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narių

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

Bet Padavus Jiems Prašymą, Smetona Susimylėjo ant T 
Dalyvių Augustino Voldemaro Nepavykusio Sukilimo

dą ir supratęs, kad vyksta 
sukilimas, norėdamas leisti

Per Laivakrovių Streiką Buvo Nužudyta 8 Darbininkai, 0 
Kompanijoms Pasidarė 200 Milionų Dolerių Nuostolių ■

Fnvienio Numerio Kai

Tuo pačiu laiku Italijos 
valdžia užreiškė Vokietijai, 
kad nekištų savo nagų į Au
strijos nepriklausomybę.

Teismas prieš Austrų 
Hitlerininkus

Houston, Texas.— Išpie- 
lavę kalėjimo lango grotas, 
pabėgo devyni kriminaliai 
kaliniai.

Dar Nėra Nubalsuota, Kada Turi Grįžt Darban 
Streikuojantieji Laivų Darbininkai ■

Sako, Austrijos Apsaugojimu Turi Rūpintis Tautų Lyga, 
o ne Italai "**

to tūkstančių kareivių į Au
strijos pasienį, arti Jugosla
vijos rubežiaus. Jugoslavų 
ambasadorius atžymi, jog iš 
Austrijos buvo perbėgę į Ju
goslavija 700 hitlerininkų, 
bet jie visi buvo nuginkluo-

Seattle, Wash., šimtai raitos ir pėsčios policijos atakavo streikuojan
čius laivakrovius; laidė darbininkus nuodingomis bombomis, trempė ar
klių kanopomis, daužė buožėmis, ir buvo pasiruošę šaudyti. Desėtkus 
streikierių sužeidė. Policininkus j užpuolimą vedė asmeniškai pats mie

sto majoras Smith. x

Demonstriiokim prieš Naujo Karo Pavo jų, 
prieš Fašizmą, už Sovietų Apgynimą ir 
už Darbininkų ir Partnerių Reikalus!

ITALIJA vis daugiau sa
vo kareivių siunčia j Jugo
slavijos pasienį, nežiūrint 
Jugoslavų protestų ir grą- 
sinimų.

Viena.—Liepos 30 d. pra
sidėjo teismas prieš du hit- 
leriečius, kurie pereitą tre
čiadienį dalyvavo ministeri- 
jų rūmo užėmime. Vienas 
jųdviejų yra buvęs puskafi- 
ninkas Otto Planetta. Jis 
prisipažįsta, kad dviem šū- 

jviais nušovė buvusį Austri
jos ministerį pirmininką 
! Dollfussą, bet sako, kad 
taip atsitiko “netyčia”; da
bar jis “gailisi.” Bet jeigu 
Bet jeigu Dollfussas nušau
tas per klaidą, tai kodėl hit
lerininkai neaprišo žaizdų, o 
laukė kelias valandas, kol 
Dolfussas numirė nuo krau
jo išbėgimo?

Novara.— Nuskendus ne
dideliam garlaiviui Ticino 
upėje, prigėrė 8 žmonės.

VIENA. — Austrijos ka
ro teismas nusmerkė nei va
landos nelaukiant pakarti 
diktatoriaus D o 11 f u s so 
žmogžudį Ottoną Planettą 
ir Franzą Hhlzweberj, ku
ris vadovavo nazių įsiverži
mu į ministerių rūmą savai
tė atgal.

BERLYNAS. — Prezi
dentas Hindenburgas taip 
pavojingai apsirgo, kad bi
le valandą galįs mirti. Jis 
yra 86 metų amžiaus. Hit
leris ir sėbrai sujudę bėgio
ja ir planuoja paimt po 
Hindenburgo mirties prezi
dentyste i savo rankas.

LIETUVOJ GENEROLAS KUBILIŪNAS 
IR KT. BUVO NUSMERKTISUŠAUDY

, ST. LOUIS, Mo.— Dali
nai suparalyžiuotas John 
McCash pavojingai sužeidė 
savo draugą G. Meierį še
šiais šūviais iš revolverio 
už tai, kad Meier mušė Mc- 
Casho šunį. *

KAUNAS, VII. 17. Elta. 
Šių metų liepos 15 d. karo 
lauko teismas sprendė gen. 
Įeit. Petro Kubiliūno

Visai Saugus Laivo 
Plaukimas Ūkanoj?

ROMA.— Išradėjas G.' 
Marconi padarė kelis sėk
mingus bandymus, kaip ga
lima saugiai laivu plaukti, 
nežiūrint tirščiausios ūką* 
nos. Tam naudojama trum
putės ultra-violetinių spin
dulių bangos, įvairūs savai
me veikianti radio prietai-j 
sai ir automatiški signalai,j 
kurie pasako, apie kitus ne
matomus laivus bei kliūtis,

grįžti į kareivines;—ir-nu
baudė :

Petrą Kubiliūną, Juozą 
Naraką ir Juozą Bačkų mir
ties bausme sušaudant. ' Vi
siems nuteistiems padavus

įsakymo neteisėtiems veiksi 
mams sustabdyti ir karius 
grąžinti į kareivines.

3. Juozą Bačkų, kad š.m. 
birželio mėn. 7 d., karo sto
viui esant, naktį telefonu iš
šauktas į vyr. štabą, vykda
mas pro Kauno policijos III 
nuovadą ir pastebėjęs, kad 

kad Jam pavestosios dalies kari
ninkas su kareiviu būriu

dimą, kad leidžia unijoms 
turėti savo atstovus svetai
nėse, iš kur laivakroviai 
samdomi darban. Bet sy
kiu turi ten būti ir valdiški 
prižiūrėtojai. Pirmiaus > to
kias svetaines kontroliavo 
tiesioginiai pačios kompani
jos su savo gengsteriais.

darbininkai
prieš naujai ruošiamą impe 
rialistinį karą
karas būtų 
baisesnis ir

LONDON. — Ministerių 
tarybos pirmininkas Stan
ley Baldwin, liepos 30 d., 
atėjęs į šalies seimą, pareiš
kė, kad Anglija- turi pasis
tatyt dar 844 iki 1,304 ka
riškų lėktuvų. Jis pripaži
no, kad Europa skubiai ri
tasi linkui karo. “Tikruoju” 
Anglijos rubežiu—Baldwin 
vadina Rheino upę tarp 
Vokietijos ir Franci jos. Ar 
tai reikštų, kad Anglija 
ruošiasi kariauti išvien su 
Vokietija kaipo talkininkė? 
Žymėtina, kad Anglija pa
kartotinai reikalavo leisti 
Vokietijai išnaujo pilnai ap
siginkluoti, — kam griežtai 
priešinga Francija.

Anglijos oro laivyno di
dinimas yra iš dalies atsi
liepimas į Amerikos orlai- 
vyno didinimą. *

Kapitalistinė spauda ap- 
2,000,000 bedarbių šeimynų Skaitlinėja, kad laivakrovių 

i ir visuotinas streikas pada
lė $200,000,000 nuostolių, ir 
I pripažįsta, kad policija bei 
įgengsteriai nužudė aštuonis 
streikierius Pacifiko vande
nyno prieplaukose. Laiva
krovių streikas tęsėsi nuo 
gegužės 9 d.

Rooseveltinė komisija dar
buojasi “sutaikymui.” Sam
dytojai padarė tokį nusilei-

Berlynas. — Jugoslavijos'jai, kuri sutraukė virš šim 
ambasadorius Vokietijai lie
pos 30 d. išleido pareiškimą, 
kad jokia pavienė šalis ne
turi teisės tvarkyti viduji
nius Austrijos dalykus. Sa
ko, Austrijos klausimus te
gali spręsti tik Tautų Lyga. 
O jeigu kuri viena šalis ki
šis į vidujinius Austrijos 
reikalus, tokiai Jugoslavija 
duos iš savo pusės atsaky
mą. šičia yra aiškus Jugo
slavijos grūmojimas Itali-

San Francisco, Cal. — 
Darbo Federacijos vadai bu
vo pervarę balsavimą, kad 
laivų darbininkai mes strei
ką ir grįš darban. Bet tik
rieji kovotojai taip sutaisė 
balsavimus, kad juose nėra 
pasakyta, kada būtent pra
dės jie išnaujo dirbt.

Kapitalistų 1 a i k r a š čiai 
skelbė, kad streikas pasibai
gęs antradienį rytą. Bet 
“Daily Worke.riui” praneš
ta, jog laivų darbininkai 

Hitlerininkų neis dirbt, kol padarys sa- 
sukilėliai prieš Austrijos ry-! vo balsavimus ir kol tie bal- 
miškų fašistų valdžią yra gavimai bus suregistruoti, 
galutinai nuslopinti; “pas- Į 
kutiniai” ginkluoti naziai I 
pabūgę iš Austrijos.

Atrado Naują Tautą
Aus tralijos valdininkai 

užtiko iki šiol nežinomą 
naują tautą tarp miškų vi
durinėje Guinejoje. žmo
nės juodaspalviai, gerai, 
stipriai nuaugę; puikūs 
daržininkai ir sodininkai; 
augina saldžiąsias bulves, 
cukrines nendres, bananas 
ir pupas maistui. Nors per 
ilgiausius šimtmečius jie 
neturėjo ryšių su civilizuo
tais kraštais, bet patys pa
siekė gana augštą civiliza
ciją. Tų žmonių esama 
apie 200,000.

ALBANY, N. Y.—Valsti- • 
jos valdžia birželio mėnesį j 
gavo iš Washingtono $20,-j 
214,258, kuriais neva šelpei

Kaip tik milicija tapo iš
traukta, pabėgo beveik visi 
streiklaužiai: bijo darbinin
kų keršto.
Kapitalistai Skaito Streiko 

Nuostolius

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

(J naujasis 
neapsakomai 
mirtingesnis, 

negu pereita pasaulinė žo
dyne, nuo kurios pradžios 
dabar sukako 20 metų.

Visi darbininkai į demon-Į 
stracijas savo miestuose ir 
miesteliuose! Išstodami ga
lingiausiomis miniomis pa
rodykime, kad darbo žmo
nės pasirengę revoliucijai i 
prieš imperialistines sker-! 
dynes.

Tūkstančiais ir šimtais 
tūkstančių demonstruodami, 
pertikrinkime buržuaziją, 
kad mes neatlaidžiai kovo
jame ir kovosime prieš fa-į 
šizmą, prieš darbininkų te-’ 
riojimą, už Sovietų Sąjun-1 
gos apgynimą, už žmonišką-' 
bedarbiams pašalpą, už be- taip kad laivas gali tiešiai 
darbių apdraudos įstatymą, plaukti pagal išanksto nit- 
už greitą ir tinkamą pasai- statytą jam liniją.

Nebūsią Barmenam Šalpos
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdininkai galvoja 
padaryt, kad visai nereikė
tų šelpt milionus farmerių, 
kuriuos sausra padarė pa
vargėliais. Kalbasi apie jų 
pervarymą į geresnius že
mės plotus, kur patys galėtų 
pragyventi.

1,304 Nauji Karo Orlai
viai Anglijai

VISOMS AIDLD 
KUOPOMS

Draugės ir Draugai! 
kąrtu su “šviesos” No.

2 buvo visoms kuopoms 
išsiuntinėta s p e c i a 1 ės 
blankutės “Šviesos” reika
lais. Jų vieną turėjo iš
pildyti kiekvienas narys. 
Daugelis kuopų jas jau 
grąžino į centrą, be dau
gelis dar ne. Kuopos, ku
rios dar neprisiuntė jų į 
centrą, greitai tą padary
kite, nes mes jau ruošia
mės prie spausdinimo 
“šviesos” No. 3. Blanku
tės yra reikalingos gavi
mui antros klases pašto 
teisių. Suskubkite jas 
prisiųsti, kad del to nesu- 
sitrukdytų “šviesos” se
kamo numerio išsiuntinė
jimas.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

šiandien Amerikos, kaip pą nukentėjusiems nuo sau- 
viso pasaulio, sąmoningi sros farmeriams, už teisę 

demonstruoja darbininkams organizuotis 
ir streikuot, už Thaelmanno 
ir visų politinių kalinių pa- 
liuosavimą ir kitus darbi
ninkų reikalavimus.

Visi iki vienam šiandien į 
prieškarines ir priešfašisti- 
nes demonstracijas!

gen. 
štabo pulk. Įeit. Juozo Na- 
rako ir gen. št. pulk. Įeit. 
Juozo Bačkaus bylą. Teis
mas pripažino teisiamuosius 
kaltais:

1. Petrą Kubiliūną
(a) šių metų birželio 7d. 
karo stoviui esant, jis 1 vai. iyra apsupęs policijos nuova 
10 min. būdamas vyriausio
jo štabo viršininku, gavęs 
tarnybinį pranešimą, kadram sukilimui plėstis ir 
Kaune prasidėjo sukilimas, 'įvykti, jis nesiėmė jokių 
norėdamas leisti sukilimui priemonių savo dalies ka- 
plėstis ir įvykti, neįspėjo;iaus sutvarkyti ir nedavė 
vyr. štabo sargybos virši-; įsakymo neteisėtus veiks- 
ninko ir neįsakė jam ginti įrnus sustabdyti ir kariams 
vyr. štabą, neįspėjo Kauno 
įgulos viršininko apie pra
sidėjusį sukilimą, pats į vyr. 
štabą nevyko, o pasiliko sa
vo bute, kol sukilėlių į vyr. 
štabą buvo iškviestas; nesu
kilusioms kariuomenės da-' malonės prašymus, Smetona 
lims neįsakė sukilėliu/mal- mirties bausmę pakeitė: 
šinti; sukilusioms dalims | Kubiliūnui — sunkiųjų 
pats nedavė įsakymo grįžti į į darbų kalėjimu iki gyvos 
kareivines ir savo valdi- i galvos, Bačkui — sunkiųjų 
niams tokio įsakymo duoti darbų kalėjimu 15 metų ir 
neleido, nors matė, kad ka-jNarakui — sunkiųjų darbų 
riuomenės dalys jam yra ■ kalėjimu 12 metų, visiems 
klusnios ir, bendrai, nesiėmė i trims su pasėkomis, Baud, 
jokių priemonių sukilimui Statuto 28 ir 30 str. numa- 
likviduoti. : tytomis.

(b) š. m. birželio mėn. 91------------------
d. 8 vai. 40 min. įėjęs į vyr.' ALBANY, N. Y. — 63 
štabo rikiuotės skyrių, kur N RA bedarbių biurai skel- 
Krašto Apsaugos Ministerio kiasi, kad birželio mėnesį įs- 
įsakymu buvo redaguoja- tatę į darbus 18,474 žmonių, 
mas įsakymo kariuomenei Sulig milionų bedarbių, tai 
projektas apie gen. lei. Ku-.tik lašas tvenkinyj.
biliūno paleidimą į atsargą, 
jis paėmė nuo stalo gulėjusį 
jo paduotą respublikos pre
zidentui šit/ metų birželio 
mėn. 8 d. pra 
iš kariuomenės į atsargą ir 
tos pat dienos Krašto Ap
saugos Ministeriui raportą, 
kuriame prašor tarpininkau
ti del minimo paleidimo iš 
kariuomenės į atsargą, pa
minėtuosius prašymą ir ra
portą čia pat suplėšė.

2. Juozą Naraką, kad š. 
m. birželio mėn. 7 d., karo 
stoviui esant, naktį, gavęs 
telefonu iš savo valdinio 
kvietimą atvykti į vyr. šta
bą ir iš savo dalies budėtojo 
pranešimą, kad,, tos dalies 
padaliniai yra sukilę ir iš
vykę į miestą, norėdamas 
leisti sukilimui plėstis ir 
jam įvykti, jis vykdamaš į 
vyr. štabą ir pakeliui radęs 
savo dalies sargybas ir kuo
pas užėmusias geležinkelio 
tiltą ir stotį, nesiėmė jokių^ 
priemonių savo dalies ka
rius sutvarkyti ir nedavė

Darbininkai Visu šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la j mesne, Tik 

Retežius, o tšlaimėsite

Kareiviai Sergsti Hin- 
denburgą nuo Hitlerio

’ I

Paryžiuj leidžiamas vo
kiečių laikraštis “Tage- 
blatt” rašo, .kad Vokietijos 
prezidentas H i ndenburgas . 
storai susipyko su Hitleriu. 
Be kitko, Hindenburgui ne
patinka, kad Hitleris išstu
mia von Papeną iš ministe- 
rijps, liepdamas jam va
žiuot į Austriją, kaipo Vo
kietijos ambasadoriui. Bi
jomasi, kad hitlerininkai 
nenužudytų Hindenburgą. 
Todėl Hindenburgo dvaras 
Neudeck’e yra apsuptas 
dviejų pulkų ištikimiausių 
jam kareivių. Jis yra jau 
86 metų senis ir sirguliuo-

i



Katras Puslanis

tais, padeda jiems ruošti naują skerdynę. 
Kitur jie bando maskuotis kairiausiomis 
frazėmis, kad tuo būdu apgavus daugiau

Šitie visi daviniai dar ir dar patvirtina 
tuos gandus, jog.Smetonos valdžia sku
biai bando oficialiai susibičiuliuoti su

* ‘ ’ I < 1 t JI •< i ' * i 4visų Amerikos kampų, kad Užbėgti šitAm te
rorui už akių ir reikalaut, kad jie atsiimtų 
savo kruvinas rankas nuo mūšy ! Teisėjas 
Lazarus 84 paliuosavo. Šie palįųosuoti yra
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Po 20-ties Metų!
Šiandien sukanka 20 metų nuo pra

džios pasaulinio karo, karo, kuris buvo 
skelbiamas bus “paskutinis”, karo, sunai
kinusio milionus žmonių gyvybių, dau
giausiai, žinoma, darbininkų!

Tam pačiam pasaulio kampe, kuriame 
karas kilo, šiandien, po 20 metų, naujas 
pasaulinis karas gali būti pradėtas bile 
valandą!

Austrijos fašistų kruvinos avantūros 
dar neužsibaigė; Italija turi sumobiliza
vusi tūkstančius kareivių prie Austrijos 
sienos; Jugoslavija kalena dantimis prieš ! 
Italiją; Vokietijos nazkii dūksta, ruošia- j 
si, mobilizuoja savo pajėgas. Tą patį da- | 
ro Frakcija, tą patį daro visos kitos im- j 
perialistinės šalys! _ • •
’pApsiginklavusi iki dantų, Anglija, i 
ifeldwino lūpomis, praneša, kad jos siena i 

'(rubežius) dabar, orlaivininkystės’ gady
nėje, negali būti Anglijos kanalas, bet 
Reino upė, todėl nutarta statyti daugiau 
karo orlaivių, padidinant-jų skaičių nuo 

Jęsamo (oficialiai skaioma tiek, bet ištik- 
rųjų jų turi kur kas daugiau) 844 iki i 
1,304 skaičiaus! Girdi, Vokietija ir tąjį 
skaičių pralenks laike poros metų.

Japonija nutraukė pasitarimus su So
vietų Sąjunga delei nupirkimo Chinijos ! 
Rytinio, Geležinkelio. Tokio valdžia, be 
abejo', :provokacijų keliu ir per spėką 

•—bandys!,' toliau minėtą geležinkelį pasi
grobti, :?kas ir vėl padidina karo pavojų Į 
tolimuose rytuose. '

Jungtinių Valstijų imperialistai, kurie 
kalba a|ne taiką, ruošiasi visu pasirįžimu 
prie kąfo; budavojama šarvuotis po šar
vuočio t! karine orlaivininkystė tobulina
ma* natiji chemikalai, naujos dujos, nau
jos priemonės naikinimui žmonių dirba
ma viršlaikiais! »l.

Per yisą pokarinį laikotarpį pasaulis 
nestovėjo taip arti naujos imperialistinės 
skerdynės niekuomet, kaip šiandien!

20 metų atgal ir per tą visą tarpą, jau 
dabar ;turi būti kiekvienam aišku, tik 
bolševikai buvo teisingi. Vadovauja
mi Leitfno, jie tuomet sakė, kad tas ka
ras nėra paskutinis, kąd jį gali padaryti 
paskutiniu tiktai darbininkai, paversda
mi imperialistinį karą į piliečių karą, nu- 
versdaųii kapitalistinę sistemą, ir įsteig
dami proletariato diktatūrą, vedančią 
žmonija linkui socializmo.
/ Rusijoje, kur buvo bolševikų-komunis- 
tų paryja, kur jinai pajėgė išplėsti, savo 
įtaką darbininkuose, laimėti didžiumą 
darbininkų klases, ten buvo pravesta Le
nino lųpjęymai ir to praktiškomis pasėko
mis šiandien matome Sovietų Sąjungą, 
proletaįHato diktatūros kraštą, kraštą, 
panaikinusį bedarbę, kraštą, kuris pa- , 
skendęs statyboje socialistinio ūkio, kraš
tą, kuris šiandien yra vyriausias kovoto
jas už ‘taiką pasaulyje!

Tose^šalyse, kur didžiuma darbininkų 
klasėsTJbuvo įtakoj social-demokratijos 
lydefiųį ten šiandien matome kruviniau- 
si4 ir atviriausią buržuazijos diktatūrą, 
fašizmą, dūkstantį už naują imperialisti
nį karą!

Minint 20-tines sukaktuves nuo pra- i 
džios imperialistinio karo, todėl, kiekvie
nas dagininkas privalo tuos dalykus tu
rėti gąfvoj, jei jam rūpi joxpaties ir jo 
klasės “laime, jei jam rūpi pasekminga 
kova pl’ieš karą, jei jam rūpi darbinin- 

klabės išsilaisvinimo reikalas!
Jis turi matyti, kad ir dabar social-de- 

. Thokratljos lyderiai, social-fašistai; ten, 
f *kui 'ciitniai nariai jų nespaudžia, eina 
į ^canka rankon su savo kraštų imperialis-

i

K

*

*

Tas, kuris nori kovoti prieš naują im-. 
perialistinį karą, jis turi kovoti prieš fa
šizmą ir visą kapitalistinę sistemą, gim
dančią karą! Kitais žodžiais, jis turi pri
imti komunistų siūlomą programą, eiti 
su komunistiniu judėjimu.

šiandien, rugpjūčio men. 1 dieną—die
ną kovos prieš karą ir fašizmą—visų 
kraštų darbininkai pareikš savo protes
tus prieš tą pavojų.

Lietuviai darbininkai, būkit dalimi ši
to nepaprastai svarbaus istorinio judėji
mo !

Socialistai, komunistai ir nepartiniai 
darbininkai, suglauskit savo pečius kovai 
prieš naują imperialistinį karą ir jį gim
dantį fašizmą!

.‘Naujas Brazilijos Lietuvių 
Darb. Laikraštukas “Darbas”

Brazilijos Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija pradėjo leisti savo laikraštuką 
“Darbas”. Savo uždaviniuose redakcija 
nurodo:

Kadangi lietuyiąm^ revoliucin. darbinin
kams brazilų kalba yra ne visiems gerai su
prantama, kurioje nagrinėjamas partinis bei 
kitų revoliuc. organizacijų veikimas, tai ver
čia B. K. Lietuvių Frakciją imtis labai sun
kaus ir atsakomingo darbo, išleidžiant lie
tuvių kalboje savykritikos ir auklėjimosi 
laikraštuką, paruošti kadrus revoliuciniam 
judėjimui. Trumpai suglaudus, mūsų užda
vinys yra per laikraštuką auklėtis ir grūdin
ti revoliucinę dvasią, plėsti savo žinojimo 
akyratį revoliuciniam darbe ir pagaliaus, 
be pasigailėjimo plakti savykritikos rykšte 
tuos, kurie prisišlieję prie revoliucinių orga
nizacijų, mėgsta nešioti vien tik revoliucio
nieriaus vardą, o darbu nieko neprisideda, 
dar-gi neretai, sąmoningai ar nesąmoningai 
revoliucinį darbą žaloja.
Laikraštukas nedidelio žurnališko for

mato, dešimties puslapių, pilnas trumpų 
straipsnelių, einamais klausimais, liečian
čiais revoliucinį Brazilijos darbininkų ap
skritai ir lietuvių darb. judėjimą, ypatin
gai .

Mūsų nuomone, laikraštukas geras ir 
labai savo vietoj.

-Kaip žinia, Brazilijos draugai, San 
Paulo mieste, leidžia masėms laikraštį 
“Mūsų ŽoHis”. v

Tas parodo Brazilijos lietuvių revoliu
cinio darbininkų judėjimo stiprėjimą.

Nei žiauriausia reakcija, kalėjimai, 
kankinimai ir deportacijos nepajėgė, pa
sirodo, sunaikinti mūsų draugų veik
los, jų organizacijų, jų pasirįžimo.

Ne tik Brazilijos Komunistų Partija, 
bet ir masinės broliškos organizacijos ten 
veikia palėpėje.

Vi/niaus Neatgaus >'
N? Y. “Times” korespondentas Varšu

voj J. Szapiro praneša, patvirtinda
mas pirmesniuosius gandus, kad atstei- 
gimas normalių santikiu , tarpe Lietuvos 
ir Lenkijos yra dienos klausimu ir tiek 
Varšava, tiek Kaunas tuo labai susirū
pinę. ;•

Tačiau^ p. Szapiro kategoriškai pareiš
kia, jog Lietuva Vilniaus neatgaus. Dau
giau: jis^mano, kad ji nieko negaus teri
toriniai, t y. esama siena pasiliksianti, 
kaip ji stovi dabar. Viskas, sako kores- 
pondentas* ką Lenkija galėtų šiuo tarpu 
atsimokėti už tai, tai ekonomine pagal
ba (kame, kuo?) ir padėti Kaunui kovo
ti su vokiečiais Klaipėdoj.

Lenkija norinti, kad tuojau būtų at- 
steigtas susisiekimas tarpe Kauno ir Vil
niaus; o ji suteiksianti progos Lietuvos 
prekes siuntinėti Lenkijos geležinkeliais. 

: Korespondento nuomone, esamas Sme
tonos ministerių kabinetas yra aiškiai 
prolenkiškas. Stasys Lozoraitis, užsie
nio reikalų ministeris, aiškus lenkininkas, 
o buvęs ministeris Zaunius, girdi, buvęs 
šalininkas politikos už susiartinimą su 
Vokietija.

Šiuo tarpu pas Smetoną lankosi Lenki
jos žymus diplomatas, Anatol Mųehl- 

I stein, kuris tarnauja Lenkijos ambasa- 
* doje Paryžiuje.

Lenkijos ponais.

Įkalintiems Darbininkams
Vakar dienos “Laisvėje” draugai skai

tytojai matėte mūsų specialaus kore’s- 
pondento iš San Francisco atsišaukimą į 
darbininkus padėti protestais reikalauti 
įkalintiems streiko vadam laisvės. Jis, 
be kitko, nurodo:

Šitam terorui galo nesimato. Teisėjai 
Steiger, Lazarus ir majoras Rossi jūsų pro
testo telegramas gavo ir gauna, bet negana! 
Turi visos Amerikos kampai sukrusti ir su
krusti greitai su didžiausiais protestais iš

daugumoje seni ir areštuoti Mission gatvės 
lote. Ten susirinkimų vieta buvo per me
tus.
Tik sujungtomis plačiosios Amerikos 

darbininkų pajėgomis, tik masiniais dar
bininkų protestais bus galima iš Califor- 

. nijos reakcininkų nagų išplėšti suimtuo- 
siūs^revoliucinius darbininkus-veikė  jus.

Visos lietuvių darbininkų draugijos, 
kliubai ir organizacijos raginamos priim
ti rezoliucijas ir siųsti jas Californijos 
gubernatoriui Frank Merriam, Sacra
mento, Cal.; San Francisco miesto majo
rui A. Rossi, ir teisėjams, Steiger ir La
zarus, Hall of Justice, San Francisco, 
Cal.

--- -------------------------------------------- ------------------------T-----------------------------------------

IŠ LIETUVOS
Darbininkų Gyvenimas ir Kova

' šią priemonę fąšistų Raidžia 
kreipia prięš darbo valstiečius. 
Dvarininkams fašistų valdžia 
duoda dykai šimtus ha. miško. 
Miško pardavimas taip sutvar-
kytas, kad pirkti gali tik buo
žės ir spekfiliantai. Kaimo 
biednuomenei miško pirkimas 
neprieinamas, ji ir pinigų ne
turi. i Darbo valstiečiai turi 
protestuot prieš davimą miško 
dvarininkams ir reikalaut miško 
dykai kaimo biednuomenei. Kar
tu darbo valstiečiai tur susitart 
ir pravest organizuotą miško 
kirtimą ištisais kaimais ir vals
čiais. Fašistų valdžiai priėmus 
represijas prieš miško kirtikus, 
visi darbo valstiečiai tur išstot 
prieš fašistų valdžios smurtą ir 
reikaląuti areštuotų miško kirti- 7 
kų paliuosavimo. i •.

Dvarininkams Dovanoja 
Abiem Rankom

čia paduodam kai kuriuos da
vinius apie dvarininkams.’ duotą 
mišką. •

Dvarininkas Kraciskis Ri- 
bersteinas gavo 15 ha. miško'. 
Kunigaikščiui Radvilui davė 
miško už 50 tūkst. litų. Panevė
žio apskrities dvarininkai gavo 
900 ha. Dvarininkei Pliateraitei 
davė 34 ha. Dv. Mickevičiams— 
33,6 ha. Dv. F. Karpio įpėdi
niams 60 ha. Dv. Beliekovienei 
—7 ha. Dv. Daukšienei—25 ha. 
Kunigaikštienei Marijai Olgins- 
kienei—24 ha. Dv. Rozochalskio 
įpėdiniams—7,2 ha. Dv. Zabilų 
įpėdiniams—22 ha. Dv. Vandai 
Chodakauskienei—20 ha. Kuni
gaikščiui Vasilčikovui—60 ha.

Tai toli gražu nepilni davi- 
; niai. Ir kiti dvarininkai gavo 
ir gauna pinigais arba mišku 
už kadaise nusavintas žemes.’ 
Sovietų Lietuvoj ne taip bus. 
Darbo valstiečiai gaus miško 
medžiagos dykai, o dvarinin
kams ir kitiems parazitams ne

bausmė būtų nuo tik kad neduos miško, bet visą 
pusės metų kalėjimo padidinta jų žemę, ir turtą konfiskuos val- 
iki pusantrų metų kalėjimo.

m. 19 dieną. Darbininkai lai
mėjo. Tai parodo kylantį dar
bininkų pasirįžimą kovoti, o 
streiklaužys tiesiog neturi vie
tos mieste: darbininkai boiko
tuoja ir nušvilpia kaip pasiutu
sį šunį. LKP 
zacija nesiėmė 
vaut streikui, 
vietinei LKP 
negalvoti, kad
nori kovoti, bet suprasti, kad 
patys yra per daug užsitupėję.

Papilietis.

vietinė organi- 
aktingai vado- 

Reikia sukrusti 
organizacijai ir 
darbininkai ne-

Mūsų Atsakymas Fašistams kalaujam laisvo veikimo profsą
jungoms.” 1

Trys Gaivališki Streikai 
Per Mėnesį

AKMENE. — Nuo Akmenės 
i apie 10 kilometrų šone yra kal
kių uolų dirbtuvė, kurioj dirba I 
40 darbininkų. Darbo sąlygos'.. . . v. p „
labai bjaurios: kalkės nuėda I 
rankų ir kojų odą, avalinė labai I 
greitai suėdama kalkių, o uždar
ais už 12 valandų tik 
EJarbininkai paskelbė 
reikalaudami padidinti 
ir! sutrumpinti darbo 
Streikas užsitęsė tris 
Samdytojas, pamatęs darbinin^ 
kų vieningumą, pridėjo po -50 
centų dienai ir darbo dieną su
trumpino nuo 12 vai: iki 10 vai.

Į Niekas nebuvo atstatytas. Dar
bininkai, dirbdami kruvinomis 
rankomis ir kojomis, kalkių nu
ėstomis, už penkių dienų vėl pa
skelbė streiką su reikalavimu 
pakelti uždarbį. Streikas užsi-l 
tęsė vieną parą. Samdytojai I 
zėl buvo priversti pridėt darbi-' 
n inkams po 50 centų dienai 
kiekvienam. Bet išmetė iš dar
bo 4 aktingesnius darbininkus. 
Gegužės pradžioj vėl darbinin
kai paskelbė streiką. .Streikas 
tęsėsi vieną parą, 
paskelbė 
statytais 
j ieškotis 
padidino 
Darbininkų dauguma sugrįžo 
dirbti.

Trys streikai per vieną mė
nesį parodo, kokios blogos darbo 
sąlygos. Jie taip pat parodo 
darbininkų pasirįžimą kovai. 
Bet streikai buvo neorganizuoti, 
gaivališki, nebuvo nė streiko ko
miteto. Darbininkams nereikė
jo prileisti, kad samdytojas at-

JONAVA—Sąryšyj' su bloga 
padėtim, kurioj randasi Jonavos 
darbininkai-staliai, ir fašistų 
uždarymu profsąjungos buvo 
pakviestas platus pasitarimas iš i 
9 didesnių stalių dirbtuvių ir Į 

t vieno malūno po 1. atstovą. Pa
sitarime paaiškėjo, • kad nors 
per streiką buvo šiek tiek lai
mėta, bet samdytojai, matyda
mi, kad darbininkai neorgani
zuoti, vėl numušė augščiau nu
statytą taksą, kai kuriose dirb
tuvėse iki 50%. Vidurinis sta
lių uždarbis siekia apie 20 lt. 
per savaitę, bet nemažai darbi
ninkų uždirba po 15 lt. “Cha- 
lucai” (žydų fašistinis ir social- 
fašistinis jaunimas, kurie ren
giasi važiuoti į Palestiną) siū
losi dirbti už dar mažesnį užmo
kestį ir tuom dar daugiau nu
muša uždarbį. Darbininkai 
juos veja iš dirbtuvių kaipo 
streiklaužius. Pripažinta, kad 
blogai gyvenam vien todėl, kad 
esam neorganizuoti. Nutarta 
tuč tuojau imtis suorganizuoti 
visus Jonavos darbininkus ne
paisant fašistų draudimų.

Aptarta, kaip geriau pravesti 
visose dirbtuvėse 1 vai. protesto 
streiką prieš fašistų uždarymą 
profsąjungų Kaune ir nelega- 
lizavimą profsąjungos Jonavoj 
ir priimtos atatinkamos rezoliu
cijos.

Darbininkai pasirįžę tuos nu
tarimus vykdyt gyvenimam

3 litai, 
streiką, 
uždarbį 

dieną, 
paras.

Samdytojas 
visus darbininkus at- 
nuo darbo ir ėmėsis 
kitų. Ir darbo dieną 
dar dviem valandom.

i

Ne Laukimas Inspektoriaus, 
O Koya

JONAVA. — Matyt, fašistų 
darbo inspektoriui Kaune ne la
bai sekasi apgaudinėti darbi
ninkus, tad kaip fašistų ištiki
mas šuniukas landžioja Jonavos 
įmonėse. Prisidengdamas įvai- Į statytų nuo darbo aktingesnius 
riom frazėm, gerinasi darbiniu-! darbininkus. Samdytojui pa
kam. Darbininkai nelaukia fa-1 skelbus darbininkus atstatytais, 
šistų “pagelbos”, pasirįžę orga-' Pastarieji turėjo kovą tęst ir
nizūotis ir organizuojasi į nele- ’neprileist prie darbo streiklau-
galę profsąjunga. » Jau išrinkta Akmenės partorganizacija 
visa eilė įmonių komitetų, ap- pražippsojo visus tris streikus, 
imą 100 darbininkų. Kelios sta-' Reikėjo streikams vadovaut ir 
lių . dirbtuvės, protestuodami 
prieš profsąjungų uždarymą, 
gegužės 30 dx 1 vąl, sustreikavo 
ir priėmė protesto rezoliucijas. 
Nesiseka, fašistų iįispektoriui ir 
čią. Darbininkai tui’i dar griež
čiau su juo pasielgti ir visai ne
įsileisti į įmones. . ■

Dvarininkams šimtai Ha. 
Miško, Biednuomenei— ;

Kalėjimas \
Buržuazinė spauda rašo, kad 

^pastaruoju metu “sauvališkas 
miško kirtimas” priėmė platų 
mastą. Del to žemės ūkio .mi
nisteris kreipėsi į teisingumo 
ministerį išleisti;įstatymą, pa
gal kurį “šauvališkiems miško 
kirtikams

stiečių naudai.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake S t., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

PRAROGĘ VIDURIAI

Prašau jūsų patarimo. Pa
starais metais neturėjau svei
katos. Tankiai versdavo vem
ti ir rūgauti. Per tą laiką su
mažėjo mano svoris 35-iais sv. 
Dabar, kokie trys mėnesiai, 
jaučiu skausmą kairėj krūtinės 
pusėj ir pečiuose. Kada suku 
galvą ir vartoju rankas, tai! 
jaučiu didesnį skaudėjimą. Bu-1 
vau pas gydytoją. Sakė, šal
tis ir nervai. P 
jaučiuos geriau ir keturiais 

, svarais užaugau. Dabar sve
riu 148 sv., esu 34 metų am
žiaus,. vedusi moteris, turiu 
dvejetą vaikų. Alkoholio ne- 

t’ vartoju, bet biskį rūkau ciga-| 
priduot jiems organizuotą po-1 ret“s-. Ar būtų naudinga at- 
būdj. Reikia dėt pastangų įkurti a1^0^1 vaistus, 
toj dirbtuvėj partinę kuopelę. I Atsakymas

v Darbininlcas. !,
I Manau, kad taip, būtų nau- 

Streikavo, ir Laimėjo j dingą. Sakote, jaučiatės, po tų 
PAPILĖ.-Dirbtuvėj (kokioj ? , va&ų, geriau ir svoriu .paau- n;te 

-4-red.) dirbo 7 darbininkai. I gote;,Tal yra geraTs 
Samdytojas užsispyrė numušti iypa? kai pirma to Jūs buvote 
nuo poros po 50 centų. Darbi-!; . u _ v. i
niiikai nesutiko su numušimu ir^ va,st« sudėtis ir nėra ,zmo-1 
reikalavo 1933 metu kainą, t. y. | ™a’ sėdžiu, kad jie gerai, 

O U rn 4 ai JUS Veikia.po 2 lt. 50 centų uz porą. Sam-1

i-ai, kad rūkote. Estetikos 
žvilgsniu rūkimas moteriai yra 
didelis minusas, o sveikatos 
žvilgsniu da didesnis. Tarp 
daugybės kitokių negerumų, 
nuo rūkymo ir viduriuose pasi
daro netvarka. Skilvy susida
ro perdaug rūkščių, netikusių 

I rūkščių. Jeigu tokia būklė 6ž- 
, sitęsia ilgą laiką, tai išsirutu- 
i liuoja net opa, žaizda, kuri, 
I savo ruožtu, neretai išsigema 
ir pavirsta vėžiu. Tai nėra

Davė vaistų, jūsų, Drauge, bauginimas, bet
tik šaltas pareiškimas moksli
nių faktu.

Jums patarimas. Kaip mi
nėjau, gal bus pratartu pa- 

i kartoti anie vaistai. Nežipia, 
L gal jie kartais turi kokio šar
mo rūkštumui mažinti. Tam 
tikslui labai gerai veikia pa
prasti valytos kreidos milte
liai, “Prepared chalk” arba 

] “Precipitated chalk” arba 
“Precipitated calcium carbo- 

Imama po trečdalį 
šaukštelio, su vandeniu, po 

: . , . „ '■ kiekvieno valgymo. Vietoj
Ipradadusi net 35 svarus. Nors mj)tukų galima vartoti ir skys.

I tas mišinys, “chalk mixture.”i 
Patartina pildyti keletas 

i bendrų taisyklių su maistu.
Sulig Jūsų gydytojo paša- Nerykite nieko, kas nėra ge-»- 

batsiuviai, kymu, gal Jums ir buvo “šal- rai sukramtyta. Galite varto- 
nors tatai nieko ti ir rupesnes daržoves bei vai- 

Veikiau- sius, bet gerai kramtykite, sy- 
, iš vietinių batsiuvių J šiai Jums yra kokia vidurių j Vus nurykite, < 

nors yra užtenkamai bedarbių'.netvarka, nuo kurios Jūs taip Į gražiai palikite 
—^-niekas neėjo i___________ ,
Tuomet ^samdytojas iš kokio taip— ----
karhpo iškrapštė streiklaužį,! rūgauti.
artksčiau buvusį policeiskį. Bat- ties.

“Spindulio” Darbininkų
Protesto Rezoliucija

“Mes, “Spindulio” spaustuvės . . . . ...
darbininkai^ griežtai .prptestuo- i Hytojui nesutikus su darbiniu-, 
jam prieš profsąjungų uždary-n ^reikalavimais — pafcmviai 
mą iif reikalaujam laisvės prof-į Paskelbę streiką. Samdytojas į is n nei vai, 
sainnooms ” :i tuoj aus griebėsi jieškoti streik-1 aiškaus nepasako.

—Vėlesniais daviniais ta re-hGauzių.. v . ' ' M.Vzoliuciją*priėmė 150 darb.
; I

“Orfos” Darbininkų' Protes
to Rezoliucija

“Mes, “Orfos” darbininkai

c * • ▼ .-
streiklaužiauti.! smarkiai suliesėjot ir apsilpot.

Jus dažnai versdavo vemti ir 
Tai ne be priežas-b 

Tatai litirodo, kad Jums
skaitom profsąjungos uždarymą*'siuyiai jį perspėjo, jis neklausė, .skilvy būdavo perdaug rūg’mo 
valdžios patarnąvimu išnaudoto- 'Batsiuviai tuomet jį gerokai ap-1—“hyperacidity.” Gal da jo 
jams, einančiu prieš gyvuosiuš: kūle ir parodė, kad ir kitų ' ir dabar kiek yra, nes jis taip 

reikalus. Todėl,'streiklaužių laukia tas pats. |ūmai nepereina. J
prieš Streikas užsitęsė tris savaites, j Sakote, alkoholio mevarto- 

pasibaigė 1934 metais gegužės Į jate. Gerai darote. Bet nege-

o ru pieną sau
• ant lėkštės. 

Nevartokite jokių deginančių, 
erzinančių, smarkių daiktų, 
kokių prieskonių. Nevartoki
te perdaug rūkščių, perdaug 
saldžių, perdaug karštų ir per
daug šaltų daiktų.

Skaudamas vietas Jums kas 
galėtų masažuoti, braukyti, 
kompresuoti. Pasilsėkite daž
niau ir ilgiau pamiegokite.

darbininkų.
griežtai protestuojam
profsąjungų uždarymą ir rei-
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Ką Reikia Daryti, Kad Jaunimo Mokyklos duotų' geras pasekmes.

H i p D Ii l 9 i Jeigu negalima suorgani-Duoty Gerus Rezultatus; Woti mokyklos kaip reikia, 
_ 'tai. visai neturėti vasarinės

(Del Jaunuolių Mokyklos Pasirodo, kad draugai, or- mokyklos.
Connecticut Valstijoj) Iganizuodami mokyklą New.

Pereitą vasarą įvairiose' H?ven> v\sai. nelipė do-1 
kolonijose turėjome jaunuo- ™es * mokimiJ YalJ; 
lių mokyklas. Iš pereitos kai ai? Paau^ Jaunuoliai, i 
vasar 
daug pasimokinti.
Turėjome pasimokinti kad j sėkmių. ~ “ i laikTktakilose kolo?

mokinius reikia parinkti, o Į Trečias dalykas, tai orga- nijose SUOrganizuŪi mokyk- 
ne bile ką jmti, kas tik su-^izuotojai mokyklos nepasi-,las vakarais (po trii keturis 

vakarus į sakaitę)/ kelioms 
Daugiau jau- 

vie-

Sakysime, jeigu Connecti
cut nebūtų galima gauti mo- 

' kyklon mažiausia iki 15 mo- 
_ j kinių virš 16 ir daugiau mė- 

aros mokyklų turėjome,blle \lk sutlko' elt1’ Pne™e'tų amžiaus, nes paaugesni 
ig pasimokinti. i ™okyk1-on- A?;sk^ toklu bu“1 jaunuoliai turi užsiėmiiną/s,

■ . ................Į<lu negalima tikėtis gerų pa-, tai būtų gaHma rudėtai-
į žiemos laiku atskirose kolo-

tinka mokykloj praleisti ke
lias savaites.

K°ks gi tų mokyklų svar-jgauti mokytojus. Tik prieš tLoHu7gLenLLu’Lt 7i 
blausias tikslas? Svarbiau- pat mokyklos atidarymų (os> gal§įų lankytL /

stengė išanksto tinkamai iš 
dirbt mokyklos programą ir savajtėms

blausias tikslas? Svarbiau-.pat mokyklos :
• i * • i*i i id J J | taipgi manau, kad nežiūrint,
į trumpiausią laiką prala-|jje daugiau domės kreipė į • 
vinti jaunuosius draugus ir 
drauges būti veikėjais mūsų 
judėjime: būti vadais jau
nuolių organizacijose, cho
ruose, ir net tam tikruose 
atsitikimuose užimti vado
vaujančias vietas suaugu
siųjų organizacijose.

Kad tą svarbiausią tiklą

jog vasarinės dieninės mo
kyklos ir gerai pavyktų, vis- 
tiek mes turėtume suorgani
zuoti vakarines mokyklas, 
kad daugiau jaunuolių turė
tų progą mūsų mokyklas 
lankyti.

Kalbant apie tą pačią 
Connecticut mokyklą (New 
Haven), aš manau, jog ją 
buvo galima daug geriau su
organizuoti, jeigu kiekvie
nos kolonijos draugai ir 
draugės,., mūsų organizacijų 
veikėjai, būtų daugiau do
mės į tai krėipę. Draugai', 
kuomet pasibrėžiame kokį 
svarbų darbą atlikti, rimtai 
kreipkime į tai domę, kad 
turėtume kuogeriausias pa
sekmes.

Kalbant apie jaunuolių 
mokyklas, verta priminti, 
ir tą faktą, jog mūsų suau
gusiems draugams labai, la
bai reikalingos mokyklos. 
Mūsų veikimas kolonijose 

'daug kenčia dek stokos pra
dirbta visa mokyklos prog- 'silavinusių draugų.

Būtų didelė nauda mūsų 
t visose di- 

;visa tai gerai atlikus pra-' desnėse kolonijose kas metai 
Iš New dėti mokyklą. | turėtume kelių savaičių mo-

Kiekviena tokia mokykla t kyklas, vakarais, po tris ar 
berniu- veikalauja daug darbo ir ne-, keturis vakarus į savaitę, 
mžiaus ^ažai išlaidų. Tokiuo 'būdu1 J. Siurba.

tai, kad išpildyti savo 
nutarimą, tada ir tada mo
kyklą pradėti, o mažiau į 
tai, kad mokykla būtų gerai 
organizuota, kad mokytojai 
būtų išanksto parūpinti. 
Kuomet ant greitųjų kam 
nors reikia, vykti mokyklą 
vadovauti, tai negali būti

atsiekti, kad iš mokyklų tu-|^aba^ Seros pasekmės, 
rėti tuojaus gerus rezulta-! Ką daryti, kad jaunuolių 
tus, reikalinga gerai mokyk- ■ mokyklos būtų sėkmingos ir 
las suorganizuoti, reikalin- duotų gerus rezultatus? 
ga parinkti mokinius.

Jeigu kur pereitais metais suregistruoti ir tikrai žino- 
draugai organizuodami mo-1 ti, kiek bus mokinių. Moki- 
kyklas to nepadarė, tai dar niai turi būt ne jaunesni, 
atleistina, nes tai buvo pra- ’ kaip 16 metų amžiaus, 
džia darbo: neturėjo patyri-j 2. Kiekvienoj kolonijoj 
mo. 'Bet to negalima pa- reikia parinkti mokyklon 
kartoti šiemet. i nužiūrimus jaunuolius, ku-

Kas liečia jaunuolių mo- rie rodo norą dalyvauti ju- 
kyklą Connecticut valstijoj' dėjime, kurie turi norą la- 
(New Haven), reikia paša-.vintis, kurie turi patrauki- 
kyti, kad šiemet ji dar blo-'mo būti vadais darbininkų 
giau suorganizuota, negu i judėjime, 
buvo pereitais metais. I 3 Tu v*

Kokie tos mokyklos trū- ,
kūmai? ' 4 i varna; išanksto reikia parų-;

Pirma, permažai mokiniu, pinti mokytojus ir tt. Ir tik į judėjimui,jeigu 
Mokykla pradėta tik su vie-1 
nuolika mokinių. ___
Haven, kur mokykla tęsiasi, 
lankosi tik vienas 
kas, apie 14 metų amžiaus, 
kuomet turėtų būti keletas 
suaugesnių New Haven jau
nuolių. Tuo atžvilgiu tik 
Waterburis geriausia pasi
rodo—davė septynis moki-’ 
nius. Iš Bridgeporto nėra' 
nei vieno. Nei vieno iš New i 
Britain.

Kodėl permažai mokinių?.apie 600.

1. Pirmiausia reikalinga

3. Turi but išanksto iš-

“LAISVES” PRENUMERATORIAI
PHILADEIPHIJOS MIESTE

iŽ^ŽŽwŠ*

■zzzc^įcįfe j?: '■%&'

Šis orlaivis yra paruoštas lėkimui iš Chicago s į Leriingradą; penki amerikiečiai orlaivinin- 
kai ruošiasi juo skristi.

nė, situacija yra tokia, kad .Įkalinta 399 FrancijOS
±52 S?“ ' BwWiW Kovoto)..
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karai ir tam panašiai.

tai labiausia bijosi? Komu- Dabartiniu laiku dar la
mstų Internacionalo su visųsbiau bedarbė plečiasi netik 
šalių kompartijom ir jų I šioj šaly, bet ir visame pa- 
spauda, nes šita priemonė ■ saulyj, išskyrus Sovietų Su
vienija darbininkų klasę į I jungą; dar didesnės kratu-

kulianai, Sulipę į augštus kui. 
budinkus, bankrutuoja vie
nas po kitam. Pragyvenimo 
reikmenys brangsta kas 
dien, algos darbininkų ma
žėja, o didžiojo biznio ryk
lės turi nesvietiškus pelnus. 
Žmonės jau pailso belau
kiant Roosevelto naujos da
lybos “gerlaikio”; jau bum- 
ba vienas po kitam. Vargas, 
badas, nusiminimas išjudi
na darbininkus į kovą, į su- 
siorganizavimą kovai už ga
lią.
darbininkų klasė po vadovy
be Kom. Partijos ir jos 
esamosios spaudos. Kad re
voliucija neatėjo, tai ją 
trukdė darbininkų išdavi
kai, darbininkų tamsumas ir / =

SKAITYKIT IR PLATTN 
. KIT “LAISVĘ”

bendrą mūšį nugalėti kapi
talo jėgą ir pasiimti viską, 
ką darbininkai pasigamino. 
Tai visa filozofija. Mūsų 
spauda ir visas darbininkiš
kas judėjimas negali pasi
laikyti be darbininkų rėmi
mo ir jų pačių veikimo.

Philadelphijos “Laisvės” 
prenumeratorių yra pareiga 
netik atsinaujinti prenume
ratas, bet kiekvienas turė-l 
tų susisiekti artimiausioj 
gyvenamoj vietoj su kiek
vienu skaitytoju ir prisigel- 
bėti vienas kitam; sužino
jus, kada “L.” skaitytojas 
išvažiuoja kitur, nesulaiky
damas laikraščio, praneš
ti įstaigai. Daug yra vietų, 
kur laikraštis ateina, o skai
tytojas jau keli mėnesiai iš
važiavęs ir niekas apie jį 
nežino.

Laike geresnių laikų “Lai-, kurie dirba, kurie dar turi 
svės” prenumeratorių buvo susitaupę, bet vilkina ir ne-i 

____ ______________ _c. laiku /as;apsimoka už prenumeratą;
Pasirodo, kad draugai kolo- ska/cius sumažėjo, daugiau- dalis skaitytojų turi 
nijose nesidarbavo, kaip rei- ?!ai f\priežasties^esamo kii-, svaigalų ir ant jų kelerio- 
kia. Jie nemažai rašė apie z10’ mnimo> lsvaziayim°. Į-.paį išleidžia dideles sumas 
mokyklą spaudoje, bet pei-tur’ aPįJeidimo, neįvertini-] pinigų, bet jei reikia užsi- • 
mažai darbavosi asmeniniai, paga“TperSlioS’nau-' moksti už laikraštį, tai ne-| 
kad gauti kuodaugiausia ,dojimo^ alkoholio ir kit | svietiškas stenėjimas, issisu-] 
mokinių. , i priežasčių. Bedarbė dau- ir tam P“ai.;

Antras didelis mokyklos giausiai skaitytojus paliečia, > al negera? Daįls ve!‘. 
trūkumas, tai kad didžiuma, bet sąžiningi bedarbiai ne-!klancll! draugų kas dlen el’ 
mokinių (bent pirmą savai-inori persiskirti, 3U laikraš. ■ ™ savo pareigas, dalyvauja 
tę) labai jauno amžiaus—16 xin k.]riq ]darbininkiškam judėjime,1
ir mažiau metų amžiaus.:ninU judėjimą4isam/pa?aukoja^tam judėjimui ką iš-] 
Mano supratimu, į tokias'sauiyje. t |galb Atsiminkim, darbmm-1
mokyklas mes neturėtume į Klasiniai susipratęs dar- kai’ ką Leninas spaudos 
priimti jaunesnių, kaip 16 bininkas negali; gyventi be klausimu yra pasakęs. Ko-
metų amžiaus. Aišku, mes 
turime mokinti, lavinti ir 

k jaunesniojo amžiaus jau
nuolius, jaukesnius 16 metų 
amžiaus, be jiems turėtų bū
ti kitokios rūšies mokyklos; 
jiems persunkus tie dalykai, 
kuriuos mes mokiname da- 

^bartinėse jaunuolių mokyk
los!. Kitas dalykas, tai kaip 
gabūs nebūtų vaikai tryli
kos iki 15 metų amžiaus,vis- 
tiek jie išėję iš mokyklos ne
gali užimti vadovaujančias 
vietas. 0 tos kelių savaičių 

. mokyklos kaip tik, mano su
pratimu, turėtų duoti mums 
vadovaujančius jaunuolius.

savo klases spaudos, be zi- spauda tai yra as
, v. L { L tnausias ginklas vesti kovą mų; be žinojimo žmogus v ... . .v , .. 

sustingtum, atbuktum, su-!uz P^aikln™% įsnaudoji-
-7 \ i ,mo sistemos - kapitalizmo. Isiauretum ir niekam nau-^p . .. , f1 ...... .... . . ... iluo ginklu bus sumobihzuo-dingas neliktum, kaip tik!,* • • i *.* • L, * . *, J i . jti visi kiti ginklai, tai yra,kapitalo sistemos puvėsiam.| . <

Ne tik Philadelphijoj, bet, 7 , aaibininicų Klase, o jau, 
tada tos sistemoj dienos bus i 
užbaigtos. ■ '

Šių dienų esamas krizis, 
tiek ekonominis bei politi
nis, veda darbininkų klasę; 
prie vienybės, prie bendros 
kovos už kasdieninius reika
lavimus, kurių kapitalizmas 
negali duoti, pakol jis nebus 
prispirtas prie sienos. Ko gi 
šiandien pasaulio kapitalis-

manau, ir kituose miestuose • 
ta pati situacija. Giliau su
sipratę darbininkai prašo 
nesustabdyt laikraščio, jei 
jie už jį neturi iš ko užsi
mokėti, ir/ šuprantama, 
“Laisvė” tokiems nesustoja, 
jinai lanko kiekvieną tokį 
bedarbį. Tai išimtis, kurią 
kitaip negalima pateisinti. 
Yra dalis. ir tokių draugų,

n . . , , , PARYŽIUS.— Per pasku- ’Prie viso to spauda la-i,. . .. _ .1 tmius penkis ' menesius uz
demonstracijas ir kovas 
prieš fašistus ir valdžią liko 
kalėjiman nuteista 399 dar
bininkai.

biausiai reikalinga darbinin- 
, Už tai mes ją turim 

palaikyti, turim ją skleisti, 
turim ja šviesti atsilikusius 
darbininkus; o tik tokioj 
perspektyvoj greiiau įžiū- i 
rėsim ateinančią pergalę 
darbininkų klasės.

Iš Philadelphijos užsiliku
sių neužsimokėjusių prenu-' 
meratoriu ir bedarbiu, tik 
viena išbuvus ilgą laiką be
darbė, Pildienė, pagavus 
darbą, užsimokėjo už visus 
metus prenumeratą ir pa- 

Tą visą darbą atliks J aukojo “Laisvės” presui 50 
centų ir San Francisco lai- 
vakrovių streikui $1.00. Tai 
proletarinis jausmas savo 
klasės reikalų.

vės užsidarinėja; visoki spe-

kitos sąlygos.
Dabartinio laiko pasauli-

im IUIM M M M M M MWlMMMlMWIWIMWHVI^nxr OaIaLUiaUaIaUjuj^^

Atsiusime Medy 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ DARBININKŲ ATYDAI .....

J&k WWkTM Y tSk RENGIA CONN. VALSTIJOSDAINŲ DIENA
Nedėlioj, 5 d. Rugpjūčio (August), 1934. Pradžia 12 Valandą Dieną

Lietuvių Darže už Lake wood Chesnut Hill Rd., Waterbury, Conn.

■

Laisves Choras iš Hartfordo ____________
Draugai ir Draugės! Darbininkų metinė Dainų Diena šiemet bus turtingesnė, nes Conn, valstijoje 

prisidėjo dar vienas darbininkų choras, Bridgeporto. Taipgi bus ir daugelis kitokių pamargimmų, 
kaip tai sporto žaislų. , Įžanga 25 Centai

Kalbės J. SIURBA iš Brooklyno, “Tiesos” Redaktorius
Kviečiame visus atsilankyti ir praleisti smagiai laiką. KOMITETAS.



to

j

(180-181)

PIKNIKAS

ĮŽANGA TIK 40c. YPATAI

firmų kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD turės 
pikniką, šį pikniką ren
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas įvyks 

subatoje

rikte.
Draugai ir draugės, prašau atsi

lankyti visus ir atsivesti naujų narių 
| prisirašymui į kuopa. Kuopos kores- 
! pondentas D.' P. Boika.

PARKE
Maspeth & Betts Avės.

County Jail, North Avenue, 
Bridgeport, Conn. O majorui 
McLevy siųskite rezoliucijas, 
reikalaujančias Kreigeriui lai-

ri nuo 
bet kartais yra didesnių, 
kurie sveria apie du tonus.

CLEVELAND, OHIO
Ą.L.D.L.D. 57tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvyks pėtnyčioje, rug
pjūčio (August) 3 d., kliubo svetai
nėje, 4015 E. 141 St., Coriett dist-

s. PITMAN

Afrikos Ežeru
/10 iki 14 pėdų ilgio, resią siųsti į augštesnes įstai

gas, į Harrisburgą, ir j legis- 
i latūrą, Washington, D.C., kad 
patvirtintų bedarbių reikalavi-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Vakari-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Man ne karta teko!Aš nutraukiau jo paveikslų strantų maršavimą atydžiai te- 1* *1 • ■ • T — •

bedarbiai, be

B.rastietis.
Verte D. M. š P. S. Vietinėj

Wilkes Barre, Pa.
J. J. Bakšys

Brastietis.

riai bukite laiku ir atsiveskite naujų 
k narių įrašyti j kuopą.

Krokodiliai auga labai iš- Center ■

ir drg. '

Tiesa, pririjusį kro-

Mes dideleje valtyje prisiar
tinome prie JS^ilo krašto

sėdi
Patartina'* drau-1

galutinos išvados nepriei- 
Mat, Mr. Thorne nesirodo 
tyrinėjimo. Taip bus su 
tyrinėjimu, kaip su visais 

žuvų

Kuopos Organizatorius, i 
(180-18.1) ;

Jeigu gyvūnas stovi; patelė deda kiaušinius ant 
besišildančius ‘krašte vandens, tai krokodi- ’smilčių, netoli vandens ir 

krokodilius. | liūs nutveria už snukio arba ! padengia juos lapais. Nilo • • • 1 1 • I 1 • • 11 • 1 • m ' — 1 1 1 • 1 • • 1 •

žmogienos. > Lizdus krokodiliai gami-
Jie įvairius būdus panau- naši ne vienodai.

daug svarbių dalykų aptarti. 
Korespondentas A. S.

(180-181)

černauskas.
(180-181)

privarė .
prie “sienos” taip, kad kiek-i

smagumo. A d re-I

| Maršavimą tvarkė gerai pa- 
i' tys darbininkai 
jokios policijos.

r u g- ! 
vak., i 
Avė. ! 
atsi-

Per daugelį tūkstančių me- dilius gilumoje 36 pėdų, jis įlenda kur į žoles ir ra
tų krokodiliai gyvena Afri- Tam 
kos ežeruose.

PHILADELPHIA, PA. I
A.L.D.L.D. 141 kuopos susirinki- j 

. I mas įvyks Nedėlioję, rugpjūčio 5 d.,
Sistemą panai- ; jo va] ryte. Lietuvių svetainėje, 1 

j 928 E. Moyamensing Avė. Visi na- |

rie rasis padirbti. Taipgi ir 
del vaikų bus suteikta. Bet 
mažai turi “stock,” esą mate- 
rijolo, bet nepasiūti.

O kas link padidinimo ir 
“cash” gavimo pašalpos, tai tu-

Darbai mažėja, daugelis be-1 
darbių jau kelintas metas ne
dirba, pirmiaus

Bridgeport, Conn.

POTTSVILLE APIELINKĖJ į
Tik ką sugrįžus iš Sovietų 4Sąjun- ! 

gos, drg. Margaret Nelson kalbės < 
sekančiose vietose:

Palo Alto, atvirame ore. Bacon ii’ ' 
Union St., rugpjūčio (August) 1.

Frackvillė, Krizkvell Svetainėje, ’ 
4th and Oak Sts., rugpjūčio 2 d.

Pottsville, atvirame ore,
! St. School, rugpjūčio 3 d.
1 Taipgi Pottsville kalbės
i Bender iš Philadelphijos. Visur pra- Į 

JU kalbos įvyks 7 vai. vakare. Bedarbių
Arminas. I

ROCHESTER, N. Y.
I Visiems “Laisvės” skaitytojams ir 
simpatikams: šeštadienį, rugpjūčio 
(August) 4 d., kaip 3 vai. po pietų 
bus demonstracija už atgavimą tei
sių laikyti masinius susirinkimus ant 
Washington Square ir ant kitų kam
pų mieste. *

Teisės atimtos laike streiko pa- 
gelbos darbininkų, (relief). Visi bū-

I kite Washington Square kaip 3 vai. 
pietų.

Atsiranda ir pirmasis į 
monitoras, kuris apgavo ■ 

abu ėda■

paliuosavimą iš fašistinio Uit- pasiduoti naujam Bridgeporto 
Jaunuolių Chorui.

Darbininkas.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubo susi- 

darbininkams rinkimas įvyks rugpjūčio 5 d., kaip 
10:30 vai. ryte, Lietuvių Svetainėje, 
29 Endicott St. Visi draugai būti- 

, nai dalyvaukite susirinkime, nes tu- 
' rime

missary plan; 5) Demand that šiuo 
supplementary check be given' didelių “žuvų” tyrinėjimais.

..f-- k items as utencils,' Kada praeitą žiemą reikėjo 
da, bet dar negali padaryti I screens, ice, etc. The amount Bridgeportą iš sniego iškasti.!

bedarbiai dirbo zero šaltyje, i 
bet užmokesties negavo per 
porą savaičių. Tada surengė 
demonstraciją reikalauti už 
darbą užmokesčio. Socialis
tas majoras McLevy policijai 
paliepė demonstraciją išardy 
ti, ką jie ir padarė. Buvo su-' 

darbininkai.

mus ir suteiktų pagal reikala
vimą, daugiau pinigų. Luzerne 
County Relief Fonde mažai esą 
pinigų ir jie daugiau negalį

lėmis. Ten krokodilius guli pėdų ilgio, kuris yra ląbai!

to be $2.00 per^adult in fam
ily per month. 6) Cancel 
tax for unemployed small 
home owners, increase tax on 
coal, companies and the rich. 
7) Unemployed young work
ers over the age of 16 be giv
en $3.00 per week.

Pargrįšta viršminėti komi- areštuota 3
tetai ir komitetij pifmininkai teismas atsibuvo City Courte, ■ Tarybų sekretorius K. 
išduoda raportus: B. žilins-'nuteisė pasimokėt augštą bau-j---------- --------------
kas, J. Muldowney, Nelson ir smę, buvo apeliuota į Com- 
J. Dougher. Raportuose nu-'mon Pleas ^Courtą. Ten tą pa
rodė, kad Relief Board, Poor čia bausmę patvirtino. ,.Nors 
Board, Men’s Bureau ir Coun-! Tarptautinio Darbininkų Ap-1 
ty Commissioners viršininkaisigynimo advokatas aiškiai 
prižadėjo kai kuriuos reikalą-1 įrodė jų nekaltumą ir polici-1 
vimus, kurie bus galimi, išpil-'ją su paęiu majoru 
dyti, suteikti vyrams marški
nių, pančiakų, sveterių, šiušų, vienas liudijimuose susimaišė, I 
kelnių i ir/ moterims

suėsti apie pusę bių grupės iš Luzernės pavie-
, Plymouth,;

'Larksville, Ashley, West Wyo-
U J 1C Į JCUJCg Cl. I t e

Tik padėti krokodiliaus!mmg’ S"'oyersvl 0 »• Luzerne, 
kiaušiniai yra lytjūs, balti i . ų mitinge is-v \ ’ ___ i rinkta įvairių komitetų dele-su mažais taškeliais.

NEWARK, N. J.
Tarptautinių Darbininkų Apsigyni- 1 

mo Newarko lietuvių kuopos susirin- j 
kimas įvyks pėtnyčios vakare, 
pjūčio (August) 3 d., 7:30 va!. 
Lietuvių svet., 180 New York

Visi nariai kviečiami būtinai
lankyti. Turime daug svarbių rei
kalų aptart. Užbaigę susirinkimą 
turėsime diskusijas. Diskusijų te
ma: “Kodėl bedarbė ir kaip iš jos 
išeit?” Žingeidu bus visiems, todėl > 
atsiveskite ir pašalinius.

Sekretorius K. J.
(180-181)

anglų spaudoj 
buvo garsinta, kad maršavo 
demonstracijoj 500. Bet tai yra 
jų sumažinta ant viso 1,000.

Buržuazinė spauda visuomet 
mažina skaitlines tokiuose at- 

Tas jau iš patyri-
Demonstravo 1,500 Bedarbių

Liepos 18 d., 10:30 vai. ry-i sitikimuose.
te, susirinko pagal nuskirtą j mo yra visiems 
laiką wilkesbarieciai bedar- žinoma.
biai ant Fulton ir Coal Streets.

svės.
Rugpjūčio 1 Diena Prieš 

Karą ir Fašizmą
D a r bininkų organizacijos 

rengiasi prie masinio susirin
kimo rugpjūčio 1. Washington; 
Park, 7 vai. vakare. Bus ke
letas gerų kalbėtojų nuo įvai
rių organizacijų.

Judėjimas prieš karą ir fa-' 
šizmą yra labai svarbus iri 
tuom klausimu reikalinga ir| 
galima suinteresuoti visokio; 
nusistatymo darbininkus.

Dainų Diena Rugpjūčio 5
Dainų Dienoj Bridgeportas i 

rengiasi sumušti visų koloni-1 
jų rekordus skaitlingu dalyva
vimu. Dalyvaus Jaunuolių 
Choras iš apie 50 ypatų. Tė
vai, draugai ir simpatikai dar-| 

ibininkiškų organizacijų taipgi'D 10 Aumwl
; atvažiuos dviems į KUgPJUC. 10 AUDUSI

I KLAŠČIAUS CLINTON

XMWXZ..... j dresių, bet kada “Jūrė” buvo iš biz-
pančiakų, sveterių ir šiušų, ku-1 nierių amerikonų, tai pripa

žino draugus kaltais ir Sam 
Kreigeris dar ir dabar 
kalėjime.
gams rašytu laiškus, suteikiant 
Kreigeriui
suokit: Sam. Kreiger, Fairfield

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kp. susirinkimas 

įvyks penkteulienį, rugpjūčio 3 d., 
7:30 vai. vakare, 3014 Yemans.

Visi nariai malonėkite būti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti. Fin. Sekr.

(180-181)

geriausiais liūdinin- miai miega, kol pilvas pervi- 
Senovėje ai- kais yra narūnai, kurie įvai- rina maistą. Bet kartą In- 

giptiečiai garbino juos, kai-iriu metų laiku diyba giliau dijoje man pavyko nudėti 
po dievus. Dar ir dabar 36 pėdų ir niekad gilumoje ! krokodilių, kurio pilve sura- 
Aksuanoje, bažnyčioje Kom-(nesutiko krokodilių, nors į dome laukinę kiaulę ir du 
Ombo, galima matyti Sobe- ežere buvo daug krokodilių' kojinius moters branzalie- 
ką dievą su krokodiliaus ir ypatingų medžiotojų antrus, 
galva.

Ant ežerų ir upių kraštų, | 
užgyvendintų krokodiliais,; doja pagrobimui savo au-inėje Afrikoje krokodilius 

•galima matyti didelius sly-lkos. J ~
viniai-žalius 
prieš saulę
Naktimis, kadangi jie labai I kojų ir velka į vandenį. Ten lupęs krokodiliai daugiau 
žingeidūs, juos lengvai ga-1 jis panardo savo auką į van-1 rūpestingi. Iš knygų aš ga
lima prisivilioti su tvirta denį ir tol laiko, kol ji pri-i vau supratimą, kad jie užka- 
elektros apšviečiama lem- geria. Krokodiliui pagrobti j sa smiltyse kiaušinius ir pa
pa. Jie išplaukia ant eže- i žmogų yra lengviausiai, ka-! lieka saulės apšildymui. Tik-

ga ilgyn, kiek storyn. Ste
bėtina, bet krokodiliai auga 
visą savo gyvenimą. Pasi
rodo, kad jie maino ir dan- suteikti.

Bet kuomet jiem buvo per 
komitetą nurodyta, kad Illinois 

; valstijoj mokama po $2.50 į
tis. Seni dantys dar yra, o 
jau auga nauji, kurie pakei-' 
čia nusidėvėjusius. Pas jau-j savaitę, tai jie taip pat davė 
nūs krokodiliukus atrasta j atsakymą, kad neturį pinigų, 
po 6 dantis vienas po kitam I bet reikalavimus bandysią yyk- 
gį|yn | dyt, kiek bus galima. Bet ant

ir i j-r . • 'žėdno įstatyto reikalavimo ban-Krokodiliai gyvena apie;., .v/ ,„ r r Tr \ I4e issisukmeti. Pagahaus re-
lo0 metų.. Kaitą man tekojhef” oficieriai matydami, kad 
matyti vienas krokodilius, j pribuvę komitetai spiria pildyti 
kurį aš priskaičiau prie se- pateiktus reikalavimus nejuo- 
niausių Afrikos krokodilių. kais> pareiškė, kad bedarbių 

----- - - - - komitetai eitų namo ir ant ry
tojaus pribūtų į ofisą, tai esą 

. . . • v. ,‘Įbus tuomet jums suteikta pil-
Mums prisiartinus, Šimtai I neSnės informacijos ir kas tik- 
krokodilių, kurie šildėsi ant|renybėj bus suteikiama del be
kraštę, puolė į vandenį. Aš, I darbių. ,___
nutraukęs paveikslą, ėjau I P° raportų duota sugestija, • dalyvaus;
kraštu. Staigiai pasigirdo |būtų pasiųsta protesto re-' dideliais busais. ,
braškėsis ir iš krūmų išlin-i^oliuc!JOS,vIiieš,fa^m?’ piie®: Senesni kitų kolonijų chorai 
i i . _ v-..- v. .. karą ir uz Ernst Thaelmanno turės gerai pasirodyti, kad ne-do baisūnas, vos shauziantis L -• -........ ;
linkui vandens. Jis buvo lerio kalėjimo, priimta vienbal-1 
taip senas; kad vos vilkosi j, šiai.
vandenį. Jis neišdavė bai- j Demonstracijoj ėmė dalyvu- 
mės ir' priėjęs prie vandens ;dikt°kas būrys moterų ir 

j vaikų, didžiumą sudarė įvai
raus amžiaus vyrai. į demon-

— v / *

da žmogus yra vandenyje. | rumoje yra kitaip. Krokodi- 
Taip tankiai patenka kroko-llius pasidaro lizdą pakran- 
diliams moterys, atėjusios Į tėję, prie vandens, netoli 
vandens, arba skalbiančios j medžio ir visą laiką pasi- 
drabužius bei vyrai žuvinin-' mainydami patinas ir patelė 
kai. Bet daugiausiai kroko-, sėdi, ant kiaušinių. Jie da

riausius balsus. Nelaisvėje,1 dilių yra ten, kur ežero arba .boja kiaušinius nuo gyvūne- 
jeigu juos erzina, tai jie!upės kraštai yra apaugę žo- lio monitor — driežo apie 4 
šnypščia^ kaip garas ir da
ro nedidelius smūgius uode- vandenyje, atkišęs savo no-j mylėtojas krokodilių kiau-' atsisuko ir piktai pažiūrėjo.

kuriuomi gyvūnai eina atsi- matyti, kaip monitorai ap- ir pradėjau artintis prie jo, mijo pašalinė publika ir gerėjo- 
gerti. Gyvūnas, nieko nepa- gauna krokodilių patelę. (ir tik kada buvau apie 12 j si, apie keletas iš pašalinių sto- 
stebėdamas, ateina į ežerą, I Vienas monitoras atsistoja žingsnių nuo jo, jis nušliau- :J°4į eiles. maršu°tojų.
kad atsigerti ir vos jis įbre-jprieš gulintį ant kiaušinių žč į vandenį. Jis buvo arti! 
da, kaip gauna baisų smūgį! krokodilių ir jį erzina iki 5 pėdų pločio ir neišpasaky-! 
per kojas ir parvirsta. Kro-įtol, kol tas perpyksta ir tai ilgas.

rų paviršiaus ir tada už ke
lių metrų aplinkui juos, de- 
sėtkai porų žiba jų akių. 
Jūs išgirsite jų ir riksmą. 
Veltui krokodilius skaito ne
byliais: jie išduoda įvai-

ga- 
pykinti jie bjauriai rėkia. 
Naktimis jie rėkia labai 
garsiai, nes tada jų tarpe 
eina kova už žuvis. Tankiai 
susirėmimas pasibaigia vie
no sužeidimu ir tada sužei- 'per kojas ir parvirsta. Kro-jtol, kol tas perpyksta i 
stasis išlenda iš vandens ir: kodilius turi baisiai tvirtą 1 puolasi jį vytis į vandenį.' 
kur nors nueina, kad ten uodegą ir ja kerta gyvūną I Tuom kartu iššoka" kitas i 
numirti. Pakraščiais volio- per kojas, kaip dalba. Ka-1 monitoras, greitai atkasa i 
jasi jų baisiai sukoneveikti da gyvūnas parvirsta, tai i kiaušinius ir pradeda juos! 
kūnai ir tas liudija apie bai- ( krokodilius pagriebia jį ir esti, 
šiai žiaurias kovas už mais- '.nuvelka į vandenį.
tą. Jeigu krokodilius pagrie- krokodilių ir jie

Krokodiliai neretai atlie- bia savo auką, tai ją paleis kiaušinius iki tol, kol atgal 
ka'ilgas keliones sausžemiu, tik tada, kada jis bus už- atsiroglina kiaušinių savi- 
bet tik tada, kada prie to. muštas. Tas pasiutęs įsika- ninkė. Paprastai jiems pa-1 Apie 11 vai. atmaršavo bedar- 
priverčia aplinkybės. Jie, binimas: neišeina krokodi- vyksta suėsti apie ;
eidami sausžemiu, nęvelka! liams geran. Kada nori pa- kiaušinių ir, dar pasigrobę' to ■ Miners Mills, 
pilvą, kaip daugelis mano, gauti krokodilių, tai į van-! po vieną, jie pabėga. ! 
bet atsistoja ant kojų ir' denį nuleidžia šėtrą, kurios 
krypuliuodami bėga. >gale yra skersinis, apsuktas

Vienas mano draugas ii- mėsa. Krokodilius įsikabina 
gai gyveno Indijoje džiung- ,į tą mėsą, jo medžiotojai 
liuose (raistuose) ir paša- ■ traukia šėtrą ir kartu vei
koje, kad kartą jis sutiko ka ant krašto krokodilių, 
girioje krokodilių laike di-; kuris negali atsiskirti nuo 
dėlės sausros. Matomai, jis į mėsos, 
buvo priverstas eiti ir j ieš
koti vandens...

Suprantama, p r i g im t a 
krokodilių gyvenimo vieta— 
tai vanduo. Bet krokodilius 
negali ilgai pasilikti vande
nyje. Jis kvėpuoja plau
čiais ir todėl yra priverstas 
laikąs nuo laiko pasikelti, 
kad gauti oro.

LITERATŪROS 
DRAUGIJOS 

CENTRO

sutaupyti pi- 
Ateitis juoda, 
dirba miesto 
dienų už ma

žą mokestį ir “beskę” prasto 
maisto. “Welfare” skyriaus! 
užveizda rokuoja tą “beskę” įpo 

prasideda l $2.50, bet bedarbiai aprokuo-!
i ja, kad patiems perkant, gali-į 
; ma tą viską nupirkti už $1.50.1 

Ant iškabų maršuotojai tu-!Relief Workers League reika- 
vandenį. Tame yra ne tiek , rėjo tokius reikalavimus ir. Jauja “beskių“ 
gamtinis ju traukimas į šaukimus: 1) A 100% increase kinti.

- in relief; 2) Single Men to i Welfare departmento ;
i get $3.00 per week; 3) Stopoms Thorne knygos buvo per- 

senių. KioKoailių, i evictions; pay renfs to small žiūrėtos ir tapo atrasta tik 
____ : owners by Poor Board ( $900,000 trukumas! Tyrinėji- 

Jie puola ant!tėvų, kurie SU ukvata ryja and Emergency Relief Boards; mas tęsėsi keletą mėnesių, bet 
-- o ---- XAVXV*- xxxxx , o a. v u vchiyuo. Maži krokodi- 4) Demand cash relief and prie
Krokodilius turi dvi poras j to, kad laimės. Jų tarpe j liukai, panašūs dideliems ir j that clothes be given out thru ta.

šnervių: vienas gale nosies, ;yra veislės, kurios nepavo-!yra apie 30 centimetru (virš ilocal stores and n°t thru Com- ant

j gatai, kurie turi įteikt bedar-į nigai baigiasi, 
liaus jie padidėja ir pasida-įbių reikalavimus: Single Men’sI Maža dalis 
ro minkštesni. Kada prisi-j Bureau, Relief Board, Poor) darbus po porą 
artina laikas išsiperėti jau-.Board ir County Commissio- 
niems krokodiliukams, tai; ners- 
ju motina atžarsto virš1 .,?rie.š P*etus’ 11-30 val- su- 
kiaušinių sukietėjusią žemę, bedarbių maršavimas po mies- 

Krokodiliukai, vos išlindę ' tą. - 
iš kiaušinio, greitai bėga į;

O vien užtektų jam 
atidaryti jo žiotis ir jis pa
siliktu laisvas.

Afrikoje krokodiliai dau
giau suėda žmonių, negu vi
si kiti draskūnai paimti į 
daiktą. Venok pasakos apie (vandenį, kiek pareiga pasi-j 
krokodilių drąsą yra netei- slėpti nuo i ' ' 
singos. Krokodiliai yra tik- tame skaičiuje ir nuo savo home 
ri bailiai.
žmogaus tik tada, kada ma-; savo vaikus.

° kitas—viršugalvyje. AčiuĮjingos, reikalauja ramumo į pėdos) ilgio. Vos išsiritę iš
ir netolimai jų žmonės mau- kiaušinio, jie skaudžiai kan- for ^such 
dosi.

Afrikoje yra gyventojai, didelių žaizdų. Jie labai 
kurie gaudo krokodilihs, jie greiti ir supykinti išduoda 
valgo jų mėsą. Ugandoje i balsą, panašų į sužeistos 
yra keturios tautelės, kurios ; paukštės.
geriausiai myli krokodilių i Krokodiliai auga labai iš- 
mėsą. Artimai Nilo upės, lėto. Pradžioje į metus lai- 
Sudane, tūli gyventojai vai- ko jie išauga 30 centimetrų 
go tik tam tikras jų dalis ilgio. Tat krokodilius 3 pė- 
ir skaito geriausiu maistu, dų. ilgio jau turi apie 35 me- 

Krokodiliaus mylimiausias tus amžiaus.
v Fi«ui«.av-, maistas—tai maži ir dideli

ja krokodiliai. Krokodiliai pienžindžiai. Išstudijuoti
banguojančio krokodiliaus pilVą nėra ma

lonus užsiėmimas, jau ne-

viršugalvio šnervėms, kro- 
kodilius gali pasigriebti au
kų, panerti vandenyje ir il
gai jų laikyti, kvėpuodamas 
per viršugalvio šnerves. Pa
prastu laiku krokodilius gu
li vandenyje iškišęs tik ga- 
luka nosies su pirmutinėmis 
šnervėmis ir per jas kvėpuo
ja. Rudolf ežere, kur yra 
didelis vandens siūbavimas, 
žmonės maudosi, o toliau, 
kur vanduo ramus, plaukio-

nepakenčia 
vandens.

Kaip giliai krokodiliai ga- kalbant apie tai, kad pirm 
Ii pasinerti į vandenį? Tą!to reikia jį surasti ir už- 
Sau galima patirti eže-! mušti. Vienok yra įdomu- 

e Albert, Victoria ir'mo. Veik visada atrandi 
Tanganyka, negu plaukiau-! krokodiliaus pilvą tuščią, 
čiose upėse. Mano asmenį- ■ jeigu neskaityti keletą ma
niai patyrimai, kurie nėra: žų žuvelių. Tas parodo, 
pilni, rodo, kad krokodiliai * kad jie ilgai gali gyventi al- 
nusileidžia iki 30 pėdų gy- kani.
lio. Niekas nferado kroko- kodilių sunku surasti, nes

Subrendimas 
pasiekia apie 30-40 metų 
amžiaus krokodilių. Bet tū
li iš jų, kurie gauna geres
nio < maisto, greičiau auga.

Kas del krokodilių dydžio, 
yra ginčo tarpe mokslo 
žmonių. Patsai didžiausias 
krokodilius pagautas 33 pė
dų ilgio. Tie krokodiliai 
veisiasi Indijoje ir jie puola 
žmones. Už naikinimų tų 
krokodilių yra skiriamos 
valdiškos dovanos.

1 Nilo upėje krokodiliai tu-»

Drūtuolis iš Worcester, Mass., 
kuris sveria 172 svarus. Pasi
žymėjęs ristikas. Bakšio dar 
joks vyras, lygus jo svoriui, 
nėra jo paguldęs ant pečių. 
Jis risis su Jonu Bagočium iš 
Philadelphijos augščiau pažy
mėtame piknike.

Apart geros sporto progra
mos bus dailės programa: 
dainuos Brooklyno Aido Cho

ras ir Newarko Sietyno 
Choras

Taipgi bus pora gerų 
kumštininkų

WM. NORRIS ORKESTRĄ 
Grieš, šokiams lietuviškus ir 
amerikoniškus kavalkus, tai 

visi smagiai pasišaksite

Piknikas prasidės 2-rą vai. 
po piety ir tęsis iki 2-rai 

valandai nakčia

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NE*NUSTOKIT VILTIES!

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

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

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L.

I 62 Beacon St., Newark, N. J.
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Penktas Puslapis

Lietuvos Kompartija Kviečia Visus Bedar
bius prie Vienybės ir Kovos už Pašalpą

gavo lengviau bus smaugt visus be- 
Partijos darbius. ’

) Kad bedarbių jėga būtų 
būtinai reikalinga ir 

su ja su-! didesnė vienybė. Komunistų 
Amerikos partijos organizacijų pareiga 

pasirūpinti, kad visos profsą
jungos, ir slaptos ir viešos, 
kairiosios ir reformistinės, pri
iminėtų nutarimus prieš fašis
tų pastangas vienus bedarbius 
pastatyt prieš kitus. Bedar
bius, kurių suvivaldybės nere
gistruoja ir darbo neduoda, 
reikia nuolat rinkti prie savi
valdybių, ruošt tenai protesto 
mitingus ir demonstratyvias 
eisenas su obalsiais: darbo vi- 

Į siems bedarbiams. Pašalpos vi
siems bedarbiams.

4) Del bedarbių laisvės var-! 
žymo ir vienų siundymo prieš: 

kuo plačiausiai: 
rašyt spaudoj, leist lapelius, 
ruošt mitingus ir dagi demons
tracijas

“Laisvės” redakcija 
Lietuvos Komunistų 
Centro Komiteto rezoliuciją 
delei bedarbių kovos ir vieny-Į didesnė 
bės. Labai svarbu 
sipažintr visiems 
lietuviams. Rezoliucija skam
ba sekamai:
Del Visų Bedarbių Vienybės

1) Visų partijos komitetų ir 
visų partijos kuopelių pareiga 
stoti priešakyj kovos prieš vi
sokias fašistų priemones, var
žančias bedarbių persikėlimą 
iš vietos į vietą. Ypatingai rei
kia paaštrinti kovą prieš ne
davimą darbo bedarbiams, at 
vykstantiems iš kitų vietų, 
kovą prieš tuos varžymus rei 
fia įtraukti visus bedarbius, 
kaip atvykusius iš kitur, taip 
vietinius—kaip bedarbius taip , kitus, reikia 
ir dirbančius darbininkus. Rei 
kia aiškinti bedarbiams vieny 
bės reikalingumą.

2) Jei kas kurstytų vietinius tik tuos 
bedarbius prieš atvykusius iš 
kitur, reik vest kuo aštriausią 
kovą prieš tuos kurstytojus, 
kaip prieš darbininkų klasės 
priešus. Reik aiškinti, kad 
tiems kurstytojams rūpi su
kiršinti vienus bedarbius prieš 
kitus, kad susilpninti bedarbių 
kovingumą. Jei tas kurstymas 
mūsų priešams 
tuomet

žinią, būk du filipiniečiai laivų 
krovėjų unijos nariai išžagino 
baltą merginą. Ęašistų gaujos 
apsiginklavę ateina į laivakro
vių unijos svetainę jieško vi
sokių priekabių.

18 dieną liepos fašistų mu
šeikos išprovokavo muštynes 
laivakrovių svetainėje. Ketu
ri laivakrovių unijos nariai li
kos areštuoti ir dar ir dabar 
laikonii kalėjime.

22 dieną liepos laivakrovių 
kairioji unija surengė demon
straciją prieš policijos žiauru
mą. Demonstracija buvo la
bai pasekminga. Vietiniai so
cialistai ir buvo užkviesti sy
kiu dalyvauti šioj, demonstra
cijoj, bet nedalyvavo. i

Prieškarinė Demonstracija
Pirmą Rugpjūčio

. I
Komunistų Partija ir d augę-1 

lis kitų organizacijų, priešingų Į 
karams, rengiasi apvaikščioti; 
geriausiai, kaip galima.

Demonstracija įvyks 6:30 v. j 
vakare ant City Pla'za. Apie j 
20,000 lapelių bus atspausdin-i

Reikia išjudint ne 
kurių neregistruoja ir 
neduoda' darbo, betkuriems 

ir kitus bedarbius ir aplamiai 
visus darbininkus, ir visur aiš
kinti, kad įdirbantieji šiandien 
darbininkai lengvai 'gali atsi
durti tokių bedarbių, padėtyj, 
kuriems nustojus darbo prisi
eis keliauti į kitas vietas dar
bo jieškoti. Visos kuopelės tu r

pasiseks, tai i šį klausimą apsvarstyt ir rim- 
darbininkų* priešams j tai darbo imtis.

Svarbus Pranešimas 
Conn. Valst. Jaumio- 

' liy Mokyklos Reikale
Draugai, žinote, kad mokyk

la eina jau antra savaitė. Kiek ; 
turėjome finansų ant rankų i 
jau baigiasi, o mokinių skai-l 
čius vis didinasi. Kolonijos, 

xktt£ioms buvo paskirta kvota,; 
ne visos tą padarė. Net kitos’ 

Vturi susirinkusios pinigų, bet; 
nepriduoda mokyklos komisi-i 
jai, laiko pas save. Tas, drau-! 
gai, tiesiog, smerktina. Ku-; 
rie turite kiek pinigų sukėlę,' 
priduokite šios savaitės pabai-1 
goję, nes komisija teturi f i-Į 
nansų šiai savaitei.

Jeigu draugai ir draugės' 
nepasiskubins su finansais, tai 
mokyklą turėsime baigti šią. 
savaitę. Reiškia, jaunuoliai: 
bus suvilti ir mes nepasieksime 
mūsų užsibrėžto tikslo. Už 
tai męs būsime atsakomingi 
prieš darbininkų klasę.

Turime labai gražaus jauni
mo ir jie trokšta tapti darbo 
klasės kovotojais. Mes turi
me jiems prigelbėti. Jei to 
nepadarysime, bus didelė 
skriauda darbininkų klasei.

Siųsdami aukas, money or
derius arba čekius išrašykite; 
kasieriaus vardu, J. Rudman,; 
93 Humphrey St., New Ha
ven, Conn. Siųskite finansų1 
raštininkui, J. Didžiūnas, 247 
Ashmun St., New Haven, 

yConn.
Komisijos pirm.,

i J. Shukaitis.

pada 
vary

konferencija 
11 d., po num 
New Haven, Conn 
vai. vakare.

Mes pilnai matome, kad im
perialistai jau grupuojasi ka
rui. Kokią pagalbą mes, lietu
viai, duosime del geresnio pri
sirengimo į prieškarines de
monstracijas? Čion ne tik rei
kės padėti daug spėkų, bet ir 
pinigiška parama būtinai rei
kalinga.

Šion demonstracijon yra 
kviečiama ir Socialistų Partija, 
bet vis atsisakinėjo. Bet L. 
dieną liepos buvo pasiųsta pla
ti komisija pas socialistu 
užkvietimo sykiu dalyvauti 
demonstracijoje. Bet pasek
mės dar nebuvo žinomos 
šant šiuos žodžius.
Pašalpa Bedarbiams Yra

žinama

Pranešimas Conn. Dailės 
Mylėtojams ir Apskričių 
Valdyboms, Veikėjams

lklausime pasitarimą-konferenci- 
ją, kurioj bus galima plačiai 
tuos dalykus apkalbėti ir 
ryti planus. Tada darbą 
sime iš plano.

Minėta 
rugpjūčio 
Front St., 
prasidės 7

Draugai ,kurie tiktai galėsite, i 
dalyvaukite šiame pasitarime. ! 
Ypatingai tie draugai bei drau-| 
gės, kurie dalyvaujate lošime, I 
būtinai būkite rugpjūčio 11 die
nos konferencijoje.

Draugai, kurie turite automo-; 
bilius, nuveškite į konferenciją 
kitus draugus, patarnaukite, už 
tai draugai atsilygins draugiš
kai ir iš to bus darbininkiš
kam judėjimui nauda.

J. Strizauskas.

Kas Komunistų Veikiama Tar
pe Baltimorės Darbininkų

Keletas nedėlių atgal žydų 
Kepyklų Savininkų Susivieni
jimas pakėlė kainas'"hnt duo
nos ir pyragaičių. 3c ant 10c 
bandos duonos ir 3c ant tuzi
no pyragaičių. . Taipgi; žydų 
mėsininkai pasekė anuos ir 
pakėlė nuo 5c—8c ant svaro 
mėsos, žydams darbininkams, 
taipgi ir kitiems darbininkams, 
kurie gyvena tose sekcijose, 
nieks neliko daryti, kaip tik 
organizuotis ir eit į streiką. 
Žydų Namų, šeimininkių Lyga, 
su pagalba Komunistų Parti
jos ir Bedarbių Lygos pasidar
bavimu, išleido 5,000 lapelių 
ir užvestas gana pasekmingas 
pirkėjų streikas. Po savaitės 
streiko jau po keletą centų ant 
duonos ir pyragaičių likos nu
mušta. Taipgi Kepyklų Savi
ninkų Susivienijimas likos atl
aužytas.

Tikimasi, kad grobikų nu
garkaulis likos sulaužytas ir 
streikas bus laimėtas.

............................. ♦ 
Fašistiniai Užpuldinėjimai ant

Laivakrovių Unijos

Susiorganizavo atviros fa
šistų gaujos po vardu “Fascist 
Crusaders of U.S.A.” ir užpul
dinėja laivakrovių uniją Balti
morės prieplaukose. Matai, ir 
Baltimorės laivų savininkam 
kinkos dreba. Laivų savinin
kai su pagalba jų pačių suor
ganizuotų fašistų vartoja vi-

Brangūs draugai, visi dailės 
mylėtojai, darbininkiško judėji
mo veikėjai ir simpatikai, nors j 
kartą visi susidomėkite šiuo tar-1 
pu svarbiu klausimu ir bandy
kite nors kartą tinkamai prisi
rengti prie žieminio dailės se
zono. Kadangi mes iki šiolei 
mažai kreipėme domės į teatra- 
lius .lošimus, tai mes niekados 
neturėjome visų kolonijų ben
dro pasitarimo. Tas būdavo pa
likta pačioms kolonijoms. Bet 
tas pasirodo, nepraktiška. Duo
kime sau, viena kolonija susi- i 
mokina vieną geresnį veikalą ir' 
kita tą patį mokinasi. Pas šokias provokacijas ir užpuoli- 
draugus kilo mintis turėti tam > mus. Paskelbė sufabrikuota

ranty rašo, kad jam pačiam 
daro giliausio įspūdžio tas 
jų didvyriškas pasiryžimas.

'Japonai Pyksta ant So- 
! vietų Delei Gelžkelio

Pragyvenimas Brangs- Į tokyo.-buvo derybos 
U Alane Vic Nlawia Į tarP Sovietų ambasadoriaus

, rllgud v Id nia&cjcl ĮJurenevo ir Japonijos užsie-
----------. I nio reikalų ministerio K.

BOSTON, Mass. — šios ĮHirotos delei Chinų Rytinio 
valstijos darbo komisionie-; gelžkelio visiško perleidimo 
rius praneša, jog per mėnesį 
nuo gegužės iki birželio pa
baigos gyvenimo reikmenos 
valstijoj pabrango 9 nuo
šimčiais, bedarbė padidėjo 
apie 6 nuošimiais ir algos 
darbininkams abelnai suma
žėjo 7 ir pusę nuošimčio.

PASAUUNES ŽINIOS
Roosevelt Veikliausias

Šalies Ginkluotojas
Washington. — Jungtinių 

Valstijų fašistinė Laivyno 
Sąjunga liepos 29 d. pasiun
tė prezidentui Rooseveltui 

i pasveikinimą. Sako, kad 
i tai jis “apsaugoja” Ameri- 
■ kos galybę ant jūrų, buda- 
I vedamas tinkama karo lai- 
vyną. Bet esą dar reikėtų 

j pasistengti, nes 1936 metais 
; ši šalis “tik trečioj vietoj 
i stovėsianti”, kas liečia nau- 
Ijausius karinius laivus.

Visi matome, kad demok- 
i ratas Rooseveltas smarkiau 
į ginkluojasi imperialistiniam 
' karui net už buvusį prez. į 
i Hooverį.

Manchukuo valstybei. Ja
ponija perpigiai siūlė;' to- 

I del derybos nutrūko. Del 
i to piktai pradėjo urgzti Ja- 
iponų imperialistai, kurie 
i valdo Manchukuo. Tas gel- 
žkelis yra pastatytas Rusi
jos pinigais; bet Sovietai 

[ sutiko pusiau su Chinija da- 
’ lintis jo valdymu ir įplau- 
, komis.Didžiausios Pasaulyj

Teleskopiškos “Akys D . v D . .. . *__ _ Tries Pataikavimą
Svečiam Sovietuose

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININK

Salės del Balių 
kietų, Vestuvių, 
tt. Puikus 
siais įtaisymais 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave
Tel., Stagg 3847

JSTAIGA
Koncertų, Ban- 
Susirinkimų ir 

steičius su naujau- 
Keturios bo-

Bijo Generalio Skerdyk
lą Darbiuiiiky Streiko

Chicago, Ill. — Auga kitų 
darbininkų pritarimas strei
kui 800 gyvulių prižiūrėtojų 
Union Stock 'Yards. Kom
panija ir valdžia bijo visuo
tino streiko. Orlaiviu į 

'27 Chicagą, todėl, atlekia NRA 
generolas Johnson “taikyti” 

del darbininkus su samdytojais.
O samdytojai atsisako mo
kėti darbininkams net tas 
mažas algas, kurias pirmiau

CORNING; N. Y.—Belie
jant 200 colių stiklą telesko
pui, pasidarė nelygumų ir 
tuojau po paviršiui įtrūki
mų bei nešvarumų. Porą 
mėnesių mechanikai darba
vosi, kol įvairiais būdais ta
tai išlygino, įsako, kad stik
las dabar jaū “tobulas”, ir 
su jo pagelia būsią galima 
keturis syk toliau ir plačiau
matyt, negu’; geriausiais te-j kalbėtis su pačiais darbinin- 

Bet del kais; parodyti, kaip savo 
•ą tokią krauju ir prakaitu jie bu- 
. Tuos davoja naują gyvenimą ir

MASKVA.—Valdžios or
ganas “Izvestija” išspausdi
no rašytojo IĮ Ehrenburgo 
straipsnį prieš . paradus ir 
iškilmes, kurios buvo daro
mos, pasitinkant viešbučiuo
se svečius iš užsienių. Rašy
tojas reikalauja duot sve
čiams daugiausia matytis ir

Yonkers Hotel
Ant 23 kelio puiki vakar 

cijpm vieta su visais 
parankamais

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

žemos

A. MISEVIČIUS
CAIRO, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

leskopais iki šiol, 
visko lieja dar antį 
“astronomijos akį” 
stiklus naudbs Californijos! kultūrą. New Yorko Times 
Technologijos Institutas,! korespondentas Walter Du- 
kuris stato liaują observato
riją. Ji kaštuos keliolika 
milionų dolerių. Astrono- 

Pagal New Yorko Timesjmai tikisi per tą teleskop;
pranešimą, ligšiolinis, rodos, | matyti milionus naujų žvai 
nedidelis' streikas jau taipĮgždžių. 
pakrikdė Union skerdyklų 

neva oeetarmu1 darbą, kad per paskutines 
įstaigoj. Darbams [šešias dienas šiai kompani- 
mažė jant ir kapo-i jai pritrūko mėsos pardavi- 

taip menką pašalpą, i mui. Darbo Federacijos va
dai zuja, kad pasmaugti 
skerdyklų streiką.

“Transient Relief Bureau” 
areštavo šešios negrus bedar
bius vien tik todėl, kad sėdėjo 
ant trepu toj neva bedarbių 
šelpimo ištaigoj. Darbams 
smarkiai 
j ant ir 
bosai nori padidinti rasinę ne 
apykantą tarpe darbininkų.

TDA sykiu su Bedarbių Ly 
ga šaukia 
mu§, kovai 
mačias.

Amerikos Fašistai jau 
i Šaukiami Sukrusti

masinius susirinki 
prieš šias bosų už Minneapolio Trokininkai 

Nepasiduoda Bosams
Minneapolis, Minn.—5,000 

I streikuojančių trokų vežikų 
i sekmadienį suėjo į susirin- 
1 kimą ir pareiškė, jog kovos, 

Draugijos 37; kol laimės unijos pripažini- 
susirinkimas iną ir užtikrinimą algos ne 

t .o ma£įau |<aįp 42 ir pusę iki 
52 ir pusės cento per valan
dą. Tuo tarpu kompanijos 
užgiedojo Roose velto taiky- 

komisijai, jog “kol 
gausite tarp darbininkų maišysis 

komunistai,, tol nepripažin- 
sime unijos.” Nežiūrint ka
ro stovio, darbininkų drąsa

Amerikos Lietuvių Darbiniu 
kų Literatūros 
kuopos mėnesinis 
įvyks rugpjūčio 2 d. vakare Lie
tuvių Kliubo svetainėje. Visi 
nariai malonėkite dalyvauji šia
me susirinkime. Taip pąt at
siveskite naujų narių prirašy
mui. Katrie dar neturite antro mosi 
numerio “šviesos’ 
šiame susirinkime

Bus svarstoma prisirengimas 
prie pikniko, kuris įvyks rugsė
jo 9 d. ir bus visų keturių ko-, 
lonijų — Lawrence, Lowell,! nepuola. . 
Nashua ir Haverhill. j -----------------------

Visi būkite susirinkime laiku. Kalba apie VlSUOtillU 
Sekr. 8. Penkauskas. c i v i o *i dtock Yardy Streiką

Chicago, Ill. — Wm 
lins, organizatorius federa
cinės Amalgamated Mėsos 
Darbininkų Unijos, yra na
rių įgaliotas šaukti streikan 
8,400 unijistų, išreiškiant 
pritarįmą aštuoniems šim
tams darbininkų, gyvulių 
prižiūrėtojų, kurie jau sa
vaitė streikuoja prieš Union 
Stock Yards. Bet Wm. Col- 
llins, kaip ir kiti Federaci
jos vadai; priešinasi streiko 
ugdymui.

Policija suėmė Mu komu
nistus, kaipo visuotino strei
ko kurstytojus.

CHICAGO, MII. — “Kry-| 
' želviai ir legionieriai, gelbė-1 
i kite civilizaciją!”—taip pul-1 
ikininkas R. R. McCormick 
i liepos 30 d. per rądio šaukė 
j darban Jungtiniu Valstijų 
į atvirus fašistus. Jis yra 
Chicagos Tribune dienraš
čio leidėjas.

McCormick tauškė, būk 
jRoosevelto valdžia su savo 
Į “smegenų trustu” pataikau
ja komunistams, lyg būtų j 
užmiršęs, kaip roosevelti- j 
ninkai medžioja, šaudo iri 
t e r o r i z uoja komunistus 
streikuose, demonstracijose, 
unijose ir kt.,

R o oseveltas laipsniškai 
veda linkui fašizmo, o re- 
publikonas McCormick tiki-] 
si gaut daugiau balsų sa-į 
vo partijai, atvirai agituo
damas į fašistinius veiks
mus “gelbėti civilizaciją.”

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LrtlSNUOTAS GRABOKIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

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

tas ir už prieinamą kainą.

Demonstruokime Prieš Karą 
Ir- Fašizmą Rugpjūčio Pirmą!

Labai svarbus masinis mi
tingas su prakalbomis yra ren
giamas trečiadienį, rugpjūčio 
1 d., 8 vai. vakare, Vander- 
veer svetainėje, 9th ir Wash
ington St.

Kalbės d. I. Keith 
kalbėtojai.

Lietuviai darbininkai ir dar 
bininkės 
lingai dalyvauti 
liausius įvykius 
Austrijoj ir prie

Sužinosite, ar 
gręsia pasauliui
ninku klasė turi daryti 
neprileidus prie naujos pasau
linės brolžudiškos skerdynės. 
Bus nurodyta ir ^ąpie šią šalį, 
kuri galvatrūkčiais rengiasi

kiti

yra kviečiami skait 
ir išgirsti ve 
Vokietijoj ii 
ko jie veda

karas tikrai 
ir ką darbi- 

kad prie naujo karo.
Visi, kaip vienas, į šį svai 

bu mitingą!

Sumanė Nutraukti Visu 
Piliečių Pirštų Žymes

Cleveland, Ohio. — 
nančiai valstijos seimo sesi
jai bus įnešta sumanymas 
nutraukt, pirštų antspaudus 
visų Ohio - gyventojų. Iki 
šiol buvo daugiausia ant
spauduojami pirštai įvairių 
piktadarių. Bet Michigane 
ir tūlose kitose valstijose 
traukiama pirštų antspau
dai taxių šoferių ir kai ku
rių kitų darbininkų bei tar
nautojų.

Įvedus * visuotiną pirštų 
antspaudų darymą, policija 
ir samdytojai lengviau galės 
susekti revoliucinius darbi
ninkus. Tam vyriausia ir 
reikalaujama tokio’ įstatymo

Komunistų Partija. Ohio valstijoj.

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

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

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

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

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

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

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

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

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.



leštaa Poslapis

I 'REIKALAVIMAI I

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Fašistų

teisėjus įeina V. 
Mizara, M. Buivy- 
' Pakalniškis ir J.

j Reikalinga darbininke arba gas- 
j padinė ant visados saldainių krau- 
i tuvėj. Gali būt mergina arba našle, 
I be vaikų. Aš esu našlys be šeimy- 
I nos ir gerai užsilaikau. Malonėkite 
' atsišaukti greitai. Daugiau infor- 
! macijų galėsite gaut ypatiškai arba 
per laišką. Kreipkitės sekamai:
John Nolan R. 77 Meserole Street 

Brooklyn, N. Y. (180-182)

Unijistai, Pakelkime Balsą š 
Prieš Ryano Puolimą

Darbo Uniją
Atsakymui i imperialistų rinks prie 

rengimosi karui Europoje ir j 
LaGuardijos policijos viršinin
ko OT - - -
šizuoti darbo unijas New Yor
ko darbininkai sudarys šian-

3:30 paskirtose vietose ir mar-.D l ki Vj j Ų j Sfl 
suos i Union? Sq. Organizaci- j V “
jos raginamos imti su savim' Ginkim Savo Unijas Nuo 
vėliavas ir iškabas. I 

Lietuviai darbininkai susi- 
s “Laisvės” 3:30 vai.

ir visi sykiu maršuos į demon-1 
i straciją. Tad visi, kam gali- 

Ryano užsimojimą sufa-i ma’ Pribūkite į “L.” lygiai pa-h 
: v__ Iškirtu laiku. Kuriem negali-1

ma pribūti laiku i “L.

geriausiosPirmos klases anglis,

Pnsta-
Prašome

įsitemyti adresą ir telefoną.
Tekfonuokite: Evergreen 7-1661

arba
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

ŠIANDIEN DEMONSTRUOX1M PRIEŠ KARA IR FAŠIZMU =. “ 
džiutė, F. 

I 1

Nalivaika.
Į šias diskusijas kviečiami 

i visi draugai ir draugės. Ypa- 
I tingai turėtų dalyvauti choro 
i nariai, dramos grupės nariai,1 
i ALDLD nariai ir LDS nariai,! 
nes šios organizacijos dažnai tas naujai pabudavotas; 
vaidina veikalus. Jei novai d i 
na, tai jų nariai lanko parengi 
mus, kur būna veikalai vaidi-' 
narni.

Dalyvaukite visi.
Meno Sąjungos C.

nu uui u/ uit linai auMcii yo ■ 011*11 t

dien, Rugpjūčio Pirmą, tokią žiu°kite tiesiai į Union Sq.

Krumbein, KP Distrikto orga
nizatorius ir Carl Brodsky, 

j KP rinkimų kampanijos vedė- 
I jas. Kalbės ir žymūs unijų 
I atstovai.

, va-| Komunistų Partija, Darbo 
j Vienybės Lygos Unijos ir vi- 

Adatos amatų darbininkai šokios nacionalės ir tautinėsdemonstraciją, kokio? New
Yorkas nėra matęs. 1
no karo ir t fašizmo priešo,1 8th Avė. ir ___ ____ _____
kiekvieno organizuoto ir ne- 23-čia iki Broadway ir žemyn demonstracijoj, 
organizuoto darbininko parei- Broadway iki Union Sq. 
ga būti dalimi to milžiniško 
protesto.

giai 4:30 po pietų. Tačiaus 
darbo unijos ir daugelis kitų 
organizacijų susirinks nuo

Kiekvie-! susirinks 4 vai. prie 36th St. ir I darbininku organizacijos šau- 
iš čia maršuos kia savo narius dalyvauti šioj 

Lietuviai dar- 
' bininkai taipgi privalome mes- 

Demon stracijoj vyriausiu ti visokius kitus reikalus j sali 
kalbtoju bus Robert Minor,! ir skaitlingai dalyvauti, nes 
kovingas organizatorius ir kai- karas ir fašizmas ant mūsų, 
kėtojas. Jisai kalbės varde kaipo ateivių, dar skaudžiau 
Komunistų Partijos Centro, atsilieps.
Komiteto. Taipgi kalbės Ch. | Draugijų Sąryšis.

Iššauktas Generalis
Malioriy Streikas

Pirmadienį iššauktas gene
ralis maliorių (painters) strei
kas, kuris paliečia 12,000. 
Pirmą streiko dieną atsiliepė 
į atsišaukimą virš tūkstančio 
maliorių ir įvairiuose streikie- 
rių centruose užsiregistravo 
veikimui ir pikietui. Daugelis 
tų darbininkų yra iš atvirų ša
pų ir reikalauja, kad jų šapos 
būtų suorganizuotos.

Brooklyne, kur vien tik Al
teration Painters Unija šaukė 
generalį streiką ir kur
therhood of Painters neturi 
veikiančių lokalų ir teritorija 
nepaeina po Devinto Apskri
čio Tarybos tvarkymu, šimtai 
darbininkų užsiregistravo pas 
Alteration Painters UnijM. Mh- 
lioriams įgriso nepakenčiamos 
sąlygos ir jie nori jas pakeisti.

Jie reikalauja $9 
landų darbo dienai, 
daugiau darbininkų

New Yorko Unijos 
Rengias Streikams!

Mezgimo pramonės darbi
ninkai, skaičiuje 15,000, pri
davė samdytojams savo reika
lavimus. Mezgėjai skelbs 
streiką, jei bosai nesutiks iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus.

Trečiadien., Rugp. 1, 1934

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

užeikite pasikalbėti į ofisą

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, kuri yra apie 

12 mylių nuo Seaside Oregon. Že- i 
mė yra labai derlinga; yra apie 160 j 
akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitą . 
galima naudot kaipo ganyklą. Tvar- 

; maža sta
bdė, su malkine, yra geras plotas 

i miško, kuriame randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga!

I per laukus. Viską sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea
side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak
rų arba daugiau gero miško, ir kitas | 

į kas, tai yra geros ir prastesnes že- , 
I mes, bet labai gera del ganyklos, 
I nes ten yra upelis. Aš esu jau se- 
i nas žmogus ir negaliu užlaikyti to- 
I kios didelės farmos, todėl noriu pai> 

; ir už žemą kainą. Par
eitą mėnesį išsiėmė iš banko . duosiu visus laukus, stubą, už $2,000.

Kreipkitės sekamu antrašu:
KAZYS WASILIAUSKAS 

(arba JOHN SMITH) 
, Oregon.

B.

Dingo Namie Laikomi Pinigai
Marijona Zniejauskienė per- j (^oti'greit

$1,200, kaip ji sakosi, pirki
mui savo vyrui paminklo. Be 
abejo, prie to paakstino 
bankų nesaugumas. Tačiaus 
jai labai rūpėję tie stuboj lai
komi pinigai ir jinai, būk pasi
sakiusi savo pažįstamai Jorvi- 
čienei, kuri būk patarus ir pa
dėjus paslėpti tuos pinigus lo
vos kojon.

Po Jorvičienės išėjimo Znie
jauskienė pažiūrėjus ir radus 
vieton pinigų tik laikraščius. 
Dabar Zniejauskienė areštavo 
Jorvičienę, tačiaus pastaroji 
ginasi neturėjusi nieko bendro 
su tais pinigais.

Vargas bieclniem žmonėm 
. be pinigų, vargas su pinigais.

Kurie dar ir turi centą kitą 
juodai dienai, tiems bankai 
nuneša. O norintiem saugoti 
juos namie taip pat pasitaiko 
visokios nelaimės ir, paskui, 
nesusipratimas.

ir Seaside,

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Chroniškos

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
V^elding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

All Work Guaranteed. Towing Day and Night

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

New York
Valandos—• A. M. Iki B P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

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.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vesti- 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūnias ir chroniikKR vyrų ir 

moterų ligun kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapuans

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

New York. N. Y.
Valando* Priėmimo!

Ryto nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai \ aka re j

Telephonas MEdallion 3-1328

Phone, Evergreen 7-4785 Ignition Specialist

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFYSO VALANDOS: 

nuo 
nuo 5 ik^ 7 vakarais

Sekmadieniais 
84 Union 

BROOKLYN. N

i Iš Martino Liuterio
Draugijos Pikniko

Pereitą sekmadienį Klaš- 
čiaus Parke įvyko Martino 
Liuterio Draugijos metinis pik
nikas. žmonių buvo nemažai, 
bet būtų buvę kur kas dau
giau, jei oras nebūtų buvęs to- 
kis abejingas: iš ryto ir po
pietį buvo panašu į lietų, ne
nusistovėjęs, todėl, be 
kai kuriuos sulaikė nuo 
ko.

Apskritai piknikas 
gražus; nemažai jaunimo, ku
ris smagiai linksminosi, šok
damas, o suaugusieji po me
džiais pašnekesiuos ir užkan- 
džiuos praleido laiką.

Liuterio Draugija didžiumoj 
susideda iš pažangiųjų narių; 
nuolat paremia darbininkiš-j kimas įvyks ketvirtadienį, 2 d. 
ką judėjimą. Šiuo tarpu ši i rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
organizacija turi savo vajų, i “Laisvės” svetainėj. Yra svar_ 
priimdama narius papigintais j bių reikalų aptarimui, tad vi- 
įstojimais. į si nariai privalo dalyvauti.

Pasikalbėjimuos su kai ku-j Taipgi daugeliui laikas mokė- 
riais jos nariais, patariau, kadįtis mokestis.' Draugai, nelau- 
jie plačiau parašytų apie savo kite, kol susispenduosite. Da- 
draugijos veiklą dienraščiui, o bar esate sveiki, bet gali pasi- 
taipgi kad suteiktų smulkme-1 taikyti susirgti, o sulyg orga
nų apie patį vajų 
narius. 
“Laisvė

11 iki 1 dienomis

nuo 11 iki 1 
Avenue

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

abejo,
CLEMENT V0KETAIT1S

LIETUVIS ADVOKATASbuvo
113 WEST 42ND ST.

LDS 1-inos kuopos susirin-

Kulkos zvimbė
PAJIEŠKOJIMAI

— 3200 Coney Island Ave.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

512
197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7'1516

už naujus nizaeijos taisyklių susispenda- 
dienraštis vę nariai laike ligos negauna

da- 
die-

Batsiuviai irgi išstatė savo 
reikalavimus: mažiausios algos 
po 90 c. į valandą patyrusioms 
darbininkams; 65c i valanda.

šešių va- 
pastatyti 
prie dar-

NEW YORK, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

Bro-! ,
Į patyrusioms amate 
kams; pripažinimo 
prieš bosų siūlomą 
ją.

pusiau patyrusioms ir 40c ne- 
darbinin- 

unijos;
arbitraci-

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

! PAJIEŠKAU apsivedimui moters 
j arba merginos tarpe 40 ir 50 metų 
i amžiaus, be vaikų. Nereikalauju iš ; 
' miestų, tik iš anglinių distriktų ar
ba nuo farmų. Esu vyras be šei-

Trečiadieni, rugpjūčio 1 d., p-0 Box 60^Elmol.a> Pa i
vai. vakare, “Laisvės” sve- (179-181);

Ave., Wil-

Gatvės buvo 
ir išsigandę 

papuolė.

Juk mūsų
visuomet pasirengęs pašalpos. Geriau iš'anksto ap-1 

patarnauti darbininkų draugi-! sižiūrėti ir būti užtikrintiems., 
joms ir organizacijoms.

Laisvietis.

MMMMM MM

Lietuvys Kraustytojas
■’ (Moving)
Ūž labai prieinamą kainą 
perkrausto namų, rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

Policijos
Pereitą pirmadienį tarp 

Brownsville—1440 48th ir 49th St., prie 8th Avė., 
New Yorke. įvyko tikras ka-

Penki šimtai traukėjų laive
lių kėravotojų, narių Associa
ted Marine Workers unijos, 
nubalsavo .streikuoti už 8 vai. 
darbo dieną, jei be streiko ne- 
išpildys reikalavimo. Jie

uaujiiau ūmumu ui iv uai- , .. , -« i i •t v . ., , . , i bar dirba po 10 valandų ibo, sapos komitetų sistemos!
pravedimui sąlygų ir bedarbės ! *’_______________
ąpdraudos samdytojų lėšomis.' T n L- -r • 

Alteration Painters UnijajKSTHS lavp labegCllO II* 
šaukia visus streikierius užsi-l 
registruoti bile vienoj iš seka
mų vietų : Bronx—1472 Bos
ton Road, 
East New York 
liamsburg—686 Flushing Av., ras tarp policijos ir gaudomo 
Dpwntown, New Yorke, 318 pabėgėlio.
E. Houston St., Coney Island: visas puses lysdamos pro lan

gus, atsimušdamos į automo
bilius ir visur, 
pilnos žmonių 
slapstėsi, kur kam 
Vieni bėgo į viešbučius, kiti 
lindo po automobiliais, vienas 
vežikas apalpo nuo išgąsčio. 
Vejamasis, Gustave Busher, 

atstovaujanti 50 vėliau tapo peršautas ir su- 
nuėjo gautas. Sakoma, būk jis nuė- 

pa- jęs pas Archille Leblond, 307 
reikšti stiprų protestą prieš’w. 48 St., atsiimti senai duo- 
policijos komisionieriaus O’Ry- tos paskolos. Gi Leblond aiš- 
ano reikalavimą, kad unijos kinasi nesąs skolingas. Tai i 
priduotų policijos departmen-1 jau trečiu sykiu bėgiu vienos 
tui savo atstovų liūdymus, sy-1 savaitės įvyko miestp centre 
kiu su fotografijomis. . . I tokia kova policijos su gaudo- 

Aišku.kaip diena, kad tos'mais (plėšikais; ’ 
miesto administracijos pastąn-' , -----------------------
gos yra amerikoniškas hitle- D|IQ NoLmarlmni?rizmas, tikslu įsteigti policijos DUS
diktatūrą ant unijų.. Polici-' Sekmadie 
jos aiškinimasis, būk tai daro-' Amerikos Lietuvių Dąrbininkų Į kos už netinkamų veikalų lei- 
Mą prašalinimui raketierizmo Literatūros Draugijos 1 kuopa I dimą. Daugumoje ta kritika 
—tėra skysta priedanga. < rengia išvažiavimą. Jis atsi-|buvo teisinga. Todėl, kad iš- 

Pastaraisiais laikais New bus Forest Parke. Tai busi vengti tokių klaidų, kad vei- 
Yorko darbininkai matė, kad vienas iš geriausių išvažiavimų kalai neišeitų netinkami, Me- 
policijos viršininkai ne tik kad šį sezoną. Komisija rūpinasi, no Sąjungos Centro 
nekovoja raketierius, bet dar .kad išvažiavime būtų viso įva- 
jkaltina unijų vadus, kurie nu-; lias ir, kad patenkinus mūsų 
rodė raketierių veikimą, pa-i publiką. Kiek yra žinoma, bus 
vyzdin: kaip kad adatos ama-, 
tų unijoje tapo įkaitinti 28 va
dai už iškėlimą aikštėn rake
tierių.

Po protestu pasirašo 13 
Darbo Vienybės Lygos bei Ne
paklausomų unijų ir TDA. j 

Madinės darbihinkų organiJ 
zacijos taip pat turėtų pareik
šti savo protestą.

Darbo Unijų ir TDA 
Delegacija pas Majorų

Darbo Unijų ir Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
delegacija, 
tūkstančių darbininkų, 
pas .majorą LaGuardią

Operetes Skaitymas ir, 
Dishsųss

LDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimas

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

8
tainėj, įvyksta svarbus viešas 1 - ...........—...... .... ......
menininku ir publikos šusirin-; SKA1TYR LAiSVE 
kimas. Kaip kurie draugai jau
gal girdėjo, kad Meno Sąjun-Į IK KITIEMS UŽRAŠYK 
ga šiais metais skelbė kontes- 
tą parašymui muzikališkų vei
kalų. Kontestas buvo skelbtas

i todėl, kad stoka operečių mū- 
I sų judėjime pasirodė labai di
delė. Ypatingai geresnių vei
kalų turime labai mažai.

Rezultatai paskelbto kontes- 
to yra toki, kad jau turime du 
veikalus (dvi operetes). Ma- 

Sekmadienį, 5 d. rugpjūčio, j no Sąjunga gana gavo kriti-

ir svečių iš tolimesnių, koloni
jų. Taigi visi “Laįsvės” skai: 
tytojai ir * skaitytojos esate 
kviečiami į ALDLD 1 kuopos 
išvažiavimą, nes galėsite pa
matytį daug savo draugų ir 
tinkančiai pasilsėti’ gražioje gi
rioje. Pakvieskite ir $avo pa
žįsta muk

Rengimo Komisija.

Biuras 
šaukia visą publiką, o ypatin
gai dalyvaujančius.mūsų judė
jime draugus, dalyvauti šiose 
diskusijose.

Pirmiausia bus' skaitomi 
nauji veikalai (operetėsj, o 
paskiaus eis diskusijos. Kiek
vienas draugas bei draugė ga
lės išsireikšti apie veikalus ir 
jų tinkamumą. Gi galutiną 
nuosprendį padarys Meno Są
jungos Centro Biuro paskirti 
teisėjai (komisija). Į tą ko-

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

.ant visokių kapinių; parsamde au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 

į krikštynoms ir pasivažinėjimams

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Sergančių Vyry jr Motery 
GydomosLi

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

rna Odos 
x ISbėrintai, Krau

jo Nesveikiftnai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mišla- 
žamSs Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k.1 veikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, ivvėptaojamų- 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir M/terų li
gos; o jeigu turite koki rūmą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, S*> 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui




