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Akademija Leningrade organi
zavo po visą šalį 14 dideliu] 
moksliniais tikslais ekspedicijų., 
Pusė iš jų yra Sibiro srityje.

Sovietų Sąjungoje įvairios: 
įstaigos ir valdžia kas metai or
ganizuoja šimtus visokiais tyri
nėjimo tikslais ekspedicijų. Net į 
šiaurių vandenynuose plaukio-1 
janti ledlaužiai, kurie veda į 
šiaurines prieplaukas laivus su 
prekėmis, irgi užsiima mokslo 
tyrinėjimais.

Vokietijos fašistų vado Hitl 
rio žvaigžde jau leidžiasi že
myn. Pirmiau, kada jis pasi
rodydavo Berlyno gatvėse, tai 
šimtai tūkstančių žmonių išsi
pildavo ant gatvių. Dabar, ka
da jis važiavo sakyti prakalbą 
apie Hindenburgą ir užimti pre
zidento vietą, tai buvo taip ma
žai, kad vietomis daugiau buvo 
aplinkui jo policijos, kaip ant 
šaligatvių susirinkusių žiūrėto
jų. O reikia žinoti, kad šis Hit
lerio buvo pirmas pasirodymas! 
kaipo Vokietijos prezidento. - 
Net buržuazijos reporteriai sa
ko, kad po 18-kos mėnesių Hit-

t , .v„ SIDABRU MUŠA
DOLERIO VERTĘ

Paveikslas vaizduoja, kaip Minnesotos valstijos kareiviai užima Minnea- 
polj. Juos atsiuntė gubernatorius Floyd Olson, įvesdamas karo stovį prieš 
trokų vežikų streiką. Bet Olson ir dabar nerausta beveidmainiaudamas, 

k būk jis “darbininkų draugas.”

Sausra Padare 5 Bilionus Nuostolių, bet 
Valdžia Skiria tik 275 Milionus Pašalpos

LENKAI STREIKIERIAI
VEJAMI Iš FRANCUOS

WASHINGTON, 
sra daugiau ar

— Šau
ni ažiau

lerio viešpatavimo jo žvaigždė sunaikino derlių 24-riose 
valstijose, kurios apima 60 
nuošimčių šalies ploto. 
Kaip skaitliuoja žemdir-

jau leidžiasi.

Rugpjūčio 18 dieną, kitą šeš
tadienį, Maspethe įvyks Amen- byStės ministerija, karščiai
kos Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos Centro Komi
teto pirmas piknikas. Jis ren-j 
giamas palaikymui mūsų žurna
lo “Šviesos.”

ir stoka lietaus padarė 5 
bilionus dolerių nuostolių 
farmeriams. Jinai tiesio- 

Visos New Yor- giniai paliečia 27,000,000 
ko ir New Jersey valstijos kuo-; milionus gyventojus, bet at- 
pos kviečiamos masiniai daly- silieps ir į Visus kitus. Nes 
vauti. ' ' “valgomų daiktų spekuliantai,

matydami trūkumą, jau 
dabar skubiai kelia kainas.

Tuo tarpu Washingtono 
valdžia skiria tik $275,- 
000,000 nukentėjusiem far- 
meriam šelpti; bet su pa
šalpa nesiskubina. Mato
mai, nori, kad tų pinigų 
“užtektų” ir žiemai, kuo
met prisieis 1 maitinti ir 
dengti milionus farmų gy
ventojų, idant juos išgelbė
ti nuo mirties arba išvengti 
jų sukilimo.

i Roosevelt Tarnauja Kapita
listam, Perimdamas Sidabrą
IŠLEIS BILIONUS i 

POPIERINIŲ DOLERIŲ

Washington. — Preziden- 
j tas Rooseveltas rugpj. 9 d. 
; įsakė, kad savininkai, turin
gieji sidabrą gabaluose, visą 
j jį pervestų valdžiai. Įsaky- 
|mas neliečia sidabrinius in
dus, laikrodžius, žiedus, pei
lius ir kt. sidabro dirbinius.

Rooseveltas duos didelių 
pelnų kapitalistams, kurie 
išanksto prisitaupė daug si
dabro. Iki paskutinio laiko 
kaina sidabro uncijos buvo

CHINIJA VENGIA SU
TARTIES SU SOVIETAIS

Shanghai. — Fašistinės 
Chinijos valdžia atsisako 
daryt nepuolimo sutartį su 
Sovietų Sąjunga, Aiškina
si, kad greitai gali būt Ja
ponų karas su Sovietais; 
tai, girdi, bijomės Japonų 
keršto.

Drg. K. Statkus, ąekr. ALDL-jnn nnn n ĮSI !• • 
D. 150 kp. iš Chicagos, prisiun-j 1 OlltkmlIllŲ
tė senų narių duokles ir kartu | _ ... . -- -
už 3 naujus narius. Reikia pa
sakyti, kad Chicagos draugai 
gauna nemažai naujų narių.

Jungtiniu! Valstijų imperia
listai nutarė budavoti du dide
lius bomberius orlaivius armi
jai. -Jie bus labai greiti ir ga
lės be apsistojimo padaryti po; 
5,000/ mylių. Kiekvieno išbu- 
davojimas atsieis nuo $1,000,- 
000 iki $1,250,000. štai kam iš
naudotojų valdžia turi pinigų. 
Kiekvienas supras, kad tokius 
bomberius budavoja ne “apsi
gynimui,” bet užpuolimui ant 
kitų kraštų. Tai tik pradžia; 
jų bus budavojama daugiau.

'Austrijos Komunistų
Indijos Kalėjimuose Partija Veda Kovą

INDIJOJ Anglijos val
džia yra suvarius į kalėji- Komunistų 

20,000 kovotojų už slapta; ji mirtinai

VIENA. — Austrijoj
Partija yra’

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o fšlaimėsite 
Pasaulį!

KARIŠKI MELAI 
PRIEŠ SOVIETUS

Japonijos ir Mandžurijos 
Laikraščiu Provokacijos
SPAUDIMAS Į SOVIETUS 

DEL GELŽKELIO
MASKVA. — Manchu

kuo ir Japonijos laikraščiai 
pilni naujų melų prieš So-1 
vietų Sąjungą. Rašoma, 
būk Sovietų orlaiviai lekio
ję virš Manchukuo, kurį 
tikrumoj valdo Japonai; 
pliauškia, būk Sovietų ar- 

imija ten ir ten perėjus per 
sieną, ir tt. Tais prasima
nymais Japonų imperialis-

Berlynas. — Hitleris kai-’ tai kursto žmones prieš So
po naujas Vokietijos prezi-jvietų Sąjungą, besiruošda- 
dentas padarė “malonę” ir t mi karui.

Nazių Amnestija 
Ne Komunistams

Paryžius.—Franci jos val
džia įsakė 97 lenkams .ang
liakasiams per 48 valandas 
išsinešdinti iš Franci jos. Ki
ti 6 yra laikomi teismui. Tie135 iki 45 centų. O Roosevel- 
darbininkai buvo sustreika- j tas už perimamą sidabrą pa-1 
vę, kuomet du jų tautiečiai 
liko pavaryti iš darbo del 
politinio veikimo. Streikuot 
Franci jo j taipgi laikoma di
deliu prasikaltimu.

Green Priešingas Kovai 
už Thaelmanno Gyvybę

BOSTON, Mass. — Ame
rikos Darbo Federacijos: 
prezidentas Wm. Green at-1 
rašė juodašimtišką laišką 
Mass. Darbo Federacijos 
suvažiavimui rugpj. ;9 d. 
Jame p. Greeil šaukia išvyt 

,:iš Federacijos visus komu
nistus ir jų pritarėjus, tai-'

Jie bus Teisiami Kaipo 
“Valstybės Išdavikai”
PALEIS XAZIUS IR 
MAŽUS KRIMINALISTUS

'paskelbė “amnestiją,” pa
skyrė mokėti po 50 centu su i buosuo^amas tūlus politi- 
biskiuuž unciją. Ketina i niuskaHni"f.irkriminalis- 
supirkt sidabro už $2,000,- j ^us nusikaltėlius, kurių bau- 
000,000. Pasiremiant tuo si. i smč siekia iki šešių mėnesių 
dabru išleis kelis kartus dau-I kalėjimo ir 1,000 markių pa- 
giau popierinių pinigų, neva 
juom užtikrintų. Toks po
pierinių dolerių padaugėji- i 
mas atneš didelį jų vertės 
sumažėjimą, taigi gyvenimo 
reikmenų pabrangimą.

Bet Hitlerio mani-

O Japonijos kariniai lėk
tuvai jau ne sykį skrajojo 
virš Sovietinio Sibiro pa
kraščių; Japonai siunčia 
karo laivus augštyn Amū
ro upe, kuria rubežiupjasi 
Sovietų žemė su Manchu-baudos.

f estas selbia, kad nebus pa- kuo; kelis kartus. Manchu- 
leisti “šalies išdavikai.” Ko- kuo laivai plaukiojo sovieti* 
munistus gi fašistai kitaip nju Amūro pakraščiu. So- 
nevadina, kaip “šalies išda- vietai protestuoja, bet Ja- 

Tas manifestas, to- ponija nepaiso.

Tušti Prižadai Darby
Prie Nainy Naujinimo

Washington. — Valdiška
Namų Administracija ap-mus kovotojų uz slapta; ji mirtinai perse- ni^Lus ir jų pnuarejus, tai- i\amų /įaminisLracija ap-

darbininkų reikalus bei už klojama, tačiaus iš palėpių1^ kovingugs darbininkus skaitliuoja, kad Jungtinėse 
Indijos nepriklausomybę ir rusų skleidžia revoliuci-;abelnai-Indijos 
nuo Anglų imperialistų.

. Tuo pačiu žygiu 
nį veikimą, šiomis dieno-1 iis Plūsta prieš veikimą Vi-

Dabar po 13 mėnesių ką mis buvo plačiai po sostinę Jos Komiteto Gelbė- 
r i i • i rr i • • I ii'miii NT n Vnn In 111 ei n nnntik išėjo iš kalėjimo revo- paskleistas Kom. Partijos .Nukentėjusių ^ nu°

liucionieriai G. Singh ir | 
Pritvi. Juos privertė pa
liuosuot tarptautiniai dar
bininkų protestai. Tiedu 
kovotojai sako, kad jiems 
kalėjime nieko nedavė val
gyt, kaip- tik pusiau žalios 
duonos su vandeniu. Pa
čiuose žiemos šalčiuose ka
lėjimas (Afganistane) buvo 
neapšildomas, o vyriausybė

Su kiekviena diena vis dau
giau išnaudotojai rengiasi prie 
naujo karo už pasaulio persida- 
linimą. Visit jie labiausiai ne
apkenčia Sovietų Sąjungos —
darbininkų tėvynės. Darbiniu- nedavė jokių užklodų. 
kų pareiga visomis jėgomis 
stiprinti revoliucinį prieškarinį 
veikimą. Kova prieš karą, ka
da karas prasidės, bus daug la
biau apsunkinta.

Socialistai vadai pirmiaus 
triūbijo, kad karo ,nebus, kad 
prie jo neprileis Tautų Lyga. 
Dabar jau ta giesmė -sugiedota. 
Dabar II Internacionalas ir gel
tonasis Amsterdavo (unijų) In
ternacionalas sako, kad jie į ka
rą atsakys generaliu streiku. 
Daugiau niekas, kaip darbinin
kų apgavimas.

Leninas po karo mokino, kad 
į karą atsakyti generaliu strei
ku taip jau negalima, kaip ne
galima atsakyti revoliucija. Le
ninas sakė, kad prieš tokią min
tį reikia kovoti; kad tikroji ko
va prieš karą yra iš kalno aiš- 

. kinimas masėms, kas yra “tėvy- 
nes gynimas,” kad reikia ma
ses ruošti tam, kad karą savo 
šalies imperialistai pralaimėtų, 
reikia tam dirbti; reikia suda
ryti nelegalį aparatą vedimui 
nuolatinio darbo, kad imperia,-

Socialistų “Forward” 
Kaipo Streiklaužis

CLEVELAND, Ohio. — 
Socialistų dienraščio “For- 
wardo” agentai derėjosi su 
bosais sulaužyt žydų strei
ką prieš duonos brangumą; 
keikė komunistus kaip 
trukšmadarius. Rugp. 9 d. 
buvo sušauktas masinis su
sirinkimas. Jį atidarė vie
tinis “Forwardo” manedže- 
ris. Bet 3,000 žmonių pir
mininku išsirinko komunis
tinio “Freiheito” atstovą ir 
eilinį streiko ir derybų ko
mitetą.

lapelis, šaukiantis darbi
ninkus kovot lygiai prieš 
visus fašistus, kaip dollfus- 
sinius, taip hitlerinius, taip 
ir klerikalinius; paliuosuot 
visus revoliucinius politka
linius; ruoštis į masinius 
streikus ii; visiems darbi
ninkams išvien nuverst ka- 
pitalistų-fašistų rėžimą, o 
įvest darbininkų diktatūrą, 
prie to einant, jau 
steigt darbavietėse 
ninku Tarybas.

dabar
Darbi-

Paleidžia Austru Nazius
Munich. — Pranešama, 

kad Hitleris' iiepė'/išsisklal- 
dyt legionui pabėgusių iš 
Austrijos nazių. Nuduoda, 
būk jis daugiau nebandys 
per nazių maištus pervest 
Austriją į Vokietijos ran
kas. Ištikro jis neatsisako 
nuo to tikslo, tik savo už
mačią toliau atideda, be
laukdamas patogesnio laiko.

Vokietijos Fašizmo. Girdi, 
to komiteto žmonės, rink
dami aukas kovai už Tha- 
elmanno ir kitų politinių 
kalinių paliuosavimą, “tik 
bando paskleisti komunisti
nę propagandą” tarp 
bo Federacijos unijų.

Tas streiklaužiu 
Green, mat, norėtų, 
darbininkai be protesto lei
stų Hitleriui apsidirbti su 

' Thaelmannu ir kitais revo
liuciniais Vokietijos darbi
ninkų vadais. Bet jo no- 

| rams nėra lemta išsipildyti. 
Pačioje Darbo Federacijoje 
tarp eilinių narių auga 
skaičius kovojančių prieš 
fašizmą ir prieš fašizmo 
aukas.

Dar-

tūzas 
kad

vikais.”
del, reiškia, jog drg. Thael- 
mann, Torgler ir kiti komu
nistai bei kovotojai prieš 
hitlerizmą bus dar aršiau 
smerkiami ir baudžiami.

Thaelmannas yra tampo
mas iš vienos kalėjimo ka
meros į kitą. Sargybiniai, 
mat, j ieško progos jį nušaut 
būk už “bandymą pabėgt.”Valstijose reikėtų panaujint 

bei visai naujų namų pasta
tyt penkis milionus. Kong
resas yra tam skyręs $200,- 
000,000; gal dar skirs iki bi- 
liono dolerių. Valdžia keti
na duot 20 nuošimčių pasko
los bankininkams, kurie im
sis namų statymo bei nau
jinimo darbų. Proga išnau
dotojams pasikuopt iš val
džios pinigų ir paskui veik 
nieko nedaryt. Bet valdžia | įriev^ta,'kad už-
hovija bedarbius tuščiomis j tvirtint Hitlerį Vokjetijos 
viltimis, kad, girdi, .prie tų prezidentu.
.darbų reikėsią 4,500,000 dar- 1 _ *_______
binipkų. Tokiais žadėjimais Austrų Revoliucionierių 
stengiasi juos sulaikyti nuo; ■
kovos uz bedarbių apdrau-i __ _ ........... v. .
dos įstatymą.

Kaip skaitytojams žino?
’’ma, Japonai norėjo labai 
pigiai atpirkti iš Sovietų 
Rytinį Ghinų Gelžkelį. Ka
da Sovietai nenusileido jiem ‘ 
taip pigiai, tai išnaujo Ja
ponija ir Manchukuo pra
dėjo visokias provokacijas 
ir bauginimus. Tikisi, kad 
tuom privers Sovietus veik

Manifestas daugiausia pa-; dovanai atiduoti tą gelžke- ' , 
liečia 6,000 pačių nazių štur- U J apsirinka japoniš- 
mininkų, kurie buvo suimti kieji .akyplėšos. . Sovietai 
kaipo šalininkai Roehmo'kiok tik galėdami vengia 
prieš Hitlerį. Paliuosuoda-; ^aro, bet Japonijos jie ne-, 
mas juos iš stovyklų, jis no- 'bijo, 
ri mtmaldyti bruzdėjimą “ e
tarp nązių prieš Hitlerį ir i Studentas Laimėjo Ba-
taip gauti daugiau balsų 
rugpjūčio 19 d. balsavimuo

se. Tai bus balsavimai po

| Maskva.—Su iškilmėmis 
buvo rugp. 9 d. priimta 116 
vaikų, kurie iš Austrijos at-n >■** m v n • iv» i vaiivų., nuiie ib j^ubuiiiub Pavogė 10 Klllkasvaidziy Vy]ę0 apsigyventi Sovietų

.Washington. — Nuo 1932 
m. pradžios iki šiol buvo pa
vogta 10 > kulkasvaidžių ir 
1,027 šautuvai iš milicijos 
kazermių 29-niose valstijo
se. Daugelį tų ginklų supir
ko Amerikos hitlerininkai.

do Streiką Minneapolyj
CHICAGO.—Illinois UnL 

versiteto studentas Irwin 
Schein buvo nuvažiavęs į 
Minneapolį, norėdamas pa- 
rinkti žinių apie trokų ve
žikų streiką ir jas išspaus
dinti studentų laikraštėly]. 
Kaip tik jis atėjo į streikie-, 
rių centrą, tuojaus milici
ninkai jį suėmė ir nuvarė 
į karišką stovyklą. Ten jis 
rado dar 125 streiko kali- 
nius. Jis dabar pasakoja, 
kad stovykloje žmonės turi 
miegoti ant plikos žemės be 
jokių blanketų bei pagal-?' 
vių. Jis pats tuojaus pa
skelbė bado streiką; per

1

*3
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šalyje. Kai kurių tėvai jau 
nuo pirmiau apsigyvenę So
vietuose.

Tie vaikai yra sūnūs ir 
dukterys revoliucinių Aust
rijos socialistų,- kurie š. m. 
vasario mėnesį su ginklais 
kovojo prieš Dollfusso fa
šizmą. Daugelio tėvai žuvo 
tame sukilime.

. Vaikučiams padėjo revo
liuciniai darbininkai pereiti 
per sieną į čechoslovakiją. 
Iš ten jie nugabenti į Dar
bininkų Tėvynę.

Denver, Colo.—Per smar
kų lietų rugpj. 7 d. labai iš
tvino upės; prigėrė 17 žmo
nių.

■į
skelbė bado streiką; per 
penkias dienas nieko neval- ~

<

•CNjfi

gė; ir taip buvo paliuosuę- 
tas. Sako, milicijos oficie- 
riai bijo, kad ir kiti kali
niai nepradėtų badavimo 
streiką.

SKIRTINGI DARBAI 
BALTAKALNIERIAMS
Washington. — Federa- 

liai šelpimo viršininkai ke
tina atidaryti atskirus dar
bus inteligentams, “balta- 
kalnieriams” b e d a r biams, 
kad jiems nereikėtų maišy
tis su paprastais bedar
biais, gaunančiais blogiau
sius pašalpos darbus.

KUNIGO SŪNUS SU
DVIEM PAČIOM

i

listinį karą pavertus į piliečių 
karą. O tas darbas jau dabar 
reikia vesti. Bet tai nėra socia
listų vadų darbas. Jie plepės 
apie “generalį Streiką” tam, 
kad migdžius mases ir atitrau
kus nuo kovos prieš karą.

Nevalia Juoktis iš 
Romijimy Vokietijoj

Badene, Vokietijoj, šiemet 
atimta veislė Jau 572 vy- 
rąms ir moterims, kaipo ne
tikusiems veistis. Fašistų 
vyriausybė grūmoja bausti 
tuos, kurie juoksis iš tokių 
operacijų.

White Plains, N. Y.—Tei-1 -------------------
sme įkaitintas už dviejų pa- Į Shanghai. — Gręsia bado 
čių turėjimą Erwin Popke, | mirtis pusei miliono Chini- 
35 metų amžiaus, sūnus liu- jos gyventojų del sausros, 
terių Zion bažnyčios klebo- Karščiai šiomis dienomis vi
no. Su viena.nepersiskyręs, durinėj Chinijoj siekia 120 
jis vedė kitą. ‘laipsnių.

Budapest. — Vengrij 
fašistai karštai pasitiko a 
vykusį Austrijos ministe 
pirmininką, naują f ašis 
diktatorių Schuschniggą.

5®
•J



( LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisve Inc.

every day, except Sunday.
M TEN EYCK ^TREET, BROOKLYN, NEW YORK

liškai išnaudotojų diktatūrai!
Mes turime remti tą Partiją!
Turime reikalauti laisvės josios vadui, 

d. Thaelmannui ir šimtams tūkstančių 
kitų anti-fašistinių kovotojų, sukistų į 
'kalėjimus ir koncentracijos stovyklas!
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Foreign countries, per year .__ __ $7.50
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Brooklyn. N. Y.. six months ........... - $4.00
Foreign countries, six months ..._.. $4.00 
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act
. of March 3. 1879

samoji Vokietijoje Padėtis
Tuojaus po birželio mėn. 30 d. įvykių 

(tų skerdynių, kurias Hitleris suruošė 
saviškiams) komunistai pareiškė, kad 
nuo dabar Vokietijos tikrasis valdovas 
yra ne Hitleris, bet armija (Reichs- 
wehr), kuri pildo įsakymus stambiųjų 
kapitalistų.

New Yorko “Post” korespondentas 
Berlyne pereitą ketvirtadienį tą pilnai 
'patvirtino. Jis sekančių dalykų pranešė:

1. Pirmiau, negu Vokietijos armijos 
viršininkai sutiko leisti Hitleriui užimti 
Hindenburgo vietą, jie pareikalavo jo 
pasirašyti dokumentą, pažadantį pildyt, 
naminėj ir užsieninėj politikoj, viską, ką

x armijos viršininkai padiktuos.
2. Hitleris tokį dokumentą pasirašė ir 

jis dabar randasi armijos valdytojų ar
chyvuose. Tuomet armijos viršininkai 
sutiko leisti užimti Hindenburgo vietą 
Hitleriui.

S. Hitleris, savo minėtam dokumente, 
išsižadėjo visokių savo “socialistinių” 
pažadų, kuriuos buvo davęs pirm užim
siant diktatoriaus vietą ir kuriais suva
džiojo mihonus darbininkų, farmerių ir 
smulkiosios buržuazijos.

4. Dabar jis, eidamas savo duotu pa
žadu, pildys stambiųjų kapitalistų 
'(TĄyssenų, Kruppų ir kitų) įsakymus.

irwQxjdi ne, tai armijos viršininkai jį nuvers 
ir paskelbs atvirą militarinę diktatūrą, 
kurios priešakyje atsistos dabartinis ka
ro miriisteris, generolas Werner von 

r Blomberg.
5. Beje, Blombergas yra tuo žmogum, 

kurį armijos viršininkai pastatė daboti 
Hitlerį, jį kontroliuoti.

Žinoma, koi-kas Hitleris bus laikomas 
viršūnėse. Iki jis pildys stambiųjų ka- 

.pit a Ii s tų įsakymus, jis bus jiems geras. 
Dar, reikia žinoti, randai daug suklai
dintų žmonių ir šiuo tarpu, kurie Hitlerį 
seka. Tuo būdu jis kapitalistams reika- 

i Bngas.
A Iš to visko praktiškos pasėkos išplauks 

sekamos: Stambusis kapitalas, kuriam 
rūpi ir teberūpės susikrovimas kuodau- 
giau turtų, pradės dar stipresnes atakas 
ant darbininkų klasės gyvenimo lygmalos. 
Bus kapojamos algos, bus 
darbo sąlygos.

Užsieninėj politikoj bus 
stangų patraukti Amerikos
kapitalistus ateiti talkon Vokietijos kapi
talistam. Hitlerio: prakalba, sakyta Hin
denburgo šermenyse, kaip matėme, buvo 
diktuota a imli jos viršininkų ir kapitalis
tų. Jis plepėjo apie taiką; apie sugyve
nimą su užsieniais. Kitais žodžiais, buvo 
prašyte prašoma paskolų!

i
 Bet milionai Hitlerio pasekėjų, darbi

ninkų ir smulkiosios buržuazijos, taipgi 
farmerių, pamatę, kaip juos “vadas” ap
gavo, Vis labiau ir labiau links į komu
nizmą.- Jau ir dabar tūkstančiai darbi
ninkų «smogininkų ir kitų jo pasekėjų 
perejhą komunizmo pusėn.

Taigi, vienaip ar kitaip, prislėgtos ir 
baisiai: išnaudojamos masės darbininkų 
pagalimus įsitikins, kad komunistinis ke
lias yna vienintelis kelias išėjimui iš tos 

• baisios padėties, į kurią atvedė buržua
zija stę social-demokratija.
K Per Sunkiausius kelius, per jūras pra
lieto darbininkų kovotojų kraujo, per la
vonus •geriausių savo didvyrių Vokieti
jos rroletariatas, vadovaujamas kovin- 

( gos ii* didvyriškos
Komunistų Partijos,

,1

fl

sunkinamos

Jau Ne Maskva, bet Paryžius 
ir Hollyivoodas!

i

Nesijuokit, Amerikos reakcininkai jau 
surado, kad šiuo tarpu Paryžius su Ho- 
llywoodu paveržė iš Maskvos “ardyto
jos ramaus gyvenimo” vardą. Wm. 
Green rašo savo kolegoms į Mass. Wais*- 
tiją, kad Paryžiuje esanti organizacija 
pasimojusi suardyt Jungtinių Valst. or
ganizuotą unijistinį darbininkų i judėji
mą. .. Tasai ponas, matyti, ttiuT; galvoj 
komitetą kovai už Thaelmanno laisvę, 
kurio vyriausioji raštinė randasi Pary
žiuje. ■ i j >

Na, o Los Angeles policijos viršinin
kas pareiškė kitą naujieną: girdi, Holly- 
woodo tūli žymiausieji judžių artistai 
smarkiai aukoja paturėjimui Komunistų 
Partijos veiklos! Iš Paryžiaus eina “ar
dymo darbas,” gi iš Hollywoodo— “ko
munistų finansavimo darbas,” verkia 
Amerikos reakcininkai.

Tai kur pasidėjo Maskva?
Matomai, Maskvos reakcininkai nemi

ni, kadangi jau atsibodo, nes kiekvienas 
melas turi turėti kada nors galą!

Kiek tai liečia Paryžių—taip, ten 
yra tarptautinis centras komiteto kovar 
prieš karą ir fašizmą ir komitetas kovai 
už Thaelmanno laisvę. Bet jo tikslas ne 
ardyti organizacijas, o stiprinti vienam 
dideliam darbui: kovai prieš karą ir fa
šizmą, kovai už laisvę Vokietijos politi
nių kalinių.

Kadangi p. Green yra šalininkas impe
rialistinio karo ir fašizmo, tai jam tas 
nemiela. Jam tas baisu. Todėl jis skel
bia melus, bandydamas nugąsdinti savo 
pasekėjus.

.1 I *

Kad Hollywoode randasi žymių artis
tų (ir ne tik ten, bet šiandien visul* mes 
didelių ir gerų žmonių turime), kuHe re
mia medžiaginiai komunistinį judėjimą, 
tai taipgi tiesa. Bet ką del to ponai re
akcininkai galės padaryti? Su “Maskvos 
auksu” jie bandė sukelti neapykantą at
silikusiuose Amerikos darbo žmonių 
sluogsniuose prieš Sovietų Sąjungą. Net 
ir Prūseika buvo bebandąs tais bjauriais 
melais šerti savo pasekėjus! Bet skel
bimas, kad Hollywoodo didieji artistai 
remia komunistus, pastarųjų nepuldys, o 
tik juo labiau išaugštins.

Jeigu Hollywoodas raudonė ja, tai reiš
kia, kad toji spalva jau yra smarkiai pra- 
siplėtusi.

Kapitonas Haynes (Los Angeles mies
to policijos viršininkas) siūlo padaryti 
Komunistų Partiją nelegališka. Pamirš
ta jis, kad tą patį darė ir Rusijos caras. 
O kur šiandien jis ir jo klika?!

Scė&L Vienos miesto gatvėse, Austrijbj, laike 
civilio Mio tarpe mussoliniškų ir hitleriškų
fašistų.

LIETUVOS HITLERIZACIJA

dedama pa
ir Anglijos

Stalino-Thaelmanno 
nusuks galvą bude-

Kas Tas Jų Didvyris?
Liepos 23 d. Lietuvoj numirė Jonas 

Dobkevičius, Lietuvos Prekybos ir Pra
monės rūmų pirmininkas, buvęs finansų 
ministeris ir kt. augštų vietų užėmėjas. 
Kunigų “Draugas”, apraudodamas savo 
didvyrį, primena:

r ’ t
Už savo darbą ir pasižymėjimus buvo de

koruotas eile ordenų, Lietuvos ir užsienio. 
Caro vardu paduodamųjų prašymų kancelia
rijoje buvo pritarnavęs iki slaptojo patarėjo 
titulo.

Ką ištikrųjų reiškia tasai “slaptasis 
patarėjas,” sunku atspėti, bet tiek aišku, 
kad Dobkevičius buvo caro valdžiai išti
kimas žmogus, tolydžio, žinoma, didelis 
priešas revoliucinio judėjimo.

Kaip kiti caro šnipai ir prisilaižinėto- 
jai, taip ir Dobkevičius, deja, per pasta
ruosius eilę metų dirbo Lietuvos dvarpo
nių ir fabrikantų interesams Lietuvoj, 
padėdamas išnaudotojams lupti darbo 
žmonių kailį.

Kunigams ir ura-patrijotams, todel> 
Dobkevičius yra “didvyris”* Darbinin
kai tokiems turi kitokius pavadinimus.

nių užsienio reikalų ministeriii. 
Mat ir Smetona gatavas parsi- 
duot ne tik Pilsudskiui, bet ir 
Hitleriui. i , < ■>

Kas Tas Smetona?
Laikas ir vėl priminti kas yra 

Smetona. Smetona iš tvirtų

šeštadien., ‘ Rugpj. 11, ’ 1934

l.buvo pasukas J Hitlerio pusę, 
bet vėl pasuko j Pilsudskio pusę. 
Didžiojo karo metu Smetona 
dirbo vokiečių okupantų naudai, 
dabar dirba Lenkijos naudai — 
Lenkijos, kuri irgi nori Lietu
vą okupuot. Smetona gatavas 
dirbt ir Hitlerio naudai, tik čia

buožių. Savo prezidentavimo tur konkurentą Voldemaro as- 
laikais (1919-1920 metų) jis menyj, Tokiu būdu Smetona ne
daug prispekuliavo, ir pra- 

j turtėjo. Dabar jis geras
'buržujus. Kadaise, dar caro 
laikais, Smetona buvo redakto
rius ir rašė straipsnius prieš 

įlenkus. Bet lenkų dvarininkai 
j papirko jį, ir jis nustojo rašęs 
i prieš lenkus. Vadinas, Smeto- 
įna jau nuo senų laikų yra ži
nomas kaip spekuliantas ir ky
šininkas. Smetona, karo me
tu, iki pat 1918 m. lapkričio

■ revoliucijos Vokietijoj ištikimai
■ tarnavo kaizeriui Vilhelmui ir 
padėjo Vokietijai1 'tvirčiau lai-
kyt savo rankose okupuotą Lie- 

Itųvą. Jis buvo okupantų agen
tas. Kada revoliucija nuvertė 
| kaizerį ir Vokietijos buržuazijai 
jgręsė pavojus susilaukt sovie

Nors Smetonos valdžia oficia-į pakėlė karo ruošimo vėliavą, 
liai neskaito save Hitlerio šąli- j Smetona, Tūbelis ir kiti tikėjo- 
ninke, bet faktinai ji vykdo Lie-į si> had Hitleris greit užklups 
tuvoj hitlerizaciją, būtent viso-! Sovietų Sąjungą, todėl jie pra- 
kias'hitlerines priemones darbi-1 Jėjo meilintis prie Hitlerio ir 
ninku smaugimui. Jau uždary-j tikėjosi gaut iš Hitlerio , kokį 
tos įvairios profsąjungos ir fa-jnoi’s apgraužtą kaulą. Kada 
šistai rengiasi visai neleist nau- i Hitleris pasirodė bejėgis už- 
jų profsąjungų kurt. Tautiniu-! klupt Sovietų Sąjungą, tai vėl 
kams rūpi ir visai likviduoti vi-; Smetona su savo šaunia kom- 
sokias organizacijas ir dagi par-’Ponija kreipėsi į Pilsudskio pu- 
tijas. Paliks tik tautininkų or- j sę.
ganizacijos. Į ligonių kasas ga_ I Tame laike, kada Smetona su 
Įima bus rinkti tik tuos, ką fa-! saviškiais atvirai palinko į Hit- 
šistai pasiūlys. Bedarbiams i lerio pusę, Voldemaras įsivaiz- 
draudžia kilnotis iš vietos į vie-;dino, kad-vėl atėjo jo dienos, 
tą, kaimiečiams draudžiama va- i Voldemarui buvo pasiūlyta įeiti 
žinoti į miestus darbo ieškot. I į vyriausybę ir užimt minister io 
Darbininkų organizacijų vietą'vietą. Voldemaras pareikalavo 
užima fašistų sudaryta “genera-j sau tokių teisių, kokiomis natir 
line atstovybė”, manoma įvest plojasi Hitleris Vokietijoj. Bet 
įmonėse seniūnus, kad jų pa-į tuo metu tautininkų eilėse vir- 
galba lengviau būtų kovot> su‘šų paėmė pilsudskininkai, ir 
streikais; Trumpai pasakius, i Voldemaras Hitlerio vietos :ne- 
fašistams rūpi atimt iš darbi-'gavo. Dabar hitlerininkai '(vol-

tik senas spekuliantas ir ky
šininkas, jis kartu ir parsida
vėlis, kuris gatavas Lietuvą 
parduot ar Lenkijai, ar Vokieti
jai, ar kitiems imperialistams, 
kad tik jie apgintų Lietuvos 
buržuaziją, dvarininkus, buo
žes ir visokius naudotojus nuo 
proletarinės revoliucijos, kad 
tik jie greičiau sudaužytų So
vietų Sąjungą, kad tik jie padė
tų Lietuvos fašistams labiau 
smaugti Lietuvos 'darbininkus ir 
valstiečius.

Smetona, kaip ir Voldemaras,
tai aršiausi darbininkų ir val
stiečių priešai. Tai Smetona ir 
jo vyriausybė padeda buržu
jams, dvarininkams ir buožėms 

į smaugti darbininkus ir kaimo
I tų valdžios, tuoj Smetona pasu-. biedniokus, tai jis vis sunkės
imo į lenkų pusę, kur jis niatėlnjus kaja retežius darbo žfno- 
Į jėgą prieš revoliuciją. Smetona !nėms.
|tuo metu kvietė *į savo armijai 
[lenkus generolus ir karininkus, i 
Tais laikais Smetona paskyrė ■ 
Lietuvos kariuomenės vadais 
Lenkijos defensyvos (žvalgy
bos) agentus Žukauską ir Vai- ■ 
tekūną. Pastarieji 1919 m. ru-1 

'denį ruošė perversmą Lenkijos I 
'naudai, bet nepasisekė. Areš- j 
ituotą Vaitekūną Smetona išgel-j 
bėjo iš kalėjimo ir paleido į! 

I Lenkiją, kur laikinai buvo pabė-I 
Įgęs ir Žukauskas.

1921 metais Smetona smar
kiai išstojo prieš lenkus, bet po 
j 1926 metų fašistinio perversmo 
'Lietuvoje, Smetona aiškiai pa-i 
suko į Pilsudskį©- pusę', o Vol-j 
demaras labiau žiūrėjo į Vokie- 
tijos pusę. Po fašistinio per-j

Kam rūpi pamatyt geresnį 
gyvenimą, tas būtina* turi ko
vot, kad ne tik Voldemarą, bet 
greičiau nuverst ir Smetoną ir 
visa fašistu valdžia. C 4. *
(Iš “Tiesa”, organas Lietuvos 

Kom. Partijos.)

Skendimai Maudyklėse
KAUNAS. — Miesto savival

dybės žiniomis nuo birželio 3 d. 
ligi liepos 22 d. visose. Kauno 
maudyklėse nuskendo 5 žmonės, 
iš jų 2 vaikai. Per tą patį lai
ką 63 iš skendusių buvo išgel
bėti. Už nesilaikymą maudy
mosi tvarkos buvo per tą laiką 
surašyta 21 protokolas, 7 jau 
yra burmistro nubausti pinigi-

versmo Vokietijoj Smetona jau ‘nėmis baudomis.

ninku organizacijas, kad jiems demarininkai) pradėjo ruoštis 
sunkiau būtų streikuot. prie naujo perversmo, bet sme-

Kad fašistams lengviau būtų j tonininkai (pilsudskininkai) su
vest kova su darbininkais, didi- į sekė vojdemarininkų-hitlerinin- 1 
narna žvalgyba, policija j kalėj i- kų planą ir vėl Voldamarą iš- 
mai. Darbo inspektoriams didi- trėmė į Zarasus. ,
narnos teisės kovoj su streikais, j Voldemarui į pagelbą eina 
Kadangi augą nepasitenkinimas Hitleris. Jis nesigaili pinigų/' 
kariuomenėj, tai tautininkai ku-:kad papirkt karininkus ir pa-j 
ria naują kariuomenę — lietu- vienius valdžios žmones. Volde- j 
viškus “kazokus”, pavadintus marininkai-hitlerininkai su Ku-! 
dragūnais. Jie bus sudaryti iš biliuno, aviacijos ir kitų karino- j 
buožių ir pirmoj eilėjt bus šau-'men§s dalių karininkų pagelba 
kiami prieš darbininkus ir vals-'naktį nuo 6 į 7 birželio ruošia 
tiečius, išstojusius į kovą. Ir i 
daug kitų priemonių įveda tau
tininkai.

Kokia mūsų pareiga? Mūsų 
pareiga kovot prieš Lietuvos 
hitlerizaciją, prieš fašistinio 
jungo didinimą. Mūsų pareiga 
ant kiekvieno žingsnio atremt 
fašistinį puolimą ant darbiniu- [ 

to mitingus, demonstracijas,1

pučą. Pučas nepasisekė. Jei 
pučas būtų pasisekęs, tai Vol
demaras ne tik tučtuojau būtų 
susitaręs su Hitleriu, bet ir dar 
smarkiau būtų pradėjęs pult 
darbininkus ir daužyt jų orga
nizacijas. Voldemarui rodos, 
kad smetonininkai per lėtai

- - - I ruošiasi ne tik prie karo
kų ir valstiečių ir ruošt protes-USSR'S, bet ir perlėtai smaugia 

„ , demonstracijas, 'dubininkus. Voldemaro laimė-

su

skelbt politinius streikus. Jeigu ;jifnas būtįl palengvinęs Hitle- 
darbininkai ir valstiečiai neko- riui pagrobt Lietuvą ir geriau <
vos, tai fašistų puolimas ant 

■ darbininkų ir valstiečių vis di
dės, ir Lietuvoj neužilgo bus gy
vent dar sunkiau, kaip Vokieti
joj., Tik kovodami mes pajėg
sime atremt fašistų puolimus ir

ruoštis į karą su SSRS. Tas • 
laimėjimas kartu padidintų 
jungą, fašistų kraunamą ant | 
darbininkų pečių. Tai tur ži-( 
not kiekvienas Lietuvos darbi
ninkas, kiekvienas valstietis,

geriau paruosim dirvą fašistų j kiekvienas kareivis, 
valdžios nuvertimui. Kad ta Į 
kova' geriau sektųsi, visos mūsų ( 
partijos organizacijos turi gerai j 
ją paruošt vietose'ir vadovauk fašistų yyriaugybęs 
jai. Be komunistų partijos vh-' 
dOvavimo darbininkai negalės' 
nuverst fašistų nuo savo spran-1 
do.
Keno Naudai Buvo Daro- !1U0 senų yra Vokietijos 

imperialistų agentas. Jis pats 
ne tik gimęs Vokietijoj, bet iš- j

Kas Tas Zaunius?
Per ilgus metus tautininkų! 

,jr___ ________ užsieniu/
.reikalų ministerių įbuyo Zau-! 
jiiius. Daug kas iš darbininkų j 
ir valstiečių jau užmiršo, kas 
tai yra Zaunius. Zaunius jau'

mas Pučas?
Tautininkų partijoj randasi j 

dviejų nusistatymų žmonės. 
Vieniems rūpi greičiau susitarti 
su Pilsudskiu, kitiems— su Hit
leriu. Bet vieniems ir kitiems 
rūpi paremt tuos; kas smar
kiau ruošiasi į karą prieš So
vietų Sąjungą. / Ir vieniems ir 
kitiems rūpi dar labiau smaug
ti Lietuvos darbininkus ir kitus 
darbo žmones.

Po fašistinio perversmo Vo
kietijoj 1933 m. tuoj Lietuvos 
Valdžia aiškiau pasuko į Hitle
rio pusę, nes tuomet Hitleris

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

SILPNAS KRAUJAS, 
SILPNA APYTAKA

nas, nepersikošia per inkstus 
i gerai. O gal ir kraujagyslės, 

.! arterijos yra apykietės, skle- 
Aš matydamas laikiaštį. rozo apgadintos, kaip neretai 

“Laisvę , randu daug patari-! 
mu nuo visokių ligų. Prašau į 
patarti ir man. Aš “Laisvę”! 
myliu skaityti, bet man atsa-. 
kykite per laišką.

■ pasitaiko pagyvenusiam žmo- 
' gui.

Kad visa tai bent kiek pa- 
' lengvinus, pataisius, 
' Jums higijeniškiau 

Aš esu 65 metų vyras, sve-| kiek tik aplinkvbės 
riu 165 s v.- f 
vau labai sušalti, i 
metė po krūtine skaiišmai, ir, 
mano visas kūnas yra skau-| 
dus, nutirpęs. Ir viduriuose' 
labai karštis; šlapimas raudo
nas, lyg kraujas; rankų ir J 
kojų pirštai kaip užmirę. Gu-I 
lėt negaliu. Pas daktarą nei-' 
nu, nes jau 4 metai be darbo.'

Prašau patarimo, ar gale-'gaj vartojamas maistas daug 
čiau pasigydyti, kokiuos vais^ prilipina plytų, kur jų reikia 
tus vartoti. Svaiginamų, gėri-! organizmo statyboje. Manau, 
mų . negeriu. | būtų neproŠalį ir toniko var-

| toti, kraujui greičiau atgauti, 
į Į puskvortę virinto vandens iš- 

ammonium 
neišpildau vieno Jūsų1 citrate H lb.”, o paskui įber-

reikės 
gyventi, 

___  ___„__ leistų, 
žiemos metu ga-. Suprantu gerai Jūsų būklę: 

’ be darbo 4 metai, nebejaunas
j žmogus, be sutaupų, be ištek- 
į liaus. . . nelabai ką gali su 
j higijena susitaikyti. Tai aš 
j bent trumpai paminėsiu, ko 
I Jums reikėtų.
j Reikėlo visų pirma žmonis. 
I ko maisto: paprasto, gamti- 
! nio, nesugadinto. Sąmonin-

ATSAKYMAS
Na, tai, Drauge, atsiprašau,' tarpinkite “Iron 

kad
prašymo: kad atsakau ne lai-j kite ir “Cojiper sulphate 1 
šku, bet per “Laisvę”. Laiš-' gr.” Imkite po šaukštelį, su
kams rašinėti laiko neužten-! pienu, po valgio, per ilgą lai
ka. Tik i^tys intimieji klau-. ką.
simai, slaptieji tenka laiškais; Vartokite po truputį ir sky- 
atsakinėti. O jūsų klausimai I dinės liaukos, kuri senyvam 
juk paprastučiai, įdomūs iiv žmogui nebėra labai veikli.

tikimai tarnavo .Vokietijos kai- naudingi daug kam. Tai vie-1 “Thyroid tablets, gr. J/2» P.
zeritii. Ne veltui Zaunius oku- nu užsihiojimu, per dienraštį,' D., No. 100.” Po vienąv prieš
pacijos metu buvo paskirtas daug kam lauktų žinių pa-; valgymą. lodo tinktūros po
karinių okupantų cenzorium.1 skleidžiu. I lašą dukart kas savaitė, žuvų
Zauniaus pareiga buvo žiūrėt, Gal Jums, Drauge, tas su- aliejaus bent po Šaukštą kas 
kad Lietuvos spauda nieko ne- šalimas ir yra padaręs kokios'diena.
rašytų prieš. Vokietiją, kad j žalos. Kas čia dabar tai su- šiltos maudynės, saulės švie- 
nięks nekliudytų Vokietijai ■ vaikytų. O'gal ir nuo taip,sa, geras oras, pasivaikščioki- 
okupuot Lietuvą. Po fašistinio; kokių priežasčių susidėjo krū-l mai, gilus kvėpavimas p#vu, 
perversmo Vokietijoj Zaunius, von tos Jūsų bėdos, negalės, [masažas, braukymai ir kitos 
liko Hitlerio agentu. Kaip Hit- Jūsų aprašymas nurodo,1 fizinės priemonės nemažai
lerio agentas jis pritarė ir Vol- kad kraujo apytaka nėra.Į Jums pagelbėtų. Jūs negeriat 
demaro pučui. Smetona žinojo,; Jums tvarkinga. Gal kartais —vyras! Bet neminėjote rū- 
kad Zaunius — tai Vokietijos i inkstai Jums yra apgedę, kai kymo: jei rūkote, būtinai 
agentas, ir visgi jis laikė Zau-'sakot, kad fr šlapimas raudo-' įveskite.
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Matęs

Lietuvos Darbininkų Gyvenimas ir Kova

Anglijos Pramonių Sąjun
ga nusprendė jieškot savo 
dirbiniams rinku Manchu-

vien ingoj 
ir atremt 
ir naudo-

Streikas Fabrike “Drobė

Liepos 4 d., buvc\ padarytas 
išstojimas ties vokiečių atstovy
bę. Grupe darbininkų jaunuolių 
išdaužė atstovybės langus, šauk
dami “Tegyvuoja d. Thaelman- 

šalin Hitleris!” Iš

rašai Internacionalas visuo

Darbininkų Bruzdėjimas
) Padėjo t

Draugai inkariečiai, mus fab
rikantai baisiai išnaudoja. Su- 
siorganizuokim ir paskelbsim 
kovą už geresnes darbo sąlygas.

Inkarietis.

“Tiesa”, Organas Lietuvių 
Komunistų Partijos.)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves. 
tuvių, kitokių

šistinčse šalyse
Bet ko-del,

mo administracija vėl paleido 
darbą fabrike.

Birželio 23 ir 24
Jankauskas būdamas girtas 

gyrėsi, kad ką jis norės, tą nu- 
Tą girdėję

Kaliošų fabriko “Inkaras” 
administracija nutarė uždaryt 3 
mėnesiams fabriką. Bijodama 
darbininkų pasipriešinimo, ad- 

reforma”. Bet ministracija melagingai pranešė 
darbininkams, esą fabrikas su-Į 
stabdomas remontui tik 10-čiai' 
dienų. Darbininkų didelė gru-’ 
pė nuėjo pas “darbo” inspekto
rių. Bet šis kaipo tikras fab
rikantų reikalų gynėjas irgi ėmė

jie turi valdžią savo ranko
se ir ištikimai gina kapita
lizmo reikalus. Arba pa- 
žvelgkime į Jungtinių Vals
tijų Bridgeportą ir Milwau- 
kę. Šių miestų valdžia jų 

! rankose. Bet ar gi Bridge- 
(porto McLevy arba Milwau- 
; kės Hoan šiandien gina dar- 
■bininkų klasės interesus?
Ne, negina. Adleris gi sa- 
palioja, kad Antrojo Inter
nacionalo ir įvairių socialis- 

itinių partijų vadai jau pri- 
| pažįstą taip pat revoliucinę 
i taktiką.
i Negali būt dvi taktikos, dvi 
' veikimo metodos. Jeigu yra 
i revoliucinė taktika, tai nėra

Reikalavo Paliuosuot 
Thaelmanną

Italijos fašistų vadas, Mussolini, revoliucinių 
darbininkų smaugikas, nusitraukęs paveikslą 
laike konflikto su Vokietijos Hitleriu delei Aust
rijos.

Čechoslo- 
kitur. Švedijoj

ma “valio!”
Fabriko sustabdymas iššaukė 

darbininkuose bruzdėjimą. Po
licija prie fabriko vartų areš
tavo 10 žmonių. Bet tas bruz
dėjimą nesumažino. Darbinin
kų tarpe ėjo kalbos apie reika
lingumą užimt fabriką ir ne

yra Adlerio ir kitų Antrojo 
Internacionalo vadų vyriau
sias tikslas. Atsiekimui to 
tikslo jie nesigaili revoliuci
nių frazių apie “žmonių su
kilimą prieš fašizmą”, “apie

tą bilių Komunistų Partija 
organizuoja plačiausias dar
bininkų mases.

Matote, Socialistų Partija 
vartoja reformistines veiki
mo metodas, reformistinę 
taktiką. Bet nauda iš to ne 
darbininkams, o kapitalis
tams.

Tuo tarpu Komunistų Par
tija vartoja revoliucinę tak
tiką, revoliucinę veikimo 
metodą. Jos veikimas yra 
naudingas darbininkų kla
sei.

Matote, pati bedarbių ap- 
drauda yra 
vienam atsitikime jinai vir
sta talkininkavimu buržua
zijai, mulkinimu ir apgaudi
nėjimu darbininkų, o kitam 
atsitikime jinai kerta skau
dų smūgį visam kapitaliz- įtikinėt susirinkusius darbinin

kus ir darbininkes, kad fabri
kas tiktai 10-čiai dienų sustab
domas. Darbininkų atstovas 
reikalavo parodyt administraci
jos raštą del fabriko sustabdy
mo. Inspektorius ilgai visomis 
keturiomis stengėsi išsisukt, bet 

’ i reikalau
jamą raštą. Pasirodė, kad raš
te administracija pranešė in
spektoriui apie sustabdymą dar
bo fabrike 3 mėnesiams. Tas 
iššaukė didelį pasipiktinimą 
darbininkuose prieš inspektorių, 
norėjusį kartu su fabrikantais 
paslėpt nuo darbininkų tikrą 
fabriko sustabdymo laiką. Su
sirinkusių darbininkų atstovams 
pareiškus, kad dabar darbiniu- tracij 
kai aiškiai mato, jog inspekto- so.) 
rius yra ne darbininkų reikalų kelnes ir užfundijęs buvo priim 
ginėjas, kaip jis save rėkia- tas į darbą 
muoja, o darbininkų mulkinto-j d 
jas ir fabrikantų agentas 
stovėjusi čia pat darbininkų irjvarys nuo statybos 
darbininkių minia karštai pri- j darbininkai pirmadienį, birželio 
tarė atstovo žodžiams, šaukda- 25 d. pranešė statybos adminis

tracijai, kad Jankauskas reika
lauja iš darbininkų kyšių ir pa
reiškė, kad už tai jie Jankaus
ką itvys iš statybos. Atvežę 
“tačką” darbininkai griebė Jan
kauską ir išmetė. Buvęs čia 
dešimtinipkas prašė nusiramin
ti, o . atvykusieji prašyt darbo 
darbininkai džiaugsmingai pri
tarė. Taip darbininkai tur pa
sielgt su šunimis ir rangovų 
chalujais.

Fabriko administracija suma
nė numušti darbininkams uždar
bį 10-12 nuoš. Darbininkai su 
tuo nesutiko ir reikalavo arba 
nemažint uždarbio, arba išmo
kėti kompensacijos. Įsikišo 
“darbo” inspektorius. Kadangi 
samdytojas nenori mokėt kom
pensacijos, nes tai jam apsiei
tų apie 36 tūkst. litų, tai ir in
spektorius įkalbinėjo darbinin
kus ne*reikalaut kompensacijos, 
bet.. . sutikt su uždarbio suma
žinimu 7 nuoš. Darbininkai ne
klausė mulkintojo-inspektoriaus 
ir sustreikavo. Streikuoja 72 
darbininkai ir darbininkės.

Darbininkė.

Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Kepėjų Pasitarimai
Sąryšy j su profsąjungų užda

rymu ir kepėjai, kaip visi kiti 
darbininkai, prisidėjo prie pro
testo prieš profsąjungų uždary
mą kampanijos.

Buvo pravesti įmonėse kele
tą pasitarimų, kurie apėmė apie 
30 darbininkų. .Pasitarimuose 
buvo priimtos protesto rezoliuci-

Austrijos socialdemokrA- metais.” Kad sulaikyti tuob 
tai pasiuntė Antram (Socia\darbininkus nuo komunizmo 
listų) Internacionalui reika
lavimą, kad būtų sudarytas 
bendras frontas su komuni
stais prieš fašizmą. Jie pa
reiškė, kad fašizmas Austri
joj ir Vokietijoj sudaužė vi- 
sas iliuzijas^ taip energingai Jsocialistinę diktatūrą 
skiepijamas sccialdemokra-’ 
tų, kad ramiu keliu bus ga
lima nuversti kapitalistų; 
viešpatavimas. t

Antroio Inter nacionalo 
vadai svarstė austrų reika-! 
lavjmą. Varde Internacio
nalo Komiteto sekretorius 
Friedrich Adler duoda atsa- į 
kymą. Pats Adleris yra di-; 
delis šulas Austrijos social-! 
demokratijos. Jisai nema-! 
v • zai

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661

mui.
r Pono Adlerio laiškas aus
trams sočia Idemokratams 
įparodo Antrojo Internacio- 
jnalo vadų susinervavimą, ir 
'susirūpinimą. Bet jie ner- 
vuojas ne tiek del to, kad fa- 'prispirtas jis^parodė 
šizmas laimėjo Vokietijoj ir 
Austrijoje, kiek delei to, kad 
eiliniai s o c i a 1 d emokratai 
reikalauja bendro fronto su 
komunistais, kad socialde
mokratai darbininkai kryp
sta prie komunizmo.

stojimo vietoj buvo areštuoti du 
jaunuoliai Borisovas ir Vitkaus
kas.; Laikraščių žiniomis, tie 
du jaunuoliai perduoti teismui. 
Fašistų valdžia vien už tai ruo
šia jiems kalėjimą ilgiems me
tams. Fašistų valdžia, naikin
dama Klaipėdos krašto autono
miją, nuduoda kovą prieš hit
lerininkus Klaipėdoj. O kai jau
nuoliai šaukė obalsį prieš Hitle
rį, fašistų valdžia stojo Hitle- 

Prie protesto streiko prisidė- rj0 pusėj ir suruošė jaunuoliams 
jo beveik visi, su kuriais buvoteismą, 
pravesti pasitarimai (streikavo! 
nuo 15 m in. iki 1 vai.).

Po tos kampanijos buvo p ra-, 
vesta dar eilė pasitarimų, kur; 
buvo svarstomi profsąjungų už-J 
darymo ir “Generalinės darbi-j 
ninku atstovybės,” Ligonių ka-! 
sos rinkimų ir tolimesnio orga
nizavimo klausimai. Tokie pa
sitarimai buvo pravesti apie 8J kuo; bet ten susidurs su Ja- 

Po tų pasitarimų pasisekė su- ponais.
daryt du pilnu prof rateliu iš 10 
žmonių ir vienas dar nepilnas 
iš 3 žmonių. Išviso dabar or
ganizuotų darbininkų profrate- 
liuose yra 13.

Paskutiniu laiku Centro Biu
ro buvo išleistas atsišaukimas 
kepėjams. Atsišaukimas buvo 
prieš atstovų rinkimus iš kepė
jų į “darbo atstovybę.” Atsi
šaukimų buvo apie 70-80, bet 
skaitė žymiai daugiau darbinin-

tų, kurie sušilę įkalbinėjo 
darbininkams, kad buržua
zinės demokratijos ribose 

_ „ ramiu reformų keliu bus ga-
^cionalo vadovybėm Vadina-i Įima nugalėti kapitalizmas 

si, lūpomis savo sekreto-j ir atsiekti socializmas. O 
riaus pono Adlerio jie kai- , dabar savo laiške austrams 
ba už “veikimo vienybę”, i jisai jau tvirtina, kad Ant- 
bet darbais palaiko darbi-1 rasai Internacionalas pripa- 
ninkų eilių padalinimą, atsi- žįsta reformistinę ir revo- 
sako sudaryti bendrą fron-1 bucinę taktiką. Ir, girdi, 
tą. į kaip greitai komunistai pri-

Adleris bijo vieno dalyko.1 pažins šias dvi veikimo me- 
Jis bijo socialdemokratų Į todas, taip greitai bus gali- 
darbininkų pasvirimo link ma su jais susivienyti. Bet 
komunizmo. Todėl su giliu faktas yra, kad šiandien 
apgailestavimu jisai savo-Adleris ir kiti Antrojo In- 
laiške pripažįsta tą faktą, Į ternacionalo šulai pradėjo 
kad daugelis socialdemokra-' garsiai vartoti revoliucines 
tų darbininkų (kuriuos jisai frazes tik savo reformisti- 
vadina “nepastoviais ele-1 nių darbų pridengimui. Pa- 
mentais”), “supurtyti įvy-1 žiūrėkime į jų veikimą An- 
kiais, pereina prie komunis- glijoj, Švedijoje, 
tų šiandien vėl, kaip 1919 vakijoj

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUIaski 5-0727

Komunistų Partija irgi 
stoja už bedarbių apdrau- 

kur dar neužplūdo kruvini' Ret jjnai pasiūlė tokį 
fašistai. Adleris tatai pui-.'bilių, kuris sako, kad ap- 
kiai žino, bet meluoja per; (jraudos kaštus turi padeng- 
akis Austrijos socialdemok-jti valdžia ir darbdaviai. Už 
ratams darbininkams, kurie 
fašistų yra žudomi ir kan
kinami. Mat, kad tik juos 
sukurstyti prieš komunis
tus. Bet veikiausia tas ne
pavyks. Austrai socialde
mokratai darbininkai pama
tė, kad komunistai yra jų 
draugai ir tikri kovotojai. 
Jie pamatė, kaip komunistai 
kartu su jais kovojo ant ba- 
rikadų prieš fašistus. Už tai 
jie šiandien reikalauja ben
dro fronto su komunistais 
ne tik Austrijoje, bet visam 

*;. Adlerio laiškas 
neužtroškins to austrų rei
kalavimo. Demagogija ir 
apmelavimas komunistų ne- 

mokratams gieda, būk Ant-j^auS Jam tepagelbės .
Demdgogijos pas Adlerį 

met stovėjęs už darbininkų netrūksta. Jis gali net aug- 
bendrą veikimą! Ir toliau štyn kojomis apsiversti, 
sako: “Ko šiandien darbi- idant sulaikius socialdemok- 
ninkų klasei labiausia rei- ratus darbininkus prie Ant- 
kia, tai veikimo vienybės,! rojo Internacionalo. Jis 
kaip fašistinėse, taip nefa- puikiai žino, kad nuo pačios 

i pradžios šio šimtmečio Ant- 
pavyzdžiui, rasai Internacionalas atme- 

Amerikos Socialistų Partija tė ir pasmerkė kiekviena re- 
neduoda atsakymo į Ameri- voliucinę taktiką prieš bur
kos Komunistų Partijos pa- žuaziją. Puikiai jis žino, 
siūlymą sudaryti bendrą nes jis pats buvo vienas iš 
frontą prieš karą ir fašiz 
mą? A.S.P. yra sekcija An 
trojo Internacionalo. Jos 
vadai įeina Antrojo Interna

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūžies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tai Ką Dabar Gieda Antrojo 
Internacionalo Vadai

Adleris bando įkalbėti, 
būk komunistai esą priešin
gi palaikymui ir gynimui 
darbininkų teisių, kurias jie vietos reformistinei *takti- 
dar turi buržuazinėse nefa- i kai. Kas bando darbinin- 
šistinėse šalyse. Kiekvienas kams įkalbėti, kad abidvi 
susipratęs darbininkas tik taktikos gali eiti ranka ran- 
nusijuoks iš tos Adlerio pa- kon, tas apgaudinėja darbi- 
sakos. Jie puikiai žino, kaip, ninkus.
pavyzdžiui, Jungtinėse Vai- štai pavyzdys. Amerikos 
stijose Komunistų Partija Socialistų Partija neva sto- 
veda neatlaidžią kovą už janti už bedarbių apdraudą. 

pasitarnavęs del Austri-' darbininkams žodžio, spau- Bet jinai puldinėja ant kelių 
proletariato pralaimėji- ■ dos įr susirinkimų laisvę,; prieš Washington© ponus, 

kaip mes visais būdais ko-1 remia buržujaus Wagnerio 
vojame prieš reakciją, prieš reformistinį neva apdraudos 

j. Kaip bilių, kurio našta suverčia- 
tik kovai mes siūlome sočia- ma ne ant valdžios ir kapi- 
listams sudaryti su mumis, talistų, bet ant pačių darbi- 
bendrą frontą. Tą patį da- ninku.
ro mūsų draugai Anglijoj, 
Franci jo j, Švedijoj ir kitur,

—3,000 
kalbos vid. mokyklai sigandusi darbininkų bruzdėj 
lt., Šiaulių žydų kai 
mokyklai—2,000 lt.”

Lapenui Rūmai, Darbinin
kams Algų Kapojimas

Metiniam “Maisto” b-vės ak
cininkų susirinkime, š. m. gegu
žės 30 d., Lapenas savo apyskai
toj pranešė, kad “sumažėjus 
apyvartai sumažėjo ir išlaidos. 
Padieniams darbininkams su
mažėjo (lyginant prie 19^2 m.) 
214 tūkst. 641 lt., tarnautojams 
55 tūkst. 035 lt. ir tt. Viso 
822 tūkst. lt.” Kadangi dabar, 
kaip sako toliau Lapenas,—“at
lyginimas padieniams darbinin
kams ir tarnautojams sudaro 1 
mil. 615 tūkst. 209 lt.”, tai iš
eina, kad per 2 metus darbinin
kų ir tarnautojų bendras uždar
bis sumažėjo vienu trečdaliu.

Tad nenuostabu, kad “Mais
to” direktorius ir fašistų-tau- 
tininkų šulas, Lapenas pasista
tęs sau Kaune puikius rumus. 
O “visos tautos” girtuoklis -y 
Smetona dar dumia savo kalbo
se akis, esą nuo krizio visi ly
giai kenčia.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

Streikai Vilkijoj
Gegužes 5 d. turėjom kraut 

iš baidoko cementą. Pernai 
gaudavom po 2 lt., šiemet parei- 
kalavom 4, bet naudotojui Švar
cui nesutikus, paskelbėm strei
ką. Dirbom 7 lietuviai ir 7 žy
dai. Naudotojas atleido žydus, 
o lietuviams pridėjo po 3, 5 lt. 
Bet mes nesutikom dirbt be sa
vo draugų žydų, ir. naudotojas 
juos vėl priėmė į darbą. Drau
gai darbininkai, tik 
kovoj galėsim laimėt 
visus fašistų .valdžios 
tojų puolimus.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

k sudarau su 
amerikoniškais 

Mį Reikalui esant 
B ir padidinu to- 
N kio dydžio, ko- 
H kio pageidauja- 
|w ma. Taipgi at- 
V maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

mo.
Adleris bara Austrijos so 

cialdemokratus, kurie reika-1 fašistinį bosų terorą 
lauja darbininkų klasės vie-/i 
nybės. Jo atsakymas yra! 
dar vienas užpuolimas ant 
komunistų ir jų apmelavy 
mas.

Dar pernai Komunistų In
ternacionalas pasiūlė Ant
ram Internacionalui suda
ryti bendrą frontą prieš fa
šizmą. Visose šalyse komu
nistinės partijos padavė pa
našius pasiūlymus socialis
tinėms partijoms. Tos par
tijos, atsimenate, atmetė pa-1 
siūlymus, pasiremiant neva 
tuo, kad Antrasai Interna
cionalas dar nebuvo davęs 

atsakymo. Joms buvo įsa
kyta per tą patį Adler lauk
ti, ką Internacionalas pasa
kys. Antrojo Internaciona
lo vadai atmetė komunistų į 
'pasiūlymą. O tai buvo jau i 
po kruvinojo fašizmo perga-1 
lės Vokietijoje. Bet štai da- ’ pasaulyje 
bar ponas Adleris atsisvei 
kiną su visokia gėda ir sa 
vo laiške austrams socialde

Valdžios Pašalpa Religinėm 
Mokyklom 

KAUNAS. — Smetonos val
džia, kaip jau minėta, šiemet 
paskyrė virš 2,000,000 litų ku
nigams ir ba"žnytihiams reika
lams. šičia gi matysime, kaip 
fašistinė valdžia šelpia religines 
mokyklas. Taip antai, sulig 
“Lietuvos žinių,” paskirta:

“Antalieptės šv. Jėzaus šir
dies kongregacijos laikomai 
vidurinei mokyklai—25,000 lt., 
Šeduvos “Saulės” vid. mokyk
lai—30,000 lt., Žeimelio latvių 
vid. mokyklai—20,000 litų, 
Plungės hebrajų kalbos vid.’išeit pakol darbininkų reikalą 
mokyklai—3,000 lt., Utenos 
hebrajų 
—3,000 
bos vid.

Chain ją Ant “Tačkos” Iš- 
grūdė Lauk

Automatinių telefonų stoties 
statyboj rangovai įvedė naują 
madą: prie padienių darbinin
kų pastato vyresnį darbininką, 
kuris pavaro darbininkus smar
kiau dirbt ir neduoda pasilsėt. 
Ką jis nori, tą jis pagiria ar 
apskundžia ir kas jį pavaišina, 
tą jis priima į darbą. Tokiu 
buvo Jankauskas, gyv. Vilijam
polėj. Buvo atsitikimas, kad 
vienas darbininkas kreipėsi į jį, 
kad priimtų jį į darbą, tai Jan
kauskas atsakė: “statyk degti
nę, tai gausi darbo,” (nors ofi
cialiai į darbą priima adminis-

i, bet nuo jo daug priklau- 
Anas darbininkas užstatė

; j. ♦. , s ' j2 V 1 V-Jivn, V A



St. Jasilionis.

1 SHENANDOAH.

Važiuokime į darbininkų 
pikniką—į Shenan- 
balsai.

Albertas-Jeanette-

Anksti,

(Įspūdžiai)
Binghamtono aušriečiuose (Aušros 

chore ir dramos grupėje) pasireiškė at
budimo jėga. Tą jėgą sudaro ateinantis 
į chorą jaunimas.

—Meno organizacija neturi pasyvume 
rūdyti,—pasigirdo’balsai.

—Eisime į jaunimą asmeniškai ir kal
binsime naujus narius stoti dainininkų 
būrin,—pareiškė Albertas Kaminskas, 
jaunas choro pirmininkas.

Ėjo Albertas, ėjo Jeanette Sastern ir 
Juozas Gabužis.

Eidami laimėjo, kol kas, ne tiek,-kiek 
tikėjosi, bet pradžios darbo vaisiai jau 
pasirodė. Jau laikomos dainų pamokos. 
Mokina Elena Pagiegalienė.

—Koks bus aušriečių veikimo planas?
—pasiteirauta.

—Ogi šitoks: aušriečių varde rudenį 
turėti koncertą, žiemą—suvaidinti vieną 
žymesnį veikalą be dainų, o pavasarį— 
operetę. Gi daugiau, jei bus progų ir 
noro—talkininkauti kitom darbininku 
organizacijom.

—Neužtenka dainavimo. Reikia ir 
smagių draugingų sueigų ir išvažiavimų, 
—taria vienas kitam.

—Reikia.
dienraščio “Laisvės” 
doih, Pa.,—pritaria 
’ Nutarta.

Darbštus trietas:
Juozas veikia—mobilizuoja važiavimo jė
gas.

Sekmadienį, 29 d. liepos, 5:30 vai. ryte 
pas lietuviu svetainę suvažiuoja ke'hatas 
furmankų-automobilių.

—Slesoraitis turi Shenandoah giminių 
—tai jau vakar išvažiavo. Marciuška 
važiuos vėliau, nes dabar jis tebėra dar
be,—aiškinasi vienas kitam.

Alberto—to važiavimo organizuotojo
—nėra.

—Pasižeidė koją. Rodos, menkai, bet 
daktaras liepė susilaikyt nuo vaikščioji
mo. Ir lieka vaikinas namie. ,

—Gaila... '
—Važiuojam!
—Va-žiuo-jam!!
Ir suūžė tuščia ir švaria Clinton gatve 

Gabužio, Pagiegalos, Strolio ir Tvari jo
no automobiliai.

Užmiesty kelias apytuštis, 
važiuotojų dar nedaug.

Šypsosi skaistveidė saulė. Į pryšakį 
žvelgiant, atrodo, kad lietus lyja. Bet 
tai ne lietus, o tik rytmetinė migla, kuri 
bendrai su, tamsiąja nakčia gaubė visus 
naktinius šposininkus. Pakilusi saulė, 
nustūmė tamsiąją naktį šalin, o miglas 
baigia naikinti ant vietos.

Pirmyn, pirmyn.
Kelias ne visur važiuotojams žinomas. 

Reikia tėmyti kelio rodyklius-užrašus. 
Jei pirma patvada nenutėmija, tai antra 
tatai padaro. Signalas—ir grįžk čia.

Kelias—Lackawanna Trail—jau gero
kai nudėvėtas. Jojo nelygumas atsilie
pia į važiuotojų jausmus.

Artinantis į Shenandoah—dar pras
čiau. Čia vienur kitur seni keliai yra 
Įgriuvę į angliakasyklas. Matosi gilios 
daubos. Keliai taisomi, bet, matyt, la
bai povaliai. Išsisukimų (detour) yra 
daug. Ir tie išsisukimų keliai jau ne nau
ji. Tas duoda suprasti, kad kelių taisy
me nėra spartos.

Laudemans parkas. Piknikas. Įva- 
žiuojam dar prieš 11-tą valandą. Ran
dame tik rengėjų būrį. Plačioji publika 
iš artimos apielinkės dar neatvykus. Na- 
ravienė, Motuzienė, Žemaitis ir kiti tvar- įKr; 7 7
ko dalykus, laukia svečių.

Parkas—nedidukas, atdaras visiems. 
--^Jame keletas stalų, bufetas, šiurkšti šo-;

kių platforma, prūdas maudymuisi, šiek į “Laisvės” pikniką—Philadelphijon.
----------------- . .... ----------------------------------------

DIEVAS NEIŠGELBĖJO
W NUO ŽALČIO NUODŲ

? Sylvia, N. C.—“Dievo tik- 
p ram tarnui negali pakenkti 

joks nuodingas žaltys,” tarė
g| Albert Teester,

pamokslininkas.” 
1

tiek vietos automobiliams sustatyti—ir 
visas.

Pasivaišinę pikniko gėrimais ir savais 
užkandžiais, vykstame pamatyti miestą. 
Miesto neatlankius—nesirokuos buvimai 
Shenandoah. O Shenandoah Amerikos 
lietuvių istorijoj turi gana žymią praeitį. 
Čia kadaise ėjo garsios bylos parapijo
nų su kunigais už parapijonų sudėtą 
turtą; čia kadaise lietuviai valdė miestą, 
būdami miesto viršininkais; čia V. Šlia- 
kys leidė neva socialistišką laikraštį 
“Darbininkų Viltis,” kuri rinkimų laike 
skelbimų formoj agituodavo už republi- 
konus ir demokratus...

Miestas—žema tarpkalnė. Nuo kalno 
žvelgiant, matosi daug raudonumo. Rau
donuoja namų stogai, o dar daugiau— 
sienos., Kai kam primena bolševizmą.

Kasyklų griuvimo * požymis yra uždė
tas ir ant kai kurių miesto namų. Yra 
namų įtrūkusių-suplyšusių. Vaizdas api- 
prastis. Main gatvė taisoma. Išimama 
geležiniai atgyvenusio tramvajaus bė
giai.

—Pas mus bėgius užlieja asfaltu, o čia, 
mat, ima lauk—tai taupyba,—pastebi kas 
iš mūsiškių.

—Taupyba. Bet juk darbas kainuoja.
—Darbas... Miesto darbas, surištas 

su bedarbių šelpimu, mažai vertinamas. 
Darbininkai dirba už trupinius.

Viena lietuvaitė, pastebėjusi nepažįsta
mus, ir.sušnekus, užtikrino mums:

—Nors šis miestas nedidelis, bet jame 
galite turėti labai gerus laikus. Čia visi, 
kas tik atvyksta, turi gerus laikus.

Bet mes, biskį pasivaikštinėję, ir tų 
“gerų laikų” nejieškoję, grįžom į pik
niką.

Piknike publika jau padidėjusi. Susi
tinkame “Laisvės” gaspadorių Buknį iš 
Brooklyno, Žaldoką su Gegžnu iš Phila- 
delphijos ir kt. Pastarieji rūpinasi “Lai
svės” pikniku ruošiamu pas juos. Sklei
džiama skelbimai, pardavinėjama tikie
tai.

Atvyksta mūsiškis Marciuška su kitais 
jaunuoliais. Mainionio vežimas, sakoma, 
nuvažiavęs miestan. Tai viso, pasirodo, 
esama 7 vežimų iš Binghamtono.

Zeikų šeima—tėvas, sūnus ir; duktė — 
sudaro šaunią piknikui orkestrą. Tęsiasi 
šokiai, o paskui gražiai padainuoja Ly
ros Choras ir jaunieji pionieriai. Brook- 
lynietis jaunuolis, Balčiūnas, pasako 
prieškarinę prakalbėlę į jaunuolius, ra
gindamas klasiniu susipratimu vaduojan
tis kovoti prieš valdančiosios klasės ruo
šiamąjį karą. Paskui kalba Buknys. Jis 
aiškina besiveržiančių karo liepsnų prie
žastį Europoj; aiškina Vokietijos Hitle
rio ir kitų šalių fašistų užmačias, siekius. 
Po to, vėl dainos, ir vėl šokiai. Artimos 
apielinkės žmonėms tik pats įsismagini- 
mas, o mums—jau rūpi kelionė link na
mų, nes turime 140 mylių kelio.

Binghamtono fotografo Klimo padėjė
jas fotografuoja judžių aparatuku įvai
rias pikniko scenas. Jis parvežš ir pa
rodys binghamtoniečiams, kaipo suvini- 
rą, patį pikniką: su dainuojančiu Lyros 
Choru, su įsismaginusiais šokėjais, su 
prakalbą sakančiu Bukniu, su skaitlinga 
publika^—kiaušy to j ais.

Susipikiuojam—ir, sudie, Shenandoah. 
Tik Slesoraitis liekasi dar porai dienų 
svečiuotis.

Naujų pažinčių nedaug teįsigyta. Kaip 
pas binghamtoniečius, taip pas Shenan
doah draugus jautėsi stoka draugingos 

i drąsos. Pažįstamų nuo seniau būta tik 
! vieno kito. Visų pažįstamo Reikausko 

kuris kvietė bighamtoniečius į šį pikni
ką, nematyt.

Kelionė namų link—be ekstra požymių. 
Nakties laiku važiuotojai nebesilaikė bū
rio, nes tai nebebuvo galima. Pasiskirs- 

'*tė. Bet visi grįžo laimingai.
Dabar jau kalbama apie kitą kelionę

1 Žinios
Jaunę Lietuvių Am. Taut Kliubo Valdyba 

Elgiasi, kaip Diktatorius Hitleris
Penktadienį, rugpjūčio 3 d. Pirmininko pareiga leist visus 

Chicagos Lietuvių Auditoriu- sumanymus ir įnešimus susi
mo mažoj svetainėj J.L.A.T.; rinkimui svarstyti ir jeigu tik 
Kliubo laikytame susirinkime yra įnešimas paremtas, bal- 
kliubo valdyba su pirm. J. Ru-!suot, o nevartot savo diktatū- 
ta priešakyje atvirai išėjo rą, kaip kad kliubo valdyba 
prieš darbininkų reikalus. Ne- pasielgė pereitam susirinkime, 
atsižvelgiamu. į tai, kad to Neleidus susirinkimui balsuot 
kliubo nariai didžiumoj yra. įnešimo, nebaigus kliubo su- 
paprasti darbininkai, išski- sirinkimo, pirmininkas dikta- 
riant pirm. Rūtą ir dar vieną toriškai pareiškė, kad “kliubo 
kitą biznierį, kurių gyvenimas susirinkimą uždarau 
taipgi priklauso nuo darbiniu- tas kriukis,
kų. - j Kliubo nariai turėtų skait-

Susirinkime valdybai buvo lingai lankyt savo susirinki-!

ir baig-

dyt vi|p Lyros Chorui ir Jau- ke 
nų Pionierių choreliui. Bet 
pasidėkuojant draugei Ju-
dzentavičienei, choro mokyto
jai, abudu chorai savo užduo
tis atliko gerai. Kurie girdė
jo Lyros Chorą dainuojant pir-

s. Piknikas prasidės 10 vai. ryte; 
programa 5 vai. vakare. Bus gera 
programa, bus įvairių dainininkų ir

gių, gėrimų, ir žaislų ir šokiai prie 
geros orkestros.

KELRODIS: Važiuojant iš Shenan
doah, važiuokite N. Main St. į kalnų 
po kairei ir laikykitės (Detour) ke-

“šventumo
Kalbėda-

miau ir dabar, tai visi pripa-pju n. 142 pavažiavę apie 2 mylias, 
žįsta, kad choras yra pažen-įuž gazolino stoties, po tiesei pikni- 

nirmvn iko vieta. Važiuojant iš Hazelton
^-L.. , , 1 i j 1 per Sheppton važiuokite iki kelio N.Tiek reikia pasakyt, kad 142, pasukite' po tiesei ir pavažia- 
šis parengimas pilnai pavyko, vę į pakalnę po kairei rasite pikni- 
nes darbininkai įvertina paren- ką-„. • .... - ..: . pasilinksminti ir kartu paremti par-gimo tikslą, kad yra paramai 
mūsų pačių darbininkų dien
raščio, kuris teisingai 
mūsų klasės reikalus ir 
riam yra sunku 
krizio laikais, 
džiausią bedarbė 
bininkų klasę.
Kas Ką Aukavo

Draugė Zeikuvienė aukojo (‘ 
didelį sūrį ir apie_ 5 svarus <|e|iam puSyne Bus visokių val 
lašinių; Kval—kienė — sprj; gių, gėrimų, žaislų, ir šokiai.

........ ‘ ‘ ‘ ; Nara- Taipgi bus ir gerų kalbėtojų, kurie 
Motuzienė —

gina 
ku

šiais'
d i-J

ką. Kviečia rengėjai dalyvaut ir 
pasilinksminti ir kartu paremti par-

Komisija.
,(188-189)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia didelį pik- 

> “Laisvės” naudai. Piknikas 
j įvyks 11 d. rugpjūčio, (August), 6 
! vai. vakare, ir tęsis iki nedėlios 12 

Del Pikniko • vak- vakaro, šokiams grieš Zeikų 
j orkestrą.
1 Piknikas atsibus gražioj vietoj, už- 
! vadinta Harley Springs, tai bus di
deliam pušyne.

, gėrimų, :

verstis
kuomet
prislėgė dar-'niką

priduotas laiškas Socialės Ap- mus ir pašaukt kliubo valdy- Stankevičienė—lašinių; 
draudos Biliaus (H. R. 7598) bą prie tvarkos. vienė—keiksą;
klausimu, kuris buvo įneštas į; ---------

'kongresą, rodos, per Minneso- „ . . , . ..a , t '• Buvo duodami raportai litą valstijos kongresmana. Ir. . , ... xiii! z u-l- A-1- ! gonių • komisijų. Is raportųpakol kas dar tas bilius atide- • . A , , , K v-5 z z i- i • i pasirodė, kad kliubas šiuo sytas ant toliaus. žinoma, kaip1! 
kongresas susirinks, tas bilius; 
bus patiektas svarstymui.

i kiu ligonių turi daug.
Buvo šioks toks ir 

kermošiaus raportas.
Taigi, kad užtikrinus to bi-'nas minėjo, kad tas 

liaus pęrvarymą per kongre-1 j;_ ..........................
są, su užtvirtinimu prezidento, į vakare. Kumelių ekspertas! 
reikalinga į tai daryt spaudi-į K. Jurgelionis turės viską jau' 
mą. Todėl kreipiamasi į uni-prirengęs, j/ui ir “karalaitę”;

kad tas
i sius įvyks rugpjūčio 5 

Kumelių

lietuvių i 
Balčiu- Į 
kermo- i 
d. 6 v.

keiksą.
Aukavusioms draugėms var

de “Laisvės’' tariu širdingai 
ačiū. • ,

Kalnietė.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

! paaiškins mums apie mūsų spaudą 
; ir apie visą darbininkų padėjimą. 
Į Kviečiam visus atsilankyti ir pasi

linksminti.
Rengėjai.

| (188-189)

WORCESTER, MASS.
Moterių ALDLD 155 kp. susirin-

Ine ir droncriioQ kod «ivo - . . j” ,.Į , . i i• i •’ I ki,nas įvyks 14 rugpjūčio (August), duoklesjas n draugijas, kad jos savo, iSSirinkęs, tik dabar kliubic-i8 vai. vakare, 29 Endicott st. svetai-į
susirinkimuose priimtų tą bi-j ^iai turį pirkti to 
liaus klausimą ir ] ’ ‘ ‘__________ _ __ __
Washingtona reikalavimą, kad; mų raštininkas pareiškė, kad 
bilius būtų priimtas. Darbi-3 kliubiečiai tepirkę tuos

LTai matote, kiekį 
į kliubo narių pritaria tai neva j 

lietuvių dienai.” 
Toliau Balčiūnas 

kliubas turi išrinkti

> lietuviško ! nėję, 
pasiųstų į [kermošiaus ženklelius. Nutari-tyra

bilius būtų priimtas, i 
ninkiškos organizacijos pilnai' ženklelius, 
už jį stoja.

Rodosi, kiekviena draugija,' 
susidedanti iš darbininkų, tu
rėtų priimti savo susirinki-

Visos narės dalyvaukite, nes 
daug svarbių reikalų apkalbėti.

Fin. Sekr. D. Lubienė.
(189-190)

EASTON, PA.
I ,
I ALDLD 13 kp. susirinkimas jvyks 

12 d. rugpjūčio, Easton Baking Co. 
svetainėje, 36 N. 7th St. 3 vai. po 
pietų. Visi nariai dalyvaukite, nes 

i yra daug svarbių reikalų del apta
rimo, taipgi užsimokėkite duokles, 
nes centre būtinai reikalinga pini
gai del leidimo knygų ir “šviesos”, 
mes trukdom darbą neužsimokėdami

Sekretorė.
(188-189)

BAYONNE, N. J.

sako,1 
vieną, Į 

muose tokį laišką ir pasiųstiI katras turės nešti lietuvišką! 
reikalavimą Washingtonan. > vėliavą.” Čia tuoj pasirodė 
J3et J.L.A.T. Kliubo valdyba j visų lietuviškų patriotų meile' 
piestu stojos prieš tokio laiš-Į link savo tautiškos vėliavos.; 
ko priėmimą. Aiškinos, *būk • Nė vienas iš jų nenorėjo neš-' i 1nemoka skaityt, nesupranta, ti tos vėliavos. Buvo persta- 
kas tame laiške parašyta. Pet- tyti visi Smetonos prieteliai į 
raitis skaitė tą laišką anglis-j tą * 
kai ir aiškino lietuviškai, kas = atsisakė, 
tame laiške parašyta. Bet 
kliubo valdyba, nė angliškai, 
nė lietuviškai nesuprato. Kliu
biečiai turėjo juoko iš tokio 
valdybos žioplumo. Buvo duo
tas įnešimas laišką priimti ir 
pasigirdo sykiu daug balsų 
“paremta.” Valdyba neriasi 
iš kailio, rėkia, kiek katras 
gali. Pirm. Rūta nebenusėdi, 
blaškosi į visas puses. Pasiima 
“hitlerišką” drąsą ir 
stalą kuju, kaipo 
diktatorius, sakydamas, “ne

Buvo persta-

garbingą” vietą, bet visi 
Matot, kiek mūsų 

lietuviškiems patriotams apei
na “tautos meilė.” Kur nėra 
biznio, ten nėra ne tautiškos 
meilės.

Nesirandant susirinkime, 
kas apsiimtų nešti vėliavą, kai 
kurie nariai ėmė reikalauti, 
kad būtų atmestas tas dalyva
vimas tame kermošiuje.

Saliūnčiko burdingierius iš
gelbėjo patriotus iš to vargo.

WILKES BARRE, PA.
: Wilkes Barre Aido Choras rengia 
' išvažiavimą, kuris įvyks 15 d. rug- 
I pjūčio (Aug.) ant Valinčiaus farmos.

L.A.U. Kliubas ir rusų ir ukrainų 1 Trokai išeis nuo Darb. Centro, 325 
kliubai bendrai rengia pikniką, ku- i 
ris įvyks ant Walnut Grove, 12 d. 
rugpjūčio.

Draugai ir draugės nepamirškite, 
kad jau bus paskutinis piknikas to- 
kis šią vasarą, todėl į pikniką, ur 
bus gardžių valgių, gėrimų, progra
ma ir šoiai prie geros orkestros; 
taipgi bus stalai po medžiais gra
žiam sode. įžanga tik 25 centai. 
Bušai išeis nuo L.A.U. Kliubo 10 W. | 
22 St. Tikietai ant buso bus suau
gusiems 75c., vaikams 35c. Tikietus 
galima gaut pas komisiją, K. Čiurlis, 
J. Jurevičius ,ir F. Nokas. Taipgi 
pas kliubo narius.

Kks važiuos automobiliais, tai ’iš' 
Elizabeth imkite kelią, kur eina N. 
44 busas į Linden, N. J. ir važiuo-1 
kite iki gatvės, kur busas sustoja ir 
ten apie mylią toliaus rasite pikni
ko vietą.

daužo jjs liuosanoriai apsiėmė, tikė- 
fašistims damas didelės garbės. Buvo 

girdėt, kaip nekurie T " ,
duosiu susirinkimui išspręst to Į čiai arčiaus jo sėdinti juoką-į tai. 
1 X 1 4 »» xx v* 1 « xx 4- rx Į O "I O Į Z" O 1 i x * • • •ji T11*x4idisKą iįv0> kad jis turėsiąs paimt ke-‘-laiško,” trenkia tą J 
stalą, šaukdamas, “kas tas 
laiškas, tai šlamštas, jis never
tas skaityt ir kliubas jo ne
priims.” žinoma, tas sukėlė 
didžiumą kliubiečių, jie rei
kalauja, kad pirmininkas leis
tų per balsavimą tą įnešimą.

I Pirmininkas spiriasi diktato
riškai, kad jis neįeisiąs balsuo
ti įnešimą, būk dėlto, kad jis 
nesuprantąs, kas tame laiške

( rašoma. Pasigirsta susirinki- 
, me juokas su įvairiais kompli
mentais.

J Drg. Bliumas aiškina, “jei
gu S.L.A. seimas priėmė tą 
socialės apdraudos bilių, kur' 

; buvo 9 advokatai ir jame nie
ko blogo nesurado, tai kodėl 

' gi mūsų kliubas negali priim- 
aiškino d. Kle- 

Drg. Klebonas 
pataikė kliubo 
ir !

Kviečia Rengėjai.

E. Market St. 9:30 vai. ryte Kvie
čiam todėl visus skaitlingai dalyvau
ti. Kaina tik 25 centai nuvažiuot 
ten ir atgal. Važiuojant su mašino
mis reikia važiuoti per Luzernę ir 
paimt ’ 15 kelią, ir važiuot iki Mee
ker, paskui pasukt po tiesei ir ten 
rasite farmą.

Kviečia Aido Choras.
(188-189)

NEWARK, N. J.
“Laisvės” pikniko reikalu Philadel- 

phijoj Sietyno Choras paėmė 2 di
džiausiu busu važiuoti į Philadelphi- 
jos pikųiką. Kelionė į ten ir atgal 
tik vienas doleris. Mes prašome, 
kad visi užsiregistruotų iš anksto, 
kad užsitikrinus sau vietą, galite 
choro praktikose, arba pas bile cho- 
rietį užsiregistruot.

G. J. Jamison.
(188-189)

LONG ISLAND, N. Y.
Kompartijos 9 sekcija rengia didelį 

pikniką, kuris jvyks 12 ^1. rugpjūčio 
(Aug.) ant Paschako farmos, Jeru
salem Ave., sale Uniondale A.ve. E. 
Hempstead, L. I. Prasidės piknikas 
11 vai. ryte. Bus gardžių 
žaislų, programa, ir šokiai 

Įžanga tik

valgių, 
pi-ie ge- 
25 cen- 

Kviečiam v’isus atsilankyti ir 
1 praleisti linksmai <;ieną ir tuom pat 
i kartu paremt partiją.

lėtą gerų štainų ant drąsos.! Jeigu lytų, tai piknikas įvyks 
Kai kas dar pridėjo, kad nuo’^lioj, 19 d. rugpjūčio (August). 
Smetonos gausiąs medalį už Į (18 189)
tai. žinoma, saliūnčiko bur
dingierius nekaip jautėsi, bet 
nežinojo nė ką sakytines to
kių vyrų išmintis menka.

Senas Kliubietis.

garbės. Buvo 
kliubie-|ros orkestros.

nė

SHENANDOAH, PA.
Komunistų Partijos vienetas 

gia didelį pikniką, kuris jvyks 12 $1. 
rugpjūčio (August), Laudaman Par-

rė n-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PHILADELPHIA, PA.
“Laisvės” pikniko komisija ir A. 

L.D.L.D. 10-ta kuopa šaukia visų 
darbininkų organizacijų visuotiną su
sirinkimą, kuris įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio 11. d., kaip 7- vai. vak. 
Liaudies name, 995 N. 5th St.

Draugai ir draugės, “L.” piknikas 
jau netoli ir kad prie jo gerai, prisi
rengus, reikalinga daug darbininkų 
del pikniko, ir abelnai gerai prisi
rengti. Taigi mes kviečiame, kad 
visų organizacijų nariai dalyvautu
mėte. i

Apart to, mes turime išrinkti de
legatą į Komunistų Partijos Steito 
Nominacijos Konvenciją, kuri įvyks 
rugpjūčio 12 d. Harrisburg, Pa.

Taigi šiems svarbiems klausimams 
draugai ir draugės parodykim savo 
solidarumą, dalyvaukim masiniai, ir 
paskirtu laiku.

Komitetai.
(187-189)

LWUVHK4Gerai Pavykęs “Laisvės” 
Piknikas

Liepos 29 d. ALDLD 9-tas 
Apskritys pirmu kartu šioje 
apielinkėje surengė “Laisvės” 
naudai pikniką. Nors oras tą 
dieną nelabai buvo patogus 
del pikniko, nes per visą die
ną buvo apsiniaukę ir labai 
išrodė į lietų, bet kaip iš to n 

‘ vie- 
tinių atsilankė skaitlingai. 
Draugai binghamtoniečiai pui
kiai pasirodė šiame piknike, 
nes atvažiavo 6 pilnos drau- 

! gų ir draugių mašinos: J. Slie-

Balčiūnui į; jjmesnju kolonijų, taip ir
Tin ■ *•Jis sako,

. ti.” Panašiai 
bonas ir kiti.

1 kalbėdamasI
i pirm. Rūtai 
skaudžiausią vietą.

i “tokią biznieriai, kaip Rūta ir
' Balčiūnas , aiškiai pasirodo, 
! kad jie eina prieš darbininkų 
reikalus. Nors jie patys gy-l

I venimą darosi iš darbininkų. j Gabužis Marčtuš.
iTaigl ,<įarb“lnka‘ taret1 S6’ ka, A. Pagiegala, L. Tvarijo- 1 inirnwiirti nn ImlriOld hi ry 7 \ j

Taipgi 'bu-rai įsitėmyti, su kokiais biz- 
. . nieriais jie turi turėt reika-

mas savo parapijonams pe- tuoj' parkrito besiraityda- q „ 
reitą ketvirtadienį, jis pasi- mas skausmuose ir-nupiirė. ! j.J.a.T. kliubo nariai ture-

tų daugiaus susiinteresuotiį Drg. Buknys iš Brooklyn© 
kliubo vaidybos elgesiu. Juk•( pasakė tinkama šių dienų 

" . x Kalbė-
bą, kad ji vestų susirinkimus jo ir anglų kalboje jaunuolis 
tvarkiai ir visus kliubo reika- drg. Balčiūnas iš Brooklyno^ 

nariams.''Dainų programą prisiėjo pil->

reitą'ketvirtadienį, jis pasi- mas skausmuose ir-numirė 
ėmė į ranką nuodingą žaltį 
barškutį ir bandė parodyt 
stebuklą. z žaltys pora sy
kių Įgylė. Nusigandęs pa
mokslininkas leidosi bėgt;

nas ir J. Strolis.
vo keletas draugų iš Phila- 
delphijos, Reading© ir iš ki-

Memphis, Tenn. — Trau-
kinys užmušė septynis sker- !diul?0 ?“iai ifsirinko<klausimais prakalbą-.

* X </ hn Ir a H ii VhflHI an Cirin k imlia TA iv nvn-ln 1/nlhniA

sai gelžkelio važiavusius au
tomobilistus. ' lūs leistų svarstyti

n T - -_______jį-^GERIrtUSIrt DUONMzį ^^SCHOLES BAKING. iZg
168 Manhattan Avenue, ^5

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda1- 

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tek; Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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DETROITO ŽINIOS

čia

<!>

<Į>

<♦>

<♦>
klausimas kyetoriu pasitarime, pažymėda- :.... ! . . . ;mo.

Farmeriams Gręsia Didžiausias Skurdas

PIKNIKAS
Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS'
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Maspeth & Betts Aves.

visu v

ant

bendrai ir ' kad. tiksu-

patiko dainavimas

moj, bet dabar, prie to naujo 
Roosevelto plano įpuoliau į

ūkės ?”
“Jau

WATERBURY, Conn.- 
Connecticut

prisirišimą 
laukia tas 
ir milionus

Daugelis farmerių 
kad prisieis gyvulius 

mėsos trustui dykai, 
jie darys pavasarį?!

senai gyvenat 
klausiu jo.
penki metai, kaip

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros j

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

pinigų. Vienintelis
farmeriams ir

organizacijos, 
pikniką,

Darbi- 
arba1
Pasi-j 
gauti į 

i šias

darymą, 2) apie lig. kasas, 3) 
apie uždarbio padidinimą ir 4) 
Rugpjūčio 1 d.—diena kovos su 
imperialistinio karo ruošimu.

Jon.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Mitingas Prieš Ligos Kasų 
Fašizavimą

4 PARAJONĖS
KUOPELĖ.—Sporto rūmų

bo, svajoja apie 
prie farmų. Juos 
pats likimas, kaip 
biednų farmerių.

džiaugs-
sa-

lės pasiliuosuoti iš šitos yer-;'==«==—----------------—į
gijos. Reiškia, darbininkai vis'choro vedėjas nepasirodė. Tas;

kalaus naujo kraujo pralieji- 
Greitai einančios politi- 

ant 121 nes Permainos pasaulio are-

'HSK

i Labai Svarbi Konferencija

Scottsboro-Herndono-Thael- 
manno Gynimo Komitetas 
šaukia masinių organizacijų ir 
draugijų konferenciją, rug
pjūčio 17 d., ateinantį penk
tadienį. Konferencija įvyks 
Danish Brotherhood Temple, 
1775 W. Forest A ve.

Visos lietuvių < 
organizacijos privalo 
ir pasiųsti 
svarbią konferenciją.

Konferencijoj 
pranešimą draugas Richard; 
Moore, veikiantis nacionalisi 
Tarptautinio Darbininkų Ap-' 
sigynimo sekretorius.

Masinis T.D.A. Piknikas
Sekmadienį, rugpjūčio 19 

d. Detroito Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas rengia 
s.'avo metinį pikniką. įvyks 
darbininkų kempėje 
Mile Road West ir 1 
Road. Kalbės drg. Moore iri 
bus visokių sporto ir dailės 
pamarginimų.

Raginame visus 
lietuvius dalyvauti šiame pik-p1; 
nike ir paremti Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą, Visi; 
revoliuciniai darbininkai pri-1 
valo pasidarbuoti, kad sutrau
kus mases žmonių į pikniką.

Komitetas.

; ninku Apsigynimas, Amerikos! 
i Lietuvių Darbininkų Literatū-
• ros Draugija, Lietuvių 

~ ta t- • i -i ! ninku Susivienijimas, Detroito Darbininkiškų Or-į . : . ..~ x o- i 'jaunimo organizacijos,gamzacijų Sąryšio East Side . . . v, J ,....... • imk sau uz užduotiorganizacijos bendrai rengia ,.®. j-1- • ■ nors viena nauja narįdidžiuli pikniką nedelioj, rug- . ‘_  - i • • organizacijas, pjucio 26 d. Krupinsko girai-; o . 
tėj, šalę finu kempės. Pikni-.' . ^iysl°.._______ .j- i j- rios- rengia sįkas prasidės 12 vai. dieną. , v.: sios:

Susidėjusios organizacijos ALDLD 188 
■ sudaro darbininkų 

darbininkui frontą vesti kovą ekonominė-'kp. 
» išrinkti; je, politinėje ir apšvietos dir-(' 

delegatus į šią.voje už pagerinimą darbiniu-, 
; kų būklės. Visų darbo žmo-' 

duos platų Inių turėtų būti tikslas grei-; 
čiau ar vėliau prisidėti prie Automobiliams vietos 
vienos ar kitos iš šių kovin-(; ’ ’ '
gų organizacijų, 
pasaulinės žinios 

Į kiai faktais parodo, kas lau-.arba važinėti

Penktas Puslapis

Iš Lietuvos Komunistę Partijos 
Gyvenimo ir Kovy

labai šlubuoja. Jei jūs, drau-| 
gai, pasispirsit ir tinkamai pa-1 
statysit darbą masėse, tai jūs 
dar daugiau augsit. Ir augimas 
bus sveikesnis, nes įtrauktieji į 
partiją nauji nariai iš pasižy
mėjusių kovose, yra sveikesnis’

elementas, negu įtrauktieji į 
partiją vientik iš pažinčių. Jei 
tai darysit, tai pasidarysit stip
ria jėga savo apielinkėj. O tas 
labai svarbu.
(Iš “Tiesa,” Organas Lietuvos 

Komunistų Partijos.)
i rius. 1

Tai rodo, kad kiek pasispy- 
rus darbe, partijos augimui ga
lima duot didelį pastumėjimą 
pirmyn.

Sakydami “bravo” draugams 
kalnėniečiams, mes kartu turim 
kalnėnieęiams nurodyt, kad su 
masiniu darbu pas draugus vi
siškai prasti dalykai. Tegul 
pasako draugai kalnėniečiai, 
kiek streikų jie organizavo, kur 
jie vadovavo darbo valstiečiams, 
ar veda darbo karuomenėj, ar 
veda darbo tarp moterų, ar 
traukė apielinkės darbo mases 
—rusus į kovą prieš tautinio 
pavergimo pasireiškimus iš pu
sės fašistų valdžios? Ne, to ne- 
___  Jūs, draugai, savo se-

ku"i KAUNAS, 
yra; -į

_ 1 statyboj pravedėm mitingą, ku- 
i j i t oz. t riame dalyvavo 30 darbininkų,bendrą, Choras LDS 86 kp., LDS 150 Buvq kalbgta apie vadinamą 

/-■• j • 11 azl°.“darbininkų atstovybę” ir jos
dedno T.D.A. kuopa. i fašistinius tikslus. Plačiau bu-

1 <ni °.vVe a a ai smagl . vo kalbama apie ligonių kasas: 
puikus miskas kuriame ran-; fašistai tvarko, kaip 
dasi didele šokiams svetaine. . . . . . _ , . v , . ., j visokiais budais varžoma darbi- ; sustoc . . . .. ..., . . ,, ninkams naudotis medicinos payra po visa plačią girią, sale n . v. . vTZ J: . v • gelba, užkraunami mokesčiai uzKasdienines, girios randasi ežeras, kuria-, , ,. . , . v_ - j j.- - 4 i markutes, primokejimai uz vais-mums ais- me galima maudytis, žuvaut, , U1 .. .______i laiveliu. Taip tus, gydoma blogusiais vais

kia. neorganizuotą žmoniją ir| Pat bendras komitetas pasi-. ais. ' ,e. au8u™a se‘
kaip greitai kapitalistai rei- rūpino gerą muzika lietuvio ™nlnuJ darbininkų neįrašoma į------------

‘ ligonių kasą, laip pat buvo buvo,
paliestas opiausias 1 '
del ligonių kasų rinkimų. Bu- ■ mi plano perpildymą, nutarėt 
vo nurodyta, kad mes turim' “iškilmingai pasveikint LKP 
griežtai protestuot prieš atėmi-; CK vadus už nutarimą apie pa- 
mą nuo darbininkų teisių iš-Į statymą aktingo politinio darbo | 
statyt ir rinkt savo kandidatus. { apačiose,” bet masinis darbas i 

atsilie- darbo masių apačiose pas jus |

kiems ir angliškiems šokiams, 
kurie prasidės 2:30 vai. po 

am izi---  *------------ r-------- — j pietų ir tęsis iki vėlam vaka-
Halstedin°j reikalauja visų sąmonin-j rui. Taip pat bus skanių už- 

• : gų darbo žmonių stoti prie kandžių ir gėrimų.
(darbo be jokio atidėliojimo, į 
j kol dar turime progos “laisvo-; 

Detroito! šalyje” atviriau pasikalbę-Į 
Patys turime stoti į orga-j 

" • Inizacijas ir kitus kalbinti pri-;

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

' LITERATŪROS
' DRAUGIJOS 

CENTRO

Kelrodis Į pikniko vietą 
toks: Northwestern iki 
chard Lake Rd. ir sukite po 
kairei iki Walled Lake Rd., Pg ir buv0 reikalaut,
vėl po kairei iki Walled Lake kad būtl! leidžiama išstatyt dar-:

Tada sukite po de-,bininkll atstovų sąrašus ir kad.
,. įen' Įrašytų Į ligonių kasas visus ■ 

nurodau- darbininkus.
užvadin-1 Tiktai per griežtą kovą, per. 
Park” ir' Protesto mitingus, streikus ir 

’demonstracijas galėsim atremt.
tolimesnį ligos kasų fašizavimą. | 

Jonas.

yra
Or-.

1 Darbininkai gerai į tai

—j miestelio. -------
Drauge skaitytojau, aš krei- šinei ant W. Main St. ir 

pinosi Į jus, kad kuoplačiau- matysite “sainas”, 
šiai mes išgarsintume šį įjk-' čias kelią. Parkas 
niką, pakalbinant savo d/au- tas: “Mary Grove 
gus, kaimynus'ir praeivius, iš-'randasi už trijų mylių nuo' 
aiškinant jiems, kokią rolę lo- Walled Lake miestelio Į va-į 

šia mūsų organizacijos, ką karus ant “gravel” kelio.
į reiškia Tarptautinis Darbi- Ten Būsiantis. |

SCOTTVILLE, Mich.—Saus, šimtus tūkstančių mainierių 
ra sunaikino javus, žolę; ga-; paleidus iš darbo, kalbamasai 
nykios ant tiek išdžiūvo, kad darbininkas griebėsi dirbt že- 
galvijai jau dabar neturi ko'mę. Sukišus paskutinius cen- 
ėsti. Tankiai matyt farme- tus kapitalistams už farmą, 
rius ganant savo gyvulius ant dabar šeimynai žiūri į akis 
kelių, bet ant jų žolė juk ne-! bado šmėkla. Daugelis dar- 
auga, taip pat ravai išdžiuvę, bininkų miestuose netekę dar- 
Šienas šį metą prastas ir labai 

i mažai. 
; dejuoja, 
atiduot 
Bet ką 
Įsigyti naujus gyvulius nebus1 

; už ką, o norint jų turėti, pri-1 
. sieis pinigų kur nors skolinti,;
naujus morgičius užtraukti, o j 
ir be to didžiausia skolų naš-i 

'ta biednus farmerius neapsa-l 
. komai spaudžia.

Kas sekmadienis šioje apie-
Apart geros sporto progra-'linksje vasaros metu būna

Mitingas Panemunėj I
1 parajonės 2 kuopelė. Pra- j 

ivedėm mitingą Panemunėj (ko-l 
įkioj Įmonėj arba darbo vietoj?, 
i—Red.), .kuriame dalyvavo 24 j 
žm. Kalbėta sekančiais klausi-!

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
(r (Repšys)
\ LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedeliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 
Keystone—Main 1417

Pirmu kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD turės 
pikniką. Šį pikniką ren
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas įvyks 

su bato j e

Phone, EVergreen 7-4785

Jhigpjūč, 18 Augusi 
v KLAŠČIAUS CLINTON 

' PARKE Conn. Lietuvių Darbi 
ninku Dainy Diena 

Gerai Pavyko

. , ..piknikai, kur farmeriai šuva- Rugpjūčio 5 d. Cmuieudum
BIOS DUS (IHIieS programa, žiavę su šeimynomis vieni ki-, valstijos lietuviai darbininkai 

i savo bėdas pasipasakoja, apvaikščiojo savo dainų dieną. 
Štai vienas vidutinio amžiaus Kas metą apvaikščiojimą ren

gia lietuvių darbininkiški cho
rai. žmonių prisirinko pilnas 
parkas. Suvažiavo iš 
Conn, valstijos miestų ir nuo 
farmų, taip pat buvo iš kitų 
valstijų. Taipgi matėsi kitų 
tautų žmonių—lenkų, rusų,
francūzų, italų, žydų. Tas pa
rodo, kad mūsų parengimai 
kas met pradeda - labiau su- 
tarptautiškėt. Darbininkai jau 
pradeda suprasti, kad yra rei-

dainuos Brooklyno Aido Cho-, 
ras ir Newarko Sietyno 

Choras

Jonas Bagočius

j farmerys vedasi už Tankų 
! trejetą vaikų. Klausiu: “Kaip 
I gyvenasi pagal Roosevelto 
iN.R.A. planą?”

“Niekaip nesugalvoju būdų, 
! kaip išsisukti nuo to plano ir 
nusikratyti farmeriško vargo. 
Jeigu kas grąžintų įmokėtus 

Į pinigus,., tuojaus su < 
• mais parduočiau farmą, 
ko jis.

Įkurta Nauja Kuopelė
Kėdainiai — Balandžio men. 

Kėdainiuose, dėka senesniojo 
kompartijos nario tapo sudary
ta nauja kuopelė, kuri jau 
Įstengė atlikt.šiek tiek atatinka
mo darbo, būtent: gegužės 1 d. 
tapo išplatmti atsišaukimai. 
Tą patį mėnesį iš Į 21 d. 
Kėdainių m. gatvės buvo raudo
na spalva išdažytos obalsiais: 
“šalin fašistų valdžia!” “Tegy
vuoja L. Komunistų Partija!” 
ir daug kitų. Sekančią dieną, 
kaip parsidavėliai, taip ir dar
bininkai turėjo gana Įvairių 
kalbų (kokių kalbų?—Red.).

Kėd. Naujai Įkurta Kuopelė.

Bravo, Kalnėniečiai!
Iš Kalnėnų sekretorių pasita

rimo protokolo matyt, kad kal
nėniečiai naujų narių verbavimo 
Į partiją planą ne tik išpildė, 
bet ir perpildė. Kalnėnų para- 
jonė turėjusi šių metų vasario
mėn. 15 d. tik 25 narius, apsi-! wy| •i-n I n ■ • T • •! • IT-1 • IT 1
ėmė iki gegužės mėnesio gaioTikiiikas Prasidės H vai. Ryte ir 1 esis iki Vėlumai Vakare 
padidint narių skaičių dvigubai,;

Gegužės gale t

Infliacija Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York
222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 

Near Manhattan Avenue

Dienraščio “Laisves” Piknikas
Įvyks Nedelioj, 2 d. Rugsejo-Sept., 1934

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike & Galloway Rd., Philadelphia, Pa

Rengia Philadelphijos darbininkiškos organizacijos ir duoda 5 dovanas prie įžangos tikieto:kalijiga visoms tautoms veikti,būtent iki 50.^ .-----o-------------- Jr__------ -------  7 «
'kišau paskutinius centus far beiįdrai -ir-kad tįk . £endrat„^s irXljong6tafna-! 1- Philco Radio $175.00; 2. Kelvinator Refrigerator $149.00; 3. $75 cash; 4. $50 cash:
Kišau pasKuunius centus tai- veikdami visi darbininkai ga-i naii<uo, n pcucijvne tuu ui na , t _ _________ • _ __ ~ M .

didžiausį skurdą ” dadūre jis.■ daugiau pradeda Įvertinti sa-'duoda Iabai prasta jspūdį J 
Sakau jam: Verkiausia ne-vo klasės dailę, darbininkiš- chol.as „uldo savo reputaciia.i

SVARBIOS RISTYNeS
J. J. Bakšys iš
Mass., risis su J. Bagočium 

Philadelphijos

Taipgi bus pora gerų 
kumštininkų

WM. NORRIS ORKESTRĄ
Grieš šokiams l 
amerikoniškus kavalkus, 

visi smagiai pasišaksite

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

valandai nakčia
ĮŽANGA TIK 40c. YPATAI

beatgausite savo Įmokėtų už 
farmą 
būdas išbrist
miestų darbininkams iš skur- 

i do, tai organizuota masinė, 
j neatiaidi kova prieš" kompani
jas ir jų valdžią.”

___ x I Kad plačiau apie tokios ko- 
V oicester, yog ^-da su^jnot, pasiūliau 

13 nusipirkti anglų kalba savait
raštį Farmers National Week
ly ir Komunistų Partijos pre- 

i zidentinių rinkimų , kampani
jos platformą. Pardavęs jam 

lietuviškus ir tą literatūrą, nuėjau; pasikal- 
tai bėti su kitais. Atsigrįžęs ma- 

čiau, kaip su nekantrumu jo 
vaikučiai griebėsi skaityt far
merių organą.

Pasirodo, kad tas farmerys, 
prieš pradžią kapitalizmo 
ekonominio krizio buv'o mai- 
nieriu, turėjo biskį pinigų.

kus chorus, kurie priklauso 
prie Lietuvių Proletarų Meno 
Sąjungos. Šis skaitlingas pa
rengimas davė mūsų chorams 
finansinę ir moralę paramą, 
Chorų nariai matydami, kad

5. $25 cash. Kaip matote 3 dovanos grynais pinigais.
Pirma ir antra dovanos yra perkamos pas J. M. Špokas, 5021 Baltimore Ave., Phila. Pa.

choras puldo savo reputaciją.l P|*OPT<ima: dalyvaus 6 chorai; Wilkes-Barre Aido Choras, Shenan 
Toki dalykai turėtų būti ven-j ° . . < . . •
gi am i ateityj.

Bridgeporto choras dar ne-; 
senai susiorganizavo, bet na-j 
riais skaitlingesnis už visus; 
chorus ir dainuoja gerai. Tik;

> chorui gus dvi poros ristikų ir pora baksorių. J. BAGOČIUS risis su drutuole moteria—Lat- 
darbimnkiškas dai-i vjų tautos. Taipgi bus ii' daugiau dalyvių programe.

' doah Lyros Choras; Brooklyn, N. Y. Aido Choras; Sietyno Choras, 
Newark, N. J. ir Phila. Lyros Choras ir Merginų 

Sekstetas iš Brooklyn. KALBĖS DRG. A. BIMBA
užpakalyje stovi tūkstantinės'patartina Bridgeport©
darbininkų minios, gauna dau- mokintis
giau energijos ir drąsos dar- nas, kurias yra išleidus Meno'
duotis. Sąjunga. Taip pat patartina!

Iš daugelio svečių teko gir- prisirašyti prie Meno Sąjun-I 
dėti, kad visi tapo pilnai pa- gOS<
tenkinti šiuo parengimu. Pik
niko programa susidėjo iš dai
nų ir prakalbų. Dainavime 
dalyvavo keturi chorai—Wa
terburio Vilijos Choras, New 
Haveno Dainos Choras, Brid-.^_.rf_____________ ______
geporto Choras, Hartfordo į New Haveno chorai dainavo 
Laięvės Choras. Gi New Bri-1 tik revoliucines dainas. Labai 
tain Vilijos Choro viso .nebuvo publikai 
galima sušaukti, nežinia iš ko- visų chorų kartu, 
kios priežasties, net patsai

Sąjunga. Taip pat patartina! , , . , iii , .Kaip matote, tai programa bus puiki. Visi gana gerai atsimenate, kad kas metai 
j būna gana turtinga programa, visi būna užganėdinti taip pat bus ir šiemet. Tad visi 

Choras dalyvaukite toj didelėj sueigoj.
Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9.30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo

Hartfordo Laisvės 
dainavo vieną liaudies dainą, 
o dvi revoliucines dainas. Tas Lietuvių Muzikalus" svetainės, Allegheny Ave.; Frankford, 4547 Melrose_St.;_So; nuo 
sukėlė < klausytojuose didelį 
ūpą. Minia parodė daug sim
patijos chorui. Waterburio ir

1415 S. 2nd St. ir 143 Pierce Št.; W. Phila., 7928 Harley. Ave. ir nuo D. Krulskis 
2805 Paller Street.

Tčmytojas.

DIRECTIONS: Go to Frankford Ave. to bridge St. Take car No. 66 and go up to the end 
City lines. Take picnic trucks. WITH AUTOMOBILES: Follow car No. 66 up to the end 
and go straight one and a half miles and turn to the left and go up No. 513 road. Go two 
miles and watch for the picnic sign. Go to Roosevelt Blvd, up to South Langhorne and 
turn to Bellevue Ave. to the right and go 4 miles No. 513 road.



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Daugiau Žinių iš Vyčių Seimo

NEW 
ketvirta 
seimuko 
pirmosios dvi,

YORK AS.—Trečia ir. vėl tas pasirodė faktu, 
sesija Lietuvos Vyčių, 
dar

dė. Sprogimas buvo baisiai 
didelis, žuvo J. Bair, 30 me
tų moteris, kuri keturi mėne
siai laiko atgal persiskyrė su 
savo vyru. Kiti apartmento 
gyventojai buvo labai išgąs-

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vakare
Ever. 8-8707

j kia duoklių siųsti, tai tas na- 
I rys bus išbrauktas iš organi
zacijos, o jei tam visa kuopa 
pritaria, tai ją brauks laukan. 
ToRts tarimas pravarytas, 
nors Wkurie delegatai prieši-!
nos. i

f 

Darbininkų Jaunimo Delega-I
tai Atvyko !

Su tikslu, kad ] 
vyčius į bendrą veikimą prieš! sumokėti už 

socialę j nuošimčius, 
atvyko 

jaunuo- 
k ti

pe r- 
skaityti. Nors išlaukė pus
antros valandos, bet vadai ne
skaitė laiško. Pagaliaus raštu 
užklausė ar skaitys tąjį laiš
ką. Gavo sekamą atsakymą: 

“Mes neturime jokio ben
dro su Nacionaliu Lietuvių 
Jaunimo Komitetu. L. Vyčių
Prezidiumas.”

Darbininku Kovingumas Ap
gynė Darbininką nuo 

Išmetimo

VALANDOS:
8—10* ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Ever. 8-9229

Penterių. Streikas Tęsiasi
Streiko lauke yra apie 7,-. 

darbininkų. Į 
Federacijos;

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

000 penterių
Amerikos Darbo 
pardavingi vadai jau nuo se

sesiia.
autoriųkeistesnė, negu; 

. ______ __ , vienok 'radoi
. Ilaiko paneigti mūs darbinin

kiškai susipratusio jaunimo 
atsišaukimą arba pasiūlijimąj 
delei sudarymo bendro fron-į 
to veikime prieš karą ir fašiz-l 
ma. , !

Trečioji sesija atsidarė tuo- 
tjaus po mišių bažnyčioje, kaip 
kad kasdiena yra daroma per 
visą vyčių seimą. Pagaliaus; 
prasidėjo diskusijos apie cen
tro valdybos nuveiktus dar
bus. Buvo pasiūlymas, kad 
būtų atspausdinta tam tikra 
6rošiuraitė,‘ kurioje būtų su
dėta vyčių organizacijos sto- 

tvis, principai ir tt., kad pa
traukus daugiau jaunimo. Bet 
tos diskusijos užsibaigė, kuo
met “dvasios vadas” kun. Va
lančius pareiškė, kad vyčių 
stovio neapsimoka garsinti, 
nes galima prarasti ir tuos na
rius, kurie dabar priklauso. 
Vienok nutarta mažytė kny
gelė išleisti anglų ir lietuvių 
kalbose, kur bus sudėta “Vy-, 
čių Idealai.”

Keli delegatai iš centro vai-' 
dybos argumentavo, kad per-' 
daug kainuos ir kad verčiaus 
tuos pinigus panaudoti spaus
tuvės darbininkams 
kad geriaus galėjus 
ti su darbininkais.

Pačios skaitlinės 
tos, kad niekas iš delegatų ne
suprastų ir kad mažesnės at-i džiausią betvarkė ir 
rodytų. Patys pateikėjai šio! prie balsavimo
raporto seirpui pasisakė, kadi kįu 
jie nieko neveikė, tik skaitosi j kuį.’ie 
su advokato Konstantino Sa-; 
cicko suteiktomis skaitlinė
mis. Kilo diskusijos. Viena 
mergina delegatė sako, kad 
veikiausia ėmė mašinas par
duoti už skolų apmokėjimą; 
kita toliau sėdinti sako, kad 
tąi negalima, nes per senos. 
Sacickas pasakė, kad tik Ly- 
notipas geras, o kitos mašinos 
jei norėtų parduoti, tai galėtų 
gauti tik apie $50 nuo “džian- 
kmano.”

Kunigas šeštokas atkalbėjo 
maldą ir tuomi sesija baigėsi. 
Vėl pertrauka dviejų ir pusės 
valandų. Tekosi su daugeliu 
jaunų delegatų pasikalbėti 
apie sudarymą bendro veiki
mo prieš karą ir fašizmą. Visi 
sutinka, kad tai būtų geras 
dalykas ir jei “mes” nusiųstu- 
me delegaciją pas juos, tai jie 
stotų, kad 
dalyką. Kaip užvakar dienos 
laidoj sakiau, kad patsai čia- 
gimis jaunimas nėra taip su- 
fanatizėjęs, kaip kad suaugu
sieji jų vadai, tai per pietus

• Jau nuo senai kapitalistinė 
valdžia ruošėsi išmesti iš na
mo komunistų kandidatą ir nai daro viską, kad užbaigus!
pereito karo veteraną J. Kry- streiką išnaudotojų naudai.!

I žak, Staten Islande. Jis, kaip Bet eiliniai d; 
pakviesti ir daugelis bedarbių, negalėjo! gingai laikosi, 
mą prieš, sumokėti už namą taksus ir! diena masių

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS

apmokėti,!
susikalbę-1

sumaišy-

apdiskusuoti tą

52-ras 52-ras

PIKNIKAS
. Rengia

DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO
Nedėlioję

August-12-Rugpjūčio
Klaščiaus Clinton Parke

• Maspeth ir Betts Avės., 
Maspeth, N. Y.

GRIEŠ DVI ORKESTROS 
Retikevičiaus ir Levandausko
Pradžia 2:30 valandų dieną

Gerbiama Brooklyno ir apielinkės
Lietuvių Visuomenė!

fiv. Jurgio draugystė visuomet su
rengia linksmus ir skaitlingus pikni
kus. Gi šiemet bus dar įdomesnis 
piknikas nes alutis skanesnis ir bus 
kitokių stiprių gėrimų.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, 
pasimatyti su senais pažįstamais, 
pasišokti ir pasivaišinti.

Kviečia pikniko komisija:
Pirm. S. Jackus ir Sek. S. Zubavičius

ĮŽANGA 40 CENTŲ

Prasideda popietinė 
Mažeika pakviečia 
"An Excursion to Lithuania” 
nekalbėti. Nors jisai sakėsi, 
kad jis labai tautą myli ir tt., 
bet negali lietuviškai kalbėti, 
kalbės angliškai, nes žmogus 
išbuvęs Amerikoje apie 20 
metu tai visai lietuviu kalbą
pamiršo. Well, nuo savęs ga-! 
li’i nesakyti, kad mano tėvas1 
Amerikoje išgyveno virš 30 
metu, bet aš manau, kad daug' 
čiagimin jaunuolių gerinus 
kalba lietuviškai, negu mano 
tėvas angliškai. Jis nepamir-! 
šo lietuviškos kalbos. Gyrėsi,1 
kad visi gražiai rašo apie jo1 
knygą ir jis labai gabus rašy-l 
tojas. Paskui prašė, kad vi-( 
sos kuopos platintų ją. Vienas; 
prie manęs atbėgęs jaunuolis) 
vytis klausia, prie kokios ka- 
žin parapijos tas rašytojas! 
priguli.

Vėliaus didžiausia dalis 
pietinės sesijos praleista 
kilsuojant, kodėl pereito 
mo tarimų centro valdyba 

j įtraukė į naują konstituciją. I 
Priimtas papeikimas. Vėliausi 
prasidėjo diskusijos del to:! 
kada jaunuolis su jaunuole 
apsiveda, tai ar jiems reikia 
mokėti, duokles už abu, ar tik j 
už vieną, o abu pasilieka na-Į 

I riais. Kiti argumentavo 
j klausė, kaip bus su tais, ku- 
I rie ženysis su nevyčiukėmis, 
' arba svetimtautėmis. Kilo di-j 

nors eita j 
keliolika šy

vis atsirado dar tokių, 
reikalavo, kad išnaujo 

būtų skaitomas, arba kad iš
naujo 'būtų daromas vertimas 
to paragrafo.

karą, fašizmą, ir 
bedarbės 
lietuvių 
liai 
ri

ir 
prašė

U z
a pd raudą, 

darbininkų 
padavė laišką

delegatams 
Nors

Bet eiliniai darbininkai ener-; 
Jie kiekvieną! 

, dieną masiniai pikietuoja! 
Bet Namų Apsi-| dirbtuves; kur išnaudotojai 

gynimo Lyga atrėmė ponų pa-! streiklaužių pagelba bando 
sikėsinimą ir tas draugas pa-Į dirbti.
silieka savo name, iš kurio 
jau ruošėsi išmesti.

Sako, kad Maistas 
Nuodingas

1114 FOSTER AVENUE

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.
JI

i

SUSIRINKIMAI

po- 
dis- 
sei- 
ne-

jie bandė pas- 
ir pakvietimą į 
nuo delegatų, 

pageidavo, kad 
būtų svarsto-

Tokiu būdu 
lėpti tą laišką 
bendrą frontą 
kurių daugelis 
tas klausimas
mas, ką teko patirti asmeniš
kai, besikalbant su jaunuo-- 
liais vyčiais. Vadai tokiu bū-i 
du nori atitraukti tą jaunimą! 
nuo kovos prieš karą ir fašiz-Į 

i mą. Vyčiai, jaunuoliai, ku-į 
riems gręsia karas, kurie yra! 
ruošiami kanuolių pašarui,! 

(neturėtų sutikti su savo vadų! 
j” ! tokiu pasielgimu, bet j

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį 

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniąis uždaryta
Tel. 8tagg 2-9105

Devyni maisto inspektoriai, 
kurie buvo pavaryti iš darbo, 
patraukė miestą .teisman. Jie 
sako, kad priežakis jų pava- 
rymo buvo tame, kad jie gerai 
prižiūrėjo maistą. Inspekto
riai skųsdami parodo, kad 
nuo 15 d. gegužės jau buvo 
72 atsitikimai, kada mieste 
sirgo žmonės užsinuodiję mai
stu,
metais per tą patį laiką 
maisto apsinuodiję buvo 
44 žmonės.

Central Brooklyn, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 13 d. rugpjūčio (Au
gust), pas draugą. K. Bender- 98, 
Talman Str., Brooklyn, N. Y. kaip 
7:30 vai. vakare.

Draugai ir drauges, malonėkite da
lyvauti visi, nes turim daug labai 
svarbių reikalų apkalbėjimui.

. M. R. Sekr.
(189-190) . r

REIKALAVIMAI
Jie sako, kad .pereitais 

nuo 
tik

Areštuotas Policistas

VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS ^Vakare 

(DANTŲ GYDYTOJAS) ‘ Tel. Stagg 2-07706
Namų, Republic 9-3040

499 GRAND ST. Penktadieniais uždaryta

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
Reikalingas “janitor” prižiūrėt 6 

šeimynų namą, damokant $3.00 ren- 
dos ir galės gauti tris kambarius— 
didelius ir šviesius. Namas randasi 
po numeriu 610 Watkins St., E, New 
York, prie 14th St. subway. Į New i 
Yorką galima nuvažiuot j 20 minu- j 
čių. Jeigu kambariai tiktų ir viskas 
būtų gerai, tai rašykite laišką arba 
telefonuokite man.
h J. STANKUS
84-48 63rd Rad, Elmhurst, N. Y. 
Tel.: Newtown 9-5916.

(187-189)

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS
C*

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
me- 

už 
lai-

Policistas T. Kane, 29 
tų amžiaus, areštuotas 

Jis liuosu 
ku nuo darbo atėjo į valgyklą 

. Ten valgė su 
savo draugais T. Callahan ir 
C. Gregam Policmanas be
valgydamas, pradėjo demons
truoti su revolveriu, paspaudė 
gaiduką ir suvarė kulką savo 
prieteliui Callahanui, kuris 
greitai mirė. Jis areštuotas ii*| 
kaltinamas užmušime' zmo-' 
gaus. Kane teisinasi, būk nu
šautasis jo prašė parodyti 
kaip revolveris veikia. 1

~ | U Cl 111 /j 1 Cl J

reika-| žmogžudystę.
Jauti, kad organizacija stotų ų 
kovon prieš karą, fašizmą ir! 2551 3rd Avė. 
už socialę darbininkų apdrau 
dą.

Laisvės” Reporteris.

vaikas, 
St., mi-
Liepos 

j veidą

Vaikas Mirė nuo Šuns 
Įkandimo

John Kelly, 7 metų 
gyvenęs 368 E. 145th 
re Lincoln ligoninėje. 
11 dioną jį įkando
šuo, kurį jo tėvai laikė per 4 
metus. Buvo, pašauktas .poli
cistas, šuo įkando ir policisto 

Amerikos preziden-[ ranką. Jie abu buvo paimti 
Yorko gubernato-( į ligoninę, nes šuo greitai pa- 
Vienas delegatas! stipo ir egzaminavimas paro- 
į Lietuvą siunčia-! dė, kad jis buvo pasiutęs.

Nesitiki, kad Vaitkus Lėks 
f Lietuvą

Sveikinimų komisija pra
nešė, kad pasveikinimus pa
siųsianti visiems Lietuvos, fa
šistams ir 
tui, New 
riui ir tt. 

’ sakė, kad
I mus sveikinimus reikėtų siųs-1 Vaikas išbuvo ligoninėje per 
i ti per Vaitkų, kuris lėks atei-; 18 dienų ir jau buvo pasvei- 
. nantį mėnesį į Lietuvą.
! Valančius pasiprašęs
I pastebėjo, kad būtų gal 
ras dalykas, jei būtų 
kiek užtikrinimo, kad' Vaitkus; sveikas, 
lėks Lietuvon.

Kun. j kęs. Jis buvo paleistas namo, 
balso i Bet pereitą antradienį vėl su- 
ir ge- sirgo ir paimtas į ligoninę 
bent' greitai mirė. Policmonas yra 

Daktarai sako, kad 
gali liga dar pasireikšti per

Ruošia Bankietą Pagerbimui 
Drg. Robert Minor ,

Pagerbimui Komunistų Par-j 
tijoš veikėjo ir energingo ko
votojo 'draugo Robert Minor! 
ruošiamas bankietas. Jį ren-' 
gia Kom. Partijos Distriktas.! 
Bankietas įvyks 30 dieną rug
pjūčio, Irving Plaza svetainėj. 
Organizacijos kviečiamos tą 
dieną nieko nerengti, bet ma-| 
siniai dalyvauti šiame bankie-; 
te. i

dalyvauti šiame bankie-;

• Diskusijas iškėlė iki šiol ty- 50 dienų nuo įkandimo. Ypa-|
Įėję delegatai, kad centro val-;tlnKai pavojingas Į an imas l J|0(ers ĮJŽmilŠėjaS Pasikorė 
dyba neturi turėti tokios patj veici^- į .
galios, kaip ir seimai. Centras 
protestavo, kad tai pasireiš
kimas nepasitikėjimo centrui. 
Centro pirmininkas užganėdi
no tuomi, kad pasiūlė pataisy
mą. būtent, kad Centro Val
dyba turės tokią pat galią,) 
kaip ir seimas, bet pataisymui1 
konstitucijos reikia centrui 
vienbalsiai tą tarimą pravary-l betojų 
ti. Mažeika, centro pirm., i 
aiškino, kad jei kas blogo no-Į 
retų padaryti, tai nors vienas 
iš centro atsiras ] 
Dvasios vadas stojo, kad cen-i 
tras senąsias privilegijas ture-!
tų.

Kuopos Nesiunčia Duoklių 
Centran

Prieš pabaigą sesijos, kunJ

Kalbės Dr. Hoellering-Rau- 
dona Vėliava iš Vokietijos'

Sekmadienį, 12 d. rugpjū
čio, North Beach Parke, ruo
šiamas 
rengia 
Piknike

didelis piknikas. Jį 
Priešfašistinė Lyga, 

bus visa eilė gerų kal- 
ir -g'era koncertinę 

j programa. -Taipgi. kalbės dak- 
! taras Franz Hoellering, kuris 

. v. , tik ką atvyko iš Vokietijos. 
pVes1ing_aS’; Pirm fašistinio teroro jis buvo 

į redaktorium vieno Berlyno 
I laikraščio. Visi . darbininkai 
i yra raginami važiuoti į tą pik- 
! niką, nes jo pelnas skiriamas 
šelpimui aukų nukentėjusių 
nuo fašistinio teroro. North

Valančius piktai bare tas kuo-1 m.egto dalyje. Bus iške]ta
pas, kurios suienka duokles iš j rau(Įona Vgnava> kurią atga-
narių, o centran nepasiųnčia. 
Taip daroma daugelyj vietų. 
Vienas delegatas pavyzdį da
vė apie Detroitą, kur sakė, 
būk esą apie 200 narių, o 
duoklių tik už dešimtį pasiun
čia, kad charterį' palaikius, ži
noma, kad nieko gero jie ne- 
gauha iš centro, tai b^ reika
lo nenori siųsti duokles.* Pa- 
galiąus nutarta, kad sugavus 
kokį5'kuopos valdybos narį 
agituojant, kad į centrą nerei-

beno iš Vokietijos.

Nebus Tuneliečiu Streiko
Tunelių darbininkai ir Ma

son Hanger Co. susitaikė • ir 
nebus darbininkų streiko. Bu
vo manyta, kad streikas gali 
apimti visus tunelių budavo- 
jimo darbininkus. Išnaudoto
jai panaudoto visus savo gud
rumus, kad tik sulaikius dar
bininkus nuo streiko.

i

Lietuvis Batų Siuvėjas
Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži,, spaudžia ko.įą< 
nekentėkite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Lietuvys Kraustyto jas
(Moving)

Už 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

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

tas ir už prieinamą kainą.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 
nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2.3 rd St.

Richmond ,County -kalėjime 
pasikorė Vincenzo Spada, 54 
metų amžiaus. Jis buvo areš-j 
tuotas už užmušimą savo mo-i 
terš. Jie susiginčijo del pini-' 
gų ir Spada pagriebęs gele-' 
žinę kačergą taip sumušė sa
vo moterį, kad ji greitai mirė. 
Spada kalėjime pasikorė pa
sidaręs iš dviejų abrūsų vir
vę. Paliko penki vaikai.

. Didelis Gazo Sprogimas
Gazas sprogo ant 17-to aug- 

što, 4'3 Christopher St., Green
wich centre, užmušė vieną mo
terį ir 9 kitus asmenis sužei-

.■—•—■i—. I

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius. (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

* ' ‘ . . I

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

. Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiaa ir chroniikaa ryrq ir 

motery ligas kraujo ir odoa 
Padarau ištyrimu* krauj6 ir ilapumc

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

Kaw York, N. Y.
Valandos PriSmimoi 

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

Telephonas MEdallion 3*1328

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 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už < prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vesta- n 

vėm, parėm, krikltynom ir kito
kiem reikalam.*
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

SUNKI AUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI ip",b?
MILLERTONE 
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtorųis 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. 
62 Beacon St., Newark, N. J.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme-

Ausą, Akią ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienoniit 
vakarais 
iki 1

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Ska.li- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žames Ligos, A- 

. beinąs Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos: o jeigu turite kokį negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
-Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

<
r

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

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




