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Sykiu jis pripažįsta, kad 
skirtumas del to gelžkelio
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džiama.
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galvos kapojama be jokio 
pasirinkimo.

Naikinimo Kainos. 
N RA Pertvarkymas. 
Rinkimai. 
Kompartija.
Milwaukee “Benas”.

Visoj Vokietijoj Siaučia Te
roras prieš Nepalankius

Hitleriui Balsuotojus

SUDEGĖ 2 VAIKAI;
TĖVAI BUVO TEATRE

Milwaukee, Wis. , fašistinio 
Amerikonų Legiono orkestrą 
dabar griežia Berlyne. Už tai 
hitlerininkai nežino nei kaip 
tiems mi 
neatsiųs mainais kokią savo ka- 
peliją į socialfašistų valdomą 
Milwaukee miestą? Geras pa
sitikimas ir priėmimas užtik
rintas vardu suartinimo Ame
rikos buržujų kultūros su 
leriškąja.

Daugelis darbininkų, kurie 
pereituose rinkimuose balsavo 
už Rooseveltą ir jo sėbrus, pa
tikėdami viliūgiškais jų priža
dais, jau atsipeikėjo. Manoma, 
kad šio rudens rinkimuose Ko
munistų Partija gaus kelis kar
tus daugiau balsų, negu perei
tuose.

Rokiškio skyriaus valdybos duo
menimis visame apskrityje 
draugijos nariai nušovė tik apie 
600 kiškių. Tuo būdu mano-

rugsėjo 5 d., Nuremberge. 
Vyriausias suvažiavimo tik-leido pareiškimą1 prieš Fede

racijos prezidentą Wm. 
Green. Protestuoja, kad 
Green pasimojo išmest iš 
Darbo Federacijos visus ko-

‘“Geresniem” Politiniam Ka
iliniam Leisią Nusinuodyt, 
| Ažuot Jiem Galvas Kirsti 
i _ _________ A

! BERLYNAS. — Hitlerio

Ir vėl ne. Juk 
mėnesiais smar-

Maisto daiktai dabar 22 nuo
šimčiais brangesni, negu 1933 
metais, sako valdiškas statisti
kos komisionierius Lubin (rug
pjūčio 21 d.).'

Roosevelto valdžia sunaikino I 
pasėlius 50 milionų akrų plotoj 
pagal jos patvarkymą, buvo iš-Į 
žudyta 7 milionai kiaulaičių, ir 
jos paverstos ne mėsa, bet trą
šomis. Už naikinimo darbą iš
mokėta šimtai milionų dolerių,; 
kuriuos darbo žmonės turės tak- i 
sais atmokėti šalies iždui.

BERLYNAS. — Pirma-

uzikams atsidėkoti. Ar i lyne darbininku būriai sto- 
jo į kovą pries juos ir atėmė 
didelį skaičių areštuojamų.

Komunistų Partija įgyja dau-»Berlyne, 
giausia pasitikėjimo miniose, | 
daiktiškai kovodama streikuose 
ir judėjime už bedarbių ir var
gingų farmerių šelpimą kaštais 
kapitalistų ir valdžios. Tai vie
na partija, kurios darbai sutvir
tina jos žodžius.

rodo, kaip Green tarnauja i BERLYNAS. — Hitleri- 
kapitalistams, 
jiem laužyti streikus, kaip 
su jo pritarimu buvo žudo-Žadamuose NRA pertvarky

muose yra sumanymas išly-j 
gint kainų skirtumą tarp I 
lauko ūkio produktų ir fabri- j 
kų dirbinių. Reiškia, valgiai j Jienį Hitleris
juo labiau pabrangs. O fabri-; daryt viską, idant pritraukt 
kų gaminiai ar bus nupiginti ? į prie “ 
Suprantama, kad ne.

Gal NRA pakels darbinin
kams algas? 
paskutiniais 
kiau negu bet kada NRA ge
nerolas Johnson ir kiti Roose
velto agentai atakuoja darbi
ninkus, kovojančius už algų 
priedus.

Aštriai Smerkia Darbo Federacijos Prezidento Greeno-----------------------------------
Karą prieš Komunistus ir Prieš Eilinių Narių Ko- ję^ziŲ KOVOS PLANAI 
mitetus; Nurodę, Kaip Green Bernauja Išnaudotojams | prieš RAUDONUOSIUS

Ucniakalnis StromboK kad ūkusius 4,500 kiškių 
° e 1 . -y-; į y Jslafjta nušovė'ir pasmaugė kil-

. Gręsmmgai Isšiverze: J

Darbininkai Eina į Atvirą 
į Kovą Prieš Darančius

Vis tai kad pabrangint vai- «ii •
ų kainas ir padidint pelnus j AblaVaS NaZlUS

socialistus Lenkų Hitleriečių
balsavo Daromus Kruvinus žygius 

Prieš žydų Tautą

lentpjūvė. Ugnis prasidėjo 4-
me augšte. Del didelės sausros ; teisdarystės ministeris Fr.
• 1 IT • 1 I J v 1 • .•••

Goldon’s Bridge, N. Y.— 
Elmer Koulteriui su žmona 
beesant judamųjų paveikslų 
teatre, pereitą sekmadienį 
sudegė du palikti namie jų 
vaikai, vienas 5, kitas 7 me
tų amžiaus. Įnamis pabu
dęs bandė gelbėti, bet veltui. 
Jis ir pats pavojingai apsvi
lo.

Generalis Streikas Gręsia 
Philippinų Salose

MANILA.
papirosų pramonėj streikuo
ja 8,000 darbininkų. Jiems 
pritardami, ^streikan išėjo 
daugelis lentpjūvių darbi
ninkų. Veikiausia prisidės 
ir kiti. Demonstruodami 
3,000 streikierių privertė 
paliuosuot iš kalėjimo 25 
streiko pikietuotojas.

Portsmouth, Ohio.—Plie
no fabrikantas Korns prisi
pažįsta, kad jis apmokėję 
agituojantiems už kompanL 
nę uniją.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vit^ Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a U j mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasauli!

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Ketvirtadie nis, Rugpj. (AugĄJŽ Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXT.Vt Dienraščio XVI

HITLERIS AREŠTUOJA IR KANKINA DarFederacijos Komitetas Relei Bedarbi* ! NAUJI JAPONŲ GRŪMOJIMAI PRIEŠ 
VISUS, KURIE PRIEŠ JI BALSAVO Apdra"dos Sa"tia Narius K"™n Pri<* Greeną SOVIETŲ SĄJUNGĄ, KARO PAVOJUS

tautos vienybės” sep
tynis milionus piliečių, ku
rie rugp. 19 d. balsavimuo
se pasirodė jam priešingi. 
Ir iš tos pačios dienos slap
toji Hitlerio policija “Gesta
po” pradėjo ablavas prieš 
komunistus ir i... 
darbininkus, kurie 
prieš Hitlerį. Juos mušė, 
kankino ir šimtus suvarė į 
kalėjimus bei koncentracijos

FAŠISTŲ DOVANA 21 
VAIKO MOTINAI

BUDAPEST.^Kaimietė' NEW YORK. — Ameri- 
Antalė Krammerienė gavo kos Darbo Federacijos Ko- 
$30 dovaną, kaipo vaikin- mitetas Kovai del Bedarbių 
giausia motina visoj Veng- Apdraudos rugpj. 21 d. iš- 
rijoj. Ji užaugino 21 vaiką. 
Tai šykšti vengrų fašistų 
valdžios dovana už tokį var- 

pasižadėjo !ga. Krammerienė ištekėjo 16 
metų; dabar yra 48 metų.
6,000 daugvaikių motinų ga-' munistus ir kovingus eilinių 
vo medalius. narių komitetus; smerkia jo

 ----- 'atsišaukimą į valdžią, kur WM M v w w w vI « -■

Karo Ministerijos “Stiprus” 
Provokatoriškas Protestas 
Prieš Sovietų Respubliką
Meluoja, Būk Sovietai Ne- 

(norį Susitaikyti del Rytinio 
Chinų Gelžkelio

TOKIO. — Japonijos ka
ro ministeris, generolas Sen- 
juro Hayashi, rugpjūčio 21 
d. pasakė, kad jo šalis “drū- 

[čiai (suprask, grūmojan
čiai) užprotestuos” prieš So
vietų Sąjungą. Jis kartoja 
provokatoriškas savo impe- 

jrialistų išmislus, būk Sovie
tų lėktuvai skraidė virš 
Manchukuo, Japonų bosau- 
jamo krašto; sužiniai jis 
meluoja, būk Sovietam pri
klausančio Rytinio Chinų 
Gelžkelio bolševikai tarnau
tojai tyčia užleidžia bandi- 

ir vandens stokos ugnis bema-Guertner žada įvesti įvai-1 tus ardyt gelžkelį, sprogdint 
tant “i ' ' ...................................
pastatus.

niškus kovos planus prieš 
komunistus ir visus fašizmo 
priešus, kurių skaičius nuo- 

Minimas komitetas kartu' lat auga, nežiūrint kruvino 
šaukia išrinkt kuo daugiau
sia eilinių narių delegatų į 

FRANCŪ7AI KURSTO JGreen reikalauja deportuot Darbo Federacijos 54-tą su- I1U1UJ v i.v v. šaiies revoliucinius važiavimą, kuris įvyks San 
UZPULD1NĖT ŽYDUS ■darbininkus. Komitetas nu-iFranciscoj, Cal. Į

NAZIAI NUODYSIĄ
POUT. KALINIUS

stovyklas. Aišku, kad baisa- į Poznanski 
vimo blankos buvo numeriais 
sužymėtos, ir naziai žino 
kiekvieną, kas balsavo prieš 
Hitlerį. Teroras prieš tokius 
darbininkus siaučia ne tik 

bet Hamburge,

VARŠAVA. — “Dziennik 
______ 1.1,” “Pilsudskiui pa- 

; lankus dienraštis, tvirtina, 
jog Francijos valdžia visaip 
remia Lenkijos hitlerininkų 
žiaurius užpuldinėjimus žy
dų. Tame darbe yra įtaria
mas ir Francijos ambasado-

Westphalijoj ir visoj šalyj. Lenkija^ Laroche. 
Hitlerininkai ypač budeliuo- 
ja tuos, kurie .balsavo už 
Thaelmanną, įkalintą revo
liucinį darbininkų vadą. Apie 
milioną už jį paduotų balsų 
naziai paskelbė “sugadin
tais.”

Hitlerio smogikams beda
rant kratas ir areštus Ber

Lietuvos Protestas prieš 
Prekybos Varžymą

Vokietijos vyriausybė šių me
tų birželio mėn. pradžioje yra 
uždraudusi įvežti iš Lietuvos į 
Vokietiją bei pervežti per Vo
kietiją kiaules, galvijus, mėsą 
ir t. t., padarydama išimtį ir 
netaikydama šio draudimo vie- 

v ..... nai Lietuvos . daliai, būtent, 
Atestavus hitlenetį advo- KiaipgdoS kraštui.

katą Vladislawa Rosciszew- 
ski, tarp jo popierų buvo su-1 
rasta dokumentai, įrodanti 
Francijos politikų ryšius su 
kruvinais pogromais prieš 
žydus. Didėja Lenkų kapi
talistų erzumas prieš Fran- 
ciją politikoj.

užviešpatavo’ ’ visus kitus, resnį būdą žudymui politi-! garvežius ir t. t., idant pa- na ' • • i ! __

Didėja Japonų Valstiečių 
Riaušės Prieš Brangenybę

TOKIO. — Iš visų Japo-

nių nusikaltėlių. Iki šiol i kenkt Japonų bizniui, truk- 
kariškiai nusikaltėliai pa
prastai buvo šaudomi, o ki
tiems politiniams kaliniams 
galvos kapojamos. Guertner 
dabar sumanė “

Chinų Fašistų Valdžia 
Sunkiausioje Padėtyje

SHANGHAI. — Fašisti- 
nės Chang Kai-sheko val
džios pasiuntinys Francijai, j 
Dr. Wellington Koo viena
me pokylyje pareiškė, kad 
Chinija per paskutinius tris 
šimtus metų dar niekad ne
buvo tokioj sunkioj padėtyj 
kaip dabar. .Jis deda viltį 
į užsieninius “draugus” im
perialistus, kad greitai jie 
ateis pagelbon. Didžiausias 
fašistų valdžiai vargus tai 
Chinijos darbininkų ir val
stiečių Sovietai, kurie vis 
naujus plotus užkariauja. 
Prieš juos Wellington Koo 
šaukiasi greitosios imperia
listų paspirties. Matyt, galu
tinai suprato, kad savomis 
jėgomis ir su tokia talka 
kaip ligšiol nepajėgs išdras
kyti Chinijos liaudies Sovie
tus.

Viso šito’ akivaizdoje, Lietu
vos pasiuntinys Berlyne, Lietu
vos vyriausybės pavedamas; šių 
metų liepos 27 d. įteikė Vokieti
jos užsienių reikalų ministeriui 
protesto notą1 del Lietuvos im
porto ir tranzito varžymo, nu
rodydamas į tos priemonės prie
šingumą Lietuvos Vokietijos 
prekybos sutarties 8 ir 9 straip- 
sniąms, kuriais abi šalys yra 
pasižadėjusios nekliudyti tarpu
savinio įvežimo, išvežimo bei 
pervežimo laisvės jokiais drau
dimais ir pabrėždamas tos prie
monės būdą ir tikslą .

Ispanų Jūreiviai Juda 
Prieš Savo Kapitonus

MADRID. — Areštavo aš
tuonis jūrininkus kariško ■
šalies laivyno Cartagena Smau„5iai
stotyje. Jie kaltinami, kad j ' K S U bmaugejai 
padarę sumoksią nužudyti Pereiti» buvo išsiųsta 
general} kapitoną ir kitus ”‘lis iš. ?b.eli\Jr 
oficienus. Bet veikiausia 200 kilogramų kiškienos, kas su- 
jie tik apskritai skleidė ko- <jhro apie 5,000 kiškių. Taisy- 
vą prieš imperializmą, o ne .klingos medžioklės draugijos 
suokalbiavo žudyti atskirus 
asmenis.

( švaresnius” i pardavimo Manchukuo-Ja'
nijos kampų ateina prane-'politinius nusikaltėlius “pa
sinių apie kaimiečių riau- gerbti”. ' 
šes prieš gyvenimo reik- nuspręst, kad nusmerktas 

Prie pats kalėjime nusižudytų;
maisto pabrangimo iš kri- ir jiems būsią padėta nuodai 
zio priežasties prisidėjo ir jr revolveris, pasirinkt kat- 
paskutiniai potviniai. Kai rą nori. Bet “išdavikams,” 
kur sodžiai ir miesteliai jau reiškia komunistams, būsią 
kelios dienos badauja, bū
dami vandens apsemti iš vi
sų pusių, kaip kad Dėjimą 
ir. Roku ten.

Hida-mura kaime valstie
čiai su žalgomis užpuolė po
liciją. Į Rokuten buvo at- 

į siųsta gaisrininkai ir poli-

ponijai buvo jau tik 40,000,- 
000 jenų ($12,080,000) ir kad 
Sovietai nusileido 465,000,- 
000 jenų. Tačiaus Japonija 
pertraukė derybas, nes tiki
si, kad gal pavyks ginklais 
pasigrobti tą gelžkelį veltui* 
Bet veikiausia nusidegins 
nagus.

ei j a pumpuoti iš kai kurių 
vietų vandenį. Kuomet 
vietoj nusausinti buvo dar 
vandens pripumpuoti „ kai
miečių namai, žmonės už
puolė policiją ir gaisrinin
kus ir su pagaliais vijo juos 
laukan.

Airijos Partnerių Kova 
Prieš Taksus Valdžiai

DUBLIN. — Ūkininkai 
ypač Cork apskrityj Airijoj 
kerta medžius ir užverčia 
jais kelius, kad valdininkai 
ir policija negalėtų automo
biliais atvažiuoti ir daryt iš
pardavimus gyvulių ir kitos 
nuosavybės už nemokėjimą 
valdžiai mokesčių. Kartoja
si mūšiaį ūkininkų su val
džios agentais.

Austry Naziy Žiaurumai
VIENA. — Byloje septy

nių hitlerininkų, kurie gink
lais kovojo prieš šalies ar
miją, pasirodo, kad jie kan
kindavo ir žudydavo sužeis
tus valdžios oficierius ir ka
reivius.

ROMĄ. — Išsiveržė ug- 
niakalnis (vulkanas) Strom-; 

. boli Lįpari salosę,. Vidurže
mio jūroj. , Jp treųksmąį 
girdėt per 35 mylias. Ištir
pę akmenys ir ;žemės. žęruo-; 
darni plaukia , nuo , kalno. 
Gręsia pavojus daugeliui 
gyventojų. ■■ ...
VORAS^NUGALĖJO DI

DOKĄ GYVATĘ
BALTIMORE. — Voras 

vieno namo skiepe supainio- 
| jo savo tinklu gyvatę, tūksj 
tantį sykių už jį didesnę. 
Tris, dienas ėjo kova. Čam- 
pionu liko voras, ne didesnis 
už gyvatės akį. Jį pagaU 
liaus nušovė žmogus, atsiųs
tas iš draugijos,, J ginančios 
gyvulius nuo žiaurumo.

< > Didelė Audrai j > i f r
Trakų apskrity siautė nepa

rastai didelė audra, kuri pada
rė dfcug'nuostolių: soduose nu
laužė vaismedžių; šakas, nupur
tė be laiko obuolius ir kitus vai
sius, darželiuose išvartė ir iš
laužė gėles, laukuose išvartė, ru
gių gubas, nepjautus rugius ir 
vasarojų “sumaišė” ir kit.

Tą pat dieną įtrenkė į pil. 
Kuručio, gyv. Mįžonių km., Kai
šiadorių valsč., kluoną ir jį už
degė. Sudegė pašaras ir kiti 
ūkio reikmenys.

230,000 LITŲ GAISRO 
NUOSTOLIŲ

Liepos mėn. 17 dieną apie 15 
vai. akcinės b-vės “Miškas” fa
brike (netoli Žaslių): buvo kilęs 
gaisras. i Užsidegė didžiulė

Karo Manevruose Dalyvauja 
Karalius ir Mussolini

' Idant labiau sukelti ka
rišką žmonėse ūpą, pats 
Italijos' diktatorius Musso
lini ir karalius dalyvauja 
dabartiniuose manevruose, 
kaipo armijds dalių koman- 
dieriai. Įvairūs fašistų mi
nisterial komanduoja divi
zijas ir pulkus. Manevrai 
vaizduoja karą prieš “rau
donuosius”, turint omenyj 
Sovietų Sąjungą. .

Skleidžiasi Kraujingo 
Viduriavimo Epidemija

/ NORTHAMPTON, Mass. 
—Vietiniame valstijiniame 
ligonbutyje mirė 7 žmonės 
nuo kraujaligės. Jame yra 
dar 93 tokie ligoniai.

Kruvino viduriavimo liga 
dar nesuturėta ir New Jer
sey valstijoj. Ji abelnai ky
la iš skurdo ir nešvaros.

Japonai Pasiryžę Grobti 
Sovietų Sąjungos Žemes

LONDON. — Anglų lai- 
kraštyje “Express” pereitą 
sekmadienį Yosuke Matsu- 
oka, Japonijos politikierius, 
rašė, jog kariškai apsidirbt 
su Sovietais yra svarbiau, 
negu su 
pirmiau 
Japonų 
Lygoje.

Jis pripažįsta, kad Ja
ponija daugiausia ginkluo
jasi prieš Sovietų Sąjungą; 
sykiu pabrėžia Japonų pa
siryžimą išlaikyti Mandžu- 
riją savo rankose, “nežiū
rint agitatorių, išmokintų 
Rusijoj.” Pagaliaus, sako, 
kad Japonija nesiklails 
Tautų Lygos, kokias koloni
jas Japonai gali ar negali 
užkariauti. Iš viso to yra 
suprantama, kad Japonija 
rengiasi pasigrobti ir So
vietinio Sibiro kraštą.

GENEVA. — Pasaulinė 
žydų patriotų konferencija 
skelbia dar smarkesnį boi
kotą prieš tavorus iš Hitle
rio valdomos Vokietijos.

GUELPH, Ont. — Du as
menys sužeisti, susikirtus 
Superior siuvyklos streikie- 
riams su skebais. .

4

AMERIKON bus parvež
ta supuvę lavonai dvylikos 
šios šalies kareivių, kurie 
Archangelsko srityj buvo 
nukauti laike karo prieš So
vietus.

SUIMTA TRISDEŠIMTS 
LENKŲ NAZIŲ

Varšava. — Valdžia arės 
tavo 30 Lenkijos hitlerinių 
kų, kurie pradėjo kurstyti 
naujus kruvinus pogromus 
prieš žydus. Policija dar 
neužtiko slaptos spaustuvės,;Mussolini pakartojo pasi- 

ryžimą gint Austriją nuo (iš kurios jiejeidžia savo lai-< > * 
prijungimo Vokietijai. ■ kraštuką. <■ (■ ||
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Kom. Partija Atsako Mr. Greenui
Am. Darbo Federacijos prezidentas 

Mr. Green paskelbė kryžiaus karą komu
nistams- darbo unijose. Tai natūralu. 
Kiekvienu atveju, kuomet valdančioji 
klasė tiktai pradeda prieš komunistus 
griežčiau veikti, tuomet ir josios agen
tai subruzda.

Mr. Green yra stambiausias kapitalis
tų agentas darbininkų tarpe, todėl dabar 
jis mato reikalo dėti didžiausių pastan
gų “sunaikinti komunistus.” Mr. Green 
grąsina išvysiąs visus komunistus iš A. 
D.F. ir išdeportuosiąs visus sveturgi- 
mius darbininkus, kurie tik jam pasi
priešina. Numesdamas dažnai naudoja
mą demokratybės skraistę, davimą lais
vės kiekvienam išsireikšti savo nuomonę, 
p. Green atvirai jlasisako, kad jam rūpi 
suturėjimas darbininkų nuo kovų, kai
rios pastaruoju laiku smarkiai apėmė 
plačiuosius Amerikos darbininkų klasės 
sluogsnius. Kuo gi skiriasi šitie Mr. | 
'Greeno žygiai nuo Vokietijos fašistų?!

Tolydžio Green puola ir Sovietų Sąjun
gą, skelbdamas seną pasaką, būk čia ji
nai diriguojanti Amerikos darbininkų ju
dėjimą; būk jinai kelianti streikus ir “su
irutes.” Jis skelbia, būk komunistams 
nerūpį tuojautinis darbininkų būvio pa
gerinimas, o tiktai revoliucija. Abu ši- | 
tiedu pareiškimai yra neteisingi, sužiniai 
skelbiami, kad tuo būdu suturėjus nuo 
radikalėjimo darbininkų mases.

Sovietų Sąjunga, kaipo tokia, niekuo
met nesikišo ir nesikiša į Amerikos dar
bininkų judėjimo reikalus; komunistai, 
kaip jau buvo ne kartą įrodyta, geriau 
kovoja už darbininkų tuoj autinius reika
lavimus, negu kokia kita grupe žmonių 
Jungtinėse Valstijose.

> Atsakydama į šituos Mr. Greeno gra
sinimus, Jungtinių Valstijų Kompartija, 
Centro Komiteto vardu, šaukia ADF na- į 
rius nesiduoti Greenui ir Ko. suvadžioti. 
Partija savo pareiškime šaukia visus 
partijiečius, esančius ADF eilėse, pa
smarkinti darbą už pakreipimą ADF na- 
riį į kovą prieš didėjimą išnaudojimo, 
prEeš kapitalo antpuolius; už didesnes al
gas, trumpesnes darbo valandas, prieš 
skobos sistemą ir už teisę darbininkams 
organizuotis.

Žydų Tarptautinis Parlamentas
pasaulinis žydų kongresas, kurio sesi

joj tęsiasi Genevoj (Šveicarijoj) nutarė 
įsteigti “tarptautinį” pastovų žydų par
lamentą kovai su anti-semitizmu. Rirrki- 
maT į parlamentą būsią padaryti balan
džio mėn. 29 dieną, 1935, ir juose galėsią 
dalyvauti viso pasaulio žydai. Susirin
ku tokis parlamentas, apsvarstysiąs bū- 
dūs saugojimui žydų interesų ir išrink
siąs sekretariatą, panašų į Tautų Sąjun
gos, kuris veiksiąs ta kryptimi, kad kiek
vienam krašte apsaugojus žydų, kaipo 
taktinių mažumų, interesus.

/Reikia pastebėti, kad pastaruoju laiku 
ariti-semitizmas smarkiai pradėjo plėstis 
visoj eilėj kapitalistinių kraštų. Vokie
tijoj žydai skerdžiami ir baisiai perse
kiojami; nelabai senai Turkijoj buvo pa
sireiškęs anti-semitizmas labai rūsčioj 
formoj; kiek vėliau—Algerijoj, kurią 
valdo Francija, daug žydų tapo išskersta. 
Eęnki.joj ir kituose kraštuose matome 
panašius reginius.

*Pas*:reiškimas anti-semitizmo paeina 
variausiai iš ekonominio krizio, iš kapita
lizmo įrimo. Valdančiosiom klasėm

svarbu yra padaryti skirtumas tarpe iš
naudojamųjų ir tautų, 'kad tįo būdu pa
kirtus jų pajėgą, neleidus suvienyti savo 
eiles ir kovoti prieš bepdrą savo priešą.

Tačiaus, reikia atsiminti, kad anti-se- 
mitizmas, kur tik jis pasireiškia, pir
miausiai paliečia biednuosius žydų gy-. 
ventojų sluogsnius. Stambiųjų kapitalis
tų ir pirklių tas beveik nepaliečia. Stam
būs žydai kapitalistai visur moka gra
žiai sugyventi su “gojais” kapitalistais ir 
išnaudoti tiek žydus darbininkus, tiek ki
tų tautybių ir tikybų.

Todėl ir šis žydų naujai projektuoja
mas parlamentas nieko gero žydams dar
bininkams neatneš. Atpenč,: jis tik pa
kenks, kadangi daugelis tų žydų darbi
ninkų ir smulkiųjų vertelgų, kurie galėtų 
būti įtraukti į revoliucines proletariat? 
eiles ir padaryti kovotojais. prieš bent 
kokį persekiojimą ir išnaudojimą, gali 
būti suvadžioti, sumulkinti pasėtomis žy
dų buržuazijos iliuzijomis.

Žydai darbininkai ir doresni intelek
tualai, o taipgi ir smulkūs biznierėliai iš
eities turi jieškoti ne “tarptautiniam žy
dų parlamente,” bet proletarinėj revoliu
cijoj. Tegul jie pažiūri į tą šalį, kur sa
vais laikais jie buvo žiauriausiai perse
kiojami ir pogromuojami—į tą šalį, kur 
seniau buvo caristinė Rusija, o dabar lai
sva proletarų valdoma šalis, Sovietų Są
junga. Proletarinė revoliucija ten ant 
syk, nušluodama buržuaziją, panaikino 
visokius tautų persekiojimus; išrovė anti
semitizmą su šaknimis, suteikė visoms 
tautoms ir tautelėms pilniausią laisvę. 
Žydai šiandien ten turi savo autonominę 
respubliką Biro-Bidžane; jie gali visoj 
Sovietų Sąjungoj plėsti savo kultūrą ir 
prisidėti prie būdavojimo socialistinės vi
suomenės, kaipo laisvi piliečiai, laisva 
tauta.

Drg. Robert Minor
t

■ >

Šiemet Robert Minorui sukako 50 me-> 
tų amžiaus. Mažai yra revoliuciniam ju
dėjime dalyvaujančių darbininkų, kurie i 
negirdėjo d. Minor kalbant arba kuriė 
neskaitė jo raštų, bei nesigrožėjo' jo pieš
tom karikatūrom. Dar plačiau šis var
das yra žinomas tarpe skaitančiosios 
Amerikos visuomenės.

Drg. Minor, darbininko sūnūs, pats per 
save pramoko piešti karikatūras ir pata- , 
po žymiausiu Amerikos tos rūšies artistu. 
Ilgoką laiką jis dirbo buržuaziniams lai
kraščiams, iš karto kaipo piešėjas, o vė
liau ir kaipo korespondentas. Laike pa- ■ 
saulinio karo ir ypačiai laike proletarinės ! 
revoliucijos Rusijoj d. Minor padarė pa
sisukimą į mūsų pusę. Tuojau jis įsto
jo į Kompartiją, kurios nariu ir veikėju 
jis yra ir šiuo tarpu. Laike šitų kelioli
kos metų savo partiniame darbe, d. Mi
nor įrodė savo pasišventimą darbininkų 
klasei. Kur tik demonstracija ar kokis 
streikas, ten, žiūrėk, ir Minoras, stovįs 
pačiose priešakinėse eilėse. Prieš tris 
metus jis buvo areštuotas ir trims mėne
siams įkalintas New Yorke podraug su 
Fosteriu ir Amteriu už vadovavimą be
darbių demonstracijos New Yorke.

Šiandien d. Minoras yra Partijos Cen
tro Komiteto narys ir einąs visokias at- 
sakomingas pareigas, kurias Partija ant 
jo uždeda.

Rugpjūčio 30 d., Irving Plaza svetainė
je, New Yorke, įvyksta bank'ietas pager
bimui d. Minoro jo 50 metinių sukaktu
vių proga. Ten bus išstatyta visa eilė 
jo kūrinių; dalyvaus visa eilė jo kolegų- 
artistų ir draugų darbininkų.

Ilgiausių metų gyventi ir kovoti d. Mi
norui !

Anglijos Parlamento Narys 
“Vilnies” Piknike

Pasak chicagiečių draugų pranešimo, 
šiemet antrasis “Vilnies” piknikas buvo 
didesnis, negu kada nors yra buvęs. Svar
bu tai, kad jame dalyvavo šiuo tarpu be
silankąs Jungtinėse Valstijose Anglijos 
parlamento narys Bevan, kuris šiuo tar
pu-važinėja po Jungtines Valstijas kon
soliduodamas darbininkų pajėgas kovai 
prieš fašizmą. 1

1'Chicagiečianls tenka kreditas už vie
ną dalyką: jų didieji piknikai bandoma 
paversti į politiškas demonstracijas už 
darbininkų, reikalus. Tą ne visuomet ga
lima . padaryti pas mus, rytuose. O tai

(ypatingai Brooklype) perdaug šeimyniš
ko pobūdžio. • ‘ ‘ i • ’; * I H •.

Vilniečiam, sakoma, liks nemąžai fi
nansines paspirties iš pereitą.sekriiądienį 
įvykusio jų pikniko. Moralės naudos 
taipgi buvo pasiekta daug.

Lietuvos Politkaliniui

r
• iKaa apsiginti nuo

Vokietijos Politemigraflto tai§kas!““™X”™”^’
į denį atnešdavo viedrais, o j rynil labai prastai atrodė, 
į iš šulinio traukė pagalba Į Viduriu gatvės būdavo pra- 
svirties. Bet !ir mažai praus-i kastas klonelis, * kuriuomi 
davosi tie karaliai. Kas ry- i bėgdavo pamazgos ir kitokis(Speciališkąi “Laisvei”)

Mano brangus J. širdin
giausias dėkui tau už tavo 
gausų žinioriiis laišką. Aš 
juo be galo džiaugiuos. Tu 
negali, brąųgus J., įsivaiz
duoti. ; Aš, džiaugiuos,. kad 

1 nestik tu; bet ir Romas lais
vi esat; Žinoma; tavo lais
vės su Romo (iškeisto į 
SSSR politkalinio.—E.' R.) 
laisve nepalyginsi, bet vis 
dėlto ne rūsiuos trūnyt. Jau, 
rodos, būtų laikas ir ki
tiems, kurių aš daug nepa
žįstu, laisviems būti. Man 
gaila Augusto / jis laikomas 
Šiaulių sunk, darbų kalėji-

tų jį kaip nors pagydyti, jei 
pas jį pamišimo ligos dar tik 
pirmieji požymiai pasirodo.'

•bai puikus vyras. Tiesa? Aš 
gerai pažįstu jį iš < 
laikų. Laikraščiuos skaičiau,

Dabar aš esu tik ką grįžęs
iš lauko propagandos. Mes ^as jiems paduodavo šlapią nesvaius vanduo. Vasaros 
buvom vienam Šveicarijos abrūsą, jie’ juom ] 
kalnyno* kaime—Juragebir-* davo veidą, rankas ir to pa- i upeliukų.
ge. Įdomus yra Šveicarijos kako. Jeigu taip buvo su Į b a i s i a u sios ligos—čuma, 
— ------ . Jo nepalyginsi karaliais, tai aišku,. Jdek ( juojį raupai ir kitos, kuriosvalstietis. Jo nepalyginsi karaliais ___________ ___ ____ _
nei su Lietuvos, nei su Vo- “prausdavosi” paprasti žmo- į iškiodavo'ištisus'miestus. Iš
kieti jos valstiečiu. Tačiaus 
Šveicarija jokiu būdu nėra 
šalis tokia; kokią; užsienis ■ 
sau įsivaizduoja. ' f Laisva, ; 
demokratiška ir pažangi 
Šveicarija jau priklauso tik 
istorijai. Šiandien reakcija 
siaučia taip, kaip ir kitose 
demokratinėse šalyse. Tam 
pailiustruoti truputis visai 
privataus. Vos tiktai aš at
bėgau į Šveicariją, mane 
suėmė‘ ir ištrėmė. Su dide- j 
liu vargu pasisekė kuriam | 
laikui nutarimą pakeisti, o! 
kaip toliau bus, vieni dievai j 
težino. Prieškariniais

Berlyno taip'nebūdavo.
. . Savo asmeniniams reika-Įgį žmonės ir dabar jos ne-

kad jis taip iškeistas; Tenka lams dėl kurių aš atvažia- najso 
tuo ‘pasidžiaugti. * ~ ............. ’

Ar tu žinai
gietis raudonplaukis .Meš- 
kupas patekęs į hitlerininkų 
rankas buvo be galo žvėriš-

i, kad ukmer-| Visur pilna
vau į Bazelį, dirbti netenka.

. “visuomeninio 
darbo”. Savo šeima taip . 
pat jier kada rūpintis. Sa- 
vo sūnaus aš dar visai ne-

kai. surųuštas. Mušamas ji$ su matęs. Sąyo žmoną taip
pat jabai . labai senai ma
čiau ir . dar nežinia kada

kelis kartus . buvo i netekęs 
sąmonės. Kur jis dabar yra
—neturim jbkių žinių. Gal Ipamatysiu, širdingai, ęvei- 
jaū vis^i užmušė. ' ‘ r'kinu A. iy -K.}Ką veikia K., 

Mari,' palyginti su kitais, dr studijuoją?, . Rašyk apie 
ėjosi gana, gerai. i Mane mu- h 
šė smarkiai tik Sonnenbur- įsiiL. 
go koncentracijos logeryj. 
Plocenzeno kalėjime admi
nistracija elgdavosi dar pa
gal nusistovėjusias taisyk
les, vadinas, mūsų nemušda
vo, bet intriguodavo, kan
kindavo visais kitokiais bū
dais. Tu tikriausiai žinai, 
kad vakarų Europoj, o pir
mučiausia Veimaro Respub
likos, Vokietijoj, kalėjimai 
ne tokie žiaurūs, kaip Lietu
voj, Lenkijoj arba Balka
nuose buvo, bet už tat labai 
rafinuoti. Šiandien “3-sios 
Imperijos” režimas yra be 
galo brutalus, daug brutališ- 
kesnis, negu Lietuvoj. As
meniškai man pasitaikė di
delė laimė. Aš pasprukau 
iš koncentracijos stovyklos 
už 50 markių kyšio. Po po
ros'dienų manęs vėl jieško- 
jo, bet aš pasistengiau būt 
nekvailesniu. už juos. Ki
tiems daug vertingesniems 
žmonėms taip pat pasisekė 
už 'prihašids sumas; ištrūkti.;
“Trečioji Imperija” daug* la
biau kyšius hięgšta, ddr la
biau korupęija, žydi, $egu 
Veimaro Respublikoj*

Atleisk, kad aš tau rašau 
vokiškai (šis laiškas verstas 
iš vokiečių kalbos—E. R.),1 
nes vokiečiu kalba tau ma
tyt tiek artima, kiek man 
lietuvių, nors esu lietuvis, o 
tu ne vokietis. Jau daug 
metų kai aš su lietuviais ne
besusitinku, peę paskutinius 
dvejus metus man progos 
nebuvo nors žodį ištart lie
tuviškai ir užtat rašyt man 
dabar lengviau vokiškai, ne-

visus ir apie viską, aš lauk

Bazelis, 17-6-34.

ĮDOMUMAI
Žmonės, Vanduo ir Jo 

Naudojimas

Paprastai žmonės 
daug didelių ir keblių 
simų, bet jie didžiumoje ne-1 aiškinant dalykus. Regis, kol 
žino tų kasdieninių, mažų, į nekalbi, tau galvoj ir mintys 
kurie taip jau priprasti ir, ’ susitvarko, o kada prisieina 
rodosi, menki dalykai. O Ulbėti, tai ir nutrūksta saki- 
jie turi didelės svarbos.

Paimsime peilį ir šakutes 
jai kaip brolis ir sesuo, prisvilusios, 
Bet paklauskime, ar dau- praustos ir matosi lyg per mi
delis žino, kada jie atsirado. Į 
Peilis bent 10,000 metų yra ' 
senesnis už šakutes. Tiesa,;
jis buvo akmeninis, varinis,iv.. t . . ’ v i ’ vedusį vyra 65 metų amžiaus,1 
geležinis, plieninis, o saku- , ■ . , • maudvklas s.,voisak0’ kad
L?s atsirndo vės tik anip Q>(K) jokios maudykles savo yi.a geral Galėtute .ant 
„es atsirado VOS tlK apie •too gyvenime, nėra vartojęs, nuo akiu dėti ir borinės rūkšties 
metų.atgal. . .. kūdikystės, kada jj bobutė kompresus. Jeigu kartais bū-

Man dirbti’ tenka daug.

Vanduo dabar ‘jau taip 
priprastas, ypatingai mies
tų gyventojams,* kad dauge
lis* nekreipia neif domės. Ge
ria j į,’ prausiasi, maistą ver
da, ir tt. Bet ne visada taip 
buvo kaip dabar. Seniau i 
žmonės apie apsiprauąimą 
labai retai’ pagalvodavo. 
Štai Franci jos karalių, ku
rie gyveno 300 metų atgal, 
jūs rasite gražiausias lovas 
su baldakimūis ant paauk
suotų stulpų, jų kambariai 
buvo išklota gražiausiais 
kaurais, prie sienų dideli 
veidrodžiai, gražiausi laik
rodžiai ir kiti padabinimai, 
bet jūs nerasite jų kamba
ryje krano. Kodėl? Todėl,

Idų- ir kitų vabalų. Prisi
eidavo juos tankiai mesti 

ir

nusitrin- Į metu baisiai dvokdavo iš tų 
Tankiai kildavo .

nes* ‘ : dešimts užgimusių vaikų iki
Mažai kreipdavo dbmės ir' 10 metų sulaukdavo propor- 

į drabužių skalbimą, Rūpi-: cionaliai nedaugiau 5 vaikų. 1 
nosi, kad marškiniai būtų | Ubagų ir pabėgėlių būdavo 
įšmargyti, išdabytr, o apie pilni kampai.

, Kalbos, kad senovėje žmo
nės gyveno ilgai; tai yra tik 

. Žmonės; pradėjo 
ilgiau gyventi apie pradžią 
aštuoniolikto šimtmečio, ka- 
ka buvo pagerinti gyvenimo 
reikmenų p a s i g a m i nimo 
įrankiai, komunikacija, 
maistas, abelnai gyvenimas 
ir pradėta daugiau rūpintis 
švara. Senovėje vandenį 
naudodavo iš šulinio, kuris 
labai tankiai buvo nešvarus.

įšmargyti, išdabytr, o ; ~ 
jų baltumą—nepaisė. Gulti 
eidami tankiausiai 
juos nusimesdavo ir 
miegojo. Tik apie 200 metų 
atgal žmonės dasiprotėjo, 
kad drabužius reikia tan
kiau mainyti ir skalbti.

Paimsime nosinę skepe- 
• Jtaitę, ji turi tik apie 200— 

Į1300 metų. Net tarpe augš- 
laį_ | tesnių luomų buvo daug to- 

I kių, kurie ją skaitė nereika- 
llinga. Atsilikę, nekultūrin-

visai
nuogi pasakos>
ITlPtll k. .

(Pabaiga bus)

DR. J. J. KAŠKIAUMUS
371 Lake St., Newark, N. L

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA ■*>

■ I i...

ir man duoti

vyras, regis,

i Sarmata, Mintys, Akys, Mau 
dynes, Vaistinės

Malonėkite
patarimą per mūsų “Laisvę.
Esu pusamžis

■ taip sau, apysveikis.
Kas tai yra, kad greit nu- 

! sigąsti ar susisarmatiji, susi- 
I gėdini? Jeigu kas užklausia 
! ko ant susirinkimo, tai net iš- 
i siąiškint negali, net kinkos 
; pradeda drebėti.

v. i Ar galima būtų kaip pa- 
. : gelbėt, kad galėtum sukon-
Kiatl- > centrUoti mintis, kalbant ir

niai.
Mano akys yra dažnai aša- 

> I rotos, kartais niežti, kaip ko 
, lyg būtų neiš-

gausite didesnėj vaistinėj:- 
“Iron Ammoniurn citrate i 
1b.” ir “Copper sulphate 1 gr.” 
Puskvortėj virinto vandens iš- 
tarpinkite pirma geležinę, q 
paskui ir varinę druską. Im
kite to skiedinio po šaukštelį 
po valgio, įmaišydami į pieną 
arba ir į lemonadą, per kele
tą mėnesių.

Kai Jums organizmas ir 
nervai atsigaus, bus Jums, 
smagiau visur kur, taip gi ir 
mitinguose. Lengviau bus ta
da ir mintys sukuopti. Pasi
skaitykite knygų, skaitykite 
išlengvo, įsitėmydami. Beje, 
manau, kad Jums bus naudos 
imti po truputį ir skydines 
liaukos: “Thyroid tablets, gr. 
V2, P. D., No. 100,” po vieną 
prieš valgymą, keletą mėne
sių.

Tada Jums galės būti švie
sesnės ir akys, netokios apsi- 
blaususios. Akys yra dalys j glas. Nešioju akinius prie

i skaitymo ir darbo. . to paties organizmo, tuo pa-
Ar sveika būti nesiprausu- tim krauju minta ,r akj(J 

šiam, be maudynės. Aš žinau į ry§kumaSj sveikumas daug pa-
I ir kitkas organiz

me yra gerai. Galėtute *ant

geldoj prausdavo. t ‘ ‘ ‘ ‘
Ar yra kur nors_New Yor- tienas bei vokus, Ui ■ 

ke vaistinė, kad būtų galima kompresai išeitų naudon.

tų kokio sukepimo apie blaks-
i. tai tokie

biednam žmogui prieinama 
kaina nusipirkti vaistų ?

Atsakymas.

Drąsa, pasitikėjimas savimi 
susirinkimuose, gabumas aiš
kiai savo mintis dėstyti pama
žu, laipsniškai išsivysto, išsi
rutuliuoja praktikos ir paty
rimų keliu. Sprendžiu, Jūs, 
Drauge, bendrai esate trupu
tį nervuotas, gal kiek maža- 
kraujingas.

Vartokite paprastą, gamti
nį, nesugadintą maistą, Daž
niau pasilsėkite, pogulio pa
gulėkite. Miegokite ilgiau. 
Gaukite geležies toniko, pats 
sau jo pasigaminkite, iš atą- 
tinkamų druskų, kurių pigiai -mentų krautuvėse.

Maudynės, vonios, pirtys, 
tynęs, nėra būtini sveikatai 
dalykai. Estetikos žvilgsniu, 
gerai yra švariai užsilaikyti, 
išsiprausti, išsimaudyti, bet 
yra daug ne tik pavienių in
dividų, bet yra ištisų genčių, 
kur maudynės nepraktikuoja
ma. • Oda pati savo liaukučių 
syvais—prakaitu ir riebaline 
medžiaga gražiai apsivalo ir 
sveika laikosi.

Didesnėse vaistinėse, bend
rai imant, pigiau galima gau
ti vaistų. Laikotarpiais ten 
esti tam tyčia išpardavimai 
(“sales”), papigintomis kai
nomis. Tūlų daiktų prieina
mai galima gauti ir depąrt-
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17 J I • ■ • V • ■ C* • 'nesulaikys komunizmo. Mes joKanados Lietuvių Komunistų ouvaziavimo j nebijome. Bet nuo jo nukenčia 
gana daug darbininkų, o ypač 
komjunistų. Bet galima ir jo iš
vengti, jei pas darbininkus bū
tų pakankamai vienybės, jei ka- 

lizmo tarnai ir naudoja juos plikai ir kitokį darbininkai sto- 
prieš pačių darbininkų reika- ko™n prles J! kartu su k°- 
lus munistais.

■ Už tai, kad pagerinti skurdų!,. Jaip pat k>’eiP>amės į visus 
gyvenimą, kad apsiginti nuo fa-. 1,etuv‘us komunistus, kurie pn- 

I šizmo ir karo, kuris gali sunai-i kla1u*ote komunistų partijoje.
; Gal daugelis is jūsų neturite ry- 
įšių su lietuvių centru. Pasiųski- 
j te laiškus per partiją, kad galė
tume susirišti ir tuomi pagerin- 

vienytis ne kalbomis, bet veiki-!^ veikimą. . #
Mes turim sudaryti viena ! . Lietuvai darbimnka! ir dar- 

• ■ ; kovos frontą. Dabartinės sąlygos blp>nkės! Nepadarykite klaidos 
4 • - tokiame svarbiame momente,.1 reikalauja kovos, tuojautmes , , v’

i ------------ --------------------------------i, „ • • _ • ... j nes menkas nukrypimas nesąKodėl mes atsi- kovos» Jei mes norime ginti sa-I . ,. ... .. .. . ,4. i\ouei mtb i i mirtį milionams. Nesitolinkite
, kuris 

į yra darbininkų klasės pasiliuo- 
įsavimo iš po kapitalizmo kelias!

Visi darbininkai vieny.kimės 
kovai prieš karą ir fašizmą, už 
pasiliuosavimą iš po kapitalisti
nio jungo ir įsteigimą socializ
mo !

Stokite į Komunistų Partiją! 
Antras KKP LF 
Suvažiavimas.

Atsišaukimas į Kanados Darbininkus
žemiau talpiname nesenai turi pasivergę dvasiniai kapita- 

įvykusio kanadiečių liet, ko
munistų suvažiavimo priimtą 

atsišaukimą į Kanados lietu
vius darbininkus. — li Laisvės'f 
red.

Draugės ir Draugai:—
Kanados Komunistų Partijos Įkinti milionus darbininkų fronte 

Lietuvių Frakcijos šj mėnesį lir miestuose su įvairiomis išto- 
turėjome antra savo susivažia-1 balintomis žmonių žudymo prie-1 
vintą, kuriame svarstom mums menėmis, mes turime vienytis ;| 
uždedamas pareigas ir kaip jas 
atlikti. Po to nutarėme išleis- me- 
ti atsišaukimą į jus, draugai ir į 
draugės, kaip į savo klasės bro- Į 
Illis bei Seseris.------ -----------  .
SniAiimP i inc drnii<rai ir drau- I v0 reikalus ir gelbėtis UUO brol- I % saukiame į jus, draugai n aiau Įnuo komunistinio kelio,

Kadangi Komunistų 
kurios dalimi ir mes

j žudiškų skerdynių.
’arti j a Lietuvių komunistų antras [

susivažiavimas Kanadoje krei-j 
yra darbininkų ir darbininkių !p,asl. 1 visus imtuvus darbinin-, 

kus ir darbininkes Kanadoje 
šaukdamas visus prie vienybės 
ir kovos už gyvenimo sąlygų 
pagerinimą, prieš karą ir fašiz-, 

! mą. Laikas, broliai ir seserys,;
i tą didelį pavojų [ 

'mums visiems darbininkams ir; 
[artintis prie vienybės. Jei skir- ’ 
tingos pažiūros jums dar yra; 
priežastimi, kuri neleidžia stoti I 
Komunistų Partijon ar bent ku-!

partija ir tik ji rūpinasi darbo 
žmonių reikalais; kadangi da
bartinės susidariusios gyveni
mo sąlygos stato dideles darbi
ninkų klasei užduotis, kurias, -
atlikti gali tik suvienytos dar-jpumay J 
bininkų klasės jėgos. ;

Kiekvienas darbininkas, dar- [ 
bininkė ar biednas farmerys, 
kuris tik turi jausmus, šiandien 
aiškiai mato, į kokia prapultį -*■ y^*j^** ,’ ? , , V 4 non revoliucinen organizacijon, Iši sistema veda darbo žmones. 1 
Viena, kad nuolatos bloginamos ganįzačijų vardu. ?' 
darbo žmonių gyvenimo sąlygos, sudaryti bendrą frontą iš skir 
per išmetimą milionų darbinin- j tingų organizacijų kovai už sa 
kų j bedarbių eiles, kuriems [vo yeikalus, ypač prieš karą iri 
tenka pakelti didžiausį skurdą, I fa§iZmą. Neklausykite savo va-. 
badą, per nuolatinį algų kapo-, jei jie draustų jums, nes. 
jimą, baisų darbininkų ir be- jįems negręsia nei karo nei fa-1 turtingiem nedraugaut SU 
darbių persekiojimą ir terori- • — ** . i. .. . — . v. .
žavimą, o antra, tai kad kapita
lizmas su žaibo greitumu lekia1 
naujų skerdynių bedugnėn, ku- tai> ulue»iU. .... v „
rion įstums milionus darbinin-, išnaudojimą visų darbininkų, n?rlal augstų seimų . 
kų ir darbininkių. Europoj jau jjs darbininkams neša ir karą di, 
vėl kaip kad buvo prieš pereitą kartu, nes fašizmas yra kursty- George McKechnie yra bo- 
karą. Visos šalys pasirengę ka- tojas naujo karo. Matote kas [su Kingston Coal kompani- 
rui, tik laukiama priežasties dedasi Europoj. Netikėkit tiems, |jos> 0 žmogžudžio t§tas Ed- 
pradžiai padaryti. O besnen-, kui.įe sako, kad karas duos dar- - • -
giant prie tokių baisių žudynių, Karas tik tokio darbo TZ .. , n ,
visur įvedama baisios reakcijos duos> kurįs rišasi su žudymu f KomPanijos algų išmokėto-i 
fašistinės diktatūros, kurios ne- įmonių Bet po šio karo krizisiJas- Išvada, tuo būdu, pasi- 

............ ' ' ’ •’ “augstų’ 
Mergina, j

“Laisvės” .No. 191, d. D. 
tai dalyvaukite kovose savo or- M. Š. krisluose daro ne visai

• Mes galime: teisingą išvadą del žmogžu- 
'i džio B. Edwards. Jis sa- 

r . T'!ko: “Edwards buvo turtin
gas, o ji paprasto mainierio 
' duktė” ir pataria kitiem ne-

šizmo pavojus. Neklausykite tų , turtingais. Bet štai Wilkes- 
žmonių, kurie įkalba, būk nuo Barr5s “Record” 
fašizmo kenčia tiktai komunis- i

Fašizmas reiškia didesnį
i išnaudojimą visų darbininkų

f duoda darbininkams nei pasiju- užviešpataus dar greičiau ir dar daro: abu buvo 
, didesnis. | žmonių” vaikai.

Kam mums darbininkams žu- beje, buvo bažnytinėje Juo
dytis viens kitą, kad per tai pa-. kykloje katekizmų mokyto- 
sidaryti sau darbo, kuomet mes . 
galime be to pasidaryti darbo. 
Matote, kad Sovietų Sąjungos 
darbininkai nežino bedarbės. 
Tenai darbininkai turi darbo ir 
duonos, už kurių reikalavimą

_ . . t mums šiuo laiku galvas daužo, i w , .
pavojų? Ar ištikro jau toks di-'O mes irgi galime tokią tvarką >vers^ esame apleisti, 
delis pavojus? Kiti sako, kad įsisteigti, jei tik sutartume ta-

dinti.
šiuos darbininkų klasei pavo 

jus nujausdami, komunistai 
jaučia sau už pareigą dar dau
giau darbuotis darbininkų kla
sės vienijimui. Tos idėjos ve
dami ir šį atsišaukimą išleidžia
me.

Kodėl mes kalbame apie dar
bininkų klasei gręsiantį didelį

dabar niekas neis kariauti, to- me klausime, 
del ir nebus karo. Ką, girdi 
kapitalistai padarys tokiai skai- 
lingai darbininkų klasei?

Tiesa, kad eina kalbos, būk 
niekas nenori karo, kad dar
bininkų klasė yra skaitlinga, o 
kapitalistų mažai. Bet kapitalis
tai darbininkus dar tebevaldo. kyti fašizmą, bet gerovės nepa- 
Ir lengvai dar valdys ir karan darysime ilgam, nes sena siste- 
išvarys, nes darbininkų klasė'ma ant ilgo nebegera, jos puvi- 
suskaldyta į kelias dalis. Vie-:mas didės ir didės. Gal katali- 
nus darbininkus turi dvasiniai ,kams ar kitiems religijai tikin- • * 1 * 1 • • • 1 ’«• 1 •

Tam reikia mums 
vienybės. Mes atvirai sakome, 
kad tai vienintelis kelias užbai-j 
gimui tų visų vargų, kuriuos i 
mes .kenčiame prie kapitalisti
nės sistemos. Mes galime išsi
kovoti geresnę ^pašalpą, geres
nes darbo sąlygas, galime sulai-

r

•v?

Treflas Puslapi*

tai
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PIENAS IŠŠAUKIA TAS ŠYPSAS

Paterson, N. J

wards — Kingston Coal'j

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Ir kur tik IRB riša ne- Bet
<♦>Kairį.
<!>

<♦>

<♦>

<♦>

Čia

t

per penkias savaites.
Liepos' 9-10 dd.

ir algos nėra išmokamos re- 
reguliariai. Paskutinė darbi-

bą. Girdi, jūs organizuokitės, Gelade Bros, nebepriėmė nei kaipo generolas, gerai 
kaip išsikovosite geresnes ai- vieno toj dirbtuvėj dirbusio se- zmo.

Butler, “Forum”

no darbininko. Pastatė prie• 
darbo savo visą giminę ir dirbo ' 
ant 8 staklių kiekvienas per tris I 
mėnesius, (gi agrymente paša-j 
kyta, kad jokis audėjas negali

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

rašo, kad 
užmušėjas ir jo auka yra 

Gir- 
nužudytosios tėvas

išausto audeklo.
Darbininkai, bijodami imti

LIEPOS MĖN. ŽUVO
N. Y. DARBUOSE

Albany, N. Y.—Valstijos

KARAS — “RAKETAS”
New York. — Generolas 

Sm. D.
žurnale rašydamas, karą 
vadina

Baltimore, Md.

Malonus yra vaikams dalykas tas New Yorko Valstijos vajus už 
naudojimą daugiau pieno ir Smetonos, šie vaikučiai susirengę pikni- 
kėlį ant namo laiptu ir atrado, jog pienas karštose dienose ištikro 
yra gaivinantis daiktas. Jiems patinka obalsis: “Gerkite daugiau 

pieno; tatai jums naudinga.”
Vyrai, moterys, vaikai, laikraščiai po gelbėjimą pieno pramones ir kai

Be kitų re- 
laikraščiuose atsiliepimų 

Vajus turi dvigubą tik- i aPie tai, galima paduoti kad ir šiuos: 
The Rochester Democrat-Chronic-

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

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

8701 JOS ęAMPAU AVE., DETROIT, MICH.“raketu.” O jis, |

MĮMMĮyįį , 1.1 ■■ll’fWR WWI.........
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gas, tai paskui mes darysime 
viską, k^d palaikius iškovotas 
algas, šiandien numušamos 
kriaučių algos, o unijos virši
ninkai dar prigelbsti bosams 
kirsti darbininkams algas. 
Kairis taipgi darbavosi, kad 
įkalbėjus kriaučiams, kad 
dirbtų pigiau. Ba, sako, jūs 
vistiek daugiau uždirbate, ne
gu kitur.

Kadangi kriaučių industri
joj labai šlubuoja, tai unijos 
viršininkai su bosais agituoja 
darbininkus nusimušti algas, 
būk atsiras daugiau darbo.

vCl^ įkilti JV41IŪ Ck CI Ci į ® ®

dirbt ant daugiau, kaip ant 4 Pramones k o m i s i onierius 
staklių). O mes, seni darbi-1Andrews paduoda, jog šių 
ninkai, vaikščiojom gatvėmis be',metų liepos mėnesį įvairiuo- 
darbo per tris mėnesius. Nei: 
ASWU, nei IRB, jokių žings
nių nedarė, kad privertus bosą 
sustabdyt aštuonių staklių dar
bą ir pastatyt senus darbinin
kus ant 4 staklių darbo. Bo
sas su savo giminaičiais dirbo 
po 14-16 valandų. Bet kuomet 
jau taip dirbdami privargo, ir j 
daugiau darbo atsirado, tai bo-] 
sas permainė tyčia dirbtuvės į 
vardą iš Gelade Bros. į Gelade | 
Textile Company ir buvusius se-1

Kitų srovių žmonės mums 
progresyviams dažnai prime
ta, kad mes neiname ant kitų 
srovių parengimų, bet tik mes 
norime, kad pas muš ateitų. !nus darbininkus statė ant nak-
štai Lietuvių Svetainėj buvoj^n®s pakaitos su vienu centu 
pakabintas “Laisvės” rengia- mažiau užmokesčio ant masto 
mo Philadelphijoj pikniko pa-[ 
garsinimas, bet tik kelias die
nas turėjo laimę kaboti ant darbą su mažesniu mokesčiu, at- 
sienos. Ilgu pirštu fašistėliai siklausė ASWU, ką daryt? Uni- 
nuplėšė. Nors mes esame ne - .ja instruktavo savo narius eit 
tik šėrininkais svetainės, bet dirbt už tiek, kiek bosas moka, 
ir šiaip rėmėjais, tačiaus o klausimą išspręs IRB, (ne- 
mūsų nė apgarsinimams nėra žiūrint kad agrymentas to ne
vietos. Ir kaip mes galime Pavęlina daryt).
geriau remti ir eiti ane jūs Į Vienas darbininkas atsisakė 
parengimų ? Šitas pasielgimas an^ naKtų darbo, ir reika- 
ne pirmutinis. Visokios rūšies \avo dienU darbo, 
užpuldinėjimų buvo.

Tas Pats.

se darbuose New Yorko 
v a 1 s t i j o j prarado gyvybę 
99 darbininkai; pačiame 
New Yorko mieste jų žuvo 
58. Tai vaisiai paskubos ir 
fabrikantų apsileidimo, ku
rie neįveda dirbyklose rei
kalingų apsaugos priemo
nių.

, nes pirma 
.dienomis dirbo. Bosas dienomis 
Įdirbti kaip kitiem, taip ir jam, j 
’ nedavė. . |
j Darbininkas padavė skundą i 
:IRB ant boso, reikalaudamas 
į dienom darbo, ir sykiu skundei 
i bosą už numušimą mokesties., 
;Mes visi nuėjom liūdyt, kad!

Patersono Šilko Audėjų Iliu- 'darbininko skundas teisingas. I 
zijos Pradeda Išgaruot ApieįTada bosas IRB pasakė, kad ši 
Naudingumą Darbininkam kompanija yra nauja ir ji jo- 

Arbitration Board ikio agrymento su IRB nepasi-, 
j rase, ir kaipo nebūto daikto ne- Į

1933 metais, kada pasibaigė'galėjo sulaužyt; ir jokis IRB Į
didysai Šilko pramonės darbi- negali jo teist. Nežiūrint, kad j įvairios organizacijos suvienytai i po pažangų žingsnį delei^sustiprini 
ninku streikas Patersone ir ki- , dirbtuvės vardo permainymas 
tur, Patersone, vadovybėje As- yra tik boso triksas, kad atsi- 
sociated Silk Workers Unijos ir palaiduot nuo agrymento,

j remia New Yorko Valstijos vajų už mo gyventojų sveikatos. 
| padidinimą šviežio pieno ir smotonos dakcinių 
'naudojimo. ’ ___  __ __ r

nes s]ą: gerinti žmonių sveikatą ir at-
bosų, tapo įsteigtas taip vadi- tie patys bosai tebėra, niekas gaivinti buvusią didžią, bilioninę N. 1c—“New Yorko Valstijos pieno pra- 
namas • Industrial Relation naujas neprisidėjo, o betgi IRB ' ^lėYų pXvT°buS?m°ncl tU°mi sutcikiama ąalin|W 
Board, kuris yra kombinacija 

’iš trijų bosų atstovų, trijų uni
jos atstovų ir vieno, taip vadi
namo “bepartyvio” pirmininko. 
Boardo tikslas yra išrišt nesu
sipratimus tarpe bosų ir dar
bininkų taikiu būdu, neprilei
džiant prie streikų. Kuomet 
tapo įsteigtas tas IRB, mes tuo- 
jaus sakėm darbininkam, kad

perkelia klausima į Industrial• pirma.
Bnnrd Wnqhincrtnnnn D C ' Ypač vaikams Yra visur pabrėžia-boaiu wasnmgtonan, u. u., ma šio.vajaus tikslai, ką tūli laikraš- 
kad sujieškot, ar buvo reikalas Čiai vadina lyg kryžeivišku karu už 
bosui permainyt vardas dirbtu- pJeną-, dabar pieno bonka kas- t,. .. . . . | dien atrodo žmonėms vis labiau pa
ves. Girdi, jeigu Washlllgtone , traukianti, o kai kur madon atgal su- 
suras, kad bosas tyčia permai- j grižo pieno uzbonai.

j , i , „ ! Charles H. Baldwin, žemdirbystėsne vaidą, kad atsikratyt agi y- I Marketų Komisionierius, kuris va-
mento, tai privers jį užmokėt dovauja šiam vajui, entuziastiškai 
darbininkam pagal agrymente • įe”iamas va,sti'os istaiCT’ sa‘ 
nusakytą mokestį. O jei suras,: “Niekas negali teisingai pasakyti, 

- - - - - - - i kad pasaulyj yra jau perdaug nau-
,| dingų daiktų, tame skaičiuje ir pie- 

nyt vardas delei išlaikymo dirb- no. Mes neturime naikinti, bet var- 
tuvės, tai negalės priverst bosą itoti. J?enausiai naudai gaminamus ’ oi e , maisto ir kitokius reikalingus pro

duktus, kurie neštų sveikatą ir lai
mę visiems.”

Laikraščiai pasitinka ši vaju, kai-

A. V. Sarapas.
Red. Pastaba: Drg. Sara-

i po pastabą kitu klausimu i tai yra įkurta per ASWU ir bo- kad bosui buvo reikalas permai-1 
del tam tikrų priežasčių pri-1 sus priemonė trukdyt darbi

ninkų kovingumo dvasią ir dar
bininkams akių dūmimui, kad [mokėt pagal agrymentą. žino- 

I ta įstaiga visada pasitarnaus ma, kad bosui nesunku bus įro-

tius ir bosus naują priemonę jų [sutiko pirkt Šerų po senu dirb-' 
i reikalų pardavimui, o visus ne- tuvės vardu. f
susipratimus rišt per šapų ,ko- 

negalima geruo- 
susitart, tenai 
Tik kovos bū-

Kaip Dalykai Yra Pas 
Kriaučius

Sklokininkas W. R., būda- mitetus ir kur 
mas šapos čermanas ir tar- -u su bosais 
naudamas Hillmano mašinai,’ skeibį streiką, 
ištikimai^ skubino iškolektuoti prįversįme bosus išpildyti 
unijos uždėtus ant darbininkų ,mQSy reikalavimus ir bosų su 
asesmentus^po $10, nujausda-.unjja pasirašytą sutartį.

- _ . j Tuomet didžiuma darbininkų 
Broduno dirbtuve jau nesUtiko su mūsų teisingais nu-

pasivergę visokių religijų, dva- tiems darbininkams atrodo bai- mas, kad Broduno šapa užsi-, 
siškiai, kitus turi pasigavę so- sus klausimas revoliucija, bet, darys.
caldemokratais pasivadinę kapi- mes sakome atvirai, kad tai ne- 
talistų tarnai, nemažesni už,tolimos ateities klausimas ir 
dvasiškius. Tie kapitalizmo tar- [ prie jos reikia rengtis kovojant 
nai pereitame kare mokėjo ge-j prieš karą ir fašizmą, nes prie 
rai palaiminti darbininkus ka-' to veda pačios kapitalistinės sis- 
nuolių pašarui, tą patį padarys temos išsivystymas ir jos dabar- 
ir vėl. Nesvarbu, kad jie kro- tiniai prieštaravimai, kurie ardo 
kodiliaus ašaromis rauda, būk;ją iš pat pamatų.
jie, priešingi karui. O komu-| Lietuviai darbininkai ir dar- 
nistų vadovybėje einantieji dar- bininkės! Kviečiame jus prie 
bininkai dar nesudaro tokio di- vienybės po komunistų vėliava, 
delio skaičiaus, kad jie vieni ga- nes įaį vienintelė vėliava, kuri 
lėtų sulaikyti kapitalizmo užsi-i3 
mojimus prieš darbininkus del; išdavystėmis. Komunizmas yra 
savo smunkančios sistemos pa- vienintelis judėjimas, kuris va- 
laikymo. Tokiam dideliam tarp 
darbininkų pasiskyrimui esant 
kapitalizmas dar gali viešpatau
ti ant darbininkų ir suruošti 
mums broliškas skerdynes, ku
rios kapitalizmui yra priemonė 
kapitalo dauginimui, kaip kad 
algų kapojimas ar kitokis koks 
darbininkų išnaudojimas.

Darbininkai turi nešti tokį 
skurdą ir vargus, pergyventi 
badą ir net mirti iš bado del to, 
kad pas darbininkus nėra vieny
bės, kad didžiumą darbininkų nistai, sakome, kad nė fašizmas

Tas darbininkas, kuris davė j 
skundą, tikėjosi, kad IRB iš- i 
spręs jo reikalą ir “praisą” šim
tu nuošimčių darbininkų naudai. 
Jis man taip sakė. Jis yra 
buvęs Young Communist Lygos 
narys ir jo tėvas buvęs Kom. 
Partijos narys. Dabar jo tė
vas yra Lovestono aklas pase-

yra uždaryta kelintas menesis rocįymaįs įr priėmė bosų, NRA kėjas ir atkaklus K. P. ir NT
ir ASWU lyderių įsteigtą IRB, WU priešas, o sūnus niekur ne- 
kaipo tinkamą priemonę visų 

ninku alga nebuvo išmokėta nesusipratimų išrišimui. Bet 
i kuomet tik ta įstaiga pradėjo 

Anmlga-/veikt, taip greitai paaiškėjo ir 
meitų Unijos atsibuvo visuoti- įjem darbininkam, kurie abejo- 
ni rinkimai viršininkų. Kad j0 apįe komunistų aiškinima, 
rinkimai būtų pasekmingesni kokią rolę log IRB delei darbi- 
del unijos viršininkų, tai par- nįnkųt 
sikvietė iš Chicagos socialistą susipratimus darbininkų su bo-

priklauso. Taipgi tėvas yra 
vienas iš vadų ASWU. Tai 
Mr. Lax. Aš Lax’ui sakiau, 
kad tu “keiso” IRB nelaimėsi. 
Jei norim tą klausimą laimėt, 
tai turim skelbt streiką ir tik 
per kovą bosą priversime pil
dyt darbininkų reikalus.
ASWU streiko neskelbia, o Lax

--------  ----- x Kairis’ Eaipo socialis-|Sais> ten visuomet nuosprendis vaikšto strytais be darbo, ši- 
nėra sutepta darbininkų klasės tas, šitame darbe turi issilavi-.pasitarnauja bosam.

! abejo, Į»et įr dabar vis yra dalis 
diktatorių darbininkų, jų tarpe ir lietuviš- 

Balotai buvo sutaisy-ikį Pruseikos-Butkaus suvedžioti 
žmonės, kurie dar mano, kad 
IRB riša nesusipratimus beša
liškai.

Štai koks atsitikimas buvo, 
kur aš dirbu, pas Gelade Bro
thers.

Po streiko sugrįžom dirbti pa
gal unijos ir bosų pasirašytą 
sutartį. Dirbom veik iki to
lei, kol, pagal NRA patvarky
mą, buvo padarytas vienos sa- 

i” visoj šilko
Po to “stapičiaus”

duojasi moksline istorinio mate
rializmo teorija, kurią paskelbė 
Karolis Marksas. Komunizmas 
nėra kokio žmogaus išgalvotas 
judėjimas, bet iš gyvenimo ei
gos paeinantis, prie kurio veda 
ne kokie idealistai, bet tam tik
ros materialės sąlygos, kurios 
paeina nuo keitimosi gamybos 
priemonių. Tas gal daugeliui 
sunku suprasti, bet. tas turi di
delės mokslinės vertės. Tai ne
sugriaunama tiesa. Mes, komu-

nimo ir rinkimai, be abejo, 
bus ponų unijos 
naudai. - - ■ -
ti tikrai taip, kaip Vokietijos 
fašistai sutaiso balotus ir at
lieka rinkimus. Naujų kandi
datų nėra ant baloto, tik tie 
patys seni unijos biurokratai. 
Balsuot turi “taip” ar “prieš”. 
Visas ženklinimas atliekama 
su paprastu paišeliu, šita uni
jos mašina pergalėti teisingai 
ir sveikai kriaučių minčiai be
veik nėra galimybės.

Trys metai atgal Blumber- vaitės “stapičius 
gis sakė kriaučiams prakal-| pramonėj.

tokių atsitikimų Patersone yra 
šimtais. Šį padaviau tiktai 
kaipo pavyzdį. Dabar jau jau
nasai Lax ir daugelis kitų sa
ko, kad K. P. tiesą darbininkam 
sako apie IRB. Tik dar 
Pruseikos - Butkaus suvedžioti 
žmonės -tebesilaiko senos nuo
monės apie IRB “bešališkumą.” 

Žinantis.

Phone, EVergreen 7-4785

paspirtis, jdant jos produktai būtų 
sunaudoti ir ji pasiliuosuotų nuo di- ! ' 
džioio sau keblumo.” .. ;

“Šio vajaus išlaidos turėtų pasi- ’ 
rodyti ’viėnu iš geriausių investmeH- ' 
tų, kurį New Yorko Valstija bent ką- 
da padarė.” sako Rochester Times- 
Union.

Toliau redakcija aiškina, kad buvo*’ 
“daug bergždžių kalbų apie pieno 
perviršį. Jo nebuvo prigaminama 
perdaug. Tik duokite kiekvienai mer
gaitei ir berniukui kiek būtinai rei
kia pieno jų sveikatai, o nebus jokio**- 
perviršio, dar pritruks pieno.”

The Wolcott Shore News apie šią ' 
programą, rašo, kaip apie “žymi%» 
pastangą iš Valstijos pusės, per to- 
li-jžiūrinčius parėdymus, teikti gero 
visiems Valstijos gyventojams.”

Gloversville’s Leader - Republican 
nurodė, kad “mums reikia daugiau 
pieno del sveikatos.”

Ignition Specialist

2^2-224 LEONARD STREET , BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Painters and Carpenters
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LEDAI PRALAUŽTA
(Tąsa) į

—Kur? Kada?
—Kur?.. Toledo mieste. Ar tai dar 

reikia geresnės revoliucijos, kada už gau
jų negali praeiti. Mano automobilių ap- 
hietė plytomis, vos pabėgau.

—Nuraminsime. Dar greitai pribus | 
daugiau Nacionalės Gvardijos, — ramiai 
tarė generolas Henderson. — O jeigu ne- j 
užteks Nacionalės Gvardijos, tai bus pa- ; 
šaukta armija. Kol revoliucija yra tik 
dalyje Toledo miesto, tai pavojus dar ne
didelis.

—Bet kas gi reikia daryti?—pasitei
ravo susiraukęs socialistų vadas Ramsey.

Generolas tylėjo. Už jį davė atsakymą 
arbitracijos narys, kurį prisiuntė Roose- 
veltas:

—Planas tokis: (1) Ramsey ir Myers j 
turi daugiau už darbininkus kalbėti, kad į 
apgavus juos. (2) Generolas Henderson •' 
privalo gauti daugiau karo jėgų. (3) 
Prieš pikietuojančius nesigailėti kulkų. 
(4) Į ruošiamas demonstracijas neįlt .sti ! 
komunistų. Kaip patinka?

—Planas priimtas! '•
—Priimtas! Priimtas!
Reiškia visi sutinkate?
—Mes socialistai dar turime pasiūly

mą, kad laike demonstracijų neduoti ko- i 
munistams nei jų simpatikams kalbėti. 
Taipgi štai mes turime pagaminę telegra
mą ponui Rooseveltui, kurį mes čia per
skaitysime :

(1) “Pildančioji Taryba, apimanti 103 į 
unijų lokalus Toledo mieste vienbalsiai 

-nutarė, kad dabartiniu laiku Toledoje yra 
reikalingas asmeniškas pono Roosevelto 
dalyvavimas, kad išvengus generalio 
streiko...”

—Priimame pasiūlymą, — suriko šeri
fas Krieger.

—Dar nebaigiau,—atsiliepė Ramsey. 
Štai tolimesni mūsų pasiūlymai: (2) 
“Laike demonstracijų neleisti ne tik vie- . 
tos komunsitams kalbėti, bet ir iš kitur 
atvykusiems, kaipo unijų atstovams. (3) 
Kad vietos kunigai iš sakyklų ir per j 
spaudą atsikreiptų į tikinčiuosius, šau- * 
kiant juos neiti į generalį streiką.”

—Priimti planą! — suriko ponas , 
Taft.

14.
Komunistų Partijos raštinė. Daržas | 

su aprišta galva. Keletas kitų draugų 
taipgi nukentėję. Gražus Jonas pavar
gęs.

—Draugai, darbininkų demonstracija 
turi būti masinė. Komunistai ir bedar
biai privalo masiniai mestis darban, — į 
kalbėjo Williamson. — Partija išleido i 
10,000 lapelių. Jie reikia plačiai paskleis
ti.

—Streiko metu darbininkų simpatija 
komunistams auga. Kiekvieną dieną | 
streikierių tarpe išplatiname virš 2,000 1 
“Daily Workerio” kopijų ir vis stoka.

—Sekmingesniam generalio streiko 
vystymui privalo būti daugiau pasmar
kintas darbas už bendro fronto konfe
renciją. Iš raportų jau yra žinoma, kad 
išrinkta arti du šimtai delegatų. Bet 
svarbiausias darbas yra tai išvesti į strei
ką Toledo Edison Co. elektros gaminimo į 
darbininkus. Jeigu jie išeina į streiką, 
tai suparalyžiuos visą miesto gamybą, 
vįsur užges šviesa ir tas sukels didelį sen
timentą už streiką. Generalio s reiko 
diena paskirta 1 birželio. Masėse vadelis 
pritarimas. Bet pardavikai su Ramsey 
priešakyje, besidangstydami kairiomis 
frazėmis, nori iki tos dienos užbaigti 
Auto-Lite darbininkų streiką ir supara- 
ližuoti generalį darbininkų streiką. Tam 
tikslui jie mobilizavo visas valdžios, 
spaudos ir kunigijos jėgas. Mūsų parei
ga apjungti darbininkus už generalį 
streiką, iškelti obalsius už jų kasdieni
nius reikalavimus ir greta politinius rei
kalavimus, kaip tai ištraukti iš Toledo 
miesto Nacionalę Gvardiją ir nubausti 
budeliškus policijos vadus.

—Taipgi mes turime daug sužeistų 
draugų, tūli iš jų pavojingai, galimas

Paraše |
VALSTIEČIO SŪNUS !

I : . ..  :—| 
bilizuoti jėgas teikimui pagelbos sužeis
tiems draugams.

Na, ar dar turite ką pridėti?
—Eh, gaidžio koja, ką dar čia pridėsi. ; 

Viską pasakei. — Vyr&i, visi marš la- ! 
pelius dalinti! — sušuko Gražusis Jonas.

—Siūlau, gerai organizuoti kovingus 
darbininkus Auto-Lite streikierių tarpe, 
kad jie neprileistų pardavystę ir padidin- j 
ti veikimą tarpe Toledo Edison Co. elekt-. 
ros darbininkų, — pasiūlė Daržas.

—Priimta, aš tą turėjau mintyje, tik 
gal nepakankamai nušviečiau, — sutiko 
Williamson. — Dabar visi į pikietus, žiū
rėti, kad kovotojų ūpas būtų reikalingoje 
augštumoje.

Vyrai ir moterys bei paaugantis jauni
mas su pundais lapelių ir “Daily Worke
rio” skubinosi iš savo klasės partijos 
raštinės.

15.
Svetainė prirūkyta. Virš du tūkstan

čiai Auto-Lite fabriko darbininkų susi
rinkimas. Ant estrados kuždasi socia
listai vadai Ramsey ir Myers su Roose
velto pasiuntiniu Chas. P. Taftų. Už jų 
pečių .keli policistai ir apie estradą trys 
desėtkai diktų gaivalų, kreivai metančių 
akis į darbininkus, — gengsteriai.

Svetainėje darbininkų tarpe didžiau
sias ūžimas, diskusijos, kalbos, argumen
tavimai, rankų mosavimai, būreliais sta
ti ir sėdinti veda savo tarpe diskusijas. 
Vieni siūlo priimti sąlygas ir taikintis, o 
kiti karštai įrodinėja, kad jeigu darbi
ninkai tvirtai dar pasilaikys, tai nepai
sant teroro iš policijos ir Nacionalės 
Gvardijos pusės, darbininkų reikalavimai 
bus išpildyti. Suvirpėjo varputis. Ram
sey šaukia darbininkus prie tvarkos.

—Broliai ir džentelmanai, mes pradė
sime Auto-Life dirbtuvės darbininkų su
sirinkimą. c

—Skebus laukan! Laukan skebus! — 
šaukė streikieriai.

—Tvarkom Jų čia nėra...
—Kaip nėra? Ir kas tie prie estrados 

storais kaklais? Laukan juos!'— reika
lauja streikieriai.

—Perstatai! gerbiamo pono Roosevelto 
pasiuntinį Darbo Departmento atstovą 
gerbiamą Taftą! — sušuko Ramsey 
skambindamas varpeliu.

Taft pradėjo malti ilgą pasaką apie 
Amerikos “prosperity”, apie tai, kad 
NRA jau baigia naikinti bedarbę, kad 
Roose veltas tai tikras gudruolis, kuris 
prašalins visas kliūtis. Darbininkai .ne
klausė, rūkė, dūmai kamuoliais sukosi, 
visomis pakampėmis būreliai diskusavo, 
nepaisė, kad protarpiais Ramsey per- 
traukdinėjo Tafto kalbą ir šaukė prie 
tvarkos. Pagaliaus, Taft atėjo prie Au- | 
to-Lite darbininkų streiko. Visi apsira
mino. Jis pasiūlė baigti streiką sekamo
mis sąlygomis:

—Ši sutartis įeina į galią su 25 d. gegu
žės, 1934 metais. Jungtinių Valstijų 
Darbo Departmento atstovas siūlo būdą 
išrišimui nesusipratimo tarpe Auto-Lite 
kompanijos ir darbininkų sekamomis są
lygomis:

(1) Auto-Lite kompanija supranta, kad
su minima diena visi pikietuotojai bus 
atšaukti nuo jos dirbtuvės ir nebus daro
ma jokių kliūčių del dirbančiųjų. Į

(2) Minėta kompanija sutinka pavesti 
visus ginčus su streikieriais išrišti arbi
tracijos keliu...

(3) Kompanija laikys atdarą dirbtuvę, 
tai yra, dirbs laike arbitracijos derybų, 
bet neiims nei vieno darbininko, apart 
tų, kurie dabar dirba.

(4) Arbitracijos teismas pradės savo 
darbą su 28-ta diena gegužės ir bėgyje 
vienos savaitės laiko padarys sprendimą, j

(5) Jeigu arbitracijos derybose bus
bent koki nesusitaikymai tarpe kompani
jos ir Amerikos Darbo Federacijos at- i 
stovų, tai Jungtinių Valstijų Darbo De
partmento pasiuntinio pono Chas. P. 
Taft žodis bus verstinas del abiejų pu- į 
šių. I

(Daugiau bus) |

Grand Rapids, Mich.
Piknikas Darbininkiškos 

Spaudos Naudai
Bendrai rengia lietuviai, ru

sai, lenkai, Ukrainai, žydai, 
finai ir amerikonai nedėlioj. 
rugpjūčio 26 d., 1934, Koope
racijos Darže (Green Lake). 
Pelnos šio pikniko bus paskir
stytas po lygia dalį “D. Wor
ker”, “Vilniai”, “Laisvei”, 
“Novy Mįr”, “Trybune Robot- 
nieza”, “Freiheit” ir “Šodieni- 
je Vėšče”. Tikimasi, kad vi
sų tautybių darbininkai gau
siai parems šį nepaprastą pik
niką. Palaikymas darbininkiš
kos spaudos turi būti svar
biausiu uždaviniu šiame mo
mente. Rengimo komitetas 
rūpestingai darbuojas, kad 
piknike būt visi patenkinti.

Laimėjimo tikietai jau pla
tinami. Darbininkai noriai 
juos perkasi.

Norintiem nuvažiuoti, trans- 
portacija bus parūpinta nuo 
šių vietų: Delevare ir Divi
sion, 59 Seward Ave. ir 1057 
Hamilton Ave., tarpe 9 ir 
11:30 iš ryto.

Patartina valgių nesivešti. 
Komitetas parūpins apsčiai. 
Ypatingai, kad kožna tauta

.turės savo mėgstamus valgius, 
k. t., kopūstai, kugelis, 
“baršč”, “golubey”, “piroš- 
ky.”

Vienas iš Komisijos.

PRANEŠIMAI K KITUR

GRAND RAPIDS, MICH.

Piknikas Įvyks šį sekmadienį, rug
pjūčio 26 d., Kooperatyvo darže 
(Green Lake). Trokai nuvažiavimui 
bus parūpinti iš šių vietų: Delaware 
ir Division, Ukrainų Svetainė, 59 
Seward Ave. ir LSD. svetainė, 1059 
Hamilton' Ave., 9 vai., 10 vai. ir 
11:30 vai. ryte. Nuvažiavimas Į ten 
ir atgal tik 10 centų ypatai.

Programa susidės iš prakalbų ir 
įvairių žaislų. Bus įvairių gėrimų 
ir užkandžių. Patartina savo valgių 
nesivešti.

Šio pikniko pelnas bus paskirsty
tas lygia dalim—“Daily Worker”, 
“Novy Mir”, “Freiheit,” “Tribūna 
Robotnicza”, ukrainų “Daily News” 
ir lietuvių “Vilniai” ir “Laisvei”. 
Taigi tikslas šio pikniko neapsako
mai svarbus. Pareiga kiekvieno 
darbininko jį paremti.

Komitetas.
(199-200)

BINGHAMTON, N. Y.

LDS 6 kuopos smagus piknikas 
įvyks Sekmadienį, 26 d. rugpjūčio, 
Kaminsko giraitėje. šokiams grieš 
Gudinavičiaus orkestrą. Skanūs val
giai ir gėrimai.—Jei tą dieną pasi
taikytų lietus, tai pasilinksminimas 
įvyks Lietuvių Svetainėje.

Kviečiame visus! Rengėjai.
(199-200)

CLIFFSIDE, N. J. 1 Bakšys, taipgi bus ir 
bus gardžių valgių ir 

Apsigynimo' norės galės pasišokti 
orkestros. Kviečiam iš 
iš toliaus.

Tarptautinio Darb.
kuopos susirinkimas Įvyks šeštadie
nį, 25 d. rugpjūčio, 10 vai. ryte. Su
sirinkimo vieta 185 Jersey Ave. Pra
šome visus narius ateiti.

Sekretorius.
(199-200)

kfeų žaislų, 
gfrimų, kas 
prie Brolių ? 
apielinkės ir

Rengėjai.
(199-200)

PLYMOUTH, PA.

Plymouth Bedarbių Taryba rengia 
didelį pikniką, kuris įvyks 26 dieną 
rugpjūčio, Lynwoode visiems gerai 

Kviečiam kaip vieti- 
_ ‘ . j nius, taip ir iš toliaus draugus da-

Vi'si nariai malonėkite atsilankyti,1 lyvauti ir paremti darbininkišką or- 
nes turim daug svarbių reikalų ap- ganizaciją, ir tuom pat kartu pasi
kalbėti, taipgi atsiveskite ir naujų linksminti, 
narių.

CLIFFSIDE. N. J.

ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 24 d. rugpjūčio, 8 vai. j’žinoma vieta, 
vakare, 185 Jersey Ave.

Komitetas.
(199-200)

KviečiaRen gojai.
(199-200)

ELIZABETH, N. J.
j SHENANDOAH, PA.

i Komunistų Partijos vienetas ren
Bangos Choras rengia linksmą va

karėlį; bus šokiai prie geros orkes- 
tros; įvyks nedelioj, 26 d. rugpjūčio 
(August) 8, kliubo svetainėj, 408' 
Court St.,

Kviečiam visus dalyvauti ir 
leisti linksmai laiką. Kviečiam ne tik • 
iš Elizabeth dalyvauti, bet ir iš to
liaus.

V. Paulauskas.
(199-200)

WORCESTER, MASS.

ALDLD 11 kp. ir ALDLD 155 1 . 
bendrai rengia didelį pikniką, kuris 
Įvyks 26 d. rugpjūčio (August), 
Olympia Parke, tai busi paskutinis 
šią vasarą didelis piknikas. Pirmu 
kartu bendrai vyrų ir moterų kuo
pos rengia pikniką, todėl visi rūpi
nasi ir darbuojasi, kad būtų kuo pa- 
sekmingiausias ir visiems užsiganė- 
dintinas. Programą išpildys choras, 
ir bus pora ristikų, A. Kižys ir J.

j gia didelį pikniką, kuris įvyks 26 
dieną rugpjūčio (August), Laudaman 

t Parke. Piknikas prasidės 10 vai. ry
te; programa 5 vai. vakare. Bus ge- 

, ra programa, bus Įvairių 
ir kalbėtojų. Taipgi bus 

P,a" s vairių. gėrimų ir žaislų 
geros orkestros.

( KELRODIS: Važiuojant
nandoab, važiuokite N. Main St., Į 

j kalną po kairei ir laikykitės (De- 
l tour) keliu N. 142 pavažiavę apie 
i 2 mylias, už gazolino stoties, po 
tiesei pikniko vieta. Važiuojant iš 

, Hazelton per Sheppton važiuokite iki 
kp. ; kelio N. 142, pasukite po tiesei ir pa

važiavę j pakalnę po kairei rasite 
pikniką. Kviečia rengėjai dalyvaut 
ir pasilinksminti ir kartu paremti 
partiją.

daininkų 
gardžių 

ir šokiai

is She-

Komisija.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

daiktas ne vienas mirs. Mes turime mo-
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Rengia Am. Liet. Darbininkų Literatūros 1
Draugijos 2-ras Apskritys ;

Pelnas Skiriamas “Laisvei”, “Vilniai” 
ir “Daily Workeriui”
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įvyks Subatoje, 25 dieną Rugpjūčio (August), 1934
CRYSTAL LAKE PARK, EAGLE ROCK, W. ORANGE, N. J 

Tai augštas kalnas, 5,000 pėdy augščiau jury paviršiaus. Ant to kal
no yra gražus ežeras ir puikios maudynes, pasiimkit “bathing suits”

R
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Moonlight Piknikas
PRASIDĖS 12-tą VALANDĄ DIENĄ IR TĘSIS IKI 2-rai VALANDAI RYTO

f

Dainuos Brooklyno Aido Choras, Newarko Sietyno Choras. Bus prakalbų ir kitokių įdomumų.
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Sietyno Choras, vadovaujamas B. Šalinaitės, kuris dainuos šiame piknike.

Gera orkestrą grieš šokiams; bus skanių valgių ir gėrimų visiems pakankamai
Tai pirmu kartu šioje apielinkėje yra rengiamas naktinis piknikas vadinamas “Moon Light”, prie mėnulio 

šviesos. Ant rytojaus šventė, tai bus laiko pasilinksmi nti ir ant rytojaus išsimiegoti.
ĮŽANGA 25c YPATAI ir PRIE ĮŽANGOS BILIETO YRA SKIRIAMOS KETURIOS DOVANOS GRYNAIS 

PINIGAIS: PIRMA—$5, ANTRA—$3, TREČIA—$2 IR KETVIRTA—$1.

Bušai iš Brooklyno važiuos j Apskričio spaudos pikniką. Kelionės Į abi pusi $1.00. Bušai išvažiuos 2-rą valandą 
po piety nuo “Laisvės” svetainės.

KELRODIS: Atvažiavę į Newark, N. J., ant Hudson Tube stoties, ant kampo Park Place ir Centre St. imkite 
busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake Park, kuris atveš į pikniką. 
Taipgi imkite gatvekarį, Orange No. 21 nuo Broad Street ar Central Avė., kuris nuveš iki galo. Neimkite gatve- 
kario ant Market St., nes jis eina tik į Orange line.

AUTOMOBILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir bile gat
ve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market St., Main St. 
Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo, čia sukit po kairei) Eagle Rock Ave., ant pat kalno, 
vėl po kairei rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių kelias tas pats.



Ketvirtai!., Rugpj.23, 1934

! Draugai, mes 
'mės- ypatiškai; o mažai 
įspaudą tuo klausimu, ar duos

pernaį kalbėjo- Įjmant, keturiais nuošim 
per į ciais

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9073 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail Ymder Section 75 of
the. Alcoholic Beverage ‘ Control Law at 106

r<

Svarbūs Parengimai- 
Snsirmkimai

I Carson St., S. S. Pittsburgh, 
j Prasidės 2 vai. po pietų ir 
j tęsis iki 11 vai. vakare. Svar- 
| bu visiems tokius paveikslus 

Rugpjūčio 24, West Park1 apie 1905 metų revoliuciją pa- 
Band Stand įvyksta didelis1 matyti. Taipgi rodoma pa- 
masinis mitingas paminėjimui! veikslai apie penkių metų pla- 
nužudymo Sacco ir‘Vanzetti, * na ir puikias Maskvoj demon- 

nie-i
nužudymo Sacco ir ‘Vanzetti,1 
gynimui Herndon, Scottsboro i stracijas. žingeidesnių 
jaunuolių ir kitų politinių kali- kur negalima matyti, 
nių ir reikalavimui priimti be-.1 
darbių bilių HR 7598. Pradžia: 
8 vai. vakare. Tarp

31 tie patys pa
rodoma Irene 

Settlement, 1800 į

Rugpjūčio 
kitų j veikslai bus

kalbėtojų bus garsioji Scotts-į Kauffman 
Center Ave. Kuriems čia pa-Į 
ranku, dalyvaukite.

boro liūdininkė Ruby Bates ir. 
kongresmanas .E. Lundeen, 
kuris įnešė kongresan tą be-i 
darbių bilių. Visi turėtų daly-, 
vauti.

President) St., Borough of Brooklyn. County) 
of Kings, to be consumed off the premises. , 

JOHN PERCHIACCO
106 President St. Brooklyn, N. Y.

• NOTICE is hereby given that License No. 
• ; A 5865 has been issued to the undersigned 

No. I ,o Ke" beer at retail, under Section 75 of* 
ndersigned! 'be Alcoholic Beverage Control Law at 325 
ion 76 of I Itogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
.v -it 1437 Kings, to be consumed off the premises, 
n Countv i DAVE ANDERSON and JOE KOT 

' • I 325 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10104 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
.............. ~ ~ ‘ - “1 

( 95th St., Borough of Brooklyn, County 
190 ' of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM GILDENBERG 
i 378 <i5tb St. Brooklyn. N. Y.

Y. I NOTICE is hereby given that License No. 
I A 7634 has been issued to the undersigned 

_____ _ ; ■■ ■ ■ ■ —- ... 
indersigned . the Alcoholic Beverage Control Law at 193 

De Kalb Ave, Borough of Brooklyn, County
I of Kings, to be consumed off the premises.

193 De

NOTICE 
A 10138 
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 346 
i'ranklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
Of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL SILVER
846 Franklin Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9857 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of

Church Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB DOLMATCH
1823 Church Ave. Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
A 8001 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of., 
the Alcoholic Beverage Control Law at 9404 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN PETERSON and 
MATTHEW SCHAEFER

9404 3rd Ave. Brooklyn, N. Y.
that License No. 

issued to the undersigned- - - - of 
86 
of

lucmiam judėjimui 
tos jaunuolių rengiamos mo 

, . kyklos, kurioms tiek t I *1 1 ' triūso padedame? Galima saky
ti taip ir ne. Mes jau turime 
pavyzdį pernai metų. Tik pa
žvelkime į tas dvi kolonijas— 
Waterbury ir New Haven. Pir- | c- 
miali newhavenieciai stovėjo j D 
veikime kur kas žemiau ūži.7; 
Waterburio draugus.
dažnai kritikuojami konferenci- bergždžiai stovi.
jose ir per spaudą. Daugiau-. 
šiai kritikuodavo waterburieciai. 1

Bet pernai New Havenas tu-; Penna. Draugai, Padirbėkite 
| «-• h*

mokyklai, mokiniai sugrįžo na-( PHILADELPHIA, Pa. —

kaip 
pasi-

kad

si lizdus ir sako, kad 
Pittsburghas bus jų vyriausias 
centras. Majoras McNair pu
sėtinai darbuojasi, kad 
nors daugiau fašistams 
tarnavus.

Todėl atsiminkime,
konferencija įvyksta rugsėjo 
16 ir pasiųskime kuodaugiau- 
sia delegatų. Lietuvių Lyga 
Prieš Kara ir Fašizmą kvie
čia visus daugiau tuo klausi
mu susidomėti.

J. Urbonas, Sekretorius 
irLiet. Lygos Prieš Karą 

Fašizmą.

Siuskite Delegatus į Konfe- ?^l,inink« 
renciją Prieš Karą ir 

Fašizmą
Rugsėjo 16, Y.M.C.A. Au 

ditorijoj, ant Third Ave. i 
Wood St. įvyksta labai svar

Atidarymas ir Pagelba
Rugpjūčio.26 bedarbių ta-j 

rybos rengia didelį pikniką' 
Bellwood Parke, Turtle Creek. į 

Įžanga 10 centų. Gera lietu-i 
vių jaunuolių muzika ir viso-!
kių kitokių pamarginimų. Va-Į bi konferencija prieš karą iri 

” ’ 1 fašizmą. Šaukia ją Pittsbur-- 
gho Lyga Prieš Karą ir Fašiz-1 
mą. Kiekviena organizacija! 
kviečiama rinkti ir siųsti de-1 
legatus. Pradžia 2 vai. po. 
pietų, 

šita 
planus geresnei 
karą ir fašizmą ir taipgi iš-Į 
rinks delegatus pasiųsti į Na-i 
cionalį Kongresą, kuris įvyks, 
rugsėjo 28, 29 ir 30, Chica-1 
goj.

Visos lietuvių organizacijos 
turėtų siųsti delegatus. Visi; 
draugai in draugės atsakomin- 
gi už pakėlimą to klausimo vi
sose draugijose. Turime pasi-| 
rodyti, jogei mes irgi tinkamai; 
kovojame prieš karą ir fašiz-! 
mą. Ypatingai dabar, kuomet; 
čia Pittsburghe fašistai suka-i

žiuojant gatvekariais reikia: 
važiuoti 87 karais arba bile j 
karais į East Pittsburgh ir ten! 
netoli .bus pikniko vieta. Pik-1 
niko pelnas skiriamas pasiųsti 
didelę delegaciją į Harisbur-j 
gą delei bedarbių reikalų. Vi
si turėtų remti tokį svarbų da
lyką. J

Rugpjūčio 25 įvyksta A.L J 
D.L.D. 87 kuopos mėnesinis, 
susirinkimas Liet. Darb. Kliu-, 
be . Visi nariai kviečiami da-į 
lyvauti. Pradžia 8 vai. va-; 
kare. Taipgi kviečiami ir tie,! 
kurie nori prisirašyti prie 
šios svarbios organizacijos.

Rugpjūčio 28 ir 30 Sovietų 
kalbantieji paveikslai bus ro
domi Liberty Teatre, 1215

Tarptautinis Darbininkų

daug į ^as Pa^s “Journal of Com-j
šaky- imerce” nurodo, jog plieno į

_ -Į i . _ ! o nas oei
i pramones darbai nusmuko!'? n.'| x , Ihe Alcoholic B
Ižemyn į ta vieta, kur jie j
■ stovėjo 1933 m. kovo mene-'
(sį.
! fabrikai tedirba tik 21 nuo- i

Būdavo šimčiu; taigi 79 nuošimčiai!

PHILADELPHIA, Pa. — 
mo su dąug daugiau supratimo į j galima būtų Komuni-
apie revoliucinį judėjimą ir ko-į , ... i ' j-j u., , ,, • h „ n/• istu Partijos kandidatus is-del yra klasių kova, lai new- *- . v. . . .
haveniečiai tuojau pasigavo sa-, statyti Šiemetiniuose rinki- 
vo jaunuolius, jaunuoles ir įstū-' muose Pennsylvanijos vais
inė į veikimą. Nelaukė, kad j tijoj, reikia surinkti apie 
jaunuoliai juos palieptų ką nors , 10,000 piliečių parašų iki 

Laikas visai 
Ne tik partijie-

Įr! Knygynas atsidaro su rugsėjo j veikti ir mokytų senus revoliu-1 rUgS 
rj3. Tą dieną bus didelis pa- cionierius. Tai ~ pažiūrėkime, | fri]nq 

rengimas Labor Lyceum d vie- šiandieną New 
jose svetainėse, 805 James St., frontas stipresnis

konferencija išdirbs.
kovai prieš;

Pittsburgh, šokiams 
į bus lietuvių jaunuolių orkes- 
1 tra ir South Slavų mandolinų 
orkestrą. Programas prasi
dės 3 vai. po pietų. Įžanga iš 
anksto 10 centų, prie durų 15 
centų. Pas draugus visur ga
lima iš anksto nusipirkti ti
lt ie tų.

Lietuviams buvo paskirta 
sukelti $35. Kol kas Lietu
vių Biuras sukėlė $20 ir A.L. 
D.L.D. Ketvirtas Apskritys 
apsiėmė sukelti $10. Blankos 
rinkimui atikų yra draugams 
išsiuntinėtos, bet nieko apie 
tai nesigirdi, ar draugai ren
ka aukas. Tiktai keli draugai 
pasidarbavo rinkime aukų. 
Reikia smarkiau padirbėti.

Biuro Sekr.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

l NOTICE is hereby given that License 
I B 5443 has been issued to the u 

I retail, under Sect 
the Alcoholic Beverage Control La 
Nostrand Ave, Borough of Brooklj 
of Kings to he consumed on the premises. 

ANDREW YACUBOVICH ;
1437 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

Dabar plieno ir geležies i NOTICE is hereby given that License No. .
1 ° i B 5648 has been issued to the Undersigned I Alcoholic^ Beverage Control Law at 378

to sell beer at retail, under Section 76 of, ' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 122 ; 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County I 
of Kings to be consumed on the premises. I 

BRONISLOW JOWROSI- I
190 Bedford Ave. Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that license No. į to sell beer at retail, under Section 75 of 
B 4650 has been issued to the ui.2_.»• 
to sell beer at retail, under Secjion 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 822 
Fulton St., Borough of Brooklyn!, County 
of Kings to be consumed on the' premises. 

ANDREW BARBARUOllO
822 Fulton St. Brooklyn, N. Y. I

_--------------------------------- J |
•' NOTICE is hereby given that Ijicense No. ; 
I B 5063 has been issued to the 
I to sell beer nt retail, under Section

the Alcoholic Beverage Control law at 306 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings to be consumed on the 

WILLIAM ---
306 Bedford Ave. 

NOTICE is hereby . 
B 3193 has been issued to the
to sell beer at 
the Alcoholic Beverage Control Li
Avenue .1, 
of Kings to 

JAY
, 1409 Ave. J ____
I —- ------  -.. -

NOTICE is hereby given that I 
B 5512 has been issued to the 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control I 

, Knickerbocker Ave., Borough 
■ County of Kings, 
I premises. 
| KUNI
. 716 Knickerbocker

pažiūrėkime, i ,
Haveno visas trumpas. _

veikime už'čiai, bet ir kiti darbininkai
turi subrusti.

ANDREW YACUBOVICH 
trand Ave. Brookly:

ndersigned
76 of

premises.
OSIPAUSKAS

Brooklyn, N. Y.

given that License No. ' 
1’.?

retail, under Sec...
____7,...

Borough of Brooklyn, 
bo consumed on the 
DELICATESSEN. 1

MORRIS LIFSCHITZ
Kalb Ave. Brooklyn, N. Y.
is hereby’given that License No. 

has been issued to the undersigned 
retail, under Section 75 r»f

kas jau trumpas.
• *7* • Todėl visi nariai, kaip seni,

■ į mi/ie taip nauji, .kviečiami atsilankyti I
lįf ri y IIN ''j Pamokas’ kurios įvyksta kiek-1

j vieno penktadienio vakare, 7:30 
... . 'i vai. Pagelbėkite, draugai, man,

Netikėta Mirtis Patiko St. Į Meškauskienė mnė jau us o . naujai choro mokytojai, 
metai atgal. Dabar Meskaus-,at ivinti mfl didelj Aido Cho. 
kasršale jos atsigulė amžina! ^ Roks jjs buv0 prje drauggs 
Tautiškose Kapinėse. ■ i D.-'-Zdaniutės mokytojavimo. Tas 

PasDko dideliame >wl>udi-!atsiekti bus nesunku> yeigu visi 
me duktė, sūnus n- visi g™'--dl.augai stos prie darbo._ viena 

aš nieko nenuveiksiu, 
gu visi pasidarbuosime, tai grei- 

i tu laiku mūsų choras bus dide
lis, geras ir gyvas. I ' Nesiduokime, kad kas mus | 
' perkalbėtų neiti į chorą. Kurie | Suimta 26 Karininkai Kaipo 
'draugai supranta choro svarba,' Q jj y Į^į p j g j 
nieko nepaisys, ateis ir stos į >

. . Subudavosime tokį j ATHENAI. — Areštuota
tvirtą chorą, kad niekas negalės. jar jg Graikijos karininkų, 
ji sugriauti is lauko puses. . . . . ,

Pamokos laikomos Darbinin-JPart, 11 pirmiau _ suimtų.
kų Centre, 

Aido Choro mokytoja,
O. Zdannitė.

nes.
V. Kovietis.

Wilkes Barre, Pa
Atsišaukimas į Esamus
Buvusius Aido Choro Na- milsu eiles, 

rius ir Nares
kurie

Waterburj.
Waterburis pernai mokykloj 

turėjo didesnį skaičių mokinių. 
Bet kuomet mokiniai sugrįžo iš 
mokyklos su savo žinojimu, tai 
waterburieciai to nepadarė, kaip I 
newhavenieciai. Jie laukė, kad 
jaunuoliai juos griebtų už kal- 
nieriaus ir nuvestų į veikimą ir 
mokytų senus revoliucionierius,’ 
kaip rengtis prie revoliucijos. 
Na, o kada jaunuoliai to neda
rė, tai buvo kritikuojami ironiš
kai senų draugų ir iš to matome I 
rezultatus. Gabi mokinė Burau-1I 
skinte pasitraukė, arba, kitaip 
sakant, nemokėjimas senų drau
gų prisitaikyti prie jaunuolių 
nustūmė nuo savęs pas kitus. 
Visas tas Waterburio draugų, | 

j nekuriu, savotiškumas susilpni- j __ 
Ino revoliucinį veikimą, vietoj : BROOKLYN LABOR LYCEUM i 
sustiprinti. •’ 1 •

Tokiu būdu, 
' newhavenieciams padavė tą patį 

• I vėzdą, su kuriuo mušdavo juos 
'už neveiklumą ir nualinimą vi
so veikimo. Dabar New Ha
veners drąsiai gali kirsti i kailį 
Waterburiui.

Tai ve, draugai, kad ir ma
žas skaičius mokinių išėjo iš 
New H/aven mokyklos, bet jei
gu mes, senesni draugai, veiksi
me, mokėsime su jais kooperuo-

GET THIS BOOK NOW!
Married Life & Happiness

By Dr. W. J. Robinson
Foi- genuine lasting usefulness 

this is the best book for women 
and for men. Every page of it 
is crowded with advice and in
formation on how to keep alive 
through all years of marriage the 
joy of the honeymoon.

The book also has instructions 
and prescriptions for the treat
ment of many common diseases, 
accidents and defects.

250 pages, cloth bound, 
price $3.25, postpaid

J. BARKUS,
Box 129, G. P. O.,
NEW YORK, N. Y.

under Sedtion
aw 

of 1 
to be consumed

TOMITSCH 
Avė. Brook.1;’

NOTICE is hereby given that Li 
B 5410 has been 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control 
Rochester Ave., Borough of Brool 
ty of Kings, to be consumed or 
misos.

HARRY PRIMAVERA' 
74 Rochester Ave. Brool

NOTICE is hereby given that I 
B 5099 has been issue 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control I 
Hamilton Ave., Borough of Brook 
of Kings to be consumed on the 

FRANK A. TOZZI
345 Hamilton Ave. Brooklj

NOTICE is hereby given that 1. 
B 2390 has been issued to the 
to sell beer at retail, under Sec,Hon 76 of | 
the Alcoholic Beverage Control 1 
Flatbush Ave., Borough of Brook 
of Kings to be consumed on the 

.JACOB HERMAN
774 Flatbush Ave. Brooklyn,

NOTICE is 
B 4203 has been issued to the' 
to sell beer at retail, under Set 
the Alcoholic Beverage Control 
Newell St., 

Kings to be consumed on the c------------- --
Newell Š?

indersigned . the Alcoholic Beverage Control Law at 1823 
:tion 76 of 
.aw at 1409 

County 
premises.

>JC.
Brooklyn, N. Y.

License No.
indersigned I 

76 of 
at 716 i 

Brooklyn. I 
I on the

•n, N

icense 
issued to the indersigned 

under Seqtion 76 of I
.aw at 74 
lyn, Coun- 
i the pre-

No.

NOTICE is hereby Riven 
B-3950 has been 
to sell beer at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Adam St.. Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

ORAZIO SPARACINO 
86 Adam St. Brooklyn, N.

. Iwaterburieciai

Bet jei- .r, taip sakant, užkinkyti į
darbą, bus geros pasekmės.

Geo. Kuraitis.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

icense No. ' 
indersigned i 

under Sec tion 76 of i 
aw at 315 
yn, County | 
premises. ,

n. N, Y.1 
I 

■icense No. j 
.indersigned i

-- J 
.aw at <74 | 
yn. County | 

premises.

n. y. : 
hereby given that License No. Į 

undersigned , 
tion 76 of | 
Law al 111 

Borough of Brooklyn, County I 
premises.

CHESTER SULIGOWSldl
Brooklyn, N. Y.

.icense No. 
undersigned ' 

76 of i 
. at 869 ; 

the pre-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

, of 

į 11 

I NOTICE is hereby given that 1.
B 4227 has been issued to the i 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Eastern P’kway, Borough of Brooklyn. Coun 
ty of Kings, to be consumed on 
misos.

NATHAN SAMILOWITjZ 
869 Eastern P’kway

I NOTICE is hereby given that 
RW 2326 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail, 
c •• • •• -
trol Law at 97 President St., 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

ANTHONY CAFIERC 
97 President St. 1--------

NOTICE is hereby given that t :::: :__ : „
to sell beer at retail, under 
the Alcoholic Beverage Control 

,• Woodhull St., Borough of Brook 
of Kings to be consumed on thd premises 

EUGENE HEFFRON
7 Woodhull St. Brook

Brool lyti, N. Y. j 

license No. 
undersigned j 
under Sec- t 

tion 132 A of the Alcoholic Bcerage Coji- ' 
Borough of!

, to L e consumed • 

Fl ERG I
Brookljyn, N. Y.

.icense No. | 
B 5016 has been issued to the jundersigned

Section 76 of I 
Law at 7 
yn, County j

yn. N.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a'r a u su 
amerikoniškaia 

Reikalui esant 
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. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenrnore 5-6191

512

Draugai ir draugės, 
priklausote prie Aido Choro, bet 
del kokių nors nesusipratimų 
buvote pasitraukę, esate nuošir
džiai kviečiami vėl sugrįžti ir I
kartu su mumis darbuotis pro-1 
letarinėje dailėje. !

Visi Aido Choro nariai ir sim-' 
patikai žino, kad mūsų choras 
labai nupuolė narių skaičium. 
Tas neturėtų būti. Wilkes-Bar
re apielinkėje yra daug spėkų ir 
gerų dainininkų, tuo ’būdu cno- 
ras turėtų būti, kaip pirmiau 
buvo, vienas iš geriausių ir di
džiausių chorų tarpe lietuvių 
Amerikoje.
kų, draugai. Ateikite į chorą, 'erbury, Conn.
stokite darban, gaukite naujų1 sako, kad šiemet turėjome viso- 
narių, padarykime chore vieny- nns pusėmis sunkiau verstis su 
bę, įveskime draugiškumą, ne-' mokykla. Vietapraštesnė,mo- 
sileiskime į kokius ypatiškumus, kiniii mažiau buvo. Mokytojai 
nuo kurių choras turėtų nuken- buvo veik tie patys, ką pernai, 

.tėti. Mūsų darbininkiškam ju-!Drg. Mizaros vietoj, šiemet bu- 
n ... dėjime choras yra reikalingas,'vo Siurba. Mokino gerai. Ypa- 

Komunistų Partijai, lošįa svarbią rolę mūsų kovose, tingai daug pasidarbavo d. Šąli-

Jo tėvais buvo nė
jo tėvui mirus, Sta-

Meškauską
“Laisvėj” jau buvo rašyta 

apie užmušimą drg. St. Meš
kausko automobilių nelaimėj.

Draugo St. Meškausko lai
dotuvės įvyko rugpjūčio 15 d. 
Laidotuvėse dalyvavo daug, 
nežiūrint, kad buvo oras lie
tingas, į kapus lydėjo apie 
60-70 automobilių. Velionį iš
lydint iš J. J. Bagdono koply
čios, draugai J. Stulgaitis ir 
St. Juška pasakė po prakalbė- 
lę, tai buvo atsisveikinimas su 
velioniu. Ant kapinių plaj 
čiau kalbėjo draugai Andrulis 
ir Abekas. Kalbėjo apie ve
lionio darbuotę organizacijose 
praeityje.,Jis dabar delei'sun
kių sąlygų negalėjo taip dar
buotis, bet jis buvo revoliuci
nis žmogus ir visą laiką rėmė 
komunistinį judėjimą.

St. Meškauskas yra gimęs 
ir augęs Lietuvoje, paeina nuo 
Plungės, 
turtingi.
sys liko tik 2 metų amžiaus, 
jį užaugino jo mamytė, kuri 
ir dabar gyva Lietuvoje.

Drg. Meškauskas atvyko 
Amerikon 1906 m. ir tada įs
tojo į socialistų partiją ir joje 
veikė iki pasauliniam karui. 
Velionis nepasidavė 'patriotiz
mui, išėjo prieš karą ir ėjo su 
kairiais darbininkais 
socialistų partijoje.

Jau 1919 metais, 
nuo soc. partijos ir 
nizavus 
velionis pasiliko prie komu
nistų ir rėmė visais galimais jaunime). Taipgi svarbu kuo-i 
būdais komunistinį judėjimądaugiausia jaunimo įtraukti į 
iki mirčiai. inlinra ir fon lavinti kari orprian 1

Velionis buvo vedęs du sy- nuprastų darbininkų reikalus. < 
kiu. Su pirmąja motere tu
rėjo dukterį, kuri ir dabar 
jo laidotuvėmis daugiausia rū
pinosi; duktė jau yra mergi
nos metuose. Su antra mote
re turi sūnų 5 m. amžiaus, 
kuris taipgi skaudžiai sužeis
tas ir dabar liko našlaitis, nes

būnant

atskilus 
susiorga-

, 325 East Market St.; Juos kaltina sumoksiu nu-; 
į versti dabartinę šalies val- 
į džią ir atsteigti buvusią ge-; 
inerolo Nikolo Plastiro dik-

Conn. Valstijos Jaunuo- '1^
litį Mokyklai Pasibaigus Per Vieną Savaitę Maistas 

- - - - - - i Pabrango 4 Nuošimčiais
NEW YORK. — Vietinis Į 

didžiųjų biznierių laikraštis, į 
“Journal of Commerce”; 
rugpj 21, rašė, jog pbr pas- i 
kutinės septynias dienas vai- j 
gio daiktai pabrango 3.66 
nuošimčiais, arba, aplamai;

Kelios savaitės tam atgal 
turėjau progą su newhavenie- 
čiais pasikalbėti apie jaunuolių 
mokyklą, kaip eina šiemet. 
Pernai turėjau būt sykiu su 

Nenuleiskime-ran- mokiniais per visą laiką Wat- 
Newhavenieciai

parengimuose pritraukia daug naitė.
į Tas tiesa, kad geografinė gy
venimo vieta labai daug reiškia.

j chorą ir ten lavinti, kad geriau'Aš tikiuos, kad kitą metą galė- 
’sirne mūsų Waterburio darbi- 

Visi choro nariai turite žino-'ninku parke turėt mokyklą. Ne- 
jti, kad mūsų choras yra nuta- siskaitysime su vienu ar dviem 
iręs dalyvauti Philadelphijoj ant,užsispyrėliais, kurie šį metą nu- 
“Laisvės” pikniko, rugsėjo 2 d.! stūmė biznį nuo bendrovės. Bet 
Philadelphiečiai jau senai mus tais klausimais kalbėsimės, 
garsina. Tad mes turime su- kuomet bus laikas.
krusti ir lankytis į praktikas, | čia aš noriu keliais žodžiais I 
,kad gerai sudainuotumėme. Lai-!pasikalbėti kitais reikalais, j

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
B 5627 has been issued to the i 
to sell beer at retail, under Section 
the Alcoholic Beverage Control 1 
Franklin St., Borough of Brook : 
of Kings to be consumed on the 

ANTHONY KOSKI
256 Franklin St. Brooklyn,

NOTICE is hereby given 
A 8086 has been issued to the 
to sell beer at retail, under Sei 
the Alcoholic Beverage Control 
Hicks St., Borough of Brookl: 
of Kings, to be consumed off the 

DANIEL HANAWAY 
43 Hicks St. Brook

NOTICE is hereby given that i. 
A 10152 has been issued to the 
to sell beer at retail, under Section 75 
the Alcoholic Beverage Control Lew at 2619 
Atlantic Ave., Borough of Brook 
of Kings, to be consumed off the 

GILBERT J. ------------
2619 Atlantic Ave.

undersigned ( 
tiem 76 of 
.aw at 256
yn, County 

premises.

N. Y.
that License No. | 

undersigned • 
ition 75 of
Law at 43 
’ii. County 

premise:

yn, N.

.icense No. ' 
undersigned ■ 

of I

yn. County 
premises.

McMAHCN
Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen £-9770

J. GARŠVA
CLEMENT V0KETAIT1S

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW
Phone

Valandos:

YORK, N. Y.
Bryant 9-7763 

nuo 1—6 po pieta

Į Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKT

Išbalzamuoja ir laidoja nubirusiu.'- 
| ant visokių kapinių; parsa 
I tomobilius ir karietas vefi 
I krikštynoms ir pasivažinėjimam?

ORIUS

ndo au- 
elijoms,

231 Bedford Aveiiue

BROOKLYN, N

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taikome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. PUIaski 5-0727

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Si 

PHILADELPHIA,
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

reet,'

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau t>mia> ir chroniikaa vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odoa
Padarau iityrimus kraujo ir ilapaau

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valanda* Pričmimoi

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

Telcphonas MEdallion 3*1328

156

į Lietuvis Baty Siuvėjas
Taisau sepus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją* 
nekentėkite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE “ 

Brooklyn, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

^.
.5

-



•eStaa Puslapis

NEW YORKOIR APffiUNKES ŽINIOS
Hali, 119 East 11 th 
Yorke.

St., New |

Prieškarinis Kongresas ir Mūšy 
Organizacijos

Ketvirta^., Rugpj. 23, 1934

IRT kompanijos 
'kai veda kovą prieš 
jos pensijos planą, 
renybėje nėra niekas daugiau, 
kaip tik planas laužymui dar- . 
bininkų streikų ir organiza
cijų. Pereitą penktadienį virš 

| 1,000 darbininku buvo susirin- 
New Yorke ir Brooklyne. kę i88 ir B1 ’ow Place, New 

i jau baigia i ketvirtą, Yorke, ir nutarė, vadovybėje 

turety but. Tad s.uo atzvil-, pirmadienj jie tllrgio masinį Unijos reikalauti prašalinimo 
giu .r svarbu pagalvoti, kur, susirinkimą, Mecca Temple, ir t nensijos plan0 
būs.te ateinantį sekmadienį., nutarg atmesti Apskrities Dar-!

, Kiekvienas pasakys, kad kur į0 Tarybos ir bosų pasiūlyma 
draugija. tyras oras ir smagU, ten ir taikytis be pilnų laimėjimų“. 

: • 'Prieš mitingą, Lokalo 499 ei-l
Forest Parke, kaip žinoma, jįnjy narių komitetas’buvo iš- 

?ras .yra £eri*usias iš visl* vie"i leidęs lapelius, informuojan- 
šų vietų Brooklyne, kur gali-£įus darbininkus nepriimti su-) 
ma privažiuoti už penktuką, j karties, kol nebus, perleista Te

Kur Būsite Sekmadienį?! Eilinius Narius šalina
Nuo Mitingų

darbiniu-1 
I 

k om pani
kų ris tik-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

j Vasara baigiasi ir likusias)
keletą dienų visiems norisi su-j

j naudoti kuo geriausia, kad bū-i malioriai
tų naudinga sveikatai. Taip ir-savajįę streiko lauke. Pereitą!

draugijos ir kuopos, prigulin
čios prie Sąryšio, gavusios ir( 
negavusios laiškus, gali išrink-' 
ti delegatus būsiančiai konfe-J 
rencijai. Jei kuri / 
bei kuopa neturės savo susi- SVeika. 
rinkimo pirm 20-tos rugsėjo, 
tai prašoma būtinai 
ar dviem iš valdybe) dalyvauti' 
pasitarimo susirinkime.

Reikia visiems rūpintis pa- ir smagumo čia netruks šį sek-i Je^d’umu visy .^ju balsayi-

Prieškarinis kongresas, kaip, 
jau žinoma iš mūsų laikraščių' 
pranešimų, įvyks Chicagoje,) 
rugsėjo pabaigoje. Draugijų! 
Sąryšis Didžiajam New Yor-j 
ke savo susirinkime, kuris bu-į 
vo 15 d. rugpjūčio, nutarė su-1 
šaukti iš draugijų atstovų' 
konferenciją, apkalbėjimui ■ 
siuntimo delegatų į tą Prieš-' 
karinį Kongresą. Sąryšio kon-l 
ferencija įvyks 20 dieną rug-j rėmimu to kilnaus darbo, kaip madienį, nes East New Yorko 
sėjo. (September)', 8:30 
ketvirtadienio vakare.

Šiomis dienomis išsiuntinė
jau laiškus draugijoms ir kuo
poms, kurios priklauso prie 
Sąryšio ir kelioms draugijoms,! 
kurios nepriklauso, nes taip 
buvo nutarta susirinkime.

Visos mūsų organizacijos,

vai.! Prieš karinis - Priešfašistinis 
Kongresas, kuris ' neapsako- .- 
mai daug reikšmės turės dar-' 
bininkų klasei, kovodamas 
priešu kraujo puotos rengėjus.' 
Karas artinasi, darykime pasi-j 
priešinimą jam visur ir visaip.

Sąryšio Sekr.,
S. J. B. 1

Daug Nukentėjo Automobilių 
Nelaimėse

Sakoma, kad New Yorko 
priemiesčiai, esantieji Queens 
apskrityje, turi kas metą 
$500,000 nuostolių del nebu
vimo tinkamo susisiekimo su 
New Yorku. Reikalaujama, 
kad' būtų-< pravestas 38-tos 
gatvės tunelis iš New Yorko 
iki Queens, kuris duotų greitą 
susisiekimą su New Jersey 
Brooklynu.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

mui. Taipgi ragino prašalinti 
kuopos ir Brooklyno Aido' phinip Ząusner, nelegalį uni- 
Choras rengia j 1 
mą-išvažiavimą, kuriame cho-j 
ristai ne vien tik dalyvaus,' 
bet išpildys ir dainų progra
mą.

Rimtai pasvarstę, mes .priei
sime prie išvados, kad Forest 
Parke bus sveikiausia ir nau
dingiausia vieta šį sekmadię-j 
nj, nes galima pabūti ir pasi
vaikščioti gražiam miške, iš-( 
girsti skambių dainų, pasi-, 
džiaugti jaunimo žaislais ir 
patiems pažaisti ir pasikalbė- 
ti-pasimatyti su draugais ir 
pažįstamais, kurių šį sekma
dienį bus apsčiai Forest Parke. 
Privažiuoti galima Jamaica 
“L” už vieną penktuką.

Komisija.

,pasilinksmini-. jog fįnanSy sekretorių.
Nežiūrįrit, kad Zausnerio 

pastatyti prie durų mušeikos 
ir policija neįsileido Lokalo 
499 narių į susirinkimą, ta- 
čiaus lapeliai paveikė į darbi
ninkus balsavime . sutarties, 
streikieriai atmetė NRA pa
siūlymą.

Unijų Konferencija

ir

Ketvirtadienį, 23 rugpjūčio, 
8 vai. vakaro, Irving Plaza, 
Irving Pl. ir 15th St., bus ne-; 
prigulmingų ir visų nepriklau
sančių prie AF of L unijų de
legatų konferencija, diskusa- 
vimui planų del bendro veiki
mo. Fašistų puolimas darbi
ninkų organizacijų šiame mie-l 
ste ir vakaruose, taip pat ka
pitalistų ; žeminimas darbinin
kų gyvenimo lygmalos, Wil
liam Greeno ir visos AF of L 
vadovybės puolimas eilinių 
narių reikalauja, kad bendras 
veikimas tuojau būtų pradėtas 
ir jį pradės minima konferen
cija. Unijų atstovai privalo 
dalyvauti.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZy ■ •
Praneša visuomenei', jog jis atsidaro savo ofisą

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

Intelektualai Protestuoja 
Prieš Terorą

Skaitlingas dviejų šimtų as
menų susirinkimas John Reed 
Kliubo svetainėj, pereitą tre
čiadienį, pasiuntė protesto re- 

' zoliuciją San Francisco majo- 
i ir gubernatoriui

Pereitą sekmadienį automo
bilių susikirtime ant Sunrise 
Highway kelio prie Merrick, 
L. L, 2 žmonės užmušta ir 6 j

Užmuštieji yra: Mi-Į rui Rossi
104-09 105th i Merriam, su reikalavimu, kad 

areštai ir persekiojimai inte
lektualų, rašytojų ir artistų, 
simpatizuojančių darbininkų 
judėjimui, būtų panaikinti.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

sužeista, 
chael Slutzkin, 
St., Richmond Hill, ir Mildred) 
Buchanan 33-54 83rd St., 
Jackson Heights. Sužeistųjų 
skaičiuje randasi ir abu auto
mobilių kėravotojai Leo Di- 
kman ir George Beck.

Kitoj nelaimėj sužeisti 5, 
kuomet Arthur Monahan, 151 
East Broadway, New York, 
automobilio savininkas ir kė- 
ravotojas užvažiavo ant šaly- 
gatvio prie apartmentinio na
mo, 56 Rector St., ir sužeidė 
ten buvusius 3 vaikus dvi 
moteris. Kėravotojas aiškino
si turėjęs mestis ant šalygat- 
vio, kad išvengti susikirtimo 
su kitu automobiliu.

Užsisakykit Buše Vietą

Vidurdienį Išplėšė 
$427,950

sakoma, didžiausias ir 
iš grasiausių buvęs šis

BROOKLYNIEČIAMS

Charles A. Levine, gyvenan
tis 42 W/ 55th. St., tdpo per
muštas automdbilio, kuomet 
jis sustojo gatvėje pasiimti 
savo šunelį, kuris nepaisyda
mas važiuotės įstatymi) lais
vai sukinosi po automobilių 
pilną gatvę. Automobilio ke
rą votoją, Pearl R. Silverman, 
iš Toledo, Ohio, policija pa
leido.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

ryto

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Notary Public Tel. STagg 2-5043
vie- 
api-! Joseph Samperi, troko kė- 

gerai rav°tojas, gyvenęs 122 Henry 
! __ _• — __  _  I

Stephen Grech us, 32 metų!
. _ __ . ... .amžiaus, 156 Leonard St., mi-

apsišarvavę, apie 7 ar 10 vy- St., New Yorke, mire nuo ap-;r- rugpjūčį0 21 d., Broad St. 
pikniko, kuns įvyks šeštadie- rų> pietų laiku, pereitą ąntra- degimo. " ~ —
nį, 25 d. šio mėnesio, Crystal dienį, Brooklyne.

I nu
Dvi dieni beliko iki nasku- plėšimas, kurį atliko, 

tinio šios apielinkės didžiojo 4
pikniko, kuris įvyks šeštadie- rų> pietų laiku, pereitą ąntra- degimo. Nelaimė įvyko per- 
nį, 25 d. šio mėnesio, Crystal dienį, Brooklyne. Tas atsiti- eitą penktadienį; kada jis 1b- 
Lake Parke, ant Eagle Rock ko prje Bay 19th St., 

~ > N. J. į Cropsey ir Bath Avęs., 
pasakiškai žavinti vieta|ižais Rubel Ice Corporation ir 

ne visiems yra matyta,į tik pusketvirto bloko nuo po- 
tik vienas lietuvių pikni-į licijos stoties, 
ten tebuvo per daugelį! Puolimas įvyko šarvuotam 

metų. Buvusieji tame piknike1 pinigij 
I negalėjo atsigėrėti vietos pui- nantis 
I kybe ir patogumu, tad jie visi paimti 
| smarkiai rengiasi į šį pikniką, banka, ao o a a »o— J J **

į spaudos dar kartą šįmet pasigro-

kalno, West Orange, 
Toji 
dar 
nes 
kas

tarp davo į Uoką gasoliną' iV nu- 
prie- mestas degtukas ' užžiebė pa

lietą gazolihk ir k&ravotoją 
a'pde'gino. ’ ! ' '

Visi nusištačiusieji prieš ka
rą ir fašizmą, ypač ’moteris, 
turėtų ruoštis skaitlingai da- 

nuyežimui į lyvauti pasitikime J. "V. dele—

ligoninėje. Bus palaidotas! 
rugpjūčio 25 d., šv. Jono ka-l 
pinėse. Mirusio sesutė, No- 
barienė,-ir tėveliai prašo visų 
atsilankyti į šermenis brolio— 
sūnaus, kuris nelaimingai 
Siskyrė nuo visų.

at-

Kuo greičiausiai užsiregis
truokite važiavimui [ 
naudai ’pikniką šią subatą, 25 
d. rugpj., W. < 
Bušai išeis nuo “Laisvės” sve-l 
tainės 2-rą valandą po pietą.! Apskritys darbininkų spaudos! 
Kelionė $1.00 į abi pusi.

--į žėti. Be to, ten suvažiuos 
Orange N J. daug svieto iš visos apielinkės, 

nes pikniką rengia ALDLD 2

Purvėnai Naujam Biznyj
Draugai Purvėnai šiomis 

dienomis atidarė vyriškų dra-

pervežimo trokui arti-
prie minėtos ledaunės
pinigus u-,t

Pinigų vežikai jaunačių į Pasaulinį Prieškarinį-j 
apvažiavę

Mariona 
metų amžiaus, 
mirė rugpjūčio

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

tas ir už prieinamą kainą.

50!
St.,1 
pa-l 
šv.

Lapinskienė,
35 Devoe
21 d. Bus 
rugpjūčio,7 '• skyrius1' Pi’iešfašistinį Moterų Kongre-I laidota 24 d. 

sugrįžo iš Į Jono kapinėse.
Mato- Paryžiaus ir išduos raportą at

einantį penktadienį, 24 d. naši graborius 
rugpjūčio (August) Webster į Ballas (Bieliauskas).

buvo apvažiavę - —
Manhattan kompanijos bankol^b kuiios ką tik 
ir turėjo daug pinigų. ------
mai, plėšikų žinota tie keliai 
ir išanksto rūpestingai supla
nuota, prisirengta.

Iš pat ryto ten pribuvo vįe-
Į naudai, tad ir tikslas lygiai j 
gražus, kaip pati vieta.

Kad nereikėtų apsivilti ir nas su triračiu vežimu, persi- 
paskutinę minutę liktis namie, rengęs 
visi norintieji važiuoti privalo) riu), kuris prabuvo iki .pietų, 
užsisakyti vietą buse prieš’būk tai laukdamas ledo. Vos 
šeštadienį, kad galėtume už-|Spgjus šarvuočiui trokui susto-

prekiautoju (pedle-

Laidotuviij apeigomis rūpi-, 
Matthew “P.!

Puikus Delegačių Pasitikimo Mitingas I

bužių krautuvę, kuri randasi i sakyti tiek busų, kiek reika- ti jr vežikams išlipti iš troko, ^ruPe.__ ___ .. . . i „u: .v • . . kur 1po num. 1456 Flatbush Ave., ūnga. Bušo kelionė į abi pusi pedleris numetė maišus ir at 
Brooklyne.

R

52-ras 52-rasPIKNIKAS
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO
' • Subatoje

August-25-Rugp  jūčio
Klaščiaus Clinton Parke
Maspeth ir Betts Avės., 

Maspeth, N. Y.
GRIEŠ DVI ORKESTROS 

Retikevičiaus ir Levandausko 
Pradžia 2:30 valandą dieną

kamuoja $1. Įžangos į pikniką statė prieš vežikus mašininį 
tikietas yra 25 centai ir už tą Į šautuvą. Tuo pat sykių pri- 

i.. |)UV0 paskui troką trys maši
nos su būriu vyrų, ginkluotų 
mašininiais šautuvais ir užko- 
mandavojo visus iškelti ran
kas augšfyn, atliuosavo ledau
nės telefoną, nuginkląvo ve
žikus, sueiliavo visus laųkįąų- 
čiųs ledo ir stvėrėsi krauti są- 
vo piąšinon maišus, sų pini
gais, : . t ‘ , .....

I Taęiaus jįe f nespėjo yiską 
i susikrauti, pabėgo su $427,r 
950, bet paliko $2.9,000 ir.mą-

patį tikietą yra proga gauti 
, vieną prie įžangos
duodami] dovanų: $5, 
ir $1.

Piknike dainuos
Choras iš Newarko, Aido Cho
ras iš Brooklyno ir Pirmyn 
Choras 
įvairių 
kiai iki

tikietų
$3, $2

Sietyno

iš Great Necko. 
valgiu) ir gėrimų.
2 vai. ryto.

Bus
Šo-

North Hudson ligonbutyje, 
Weehawken, N. J., tapo ope-
racijos keliu išimta atdara sa- lininį šautuvą,, kuomęt pagij,u-

Gerbiama Brooklyn© ir apielinkčs 
Lietuvių Visuomenė!

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

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, 
pasimatyti su senais pažįstamais, 
pasišokti ir pasivaišinti.
’• Kviečia pikniko komisija:

ga (safety pin) iš 9 mėnesių 
vaiko koserės, kur ji išbuvo 
įstrigus dešimtį dienų. Vai
kutis, Robert Liessen, sakoma, 

I esąs geroje padėtyje po ope
racijai. Vaikas buvęs pasida
ręs pikčiurna pastaruoju lai
kotarpiu, bet niekas nežinojo 
to priežasties iki nuėmė X-Ray 
paveikslą.

to pastebėti. Vežikai juos vi
josi, šaudydami iš palikto ma
šininio šautuvo, bet nepatąi- 
kė, visi pabėgo. Trys įš- jų, sų 
pinigais, pabėgo laivukais už 
19 blokų nuo plėšimo vietos. 
Kol kas nė vienas nesugautas, 
nors signalas paleistas per 5 
valstijas.

-i-

smarkiai veda kampa- 
surinkimą miliono pa

IWO 
niją už 
rašų ir 
liuosavimą d. Thaelmanno

PRANEŠIMAI
VISŲ ATYDAI 

Draugai, kuris turite N. 189,, tai
A.L.D.L.D. 24 kp.

Pirm, a Jackus ir Se|c. S. Ząbavfčius ! daro lietuvių organizaci- 
JŽANGA 40 CENTŲ jos tuto svarbiu reikalu ?

v tas išlaimėjot A.L.D.L.D. 24 kp. 
miliono centų UZ pa- pirmą dovaną, paukštuką. Malonėki- 

. te atsišaukti pas komisijos narę, M.
Yuškienę, 79 Hudson Ave.,. Brook- 

" lyn, N. Y.’ -
< < i.jos tuo svarbiu reikalu? ' (198-199) ■

manevrai, ginklavimosi ir 
abelna karo propaganda, taip-' 
gi'tas faktas, kad kapitalisti-l 
nė spauda stengėsi kiek galint 
užgniaužti žinias apie moterų 
delegacijos išvykimą bei su
grįžimą ir apie patį kongresą/ 
aiškiai rodo, kad karas graso! 

_______ ____ , v o__. labai greitoj ateityj. Dėlto! 
Imas labai šaunus masinis mi- mūsų užduotis padaryti šį su-l 

.penktadienį, 24 d. sirinkimą -reikšmingu ir pasi-i 
rugpjūčio, 7:30 vai. vakaro, stengti, kad šis delegatų ra-l 
Webster Hali, 119 East llth portas būtų išgirstas kuo pla
st., New Yorke. ' ' , į čiausia.

Šiame mitinge, apart pa.čių! 
cĮelegačių,! kalbės Roibert: Mi- L 
ųor, • kovingas darbininkų va
das ir Kornunistų > i Partijos , ! 
Centro Komiteto narys.' Dele
gačių, kalbėsiančių tame mi
tinge, sąraše matome ' , Ellą didelį balių, kurio pelnas eis sušel- 
Reeve Bloor, 73 metų amžiaus Jurgio Kulio, kuriam nesenai 
energingą kovotoją, delegaci
jos pirmininkę; Jessicą . Hen
derson, Tarptautinės. Moterų 
Taikos ir Laisvės Lygos veikė
ją; Clarą Bodian, veiklią Mo
terų Tarybų vadovę; taip pat 
Eųuilę McKeithen, negęę 
kampininkę iš pietinių valsti

jų, naujos' •' Sharecroppers 
(kampininkzų), . Unijos narę, 
kurios pasiuntimui ir mes, lie
tuviai darbininkai, prisidėjo
me su aukomis.

; Paskutinių dienų įvykiai, 
ypač Japonijos provokacijos 
prieš ,£>ovietį Sąjurįgą-/ kariški 

‘ i
i

Jau buvo rašyta, kad iš 
Paryžiaus . nugrįžo ^pirmoji 
----- 5 Amerikos delegačių, 
kur jos dalyvavo Pasaulinia
me Moterų Prieškariniame- 
Priešfašistiniame Kongrese. 
Pasitikimui delegačių ir iš
klausymui jų nepaprastai 
svarbaus raporto, yra rengia-

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-UO72

DR. /. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: *

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

tingąs šį

Darbininkė.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Am. Piliečių kliubas rengia

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

.(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojw tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automębilius vestu

vėm, parčm, krikštynom ir kito
kiem reikalam. | ,/
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

po ligai buvo nupjauta koja. Balius 
įvyks 13 d. spalio (Oct.)' Lietuvių 
Pil. Kliube, 80 Union Avė.

Draugiškai kviečiam visus daly
vauti ir paremti šį draugą ir jo šei
myną. Įžanga tik 45 centai.

(198-199)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJJEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našles, kuri būtų apie 30 arba 
35 metų, kad būtų iš apielinkčs 
Brooklyn, N. Y., kad galėtum ypa- 

Malonėkite ant juo- 
Kreipkitės sekamu

tiškai susitikti.
ko nerašinėti.
antrašu:

J. B.
136 McKibben

KAIMINAS
St. Brooklyn, N .Y. 

(199-201)

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

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

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

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

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Ch rokiški Skau- 
d u Iiai» Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PL

New York
Valandos—9 A. M. iki 8
O sekmadieniais 9 iki 4

P. M.

V*




