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vę j presą, gavome žinių,

ROKIŠKIS.—Kermošiaus die
nomis galima pastebėti, kaip 
nemažas nuošimtis stambių ūki
ninkų perka rugius del duonos. 
Prieita prie to todėl, kad grūdai 
visi buvo sušerti bekonams, o 

bekonas pasiseka parduoti, 
jis išsimaino ant duonos.
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Naziy Kalėjime Nuga
labino Drg. Torglerį?

Pavojus Thaelmannui
Washington. — “Sunday 

Star” gavo pranešimą, jog 
hitlerininkai kalėjime nuga
labijo drg. Ernstą Torglerį,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 

Pasauli!

V V |
pagal kruvinojo generolo; No. 175 
Goeringo įsakymą.

Pranešimas sukelia juo■ 
daugiau baimės, kad tie;

me drg. E. Thaelmanną, žy- ' 
miausią revoliucinį Vokieti- j 
jos darbininkų vadą.

Siuskite skubios finansi
nės pagalbos kovot už Tha- 
elmanno gyvybę, — šiuo ad- j 
resu: National Committee! 
to Aid the Victims of Ger
man Fascism, 870 Broad-, 
way, New York City. Šis I 
komitetas persiųs aukas Pa
ryžiaus Komitetui, kuris 
tiesioginiai darbuojasi delei 
Thaelmanno paliuosavimo.

I

Ką Politikierius Patyrė 
Apie Bedarbiu Šalpą

i
Washington.—Miesto ko- 

misionierius George E. Al
len lankėsi Chicago, MiL 
waukee ir kitų miestų val
diškose labdarybėse, kur šel
piama bedarbiai. Jis pats 
tyčia pasivertė “bedarbiu.” Į

Dabar sugrįžęs namo vie- j 
šai pareiškia, kad šelpimo Į 
punktų valdininkai daugiau 
įžeidinėja ir niekina bedar-
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“Durtuvais negalima laivų prikrauti.” Tą patyrė laivų kompanijos San 
Franciscoj. Milicijai buvo įsakyta šaudyti ir smaigyti laivakrovių pi- 
kietininkus; bet vis tiek prieplaukos darbai ir laivų krovimas atrodė ap
mirę, kaip tyrlaukis-—streikieriai pakrikdė ten visą veiklą.

Grasina Karine Diktatūra
Prieš Trokininkų Streiką

stambus ūkiniai Perka | Tūkstančiai Pašaipiųjų Darbininkų Metė Dirbę, ,, 
Pritardami Trokininkams; Streikuoja Skalbėjai į

Minneapolis, Minn.—Ta- reikalavimus: įvesti 30 vai. 
riamas “farmeris-darbietis” | darbo savaitę, duoti ketu- 
gubernatorius Floyd Olson! rias savaites darbo per me- 
atsiuntė dar tūkstantį mili-;nesį; mokėti ne mažiau 
cijos prieš streikuojančius’$16.50 savaitei ir 26-šiais 

! trokininkus ir kitus darbi-(nuošimčiais padidinti be- 
MIKLAS IR DOLLFUSS Įninkus. Per dešimts dienų idarbiams pašalpą.

jis miestan suvarė 5,000 mi- j Liepos 24 'd. sustreikavo 
licininkų. Jie apginkluoti 5,000 skalbėjų, drabužių va- 

, šautuvais, lytojų ir dažytojų. Jie ne- 
durtuvais ir bombomis. Jau paisė, kad Darbo Federaci-

ŽINIOS Iš LIETUVOS I Austrijoj Pakorė Revoliucinį Socialistą _ _
ir Areštavo 1,200 Kovingą Darbininkų | Taip jau, leidžiant “Lais-|ka

į AREŠTUOTI?
• Iš Klagenfurto, Austrijos,
Į Associated Press žinių ag- kulkasvaidžiais,
Įentūra praneša, kad Austri- T
jos prezidentas Miklas tapo'galutinai išdirbtas planas jos prezidentas Wm. Green
areštuotas šalies armijos. ’ 1 x ” 1 i - ♦ -x-‘—

bius, negu juos šelpia. To- Į Popina valdžią padarytu jiems 
kių valdininku, sako, yra 98 į kad ir mazų nusiJei4imų. Negi .v . . . . L , ,.. iis gero noro fašistinė valdžia1S kiekvieno Šimto. Allenj^uos darbininkams kokių leng- 
prisipažįsta pasimokinęs ir. vatų! Bet “darbdaviai” bando 
iŠ komunistų. Sako, “komu-(apeiti ir tas mizernas lengvatas, 
justai įgyja pasekėjų dau-, kurias darbininkai išsikovoja, 
giausia tuom, kad jie man-įTat‘xi imaton}e “Lietuvos ži- 
dagiai išklauso bedarbių nu
siskundimų^ už juos darbuo
jasi ir už juos kovoja.”

Ponas Allen bandę jieško- 
ti darbo 25-se darbų biuruo- ( 
se ir negalėj o įgauti jokio, Į mokėtas numatytas 10 , dienų 
net grindų valymo darbo.

Streikas 1,800 Rayon 
Audėjų Virginijoje

Hopewelly j, V i r g i n ijos 
valstijoj, streikan išėjo 1,800 Į, 

rayon (dirbtino šilko) au- darbininkai pasiskundė.
dejų. Reikalauja pagerinti 
sąlygas; bet dar trūksta re Vyr. darbo inspekcijoj, kur 

nutarta, kad nebūtų skaitomasi

Tatai matome iš
nių”, kuriose rašoma:

“KAUNAS.—Įvedus 
pramonės darbininkų samdos 
įstatymą, kaikurie darbdaviai 
pradėjo ieškoti būdų, kaip iš
vengti duoti darbininkams ap-

naują

■ atostogas. Pradėjo sudarytas 
I sutartis su darbininkais atnau
jinti su dažnesniais pratęsimais. 
Į Tuo remiantis tikėjosi, kad bus 
: pripažinta, kad darbininkai pas 
įjuos dirba ne pilnus metus ir 
! jiems nėra reikalo duoti įsta- 
i tymo numatytos apmokėtos ato
stogos. Kilus nesusipratimams,

Tas reikalas pagaliau atsidū-

smulkmeniškų pranešimų
apie įvairius jų reikalavi- su samdos sutarties pratęsimo 
mus. Chatillon kompanija 
ketina laike streiko uždaryt
dirbtuvę; baugu, girdi, kad darbininkams, su kuriais sam- 
streikieriai nesugadintų ma- j dos sutartys pratęstos, būtinai 
šinerijos.

Sporto Parodoj Maskvoj
Maršavo 150,000 ...

Maskva. — Liepos 24 
įvyko fizinės kultūros spot;

data, o su faktinai darbininko 
dirbamu laikotarpiu atatinka
moje įmonėje. Tokiu būdu, ir

įvesti karo stovį su pilna ka- grūmojo atimt iš jų unijos 
riška diktatūra. Valstijos čarterį, jeigu jie eis į prita- 

ireiviai turėsią, kad ir per rimo streiką delei trokinin- 
darbininkų lavonus, pras-, kų.

kad Dollfussas ir visas jo ,kint kelią visiems streiklau-
ministerių kabinetas yra ar-

prisipažinimus ir išduotų eštuotas ir įkalintas. Areš-
x kitus revoliucinius darbiniu- tavo jį Austrijos naziai, hit-

smerkė socialistą darbiniu- kus. Pačiame teisme jis pa-; lerininkai.

BAISŪS KANKINIMAI KALĖJIMUOSE
Viena. — Fašistinis teis

mas liepos 24 d. mirtin nu-

reiškė: “Mano idėjos yraką< Josephą Gerią, 20 metų
amžiaus jaunuolį. Už 3 va- man -brangesnės už mano 
landų jis buvo pakartas ,tei- galvą.” i.
smo kieme. >-Prieš nuž.udy-■ Jiedu tapo areštuoti* pa- 
mą Geri sušuko:: “Tegyvuo- sienyje, kuomet norėjo per- 
ja Austrijos laisvė!” įeiti į Čechoslovakijos pusę.

Sykiu su Geri teistas kitas QerĮ buvo kaltinamas, kad 
revoliucinis socialistas, Ru- revolverio šūviais sužeidęs 
dolfas Anzbaeck susijaudi-, Policininką, kuris atėjo juo- 
nęs pareikalavo: “Pakarki
te ir mane!” Anzbaeck ne
nuteistas mirti.

Teisme Geri papasakojo, 
kaip jį kalėjime mušė. Kuo
met apalpdavo, jį vandeniu 
apipldavo, atgaivindavo ir 
vėl mušdavo, kad padarytų

Per Karščius Amerikoj 
Žuvo 700 Žmonių 
Siekė 117 Laipsnių

Washington. — Per pas-

žių trokapis. irio Henry Ness laidotuvėse
Liepos 24 d. kun. Haas ir, dalyvavo didžiausia darbi- • 

kiti Roosevelto atsiųsti “tai-1 ninku minia.
kytojai” yra susierzinę, kad; Pašalpiniai darbi ninkai 
streikieriai nesiduoda ap- susirinkime pareikalavo, 
mulkinti. į kad tuojaus būtų išmestas

Išreikšdami vienybę su'iš vietos policijos viršinin-
VIENA. — Hitlerininkai j trokininkais, išėjo streikan kas Johannes, po kurio ko

štojo į ginkluotą kovą, kad [apie 9,000 pašalpinių darbi- manda buvo surengtos žų- 
nuverstų rymiško fašisto Į ninku. Jie išstatė ir savo dynės.

\ (Daugiau tuo reikalu-žinių 
tilps'rytoj).

Dollfusso valdžią. Susikir
timuose 10 žmonių nušduta. 
Įvesta karo stovis. Hitleri
ninkai liepos 25 buvo užgro-

SAN FRANCISCO LAIVAKROVIŲ BALSAVIMAI
du areštuoti.

Taigi, prisidengdamas ko- valdžios radio stotį, iš Roosevelto Agentai Reikalauja Balso Streiklaužiams 
va prieš hitlerininkus, kori
kas Dollfuss išnaujo pradė
jo žvėrišką terorą prieš ko
munistus ir socialistus. Tik 
per 2 dienas areštavo 1,200 
komunistų ir rev. socialistų.

kurios pranešė, būk Dollfus- Rinkimuose Darbininkų Atstovų į Derybas su Bosais, 
so valdžia atsistatydino. Vi
suose valdiškuose namuose 
pristatyta kareivių ir poli
cijos su kulkasvaidžiais ir 
kitais ginklais.

San Francisco, Cal. —Įvelto agentais ir laivų kom- 
Darbo Federacijos vadai panijomis. ------ -------
suktai sutaisė “visuotiną” Federaj'os vadas pareiškė, 
balsavimą streikuojantiems 
laivakroviams, kad išeitų 
taip, jog darbininkai pasi
duoda sprendimams prez. 
Roosevelto komisijos. O ko
misija galvoja, kaip gudriau 
surengti kitus balsavimus, 
kur darbininkai rinks savo i veltiečiai nori duot balsą 
atstovus į derybas su Roose- Į streiklaužiams.

Vienas Darbo

kad renkant darbininkų at
stovus į derybas, negali būt 
duodama balso chinams lai- 
vakroviams bei jūrinin
kams. Roosevelto komisija 
sijoja unijas, katroms leist 
balsuot atstovų rinkimuose, 

i o katroms ne. Bet roose-

Sausra Užmušė Tūks
tančius Galviją

Badas 25 Milionams
Oklahoma ir Kentucky 

valstijose tūkstančiai narni-i 
nių gyvulių išgaišo nuo van
dens ir žolės stokos. 'Pas
kutiniu laiku tik tose dvie
jose valstijose krinta po ke
lis tūkstančius galvijų kas
dieną. .ii

Badas gręšia 25 milionamj

Chicagos Skerdyklų 
Darbininkų Streikas

Streikuoja Jau 1,600
CHICAGO, Ill. — Strei- 

kan išėjo 1,600 skerdyklų 
darbininkų. Jie statydavo 
skerdimui gyvulius. Union 
Stock Yarduose del šio 
streiko suparalyžiuotas, dar
bas 75,000 gyvulių škerdi- 

Prieš streikierius su-

I turi būti duotos apmokėtos 10; kutinius karščius Jungtinė- 
i dienų atostogos, jei šitie darbi-Į se Valstijose del tos priežąs- 
l“inkai fakti?kai toje pačioje lties vjr§ 7Q0 žmonių. 

Vinitoj, Oklahomoj, buvo 
117 laipsnių karščio; Chica- 

pynu X1/111VXA iauivuivo opui- Baldij < -Fabrikų j go j.—105, Centralia, Ill., Ill
tų paroda. Dalyvavo 150,-; ^undė1 darbo ^nspekto^^ ' ' uaaas gręsia zo miiionam; mo. Fries streikierius si
000 įvairių sportininkų, vy- Jonavoj be jokio perspėjimo 15 Į _ 400,000 fariųerių šeimynų gyventojų a š t u o n iolikoje | mobilizuota 400 policijos, 
riškos ir moteriškos lyties,1 baldų fabrikantų sudarė lokau- iš saulės pudegintų.. vietų 
nuo 10 iki 20 metų amžiaus, tą ir išvien numušė darbinin- gelbstisi, nuo bado mirties 
Ju maršavimas tęsėsi tris kams 30alkos. Tuo reikalų Įtik mizerna valdžios pašal- 
valandas Stalinas ir kiti; Jonavos darbininkai įteikė taip į pa> Apie 1,600,000 tų ba- 
. . . . % a.S, , ! Pat memorandumą. Darbo in-1 duoliu suvarvta į barakus
komunistų ir Sovietų vadai spektorius iššaukė pas save! > .. ’

' - ‘ ’ - -‘darbdavius reikalui išaiškint.” <k^fmes> daržines, kur Jie
Į šykščiai tėra maitinami. 
I

: įmonėje yra dirbę vienerius me
ntus kaip įstatymas numato.”

d
‘‘Jonavos

stovėjo ant Lenino pamink
lo laiptų ir davė pagarbą 
tam mikliam jaunimui.

New Yorko Times kores
pondentas W. Duranty labai 
gėrisi puikia tų sportinin
kų išvaizda ir išsilavini
mais; ir primena, jog So
vietų vyriausybė uoliai re
mia masinį sporto judėjimą, 
kad žmonės būtų sveikesni 
ir geriau tiktų darbams ir j nigais, prašė nekelti triukšmo'ir rėjos pasiliuosavimą nuo Ja-

Suvažinėjo Arklį
VI. 1 d. 7 kilometrai nuo 

Šiaulių Joniškio plente automo
bilis K. 4 susidūrė su arkliu 
važiuojančiu ūkininku Adomu 
Gyliu, iš -i Adomiškių kaimo, 
Meškučių valsčiaus. Arkliui nu
laužta koja ir jis vietoje nušau
tas. ūkininkas nenukentėjo. I. 
Automobiliu važiavę žadėjo grą
žinti ūkininku? arklio vertę pi-

JAPONAI AREŠTAVO 
KORĖJIEČIŲ

Korėjoj Japonijos policija 
suėmė 60 žmonių, kuriuos 
kaltina kaip komunistus. 
Komunizmą primeta kiek
vienam, kuris stoja už Ko-

60

šalies apgynimui. nuvažiavo toliau. ponijos.

valstijų.
Roosevelto valdžia, kaip 

jau rašyta, neva supirkinėja 
badaujančius farmėrių gy
vulius. Bet vargingi far- 
meriai tų pinigų beveik vi
sai negauna. Juos atsiima 
bankai, davusieji paskolas, 
spekuliantai ir buožės.

Sovietą Derlius
Maskva. — Sovietų šalyje 

šiemet anksčiau ir daugiau 
derliaus suimta negu pernai 
metais. Tas darbas Ukrai
noje ir Šiauriniame Kauka
ze užbaigiamas greičiau ne
gu buvo planuota.!

Pereitą žiemą dvi dienas 
streikavo 8,000 skerdyklų 
darbininkų. Streikas buvo 
užbaigtas derybomis. Roo- 
sevelto agentai neva nutarė 
pakelti darbininkams algas 
10 nuošimčių ir dar po tiek 
pridėti už 13 paskutinių sa
vaičių. Bet samdytojai nu
tarimą sulaužė. Roosevelto 
gi valdininkai nevertė juos 
jį pildyti.

Cairo, Aigipte, nežinia 
kas išvogė $21,160 vertės 
aukso iš Anglų vanden-lėk- 
tuvo, kuris ilsėjosi ant Nilo 
upės.

■■JJU.J—.■------------------ . .. į ------------------...

1,500 Laivukų Darbininkų į Mainierių Algos Nupuolė,
Nutarė .Tęsti Streiką o Bedarbe Padidėjo

Detroit, Mich.— Jau sep-•• Philadelphia, Pa. — Skai
tymas savaites streikuojančius mainierių, dirbančių 
apie 2,000 darbininkų, dir- kietosiose angliakasyklose, 
busiu laivukuose (tug 10 nuošimčių sumažėjo nuo 
boats), kuriais buvo pri-' 
gelbstima laivams Didžiuo
siuose Ežeruose. Liepos 24 
d. jie vienbalsiai nutarė tęs
ti kovą už 8 valandų darbo 
dieną ir už bent po $200 mė
nesinės algos.

Maskva. — šiemet yra 
jau 184 iš Amerikos atva
žiavę studentai, kurie ima 
pamokas Anglo-Amerikinia- 
me Institute prie Pirmojo 
Maskvos Universiteto. Am
erikos universitetai pripa
žįsta jo kreditus-laipsnius 

i už mokslo kursus.

o Bedarbė Padidėjo

gegužės iki birželio mėn. pa
baigos. Tuo pačiu laiku 
abelnas daugis mainieriam 
išmokamų algų nupuolė 17 
nuošimčių, kaip raportuoja 
Philadelphijos F e d e r a 1 io 
Rezervo Bankas.

Knoxville, Tenn. — 400 
Holston Kompanijos darbi
ninkų sustreikavo prieš 10 
nuošimčių algos numušimą.:

Kuboje sustreikavo 1,100 
telefonų tarnautojų.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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sųpirmiausiai iš to, kad ji galinga. 'So
vietų Sąjunga patapo pirmaeilme šalimi. 
Ji stipri ekonominiai ir apsiginklavime. 
Be to, už josios pečių stovi milionai pro
letarų, gyvenančių kapitalistiniuose kra
štuose. Dėlto kapitalistinės šalys, kurios 
kadaise šaipydavosi iš SSSR pasiūlymų, 
šiandien jau rimtai su ja skaitosi. Juo 
labiau mažosios valstybėlės, bijančios ka
ro, priverstos žiūrėti į Sovietus, kaipo į 
galingą pajėgą, kuri moka ir turi spėkų 
kovoti prieš imperialistinį karą.

Todėl reikia tikėtis, kad ši suminėtų 
šalelių ministerių vizitą Maskvon atneš 
vaisių. Sovietai bando į tą sąjungą 
įtraukti ir Finliandiją. Nežinia, ar tai

Marina ir Gaivina

Visiškai nusišpicavę politiniai ir orga
nizaciniai, tautininkai (sandariečiai ir 
tūli fašistai) vėl bando naują “centrą” 
steigti. Nesenai Brooklyne įvyko susi
rinkimas, kuriame dalyvavo visi tūzai ir 
“nutarė kurti Amerikos lietuviu tauti
ninkų tarybą (arba centrą)... su sky
riais visose Amerikos lietuvių kolonijo
se.” Pirmu savo žingsniu taryba mato 
“paraginti visas Amerikos lietuvių kolo
nijas kurti pas save tautininkų organi
zacijos skyrius.”

Palaidoję TMD, Sandarą, Tautininkų 
organizaciją, prakišę SLA, dabar fašis- 
tai-sandariečiai ir vėl bando sukurt “cen
trą”, kuriuo galėtų pasigauti vieną-kitą 
pasekėją.

Vargiai ką jie šiandien pasieks. Lietu
viai, darbininkai, kurie šiek tiek protau
ja, prie jų nesidės, bet eis su revoliuciniu 

įdai^bininkų judėjimu, su komunistais. Na, 
O’tamsesni žmonės—dar tikį, esą kunigų 
“globoj” —taip jau ne sandariečiams- 
tautininkams inimami.

Kai kur dalis “senosios gvardijos” biz
nierių dar šiek tiek eina su fašistais-san- 
dariečiais. Bet ir tuos ekonominis skur
das kasdien vis sunkiau slegia ir jie pa
remti “ponstvą” nebegali, kaip galėdavo.

Prisieis ponams uždaryti savo “centrą” 
’ —pirmiau, negu jis bus atidarytas!

i

Svarbi Dalykų Eiga Pabalti jo j

•G ■

ft

X

Pabalti joj ir apskritai rytinėj Europoj 
šiuo tarpu dedasi svarbių dalykų. Spau
da praneša, kad dar šią savaitę į Mask
vą važiuos Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos užsienių reikalų ministerial. Ten bus 
bandoma sudaryti t. v. Rytų Lokarno— 
rytinių Europos valstybių sąjungą—ku
ria einant, būtų garantuojama dabarti
nės valstybių sienos, įr tuo būdu atstum
tas ilgesniam laikui karo pavojus.

Šiai minčiai, kaip žinia, davė pradžią 
Sovietų Sąjunga, kuri, jau visiems aišku, 
yra didelė kovotoja už palaikymą pasau
linės taikos; kovotoja prieš imperialisti
nį karą, kuris sunaikintų milionus dar
bininkų gyvybių ir pakenktų Sovietų dar- 

,bo žmonėms statyti socializmą.
Kapitalistinių kraštų tarpe šiandien 

veikia dvi grupės: viena iš jų trokšta ka
ro—-Japonija ir Vokietija, o kitos—eida
mos savais išskaičiavimais—karo bijosi. 
Tokiom yra mažutės valstybės, kurios bi
le kada gali būti sutrėkštos. Franci j a 
taipgi nenori dabar karo, nors ji yra im
perialistinė šalis. Frakcija yra pereito 
karo laimėtoja, todėl ji žino, kad atsitiki
me naujo karo, ji tegalėtų tiktai kai ką 

/ pralaimėti, bet nelaimėti.
Kadangi Sovietų Sąjunga, kaip nurodė

me, yra didžiausia taikos šalininkė, tai 
jai ir rūpi visųpirmiausiai kviestis tal
kon visas tas' šalis, kurios dabar nenori 
karo, kad sudarius bendrą spaudimą į vi
sus tuos kraštus, kurie yra įtakoj Japo
nijos ir Vokietijos. Beje, Sovietai daro 
viską, kad į Rytų Lokarno įtraukus ir 
pačią Vokietiją.

Štai, kodėl Franci jos esamoji valdžia 
pritaria Rytų Lokarno ir padeda Sovie
tams jį realizuoti. Norima kaip nors 
įtraukti visą Europą į tam tikrą nepuoli
mo sutartį.

į
...............................

j Nereikia čia nei minėti, kad Sovietų

/
f

pasiseks.
Tolydžio Lenkijos užsieninių reikalų 

ministeris Beck, sakoma/žada,vykti į Re- 
velį ir Rygą kažin kokiais “svarbiais rei
kalais.” Tik nesenai Pilsudskio paslai 
lankėsi Kaune, kur, be abejo, buvo kal
bamasi del pastūmėjimo Lietuvos Len
kijos pusėn.

Pabalti jos valstybėlės yra mažytės— 
jų gyventojai išviso sudarys tik keletą 
milionų. Bet jos užima svarbią geogra
finę vietą politiniu atžvilgiu. O kadangi 
Sovietų Sąjungos uždavinys yra gynimas 
mažųjų tautų ir kraštų interesų, tai ši
čia ir matome tą jos didelį susidomėji
mą tuo, kad juo ilgesniam laikui garan
tavus jom esamuosius rubežius ir atstu
mus pasaulinio karo pavojų.

Tie šūkalotojai-rėksniai, kaip “Naujie
nų” ir “Draugo” redaktoriai, kurie ka
daise bliovė, būk Sovietų Sąjungai rūpįs 
“raudonasis imperializmas” ir karas, yra 
priversti prikąsti savo piktus liežuvius!

Nereikia, tačiaus, manyti, kad tik So
vietų diplomatiniais pasisekimais, be pa
saulio proletariato judėjimo, būtų galima 
atstumti pasaulinio karo pavojus. Kiek
vienos šalies darbininkai privalo visųpir- 
miausiai kovoti su savo buržuazija, su 
savo išnaudotojais, ruošiančiais karą.

• ; i \ < f , ,
Šiemet sukanka lygiai '20 metų nuo per

eito pasaulinio 5karo pradžios. Todėl šie
met, rugpjūčio men. 1-mą dieną—dieną 
anti-karinių demonstracijų ir kovų—rei
kalinga juo ryškiau pareikšti savo pro
testai prieš imperialistinio karo pavojų.

Amerikos darbininkai, vadovaujami 
Kompartijos, šiemet ryškiau, negu kada 
nors pareikš savo protestus prieš imperi
alistinio karo pavojų, prieš kapitalistų 
ruošiamą naują grobikiškais sumetimais 
skerdynę!

Torgleris Nužudytas?

Washingtono dienrašis “Sunday Star” 
praneša, kad Ernst Torgler, buvęs Vo
kietijos reichstage komunistų frakcijos 
pirmininkas, tapo nužudytas kalėjime. 
Kaip žinia, Torgler kadaise buvo teisia
mas Leipzigo teisme neva už padegimą 
reichstago budinko, kurį supleškino pa
tys fašistai.

Dėka pasaulio darbininkų masinėm ko
vom, Torgleris, podraug su Dimitrovu, 
Tanevu ir Popovu buvo pripažinti nekal
tais. Pastarieji trys išplėšti iš fašistų ir 
nugabenti į Sovietų Sąjungą, o d. Torgle
ris pasiliko Goeringo kalėjimę.

’ • - ‘ ’ i '> ' ••1 ? i ■ •„ i

Laike Leipzigo teismo, Prūsijos prem
jeras Goeringas pagrasino Torgleriui, 
kad jis sų juo apsidirbsiąs. Matomai, 
dabar jis, Goeringas, ir įvykdė savo pa
reiškimą. ' ,

Pasak “Star” pranešimo, fašistai1 skel- < 
bia, kad Torgleris “numiręs kalėjime na- 
turališką mirtimi.” Tai paprasta fašis
tų pasaka, pateisinimui savo kruvinų 
žygių.

Palauksime ir pamatysime. Norisi, 
kad ši žinia būtų neteisinga.

Turime juo daugiau pasmarkinti kovą 
prieš fašizmą ir kovoti už d. Thaelmanno^ 
laisvę ir laisvę visų politinių kalinių. Hit- 
lerio-Goeringo šaika, matomai, pasirįžo 
sunaikinti visus kalėjime esančius revo
liucinius darbininkų vadus. Tik masinis 
spaudimas, daromas pasauline plotme, te
gali sulaikyti iškeltą budelio kirvį!

Sąjungos ikišiolinis pasisekimas kovoje 
UŽ palaikymą pasaulyj taikos išeina vi-

Maistas ir Sveikata maisto pagrindu, todėl pri- skaityti. ; Elektriški knygų 
sieina iš kitų produktų imti yešiotojai _
faktinai visus vitaminus, be 

' “Laisvė” yra leidžiama Į kurių žmogus ilgainiui ne
politiniams ir ekonominiams 
darbininkų reikalams. Bet 
mes neužmirštame ir to, sa- 

ikysim, “paprasto” reikalo— 
darbininkų sveikatos. Tą 
mato patys skaitytojai. Juk 
“Laisve” L diena iš dienos 
duoda daugiau (Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus ir kt.) straips
nių-ir žinių apie sveikatą, 
negu bet kuris lietuvių laik
raštis. Mes įvertiname tą 

j tiesą, jog sveikas darbo 
žmogus yra naudingesnis ne 
tik sau—jis naudingesnis iri 
darbininkų judėjimui.
i Todėl; tai: šičia matome 
reikalo atsiliepti ir apie pie
ną. Jį dabar sukruto gar
sinti Ne^ Yorko valstijos 

'farmerių o r g a n i Z a c ijos.1 
Garsintojų tikslas, supran- j 
tania, yra palaikyt šį verslą.1 

•Tačiau pieno skelbimuose ar • i i r i no audimus. Pienas“Laisvoje iie sako moksli-1 i 1
nę tiesą, jog pienas yra sa-! ^paprastai turtingas 

Ivaime pilnesnis, tobulesnis ' <UJ1S aipg'1 yia 
• , / ■ 14-1 • ,n& kurnu medžiaga,maistas, negu bet kuris pa-. . °

vienis valgis. Kūnui reika-!. ,Plene Va kur kas m“ 
lingu maisto daliu piene yra zalin^ ™gscių, negu meso- 
daugiau, negu kokiame ki-ijei P^as yra daugiau sar
tame valgio produkte. ' |™ms val?is- ,Nuo

’ . _ . .. pieno todėl lengviau buna
Minėtina, kad ^valstijos (inkstams ir visai vidujinei 

vyriausybė duoda žodį, jog knno valymosi mašinai. Pie- 
pienas nebus pabrangintas.! nas, aparį abelno naudingu- 

IAi’ ji ištesės savo žodį? — ,mo, yra patartinas vietoj 
. Jeigu ne, tai darbininkai ži- mėsos žmonėms, linkstan- 
; nos, ką bombai duoti protes-. tįems į reumatizmą bei ner- 
. tais-i eikalavimais, kad ne-;va gedimą. O faktiškoji 
■ keltų pieno kainas. . 'pieno rūgštis, pati kūnui

O kaip dabar stovi jo kai- 'niek0 nekenkdama sykiu 
na, tai- pienas, ..sulig. s^y0 |naikina kenksmingąsias vi- 

• dūriuose bakterijas.
Vis tai yra mokslo įrodo

mi faktai, kurie ir pažadina 
mus pritarti agitacijai už 
daugiau pieno naudojimą.

gali liktis sveikas.
Nesakome, kad žmonės 

atmestų mėsos valgymą. 
Mėsa turi daug, geležies ir 
proteidų (baltimių). Sun- 

! kiai fiziniai dirbančiam 
žmogui mėsa duoda medžia
gos lengvai atbudavoti nusi- 
dėvinčius raumenis. Pienas, 
sūris ir kiti pieniški valgiai, 
grūdiniai maisto produktai 
ir vaisiai, daržovės turėtų 
sudaryt kitus jo valgymus.

Pienas turi ir geležies, 
nors negana daug. Tačiaus 
stambi duona bei sauja žir
nių arba pupų pridės tiek 
geležies, kiek tik jos reikia 
kraujui.

Toliau. Pienas turi savy
je gausybę kalkių, kurios 
: taip reikalingos kaulams, 
i dantims ir net kitų valgių 
pavertimui į sudėtinius kū-

yra 
fos- 

būti-

i sujungia skaitymo 
kambarį su Baltuoju Namu. Jei
gu skaitytojui reikalinga varto
ti tas pačias knygas per kiek 
laiko kasdien,*tai jam paskirta 
stalelis. Yra 60 tokių stalelių 
galerijose. Apart didžiulio 
Skaitymo kambario yra skaity
mo kambariai senatoriams ir at
stovams. Neregių skaitymo 
kambarys turi net 10,000 kny
gų, pamfletų ir žemlapių. Kny
gynas paskolina knygas1 per pač- 
tą neregiams ant pareikalavimo.

Iš viso 1933 m. knygynas tu
rėjo 4,700,000 knygų, kelis mi
lionus rankraščiu, i

gynams. Knygynai' gali pasi
skolinti knygų iš šito knygyno, 
jeigu tos knygos tuom laiku ne
vartojamos.

Įstatymas padaro Kongreso’ 
Knygyną dalį valdžios įstatym- 
davystinio departmėhto. Kon
gresas kasmet paskiria sumą pi
nigų del Knygyno užlaikymo ir 
del 600 darbininkų algų. Pre
zidentas paskiria knygių. Jo 
paskyrimą turi užtvirtinti Sena
tas.

Pasodintas į Kalėjimą
ŠIAULIAI. — VII 4 pil. E.

lionus rankraščių, suvirš 500,- Bogužas, kuris susiginčijęs su 
000 žemlapių ir suvirš 400,000 Astrausku Malaveninkų kai- 
spauzdinių, suvirš milioną mu- 
zikališkų kompozicijų ir 150,000 
orientališkų knygų ir t. t.

Knygynas turi atstovą Euro
poje, kuris raportuoja apie pro
gas gauti senų ir brangių kny
gų, ir jam pavestos nupirkti tos 
k n.y gos.

1926 m. Knygynas nupirko 
24,625 knygas, 18,121 knygą au
kojo asm^ys ir 14,910 knygų f naikino.

me VI. 30 move jam peiliu į 
kairįjį šoną, pasodintas kalėji
mam Astrauskas atvežtas Šiau
lių miesto ligoninėn, kur . pri
pažintas sunkus sužeidimas.

Pasėlius
pietų užėjo 
ir vietomis 
pasėlius iš- 

. Rokiškio v. ledai išsto
vėjo 24 valandas, bet jie buvo 
nesmarkūs ir žymių nuostolių 
nepadarė.

Ledai Išmušė
Liepos 1 d. po 

audra su ledais

buvo dovanos federalės, valsti
jų ir vietinių valdžių.

Mr. Jacob Schiff 1912 m. ir 
1914 m. paaukojo didžiumą se
mitiškos kolekcijos knygų.

Slaviškas skyrius turi vieną 
iš didžiausių kolekcijų Rusijos 
literatūros. Vientik Rusija tu
ri daugiaus. Gennadius Vasil- 
jevich Yudin, iš Sibiro, pradėjo ' 
šitą skyrių su 80,000 knygų ga'lėjęs pamaitinti
1907 m. Šiandien yra suvirš 
120,000 knygų.

Knygynas tarnauja ne tik 
skaitytojams, bet kitiems kny-

HOUSTON, Tex.—Bedar
bis Elijah Stuart nužudė sa
vo penkių metų mergaitę 
Dorthą. Norėjo gaut $500 
pinigų iš apdraudos kompa
nijos. Sako, tuomet būčiau 

josios 
dvynukę seserį. Kalėjime 
jis rauda beveik nenustoda
mas.

. naudingumo sveikatai, tik- ’ 
! rai yra pigesnis, pav., už j 
| mėsą.
' Šiuos žodžius rašantis 
specialiai atsiklausė žymiau
sią lietuvį gydytoją, to klau- 

Isimo' žinovą. Ir gydytojas 
Į pripažino, jog kvorta"pieno 
! daugiau sveikatai patarnau- 
i ja, negu svaras steiko.

Net paprastame pasteuri- 
zuotame piene yra visi būti- 

inieji vitaminai, apart vieno 
C (prieš-skorbutinio) vita
mino, kurio kaitintame pie- ■ 
ne nėra tiek, kiek reikia. Bet. 
šis trūkumas yra lengvai 
papildomas, pav.,

J. V. Kongreso 
Knygynas

J. V. Kongreso Knygynas yra 
didžiausias knygynas Ameriko
je ir trečias didžiausias visame 
pasaulyje. Jis buvo Kongreso 
įsteigtas 1800. $5,000 buvo pa
skirta nupirkti knygų ir įsteigti 
tinkamą vietą toms knygoms.

Vienu ge- Keturiolika metų vėliaus, kuo
ru Žalio kopūsto lapu arba met britų pulkai sudegino sos- 
vienu Grindžiu. O mėsoje, tapilį tai 3,000 knygų sudegė, 
geriausiame atsitikime, pa- Tuomet knygynas^ Thomas Jef- 
prastai tebūna tik vienas vi-jfeisono Vienas is pasirašytojų 
taminas išviso — karvienos 
riebaluose.

Jeigu mėsa būna žmogaus 1 lekcija vis augo ir beveik kas-

G. JAGODA
Soy. Sąjungos naujai 
įsteigto vidaus reikalų 

komisariato pirmi
ninkas.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

SULIESĖJO IR APSILPO
jninrwiAij. ■ rw i ■ i n T~r—-nu ■ ■»■■■■■

mai paveikia nervus, organus, 
liaukas. Norėdama atsigauti,

! Drauge gydytojau, aš jums prįvaioįe> Drauge,, visaip pil-
rašau ir norėčiau paprašyti 
kokio patarimo apie mano ne
sveikatą. Aš esu mergina 22 
metų amžiaus. Dirbu namų 
darbą. Dabar sveriu 135 sv., 
bet aš suliesėjau, pasidariau 
kūda, nes aš pirmiau sverda- 
vau 145 sv.

Kokios 4 savaitės, kaip aš 
buvau pasilinksminimo parke 
ir ten pasivažinėjau ant 
tų visų išrangytų, ir iškeltų ke
lių. Ir ant rytojaus, kai aš 
grįžau iš tų pasivažinėjimų, 
tai man lyg tai' kas pašoko 
smarkiai krūtinėj ir net man 
užėmė kvapą. Nuėjau pas 
daktarą, tai daktaras pasakė, 
kad aš labai nervuota. Jis iš
tyrė mano kvėpavimą ir nie
ko blogo nerado. Jis tik sakė, 
kad mano nervai apsilpę. Ir 
aš nesijaučiu gerai. Man kaip 
tai kartais suskauda krūtinėj, 

I arti širdies, ir aš sunkiai kvė
puoju. Ir aš labai greit nusi- 

'gąstu, krupteliu. 
J • L LT

fersono (vienas iš pasirašytojų 
| po Nepriklausomybės Deklaraci
ja) buvo nupirktas kaipo pra
džia naujo knygyno. Knygų ko-

' xriei 1Ir Iro o ,

met 1,300 knygų pridėta, iki 
1851 m. kuomet antras gaisras 
sunaikino beveik pusę knygyno, | 
apie 55,000 knygų. Ir vėl nau- ( 
jas knygynas pradėtas. Bet su, 
prisidėjimu Smithsonian Insti- • P^tnvimo per “Laisvę’. 
tuto knyg., privatiškų knygynų i ATSAKYMAS 
ir dar privatiškų žmonių knygų,.
vieta tapo permaža. 1886 m. * Drauge, su paprastu

dyti bendras higijenos taisyk
les. '

Maistas visada labai daug 
nusveria. Valgykite daugiau: 
daugiau kiaušinių, ypač try
nių, visokių pieniškų, daržo
vių, vaisių, žuvų, šviežios mė
sos, po truputį rupesnio javi
nio maisto, saldymų. Svoriui 
atgauti galite lengvų riebalų 
daugiau vartoti — grietinės, 
sviesto, šaldytos grietinės 
(“ice cream”), taipgi saldžių 
daiktų, na ir, žinoma, skroby- 
lų—krakmolų, miltinio maisto, 
geriau jei nebaltinto chemiš
kai, rupesnio.

Pasilsėkite dažniau. Pamie
gokite ilgiau, ypač iš vakaro; 
pagulio pagulėkite. Jei prie 
darbo nenusivarginate fiziš
kai, tai eikite pasivaikščioti 
gerokai.

Svoriui atgauti, ypač krau- • 
jui atgauti, be atatinkamo 
maisto, vartokite geležies to- 

Ąš lauksiu niko. Į puskvortę virinto van-
dens įberkite ir ištarpinkite 
“Iron” ammonium citrate .J/į 
lb.”, o paskui ir “Copper sul- • 

nervų Iphate 1 gr.” Imkite po šaukš- , • 
Kongresas autorizavo pastaty- apsilpimu tokiai istorija. Visų j telį po valgio, su pienu, ar su < 
mą atskiro namo knygynui. 11 dažniausia nervai patys savai-'" 
metų vėliaus tas knygynas buvo me neesti pažeisti arba kaip 
užbaigtas, kaštavo suvirš $6,- pagadinti, bet esti šiaip kokių 
000,000 tą darbą atlikti, ir jis trūkumų organizme. Gal ne- 
įima apie 8’/o akrus žemės. Jis davalgymas, gal stoka tam 
stovi ant Capitol Hill, mažiaus 
kaip pusė mylios nuo Baltojo 
Namo. Yra didžiausias ir bran
giausias knygynas visame pa
saulyje.

Nors originališkai įsteigtas miego, 
“vartojimui abiejų 
Butų ir jų narių,” knygynas at- 'n e s u s įpratimų, 
daras visiems, suvirš 16 me- Gal šiaip kokių širdingų troš- 
tų amž. Bet tik senatoriai ir at- kimų neišsipildymas—ir tt. Vi- 
stovai ir kai kurie valdžiosf?vir- sa tai turi didžiulės'’ neigiamos 
šininkai (įstatymų pažymėti) ' intakes į visą nervų sistemą, 
gali nešti knygas namon. Kny-jir>. jeigu šiokis ar tokis trū- 
gius gali paskolinti knygų stu-jfcumas užsitęsia ilgesnį laiką, 

; dentams.
Didžiulis skaitymo kambarys 

j turi 15,000 knygų, ir čionai net 
11,000 skaitytojų gali vienu sy- Besėti.

limonadu, su vandeniu ar taip • 
kokiuo skysčiu. Imkite 
mėnesių.

Labai patarčiau imti 
vu aliejaus, paprasto

keletą

ir žu- 
“cod ••

tikrų mitybos dėsnių: tūlų mi-diver oil”, bent po šaukštą kas 
neralinių druskų, vitaminų ar 
taip ko. Gal nuovargis, chro
ninis persivarginimas, be ata- 

, tinkamo atsigavimo, poilsio, 
Gal perdaug rūpesčių,

Kongreso sielvartų, barnių, nerimasčių, 
, susipykimų.

dieną; žiemą po šaukštą po '•* 
valgio. Taipgi neapleiskite 
iodo: po lašą dukart kas sa
vaitė, su vandeniu.

Be to, gaukite “Triple bro
mides, grs. 15. tablets No. 
100.” Stikle vandens ištarpin- 
kite po vieną tabletėlę ir po 
pusę šaukštuko sodės milte- 
lią. 
tabletėlę po vakarienei ir ant 
nakties, per savaitę. Paskui— 
po vieną ant nakties, per kele
tą savaičių. Kai 
nesirūpinkite: tai 
bendro silpnumo, 
vų.”

Ir imkite taip, pb vieną

tai ir pasidaro “nervingumas”.
“nusilpę nervai.” •
' Jums teko svorio nustoti, su-

> Dažnai ir tai neigia-

del širdies, 
paeina nuo 
nuo Pner-
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Smetonos Valdžia Uždarė Profesines
Sąjungas, Kurkime Nelegales Sąjungas

Ir Kovokime del Sąjungų laisvės
Profesinių Sąjungų Uždarymas, Socialfašistų Pardavystė 

Ir Kas Bus Toliau?. . .

f ., ■ %

♦

Fašistų valdžia uždarė darbi-įpėjų profsąjungos, užkariauta, 
ninku profsąjungas, kad apva
lyt kelią fašistų valdžios ir iš
naudotojų agentūrai—“genera- 
linei darbininkų atstovybei”.' 
Tai nebuvo nelauktai. Mūsų I 
partija nekartą perspėjo darbi- 
ninku mases apie gręsiantį | 
profsąjungoms pavojų ir kvietė1 
į kovą del profsąjungų gynimo.! 
“Generalinės atstovybės” įkūri-i 
mas ir profsąjungų uždarymas Į 
glaudžiausiai surišta su fašistų 
valdžios ir išnaudotojų prave
damais generalinio puolimo ant 
darbininkų klasės planais. Dar
bininkams įmonėse vidaus rei- | 
kalų ministeris ruošiasi įvesti , 
taip vadinamą “privalomą algos] 
minimumą”,—o tas reiškia, kad 
darbininkų uždarbis bus suma
žintas fašistu valdžios įsakymo 
keliu, gi darbininkų streikai 
bus smaugiami. Rinkimams į . . . 
ligos kasas darbininkams ir Į

kandidatė isak6 sekretoriui pastatyt tam 
tikrą ženklą, kad žinotų kas yra

i nepageidaujamas jiems revoliu-
1 cinis darbininkas. Besiruošian
čių streikuot darbininkų jie ne
leisdavo profsąjungų būstinėj 
daryt pasitarimų. Kai tas ne
pavyko, socialfašistai užrakin
davo būstinės duris, bet darbi-

■ ninkai įsiverždavo vidun, išlau- ' 
žus duris. Tada socialfašistinė 
Centro valdyba visai išsikraustė 
iš profsąjungų būstinės, užda
rė ją ir pabėgo nuo darbininkų. 
Socialfašistai kliudė stiprint 
profsąjungas. Socialfašistai už
darė profsąjungas dar anksčiau, 
negu jas uždarė fašistų valdžia. 
Socialfašistai faktinai ėjo išvien 
su fašistų valdžia:

Fašistų valdžia grūdo komu
nistus į kalėjimus, kad jie ne
galėtų organizuot darbininkus 
kovai su išnaudotojais, o social
fašistai tuo pat tikslu nepriimi- 
nėja komunistų į profsąjungas.

Fašistų valdžia slopina strei
ku kova, o socialfašistai kovai 
su streikais neįleidžia darbinin
kų į profsąjungą tartis del 
streiko.

Fašistų valdžia daro užpuoli-, 
mus ant profsąjungų ir čia pra
veda areštus, kad atbaidyt nuo 
ėjimo į profsąjungas, o social
fašistai, tikslu kliudyt darbi
ninkams lankyt profsąjungas, 
užrakina duris.

bendros profsąjungos metalistų 
skyrius, stalių skyrius, odininkų 
skyrius; sočiai fašistus laukė iš- 

j stūmimas ir iš kitų profsąjun-, 
j gos skyrių. Socialfašistai at-! 
i kakliai priešinosi darbininkų 
i kovai ir komunistų prasiskver- 
i bimui Į reformistines profsą- 

Kepėjų ir spaustuvi- 
i ninku profsąjungose jie griebe
isi tiesiog fašistinių metodų ko- 
1 voj su komunistais ir kairiai- 
i siais darbininkais. Bendroj 
į darbininkų ir tarnautojų prof
sąjungoj social fašistinė Centro 
valdyba griebėsi įvairių akiplė
šiškų ir provokacinių priemo

kom u nistų irj nių. Ji įsakė
i kairiųjų nepriiminėt profsąjun
gos nariais. Tai nepavykus, jie 
nutarė Įvest komunistams “kon- 

itingentus,” t. y. priiminėt na- 
I riais tiktai dalį komunistų ir 

Ant kairiųjų ir ko- 
. , . ui j- munistu užpildomų ankietų jietarnautojams nebus leidžiama;. , ‘ į . . , , . *,
išstatyt savuosius 1 
sąrašus, o pagal fašistų val
džios planus “rinkimuose” fi
gūruos tiktai vienas sąrašas fa
šistinės vyriausios socialinio 
draudimo valdybos sudarytas. 
Bedarbių atžvilgiu fašistų val
džia nustatė savo politiką: te
miršta badu! Valstybės tarnau
tojus su grasinimu išvyt iš tar
nybos priverčia įstot nariais į 
fašistines organizacijas, o be- 
darbiams-inteligentams ruošia 
hitlerinę “darbo” stovyklą. Dar
bininkams žada įvest privalomą 
prigulėjimą prie fašistinių “tau
tinio darbo” organizacijų, ir 
tiktai nariai tų organizacijų 
galės gaut darbo ir t. t. ir 1.1.

< Trumpiau: pasmaugt darbi
ninkų judėjimą, profsąjungas 
ir streikų kovą: priverst darbi
ninkų ir tarnautojų mases šokt 
pagal fašistų valdžios dūdelę ir 
pavergti darbininkų mases Hit
lerio pavyzdžiu. Ir tuo būdu 
fašistų valdžia tikisi dar dau
giau užkrausianti krizio naštą 
ant darbo žmonių sprando nau
dotojų naudai.

Profsąjungos buvo vieninte
lės viešos darbininkų organiza
cijos ir jos, pagal fašistų pla
nus, turėjo būt pasmaugtos, o jų 
vietoj pastatyta ištikima fašis
tų valdžiai ir fabrikantams 
“generalinė? darbininkų “atsto
vybė” su savo “susivienijimais” 
vietose. Profsąjungų uždary
mas išduoda su ragais “darbi- 0 socialfašistai stato ant jų ali
ninkų atstovybę”, kaipo fašistų kietų ženklus, kad žvalgyba ži- 
valdžios ir fabrikantų tarną, į notų ką reikia areštuot. 
kaipo piktą darbininkų priešą. I v.I Fašistų valdžia uždaro profsą- 

Profsąjungų uždarymas pas-( jungas komendanto nutarimu, o 
tato tikroj šviesoj ir Lietuvos socialfašistai jas uždaro Centro 
socialfašistus. Socialfašistų par- valdybos nutarimu, 
davinga politika Lietuvoj, so- ’ 
cialfašizmo rolė fašistinių dikta
tūrų įvedime Vokietijoj, Austri
joj bei Latvijoj ir Liet. KP kova 
prieš socialfašistus privedė prie 
to, kad Lietuvos i 
įtaka darbininkuose smarkiai i 
nusmuko, o 1 
kratijos tarpe sustiprėjo birėji- 
mas. Įvykęs gegužės gale Kau
no s.-d. organizacijos susirinki
mas vaizdžiai tai pailiustravo. 
Jei pirmiau socialfašistai dari 
galėjo pasirodyt streikų metu 
tai šen, tai ten, kad tuos strei
kus nugalabyt, tai pastaruoju 
metu jie atsidūrė po šluota, kaip 
pelė. Pastaruoju metu streikai, 
jei bendrai turėjo bet kokį va
dovavimą, tatai buvo tik ko
munistų vadovavimas. Kovos 
eigoj darbininkai patyrė, kad 
socialfašistai yra jų priešai, o 
komunistai — jų kovos draugai, 
organizatoriai ir vadai. To iš
davoj ir komunistams pasispy- 
rus eilė reformistinių profsą
jungų buvo komunistų ir kai
riųjų darbininkų užkariauta. 
Užkariauta spaudos darb. ir ke-

žvalgyba komunistus gaudo,

I“darbo” inspektorium parduot] 
j darbininkų streikus, tol fašistų 
j valdžiai nebuvo reikalo uždaryt 
1 profsąjungas ir įkurt fašistinę 
“darbininkų atstovybę.” O kai 
socialfašistų įtaka darbininkuo
se nusmuko, kai “buvusieji prof
sąjungų vadai” buvo išstumti, 

lo viršų paėmė “jauni komunis- 
į tiniai elementai,”, kai profsą- 
i jungos iš darbininkų kovos slo- 
ipinimo organizacijų pasidarė 
'darbininkų kovos stiprinimo or
ganizacijomis, tai fašistų val
džiai atsirado reikalas įkurt 
“generalinę darbininkų atstovy
bę” ir užslopint profsąjungas.

Dabartiniu metu, fašistams 
įvedant hitlerinį režimą Lietu
voj ir socialfašistams tvirtinant 
esą “dabartiniu metu nieko ne- 
'galima veikt,” darbininkų ma
išės aiškiau negu pirmiau gal 
i matyt ir mato, kad Komunistų 
j Partija yra vienintelė darbi- 
Ininku klasės vadovaujanti jėga, 
'kuri nenuilstamai šaukia mases 
!į kovą ir tą kovą organizuoja.
Tai buvo, Komunistų Partija, 
kurios, šaukimą sekdami Kauno j 
darbininkai protesto mitingais | 
ir streikais protestavo 
profsąjungų u ž s 1 o p i n i m ą.

. garbė Komunistų Partijai, kad 
nežiūrint to, jog visas 1 
valdžios teroro sunkumas krinta 
ant komunistų galvos, nežiūrint 
rimtų nedateklių, kurie dar te
bėra mūsų partijos organizaci- visam miesto, 
jų darbe, 
įgavo 
sese, 
šistų 
kovos

Policija vaiko masinę pikietuotojų demonstraciją 
tics Burroughs Adding Co. fabriku Detroite

Teroras ir Karo Stovis Generalio Streiko 
Paliestam San Francisco Mieste

darbo delegatai įėjo tik 
Sako, čia nereikia radi- 
M. Casey—išvežioto jų 

like 
like

Daug tokių veid- 
šitam general io 

štai faktai,

] košė per savo rėtį. Vandeleur 
I ir ko. patys pasirinko unijų 
j viršininkus, konservatyviškiau- 
I šio plauko elementus. Neku- 
I rie yra amžini priešai streiko.
Tikri 
1—2. 
kalų,
delegatas—sako: “Be

■ gentlemen and streike 
gentlemen.’ 
mainių yra
streiko komitete.
kurie patys už save kalba.

Municipališkų gatvekarių dar- 
ibininkai išėjo į streiką. Visi 
civil darbininkai pirm gavimo 
darbo turi išduoti egzaminą, 
kas aprubežiuoja teises ypatin
gai streiko metu. Majoras Ros
si su gaspadorium Cahill darbi
ninkam pagrasino, jei jie negrįš 
atgal į darbą tuojaus, tai nu
stos visas cįviles teises (Van- 
derleur yra šios unijos pirm.) 
ir jų vieton bus pastatyti kiti. I 
Bet darbininkai nesiskubino. 
Tai miesto komisija nuėjo pas

ir barikadais užtaisė parinktas 
vietas, kad niekas be leidimo 
negalėtų į sandėlių distriktą 
įeiti ar įvažiuoti. Vallejo prie
plaukoj trys kariški laivai gata- 
vi laukia pašaukimo. Miesto po
licija padauginta penkiais šim
tais. Prie to, da taip vadina
mas 500 piliečių komitetas po 
vadovybe Rossi, Chamber of 
Commerce ir unijų konservaty- 
vai pradėjo terorą prieš visus 
sąmoningus darbininkus. Lie- 

ipos 16 d. perėjo teroro viesulą 
j per Oaklandą, o 17 d. San Fran
cisco per visas svetaines, viską 
sunaikino, kas buvo

' Daug draugų labai 
' areštavo. M.W.I.U.
mokyklą, “Western 

į centrą baisiausiai
lite suprasti, kiek daug darbi
ninkai nukentėjo šitam kapita
listų centre Pacifiko pajūryje.

Gen. Hugh Johnson, kuris da- 
I bar čia lankosi, pasakė per ra- 
1 dio: “Generalis streikas yra ci
vilis karas, turi būt sustabdy
tas, dabar da laikas.

, Roose vėl to 
j ' Sacramento 
v i Merriam.

naikinama, 
sumušė ir 
darbininkų 
Workerio”

išdaužė. Ga-

SAN FRANCISCO, Calif., 17 Iar vandenio. Generalio strei-
d. liepos. Generalis Streikas, jei ko komitetas turėjo ir turi tą i streiko komitetą ir griežtai pa-

įgalima taip pavadinti tą strei-
I ką, tai buvo panašus tik liepos 

prieš 116 dieną ryte. Miestas atrodė 
Ir j pusėtinai apmiręs.

u, mid I riai nevaikščiojo, ž., 
fašistų įtomobiliais važinėjo,

jų pėsti vaikščiojo.
vių mažai atidarė iš ryto. Res- 
taurantu buvo tik 19 atdarų

Mtl

MU

pati lankosi, buvo 
mieste pas gub.

galią, kaipo centras, paskirti 
subkomitetus į. visus tuos in
stitutus. Po subkomitetų prie
žiūra tą-kitą daiktą padaryti 

i iš pat pradžios 
paskirtu skai- 

o perviršis į 
streiką-kovą!

Bet San Francisco vadai iš 
Central Council, Building Tra
des Council, tvėrėjai 
gy strike 
reikalo, 
po vieną 
komitetai 
unijų sutvėrė streiko komite
tą Jš 25 delegatų, kitą dieną 
streiko komitetą paaugino iki 
50 delegatų. Kaip vaikas mo
lio blynus ant saulės kepa, 
taip E. D. Vandeleur, visų 
komitetų pirmininkas, delega
tus į tuos komitetus rinko—

Gatveka- !
žmonės aų- ! —pristatyti

, neturinti disciplinuotu
Krautu- čium darbininkų

Mano akiniais žiūrint, neat
rodė visuotinu generaliu strei
ku, kadangi telefono kompani- 

priešakyj ; jos visi darbininkai dirbo. P.

Komunistų Partija 
didesnį pasitikėjimą ma- 
žymiai aplamdė social fa- 
itaka ir stovi 
prieš “darbininkų atsto-

’ prieš kapitalo ir fašiz
mo puolimą.

Kas toliau?! Fašistų valdžios 
pavergimas darbininkų masių ir 
išnaudotojų puolimai dar dau
giau didins jose nepasitenkini
mą fašistine diktatūra. Įvairūs 
įstatymai prieš darbininkų kla
sę, profsąjungų uždarymas ir 
ėjimas Hitlerio pėdomis neiš
gelbės Smetonos viešpatavimo, 
kaip neišsigelbės Hitlerio ir I 
Dollfusso viešpatavimas. Už- 
darius viešas profsąjungas, mes . 
turim stiprint ir kurt nelegales 
profsąjungas, kurt nelegales ir 
pusiauviešas profgrupes įmonė
se. Kaip mūsų partija, taip ir j 
darbininkų masės jau turi ne- j 
mažą patyrimą darbininkų ko
vos organizavime per nelegales 
kairiasis profsąjungas. Ne vie
nas streikas tokiu būdu buvo 
laimėtas. Kurdami nelegales 

i profsąjungas, mes turim organi
zuot kovą del profsąjungų lais-| 

' vės. Mes turim vest nuolatinį 
' sistematinį darbą ir traukt dar
bininkų mases į kovą prieš ge
neralinę darbininkų atstovybę, ! 
nukaukuodami ją kaipo fašistų 
valdžios ir išnaudotojų agentū
ra.

i
Kartu reikia žinot, kad so- 1 

cialfašistai, nors jų įtaka dar
bininkuose smarkiai nusmuko, 
dar nekartą patarnaus buržu
azijai, dar nekart bus buržua
zijos pašaukti suturėjimui dar
bininkų masių nuo kovos. So
cialdemokratija Lietuvoj, kaip 
ir kitose fašistinės diktatūros 
šalyse, dar tebepasilieka svar- I 
blausiuoju socialiniu buržuazi- j 
jos ramsčiu. Ir kovą prieš so- i 
cialfašistus mes turim ne silp- Į 
ninti, o stiprinti, traukdami į ' 
bendrą kovos frontą prieš kapi- ' 
talo puolimą ir fašizmą darbi- j 
ninkus-socialdemokratus ir dar- i 
b i n i n kus sionistus-socialistus. | 
Mes turim ir ateityj vest dar- ' 
bą reformistinėse profsąjungose i 
(Klaipėdos krašte). Mes turim j 
vest darbą ir fašistinėse profsą
jungose (Kauno mūrininkų ir 
tinkorių sąjunga, šoferių ir au
to tarnautojų sąjunga ir kit.).|

G. and E. kompanijos, tai yra 
elektros-gazo ir vandens, visi 
darbininkai dirbo. Taipgi visi 
litografijų darbininkai dirbo. 
Reikia nepamiršti, kad čia ne 
šimtai, bet tūkstančiai darbi
ninkų. dirbo. Čia nekalbu, kad 
miesto žmonės
mirti be maisto, šviesos, gazo

badu turėjo

strate- 
committee” nematė

Kaip tas mūrininkas j tuo daugiau 
plytą, taip taip šie 
vėliaus su pagelba

reikalavo, kad visi municipališki 
darbininkai būtų sugrąžinti i 
darbą. Streiko komitetas ne-I 
norinčių darbininkų grįžti pra- į 
šyte prašė ir be jokių ceremo- i 
nijų visus sugrąžino tą pačią' 
dieną 5 valandą. Pasirodė gat- 
vekariai ant gatvių po 14 va
landų streiko. Vėliau 180 gat- 
vekarių normaliai gatvėm vaik
što po apsauga.

Streiko komitetas juo toliau, 
naujų koncesijų 

duoda. Atrodo, kad už kelių 
dienų bus taip, kaip buvo prieš 
taip vadinamą general} streiką.

Tai viena pusė medalio, kita 
pusė visai kitokia.

Liepos 16 d. pribuvo milicijos 
apie 3,000 iš San Louis Obispo, 
Calif.; armija, karo tankų iš 
Salinas, Calif. Milicija tuojaus j 
užėmė visą sandėlių apielinkęi

John Baker. * <»

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS X

Senai dirbąs graborystčs profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja baisama- 
viinu 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.

Laisvės’ Piknikas
Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatu ros Draugijos Devintas Apskritys

Nedėlioję, 29 d. Liepos-July, 1934
LAUDAMAN PARK, SHENANDOAH, PA.

Piknikas prasidės 10-tą valandą ryte. Programa™5 valandą po pietų

■ -z.

Kovoj su augančia komunistų 
įtaka profsąjungose fašistų val
džiai ir socialfašistams liko tik 
viena išeitis: jas uždaryt. Jei 

soėiaTfašistų I P™^jungų uždarymo viena 
........ „e smarkiai Į ™daho Puse faslsll< val' 
pačios socialdemo-! dzl°s sekimas fasizuot darbi- 

i ninku reikalus ir apvalyt kelią 
naudotojams smarkesniam puo
limui, tai kita medalio pusė yra 
socialfašistų įtakos jose smuki
mas ir komunistų įtakos kili
mas. Laikraštis “Segodnja” 
(26-V-34), pranešdamas apie 
profsąjungų uždarymą, pabrė
žia šią antrąją medalio pusę, 
sakydamas kad

“Šis parėdymas iššauktas Būtų oportunistiniu kapitu- 
gyveniman tuo, kad pastaruo-, havimu manymas, kad uždarius 
ju metu į šias profsąjungas profsąjungas profsąjunginio 
vis labiau ir labiau pradėjo | darbo reikšmė mažėja. Atbu- 
prasiskverbt jauni komunisti- dabartiniu metu profsąjmi
niai elementai, kurie išstūmė 1 ginis darbas ir vadovavimas 
buvusius sąjungų vadus h* kasdieninei darbininkų kovai 
paėmė jose viršų.” i stovi visu aštrumu, dar aštriau
Vadinas, kol “buvusieji prof-:ne^u hg šiol.

Aido Choras iš Wilkes Barre, kuris dainuos šiame piknike

Apart augščiau paminėto choro, dalyvaus Shenandoah Lyros Choras. O šokiams grieš Zeikų 
Farmerių Orkestrą. Prakalbas sakys P. Buknys iš Brooklyn, N. Y.

sąjungų vadai,” t. y. socialfa
šistai, viešpatavo profsąjungose 
ir jiems pasisekdavo kartu su

Į kovą, draugai!
(“Tiesa,” Lietuvos Komu 
nistų Partijos Organas.)

KELRODIS: Kurie važiuosit iš Shenandoahrio, važiuokit N. Main gatve į kalną po kairei ir laikykitės (Detour) 
kelio numeris 142. Pavažiavę apie 2-vi mailes prie gasoli no stoties, po tiesiai piknikas. Kurie atvažiuosit nuo 
Hazeltono per Sheppton, tai atvažiavę iki kelio 142, pasu kit po tiesiai, ir pavažiavę į pakalnę po kairei piknikas



VALDININKASBlasco Ibanez Verte Petras

PRANEŠIMAI IŠ KITURPhiladelphia, Pa

kitokių

NEWARK, N. J

Painters and Carpenters

$1-25
$2.25

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

Darbininkai Gyvenimo Sąlygy Verčiami i 
Galvoti, Pripažinti Komunistus Teisingais į

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

SVARBUS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

yra ženklas, kad

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

gerų valgių ir gėrimų. Taipgi 
Tas jam ir gera muzika šokiams

A. MISEVIČIUS
CAIRO, N. Y.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

žinoma, kad Aido Choras vi- 
visuomet

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmorc 5-6191

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių

. DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia > randasi lietuyiška aptieka, .įkurtoje galima pirkti vaistus daug 

. ’ * prieinamesne kaina', negu kitur dabartiniu laiku.
A? M. lilŠHON,’ Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko

dar algą kirs audėjams.
Audėjai, ar ilgai jūs duositės 

iš savęs tyčiotis? Ar ne laikas 
paskelbti Altschullerui kovą, nes 
pragyvenimo reikmenos kasdięn 
eina brangyn, o jums algas ka
poja. Kas bus? Juk per dieną 
dirbę, o per naktį turėsite 
“verkti”; negalėdami užsimokė
ti bilų.

GRAND RAPIDS, MICH.
T.D.A. rengia didelį pikniką, kuris 

įvyks nedčlioj, 29 dieną liepos, Dar
bininkų kooperatyvo kempėj, prie 
Green Lake.

Turėsim gardžių valgių, gėrimų, ir 
kitų daiktų. Taipgi bus interesinga 
programa, bus ir šokiai prie geros 
orkestros. Bus busai, kurie nuveš į 
pikniką ir atgal už 10c., busai išva
žiuos nuo L. S. svetainės, 1057 Ha
milton Avė., kaip 10 vai. ryte, 11 
vai. ir 12 vai. ryte. Kviečiam visus 
dalyvauti ir praleisti linksmai laiką.

Komisija.
" (175-176)

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. 5 MILLER, Ine, Dep. L.
62 beacon St., Newark, N. J.

ves- 
gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

x sudarau su 
n amerikoniškais 
Įjį Reikalui esant 
Hį ir padidinu to- 
aM kio dydžio, ko- 
Įy kio pageidauja- 
W ma. Taipgi at- 
y maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Tuojaus kreipkitės į “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 

kiek tik norėsite.

Drg. F.' Vitkūs yrą jaunuolis, 
vienok' drįsta ir rambiem se
niam per kailį užpliekti. Minė
tas klausimas paliečia ne tik 
ALDLD narius, bet ir visus są
moningus darbininkus. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti. O 
svarbiausia, tai nesivėluokite ir 
tikslą atsieksime.

Kuopos Organizatorius, J. P.

yra pastogė.
Važiuojant iš Wilkes Bar

re reikia važiuoti per Luzer- 
nę, iš Luzernės reikia imti 
115-tą kelią iki Meeker ir pa
sukit po tiesei. Ten rasite 
farmą.

Visus kviečiame,
Aido Choras.

Man 
dirban vienoj dirbtuvėj 25 
metus ir susieinant kas dieną 
su tais darbininkais, daugelį 
kartų teko kalbėtis pirma ir 
dabar apie politiką. Kartais 
prisieidavę labai karštų disku
sijų turėti. Kartais ir rim
tai pasikalbėti tekdavo, žino
ma, visokių žmonių randasi su 
visokiais įsitikinimais.

Kada darbai ėjo gerai tar
pe 1915 ir 1929, dirbdavo 
daugiausia viršlaikius. Kad ir 
būdavo koksai trumpas laiko
tarpis, kada darbai sumažė
davo, bet prieš dabartinius 
laikus kaip niekas. Užėjus ši
tai bedarbei, žmonės manė, 
kad tas viskas greitai praeis. 
Bet apsiriko ir šiandien jau 
kalba visai kitaip. Daugelis 
manė ir tikrai tikėjo, kad po
nas Rooseveltas bedarbę pra
šalins. Kiti net vadino Roo- 
seveltą bolševiku ir laukė 
bolševizmą įvykdant. Bet ne
galėjo sulaukti ir darbams vis 
einant blogyn, dabar jau tie 
patys, kurie tikėjosi iš pono 
Roosevelto gerų laikų, o nega
bi sulaukti, pradėjo keikti patį 
'Rooseveltą. Jie dabar sako, 
kad komunistai teisybę sakė,

Skaitydamas “Laisvę,” labai 
retai tematau apie Lyros Chorą, 
tartum jis visai negyvuoja. Ne
žinau, kodėl taip yra. Rodosi, 
mes turime daug ko iš veikimo 
pasirodyti. Mes turime apie 40 
narių. Mitingai įvyksta kas 
.inėnesis. Praktikos būna kiek
vieną penktadienį. Tik dabar 
turime biskį pertraukos, nės 
choro mokytoja išvažiavo pas 
savo tėvus pasisvečiuoti. Bet 
greitai sugrįš ir vėl pradėsime 
mokintis.

Mes turėjome pikniką birželio 
24 d. žmonių nebuvo perdau- 
giausia. Buvo labai šilta. Bet 
pelno padarysime. Labai daug 
daiktų suaukojo draugai ir 
draugės, čia paminėsiu auko
tojų vardus:

J. Masionis aukojo 5 svarus 
saldainių ; V. Urbienė—11 sva
rų “hemes”; J. Rainis—10 sv. 
“frankfurters”; F. Urlokas— 
“keiksą; A. Jukniutė aukojo 
“keikų”; J. Rukus ir Papelus- 
kinas paaukojo po $1; J. Ba
ranauskas davė arbūzų.

Daug daiktų liko. Kitą sykį 
išleisime ant laimėjimo.

Mes Lyros Choras dabar ren
giamės prie išvažiavimo, kuris 
įvyks liepos 29 d. Burkalm Par
ke. Pelnas šio išvažiavimo ski
riamas del pasiuntimo jaunuo
lio • į Sovietų Sąjungą. Mes 
choristai gerai pasitikome drau
gą Strižauską, kuris pernai bu
vo nuvykęs į prieškarinį kon
gresą. Jisai sugrįžęs išdavė ge
rą raportą. Todėl lauksime ir 
šito delegato, kuomet sugrįš iš 
Sovietų Sąjungos.

EINHGAMTON, N. Y.
Naujai besiorganizuoją jaunuoliai į į 

Aušros Chorą rengia išvažiavimą į ■ 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks She
nandoah, Pa. Visi vietos lietuviai, 
turį karus, prašomi dalyvauti su 
mumis ir pasižmonėti pas Shenando
ah draugus, pamatyti naujų vietų ir 
žmonių.

Išvažiavimas įvyks' sekmadienį, 29 ! 
d. liepos, nuo Lietuvių Svetainės, 315 I 
Clinton St., kaip 5:30 ryte. Visi, į 
kurie manote važiuoti ,užsiregistruo- ‘ 
kite pas Alb. Kaminskį, Jos. Gabu- ■ 
žįi ir Jeanette Sastern. Važiuosime: 
viąi sykiu.
<•' Aušros Choro Komisija.
\ (175-176)

kad geri laikai jau negrįš pa- 
tol, kolei šita sistema bus. O 
pora metų atgal tie žmonės 
keikė omunistus, kam jie sa
kydavo, kad Rooseveltas ka
pitalistų bernas, kaip ir kiti 
darbininkų priešai, skirtumo 
nėra.

Aš suradau sau 
odos gražumą 

Bonkoj Pieno!
GERIAUSIAS grožis, jūs pripa- 
žinsite, yra gamtinis grožis. Ir 
aš suradau vieną dalyką, kuris 
suteikia man gamtinį pamatą bi
le kokiuose gydymuose arba pa
gražinimuose, kokius tik aš nau
doju.

Tai yra PIENAS! Ne trinant 
jį į veidą. Bet imant jį vidun į 
kūną. Ar jūs kada pastebėjote 
kūdikio odą? Jinai švelni ir 
minkšta ir be trūkumų. O ką 
kūdikiai valgo? PIENAI

Pienas gali taip daug jums pa
tarnauti todėl, kad jis yra be
veik pilnas maistas. Jis turi 
faktinai visus elementus, kurių 
šauktinai reikalauja kūnas...ir 
juos turi tinkamuose daugiuose. 
'Lodei, jeigu jūs norite rožaviau, 
sveikiau atrodyti (IR tinkamų 
proporcijų), gerkite daugiau PIE
NO-—tatai jums naudinga!

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

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

mo. Todėl Aido Choras krei
piasi- prie visų organizacijų ir 
prie visų choro rėmėjų paremt 
mus savo skaitlingu atsilan
kymu. Mes čia suvažiavę 
linksmai laiką praleisim tarp 

klauso, nežino nieko, tiki tam, Į daugelio pažįstamų iš apielin- 
ką kunigėlis pasako. Jisai no- kės ir tuom pačiu sykiu pa
ri, kad jo parapijonai nieko, remsim chorą finansiniai. Bus 
neprotautų, priimtų tiktai tą 
ką jisai pasako. Tas jam ir gera muzika šokiams. Nėra nes mes negalime parduoti ta 
visai turčių klasei ant naudos baimės, jeigu būtų ir lietus, voro

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI

Wilkes-Barre Aido Choras 
į Tiesa, dar ir dabar yra to-, rengiasi prie labai smagaus iš- 

kių, ’kurie vis keikia komunis-; važiavimo, kuris įvyks rugpjū- 
tus, kad jie neklauso pono ' čio 15 dieną labai puikioj vie- 
prezidento, vis buntavoja ge- toj, girioje -tarp žaliuojančių 
rus piliečius, veja į streikus, į medžių, prie šaltinių bėgančio 
visokias demonstracijas. Girdi vandens ir kitokių įvaireny- 
valdžia turi tuos visus buntus, 'bių. Vieta daugumui yra ži- 
vedamus per bolševikus, da- noma, tai yra, Valinčiaus ūkė- 
boti ir neturi laiko, kada šalį j e (farmoje).
sutvarkyti. Antras dalykas, sa-i Draugės ir draugai, vietos 
ko, tai taip greitai negali, turi ir apielinkės, jums yra gerai 
imti laiko. Paklausus tų žmo 
nių, iš k^r jie tą viską žino,'soms organizacijoms 
gauni atsakymą, kad kunigėlis! patarnauja be jokio atlygini 
sakė, o jisai, girdi, mokytas 
žmogus, jisai žino. O ką jūs 
bolševikai bemoksliai galite 
žinoti? žinoma, kad tas Ro
mos agentas žino, ką jisai kal
ba, bet tie vargšai, kurie jo

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

(Tąsa)
4-Ar jūs visuomet esat vienas?
—Ne, aš turiu šeimyną ten, namelyje, 

iBiarcelonos apylinkėje. Aš turiu šeimy
ną, kuri nepadaro jokių nesusipratimų: 
vieną šunį, tris kates ir aštuonias vištas. 
Jie nesupranta žmonių ir dėlto jie mane 
gerbia ir myli, tarsi aš būčiau asmuo, pa
našus kitiems. Jie ramiai sensta prie 
manęs. Niekada aš net nepamanau pa
pjauti vištą; aš tuojau alpstu, matyda
mas tekantį kraują.

Jis tą pasakė tuo pačiu tonu, kaip kad 
pirmiau, silpnas, susimaišęs, tarsi jis 
jaustųsi kokį tai vidujinį puolimą.

—A niekada jūs neturėjot šeimynos?
—Kodėl ne? Taip... Kaip visi! Jums 

aš papasakosiu viską. Jau senai, senai 
kaip aš su žmogum kalbėjau tiek ilgai!.. 
Mano žmona mirė šeši metai tam atgal. 
Nemanyk, kad ji buvo viena iš tų mo- 
terpalaikių, girtuoklių ir sugyvulėjusiu, 
kokia yra rolė, kurią jie duoda visada 
romanuose budelio žmonai. Ji buvo mer
gina iš mano kaimo, su kuria aš apsive
džiau, kada sugrįžau iš kariuomenės tar
nystės. Mes turėjom sūnų ir dukterį, 
mažai duonos ir daug vargo. Na ir ma
no jaunystės vargai, o iš dalies gyvuliš
kumas pristūmė mane prie šios profesi
jos. Nemanyk, kad aš lengvai gavau šią 
vietą, net rekomendaciją turėjau turėti. 
Pradžioje patiko man neapykanta žmo
nių. Aš save tuomet jaučiausi išdidžiu, 
įkvėpdamas pats sau žiaurumą. Aš pil
džiau mano patarnavimą daugumoje tei
smų, aš pervažiavau beveik pusę Ispani
jos, o mano vaikai augo ir ėjo kas kart 
gražyn; aš galų gale apsistojau Barcelo- 
noje. Koks malonus buvo tuomet mano 
gyvenimas!' Tai buvo geriausis ir links- 
miausis mano gyvenimo laikotarpis: apie 
šešis metus nebuvo darbo. Sutaupytų pi- 
hįgų dalį pakeičiau į vieną gražų namelį; 
kaimynai labai mane gerbė ir mylėjo. 
-Sūnus išaugo gana simpatiškas1 vaikas, 
paklusnus ir išmintingas, jis gavo darbo 
krautuvėje. Duktė buvo mergina, kuri 
atrodė angelėlis, su mėlynomis akutėmis 
ir geltonais plaukais, supintais į storą 
kasą, kaip mano ranka. Kada ji bėgda
vo per darželį, ji buvo panaši vienai iš tų 
merginų, kurios lošia operoje. Ji mieste 
tevaikštinėdavo tik su savo motina. Tie
sa, ji turėjo sužieduotinį, kokį tai gerą 
vaikinėlį, kuris turėjo už metų baigti me
dicinos fakultetą. Tai, žinoma, buvo da
lykas jos ir motinos. Man atrodė ge

so.. BOSTON, MASS.
Po vakacijos vaikų mokykla vėl 

prasidės, sukatoj, July 28, ant Kliu- 
bo svetainės, 376 W. Broadway, kaip 
10 valandą ryte. Vaikučiai nuo 6 
iki 13 metų yra kviečiami ateiti pa
simokyti lietuviškos kalbos ir dainų.

Mokytojas ž. š.
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Altschuller Bros Silk Co.
Dirbtuvėj

Po didžiajam šilkų darbinin
kų streikui, pereitai^ metais, 
sugrįžome dalinai kovą laimė
ję. Gavome po */2c pakėlimą 
ant jardo. Taip pat “vorpe
riai” po lc ant 1000 siūlų ir 
abelnai sąlygų pagerinimą ir 
pripažinimą šapos komiteto. Bet 
šapos komitetas buvo didžiu
moj nuo Amerikos Darbo Fe
deracijos unijos. Taip pat ir 
didžiuma audėjų priklausė ADF 
unijai. Pasekmėje to, ant kiek
vieno bandymo užbėgti bosui 
už akių jo manevrams, NTW 
unijos šapos komitetas sutikda
vo ignoravimą iš ADF pusės 
nuo audėjų skyriaus. Kas 
svarbiausia, kad dieninės pakai
tos visi darbininkai priklausė 

! ADF unijai ir išrinko į šapos 
komitetą 2 ištikimiausius boso 
šnipus—Ida Smith ir Sigrifusą.

Ir štai kokį jiedu bjaurų špo
są iškirto “vorperiams”, kuo
met antru kartu “vorperiai” at
sisakė priimti numušimą, tai 
bosas vėliaus juos atleido, neva 
del stokos darbo. Bet kuomet 
“vorperiai” nuėjo atsiimti al
gų, tai bosas jiems pasakė, kad 
jie yra išvaryti. Ir bosas par
sivežė 5 “vorperius” iš Pater- 
sono, N. J. Nauji “vorperiai” 
dirbo, nežinodami sąlygų. Bet 
vieną kartą, einant jiems iš dar- 

i bo, pastojo kelią senieji “vor-
■ periai” ir išaiškino, kokiam 
i tikslui jie yra čia atvežti. Pa- 
i tersoniečiai nuėjo į šapą, ant 
[rytojaus ir reikalauna nuo boso 
I išmokėt jiems algą, nes jie 
l“kvitina” darbą. Bosas liepė 
■“vorperiams” biskį palaukti. 
! Ateina Ida Smith ir Sigrifusas. 
i Bosas ju dviejų klausia: “Well, 
i ką jūs manote, ar sutiks audė- 
i jai dirbti, jei ąš priimsiu at
leistuosius ‘vorperius’?” S. ir S. 
J atsako, “mes esame šapos komi- 
i tetas, audėjų sentimentas yra, 
i toks, jei senieji ‘vorperiai’ su-
■ grįš, tai jie sustabdys mašinas.” 
[“Vorperiai” pasiliko dirbti po 
' 5c už 1000 siūlų, nes Patersone 
’ už tokį darbą moką tik po 4c. 
į Kas reiškia pavojų visiems

eina. Bet ateis laikas, kad ir kaštono “vorperiams,” kad ne- 
tie darbininkai pradės savaip pasektų Eastono fabrikantai 
protauti ir pažins, kas yra jų ! Patersono.
draugas, o kas priešas, žino- į O prie to, kad apsaugoti dirb
ina, tada ir kunigėliai turės tuvę nuo streiko, atleido keletą 
duoną sau pelnytis. Tas jiem-audėjų, kurie atrodė jam pavo- 
negerai. Bet kas jų įpaišo.

Šapos Darbininkas

321 Chauncey Street,

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 5 kuo
pos susirinkimas įvyks penkta
dienį, liepos 27 d., 7:30 vai. va
kare, lietuvių svetainėj, 180 
New York Avė. Daug kuopos 
narių, jau užsimokėjusių duok
les, dar nėra gavę žurnalo “švie
sos” antro numerio.

Kurie nariai dar nesate užsi
mokėję, pasirūpinkite užsimo
kėti duokles. Kurie pereitam 
kuopos susirinkime pasiėmėte 
“peticijas” rinkimui paradų del 
d. Emil Gardos pilietinių teisių 
apgynimo, pripildykite ir sugrą
žinkite raštininkui.

Pereitam susirinkime drg. F. 
Vitkus pas mus daug trukumų tie)<, 
pastebėjo ir ragino prie geres
nio veikimo. Todėl šiame susi
rinkime organizacijos reikalus 
baigus, F. Vitkus kels klausimą 
fašizmo ir karo, žiūrėsime, kas

nau nežinoti nieko apie tai. O, kaip aš 
tada buvau patenkintas ir linksmas!

Balsas Nikodemo labiau ir labiau ki
mo, jo mėlynos akys pabalo. Jis never
kė, bet jo visas kūnas drebėjo nuo vidu
jinio susijudinimo.

—Bet tada buvo įvykis. Koks tai ne
naudėlis “ilgos istorijos’’ leidosi save pa
gauti, o jie jį nusmerkė mirti ir tada pri
ėjo mano eilė pasirodyti ant scenos, ka
da aš jau beveik buvau užmiršęs, kokia 
yra mano valdavietė. Kokia diena! Pu
sė miesto gyventojų mane pažino laike 
mano pasirodymo ant žudomosios plat
formos ir net keletas žurnalistų, kurie 
yra bjauresni už choleros epidemiją, per
kratinėjo mano gyvenimą, supažindinda
mi mane ir mano šeimyną per laikraš
čius, tarsi mes būtume buvę keisti žvė
rys, persergėdami su nusistebėjimu, kad 
mes atrodom gerais žmonėmis. Tas mus 
tada paskandino į bjauriausi purvyną.

Kaimynai, mane pamatę, užsidarinėjo 
duris ir langus ir nors miestas buvo di
delis, bet tačiau jie mane visada pažin
davo ir kpliodavo įvairiais įžeidžiamais 
žodžiais, o kartais susitikdavau tokių, 
kurie spjaudydavo tiesiog į akis.

Vieną dieną, sugrįžęs į namus, suti
kau bėgančią per kiemą savo moterį ir 
rėkiančią: Vaikelis! Vaikelis!.. Įėjęs į 
kambarį, pamačiau ant lovos savo duk
relę su persikeitusiu ir pamėlynavusiu 
veidu. Ji buvo nusinuodijus fosforu, ji 
kentėjo baisiausias kančias visą ląiką, 
nes pagalba pribuvo vėlai... ir taip atsi
tiko. Sekantį rytą ji jau buvo mirus. 
Nelaimingoji, ji turėjo drąsą. Ji buvo 
pamylėjusi iš visos širdies studentą ir aš 
pats skaičiau laišką, kaip studentas atsi
sveikino su ja, sužinojęs, kieno duktė ji 
yra. Aš neverkiau jos. Ar manai, aš 
turėjau tam laiką? Visas pasaulis 
užsirito ant mūsų; nelaimė apsupo iš 
visų pusių, tas ramus lizdelis, kurį aš 
pastačiau, subyrėjo, liko tik keturios sie
nos. Mano sūnus... taip pat mano sū
nų jie išmetė iš krautuvės. Buvo betiks
liai jieškoti kitos tarnystės bei pagalbos 
pas draugus; kas gi norės kalbėti sd bu
delio sūnum. Nelaimė! Tarsi jię^būtų 
galėję išsirinkti tėvą pirmiau, negiLkada 
atėjo į šį pasaulį! Kokią nuodėmę prieš 
žmones galėjo turėti tad jis? Po to įvy
kio jis praleido visą laiką namuose, 
vengdamas žmonių, nuliūdęs, sumišęs.

(Bus daugiau)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikni

ką, kuris įvyks 29 dieną liepos, Bur- 
holme Parke.' Buš programa ir įvai
rių žaislų. Bus gardžių valgių, ir 
gėrimų. Bus šokiai prie geros or
kestros. Kviečia. visus Lyros Cho
ras. šis piknikas yra rengiamas, 
kad sukelt finansų del pasiuntimo 
delegato į Sovietų Sąjungą. Tad visi 
dalyvaukite, praleiskite netik links
mai laiką, bet ir paremšite darbinin
kiška tikslą.

i jingiausi ir buvo NTWU nariai, 
I tame skaičiuje 2 komiteto na
rius.

Bet kuomet pasirodė didesnė 
pikieto linija prie dirbtuves, tai 

! vieną priėmė atgal komiteto 
1 narį nuo ADF unijos.
j Geresniam apgavimui Pater
sono “vorperių”, bosas po pietų 
sušaukęs krūvon dienines pa
kaitos audėjus,, užklausė jų, “Ar 
jie nori turėt ‘vorpas’ su stike- 
riąis? Kurie nenorite, balsuo
kite prieš”. Daugelis audėjų 
nesuprato jo skymo ir balsavo 
prieš 21, o už—3. Bet mainan
tis pakaitoms, pribuvo ir NTW 
unijos nariai su lapeliais, ant 
kurių buvo nurodyta Altschuller 
visi manevrai. Pasėkoje to, 
naktinės pakaitos audėjai di
džiuma nubalsavo už sugrąžini
mą senųjų “vorperių.” O pater- 
soniečiai “vorperiai” metė dar
bą ir išvyko...

Teko girdėt, kad vėl Altschul
ler. turi . keletą streiklaužių. 
Nors kovą su “vorperiais” ve
da, vienok tuo pat užsimojimu 
nukirto ir audėjams 5 nuoš. ir 
abelnai darbo sąlygas pablogi
no. Dar to neužteks, nes vėl 
notas pakabino, “dirbkite gerai,

Yonkers Hotel
Ant z.3 kelio puiki vaka- 

cijom vieta su visais 
parankumais

Restauracija ir Saliūnas
Priimame turistus trumpam ir 
ilgesniam laikui; kainos gana 

žemos

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. 

N. Abington, Mass.
Kartu su užsakymu prašome 

prisiųsti ir pinigus
Priiąiuneiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už 
10 Svarų už
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1335 Medley St

Pittsburgh©, ir Apielinkčs Žinios

T.D.A. Narys.
BROOKLYN LABOR LYCEUM

per

jų prie vienybės. Jisai buvo j tina, kad toksai tarimas bus SaVO Vadus
sušaukęs net savo “seimą”, | ir anai pusei priimtinas ir bū-

BALTIMORE, MDBALTIMORE, MD
MATTHEW P. BALLASir

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.

Nedelioj, 29 d. Liepos-July, ryte

Narijauskienės Darže,

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

y Ketvirta^., Liepoš

dienomis 
vakarais 
iki 1

The Supreme Lodge of Lithuanians of America
N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

griežčiausių priemonių ] 
leidimui tų dviejų organizaci- j teto tarimą. Advokatas tvir-

burgh e. Pradžia 8 vai. vaka-
Lietuvių organizacijos
turėtų pasiųsti delega-

660 GRAND ST.,

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y

Yra labai daug 
kurie pūsta sande- 

Man teko patirti apie 
didžiausios 

supūdyta.

šim- 
mi- 

Ar tai čia yra 
apsileidimas darbininkų,

jie pasiduoda saujelei 
Čia jau reikia darbi-

kivir
esąs rašyta.

bolševikuojantis ele-; skundikų pusės advokato Sto- ■ kad Rooseveltas rūpinasi tik-
i ----- 1 — 4-i * Inl nniT/N rzvv\ nn W 1 1 n ‘1 _

Waterbury, Conn.
ir prižiūri. Konvencijoj svar- j 

atstovai biausis dienotvarkio punktas—■

»\ i

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Jis tam tikslui susiorganiza-1 turtą, 
vo ir kitą draugiją. Kuopos ]

: mažuma tačiaus tam pasiprie- (
išino ir kreipėsi prie Centro į turi daugiau turto, negu Cen-į 
i reikalaudama suspenduoti ir|tras. ' ' *

i

J

£ AUGŠČ1AUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE

Melai Apie APLA. ir Antros. perskelti APLA. organizaciją,
Kuopos Teismą i pradėjo skaldymo

r,.,. , ... T, r. .1 APLA 2 kuopoj.Pittsburgietis P. Dargis į T1 j t • j-v * T .. ,, . .! F. Rodgers suplanavo ir di-raso savo Naujienose , jogei, . ..,,T. , . . • L . dziuma kuopos narių sutikoLietuvių Augsciausia Prie-!. .... K ,. AT>TA n . . ; .. . _ , . : įam leisti pervesti APLA 2
g au a mei 1 °J U°?ni V"' kuopos turtą kitai draugijai, sai atsipalaidojo nuo APLA., 
Centro,” kad pasirašyta su-1 
tartis baigti teismą, ir kad i 
“teismo išlaidas padengia soli
dariai kiekviena pusė.”

Nežinom, iš kokių šaltinių perorganizuoti kuopą. Centro 
t jis (Dargis) gavo šias infor-, Komitetas, matydamas teisin- 

macijas, bet jos nieko bendra mažumos kuopos narių rei- 
\ neturi su tikrenybe. Tai pa- ka]avimą, ištyrinėjęs suspen- 

prastas melas, daugiau niekas. davo jr perorganizavo kuopą. 
Nes kol kas nėra pasirašyta: Kuopos didžiumos lyderiai, 

\jokia sutartis ir niekas, bent matydami negalį pervesti viso 
•riš Centro pusės, nesutiko teis- kuopos turto kitai draugijai, 
F10 išlaidas padengti solida- patraukė teisman APLA., Cen- 
riai kiekviena pusė . ■ tro Komitetą ir APLA. 2 kuo-

Toliaus jisai melagingai pą. Jiems buvo kalbėta, kad 
tvirtina, kad APLA Centrui Sy teismo pagelba nieko jie 
pavedama APLA 9 kuopai ir .negalės laimėti, kad tie kivir- 
P. Martinkams išduotos pas- čiai reikia tarp savęs išrišti ir 
kolos. Ištikrųjų gi Centras jeigu nebegalima bendrai vie- 
nereikalavo jokių paskolų ir, no j organizacijoj sugyventi, 
nei vieno cento, tai kaip da-. tai galima gražumoj persiskir- 
bar nereikalaujant kas nors 
'galėjo Centrui pavesti tokią 
didelę paskolą, vertės netoli 
$6,000.00 ? Tai p. Dargio ar 
kieno kito išmislas, daugiau 
niekas.

Taipgi p. Dargis, norėda
mas savo melais suklaidinti 
“Naujienų” skaitytojus ir ap
šmeižti APLA., tvirtina, kad 
tai APLA Centras delei 
čių kaltas, o ypatingai 
kaltas “1 
mentas.” ! nėr pasiūlymą taikytis, tai pir-1 tai savo žmonėmis, plieno ba-

Trumpa tų visų kivirčių is-I miausia APLA. 2 kuopa ap-Į ronais, kaip geriau jų reikalus 
torija ve kokia: svarstė ir surado, kad tasai; apginti. Pasitarimai nuolatos

APLA 23-čias Seimas. įvy-1 pasiūlymas dar nėra pakanka-' eina ir darbininkai nesulaukia

-Penktas Puslapio

ką nors apie tai parašyti, tai 
kodėl P. Dargis negali pasitei
rauti pas abi pušį ir paduoti 
tikras skaitlines? Bet Dargini 
teisybė neapeina, jisai melais 
peni savo skaitytojus.

Meluoja P. Dargis rašyda
mas, kad Centras visą APLA. 
2 kuopos turtą buvo už arešta
vęs. Niekad to nebuvo. Visas 
turtas buvo po APLA. 2 kuo
pos kontrole ir jį užareštavo 
skundikai, kurie patraukė 

Jeigu norėjo 
i P. Dargis teisybę sužinoti, tai 
! galėjo kreiptis į bent vieną

tas spaudoj paskelbtas ir vi- 
darbą siems bus žinomas.

Iki šiol tie kivirčiai abiem 
pusėm kainavo virš $5,000. 
Tai didelis nuostolis APLA. 2 
kuopos nariams, kurie sunkiai 
uždirbtais centais sulipdė tą Į APLA. teisman.

Didžiausias kivirčių
kaltininkas—F. Rodgers.

Melas, kad APLA 2 kuopa i banką, kuriame yra APLA. 2 
j kuopos pinigų, ir surastų, kad 

. 2 kuopa daugiau neturi Centras jokio arešto nėra už-
kaip apie $18,000. APLA Cen-1 
tras turi $28,047.41. Jei nori APLA 2 Kp. Narys.

Štai kame yra dalykas: žmo- Į 
nės perdaug trokšta dangaus I 
karalijos po mirties, perdaug; 
pasidavę kunigams. Vot, tau 
ir bus dangaus karalystė, ka
da uždės velėną' ant pilvo !

Kada žmogus išalkęs parei
kalauja duonos kąsnio, tai sa
ko, jau tu esi bolševikas ir 
eini prieš valdžią ir prieš ku
nigiją. Dabar pažiūrėkime į I 

 

kapitalistinius laikraščius, ką 

 

jie\sako apie Californijos strei-

Sako, bolševikai, komu
nistei nori nuversti valdžią su 
tuo streiku. Ar tai yra ne be
gėdiškas melas? O daugelis 
yra toLių, kurie tiki tam me
lui. Gi tų laikraščių tikslas 
yra klaidinti darbininkus, pa
laikyti juos kapitalistų ver
gais ir, kartu, kunigų vergais.

Aš nesuprantu, kas tai yra, 
kad ’žmogus alkanas būdamas 
bėga į bažnyčią prašyti kokio 
ten dievo pagelbos. Nejaugi 
tas jų dievas ims ir išmes iš
Sė-

PASAUUNES ŽINIOS

kuš

Vadai įmantria Knva pasikalbėjimai tarp Sovietųvaliai smaugia ROVą ambasadoriaus Al. Troja-
Alumino Darbininky i110vskio h Amerikos vaisty- 

Pittsburgh, Pa. - 30,0001 mi“sterio del caristinių- 
aluminum darbininkų buvo i ke_« 
nutarę pradėti streiką liepos 
25 d., reikalaudami, kad fa
brikantai pripažintų uniją 
ir mokėtų daugiau algos. 
Streikas apimtų šios pramo
nės darbininkus New Ken
sington ir Pittsburghe, Pa.; | 
Messina, N. Y., ir trijuose ■ 
kituose miesteliuose. Dar-! 
bo Federacijos vadai iš Wa- 
shingtono buvo pasižadėję 
remti darbininku reikalavi- 
mus; bet jie tuoj pradėjo; 
slapta derėtis su bosais, ir! 
streikas liko dar savaitei; 
atidėtas. Jie sako, kad Alų-! 
minum Kompanijai reikia' 
duoti laiko apsvarstyt dar- ■ 
bininkų reikalavimus,—ki- į' 
tais žodžiais, prisiruošt su-Į

Reikalaujama $587,000,000 
Bet nieko panašaus negaus.

Bedarbiai Eis į N. Y 
Valstijos Seimą

New York. — Darbo, Šal- 
I pos ir Bedarbės Bendro Vei- 
j kimo Konferencija šaukia 
visas darbininkų organiza
cijas išrinkti delegatus ma- 

I sinėn Vieno Tūkstančio de- * 
! legacijon, kuri priduos be- 
j darbių, biednų farmerių ir 
I eks-kareivių reikalavimus 
' kalaujant tuojautinio jų pri- 
; gubernatoriui Lehman, rei- 
; ėmimo dabartinėj specialėj 
! N. Y. valstijos seimelio se- 
, sijoj.

Delegatų vardai ir antra
šai turi būti pasiųsti komi
teto raštinėn, 29 E. 20th St., 
New Yorke. Delegacija su
sidės iš visos New Yorko 
valstijos darbininkų organi
zacijų atstovų ir susilies į 
vieną prie 186 South Pearl

Antra Nacionalė Plieno Dar-1s!unčiami.ant ilttų .mel?. i.ka?
j Įėjimą užtai, kad jie ištikimai! dangaus duonos kepalus.
gina darbininkų reikaluš. Pitt-| dėk nesėdėjęs bažnyčioj die- 
sburgho teismas juos nuteisė, i ną ir naktį, o nieko negausi. 
Penna, valstijos augščiausias | jeigu tu, darbininke, neduo- 
teismas užtvirtino žemesnio j sį bažnyčiai, tai yra, kunigui, 
mesnio teismo nuosprendį. Da-jtai tau ir ten vietos nebus, pa- 
bar skiriama jie abudu ir dar j ims už ausų ir išmes laukan, 
keletas kitų draugų į kalėji
mus.

Tarptautinis Darbininkų Ap-| 
sigynimas, kuris rūpinasi poli-1 
tiniais kaliniais, rengia apelia- 

Am- i Augščiausį teismą Wa- 
_____ ____________ shingtone. 

, kurioj unijos reakcio-1 vimas

bininky Unijos Konvencija
Rugpjūčio 3 įvyksta naciona- 

lė dvimetinė konvencija Plieno 
ir Metalo Darbininkų Industri
nės Unijos. Iš visos šalies 
plieno centrų suvažiuos dele
gatai, pasitarimui, kaip geriau 
susiorganizuoti ir prisirengti 
prie besiartinančio plieno dar
bininkų streiko.

Nesenai Pittsburghe taipgi 
įvyko federacinės unijos 
algamated Association 
vencija, 
nieriai pervarė tarimą pasi- i 
duoti arbitracijai ir preziden-! 
to Roosevelto malonei. Dabar 
iš visko matosi, kad plieno 

likosi parduoti,

Laikas žmonėms susiprasti 
i ir nebadauti.

U|produktų 
liuose. 
“olselius.” Ten

A v •• krūvos mėsos yraApeliacijos prida- _ .v . ...v.i O nuo zmomu ima didžiausias ; Washingtone labai,, .- > , i • • m i i - : kainas,j.; daug kainuoja, lodei musų.
Į visų pareiga kaip galima dau-' Eini pro krautuvę, langai 
giau pagelbėti Tarptautiniam ■ užversti visokiais fruktais ir 
Darbininkų Apsigynimui. Rin- ■ pūsta, o žmonės negali nusi- 
kime aukas ir tuojaus priduo-į pirkti, baisiausios kainos, 
kime T.D.A. raštinei, 522 ( žmogus gyvena visai trum- 
Court PL, Pittsburgh. Pa. Te-. pą amžių ir negali gamtos tur- 
lefonas: Court 8410. į tais naudotis, nes turčiai turi

Tuo klausimu Tarptautinis ’Juos užgrobę.
Darbininkų Apsigynimas sau- ■ Darbininkai turėtų tuos da- 

i konferenciją pėtnyčioj, lykus pagvildenti. Mes darbi- 
rezo-i keletas pataisymų. Centro Ko-į Pas darbininkus nusistatymas į liepos 27, Y.W.C.A. name, ant.ninkai viską pagaminąme ir 

Po ' mitetas liepos 15 taipgi svars-■ skelbti generalį plieno indus-i Chatom St. ir Fifth Ave., Pitts- ( užauginam, o kodėl mes ne- 
1-1 - ° - -1 —'1-" galime gėrėtis tais visais daly

kais? Per tai, kad mes esame 
nesusipratę. Perdaug tikime 

j visokiems dievaičiams. Mes 
I turime gyventi sūkuryje di
džiausio vargo ir skurdo, o 
mūsų dievaičiai, kaip kokie 
meitėliai, įsiganę ir visadą turi 
“good times.” Tai vis 
mūsų nesusipratimą.

Amerikoje apie penki 
tai turtuolių kontroliuoja 
lionus žmonių, 
ne 
kad 
turčių ? 
ninkams gerai apgalvoti.

Bedarbis.

ti. Bet Rodgers visai nenorė
jo ir klausyti. Jis tiktai kal
bėjo, kad per teismą jie vis
ką gausią ir APLA. 2 kuopai 
nieko neliksią. Išėjo betgi vi
sai atbulai. Dabar ir jie pa
tys mato, kad per teismą var
giai gali bent ką gauti, tai jau 
sutinka taikytis.

Sutartis tačiaus dar nėra 
užtvirtinta, todėl nėra ir pasi-j

Kuomet gavome iš , darbininkai

kęs birželio mėnesį, 1931 me-j mai priimtinas ir todėl duota nei vieno prielankaus žodelio, j kia 
tais, vienbalsiai priėmė i 
liuciją vienytis su LDS. 1 
to Seimo Centro pirmininkas I te tą pasiūlymą ir priėjo prie(trijoj streiką.

Rodgers pradėjo visokias į sekamo tarimo : 
intrigas varinėti, kad neprilei- j “Centro Komitetas 
dus tų dviejų organizacijų prie ! taikytis ant patiektų sąlygų, i cija todėl bus labai 
vienybės. Antroj kuopoj jisai pataisant 
susidarė didžiumą vienybei ne
pritariančių. Nepaprastas* Sei
mas, įvykęs liepos pradžioj, 
1932, vėl pasisakė už vienybę 
ir priėmė vienybės sutartį. Ta
da F. Rodgers metė Centro 
pirmininko vietą ir griebėsi | lankėsi pas savo advokatą ir i plieno darbininkų streikas.

vv' ’ ’ ‘ i neda- • pridavė jam tą Centro Komi- Plieno Darbininkas.

i Plieno ir Metalo Darbiniu- re.
nutarė kų Industrinės Unijos konven- taipgi 

i svarbi, tus.
; trečią paragrafą. ■ Tos unijos viršininkai yra iš-; 

Pagal tą tarimą 2 kuopa gau-įtikimi darbininkų reikalų gy-. 
tų mortgečius vertės $5,500, i nėjai. Jie nepaperkami ir, 
o atsiskyrėliai gautų kitą dalį ■ taipgi. nesuklaidinami. Patys 
turto ir jie taipgi apmokėtų į eiliniai nariai tą uniją veda J • 
visus teismo kaštus.’

Liepos 19 Centro

kuriame tik- keletas nelegalių šią galima prieiti prie susitai- 
“delegatų” dalyvavo. Matyda- kymo. Bet sutartis dar nepa- 
mas, kad jis negalės kitas kuo- sirašyta. Kuomet bus pasira- 
pas patraukti savo pusėn ir syta, tada bus sutarties teks-1 cionalis sekretorius d.

Didelis Piknikas
SU KONCERTINE PROGRAMA

—RENGIA—

A.L.D.LD. 25 kp., Workers’ International Relief Band ir Estony Vietinė Kuopa

Liepos 20 d. einu pačiam 
i miesto centre ir prieš mane 
• pamačiau ateinantį vaikutį a- 
| pie 9 metų amžiaus. Nuply- 
i šęs, nuvargęs ir, matyt, baisiai 

Bedarbių Tarybų sekreto- j išalk«s', Pri6t°. P™ m!‘nts ir 
rius d. Frankfelt ir Plieno ir “ kad as jam duočiau 
Metalo Darbininkų Unijos na- "°5S-k? n gY ' Jlsal. sakosl 

Egan pabai išalkęs esąs, lai as jo j 
! paklausiau, ar jis Turi tėvus, 
i Jisai atsakė, kad turi. Tai aš 
jo paklausiau, ar tavo tėvas 
dirba ir kur dirba? Vaikutis 
atsakė, kad niekur nedirba. 
Sakau jam: Ar jūs nieko ne
turite namie valgyt? Atsakė, 
kad neturime. Ir sako, kad 

Ijau tris dienas nevalgęs vaik
štinėja. Tai aš jį nusivedžiau 
į mėsinyčią ir liepiau padaryti' 

i “sanvitį.” Bučeris pastatė a- 
į kis ir sako, ar tu užmokėsi? Aš 
įjam atsakiau, taip, užmokėsiu. - 
' Klausinėjau vaikučio, ko
i' kios jis yra tautos. Atsakė, 
kad amerikonas. Tai štai pa
vyzdys, kas dedasi iš ameriko-Į

iSan Francisco Komu
nistę Bylos Teismuose 
“Geraširdystės” Komedija

San Francisco, Cal. — 
Trys miestiniai teisėjai dar
buojasi beteisdami komunis- ]St., Albany, 31 d. liepos, 8:30 
tus ir kitus streiko veikė- i vai. ryto, 
jus. Teisiamųjų iš pradžios 
buvo virš 300. Jie suimti per 
juodašimčių ir policijos pa
darytas ablavas revoliucinių 
darbininkų įstaigose. Juos i 
kaltino kaipo “valkatas.” 
Keli jau paskirti deportavi
mui iš Amerikos. Sulig ka-' 
pitalistų spaudos praneši
mu, daugiau kaip šimtas 
paleista be bausmės.

Teisėjas Lazarus liepos 24 
vaidino “geraširdystės” ko
mediją. Paliuosuodamas 40 
kaltinamųjų, jis dar kiek
vienam davė- po pusę dole
rio. Taip pigiai nabagas ti
kisi nupirkti darbininkų pa
sitikėjimą išnaudotojų teis
mais.
DERYBOS DELEI RUSI

JOS SKOLŲ
Washington. — Prasidėjo

Notary Public

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Karkiančius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Tel. STagg 2-5043

Prasidės 10 vai. Toki kūdikiai turi badau-1
■ ti. Į ;

J Toliaus paeinu, klausau,!" 
>. 'grąjina ant armonikos. Nugi,! " O r-, 1 prieinu arčiau, žiūriu, sėdi mo-l ■Westport— Baltimore teris į krėslą pasodinta. O'" 

-------------------------------- -------------------------- j tas krėslas ant dviračių. Ir ta " 
Gerbiamoji Baltimorės ir apielinkės visuomenė, tai bus vienas, iš didžiausių ir Imoteriškė pra^o žmones pa-!;; 

įvairiausių piknikų. Turėsim įvairią programą, dalyvaus Rusų-Ukrainų choras, i£eįh°s savo gyvybe^ palaikyti., į 
grieš Workers’ International Relief Band, bus įvairi sporto programa. Baltimorie-i Tohaus paeinu, sėdi ant ša-;_ 
čiai su philadelnhiečiais virvę trauks. Taipgi bus svečių iš tolimų miestų. Turėsim !Jyg^tvio žmogus be kojos. Dar, 
gardžių valgių ir gėrimų.

GERA ORKESTRĄ GRIEŽ ŠOKIAMS PER DIENĄ 
Draugai ir draugės, kviečiam visus dalyvaut ir persitikrint, kad programa gera 

ir valgiai gardūs.

Lietuvys Kraustytojas
(Moving)

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

PETER BANES

449 Grand Street
Skersai Republic Teatro

Brooklyn/ N. Y.
Tel. STag 2-3152

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

tas ir už prieinamą kainą.

KELRODIS: Važiuojant mašinomis per Westport , sekite gatvekario reles, privažiavę plytų 
n dirbtuvę sukitės po tiesiai, šis kelias eina į pikniką. Gatvekariais važiuojant, reikia imt 

Curtis Bay No. 6 karą. Davažiavę Brooklyn Bridge reikia išlipt, po dešinei matysite iška- 
£ bą, kuri parodys kelią. ' ‘ 1

toliau, žmogus be rankos, irgi 
prašo pagelbos. ' j

Tai net gęda, kad “aukso”; 
šalyje žmonės randasi tokiam 
padėjime. Tie šalies valdonai 
nesugebi šalį sutvarkyti, kad 
visi būtų pavalgę, 
išsirenka tokias 
del žmonės

)Sayo reikalų 
Idžion savo

Piliečiai 
galvas. Ko-1 

taip nesupranta: 
ir nepastato vai-i 
klases žmones?!

NEW YORK, N. Y.

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

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
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Siūlo uždėti New Yorko mies- '• 

to gyventojams taksus, kurioj 
bjauriai nuskriaus biednuome-j 
nę, jei bus priimti. Plačiau apie j 
tai rašysime sekamuose “L.” j 
numeriuose.'

SVARBIOSIOS PRAKALBOS ĮVYKS SHBI0I VAKARE
Roy Mizara Kalbės Apie 
San Francisco įvykius, Jų 

Priežastis ir Išvadas

ROY MIZARA 
Kalbės apie San Francisco 

įvykius

Šiandieną, 26 d. liepos, 8 I 
vai. vakaro, Liet. Piliečių Kliu- j 
bo Name, 80 Union Ave., I 
įvyks prakalbos svarbiausiais j 
šių dienų klausimais, kuriuos 
kiekvienas darbininkas ir 
kiekvienas artimas darbinin
kų judėjimui asmuo privalo ži
noti iš komunistinio taškare- 
gio. Komunistų išvados pasi
rodė teisingos išaiškinime kiu
žio, jos taip pat nesvyruojan
čiai nurodė NRA kryptį ir visų 
kitų įvykių reikšmę, tad mums 
labai svarbu išgirsti komunis-l
tines išvadas sąryšyj su ve- j kad Amerikos Darbo Federa- 
Hausiais įvykiais Vokietijoj ir cijos viršininkai labai rūpes- 
Šan Francisco.
1 Jau pirmiau matėme laik
raščiuose, kad kovojantieji už 
žmoniškas algas ir unijines 
darbo sąlygas dokų darbinin
kai ir jūreiviai buvo užleisti 
specialiai ginkluotais mušei
komis, policija ir milicija, ku
ri žudė ir terorizavo darbinin
kus San Francisco ir kituose 
miestuose. Taip pat matėm, sužeidė’kelias dešimts kitų be-

I tingai gelbėjo laivų kompani
joms ir valdžiai laužyti strei-

Štai kokiais ‘žodžiais prabi
lo ponas Ryan, tarpt. Laiva- 
krovių Susivienijimo preziden
tas, į San Francisco majorą 
Rossi, kurio policija nužudė 
du narius tos unijos, kurios 
ponas Ryan yra prezidentu ir

Delko Reikia Remt Tarptautinį Dark. Apsigynimą
\ Ateinantį sekmadienį, 29 d.įbininkė negali išvengti nebuvę 

liepos, įvyks TDA 17 kuopos streiko lauke dabartyje, ar at- 
išvažiavimas Forest Parke. Vi- cityje.
si lietuviai darbininkai ir dar-j 
bininkų draugai turėtų daly-; sau klausimą: 
vauti tame išvažiavime ir pa-|dien, tai rj 
remti šią organizaciją ir štai streikan ir kiekvienas turėsite 
delko: ! būti pikietų linijoj, jeigu no-

Mes, lietuviai darbininkai, į rosite laimėti didesnę algą ir 
neturime kitos tokios kovingos trumpesnes darbo valandas. O 
apsigynimo organizacijos, kaip kaip tik darbininkai paskel- 

Mūsų pareiga surinkti j bia streiką, sustabdo mašinas 
r žengia iš dirbtuvės gatvės 

gavimui kuo pinkui, bosai dažnai būna pri-

Todėl patys pasistatykite
Kad ne šian- 

ytoj būsite išėję

TDA.
atgal visus buvusius narius ir
paskelbti vajų
daugiausiai naujų narių ir iš-! rengę įvairius padaužas ir po-

ir
sa-

budavoti kiekviename mieste Į liciją apsaugojimui skebų 
ir-miestelyje skaitlingiausias | bosų nuosavybės, kaip jie 
Tt)A kuopas. O nuo tos or-! ko.
ganizacijos daug priklauso pa-j Streikieriai negali sėdėti 
gerinimas darbininkų būvio ir j miai rankas sudėję. Jie turi 
laimėjimas streikų, kurių da- organizuoti streiko komitetus 
bar siaučia devynios galybės ir pastatyti tvirtą pikieto lini- 
visuose Amerikos kampuose, ją, kad ji galėtų apsaugoti 
Nė vienas darbininkas bei dar-1 dirbtuvę nuo skebų. Na ir čia 
-i prasideda kovos. Policija su 

‘ pagelba padaužų puola pikiet- 
i ninkus ir gauna progą sumušti
• ir areštuoti. Ir tada TDA at- 
i eina darbininkams į pagelba :
areštuotus streikierius išima 
ant parankos, — parūpina ad- 

i vokatus, surengia masinius pi- 
i kietus. O tas daug gelbsti 
i streiko laimėjimui.
i Reiškia, dalyvavimu išvažia-
• vime jūs paremsite didelį 
■ prakilnų darbą.

ra-

Antanas Bimba Aiškins 
Reikšmę Hitlerio Vėliausios 
Skerdynės ir Jos Pasėkas.

PIKNIKAS
RENGIA

Draugystė D.LK. Vytauto
Atsibus Subatoj

28 d. Liepos-July
1934

Prasidės 4 vai. po pietų
Klaščiaus Clinton Parke
Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, L. L, N. Y.

A. M.

ir

ir

Didelis Kailiasiuvių 
Laimėjimas

New Yorko kailiasiuviaiŠirdingai kviečiame brooklyno 
apielinkės lietuvius dalyvauti šiame! darbininkai liepos mėnesį lai- 
puikiame mūsų parengime, pasima-j , fiakėlihla ’ 80-tvitysite su savo draugais ir pažįsta-1 ° ągOS. < paKei Iną o iyj
rnais ir pasivaišinsite. dirbtuvių, kaipo pasėką Kai-

Gera Muzika Grieš Šokiams
ĮŽANGA 50c. ypatai

Kviečia Rengėjai. |

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Suareštavo 30 Pikietų Bronx'
Trys dešimts darbininkų ta

po areštuota ir įkalinti. Juos' 
__ ___ _____ i užmeti- . 

“plėšime”.. Bronxo duo- į 
streikas tęsiasi jau su virš1 
savaiti ir skaitlingu masi- j 
pikietų užsitraukė bosų ir į

parduoti keletą kopijų. Drau
gai, lietuvių organizacijos ne
platina “D. W.” kasdien, tai 
nors del specialės laidos ture- j kaltina sufabrikuotu 1 

i m u i 1 nos 
j dvi 
; niu 
(Policijos rūstybę. Streikui va-j 
I dovauja Susiedijos Organiza- 
| cija Prieš Pragyvenimo Bran-| 
j gumą. Jie reikalauja, kad j 
į kepyklų savininkai laikytųsi 1 
savo pažado parduoti duonos | 
svarą po 7c. ir tuziną bandų-j 
kių po 18c.

tų pasidarbuoti.

Bjauriai Apmelavo 
Negrus

Pereitą sekmadienį mirė li
gonbutyje bedarbis Arthur 
Roxbury, sūnus buvusio Gais
rininkų Departmento kapitono 
ir brolis Frank Roxbury, pro- 

... j •' ■ ■ ■ fesionalio ' basketball lošėjo.
San'Frančisco News, 20 d. lie- jjs gyVieno 9g Charleston St., i

ginklių pikietų :
“Kaipo geras draugas drau-į 

gui vėlinu, kad aš būčiau su 
tavim. Viskas išeis gerai,” 
Ryan, telegrafavo San Francis
co miesto ' majorui, nužudžiu
siam darbininkus ir sulaužiu
siam streiką ,o vietos didlapis,

pos su džiaugsmu išspausdi
no tą Ryano

Delko
daugelis 1 
kokia iš 
kins Roy ' 
daktorius.

Apie vėliausius Vokietijos 
įvykius ir dabartinę jos padėtį 
kalbės Antanas Bimba, Ameri
kos Komunistų Partijos Liet. 
F. Centro Biuro Sekretorius.

Prakalbas rengia Didžiojo 
New Yorko Darbininkiškų Or
ganizacijų Sąryšis. Prašome 
visų “L.” skaitytojų perduoti 
šį paskutinį pranešimą savo 
namiškiams ir draugams. .

Komisija.

visi

to
Mizara,

telegramą.
virš minėti ir 
dalykų įvyko ir 

yra išvada, aiš- 
Laisvės” re-

Greenwich Village, kur turė
jo menkus 4 kambarėlius.

Seniau jisai tarnavo Good 
Year Robo kompanijos . agen- 
tu-pardayeju, bet iš ten tapo 
atleistas keturi metai

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Labor De- 
agentai būkite ket

virtadienį, tai yra šiandieną 
“Laisvės” svetainėj, lygiai 
7:30 vakare. Visi būtinai pri
valo dalyvauti.

TDA 17 K p. Organizatorius.

MIRTYS —LAIDOTUVĖS

gelbėjimo 
ir pareiškimui 
Thaelmanno žu- 
rytoj, 27 d. lie- 
Coliseum, 'East

Bankieto tikietų

Paskutinė Diena Įgiji
mui Bankieto Tikiehi
Didžiulis bankietas, parėmi

mui Thaelmanno 
kampanijos 
protesto prieš 
dytojus įvyks 
pos, Bronx 
177th St. .
dar galima gauti- šiandien iki 
pietų, “Laisvės” raštinėj; kai
na 60c. Su tuo tikietu galės 
dalyvauti masiniame mitinge 
ir gaus užkandžius. Jei susi
darys geras būrys lietuvių, tai 
turėsime jr savo stalą. Įžanga 
tik į masinį mitingą, be už
kandžių, iš anksto perkant ti- 
kietą bus 25c., perkant prie 
durų—35c.

šiame svarbiame bankiete 
kalbės Willi Muenzenberg, 
Motina Bloor, Earl Browder, 
Jack Stachel. čion yra pa
kviestos ir dalyvaus Jungtinių | 
Valstijų delegatės į Tarptau-j 
tinį Moterų Kongresą, Bary-Į 
žiuje, taigi šis bankietas sy
kiu yra ir jų pagerbimui.

Meno programą išpildys 
darbininkų chorai, kur daly
vaus ir Aido Choras. Grieš 
WIR Benas. Darbininkų Labo
ratory teatras specialiai lavi
nasi perstatyti Thaelmanno 
veikalą.

Tuojau įsigykite tikietus,1 
' kad galėtumėt dalyvauti ban
kiete. O kuriem neišgalima 
dalyvauti bankiete, tie daly- 

i vaukite masiniame mitinge ir 
taip pat iš anksto apsirūpinki
te tikietais, nes tuomi šutau-, 
pinate 10 centų.

į TDA 17 Kp. Nariy Atydai I 
; Tarptautinio Darbininkų { 
j Apsigynimo 17 kuopos valdy- j 
■ ba ir išvažiavimo rengimo ko- '

atgal, misija, taipgi komisija suren- 
Per tą laiką jis daugiausia bu- gimui prakalbų ir 
vo be darbo, tik retkarčiais fenderio 
gaudamas užsidirbti keletą 
dolerių, kartais gaudamas šal
pos ir priedams keletą centų 
vyriausios 15 metų amžiaus 
dukters uždarbio, kurį ji gau
davo prižiūrėdama turtinges
nių gyventojų vaikus.

Po pajieškojimo ištisą dieną | Patricia Maraškevičiutė, 7 
darbo ir negavęs jo—jisai su-j mėnesių amžiaus, 53-28—70th 
grįžo penktadienio vakarą : St., Maspeth, L. L, mirė liepos 
pavargęs ir susirūpinęs. Žmo-j24 .d., Beth Moses ligoninėj, 
na padavus jam paskutinį i Bus palaidota liepos 26 d., 
penktuką, už kurį, jis sakėsi, • šv. Jono kapinėse. Laidotuvėm, 
eisiąs kepyklon pirkti sudžiū-; rūpinasi graborius Matthew 
vusių bandukių, kaip vienintė-jP- Ballas (Bieliauskas).
lį maistą sau su žmona ir še-; 
šiems vaikams. Bet išėjęs nu-į 
šoko ar nukrito žemyn gaisri- į 
nėmis kopėčiomis ir atsidūrė 
ligonbutyje, kur ir mirė nuo j 
susidaužymo ir nusilpnėjimo.

Kapitalistinė spauda gėdi
nasi pasakyti, kad iš buvusio i 
valdžios departmento tarnau
tojo 'šeimynos žmones .badas 

ti,, tad išrado pasakaitę, būk 
minėtas alkanas žmogus susi- i 
tikęs negrą, kuris norėjęs at-1 
imti iš. jo tą penktuką ir, ve-1 
jamąsis, iš baimės prarasti tą Į 
penktuką, nušokęs laiptais, o j REIKALAVIMAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių kliubo pusmeti- 
i nis mitingas Įvyks šeštadieni 28 
’ liepos 7 vai. vakare, kliubo svetainėj, 
80 Union Avė.

Kiekvieno nario yra būtina pa- 
' reiga dalyvauti šiame susirinkime, ir 
išgirsti pilną raportą iš biznio ap
yvartos. Dalyvaudami susirinkime, 

jau verčia Žudytis, arba kovo- ! išklausę biznio vedėjo raporato gale- j 
ti,, tad išrado pasakaitę, būk site suteikti ir savo patarimus toli-1 

. n v . i mesniam plėtimui kliubo biznio.
v-i'-v •» n t o n n I Iz O n no rr AO'lln OllOl 1 J ,

Todėl visi nariai dalyvaukite.
Sekr. A. Deikus.

(175-176)

Iš to prane- 
bjaurus me- 
prieš negrus 

alkani be-

negras pabėgęs. 
Šimo taip ir kyšo 
las ir kurstymas 
darbininkus, kad 
darbiai kovotų negrus, vieton [ 
bendrai stoti į kova už tuojau- 
tinę šalpą sau ir savo šeimy-j vietos. Nereikalinga, kad būtų paty-Į

Kreipkitės sekamu jnai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

REIKALINGAS vyras arba moteris 
partneris j saliūną, kuris moka ar-į 
ba žiną kaip dirbti prie šio biz- j 

nio. Būtų gerai, kad galėtų gyventi j 
ant vietos. •

I Taipgi pajieškau moteries virėjos j 
, į restaurantą, ■ ir kad gyventų ant; 
I ..ir,! .... i Ir .. 1 iv, lro.1 Iii I
Į rus tame darbe.
antrašu: 

j MATONIS |
i 72 Columbia St., Brooklyn, N. Y. |

(174-176)

šešios Staten Island busųI 
linijos sustojo pereitą antra
dienį, kuomet išėjo streikai! 
šimtas kėravotojų, reikalauda
mi mažiausios algos GŽ'/ž cen
tų į valandą. Dabar gauna 
50c'. Kuomet streikieriai pi- 
kietavo St. George Ferry Ter
minal, Borough Hali ir kom
panijos garadžius, bosai iš
siuntė pareikalavimą 126 ske-

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo G

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kairią 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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumo

DR. MEER
VV. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo >

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

Telephonas MEdallion 3T328

Telephune, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 Graborius (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PARDAVIMAI :
PARSIDUODA farma, kuri yra apie Į

12 mylių nuo Seaside Oregon. Že- i 
me yra labai derlinga; yra apie 160 j 
akrų, 20 akrų dirbamos žemes, o kitą j 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar- • 
tas naujai pabudavotas; maža stu- , 
bele, su malkine, yra geras plotas i 
miško, kuriame randasi didelių, sto-1 
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga ' 
pei’ laukus. Viską sutraukus, tai . 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea- | 
side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak- , 
rų arba daugiau gero miško, ir kitas 1 
mes, bet labai gera del ganyklos, j 
kas, tai yra geros ir prastesnes že- j 
nes ten yra upelis. Aš esu jau, še-j 
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to- j 
kios dideles farmos, todėl noriu par
duoti greit ir už žemą kainą. Par
duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. 
Kreipkitės sekąmu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH) 

Seaside, Oregon.
(163-175)

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

.Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Ateivių Gynimo Komitetas 
---- j šaukia Nepaprastą Konferenci- 

Daily Workerio Prieškarine ! ateinanti pirmadienį, vakare, 
- .j ------- ( i Manhattan Lyceum, 66 E. 4th
Laida . 1st. Deportacijos terorui didė- 

Penktadienio vakarą išeis iš'jant’ ' organizacijoms labai 
— ___ ,j svarbu turėti ten savo atsto-

prieškarinė laida. Ko-jvus’ ! v
munistų Partijos N. Y. Dis-j------------------------- -------- ---------
triktas ims mažiausia 50 tūks- ---------- ‘ ~ ~
tančių tos laidos daugiau, ne
gu kasdien ima. Tačiaus vieni 
komunistai viso miesto ne'pa- 
dengs ir tinkamai neišplatins. 
Dėlto visi, kurie suprantate 
“Daily Workerio” svarbą šia-1 
me streikų ir kitų kovų bei. 
rengimosi karpi laikotarpyje,1 
nueikite į artimiausį Darbiniu- i 
kų Centrą ir pasiimkite tos! 
specialės laidos platinimui. !

Draugijų ir kuopų valdybos! 
turėtų sudaryti planą platini
mui ir paėmę Daily Workerio 

i padalinti tarp organizacijos 
'narių. Veik kiekvienas sutiks ..................

Laida
nės Unijos vestų koVų. Perei

ną antradienį išėjo streikan , . 4<_. ,
!dar 11 dirbtuvių. spaudos specials Daily Wor-,
______________________________; keri o

28th 28th

Annual Picnic
> * * ? •; I

Given by the
DR. MARTIN LUTHER SOCIETY

Sunday, July 29th, 1934, at Clinton Park
Betts and Maspeth Avės., Maspeth, L. L, N. Y.

Commencing at 2 P. M.
MUSIC BY PR OF. RICH , 

GATE PRIZES: A Beautiful and Valuable Dinner Set., 
ADMISSION 50 CENTS x

Paramai Klasių Kovos Kaliniams!
Dalyvaukite

TARPTAUTINIO DARBININKŲ APSIGYNIMO

PIKNIKE
Nedėlioję, 29 d. Liepos-July

NORTH BEACH PARKE
{ Astoria, L. L

ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — ŽAISLAI
Įžanga 25 centai Perkant iš anksto 20 centų

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

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 vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški Skau- 
d u liai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos,
Skilvio,

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

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

New York
Valandos—» A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




