
KRISLAI
Lawrence ir Lowell.
Amerikonai Kovotojai.
Ginklai ir Amunicija.
Kas Padarė NRA.

Visi darbininkai duoda pa
garbą Lowellio audėjams. Jie 
buvo pasiruošę tūkstančiais 
maršuoti į Lawrence, Mass., ir 
ištraukti streikan dar tebedir
bančius ten audimų pramonės 
darbininkus.

Streiko pirmininkas Gorman 
atšaukė tą žygiavimą. Bet ti
kimasi, kad draugai lowellieciai; 
įvykdys pirmąjį savo pasiryži
mą, nepaisant Gormano uždrau
dimų.

Lawrence, centras didžių iri 
garsių kovų praeityje, dabar vis 
dar neišsijudina j šimtaprocen
tinį streiką. Pasistengkite, 
draugai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)
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Darbininkai Vu«/ šąli «ū|l

Vienykitės! Jūs Nieko • 
’ "'m

N e p r a la i mesite, Tik ’ 
Retežius, o i ši a imkite 
Pasaulį!

Metai XXIV, Dienraščio XVI

įj

j Sėkmingas Vaistas nuo; 
Plaučių įdegimo? j 

CLEVELAND, Ohio. —i 7 i
Amerikos Chemikų Draugi-1 
jos suvažiavime Dr. C. L. I 
Butler ir du jo bendrai pra
nešė, kad jie iš chininos 
(quinine) padirbo vaistai 

'.nuo plaučių įdegimo (pneu-| 
monijos). Bandymuose jie j 
užkrėtė tos ligos perais 301 
pelių tūkstantį sykių labiau, ■ 
negu butų užtekę jąsias nu-j 
marinti tomis bakterijomis.' 

gelius su valdžiomis. Ameriki- Bet duodami joms naujo; 
nius amunicijos makliorius ma- vaisto, jie 29 peles išgydė.! 
žai tekliudo; tegul žmonės laiko ] Žmonių gydyme nuo tos Ii-! 
juos “geresniais,” o jie ir toliau į gos šis vaistas taipgi pasiro- i 
kurstys karus, urminiai gabens j naudingas, nors dar ne-1 

, labiausia gar>a išbandytas, kad gali
ma būtų sakyti, jog tai vi- f . ----------------------------------
sai tikra gyduolė. Vaistas] MOTTO laSlle LaiVO ZlNIfK R ITFTTTVO^ 
vra pavadintas “beta—hvd- ! LIllIvu 1d LlElUfUu

Ateiviai kalbėdavo, kad tik-’ 
rieji amerikonai esą atsilikę, 
kas liečia kovą su kapitalistais.

Dabar pietinių valstijų bal
tieji ir negrai streikieriai savo 
kovingumu prašoka vietas, kur 
ateiviai sudaro daugumą teksti
lės darbininkų. Gaila būtų, jei
gu tarp draugų amerikonų gim
tų mintis, kad mes, ateiviai < 
darbininkai, atsiliekame. Visi 
tad išvien!

Senatinė ginklų tyrinėjimo 
komisija daugiausia kedena už
sieninius fabrikantus ir jų šmu
gelius su valdžiomis. ---------

užsieniams ginklus,
prieš Sovietus ir tuo pačiu lai
ku šmugeliškai plėš savo šalies
lzdą‘ |yra pavadintas “beta —hyd-

Y. 'roxy — ethyl — apoquinine.”Prof. Barnes rašo 
World-Telegrame, kad visą NR- 
A politiką sugalvojo didieji ka
pitalistai, siekdami geresnių pel
nų, suprantama, darbininkų lė
šomis. Jie nepritarė tik NRX 
įstatų punktui 7a. šiame punkte, 
mat, kalbama apie “bendrąsias 
derybas” ir organizuotų darbi
ninkų teises. Tam aršiausiai 
priešinosi vyriausias Roosevelto 
NRA advokatas Richberg. Taigi j 
7a ir buvo taip sutaisytas, kad 
jį kapitalistai ir valdžia leng
vai apeina.

Seneca, South Carolina.—Vaikiščiai milicininkai sustabdo automobi
lius, pravažiuojančius arti audyklų. Jieško neva streikierių “bombų”, bet 
tikrumoj stengiasi sustabdyt narius “skrajojančių” streiko būrių, klirie 

kovon išveda vis daugiau darbininkų.

Oficieriy Niekingumas
NEW YORK.—Betyrinė-R/f i !• v ir • i • 1 1 ' NEW YORK.—Betyrinė- mokslinciy Vaidai del jant, kas kaltas del laivo

8 STREIKIERIAI PAŠAUTI IR 132 'SUŽEISTI SAYLESVILLĖS KOVOJE
jojantis 300 streikierių bū-

Rhode Island Valstijos Gubernatorius įveda Karo Stovį; 
Šaukia Miliciją Conn, ir Maine Gubernatoriai

DARBO FEDERACIJOS VADAI IŠSISUKINĖJA NUO 
STREIKIERIŲ ŠELPIMO

SAYLESVILLE, R. I. —
Norėdami išvyt streiklau- rys užklupo Stehli šilko 
žius iš Sayles dirbtuvės, ją 
apgulė 8,000 streikierių. 
Juos ėmė šaudyti policija, o 
milicija įsiuto bombomis lai
dyti ir buožėmis daužyti. 
Aštuoni streikieriai bei pri
tarėjai liko pašauti, tame 
skaičiuje viena 73 metų am
žiaus moteris. Dviem dar 
pavojingai perskelta galvos 
ir šiaip sužeista 132 streikie
riai. To nežiūrint, darbi
ninkai tęsė įnirtusią kovą

dirbtuvę ištraukt streikan 
dar pusę tebedirbančių jos 
darbininkų. Pikietas greit 
išaugo į 1,000. Juos tuoj 
užpuolė valstijos kazokai ir 
policija; šešis darbininkus 
sužeidė ir septynis areštavo. 
Kairioji Unija šaukia į Vie

ną Frontą Lawrence
Audėjus

LAWRENCE, Mass, -i 
Šičia darbuojasi Fred Bie- 
denkapp, 1931 metų streiko 
vadas, narsus kovotojas. 
Kairioj i Nacionalė Audėjų 
Unija deda visas pastangas, 
kad streikan išvest dar te
bedirbančius darbininkus. Ji 
šaukia visus, nežiūrint poli
tinių bei religinių skirtumų, 
kovot išvien už darbo valan
dų sutrumpinimą iki 30 vai. 
per savaitę, už mašinų skai
čiaus sumažinimą darbinin
kui ir už algos pakėlimą.
Darbo Federacijos Vadai 
Atideda Streikierių šelpimą 

WASHINGTON. — Pir
miau buvo šaukiamas susi
rinkimas didžiųjų- Darbo 
Federacijos unijų vadų, ku
ris turėjo prasidėti vakar ir 
padaryti žingsnių, kaip fin
ansiniai sušelpti streikuo
jančius audėjus.. Bet pas
kutinę dieną Federacijos 
prezidentas Green ėmė ir 
atšaukė susirinkimą. Tą 
reikalą galima bus, girdi, 
apsvarstyt spalio (October) 
1 d . San Francisco j, kur 
įvyks Darbo Federacijos su* 
važiavimas. » ;

Kuomet fabrikantai, su
važiavę į Washingtoną, de- 
risi su Roosevelto paskirta 
streiko laužymo (neva “tai-' 
kymo”) komisija, tai vy
riausias Federacijos vadas 
padeda priešams, atidėlioda
mas medžiaginę streikie- 
riams paramą.

Pritarimo Streikai
WASHINGTON. — Au-

Naziai Pagrobė Austry 
Kataliką Vadą

Prijaukinta Stirna
Klapatinės kaim. Veliuonos 

valse, ūkin. Jurgis Mikšta, su
gavęs mažą stirnaitę namuose 
užsiaugino. , Stirna (patelė) iš
augo didelė ir gražiai atrodo.

Kadangi p. Mikšta gyvena 
prie pat girios, tai stirna jau 
nuo mažens išeina j mišką, pa
buvojus valandą kitą vėl grįž
ta namo ir atsistojus prie tro
bos durų, krapštydama jas su 
kojom ir cypdama prašosi, kad 
įleistų kambarin.

SALZBURG. — Hitlerį-1 prįeš užpuolikus, gindamiesi 
v _, Fxj uwxxxxj, akmenimis ir 

i Pus?’. Pasigro^e j kuom papuolė. Mūšiai per
valandų valandas bangavo 
Lonsdale Avenue. Pagal ka- 

JPa-! Pitaltetinės spaudos prane- 
iš* Vokietijos Ytle-; šimus> turbūt; nei v!enas P°'

ninkai perbėgo iš Bavarijos ■ plytomis 
i * • ’ - x - x ~ 1
katalikų šturmininkų vadą1 
Wiesnerj ir nusitempė jį peri 
Vokietijos sieną. Ką jami 
padarė, dar nėra žinios.
sieniais iš ______ _______ . ......
rininkai per radio garsia- ■ nemanas bei milicininkas 
kalbius vėl kursto nuversti neišliko “ n e p a v a išintas” 
katalikiškų fašistų valdžią' streikierių.
Austrijoj. Vieną kartą streikieriai

• ------------------- ; išplėšė dirbtuvės vartus, nu-
— - - - - - ! vertė sargybos namuką, su-

“Morro Castle” gaisro ir del 
žuvimo 135 žmonių toj ne- 

ABE'RDEEN, Škotijoj, į laimėj, pasirodė didelis ap- 
Mokslo Pažangos Draugijos j įleidimas iš Ward laivų 
kongrese profesoriai išsiko- kompanijos ir jos oficierių 

pusės. Pavyzdžiui, gaisri- 
Įnės pumpos buvo taip užlei
stos, kad beveik visai nedir
bo. Kapitonas Warms ir ki- 

išmoksta pakelt net 24 klem-1 oficieilai nedarė jokios 
kas, kol prieina prie maisto < tvarkos, kad valtimis galė- 
dėžėje. Kiti atsakė, kad tai, tų žmones išsigelbėti. Vie- 
mechaniškas išmokimas, oi na valtis nuleista vandenin 
ne protavimas. Kitką gyvu- .tik su vienu žmogum; tūlos 
liai darą pagal įgimtą nu- valtys užkliuvo, 
jautimą, o ne pagal protą.

Gyvulių Protavimo

liojo vieni kitus “atžagarei
viais”, “tamsūnais” ir kt., 
besiginčydami, ar gyvuliai 
gali protaut, ar ne. Vienas 
nurodė, kad tūli gyvuliukai

Vėl Giriasi “Sumušę” 
Chiny Raudonuosius

HONGKONG . — Fašisti- 
nė Chinijos valdžia skelbia
si, kad jos armija “sumušė” 
Chinų Sovietų raudonarmie--

■ . . • • v T • 1 • • . Žada Apsaugą Passaictraukti is Juichino miesto. *
Tuo pačiu laiku atėjo ži

nių, kad raudonarmiečiai 
žygiuoja ant Kweichowo. 
Kada bolševikai duoda į kai
lį Chiang Kai-sheko fašis
tams, jis paprastai pasigiria 
pasauliui, kad sumušęs bol
ševikus.

Streiko Laužytojam
PASSAIC, N. J.—Miesto 

majoras J. R. Johnson ir po
licijos komisionierius užtik
rino pilnai apsaugoti vadi
namus “ištikimuosius”, te- 

; bedirbančius nesusipratė
lius, nuo streikierių. Sumo- 

NRA GUBERNATORIUS bilizuota visa policija kovai
VĖL IŠRINKTAS prieš audėjų streiko pikie

tus. Botany dirbyklos bo-

'0*n n v i * * n *i 'vcilietuiluy<a, bu- j Šilko Dažytojai Keika- ardė gaisrinį vandens kra- 

KAUNAS Savaitės ekspor- |3Uja Geresnilj SąlygŲ i Neturint galvlžudiško^oo' i pieno perdirbimo bendroves J . c cm*- |i\eziuimL gaivazuaiSKOS po-

Sviesto Išvežimas

tui pieno perdirbinio bendroves 
pristatė sviesto 4,639 stat. 1936

,ną ir vos neužėmė fabriko.
i Nežiūrint galvažudiškos po- 

PATERSON, N. J.—Spe-' liei jos, streikieriai dar dukad visai _ ______
nenusileido ir t. t. Laivo į dėžes, kas sudaro 334,010 kilog- cialis N. Y. Times korespon-1 sykiu šturmavo fabriką, ku- 

I radio antrasis operatorius ! ramib Pieno pristatymas į pie- dentas praneša, kad rugs. 11 riam išbeldė langus. Paga-
* i -’viii., 'nirip« vp! nnrlirlpin Panrpisfni i , , . aaa v..t iv v ,Alagna norėjo šaukt kitus . ?.Tes vėl padidėjo. Paprastai d. atstovai 15,000 šilkų dažy- liaus, prieš streikierius buvo cinn lai Iru. aizinarA nv’ndn Irnnn ' . . Y ’ 7 Ašiuo laiku sviesto produkcija 

didėja. Mat atsiranda plates- tojų įteikė reikalavimus i pašaukta ir du artilerijos 
nes ganiavos ir paželia atolai, samdytojams: įvesti 30 va-

ir

>1
*1

PORTLAND, Me.—Maine sai pravedė savotišką bal- 
valstijoj tapo įšnaujo išrink- savimą, kuriame, girdi, “di- 
tas gubernatorium demok- dėlė dauguma” darbininkų 
ratas L. J. Brann, kuris ga- pasisakė, kad jie patenkinti 
vo 30,000 balsų daugiau už 
republikoną. Ir pirmas 
Branno žingsnis po rinkimų 
buvo pašaukt valstijos kar
eivius prieš streikuojančius 
audyklų darbininkus . Gal|byklos; vieną pikietuotoją

dabartinėmis sąlygomis. Au
dėjai neturi tikėti bosų blo- 
fais ir visi išeit j kovą.

Policija kelis kartus nuvi
jo pikietus nuo Botany dir-

balsavę už jį darbininkai areštavo, bet paleido, 
bent dabar supras, kokį sa
vo priešą jie rinkimuose pa
rėmė. Brann yra šimtapro
centinis NRA žmogus.

NUŠOVĖ MIEGANČIĄ
SWISSVALE, Pa.—Neži

nia kas per langą nušovė 
bemiegančią pačią buvusio 
policijos viršininko Th. 
Cummings.

Kuboj Teisia 13 Jūreivių
HAVANA. -— Prasidėjo 

kariškas teismas prieš tris 
oficierius ir 10 ’jūrininkų, 
kurie ant karo laivo padarė 
maištą prieš paskirtą laivy
no ministerį Ą. Gonzales. 
Oficieriams r e i k a laujama 
mirties bausmės, o jūrinin
kams po 10 metų kalėjimo.

1

pulkai su anuotomis.
Rhode Island valstijos gu

bernatorius Green sumobi
lizavo visą miliciją, kiek tik 
jos yra, ir įvedė karo stovį 
Saylesvilles apskrityje.
šaukia Dar Dviejų Valstijų 

Miliciją

landų darbo savaitę ir pri
dėti algos, taip kad darbi
ninkai nenukentėtų del va
landų sutrumpinimo. Jie 
taipgi reikalauja, kad kom
panijos griežtai pripažintų 
darbininkų uniją.

Dauguma dažytojų pri
klauso lokalui num. 1,733

Šiemet po didelių sausrų dabar 
palyginamai su ankstyvesnių 
laiku ganiavos yra pagerėjusios.

Pieno perdirbimo bendrovėms 
už ęksportui tinkamą sviestą 
išmokama: 1 rūšies vienam ki
logramui 2 litu 45 centai, II rū
šies 2 litų 35 centai, III rūš.— 
2 litu 20 centų.

Užsienių rinkoje sviesto kai
nos laikinai vėl kiek apmažo.

laivus pagelbon, bet jį sutu
rėjo kapitonas Warms.

Vyriausias laivo inžinie
rius E. S. Abott prisipažįs
ta, kad gaisrui kilus, jis vi
sai nėjo į inžinų kambarį, 
nors vyriausia jo pareiga 
buvo prižiūrėti inžinus va
rymui gaisrinių pumpų
visą mašineriją. 'Sako, pa
sižiūrėjau į gaisrą ir 
sprendžiau, kad “kiekvienas 

i tegul gelbėjasi, kaip kas iš
mano. .. aš pats bėgau sau, 
kiek tik galėjau.” Panašiai 
ir antrasis inžinierius ir ki
ti oficieriai—jie pirmieji 
gelbėjosi, palikdami virš 
400 žmonių valiai ugnies ir 
siaučiančių bangų.

Gal būt nenorėdamas, 
kad jam galvą kvaršintų, 
vienas oficierius nušovė pa
prastą jurininką, kaip liu
dija du laivo pasažyriai.

Ir tokie niekšai dar va- 
palioja, kad gal čia komu
nistai padegę laivą! i-

ij. L. C. Manseu šeimynos 
- --—----- j tebegyvena 12 “vaikų”' — 

Meksikos Darbininkų ir broliai 76, 73, 72, 67, 65, 64 
Valstiečių Federacija pri- ir 56 metų amžiaus ir sese- 
emė rezoliuciją užgyrimui rys—78, 70, 68, 61 ir 59 me- 
Amerikos audėjų streiko, tų.

nu-

Kodėl Trumpins Armijos 
Tarnybą Italijoj

ROMA. — Mussolini keti
na sutrumpint verstiną ar
mijoj tarnybą nuo 18 mėne
sių iki vienų metų. Tuo bū
du galės daugiau jaunuolių 
pervaryt per armijos malū
ną, nes kareivių skaičius ne
bus mažinamas.

Ilga-Amžė Šeimyna
QUEBEC, Canada.,— Iš

J

Amerikos Darbo Federaci- Audėjų streikui didėjant 
jos tekstiliečių unijos. Jei- kovai smarkėjant, prieš 
gu iki pirmadienio bosai ne- juos šaukia miliciją ir Conn, 
patenkins reikalavimų, dar
bininkai ketina sustreikuoti. 
Fabrikantai rėkia, kad tai 
būtų neteisėtas streikas, nes 
sutartis išsibaigia tik spalio 
24 d. Bet darbininkai, 
tyt, nepaiso jų riksmų.

ma-

Mažytė Planeta
NEW LONDON, Conn.— 

Harvardo Universiteto ast
ronomas Whipple pranešė, 
kad per teleskopą vėl tapo

ir Maine valstijų gubernato
riai.

Pietuose Kova Auga
CHARLOTTE, N. C. — 

North Carolinoj išnaujo pa
smarkėjo veikimas streikie
rių “skrajojančių” būrių, 
kurie uždarinėja tebedir
bančias audyklas, verpyklas 
ir :
uždarė dar kelias dirbtuves. 
Viename skrajojančiame bū
ryje, kuris 60 trokų ir au-

mezgyklas. Antradienį dejų streiko pirmininkas Fr.
J. Gorman buvo prasižio
jęs, kad kiti darbininkai ga
lės eiti j visuotinus strei-

įžiūrėta Hidalgo planeta, • tomobilių atvyko į Kenna- išreikšdami pritarimą
Nuo 1925 metų ji buvo lyg | 
dingusi. Ta planetukė ke
liauja tarp Marso ir Jupi
terio, apie 7,000,000 mylių 
nuo žemės.! Ji telūri tik dvi 
tris mylias skersai išilgai.

audėjams. Bet Darbo Fede
racijos prezidentas. Green 
paliepė jam ’’užsidaryt ar
moniką”, ir nuo to laiko> 

, Gorman nei cipt apie prita- 
LANCASTER, Pa.—Skra- rimo streikus.

I polį, buvo net virš 1,200 pi- 
kietininkų.

6 Pikietininkai Sužeisti 
Lancasteryj, Pa.
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Darbininką Konferencijos 
Rėmimui Streiko

|; CentrMinis Komunistų Partijos orga
nas “Daily Worker” siūlo kuoveikiausiai 
pradėti šaukti visuos miestuos darbinin
kų konferencijas (Labor Conferences) 
parėmimui tekstiliečių visuotino streiko.

Tokios konferencijos turėtų būti įšau
kiamos bendro fronto pagrindais. Jose 
turėtų dalyvauti visokių pažiūrų darbi
ninkų organizacijos: darbo unijų loka- 
lai, savišalpos draugijos, kultūrinės or- 
'ganizacijos, kliubai, komunistai, socialis- ! 
tai ir bepartiniai darbininkai su savo or
ganizacijomis.

Šitose konferencijose turėtų būti iš
dirbta programa parėmimui tekstilės 
pramonės darbininkų, kurie šiuo tarpu 
randasi kruvinoj kovoj su išnaudotojais 
—tekstilės pramonės savininkais ,ir val
džia. Jose turėtų būti aptarta ir nusta
tyta, kaip sėkmingiausiai paremti strei
kuojančius tekstiliečius. Kai kur būtų 
galima šaukti masiniai mitingai ir de
monstracijos prieš policijos, kompanijų 
mušeikų ir milicijos terorą, vedamą prieš 
streikuojančius darbininkus. Kitur bū
tų galima iššaukti prijautimo streikai ir 
net visuotini streikai, jei valdžia ir savi
ninkai nesiliaus vedę bjaurų terorą — 
šaudyhią ir persekiojimą tekstiliečių.

Be to; šitos konferencijos turėtų suor
ganizuoti medžiaginės paramos teikimą 
streikiėrlams: maisto rinkimą/ pinigų ir 
drabužiu'kolektavima. Tenka atsiminti, i 
kad greitu laiku tekstiliečiai streikieriai 
pasijus dideliam varge, trūkume. Jei 
darbininkų klasė greitai nesistengs ateiti 
pagelbon, tai, neabejotina, nemaža dalis 
streikierių, prispausti vargo, gali pasi
duoti ir tuo būdu sudemoralizuoti kitų 
darbininkų eiles.

Daugiąu. šitos konferencijos turėtų 
suteikti .pagelbą tiems streikieriams, ku
rie jau yra suareštuoti ir įkišti į kalėji
mus. Jiems reikalinga legalė pagelba; 
jiems reikalinga, beje, visokeriopa pagel
ba, pridąbojimas kalėjimuose, suteikimas 

■. maišto, aplankymas jų.
Atsiminkim, kad tokių aukų bus dau- 

'giau. 'Teroras nesiliauja. Streikieriai 
šaudomi ir areštuojami. Jau keliose val
stijose naudojama milicija prieš streikie- 
rius. Jei samdytojai nenusileis^ atsisa- 
| kys išpildyti darbininkų reikalavimus, 
tai, beHbejo, streikas tęsis ir streikjęrių 
kovos fODnos aštrės.

Tekstiles baronų ir valdžios terorui ne
simato galo. Kiekvieną dieną žinios pra- 

, neša apie naujas aukas, naujus šaudy- 
I mus ir brutališkus žalojimus tų, kurie 
■ šiandien didvyriškai kovoja už didesnes 

algas, už trūnipesne^ valandas, už geres
nes darbp sąlygas ir pripažinimą unijos.

Todėl šitokios konferencijos yra bųti- 
?nos. Yi*a būtina įtraukti į jas kuopla- 
LČtausias darbininkų mases.
. \Jisur^ kur tik konferencijos bus šau- 

os, lietuvių darbininkų organizaci-

1 .'4' •?“!   :---------  ,  ------------------------------------ r— —!------- :—

j4 gyvenimą, bę^lasįnį gyvenimą. Su-, 
grįžjg, jie, todeb to nei nebando užginčyti. 
Viši pripažįsta tą nepaprastai spartų ša
lies keitimosi; kūrybą, kokios Lietuva ne
matė ir nematys, iki ten išnaudotojų kla-

. sė viešpataus.
Tačiaus rašyti apie Sovietų Sąjungą 

viską gėrai, kaip yra, negalima, nes tas 
nepatiks jų bosams, nepatiks Lietuvos 
kunigijai, ponams ir fabrikantams. To
dėl didžiuma rašytojų savo įspūdžiuose 
bando įterpti tą būtent “blogumą,” kad 
Sovietų Sąjungos darbo žmones sunkiai 
dirbą, sunkiau už Lietuvos darbo žmo
nes. Vienas klerikalų rašytojas (“Ūki
ninkų Rytojui”) posmuoja, būk jis kur 
tai matęs “labai sunkiai1’ dirbančius sov- 
chozo darbininkus, kitas dar kur nors ki
tur, o “Liet. Žinių” redaktorius, p. Kar
delis (kurio vieną rašinį mes išspausdi
name mūsų dienraščio špaltose) suradęs, 
kad Dnieprogeso - .-fabrikuose (geležies , 
liejyklose) darbininkai sunkiai dirbą 
(kiek valandų į dieną jie dirba, jis užsle
pia; kad jie gauna mėnesį arba du į me
tus vakacijų—taipgi užslepia!).

Bet štai, pažiūrėkim, ką rašo tų pačių 
“L. Žinių” (laidoj už rugpj. 20 d.) kores
pondentas apie Lietuvos darbininkus ir 
jų “lengvatas.” Ten surandame:

Kauno m. savivaldybė per varžytines yra 
paėmus Babtų—Raudondvario plento staty
bos darbus. Prie tu darbu Kauno savival
dybė ima ir bedarbius. Už vieno kub. met
ro žemės iškasimą (reikia ligi 100 mtr. ir 
nuvežti) savivaldybe moka 50ct. Taigi dar
bininkai sunkiai dirbdami—per dieną dirba 
iki 14 vai.—uždirba per dieną 1,5-2,40 lt. 
Darbininkai sako, kad sąmatoj esą numaty
ta mokėti 90ct. už 1 mtr. Darbininkai rei
kalauja pakelti atlyginimą, o kadangi savi
valdybė su tuo darbininkų reikalavimu ne
sutinka, tai visi darbininkai—150 žmonių 
paskelbė streiką. Jie streikuoja jau kelinta 
diena. i »

Keturiolika valandų į dieną ir už tai 
gauna užmokėti po pusantro arba pustre
čio lito! Na, o Sovietų Sąjungos darbi
ninkai prie sunkesnių darbų tedirba tik 
po 7-6 vai. į dieną!

Taigi tie ponai, jeigu jiems rūpi darbi
ninkų' padėtis; jie turėtų pirmiausiai rū
pintis Lietuvos darbininkų būkle. Sovie
tų Sąjungoj darbininkai dirba sau. Juo 
skubiau ir rūpestingiau jie darbą atlieka,^ 
tuo greičiau artina sau ir visai visuome
nei naują gyvenimą, naują rytojų. O 
Lietuvos darbininkai, dirbdami po 14-ką 
valandų į dieną, krauna turtus parazi
tams!

Liet. Buržuazinio Rašytojo Įspūdžiai
1 i • ’'' •■ . *" ' <. ■ J •

Aplankius Dnieproges Pabūklą
matenir-r-syitėjo.' padangose I , o V PiQ U N Č
pažarais. f R p iUaįn l’i-šįkąjį i1 ; p I 1 D D 11 y ij f

■ ki
jos raginatnos atsiliepti: išrinkti savo de
legatus ir pasiųsti į jūs? Tekstiliečių 
streikas yra pirmas tos rūšies Jungtinių 
Valstijų istorijoj. Darbininkui! Padė- 
kim jiems laimėti jį!

Po 14-/tą Valandą į Dieną!
Važinėdami po Sovietų Sąjungą, Lie

tuvos buržuazinių fašistinių, laikraščių 
atstovai, be abejo, matė tą neužginčijamą 
tiesą, kad Sovietų Sąjungos darbo masės 
Jepaprastai greitais tempais kuria nąų-

į Rašytoją Pasveikinimas
Drg. Stalinui

Susirinkę į nesenai įvykusį visasąjun
ginį (pirmą tos rūšies pasaulio istorijoj) 
rašytojų suvažiavimą. Sovietų Sąjungos 
rašytojai pasiuntė sekamo turinio pasvei
kinimą d. Stalinui:

Brangus Juozai Visarijonavičiau!
Mes, Sovietų Sąjungos literatūrų atstovai, 

susirinkom šiandien į savo pirmąjį Visasą
junginį suvažiavimą.

Mūsų ginklas—žodis. Tą ginklą mes
įjungiam į darbininkų klasės kovos arsenalą. 
Mes norime kurti meną, kuris auklėtų sočia- ! 
lizmo statytojus, skiepytų budrumą ir įsiti
kinimą į milionų širdis, tarnautų jiems 
džiaugsmu ir'darytus juos tikrais visos pa
saulinės kultūros paveldėtojais.

Mes kovosime už tai, kad mūsų menas ' 
taptų ištikimu ir taįksliu ginklu darbininkų 
klasės rankose pas mus ir už rubęžįaus, Mes 
stovėsime viso pasaulių revoliucinės literatū
ros, dalyko sargyboje. i

Tą mūsų istorinę dieną mes pradedam i 
sveikindami Tave, brangūs Juozai Visarijo- i 
navičiAū, mūsų mokytoją ir draugą. |

Jums, geriausiam Lenino mokiniui, išti
kimam ir pAstoviarti jo dalyko tęsėjui, mes 
norėtumėm pasakyti visus juošir^ipgiausius. 
žodžius, kokie tiktai yra Sąjungos kalbose. 
Jdsų vardas tapo simboliu didžio,, atvirumo, 
jėgos ir pastovumo, apvienytų į tą vieningą 
ir bendrą, kas charakterizuoja bolševiko ti
pą ir čhhrakterį.

Brangus. Juozai Visarijonavičiau, priimki/- 
te mūsų pasveikinimą pilną meilės ir pagar- i 
bos Jums, kaipo bolševikui ir žmogui, kuris ' 
geniališku akylumų veda ^komunistų partiją 
ir SSRS ir viso pasaulį© proleįąriatą prie

Į!

žemiau telpa J. Karde- drauge su stepių “kovyl 
' lio, “Lietuvos Žinių” korės- šaknimis, J

p o n dento-redaktoriaus ap
rašymas apie tai, ką jis ma
tė Dnieproges, kuomet jis, 
su kitais Lietuvos buržuazi
niais žurnalistais, lankėsi 
S o v i etų Sąjungoj.., Kaipo 
buržuazinis rašytojas, f. jis, 
tiesa, vienoj vįętoj bando 
įpasakoti, būk jis : Pgirdė- 
jęs,” kad Vokietijoje djarbi- 
ninkai gauną to; ko dar; ne? 
turį šitos įstaigos darbinin
kai, tuo bandydamas ineva 
netiesioginiai pasakyti, kad 
Vok. darbininkai turi gėrės* 
nes darbo sąlygas. • Tai, ži
noma, netiesa.1 Sovietų me
talistai dirba trumpesnes 
darbo valandas ir naudojasi 
visa eile patogumų,' kurių 
neturi kitų kraštu metalis
tai.—“L.” Red.

Greitasis traukinys, kuris 
mus vežė iš Sevastopolio į 
Maskvą,. mūsų vagoną—pa
sirodė—dar apyaušriais at
kabino Kičkas stoty ir pali
ko mus, iškepintus ir apde
gintus karštos Krymo sau
lės, kuri jau gegužės pra
džioje čia, stačiai krintan
čiais spinduliais, nokino rau
donas vyšnias ir per vieną 
dieną tiek nuplikino mūsų 
pusiau šiaurietišką odą, kad 
p. Turauskienei teko paau
koti nemaža kremų, kad ap
saugotų odą nuo susprogi- 
nėjimų.

J” 
kurias pakirto 

traktorių velkami plūgai— 
išrauta ir forma ir esme.

Slenksčių čia dabar ir pa- 
skėmų nėra. 

• • ' * 1

Milžiniška geležies-betono 
užtvara užtvenkė Dnieprą 
ir pakėlė jo vandenį 37 met
rus augučio. .Vanduo užlie
jo ir paskandino ne, tiktai 
uolėtus Dniepro slenksčius, 
bei ir Kičkąs miestelį, ku
ris ir dabar, kaip nugrimz
dęs pasakų dvaras, visas su 
namais, sodais ir bažnyčio- 
ipis stovi dugųe užtvankos, 
kuri išsiliejo ligi 6 kilometrų 
pločio ir 60 ilgio! Nuo pas
kandintos bažnyčios ‘bokšto 
kryžiausĮ ligi upės pavir
šiaus—18 metrų, ir laivai 
laisvai plaukia ne tiktai per 
buvusius slenksčius, bet ii* 
per bažnyčių bokštus. Per 
užtvarą juos perkelia šliū
žėmis.

Dnieproges yra gražiau
sia ir kultūriškiausia įmo
nė, kokia mes tik matėme 
SSSR; ne veltui ji yra pla
čiai žinoma imonė. €* I
Dnieproges Kainavusi apie 

300 Milionų Rublių
Buvo pradėta statyti 1927 

fn. lapkričio mėn., bet įreng
ti baigiama tiktai dabar. Iš 
9-nių turbinų, kurios yra 
New Yorko fabrikų gaiųy- 
bos, 2 bus pačių SSSR fab
riku—1 Charkovo ir viena 

J Leningrado; sios dvi da- 
A u g š t o kai pasilypėjusi J bar ir baigiamos įrengti, 

saule pabudino mus žvaliais Į Bet stotis jau veikia ir tiė-J

stepų vaizdą pakeitė sun
kiosios pramonės ir jos di
namikos reiškinių vaizdas.

Bet... prisiminkim Ado
mą Smitą ir prisilaikykim 
sistemos.

Paprastos žirklės, kuriasi 
dabar Kaune nuperkam tik; 
už porą litų, o kiek į jas 
darbo įdėta?! Anglis, gele
žies rūdą, kalkakmenį iš-

Tuščiagalvė
Mokytoją, kalbėdama apie

kasti, pristatyti, išlydyti, ke- 'kraujo cirkuliaciją ir norė
tų, padaryti plieną ir tt. ir dama, kad vaikai geriaus ją 
tt. Taigi iš pradžios. • suprastų, j davė sekantį pa-

Domnoms r ė i k a 1 i n gas vyzdį :-*-Jeigu .aš atsistočiau 
koksas. Ir čia tas koksas ga- aht gaivos, tai kraujas, kaip 
minamas spečialiahie fabri- jau jūs žinote, subėgtų į ma
ke, speciališkose 1 krosnyje, no galvą ir net mano veidas 
kur akmeninė anglis išdegi-j patu raudonesnis; i Dabar 
naina bė oro.’ Kėksą gahii- (’pasakykit man, delko, kada 1 < 
nant gaunamos dujės ir kai- :ag ’gtoviu’ ant kojų, kraujas 
Kurie degamieji skystimai, >n^subėga į kojas^ 
kaip MV. bėnzolinab'i^k.1 vienag vaikutjs .

jomis galima krosnis kūren
ti, šildyti, virti, šviesti. Iš
degusi anglis pasidaro aky
ta, tyra,—tai koksas.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

miksėjo ir atsakė:-*-* . • :•
Dėlto, kad tavo kojos ne- • 

tuščios. ■■ •

Gudri Onytė
. Maža Onytė: — Aš'visai 

Nekrapštyt Dinamito į Tikal° ,kasd^n?ir r J ! po kelis syk vis ta pati kar-
CHAMBERSBURG, Pa. toti: “duonos mūsų”, “duo- 

—Cl. Schultzienė splika pa- nos mūsų”, kuomet galima 
krapštė gabaliuką dinamito, ant syk paprašyti del savai- 
kurį jos mergaitė rado lau-; tės arba net viso menesio, 
ke. Norėjo sužinot, kas čia' Vyresnė sesuo:—O, kokia, 
do daiktas. Dinamitas eks- tu da žiopla ! Už tai prašo- 
•plodavo, nutraukė nykštį’ir ma kas dieną, kad vis val- 
galus trijų kitų pirštų ir ap- gyti šviežią duoną.
degino veidą ir kojas. i. A. M. Bedievis.

DARBININKU 
SVEIKATA
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i I J DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
■371 Lake-StM 1 * Newark, N. J..

, , ( Telephone: Humboldt Ž-7904 . 'savo spinduliais ii; nustebi? 
no. Priešais bus buvo nuo
stabus reginys: plačiai išsi
liejęs Dniepras, milžiniška 
jo užtvara, pro kurią verž
damasis ir krisdamas iš 37 
metrų augščio, vanduo, ūž
damas ir putodamas, dužo 

į smulkias taškenas, ku
rios miglų debesimis kilo 
virš užtvankos, o saulės 
spinduliai joje žaidė vaivo
rykštės spalvomis, gyvuoju 
vandens spektru.

Neįmanoma buvo neprisi
minti nuostabųjį Gogolio ap
rašymą: “Žavingas Dniep
ras giedriąją dieną, kai lais
vai ir lygiai pro kalnus ir 
miškus neša plačiuosius sa- tatų. 
vo vandenis”... Buvo karšta vėjuota die-

Mec buvome nrie didžiau- na. Rytų vėjas kėlė debe
sies pasauly elektros stoties, sis dulkių, kurias čia didi- 
kuri dabar vadinama Dniep- no ta aplinkybė, kad visa ši 
roges (Dnieproyskaja gidro- vieta, kur susitelkė gyvento- 
električeskaja stancija.) ir jai, kur pastatyti fabr., ne- 
kuri dabar maitina, tiekia paprastai išrausta, sukasta, 

’ elektros energiją didžiūliahi l kryžmai ir įžambiai išva-
fabrikų kombinatui, t. y.— žinėta, į dulkes _ suplakta. veidasi 'U , ' 
visai jų sisteųiąi, apie kurią j Sausas gi rytų vėjas smar- jos> žinoma, daug rupesnės.

pasižiūrėkim to, Dųįeproge- tas juosvai pilkas 
so. . . ; smulkias dulkes, 1:2

‘ Ties Krekąs, , metais prieš masėmis lindo į akis, burną 
tai baigėsi garsieji Dnieprb nosis. Ne visi musų galėjo Pas manė - , - . •

° pakelti tas žmogaus paaš- panaikinti, bvt, kadhhgi * <jūs se! odos, sluogsniuose; tai fų <
~ Čia nal amiomčt buvo ir trintas gamtos sąlygas ir suteikiate taip daū^eliiii ^ma-ynėra galima taip lengvai nu-,

. .. • v. v v- loniu Datavimu, nežiūrint, kad varvti kokia mosčia ar tepalu.

kia energiją kombinatui 
fabrikų, kurie čia tyčia pa
statyti, kad turi visus šalti-■ 
nius “maitinimo”: Krivoj: RUDOS DĖMĖS--ČHLOASMA klausimams.
Rog tiekia geležies rūdą,' 
D o n b a s—akmeninę anglį, 
Dnieproges—elektros ener
giją, kurios išnaudojimas 
čia visapusiškas. Kitos, pa- 
gelbinės medžiagos atgabė-! 
narnos iš netoli: aliumini-1 
jaus rūda, kalkakmenis 
kita.
■’ Tai įdomus fabrikų kom-1 dalykas nepavojingas, neštai 
binatas, kur viskas iš anks-; ^.us,’„bel' syvenime gana nema- 
to apskaičiuota ir sumesta 
kad juo mažiausiu ener- i 
gijos, laiko ir lėšų eikvojimu i ant ties-s 
pasiekt juo didžiausių rezul- !‘uo delll0

•j

Jei taip., tai la
bai malonu. Pavardės nemi
nėkite, nes tai sudarytų ne
malonumu, o, kad tai rašyta

I iš So v. Sąjungos, tai galima 
i paminėti, jei tas jūsų nuomone 
1 reikalinga. Labai prašau jūsų 
j suteikti man toki malonumą.

ATSAKYMAS .
Tai ot, Drauge, Jums ir ai- 

' sakymas. Ar jis Jums bus 
malonus ir patenkinantis, abe
joju, nes toks jau yra Jūs j 
paduodamo trūkumo pobūdis, 
kad. kaip Jums vietos gydyto
jai sąkė, nieko padaryti ne- 

| galima.
Deja. Drauge, taip ir yra.

. . Mažai kas tegalima pagelbėti 
Jie nie-j—iapaį man nesmagu Jums tai 
Vasarą prane§ti. Tiesa, tie šlakai, 

. _8’ ,1G|tos dėmės, moksliškai chloas- 
ma, visai nieko blogo nereiš

kia, visai nepavojingas daik- 
i tas, tik gal truputį atrodo ne
malonus. Tai yra savo rū- 

. šies apgama, odos ypatumas, “ 
kad tose vietose yra daugiau

(________ ) pigmento—dažo*
j mosios medžiagos, negu pąp-? 

Pas gydytojus daug nevaikš- rastai yra Jūsų odos audiniuo- 
čiojau, bet 
paklausti, 
kad nieko

Nuolatos skaitydama Ameri
kos lietuvių darbininkų dien
raštį “Laisvę”, .ypatingai įdo- 
maujuosi “Darbininkų Sveika-j 
los” skyrium. Aš pastebėjau,, 
kad tame skyriuje daug kas 

įgauna patenkinančių atsaky-j 
‘." jinų. Jei ir aš gaučiau paten-i 
11 I kinantį atsakymą, tai aš bū-Į 

i čiau be galo dėkinga. Manoj

I lonus.
’ j Aš esu mergina 20 metų. 

I Kuomet aš gimiau, man ant;
; rankos, pradedant j 

nuo delno, ėjo maža juostelė,: 
ir jau prie petfės apima visą1 
ranką rudi plėmai. 
kuomet neprapuola.
smarkiai nudeginus saule, 
pasidaro dar tamsesni ir ne
gražiai atrodo. Tie plėmai 
tęsiasi per visą tiesę ranką, i 
per pažastę, šoną ir iki kelio,1 
apimdami visą koją. Jie labai 
panašūs į skregždes, kai keno

1 skregždėtas, bet s'usldaHusio

bus kalba vęliauJ 0 dabar kįai džiovino, smarkiai kė-. . . .z m ... .... „ ... .r

’smulkias dulkes, kuriosSO.

slenksčiai—porogL

paskutinės ir galutinos pėrgąj^!„ Tegyvųo- i 
ją.Jsįąsė, J.us pagimdžiusi,, ir partija, Jus iš- 
auklėjusi vii?Q pasaulio darbo žnlonių laimei, j traukta ir su šaknimis,-

garsioji Zaporožskaja SiėČ, 
kurią taip Nuostabiai pa
vaizdavo v Gogelis 4-TaVas 
Bulbos” apysakoje,, kurios 
tipus Riepinas piešė savo 
paveiksluose... Mums tai 
vis rusų mokykloj buvo pa
vaizduota kaip’tyriausia ro
mantika. J
V čia pat, žemiau ' 'štotįęs, 
prasideda sala, kurią Gogo- 
lis aprašė “r' 
želiančia : milžiniška žole, iš 
kurios jojančių kazokų vos staugė, 
kepures fnatėsi... ( < t . v

Dąbar romantika nu- žėsi liepsnų pašvąįstės, ku-1

prisiėjo vieno-kito1 se. ! t i 1 •: t ■ :•
Tai atsakydavai Ir, kadangi ,tas] pigmentas 

padaryt negalima. ■ ir tęs dėmės yra ne vjršutiriiuo- 
Viltiš Žuvus juos se, bet apatiniuose, gilesniuo-

kaikas nuo fabriku pabė- l°nū] patarimtj, nežiūrint; kad ;varyti kokia mosčia ar tepalu.
to smarkaus rytų vė-1 gydytojai to nepastebi,, tai Ypač, kai tos dėmės gana pla- ( 

Mon a i bn !manau’ kad if as (gausįu šiokį, čiai pasiskleidę. Tiesa, ant 
° i opesnių, ant labiau aikštėj at-

Aš manau dar ir apie tai,! statytų vietų, būtų galima, la-

go.
jo Stumiamas... tokį atsakymą.
vo labai įdomų pamatyti ir 1 • '
pažinti, kaip gaminamas (. j<acj jas gapt patarti kokių ,'bai užsispyrus, šis-tas padary- 
ketus (spyžius), plienas, i norš vaistų, o pas mus jų galė-^ti. Būtų * galima nudeginti 
geležis. Iš .vadovėlių tik | tų nebūti. (Bet tai ne svarbiau- skystuoju oru arba angliada- 
žinojau apie milžinus •pe-'sia. Malonėkit atsakyti, už ką rio sniegu—labai šaltomis

1 ’ " ' 1 ’ J irgi gali
škai-'ma vietomis dėmėta oda nu-

-........ ■ tytoja, atsakykit per laikraš-! pjaustyti, nuimti, o ten pri-
Į gydyti iš kitur uždėtų papras- • 

užklausimu j tos odos čiepų. Tai jau yra

Tai, matot, Drauge, nelabai

Čius—domnas,—kuriuose ly-: būsiu labai dėkinga. Kadangi medžiagomis, 
doma geležies, rūda, O čia, esu nuolatinė “Laisvės” „skal-j ma vietomis 
štai, tos milžiniškos kros-

Tarase Biįlboj,” nys visu savo gigantiškumu, 
atsistojo prieš mus. Jos j . 

sunkiai ' šnypštė,!, 
aųnuejo ir uzę^ is jų ver-.jos tyarkoš'gerai,.' .nežinau, ar kokio susilaukėte atsakymo,__

,-.^5; Acpor.ų AU jus galiįi-ąt^akymus duoti at-1 nežiūrint mano gerų norų. Atf
r'ribs naktį—mes tai vėliau1 siųstiems si^ ' ,ąov. ^Sąjungos'leiskite. / <

ši laišką su
i siunčia nesenai atvykusį So~! operacijukė.
, vietų Sąjungą- lietuvaitė. Aš
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VISI MATO JAPONIJOS IMPERIALISTŲ 
PROVOKACIJAS

Trečias Puslapis

' I

davojimu. Mes pasmerkia- Į ‘ Laikraštis “Le Papuler” padėtį sako’: “Spren- prakaitas.'. 
me provokaciiiius, Japonijos|rašė: “Sovietų Sąjunga džiaut pagal tą patyrimą ir
-Manchukuo žygius Rytų energingai protestuoja prieš žinojimą, kurį turi mūsų ka- delio įspūdžio

Japonijos melus ir prieš tą rininkai apie Raudonąją Ar- 
faktą, kad Japonijos valdžia miją, tai Japonija gailėsis 
kartoja tuos savo spaudos del savo agresijų. Dirban-, Daugelis mūsų bus matę J<a į konvejeriu einančias. 
melus. Sovietų valdžia tik-čioji nauja Rusija nori tik plakatus: pusnuogis darbi- geldeles. Čiapat apačioj jų 
rai nurodo, Kad nepasiduos vieno—taikos. Ji turi pa- ninkas,; įtempęs raumenis, lauKia traukinio platformos, 
ant tų manevrų meškerės ir j Rankamai darbo viduje. So- raudonų liepsnų pašvaistėje | Kol geldelės nuneša ligi 
visą atsakomybę uždeda ant į vietų Sąjunga nejieško jo- neša plieną į degančią kros-igonui ketų, jis jau atatištu^ ' 
Japonijos valdžios už Man- kių užkariavimų pasaulyje, nį... Ir mūsų Truikys kaži ir į platformą krinta geide-; 
chukuo provokacinius žy-|Nėra abejones, kad Sovietų ką panašaus yra pavaizda- lių formos gabalais, kuriuos;

Sąjunga nepuls, bet taipgi^ęs.
' '• ne-,darbo poezija,

pasiduos užpuolikui.” j tėme jo prozą. 
Laikraštis “Respublique” i aplink jas.

rašydamas apie tuos įvykius • 
sakė. iiejunie vaiz-uuobis is seneli

Argi mes galime pasilik- pasakojimų apie peklą... Į elektra kūrenamas,. krosnįs,^^ 
ti nepaisančiais, apie likimą' Krosny karščio 1800 laips- • kuriuose temperatūra siekia’ 
mūsų draugo Sovietų Sąjun- nių, o iš oro tokis, kad žmo- ,ligi 2;500 - C. laipsnių. Mat,;*; » 
gos, kuris gelbėja mums da- nes pajuodę, pūgeltę. ( Čia, keįųs turi daug domnoj gaų- -, >• 
baptine savo jėga ir milži- kai praveria latakus, pro tos anglies, kuri daro jį. tra-^f/T- 
niška ateičia kovoje už tai- kuriuos išleidžiama išlydyta pų, tai elektra anglį išdegi-;' *

-Manchukuo žygius Rytų 
Chinų Gelžkelio 1 klausime. 
Mes persergejamę Japonijos

Japonijos i m p e r i alistai. kurios dabartiniu laiku nori • valdžią, kad karo atsitikime

’__ 'sustabdo. Tam'tikrais Jai-
Domnos mums padarė di- kotkrpiais jos angos atida

romos ir išleidžiamas slčys- 
Darbo Poezija ir Proza. Jas’ ,uSnirai kvėpuojąs,.^

i ,tus, kuris ugnine srove te- .
1

negali paslėpti karo provo
kacijas prieš Sovietų Sąjun
gą. Jie su Vokietijos fašis
tais sudaro pasaulyje karo 
pavojų. Lenkijos imperia
listai, turėdami pasigrobę 
Lietuvos dalį, ir dalis Bal
tarusijos ir Ukrainos, taip
gi nerimauja. Sovietų Są? 
junga pasiūlė pasirašyti ry
tų sutartį, pagal kurią bū
tų gvarantuota :
Lietuvos, 
ir kitu.
spardosi. Tą daro ir Len
kijos, nes pastarieji neri
mauja kaip išrišti Vilniaus 
teritorijos klausimą.

Francija dabartiniu laiku 
nenori karo, nes ji supran
ta, kad naujame kare ji 
nieko negali laimėti, bet tik 
gali pralaimėti pereito karo 
laimėjimus. Francijos pozi
ciją palaiko Belgija, Čecho- 
slavija, Jugoslavija ir Ru
munija. Tarpe Francijos ir 
Lenkijos prasideda polemi
ka. Dalis Lenkijos fašistų

panaudosime visas jėgas ne
leisti Japonijai ginklų ir 

j reikmenų.”
Japonijoje eina kova tar- Š v e i c a r i j os laikraštis 

pe imperialistinių grupių. “Neite Curicher Zeitung” 
Gudresni imperialistai per- rašė: “Mes sutinkame su 
mato, kad karas prieš So- Sovietų pranešimais. Vei- 
vietų Sąjungą nebus jiems kiaušiai Sovietų darbininkai 
lengvas. Jie jaučia didelį niekuo nėra kalti tame, ka- 
darbininkų, valstiečių ir net me juos kaltina Japonija-”

išvengti karo.
Japonijos Provokacijos rai nurodo, Kad nepasiduos vieno—taikos.

am ių manevrų mesKcres ir i nuimamai uaroo vieniję. č)U- 
visą atsakomybę uždeda ant j vietų Sąjunga nejieško jo-

gins.” !
Laikraštis “Figaro” rašė: neabejotinga, kad ji ir 

“Jau tik tas faktas, kad 
Manchukuo pašaukė prie

Tai galima sakyti, rusai vadina “balvankomis”.- 
.0 mes ma- Tai—marteninis ketus.
Prie domnų,

v«WA a<zaaaaaaax^7 Y M,AU VAVVA 11 llt/U.lllV J IIUIVIIICI 111J k v/*-.

smulkios buržuazijos Japo-!Tas patsai laikraštis toliau ginklo ir karo tarnystės vi- 
rubežiai nijoje nepasitenkinimą. Jie'rašo, kad Anglijos imperia- sus rusus baltagvardiečius, 

Latvijos, Estijos prisibijo karo. Bet tulajlistų derybos su Japonijos organizuoja jų korpusą po
sus rusus baltagvardiečius,

Vokietijos fašistai £ruPč, avantiūristų, impe- Į imperialistais tik “padrąsi- vadovyste atamano Pastų-I A 1---- | -u

i rialistiniais plėšimo jaus-j na Japoniją prie naujų chino ir kazoko Kudakovo, 
mais apsvaigusių gaivalų i avantiūrų.” jau nėra taikos žygis... Su
stumia Japoniją į karą. Ka-I Jugoslavijos laikraštis prantama, kad ne tas galės 
ro klika mano, kad Japoni-, “Obzor” atžymi Sovietų Są-1 pagerinti santikius. Jeigu 
ja nenugalima. Jiems per- jungos sustiprėjimą, būda- Mandžurija organizuoja bal- 

vojimą socializmo ir taikos j tagvardiečių būrius, tai tas 
politiką. Jis sako: “Sovietų yra lygu pylimui aliejaus 
Sąjungos politika palaikyti ant ugnies.” 
taiką Tolimuose Rytuose.” ' t

Net Vokietijos tūli laik- _ ... _ _
raščiai išstojo prieš Japo- .džios konflikto parodė karš- 
nijos provokacijas. “Deiehe'tų troškimą prie susitaiky- 
Algemeine Zeitung” edito- 'mo- Tą patvirtina ne tiktai

daug lengvai teko Mandžu- 
rija. Jie ten sudarė savo 
padarą—Manchukuo ir su 
jo pagalba provokuoja karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Man
chukuo privalo apsaugoti 
Rytinį Chinų Gelžkelį, bet 
provokaciniais tikslais nuė
mė apsaugą nuo 1 
traukiniu. Tuom kartu bal-i « 
tagvardiečiai, chunkuzai ir■ pasirengus daug -nusileisti, narna begalinėmis provoka-

Laikraštis “Evr” rašė: 
“Sovietų Sąjunga nuo pra-

tavorinių ria]e apje Tolimus Rytus protesto notoje, bet tą pa- 
Sovietų valdžia buvo tvirtina visi faktai. Kirši-Kirši-

U

Iš jo kituose to fabrikų■ 
'kombinato skyriuose dirba- ’— 

, Čia Įkarštis, kokį mes ga- ‘ mas plienas. Del to “bal- 
lėjome vaizduotis is senelių į vankas” pašauną į speciales,’

ką Europoje? Argi mes ga- rūda—skystas ketus, kibir- 
lime* nustoti didžiavęsi ra-; kštys kometų uodegomis pi- 
inumu ir kantrumu, kurį pa-1 laši, sproginėja. Čia dul- 
rodė Sovietų Sąjunga, kurinės, čia nepaprastai sunkus
į visas intrigas siekiančias 
sugriauti jos darbą ir iš
šaukti karą atsako didžiau
sių pakantrumu?”

Taigi pasaulinė spauda, 
net kapitalistinių šalių pa
smerkė imperialistinę Japo
niją, kaipo užpuolikę, pro
vokacijų ir karo ruošikę. Su
prantama, darbininkų revo-

na ir padaro standrų plieną. 
Tai daroma elektra lydomo* 
se krosnyse.

Piktos tos elektrinės kros
nys,. už 5-7 metrų ‘įpjau- '■>? 
dosi” tratančiais pluoštais 
kibirkščių. O darbininkai -,r 
jas krapšto kačergomis—

*

HI darbas ir pavojai.
Sunkioji pramonė.

veltui ji taip vadinama. Čia 
tikrai sunkus darbas. Čia 
tikrai sunkios jo sąlygos. 
Mums atrodė, kad jos čia 
sunkesnės, negu normališkai 
galėtų ar turėtų būti. Čia 
nepaprastas karštis, nepa
prastos dulkės ir beveik jo
kio darbininkų nuo tų veiks-

Ne

Ilgai dar mes vaikščiojom 
po to milžiniško kombinato 
dalis ir žiūrėjom, kaip kitur 
valkuojamas plienas, kaip - ' 
formuojamas. Dar kituose/ 
skyriuose matėm, kaip ga-

pasviro į Vokietijos ir Ja-(]abai tankiai Manchukuo į vnatimrai kainoie už Rvtini cijomis iš Manchukuo-Japo-
kareiviai daro užpuolimus, chinl} Gelžkelj. Nepaisant i nijos pusės, masiniais areš-

Dahs Lenkijos valdininkų ant traukinių. Paskui kai- to n į^į dabar negalėjo at-'tais Sovietų piliečių, dirban-
dreba del pablogėjimo san- tina Sovietll niijeaus g.^kt. norg k-ek pakenčia I čių prie Rytinio Chinų Gelž- Ručinė spauda jau senai ra- . ..

--------rr------------------------------------ i....*.. Ikphn ugmiolimais ant. nfi- ,.„x. kad govjetų gą- .aPsaugojimo. oegos, įminamos specialčs metalų
/lipin Yvnnr/A HrxYvrnii dnvhn A

gū "» 
'■•i

rastis rašo, kad padaryta jarbininkus

rią Lenkija pasižadėjo aprū-.kg||Q įplaukų.

siginti, būk tokios sutar

imai

tų Japonijos imperialistus

ir ‘Japonijos provokacijos.

<♦)

<♦>

<!>

slapta sutartis tarpe Lenki
jos ir Vokietijos, pagal ku-

tis “Pepl” rašė: “Visa atsa
komybe už padėtį Tolimuo-

rūšys, pav., aliuminijaus1 ir, 
kita. Be to, pagaminti me*

i1 toliau priešinsis, kurios pra
sikaltimas yra labai aiškus? 
Ar būsime mes liudininkais 
dar didesnių ir žiauresnių

šiam 
su? 

ir lė-

ir kiekviename savo nary 
neša, kaip kaušu pats pasem- 
damas, medžiagą, šiuo atve
ju anglį (tokius konvejerius 
turi pav. žemsemės, kurios

kad buvo derėtasi, tarta
si, ekonominiais klausimais.

įkinkytojo darban Dniepro 
vandens jėga, kuri suka (Ji* 
džiules, gaminančias

chukuo puola.”

rai nyksta darbo ir 
sąvokų skirtumas ir nesun- j 
ku tada suprasti, kodėl tie

se ir rašo,
junga nori taikos, kad ji
vengia karo, bet tas nereiš
kia, kad ji bijosi imperialis
tų grūmojimų., bovietų Są- dr<abUziai pirštinės, akiniai,| 
innrvn o -m m TTidlrO Lrn H 11’ _ ... x _ __

kijos laikraščiai bando už- įmperįa]įstai visaip išsisuki-! 
siginti, būk tokios sutar- .
ties nėra, bet piipazįsta, Sovietų Sąjungos pilie-

į kaip MancKukuo, taip ir Ja-1 kuri yra tikrasis apkaltini- 
• ponijos valdžios pareiškė, imo aktas. Ar Japonija ir 
kad tuos užpuolimus orga-i a • a . ava w a •pinti Vokietijos armiją mai

stu, atsitikime karo. Len-

tikiu su Francija. Franci- 
jos laikraštis “Echo de Pa
ri” rašo: “Lenkija turi pa
sirinkti arba Franciją arba ! 
Vokietiją.” Tas patsai laik-

ninku tėvynę.
į toliau tas laikraštis išdės- • D. M. šolomskas.

” Toliaus jis sako:

Tai atlieka pasielgia.
Tokiose sunkiose, tokiose

ko čia nematėm.
darbo pradžia, gal tai dat' 
nesuspėta padaryti, kaip ir 
apsivalyti nuo begalės dul- visą 
kių. > . ;

privalo koyoti. prieš karą,_ o nepalenkiami, kaip toji ug- 
karui prasidėjus pagelbėti nįs, lydo rūdą.
Sovietų Sąjungai kuo grei- žiūri į juos, į jų įtemptus 
čiausiai nugalėti, sutrėkšti raumenis, į jų dar labiau 
priešą, kuris užpuolė darbi- įtemptus nervus, kuriais jie

reiškiame musų nesvyruo- begėdiškai viešpatauja Man- į domnas, kaip degamoji 
jantj pasitikėjimą Sovietų Į džurijoje paverčiant ją į ka- me(]žiaga, paduodamas spe- 
bąjungoS- taikos politikai, j ro bazę del naujų Azijos už-1 cianai paruoštas oras, ku- 
un užsiėmus socializmo bu- kariavimų.” rjs pridedamuose pastatuose

tina Sovietų piliečius gelž
kelio darbininkus ir deset- 
kais juos areštuoja ir kan
kina. Prieš tai užprotesta
vo Sovietų Sąjungos valdžia 
reikalaujant paliuosuot tuos 
„7________> ir pastatyti
traukinių apsaugą, nes ta

mos padėties. Tuom kartu kelio, užpuolimais ant ofi- 
pasekmėje nuolatinių užpuo- cialių SSSR įstaigų ir jos 
limų ant gelžkelio Rytinio atstovų, pasiutusia kampa- 
Chinų Gelžkelio veikimas • , v • * J, • Iveik visai apsistojo ir san- vietų Sąjungos valdžia įtei-1 
tikiai labai paaštrėjo, nes ke Japonijos valdžiai notą,

čius, būk jie patys tą gelž- 
kelį griauną. Sovietų Są- 

Francijos laikraštis “Ech0 jungos konsulas Kuznecovas 
de Pari” rašo: “Pažymėtina įteikė Manchukuo valdžiai 
tas, kad Lenkija prisipažįs- protestą ir nurodo, 
ta prie derybų su Vokieti
ja. Tas patvirtina tą, ką 
rašė mūsų korespondentas. 
Ar dabar derybos nutrauk
tos ar vedamos, nežinia, bet 
greičiau jos vedamos. Kas 
liečia slaptos sutarties apie 
aprūpinimą Vokietijos mais-įrodo, kad jiems nerūpi ap

saugos darbas. Drg. Kuz
necovas su pasipiktinimu at
metė šmeižtus prieš Sovietų 
darbininkus ir reikalauja 
jups tuoj aus paliuosuoti. 
Sovietų atstovas Japonijoje 
Jurenevas taipgi įteikė 
griežtą reikalavimą paliuo
suoti areštuotus Sovietų 
darbininkus. Bet Japonijos 
ir Manchukuo imperialistai 
tęsia toliau provokacijas.

tu laike jos karo, tai su
prantama, kad tokią sutar
tį Lenkija turi užginčyti, 
nes kitaip ji ir nebūtų slap
ta. Tas Lenkijos užsigyni- 
mas yra pusiau prisipažini
mas, kad tokia sutartis
yra.

Anglija vėl pradėjo dery
bas su Japonija ir manoma, 
kad šios dvi imperialistinės 
valstybės nori padaryti slap
tą sutartį Tolimų Rytų klau
simu prieš Sovietų Sąjungą, 
Chiniją ir Jungtines Valsti
jas Amerikos. Anglijos im
perialistai dreba del savo

Tam tikslui 
užlaikoma net trys šarvuoti njzuoja sovietų piliečiai— 
traukiniai ir tt. Japonijos.^ darbininkai.

x i • * “Prieš tokį tvirtinimą jau jneja ir net bjauriai smei-(kalba ir tas faktas kad įvykių Tolimuose Rytuose 
Mandžurijoje iki dabar nė- Į Japonijos^ iniciatyvoje, ai 
ra ramumo ir kad banditai Japonija issisukinedama 
daro nuolatinius užpuolimus Patars Sovietų Sąjungai 
ir ant kitų gelžkelių. Prie kryptis į Manchukuo.
to, kokį išrokavimą turėtų I Laikraštis Er Nuvel ra- 
Sovietų Sąjunga trukdy ti i še: ‘Sovietų Sąjunga pilna! 
Rytų Chinų Gelžkelio veiki-; pasiryžus palaikyti taiką, 
mą, nes tas kaip tik puldy- į* negalės kapituliuoti 
tų jo kainą tame momente, prieš Japonijos agresiją.^ Ir 
kada Sovietų Sąjunga tikrai 
nori parduoti jį Manchu- 
kui.”

Jungtinėse Valstijose eilė 
laikraščių pasmerkė Japo
nijos provokacijas, bet Hear-1 
sto didlapiai, tartum hu- 
pirkti Japonijos imperialis-i 
tų, didžiumoje skelbė ir 
skelbia visokias japonų pro
vokacijas prieš Sovietų Są
jungą. Jungtinių Valstijų 
imperialistai niaujasi su Ja
ponija, bet jie mano, kad 
karas tarpe Japonijos ir

junga darys viską, kad ir 
dabar Tolimuose Rytuose iš
vengti karo, bet jeigu Japo
nijos imperialistai karą iš
provokuos, tai Raudonoji 

•Armija, karo laivynas ir 
galingasis oro laivynus, at
sakys dar tvirtesniais smū
giais į priešų smūgius. Gi 
viso pasaulio darbininkai

kurie mate domnų darbą 
kitos šalyse (pav. Vokieti-

ma&I statybai—k o m b a inų, kitų • „ 
Gal taiimašinų’ vynilh vielos> skar“ 

dos ir tt.
Galima sau įsivaizduoti 

, šį Dnieprostrojaus; j 
kombinatą kad ir iš to, jog •' 

Todėl, tur'būt, mums čia: Per penketą metų, čia išau-7_ 
viskas atrodė dvigubai rim- igo .stepėj yįsai naujas ijiies- 
čiau, atšiauriau ir kiečiau, j i tas, »kurįs dabar turi} apįe j 

'Čia darbininkų veidai at
rodo paniūriai žiaurūs ir

kad 
kada gaujos užpuolė trau
kinį No. 84 ant 1,193 kilo
metro, tai Imianpo stotyje 
buvo vienas gelžkelio apsau
gojimo šarvuotas traukinys, 
bet jis nei neišvažiavo į už
puolimo vietą. Tas jau pa-

13Q., tūkstančių gyventojų Į 
Miestas, tiesa, kaip sakyta 
jau, su raustas, neišbaigtas; 
nes statyba čia nesibaigia. 
Šis miestas, kuris dabar va
dinamas Bolšoje Zaporožje, 
turi savo tramvajus, asfaltu 
lietas gatves, teatrus, kino., 
kliubus, viešbučius ir tt.

Tai neliečia Dnieprogeso 
stoties, prie kurios taipgi'uLietuvos Buržuazinio Rašytojo Įspūdžiai 

Aplankius Dnieproges Pabūklą
(Tąsa iš 2-ro pusi.) , džiovinamas ir sušildomas

Eikim dabar prie domnų | kuri°s gaunamos
arba marteno krosnių, ang-.v°.s^* ? 1U u’.. . . . , , i domną is visų pusių yra ap-
lis paskui mus atseks konve- Į raįZgyįa daugybės vamz- 
jeriais, t. y. prietaisas, ku- 'džių sistema, kurių vieni tie- 
ris, kaip vikšras (nariuotas' kia jai vandenį, kiti orą, tre- 
kirminas, drugio lervė), kaip ti neša jau panaudotą van-

čia įtemptai dirba; kai žiū
ri į rūsčius jų veidus, į

- pluoštais pilamas iš krosnių 
kibirkštis, kurios čirkšda
mos ir sprogdamos lekia, kai išaugęs kelių dešimčių tūks-

7 i paliečiama krosnis replėmis tančių gyventojų miestas, 
j ar kastuvu; kai įsižiūri į vi-' vadinamas Dnieproges. >■ •

Tokiu būdu, matom, kad 
čia sukurtas tikrai milžiniš
kas fabrikų kombinatas,t ku- 
ris plačiu mastu dirba pra-:1 
dedant žaliavos apdirbimu,:, 
bei panaudojimu ir bąigiantbi 
išdirbiniu išbaigtų reikme-/.,! 
nų. Pagrindą tai pramonei *7.

Sovietų Sąjungos susilpnin-1 retgž; ;a varomag ma’šjno1s 
4-i a I n i‘i aci i winnut n h cirn n

Spauda Smerkia Japoniją iįr tada jie lengvai galėtų
Veik visame pasaulyje net * Japonijos i m p e r i alistams 

kapitalistinių šalių spauda I padiktuoti Chinijoje. ir Ra- 
mato Japonijos provokaci- miajame. vandenyne. Štai

VniAni-m W in visada noli ^as ir Pasraerkia- Shangha- kodėl didžiausių grobonių iĮina Nemuno vagą.—J. 
tikSuvo^S K-)- Bendrai, čia konveje-

Italija piktai šnairuoja į 
Japonijos imperialistinį plė
šimą, nes tas grūmoja jos 
koncesijoms Chinijoje. J. 
Valstijos niaujasi už rinkas 
visame pasaulyje ir jų di
džiausiais oponentais yra 
Anglija ir Japonija.

Kiekviena i m p erialistinė 
valstybė vis daugiau gink
luojasi ir jų armijos ir lai
vynai bei orlaivynai neper
traukia karo manevrus. Tai
gi, visas kapitalistinis pa
saulis yra karo išvakarėse. 
Tik Sovietų Sąjunga kietai 
nusistačius už taiką ir da
bartiniu laiku aplinkui ją 
pradėjo grupuoįis valstybės,

rašo: “Sovietų Sąjungos Japonijos imperialistų me- 
prestyžas gyventojų akyse iš
auga, o Japonijos ir Man- Tvirčiausiai prieš Japoni- 

r___  Kas liečia ios provokacijas išstojo
Japonijos išmislų būk Sovie-j Francijos^ spauda. Veik vi- 
tų orlaiviai skrajojo virš ilaikraščiai griežtai pas- 
Manchukuo, tai tas laikraš-1'merkė Japonijos imperialis
tic sako, kad tai yra melas | provokacijas. Laikraš-

Anglijoje^ eilė laikraščių se Rytuose gula ant Japo- 
rašė, kad už karo pavojų at- nijos.
sakomybė puola ant Japoni- “Manchukuo tai net nebu
jos. Anglijos darbininkai ferine valstybė tarpe Japo- 
buvo pasiuntę delegaciją nijos ir Sovietų Sąjungos, 
pas Japonijos ambasadorių Tai—kūdikis ir įrankis Ja- 
ir jam pareiškė: “Mes iš- ponijos, kuris po jos globa

rio vardas labai populiarus, 
nes konvejeris yra kaip ir 
tobuliausis technikos pada
rinys, kuris nepaprastai su
tiksima, racionalizuoja dar- j 
bą, automatizuoja jį.

Domnos arba martenai t. 
y.—milžiniškos krosnys po 
30 metrų augščio. Jos pa
darytos iš didžiulių metali
nių cilinderių, kuriose ne
nutraukiamai pleška ugnis 
ir lydinasi geležies rūda.

Domnos sienas nuolat vil
go specialių vamzdžių sis
tema paduodamas vanduo.

ti neša jau panaudotą van
denį ir orą, kuris savo ruož
tų vėl išnaudojamas.

Svarbiausia gi, lįaip dom-

są šitą sudėtingą aparatą, 
kuriame žmogus sutampa su 
mašina ir įsiklausai į tą pek
lišką garsų simfoniją, ku
rią sudaro ratų spiegimas, 
garo šnypštimas, liepsnų 
šniokštimas, kibirkščių traš
kėjimas ir žmogaus riks
mas, kuris nori viršyti visąTIULIO ILViA VAX O Y VA V AM<£ , • — 1

šia nepvvaia stichiia —tik- sudaro ls vienos puses gele- v šią negyvąją stichiją,^tlk rūda ir<angliS( iš '

nai patiekiamos pagrindinės žmonės taip nerimsta ir ko- turbinas
medžiagos—rūda, koksas ir|^ Re kartais taip žiauriau 
kalkakmenis.
specialūs vagonėliai, kurie
elektros pagelba lig viršui žiauriose . sąlygose gimsta 

metalas. , • ;
Domna Dega Nepertrau

kiamai
Tik karas, revoliucija ar 

kokia kita katastrofa i a

tos krosnies medžiagas pa
kelia, o iš ten konvejerio pa
gelba nuleidžia į krosnis.

Mišinio proporcija tokia: 
du tonai geležies rūdos, vie
nas t. kokso, pusė t. kalk
akmenio, kas duoda apie 
vieną toną ketaus. Ir taip I 
kraunama krosnin rūda, an
glis, kalkakmenis pagal tą, 
kiek iš jos išleidžiama ke
taus, o krosnis per parą pa
gamina apie 900 t. ketaus, 
kam sunaudoja apie 1000 t. 
anglies, 2000 t. geležies rū
dos ir 500 t. kalkakmenio.

Domnos. Metalurgija. Tai 
sunkioji pramonė. Ir dar 
sunkesnis darbas. Ir dar 
tirštesnis, krauju pasruvęs,

T

Pigi^ *

Kad ir daug dar 
kombinatui galutinai 
tvarkyti reikia darbo 
šų, ypač kad čia darbas bū
tų žmonėms įmanomas ir 
gyvenimas žmoniškas, bęi 
šis kombinatas yra tikrai di
delis ir įspūdingas.

J. Kardelis.

Painters and Carpenters
/

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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PINIGAI
Aukso, Popieriniai ir Bankų Pinigai. i 
Bankai ir Jų Veikimas. Ekonominis Kri
zis ir Bankų Bankrūtai. Infliacija Popie
rinių Pinigų ii’ To Reikšme. Infliacija ir ! 
Renegatai. Jungtinių Valstijų Imperįą 

listai ir Kitos šalys.

(Tąsa)
Infliacija-Biurokratai ir Renegatai

Jungtinių Valstijų buržuazija stengia
si, sukraudama ekonominio krizio naštą 
ant darbininkų klasės, išeiti iš krizio. 
Kaip į tai atsinešė įvairios “darbininkų” 
organizacijos? Kaip laike visų kapita
listų klasės atakų ant darbininkų, taip 
ir dabar reformistinių unijų biurokratai 
ir social-fašistai vadai yra su buržuazi
ja prieš darbininkus. Štai Amerikos 
Darbo Federacijos organas “American 
Federationist” jau nuo senai vedė agita
ciją už infliaciją. Tos organizacijos pre
zidentas W. Green vadovauja tai kampa
nijai. Žinoma, apgavimui darbininkų, jis 
greta su reikalavimu pakėlimo kainų ant 
produktų, neva reikalauja ir pakėlimo 
darbininkų algų. Kalbėdamas New Yor
ke, prekybos bute, jis pareiškė: “Kad lik
viduoti bedarbę, tai pirmiausiai reikalin
ga pakelti produktų, kainos ir algos.” 
Aišku, kad buržuazijai reikalinga inflaci- 
ja tam, kad automatiškai, didžiumai dar
bininkų nepastebint, numušus jiem3. al
gas. Kokį gi buržuazija gali turėti tiks
lą pakelti darbininkams algas, kuomet ir 
taip krizis purto jos viešpatavimą? Bet 
Greenas žino, kad buržuazijos kainų kė
limas toli pralenks algų doleriais pakėli
mą ir todėl kalba už vieną ir antrą. Tokią 
poziciją užima ir kiti reakciniai unijų 
vadai. į !

Socialistų Partija, kaip ir visada, yra 
prieš darbininkus. Norman Thomas, S. 
P;.vadas, skelbia, kad Amerikos imperia
listai negali išeiti iš krizio be infliacijos. ■ 
Jis už infliaciją tais pačiais numetimais, į 
kaip ir W. Greenas. Centraliniame Soci
alistų Partijos organe “New Leader”, 21 
d. "sausio, 1933 metais, Thomas rašė? 
“Daug geriau liuosvališka, dalina, inflia
cija, prie kurios pinigiški rašteliai 
“scrip”, grąžina primityvius apsikeitimo, 
būdus, kontroliuojama infliacija yra siū
loma per socialistų programą, kuri turi 
tikslu, suteikimą kiekvienam bedarbiui 
stabilizuotą uždarbį, už kurį jis galėtų 

jnusipirkti sau reikalingiausius dalykus.” 
Tai yra nuolatinė Amerikos Socialistų 

Partijos veidmaininga programa, kuri 
visada palaikydama buržuaziją prieš 
darbininkus skelbia tik apie “reikalin
giausius, būtiniausius, darbininkui daly
kus”. Socialistų Partijos vadams apeina 
ne darbininkų reikalai, bet buržuazijos 
sistemos .išgelbėjimas, kurią jie visada 
gina.

Hooveris įvedė “Stagger system”, ka
da darbininkus ne visai paleidžia iš dar
bo, duodant į savaitę dieną, kitą padirbti: 
del“būtiniausių dalykų”. Socialistų Par
tija stojo už tą sistemą, vieton kovoti už 
bedarbių pašalpą. Rooseveltas, sumaži
nimui valdžios lėšų, kad daugiau būtų pi
nigų bankierių paramai, nukapojo val
džios žemesniems darbininkams 15% al
gų ir buvusiems karo veteranams ant 
25% pensijas, kas sudaro $500,000,000 

I taupinimą. Ir čia socialistai sutinka, kad 
dar del “reikalingiausių dalykų”’ darbi- 

l ninkai užsidirba. Buržuazija kapoja dar- 
' bininkams algas ir tada socialistai suran

da, kad dar del “būtiniausių dalykų” dar
bininkams pakanka ir nukapotų algų.

Nuo Greeno ir Thomaso nepasilieka ir 
Amerikos renegatai trockistai ir lovesto- 
niečiai. Yra žinoma, kad dąr 1929 me
tais trockistai ir lovestoniečiai kalbėjo, 

I kad Jungtinės Valstijos turi ’ išimtį iš 
abelno kapitalistinio pasaulio, kad čia 
krizis nebus. Tada trockistas Max Shot
man jų “Militante” rašė, kad krizis — 
tai yra tiktai Komunistų Internacionalo 
išmislas. Išsiplėtęs Jungtinėse Valstijo
se baisus ekonominis krizis tiktai atiden
gė kontr-revoliucinę trockistų poziciją, 
tinkamą demoralizuoti darbininkų eiles, 
besiartinant nedarbo krizini. 1933 me
tais trockistai, išreikšdami poziciją lin- 

i kui bankinio krako ir vėl tęsia savo kont- 
! revoliucinę liniją. Pačio aštriausio kri

zio metu 6 d. kovo, 1933 metais, trockistų 
“Militant” editoriale rašė: “Ar prasidėjo 
ar ne persilaužimas ekonominio krizio 
Jungtinėse Valstijose, bet jau neabejoti
na, kad dabartiniu laiku aštriausias kri
zis prievartingai ir žiauriai išrištas. 
Priešingumai, kurie susidarė laike “būm”, 
jau likviduoti”. Tat mes matome, kad 
trockistai faktiškai dainuoja Roosevelto- 
dainą, ir todėl susidaro jų bendras fron
tas: Rooseveltas - Thomas - Green - Shot- 
man-Lovestone. Stebėtino čia nieko nė
ra, nes tokiais momentais visada visos 
darbininkų priešų jėgos apsijungę prieš 
darbininkų klasę.

Renegatai tiesiog ir aplinkiniais keliais 
krizio metu palaiko bunžuazijį ir su di
džiausiu pasiutimu puola komunistus, nes 
tuomi jie iš vienos pusės gelbsti buržua
zijai padaryti darbininkus lojalius, pa
klusnius, o iš kitos—demoralizuoja jau 
klasiniai organizuotas proletariato eiles.

Tik Komunistų Partija, “Daily/Worke- 
ris” ir kita partijinė spauda tikrai išsto
jo kovon prieš infliaciją, kaipo puolimą 
ant darbininkų klasės. Prieš Komunistų 
Partiją stovi uždaviniai, išaiškinti pla
čiausioms darbininkų masėms bankinės 
sistemos susmukimą ir infliacijos reikš
mę. Pačio krizio metu Detroite automo
bilių industrijos darbininkai gavo algas 
pinigais. Kodėl buržuazija padarė tokią 
išimtį? Tik todėl, kad tie darbininkai 
neužilgo prieš tai vedė aštrią kovą už sa
vo reikalus ir tą buržuazija dar nebuvo 
suspėjus užmiršti.

(Daugiau bus)

Upton Sinclair Platforma Sapny Svajone

Sinclair pasitrnauja kapita
lui; apgavingais prižadais 
mulkina armijas Californijos 
bedarbių ir mažažemių far- 
merių. Sinclair savo iliuzijo
mis juos atitraukė nuo- prisi
rengimo kovai prieš karą, fa
šizmą. Sinclair absoliutiškai 
nieko negali gero suteikti del 
darbo liaudies.

Depresijos metais bankai už administraciją mušasi į kruti-

lį i ■ ■ ......... 4.. c , > — „a.i, 4 . ■■■,; a į « m « . I
t . . -- ........ ...

J tai! nuo darjjo,. nes; ji skleidė'darbinin- 
$ propaganda tarpe stddektų, ir 

J dirKo ir dalyvavo darbininkų judčji- 
iiom , kaip seniau kunigai į me Taipgi ši mėnesį sueina 15 me- 
drausdavo gerti svaiginančius ( tų Kompartijos sukaktuvių, tai ši 
gėrimus. Kaip gėrikus, taip|drauffč ir apie, tai turės daug ką 
4 i • 4. ’svarbaus pranešti. ----- —to silikonus net prakerdavo., atsjiankyti

Apie .30 metų atgal, kada j šios geros 
kun. V. Dargis čia klebonavo, Prasidės

- : tui.
paiupijuiiui i vingiu, v v, akwva 

pavėlintų rengti piknikus dėl' 
bažnyčios naudos ’ ir kad jis 
juos per bažnyčią skelbtų. 
Tai jis jiems ve * kaip atsa
kė: “Na, ir į ką tai būtų' 
panašu ? Aš visada nuo svai
ginančių gėrimų draudžiu ir . to. 
juos smerkiu, o kartais susi-, linksmai ^dienią,
versčiau ir liepčiau kuo dau- 

' giau gerti, nes be to mažai pel-

iki paskutinio, kaip šiokią, taip te išparduoti kiuponųs iki se- galėtų pavėlinti, jei ne jų .pa/ tą nuo dar)> 
šventą dieną. šeši tūkstan- kančiam šeštadieniui, kad į- čių veidmainystės. Visi .p,ro?a.

• Čiai ^streikuoja ir visi .laikosi .vyks;“DW’”bahkietas ir daly
vauti bankiete. Bankietaš bus 
ant Broad St. Mansion, Broad 
ir Girard Ave. Dalyvaus “D- 
W” red. C. Hathaway. James 
Casey, Harry Gannes, J. Burk.
Tad dėkime Visas pastangas,; parapijonai reikalavo, kad jisj 
Jkad išparduotum savo knygu
tes ir dalyvautum tame ban
kiete. Tik tie dalyvaus, kurie 

vieną per petį, kitą į koją, bus išpardavę po vieną kny- 
Didieji daržovių augintojai ir gutę. Bankietas bus revoliuci- 
mažesni farmeriai turi specia- nių šturmininkų, budavotojų 

revoliucinės spaudos.
Rūgs. 28 d. bus Komunistų 

Partijos 15 metų sukaktuvių 
.paminėjimas, T u r n e m e ind

soĮidariam fronte, reikalauja 
pripažinimo unijos. 8 valan
dų darbo dienos ir pakėlimo 
algų po 30—35c. per .valandą, 
pakuotojam po 85c. Kopipa- 
nijom į pagėlbą pribuvo šešių 
pavietų šerifai.
tarpe šerifų ir streikierių, še
rifai du darbininku pašovė,’

Kviečiame visus 
skaitlingai ir išgirsti 

kalbėtojos. '
8 vai. vakare. Įžanga vel-

Susikirtime Rengėjai.
(217-218)

mažesni farmeriai turi specia
liai apginkluotos policijos ir 
patys yra susitvėrę į vigilan-i 
tęs grupes, su ginklu verčia 
filipinus ir kitus darbininkus 
pasiduoti jų siūlomai arbitra- 
cijai.
Tom Mooney Motina Numirė, 

85 Metų Senumo
Motina garsiausio I 

pasaulyj užbaigė savo dienas
■ neatsiekus tikslo, ko ji .neapsa- rengimu skaitlingais.

HARTFORD, QONN. , 
. •

Didelis piknikas rengiamas visų 
organizacijų bendrai, 16 dieną rug
sėjo, Charter Oąk Park, IP vai. ry- 

Kviečiam visus atsilankyti ir 
Bus gar- 

’ džių užkandžių, gėrimų, ir šokiai 
prie geros orkestros.

r---------u-------, ----------------------- v---------- !------ - Jeigu lytų, tai piknikas atsibus
Hali, Bęoad ir Columbia Sts. Į! no būt galima padaryt. Ne. To- svetainės, 57 Park Str. Kviečiam 
šį parengimą taip pat turime kių dalykų nei aš, nei kiti ku-^18118 ir vlsas atsilankyti. 
mobilizuotis, kad kuo skaitliu- nigai negali . pavėlinti.” Nes, j. SHENANDb2H pi ’ 1 
giausiai dalyvautų lietuvių į girdi, “bažnyčios principai ne-i , . ° ’ , , ’
darbininkų. O tai galėsime pą-i leidžia.” | ALDLD' 17 kp. suįii-iniiinas:įvylis

™ . .. • i I6i dieną rugsėjo, 2 vai. po pietų,. Taigi, jūs, paiapijonai, pay gweet’s svetainėje. Visi pariai mą-
Padarykime minėtus du pa- Į lyginkite dabartinius bažny- ibnėkite dalyvauti, nes yra labai 

Itinius piknikus bei balius SU čaug svarbių reikalų įapkalbėti. Taip- 
!tais bažnyčios primcpais, o į>raįgai> pamatę gį pranešimą, ma- 
I pamatysite, kaip kunigai veid- lonėkite ir tiems draugams pranešti, 
mainiauja ir pę.r tai jus ap^au- kurie 
dinėja, idant ant ilgiaus palai
kius toj religinėj tamsybėj.

Į Teisybe Mylintis A.

kalinio daryti, jei tik padirbėsime visi

komai .troško. Tom Mooney 
f motina per paskutinius 18 me- 
1 tų savo amžiaus kovojo už sa- 
į vo sūnaus laisvę. 1932 me-' 
; tais važinėjo po Sovietų Są-, 
■ jungą, Vokietiją ir kitas Eu-' 
jropos šalis, tikslu paliuosuotiį 
: savo sūnų iš San Quentin ka-j 
Įėjimo. Augusto 27 d. buvo 
atėjus į Civic Auditorium į

.Bolševikas.

Bridgeport, Conn
neskaito laikraščio.

» Sekr. V. Rugienius.

Audėjų Streikas
Jau bus dvi savaitės,

. . prasidėjo čionais audėjų^strei-
Sinclair prakalbas. Jai ant es- ]<as Bridgeport Coach Lake 
trades pasirodžius, žmones ją ]<urį įurį 2 šapukes ir ku- 

; pasitiko su didžiausiom ova- rjy darbiu, buvo suorganizuo- 
į cijom. _ į ti į United Textile Workers

Jos kūnas guli J. S. Godeau Union, išėjo pirmiausiai. <_
■ parlor 41 Van Ness Ave. Pats reikalavimai tie patys, kaip ir 
Tom Mooney, motinos laidotu-, vjgų streikuojančių audėjų:, 
vėse vargiai galės dalyvauti, Trumpesnės valandos darbo,! 
nes kalėjimo sienos nesuteikia didesnės algos ir kiti pageri-. 

į tos liuosybės.

kaip PRANEŠIMAI IŠ KITUR

I nimai. Vėliaus pasekė Ame- 
j rican Fabrics Co. audėjai ir 

Sacramento prisaikinti tei-j kiti to departmento darbiniu-
; sėjai paliuosavo 13 draugų. 
: San Francisco iš miesto kalėji- 
■ mo paliuosavo 17 (Jraugų.

Gaukite 15 metų 
padidintą numerį 
Worker”, 37 Grove 
Calif.

jubilėjaus 
“Western 
St., S. F.,

Pacific.

I Philadelphia Žinios
Bankietas “Daily Worker” ir 

Komunistų Partijos
Jau netenka kalbėti apie 

“Daily Worker” svarbumą ir 
būtinumą paremti jį piniginiai 
ir platinime. Kiekvienas susi
pratęs darbininkas ir darbinin
ke supras, kad be “Daily 
Worker” Amerikos darbininkų 
klasės judėjimas visai būtų nu
miręs, ir darbininkų klasė bū
tų dar daugiau prispausta, nu
stumtą į didesnį skurdą ir var
gą. Ir tos teisės, kurias dar tu
ri darbininkai, 
Kitaip sakant, 
negali kariauti 
savo priešą be
darbininkų klasė negali kovoti 

į prieš savo mirtiną priešą be' 
I savo spaudos, be L—,_____
Kapitalistų klasė turi tūkstan
čius visokių laikraščių ir mili-j 
onais kopijų paskleidžia kas-! 
dieną. “Daily Worker” ne tik1 
turi atmušti visas atakas iš ka-

būtų atimta, 
kaip kareivis 
bei nugalėti 
ginklo,' taip

kai, įskaitant ir “loomfixers.” 
Taipgi visi įstojo į N.T.W.U. 
Bet dar kiti departmental, k. 
t. “mezginių” dirbėjai ir kiti 
dar dirba, nors dirbtuvė tvir
tai pikietuojama. Kitos ma
žesnės “narrow fabrics” audi- 
nyčios pareikalavus streiko 
komitetui, pačios savo dirbtu
ves uždarė.

Policija daboja dirbtuves, 
bet susirėmimo su pikietais 
dar nebuvo. Viso streikuoja 
apie 400 audėjų ir kitų.

Laukiama, kada’išeis Saltex 
Co. audėjai, kurių yra apie 
500 ir yra žinia, kad rengiasi. 
Bet nėra organizuoti, Tai turės 
streikuojantieji juos iššaukti.

Streiko vadovybė yra pana
ši A. F. L. vadovybei, nors 
yra ir progresyvių žmonių ko
mitete. “Daily Worker” ran
da pritarėjų, nepaisant, kad 
“vadukai” bando gazdint, net 
ir tiesioginiai draudžia skai
tyti “D. W.,” bet streikieriai 
to nepaiso.

“Unemployed and Relief 
Workers League” pasižadėjo 
remti audėjų streiką siųsdami 
savo narius ant pikieto lini
jos. Taip sakant, visuomenės

Streikic-

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. rengia paskutinį 

pikniką šią vasarą, nedėliej, 16 d. 
Jų i rugsėjo (Sept.), Mičiutos darže, prie 

I Green Rd. Prasidės 11 vai.’ ryte ir 
j tęsis iki vėlumos. Įžanga tik 15c. 
! Gerbiami draugai ir draugės, kvie- 
! čiam visus atsilankyti skaitlingai ant 
Į paskutinio didelio ir puikiaus pikni
ko, turėsim gardžiausių valgių, gė
rimų, visokių žaislų, ir kas norės, ga
lės pasišokti prie geros orkestros.

Ateikite* ir savo visus draugus at- 
| siveskite, tuomi netik patys linksmai 
! dieną praleisite, bet ir darbininkiš
ką organizaciją paremsite.

Kviečia Rengėjai.
(217-219)

BALTIMORE, MD.
Vietinės darbįninkų organizacijos 

rengia paskutinį didelį linksmą pik- 
! niką. Bendrai rengia ALDLD 25 kp. 

Estonų kuopa, ir Workers Interna- 
' tional Relief Band. Piknikas atsibus 
, 16 dieną rugsėjo, Sept., Narijaus- 
kienės darže, Westport, Md. Bus 
didelė programa. Rusų-Ukrainų cho
ras dalyvaus; taipgi ir kiti chorai 
prisidės, bus geras kalbėtojas, gar
džių valgių, gėrimu, žaislų, ir šokiai 
prie geros orkestros. < ,

Kviečiam ne vien tik apielinkės 
draugus ir drauges bet ir iš toliaus. 
Draugai philadelphiečiai, pasiimkite 
draugą Žald. kaipo vadą, iš Chester 
pasiimkite draugą LipČių,—tie drau
gai nuveš jumis’ iki Baltimorės, o čia 
bus vienas draugas, kuris nuveš į 
pikniko vietą. KyieČiąm visus skąit- 
lingai atsilankyti, nes tai bus pasku
tinis ši? vasarą.

Vinco Duktė.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

15 dieną rugsėjo (September), ‘,7k3O 
vai. vakare, Draugijų svetainėj, <4097 
Porter St. .

Visi nariai m/aldnėkite dalyvauti, : 
nek ‘ yra labai daug svarbių reikalų 
apkalbėti. Taipgi svarbu išrinkti de
legatai į Prieškarinį Pasaulinį kon-;; 
gresą, kuris atsibus Chicagoje. . Į 

Sekr. .R. rBeniušįęnū. ’ I
. •(217r218)?.4t A j{

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

• • • * 1 4 z

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia prakai- i 

bas Lietuvių svetainėje, 17 d. rųgsė- ; 
jo. Kalbės pirmu kartu šįoj koloni- 
joj, draugė Williana Burroughs, iš ' 
New Yorko. Drg. Burroughs yra Į 
jauna mokytoja, kuri buvo atstaty-1

laikraščio.' simpatija su mumis, 
riai geram ūpe.

Streikicry
tiktų jo priverstino darbo pro
gramos pildyti, turėtų mirti 
badu. Ir da drįsta savo pro-( 
gramoj sakyti, kad visi virš pitalistų puses ant darbininkų, 
60 metų seniai, našlės su vai
kais, neregiai ir serganti gaus 
po $50 kas mėnuo pašalpos.

Californija turi Washing
tone du senatorių ir vienuolika 
atstovų, ir valstijinę legislatū- 
rą Sacramento, Calif. Sinclair 4. 7

prirodymui savo stebuklų 
šiandien Washingtone parpuo
lęs ant kelių prieš Roosevelto

Minersville, Pa

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį <
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.
SAN FRANCISCO, Calif.—į 

Sinclair savo opozicija nuste
bino netikėtai. Kas jį remia? 
Kur jis prakalbas laikė, visur 
įžangą ėmė. Laike demokra
tų partijos nominacijų gavo 
apie keturis šimtus tūkstančių 
balsų, septyniolika tūkstančių 
daugiau, negu jo oponentas F. 
Meriam. Delko taip atsitiko? 
Nejaugi balsuotojai Sinclair
utopija patikėjo? Visai ne!i morgičius atėmė didelių že- nę, “mea Culpa mea maksima 
Balsuotojai parodė, kad jie nė-; mės plotų ir išdirbysčių miojCulpą,” aš esu geras demo- 

j valdančią-žmonių, šiandien tie žemės kratas. Duokite man palaimi-
Ji jiems jau dasiėdė plotai ir išdirbystės neneša jo- nimą! 

Roosevelto | kios naudos, stovi dyki. Sin-;-~ 
j i NRA clair savo programoj nori ši-i -- 

tuos žemės plotus ir išdirbys-j. 
tęs 
apgyvendinti visus Californi
jos bedarbius komunos formo
je, kad bedarbiai patys/'išsi- 
maitintų ir kapitalistam pelnų 
padarytų. Sinclair šia metodą 
mano paliuosuoti, kaip jis sa
ko, piliečius nuo taksų, ku
riuos jie moka palaikymui be
darbių. Reiškia, kurie nesu-! kai

į ra pasiganėdinę 
Į klase.

iki gyvo kaulo.
„remiamas Californijos NRA 
I galva George Creel palygina- 
[ mai gavo balsų mažai. Komu- 
f nistų - buvo užsiregistravę 
K 1,857. Kiek balsų gavo, kol 
| kas nežinia. Gal ir nebus žino- 
> ma. Mes turėjome balsuoti 
į atskirai ir mūsų balsai buvo 

* dedami skyrium į baksus. Ad
vokatas Leo' Gallagher gavo 
apie du šimtu tūkstančių bal
sų.

A- *.'’

CLEMENT VOKETAITJS
'•“ClETU^S ADVOKATAS

113r WEST 42ND ST,

5 '(‘ NEW YORK, N. Y.

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
___ naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 

. kio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 
riom spalvom.

• ‘ „ Kainos prieina-
> mok.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
; BROOKLYN. N. Y.

Tel: XJlenmore 5-6191

i Komunistai Kalėjime, Streikai
- _ - . ’......... i Nesiliauja, Eina Savu Keliu

įuo bankų randavoti ir! Salinas, Calif. — šioj apie-
' ' ' " i-j linkėj randasi neapsakomai di-

I HA1 i OCllnhi nlntoi Cnv-n

bet ir kartais padaryti kontr
ataką. O tai labai svarbu. Jei 
mes, revoliuciniai darbininkai, 
norime nugalėti kapitalistų 
klasę, mes .turim! išbudavoti 
tvirčiausią krepastį ir turėti 
didžiausias kanuoles, toliausia 
šaunančias. O tomis kanuo- 
lėrųis ir yra mūsų revoliucinė 
spauda, “Daily Worker,” lietu
vių kalboje, “Laisvė,” “Vil
nis,” šviesa.” Jie ne tik giną 
darbininkų klasę nuo kapita
listų klasės, bet ir bambarduo- 
ja kapitalizmą ir jo visas kre- 

(pastis. Todėl rėmimas revoliu
cinės spaudos ir yra vienas iš 
svarbių darbų. '

šiuo laiku yra vedama kam
panija už sukėlimą $60,000 
“Dąily. Workęriįii”. Mes lietu
viai darbininlkaį turėtum ;kuo 
skubiausia pasirūpinti išpildy- 

burokų ti savo kvoįą= sukėlįme pinigų, 
z. . Yra išdalinta apies20 kiupo- 

Colorado. Kur nebūtų , nų knygučių. Kiekvietį^s'drąu- 
plantacijos, ten darbinin- j,gas ir ,draųgė,. kurie paėmėte 
visados yra išnaudojami minėtas knygutes, pasirūpinki-

n

deli salotų plotai, taipgi Spre
ckels cukraus kompanijos cuk
rinių burokų plantacijos, pana
šios kitos cukrinių 1 
plantacijos randasi ,prie Den-j 
ver, 
toą

Lietuvių klebonas kun. Kle- - 
vinskas ir vėl kiek pakoliojo w 
iš sakyklos savo parapijomis L, 
2 d. rugsėjo, už tai, kad jie I’ 
mažai eina ant parapijos pik
nikų. Mat, iš vakaro jų pikni- r 
kas buvo pradėta, o publikčs • 
atsilankė tik apie tuzinas. Ten j - 
.pat netoli buvo Ortodoksų pa-1 - 
rapijoš (neprigulmingų) pik-įw 
nikas, kuriame, anot kun. Kle-I 
vihsko pareiškimo, publikos ir 
buvo daug. Todėl jis čia pa-! 
rodė savo pavydąv skirtingo 
tikėjimo kunigui !

Visokios organizacijos— Į 
draugijos daro piknikus, ba
lius. Tas yra gerai, ypatingai ' 
vasaros laiku, išeit į tyrą orą, * 
pasidalinti su draugais, pažįs- j 
tarnais tuo malonumu, prie to, ; 
paremti medžiaginiai ypač . 
.darbininkų judėjimą. Bet ka
talikai kunigai, j pagal ’savo ti- k 
•kėjimo “užduotis” ir ją .pa/jų*. 
skelbimą, tai tokių parepgimų, 
kokiuš jie šiandien daro, ųe-f.

’ DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKĄ.,,,,. 
čia randasi lietuviška Aptięka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT* MlCH.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Į i * • •; t ’

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe: .

252 Be^ry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 

vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampąs E. 23rd St.

nuo 6 iki 7:30

NEDALIOMIS

Nup JO jki 12 vai. jį .*7}°
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PASAULINES ŽINIOS
'Francija už Taiką su 

Sovietų Respublika
GENEVA. — Jeigu Len

kija ir neprisidės prie pada
rymo santaikos ir esamų ru- 
bežių tarpsavinio apsaugoji
mo sutarties iš rytų pusės, 
tai Francija vis tiek stos 
už tokią sutartį tarp Sovie- ! 
tų Sąjungos, Lietuvos, Lat
vijos, Esfonijos ir Čechoslo- 
vakijos.

Anglijos darbo partija 
reikalauja ištirti ginklų fa
brikantų skandalus ir jų ry
šius su valdžia.

Šaukia Miesty Majorus 
Apgint Streiklaužius

. NEW YORK.—Šilko ąu- 
dimų NRA kodekso pirmi
ninkas Peter Von Horn, iš
važiuodamas į Washingto- 
ną, tęlegrafavo 34 miestų 
majorams šešiose valstijose, 

iš- 
tai 

yra skebus. Washingtone 
Van Horn tarsis su Roose- 

■yėlto paskirta komisija,

Vorin Tainni Raibią šaukdamas juos “apginti i 
V dilU Idlpgl nClKld tikimus darbininkus,” t
Žmogaus Kraujui

CLEVELAND, Ohio.
Chemikų suvažiavime prof, kaip sulaužyti audėjų strei- 
C. A. Elvehjem įrodė, ka’d ką.
žmogaus maiste yra būtinai Į 
reikalinga ne tik geležis, bet! 
ir varis; žinoma, tai ne pa-į 
prastas metalinis varis, bet' 
gaunamas iš augalų ir kitų i Gerokam skaičiui “Lais- 
maisto produktų, reiškia or-jVės” skaitytojų yra išsibai- 
ganinis varis. Jei to žmo-;gUSj prenumerata. Prašė-!

PRAŠOME ĮSITEMYTI

n

Penktas Puslapis

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
RUOŠKITĖS PRIE

Socialę Apdraudą

Lietuvių Darbininkų Susivienijimei

Kiekvienam Darbininkui Pašalpa ir Apdrauda Reikalinga

Komitetas.

Piknikas

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS

Mokesčių 
pagal nario

štai kodėl jums geriau apsimoka priklausyti LDS, negu kur nors 
kitur apsidrausti:

20 St. James St. East 
Tel. H Arbour 34?4

3. Lietuvių Darbininkų Susivienijime yra apie 1000 jaunuolių, kurie 
sudaro organizacijoj tvirtą pamatą. Pats LDS pamatas (daug narių 
jauno amžiaus) yra palyginamai daug tvirtesnis, negu kitų savišalpos 
organizacijų, ir del to lietuviams darbininkams saugiausia apsidrausti 
Lietuvių Darbininkų Susivienijime.

Nedėlioj, rugsėjo

2. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra tvirta darbininkų savišal
pos organizacija. Jau turi arti 5000 narių. Turi turto arti $80,000.

j ant šio pikniko. >
Draugai, dar kartą prime-

ežero, Waterbury, Conn. Pra
sidės prieš pietus.

> V. J. Valaitis.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Partijos piknikas buvo pra-‘ 
dėtas rengti dar rugpjūčio j 

tik ant nelaimės pasi-:

žinoma, įvairių organizacijų į 
susirinkimuose tasai klausimas

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

KAjINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

yra dvi sistemos: “level rate” ir “step rate”; mokama 
amžių ir apdraudos laipsnį.

TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.-: ,
. '' i

Welding-Straightening.Body Work-Duco Spraying.
AH Work Guaranteed. Towing Day and Night

Rugsėjo 16, nedėlioj,
CA Auditorijoj, Third Ave. ir linkėję.
Wood St., Pittsburghe, įvyksta kaltinama komunistai ii' Na- nistų Partijos

savo •»? v i -i • į ’ • iissaiiKią ■ jaunesnėse dienose buvo kar-
dailę my-’1

l:lintis žmogus. Dabar jau yra

tinę spauda, gindama savo rei- mejęs darbininkų kovose. '
Kita šio pikniko svarba, tai |

Phone, EVergreen 7-4785

w

Siyskime Delegatus į Konfe- Melagių ir Apgaudinėtojų j 
renciją prieš Karą ir 

Fašizmą

n j Visų kolonijų lietuvių darb.
| ■ org. turi tartis sykiu su kitų

• tautų darbininkais pasiekti šį
į pikniką. Reikia, pasitarus im- 

AI ; ti trokus, buaus ir visus karus
i sumobilizuoti, taip, kad visusi 

į vo pikniką atkėlė iki rugsėjo geros valios žmones nuvežti į 
I 30 dienai.
i

Šis piknikas susidarys
ma-j geros programos. Dainuos Vi-'name, kad įsitėmytumėte die-

gus negauna, pas jį išsivysto me atsinaujinti, bet dar ne | Knnfprenrih nz Rpdarbili ir' Baltušaitis 
mažakraujystė. ! visi mūsų prašymo išklausė. I IVo"terpelIC|la “Z betlaiLUU ir

Pasarga — paprastas va- Pasiskubinkite, draugai, su Į 
ris yra nuodingas. •atsinaujinimais, nes šiom i 

dienom “Laisvė” turi apmo-|
2,500 Mėty Senumo I b^ūksH10^ ’ ° | Pittsburgh e, ' įvyksta labai | p* •]• •• c  konferencija kovai uz bedar-Civilizacija
Johns Hopkins Universi- j1 tas Brooklyne bus 11 d. lap- 

teto senovės dalykų profeso- 'kričio (November).
| rius D. M. Robinson su savo
^draugais tyrinėtojais, atka-

Raštai
Nesenai “Naujienose

čiau ilgą aprašymą apie mai-Įlijos Choras, ir iš New Haven' ną. Piknikas bus sekmadienį, 
YM- merių kovas Pittsburgho apie- pagarsėjęs dainavime Ukrainų rugsėjo (Sept.) 30 d., Lietuvių

. Tame aprašyme ap- Choras. Be to, vienas Komu-1 Darb. Darže, prie Lakewood' 
> centro kom.!

labai svarbi konferencija. I c^ona^ Mainierių Unija delei J narių, t. y., Bob Minor, kalbės.1----- -- -------------------------- -—_~_

• t?1 v ” o 1 v * o E a 1 ti n a m a ko m u n i st ai ir delei ' Ir p 1L n f H R 1VT i n nr C! i i c BROOKLYN LABOR LYCEUM)Kara ir Faši/ma Pradžia 2 Kaltinama Komunistai u ueiei. kalbant d. Bob Minor. O jis.
vai. po pietų. į ^0’ Lewis atima keturių j yra geras kalbėtojas ir. $enas

Visos organizacijos kviečia- lokalų čaiteįius. Esą komu- veikėjas. Jis kada tai 
mos siųsti delegatus į šią kon- cistai sukelią suirutę, i 
ferenciją. Liietuvių organi.za- darbininkus į streiką ir tokiu' tunistas, piešėjas, 
cijos irgi Sūrėtų pasiųsti. Kiek, būdu sudalą betvarkę. j _ ...

- ■ . .. i Panašiai rašo visa-, kapitalis-(hrtavotas bolševikas ir atsižy-'
analirla rrinrlama cmvn >_ - _•_ j u 1__  i_____ 1

buvo pakeltas, bet kiek išrink- kalus. Naujienų lašytojai, i Kita šio pikniko svarba, tai j 
ta delegatų, dar neteko sužj-j vadinasi, kopijuoja tą spaudą j sukėlimas finansų del. ateinam i 
noti. | h’ dar savo purviną dvylekį^j^ valstijos rinkimų. Juo dau-

Konferencija išdirbs planusl Padeda. Jie tuomi ugi pasi-. g.jau rasįs finansų, tuo daugiau ■ 
tolimesniam veikimui prieš ka-J tarnauja valdančiajai k asei. į bus galima paskleisti \gitaci- j č 
ra ir fašizmą ir taipgi išrinksi .
delegatus į Visuotiną Kongre-1 Kiek čia^ laiko atgal tasai 
są, kuris įvyks' pabaigoj šioj Pats laikraštis patalpino J. 
mėnesio Chicagoj. ■ Baltrušaičio raštą, teisinant re-

D . j akcinę Pittsburgho universite-
e ega as. valdybą, kuri išginė libera- 

' lą profesorių. Per tą laikraštį 
s visaip išrodinėjo, 

kad tasai universitetas nėra 
toks blogas ir kad lietuviai vis- 

i tiek turi remti tą “lietuvišką” 
Sla- kambarį, kuris busiąs univer- i 

; siteto name. 
I Toksai rašymas irgi buvo 
i lietuvių darbininkų apgaudi- 
' tiSiivvioa ii- 1VT «11 r\ n n v m' Iroln frxr_
■ nimas. Juk išmestasis profe- 
) sorius Turner labai aiškiai pa- 
j brėžė, kad tasai universitetas 
yra Meliono kontrolėj ir ka
dangi Turner nesutinka su

; Meliono politika, tai likosi iš 
universiteto išgrūstas.

Draugai, “Laisvės” metinis 
vajus jau visai yra netoli. Jau 
dabar mūsų organizacijos pri
valo ruoštis prie jo. Rinkite 
vajininkus. Greitai gausite rei
kalingos vajui medžiagos.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

jos tarpe atsilikusių darbinin
kų šiais ateinančias rinkimais, 
šiais rinkimais reikės pasiekti 
tas vietas, kuriose niekuomet 
komunistai kalbėtojai nėra 
kalbėję, tai yra, ant ūkių, kai
meliuose ir šiaip tolimose nuo 
centrų vietose. Kad tokias vie-j 
tas pasiekti su kalbėtojais, su| 
literatūra, tai reikalinga tam Į 
turėti šiek tiek ir finansų, o j 
juos galima sudaryti tik to-1 
kiuose piknikuose, kaip lietu
viai darbininkai surengia ir; 
kaip šis piknikas, kuris tam i 
tikslui yra rengiamas.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

“T mAtinic L-nncpr i bilJ ir socialūs apdraudos bi-1 nėjimas ir Meliono reikalų gy-Laisves metinis Koncei-,]iib Prasidės 1() vaL ryte> T„v
i 

Visos organizacijos turėtų! 
pasiųsti delegatus. Visoms juk j 
svarbu tasai bilius, kuris nau
dingas darbininkų klasei. Tai 
yra Socialūs ir Bedarbių Ap-' 
draudos Bilius H. R. 7598,

Būtinai reikalinga, orui
Msinėdami iš po žemių Olyn- i atvėsus, surengti “Laisvės

thus miestą Makedonijoj, i naudai vakarienę kiekviena- i UlClULUJd U111UO 1JL. A V. I vc/ur, 

!• užtiko namuose maudynes, me mieste, kur tik yra nors , kongresai! įneštas Minnesotos 
i kur bėgdavo šiltas ir šaltas keletas šimtų lietuvių.

vanduo; miesto nešvarumam
nubėgti buvo įtaisyta degtos
molinės rynos ir kiti civili
zacijos patogumai,—25 šim- 
tai^metų atgal. • • < *

thus miestą APDRAUSKITE SAVO SVEIKATĄ ir GYVASTĮ
Saugioj Organizacijoj

Šiomis dienomis vėl tilpo 
melagingas raštas, aprašantis, 
kaip tūlas A. S. išžagino devy
nių metų mergaitę. 1 Tasai ap- 
rašytojas melagingai priskaito 
tą žmogų prie komunistu vą- 

/ dų. O kiek minus 'įžįftom'a, -jis 
j niekad nėra buvęs Komunistų 

Partijos nariu ir niekur nieko 
nevadovavo. Tai vis mat drab- 
stymas purvais f revoliucinį 
darbininkų judėjimą ir sykiu 
pasitarnavimas buržuazijai.

“ / taipgi primeta 
Komunistų Partijai visokius 

. blogus darbus, taip ir lietuviš- 
Į ki buržuazijos agentėliai daro.

Lietuviai darbininkai vis 
daugiau pradeda permatyti, 
kas per vieni tie poneliai.

Tėmytojas.

, kongresmano Ernest Lundeen. 
Į Visi turėtume darbuotis, kad 

“Laisvės” vajus rinkimui: tasai bilius būtų priimtas kon- 
naujų skaitytoju prasidės su &rese. O tai priklausys vy- 
15 d. spalių ir baigsis su liria?sia 1,1,0 mC,sl-L, Jeigu mes 
d gruodžio ! Padfir^sime pakankamą spau-
■ ‘ ’ * ■ dimą į kongrese sėdinčius po-’

j nūs, tai jie bus priversti jį 
į priimti.

Todėl siųskime delegatus^ 
Konferenciją šaukia Augščiau- 
sia Prieglauda Lietuvių Ame
rikoj, Nacionalė Slavokų Drau
gija, Tarptautinis Darbininkų Buržuazija

^aziy Valdžios Kontrolė ant I Philadelphia gniOS )
Užsienines Prekybos | r

BERLYNAS. — Vokieti
jos valdžia toliau griežtai 

1 sužiūrės visus - išvežimus į1 
į užsienį bei įvežimus į Vokie
tiją. Užsieniniam verslui 

į> reikės gaut valdžios leidi- 
mai; be jų galima bus gaut 
nedaugiau kaip 10 markių

Konferencija Prieš Karą ir 
Fašizmą

Rugsėjo 23 
pietų, 928 E 
Avė., Lietuvių Svetainėj, bus 
konferencija visų d’arbininkiš- 
kų organizacijų, draugijų, 
kliubų, kultūros ir dailės drau- 

vertės tavorų iš užsienio pa-) ši konferencija yra šau- 
. . TJ4+-U I kiama tikslu, kad tvirčiau su-vieniems prekejams. Hitle-; . . . . ., i J , i . v i siorgamzavus ir kovojus pries 

J Vlzm jlaiys, ad jį. O- | karą ir .fašizmą. Ypatingai, 
kad vardu visų lietuvių ‘ darbi
ninkų organizacijų ir draugi
jų pasiuntus atstovą į Chicagos 
prieškarinį ir priešfašistinį 
kongresą, kuris atsibus rugsė
jo 28, 29, 30 d. O tai bus labai 
svabus kongresas. Į tą kon
gresą suvažiuos iš visos Ame
rikos darbininkų atstovai nuo 
unijų, organizacijų, pašalpinių 
draugijų, nuo mokytojų ir 
įvairių profesijų, komunistų irjtro 39 No., kurie eina Grant'jos 15 distriktas. 
socialistų partijų ir tt. Suva-!

i žiuos keli tūkstančiai delega- 
| tų. Jie padės pamatą, kaip 
sėkmingiau kovot prieš karą ir 
fašizmą Amerikoje. O tai ne
įkainuojamai . svarbu. Tad 
Phiįądi. -visos organizacijos ir 
kliubai kartu turės konfere.n-j 
ciją, kad pasiuntus atstovą 
visų lietuvių vardu.

Tau kelios organizacijos iš-l 
rinko delegatus į konferenciją 
—Liętiįvos Dukterų Draugystė, 
Šiaįriįiės Dalies .Lįeįtuvių Re- 
publikonų Pašalpos Kliubas irt 
Frankford Kliubas. Da eilė ki-! 
tų kįiubų tbrės susirinkimų. ir 
išrinks delegatus. O kitos vi
sos kultūrinės organizacijos ir 
draugijos taipgi išrinks, kurios 
dar heišrinko.

Taipgi yra raginamos ' ir 
Phila.y priemiesčių organizaci
jos, l$ad išrinktumėt ir prisiųs- 
tumė ; atstovus. , 

Padarykime šią konferenci
ją vimą iš pasekmingiausių. 

. | v. Komitetas.

kieti ją nebūtų iš svetur įve
žama joks daiktas, kuris nė
ra būtinai reikalingas, ir jo
kiu būdu neleisią už daugiau 

, pirkti iš užsienių, negu par
duodama užsieniams. Ku- 
rios šalys parodo nepalan
kumo dabartinei valdžiai, iš 
tų bus kuo mažiausia per
kama arba visiškai neperka- 

ų ma. Del viso to dar labiau 
pasunkės biednuomenės 
yenimas Vokietijoj.

gy-

i N&ižudė Kaltinamas 
' Ex-Valdininkas
- ASBURY PARK, ‘Nt J — 

Nusišovė buvęs miesto 
rio komisionierius J 
Brooks, kuomet gavo- * Iš
kvietimą ateit į tyrinėjiiho 
komisijos posėdį. Jis buvo 
įtariamas, kad paėmęs, poi’ą 
tūkstančių dolerių kyšių iš 
kontraktorių už miesto sta

tybos darbus.

Jpajū-

“Taikos”* šalininkas
' WASHINGTON. — Roo- 

į seveltas dedasi taikos šali
ninku; bet jį išnaujo giria 

..Nelson Macy, Laivyno Są- 
) iungos pirmininkas, kaipo 
geriausią šalies ginkluotoją 
—ne kam kitam, kaip karui.U

f

wMMMHM

dieną, 2 vai. po Ordenas, Rusų Pagelbos Drau 
Moyamensing gjja įr Ritos. '

Bob Minor ir Dainuos g 
Ukrainy Choras

Waterbury, Conn. — Nors
šią vasarą lietuvių darbininkų

Nedėlioj, rugsėjo 16, 193L M.I-......  ............ .... -
Budninko Sodne. 1911 Edge-) R. p. j)įst. Piknike KalbČS 
brook St., Brookline, Pa. Pra-.
džia 12 vai. Įžanga paprasta.)

Tai bus paskutinis piknikas, 
šiame sezone. Rengia Lietu
vių Biuras. Visi kviečiami da-|. 
lyvaūti.

Kelrodis: Automobiliais ga-^ org. apskričių piknikai jau yra 
Įima nuvažiuoti per Liberty! Užbaigti, bet dar iš visos pla- 
Tubes Pioneer Ave., Brookline1 čios Conn, valstijos apielinkės 
Blvd., ir važiuoti iki Edge-1 būtinai turime dalyvauti vie-l 
brook Ave. Gatvekariais ge-! name labai svarbiame piknike,! 
riausia važiuoti iš miesto cen-i kurį rengia Komunistų Parti-j

St. ir nuveža iki Edgebrook
Ave.

Piknikas bus gana draugiš- mėn., tik ant nelaimės pasi-j 
kas.• Gera muzika delei šokių.įtaikė taip, kad 'buvo paimtai 
Patys dalyvaukite ir kitiems! parkas ant tos pačios dienos,' 
af)ie tai praneškite. Pėluasjką ir lietuvių darb. chotai bu-! 
skiriamas darbininkų reika-ivo pasiėmę. Per tai K. P., kad ■ 
lams. 1 į mūsų choram nepakenkus, sa-^

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
Near Manhattan Avenue

1. Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ne vien tik rūpinasi suteikti 
tinkamą apdrauda ir pašalpą savo nariams už kuomažiausią mokestį, 
bet taipgi abelnai rūpinasi darbininkų reikalais; ima dalyvumą dar
bininkų kovose už geresnį gyvenimą ypatingai prisideda prie kovos 
už įvedimą bedarbių ir socialūs apdraudos. Del to kiekvienam darbi
ninkui geriau apsimoka priklausyti prie LDS, negu kur nors kitur.

LDS TURI KETURIS APDRAUDOS LAIPSNIUS:
$150, $300, $600 ir $1,000

• ( Pašalpos Keturi Laipsniai:

$6, $9, $12 ir $15 į Savaitę
Į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą gali įstbti asmenys nuo 16 iki 

50 metų amžiaus. •
Tėvai gali prirašyti savo vaikus, nuo 2 iki 15 metų amžiaus, į LDS. 

Vaikų Skyrių. Mokestis labai maža. Vaikų apdraudos du laipsniai: 
$100 ir $150.

DABAR ĮSTOJIMAS ŽYMIAI NUPIGINTAS
Dabar laike vajaus įstojimas žymiai nupigintas. Dabar Įstodami Į 

LDS galite siitaupinti nuo $1*00 iki $2.00.
* • r. , y ' . » ■

Nelaukite ilgiau! Tuojaus patapkite LDS nariu! Savo kolonijoj 
kreipkitės prie vietinės LDS kuopos. Del platesnių informacijų galite 
rašyti: ' , . » \

UETUV1ĮJ DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
273 BROADWAY, BROOKLYN, N. Y.

• • • 1 - >-.l * 1 t *’■ • ■ • *

f’,. •. .



Sestas Puslapis Ketvirt., Rugsėjo 13,

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
| kios nesimatė, tad jis buvęs < ' 

nusiminęs ir dejto nusižudęs—I ! 
aiškino jo šeimyna. O dar po-’

i nas LaGuardija nori uždėti j 
naujus taksus, kurie palies la-l 
bai skaudžiai biednus t pirkė
jus ir kra'utuvininkus.

Pilieti, Šiandien Atlik Savo Pareigą
Šiuo sunkiij kovų laikotar- luotumėt. Atsiminkit, jei ne- 

piu darbininkams labai svar- bus pakankamai balsų paduo- 
bu yra turėti savo vadus ival~(Įa nominacijose, daugelio vietų 
nose valdžios ,r Įstatymdavys-i kandidatai nepateks ant balo
tos Ištakose. kur jie is vidausj tQ h. uebus a]jma ju jšrinkti 
galėtų uz darbmmky reikalus, bei yestj u- jups rinkim kam. 
kovoti. Musų pareiga pasta- panij0St 
tyti ten savo atstovus ir tai tu-į 
rime padaryti šiandien, daly
vaujant nominacijose. Nomina- 
cijų balsavime gali dalyvauti 
visi pereituose rinkimuose bal
savusieji piliečiai, užsiregis
travusieji už komunistus. i

Užsiregistravusieji komunis- 
tų balsuotojai nominuos mies
to kontrolierių (City Compt
roller), vietos teisėjus (locaU 
judges), kongresmanus, as-! 
semblymanus, valstijos senato-', 
rius ir aldermanus. Valstijos 
kandidatai nėra nominuojami 
dabar, bet bus nominuoti Ko-i nomij jums vardų, 
munistų Partijos konvencijoj

Yorke. Kalbės C. Hathaway, 
John L. Spivak, žymus žurna
listas ’ ir autorius apysakos 
“Georgia Nigger”; ir kiti.

Williamsburgieciy
Atydai

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti i ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.485 Grand St.,

Pirmos klases anglis, geriausios
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris. Prista-
tome greit j jūsų namus.

“Šviesos” No. 3, kurį kiekvie
nas narys ir narė galės atsi-i 
imti, šis numeris yra labai1 
svarbus ir reikia, kad visi na
riai greitai jį gautų ir perskai
tytų. I

Taipgi laikas pasimokėti duo-jtisą penkiolika savaičiii perei-| 
klės tiems nariams, kurie dar! tą sezoną ir kurios žiūrėti vi- 
nėra mokėję už 1934 metus. | suomet būdavo pilnutėlis te- 
Bus reikalas aptarti ir apie; atras publikos, vėl bus pradėtai 
mūsų spaudos vajų, kuris jau vaidinti spalio 1 d., tam pa
arti. Taipgi turėsime raportą čiam Civic Repertory Theat- 
iš atsibuvusio kuopos išvažia- re. New Yorke vaidins tik ke- 
vimo. Reikia išrinkti delegatą 
į Antrą • Jungtinių Valstijų 
Prieškarinį ir | Prięšfašistinį 
Kongresą, kuris - atsibus Chi- 
cagoje. Bus visa eilė ir kitų 
labai svarbių klausimų, tad 
reikia, kad visi nariai ir narės 
dalyvautų.

K. Šolomskienė, 
Kuopos Org.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKft I
Pagarsėjusi drama “Steve- 

( dore”, kuri buvo vaidinama iš-

isitėmyti adresą ir telefoną.

Williamsburgo Bedarbių 
Taryba organizuoja masinę 

T . , . . demonstracija prie Šalpos Biu-Jei jūs tebegyvenate toj vie-;^ Jinai .yykti 20 1]je_ 
toj, kur gyvenot balsavimų lai-į na -io mSnesio. .prisirengimui 
ku pereitą metą. Jūs galite, tQs demonstracijos Tary. 
balsuoti nominacijose. Nueikit ba §aukia , yj darbinin. 
į tą pačią vietą kur pernai, organizacijų atstovų pa- 
balsavot ir paduokit savo var- sitarima.mitingą. Mitingas 
dą pavardę ir antrašą Parei-; aįeinantį šeštadienį, rug- 
ka aiikit Komunistų Partijos, 15 ya) pQ ife 
baloto Patikrinkit ar tikrai, ps buv<ngj 413 South 
KP balotą pridavė—tą galit 4įh st Kiekviena organizacija 

.privalo atsiųsti po du atstovu.
Pragyvenimo reikmenys pa- 

, brango ir vis dar brangsta, o 
(šalpos Biuras atsisako padi- 
; dinti bedarbių šalpą. Mokyk- 
| los ką tik prasidėjo. Dauge- 
; lis vaikučių negali eiti mo
kyklon dėlto, kad jie neturi 
drabužių. Ateina žiema, kuri 
atneš biednuomenei daugiau 
kančių, negu iki šiol. Masinė 
Williamsburgo darbininkų mo
bilizacija privers šalpos Biuro 
ponus skaitytis su darbininkų 
reikalavimais ir imtis žingsnių 
padidinimui šalpos ir greitam 
aprūpinimui tų, kurie lig šiol 
negavo šalpos.

WBT Org. Nat. LeRoy.

Kaip Balsuoti Nominacijas

/matyt sulyg KP ženklo, kūjo 
i ir pjautuvo, taipgi sulyg ži- 

Tada užsi- 
balsuokite.registruokite ir

Nusineškite balotą balsavimo 
būdon ir pažymėkit “X” bal-j 

Balsavimų vietos yra atda- savimo klėtkutėj prieš kiekvie-Į 
ros New Yorke nuo 9 vai. ryto na vardą. Daugiau nieko 
iki 3 vai. po pietų, o kituose: nežymėkite, nes tas sugadina 
miestuose nuo 12 vai. dieną iki balotą. Tada sugrąžinkite jį 
9 vai. vakaro, tad visi priva- sulankstytą inspektoriui, kuris 
lote apsižiūrėti, kad nepavė-. jį įmes balotų dėžėn.

Aido Choras Dalyvaus Rinkimą Baiikiete
Brooklyniečiams, ypač wil- skaičiuje ir d. Clarence Hatha- 

liamsburgiečiams žinotina, kad'way, “Daily Workerio” redak- 
Aido Choras pasižadėjo daly-j torįus jr kiti, 
vauti Komunisti; Partijos rin
kimų bankiete, šį penktadienį. 
•14 d.

Williamsburgo organizaci- 
(September/. Jos smarkiai rengiasi dalyvauti 

Charas dalyvaus ne vien tik organizuotai, su savo vėliavo- 
pasisvečiuoti, bet dalyvaus ir: mis, iškabomis- ir pasveikini- 
programos pildyme. Bet kai-, mais-aukomis rinkimų kampa- 
bant apie programą reikia pa
sakyti, kad choras nebus vie
nintelis programos pildytojas. 
Kitų tautų darbininkai taip 
pat suteiks dainų ir muzikos.

Šis bankietas tai bus lyg ir 
pradžia rinkimij kampanijos. 
Jame bus nuodugniai išaiškin
ta delko mes, darbininkai, pri
valome dalyvauti rinkimuose ir 
ką mes galime rinkimais at
siekti. Tuos dalykus aiškins 
labai geri kalbėtojai, tame

rugsėjo

nijos reikalams. Lietuviai dar
bininkai, ypač gyvenantieji 
šioj apielinkėj, neturėtume ap
sileisti. Choras suteiks prog
ramą, o kitos organizacijos tu
rėtų pagalvoti apie pasveikini
mus.

Bankietas įvyks 14 d. rug
sėjo, 8 vai. vakaro, Royal Pa
lace, 16-18 Manhattan Ave., 
beveik kampas 
Brooklyne.

Broadway,

K.

Penktadienį Susirinks Aldermanai; Darbininkai Priduos 
Reikalavimus

Šį penktadienį susirinks al
dermanai balsuoti LaGuardi- 
jos pasiūlytą taksų planą, ku
rio balsavimas buvo atidėtas 
virš savaitei laiko pasekmėje 
darbininkų protestų prieš to 
plano netinkamumą. Sulyg to 
plano, visą taksų naštą La- 
Guardija suverčia ant bied- 
nuomonės ir smulkiųjų biznie-' 
rių pečių. Gi darbininkų siū
lomas planas reikalauja ap-
taksuoti stambiuosius finansie-Į dieną.

rius ir biznierius ir sulaikyti iš- 
mokesčius bankams, kad tuo 
būdu sukelti pakankamai pini
gų bedarbių šelpimui.

Komunistų Partija ir Bedar
bių Tarybos šaukia visus or
ganizuotus ir neorganizuotus 
darbininkus, visas darbo uni
jas ir masines organizacijas 
dalyvauti demonstracijoj prie 
Miesto Rotušės šį penktadie
nį, 14 d. rugsėjo, 12 valandą

Politikierius Kaltinamas
Kriminalistai Pacioluoc visos P°licij°s sp5M už sav0 IU llliuiaudnal I dMClgęd pečių ir kad mums neapsimo- 

1 ka dėlto triukšmauti.”
Merginos tuomix įbaugintos 

i neišdrįso eiti į policiją iki sa- 
* vaite vėliau pasisakė savo 
draugam ir tie padrąsino.

Ponulis, žinoma, sakėsi ne
kaltas. Jisai teisinosi eąąs 
apskųstas už tai, būk pravaręs 

■ iš virtuvės girtą tarnaičių pa- 
t žįstamą ir pačią tarnaitę. Bet 
tos pasakos tarnaitėms labai 
gerai žinomos. Ar rasis tar
naitė, ,ąr bent kuri mergina 
darbininkė, kuri norėtų išsigar- 
sinti svietui išgėdinta, jei tą 
skriaudą ištiesų nebūt prisiėję 
pergyventi ?

žymus, 
buvęs

Su Virėja
Edward i Chapman, 

Bronxo politikierius,
Bronxo Distrikto Advokatas 
Pagelbininkas, 45 metų žmo
gus ir vaikų tėvas, kaltinamas 
užpuolęs virėją, Rose Heinz,1 
23 metų merginą, laike jo 
žmonos, nebuvimo namie. Po
nas Chapman sulaikytas, rei
kalaujant $1,500 kaucijos. (Pa 
lyginkit, darbininkų organiza- 
leistas už 15 tūkstančių kau
cijos, o ponas, kaltinamas iš
žaginime darbininkės tarnai
tės, paleidžiamas už 15 šilntų 
kauciją. Lygybė, ar ne!?)

Rose Heinz, kuri gyvena 113 
E. 30th St., savo skunde, sako: 

“Aš miegojau kambaryje su 
Mary Eisenring, stalan pada
vėja, kuomet ponas Chapman 
atėjo ir nutraukė užklodus.

' “Pirm, negu aš spėjau su
rikti, jisai sugriebė man už 
gerklės ir ėmė mane atakuo?

New Yorke Mitingas Strei- 
kierhj Paramai

Komitetas rėmimui pietinių 
valstijų audėjų organizacijos 
Šaukia masinį mitingą šian
dien, 13 d. rugsėjo^ |i:30 vai. 
vakaro, Webster " TTall, lith 
St., tarp 3rd ir 4th>Ave., New

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Cedarhurst, Nassau apskri

tyje, L. L, būsią pravesta 24 
mylios naujų rynų, (sewer 
pipes). Tam darbui bus iš
leista $673,000. Pravedimui 
reikėsią 200 darbo dienų ir im
sią du šimtu darbininkų, mo
kant jiems mažiausią mokestį 
po 55c. valandą. Darban ims 
tik užsiregistravusius Cedar
hurst šalpos darbų biure.

Penki plėšikai atvažiavo 
automobiliumi pas kompaniš- 
ką krautuvę, 5th Avė. ir 5th 
5th St., Brooklyne. Du iš jų 
ginkluoti nuėjo krautuvėn, at-

turias savaites. Po to išva
žiuos su plačiu maršrutu po 
visas Jungtines Valstijas.

Organizacijos turęt'ų tą pro
gą išnaudoti, nes perkant tam 
tikrą skaičių tikietų gauna 
daug pigiau. Juos galima iš
platinti tarp savo narių ir pri
tarėjų, visiems sykiu pamaty
ti gerą teatrą ir pasidaryti ke
letą dolerių pelno. Daugelis 
žmonių, ypač jaunimo, teatrus 
lanko ir noriai pasitiktų tokį 
pasiūlymą. Kitataučių orga
nizacijos tą praktikuoja 
senai.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

nuo-.

bus
Tai

Pirmu sykiu Amerikoj 
rodoma filmą “Sherified”. 
pirma ir tos rūšies Amerikos 
revoliucinė filmą, kuri paro
do farmerių kovą už žmoniš
kas gyvenimo sąlygas. Ją pri
rengė Darbininkų Filmų ir 
Photo Lyga. Filmą bus rodo
ma tos Lygos centre, 12 E. 
17th St., šį penktadienį, rug
sėjo 14 d., vakare.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Central Brooklyniečiam
Jaunų Komunistų Lyga ren

gia prakalbas atvirame r * 
šiandien, 13 d. rugsėjo (Sep
tember) 7:30 vai. 
kampas 
York St. Tose prakalbose bus 
aiškinama' bedarbių padėtis, 
kas yra svarbiausiu klausimu' gyvenantis 325 Nostrand Avė., 
Navy Yard distrikte, o už vis Brooklyne, apsiskundė polici- 
labiau tarp jaunuolių. ’jai, kad iš jo apgavingu bū-

E. Sterne, vietos Bedarbių du išvilioti pinigai“. Tūlas Jo- 
Tarybos vadas kalbės apie seph Crage pakalbinęs jį pa- 
darbininkų patyrimus reika- laikyti jo taupmenis, sakyda- 
laujant ir gaunant pašalpą iš mas pasitikėsiąs juomi, jei jis 
Šalpos Biuro ir nurodinės bū-> į taupmenų pundelį pasidės! 
dus, kurie yra naudojami ir tiek ir savtj pinigų. I ‘ 
pasirodė sėkmingi išgavimui jam duoda, 
šalpos. ' 
kalbėtojų.

Atsitikime lietaus ar šiaip' Zedarui 
labai nepastovaus oro, mitin-1 Zedaras suradęs, kad punde-j 
gas bus atidėtas į penktadie-! lyje jokių pinigų nėra. Crage Į 
nio vakarą, 14 d. rugsėjo iri areštuotas ir padėtas po $1,000 
įvyks tą pačią valandą ir toj į kaucija, 
pačioj vietoj. Jauni ir suaugu-1 
šieji dalyvaukite šiam svar
biam mitinge.

J. K. Lygos Vienetas.

Cameo teatre, 42nd St., ne
toli Broadway, New Yorke, ro
doma pirmu kartu Amerikoj, o-------------  —------•—> —~ uuina pilniu Kėniu nnieiiKuj

ėmė iš kasos $860 ir nusisku- puikus Sovietų garsiakalbis 
bino tuo patim automobilium, judis Peterburgo Naktys”. 

oje kuriam trys iš likusių sėdėjo Puikus veikalas, gražiai suvai-
ir visą laiką laikė veikiantį' Jintas, nepaprasta scenerija. 
motorą, kad nereikėtų gaišuo-1 Nesigailėsite pamatę. Kam 

Hudson . Avenue ii Hi pabėgimą. 'žiūrėti kokio priešdarbininkiš-
i ko šlamšto, kuomet gąlima ųž 

Matthew Zedąr, 52 metų,į įuos paį pjnįgUS pamatyti pui- 
. kų veikalą Cameo teatre.

vakaro

Atsišaukimas
MELDŽIU ATSILIEPTI

Per “Laisves” pikniką, Philadelphi- 
: joj per klaidą kas nors paėmė šviesų 

kiek jis i vyrišką švarką. Jeigu kas nors turi 
I švarką, malonėkite sugrąžinti M. 

Zjeuar Gavęs ipya,, Dobiniui, 152 So. Orange Ave., New- 
Tikimasi ir daugiau. kuriuos sudėję su Crage tiek, ark, n. J. .

| pat pinigų, suvynioję ir palikę , (216-218) :
palaikyti. . Tačiaus! ---------------------------------------- L-

Lietuvis Batų Siuvėjas
v Taisau senus ir padarau

I Dr. Victor Mautner .pranešė. . v i « ty u
i™ ii. .>„1 naujus ceverykus. Darbą

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SN UOTAS GRABORIUS
I , t .

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

*tas ir už prieinamą kainą.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme ,

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7
nuo 11
Avenue

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.

viešbučio vedėjui, jog jis žu-J 
dysis ir pasišovė. Pribuvusį 
policijai jo kambarin, Hotel Jei čeverykai maži, spaudžia koją» 
Ansonia, Broadway ir 73rd St., Į nekentėkite skausmo, ateikite pas 

mane ir bėdai bus galas.

' PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Laimėjo Kovą Prieš Empire ! New Yorke, rado daktarą kri-Į 
Vjjvinp Įtiškoje padėtyje. Nugabeno J

adV,uV ligonbutin. . ;Kavinę
avaičių neatlaidus' Nusižudė mažas kautuvimn-; 

masinis pikietas prieš Empiie Charles Behrens, 57 me-i 
kavinę, kurios savininkai atsi-itų. gyvenęs 581 16th st,

Kelių s

kavinę,
sakė, samdyti negrus darbinio-jBrooViyne?” Jisai"-laikė'’valgo-' 

į mų daiktų krautuvę netoli na
mų, bet pragyvenimą sunku 
buvę pasidaryti, - ateities jo-

kus bile kokiems kitiems dar
bams, apart porterių, pasibai
gė darbininkų laithėjimu. Tapo 
pasamdyti keturi darbininkai 
ir savininkai sbtiko neatleisti 
jų be pasitarimo su organiza
cija, taipgi ištraukti visus kal
tinimus prieš darbininkus, da
lyvavusius pikiete. ’

Kovą sumanė Jaunų Libe- 
ratorių grupė, sekcija Lygos 
Kovai už Negrų Teises. Juos 
energingai rėmė Komunistų 
Partija, Maisto Darbininkų 
Industrinė Upija, TDA ir įvai
rių reformistinių grupių eili
niai nariai.

Gaukite "Šviesos” No. 3
• Draugai, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopos nariai, visi da
lyvaukite, kuopos susirinkime, 
kuris įvyks ketvirtadienį, 13 d. 
rugsėjo, “Laisvės” svetainėje. 
Susirinkimo pradžia 7:30 Vai. 
vakare. / Jau yra gątąyas

TIKRAS BIČIŲ MW
• • . I l“ I

“Laisvės įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esą- ‘ 
te, girdėję' Dr.-, Kaškiaučiaus I 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų. I

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana, žemos:, 

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą4 ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

I kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl- nesiųskite pinigų ir te
reikalaukime įrįšiųstii į

atlieku patenkinančiai.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ftmiaa Ir chroniikM vyrų Ir 

motery iigaa kraujo ir odoa 
Padarau iityriraua kraujo ir žlapume

DĘ. MEER
W. 44th St. Room 802 

Now York, N. Y.
Valandoa Priėmimo i 

Ryta nuo 10:3Q iki 1. Po pietų nuo 4 
Iki 8 valandai vakare

TelephonaS MEdallion 3-1328

156

—-M

Telephone, EVergreen 8-9770

J, GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir\pasivažinejimamp

23T Bedford Avenue -
BROOKLYN, N. Y.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Veda šermenis zir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą, 
’Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) • 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydpma Odos 
beribiai, Krau- 
l Nesveikumai, 

e r V ų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
žarnų ir Mčšla- 

; žamės Ligos, A- 
;f k beinąs Nųsilpi- 
/ mas, Nervų Įde

gimai ir CroniŠ- 
k i Neaveikavi- 

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

DR. L. Z<NS
110 East 16 ST. N. Y 

įsisteigęs 25 metai » 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York ‘ „
Valandos—• A. M. Iki i P.iK 
O sekmadieniais 9 Iki t P. M.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žP:Lbųa 
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 didele dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

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




