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PARYŽIUS. — Francija 
dedasi su Italija, jeigu rei
kės daryti kariškų žingsnių 
prieš Hitlerį. Anglija “pa
lieka” Italijai daryt pirmus 
žingsnius prieš Hitlerį. Jis 
kaltinamas, kad per savo
sukurstytą nazių sukilimą1 
Austrijoj stengėsi prijungti
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Atvirai kalbama, jog hit
lerininkų žygis Austrijoj 
galės būt naujo karo kibirk-; 
štiš.

ČECHOSLOVAKIJA tel
kia savo armiją į Austrijos 
pasienį.

ROMA. — Nusižudė bu-1 
vęs Austrų Dollfusso vai-! 
džios ambasadorius Italijai, 
Dr. Anton Rintelcn. Jis bu
vo vienas iš vyriausių įkvė
pėjų sukilimo prieš Dollfus- 
sa. v
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KOMPARTIJOS RIN
KIMU PLATFORMA

i. I Už Komunistus Atiduotas 
Balsas, Darbininkų Ginklas

KOVA Už BŪKLĘ
Jungtinių Valstijų Komu

nistų Partijos Centro Komi
tetas liepos 26 d. išspausdi- 

;no “Daily Workeryj” Par- 
ateinan- 

Tas pats gręsia 120 i tiems šio rudens kongresi- 
! niams rinkimams.

Platformoj išdėstyta dar-

VIENA. — Pranešama, 
kad Austrų valdžia jau pa
korė 28 hitlerinius suokalbi-itijos platformą 
ninkus. 
kitų.

Ateina pranešimų, kad ke- į
liuese mažesniuose miestuo- bininkų reikalavimai .prieš 
se hitlerininkai dar atšilai- ' kapitalistų smurtą, prieš fa- 
ko prieš valdžios karinome-.gistinimą, prieš NRA vergi
nę.

DOLFUSSO NUŽUDYMAS PRIMETAMA
ARTIMIEMS HITLERIO AGENTAMS

Karo Pavojus Europoje; Italija Traukia 75,000 Kareivių j 
Austrijos Pasienį; Siunčia Mūšims Prirengtus Laivus

ma dare Hitlerio agentai, jo 
paties ginkluojami ir finan
suojami.

Austrų valdžia pavarė 
ligšiolinį Hitlerio ambasado
rių Vienoje, Riethą.

Italija, pritardama ry
miškiems Austrijos fašis- 
ams prieš hitlerinius fašis
tus, skubiai siunčia karui 
prirengtus laivus ir 75,000

Viena. — Būrys nazių- 
Įhitleriečių liepos 25 d., 12:- 
145 vai., įsiveržė į ministerių 
■kabineto rūmą, nužudė mi- 
, nisterį pirmininką Engel- 
ibertą Dollfussą; iki 7 vai. 
j vakaro ten išlaikė kaipo be
laisvius kitus ministerius ir 
! apie 150 įvairių Dollfusso 
valdininku. Hitleriečiai bu
vo apsirengę kaipo milicijos 
oficieriai ir tuo būdu liko Įvyru armiją į Austrijos pa- 
įleisti pas Dollfussą. Jiems Į sienį.
vadovavęs tūlas Holzweber, Į Apie karo,pavojų kalba ir 
buvęs puskarininkas.

Tuo tarpu kiti Hitlerio

i ją, prieš negrų priespaudą,
; prieš besirengimus 'karui, 
j už darbininkų ir bedarbių 
socialę apdraudą ir tt.

Kiekvienas balsas, h’inki- 
jmuose atiduotas už Kom. |

Mirė Francūzy Fašistų 
Vadas Fancois Coly

Paryžius. — Sulaukęs
metų amžiaus, mirė garsus j Partijos kandidatus, bus 
kvepalų fabrikantas, fašistų j protestas prieš išnaudoto- 
vadas^ Francis Coty. Jisbu- -ju^ jrankjs darbininkų 
yo fašistams davęs milionus į kovoje. Partija sako, kad 

~ ’7 7 išrinkus jos kandidatus į
paimti šalį į savo rankas. Kongresą, jie tenai grumsis 

už darbininku reikalus iš vi
daus ir sykiu turės tiesiogi- 

Įniai veikti jų kovose.
“Kova už tuos kasdieni-; 

nius reikalavimus yra pra
džia darbininku kovos už 

__ pe_ politinės galios paėmimą, už 
deralis apskrities teismas!kalbininkų valdžios įsteigi- 
atmetė T0A10 Mooney ape- "es tik tokia valdžia
liaciją paleist jį iš kalėjimo, j išvaduot daibininki- 
Paaiškino, kad tai valstijos krizio vargų ir kančių, 
teismų dalykas! O Valstijos į Atsižiūrint į klasių kovos 
teismus valdo trakiai, kurie: pasmarkejimą, Komunistų 
padarė sumoksią prieš tą1 Partija šiemetiniuose rinki- 
darbininkų vadą. Jo nekal- muose turėtų gauti 10 sy- 
tumas š i m t a p r ocentiniai daugiau balsų, negu bet 
įrodytas; bet kapitalistai kada pirmiau.
pūdo Mooney kalėjime, nes! Draugai partijiečiai ir ne
bijo, kad išėjęs pasaulin jis' partijiečiai darbininkai, sto- 
vėl organizuos darbininkus kite talkon Komunistų Par- 
kovai už savo reikalus. tijai, ypač rinkti piliečių
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frankų pinigų ginkluotis ir

Jis pastatė ir požeminę tvir
tumą, kuri buvo pilna pri
krauta įvairių ginklų 
amunicijos.

ir

Atmetė Mooney Apeliaciją
San Francisco, Cal.

Nušovė Lenky Profesoriy

tijai, ypač rinkti piliečių 
^parašus tose valstijose, kur 
į jinai dar nėra įtraukta į są- 

poli-i rašus, kaipo reguliarė 
Lvove, Lenkijoj, nušautas | tinę partija.

prof. Jan Wadij, Ukrainų, 
Kolegijos direkorius, kaipo! 
Pilsudskio pataikūnas. Jį Mokinasi iš Mussolinio 
nudėjo J. Šavčukas, 20 me-j 
tų jaunuolis, narys ukrai-.
niečių tautininkų organiza-! Roma. — Pas Italijos dik
cijos. šavčukas po to pats^atorių Mussolini atsilankė 
pavojingai persišovė. Sako- Į Harry L. Hopkins, Jungti- 
ma, kad šios organizacijos nių Valstijų bedarbių šelpi- 
nariai nužudė ir Bronislavą mo administratorius. Jis 
Pierackį, Lenkijos vidaus sako, kad gavo “kelis ge- 
reikalų ministerį. Tai ker-'rus nurodymus.” Tai bus 
štas už persekiojimą ukrai- patarimai, kaip numušt be- 
niečių, kurių milionus turi' darbių lėšas šelpimo, kuris 
pavergus Lenkija. ir be to yra badiškas.

Grupė sužeistų Bolivijos kareivių, kuriuos kaipo belaisvius sergsti Pa
raguayans kareiviai. Kryžiai yra paminklai kritusiems paragųayie- 
čiams. Tos dvi šalys kariauja del nepasidalinamos Chaco srities, kuri 
turtinga žibalu ir kitais gamtos turtais. Amerikos Wall Strytas1 remia 
Boliviją, o Anglijos kapitalistai finansuoja Paraguayų.

Muniche, Vokietijoj, lie'

GRIEŽTAS GRŪMOJIMAS TROKININKAMS
Jeigu Jie Atmes Taikymosi Sąlygas, Tai Bus Kriušinami 

Kariška Valstijos Pajėga

1 • J i • sirengę Tai-•radio stoti 10 mylių nuo so- * *^**vm&y

stinės Vienos ir paskelbė, kon Sėbrams Austrijoj 
* kad Dollfusso valdžia nu
versta. Neužilgo po pietų
400 ginkluotų hitleriečių už- j pos 25 d. keli tūkstančiai
ėmė vieną kareivinę, pasi-jP^nai ginkluotų nazių, pir- 
grobė kulkasvaidžius, ir ka-! miau atbėgusių iš Austrijos, 

TlNIOę K IIFTIIVO^ i iškaiš trokais nuvažiavo i demonstravo mieste, yažinė- ZilPIivd LaEIUVvu apsupti minimą valdžios rū- įdami kariškais trokais. Jie, 
---------  ---------- I matyt, buvo Hitlerio priruo- 

išti traukt į Austriją ir padėt“Stebukladaris” Kaune
Kauno laikraščiai : 

fakirą”,
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,r. ^ , . .. _ . i n.nI , . .valdžios armija ir milicija.
Minneapolis, Mmn.— Gu-Į misijos priežiūra rinkimus, monytoją fakirą , kuri Į j^eų<a]av0 j<aj hitleriečiai USS0 va 

per kuriuos darbininkai iš- amei’ikiečiai kitaip ištartų —1 
rinktų du savo atstovus į 
bendras derybas; sugrįžu- 
siems darbininkams, žiūrint 
sulig darbo, mokėti 42 ir pu
sę cento iki 52 ir pusės cen
to už valanda.

Jeigu darbininkai atmes 
tą paliepimą, tai gubernato
rius įves karo stovį.

bernatorius Floyd Olson ga
lutinai ir griežtai pagrūmo
jo panaudot visą valstijos 
karišką pajėgą prieš strei
kuojančius trokų vežikus, 
jeigu jie nesitaikys su bosais 
šiomis sąlygomis:

Tuojau sugrįži darban; 
priimti visus darbininkus; 
padaryti po Roosevelto ko-

paliuosuotų Dollfussą su 
valdininkais ir apleistų na
mą; o kad ne, tai bus bom
barduojama rūmas ir turės

Bailiškai “Šelpt” Bedarbius j nuo Aitros

Nuo Karščių Mirė Jau Neleido San Francisco 
1,000 ŽmoniŲ Amerikoj Laivininkams Balsuoti

Washington. — Gautais iš 
visos šalies pranešimais, per 
paskutinę karščių bangą vi
duriniuose vakaruose ir ki- 

i mirė jau 
tūkstantis gyventojų. Vien 
Carbondale miestelyj, III., 
karščiai pasiuntė į kapus 
112 žmonių.
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“feikeris.” Jis daro sekančius 
nepaprastus “prajovus”, tik ži
noma su padėjėjais ir tam tik
rais įrengimais bei gudrybėmis,, 
kurių paprasti žiūrovai nepastę- žūti patys hitleriečiai. Maywood, Ind _  Crown

Taip apsupti hitleriečiai jįuį kapinėse belaidojant 
kelias valandas vedė dery- į kriminaliStą John Dillinge- 
bas. Tarpininkavo vyrės-1 • '• — '

įnysis karininkas Emil Fey. 
Hitleriečiai reikalavo užtik- 
rint jiems patiems ir jų sė
brams saugų iškeliavimą į 
Vokietiją. Gavę užtikrini
mą, jie apleido rūmą; ir ta
po suvaryti į Marokaner ba
rakus sykiu su apie 140 kitų 
vadovaujančių hitleriškių.

O valdžios armijos ko- 
mandieriai vis dar nežinojo, 
kad Dollfuss jau nušautas. 
Gavus tą žinią, likusieji mi
nisterial atšaukė duotąjį ža
dėjimą saugiai perleisti su
imtus nazius į Vokietiją.

Austrijos prezidentas Mi- 
klas tuoj aus paskelbė karo 
stovį visoj šalyj ir paškyrė 
Dr. Kurt Schuschiggą mi- 
nisteriu pirmininku.

Įvyko valdžios spėkų su
sikirtimai su naziais ir įvai
riuose kituose miestuose. 
Mūšiuose žuvo bent 10 as 
menų.

Hitleris užsigina, būk nie 
ko bendra neturėjęs su Doll 
fusso nužudymu. Bet vi 
siems žinoma, kad tą sukili

bi:
z Fakiras Ben Ali su savo asis
tentu Leb Censnoru šiandie 18 
vai. išvyksta per Berlyną ir či

Žmogžudį Dillingerį 
"Paminėjo” Perkūnas
Maywood, Ind. — Crown
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rį, liepos 25 d., perkūnas 
ūmiai taip ėmė šaudyti, kad 
nesigirdėjo nei kunigo skai
tymų iš biblijos. Tarp ke
lių tūkstančių palydovų ki
lo šnekos, ar čia bus “dievo 
demonstracija” prieš Chica- 
gos policiją, kuri nušovė 
Dillingerį, ar ženklas, kad 
Dillingerio dūšia nutrenkia
ma stačiai į peklą.

Už sklypelį Dillingerio 
drabužio garbintojai tokių 
“didvyrių” duoda po kelis 
šimtus dolerių.

Fakiras Ben Ali yra rokiškė
nas lietuvis Pilkauskas Liet, 
aero kliubo narys, 27 metų am
žiaus, Anksčiau jis buvo rašęs 
laišką, .kad nevažiuoja, tačiau 
Čikagos parodos rengėjai jo rei
kalavimus patenkino ir skubiai 
jį Amerikon šaukia.

Ben Ali—Pilkauskas daro 
šiuos triukus: duodasi prikala
mas prie kryžiaus, kabo ant jo; 
gulasi ant dviejų kardų ašmenų 
ir ant jo krūtines padėtą prie
kalą kūjais muša du vyrai; gu
lasi ant smaigalių vinių, kurie 
sukalti į lentą ir leidžia per sa
ve važiuoti automobiliams; gu
lasi ant stiklų sudaužytų bute
lių ir leidžia ant savęs padėti 
lentas, ant, kurių sulipęs 30 
žmonių orkestrą griežia mar
šus: leidžia save perdurti virba
lais ir t. t.

San Francisco, Cal. — 
Darbo Federacijos vadai A. 
Furuseth ir kiti džiaugiasi, 
būk laivakroviai didele dau
guma nubalsavę perleist sa
vo reikalavimus spręst Roo- 
sevelto paskirtai komisijai 
su atstovais iš laivų kompa
nijų ir darbininkų.

Visai neleido balsuoti ma
šinistams, radio operato
riams ir kitiems laivų dar
bininkams. Pranešama, kad 
rooseveltininkai neduos In
dustrinei Marininkų Unijai 
taisės rinkti savo atstovus į 
vadinamas “bendras” dery
bas.
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ir be to yra badiškas.

čių dirbt. nes” vietas.

Brazilijoj taip pat saule 
nudegino didelius plotus,

Athenuose, Graikijoj, lie
pos 25 d. nuo 115 laipsnių 
karščio mirė 6 žmonės.

Philadelphia, Pa. — Pagal
Pennsylvanijos Universiteto 
specialistų a p s kaitliavimą, kur tūkstančiams farmerių 
mieste yra 350,000 bedarbių, gresia bado mirtis. Valdžia 
reiškia, trečdalis visų galin- pradėjo juos varyti į “geres-

m

Viesulo j Žuvo 11
Houston, Tex. — Per vie

sulą pietinėje Texas valsti
jos dalyje žuvo bent 11 žmo
nių. Suardyta keli tvenki
niai, sudaužyta nemažai lai
vų, nunešta didelis skaičius 
namų ir sunaikinta javai 
125 ketvirtainių mylių plote. 
Pasidarė milionai dolerių 
nuostolių.

Toulono apygardoje, Frun
cijoj, dega didelis miškas. 
Ugnim esą apsupti tūkstan
čiai žmonių. 'Siunčiama vi
sas Francūzų karo laivynas 
iš Viduržeminių jūrų gelbė
ti žmones ir gesinti gaisrą.

Kailiniai 102 Laipsnių 
i Karštyje Rockforde, III.

Rockford, Ill. — Trys jau
nokai 102 laipsnių karštyje 
išėjo vaikščioti gatvėmis, 
apsirengę žieminiais švar
kais, užsidėjęlausinius ir ap- 
simaustę šiltais kaliošais. 
Žmonės pamanė, kad tai ko
kie bepročiai ir pašaukė po
liciją. Vyrukai turėjo daug 
aiškintis, kad neatsidurt be 
protnamyj arba kalėjime.
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vienas aišku: dalykų padėtis neleidžia 
mums nei minutei pamiršti to, kad karo 
pavojus šiandien stovi arčiau, negu kada 
bėgyje pastarųjų kelių metų.

Išrodo kurijoziška, bet aip yra: Aust
rijos šitie įvykiai supuola su 20-tinėm 
metinėm sukaktuvėm nuo pradžios di
džiojo imperialistinio karo!

Rugpjūčio men. 1 d. yra tarptautinė 
kovos diena prieš karų ir fašizmą.

Darbininkai, ruoškitės į anti-karines 
demonstracijas!

Ruoškitės kovoti prieš karą ir fašiz
mą! Fašizmą, kuris gimdo provokacijas, 
kuris stumia pasaulį į karą; kuris smau
gia darbininkų klasę!

Komunistai, socialistai ir bepartiniai 
broliai darbininkai! Suglauskite savo ei
les, parodykite pirmą dieną rugpjūčio vi
sam pasauliui savo galingą suvienytą 
kumštį prieš kruviną fašizmą ir karo pa
vojų ! •

Lietuvių Dark Susivienijimo Nariams DETROITO ŽINIOS
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Dollfusso Galas; Karo
Pavojus Čia Pat

Austrijos naziai, inspiruojami ir vado
vaujami Vokietijos hitlerininkų, suruošė 
pučą Vienoje ir nužudė kanclerį Doll- 
fussą—budelį, fašistą, kurio iniciatyva 
keletas mėnesių atgal toj pačioj Austri
joj tapo išžudyta tūkstančiai kovingų 
darbininkų.

Kiek tai liečia Dollfussą, kaipo asme
nį, aišku, darbininkams jo gaila tiek, kiek 
pereitą sekmadienį nužudyto bandito Dil- 
lingerio.

Bęt čia dalykas svarbus tuo, kad jis lie
čia tarptautinę padėtį; jis gali būti im
perialistinio karo kibirkštimi!
; Hitlerio politika buvo ir tebėra: įvesti 
Austrijoj vokišką fašizmą, prijungti Au- 
sriją prie Vokietijos ir tuo būdu sustip
rinti savo kruviną viešpatavimą, sūdrū- 
tinti Vokietijos fašizmą ūkiškai ir poli-

* t *

tiškąi. Dollfusso politika (ir politika tos 
fabrikantų ir žemvaldžių sriovės, kuri 
Dollfussą palaikė), nesidėti su Vokietija, 
bet sugyventi geriau su Italijos fašizmu, 
iš ten jieškant paspirties. Iš to išeinant, 
Dollfussas bandė neprileįsti Austrijos na- 
ziams įsigalėti, nors pats, su savo pasekė
jais, įvedė Austrijoj režimą nei kiek ne-
-švelnesnį už tą, kuris viešpatauja Vokie
tijoj. Kruvinas fašizmas tiek Austrijoj, 
tiek Vokietijoj, tik jų skirtingi mieriai, 
kiek tai liečia tarptautinius reikalus.

Todėl Hitlerio govėdos ir darbavosi, 
. kad Dollfussą nuvertus. Iš Vokietijos 

buvo siunčiama ginklai ir amunicija 
Austrijos naziams. Iš Municho ėjo direk
tyvos austrų fašistų veiklai.

Todėl nužudymas Dollfusso reikia nea
bejotinai skaityti yra suruoštas Berlyne 
ir Muniche, su hitlerininkų pagalba, su 

1 jų nurodymais, nors, galimas daiktas, 
dabar Hitleris bandys to išsiginti. Tuo- 
jaus, kuomet austrai naziai nugalabijo 
Dollfussą, Vokietijos ministeris Austri- 

| jai, Rieth, pareikalavo iš Austrijos val
džios garantijos, kad žudeikos ir pučistai 
bus saugiai perleisti per Austrijos-Vokie- 

į tijos sieną į Vokietiją!
Pasirodo, kad Vokietijos budeliai na

ziai nesitenkina masiniais žudymais dar
bininkų (ir kai kada net savo bičiulių) 
pačioj Vokieijoj; jie tą patį bando pra
vesti ir kituose kraštuose, žudydami sa- 

, ivo oponentus, vykdančius panašų tero
rą, kaip ir jie patys!

Komunistų Internacionalas kadaise 
pareiškė, kad fašizmas kvėpuoja karo 
pavojum; kad šiuo tarpu bile dieną ir va
landą galima tikėtis karo. Tas viskas 
šiandien ir pildosi. Šis pučas, ši hitleri
ninkų provokacija Austrijoj gali bile va
landą pagimdyti naują karo gaisrą!

Pranešimai skelbia, kad Italija jau mo- 
bilizuojasi Austrijos pasienyj; FranCija 
nerimastauja. Anglija siunčiapti notą 
Vokietijai, klausdama, kodėl Vokietijos 
valdžia gabena ginklus ir amuniciją į 
Austriją. Iš kitos pusės, spėjama, kad 
Austrijos valdžia prašysianti intervenci
jos iš tų kraštų, kurie pasirašė po- Aust
rijos nepriklausomybės aktu.

Šiuos žodžius rašant, aišku, pranešimai 
iš Europos dar vis migloti, dar nėra už
tenkamai davinių, kad 
karnas išvadas del šio
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padaryti atatin- 
įvykio. Tačiaus
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Du Žymūs Socialistai 
Apleido Partiją

Du vadovaują Mass, valstijos socialis- v 
tų partijos nariai, Paul Wicks ir Car roll 
Bush, nesenai apleido tą partiją ir įstojo 
į Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją. 
Daugiau kai metus laiko jiedu neatlai- 
džiai ir betarpiškai kovojo socialistų ei
lėse, kad privedąs tą partiją į bendrą 
frontą su Komunistų Partija reikale 
įvairių svarbių darbininkų klasei kampa
nijų.

Savo pareiškime, kurį abudu padarė, 
išeidami iš socialistų partijos, šitiedu 
draugai, be kitko, nurodo:

Mūsų pasitraukimas iš socialistų partijos 
buvo pasėka valstijinės socialistų partijos 
konvencijos, New Bedford, Mass., kurioje 
partijos vadovybė pilnai nusinuogino. Mes 
priėjome išvados, kad nei vienas teisingas 
ir ištikimas darbininkas, suprantąs šitą (va
dovybės) demagogiją, gali pasilikti socialis
tų partijos eilėse. Mūsų žygis padarytas po 
to, kuomet minėtoj konvencijoj t. v. “kairy
sis sparnas,” vadovaujamas Norman Tho- 
maso ir Dan Hoano, priėmė rezoliuciją, šau
kiančią socialistų partiją imti į savo rankas 
valdžią, jei kapitalistinė sistema susmuktų. 
Taipgi keletas kitų “jei” žodžių tapo prikiš
ta šitoj rezoliucijoj. Įsivaizduokit partiją, 
pažadančią, kad jei kapitalistai apleistų val
stybės laivą, tai jie (socialistų partija) jį 
pasiimtų ir įsteigtų socializmą! šitas pa
reiškimas neva nusako labai kovingą nusi
statymą, ir kun. Norman Thomas ir Dan 
Hoan stoją už jį. Tai nieko jiems nelėšuo- 
ja, nes tokios dalykų padėties, kuri privestų 
prie to, nėra galima įsivaizduot.

Toliau dokumento rašytojai aiškina 
Thomaso atsinešimą linkui N RA, kurią 
jis užgyrė, kaipo “pradžią socializmo.” 
Socialistų partijos esamieji lyderiai veda 
tokią politiką, kokią vedė MacDonaldai 
(Anglijoj), Welsai (Vokietijoj) ir kt. so
cialistų ir Antrojo Internacionalo lyde
riai kituose kraštuose. Jiems rūpi ginti 
kapitalizmas, jie atsisako sudaryi bend
rą frontą su komunistais. Baigdami ši 
dokumentą, dd. Wicks ir Bush užreiškia:

Mes kreipiamės į mūsų prietelius socialis
tų partijoj ir tarpe darbininkų su sekan
čiu: kuomet Thomasai ir Lewisai buvo be
garbiną NRA “kaipo žingsnį į teisingą 
kryptį”, tai Komunistų Partija teisingai 
aiškino NRA klasinį charakterį su tokiu pa- 
sirįžimu, kokį tiktai bolševikų partija gali 
turėti, organizavo darbininkus ir vadovavo 
jųjų kovas už geresnį gyvenimą. Jinai va
dovavo pusininkų (share croppers) kovas 
Pietuose, mainierius New Mexicoj ir ryti
nių valstijų darbininkus, kur darbininkams

• grasino atviras fašistinis teroras, bet Par
tija, persisunkusi Markso, Lenino ir Stalino 
mokymais, sekdama juos, tegali sekti tiktai 
vieną liniją: “Pirmyn į kovą už laimėji
mus !”

Mes kreipiamės į jus, neapsigauti, bet 
stoti į Komunistų Partiją, stoti į kovą už 
sovietinę Ameriką! '

Kiekvienas kovingeshis ir sąžininges
nis darbininkas, socialistas, privalo aty- 
džiąi perskaityti šituos buvusių ir dabar 
esančių savo draugų patarimus. Beje, 
ne tik skaityti, bet reikia daryti iš jo ata
tinkamos išvados ir veikti!

Varde Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Centro 
Valdybos, kreipiuosi į jus, draugai LDS nariai, su 
nepaprastai svarbiu reikalu: Padėkite mums už
baigti organizuoti LDS Vaikų Skyrių.

Kad padarius šį skyrių pilnai legališku, mes turi
me gauti jin ne mažiau 500 narių-aplikantų, tarpe 2 
ir 16-kos metų amžiaus, su įstojimo mokestimi ir mo- 
kestimi bent už vieną metų bertainį.

Šis darbas—vaikų organizavimo į LDS darbas—pra
dėtas jau senokai, be jis neina, kaip turėtų eiti: iki 
šiol teturime tiktai apie pustrečio šimto narių, kuo
met reikalinga 500.

Kodėl darbas neina, kaip turėtų eiti? Todėl, kad 
mūšų draugai ir draugės, LDS nariai, nekreipia į 
tai domės. Geriausi nariai ir veikėjai, turį vaikų, 
iki Šiol dar nepasistengė įrašyti juos į LDS Vaikų 
Skyrių. Ot, taip sau leidžia per pirštus, nepaisyda
mi. O čia darbas velkasi nei šiaip nei taip.

Draugai! Jei jums rūpi LDS reikalai, tai pirmiau
siai susirūpinkit šituo, iš paviršiaus išrodančiu ma
žu, bet ištikrųjų dideliu dalyku. Pirmiausiai, tie, ką 
turite vaikų SLA nariai, įrašykit juos į LDS. Mo- 
kestys nedidelės, kiekvienam prieinamos.

Iki negausime 500 aplikantų-vaikų, iki nepadarysi
me Vaikų Skyriaus legališku, negalėsime pradėti 
darbo su Vaikų Skyriaus Endowment (sutaupų) 
skyrium. O kuomet šį skyrium legalizuosim, turė
dami 500 jame aplikantų, tuomet, kurie norėsite, sa
vo vaikučius pervesite į Endowment policy skyrių, 
gaudami kreditą už sumokėtus pinigus į esamą 
skyrių.

Su rugpjūčio mėnesiu turime šį darbą užbaigti. 
Rugpjūčio mėnesio LDS kuopų susirinkimuose tas 
klausimas reikia rimtai paimti ir kuoveikiausiai va
ryti pirmyn. Kuopų sekretoriai, nelaikykit pas sa
ve vaikučių aplikacijų, bet siųskit jas kuoveikiausiai 
LDS Centran, kaip tik gaunate. . ,

Beje, C V nutarimu, kiekvienas LDS narys gaus 
25c atlyginimo už kiekvieną vaikučio aplikaciją.

Sukruskit, draugai ir draugės! Užbaigkim tą ne- 
taip jau sunkų, bet labai svarbų darbą!

R.MIZARA,
LDS Pirmininkas.

Toronte Įvyks Alkanųjų Maršavhnas

Atydai Detroitiečių ir Apielin- Choras ir Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau- 

; gijos 52 kuopa.
Taigi, draugai, nepamirški

te atvažiuoti patys ir atsiveš- 
kite savo pažįstamus.

Aido Choro koresp., A. Z.

kės Draugų

Jeigu kurie norite smagiai 
ir linksmai laiką'‘■praleisti ir' 
pasinaudoti gamtos grožybė
mis, tai nepamirškite liepos 28 , 
ir 29 dienų, šiomis dienomis | 
bus draugiškas išvažiavimas 
pas draugus Terzus. ant jų1 
farmos.

Visus draugus

Daily 
Workerio” metinis piknikas. 
Drg. A. B. Magil, Auto Work- 

kviečiame ers News redaktorius, kalbės 
; atvažiuoti liepos 28 d. vakare apie tūkstantį ir vieną kapita-
ir būti per naktį, linksmai va- iistų spaudos melą. Taip pat 
karą praleisti.

Sekančią dieną, tai yra, sek- P10£lama- 
madienį, jaunuoliai atletai ga
lės pasirodyti su savo gabu-j 
mais ir laimėjusiems bus duo-įBamp, 12 mile Road ir Halsted. 
dama dovanos. • Įžanga tiktai 15 centų.

Taipgi girdėjau gaspadines; Kviečiame visus Detroito lie- 

skanius : Partijos organo iškilmėje. Visi 
turėsite gerus laikus,..

šį išvažiavimą rengia Aido ‘ Komitetas.

bus graži dailės, dainą ir muzi-
Bus valgių ir

gėrimų.
Piknikas įvyks Workers

■kalbant, kad bus galima, .už j tuvius dalyvauti šioj Komunistų 
! 30 centų nusipirkti 
pietus.

i

! dainomis. Rengėjai sako, kad 
{jie turės ir gerą muziką šo
kiams. Taip pat bus skanių val
gių ir užkandžių.

Wonderoof busai paims jus 
nuo Lietuvių svetainės, 180 New 

iYork Ave., Newark, 1:30 vai. 
NEW HAVEN, Conn. —čio-! po pietų, kurie norėsite busais 

nai suvažiavo jaunuoliai 
įvairių miestų, jauni vaikinai ir i žmonių, tai kitas busas išeis 
merginos, studijuoti Markso ir : 2:30 vai. po pietų. Tik už 35 
Lenino mokslą, yra pasirengę centus; nuveš į pikniką ir parveš 
pasilikti naujais kovotojais už atgal.
darbininkų klasės reikalus. Jie j Linksmo pasimatymo ant pik- 

' čionai turės išbūt 4 savaites mo-: niko. 
{kykloj, kurią prirengė darbiniu-! 
.•kiškos draugijos, vadinasi, mo-j _________
jkykla prasidėjo 23 p -L 'piL-jk
j baigsis 18 d. rugpjūčio. Tįe LUlnllb riKlllAdb
nauji kandidatai į bolševikus^ r  
nenori vien studijuoti ii” študi-{ Nedėlioj, rugpjūčio1 5, 1934, 
juoti. Jie nori biskį turėti pa-' Stasevičiaus darže, Elmswort, 
silinksminimo. Jie sako: “Mes iv.v^s Amerikos Lietuvių 
rangiame vakarienę 28 d. lie- i Darbininkų Literatūros Draugi-

i pos, subatos vakare, 243 x :
| St., lietuvių svetainėj, New Ha-, būiinkų Kliubo piknikas.
ven, Conn, šioj vakarienėj tu- [
ri dalyvauti visi Conn, valstijos £* bus 
senieji bolševikai kartu su jau-! Kviečiami 
nais bolševikais. Bus gera mu-1 dalyvauti, 
zika šokiams. <______  ____ _
gerus laikus, kaip jauni, taip iritrokais ir automobiliais 
seni.”

Taigi, visi būkite šioj vaka
rienėj, aš ir busiu. Jeigu netu-1 
rėčiau pinigų nuvažiuoti, tai 

! pėsčias eičiau, bet turiu būti ■ 
i tenai. Ir aš tikiu, kad visi jūs! 
būsite.

Iki pasimatymo,

Conn. Valstijos Jauny i 
Bolševiky Parengimas, 

Visi Dalyvaukime

iš [ važiuoti. O jeigu bus daugiau

Alfa.

t

n

i pos, subatos vakare, 243 Front .l°s kuopos ir Lietuvių Dar- 
| St., lietuvių svetainėj, New Ha-, bininkų Kliubo piknikas.
j ven, Conn, šioj vakarienėj tu- [ Puiki muzika šokiams. . Taip- 

i visokių pamarginimų. 
visi skaitlingiausia 
Prasidės 11 vai. iš 

Galėsime turėti I ryto if tęsis iki ?... Nuvažiuoti 
labai 

paranku. Reikia važiuoti Ohio 
River Blvd iki Camp Horn ke- 

i lio, tada sukti po dešinei ir va- 
! žiuot iki Camp Horn, tada suk- 
į Li po kairei ir tuojaus bus Sta- 

i sevičiaus daržas, labai gražioj 
j vietoj. Trokais veš iš Lietuvių 
i Darb. Kliubo, 1335 Medley St., 
Į N. S. Pittsburgh. Kurie tik no- 
; rėsite trokais važiuoti, laiku bū- 
i kite Kliube ir jus nuveš tiesiai 

daržą.
Kviečia visus,

Komitetas.

Liepos 30-31 ir rugpjūčio 1 susistiprino savo ranką, ir tuo 
įvyks visos Ontario provincijos pačiu laiku įgauna daugiau sim- 
alkanųjų maršavimas. Į Toron-| patijos pas darbininkus, 
tą atmaršuos 500 delegatų 
miestų-miestelių, kuriuos patiks { visada liberalų valdžia išpildys ; 
Toronto bedarbiai ir dirbantie- darbininkų reikalavimus? Gali-1 
ji. Tai bus vienas svarbus įvy-1 me atsakyti, kad ne. Nes li
kis, prie kurio ir mes lietuviai, beralai taip pat išnaudotojui 
turim prisidėti. ^partija, kaip ir konservatai. j

Liberalų valdžia su premjeru { Liberalai sušvelnino savo po- ry i p rvi I* ’
Hepburn priešakyje nori sus-: litiką, kad daugiau vietų užim- U1Q611S 1IKI11K3S LlVIIlg“ h 
tabdyti bedarbiams šią mizer-! ti ir sustiprinti savo poziciją. { . A * 1* I
na pašalpą ir įvesti tokią siste- • Mums duoda gerą pavyzdį' stono Apielinkej 
mą, kad vedęs bedarbis gaus : Quebec provincijos liberalų vai- ■ 
padirbėti, kad užsidirbus $10, džia, kuri be pasigailėjimo dau-;

Bet
iš • mes pastatykime klausimą, ar į

o su didesne šeimyna—$15 
mėnesį.

Liberalų .manymu, jie tokiu 
būdu panaikins bedarbę. Jiems 
nesvarbu, ar darbininkas galės 
pragyventi iš to uždarbio, ar ne, 
bile nebus “Vouchers” sistemos. 
Liberalai naudodami gudrią po
litiką prieš darbininkus, kad 
daugiau gauti pasekėjų iš dar
bininkų pusės ateinantiems visos 
Dominijos rinkimams į parla
mentą, nori pasirodyti darbinin
kams, kad jie nori pagerinti jų 
būvį.

Kada bedarbių delegacija lan
kėsi pas Toronto miesto valdy
bą, reikalaudami duoti leidimą 
alkanųjų maršavimui, tai mies
to majoras Stewart, konserva
tas, griežtai atsisakė duoti, tai 
Mr. Rabuck Attorney-general, 
kuris nesenai liko išrinktas į 
Ontario provincijos parlamentą 
su nauju Ontario premjeru Hep
burn stojo už leidimą bedar
biams maršuoti.

Net Mr. Rabuck paliuosavo 
du policijos komisiopieriu už 
tai,’•kad jie priešinosi/alkanųjų 
maršavimui.
tangos nėra vien tik darbinin
kų naudai.
čių gerovės, 
išmesdamas iš
konservatu, policijos komisio- 
nierius įsodino du liberalu ir

. v t i pr**w****>.^ A. 1 ~ TV v**

į žo darbininkų galvas ir kalina darbininkiškos draugijos, liepos'

šios visos jų pas-

Jos yra del jų pa- 
Kadangi Rabuck 

darbo šiuodu

X -W

iF

uz maziausį pąsipnesinimą sa
vo išnaudotojams. Tad, mes, 
darbininkai, nesustokime kovo
ję . ir netikėkime jų politikai, 
kurios pagalba jie stengiasi nu-j 
kreipti mus nuo kovos su savo publiką su 
išnaudotojais. Prisidėkime prie 
šio alkanųjų maršavimo visais 
galimais būdais. Skaitlingai 
dalyvaukime alkanųjų maršuo- 
tojų eilėse. Ypatingai moterys, 
vaikai, parodykime valdančiajai

i klasei, kad mes nenorime badau
ti, kada visko perviršius.

Mes reikalaukime, kad jie j 
duotų darbus, kad būtų galima 
vidutiniškai pragyventi, o ne'UŽ- į 
sidirbti tik $10. Jei jie neturi;: . 
darbų, tai lai įveda 
apdraudą, kapitalistų 
mą.

Mes, kanadietės 
darbininkės, turime labiau su
sidomėti ir dalyvauti šiose ko
vose, nes mes pergyvename sun
kias ekonomines sąlygas. Dirb- Į 
tuvėj sutinkame bjaurų išnau
dojimą. O be darbo būdamos 
esame pirmos, kurios nukenčia- 
me

.. nt i Nusišovė Kauno Ligoninėsši pikniką rengia Newark© ...Slaugmtoja
Įvyks šio miesto ligoninės vonios 

Vieta labai gra- kambaryj nusišovė tos pat ligo- 
srauniai bėgančio upe- ninės slaugytoja Teklė Pronc- 

įkienė. Nusižudėlė paliko rašte- 
Mūsų sietyniečiai linksmins lį, kad žudosi del nuobodaus ir 

i naujomis liaudies sunkaus gyvenimo.

29 d., šį sekmadienį. 
Fenske Grove, 
ži, prie 
lio.

Kaip Gauti

JHtOB RUPPERT5

bedarbių 
apmoka-

lietuvės

BOTTLE BEER
KNICKERBOCKER (tight)—RUPPINER (dark)

^cobRuppi^

9 Užsisakykite iš arčiausio val
gių prekėjo

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

nuo nedatekliaus.
Ade.

Lenkijoj per dabartinius 
potvinius 10,000 žmonių ne
teko pastoges

JRCOB RUPPERT RREUIERV
BOTTLING DEPARTMENT

1639 Third Avenue New York City
ATwater 9*1000

NESAKYKITE, ALUS—SAKYKITE, RUPPERT’S




