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žymo 1 .programa kur kas 
silpniau pasirodo nominaci
jose. ,
' Dabar Sinclair garsinasi, 
kad pirmas jo. veiksmas kai
po gubernatoriaus bus pa- 
liuosuot iš kalėjimo Thomą 
Mooney. Čia irgi yra gud
rus atsiliepimas; į darbinin
kus balsuotojus. Šiaip Sin
clair visomis keturiomis ei-

Meta'i XXIV. Dienraščio XVI

vadams paliko paskirt strei 
ko pradžią.

Ginklai ir Streiklaužiai
Streiko' komiteto pirmi

Fabrikantai Atsisako Eiti net į Derybas Su , j H 
Unija; Darbininkai Priverčia Vadus Šaukti

Streiką; Nesiduokit Mulkint NRA Komisijai

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

1 sisakė eiti į bet kokias dery
bas su unija. Jis šį streiką 
vadina “prievarta” ir NRA 
įstatymų laužymu ir sako, 
kad derėtis su unija “taibū- 
tų kirsti* smūgį pramones 

: atgaivinimo p r o g r a mai.” 
įTokį atsakymą fabrikantai 
davė valdiškai Darbo Komi
sijai, kuri dabar taipgi nu
mato, jog streikas neišven
giamas. Bet darbo ministe
rija' ketina paskirt trijų as
menų , specialę komisiją.
Streikui prasidėjus, ši.komi
sija neva tyrinės sąlygas 
dirbyklose, stengsis greitai 
suvest kapitalistų atstovus į 
derybas su unijos,atstovais, 

i Tuo būdu bandys darbinin-' 
įkus sumulkinti ir trumpu 
laiku streiką iškrikdyti.*

PATERSON, N.J.—Strei- 
kan išėjo apie' 1,000 Natio
nal Piece Dažyklos darbi
ninkų. Prasidėjo masinis 
pikietavimas. ;> Tai yra pri
tarimo j streikas Williams
port,' Pa., tos pačios kompa
nijos dažytojams, kurie pir
miau sustreikavo. '

PATERSONE 1,000 DAŽY 
TOJŲ STREIKAS

auksu sudarė 68.1%, o auksu 
ir užsienių valiuta— 77%.

BERLYNAS.—Pagal Unit
ed Press’os pranešimą rug
pjūčio 29 d., Hitleris rengia
si paliuosuot 3,000 politinių 
kalinių. Veikiausia - būsiąs 
paleistas ir drg. Torgler. 
Apie drg. E. Thaelmanno 
paliuosavimą, tačiaus, nebu
vo kalbos. .>/

Rytiniai k e t v i rtadienia 
pranešimai nieko nesąkS 
apie tą Hitlerio manifestą? 
Reikia suprasti, jog tik pa* 
smarkintas spaudimas iš 
darbininkų pusės tegalės 
priverst Hitlerį paleist re
voliucinius kalinius.

WASHINGTON. >— “So
cialistas” Upton Sinclair, 
kandidatuojantis j Califor- 
nijos gubernatorius ant de
mokratų tikieto, prašėsi, 
kad Rooseveltas priimtų jį 
pasikalbėti apie politiką. 
Rooseveltas atsakė, kad jis 
gali atsilankyt, kaip ir bile 
kuris asmuo; bet apie poli
tiką negalėsią būt kalbos. 
Tai gera “nosis” Sinclairiuu 
kaipo NRA politikos agen-

BUFFALO, N. Y.—Vals- 
tijiniame Amerikos Darbo 
Federacijos s u v a ž i a vime 
rugp. 28 d. įvairūs vadai 
skelbė karą delei visų rau
donųjų iššlavimo iš šios or
ganizacijos. Juos už tai pa
gyrė savo kalboj New Yor- 
ko valstijos vice-gubernato- 
rius Bray. Jis Darbo Fede
raciją vadino “tvirtuma 
prieš radikalizmą ir komu
nizmą.”

Suvažiavimo diskusijose 
lyderiai neva pritarė bedar
bių apdraudai valstijoj. Bet 
tokia apdraūda būtų teikia
ma tik per kokias 16 savai
čių į. metus,Į h iš( jos^nįeko 
negalėtų gaut milionai da
bartinių ‘ bedarbių. ’ Vadai 
taipgi pasisakė už darbo su
trumpinimą iki 30 valandų 
per savaitę, bet jie nereika
lavo atatinkamo algų pakė
limo darbininkams.: n :

NRA Bandys Streiką Sulau
žyt su Savo Komisijos 

Pagelba
Tą žingsnį Darbo Federa

cijos vadai noroms-neno- 
roms daro dar todėl, kad 
Audimo Fabrikantų Institu
tas per savo pirmininką

mėn. ČekoslovakijaRugpj 
įsileido 8 vagonus kiaušinių. 
Iš Lietuvos įleidžia 1 vagoną. 
Šiemet Pienocentras ir priva
tūs eksporteriai kiekvieną mė
nesį mažiau negu pirma kiau
šinių eksportavo, bet liepos 
mėn. eksportuota 46.9% dau
giau, negu pernai liepos mė
nesį.

Daugiau kiaušinių šiemet 
išvežama ne todėl, kad žmo
nės Lietuvoj negalėtų jų su
valgyti, bet todėl, kad skur
das, pinigų stoka verčia juos 
atsisakyt nuo kiekvieno geres
nio kąsnio.

Žvyras su Žmogaus Griaučiais 
ant Kelio

Netoli Panevėžio, vieno kai
mo gyventojai gegužės mėn. 
taisydami kelius pradėjo vežti 
iš netoliese esančių kapiniu 
žvyrą. Bet žvyro duobėje jau 
nebuvę, todėl kai kurie darbi
ninkai pradėję žvyrą semti iš 
kapinių, ir atkasę vieną kapą 
su žmogaus griaučiais žvyrą 
nuvežę ant kelio. Ūkininkams 
už tai buvo iškelta byla apie- 
linkės teisme.

Anglai Perka IŠ Lietuvos Miš
ko Medžiagą

Vienas Lietuvos miško pir
klys šiomis dienomis 
firmoms pardavė 6,000 
apvalių pušinių rąstų, 
gus už rąstus anglai iš 
sumokėjo. Dabar rąstai 
pėdoje kraunami į laivus

Lietuvos Banko Aukso Fondas 
rugpjūčio 16 d. siekė 55.28 
mil. litų, 'Užsienių valiutos— 
7.19 mil. lt., diskontas ir pa
skolos — 82.36 mil. litų, ban
knotų apyvartoje — 81.13

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE

Trys Dienos: 1, 2, ir 3 September-Rugs
Bus įvairių sportiškų žaislų: ristynių, bokso ir kitokių 

Iš visų Mass, miestų dalyvaus chorai, kurie duos 
gražią dailės programą.

GERA MUZIKA ŠOKIAMS.

Labor Day, 3 Rugsėjo (September) t
Čia dalyvaus mainierių kvartetas iš Wilkes

»<.w.

Barre ir bus visos apielinkės miestų chorai.

QUARTETTE CLUB PARK 
Barnesdale, New Britain, Conn

ĮŽANGA TIK 25 CENTAI Žydų Kliubai Sukels * 
1 $2,000 “D. Workeriui’

NEW YORK 
lis Žydų Darbininkų Kliubų 
Pildantysis Komitetas pasi
žadėjo per tuos kliubus su
kelti beilt $2,000 finansų ^, 
“Daily Workeriui”. Ir tuos 
draugus žinant, aišku, jog I 
jie įvykdys savo pasiryžimą. 
Tai yra stambus prisidėji
mas prie $60,000 fondo, už
kurį dabar eina vajus.

Kaip jau minėta, $10,000 
tų pinigų eis Kom. Partijos 
veiklai. Visi kiti yra skir 
riami sustiprint “Daily 
Workerį ir leist jį kasdien 
trimis laidomis.

Lietuviai darbininkai, ne~- 
atsiliktė!

Kyla Paklausa Ąžuolinės Miš
ko Medžiagos

■ ■’/

Francūžų ir ’ Belgų firmos 
kreipėsi į Lietuvą, teiraudamo- 
sios apie ąžuolinės miško me
džiagos Lietuvoje kainas ir 
eksporto sąlygas.

• ŽALIOJI.—šiomis dienomis 
du Šūklių kaimo broliai kata
likai Jeronimas ir Antanas 
Būbnaičiai nuėjo į vakaruškas. 
Ten gerokai pasilinksminę ir 
įsigėrę “valstybinės” ėjo na
mo. Beeidami broliai susiki
virčijo.

Pirmasis užsipuolė antrąjį, 
kam šis tiek mažai pinigų dė
jo del degtinės, o tiek daug 
gėrė žodis po žodžio 
vis didėjo. Pagaliau jaunes 
nysis brolis Jeronimas netver 
damas pykčiu, taip kirto laz 
da savo vyresniam broliui An-^00 myl 
tanui per galvą, kad tas krito1 Zdaniūtė 
be sąmonės. Tuojaus buvo nu-'ne§a 
vežtas į Vilkaviškio ligoninę,' njka 
bet rytojaus dieną mirė. Už 
mušėjas brolis buvo suimtas ii 
nugabentas į Vilkaviškio kalė 
j imą.

Didysis Piknikas /Laisvės” Naudai
Nedėlioję, 2 d. Rugsėjo (September),

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike and Galloway Road, Philadelphia, Pa

PUIKI IR ĮVAIRI PROGRAMA

Chorai dalyvaus net iš Wilkes Barre, Shenandoah 
Brooklyno ir Newarko.

visi chorai duos geriausią pro
gramą, kokios nėra buvę Phila. 
apielinkėj. . •

Kadangi visi chorai rengiasi 
kuo geriausią dalį programos 
duoti, taip ir mes, rengimo ko
mitetas, nutarėme specialiai pri
imti chorus.

Tad visi iš visų kolonijų kuo 
skaitlingiausiai į šį pikniką.

Komitetas.

Philadelphiečių žiniai
PHILADELPHIA, Pa. — Į 

“Laisvės” pikniką busai pirmi 
išeis kaip 9 :30 vai. ryto, o kiti 

(kaip 11:30 vai. iš šių stočių: 
995 N. 5th St., 658 N. 10th St., 
143 Pierce St., 1415 S. 2nd St. 
ir Allegheny ir Tilton St. Ki
taip sakant, busai, kurie eis iš 
South dalies, sustos kiekvienoj 
stotyj, kur tik bus norinčių va
žiuoti į pikniką. Tad tie, kurie 
nesuspėsite važiuoti pirmais bu- 
sais, turėsite progą nuvažiuoti 
ir vėliaus.

Bet tie, kurie nesuspėsite va
žiuoti busais, tai galėsite vis 
tiek pasiekti pikniką ir vėliau 
gatvekariais. Iš visų miesto da
lių kainuos tik vienas “karte
ris”. Atvažiavę iki. Frankford 
Eleveiterio, atiduodami pasą, 
reikalaukit specialio paso, Tor 
66 car. Išlipę iš eleveiterio, 
gausite 66 car ir važiuosite, kol 
sustos. Nuo gatvekario linįjęs- 
daveš iki piknikui trokai, kiirie 
važinės per dieną. Tad visi į 
pikniką.

Didelis Darbininkų Sujudi
mas Visoj Pramonėj

McMahon, Gorman ir kiti 
United Textile Unijos vadai 
bijo, kad patys darbininkai 
gali išeiti į “nelegali” strei
ką, jeigu vadai jo nepa
skelbs. Todėl rugp. 29 d. 
Qorman pareiškę, kad šį f k iki ,
penktadienį bus išsiuntinėta1 4 *
telegramos penkiems šim- 
tams unijos lokalų įsakant 
jiems šeštadienį mest visus 
darbus bovelnos audyklose 
ir verpyklose.

Audėjai, Verpėjai, Rytoj 
Visi Sustreikuokite! j i

Demokratas U. ^Sinclair Darbininkų Apgavikas
Buvęs f Socialistas : Gavo

Daugiausia Balsų Kaip 
Demokratas > 

' SAN FRANCISCO, Cal. 
—Joks demokratas Califor- 
nijos istorijoj negavo tiek 
daug balsų nominacijose į 
gubernatorius ant demokra
tų tikieto, kaip dabar “soci
alistas” 1 rašytojas Upton 
Sinclair/ Jis savo prakalbo
se ir raštuose dedasi esąs 
didelis darbininkų draugas 
ir žada panaikint biednystję. 
Todėl sumulkina daug dar- 

1 bininkų ir gauna ypatingos 
paramos iš smulkiosios bur
žuazijos. Republikonų ^kan
didatas i gubernatorius; Mer

riam su atvira streikų Jau-

WASHINGTON. —Med- ir šilkų audėjai yra .taipgi 
vilnės audėjų visuotino. nubalsavę streikuot, bet jie 
streiko komiteto pirminin
kui Fr. Gormanui suplaukė 
tūkstančiai telegramų, ku
riomis audėjai spirtinai ver
čia rugs. 1 d. rytoj paskelb
ti streiką. Komitetui pri- įninkąs Gorman praneša, jog 
siųsta 25,£00 algų konvertu-! bosai išanksto ginkluojasi 
kų nuo audėjų verpėjų iš, kulkasvaidžiais ir bombomis 
pietinių valstijų; jais yra į prieš darbininkus 
įrodoma, kad pagal NRA can Detective Kompanijos 
kodeksą darbininkai iki šiol šnipai sjūlosi fabrikantams 
vidutiniai tegavo po $10.86 patarnauti kaipo streiko 
už 30 valandų darbo savaitę. į laužymo specialistai. '

Lewiston, Maine, katalikų 
kunigas Marchand per pa
mokslą prakeikė tuos, kurie 
pritaria streikui.

Kovon iki Pergalės!
Audėjai, verpėjai, išrinki

te kiekvienoj dirbykloj Savo 
streiko komitetus iš eilinių 
narių," ir visi bendru f ron-

Geros žinios! Luchovitskio apskrityje, Sovietų 
Sąjungoj, valstiečiai rekordiniai gerai suvalė javus 
nuo laukų, ir tą žinią linksmai skaito sieniniame 
laikraštyje.

Sovietai Gera Rašytojui i N. Y. Darbo Federacijos 
Šalis, Sako Will Rogers Vajus prieš Komunistus

Galės Streikuot Visas 
Milionas Darbininkų

Streikan būsią iššaukta 
na už NRA ir skelbia spar- 600,000 bovelnos audėjų ver- 
tesnius’ fąšistinimo žings-įpėjų. Gorman sako, kad 
nius negu prez. Roosevel-į veikiausia bus patvarkyta 
tas. Pavyzdžiui, jis siūlo iš- streikuoti ir vilnonų ir šilkų 
traukti bedarbius iš miestų į audėjams ir įvairiems mez- 
ir suvaryti juos į milžiniš-jgėjams. Iš šių pramonės 
kas farmų stovyklas., Kiti. šakų susidarytų dar 400,000 
jo pasimojimai taipgi paną- streikierių. ^aigi streikuo- 
šūs į Hitlerio.1 ■, tų visas milionas. Vilnonų

MASKVA. — N.Y. Times 
Banknotų padengimas ir kitų Amerikos kapitalis

tinių laikraščių bendradar
bis Will Rogers praneša 
apie Sovietų rašytojų suva
žiavimą. Sako, kad Sovie
tuose rašytojai esą “turtin
giausi žmonės”, bet jis, su
prantama, ir perdeda, pav., 
kuomet rašo, kad Maksim 
Gorkij gaunąs 7 milionus 
frublių per metus įplaukų už 
savo raštus. Reikia minėti, 
kad Will Rogers yra ir ju
moristas. Kaipo tokis, jis 
duoda, sau valią kartais da
lyką ištempti kaip kokią gų- 
jną. Tačiaus vienas faktas 
neginčijamas, kad naudin
giems Sovietų rašytojams 

| gyvenimas užtikrintas.

Japonai Užgriebia Sovietų 
Gelžkelio Pinigus

MUKDEN 
armija Mahchukuo šalyje 
užgriebė apie 370,000 rublių 
įplaukų iš Sovietinio Chinų 
Rytinio Gelžkelio.* Provo
katoriškai skelbia, būk tuos 
pinigus ima kaipo išlygini
mą žalos, kurią, girdi, “So
vietų agentai” padarę, bear- 
dydami traukinius ant to 
gelžkelio, Tai yra juodas 
išmislas.. Bet juk nerą to
kios niekšystės, kurią Japo
nijos imperialistai nędarytų, 
kad tik isprovoku’ot karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

PHILADELPHIA, Pa. — Jau 
gavom keliolika laiškų iš koloni
jų. Draugai visur sako, kad jie 
rengiasi ir tikrai bus “Laisvės” 
piknike. Draugė Navalinskienė 
iš Forest City rašo:

“Kas kur be mūsų apsieis, 
ypatingai tokiam “Laisvės” pik
nike? Jokiu būdu negalėtum iš- 

ginčas kęsti namuose.”
Ji jau rašė ir “Laisvėj”, kad 

iš Forest City atvažiuos kelios 
mašinos. O tai padarys apie 

kelionės. Drg. O.
Wilkes-Barre pra-) 

kad choras atvyks į pik- 
Ji taipgi sako, kad nega

lima apleisti tokį didelį pikniką
Drg. Tarvydaitė iš Easton 

Pa., praneša, kad eastoniečiai j 
jau prisirengę ir atvažiuos į < 
Phila. rugs. 2 d. Ji sako: “Jo
kiu būdu Eastonas negali aplei
sti savo pikniko.”

Taipgi ir iš kitų kolonijų 
draugai jau rašė pirmiaus ir 
dabar rašo, kad atvyksta skait
lingai busais ir t. t.

Nuo drg. binghamtoniečių ga
vom kelios savaitės atgal užtik-1 
rinimą. Iš Baltimorės keli bu
sai atšaus ir daugelis mašinų.

Iš Shenandoah Lyros Choras 
ir daugybė choro rėmėjų at va
žiuos. , > D. Zdaniūtė davė užtik
rinimą, kad jos choras turės bū
ti laimėtojas pirmos vietos.

Iš Elizabeth, Newark ir 
Brooklyn chorai taipgi gerai 
yra prisirengę ir žada nepasi
duoti D. Zdaniūtės chorui. Aiš
ku, kad prie šitokio rengimosi



hf^nber Brewers Board of Trade, Inc,

Pirma rei- 
paskui iš-

DR. J. J. JKAŠKIAUČIUS
371 < Lake St‘„ Newark, N. j.

, ‘ Telephone: Humboldt 2-7964

kad lapskaitliuot žudymo pabūk- 
pa- lūs, besiruošiant naujam ka

rui.

mui greičiau nuo jų pasiliuo-j bai daug reiškia, 
suoti. Nevisuomet, žinoma,'kam žmogui toki 
bet kartais yra naudinga da-1 bai telimpa, 
ryti tokie įčirškimai. Į.

Kai Jums sakė, kad senatvėj do.
1 <

■MWII

ĮDOMUMAI

Reikalauja Valdžios Kont 
roles Visai Amunicijai

įkąsti, tai tas reiškia liutui 
mirtį. Angis ir vėl sušnyp
štė, levas suprato, kad jis 
tūri būt nralaimėtoiu ir

programą. Jų pareiga raginti darbo 
žmones neduoti savo balsų už kapitalisti
nes partijas, bet balsuoti už revoliucinį

si prie karo. Pirmoj vietoj jų 
noras pulti Sovietų Sąjungą. 
Visi darbininkai ir darbinin
kės privalo masiniai dalyvau-

WASHINGTON. — Sena- 
tinė tyrinėjimo komisija pa
taria, kad valdžia imtų į tie
sioginę savo kontrolę visus 
dirbamus ginklus ir amuni
ciją Jungtinėse Valstijose.

kelią išėjimui iš krizio, už revoliucinę 
programą, kurią atstovauja komunistų 
kandidatas Sam Darcy!

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED Bl 
The Laisve Inc. 

every day, except Sunday, 
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW

Sinclair dar pereitais metais pasitrau
kė iš socialistų partijos ir pasisakė už 
demokratus. Ir šiuo tarpu jis veikia ne 
kaipo socialistas, bet kaipo tikras demo
kratas. Jis kandidatuoja, kaip pats sako, 
tam, kad padėjus Roosevelto “naujos da-

į ''FT'

Penktadien., Rugpj. 31,1934

Pik-1

(Daugiau bus)

Hartford, Conn

Jei jūsų verteivis negali jums pristatyti, telefanuokite stačiai mums

į

vą, pasirengus atakai.
Medžiotojas laikosi

u ■. ’ji

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March S. 1879
WW—*1 .................... '■     . ■ — ■ —; —-- —■> I — I

|ta kobra,” gyvenanti pietų 
i Afrikoje. Bušmenai medžio-

ažuot stojus su revolniciniu proletariatu; Į Laike sausrų pietų, Afri
koje laukai pasilieka gryni,, 
padengti tik medžiu lapais, ko i lanką, ramiai atsigulė. .

’ 1 Y , ji greitai j

kojė laukai pasilieka gryni,i. . -
ir----------c- ----- --------------c--- r----- -j-, . v
b e s i s u k ančioitiis žolėmis, i1 aJutus žmogų, 
kur tik raudonuoja skalos, j Prasiblaivo iš miego. 
Bet prasideda pavasaris. tai sušnypštė ir iškėlė gal-

i . .v v. .v . ; 7:30 vai. ši
i hnga koja išmuštų, is jos; yra jabai svarbi.

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............... $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn. N. Y.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months ...__ $4.00

Canada and Brazil, six months ........  $3.00

JACOB RUPPERTS BREWERY
BOTTLING DEPARTMENT

y " ; ? V ATivatęr 9-1000 ■ , ' V
;. .P.H-i -.k y.<--r t

Tekstiliečių Streikas 
Neišvengiamas
1 Šiuos žodžius rašant, viskas rodo, kad 
tekstilės pramonės darbininkų visuotinas 
streikas turės būti neišvengiamai pa
skelbtas rugsėjo mėnesio 1 d. — rytoj. 
Tai, žinoma, įvyks vyriausiai todėl, kad 
tekstilės pramonės darbininkų padėtis, 
dėka Roosevelto NRA, pasidarė nepaken- 

'čiama, baisi, ir darbininkai griežtai rei
kalauja eiti į streiką. Nei joki ADF va
dų manevrai, kaip dabar dalykai išrodo, 
nesulaikys tekstiliečių streiko.

Medvilnės Tekstilės Institutas (fabri
kantų įstaiga) griežtai atsisakė tartis su 
valdžios sudaryta “Nacionale Darbo San
tykių Taryba” (National Labor Relations 
Board) ir su United Textile Workers

į Unija.
Tekstilės baronai nesukalbami, kadan

gi jie žino, kad, nepaisant visokiu iš val
džios pusės 'manevrų ir gražių žodžių už 
darbininkus, valdžia bus su jais, su fabri
kantais. ,

Šis tekstilės darbininkų streikas bus 
pirmas tos rūšies Amerikos istorijoj — 
pirmas visuotinas tekstiles pramonės 
streikas.

Manoma, kad, apart 500,000 medvilnės 
(vatos) tekstilės darbininkų, į streiką 
bus iššaukta dar 300,000 darbininkų, dir- 

—7-bančių dirbtino šilko ir šilko audinyčiose * 
5r verpinyčiose.

Vadinasi, arti milionas tekstiliečių išsi
lies kovon už pripažinimą darbo unijos, Į 
prieš skubos sistemą fabrikuose, už di
desnes algas.

Kiekvienas tekstilietis darbininkas pri
valo stoti kovon ir energingai laikytis 
streiko lauke.

Kuodidžiausia vienybė, kuostipriausis 
pasirįžimas privalo apimti visus streikie- 
rius.

Ten, kur fabrikuose veikia dvi arba 
daugiau darbo unijos, darbininkai priva
lo sudaryti bendrą frontą ir bendrai lai
kytis prieš bosus.

Visur streikieriai turi kuoveikiausia iš
rinkti iš savo tarpo gerus streiko komite
tus, į kuriuos turi būti įleista labiausiai 
pasišventę kovotojai ir ištikimiausi jų 
reikalam darbininkai.

Eiliniai nariai privalo imti į savo ran
kas visus streiko reikalus.

Saugoti ADF lyderius, kad jie streiko 
neparduotų.

Be abejo, samdytojai, su pagelba savo 
spaudos ir kitų propagandos organų, dės A/- ’ < • v • ' •visas pastangas įnešti į nesąmoningų 
darbininkų eiles “raudonąjį baubą,” kad 

-čia ir ten streikieriai esą komunistai, 
f<4Maskvos agentai,” etc. Išanksto tuos 

dalykus darbininkai turi žinoti ir. prie 
, jų prisiruošti, kad galėjus atatinkamai 

y atmušti.
Tekstiliečiai darbininkai! Visi, kaip 

vienas, į visuotiną tekstilės pramonės 
darbininku streiką!

_________________ ♦

{Delei Upton Sinclair Laimėjimo
b Pereitą antradienį Californijoj įvyko 
preliminariniai balsavimai. Kandidatuo- , 
jąs demokratų sąraše į gubernatorius ra-

• šytojas socialistas Upton Sinclair' gavo 
310,951 balsą, ir tuo būdu jis pasilieka de
mokratų partijos oficialiu kandidatu rin
kimams, kurie įvyks lapkričio men. 6 die- | 
ną. Republikonų partijos kandidatu pa- |

. Bilieka esamasis gubernatorius M^i'riam' Į 
(Komunistų Partija stato d; Dalrcy).

lybos” politiką pravesti gyveniman.
Apie patį Sinclairį, kuris lietuviams 

darbininkams gerai žinomas, kadangi tu
rime jo parašytas kelias knygas lietuvių 
kalba, galima pasakyti sekamas: Karo 
metu jisai rėmė imperialistinį karą, rėmė 
Wilsona. Po karo, jis prisipažino pada
ręs didelę klaidą ir tuo būdu jis pradėjo 
flirtuoti su komunistais, kai kada netgi 
parašydamas į jų leidinius, gyrė Sovietų 
Sąjungą, bet organizaciniai jis pasilaikė 
su socialistų partija. Dabar, įbridus ka
pitalizmui į neišbredamą krizio balą, .tas 
pats Sinclair kartoja tą pačią klaidą:;

ir kovojus prieš kapitalizmą, jis stoja į 
kapitalistinę partiją ir bando gelbėti ka
pitalizmą.

Sinclair turi išdirbęs savo planą, vadi
namą “Epic” (End Poverty in Califor
nia — “padaryti galą biednatvei Cali- 
fornijoj”), kuris apima viską, bet pilnas 
demagogijos ir darbininkams neduos 
nieko.

Sulyg šituo planu, Sinclair mano paim
ti visus tuščius fabrikus, apmokėti jų sa
vininkams, “kas jiems priklauso” ir 
šaukti darbininkų^ juosna dirbti. Pa
dirbti gaminiai būsią jų. Iš kitos pusės, 
jis mano iš farmerių, kurie negali užsi
mokėti taksų, imti žemės produktais, ir 
juos gabenti į miestus ir duoti darbinin
kams, dirbantiems fabrikuose, o pastarų
jų pagamintus daiktus^-farmeriams.

Jis stoja už išleidimą tam tikrų šteita- 
vų pinigų.

žodžiu, Sinclair su savo planu demago
giškai žada visiems visko; jis žada pa
naikinti vargą ir biednatvę; jis net kal
ba ir apie “uždavimą smūgio” kapitaliz
mui.

Sinclairio laimėjimas preliminarinių 
balsavimų parodo būtent tai, kokis skur
das apsireiškia Californijoj ir kokis ne
pasitenkinimas kapitalistinėm partijom 
ir senais politikieriais žmonėse veikia. Be 
to, Sinclairio pareiškimas, kad jo, pata
pus gubernatorium, pirmu žingsniu bus 
paliuosavimas Tamo Mooney, be abejo, 
prisidėjo prie jo laimėjimo, kadangi dau
gybė darbininkų jau senai už tai kovojo.

Kaipo naujas “kairysis” demokratas, 
kaipo visko visiem prižadėtojas, Sinclair, 
be abejojimo, suklaidino ir suklaidinis ne 
vieną darbininką. Buržuazija taipgi jį 
remia, kadangi jis pažadėjo (ir ji žino, 
kad tai jis išpildys) rūpintis ir josios rei
kalais—padaryti vilką sotu ir ožką čiela.

Republikonų partijos kandidatas į gu
bernatorius Merriam yra streiklaužis ir 
atviras reakcininkų palaikytojas, stam
baus kapitalo atstovas.

Californijos komunistų pareiga aiškin
ti darbininkų masėm tą demagogiją ir 
maišatę, kuriomis Sinclair puošia savo

greitai traukiasi nuo tik už
mušto laukinio veršio.

Kobrų yra kelios veislės.! Berlynas.—Spėjama, 
Pati pavojingiausia yra,lsavo įpėdiniu Hitleris

i Geltonoji Mirtis
Pietų Afrikos gyventojai

■ sako, kad jie tik du dalykus | - - - - .----------------- -------
I atskiria be klaidų: tai aukso' taiP vadinama, “pleiskanuo- skirs Rudolfą Hessą.

spalvą ir liūto balsą. Liūtas I 
pradeda augštesniu ir už-' 
baigia griausmingu, balsu. ,ant kobni ir ihl. W" 
Jiš pradeda rėkti tartum ida^s sutePa Savo vilycias.

j kur tai po žeme, bet jo bai- i Atsargiai, takeliu eina |
L sas auga ir plečiasi. jbušmenas linkui;balos, kur,

i levas paliko savo auką.- Kd- į
|bi’a, pravijus priešą, susisu-

DARBININKU 
SVEIKATA

Dar Apie Triperi ( žmogui perauga, pefdidelė 
, .' v i pasidaro prostatinč liauka, tai Draugo gydytojo prašyčiau, t ( . f. . ... . ..., , , . . i priseina šlapimas išleisti pertolesnio patarimo apie mano1; , . , , _ , , \nn- . -• i + • 'tokia dūdelę. Bet prostatos

į gonorėjos arba triperio liga. ‘ Y .1 ‘ • peraugimas pasitaiko del ki-
1 tokių priežasčių, ne dėl tripe-

. | "tzi~ - i'7T' Trio, nors, žinoma, gali ir tri-11 tikrinti. Klause, ar icir.ksda-iVLM.1X1CV iinv ‘ I peris kuo prisidėti,
aplinkui, taip, kad nuolatos | ™as &ydaisi. Atsa iau, taip.

v -p v | Tai sako, bakterijos giliau Į Jūsų apystovose, Drauge, 
matytų savo pliesą. I įsibriovė, liga esanti chroniš-' bene būtų gerai vaikščioti į li
menas vis greičiau ir grei-|]<a Jokiu skysčių netyrė, tik goninės klinikąa •• _ ••

Laike pavasario lietų, šiltų, 
tartum pienas, laukai pasi
dengia įvairiausiomis kviet-ikankamoje atstoję ir eina I Kaip jūs patarėt eiti pas gy-i 

^aplinkui. Kobra, nenuleis- į dytoją, tai aš ir nuėjau,, pevsi-;. 
dama nuo jo akių, sukasi

Į komis, fijolkomis, lelijomis, 
j kafir medis žydi raudonai, 
: kitur pražydi dideli balti 

kvietkai, panašūs į puodus.
Pavasarį visi žvėrys palie- 

i ka savo urvus ir, viliojami 
| vandens, susirenka prie'

upių. Levas, pajutęs lengvą j gusi : angis išsitiesia 
būdą maistui, ten pat trau-1 pieskų. Bušmenas r

1 kia. Prie pirmutinio upelio 
j jis pasigauna laukinį veršį, 
i kuris maudės ir nesuspė- 
i jo pabėgti į badyklius. Le- 
I vas perkando jam gerklę, 

parsirito, pasidėjo pirmąsias 
dvi lopas ant savo aukos ir

; griausmingai suriko.
Bet dar nespėjo jo galin-jgū kobra, 

go balso aidas nusiristi, kaip j d 
artimai pasirodė storgalvė 

i angis, labai nuodinga, ir su
šnypštė. Sulyginus jos bal
są su liūto, tai labai menku- 

! tis, bet tai mirties balsas. Iš 
į po krūmo iššliaužė didelė 
j angis. Jos septynių pėdų il

gio kūnas, vietomis padeng- jau pasiekė kraują ir už po- 
tas rausvais taškais, žvilga;ros valandų jis negyvas.
nuo saulės spindulių. Ji pa-1 
kėlė pirmutinę savo dalį,! 
prie galvos išsipūtė, tartum Į 
kokia buožė. Jos mažytė ! 
galva, raudonos akys žiūri į i 
levą. Žvilgėdama prieš sau-1 
lės spindulius, angis-kobra 
kraipo galvą, pasirengus 
atakai.

Apie minutę laiko levas ir 
angis žiūri vienas į kitą, 

j Vienas levo smūgis, jo ga

(“outdoor cli- 
Čiau bėga aplinkui ją, O ji i pirštą j sėdinę įdėjęs, paspau-. nic, venereal disease depart- 
sukasi. Pagaliaus, nuvar-1 dinėjo, išspaudė iš organo bal-.ment”), miesto lėšomis.

Į 
j žuotų prostatą ir tt.

Galiu čia tik bendrai pasa- 
i kyti, kas maž-daug daroma

. Ten 
ant' tos materijos, panašiai, kaip ir Jus tyrinėtų, gydytų, masa-

■ visuomet kad išeina.
' Klausiau, kiek kainuos. Sa-j 
; ko, ims apie du mėnesiu iš-'
gydyt, tai bus apie 70 dolei ių.į tokia-|s atsitikimais.

’ Perbiednas, tai sa-j . t Valgyt galima bile ko, kas 
—gydykis na-, yra gamtiška. Nereikia

. vartoti deginančių, erzinančių 
(daiktų: alkoholinių svaigalų, 
i pipirų, muštardos. garsvyčių,

, . v. . ■ .110 <10! acto. Į kanalą leidžiama leng-
įdegimo nejaučiu, kaip tik ga- yo antjsepti§]<0 skiedinio, kaip, 
vau jūsų patarimu. Be to, tas; sakySim>

I 
šios ligos bakterijas, gonoko-l “Silver nucleinate (argyrol) 
kus. Sako, jei neišsigydysi ge-;5% solution. 8 ozs.”
rai, tai senam reikės per Leidžiama su paprasta vy- 
vamzdukę šlapintis, pats ne- riška šmirkštynėle, po trejetą 
galėsi šlapintis. į kartų per dieną.

Kaip matau, tas gydytojas kia išsišlapint, o . 
nori tik. pinigų kuogreičiausiai, lengvo leisti į kanalą to skie- 
gauti; nežinia, kaip jis gydy-Jdinio ir paskui palaikyti galu- 
tų. Jis minėjo, kad reikės su ką paspaudus keletą minučių, 
adata leisti vaistų į kūną. Ar; Karštos maudynės yra ge- 
be leidimo galima apseiti? 1 ras daiktas, prieš gult eisiant.

. . į Gydytojas masažuoja prosta-Atsakymas. .. . , .| tinę liauką porą kartų per sa- 
Tiesa, Drauge, kai kuriais, vaitę. Kartais jis leidžia ir 

chroniško triperio nuotikiais, vaistų į kanalo galą, per tam 
esti reikalo leisti į kūną tam tyčia išlenktą ilgą šmirkštynę, 
tikrų vaistų, kurie padidinai Bendras viso kūno sveiku- 
organizmo atsparumą prieš ; mas. kaip ir visame kame, 
bakterijas ir padeda organiz-į taip ir triperio atsitikime, la-

. Visai svei- 
' žinoma,! kam žmogui tokia liga nela- 

, o, jei ir prilim-
I pa, tai greičiau išeina, išsigy- 

Maistas, poilsis, saulė, o-

greitai į 
prišoka prie jos ir prispau
džia dvišaka jai galvą. An
gis sujudėjo ir nusiramino, sakau, 
Tada medžiotojas pasilen-, ko, duosiu vaisįų-r—gydykis na-; 
kia, įkiša jai į gerklę nedi- mie pats, kainuosiu doleriu į 
delį indeli ir išspaudžia nuo-' savaitę. Bet aš kur'kas ge-l 
dus. Bet neprityrę, jauni riAu Jaučiuos> ’>e«u 
bušmenai tankiau zuva, ne- 

, Kobros tyčia nu
duoda, kad jos jau negyvos gydytojas parodė paveikius,! 
ir kada jis prisilenkia, tai 
staigiai pakelia galvą ir 
dvi žalios sriovės nuodų 
tryška medžiotojui į veidą 
ir akis. Medžiotojas bai
siai surinka ir puolasi j ieš
koti vandens, bet nuodai

Prieškarinė Demonstracija.

Jaunuolių dienoje, 1 d. rug
sėjo, ruošiama prieškarine ir 
priešfašistinė masinė demons
tracija. Ji įvyks ant Park ir 
Lawrence gatvių kampo, 7 v. 
vakare, o Tunnel Parke bus į

demonstracija'reikės Jums per guminę dūdelę ras, pakankamai miego, gera 
( .... _ - ____ _____  Japonijos ir' (“catheter”) šlapintis, tai nė- nuotaika—bendrai, higijena ir
: gyvybę. Bet, jeigu Ji suspės Vokietijos imperialistai rengia-! būtinai taip yra. Tiesa, kai1 čia daug nusveria.

KAD UŽTIKRINT, JOG GAUNAT GERAI IŠSISTO 
VEJUSį GARDŽIAUSIĄ IR SVEIKIAUSIĄ ALŲ--

Nesakykite “Alaus”--sakykite RUPPERT’S

Jacob Ruppert o alus ateiną jums sąžiniškaipadarytas iš parinktiniausių grūdų, apynių, 
mielių.; Po padarymui, jis būna sudėtas švariuose, stiklais išmuštuose kubiluose 

j didžius lediškai šaltus skiepus, kad duoti LAIKUI pilnai padaryti savo dar
bų: Ruppėrt’s yra pilnai išsistovėjęs; jis yra ne tik patihkaihiausias 

skoniams,-bet sveikas ir maistingas

į RUPPERT S beer
w Mellow with age




