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Vienykitės! Jūs , Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 
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KRISLAI
Voldemaras Rengės Mirti. 
Smetona, Betgi, Pabijojo. 
Meluoja Nerausdami.
Mūsų Piknikai.

Rašo R. M.

Chicagos kunigų laikraščio 
bendradarbis Kaune praneša, 
kad po nepavykusio savo pu
čo, Voldemaras “pasodintas į 
s. d. kalėjimą rengėsi mir
ti...” Pasišaukė kun. Šmulkš
tį, priėjo pas jį išpažinties ir! 
išklausė mišių, nes... manėj 
kad Smetona padarys jam,; 
kaip Hitleris padarė Roehmui 
ir kitiems.

Kodėl Smetona nenukirto! 
Augustinėliui galvos? Minėtas; 
bendradarbis sako, todėl, kad 
pabijojo, kadangi 
ras karininkuose ir 
kuose turi apie 60 
viskių.” Abejotina, 
Ir Roehmas turėjo 
daug. Jeigu Voldemaras iš
liko, tai vyriausiai todėl, kad 
jo pučas įvyko pirmiau, negui 
Hitleris parodė būdą, kaip su 
savo geriausiais bičiuliais elg
tis. Dabar Smetona būtų gud
resnis. Bet, jei voldemarinin- 
kams kada nors pavyktų, tai 
ir jie mokės, kaip su Smetona 
pasielgti!

“Voldema- 
tautinin- 

nuoš. sa- 
ar todėl!

saviškių (

ŽINIOS IS LIETUVOS
Kapų Vagys

Nesenai vagys kėsinosi ap- 
Į vogti Kriokialaukio kapinėse 
buvusio Lietuvos atstovo Lon
done Noraus —Naruševičiaus 
kapą, kuris randasi puošniai 
įrengtam rūsyje. Rūsies du
rys rastos atplėštos, tačiaus 
cinkuotas karstas surastas ne
liestas. Matyti vagims kaž
kas sutrukdė įvykdyti galuti
nai vagystę. Policija jieško 
vagių.
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Greta to, reikia pridėti:!
kuomet darbininkų klasė (Vo
kietijoj ir Lietuvoj) laimės, 
tai ir ji puikiai žinos, kaip su 
budeliais elgtis!

Tai kas gi po paibelių pasi-' 
darė su “Antruoju skridi-j 
mu”? Drg. Andrulis teigia, | 
kad Grigaitis jau bando iš to; 
biznio išeiti. Kuo dabar jis; 
užsiims? Ar nevertėtų, p. Pi-j 
jūšai, atgaivinti kujolų-bingo- j 
lų korporacija? Business is 
business, and you know it!

Ir Lietuvoj Kompanijos Ėda 
Mažus Biznierius

PANEVĖŽYS. — Vietinė 
“Maisto” skerdykla, mieste, 
turi kelias savo kratuves, ku
rios konkuruoja pavienius j 
mėsininkus. Pas vieną kitą • 
mėsininką surašius protokolus Į 
už negeras dešras arba jų į 
dirbimą iš blogos mėsos, žmo- j 

! nes pradėjo pirkti tik “Mais- 
i to” gaminius.

Kompanija, matyt, 
pašmeravus valdininkus 
pavienius mėsininkus.

KLAIPĖDA

buvo 
prieš

Prūseika džiaugiasi, kad jo 
piknike buvę pustrečio tūks
tančio žmonių, o “Naujienų” 
Lavinskas, gorėdamas pasige
rinti, surinka, kad buvę “keli 
tūkstančiai.” Abu meluoja 
nerausdami. Bet juk tam jie 
leidžia savo laikraščius.

Atleistas Apdraudos 
Direktorius

Krašto direktorijos nutari
mu, iš savo vietos atleistas 
Klaipėdos krašto apdraudimo 
įstaigos direktorius Fritz Ma- 
tzies, kuris. Jbuyp įtartas kaip 
hitlerietis. Į jo vietą paskirtas 
Plonaitis.

Kalbant apie piknikus, mes 
jų šiemet turime daugiau, ne
gu kada nors ir visi iki šiol 
buvusieji išėjo daug pasek- 
mingesni (visais atžvilgiais), 
negu kada nors. Dar du di
deli piknikai laukia: Conn, ir 
Philadelphijos. Jei oras bus 
geras, tai abu turės būti dide
li.

sekantį šeštadienį, Klas- 
čiaus Parke, ALDLD Centro 
Komitetas ruošia didelį pikni
ką. Nesitikime daug žmonių 
iš tolimų kolonijų, bet Brook
lyn© ir apielinkės draugai ir 
draugės privalo visi būti!

Suimtas Dar Vienas Nazis
Šiaulių apygardos teismo 

tardytojo nutarimu, vakar 
suimtas Hans Stilger, iš Kin
tų, Šilutės apskr. Stilger 1933 
m. uoliai organizavo hitlerin
inkų partiją Klaipėdos krašte. 
Stilger pasodintas į kalėjimą 
be sąlygų.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Rugpjūčio (Aug.) 15,1934

San Francisco jūrininkai degina pilkąsias kompaninės unijos knygutes. 
Per pastarąjį streiką jie išsikovojo teisę turėti savo uniją kaipo darbi
ninkų, o ne laivų kompanijos vergų. 1

JAPONŲ PROVOKATORIAI SUĖMĖ 30 
SOVIETU GELŽKELIO TARNAUTOJU

Sumoksiąs Ginklais Užgrobt Sovietams Priklausantį Ryty 
i Chinijos Gelžkelį; Bjaurūs Šmeižtai prieš Sovietus

$ i

--------  < ' f į Ja 
priklauso Sovietų Sąjungai: ’ 
tik Sovietų valdžia liuosu 
noru buvo sutikus pusiau su 
Chinais tą gelžkelį operoti . 
ir jo pelnais dalintis.

Japonija paskutiniu laiku 
sumanė gelžkelį beveik už- 
dyką iš Sovietų “atpirkti.” 
Kai Sov. valdžia nesutiko 
jiems mažne dovanai jį ati
duoti, Japonijos Imperialism » 
tai ėmė daryti naujas, karu 
dvokiančias provokacijas.

Jau vakar “Laisvėje” mi- 
; nėta, kokių piktadarysčių 
Japonai yra pridirbę ant to 
gelžkelio prieš sovietinę 
nuosavybę ir Sovietų pi- • 
liečius. Tą patvirtina ir 
Chicagos Tribune kores
pondentas iš Chinijos John 
Powel rugpjūčio 14 d. Tuo 
būdu vien medžiaginių nuo- 

riausių provokacijų prieš stolių nuo šių metų pradžios 
Sovietus. Šio purvino dar- iki rugp. 6 d. Japonai pada- 
bo tikslas yra gaut prieka- rė virš 300 tūkstančių dole- 
bę, idant ginklais užvaldyti rių, kaip rašo tas korespon- 
Rytinį Chinų Gelžkelį, kuris dentas.

Shanghai.—Japonijos ka
riškiai suėmė 30 Sovietų Są
jungos piliečių Charbine, 
daugiausia Rytinio Chinų 
Gelžkelio darbininkus ir vir
šininkus.

Pateisint šį savo žygį Ja
ponijos imperialistai sugal
vojo išmislą, būk Sovietų 
komunistai užsiundo bandi
tus ardyti gelžkelį , sprog
dinti traukinius; būk bolše
vikai padarę sumoksią nu
žudyt vieną Japonų kariuo
menės komandierių Man- 
džurijoj ir jų žandarų virši-i 
ninką Charbine, taipgi nu- 
dėt Manchukuo karaliuką 
Kang Teh, kurį ten Japoni
ja ant sosto užsodino.

Japonijos Imperialistų 
Tikslas

Tatai yra viena iš b jam
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AUSTRIJOJ SUĖMĖ 
4,000 DARBININKU i

VIENA. — Pro varžią 
Austrijos diktatoriaus Schu- 
schniggo cenzūrą, paga- 
liaus, išėjo į pasaulį tokios 
žinios apie naujus darbinin
kų persekiojimus:

Prieš pat rugpjūčio 1 d. 
buvo areštuota 4,000 socia
listinių ir komunistinių dar
bininkų, idant suardyt tos 
dienos bendro fronto de
monstracijas prieš karą ir 
fašizmą. Visi jie suvaryti į 
stovyklas-kalėjim.us po ašt
ria kariuomenės priežiūra.

Fašistams nužudžius Jo- 
sephą Gerią, darbininką na
rį respublikos gynėjų orga
nizacijos, buvo uždrausta 
bet kam ateiti į jo laidotu- • 
ves. Nežiūrint to, virš 1,000 
darbininkų susirinko į lai
dotuves. Nuožmiai polici
jos užpulti ir vaikomi, dar
bininkai šaukė: “Atkeršytįda, kad gal reikės padidinti 

j už Gėrio nužudymą!” 'pašalpą farmeriams, nuken- 
j Komunistų Partija išlei- tėjusiems nuo sausros. Iki 
džia tūkstančius lapelių, šiol tai 
Drūtėja eilinių socialistų, $225,000,000, bet mažai jos 
frontas su komunistais ko;iteduota; 0 iš sausros far- 
yoje prieš fašizmą ir , už merįai 5 bilionus nuo- 
darbmmkų valdžios įsteigi- sį0]iu 

° t 
Valdžia ketina sužiūrėti

• ir surašyti, kiek ir kur yra 
maisto produktu. Jinai ruo- Į 
šiasi pati supirkt tūlą dalį I ištraukta $500,000,000 extra 
grūdų ir giriasi, kad steng- iš gyventoju kišenių.

NULYNCIAVO DAR DU POL,TSSsT™s 
NEGRU DARBININKU San Francisco, Cal. — Po 

. _ . , . 8 dienų bado streikui, 24
Ashland, Miss. Dvi go- įkalinti komunistai pradėjo

vedos _ baltųjų nenaudėlių tylėjimo streiką. Visiškai 
pakorė du negrus laukų atsisakydarni kalbėt, jie pro- 
darbinmkus, Robertą Jones, testuoja, kad buvo areštuo- 
ir Smith Houey. Jie buvo į-as pas juos atsilankęs Dr. 
areštuoti pagal nuožiūrą, ar Frankiin BisseiL 
tik ne jie bus nužudę baltą'____________
dvarininką Connie Gillespie. įt-i m i e n

Specialiai, šerifai,' kurie RUDOS lelCgraiO, lUStO 
areštuotus gabeno, , sako, 
būk lynčiuotojai juos užpuo
lę ir atėmę kalinius. Pas
kui greit tuos du negrus po . ...
medžiais pakorė Michigan revoliucinės o p o z 1 c 1 j o s,

Šerifai streikuoja 3,000 Kubos val- 
mkluoti, bet dži°s paštininkų ir telegra

fistų. Šimtais pikietuoja 
Šerifas~Hm^ ir telegrafo stotis,
tas, ar bus lynčiuotojai bau-1 streikui planingai vesti is- 
džiami, sako, “prie pirmos .rmkta 40 darbininkų komi- 
progos aš pasikalbėsiu su | tetas. Streiklaužių nėra. . 
apskrities advokatu.” Tai I , streiką paskelbus, 1 
ir viskas darbininkų susirinkimą at-

Kai del pakartųjų kaičios, susisiekimų ministeris 
nėra nei mažiausio įrodymo, j vUareį Pad ^?.a'
Jie nužudyti, kaip ir dauge- .-11 1

City priemiestyje 
buvo drūčiai 
nesipriešino lynčiuotojamš.

*

Bedarbių Apdrauda Būt
Pimaii Partine',is kitų negrų’ tode1’ kadrigldU, OaKU 1 CI lulls buržuazijai reikia teroro 

___ _ . x . . veiksmais ardyti sparčiai
Washington. Darbo mi- augančia vienybę baltųjų 

nisterė Frances Perkins darbinmkų su negrais, 
rugpj. 13 d. per radio paša- 
kė, kad “perdaug” pinigų HilLrin
išleidžiama Amerikoi šelnti! IWvbuVvlldb lllllvIlU

Mokinys, Sako Naziai
... . ■ BERLYNAS. — Vokiečių

gu būtų įvesta panaši vai- Į sunkios pramonės organas 
diška bedarbių apdrauda, 1 “Bergwerks Zeitung” rašo, 

visam'kaip kitose šalyse, tai ma- lkad “Roosevelto politika iš 
reikalinga, žiau lėsuotų. Visiems, ta- j daugelio atžvilgių yra pana-

išleidžiama Amerikoj šelpti! 
bedarbius ir jų šeimynas.! 
Dabar iš pašalpos gyvena 16 
milionų žmonių. Girdi, jei-

* w
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veiksmais ardyti sparčiai 
augančia vienybę baltųjų

Kaip dalykai stovi su pri
rašymu vaikučių į LDS, drau
gai ? Tokis lengvas darbas, 
bet taip ilgai tęsiamas, neuž
baigiamas? Tas kenkia mūsų 
visai organizacijai ir 
judėjimui. Dar <: , ___ _______ ___ __
apie pora šimtų vaikučių-apli-| ciaus, žinoma., kaip mizernaigj į naziu nutarimus ekono- 

_ Kiti hitleri
ninkų laikraščiai sako, kad

kantų, tarpę 2-16 metų, am 
žiaus.

SAUSRA KANADOJ
Canado j sausra šiemet 

taip pabrangino valgio reik-*

yra šęlpiami bedarbiai Ame- mįnėj srityj.
rikoj. --- •
Kovokim už Tikrą Bedarbių Rooseveltas ima pamokas iš

Apdraudą '
Darbininkai turi kovoti

Hitlerio. ’ Jie džiaugiasi, 
kad Amerikos valdžia pra- 

v ... ... , , . , .dėjo aštriau veikti prieš
menas io^’p-vventoiai nėr I?2 1Sapraudos jsta- ^raudonųjų propagandą.”menas, jog gyventojai per j tymo sulig Darbininkų Be-1 K:f n<s tai
mpf.iJR turės aumnket biznio- • .d:i:~.,,, į Kitas Jiem džiaugsmas, tai

srdabramarsky- 
filių” fašistų Jungtinėse Va - 
stijose.

Austrijoj Pakarta 4
Policijos Viršilos

VIENA. — Liko pakrfrti 
keturi policijos viršininkė
liai rugpj. 13 d. Jie dalyvavo 
300 hitleriečių įsiveržime į 
Austrijos ministerių rūmą 
liepos 25 d., kur buvo nu
jautas fašistinis diktatorius 
Dollfuss. Kiti 5 policinin
kai pasiųsti kalėj iman. Iki 
šiol už dalyvavimą tame žy
gyje pakarta 7 asmenys.

metus turės sumokėt biznie-j darbių Apdraudos ■ Biliaus. 
riams $70,000,000 daugiau,, Tuomet kiekvienas bedarbis 4 ■ - 
negu pernai už tas pačias i gautų bent po $10 savaitei i/ 
reikmenas. |dar po $3 kiekvienam nediiy

Canados valdžia svarsto 1 bančiam šeimynos nariui; 
sumanymą, pagal kurį ture- [ Tada negalėtų būt sumažin
tų būt keli šimtai tūkstan- tas bedarbių šelpimas sulig 
čių išbadėjusių karvių nu- Perkins apdraudos plano, 
šauta ir jų mėsa sutaisyta į Bet ir tą planą ministerė 
pašarą kiaulėms. Jungtinių Perkins “nesuspės” patiekti 
Valstijų vyriausybė skiria! ateinančiai kongreso sesijai, 
tokią dvėselieną “sukenuot” Es^> Perdaug darbo” viską 
ir iaia hpdnrhinc sutvarkyti.

Bet ir tą planą ministerė

ir jąja bedarbius šelpt.

Blogas Bulvių Derlius
Panevėžio apylinkėse nusi- 

1,500 Hiteleriui nepaklusnių skundžiama, blogu bulvių der- 
, * liumi.

Berlynas. -- šiomis dieno
mis Vokietijoj areštuota "TT • 1 1 • • « « •
protestonų kunigų.

Darbininkų Streikas
Havana. — Vadovaujami

1 Įima streikuot prieš valdžią.
Darbininkai jį laukan išvijo. 1

Išeidami streikan, teleg
rafistai pasiėmė būtiniau
sias telegrafų mašinerijos 
dalis. Pašto ir telegrafo 
veikimas pakrikdytas. Ar
mijos telegrafistai nepajė
gia atnaujint susisiekimų.

Streikieriai reikalauja to
kios algos kaip 1929 m.; at
leist visus buvusio diktato
riaus Machado šalininkus,! ATLANTIC City, N. J.— 
Įvest senatvės . pensiją ir ■ San Fillipito šeimynai gimęs 
duot kt. pagerinimų. 119 uncijų kūdikis Emanuel 

---------- ! sveikai ;

Smunka Nazių Hnansai^'S'SS’LS^
— Birželio mč- glmuslų kudlkni- Vidutinis 

hankn« hn-'kūdikis gimdąmas būna apieBerlynas.
nesį į Vokietijos bankus bu
vo taupymui padėta tik 9 
milionai markių. Birželyj 
ištraukta iš bankų 48 milio- 
nais markių daugiau sutau- 
pymų nekaip gegužėje. Hit
lerio šeimininkavimas vis 
žemiau muša markės vertę, 
darydamas infliaciją. Fi
nansinis krizis ir nepasitikė
jimas auga.

SOVIETŲ GAMYBOS 
DIDELIS REKORDAS
New Yorko Times kores

pondentas Walter Duraųty 
iš Maskvos praneša, jog So
vietų Sąjungoj per pirmą 
šių metų pusę jau ir sunkio
joj pramonėj padaryta dau
giau, negu buvo skiriama 
sulig plano. Tai naujas, dk 
džiausiąs rekordas Sovietų 
gamyboj.

mą.

Mažiausias Kūdikis

Roosevelto Farmų Programa Pabrangins
” 1 ■” -t'

Darbo Žmonėms Gyvenimą $500,000,000
Washington. — Ateinam! sis, idant valgių kainos^ ne* 

čią žiemą maistas pabrangs 
bent 6-7 nuošimčiais, sako 
žemdirbystės m i n i s t e ris 
Wallace po pasikalbėjimo su 
Rooseveltu rugs. 13 d. Rei
kia suprast, kad valgio 
daiktai ištikrųjų pabrangs 
daug daugiau.

Rooseveltas neaiškiai ža-

-*

pašalpai skirta

I būtų perdaug išpučiamos. 
Bet ar ne pats Rooseveltas 
daugiausia prisidėjo, jog 
maistas pabrango jau'® 
nuošimčiais?

t , iki * ’m
Brangins Gyvenimą ir 

Toliau
Ateinančias metais Val

džia vėl apmokės už palie
kamus neužsėtus laukų plo- 

jtus. Nori, mat, sumažint 
derlių, idant spekuliantai, 
gautų augštesnes kainas.

Valdžia, kaip žinoma, yra 
uždėjus didelius mokesčiui 
už grūdų sumalimą ir Rito-j ( 
kį apdirbimą. Iš tų pinigų.-į 
apmoka už derliaus mažinki. * 
mus. Su šitokia politika 
taip pabrangina maistą, jog 

| per 12 mėnesių nuo šiol bjj£,
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3rifžiūro?pTainvie- Vienas Farmeris Nušautas, 42 Sužeisti, Kuomet 
Pasipriešino Karvių Išpardavimui Airijoje

CORK; AIRIJA. f-i Į’ Žar
dį buvo suvaryta 14 karvių, 
skiriamų išparduot per var
žytines. Jos buvo .atimtos, 
iš biednų farmerių,. negalin
čių užsimokėt randas. Rug
pjūčio 13 d. atvažiavo pilnas 
trokas farmerių, išlaužė už
rakintus žardžio vartus ir

7 svarų, arba 112 uncijų.

Dingo Sumuštas 
Piemenukas

Ukmergė. — šiomis dieno
mis policijai pranešė, kad din
go žagiu sūnus Jonas, 13 m. 
amž. Esą, vaikas ganydamas

i gyvulius, juos užlėido į sveti-; .
mą lauką. Tuomet to lauko’ Plnlrn Tlianlmonno 
savininkas jį sumušė. Taip j lldKd IlldUlIldlllIį 
pasakoja mačiusieji. Nuo toj 
laiko vaikas dingo.

! LONDON. — Dienraštis 
Perkūnas Nutrenkė žmogų. Manchester Guaidian ga- 

ir Karvę ivo zmnL jog vokiečių komu-
--------  nistų vadas E. Thaelmann 

Kaunas. — Užėjusi perku- .kalėjime yra pakartotinai, 
nija Armoniškies kaime, .už bizūnais plakamas.
“Maisto” fabriko, nutrenkė: Draugai, į veiklesnę masi- 
Misiūną Petrą ir. karvę, kurią nę kovą del Thaelmanno pa- 
jis vedė iš lauko namo. iliuosavimo!

»7‘V' ■ p C'*" Y*“'-

leidosi iąnt. stovėjusios Ajk 
du j policijos. Policininkai 
.ėmė šaudyt. Vieną falme- ; 
rį, Jermiją Lynchą< 23 mė
tų amžiaus, nušovė ir. 42 su-»' 
žeidė. Susirinkusi protas^-. 
tuot žmonių minia buvjfr1 
buožėmis daužoma i Išvaiko
ma. . • «;o ;

Storai Baudžia už “Gandus'’

dl

Utena. — Buvusį Užpalių >
viršaitį Micevičių už gandų ’»
skleidimą karo komendantas • 
nubaudė 1200 litų arba 2 mėn. 
kalėjimo. Yra ir < 
tą pat mažesnėmis baudomis 
nubaustų. , • • . • • vi • /

• Matyt, jie kalbėjo nepa- / 
lankiai smetoniškiems vai din-', v 
inkams.

dAugiau už

.1

•i
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Atsiliepimai Delei LDS Pasiūlyta 
Sumanymo Šaukti Kongresą

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo pa
siūlymas SLA, LRKSA ir APLA sudary
ti bendrą komitetą sušaukimui vieno di
džiulio visų Amerikos lietuvių organiza
cijų, draugijų ir kliubų atstovų 4 seimo 
(kongreso) pasisakymui už kovą prieš 
karą ir fašizmą surado įvairių atsilie
pimų.

Pažangiose organizacijose ir draugijo
se, kiek jau patyrėme, šis pasiūlymas pri
imtas dideliu entuziazmu ir palankumu. 
Kai kurie iš mūsų priešų laiki'aščiai taip
gi pasisakė tuo reikalu.

So. bostono kunigų laikraštis (“Dar
bininkas”), pavyzdžiui, pareiškia, kad, 
girdi, jei komunistai nori tokio bendro 

• seimo, tai jie privalo pareikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga .nusiginkluotų, tuomet 

i tokį seimą kunigai remsią.
• ’ “Naujienos”, iš kitos pusės, suranda 
LDS sumanymą nepriimtinu del trijų 
priežasčių:
• L LDS siūlymas yra politiškas, “o or- 
ganizacijps, į kurias jisai kreipiasi, yra 

■fraternalės.”
, 2. Sovietų Sąjunga ginkluojasi.
• 3. Komunistai yra demokratijos prie
šai, todėl su jais) negalima bendrai dirbti.

Del Sovietų Sąjungos ginklavimosi mū
sų spaudoje buvo rašyta tiek ir tiek, to- 

- del čia .verta tiktai trumpai tiem ponam 
(kaip jiedu susipuola—Kneizys, klerika
las, ir Grigaitis—social-demokratas—abu 
prieš Sovietų Sąjungą lygiai nusistatę!) 
pastebėti: Reikalauti iš Sovietų Sąjun
gos jai vienai nusiginkluoti esamose są
lygose, reikštų tiek, kiek reikalauti pa
naikinti sovietus ir atiduoti proletariato 
iškariautą ir septyniolika metų išlaiky
tą viso pasaulio darbininkų tėvynę, jų 
žibintą, jų viltį pasaulio imperialistams 
ir fašistams—Japonijai, Anglijai, Vokie
tijai, Lenkijai ir kitiems. To, žinoma, 
Kneižiai, Grigaičiai, et ai, nesulauks!

Tolydžio, tie ponai turi žinoti, kad So
vietų Sąjunga prieš du metu, Genevoje, 
pasiūlė kapitalistiniam pasauliui* visiškai 
nusiginkluoti. Jinai, SSSR, pažadėjo pa
daryti tą patį, t. y., sunaikinti visus gin
klus, karinius pabūklus ir paleisti Rau
donąją Armiją, jei tiktai kapitalistiniai 
kraštai panašiai padarys. Bet kaip į tai 
atsakė kapitalistinių valdžių atstovai? 
Girdi, nebegalima! Kiti bandė ignoruoti, 
kiti pajuokti, skaityti pasiūlymą “LitVi- 
novo gražia’fantazija.” ■

Nepaisydama t^,, Sovietų Sąjunga per 
tą visą laikotarpį, neatlaidžiai dirbo ir 
tebedirbą už taiką, šiandien kiekvienas, 
tu/įs akis ir. proto, pripažįstą, jog ‘So
vietų Sąjunga yra ^stipriausia kovotoja 
už taiką, už nusiginklavimą. Sovietams 
nėra tikslo kariauti', kadangi ten panai
kintos pelnagrobihms egzistuoti sąlygos, 
panaikintas kapifalizmas, gimdytojas ir 
palaikytojas imperialistinių - grobikiškų 

Jjcarų. /
Taigi kišti čionai Sovietų Sąjungą, kaip 

daro Kneižiai ir Grigaičiai, yra ne vieta 
ir net juokinga. Tokis Amerikos lietu- 

t vių visuotinas seimas, tačiaus, galėtų pa
remti savo žodžiu Litvinovo tezius apie 
viso pasaulio nusiginklavimą. Kada ko
munistai kalba apie nusiginklavimą, tai 

v jie nesako, kad tiktai kapitalistiniai kraš
tai nusiginkluotų, o Sovietų Sąjunga gin
kluotųsi. Ne! Jie stoja, kad nusigink
luotų visas pasaulis ir to sumanytoju yra 
pati Sovietų Sąjunga!

Kiek tai liečia politiką, tai šičia p. Gri- 
: gaičio kritika taip jau neišlaiko logikos.

i Fašizmai ir kariasi juk apeina '(turi ap
eiti) kiekvienam darbo žmogui, nes tai 
nelaimė, kuri, žinoma, pirmiausiai atsi
liepia darbininkų klasei, ir, pagaliaus, vi
sai žmonijai. ’ Todėl žalinga būtų, ma
tant pavojų, fraternalėms organizaci
joms tylėti ir laukti, iki “politiškos or
ganizacijos” pradės ką nbrs veikti. To
ki, kaip mūsų susivienijimai, kurie, be 
abejo, atstovauja daugiausiai organizuo
tų lietuvių darbo žmonių Amerikoje, kaip 
tik pasekmingiausiai galėtų tokį darbą 
atlikti. ’

Jeigu mes paimsim atskirai kiekvieną 
mūsų fraternalių organizacijų, tai sura
sime, kad nei viena iš jų nėra Huosa nuo 
vienokio ar kitokio politinio darbo. Ka
talikų Susivienijimas, matome, priklau
so Katalikų Federacijai, o pastaroji, kai
po tokia, įsivėlus į politišką darbą nuo 
galvos iki kojų. Tautiškas Susivieniji
mas—panašiai. Jis leidžia savo organą, 
per kurį visados buvo reiškiama politi
ka įvairiais klausimais; jis dalyvavo “vi
suotinam Am. lietuvių seime” 1926 me
tais, Philadelphijoj, jis kiekvienam savo 
seime priimdinėja įvairias politinio turi
nio rezoliucijas.

LDS ir APLA, kaipo proletarinės fra
ternalės organizacijos, daro panašiai ir 
jos to fakto neslepia; tik, žinoma, jų poli
tika yra darbininkiška, taikoma tam, kad 
pasitarnavus darbininkų klasės intere
sams.

Taigi, pakartojame, visos fraternalės 
organizacijos nėi‘a liuosos nuo politikos, 
nuo politiškos akcijos.

Niekas, žinoma, nereikalauja, kad 
šaukdamos bendro fronto pagrindais 
prieškarinį ir prieš-fašistinį Am. lietuvių 
visuotiną kongresą, jos savo politinių pa
žiūrų išsižadėtų. Ne! Kiekviena grupė, 
organizacija, kiekviena draugija, daly
vaujanti tokiam kongrese, gali laikytis 
savo pažiūrų, kaip laikėsi. Bet visos ga
li bendrai kovoti prieš bendrą priešą, pa
siremdamos tam tikrais dėsniais.'

Juokinga ik nerimta, kuomet Grigai
tis reikalauja, k,ad komunistai išsižadėtų 
savo nusistatymo linkui buržuazines de
mokratijos, atsisakytų proletarinės revo
liucijos, priimtų socialistų nusistatymą 
(kuris, jau labai' aiškiai pasirodė, yra 
pražūtingas darbininkų klasės išsilaisvi
nimo reikalams), ir tik tuomet būtų ga
lima su jais eiti į bendrą frontą. “Vil
nis” teisingai į tai atsako, klausdama, 
“0 kas yra kova prieš fašizmą, prieš 
imperialistinį karą, jeigu ne gynimas 
darbo žmonių elementariškiausių demok-

* ratinių teisių?”
■ Lietuvių Darbininkų Susivienijimas, 

siūlydamas kitom fraternalėm organiza
cijom pakvietimą bendrai kpvoti prieš ka
rą ir fašizmą, nesiūlo (katalikams, socia
listams, sandariečiams, komunistams ir 
k.) atsižadėti savo politinių pažiūrų. 
Kiekviena politinė sriovė arba partija 
gali turėtis savo pažiūras ir tolydžio ga
li įeiti į kovą prieš bendrą pavojų. Mi
nėtas pakvietimas, beje, nereikalauja su
kelt proletarinę revoliuciją,nemini jis nie
ko ir apie nuvertimą esamosios tvarkos. 
•Socialistai su sandariečiais ir klerikalai 
gali sau skleisti savo idėjas už dejnokra-. 
tiją, o komunistai pasilieka pilną laisvę 
skleisti darbininkuose idėjas revoliucinio 
mėrksimo^ idėjas proletarinės revoliuci
jos. Gyvenimas parodys, kurią iš tų dvie-; 
jų nuomonių pasirinks didžiuma darbo

> žritonių Komunistai del to yra optimis- 
tąiU įtet kuomet visi matome pavojų fa
šizmo ir imperialistinio karo, tai galime 
savo politines pažiūras del galutinų tiks
lų sau pasilaikyti, b bendrą kovą vesti 
prieš tuojautinį bendrą pavojų.

Šitokia esmė yra LDS pasiūlymo delei 
bendro fronto, šitokia nuomonė viešpa
tavo LDS Antrajame Seime, kur tuo rei
kalu buvo diskusuota, ir šitokia nuomonė 
pravesta LDS pirmininko Mizaros laiš
ke, pasiųstam minėtom organizacijom.

Grigaitis su Kneižiu išstoja prieš tokį 
darbą. Tai, žinoma, tiktai parodo, kaip 
jiems rūpi kova su fašizmu ir imperialis
tinio karo pavojum.

fronto,’bando įkalbėti, būk Vokietijos ko- I 
munistai “rėmę fašistus”, o social-demo- 
kratai kovoję su fašistais.

Faktų falsifikavimas Grigaičio la
biausiai mėgiamoji profesija ir, to jam 
niekas nepavydi. Del to, beje, nematome 
reikalo tieK daug- rašyti. Užtenka pasa
kius, kad dar pora metų prieš Hitlerio 
ližviešpatavimą, Vokietijos komunistai 
gatvėse ir salėse turėjo šimtus kruvinų 
susirėmimų su fašistais, kur žuvo dau
gybė revoliucinių darbininkų-kovotojų. 
Daugiau: social-demokratų vadovybė Vo
kietijoj ne tik visokiais būdais trukdė ei
liniams savo nariams prisidėti prie bend
ros kovos su komunistais prieš fašistus, 
bet jie visaip palaikė fašistus.

Visųpirmiausiai, jie balsavo ir ragino 
darbininkus balsuoti už Hindenburgą — 
fašistą, tokį patį fašistą, kaip Hitleris,

” Antra, 
būdami ypačiai Prūsijos valdžioje, social
demokratai lyderiai šaudė komunistus, ir 
kitus revoliucinius darbininkus. Kas ne
atsimena Zoergebelio, Berlyno policijos 
viršininko, kruvinos puotos, suruoštos 
1929 metais Gegužės Pirmąją? Visa Prū
sijos policija, vadovybėje social-demokra- 
tijos lyderių, gelbėjo fašistams.

Ar veltui, todėl, šiuo tarpu social-de-

kąipo “už mažesnįjį blogumą.

mokratų lyderiams, Severingams, Loe- 
bams ir kitiems kruvinasis Hitleris mo
ka pensijas (kuomet:komunistai Thael- 
inatinai tėbekankinami katorgose, kuomet 
tūkstančiams komunistų jau galvos nu
kapotos) ?

Kaip kitaip juos ir jų bičiulius galima 
pavadinti, j,ei ne social-fašistai ? ! > 

i Komunistai, beje, niekuomet nevadino 
ir nevadina social-fašistais social-demok
ratų eilinių narių, bet tik tuos lyderius, 
kurie padeda fašistams įsigalėti, tik par
sidavėlius, kurie, bijodami proletarinės 
revoliucijos, remia fašizmą.

Amerikoje taipgi randasi visa eilė so
cialistų lyderių, kurie eina Severingų, Lo- 
ebų keliais, kurie ne tik bando savo pase
kėjus sulaikyti. nuo bendros su komunis
tais kovos prieš fašistus, bet pastarie
siems dar padeda. • . =

Kaip tuos žmones pavadinti? • K!am jie 
tarnauja? Jiems fašizmas, žinoma, ne
baisus; fašizmas tokiems atsimokės pen
sijomis ir kuo kitu, kuomet darbininkų 
galvos bus kapojamos, organizacijos trėš- 
kiamos. < . > •

Šie faktai, tuo būdu, suteikia daug me
džiagos kiekvienam socialistui darbinin
kui paprotauti ir padaryti iš to atatinka
mas išvadas savo ateities veiklai.

--------- — ...---------------------------

atrodo. Ir jeigu Butkus bū
tų pasiteiravęs, atsiklausęs. 
“Daiįy Workerio” reĮdąkci-[ 
jos, atkreipęs jos atydą į;ši-,’ 
tą dalyką, jis būtų neturėjęs 
progos dar kartą pasiimti ; 
rieškųčiąs .puryę ir uždrėb-j į 
ti ant veido Komuhistų Par
tijai, kuri šiandien veda 
didvyriškas kovas prieš im
perialistinę buržuažiją.

Kitam savo organo numeryj p. (Grigai
tis, atsakydamas į! mūsų straipsnį delei 
Francijos komunistų-socialistų bendro

E. Butkus Provokatoriškai Kursto Liet. y
. " ■ • 1 -1 >v

Darbininkus prieš Komunistų Partiją

virš cituota vieta turėjo |

Kaip Stovi Spaudos 
Pikniko Reikalai 

CIevelande
Visi daviniai rodo, kad mū

sų spaudos piknikas ateinan
čio] nedėlioj, rugpjūčio 19 d. 
Mičiutų darže, bus pasekmin
gas. žmonės rengiasi į šį 
pikniką iš toli ir arti. ' Ga
vom žinių, kad draūga'i ren-. 
giasi net iš Pittsburgh^, Pa., 
atvažiuoti.

Tikietai platinasi gerai. Ga- 
spadinės skubotai rengiasi, 
kad visus atsilankiusius aprū- • 
pinti maistu ir gėrimais. Ku- ./• 
rie neturi mašinų ir norės va- 
žinoti nuo darbininkų svetai- 
nės, turi užsiregistruoti pas •• 

! komisijos narius penktadienio
■skambėti sekamai: “Padmo-i vakare, svetainėje- 920‘ E. 79 
j re buvo artimuose santikuo- St., arba pas d. d. Simanaus-

ką, ar Yakaitį, bile diena ten 
pat šalę svetainės, r922 E: ■ 
79 St. Kurie važiuosite gat- " 
vekafiais, mes tikimės turėti 
mašiną, kuri nuo gatvekario 
nuveš į pikniko vietą.

Programoj pasižadėjo daly
vauti ir jaunasis Kleuga, har- 
monistas.

Draugės ir draugai, kurie •

se su gerai žinomais šni
pais ir policijos- agentais, 
kurie pirmiau yra buvę 
Francijos Komunistų Parti
jos eilėse.”

Vadinasi, tie šnipai buvo 
susekti Francijos Komunis
tų Partijos eilėse ir išgrūsti 
laukan. Apie juos buvo I esate draugijų išrinkti dirbti " 
pranešta Padmorui, vienok ant šio pikniko, būkite pikfti- * 
jis su jais draugavo. | ko vietoj 10 valandą, kad ge- 

1 riau galėtume susiorganizuoti.
Matote, pataisius draugo Tąi

Fordo straipsnyje’ įvykusią dėlioj^ piknike’ ’ 
klaidą, dalykas visai kitaip1 Komisija'.

Sklokos vadai Prūseika ir ją.
Butkus išnaudoja kiekvieną 
mažiausią progelę, kiekvie
ną mažiausią klaidelę, kad 
tik susikurstyti lietuvius 
darbininkus prieš Komunis
tų Partiją. Jokio sąžiniš- 
kumo pas juos nebeliko. Štai 
“N. G.” (rūgpj. 9 d.) E. 
Butkus rašo bjaurų provo
katorišką straipsnį “Nejau
gi Tatai Teisybe?” prieš ___ ________
Komunistų Partiją. O pro-!gavom atsakymą, kad “Gar- 
gą jam davė įvykusi klaida so”> pranešimas neteisingas.' 
draugo James W. Fordo į Taip viskas ir užsibaigė. ! 
straipsnyje, kuris tilpo! Bet štai kokią sieksninę 
“Daily Workeryj” rugpj. 2.provokatorišką tiradą ? ĖC: 
d., apie išmetimą iš> Komu-'Butkus išdrožia prieš K. P. F 

n....tA,AA 4-,a1za ..„a Jeigu Fordo atsakymas
teisingas, tai ką jis rodo?

Jis rodo, (1) jog parti
jos viršūnėm ne (paslaptis, 
kad “partijos eilėse yra ge-1 
rai žinomų šnipų ir polici
jos agentų”; (2) kad tų Į __ __  _ _____ __ t
“gerai žinomų šnipų” var- Diauge gydytojau, aš Jums gydytojai juk geriau būtų gh- 
dus partijos komitetas įtei- \\ r^a?’ Prašydarrįa Pata- j^Ję pažinti, ar Jums yra dru

Klerikalų “Garsas” pas
kelbė, kad tas pats Butkus 
suareštuotas So. Bostone už 
kokius ten prasižengimus. 
Ka mes darėme? Ar mes 
tuojau rėkėme per spaudą, 
abejodami apie “Garso” 
pranešimo teisingumą? Ne, 
nieko panašaus, Mes tuo- 
jaus patelefonavome tai pa
čiai, “N. G.’’ redakcijai ir

igi, 'visi pasimatysime nė-

nistų Partijos h tūlo negro' 
Padmdre. Tam straipsnyje I 
d. Fordas paduoda kelias 
priežastis, delei kurių Pad- 
more tapo išmestas iš Ko
munistų Partijos ir Komu
nistu Internacionalo. Ten 
pasakyta:

“Padmore buvo artimuose 
santikiuose su gerai žino
mais šnipais ir policijos ag
entais partijos eilėse ir kito
se darbininkų klasės organi
zacijose. Nors jam pakar
totinai buvo pranešta, kad 
tie jo sandraugai yra šnipai, agentus paliko partijoj! 
vienok jis atsisakė pertrau- •’ Kodėl tuč- tuo jaus nebuvo svaigulys^ 
V4-: O... AA .A A. 4-: 4 ZA r. AA AAZA T TZA 1 r ' .. •
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DR. J. J. KAšKI AUČIUS
371 Lake St., į ‘ Newark, ,N./1

Telephone: Humboldt 2-7964 t

NUSILPUSI apie drugį, tai Jūs neturite 
sau visa ką prisiimti. Jūsų

kti su jais ryšius."
Išeina, Kad Komunistų 

Partijoje yra žinomi šni
pai, ir net laikomi. Bet kiek
vienas sąžiniškas darbinin
kas puikiai žino, kad Komu
nistų Partija grūda lau
kan kiekvieną judošių, kurį 
tik sučiumpa. Puikiai tatąi 
žino ir Butkus.; Perskaitęs 
virš paduotą citatą, jisai ne
galėjo nežinoti, kad ten ktrr 
yra įvykus klaida. Jeigu jam 
būtų rūpėjus Komunistų 
Partijos gerovė, gerovė re
voliucinio judėjimo, tai jis 
tuoj aus būtų patelefonavęs ’ 
“Daily Workerio” redakcb 
jai ir atkreipęs jos atydą į Matote, ištisus tezius pa
tai. Juk kiekvienas, kas 
dirba prie laikraščio, žino, 
kad dažnai pasitąiko klai
dų. Bet Butkui tas nerūpė
jo. Jam rūpėjo, kad pasi
griebti šitą draugo Fordo 
straipsnyje 1 įvykusią klaidą 
ir surikti ant viso svieto,

kė Padmore’ui ir įsakė per-
traukti SU jais (šnipais) kvėpuoju keistai. Man pasi- 
ryšius; (3) kadangi tų ry- daro labai salta įr kai> kada 
šių Padmore nepertraukė, mane pradeda kratyti ir pas
tai jį išmetė iš partijos; I kui man pasidaro karste. Pir- 
(4) o šnipus ir policijos; ma to ma-no rankos ir kojos

• pasidarė geltonos^ ir as. jau
čiuos silpna ir man užeidavo

Motutė sakė, kad 
išmesta iš partijos provoka-j ji girdėjusi, būk šitos ligos, 
toriai, kaip tik jie tapo su- vardas gali būt’drugys. Aš 
sekti, o leista jiems net su- nuėjau pas kitą daktarą, ir 
sidraugauti su atsakomin- i’s pasakė, kad nieko blogo 
gaiš komunistais? Kodėl 12®ra; bet aš nesijaučiu gerai.I i n Ir i n v>n n nnlr/\ IrH/J r> o 
išmesta padmore, kuris ne
įtariamas šnipu, o palikta 
neišmesti partijos viršū- TZ ... . ... . .■ .5. . v . . . ' Kas man galėtų būti ir kas
nem gerai žinomi šnipai ir man ^tų daryti? Ar gal 
policijos agentai? 'kas man yra gerklėje?' Pa-

Aš dar pirmą sykį gir- tarkite man ką, gydytojau, 
džiu, kad iš Komunistų Jūs pagelbėjot mano motutei, 
Partijos meta laukan na-! ar ne^alėtumėt pagelbėt ir 

. v j - . , l man. Lauksiu atsakymo pernūs uz draugavimąsi su ..Laisvę/, Aš esu 22 metų 
šnipais, o palieka šnipus ir mergina.
policijos agentus!
Gal Buknio gazieta šitą; 

misteriją išaiškins?

Daktaras sakė, kad aš turiu 
žemą kraujo slėgimą, tai ir 
viskas,

j gys ar ne. Esu linkęs many- 
1 ti, kad Jums yra maž daug 

taip, kaip Jums per “Laisvę” 
pirmiau'patariau, 
turėjote pakankamai 
prak
Tai Jūs da kartą gerM įsiskai- 
tykite, ką Jums pateriąų ta
me “Suliesėjo ir Apsilpo” 
straipsnely.

Nelaukite, kad Jūsų silpnu
mas savaime pereis. Gali per 
ilgą ir pereiti, bet geriausia 
gelbėtis.

Jums patariatUžiūrėti mai-
• sto, tai ir. darykite taip, ir ne*-* 
per savaitę-kitąf, bet *per 
nešiu mėnesius, metų metus. 
Be to, kaip^ raŠi’aki/fcH|r&kite.. 
bendrai higijenos; . poilsio, 
miego, pasivaikščiojimų, sau
lės,, oro ir tt. Vartokite ir tų „ 
preparatų — to dąpildamojo

Atsakymas. 
f * t »

I Drauge, Jums bent du gy-
. dytojai sakė, kad Jums nieko

Jūs da ne
laiko 

aioti.manp patarimus.
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iš apšnipavo visa Ko- b,08'° nSra- ™dos’ u vrašė iš ~.. . .
. . ta ...... Jie visgi galėjo turėt pamato

munistų Partiją ir-jos va- taip sakyt. Vienas Jums sake.

' K
preparatų 
maisto, kad daugiau gąvus J 
geležies, kad kraują sustip-, 
rinus. Vartokite tą geležies 
toniką, taip gi žuvų aliejaus, 
iodo ir tūlą laiką po truputį 
bromo druskų, 
mui sumažinti.

Dėl to žemo

nervų arzu-

dovybę. Tik paskutinis ko- kad Jūs labai nervuota, o ki- kraujė.
• i • • I _ • .munistų judėjimo nepriete- tas, kAd Jums žemas kraujo 

liūs, nepasiteiravęs, nesųži- • slėgimas. Visa tai labai gali- 
nojęs, pasičiupęs straipsny-' mas daiktas. 
je klaidą, gali šitaip išnie
kinti, apjuodinti Komunistu i

kraujo slėgi- 
nekvaršinkite.

Tai tik reiškia, kad Jūs ne-J. 
dapenėta, nusilpusi, w nepilna- 

Atsigausįt^,. aisiga- 
sutvirtėsitg, tak ir 
slėgimas Jums bus 

Bet išmeskite

nysite, 
kraujo

Sulyginus pir- aukštėlesnis.
mąjį Jūsų laišką (į kurį Jums visai iš galvos tas maliodijas 

į atsakiau: “Suliesėjo ir Apsil- apie kokį , tai Kraujo siėgiihą: 
! po”) su šituo, matyt tas pats, tai nėra jokia/liga, d tik simp-.

supjudyti “N. G. skaityto- Partiją. j nieko ypatingo. Kad Jums tomas, ženk
jus prieš Komunistų Partin į Gi drg. Fordo straipsnio motutė sako girdėjusi ką tai| mo būklės/

Jūsų organię-



Del Lietuviškų Mitingų

ti

SOVIETU SĄJUNGOS MOTERYS
mane ir

du

rinis Kongresas, kuris įvyks 27- 
28 ir 30 dienas rugsėjo, Chica
go j.

na- 
nes

ir
Ji
Ji 
ji

Motery Skyriaus Reikalais
Skyriui vis dar trūksta ben

dradarbių iš fabrikų, dailėraš- 
čių, apie moterų veikimą ir kt. 
Net ir valgių gaminimo patarė
jos, kurios iš sykio geriausia

Pastry 
kepamos 

baking 
ranka 1

Smetonos.

aš kvė- 
džiaugs-

Reikalaujant
PPL

Vienas veiklus draugas atra- 
;’"!šė Daily Workeriui laišką su 

I nusiskundimu, kad Komunistų 
pašaukė; Partija negalėsianti augti, jei ji 

pa-1 Pritarsianti gimdymo kontrolei.

sdown arba Pillsbury 
flour), Vž šaukščiuko 
sodės ir 1 šaukščiuką 
powder. Turėkite po 
puoduką rūgščios
Pilkite biskelį Smetonos į pir
mutinį mišinį, paskui dėkite

iventi kartu, i__ CJ x___ ___
jo išrokavimo, tai esąs aiškus , - •
ženklas, kad šios šalies gyven-^urį Antras J. V. Prieška-

i dėjimo 
' se.

.tus piaŠymus ir nuėjo vėl gy- tarptautinių, taip ir lietuviškų.' 
:.v-n~ kartu. Sulig pono teisė-(Svarbiausiu punktu tuose mitin-Į:

(Pabaiga)
Prie kiekvieno fabriko yra 

i įsteigta darbininkų kliubai, kny
gynai, raudoni kampeliai. Ir va-

Darbininke ir Seimininke
Budavojimas Prieškarinio-Priešfašist. Judėjimo

Meile Ant Išmatą Krūvos
Parašė — Mike Gold.

(Tąsa)
Tada aš tikėjau į dvi skirtingas meiles, fi

zinę ir dvasinę, ir viena buvo žema, kita pra
kilni, z

Konchą, aiškiai supratau, nors gėdinausi to, 
aš pageidavau fiziniai. Aš girdėjau kaip vie
nas portugalas darbininkas didžiavosi einąs su 
ja namo ir sustojas su ja, kur ji gyveno. Tas, 
mano vienatvėje, uždegdavo mane, ir aš pa
geidavau ją, taipgi.

Ji mažai vartojo anglų kalbą. Ji buvo 18 
metų, tamsi, augšta ir gyva, graži, kaip dyka 
katė. Gyvenimas degė jos pilnose krūtyse, 
pylėsi iš jos apvalių kulšių, kojų, rankų, 
gurėjo perdaug gyvybės, kuri netilpo joje, 
šoko, juokavo, dainavo, jos akys blizgėjo,
buvo pilna pavojingos elektrinės sriovės. Kon
cha nebuvo sumušta, nualinta \lgų, pilkų me
tų vargo ir nedatekliaus. Ji buvo lyg durniu- 
kas klaunas ir melodingas vyturiukas ant mū
sų išmatų krūvos.

Atrodė, kad aš jai patikau. Visi vyrai flir
tavo su ja, ir Juanas, tas didžiuojantis portu
galas, buvo numatomas jos pastoviu meilužiu. 
Tačiaus laike pietų ji leidosi man nusivesti už 
tomaičių skardinių kalno ir bučiuoti ją. Tas 
atsitiko per keletą dienų. Ir tas sujudindavo 
mane kūdikišku džiaugsmu ir pasididžiavimu.

Vieną dieną aš užklausiau jos ar galiu ateiti 
jos stubon taip, kaip Juanas. Ji misteriškai 
nusišypsojo ir perbraukė per savo gražius mė
lynai juodus plaukus.

“Gal taip,” ji tarė. “Gal kada.”
Juanas pavydėdavo man, o aš pavydėjau 

jam. Kartą jis pagavo mus už pomidorų 
skardinių ir susiraukė į mumis ir tampė savo 
didelius juodus ūsus.

“Prakeiktas tu!” jis kalbėjo į mane. “Tu 
imi mano merginą, a?”

“Eh, eik į peklą,” tariau aš, drąsiai, girtas 
nuo “fizinės” meilės.

švilpukas, ir Juanas buvo priverstas eiti 
darban. Koncha juokėsi, atrodė, kad ji pamė
go šį atsitikimą.

“Juanas, jis durnas žmogus!” ji šnibždėjo.

“Negeras žmogus, o tu ateisi pas mane kada, 
gal kitą savaitę, taip?”

Negaliu išreikšti, kaip stebuklingai tas vis
kas man atrodė, mano kūdikiškame karštyje. 
Ji pasirinko mane iš visų vyrų ant dumpų. 
Aš negalėjau miegoti per naktis mąstant apie 
mano puikią Konchą. Nerimavau.

* . * *

Aš skubinąus^ namo ir apsiprausiau. Pas
kui pavalgiau pupų vakarienę ir išlengvo nu
žingsniavau linkui šiaurinio Galo, paskendęs 
begaliniai puikiose fantazijose.

Tik šiandieną, per pietus, už pomidorų skar
dinių, Koncha ramiai nusišypsojo ir tarė: “šį 
vakarą gal ateisi pas mane.” Ji davė man 
antrašą, iškreivezotą vaikiška ranka ant seno 
konverto galo. Ir dabar aš ėjau ten.

Buvo pavasaris, aš buvau 19 metų ir ant ke
lio pas savo mylimą. Kiekvienas nervas dre
bėjo durnu džiaugsmu. Aš niekuomet nepa
miršiu to viso.

:Į: *

Ji gyveno viename apšepusiame mediniame 
namelyje šiauriniame Gale. Ji pasveikino ma
ne prie . durų su mažyte šypsą. Kambariai 
buvo su žemomis lubomis, be gero oro ir ap
šviesti kerosinine lempuke. Jie atrodė taip, 
kaip turėjo atrodyti 1850 metuose, be jokių 
moderniškų įtaisymų. Sena moteris ir du vai
kučiai žiūrėjo į mane bejausmiai.

“Mano mama, mano brolis, mano sesuo,” 
tarė Koncha, ranka rodydama į juos. Senė 
atrodė lyg kokis Rembrandto piešinys lempos 
šviesoje. Ji buvo susiraukšlėjus ir liūdna ir 
tuščiu žvilgsniu žiūrėjo į mane. Vaikučiai tu
rėjo Koncho’s grožę, bet išblyškę ir nedaval- 
gę, aprengti skarmaluose.

Ir taip mes sėdėjome ir žiūrėjome viens į 
kitą tamsioj tylumoj. Aš buvau nesmagiame 
padėjime ir laukiau kas atsitiks toliau.

“Luis! Trinidad!” senė prabilo aštriai vai
kams, lyg iš miego pabudus. Jie pakilo ir pa
sekė ją į miegruimį. Jie uždarė duris.

Koncha tada nusišypsojo, atėjo pas 
atsisėdo man ant kelių.

Mano širdis mušė greitai, ir kada 
pavau šiltu kvapsniu jos gyvo kūno, 
mas apėmė mane.
(Daugiau bus sekamam “D. ir š.” numeryje)

Vertė B. E. Senkevičienė.

Trumpos Pastabos
Sako, Perskyros Mažėja

; Teisėjas Harrington iš Illi- 
(noi’jaus sako, būk perskyros- 
jdivorsai mažėja. Sulyg jo, net 
1400 šimtai porų, kurie rei.kala- 
jvo perskyrų, likvidavo paduo-

Pasaulinio Moterų Prieškari- reikia pakviesti artimiausios 
nio-Priešfašistinio Kongreso de- apielinkės delegatę ir statyti ša- 

j legates šiandien sugrįš iš Pary- le jos vietines drauges bei drau-1 
žiaus į New Yorką ir už kelių gus, kurie turi palinkimo ir ga- 
dienų pasiskirstys po plačias 
Jungtines Valstijas. Dabar

1 energingai stverkimės už darbo 
| prirengimui masinių raporto 
mitingų. Visų apielinkių lietu
vių darbininkų organizacijos, o 
pirmoj vietoj tų organizacijų 
narės moterys, privalo veikti 
sėkmingumui mitingų, kaip

tojai pradeda suprasti ženybi- 
nio gyvenimo atsakomybes ir 
kad žmonės pasidaro daug mo-

' rališkesni.
j Tačiaus ponas teisėjas nepa- 
: sako, kiek iš tų porų susitaikė 
(vien tik ekonominiais išrokavi- 
' mais, kad daugelis jų, neturė- 
! darni tų kelių šimtų dolerių; ku- 
i riais prisieina užkišti įvairių 
• advokatų kišenius, reikalaujant 
' divorso, buvo priversti gyventi 
Į poroje, kad ir didžiausioj ne
santaikoj. Kas nežino, kad ka
pitalistinis surėdymas yra di
džiausias šeimynų griovikas?

I Ku Klux Klanas Kelia Galvą
Ku Klux Klanas atgijo! Grei

tai vėl pradės švaistytis balto
mis paklodėmis apdengtos figū- i 
ros, greitai vėl bus deginami 
milžiniški kryžiai, šaukiant į ko
vą garbingus Amerikos piliečius 
prieš įvairius “izmus”, supras
kite—komunizmą, šis šiauda- 
dvasių ir bailių ordenas, kurio 
nariai bijo atvirai parodyti sa
vo veidus, buvo per kokį laiką 
lyg apmiręs, šiomis dienomis 
jo viršininkas, Hiram W. Ev
ans, išleido atsišaukimą, kur 
tarp kitko sako: “Ar jūs žino
te, kad mūsų šaliai gręsia pa
vojus? Klaniečiai, veiklūs ir! 
drąsūs, turi išgelbėti Amerikos! 
žmonėms jų asmeninę laisvę ir

JUNGTINIŲ' VALSTIJŲ MOTERYS MOKINAMOS ŠAUDYTI

Po priedanga skysto pasiteisinimo, būk tai daroma apsigynimui nuo pa
grobėjų (kidnapers), J. V. armijos oficieriai mokina moteris naudoti šautuvus. 
Paveikslas parodo leitenantą Barrick, aiškinantį mirtį sėjančio įrankio ypaty
bes grupei moterų, Bordentown, N. J. Matomai, moterys yra rengiamos atei
nančiam imperialistiniam karui.

t Motens Nualpo iš Bado 
» Šalpos Biure

Mrs. Betty Bleier ir jos šei
myna gavo pirmą šalpos če
kį, 201 Elizabeth St. šalpos 
biure, New Yorke, bet to Če
kio gavėja, išbadėjusi Mrs. 
Bleier, turėjo stovėti eilėje iki 
nualpo nuo išbadėjimo ir nuo
vargio karštame, tvankiame 
šalpos buto kambaryje.

Bleierių šeimyna gyvena 29 
Clinton St. Jie išpildė^šalpos 
aplikaciją 3 mėnesiai atgal. 
Juos atlankė šalpos biuro ty
rinėtojai net 6 ar 7 sykius, bet 
šalpos nedav% Gasas ir švie
sa tapo Uždaryta ir savinin
kas baugino .išmetimu iš 
mų, bet šalpos vis nėra,
biuras reikalauja įrodyti, kad 
gyvena toje apielinkėje 
metu prieš išpildymą aplikaci- 

v jos.
Pereitą penktadienį Mrs.

Bleier, sykiu su dvidešimties foras Palyginimas 
delegacija, nuėjo į biurą išrei-i 
kalauti šalpos. Delegacija1 
laukė valandą ir pusę, bet vir-l 
šininkai atsisakė juos matyti, i 
Kuomet Mrs. Bleier nualpo, 
tuomet viršininkas L 
ligonvežimį. Daktaras 
reiškė, kad moteris kenčia 
nuo širdies ligos, kurią paaš
trino badavimas ir rūpesčiai, 
vargas.

Išgirdę daktaro pareiškimą, 
šalpos Jbiuro viršininkai jau 
pažadėjo čekį, tačiaus liepė 
prašalinti moteriškę iš kamba
rio, o čekį vėliau atsiųsią. Vie
nok delegacija atsisakė išeiti 
ir visi formalumai pasirodė 
galima atlikti į pusvalandį, 
ųors buvo sakyta, kad ims ke
lias valandas. Mrs. Bleier ga
vo čekį. Biure buvusieji varg
šai pamatė, kad tik organiza
cijos ir griežtų reikalavimų 
pagalba galima ką nors lai
mėti.

Į tai Helen Luke, “D. W.” mo
terų skyriaus vedėja, davė nuo
dugnų atsakymą ir išvedžioji
mą, kad gimdymo kontrolė nėra 
barbariška, kaip kad ją kriti- 
kuojontis draugas bandė išaiš
kinti... Ji klausia, kas barba- 
riškiau: pasmerkimas moterų 
gimdymui kūdikių, kurie pas- 
kiaus badaus ir kankinsis, ar jų 
išvengimas? Ir toliau ji daro 
sekamą palyginimą: “Jei gim
dymo kontrolė yra dėlto barba
riška, kad sutrukdo prigimties 
eigą, tai skutimasis barzdos taip 
pat turėtų būti labai barbariš
ku.”

TreMafi Puslapi*
r. 1 r v J ♦ c . t.

Daržovių “čiapsai 
(Shop Suey)

Paimkite 1 didelį cibulį ir y2 
svaro šviežių grybų ir juos nu
valius ir supjausčius paspirgin
kite 2 šaukštuose sviesto. Kaip 
bus rusvi—pridėkite 2 šaukštus 
miltų ir, išmaišius, įpilkite 1 
puoduką vandens ir pridėkite

Suvirinkite, 
' kad būtų tirštokas sosas.
I Dabar paimkite, nuvalykite ir 
(supjaustykite 2 mažas morkas, 

1 bulvę, 1 svarą šviežių -šphra- 
gų, V2 svaro šabalbonų, kelias 
šakutes selerių ir vieną svarą 
žalių žirnių. Sudėkite eilėmis 
daržoves kepaman bliūdan, 
kiekvieną eiliu.kę pabarsiant 
druska. Viską sudėjus—užpil
kite grybų padažu, kietai už- 
dengkite ir pakepkite vieną va
landą. Paduokite su virtais ry
žiais ir su “soy” sosu. Chiniš-

I ką Vsoy” sosą galima gauti vi
sose geresnėse krautuvėse.

Špinakų ir Varškes 
Kukulaičiai

špinakus reikia labai gerai 
nuvalyti ir numazgoti. Sudėti 
puodan šlapius lapus (be van
dens) ir biskutį apšutinti. Iš
imti, ataušinti ir smulkiai su
kapoti. Turėti tų kapotų špina- 
kų bent 3 puodukus. įdėkite ke
lius šaukštus tarpyto sviesto,

bumo kalbėti. Bile kiek darbi
ninkų judėjimą žinanti draugė 
ar draugas gali susidaryti pra
kalbėję iš šiomis dienomis tel
pančios mūs laikraščiuose me
džiagos, ypač kam prieinama 
anglų kalba. Daugybę gerų 
faktų galima rasti žurnale 
“Fight”, prieškarinės-Priešfa- 

‘ šistinės Lygos organe; “Work-(druskos ir pipirų, 
(ing Woman”; “Labor Defen-i 

guose, apart delegačių raporto, ddr”'; “Daily Worker” ir kituo-j 
se darbininkų leidiniuose.

Išnaudokim Mitingus 
Organizaciniai

Raporto mitinguose reikia 
stengtis gauti narių į Prieškari- 

iš tų 
žmonių, kurie tuo darbu labiau
sia interesuojasi. Ypač dėti 
pastangas įtraukti tuos asmenis, 
kurie dar nėra apkrauti galybė
mis darbų .kitose organizacijose. ■ 
Kada susidarys grupė narių to
je apielinkėje, tada bus galima 
sudaryti American League A-! 
gainst War and Fascism skyrių. 
Metinė mokestis nemažiaus 25 
centų ir augščiau, kiek kas nori 
mokėti tam tikslui. Taipgi rei
kia platinti “Fight”, kuris par
siduoda po *5c.
“Fight” ir informacijų 
reikalais rašykite sekamai: Am. 
League A. War and Fascism, 
112 E. 19th St., Room 605, New j druskos, pipirų ir, kas myli, 
York City. (muškatinio riešuto. Įmaišykite

11 ir y2 puoduko gerai ištrintos 
' sausos varškės, 2 šaukštus mil- 
' tų ir 2 kiaušiniu. Viską gerai 
I išmaišius—darykite mažus ku- 
'kulaičius, pavoliokite miltuose ir 

partijos suvažiavimu pateikė sumeskite į verdantį vandenį.
. -i .... , 'Kada iškils viršun—nusunkitesekamas skaitlines moterų, va- . . , , . ,

dovaujančių vietų kolektyvuose. I Ir’]aF>1P^^s tarpytu sviestu, vai- 
Draugas Stalinas sako, kad ko- ^kl‘e \'ršų P^rsty-
lektyvų pirmininkėm yra apie'klte tarkuotu «eltonu sunu' . , 
6,000. Įvairiose kolektyvų įs-. Orandžių-Razinkų Pyragas 
taigose, kuriose užima vadovau- j Paimkite y2 puoduko sviesto 
jančias vietas—apie 60,000. Bri-' ir gerai jį ištrinkite, pridėkite' 
gadyrių 28,000; organizatorių 1 puodukį cukraus1 ir plakite, 
100,000. Vedėjų įvairių farmų kad pasidarytų kaip tiršta sme- 
9,00.0; traktorisčių 7,000. Drau- tona. Įkulkite po vieną 2 kiau- 
gas Stalinas sako, kad toli gra- šiniu ir vėl gerai išplakite. At- 
žu skaitlinės yra nepilnos, mo- skirai sumaišykite 2 puoduku 
terų, užimančių vadovaujančias j persijotų miltų, (vartokit Swan- 
vietas yra daug daugiau.

Sovietai Pakėlė Moterų 
Progresą

Draugas Kaganovičius, 17-tam 
partijos suvažiavime sako, kad

Skaitlingoje J. V. delegacijoje nę-Priešfašistinę Lygą 
randasi ir lietuvaitė, draugė Ida 
Jonikaitė, Detroito automobilių 
fabriko darbininkė ir to amato 
darbininkų atstovė. Michigan, 
Ohio ir Illinois valstijų lietuvių 
kolonijos ją galėtų sėkmingai 
panaudoti suartinimui suaugu
sių ir jaunuolių bei tarptautinio 
ir lietuviško veikimo ir paaksti- 
nimui prieškarinio-priešfašisti- 
nio darbo. Brooklyno jaunuo
liai taip pat ruošiasi panaudoti 
tą progą, suruošiant masinį mi
tingą išklausymui d. L Jonikai- 
tės raporto.

Panaudokim Apielinkės 
Delegates

Ne visos kolonijos galės gau-
d. Jonikaitę. Tose kolonijose

prižiūrėti, kad mūsų valdžia ne- karinėse mokyklose įsteigta įyai- 
taptų auka svetimos propagan- rių rūšių, pagal amžių ir pagal 
dos.” | prisirengimą įvairūs kursai ir

Dar viena juodoji gauja pri-1 įvairiose mokslo šakose. Darbi- 
sideda prie visos eilės fašistinių ninkė, ar darbininkas užbaigęs 
gaivalų persekiojimui ir terori- darbą pavakarieniauja, pailsi ir 
zavimui kovingų darbininkų.
Tas tik parodo silpnumą despe- 
racijon įpuolusios buržuazijos ir 
augančią įtaką revoliucinio ju- 

Amerikos darbininkuo-

į N RA Nepanaikino Vaikų 
Išnaudojimo

1 Nesena? skaičiau tūlame bur- 1 v • • v , . .! žuazmiame žurnale, kad su įs
teigimu NRA ir įvairių darbo 
kodeksų, vaikų darbas taip va- 

i dinamose “sweatshops” netik 
(kad nesumažėjo, bet dar prasi- 
’ plėtė. Maži fabrikantėliai, sa
vininkai tų šapukių, didžiumo
je perkėlė savo išdirbystes į 
privatinius namus. Reiškia, šei
mynų motinos ima ryšulius dar- 

1 bo į savo namus ir čia visa šei- 
jmyna, pradedant nuo mažiausio 
I kūdikio, dirba už pusdykį prie 
(baisiausių sąlygų.

Tiesa, tas buvo praktiku©ja- 
pa ir pirma, bet netaip plačiai, 
'kaip dabar, prie NRA. Fabri
kantui gera proga iki kraujo iš
naudoti savo vergus pigiu kaš- 

;tu, o prie to nėra pavojaus su
sidurti su nekuriomis kodeksų 
taisyklėmis, kurios veidmainiš
kai būk tai užtaria darbininkų 
interesus.

O kiek čia riksmo buvo, kact 
mažamečių vaikų darbas per 
Rooseveltą tapo visiškai panai
kintas. Tų ponų kas žodis, tai 
melas.

B. E. Senkevičienė.

eina į vakarinius kursus mo
kytis. čia viskas ant vietos 
darbininkams. Sovietų Sąjun
goje yra plačiai statoma taip 
vadinamos miesto vakarinės sa
natorijos, ir darbininkam pa
ilsus nuo darbo jie yra siunčia
mi į vakarinę miesto sanatori
ją. Dienom dirba, o vakarais
važinėja į sanatorijas ir ten gy- i įvairiose industrijos šakose mo-, _ _
dytojai tyrinėja sveikatos sto-• rys SU(^aro trečdali darbinin- j miltus, vėl Smetoną, vėl miltus; 
vį ir abelnai yra ]. _
prižiūrimi. Rytais vėl važiuo
ja į darbą. Tose sanatorijose 
būna po 1-2-3 mėnesius tol, 1 
kol galutinai pailsi ir sutvirtėja. I 
Šiais visais patogumais naudo- į 
jasi be skirtumo amžiaus ir be j 
skirtumo lyties. Ypač moteris 
pilnai paliuosuojama nuo nami
nio darbo. Parėjus iš darbo, 
jai absoliutiškai nerūpi joks na
minis darbas.
Ir žemdirbės Liuosuojamos 

Nuo Namų Vergijos 
žemės ūkio kolektyviečių 

klausimas sudėtingesnis, nes lai-1 
ke' kolektyvizacijos-pertvarky-1 
mo žemės ūkio periodo nespėta 
taip staigiai visur ir plačiai 
įsteigti vaikų darželius ir ben
dras virtuves, tačiaus pastaruo
ju laiku Komunistų Partija 
smarkiai dirba tuo klausimu už 
įsteigimą vaikų darželio ir so
delio. Bendros valgyklos net 
vasaros (laiku steigiamos lau
kuose, kad moteris būtų pilnai 
liuosa nuo naminio darbo. • So
vietų Sąjunga, vadovaujant Ko
munistų Partijai, deda vi
sas pastangas, kad moterį pa
darius išsilavinusia technikiniai 
ir politiniai, kad ją pastačius 
tvirtai ant kojų, ir kad pilnai 
galėtų savystoviai ir bendrai 

atsiliepė, dabar ar tai labai dirbti su vyrais darbininkais, 
sušilo, ar kas tokio pasidarė, į kurt naują socialistinį gyveni- 
mažai berašo ir to skyriaus ve-' mą.

Kokias Vietas Užima 
Moterys

Draugas Stalinas, 17-tam

dejai, d. Senkevičienei, tenka 
pačiai vienai juomi rūpintis. 
Draugės, rašykite į savo sky
rių.

rūpestingai1 sa^°» kad dabar mo- ■ pakol viską sudėsite, nuolat pla-
(terys jau ant tiek išaugo, jog kanf. Sukapokite 1 puoduką 
gali atsitikti taip, kad greitai besėklių razinkų ir žievę nuo 

vieno orandžio. Išspauskite 
biskį orandžių sulties. Viską su
dėjus—dar paplakite ir kepkite, 

j kaip paprastai kepami keiksai. 
, Jeigu jūsų skalbime randasi 
daugelis mažyčių ir netvirtų 
kavalkų—sudėkite juos į paduš- 

j kos užvalkalą ir tik tada dėkite 
( skalbiamojon mašinon. Jie ne- 
į taip greit suplyš.

Skaitykite ir Platinkite 
j “Working Woman” 
i

Šis, rugpjūčio laidos, mote
rų žurnalas, “The Working 
Woman” ytin puikus. Jame 
telpa geri redakciniai straips
niai apie ateinanti imperialis
tinį karą ir moterų kongresą 
Paryžiuje. Trumpos biogra
fijos delegačių, kurios išvyko 
kongresan. Puikus straipsnis 
d-gės Margaret Cowl (Un- 
džienės) apie Vokietiją. In
teresinga apysakaitė iš Chini- 
jos revoliucinio judėjimo. 
Straipsniai iš streiko lauko, 
kur aktyvų dalyvumą ima mo
terys darbininkės. Apie svei
katą, ir visa eilė kitų. Žurna
las turi 16 puslapių, gausiai 
papuoštas paveikslais ir gra
žiais viršeliais. Parsiduoda 
po 5 centus kopija.

Kiekviena ALDLD kuopa 
turėtų užsisakyti jo po kelio' 
l»ką kopijų ir platinti. Parsi
duoda labai lengvai.

B. E. Senkevičienč.

(Tąsa 4-tam Pusi.)

Sovietų Sąjungos kaimietė 
•kovoja, tik ne už mirtį, bet 
už gyvybę. Nežiūrint bu
vusios, kai kuriose SS da
lyse, sausros, ūkių darbi
ninkės sykiu su vyrais dar-, 
bininkais kovoja už per
viršijimą pereitų metų der
liaus. Ir tas jiems vyksta. 
Darbininkų valdomoje ša
lyje net močiutės gamtos 
kliūtis nugali, kad tik ne
reiktų badauti, kuomet ka
pitalistų valdomoje Ame
rikoje milionai darbininkų 
badauja tarp pertekliaus, 
derlius tiksliai mažinamas, 
maisto produktai naikina
mi, kad pakelti kainas.



I

LEDAI PRALAUŽTA Paraše
VALSTIEČIO SŪNUS

jos Toledo mieste, sustreikavo virš du 
tūkstančiai darbininkų. Streikas prasi
dėjo penktadienį, 13 d. balandžio. Dar- 

—Tą pat sako ir jis,—netyčiomis pra- bininkai pareikalavo pakelti jiems algas 
' _ ! ant 10 nuošimčių, nes maistas ir viskas

pabrango, pripažint uniją ir mokėti lai
ko ir pusės algą už viršlaikius. Strei
kuoja Daržas, Gražusis Jonas, strei
kuoja, nors piktas, ir Klumpė. Dar
bininkai reikalauja pripažinti uniją, bet 
vadovystės nėra. Streiko pradžio
je priešakyje atsistojo kairių frazių 
barškalai socialistai Thomas Ramsey ir 
Oliver Myers. Ramsey jau atsižymėjo 
vasario streiko metu, priversdamas dar
bininkus grįžti atgal į darbą ir laukti 
“April fool”.

Prieš Audrą 
(Tąsa)

tarė mano Marytė.
—Kas jis?

—O, tai aš tik taip.
Mudu einame takeliu tarpe gražių me

džių, o čia štai ir suolelis pastatytas, tar
tum tyčia mums pasisėdėti ir pasikalbėti. 
Gretimai dar ir upeliukas čiurlena.

—Sėskime,—sakau savo Marytei.
Sėdime. Prisiglaudžiau prie jos ir sa

kau:
—Maryte, ką tu darytum, jeigu aš ta

ve norėčiau pabučiuoti ?
' —Šaukčia į pagelbą. '

—Mano tėvą, kuris yra Lietuvoje.
- Gražusis Jonas nutilo.

—Na, ir ką, ar bučiavai?—užklausė jo 
jaunas vaikinas.

—Kaip gi ne. Aš klausiu jos: “Ar tave 
kas pirmiau bučiavo?”

—Niekados,—atsako paraudusi mano 
Marytė.

—Tai lai šis bus pirmas bučkis, — ta
riau jai pasibučiuodamas.
; —Jonai, bet kas gi taip nevykusiai bu
čiuojasi?—sako mano Marytė ir pradė
jo mokyti, kaip reikia bučiuotis.

—Ha-ha-ha! Ha-ha-ha—juokiasi Gra
žiojo Jono draugai.

Už Duoną

fabrikas yra. Electric Auto-Lite Co. 
kairioje pusėje Maumee upės. Užpaka
lyje jo gelžkelis, į šiaurės Mulberry gat
vė ir sekanti prie jos Magnolia, į ry
tų pusę Chestnut gatvė ir sekanti Elm 
gatvė; prieš Auto-Lite Co. fabriką yra 
'Champlain ir sekančios Michigan ir On
tario gatvės.

Electric Auto-Lite Co., didelis mūrinis 
keturių augštų, dideliais langais fabri
kas. Čionai yra gaminama bent del ko
kių 30 automobilių ^fabrikų dalys. Ap
linkui fabriką yra lotų ir nemažai me
džių. Ant kampo Chestnut ir Champlain 
gatvių atsibuvo didžiausios kovos. Čio
nai rado mirtį Frank Hubay ir Steve Cy- 
gon darbininkai ir desėtkai kitų buvo 
suvarstyti kulkų ir durtuvų. Aplinkiniai 
darbininkų namai didžiumoje yra nedi
deli, mediniai. * * *

Mašinos dunda. Dulkės sukasi. Dar
bininkai sušilę prakaituoja, gamindami 
išnaudotojams pelnus. Daržas, Klumpė 
ir Gražusis Jonas dirba viename skyriu
je*

—Steponai, ei, Steponai, artinasi “Ap
ril fool”, kad ji kur, gaidžio koja,—šau
kia Gražusis Jonas.

■ —Hm, na tai kas?—klausiančiai atsa- „ 
kė Klumpė.

—Ne paprastas “April fool”, bet pono 
Minigerio ar kaip tūli vadina “vinigerio” 
(acto).

—Tauški, tave negali suprasti.
—Pirmadienį suprasi. \* * *
Pirmadienį visiems darbininkams pa

aiškėjo, kad ponas Miniger ir kiti išnau
dotojai juos apgavo, kad darbininkai ne
gauna 5%. kuriuos jiems pažadėjo vasa
rio streiko metu. Auto-Lite fabrike, ku-» 
ris yra didžiausias automobilių industri-

Komunistų Partijos raštinė. Kamba
rys užverstas lapeliais, “Daily Workerio” 
kopijomis ir kita literatūra. Ant sienų 
revoliucinių vadų paveikslai—Marksas, 
Leninas, Stalinas ir kiti. Lenino paveik- 

• slas ryškiausias. Ant sienų įvairūs obal- 
siai, šaukianti darbininkus vienytis ir ko
voti. Grindys neperšvariausios ir kada 
joms būti švarioms, kad vieni darbinin
kai įeina, kiti išeina, siuva ir siuva, kaip 
bitės pavasarį. Daržas suka mimeogra- 
fo mašinėlę—spausdina lapelius. Jau ar
tinasi balandžio pabaiga, streiką demora
lizuoja visokį gaivalai. Vos streikas pra
sidėjo, kaip į Toledo atšovė valdžios dar
bo department© pasiuntinys ponas Char
les P. Taft. Jis zuja nuo kapitalistų pas 
Ramsey ir su jais bendrus laiko posė
džius.

—Draugai, streikas pavojuje,—sako 
Williamsonas, nedidelis vyrukas. — Re
akcionieriai planuoja sulaužyti jį. Par
tija nebuvo prisirengus prie streiko, sto- 
kavo ryšių. Turime masiniai platinti la
pelius, “Daily Workerj” ir mobilizuoti 
generalį pikietavimą. Šaukti daugiau mi
tingų, vakarykšti buvo sėkmingi. Štai, 
po dviejų savaičių streiko išnaudotojams 
pavyko apgauti ir grąžinti atgal į darbą 
apie tūkstantį darbininkų ir prisisamdy- 
ti skebų. Tik masinis pikietavimas gali 
priversti juos apleisti fabriką.

Daržas suką mašinėlę, Anna, Eggart, 
Stein, Ford, Blakeley ir šimtai darbinin
kų, jų tarpe ir Gražus Jonas, laiko susi
rinkimą. Klumpė neina streiklaužiauti, 
bet aktyviai nedalyvauja ir streiko lauke.

Nutarta vyriausiai įtraukti į pikieta
vimą Bedarbių Tarybą, kurioje yra šim
tai darbininkų. Komunistų Partijos visi 
nariai privalo būti pikietų eilėse. Mobi
lizuoja masines darbininkų organizaci
jas.

—Komunistai, komunistai įtraukia ne
streikuojančius asmenis prie pikietavi- 
mo,—šaukė Klumpė socialistų ir mustie- 
čių susirinkime.

—Prašalinti svetimus darbininkus iš 
pikietų linijų!—kriokia socialistas Ram
sey, Amerikos Darbo Federacijos unijos 
organizatorius. Jam pritaria kairiųjų 
frazių barškalas Myers.

—Komunistai ir bedarbiai pikietų ei
lėse. Žinoma; laisvė kiekvienam pikie- 
tuoti. Bet dabar komunistų ir bedarbių 
prisidėjimas prie pikietavimo tik betvar
kę padidina,—užreiškė mustietis Bu- 
denz.

(Daugiau bus)

į tokį dekretą, kad būtų galima 
'gyvenimą prailginti, o smertį 
j pastūmėt atgal. Gyventi norisi, 

x . . . (Sovietų valdžia padarė mus
Soviety Sąjungos Moterys kon3“^!os‘Z |žmon6mis’” 

ferencijos nesu matęs. Pavyz- 
i džiui: dalyvavo 466 delegatai, 
jų tarpe buvo daug moterų, 

dideliu

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

aktyvą moterų darbininkių ir 
darbo valstiečių, kurios carišti- 
nėj Rusijoj buvo skaitomos ne
protaujančiais sutvėrimais.
Moterims Durys Atdaros į 
Visas Įstaigas Ir Mokslus
Sovietų Sąjungoje šiandien 

mes martoni moterį visose įstai
gose, pavyzdžiui: net centrali- 
nėse sovietų valdžios įstaigose 
dirba 400. O kas dar charak- 
teringiau, kad moterų dirbančių! 
sovietų sekcijose ir deputatų! 
grupėse yra virš 500,000. 
Liaudies teismuose nariais už
imančiais vietas—100,000. Tik 
per delegačių susirinkimus per 

[šitą visų metų laiką perėjo de
šimts milionų darbininkių ir 
darbo valstiečių, kurios buvo 
aktyviai įsijungusios į socialisti
nę statybą. Į—Osoviachimą mo
terų liuosnorių įstojo 3,500,600. 
Osoviachimo moterų skaičiuje 
randasi Vorošilovo snaiperio šo- 
vėjos ir raudonojo kryžiaus se
serys.

Inžinierių ir įvairių technikų 1 
[vietose yra virš 10% moterų. 
Įvairiose industrijos šakose, 
kur moterys užima inžinierių 
vietas, kaip chemijos pramonėj, 
randasi 22.5%. Siuvimo pra
monėj vedėjomis—22.5%. Gu- 
mo-chemijos išdirbystėj užiman
čios inžinierių vietas 22%. Mo
terų mokslo srityje profesorių 
skaičius yra 2.5%. Docentais— 
3.4%; Asistentų 24.8%.

Sovietų Rusijos moteriai yra/ 
visos galimybės pasiekti augštą 
mokslą, bile ji tik norės. Par
tinei organizacijai pasiuntus 
moterį mokytis, jos kūdikiai 
yra atiduodami į darželius ir 
sodelius, kurie yra kuo geriau
siai aprūpinami. O vaikų mo
tina taipgi yra aprūpinama eko
nominiai ir jai visos sąlygos su
teiktos del mokinimosi.

J. Klevaite.

"ZŽI “*? M** LITERATŪROSMinėta kuopa siųs < 
pas policijos komisionieriu, M . x.i-. 
O’Ryaną su tais pačiais rei-' NUStOJO ZlDCJUS 
kalavimais. ' Tūlas laikas atgal Trieste

Mrs. Claudine Tims buvo su-' mieste, Italijoj, tapo paskelbta, 
mušta ir suareštuota pereito ■ kad panelė Anna Monard žiba 
balandžio 20 d., kuomet ji; elektros spinduliais. Tuomi su- 
nesuskubo taip greit pasi- j sidomėjo mokslininkai ir nus- 
traukti, kaip žandaras to rei-; prendė ištirti priežastis šio 
kalavo, ^bandydamas ją nuvy-! įvykio. Tačiaus, kuomet atga- 
ti nuo Prospect Market šaly-|beno ją Romos psychiatrinėn 
gatvio, Brooklyne. Sumušusis; klinikon, daktarai nusivylė, nes j 

I ją policistas, Henry Werner, [nesurado jokio žibėjimo. Mato- 
I No. 16235, vaikščioja laisvas, 
o Mrs. Tims išimta iš kalėjimo 
po $500 kaucija ir šiandien 
bus teisiama sufrėmuotu kal
tinimu, būk tai užpuolusi po- 
licistą.

DRAUGIJOS
CENTRO ‘

(PIKNIKAS
mai, koks nors gudruolis buvo 
nusprendęs padaryti dar vieną j 
stebuklingą panelę apgaudinėji-1 
mui fanatikų, bet čia įsikišo tie j 
nelabieji mokslininkai ir suga-' 
dino “biznį.
L!' .■.'V,”*.. ..  ■ rm-Bf

DETROITO ŽINIOS
50 Detroito Aidiečiy Jaunų 
Darbininkų Pilnai Prisirengę 
Dalyvauti “Vilnies” Piknike 
19 Dienų Rugpjūčio Chicagoj

Aido Choro laikytame spe
cialiame susirinkime 10 d. 
rugpjūčio, naujoj mūsų orga
nizacijų svetainėj, likos pilnai 
padaryti planai, kas liečia va
žiavimą į mūsų 
“Vilnies” pikniką 
šitas susirinkimas 
tas vien tik tuo
sėkmingiau prisirengti ir ga
lutinai išdiskusuoti “užpuoli
mą 
stipria armija mūsų
vyrų bei merginų an 
giečių, ypač ■smarkiai 
ti” Chicagos sportp 
merginų ir vyrų 
mus.

Susirinkimas buvo Entuzias
tiškas. Jaunimas, kaipx^rhtr- 
ginos, taip mūsų vyrai,, smar
kiai diskusavo ir vis daugiau
sia apie užkariavimą chica- 
giečių sporto, 19 d. rugpjūčio 
Chicagoj “Birutės” darže.

Mūsų Aido Choro abudu 
beisbolės tymai, merginų ir 
vyrų, galutinai yra apsigin 

su

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

subatoje

Rugpjūč. 18 August 
i KLAŠČIAUS CLINTON 

PARKE
Mas>eth & Betts Avės.

(automobiliais) važiu'oti kar-j Maspeth, L. I., N. Y.
tu su aidiečiais į Chicagą. O -----------------•-
tai vis mūsų jaunimas šukė- Apart geiOS SpOltO proge
lė šitokį ūpą ir suaugesniems. I L J *1**
Šiame specialiam Aido Choro -BIOS DUS UHllCS pfOgl 3Uia.
susirinkime, apart jaunimo, 
buvo prisirinkę daug mūsų 
ir suaugusių draugų bei drau
gių. Ir kur tik nepakreipsi 
ausį, tai visur girdėjosi darant 
planai šitokio pobūdžio: “Ge
riausia bus mums išvažiuoti į 
dienraščio “Vilnies” pikniką, 
tai šeštadienio ankstyvą rytą.” 
Kitur vėl klausau, ginčijasi 

“draugai: “Turime palikt Det
roitą vidurnaktį, iš penktadie
nio į šeštadienį.”

Štai ką mūsų kovingi Det
roito jaunuoliai ir suaugę! 
draugai ir draugės sako: 
“Mums nieko nereiškia trys 
šimtai mylių nuvažiuoti . pas, 
savo gerus draugus.”

Taipgi mes nepaisom, kaip 
mus pasitiks mūsų draugai į 
chicagiečiai, ar gerai, ar blo
gai. Tačiaus mūsų yra pasi
ryžimas pasimatyti su jais, • 
pasikalbėti, pasidalinti minti
mis. Pagalios parsivežti iš ke
lionės įspūdžių. Ir kas svar
biausią, tai tuo pačiu sykiu 

LOS ANGELES, Cal._ Madge lav§ begailestingai supliekti'mes norime ir taikomės, pagal
Bellamy, teatro ir judžių žvaig-' chieagiečius. Ir supliekus va-j mūsų supratimą, išgalę, ir ki-

I Aktorė Remia Leo Gallagher 
Kandidatūrą

dienraščio 
Chicagon. 

buvo šauk- 
tikslu, kad

su didžiausiu šturmu įr 
Lfetinų 

/chica- 
“užpul- 
grupes,

ejsbol” ty-

dainuos Brooklyno Aido Cho- 
- ras ir Newarko Sietyno 

doras

J. J. Bakšys

SVARBIOS RISTYNĖS
J. J. Bakšys iš Worcester,
Mass., risis su J. Bagočium iš

Philadelphijos
Taipgi bus pora gerų 

kumštininkų
WM. NORRIS ORKESTRĄ

ždė, užgyrė Leo Gallagher kan-1 žiuoti atgal dainuojant revo- tas mūšų gyvenimo aplinky-_ « .šokiams lietuviškus
didatūrą į valstijos augščiausio 
teismo santeisėjus. Gallaghęr 

Į kandidatuoja kaipo nepartinis, 
bet jisai turi netiesioginį Ko
munistų Partijos užgyrimą. 
Madge Bellamy savo pareiški
me sako:

“Sakoma, kad Mr. Gallaghe- 
rio draugai ir rėmėjai esą dar
bininkai. Juk jisai tik darbi
ninkus ir gina po visą Pietų 
Californiją, darbininkus, areš
tuotus už pikietavimą, už strei- 

| ko veikimą ir panašius kaltini- 
|mus, užmetamus darbininkams, 
kurie protestuoja prieš nepa
kenčiamas sąlygas. Bet jeigu 
tik darbininkai tęstoj a už Gal- 
lagherį, tai Hollywoode yra la
bai daug darbininkų.

“Pirmiausia, kaipo darbinin
kė ir, paskiau, kaipo judžių ir 
teisėta estrados aktorė, aš sto
ju su Leo Gallagheriu. . ., nes 

i jisai supranta liaudies reika
lus, niekad nenutraukdamas ry
šių su liaudim.”

Leo Gallagher yra vienas iš 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatų. Nevyksta 
buržuazijai ir jos valdžiai pra
šalinti revoliucinį darbininkų 
judėjimą ir jo vadus bei gynėjus 

sir jų įtaką nuo šios garsios Ko- 
| lumbo žemės. Toji įtaka vis gi
liau suleidžia šaknis ne tik pa- 

IpYastų darbininkųį miniose, bet 
taip pat inteligentijoje, profe
sionaluose ir visuose sąžinin-

liucines dainas, kaipo čampi- bes,
Drg. Demskienė pada- Taip-sakant, nors maža dąlę-j 

le, savo atsilankymu prisidėti' „. . ,
I prie stiprinimo 'mūsų dienraš-' I IKDlkUS prasidės z-rą vai. 
čio “Vilnies”. Tuo būdu prį-Į 
sidėsime prie pagerinimo ir!

i mūsų j
ĮŽANGA TIK 40c. YPATAI 

prieš kapitalizmą šioj šalyj iri 
visam pasaulyj. Tatai iki pa-! 
simatymo, draugai chicagie
čiai !

jonai.
re galutinus kvotimus busuNin- 
žinierių, ar jie yra prisirengę 
pilnai ir pasekmingai nuga
benti didžiulį Aido Chorą su ______ __
jo abiem sporto tymais į Chi-'smarkesnio vystymosi 
cagą, ar mažu ko dar truks-.' darbo žmonių abelno judėjimo 
ta? “Ekspresų” kapitonai drą-1 
šiai atsakinėjo, kad viskas yra 
rūpestingai priruošta ir ge
riausioj tvarkoj.

paremti mūsų spaudą.1 amerikoniškus kavalkus, tai 
visi smagiai pasišaksite

po pieta ir tęsis iki 2-rąi 
valandai nakčia

J. J. Butkus.
.Ėjo diskusijos kada mūsų 

didžiulė armija turi išvažiuo
ti iš Detroito linkui Chicagos? 
Tarimas padaryta vienbalsiai,' 
kad, kaip choras, taip ir beis- 
bolininkų abu tymai, ir paša
liniai mūsų draugai, kurie va
žiuos kartu su mūsų pulkų, tu-j w r i 
ri būti visi, kaip vienas, 9 vai. j (August) 15, Olympia parke, 7:30 
vakare draugijų salėj po!val- vakare.
numpriti 4097 Porter ir Sent i . DrauSai ir draugės, jau nuo senai , numenu rortei n beot vlS]enis žinoma, kad moterių kuopos'
ten, penktadienį, 17 d. rugpjū- parengimai visuomet būna planingi,; 
Čio ir linksmi, ir patenkinanti, tad visus '

Bušai paliks draugijų sve- ^iečiam dalyvaut ant šio

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterių kuopa rengia 

! “Lawn Party” trečiadienį, rugpjūčio !

ir linksmi, ir patenkinanti, tad visus

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

CLEMENT VOKETA1T1S

Tas turi didelę reikšmę gy
venime. žmonėms norisi gy
venti ir naudotis gyvenimo nau-[ 
dingumais, ką suteikė Sovietų Į 
valdžia į trumpą laiką. ' 
yra kuo didžiuotis moterims So
vietų Sąjungoj, kuri į taip trum
pą laiką save gyvavimo netik 
kad darbininkę moterį ir darbo 
valstietę paliuosavo iš vergijos, 

kuriuos jis gavo Maskvos darbi-Imu. Ji sako, “Jūs, sakoma, ten į suteikdama visus parankųmus į 
ninku organizacijų konfereąci-} arti prie valdžios, ar negalima | plačią socialistinę^ statybą, bet 
joje. Jisai sako: Į paprašyti valdžios, kad išduotų i dar išauklėjo didelį ir stiprų

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
moterys sakys: “reikalinga dau- K°nferencija buvo su 
giau darbo ir domės atkreipti Pakllimu. Atsistojo 60 me- 
tarp vyrų.” Draugas Kaganovi- 
čius, 17-tam partijos suvažiavi
me papasakoja savo įspūdžius,

tų senutė moteris, kuri papasa
kojo savo žiaurų gyvenimą prieš 
revoliuciją ir atsikreipė į kon
ferencijos prezidiumą su prašy-

tainę 10:30 vai. vakare. To-' 
del visi, kurie važiuojate, ge-1 
rai įsitėmykite ir nepamirški
te.

Iki šiolei iš raportų paaiš
kėjo, kad dar yra daugeliui 
norinčių važiuoti vietos. To
dėl, draugai ir draugės detroi- 
tiečiai, kurie norite nuvažiuoti 
labai pigia l(:aina į mūSų spau-'rimų. Piknikas prasidės"12 vai. "po 
dos ("Vilnies” dienraščio)1^- Sokiai prasi<(Ss <KePVorteris° 
pikniką, dar turite progą už-, (192-193) Į

Servit - 
Gugas, 1606 Springwells, Det-1*, 
roit. Arba pas bile vieną na-1 J 

wir • IT 1 • Aido Choro. Pašaliniam! ĮNescia Motina Kaltina- mūsų draugam arba draugėm, [ I 
liv ' M i simpatikam ir choro rėmėjam1 Į ma Užpuolime Žandaro ^nonė kainuos tiktai POrai 

1 dolerių j abi pusi! Tatai, drau-' į
>vietų [ Lygos, Kovai už Negrų Tei- 
Taip, Į ses,j EųeljLęę kuopa, Brook-

v v siregistruoti pas drg. guose ir pažangiuose sios salies 
gyventojų sluogsniuose.

(190-191)

DETROIT, MICH.
D.D.D. sąryšio. East Side, organi- 

! zacijos rengia bendrą pikniką, ku
ris jvyks 26 d. rugpjūčio, Mary 
Grove Parke. Kviečiam visas De
troito organizacijas ir pavienius 
draugus dalytaut šiame piknike. Bus 
didele programa ir šokiai, muzika 
bus lietuviška ir amerikoniška. Taip- 

! gi bus skanių valgių ir gardžių gė- 
Piknikas prasidės 12 vai. po

Telephone, EVergreen 8-9770

L’ETUVIS ADVOKATAS
1

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y. 
f

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

gai-gės, pasinaudokite šia pro-! 
ga ir linksmai sp aidiečiais pą- 

jyne Siuntė dvi delegacijas pas sisvečiuokite; pas draugus chi-:
majorą LaGūardią, reikalaut, 
kad Mrs. Tims, nėščia negrė 
motina, būtų besąlyginiai pa- pasirengę kuo 
liuosuota, bet ponas LaGuar- kiekvieną detroitietį pasitikti! 1 
dia nematę reikalo .priimti de- ir aprūpinti nakvyne ir tt. !

’ " / . Beje, čia turiu priminti, į 
žandarą, kad daug rengiasi savo karais! L w

legaciją ir paliuosuoti nekaltą 
moterį, o nubausti

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I
 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
o__________ ^krikštynoms ir pasivažinėjimam?

i 231 Bedford Avenue
I BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES’

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių* grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
__ naujus paveikfl- 

lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotjs 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512



Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

šakiai. — Netoli Kazlų-Rū-j 
dos savo ūkyje nusišovė Šakių 
mieste gyvenęs advokatas 
Mot. Andriušis.

Ruginės Duonos, Darbininkai Laimėjo!
4.

šalį paminėti ir tas,

AustrijonR.

Paryžius.—Franci jos im-

sibaigė sekamai: duona, ma-

sakyti i tą užmetimą.

Jewish

ne maudydamasis.

Plymouth, Pa
Pirmas Piknikas. Didelis!

9
Broolyn, N. Y. .

MM

maža duona būtų 1 
2 uncijos, o didelė 
ir kvoderis.

pir- 
koo-'

ne-' 
pro-',

Prasidės lygiai 
4 valandą po 

pietų koncertą
metais

šiandien <
kad

n 
H

O juodveidžiais kaip 
visus 

šio

HK

dar nėra

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Ne pro
kad bile kokioj kovoj, kur tik
darbininkai savo reikalus sto-Į 

te-dja apginti, tuos, kurie tik tei-1

demonstraciją prie

I I

ĮŽANGA: 

$1.00, 75c., 50. 
ir šokiams 40c.

Tą sutartį 
streikieriai savo masiniame

i

New Haven, Conn.

pasirašyti. Strei- šio sezono mokyklos su tokia .••vi ♦ i _ i_ i •__ * ’ ~

j Rengiamės .. prie Jaunuolių 
j Mokyklos Užbaigimo, Reich
stago Padegimas ir Dimitrovo 

Teismas Scenoje

Rugpjūčio 19 d., šį sekma- 
Connecticut valstijosJeigu reikalavimas 

pora centų duoną reiškia būti mo 
komunistu, tai mes priimam i savininkus 
komunistų vadovybę. r> __ . i .

Tie geltonlapiai apšaukė visus savo pergalės bankietą—vieta publika

v ^Treciadien.j Rugpji 1^34 
\ .... - "■ ■ ■ .... ■ ■ ■■

Penktas Puslapte

Užsibaigė Streikas prieš Pabranginimu ; iuJSkXSSdabarti’
Šis streikas ir jo pasekmin

gas užbaigimas . svarbu ir lie
tuviam darbininkam, nbs dau
gelis vartoja tą duoną, taip 
vadinamą “žydišką.” Ir kele
tas lietuvių pikietavo kepyk
las.

Dabar jau pradeda kai ku
rie savininkų šalininkai leisti 
paskalus, kad streikieriai nie
ko nelaimėję, nes pirmiau duo
na buvus už 11c 1 j/i, svaras, 
arba 20 uncijų, o dabar esą

CLEVELAND, Ohio.—Kaip 
jau pirmiau buvo “Laisvėj” 
pranešta, čia buvo sustreika
vę vartotojai ruginės duonos 
prieš ^pakėlimą kainos nuo 8 
ligi 11c už svarą. Streikas 
iš pat pradžios buvo kovin
gas; kepyklų savininkai, po 
trijų dienų bandymo su poli
cijos gagalba jį sulaužyti, 
priversti buvo kepyklas uždą-! 
ryti. Tada savininkams į pa-; 
galbą atėjo socialistai ir ben- streiko klausimą 
drai su fašistais norėjo strei
ką pakrikdyti.

Kaip jau buvo minėta pir
mame pranešime apie šį strei-Į 
ką, jis labiausiai buvo išsipla-i 
tinęs žydų biednuomenės ap
gyventose vietose. Tai žydi] i 

t socialistai ir norėjo pasitar
nauti savininkams ir judošiš- 
kai jį parduoti.

Kuomet streikas buvo or
ganizuojamas ir pačiame strei
ke- socialistai neėmė jokio da- 
lyvumo. Bet kuomet savinin
kai pamate, kad streikas muša 
jiems į skaudžiausią vietą— 
į kišenių, tai socialistai iš 
‘Forwards’ ir fašistai iš ‘Jew
ish World’ su pilnu pritarimu 
savininkų, pasikvietė rabinai 
Cohen ir šaukė “visuomenės” ■ 
konferenciją, į kurią betgi ne-, 
matė reikalo pakviesti streiko 
komitetą, nei pačių tų minių, į 
kurios dalyvauja streike.

Abu tie laikraščiai tuojau 
apšaukė streiko komitetą ko-1 streiko komitetu. Derybos už 
munistais. Bet nei komitetui, 
neigi komunistams neteko at- ža, bus vieno svaro ir dviejų! 
sakyti į tą užmetimą. Į tai i uncijų 9c; didelė, 2 sv. ir 4-. 
atsakė pačios minios, sponta- uncijų 17c; tuzinas bulkučių 
niškai-gaivaliniai sukeldamos 18c, vietoj 22c.

streikierius komunistais ir kadį 
streikuoja tik “gojei” ir “ni- 
geriai.” Minia .vėl atsakė: jei' 
reikalavimas duonos mūsų vai-! 
kams reiškia būti komunistu, j 
tai mes jais esame ir būsime.

Į konferenciją, buvo many-l 
ta, sueis tik keliolika biznie-! 
rių ir kepyklų savininkų ir ten! už 9c gaus tik;18 uncijų. Bet 

lr i tikrenybėj maža duona visuo- 
įsris meį buvo ne daugiau kaip 

vienas svaras. Taigi, dabar 
žydišką” duoną, ne-

socialistai su savininkais
“gerbiamoji publika”

bešališkai.”
Bet tie tūkstančiai biednuo- pirkdami
menės irgi matė reikalą, nors , sisarmatykit pareikalauti, kad 

padėti} ant vogds ir patikrin
kite, kad 
svaras ir 
du svarai

ir nekviesti, nueiti į tą kon
ferenciją. Ir ten užvaldė vi
są konferenciją, pastatydama 
savo streiko komitetą vado
vauti ją, ir pareiškė: bile ko
kias derybas jie priims tik per 
savo streiko komitetą, kuris! 
išrinktas jų pačių, ir kuris, ne-; 
atsižvelgdamas į policijos l_ 
rorą, gazines bombas ir tt., 
teisingai vedė streiką ligi šiol. 
Socialistai jr fašistai nuėjo 
nuo pagrindui su gėda ir iš 
minios tapo pavaišinti įvairiais 
epitetais.

I
Streiko komitetas iškėlė j 

aikštėn, kad socialistai ir fa-1 
šistai jau buvo padarę slaptą 
sutartį su savininkais ir tik no
rėjo apdumti akis ir streiką 
pakrikdyti. Savininkai pama-Į 
te, kad jų sėbram nesiseka! 

! apgauti streikuojančius, pas- į 
i tumė socialistus ir fašistus į 
; šalį ir pradėjo derybas su

singai stovi pirmųse eilėse, 
tuoj apšaukia- komunistais. O 
komunistus kitų tautų buržu
azija ir jos tarnai vadina žy
dais arba jiems parsidavėliais. 
O čia va žydų buržuazija aiš
kina, kad komunistai, tai 
krikščionys ir jiems parsidavę 
žydai
vienį taip ir kiti mus 
gąsdina. Tai pamoka iš 
streiko, kad kovoj mums ne 
svarbu tauta, bet klasė.

Draugė Šalinaitė dirba jau an
tra savaitė, kad jaunuolius 
tinkamai prirengus prie minė
to veikalo, kuris atplėšia Vo
kietijos Hitlerio kruvinus dar
bui’ prieš darbininkų 
vadus.

klasės 
šiame veikale taipgi 

girdėsis viso pasaulių darbi
ninkų audringi protestai, ku
rie sunervuoją nazių budelius, 
kurie nedrįta nužudyti drau
gus Dimitrova, Popovą ir Ta- 
nevą. Tie draugai šiandien 
laisvi Sovietų Sąjungoje!

Protestų scena: Minių bal
sai girdėti arti ir toli. Nazių 
budeliai užtrenkia Vokietijos 
duris protestams ir vaikščioja 
raštinėse nervuoti. Bet nežiū
rint Vokietijos užtrenktų du
rų, protestų balsai ‘vis tiek 
girdėtis, kaip1 iš po žemės ir 
tas neduoda nazių budeliams 
ramybės — priverčia minėtus 
draugus paliuosuoti.

Žaibo Aukos Šiaulių 
Apskrityj

VII. 23 Šiaulių apskrityj įvai
riose vietose vėl siautė audra 
su žaibais, padarydama nuo
stolių ir žmonių aukų.

Grimzrų kaime, Kelmės vi., 
žaibas trenkė į gyvenamą na
mą ir užmušė Grigalaitienę ir 
dvi jos dukteris.

Užvenčio m. žaibas užmu
šė 18 metų A. Būgenį ir sude
gino daržinę su pašaru, pada
rydamas 3,000 lt. nuostolių.

Gimbučių km. Skaistgirio 
vi. žaibas sudegino malkinę su 
įvairiu turtu, vertės 2,000 lt.

Kujonų km. Vaiguvos vi. 
žaibas trenkė į ūkininko Za- 
jausko daržinę ir ją su pašaru 
ir dviem karvėmis sudegino, 
padarydamas nuostolių 10,000 
lt. sumai.

Be to, šiame parengime, 
dar bus antras veikalas “Sur
plus Value” suvaidintas, 
veikalukas trumpas, bet 
bai aiškiai atvaizdina, 
darbininkai diena iš dienos | ghtly važiuoti į Pittsburgh© 
dirba, o kas jų darbo vaisiais I sritį įr taikyti streikuojan- 
naudojasi. Bet jie dirbdami1 
tyli ir mąsto. Pagaliaus jų! 
kantrybė išsibaigia, jie sūky-j 
la, visi, kaip vienas. Išnau-j

ALUMINO DARBININKŲ 
STREIKO LAUŽYTOJAS

WASHINGTON. — Vai-
šis
la-

kaiP;džia savo agentą Fred Kei-

čius alumino darbininkus su 
Andrew Meliono Kompani
ja. To tik ir nori Darbo 

. - ! Federacijos vadai, kurie ne-
dotojai bėgą, pamatę sau ga-; reikalauja net 'pilnai pripa- 

” žinti darbininkų uniją.

World” raštinės, ir pareiškė: susirinkime 9 d. rugpjūčio už- 
nupiginti gyrė, ir komitetas iš susirinki- dienį 

11 vai. vakaro nuėjo pas jaunuoliai pažymės užbaigimą 
.........  ......................pasirašyti. Strei-; šio sezono mokyklos su tokia __ ________ 

Tada kieriai taipgi nutarė surengti j iškilme, kokios šios apielinkės , įurįas savaites, <" 
dar nėra mačiusi j §įame įaįp svarbiame paren-

| gimė. Programa prasidės 5 
i vai. po pietų. Svetainės du- 
; rys bus atdaros nuo pietų, 
taip, kad iš kolonijų atvažia-

I vę draugai turės progą pasil- 
! sėti ir su mokiniais pasikal
bėti. Parengimo vieta: 243 
Front St., New Haven, Conn.

J. Shukaitis, 
Mokyklos pirm.j

PUIKUS OPERET1SKAS
KONCERTAS

YRA RENGIAMAS ARTISTĖS

K. Menkeliuniutes 
I 

kuris įvyks i
30 DIENĄ RUGSĖJO SEPTEMBER), 1934

BROOKLYN LABOR LYCEUMv

947-959 Willoughby Ave.,

koncertui

K. Menkeliuniutė

bus šokiai prie 
puikios E. Be- 
niulo orkestros.

Publika, kuri lan
kė K. Menkeliu
niutės 
pereitais 
dar ir
minavoja, 
puikus buvo. Bet 
šį kartą bus dar 
geresnis, nes ja
me dalyvauja ir 
šiemeta nekurie 
tie patys geri ar
tistai, ir dar prie 
jų prisideda gra
žus būrys naujų 
artistų, kurie 
mūsų publikai 
dar nebuvo gir

dėti.

Koncerte dalyvauja vienas garsus violinistas, A
Sentrelli, soprano; V. Tamkiutė, mezzo-soprano; __ ;
tenoras, operos artistas; A. Višniauskas, baritonas, kuris turi labai 
gražų gamtos apdovanotą balsą. Jis pastaraisiais laikais labai aty- 
džiai lavinosi su vienu iš geriausiųjų profesorių ir kiek teko girdėti jis 
padarė labai dideles pažangas. šią puikią naujieną publika turės 
progą išgirsti K. Menkeliuniutės koncerte.

Taipgi dalyvauja mūsij žinomas tenoras Kazameika ir pati, K. Men
keliuniutė. Šiame koncerte bus sudainuota labai daug įvairių dainų 
operetiškų geriasių rinkinių. Taipgi liaudės ir komiškų dainelių.

K. Menkeliuniutė dainuos visokių duetų beveik su kožnu artistu, 
kuris dalyvaus žieme programe. Vėliaus paaiškinsim plačiau per 
laikraščius, taipgi tikimės turėt ir daugiau dainininkų, kuriuos pagar
sinsime vėliaus.

širdingiausiai kviečiam visus atsilankyt.

fredo Nano; Rosa 
Candido Canfora,

Nusišovė Advokatas

WASHINGTON. — Kon-' 
gresinė laivyno komisija sa-i 
ko, kad per penkis metus 
reikia Amerikai pasistatyti 
dar bent 1,100 smarkiausių 
karo lėktuvų.

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

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

lą—bėga, kur tik katras gali; 
pasprukti. i

Taigi, šios apielinkės darbi-!
ninku visuomenė pirmu kartui Prieš Kaizerio Grąžinimą 
turės progą matyti mūsų jau-!
nuolius, išpildančius tokią di-Į 
dėlę ir interesingą programą.!
Draugė šalinaitė pati diriguos perialistų laikrašt. “Temps” 
visą) programą. - J rašo, kad sugrąžinimas Au-

Mūsų mokyklos jaunuoliai strijoj karaliaus valdžios 
susiinteresavo ne tik marksiz-i galėtą reikšt karą. Franci- 
mu-leninizmu, bet, matyt, ir'ja esanti priešinga atsteigi- 
proletarine daile jie labai ųž-jmui Hapsburgų sosto, 
imti.

Todėl aš., manau, kad šios; 
apielinkės draugai darbininkai 
įvertins tą mūsų jaunuolių pa
sišventimą suprasti darbinin
kų klasės reikalus per tas ke-l 

, dalyvaudami;

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
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 maliavojain namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. PUlaski 5-0727
Prisigirdė Maudyklėse
Šiauliai. — Nuskendo mau

dyklėse Krasauskas Albertas, 
i 15 metų amžiaus, gyvenęs' 

, Lauko g. Motina mano, kad! 
j jis pasiskandinęs, nes buvęs! 
parbėgęs iš ūkininko, pas ku-! 
rį tarnavo, ir skundęsis blogu 
gyvenimu. Motina variusi jį 
atgal, jis išėjęs verkdamas 
ir... kitą dieną maudyklėse; 
ištrauktas jo lavonas su rū-Į 
bais, kar rodo, kad jis nusken-1 
do

NRA AUKA Į
GREENVILLE, S. C.— ' 

Farmeris B. B. Medlock bu-| 
vo tris akrus daugiau užse- i 
jęs-bovelna, negu valdžia 
paskyrė. Atėję valdininkai ; 
rugp. 13 d. liepė tuos tris! 
akrus užarti. Farmeris iš j 
apmaudo nusišovė.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

Keturios Knygos už $ 108Rengia Lietuvių Laisvų Ka
pinių Koooperacija. Visi lie-į 
tuviai, ir bile kokių pakraipų Į 
žmonės, šios apielinkės ir iš; 
visur, kaip draugijos, taip pa-j 
vieniai, atkreipkite atydą 
tą parengimą, kuris yra 
mas iš virš 17 metų šios 
peracijos.

Tokio svarbaus įvykio 
praleiskite, čia bus gera
ga pasilinksmint ir susipažint 
su kitais draugais. Bus ir tie, 
kuriuos senai matėte. Bus vi
sokių valgių ir gėrimų. Pik
nikas bus geroj vietoj. Par-į 
kas randasi palei Lyndwoodą, i 
Pa., tarpe abiejų tiltų, palei; 
upę-

Piknikas bus rugsėjo 19 d., I 
10 vai. ryte. Muzika bus No. 
1. Daugiau informacijų apie 
pikniką matysite plakatuose.

Komitetas.

Lietuvis Batu Siuvėjas
Taisau senus ir padarau, 
naujus čeverykus. DarbąI 

atlieku patenkinančiai.
< J

Jei čeverykaį maži, spaudžia koją* 
nekentėkite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

NepasivShiok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 

I SSRS socialistinės statybos, kapi- 
! talistinių šalių gyvenimo ir rp- 
; voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro- 
letariato gjnklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko-j 
voje už šio mokslo išlaikymą lie-; 
tuvių komunistinėj literatūroj. ;

Dailiosios literatūros srityj] 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, i 
apysakas, vaizdelius, lietuvių see-i 
nos aprūpinimui duo.s savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-! 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,! 
kreips domės į SSRS sovietinės: 
literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietą; 
rašytojų raštų talpinimą. ;

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 
spaudos lankų—didumo. Kaina ] 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris,: 
pusei metų — 50 centų. ;
Išsirašyti/‘Priekalą”, galima “Pr,”: 

redakcijos adresu: !
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo; 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.:

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per: 

"Laisvę” C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ALDLD Pirmos Kuopos 

Susirinkimas
Jieško “Generolo” Žuliko

Trečiadien., Rugpj. 15, 1934

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y;

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street / ' Brooklyn,’ <?N. Y,
 Telefonas: EVergreen 7-1661

DNYD. Sąryšio Susirinkimas 
I 

Nesenai buvo viršminėtas 
susirinkimas, kuriame tapo! 
nutarta šaukti kitas mitingas, i 
kuris įvyks trečiadienį, 15 d.l 
rugpjūčio, “Laisvės” patai po-; 
je, 8:30 vai. vakare.

Visi gerbiamieji draugijų 
atstovai būtinai prašomi daly-i 
vauti susirinkime, nes turime J 
naujus dalykus aptarti.

Draugiškai, sekr. S. J. B.

Ateiviu Gynimo 
Reikalais

Southbrooklyniečių ir 
Browiisvillieciy Atydai

TDA Brownsvilles ir 
Brooklyno sekcijos bendrai
rengia Angelo Herndon masi-i

Amerikos jaunimas yra nuo
dijamas patriotiniais jaus-| 
mai$. West Pointe, yra mili-; 
tariška akademija, kur moki-' 
naši už oficieriuss Tūlas žu-, 
likas atvyko į New Yorką, 
pasivadino geneVolu-brigadie-' 
rium F. D. Morgan ir iš dvie-' 
ju. jaunuolių išviliojo $500.’
Jis »adėio juos padėti į West duoti darbininkų 
Point militarišką 
Sakė, kad kaip tik preziden-j atiminėjimu pilietybės

Ateivių Gynimo Komitetas 
ragina visas darbininkų orga
nizacijas ir atskirus asmenis 
labiau susirūpinti ateivių dar
bininkų gynimu. Buržuazija, 
su savo agente Washingtone, 
Frances Perkins, pasiryžo už- 

judėjimui 
akademiją, skaudų, smūgį deportavimu ir 

u.uu.nc, , i atiminėjimu pilietybės teisių
priimti vienbalsiai. Skaitomas; tas Rooseveltas pasirašys rei-'veikliai dalyvaujantiems strei- 
pakvietimas į ALDLD 2-ro kalingus popierius, tai jie ten kuose ir kituose darbininkų

. ALDLD 1-mos kuopos susi
rinkimas įvyko ketvirtadienį, 
rugpjūčio 9 d., “Laisvės” sve
tainėje. Raštininkas Lazaus
kas perskaito protokolą, ku
ris priimtas vienbalsiai. Seka 
viršininkų raportai: kuopos 
'organizatorės Šolomskienės, j 
finansų sekr. Višniausko, iž-i 
dininkės Lukšienės, raportai!

pakvietimas į ALDLD 
Apskričio pikniką. Išrinkti 
darbininkai, būtent: Šoloms- 
kienė, Mureika ir kiti.

LDS jaunuolių mokykla; 
įvyks'Elizabeth, N. J., nuo 20 
d. rugpjūčio iki 1 d. rugsėjo.! 
Kuopa nutarė pasiųsti du mo-j 
kiniu ir sukelti $10 tam tiks
lui Komisijon įeina Šerienė 
ir šolomskienė. i

Skaitytas atsišaukimas nuo 
LDS . Jaunuolių Nacionalio 
Komiteto, prašant finansinės 
paramos : 
legatų į Sovietų Sąjungą lai
ke lapkričio revoliucijos minė- Angie 
jimo. šis klausimas bus svar- ! 
stomas sekamam kuopos susi-, Fisano ū' ten Pat ant tos gai
rinkime.

bus paimti. Jaunuoliai laukė 
ir jokios žinios nesulaukė. Vė
liau atsikreipė jo paduotu 
antrašu ir ten nieko nerado. 
Policija jieško “generolą”, bet 
aišku, kad jo neras.

Iš Gengsteriy 
Karalystes

Jau buvo rašyta, kad 
President St. name du asme-

kuose ir kituose darbininkų 
susikirtimuose su valdančiąja 
klase.

AGK ragina išplatinti tūks
tančius atviručių, kuriose rei
kalaujama sulaikyti deportaci
jas ir tuojau paliuosuoti vi- 

! sus areštuotus už streiko vei
kimą; pilnos ekonominės, so- 

; cialės ir politinės lygybės at-į 
leiviams; sugrąžinimo tradici- 
' nes teisės priimti pabėgėlius 
nuo reakcinių valdžių; sutei
kimo pilietybės už $2 mokes-

reikale siuntimo de- nYs buvo nušauta. Sako, kad įŪ Panaik'nti imigracijos jsta- 
Sovietu Sa,uZ lai- tai ten yra gengsterio ‘'Little d.sknm.nuoja

imigrantus sulyg jų rasės, tau
tybės ar politinių, įsitikinimų. 
Atvirutės galima gauti šimtą 
už $1. Užsakymus siųskite: 
Committee for Protection of 
Foreign Born, Room 430, 80 
E. 11th St., New York, N. Y.

AGK taip pat ragina suda
ryti specialę veikimo kampa- 

New I me aiškinosi, Kad jis Sommą niJ> už sugrąžinimą pilietybės

s” karalystė. Buvo nu
šautas septintas asmuo vadu

vės.
Sakoma, kad President yra j 

Pabaigoje rugsėjo mėnesio,• kruviniaūsia gatvė Brooklyne.
Chicagoje, įvyksta Amerikos. 1923 metais ten buvo nušau- 
kongresas prieš karą ir fašiz-jtas Frank Somma.
mą. ALDLD kuopa nutarė į Vincent Pisano, 
kreiptis prie Didžiojo XT '
Yorko Draugijų Sąryšio, kad; nušovė už tai, kad tas pavogė 
jis-tuojaus sušauktų visų lietu-; j0 pačią. V. Pisano buvo nu- 
viškų organizacijų konferen- teistas kalėjiman ir kada jis 
ciją išrinkimui delegatų į mi- parėjo, : 
nėtą kongresą, taipgi sušauktų einant ta 
didelį masinį lietuvių susirin
kimą* . <

Fįn. raštininkas Višniauskas 
raportuoja apie narių duoklių 
mokėjimą. Pasirodė, kad di
delė didžiuma narių jaii' yra 
užsimokėję duokles už .šiuos 
irfetus, bet yra dar neužsimo
kėjusių. Paskirti draugės ’ ir 
djaugai aplankyti, tuos narius, 
kuprių mokesčiai yra užvilkti ir 
Wė vieno nepalikti už drgani- 
zacijos sienų.

i 
Z Kuopos išvažiavimas į Fo-Į 

rest Park buvo sėkmingas. 
Komisijos vardu raportavo d. 
Šplomskienė, kad pelno davė 
$14.55.

Drg. Tamošiūnienė rapor-| 
tavo reikale literatūros plati-! v. v. . . 
nimo. Pasirodė, kad brošiū- ™zlau as,me,nys lr
ros ir laikraščiai platinasi vi-!«h nJemaza* lsbuv« Riejime.

! President gatvė yra daugiau
siai apgyventa italais. v
ti, tarp tos grupės jau nuo se
nai yra ryšiai su

Jį nušovė
Pishno teis-

i Emil Gardos; panaikinimo de
portacijos įsakymo prieš Edith 
Berkman, Wm>. Zazuliak,!

; rei-! 
teisės I

So.

nį teismą, kuriame jis pats da
lyvaus ir atsakinės į klausi
mus. Tai bus numaskavimui 
Atlantos linčininkų mo, su
pažindinimui darbininkų su 

 

pietinių valstijų teroru ir su

 

kėlimui aukų Angelo Herndon 
ir Scottsboro byloms. Teismo 
liudininke. bus Anna Burlak. 
Taipgi bus originalis Jlerndo- 
no gynėjas, Ben Davis. Daly
vaus kiti 
kaip Paul 
Brodsky ir 
Goldstein.

Lietuvių Frakcijos 
Susirinkimas

suotinas susirinkimas
vi-|

žymūs advokatai, 
B. Crosby, Joe 
rabinas Benjamin

trečiadienį, rugpjūčio 15 d.,
“Laisves” svetainėj. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai būti
nai dalyvaukite.

Sekretorius.
1 (191-192)1

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY I

ivvkQ nnnkfnrliPTYi I ALDLD. 23 kp. susirinkimas įvyks, įvyks ^penKtaaieni,Į penkta(Įienį, rugpjūčio (Aug.)'
7 vai. vakare, Chas. Mathews na- I 
muose. 410 W. 33rd St., Apt. 4, New ! 
York City. Valdyba. į

(192-193) [

Teismas 3 
rugsėjo (Sept.) 7 d., Brook
lyn Academy of Music. Ti- 
kietai parsiduoda po 25c., 35 
c. ir $1.

Užsisakykite tuojau tikietų 
platinimui TDA sekcijoj, 62 
Herzl St., Brownsville. Ten* 
pat priduokit vardus ir antra
šus organizacijų, kurias reiktų 
aplankyti, TDA sekcija 
siųs draugus Į jų 
mus.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerio į restauranto 

ir saliuno biznį. Turi but geras vi
rėjas, su mažu kapitalu. Atsišau
kite vakare." telefonu arba kreipkitės 

Flushing_ —_ 9-4485, -F.

(192-198)

pa-! antrašu:
ci,civinVi Norris, 59-25 —• 155th St., Flushing 
ulluH 111 IV i"* -k r ~\r / i nn 1 no \N. Y.

PRANEŠIMAI

rf y. \ Vi

Autiniai.
Pranaitienė raportuoja rei

kale Tag Day, aukų rinkimo 
Amerikos delegatėms, kurios

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

Williamsburghe:
252 BerryJSt., Brooklyn, N: <Yr 1

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iž ryto

Aukos Herndono-Scottsboro
Apeliacijai

TDA išleido labai 
priminimą visiems savo 

,; riams, visiems klasiniai

SVARBUS PRANEŠIMAS
Draugai ir draugės, kurie turite 

nusipirkę ALDLD. 24 kp. laimėjimo 
tikietukų, būkite ant pikniko šešta
dienį rugpjūčio 18, nes ant šio pik
niko bus laimėjimai.

(192-193)
stiprų 

na- 
! \ . ST
' momngiems darbininkams, vi- 

-------- siems didvyriško jaunuolio 
Theodore Eggelingui, vokie-j Herndono ir Scottsboro jau
čių jūrininkui, ir abelnai poli-|nuolių draugams, kad beliko 
tiniams pabėgėliams. , tik 18' dienu sukėlimui $15,-

1932 metais, jam be-l Jack Schneider ir kitų; 
a gatve susitiko jį du balauti prieglaudos 1

asmenys ir užklausė:
—Ar tu esi‘Vincent Pisa

no ?
Nespėjo jis dar atsakyti, 

kaip gavo dvi kulkas ir krito 
negyvas. Šovikas suriko: “Tai 
už Frank Sommą!”

1931 metais, liepos mėne
sį, ten buvo nušautas Virgo 
Pisano. Pirm to, trys jo bro
liai buvo nušauta apie 120 nu
merį tos gatvės; būtent: Pa- 

1 cindos—1908 metais, Adrelio 
—1911 ir Angelo—1912 me

tais. Taipgi jų brolis Ralph 
atbuvęs 10 metų kalėjime ten 
pat buvo nušautas. Dabarti
nis irgi vadinosi Vincent Pi
sano.

Visi jie buvę daugiau ar

j tik 18 dienu sukėlimui $15,- 
Į OOO aukų, kuri suma reikalin- 
i ga padavimui apeliacijos i J. 
V. Augščiab^i Teismą. Rinki
te ir siųskite kaip galint grei
čiau TD Apsigynimui. Budė- 
kim ir dirbkim, kad nesuvė
luoti.

Daro Karo Bandymus
Staten Islande, ant Latou- 

rette Parko, darė karo ban
dymus 424 pėstininkų pulkas 
ir tankai. Kareiviai pilnoje
karo veikmėje puolė “prie-;1 
ša.” Kartu su jais kriokdami’ 
ritosi tankai ir leido uždengi-; 
mo dūmus bei nuodingus ga-] 
žus. 
prie 
ro.

Amerikos Legiono Postas1 už 
Nazius

Vis tai yra ruošimasis; 
naujo imperialistinio

ALDLD Nariams 
Priminimas

ka

PARDAVIMAI Notary Public Te], STagg 2-5043

Pigumas: 3-jų šeimynų mūrinis 
namas, 13 kambarių, maudynes ir 
elektra. A-l gerame stovyje; arti 
lenkų Maldyklos ir mokyklos, krau
tuvių ir subway. Iš priežasties iš
važiavimo iš miesto, parduodu pigiai. 
Kreipkitės sekamu antrašu del toli
mesnių informacijų: 21 Filmore 
Place, tarpe Roebling St. ir Driggs 
Ave., Williamsburg, Brooklyn, N. Y.

(191-197) I
__________________

PARSIDUODA
Modemiška bArbernė su 6 moder-! 

niekais krėslais, viskas nauja; visi I 
įtaisymai nauji ir moderniški. Ga-! 
lite išbandyt vietą pirmiau pirkimo.!

1 j* w 4* z. J r A o w 4- . ■. •

800 Manhattan Ave., Brooklyn N. Y.
(190-192)

MATTHEW P. BALTAS
(BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius

660 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y.

i Kreipkitės sekamu antrašu: 
t ' Q(\fX A/T n vt L n H n Vy A

Amerikos Legiono postas, 
Queens, reikalauja neleisti pi- 
kietuoti Jamaica Town Hall. I 

---Ją... dabar darbininkai pikie-!
; tuoja,xreikalaudami panaikinti 
fašistinį nuosprendį prieš Otto 
Popovitch, komunistą, kuris 
tapo nuteistas 190 dienų sun-

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

tas ir už prieinamą kainą.

Matv- P'00'!'yao Jr Pačios apie-j ];j jų darbų kalėjimo ir $60
1 linkės ALDLD nariai -------

AmeriKos aeiegatems, Kunosi v” -------- P°zernimu darbymetę sąryšyje su 
važiavo Į prieškarinį ir prieš-Į Pasau 1U lr kaip tik jie susi- 
faŠistinį kongresą į Paryžių. Pyksta, ar atsiranda tarpe jų 
Aukų surinkta nedaug, nes, kokiosisdavystės, taip gi eitai

paleidžiami' darban revolve
riai.

Dar gali būti ir tas, kad ten 
gyvenanti italai paeina nuo 
Corsico salos, ant kurios yra 
nuo senai labai išsiplatinęs 
kerštavimas. Sako, kad ant

ęųlyg Pranaitienės, rinkėjų: 
skaičius buvo mažas.

• Drg; Lazauskas yra šios kuo-' 
pos delegatu į * Tarp. Darb. 
Apsigynimo 17-tą kuopą. Jis 
lanko tos kuopos, susirinkimus 
ir išduoda raportus ALDLD ^os salos veik nei vienas žmo- 
1,iiP.ai kp. Sulyg Lazausko,; gUS nemiršta savo mirčia. Jei- 
17 kp., veikia Vidutiniai. | gU vieną kas užmušė iš kitos

Drg. t Lukšienė išduoda ra-1 giminės, tai užmuštojo gimi- 
portą iapie laimėjimo tikietu- nes ką nors nudeda įš užmu- 
kus 'Literatūros Draugijos nau- sėjų, o tie ir vėl jiems kerši- 

su cen- ja« ,Pelno davė $20

poros savaičių 
kp. turės savo

ALDLD 
išvažia-

dai. 
tais.
.... Už 
1-ma 
vimą į Forest Park.

‘Išrinkta komisija iš gana 
pątyrpsių draugių ir draugų, 
kurion įeina sekami: Lazaus
kas, šolomskienė, Pranaitie^1 jas# 
nė, Karpavįčienė, Grybas ir 
Kuraitis. ‘ .

* • šiame susirinkime , narių, 
skaičius buvo vidutinis, nes 
•oras buvo labai šiltas. Sekan
tis susirinkimas įvyks 13 d. 
rugsėjo “Laisvės” svetainėj, 
šiame susirinkime pirmininka
vo djrg. W. Thomsonąs, kuria 
gana' gerai ‘veda tvarką.

■,. j . t. .. E. Benson a s.

Del Skūpumo Užsinuodijo
Senmergė Lillian Rozenfelt 

mirė del užnuodytų rolių. Tū
las H. Jellineck, del blogos 
padėties jo biznio, pylė nuo
dus ant duonos rolių ir v^lgė 

Nuo tų bandžiukių jis 
mirė. Likusias roles išmetė, 
bet Lillian Rozenfelt jas ra
dus jr suvalgė. Mirė ir ji. Po 
jos mirties, jos sesuo surado, 
kad ji turėjo į dešimts ban
kų padėjus $62,430. Gyven
dama baisiai buvo ąkūpi ir net 
už. randą ' nenorėjo mokėti. 
Tik ir navatnfo svięto' yra,. o 
tai vis kapitalistinė^ sistemos 
išauklėjimo -vaisiai. , . , ..

i būsiG 
mu ALDLD Centro Komiteto1 
pikniku, kuris rengiamas pa-j 
rėmimui “šviesos,” ALDLD | 
leidžiamo žurnalo. Pikniko! 
sėkmingumas priklausys nuo' 
daug aplinkybių, bet daugiau
sia nuo pačių ALDLD narių į 
jį atsinešimo, jam dirbimo, už 
jį agitavimo ir pačių pilno, 
mobilizuoto* dalyvavimo.

Draugai ALDLD nariai! šis 
piknikas yra dar/ pirmutinis 
centro piknikas irklai nebus jis 
paskutinis, lengvai užmiršta
mas. O nuo mūs visų priklau
so jo graži sėkmė ir atmintis. 
Mes galime jį padaryti tikrai 
istoriniu, bet mes turime būti 
ir ta ašimi, apie kurią smar
kiai privalo suktis prisirengi
mo darbas. Priminkime vi- 

! šiem ir visur, kad tas puikus 
piknikas įvyks šeštadienį, 18 
d. rugpjūčio (Aug.), Clinton 
Parke-, Maspeth, L. I. Pra
džia 2 vai. po' pietų, baigsis 2i 
vai naktį. >

siomis pinįgįnės bausmės už dalinimą 
did.eJ..ęipriešfašistinių lapelių. Le- 

giono ponai nori numalšinti 
protestą prieš ' nazių terorą ir 
prirengti kelią Amerikos fa
šizmui.

ALDLD 185 KP. NARIAM 1
Šį ketvirtadienį, Aug. 16 d., 

įvyks mėnesinis susirinkimas 
pas drg. Mockų, 411 Autumn 
Ave., Brooklyn, N. Y.

M. Misevičienė, Sekr.

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS

Pijušas Kazlauskas, 60 me
tu amžiaus, 45 Hemlock St., 
mirė rugpjūčio 13 d. Laidos 
rųgpj. 17 d., šv. Jono kapinė-! 
se. Laidotuvių apeigom, rū-j 
pinasi graborius J. Garšva. 1

<!>

<t>

Susižeidė du Gaisrininku
Važiuodami gesinti gaisrą 

prie 234 E. 27th St., du gais
rininku, Alfręd .Pfeifer ir Mi
chael Ęnhardt, l^apo sužeistu, 
kuomet jų gaisrinis vežimas, 
atsikirto į1 stulpą norint išJ 
vęngti sųsikirtimp su “taxi.’. '
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KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Oviai ir chroniika* vyrų ir 

moterų llgau kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York. N. Y.
Valandos PriSmimoi

Ryte nuo 10:30 iki l. Po pietų nuo 4 
iki 8 '▼alandai vakare

Telephonas MEdatįion 3-1328

išo

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

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: Evergreen 7-0072

DR. /. COHIV
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1. dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Ayenue 

BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamų kainą i 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, partm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. . .f S ’ j i
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos - Gydomos

jo ’Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų, ir Mešla- 
žamėa Ligos, A- 
belnas Ntisilpi- 
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

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

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

1 ■ į , Tęl.: Foxcroft 9-6901

321
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SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Inc.,
62 Beacon St, Newark, N. J.

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai^ Se
rumų ir čiepų IšmlrkStimai.

Prieinamos Kainos | 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir IŠtyrimąs Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

New York t

O sekmadieniais 9 iki d P. 1




