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Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pargabens K. Norkų iš 
Argentinos ir Teis

KAUNAS.—Konstantas Nor
kus bus pargabentas iš Argenti
nos ir pastatytas teisman už 
suktybes. Pirmiau gyvendamas 
Lietuvoje, jis pridirbo įvairių I 
šmugelių. Per paskutinius dve
jus metus jis buvo įkalintas 
Argentinoje Villa Deroto kalė-

IN TWO PARTS

PART ONE

jime.
Dar pirmiaus K. Norkus gy

veno Jungtinėse Valstijose ir 
buvo redaktorius tautininkų or
gano “Sandaros.”

Ilgai Argentinos valdžia atsi
sakė jį išduoti Lietuvai, bet pa
gavaus sutiko. Tai bus pirmas 
ateivis prasikaltėlis, kurį 
gentina išduoda bet kuriai 
ropos valdžiai.'

Lietuvos Bičiulis
KAUNAS. — Atvyko į 

čius K. W. Lindhagenas, buvęs 
Stockholmo, Švedijoj, majoras. 
Jis laiko save dideliu lietuvių 
draugu. Lindhagenas agituoja, 
kad Lietuva ir kitos Pabalti jos 
šalys susidėtų į vieną sąjungą 
su Švedija, Norvegija ir Dąnija, 
kad būtų viena Baltoskandijos 
valstybė. Suprantama, kad jį 
karštai pasitiko ir priėmė Kau-1 tuomet audėjai ir užleido 
no valdžia ir pavaišino Smeto- savininkams fabriką, 
na. ______________

Nereikia užmiršt, jog ir šis! ~ 1 * * T) i,
valstybių blokas siūlomas prieš Į SdUKI^Sl KOOSCVeltO 
Sovietų Sąjungą ir idant viso- Į > v i T 1 Oi *1
se tose šalyse galėtų ilgiau iš-1 LdUZyi ITOKŲ MfCIKtĮ
silaikyti viešpatavimas banki-? • ’
ninku, fabrikantų ir dvarinin- ! Minneapolis, Minn. — Ka- 
kų. I pitalistinė Apsis augojimo

i Sąjunga mušė prezidentui 
j Rooseveltui telegramą; pra- 
šo, kad jis tiesioginiai įsi- 
kištų ir užbaigtų streiką 

toj buvusių trijų pamainų dirbs. 6,000 trokų vežikų, 
tik viena. ; _

Fabrikantai numato, kad sun-j tas “būrelis piliečių, 
ku bus atsilaikyti varžytinėse: 
su dirbiniais, įvežamais iš An-j 
glijos. O tų dirbinių įvežimą 
labai palengvino pastaroji su 
Anglais padaryta prekybos su
tartis.

Lietuvos šilkų fabrikantai rei
kalauja, kad valdžia sumažintų 
muitus ant įvežamos iš užsie
nio žaliosios medžiagos, 
gal tuomet ir galėtume 
daugiau darbininkų.

Kaip Kaimiečiai Vengia 
Valdžios Rinkliavų

MARIJAMPOLĖ. —Veždami 
į turgus parduot ūkio produk
tus, kaimiečiai daug jų išpar
duoda užmiesčiuose pasitinkan
tiems pirkliams ir šiaip žmo
nėms. Mat, kuomet turguje ką 
parduoda, tai turi valdžiai mo
kėt didelius taksus. Iš antros 
pusės, pirkliai, pasitikdami at
važiuojančius ūkininkus ant ke
lio, dažnai nuperka iš jų pus
dykiai. Taip kaimietis, bėgda
mas nuo vilko, užbėga ant meš
kos.

Ispanijos Audėjai Buvo

Eu-

sve

Kauno Audiniai
KAUNAS. — Tuo vardu šil

kų fabrikas atleido 200 darbi
ninkų; palieka tik šimtą.

Sako, 
priimt

Užėmę Fabriką i
Barcelona. — Atsakydami 

į darbininkų streikus irj 
bruzdėjimus, audimų fabri- • 
kantai nutarė uždaryt au
dyklas neribotam laikui. 
Tuom lokautu išmetė 4,300 
darbininkų į gatvę.

Hosrpitalet miesto audėjai 
del to įnirto, kad šturmavo 
ir užėmė vietinę audyklą. 
Valdžia skubiai atsiuntė sa
vo “darbo” agentą, panašų ! 
į amerikinius N RA agentus. 
Jis prižadėjo “užtarti” dar
bininkus prieš fabrikantus;

Jugoslavijos diktatorius karalius Aleksandras I daro peržvalgą savo 
armijai. Kada Italija sutraukė savo pulkus į Austrijos ir Jugoslavijos pa
sienį, Aleksandras sumobilizavo ne tik jaunus, bet ir senus, rezervinius 
vyrus karui. Ginklus Jugoslavijai daugiausiai duoda Francija. )

KAIP HERNDONĄ KANKINO KALĖJIME
Tas Negrų Darbininkų Vadas Buvo Sodinamas į Mirties 

Kėdę; Patalpintas su žmogžudžiais; Alkinamas

New York. — Paliuosuo- 
tas iš kalėjimo po $15,000 
kaucijos iki naujo teismo, 
Angelo Herndon, karžygiš
kas negrų darbininkų va
das, turėjo pasikalbėjimą su 
reporteriais darbininkiškų 
ir kapitalisinių laikraščių 
rugpj8 d.; Iš jo atsakymų į 
jų klausimus paaiškėjo tokie 
dalykai:

Jis buvo areštuotas, kad 
vadovavo negrų ir baltųjų 
darbininkų demonstracijai,

Sako, 
(viskas būtų gerai, kad rne 

kurie 
i žinomi kaip komunistai.”

Durniais apsimesdami, tie 
buržujai priskaito komunis
tams net gubernatorių Olso- 
ną, nors Olsonas įvedė karo 
stovį prieš • veikliausius 
streiko kovotojus, komunis
tus ir jų pritarėjus. Olsono 
milicija jau suvarė į kariš
ką stovyklą šimtą komunis
tinių ir šiaip kovingų dar-1 per kurią reikalavo pašal- 
bininkų. Bosai, matyt, nori pos bedarbiams Atlantoj, 
pasitarnaut Olsonui, • kad Georgijoj. 
darbininkai vėl už jį balsuo
tų rinkimuose; todėl jie gar-1nedavė; sakė, “neturime pi- 
sina fašistinį Olsoną kaipo jnigų”. Bet ant rytojaus jau 
“komunistą” arba “radika- surado pinigų ir paskyrė 
1^

. Pirmiau miesto 
valdyba nieko bedarbiam

ALKANŲ FARMERIŲ MARŠAVIMAIĮ 
VALSTIJŲ SOSTINES RUGS. 14 D.

_ > ‘ k

Sausros Nukankintiems Partneriams Vadovauja Jungtine j! [' 
Ūkininku Lyga; Farmeriai Šimtais Miršta Badu

KARŠTINĖ IR KITOS LIGOS JAU PERPILDO LIGO-!
NINES; PRODUKTAI BRANGSTA

: r hl

SAUGOJA AUKSĄ NUO
ŽEMĖS DREBĖJIMO

San Francisco, Cal. — Iš 
šio miesto išgabeno pusant
ro biliono dolerių vertės 
aukso į Denverį, Colorado. 
Auksas priklauso šalies iž
dui. Valdžia bijojo, kadKaip NRA “Gera” Siuvėjams

Tamaqua, Pa.—Pirm ke- dažniau į San Francisco at
leto savaičių buvo padaryta silankanti žemės drebėjimai 
Underwear (baltinių) Kom- gali suardyti ir tvirtoviškus 
panijoj balsavimai, ar darbi- rūsius, kur buvo auksas lai- 
ninkai nori pasilikti kompa-Į komas. ; > •
ninėj unijoj, ar jie reikalau-1 
ja darbininkiškos unijos. 
Kompanija išanksto įbaugi
no balsuoti už kompaninę^ 
unijėlę; kitaip, neteksite ; 
darbo. Balsavimus .neva;
prižiūrėjo Roosevelto j kuriuos samdytojai atsiga- 
ta> Jie j vieną dūdą pute beno Afrikos.
su bosais. Tarnaus buvo pa-'me 6 d vienag asmuo 
daryta sutarhs, kač sulig; užmuštas. Poiicija, kaip ir 
NRA is atymų punkto 7a, I j už lg darbinin. 
tun but leista dirbti ir kitai J 1 . - i b
unijai priklausantiems. Bet________ 1
greit po to kompanija pava- NAUJAS BŪDAS 
rė iš darbo 61 darbininką, NUSIŽUDYMUI 
kaipo narius Amalgameitųį St. Omer, Francijoj, 
Siuvėjų Unijos. Dabar iš . metų ūkininkas Joseph Ma-

Skebai iš Afrikos prieš 
Francijos Darbininkus 

Lyons, Francija. -—Žemių 
kasėjų unija paskelbė 48 va

landų visuotiną streiką 
I prieš arabus streiklaužius,

Susikirti-

60

Washington© įsakyta priimt thon rado lauke iš po karo 
juos atgal. Tai ir 
kiauraviduris NRA 
mas1”

visas
“geru- sisėdo, sudavė plaktuku,

likusį patrankos šovinį; at-.

kad trūktų, ir taip nusižudė.

$6,000 bedarbiams.
Įmetus Herndoną į kalė

jimą, jam buvo liepta eit į 
elektros kėdę. Jis atsisakė. 
Sargybiniai tyčia bjauriai 
užteršė pavienę kameraitę, 
kur jis buvo uždarytas. To
liau suleido jį į vieną kame
rą su kitu, mirtinai sergan
čiu negru. Šiam mirus, 
sargybiniai valandų valan
das išlaikė kameroj jo lavo
ną.

Po nuteisimui, į tą pačią 
kamerą su Herndonu buvo 
suvaryta 8 mirčiai nusmerk- 
ti kriminalistai, kurie pas
kui buvo nužudyti? Sargy
biniai nuolat grūmojo taip 
padaryt ir Herndonui.
Tik Darbininkų Minios Jį 

Paliuosavo ,
Jam sergant, nedavė jo

kios daktariškos pagalbos. 
Jis buvo dažnai alkinamas; 
Per devynioliką • mėnesių 
Herndon kalėjimą buvo vi
saip grąsinamas ir pikčiau
siai niekinamas. Bet virši
ninkai ir sargybiniai nedrį
so jį muši. Kųdel? Todėl, 
kad visoj šalyj Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas ir 
komunistai jau buvo išjudu 
nę minias protestuoti ir rei-

kalanti paliuosuot Herndo
ną. Patys kalėjimo perdėti- 
niai keikė, kaip juos erzina 
tūkstančiai protesto teleg
ramų.

Herndon sako, jog tik ma
sinis darbininkų judėjimas 
jį is&mė iš kalėjimo. Jis ra
gina visus dar labiau sukru
sti, kad paliuosuot devynis 
Scottsboro negrus jaunuo
lius. Herndon pabrėžia, kad 
tokiais negrų persekiojimais 
baltieji kapitalistai stengia
si sųardyt augančia vienybę 
tarp negrų ir baltųjų darbi
ninku, v

Herndono apeliacijos by
lai reikia $15,000. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas atsišaukia į draugus ir 
pritarėjus skubiai aukoti 
tam reikalui.

SULAIKĖ BEDARBIO 
IŠMETIMĄ Iš NAMŲ 
Lancaster, Pa. — 300 dar

bininkų rugpj. 8 d. apgynė 
bedarbio Harry Dommelio 
šeimyną nuo šerifų, 
buvo atsiųsti išmest 
namų del negalėjimo 
mokėti už kambarius,
žygis padarė gilaus įspūdžio 
kitiem miestelio bedarbiam 
ir darbininkam.

kurie 
ją iš 
užsi-
Tas

Komunistą Lapeliai
Naziams Smogikams

Berlynas.—Hitlerio štur- 
mininkai-smogikai rugp. 8 
d. atvirai padalino 200 Ko
munistų Partijos išleistų la
pelių tarp kitų smogikų. La
peliai užvardyti: “Smogike, 

I—Ką Dabar Darysi?” Jų 
paskleista bent 20,000 tarp 
Hitlerio .šturmininkų.

Hitlerininkai įsteigė smo
gikų sargybinių būrius. 
Jiems įsakyta kovot prieš 
skleidžiamą revoliucinę pro
pagandą pačiuose Hitlerio 
pulkuose.

Policija Užpuolė Auto- 
mobilių Mechanikus

Detroit, Mich'.—Nuo rug
pjūčio 1 d. streikuoja 600 
darbininkų, kurie dirbo mo- 
delius-pavyzdžius visokioms 
automobilių dalims. Jie pri
klauso Amerikos Darbo Fe
deracijos Unijai. Reikalau
ja pakelt algą nuo $1.25 iki 
$1.50 valandai. Federacijos 
vadai bando juos atiduoti 
Roosevelto agentams ir fab
rikantams; priešinasi daug- 
meniškiems streikierių pi- 
kietavimams. Tad patys dar
bininkai eina į masinius pi- 
kietus.

Rugpj. 8 d. policija užpuo
lė šimtą pikietininkų ir dau
gelį apdaužė.

TEISĖJAS, ŠUNŲ IR MO
TERŲ MEILĖ

Padauža amerikonas tei
sėjas T. Graham dedasi fi
losofu, daug išmanančiu 
apie meilę ir apsivedimą. 
Vienas iš jo “prisakymų 
merginom” yra toks: “Nete
kėkite už vyro, kuris šunų 
nemyli: jis nieko negali my
lėti.” O kaip apie tas poniu
tes, kurios šunis myli vietoj' 
savo vyrų?

Mirė Sen. W. S. Vare
Philadelphia, Pa.—Rugp. 

7 d. numirė sukčiaūsias mie
sto ir valstijos republikonų 
politikierius, grąfteris Wm. 
S. Vare, buvęs senatorius, 
66 metų amžiaus. Jis buvo 
tiek daug, pinigų išleidęs pa
pirkinėjimui balsuoto jų, kad 
net šalies senatas jį atmetė. 
Ne todėl, kad žulikavo, 
kad nemokėjo žulikystę 
slėpti.

bet 
pa-

1,000,000 SARDINKŲ
SUMESTA VANDENIN 
Douarnenez’e, Francijoj, 

žvėjinių laivų kapitonai su
metė atgal į jūrą milioną su
gautų sardinkų. Taip da
ro, kad sardinkos perdaug 
neatpigtų. Iki šiol už sva
rą gaudavo po 6 centus. Da
bar prekėjai numušė pusę 
cento.

Chicago, HE — Farmerių 
Jungtinės Lygos centro se
kretorius Henry Pūro išlei
do atsišaukimą, kad visi 
ruoštųsi maršuot rugsėjo 14 
d. į valstijų sostamiesčius 
tose vietose, kurias kaitra 
nudegino.

Į tuos masinius žygiavi
mus traukiama ir neorgani
zuoti ūkininkai. Plačiai 
skleidžiama tarp visų mani- 

! f estas del greitos nukentė- 
jusiems farmeriams pašal
pos iš valdžios. Tą manife
stą išleido birželyj įvykęs 
Jungtinės Farmerių Lygos 
suvažiavimas.

todėl pasiuto branginti tuos' 
produktus.
Valdžios šaudymas Karvių

Dakotose valdžia po kele
tą dolerių supirko ir sušau
dė 60,000 išbadėjusių kar
vių; Minnesotoj sušaudė jų 
3,300; panašiai ir kitose val
stijose. Jos taip perdvėsu- 
sios, kad nebetinka mėsai.

; Milionus kitų išbadėjusių 
I karvių valdžia žada papjau
ti, į blekines sudėti ir tokia 
mėsa šelpti bedarbius.

i

Badas ir Ligos
Vėjai nunešė vidurvaka- 

rinėse valstijose paviršutinį, 
derlingiausią žemės sluogs-

Pritruks Bovelnos i
Sausra 24 vaisi jose sunai

kino bent trečdalį viso kvie
čių derliaus, panašiai nude
gino ir bovelną. Per pas
kutinius penkis metus užde
rėdavo bovelnos po 13,000,- 
000 pundų. Šiemet, kaip 
valdininkai apskaito, jos bus 
5,480,000 pundų mažiau. 
Roosevelto valdžia iš pava
sario sumažino visu trečda
liu plotą, kur buvo augina
ma bovelna, ir už laukų už
leidimą apmokėjo. Dabar 
veikiausia jau neužteks nei 
kviečiu, nei bovelnos iki kL 
to derliaus. Spekuliantai j

Kongreso Pirmininkas 
Už Algų Mažinimą

Washington. — Roosevel
to sėbras, kongreso atstovų 
rūmo pirmininkas Rainey 
reikalauja, kad NRA leistų 
numušt žemiau 40 centų per 
valandą algas Eldred (Ill.) 
akmenų skaldyklos darbu
kams. Esą, užtektų po 20- 
25 centus.

Du Lakūnai Leisis j 6,300 
Mylių Kelionę

Wasaga Beach, Kanadoj, 
lakūnai J. Ayling ir Leon
ard Reid ruošiasi vienu pra- 

| dėjimu nulėkti į Persiją bei 
toliau, apie 6,300 mylių. 
Pernai francūzai lakūnai P. 
Codos , ir M. Rossi taip nu
skrido 5,657 mylias iš New 
.Yorko į Syriją.

Senais Karo Šoviniais 
Užmušti Du Lenkai

Kowel, Lenkija. — Penki 
piemenys užtiko lauke ka- 
nuolės šovinį, užsilikusį nuo 
karo. Pradėjus šovinį eg- 
zaminuot, jis trūko. Du 
berniukus užmušė ir du pa
vojingai sužeidė.

nį. Del to nukentės ir atei- 7 
nančių metų derlius. į

NewrYorko “World-Tele
gram” rugpj. 8 d. rašė, kaip 
farmeriai šimtais badu mir-.- 
štą. Tarp jų sparčiai skleL*^5* 
džiasi karštinė ir kitos lim
pamos ligos. Ligoninės ku- 
pinai perpildytos sergan
čiais. . ’

Pašalpa tik per Kovą
Bet Roosevelto valdžia 

neduoda pašalpos nei nyks
tantiems farmeriams nei jų 
gyvuliams. Tą jie tegalės 
išsikovoti tik per masinius 
maršavimus ir kitus plačius, 
smarkius veiksmus.

t * i - •
Chiny Raudonarmiečiai

Visai Arti Foochowo
S h a n g h ai. — Fašistinė 

Chiang Kai-sheko valdžia 
buvo pasigyrus, kad ji at
mušė Sovietinių Chinų ar
miją nuo Foochowo, prie
plaukos miesto. Bet pasiro- s 
do kitaip, nes raudonarmie
čiai dar arčiau atsigrūmė, ir? 
tik 3 mylios jiem telieka iki 
Foochowo.

Brooklyn, N. Y. ' «
Masinis mitingas Knit 

Goods (mezgėjų) streikierių 
įvyksta penktadienio vaka
re, 8 vai., 285 Rodney St., 
Bridge Plaza Workers kliu- 
be. Visi dalyvaukite ir pa- 
remkie streikierius. Tuom 
pat kartu išgirsite, kodėl jie 
išėjo į generalį streiką, ko 
jie reikalauja ir ką jie ma
no daryt. Kalbės strfefko 
vadas, kuris yra narys Nee
dle Trade Workers Indust- - 
rial Union. Daug ką paša- | 
l<ys apie streiką ir apie Šios 
dienos padėtį tarpe kriau- * 
čių ir visų unijų. Įžanga 
veltui.

Kviečia Streikb Komisija.
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Bado Streikas 30-ties
Kalinių Kalifornijoj

Jau septinta diena San Francisco mie
sto kalėjime badauja 30 kalinių—darbi
ninkų veikėjų, -Suareštuotų laike visuoti
no darb. streiko už dalyvavimą jame. Jie 
badauja prieš žiaurias kalėjimo sąlygas, 
podraug protestuodami prieš augštą bė- 

• lą. Už kiekvieną reikalaujama uždėti 
grynais pinigais nuo $1,000 iki $2,200, no
rint kad būtų išleisti iš kalėjimo.

Badaujančiųjų draugų padėtis sunki; 
kai kurie iš jų labai silpni fiziškai.

Tolydžio įdūkusi reakcija bando pada
ryti Čalifornijoj Komunistų Pariją nele- 
gališka.

Darbininkų organizacijos privalo su- 
bruzti!

Reikalaukim (telegramais ir laiškais) 
išleisti iš kalėjimo minėtus draugus, ku
rių vienatinis prasižengimas yra tame, 

,kad jie buvo ištikimi savo klasei, kad jie 
“įynė streikuojančių darbininkų intere
sus.

Kovokim prieš įdūkusią Californijos 
’ reakciją!
a Telegramai paliuosuoti suareštuotus 

^darbininkus reikalinga siųsti: prokurorui 
Brady, San Francisco, taipgi vyriausiam 
teisėjui, Hall of Justice, San Francisco 
mieste.

Jau Legališka
Pagaliaus airių rašytojo James Joyce i 

apysaka “Ulysses” legalizuota Jungtinė- | 
se Valstijose. Virš desėtką metų ji bu
vo uždrausta pardavinėti visoje šalyje, 
kaip “nemorališka”, “nešvari” ir t. t. 
iBet pereitais metais federalis teisėjas 
Woolsey pripažino ją esant “švaria”. 
Prokuroras Conboy, betgi, apeliavo į 
augštesnį teismą. Dabar augščiausias 
apeliacijų teismas didžiuma balsų užgyrė 
teisėjo Woolsey nuomonę.

“Ulysses” nėra proletarinė apysaka. 
Ne! Tai buržuazinis kūrinys, kuris, ta- 
Čiaus, turi tam tikrų savo forma ypatin
gų pavyzdžių net ir proletariniams ra
šytojams. Iki ši knyga buvo pardavinėti 
uždrausta, tai jos kaina buvo tiesiog ne
prieinama. Dabar, be abejojimo, ji bus 
pigesnė.

Amerikoje šiuo tarpu išsigimusioji 
buržuazija su įvairių tikybų bažnyčios 
“dvasiškiais” labai daug plepėjo apie 
scenos ir kino “apvalymą”. Sprendžia
ma, kad tie patys žmonės, apsidirbę su 
teatru ir judžiais, bandys pulti ir litera
tūrą. Žinoma, jie bandytų pulti pirmiau
siai proletarinę literatūrą, apšaukdami 
ją ‘nešvaria” ir “nemorališka”. Todėl 
mes skaitome sutaikymą teisės būti vie
šai parduotai James Joyce apysakai esant 
šiokiu tokiu smūgiu tiems buržuazijos

šikšnosparniams,į kurie tiek dkug plepa 
apie “švarumą” ir “morališkumą”, o pa
tys elgiasi pasibjaurėtinai.

Iš Menševikų “Antro 
Skridimo” Pastogės

“Vilnies” reporteris dalyvavo pasta
rajam Grigaičio “skridimo komiteto su
sirinkime,” kur, pasak jo, iškilo sekami 
faktai:

1. Specialūs gasolino tankos “Lituanikai”, 
kurias darė Vaitkaus uošvis, Kohler, Wis., 
pasirodė esančios netinkamos—valdžios in
spektoriai jas “išbrokino”. Pinigai tačiaus 
už jas jau esą apmokėti.

2. Ponas Vaivada pridavė susirinkimui 
bilą už “užsivilkusią algą” $500. Komiteto 
nariai ko iš krėslų neišvirto, kuomet išgirdo 
tiek daug “užsivilkusios algos”. Priešinosi 
net ir Stungis, bet Grigaičiui jį pasisekė pa
traukti į savo pusę ir, reiškia, “užsivilkusi . 
alga” Vaivadai bus apmokėta. Magary
čiom dar Grigaitis pridavė nemažą bilą už 
tilpusius aprašymus apie tą “antrąjį skridi
mą” “Naujienose” už gruodžio mėn., perei
tų metų ir sausio mėn., šių metų. Kiti sa
ko, kad ši bila jau buvusi sykį apmokėta^— 
ar tas tiesa, Reporteriui neteko patirt. 
Viena kas aišku, kad Grigaitis pasiima už 
kiekvieną colį rašto, kurie telpa “Naujieno
se” apie “antrą skridimą”., žinoma, lega
liai jis turi teisę tai daryti, nes tai visgi sa
vo rūšies skelbimas, kurių jokiam laikraš
tyj veltui netalpintų.

3. Pradėjo sklisti kalbos, kad ir Vaitkus 
gausiąs “kiką”. Sakoma, jeigu skridimas 
per Atlantiką ir įvyks kada, tai Vaitkus 
būsiąs pamainytas kokiu kitu “dar nežino
mu” lakūnu.
Taigi, Grigaičio bizniui nekaip sekasi. 

Tiesa, jis dar vis kiek tiek iš jo pasisemia. 
Priešingai, kam jis tiek daug už tai am- 
brintu ?!

tiktai dar.

Eikit, Jau Eikit!
Amerikos lietuvių klerikalų žymiausiu 

poetu skaitomas Jonas Kmitas (So. Bos
tono kun. Urbonavičius), kuris nesenai 
paaukojo savo “kūrinį” kunigo J. Švagž- 
džio 15 metų Montelloje klebonayimo su
kaktuvėms pagerbti. Minėtoj “poemoj” 
skaitome: (

Kai pamokslą jis pasako 
Dar

Duoda dvasiško abrako. 
Dar

Verkia visi katalikai 
Dar tiktai dar.

Ir dejuoja bolševikai. 
Dar tiktai dar...

Komunistai skundžias niurna, 
Dar tiktai dar.

Kad uždaro jųjų burną. 
Dar tiktai dar...

Atsikirsti neišdrįsta, 
Dar tiktai dar.

Tiktai ryja seilę skystą. 
Dar tiktai dar...

Reikėtų labai vaikiško kataliko, kuris 
tikėtų šitiem savo poeto išvadžiojimam. 
Kur ir kada komunistai bijojo kun. Švag- 
ždžiui arba bile kurįam jagamasčiui atsi
kirsti? Ne tik Montellos, bet ir visų kitų 
vietų komunistai bile kada sutiktų su 
kun. Švagždžiais jr jiems panašiais deba
tuoti įvairiais visuomeniškais klausimais. 
Kunigai yra tie paukščiai, kurie bijosi 
susitikti su komunistais, nes jie supran
ta, kad prisieitų, akyregyj parapijiečių, 
pasirodyti dideliais ignorantais.

Taigi, dar tiktai dar, p. Kmite, jūsų 
“kūryba” garbinga, dar tiktai dar, yra 
žiopla ir neteisinga, dar tiktai dar!

tiktai dar. ..

Pranešimas Visiems Conn., tų pageidaujama, kad visi lo- jimo 82 kuopa pirmu kartu 
- - - — - Išėjai būtumėte šioj konferen-j rengia pikniką ant J. Runos

tos. Kviečiame atsilanky- 
i ti Scrantono ir apielinkes vi- 

kartu bus galima apkalbėti ir suomenę. Grieš puiki muzika 
kitus reikalus, kurių randasi visokius šokius ir bus skanaus 

'.................... Taipgi bus

V 1 ¥\ •!- >■ 1-, • uuiuincie &ivj numvicn- rengiValstijos Dailės Mylėtojams cijoje. Taipgi privalo daly-'farni 
 vauti ALDLD, LDS ir ALPMS!,. J

„ ._v. .m j v , • t apskričių valdybų' nariai. Tuoji Rugpjūčio 11 d. yra saukia- , . . L n^Aiuxi; : J suom, Rugpjūčio 11 d. yra šaukia
ma konferencija apkalbėjimui 

• žieminio sezono vaidinime vei
kalų. Birželio 28 d. New Ha- 
vene jaunuolių mokyklos pa
rengime suėjome iš kelių ko- 
zlonijų draugai ir pasikalbėjus 
apie veikalų vaidinimą, pasi
rodė, kad jau yra trys kolo
nijos, (Hartford, Bridgeport ir 
Waterbury) pasiskyrusios vai
dinti “Moteris Gatvėje” apie 
tą pati mėnesį. Todėl nutar
ta šaukti konferenciją ir ap
tarti tuos dalykus. Taigi bū-

devynios galybės. valgio ir gėrimų.
Konferencija prasidės 7 vai. Į proga pasimatyti su senai pa

vakare, po numeriu 243 Front žįstamais. O svarbiausia, pa- 
remsite. darbininkų savišalpos 
organizaciją.

St., New Haven, ConA.
J. Strižauskas

Scranton, Pa
Pikniko Rengėjai.

Madrid, Isp.—Streikuoja
Sekmadienį, rugpjūčio 12 d. teatrų muzikantail reikalau- 

Lietuvių Darbininkų Susivieni- darni po $1,65 per dienų.

Plieno Darbininkų Unijos Konvencija 
Stoja už Unijų Vienybę

vencijos, kupmet nutarta

Plieno darbininkai da

kovoti prieš sunkias saly- J noj kovoj keliami į viršų, 
gas. Kiekvienoj kovoj, di- Svarbiausi veikimo punk- 
delėj ar visai mažoj, bendro,tai yra šie:
fronto klausimas turi būt! 1. Neatiaidi kova prieš 
iškeltas. Kasdieną dirbtu-, kompaničnas unijas.
vėj turi būt apie tai kalba- j 2. S u d a r y m as bendro 
ma, kaip suvienyti visas fronto iš visų darbininkų 
unijas ir sudaryti vieną di-1 unijų ir visai neorganizuotų 
dėlę masinę uniją plieno in-; darbininkų kiekvienoj kovoj 
dustrijoj.

Priimta 17 rezoliucijų se- •
kainais klausimais: plieno irsbiausių spėkų vyriausiose 
metalo darbininkų veikimo i plieno ir metalo dirbtuvėse, 
p r o g r a m a; reikalavimas j 4. Išvystymas lokalinių

'prieš darbdavius.
3. Koncentravimas svar-

PITTSBURGH, Pa.—Pa
galios pasibaigė Plieno ir nestreikuoti, ' bet pasiduoti 
Metalo Darbininkų Indus- prezidento Roosėvelto malo- 
trinės Unijos konvencijos nei.
sesijos. Priimta militantmė bar ir kalba, kad unijos nie-
programa, pasisakanti už ko gero neduoda, nes vadai 
vienybę visų unijų plieno ir | tiktai pinigus kolektuoja, o 
metalo industrijoj. Priim- darbininkų reikalais visai 
ta nauja konstitucija. Vien- nesirūpina. K o m p a nijos praVesti bedarbių ir socialės! kovų su lokaliniais reikala- 
balsiai išrinkta Pat Cush tuo-ir naudojasi. Jos visur 
nacionaliu prezidentu,1 Jim steigia kompaničnas unijas.
Eagan nacionaliu sekreto-1 Jos net sudaro balsavimus, 

kurie veik visur išeina kojn-

me talo industrijoj.

rium-iždininku; taipgi iš- kurie veik visur išeina koįn- 
rinkta vice-prezidentai, at- panijir-naudai. Jos naudoja 
stovaujanti šešias plieno ir 
metalo industrijos šakas, palaikius darbininkus neži- 
Konvencija užsidarė su di-[nystėj. 
dėlių entuziazmu varyti

apdraudos bilių H. R. 7598; vimais. 
prieš karą ir fašizmą; rei
kalavimai paliuosuoti politi- į jimas Plieno ir Metalo Dar
nius kalinius, Tom Mooney, bininkų Industrinės Unijos. 
Ernst Thaelmann ir tt. ' . 6. Susivienijimas su

Priimti sekami svarbiausi priklausomomis unijomis 
programos punktai: 1/7. Bedarbių organizavi-

1. Reikalavimas tuo jaus mas ir kovojimas už>jų iįei- 
pakelti 35 nuošimčius algų, kalavimus.

2. šešių valandų diena',•
šia nušvietė, visas Amerikos į' penkių dienų savaitė, be nu- 
Darbo Federacijos išdavys-į mažinimo algų. ; •
tęs plieno ir metalo indus- į 3, Panaikinimas skirtumų 
trijoj, taipgi ir kitose indus-i tarp pietinių ir šiaurinių 
trijose. Jisai pažymėjo, jo-[valstijų plieno ir metalo in
gei pakanka gerai pažiūrėti; dustrijų darbininkų algų, 
į pastaruosius streikus San) 4. Teisė'negrams darbi- 
Francisco, Minneapolis, Chi-; ninkams turėti bile darbą 
cagos skerdyklų, Toledo ir'plieno ir metalo dirbtuvėse i 
tt., tuojaus gauni aiškų vei-jbe jokios diskriminacijos 
drodį, kaip ištikimai ponai'delei jų'spalvos.
Green, Woll, Lewis, Tigh ir.1 5. Darbdaviai turi mokė- 
Co. dirba bendrai su NRA’ti po du nuošimčiu pagal 
administracija naudai in- j mokamų algų skalę į bedar- 
dustrijų savininkų. Kvietė bių ir socialės apdraudos 
visus daug smarkiau dar- fondą, kuris turi but unijos 
buotis pertikrinimui atsili- j kontroliuojamas. , ; ‘

visokius skymus; kad tiktai

, , . . ,. Nacionalio s e k r etoriausdarbą pirmyn: organizuoti j E n ra ,tas žiau. 
plieno ir metalo darbinm- 

jkus, vadovauti jiems, kovo
ti įrieš nepakenčiamas dar
bo sąlygas, darbuotis suvie
nijimui visų plieno ir meta
lo unijų į vieną tvirtą masi
nę militantinę uniją.

Mandatų komisija, išduo- 
.1 dama paskutinį raportą, pa- 
I žymėjo, jogei apie vidurį 
j konvencijos pribuvo dau
giau delegatų. Jie suvėlavo 
delei įvairių priežasčių. 
Keletas buvo areštuoti ir po 
kaucija paleisti pribuvo vė
lai, kitiems mašinos buvo 
sugedę. Paskiausias man
datų raportas skamba: 102 kušių plieno darbininkų ir. 6. Paįiaikihimas skubumo 

j delegatai atstovauja Plieno [ įtraukimui jų kovon prieš I sistemos visokiose jo for- 
! ir Metalo Darbininkų Indus-' tuos ponus. Kvietė specia-1 muose.I AlA-VVlAAV -*—' *-'*■*• VlAAAlllklA AllViLlkJ UlIVO * LI • JL V. V ICVv kJjyV/V-'AVV . JL11 Lv \7 0 V7 •

j trines Unijos lokalus; 23 de-diai kreipti atydą į negrų 7. Pripažinimas Plieno ir 
i legatai nuo nepriklausomų ‘ darbininkų organizavimą, į Metalo Darbininkų Indus- 
!unijų ir fraternalių draugi-'jaunimą, kurio nuošimtis trines Unijos.v v fc- ' v

‘jų: viso/125 delegatai daly-i smarkiai plieno industrijoj 
vauja konvencijoj, atvykę'didėja. Kvietė daug dau- 
iš 11 distriktų ir 33 miestų, 'giau rūpintis platinimu uni- 
Didelė didžiuma delegatų— jos organo “Steel and Me- 
tiesiai iš dirbtuvių, iš gele- tai Worker.”' 
ležies liejyklų, nuo maši- Jack Stachel, Darbo Uni- 
nų. Jie atstovavo šimtus jų Vienybės Lygos naciona- 
tūkstančių tos industrijos lis sekretorius, kalbėdamas 
darbininkų, jie taipgi reiškė [ apie darbininkų kovas, svar- 
anų dvasią.' 11 . į blausia pabrėžė, jogei vie-

Iš delegatų kalbų labai [ nybė visų unijų, ypatingai 
aišku buvo, kad Amerikos šiuo laiku, labai reikalinga 
Darbo Federacijos vadų re-j ir kad mūsų visų pareiga 
akcinga politika, tarnaujam j darbuotis priėjimui prie tos 

„i.« --------x----- .t vienybės. Reikia visur skie
pyti bendro fronto idėja. 
Kur tiktai pasireiškia ko
kių nors nepasitenkinimų 
dirbtuvėj, tuojaus reikia 
bendrai visiems tartis, kaip

ti plieno magnatams, daug 
pakenkė plieno darbininkų 
organizavimuisi į unijas. 
Amalgamated Association 
šiuo laiku smarkiai puola, 
ypatingai po pereitos kon-

5. Tvirtinimas ir budavo-

6. Susivienijimas su ne-

Po šios konvencijos vi
siems, reikia darbuotis pra- 
vedimui tų pasibrėžimų gy
venimam Mūsų apšvietos ir 
pašalpos organizacijos turė
tų taipgi gelbėti organizuo
ti plieno darbininkus.

Reporteris.

GINČAI DEL MOTERŲ 
KELINAIČIŲ

New York. — Vietiniuose 
k a p i t a lįstų laikraščiuose 
daug rašoma ir diskusuoja- 
maž ar golfą lošiančioms 
moterims leisti sportaut 
trumpose vasarinėse keli- 
naitėse ar ne. Lyg tai bū
tų koks rimtas klausimas! 
Bet nėra ko stebėtis. Kapi
talistinė spauda juk abelnai 
yra šiukšlynas.

N. J. GANYKLOS
New Jersey valstijom įViršminėti punktai — tai 

unijos reikalavimai plieno tuščias ganyklas valdžia ža- 
ir metalo dirbtuvių savinin
kams; Jie turi būt visur
populiarizuojami ir kiekvie- ra viską nudžiovino.

da atgabent 10,000 galvijų iš 
viduriniu vakaru, kur saus- V

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

GIMINĖS IR VEISLĖS nuotikiu šeimyninio ir lytinio
I

Drauge daktare, ar mokslo1 tarP giminių susigyvenimo. Jei 
yra prirodyta, kad broliai ar-1 ?ik dalyviai pirma to te- 
ba artimi giminės negali tu-' bera svelkl'J.16 nel ®au svelka’ 
rėti lytiškų susinešimu, iš svei-i os '>el-aRad‘»a. tokiuo sanh- 
katos atžvilgio? ‘ | kiavimu, nei jų vaikai nepa-

m • .. , j virsta kokiais išsigimėliais, ži-laipgi ar ir gyvuliu yra tam' • • ± •-T- i ‘ . U1i noma, jeigu vyras ar moteristikros veisles, kur gyvuliai ne- , i x • . . .r ; . ,. 7 _ .. arba abu turi kokiu esmingųgali “veistis (nėra naudinga L?- •• , . _. K fizinių bei protinių trukumų,veisle) su savo veisles giminė-' ; • x -i r •• 9 * . . . .. ! tai panašiu trukumų gali pasi-Įmis? Ar su viena veisle gali- .,v,. . / . L. . .
ma užveisti kita veisle? Mel-j k vajku 
džiu jūs, kad atsakj^tumėt peri ‘ ‘‘

t laikraštį “Laisvę”. I Kai dėl gyvulių, tai jie, po
j tūlo trumpo laikotarpio, nepa- 

ATSAKYMAS i žįsta nei savo tėvų nei brolių 
Kadangi lyties klausimų - ne^ sesei’Ų> Ue veisiasi be jou> 

srityje tebėra nemažai pai-i kiŲ tokių skrupulų, vien tik 
niavos, tai', kad nors trumpai; Wj1“0 instinkto varomi. Gyvu- 
atsakius į Jūsų, Drauge, klau-j ha i. veisiasi ir su savo .veislės 
simus, pasiknaisiau po bentį artimais giminėmis ir su kito-

I kelių seksologų veikalus. Norsl mis, kartais pusėtinai tolimo- 
tų veikalų autoriai kai kuri nhs veislėmis. Iš pastarosios 
truputį skiriasi, jų nuomonės! rušies susijungimų pasidaro 
tais klausimais daugumoje su-į nau.i°s padermės bei rūšys, 

į puola su vienas kito. i Visokių yra susikryžiavimų
Imkite pirmąjį Jūsų pa-j (“cross breeding”), susimaišy-

Į klausimą. Atmetus šalin ti-l gyvūnų ir augmenų tarpe. . 
'kybos, dorovės — moralybės,; Daugelis gamtininkų, bijolo- 
! papročių, tradicijų, tautų bei' gu, suporuodami gana skirtin- 
I padermių intakas ir palikus 
vien tik sveikatos bei higije- 

j nos pamatą, galima tarti, kad 
Kaip matom šis piknikas bus del parėmimo mūsų., j Jytihiai santikiavimai tarpe ar- 

I timų giminių žalos nedaro. 
; Yra ir dabar da nemažai pa
dermių ir tautų, kur paprotis 
lytinio bei šeimyninio tarp gi
minių susimaišymo nuo seno 
yra įsigyvenęs. Ir tarpe civi
lizuotų tautybių yra žymių K

MINERSVILLE, PA.

“LAISVES" NAUDAI

PIKNIKAS
Rengia A.L.D.L.D. 14 Kuopa, su Pritarimu Kitų 

Progr. Darbininkiškų Organizacijų
Visiems žinomoj senoj vietoj

HARLEY SPRING PUŠYNE
Prasidės Sukatoj, 11 Rugpjūčio (August), nuo 6 vakaro

Antryt per dieną iki 12-tai vai. nakties.
ŠOKIAMS GRIEŠ ZEIKŲ ORKESTRĄ

Mūsų piknikuose publika visada būna patenkinta, taip 
bus ir šiame. Bus visokių valgių ir gėrimų. Manoma, 

bus gėras kalbėtojas, kuris paaiškins apie 
mūšų spaudos svarbumą

spaudos. Gi ši komunistinė spauda, tai svarbiausias 
ginklas prieš visų darbo žmonių išnaudotojus-prispau- 
dėjus. Ginklas prieš fašizmą ir rengimą karo! Taigi 
dalyvaudami šiame piknike, prisidėsime prie darymo 
tos spaudos galingesne, sykiu pakvėpuosim malonum 
tyru oru.

Visus kviečiam Rengėjai.

gų veislių gyvūnus ir augalus, 
pagamino ir tebegamina nau
jas ir dažnai aukštesnes rūšis.

Galite miesto skaityklose 
bei knygynuose pasijieškoti 
veikalų tokių įžymių autorių, 
kaip Havelock Ellis, August 
Forel, Paolo Mantegazža, J. 
Richardson Parke, R, į von 
Krafft-Ebing ir • kitų seksolo-’ 
gą-

Y




