir negreit pasiunčia, koncentracijos stovyklos 
Čia, mat, tai ne darbininkų de- to laiko prasidėjo begalinis jo 

šolomskui I monstracija ar streikierių pikie- žmonos kankinimas. Po pabė
gimo jos vyro, jinai tapo per
kelta į sunkiųjų darbų kalėji
mą Stadelheime. čionai su ja 
elgiasi, kaipo su kriminaliste. 
Ją laiko su nuteistomis JjriYni- 
nalistėmis. Ji verčiama dirbti 
sunkiausius darbus.

“Bėgiu keturiolikos mėnesių 
įkalinimo jai nė sykio nepasa
kė delko ji įkalinta. Neigi leido 
jai pasimatyti su tėvais, ar vai
kais. Jinai turi du vaiku— 
mergaitę keturiolikos metų ir 
sūnų trylikos metų. Jos sūnų 
valstijos žvalgyba pasiuntė pa
taisos namuosna Wasserbur-

, (Pabaiga)
Morange ir jo draugai svaigo nuo baisaus 

vaizdo ir smirdančių, šihėkloms panašių, la
vonų. Jie derbėjo migloje, kuri veržėsi į pur
vinas tranšėjas. Ir štai atėjo įsakymas pulti 
atakon.

Priešų kanuolių tra-ta-ta-ta-ta buvo baugi
nantis ir sulaikinėjo širdies plakimą, 
jiems įsakyta pulti į tą audrą. Juk tai 
užtikrinta mirtis. Tą žinojo oficieriai 
žinojo vaikinėliai.

“Pirmyn!” Sugriaudė įsakymas.
Bet vaikinai nesijudino. Oficieriai piktžo

džiavo. Jie atstatė savo revolverius į vaiki
nus, bet tie nesukrutėjo. Jie stovėjo nervingi, 
išgąstingais veidais, pašnabždomis perduodami 
viens kitam žodžius.

Oficieriai nuėjo pasitarti. Už trumpo laiko 
vaikinams įsakyta susikrauti reikmenis ir su
grįžti užpakalin linijų.

Nežinojo jie kur, bet tyliai, kaip ėriukai, 
pildė įsakymą.

Kaime už kelių mylių nuo fronto pašaukė 
vaikinus stoti eilėsna. Jie ten sužinojo, kad 
už jų “nepaklusnumą” generolas L’Etoile įsa
kė visą būrį nubausti mirtimi. Bet generolas 
sutinkąs pakeisti šią aštrią bausmę, jei kiek
vienas leitenantas paskirs mirčiai vieną iš 
kiekvienų šešių vaikinų.

Leitenantas Maineux, 19 metų vėliau, pasa
kojo, kaip nelaimingieji buvo išrinkti. “Aš nei 
vieno iš savo vaikinų negalėjau kaltinti dau
giau, negu kitus,” sakė jis. “Aš tik išsiėmiau 
užrašų knygelę ir paprašiau kapralą iššaukti 
numerį. Jis iššaukė septynioliktą. Septynio
liktas vaikinas mano sąraše buvo Fontenaud 
ir aš jį paminėjau.” (Taip liudijo Augščiau
siame Militariškame Teisme, Paryžiuje, Fran- 
cijoj, birželio 1 d., 1934 m.).

Kitas leitenantas atsisakė išskirti bile vai
kiną. Vienok penki iš jo būrio buvo sumi
nėti ir vienas iš tų buvo Morange!

Teisme, vienas iš vaikinų, Coulon, sakė, kad 
jis pašokęs ant tranšėjos laiptų, bet pamatęs, 
kad jis einąs vienų vienas, toliau nežengęs. 
Jis tapo paleistas.
z Morange žiūrėjo generolams tiesiai į akis. 
Jis žinojo, kad jo laukia mirtis, bet jis ne
jautė baimės, tik jo širdyje degė ilgesio ugnis 
paamtyti savo brangią mergelę, likusią kaime 
—jausti dar kartą močiutės nuo darbo suaižė
jusias rankas ant savo galvos.

“Visados tas pats su tais vyrais, kuriem 
įsakyta mestis mirties glėbin”, tarė Morange 
uniformuotiems, apsikarsčiusiems medaliais, 
generolams. “Aš nesidroviu. Aš mirsiu, bet

SVEIKI PIETŪS
1—Agurkų Sriuba

Paimkite 2 didelius agurkus 
(neraugintus), nulupkite ir su-, 
kapokite. Skauradon įdėkite 2 
šaukštu sviesto, sudėkite agur
kus ir 1/2 šaukštuko cukraus ir 
visą pakepinkite 10 minučių^ 
Įmaišykite 3 šaukštus miltų, 
įpilkite didoką puoduką gero 
buljono (galima vartoti kenuo^i 
tą, vadinamą “consomme”) ir( 
2 puoduku pieno. Viską užvi
rinkite ir perspauskite per retą 
sietuką. Pridėkite druskos ir 
pipirų sulyg skonio, taipgi bis
kelį tarkuoto muskatinio rie
šuto. Išplakite gerai 1 kiauši-’ 
nį, pridėkite •/> puoduko sal
džios Smetonos ir supylus sriu- 
bon lengvai sušildykite. Paduo
kite karštą.

2—Prikimšti Kopūstai 
(Golubčikai)

Pavirinkite galvukę kopūstų 
10 minučių. Atidalykite lapus, 
kad pasiliktų čieli. Turėkite iš
virtų ryžių ir biskutį kapotos 
jautienos mėsos. Ant 1 ir 
puoduko ryžių pakanka pusės 
svaro mėsos. Dadėkite kapoto 
cibulio, druskos, pipirų ir 1 
kiaušinį. Viską išmaišius vynio
kite į kopūstų lapus. Dėkite ei-' 
lėj puodan, užpilkit vandens ir 1 
puoduką kenuotų tomaičių. Ga- 
Įima dadėti ir sviesto ir lai šun- • «Ita per 30 minučių, arba kol ko
pūstai bus minkšti. Pasisaugoki-! 
te, kad kopūstus nepervirintn 
Parūsta ir lieka negardus.

3—žalių Morkų Salotos,
Sutarkuokit morkų, kad būtų’ 

1 puodukas, taip pat sutarkuo
kite 2 rūgščius obuolius, 1 ci
bulį ir sumaišykite su alyva ii* 
citrinos sunka. Dadėkite druS-' 

ir 1 kos ir pipirų sulyg skonio ir 
padėkite krūvukėmis ant salo
tų lapų. Viršų galima pabars
tyti- kapotais sūdytais riešutais 

J° arba pynacais.
judžiuose 

iš laik-

“Kriminališkas ir barbariš
kas...-yra įkalinimas Mrs. Be
imler, žmonos Hans Beimler, 
buvusio 'Bavarijos seimelio at
stovo,” sako pranešimas’Nacio- 
naliam Vokietijos Fašizmo Au
kų Gelbėjimo Komitetui.

“Kuomet naziams, net padū- 
sas pribuvo pas biednioką tik^kusiu medžiojimu nepavyko 
su vienu darbininku, 
nuneš silpną ligonę siaurais 
laiptais. Siųsti du darbininku,
“duosnusis” La Guardijos šal-1 pereitų metų, kaipo “įkaitą”... 

Net ir tada, kuomet, vėliau, po
licija suareštavo patį Beimlerį, 
jo žmona vis dar buvo laikoma 
kalėjime. . .

“Herr Beimleriui greitu lai
ku pavyko pasprukti iš Dachau 

Nuo

Keistas įvykis! Gal dėlto 
man atrodo keistas, kad asme
niškai ant save dar neišbandy
tas, nors panašių mačiau auk
so mieste, šiuose jo veidmainy- 
bės F. D. Rooševelto metuose: 
“We Do Our Part.” Beje, tą 
ir La Guardija turėtų pasižy
mėti savo sekamam “spyčiui.”

Randuosi tokioj vietoj, kur 
ant stogo užlipus beveik Wall 
Strytas matosi. Atbėga žino
ma mergaitė užkimus nuo 
verksmo. “Kas gi tau, mažy
te?” klausiu. “Mamytė labai 
serga ir vaitoja, o pas mus nėr 
pinigų, senai nedirbo, darbo 
nebuvo, paskiau sirginėjo, o 
dabar iš lovos senai nebepasi- 
kelia.”

Einame. Pakeliui linksma 
mano mažos palydovės drau
gė užkalbino, bet dar anksty
bame gyvenime vargo ir rū
pesčių prislėgta mažytė nei 
neatsigrįžo, skubina pas ser
gančią motiną — vos spėju 
paskui. Įeiname. Nors men
ka, bet švariai užlaikoma lūš
na, dar ir už savaitės po šeimi
ninkės susirgimo jauki. Ligota 
draugė skausmų ir rūpesties 
suimta vaitoja, net lova nera
miai kraiposi. Buvau, sako, 
klinikoj, bet nieko nepagelbė
jo, o dabar jau savaitė iš lo
vos nepasikeliu, tad be dakta
ro kankinuosi. Neturiu už ką 
į namus šaukti, nei į ligonbūtį 
eiti.

Pasitarėm. Pašaukėm pas be
darbių komitetą informacijų ir, 
sulig jų nurodymą, galų gale 
sulaukėm “ambulansą”.. Pribu
vo daktaras, apžiūrėjo ir nors 
nenoromis pripažino, kad turi 
imti ligonbutin. Betgi ambiilan-

., ' • • • J t ■■ ’ _ i l • . _4 I

Kas Jau Prisidėjo Aukomis
Stambią auką gavom nuo
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Vertė Petras

(Tąsa)
Ir “ponas”—taip pat su ironišku judė

siu—įėjo į kamerą* su dviem kaliniais 
iš paskos; vienas iš jų nešė ryšulį bre
zentų ir lazdų, antras—maišą, kuriame 
buvo įkišta dėžė.

—Gerą vakarą!
Jis pasveikino nuolankiai su tuo dre

bančiu balsu, kuris juokino žurnalistą ir 
nuimdamas savo skrybėlę jis nudengė 
mažą galvą, padengtą žilais plaukais, la
bai gluotniai ir dailiai sušukuotais. Jis 
buvo apie 50 metų amžiaus, riebus, t ir
to, stambaus sudėjimo; jo ploščius rodė
si, kad tuoj tuoj nupuls jam nuo pečių. 
Keletas įvairių papuošalų prie laikrodžio 
retežėlio skambėjo ant jo didelio pilvo 
prie mažiausio pasijudinimo. Jo akyse 
degė mėlyna spindanti šviesa, kaip plie
nas. Apvalus, kaip obuolys, veidas su 
nukabusiais, kaip klaustukais, ūsais at
rodė juokingas.

—Atleiskit, — prakalbėjo jis, atsisės
damas. Aš jums sutrukdysiu ir gal ne
malonumo bus, bet tas viskas juk ne per 
mano kaltę. Aš ką tik atvažiavau nak
tiniu traukiniu ir pastebėjau, kad jie man 
paruošė nakvynę palėpėje, pilnoj žiurkių. 
O kokia kelionė!

—Ar jūs esate kalinys?
—Šiame momente, taip,—jis atsakė 

šypsodamas,—bet nedaug aš jus trukdy
siu del mano buvimo čia. Ir storpilvis 
parodė save labai nuolankiu, tarsi jis 
prašė dovanojimo del paglemžimo vietos 
kameroje.

Žurnalistas tėmijančiai žiūrėjo į tą in
dividą su kokia tai abejone. Jo vaizduo
tėje pynėsi neaiškios išsisklaidžiusios 
idėjos, kurios jieškojo atsakymo, kasgi 
buvo tas asmuo?

Kada vėl staigiai suskambėjo pančiai 
ir maldaujanti malda iš apatinio augšto, 
žurnalistas instinktyviai atsistojo, tarsi 
jis būtų pagavęs jieškomą atsakymą, nu- 
mesdamas žvilgsnį ant to maišo, kuris 
gulėjo pagal kojas naujo svečio.

—Ką jūs tenais turit? Ar tas yra jū
sų “įrankių” dėžė?

Klausiamasis suabejojo, bet ant galo, 
pamąstęs kiek nors, palingavo galvą tą 
patvirtindamas. Po to buvo ilga ir įky
ri tyla. Keletas kalinių padėjo į kame
ros kampą lovą del naujo svečio. Janez 
apžiūrėjo nuo galvos iki kojų savo įnamį, 
kuris stovėjo*nuleidęs galvą, tarsi veng
damas to žvilgsnio. Kada lova buvo ga
tavai gulimui prirengta, patarnautojai 
išėjo, o sargas užrakino duris ir vėl 
smaugianti tyla tęsėsi. Galų gale stora
pilvis valdininkas prakalbėjo:

—Jūs praleisit del manęs nemaloniai 
šią naktį, tačiau nėra mano kaltė; jie 
mane čionais atvedė.. Aš priešinaus, ži
nodamas, kad jūs esat doras žmogus, ku
ris tikrai skaitysit mano buvimą kaipo 
didžiausį nemalonumą, koks tik begali 
įvykti šiame name.

—Ne, aš esu pripratęs prie visko, — 
atsakė žurnalistas su,ironija:

—Jūs neatrodote, kad būtumėt blogas 
žmogus.

Janez, kuris dar nebuvo atsipalaida
vęs nuo savo pirmųjų romantiškų svajo
nių, rado labai originališku tokį susitiki
mą ir jis net jautė tame patikimo bei žin
geidumo.

—Aš gyvenu Barcelonoje—tęsė toliau 
kalbą senis,—bet vakar man atsilankius 
į teismabutį sekretordaus pagelbininkas 
pranešė* man:

(Bus daugiau)

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
Delegatė Iš Pietinės Kalifornijos

Kon- 
drau-

1896

kovoti' už geresnes sąlygas, bet 
liepia kantriai laukti, nors pri
versti yra-apsieiti be reikalin
giausių gyvenimui dalykų. Ji 
sužinojo, kad šalpos Darbinin
kų Apsaugos Unija buvo kdvin- 
gesnė ir masių spėka 
apskričio viršininkus 
darbininkams tą, kas 
jiems priklauso.

privertė 
suteikti 
teisėtai

M. A.

Norwoodo Žinios Chorą ir imti dalyvųmą ne tik; 
dainose, bet ir sporte. • . .

Choras šį rudenį duos gerą

tams daugiau energijos. j Berlynas. — Siuvėjui
Taigi, draugai ir drauges,1 Miegeliui fašistai atėmė

Lietuvių Lavinimosi Rdtelio 
Choras Atbunda

j Liepos 17 d., LLR Choras 
turėjo ^avo labai pasekmingas 
praktikas. Visi choristai susi
rinko laiku ir gerai sekėsi 
dainavimas. Mat, rengėsi prie 
savo metinio pikniko, kuris at
sibuvo 21 ir 22 dd. liepos, Tau
tiškam parke, Montello, Mass.

Gyvas LLR Choro'
, Susirinkimas

pasekmingo dainavimo

teatrėlį—koncertą, Finų Sve; 
taineje.

Žvalgas.

Conn. Jaunuolių Mokyk 
la ir Jos Palaikymas
Su 23 d. liepos prasidėjo 

Conn, jaunuolių mokykla. SuT 
važiavo iš visos Conn, valsti
jos studentai. Kiek jų viso yra, 
bus vėliau pranešta, kadangi 
iki šiolei neteko sužinoti, 
sprendžiama, kad bus apie 
40.

Dabartės kyla klausimas, ar 
mes pajėgsime išlaikyti' mo
kyklą paskirtą laiką, tai yra, 
iki 18 d. rugpjūčio? Taigi 
draugai, mes visi turime susi
domėti mokyklos išlaikymu. 
Jeigu prisieitų mokykla baig
ti pirmiau 18 d. rugpjūčio de- 

1 , . ,, ,. i lei stokos pinigų, mes visi bū-
| u are ainuo i pei la 10» įume atsakomingi prieš darbi-.' 
lietuvių programoj 23 d. rug-Įninku ]{) kad neužtektinai 
sėjo. Taipgi nusitarė koncer-1 jvertiname. Bet a§ tiki kad| 
tų ar teatrą surengti ant 30jmes visi stosime f darbą su] -

■ ‘ lu8seJ°- ; lime pinigų ir maisto, visokiais I
Choras dabar nusitarė ture-; būdais rinkdami nuo plačios i 

Įti vajų už padidinimą choro I visuomenės ir rengdami paren-1 
nariais. Vajus eis lenktynėse į gimus tam tikslui.
tarpe merginų ir vyrų,, katrie j Draugai, štai vienas pai‘en- i 
bus laimėtojais ir mažiau ga--girnas, kurį ruošia pati mo-[ 
vę narių turės surengti “pa-'kykla; įvyks 28 d. liepos. Tai’ 
rę” daugiausiai gavusiems na-. bus vakarienė, 243 Front St.,1 
rių!

Vajus tęsis iki rugpjūčio 7 vietoj ir mokykla bus laikoma. Į 
dienai. Įžanga 25 centai ypatai. Tikie-;

Choras turės ir sporto sky-; tai bus išsiuntinėti visoms ko-1 
Veikiausia jau tu-[ 

rite ant rankų. Tiktai visi pa-; 
sistengkite parduoti visus tuos i 
tikietus, kuriuos gausite. Tas j 
duos mokyklai gerą finansinę 
paramą ir kartu mes visi tu-1 
rėsime gerus laikus, kartu su; 
mūsų jaunuolių mokyklos stu-' 
dentais. Priduosime studen-i

Po 
tuojaus atlaikyta choro susi
rinkimas.

Nusitarta choro praktikas 
laikyti per vasarą; šiemet ne
darysim pertraukos, nes. cho
ras turi dainuoti keliose vie
tose parengimuose, kaip tai, 
Worcester Aido Choro pikni
ke, 29 d. liepos ir 19 d. rug
pjūčio — Lawrence Liaudies 

j Choro piknike.

davimui miifimds vakarienės 
tikietų.

Dainų Diena ir Jos Reikšmė
Rugpjūčio 5 d. lietuvių par

ke, Waterbury, Conn., naudai 
Conn, valstijos darbininkiškų 
chorų rengiama dainų diena. 
Tai visų lietuvių darbininkų 
metinė dailės šventė, kurioj 
kožno sąmoningo darbininko 
yra pareiga dalyvauti, parody
ti, kad mes darbininkai moka
me įvertinti savo klasės dailę 
ir kad mes stengiamės ją pa
laikyti. Mūsų masinis atsilan
kymas į šitą metinę šventę 
duos choro nariams daugiau 
drąsos ir energijos gyvuoti.

J. Strižauskas.

Kaip Gauti

I sėjo.

New Haven, Conn. Toj pačioj

rių, nes dabar, kada lietuviški Į lonijoms. 
Į fašistai chorą išvarė iš lietu
vių svetainės, tai choras pasi
ėmė finų darbininkų svetainę, 
kur yra visi’ patogumai ir del 
sporto lošimo. Taipgi, žiemą 
apšildoma.

Todėl dabar jaunimas, my
lintis sportą, turite stoti į LLR

n< garsinimą jis įdėjo pa
stabą, jog toliau bus inflia
cija ir labai nupigs markės, 
todėl pabrauks drabužiai.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

WILKES BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43 kp. šaukia speciali 

mitingą, kuris įvyks ketvirtadienį, 26 
liepos, 7:30 vai. vakare, Darbininkų 
Centralinėj svetainėj, 325 E. Mar
ket St.

Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
renkama delegatai j A.L.D.L.D. 12-to 
Apskričio .pusmetinę konferenciją, 
kuri Įvyks 29 dieną liepos, Wyoming, 
Pa. Taipgi turim daug kitų dalykų 
užbaigt, nesivėluokite.

Sekr. J. V. S.
(173—174)

JRtOB RUPPERTS
R*>Č><tl BOTTLE BEER

KNICKERBOCKER (/ighd—RUPPINER (dark)

^cobRupi^

® Užsisakykite iš arčiausio val
gių prekėjo

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

JRCOR RUPPERT BREUIERV
BOTTLING DEPARTMENT

1639 Third Avenue New York City
AT water 9-1OOO

NESAKYKITE, ALUS—SAKYKITE, RUPPERT’S

'IiVj

WORCESTER, MASS. WORCESTER, Mass. WORCESTER, MASS.

Laisves Choras iš Montello, Mass.
Programa susidės iš dainų ir sporto. Dainuos Chorai iš Montello, Stoughton, Lawrence, Haverhill, Gardner, So. Boston ir 

Norwood, Mass. BUS LOŠIAMA VOLLEY BALL, PLAUKIMO LENKTYNĖS IR KITŲ SPORTO ŽAISLŲ
GRIEŠ BROLIŲYORKESTRA ŠOKIAMS Kviečia visus atsilankyti AIDO CHORAS.

AIDO CHORO PIKNIKAS
Įvyks Nedėlioję, 29 Dieną Liepos (July), 1934. Pradžia 10:30 Valandą Ryte

OLYMPIA PARKE, So. Quinsigamond Ave., Shrewsbury-Worcester

Pietinės Californijos delega 
te į Tarptautinį Moterų 
gresą Paryžiuje išrinkta 
ge Anna Barnett.

Anna Barnett gimus
metais, Liverpool, Anglijoj. 
Darbininkų tėvų duktė. Annai 
tebesant dar vystykluose jos tė
vai su ja atvyko į Boston, Mass. 
Neužilgo jos tėvai persikėlė 
Kalifornijon ir apsigyveno ant
ūkio netoli Dawney, kur Anna —- 
praleido savo kūdikystę ir lankė 
vietinę liaudies mokyklą. Ji 
apsivedė 1911 metais ir yra mo- ! 
tina penkių vaikų.

Barnettai apsigyveno Los i 
Angeles prieplaukų apielinkėje.!

kų judėjime jau daugelį metų, i Pjkmke bus rodomi pasauli- 
Vienus metus ji sekretoriavo ■ n*a* £ražūs jjudžiai The Road 
Loneta-Torrence Taksų Numa-1 bif^. Taip pat piknike 
žinimo Lygoj. Prasidėjus kri- ’ kus p kalbėtojai, sporto 
ziui ji įstojo į vietos Bedarbių *r Mitoki pamarginiman
Kooperatyvio Šalpos Susivieni- į 
jimo skyrių. Jinai atstovavo tą 
organizaciją Darbininkų ir Far- ;
merių Kongrese, įvykusiame brauti šiame 
Sacramento, 1932 metais.

Nuo tada Anna įstojo šalpos 
Darbininkų Apsaugos Unijon, o 
spalių mėnesį, 1933 m., įsto
jo Komunistų Partijon, nes, ji į 
sako, dalyvaudama klasių kovo-1 
je sužinojo, kad komunistinė 
programa ir vadovybė yra 
nintėle išeitimi darbininkų 
sei.

Dabartiniu laiku jinai

Youngstown, Ohio
International Workers Or- I i i

I der čionai rengia nepaprastai 
[smagų pikniką liepos 29 d., 

Anna Barnett veikia darbinin-'an^ Jūrinovich Grove parko.

; Pikniko vieta randasi ant 
1 Shirly Road.

Mes kviečiame lietuvius da-
> svarbiame ir 

! smagiame piknike. įžanga vi
sai veltui.

Komitetas.

VALDŽIOS ORLAIVIAI ■ 
MAITINA SRĖBUS !

Kohler, Wis. — Streikuo- 
vie~; jantieji Kohler kompanijos 
kla" j darbininkai dieną ir naktį 

___ _ yra' kietai pikietuoja dirbyklą, 
Unijos ženklo Lygos Moterų neįleisdami daugiau streik- 
Pagelbinio skyriaus veiklia nare laužiu ir neišleisdami pir- 
Tarptautiniam Laivakrovių Su-1 
sivienijime. Einančiame laiva
krovių streike jinai renka mais
tą streikieriams ir jų šeimy
noms. Jinai pagelbėjo suorga
nizuoti Bedarbių Kooperatyvę 
Uniją, nes ji permatė, kad dar
bininkai privalo turėti maisto - 

\ laike kovos už geresnes sąlygas.
Vėliau jinai įstojo Šalpos 

A Darbininkų Apsaugos Unijon, 
skuomet j* sužinojo, kad koope- 
r&yvas savo narių nemokina

• v&

mesniųjų skebų. Streikieriai 
neleidžia nei maisto jiems 
privežti. Todėl kompanija 
dabar panaudoja Jungtinių 
Valstijų pašto orlaivius. 
Valdžios lakūnai iš oro nu
meta streiklaužiams val
gius. Matome, kaip visos 
valdiškos galimybės yra 
naudojamos prieš kovojan
čius darbininkus.



antradienis, Liepos Penktas Puriajai

Chicagos Žinios

taksus

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

skymo

Painters and Carpenters

Tel. STagg 2-5043Notary Public
BALTIMORE, MDBALTIMORE, MD

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y
RENGIA

W estport-BaltimoreNarijauskienės Darže,

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

gera
113 WEST 42ND ST

SKAITYK LAISVE 
ir kitiems užrašykAlkanųjų Maršavi- 

mas Gerai Nusisekė
Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

lakūnui 
kad P.

20 St. James St. East 
Tcl. HArbour 3424

NEUŽMUŠK,” BET

Valandos: nuo 1

Baltimoriečiams ir 
Shenandoriečiams

“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.

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

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

mus 
rinčių jų maištą
mes turim ištisą <

išrink- 
Ji ėjo 

biurą reikalauti,

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

KELRODIS: Važiuojant mašinomis per West port sekite gatvekario reles, privažiavę plytų 
dirbtuvę sukitės po tiesiai, šis kelias eina į pikniką. Gatvekariais važiuojant, reikia imt 
burtis Bay No. 6 karą. ' Davažiavę Brooklyn Bridge reikia išlipt, po dešinei matysite iška
bą, k^n parodys kelią.

SCRANTON, Pa. — Liepos 
17 d. čia buvo surengtos dide
lės demonstracijos prie pašal
pos biurų. Buvo .išrinkta ko
misija iš 15 ypatų kas link 
stubelninkų nemokėjimo tak
sų, nes jau keli metai, kaip 
nedirba ir neturi už ką 
užsimokėti.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
6 po. pietų

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

tas ir už prieinamą kainą, i

Gerbiamoji Baltimorės ir apielinkės visuomenė, tai bus vienas iš didžiausių ir 
įvairiausfų piknikų. Turėsim įvairią programą, dalyvaus Rusų-Ukrainų choras, 
grieš Workers’ International Relief Band, bus įvairi sporto programa. Baltimorie- 
čiai su philadelnhiečiais virvę trauks. Taipgi bus svečių iš tolimų miestų. Turėsim 
gardžių valgių ir gėrimų.

GERA ORKESTRĄ GRIEŽ ŠOKIAMS PER DIENĄ 
Draugai ir draugės, kviečiam visus dalyvaut ir persi tikrint, kad programa 
________ ir valgiai gardūs. •

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

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

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

Didelis Piknikas 
SU KONCERTINE PROGRAMA

Philadelphia, Pa.—Laik 
rastukas “News”, spausdin 
damas įsakymą, “Neuž- 
mušk,” tačiau, rašo, kad ka^ 
reiviai privalo šaudyt dar
bininkus visuotiname strei
ke, per kurį “visuomenė’ 
esanti marinama badu. Kc 
gi kito ir laukt iš kapitalis
tinio šlamštuko?

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai .

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

Nedelioj, 29 d. Liepos-July/“‘°vaI

yra, lietuvių diena ir karalaičių 
kupčiavojimu. Bet ir čia dar
bininkiška spauda aiškina dar
bininkams tikrąjį Grigaičio tik
slą ir gerokai supažindins lie
tuvius su šiuo nauju Grigai
čio skymu.

Nekurie gal mano, kad Gri
gaitis dirba naudingą visuome
nės darbą. Nieko panašaus. P. 
Grigaitis dirba, kur gal gauti 
dolerių iš visuomenės savo nau
dai. O kur nėra dolerių, Gri
gaičiui svetimas reikalas. ,Ar 
matėt nors kada, kad Grigaitis 
vestų kovą už darbininkų rei
kalus? Ypatingai dabar, užėjus 
didžiausiam kriziui, reikalinga 
visiems vest kovą už bedarbės 
ir senatvės socialę apdraudą.

Gal būt ir pačiam Grigaičiui 
kad nors bus reikalinga, bet 
jūs nematysit, kad Grigaitis 
ragintų savo sekėjus kovot už 
tai. Rodosi, kiekvieno sąžinin
go žmogaus pareiga už tai ko
vot, bet Grigaičiui svetimas rei
kalas. Jis netik neveda agita
cijos už tai, bet dar tyčiojasi iš 
tų, kurie kovoja už socialę ap
draudą.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI f'?!’“

nu 
viso 
maršavimas. čia buvo tik ke 
tūrių lokalų bedarbių marša 
vimas ir tai tik vienos Scranto-' greičiausia 
no dalies. Antra dalis mar-1 
šuos kitą savaitę, o trečia da- į 
lis maršuos rugpjūčio (Aug.) ■ 
pradžioj. |

Pabaigoj rugpjūčio mes su-i 
rengsim visos Scrantono apie
linkės maršavimą ; šauksim vi-' 
sus miestus ir miestelius į vie
ną galingą armiją ir mes tuo 
kaitų prispirsim ponus prie 
sienos. Jie tą sykį iš mūs 
juokui nekrės ir nesakys, kad 
“Jūs pasirinkof gražią diehą 

pasivaikščiojimo.” Jie 
dabar vadina grupe no- 

į kalti. Kad 
ieną ant gat

vės vaikščioti ir karštuos sau
lės spinduliuos degti, tai dar 
tie mūsų ponai ištižėliai sako, 
kad mes turim “good time.”

Pranešam darbininkų visuo
menei, kad Bedarbių Taryba 
permaino savo mitingų vietą. 
Dabar mitingai bus laikomi 
232 West Market St., Provi
dence Square, kas penktadie
nį, 7 vai. vakaro.

Maršuotojas.

Žino- 
ir P. 
alga, 
kokį 

skymą, kad kaip nors galėjus 
dolerių pasigauti.

Dariui ir Girėnui užsimušus, 
skrendant Lietuvon, tas davė 
progą Grigaičiui sudaryt skymą 
dolerių gaudymui, j » f i j •> » i j
» Dariui-Girėnui žuvus, pas 

spaugelį lietuviu pasireiškė pa
triotiškumo jausmų. Grigaičiui 
kaip tik to ir reikėjo. Jis tuoj 
tą lietuvių patriotiškumą pa- 

r naudojo del savo biznio.
Susirado lakūną Janušauską. 

Paskelbė lietuviškam svietui 
antrą skridimą Lietuvon. Už
suko visą socialfašistinę maši
ną tam darbui, žinoma, biznis 
ėjo laba\ gerai, doleriai plau
kė iš visų Amerikos kampų į 
P. Graigaičio iždą.

O P. Grigaitis savo rudąją 
glosto ir džiaugiasi, kad lai
kai pagerėjo. Tiesa, jam tuo
met laikai buvo pagerėję, kuo
met doleriai iš visur plaukė. 
Tuomet jau buvo galima ir dar
bininkams algas atsimokėti ir 
dar geras koiįnšinas už sugal- 
vojimą tokio pelningo 
pasiimti.

Bet antrojo skridimo 
Janušauskui pasirodė, 
Grigaičiui ne tiek tas skridimas 
Lietuvon svarbu, kiek to skri
dimo biznis. P. Grigaičiui svąr- 
biausia vardan skridiiho aukos. 
Bet kuomet Janušauskas parei
kalavo, ;kad būtų duodamos at
skaitos ,ir kontroliuojamos au
kos ne vien P. Grigaičio, bėt Ir 

į- jo pageidaujamų žmonių, tai 
* bosui nepatiko ir jo vietoj da

bar Grigaitis turi kitą lakūną— 
Vaitkų. Su ta lakūno permai
na, ir dar dedant daug pastan
gų iš darbininkiškos spaudos 
pusės, pasisekė gerokai supažin
dint lietuvius darbininkus su 
tuo Grigaičio skymu. Dabar jau 
daugelis darbininkų persitikri
no, kad mūsų spauda teisingai 
sakė apie tai.

Dabar Grigaičiui antrojo skri
dimo karvutė ima visai už
traukt. Jis dabar jau griebia
si kitokio skymo. "Jis mano ir 
šiuo šiek tiek pasinaudoti, tai

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 

Keystonė—Main 1417

Teko patėmyt “Naujienų” 
numeryj 129, pirmam puslapyj 
patalpintas paveikslėlis su at
vaizdą, kaip “milicininkai dur
tuvais bado streikuojančius 
Electric Auto Lite darbinin
kus.” Sako, “jau keli streikie- 
riai liko durtuvais subadyti.” 

• Tam pačiam “N.” numeryj P. 
Į Grigaitis savo editoriale rašo: 
“Metė darbą 1,000 darbininkų 
degtinės fabrike Peking, Ill., ir 
vyriausybė pasiuntė ten valsti
jos kariuomenę palaikyti tvar
ką.” Matote, kaip Grigaitis ge
rai informuoja savo skaityto
jus. Kuomet darbininkai, ne
pakeldami didžiausio skurdo, 
išeina į streiką, kovoja už 
geresnes sąlygas, tai val
dančioji klasė'šu policija, mi
licija ir kariuomene puola be
ginklius streikierius ir žudo. 
Tą gerai žino ir P. Grigaitis, 
nes to pačio numerio pirmam 
puslapyj paveikslėlis netik pa
sako, bet ir parodo, kaip žu
domi streikieriai. Bet P. Gri
gaitis užsimerkia ir rašo, kad 
kariuomenė siunčiama į streiko 
lauką tik tvarkos palaikymui, o 
ne žudymui streikierių. Juk tą 
patį ir valdančioji klasė sako.

Kiekvienam darbininkui tu
rėtų būt aišku, kam Grigaitis 
pasitarnauja, taip rašydamas.

Skurdžiaus Sūnus.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

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

Antrasis Skridimas Lietuvon I 
Grigaičiui Melžiama Karvutei

Kiek teko patirti, “Naujie
noms” pirm metų laiko buvo 
sunkios gyvenimo dienos. “Nau- i 
jienos” darbininkams nebegalė
davo išmokėti algų, darbinin
kai tegaudavo dalį algų, 
ma, tokioj padėtyj esant, 
Grigaičiui ėmė trauktis 
Čia reikėjo susirast

Lietuvys Krausty tojas 
(Moving)

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

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tol. STagg 2-3152 I

Antra komisija buvo 
ta taipgi iš 15 ypatų, 
į pašalpos 
kad pašalpa būtų mokama pi
nigais, o ne čekiais, kaip kad 
dabar moka. Kada žmogus 
gauna tą mizerną čekį, tai jis, 
žinoma, nueina į “grosernę” 
pasiimti kelis svarus miltų ar
ba cukraus. O kaip paklau
sia kitokio daikto, tai jis nuo 
krautuvininko gauna atsaky
mą : “Turiu, ale aš par 
brangiau, negu kitur.” Pirkė
jui nelieka kas daryti: arba 
visai neimt, arba imti ir mo
kėti dvigubai.

Ir dar dvi komisijos, taip 
pat po 15 ypatų, buvo pasiųs
tos į kitas įstaigas.

Aš čia visos dienos eigą ne
minėsiu, tai būtų perdaug lai
ko eikvojimas ir laikraštyj vie
tos užėmimas, tik trumpai tu-

priminti, kad čia nebuvo, buvo vyriausias organiza- 
Lackawanna apskričio , torius buso į Baltimorę. Dėlto 

turime nemažai nukentėti.
Vėlinamo Bagočiui 

pasveikti.
Reporter

Milicija Šeimininkauja 
Minneapolio Mieste 

/

Minneapolis, Minn. — Po 
'4,000 milicininkų Sargyba 
kompanijos tropais vežioja 
įvairius daiktus; laužo strei
kų. 25,000 darbininkų ma
siniame susirinkime nubal
savo prisidėti prie trokinin- 
ku streiko. Bet Darbo Fe- v

deracijos vadai ir trockistai 
juos visaip painioja ir mo- 
nija. Per tų vadų pasidar
bavimą buvo bosam duota 
pora dienų “paliaubų”, per 
kurias jie nachališkai laužė 
streiką. Roosevelto pasiun
tinys kun. Haas pirmadienį 
pradėjo “susitaikymo 
rybas,” kuriose viskas 
piama bosų naudai.

Protestonų Veikla Italijoj
Roma. — Popiežius atsi

šaukė į atsilankiusias pas jį 
Katalikiškos Akcijos mote
ris kovoti, idant sustabdyt 
protestonų tikybų skleidi
mąsi Italijoj. Protestonai 
“įsiskverbę” jau beveik į vi
sas vyskupijas. Manoma, 
kad juos remia Mussolini.

Wilkes Barre ir apielinkės 
bedarbiai turėjo demonstraci
ją, kuri įvyko 18 dieną liepos. 
Tai buvo šaukiama viso Luzer- 
nės Apskričio ir reikia pripa
žint, buvo galinga demons
tracija.

Kada iš kitų miestelių be
darbiai pribuvo į paskirtą He- 
tą prie Coal ir Fulton gatvių, 
tai buvo nors trumpą, bet ge
ra prakalbę] ė pasakyta ir 
tuojau bedarbiai pradėjo ri
kiuotis maršuot priė^pašalpos 
stočių. Buvo maršuota svar
biausiomis gatvėmis su viso
kiais plakatais ir visokiais be
darbių reikalavimų šūkiais. 
Taipogi visokių darbininkiškų 
dainų buvo girdėti.
Mieste visas judėjimas 'Mvo 

sulaikytas laike ' maršavimo. 
Maršuotojai patys ir tvarką 
palaikė ant skersgatvių, ne
leidžiant niekam važiuot, pa
kol paradas nepraeis.

Bedarbiai reikalauja pakelt 
jųjų pašalpą visu 100 nuošim
čių, kaip vedusiems, taip ir 
pavieniams. Yra ir kitokių 
reikalavimų, be kurių bedar
biai negali apsieiti.

Jeigu šita demonstracija 
neprivers valdininkus išpildyti

| bedarbių reikalavimus, tai bus. pamažėjęs. Pei 
1 rengiamasi prie kitos, kuri bus metais <1 . 
1100 nuošimčių didesnė už bu- 
( vusią. Tiesa, šita buvo viena 
• iš didžiausių Wilkes Barrėj.

Wilkes Barre bedarbiai ren
gėsi turėt savo susirinkimą- 
prakalbas atvirąm ore Hub
bard parke. Bet miesto val
dininkai apie tai sužinojo ir 
patys tą parkutį užėmė. Ant 
greitųjų pabudavojo platfor
mą, privežė sėdynių ir atsiun
tė beną iš apie 40 ypatų, ku
rie grajino visą laiką, kad tik 
suardžius bedarbių prakalbas. 
Miesto ponai ant tokių dalykų 
turi gana pinigų, tik bedar-, 
biams neturi.

šiuo laikotarpiu šioj apie- 
linkej bedarbiai pradėjo pusė
tinai darbuotis. Į šitą veikimą 
yra įtraukta nemažai ir tikin
čių darbininkų, neskiriant jų
jų tautybės.

Demonstracija buvo didelė 
ir be jokio trukdymo iš poli
cijos puses.

Tą i tiek šiuom sykiu iš be
darbių veikimo.

Veisięjiškis.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

Baltimorės ALDLD 25 kuo
pos sekretorė rašo “Laisvėj”, 
kad -philadelphiečiai turi kuo 
skaitlingiausia pasirodyti Bal
timorės piknike liepos 29 die
ną. Turiu pasakyt, kad phi- 
ladelpiliečiai išpildys savo pa
reigą? Nors ne taip išpildys, 
kaip kad jie norėtų, tai yra, 
negalėsime visi būti, kurie no
ri būti Baltimorėj, nes tą pa
čią dieną rengia “Laisvės” 
naudai Shenandoah draugai 
pikniką, o philadelphiečiai yra 
pasižadėję būti ir pas juos. 
Tad mums prisieina spėkos 

i dalinti į dvi dalis. Vieni va- 
1 žinosime į Shenandoah, kiti j 
i Baltimorę. Į Baltimorę kelios 
’ mašinos nuvažiuos iš vakaro. 

1 Drg. Chepulis jau nuo senai 
’ rengėsi nuvažiuoti ir laukia, 
kada bus Baltimorėj piknikas, 

duodu Draugai Reginevičiai taipgi 
rengiasi važiuoti. Vadinas, ga-1 
na skaitlingas būrys draugų j 
vyks iš vakaro. Tad baltinio-j 
riečiai pasirūpinkite priimti j 
svečius.

Į Shenandoah važiuos drg. 
Gėgžna ir kiti draugai, taipgi 
nemažai.

Prie to, reikia pažymėti, kad 1 
patiko nelaimė mūsų drūtuo-1 
lį Bagočių, smarkiai tapo su-i 
žeistas, galva subandažavota.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko , >
KONČIAUS BITININKYSTĖ

x 57 Battery St.
N. Abington, Mass. .

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 'Svarai už $1*25 j
10 Svarų už $2.25

Wis. Darbo Federacija 
Užtaria E. Thaelmanną
Racine, Wis. — Suvažia

vimas Wisconsino valstijos 
Darbo Federacijos priėmė 
rezoliuciją, kurioj reikalau
ja paliuosuot Thaelmanną, 
Vokietijos komunistų vadą. 
Vadinasi, pasielgė prieš 
augs tų jų Amerikos Darbo 
Federacijos vadįi intencijas.

Kita priimta gera rezoliu
cija tai protestas. į)rieš tero
rizavimą streikuojančių tro- 
kininkų Minneapolyj. Pa
siųsta telegrama gubernato
riui Fl. Olsonui.

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Kiaušinių Išvežimas 
Sumažėjo

KAUNAS.— Lietuvos kiauši
nių eksportas šiais metais yra 

~ r 5 mėnesius šiais 
eksportuota 5,375,9001 

kiaušiniai, o praėjusiais metais 
per tą patį laiką buvo ekspor
tuota 9,395,700 štukų.

8701
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
J Lietuvių Dark Draugijas Atsišaukimas Šios Savaitės 

Kalendorius
Įsigykit Bankieto 

Tikietus

i kas, tai yra geros ir prastesnės že-' 
mes, bet labai gera del ganyklos, 
nes ten yra upelis. Aš esu jau se
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to
kios didelės farmos, todėl noriu par
duoti greit ir už žemą kainą. Par
duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. 
Kreipkitės sekamu antrašu:
• • KAZYS WASILIAUSKAS 

(arba JOHN SMITH)
Seaside, Oregon.

(163-175)

Prieškarinės demonstracijos 
Visiems tas kapitalisti- bus 1-mą ir 4-tą dieną rugpjū- 

visus čio. Pirmą dieną rugpjūčio 
vieno demonstracija bus Union Sq. 
vieno New Yorke, 4 :30 vai. po ,pie- 

Itų. Rugpjūčio 4-tą dieną, dar-

iki
Madison Square

Draugijų 
visas vietos 
ti prieškarinėse demonstraci
jose, išreiškimui protesto prieš 

Gal ištisos

Sąryšis kviečią 
draugijas dalyvau-

tai prašome

Didžiojo New Yorko Lietu-

Artinasi pragaras—kapita- gyvų žmonių. Su Berlynu ir 
listinis-imperialistinis karas,i kitais miestais tas pats.” Ang- 
atnešąs tūkstančiams darbinin. lija budtfvojasi 41 skvadroną 
priespaudą, badą, mirtį. Ne-, orlaivių. Dabar ji turi 75 
tik organizacijos bei draugi- skvadronus,> -1,434 visokio bu
jos turėtų pakelti savo protes-'do orlaivių.- Amerika dabar 
to balsą prieš karo rengėjus,) turi karinių orlaivių tūkstantį, 

•bet ir kiekvienas darbininkas, bet dar jų budavos 1,184. • • 
kiekviena darbininkė ir vai
kai,
nis pragaras atsivers ir 
darbininkus rys. Nei 
darbininko karui, nei 
kraujo lašo- karui!
v Prieš kapitalistinį karą, pro- bininkai turi susirinkti Colum-
letarinė revoliucija, kuri su- bus Circle, ■ 59th Street, prie 
naikins visus tuos karo rengė- Central Parko West, kaip 1 
jus ir įkurs Sovietų tvarką ant vai. po pietų ir maršuoti že- 
viso žemės skritulio. Visų myn j Madison Square, šiomis 
darbininkų suvienytas balsas, gatvėmis: 59 iki 1st Avė 
vienybės frontas išmuš karinį 25 St. ir į 
peilį kapitalistams iš rankų. I Parką.
; Šis būsiantis karas bus daug 
baisesnis, negu kad buvo pra
šusis, nes tą pripažįsta ir 
buržuaziniai rašytojai. Nese
nai New York Americane vie-1 karo rengėjus.
has taip pasakė: “Vokiečiai organizacijos dalyvauti su ša
uname kare ėjo kelis metus į vo vėliavomis ir kaip gali. Rei- 
Paryžių ir negalėjo jo pasiek- kia protestuoti, 
ti. O dabar, kilus karui, ka- visų dalyvauti demonstracijo- 
riniais orlaiviais iš Berlyno į jose.
Paryžių—dvi valandos. O po
iešių valandų Paryžius griuvę- vių Draugijų Sąryšio Valdyba, 
giai, pelenai ir tūkstančiai ne-’ Sekr. S. J. B.
r •

‘Padėkite Išimti Angelo
Herndon iš Kalėjimo
Angelo Herndon, jaunuolis 

negras organizatorius, už va
dovavimą bedarbių demons
tracijos bado slegiamuose Pie
tuose, Georgia valstijoj, nutei
stas nuo 18 iki 20 metų bar- 
bariškan kalėjiman, ‘chain 
gang”, kur valdančioji )<Iasė 
suras pakankamai priežasčių 
jį nužudyti. Dabar yra rei
kalaujama bylą pemagrinėtŲ 
bet jeigu > nebus sukelta ne
žmoniškai augšta kaucija 
$1-5,000 iki 3 d. rugpjūčio, 
Angelo Herndon bus pasiųstas 
įitą baisią vergiją.

. LTą 15 tūkstančių dolerių I vejanti darbininkai, 
reikia sukelti į likusią 10 die-j 
ntj aukomis ir paskolomis. 
Tąrptautinis Darbininkų Apsi
gynimas užtikrina paskolų at- 
mokėjimą. Aukas ir paskolas 
tuojaus siųskite sekamai: In
ternational Labor Defense, 
80 East 11th St., New York 
City, pažymint, kad kaucijai 
ir ar pinigai yra aukos, ar pas
kolos.

šiais svarbiais laikais jaust pa
reigą ne tik patys dalyvauti, 
bet rūpintis sukviesti įvairių 
pažiūrų darbininkus. Prakalbų 
rengimo komisija negali visus 
pasiekti, bet mes visi bendrai 
galime tą padaryti, jjei kiek
vienas pakviesim savo kaimy
ną, draugą, sandarbininką ir 
kiekvieną, su kuom susieina
me.

Pasidarbuokime, draugai ir 
draugės, išdiskusuokime gerai
šių dienų kruvinus įvykius, (lietuvių 17 kuopos išvažiavi- 
kurie dedasi kitur, kad įgytu-Į-mas. Tą pat dieną ir toje 
me žinojimo būsiančipm ko-: pačioje vietoje įvyks Komunis- i

! I • • •vom pas mus, nes anksčiau ar tų Partijos šeštos Sekcijos iš- n< 
vėliau ir mes atsidursim tokio-1 važiavimas.
je padėtyje, kokioje 
San Francisco ir kitų vi

Visą savaitę yra mobilizaci- 
cija už paliuosavimą Ernst! 
Thaelmanno ir kitų ‘kovotojų | 
prieš fašizmą Vokietijoj. Kiek
vieną dieną yra pikietai prie 
nazių konsulato, protesto te-i 
lefonai, telegramos, rezoliuci* 
cijos ir tt., O- 27, ;28 ir 29 dd. 
bus masinė aukų rinkliava 
(tag days). Kiekvienas turėtų 
jausti pareigą bent ką atlikti 
t.uo klausimu šią savaitę. “Lai
sves” raštinėj gausite dėžučių 
ir kitos medžiagos bei infor
ei jų.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit į jūsų namus, 
įsitčmyti adresą

Telefonuokite:
arba užeikite
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Prista- 
Prašome 

ir telefoną.
Evergreen 7-1661

pasikalbėti į ofisą

485 Grand St

BEER WINE T TOUOR 
Brewers Wholesalers .

Book”,' 
iškėlė'" 
terorą i 
prieš(

Not ice js hcregy given that T icense> No. 
B r-65 has been issued to the undersigned to

i sell beer at retail, under Section 76 of the i 
Alcohalic Beverage Control Lnw at 262 Wtl- I 

J son Ave., City of Brooklvn, County of I
i Kings, to be consumed on the premises.

JOHN ROCKOWER '
262 Wilson ■ Ave............. Brooklyn, N. Y. !

Notice Is hereby given that License No. L 
A 2845 has been issued to the undersigned

S

Ketvirtadienį, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėj, 80 Union Avė., įvyks 
prakalbos. Visi kviečiami jas 
garsinti ir patys dalyvauti. *

Penktadienį bus bendras vi
sų tautų darbininkų bankie- 
tas-mitingas Willi Muenzen- 
berg išleistuvėms ir gelbėjimui 
Thaelmanno. Įvyks 8 vai vaka_ 
ro, Bronx Colisėum’e, East 
177th St., Bronxe.

šeštadienį įvyks demonstra
cija palydėjimui ant laivo iš
važiuojančių 24 Jungtinių 
Valstijų Delegačių į Tarptau
tinį Moterų Kongresą prieš 
Karą ir Fašizmą, kuris bus 4, 
5 ir 6 dd. rugpjūčio mėnesio, 
Paryžiuje. Demonstracija bus 
9:30 vai. ryto, prie 57 prie
plaukos, West 15th St., New 
Yorke, i

Sekmadienį, 29 d. liepas, 
Forest Parke, įvyks Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo

AteinantĮ penktadienį, Bronx. 
Coliseum, New Yorke rengia- ( 
mas puikus bankietas. Jis ren-j 
giamas pagerbimui Willi Į 
Muenzenberg, žymiaus leidėjo) 
įvairių Vokietijos laikraščių iri 
žurnalų, taip gi leidėjo gar-į 
sios knygos “Brown 
kuri taip sėkmingai 
aikštėn Hitlerio nazių 
prieš darbininkus ir
kiekvieną, kas tik išdrįso pa-) 
sipriešinti kruvinai fašistų dik-lj? s;,1’ umlT "J,5; ,of!
tatūrai. Willi 
grįžta Europon po apvažiavi-i 
mo žymiausių A. Jungtinių- 
Valstijų kolonijų su prakalbų: 
maršrutu.

Tame bankiete visi turėtų 
dalyvauti, nes apart Willi Mu
enzenberg kalbės kiti žymūs 
kalbėtojai ir bus puiki meno 
programa, kurią išpildys dar
bininkų chorai, tame skaičiuje 
ir Aido Choras, taipgi įvairios 
meno grupės. Oras taipgi ne.- 
galės kliudyti, nes esant gied
riam orui bankietas ir masinis 
mitingas bus atvirame ore, jei 
lis, tuomet bus viduje.

Bankieto tikietas, tai yra 
įžanga ir vakarienė bendrai 
kainuoja 60 centų. Įžanga 
vien tik į masinį mitingą, be 
valgio, iš anksto perkant ti- 
kietą 25 c., prie durų 35 cen
tai. Bankieto tikietus 
anksto tegalima pirkti, 
tikietus galima gauti 
vės” raštinėj. 

--- ------ ;-- ---
Masinio Pikieto Pasekmės

MuenZenberiT St-- City of Brooklyn, County of Kings, to i
• b | be consumed off the premises

MORRIS NORDHEIM |
491 Bambridge St., Brooklyn, N.Y.

Notice is hereby given that License No. |, 
B 1707 has been issued to ^he undersigned ; 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 52 
Meserole Ave.', City of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
CHESTER BONETSKI

Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

of

tik iš 
I 

Visus
“Lais-

52

Notice is hereby given that License No. 
B 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 7G of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 148 
Grattan St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
JOHN JANAUSKAS and JOHN JUREVTCH 
148 Grattan St., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License No. 
A 1198 hlis been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, .under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Law at 260 Prospect 
Park West, City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

REINHOLD UTHGENANNT
260 Prospect Park West., Brooklyn, N. Y.

Notice is hereby given that License No. 
RL 5468 has been issued to the undersing- 
ned to sell beer, wine and lintior at retail, 
under Section 132 A of the Alcohalic Be
verage Control Law at 154 Smith St., City 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DANIEL CRONIN
154 Smith St., Brooklyn, N. Y.
—  < —-........................................... ■ ......

NOTICE is hereby Riven that License No. 
A-1684 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 485 
Myrtle Ave,, City of 
Kings, to be consumed

HENRY
485 Myrtle Ave.,

Brooklyn, County of 
off the premises.
ROETH

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 232 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 728 
Lorimer St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH EHRLICH
422 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No.

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

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

arti Grand Street
s Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

iki 4 kasdien, Scredomis ir Subatomia 
iki 7:30 vai. vakarais.

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Bronxo darbininkų kasdie
ninės masinės pikieto linijos
prie šalpos Biuro, 139th St. ir 
AVillys Avė.,' privertė biuro
viršininkus pasimatyti su: ma- ,

■ cinp dplpfrnpiin iŠ 25 ir tlininu , A 527 hns ,)ecn issued to the undersigned; Sinti UtJiegclClJ d 4,0.11 LUOJclU t to SQ|] įoer at retRjj# un<ier Section 75 of

a

Telephone, EVergreen 8-9770

J? GARŠVA

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS . •* * , U. ) ‘ ‘ į ■ t »

TRUCKS AND' PLEASURE CARS REPAIRED
' .1 ! ■5 ! ' A : J ' • 1 ' f

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

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

suteikti reikalingiems šalpą, 
■ be tyrinėjirpo.

Tad visi keliai Didžiojo New Yorko Draugijų 
randasi, turėtų vesti į Forest Parką šį I 
ietų ko-i sekmadienį. Privažiuojama su 

[ Jamaica Line “L.” už 5 centus.
--------------------------------------------------- -ti

šauktas, bet, delei atstovų ne-
• paisymo, neįvyko, nes iš devy-' NOTICE is hereby given that License No.

B 527 has been issued to the undersigned to 
i sell beer at retail, under section 76 of the 

TYnknv. Alcoholic Beverage Control Law at 13 MooreDabar yia saukiamas antru St., City of Brooklyn, County of Kings to 
be consumed on the premises.

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

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

Bušo Nelaimei Žuvo 14 Žmonių, 23 Sužeisti niu riari„ atsj0 tik trys4 / IlcUlŲ clLCJU Lliv Uju.

Brooklyno Jaunų Demokra
tų Kliubas mobilizavo ekskur- 

įsiją į Ossining, New York, kad 
i pamatyti Sing Sing Baseball I
lošį. Vienas iš busų, su tal
pa apie 40 vyrų, moterų ir vai- 

' kų, sugedo, prarado kontro-0j • • | tvyf Bugcuu, ptctictuo ivoillio-

LHlSVeS okdltytOJŲ I le važiuojant vingiuotu keliu
a. a • ant Secor Road kalno. Tada)

I busas prasilaužė pro menką) 
' užtvarą ir pasileido žemyn 35 

pėdas. Padidinimui nelaimės 
. trūko gazolino tanka ir busas: 

E!dz,“J0 i paskendo liepsnose.

Atydai
Ketvirtadienį, 26 d. liepos, 

8 vai. vakare, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėje, ‘ 
New Yorko Darbininkiškų Or-Į 
ganizacijų Sąryšis rengia pra-| Baisi buvo padėtis. Senoa 
kalbas labai svarbiais klausi- Rūšies busas, su neparankiu iš
mals. . Jose bus aiškinamos, ėjimu, pasidarė mirties slas- 
priežastys ir pamokos San i tais, kuomet sužeisti žmonės 
Franęisco streiko ir vėliausi veržėsi, iši liepsnos paskendus 
Vokietijos įvykiai. Kalbės A., šio buso.> Daugelio durų, pa- 
Bimba ir R. Mizara. , sirodė negalima atidaryti, ap-

, Visi “L.” skaitytojai ir or- i leistos, netvarkoj-. Keturi žmo- 
ganizuoti darbininkai turėtų 1 nes degdami šoko upėn. i

Paramai Klasių Kovos Kaliniams!
Dalyvaukite

TARPTAUTINIO DARBININKŲ APSIGYNIMO

PIKNIKE
Nedėlioję, 29 d. Liepos July v

NORTH BEACH PARKE 
Astoria, L. L

ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — ŽAISLAI 
įžanga 25 centai . ; . , Perkant iŠ anksto 20 cei)tŲ

i the Alcoholic BeveraRe Control Law at 278 
Evei-Rreen Ave., City, of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
. RW 1307 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, and wine at retail, under Sec- 
I tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 284 Scholes St., City of Brook- 
County of Kings, to be consumed 
premises.

BENJAMIN PAVILIUNAS 
GEORGE ANDRUKAITIS

Scholes St., Brooklyn, N.

trol 
lyn, 
the

284

on

Ūmai užsidegė ir ten buvęs kartu susirinkimas, kuris bus( 
lentų sandėlis ir visa apielin-, trečiadienį, 25 liepos, Laisvės 
kė patvino nepereinamu karš-; patalpoje, 8:30 vai. vakare.) 
čiu. Spėjusieji išbėgti iš buso Visi Sąryšio esantieji atstovai 
nebegalėjo likusių savo drau-) prašomi būtinai atsilankyt į šį 
gų gelbėti ir jie sudegė taip, svarbų susirinkimą, kuris turi 
kad negalima net pažinti. Iš kelis neatidėliojamus reikalus 
23 sužeistųjų daugelis vargiai aptarti.
pasveiks. Kiti sužeisti nepa- 

| vo jingai.
Atvirutes negaliu pasiųsti 

’visiems, nes neturiu adresų. 
Važiavusieji pasakoja, kad I Draugai, kreipkite domės. Ga- 

priežastimi nelaimės buvo na 
prasti “brakes” ir kad kėravo- visi

Įtojas turėjo su jais bėdos kelis
I syki prieš nelaimei įvyksiant.
Tai vis busų kompanijos ne
paisymas kėravotojų ir kelei- J 
vių gyvybės. Leidžia bile ko- • 
kius busus, kad tik daugiau) 
pelhb būtų.

apsileidimo. Susirinkime 
ir atlikime savo pareigas. 
DNYDOS Sekretorius,

S. J. B.
(172-174)

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Vytautas Keines, 7 m. am-

i žiaus, 67 Ten Eyck St., 22 d.
N. D. liepos tapo užmuštas automo-

. ) biliumi ant kampo Johnson ir
j Manhattan Ąve., Brooklyne.

i Iš Piliečių .Kliubo Pikniko 1 Kūnas pašarvotas 67 Ten j 
[Eyck St. Laidos liepos, 25 d.

Pereitą sekm'adienį, Clinton !gv. Jono Kapinėse. Laidotuvių 
Parke, Masp'ethe, įvyko Lie- ’ apeigomis rūpinasi graborius 
tuvių Piliečių Kliubo metinis j Matthew P. Ballas (Bieliaus- 
piknikas. Jame dalyvavo ne-l 
mažai paties kliubo narių ir 
jų šeimynų bei kliubo draugų 
ir pritarėjų iš įvairių sriovių : 
k o m u n istinės, katalikiškos, 
tautinės ir kitų; Visi gana sma
giai ir draugiškai linksminosi 
ir kalbėjosi, nesimatė viens ki
tų užsipuldinėjimų.

Jaunimo - šokikų tesimatė 
mažokai. Buvo ir programos,! 
dainavo vaikų chorelis nemą- j 
žąi lietuViškį dainųį Kaip cho- 

,relis užsivadina ir kas jį Vadbr 
’vaują nętękp nugirsti.

kas).

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, kuri yra apie į 

12 mylių nuo Seaside Oregon, že
me yra labai derlinga; yra apie, 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemes, o kitą 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar
tas naujai pabudavotas; maža stu- 
belė, su malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame randasi didelių, sto-j 
rų medžių; taipgi mažas upelis bėgai 
per laukus. Viską sutraukus,' tai, 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea- Į 
side Oregon, farma turi 160 čakrų, 
20 akrų ariamos žemes, apie 20 ak- 1 
rų arba daugiau gęro miško, ir kitas I

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

i KRAUJO SPECIALISTAS
i Gydau Cimiaa ir chroniikaa vyrų ir

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir ilapumo

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

1 New York, N. Y.
i Valandos Priėmimo i
j Ryte nuo 10:30 iki t. Po pietų nuo 4

iki 8 valandai vakare
Telephonas MEdallion 3-1328

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. 

Tel: Glenmore 5-6191

512

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

Juozas, Levanda
(Levandauskas) 1

GRABORIUS ‘
Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokiu kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ■ Ligos - Gydomos

i - > f a r ■ į 11 ♦ f

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET
-------------------------------------- --------- -------g----------------------

Telefonas: Evergreen 7-7770

. PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

• < šaukite dieną ar naktį
' 423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

BROOKLYN, N. Y

Tel.: Evergreen 7-1516

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestv- 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
t , Išbėginiai, Krau-
| , į j M jo Nesveikumai,

’ 1 I ’ Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 

u Skilvio, 
vRjzfei ^žA I Žarnų ir MSšla- 

' l ' žarnės Ligota, A- 
beinąs Nusilpi- 

A mas, Nervų. Įde-
girnai ir Ctonii- 

SSSfcb- k i Nesveikavi-
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumų* 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins. •

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų IšmirkštimdL

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

New York
Valandos—-• A. M. iki 1 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

r




