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Darbininkai Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Seniau šiauriniame Sibire va
saros metu susisiekimui tarna
vo upės, o žiemos metu nartos, 
tai yra rogutės, kurias velka ke
li pakinkyti šunes.

Sovietų Sąjunga išplėtė upių 
transportaciją, pakinkė tam or
laivius, o kas labiausiai, atida- i 
re aplinkui Sibirą šiaurių vau-1
dens kelia. Ant Jenisėjo upės j ---------------------------

RYTINIU PRIEPLAUKŲ MARIN1NKAI 
SUZ’SSJ'ąjS RUOŠIASI VISUOTINAM STREIKUI veža kelis tukstancius tonų įvai-! v
rių reikmenų, kurie iš prieplau- r ------------------
kos upėmis vežami gilyn į si-1 Industrinės Marininkų Unijos Pašaukimą Streikuot Spalio 
birą. Laivas tai ne narta! Gi ( 
vien į Igarką šiais metais pri- j 
buvo 31 laivas, jų tarpe 28 už- į 
sienio laivai. Per Kara jūras, 
kuriose yra plaukiojančių ledų, 
laivus vedė du galingi ledlau
žiai “Jermak” ir “Malygin”.

8 d. Remia N. Y., Buffalo, Bostono ir kiti Laivakroviai
NEW ..YORK. — Indust- gindamas streikan.

Bostone, Mass., laivakro-rinė Marininkų Unija šau- ■ 
kia .
prieplaukų ir laivų darbi
ninkų streiką, kuriam skir

Atlantiko vandenyno vjaj 'r ’a'vl-l dal Uininkdi ma-
siniame susirinkime užgyrė 
šaukimą visuotino streiko 
Atlantiko pakraštyj. Už tą 

ta prasidėt spalio 8 d. Keli j streiką nubalsavo ir keli 
šimtai laivakrovių masinia- šimtai darbininkų savo su-' 
me susirinkime New Yorke sirinkime Buffalo, N. Y.

j’a_ j karštai pritarė streikui ir.

Jungtinių Valstijų karo lai
vynas sekamais metais turės 
manevrus Alaskos apgynimui. 
Suprantama, kad tai prieš Ja
ponijos imperialistus. Kaip tik 
tas buvo paskelbta, tai Japoni- i 
jos spauda pradėjo rėkti: “t 
ponija yra Amerikos cielius.” į išrinko iš savo tarpo eilinių 
“Manevrai prieš Japoniją ,, darbininku komitetą. 
“Amerika persistato Japoniją! 
kaipo .priešą.” !

 rininkuv

Vienas iš Hitlerio sargybinių prie verstinų be
darbiams darbų stovyklos ties Nuremberg!!, Vo
kietijoj. t

AUDĖJAI, VERPĖJAI DAUGELY VIETŲ ;
VIS DAR PIKIETUOJA DIRBYKLAS ' !

Pietinėse Valstijose Fabrikantai Uždarė Dirbtuves prieš 
80,000 Streikieriy; Milicija Tebestovi prieš Audėjus.

darbininkus.
LOWELL, Mass., daugu

ma streikierių pirmadienį 
dar negrįžo’ darban ir pi- 
kietavo dirbtuves. Pikietai 
tęsėsi Fall River, Mass., ir 
Waterville, Me. Nors dau
guma New Bedfordo darbi-

Gormanui ir kitiems Dar
bo Federacijos vadams at
šaukus visuotiną audimų 
pramonės darbininkų strei
ką,-tuojaus pasirodė kartūs 
tos pardavystės vaisiai dar
bininkams. Pietinėse valsti
jose audyklų verpyklų fab
rikantai užreiškė dešimčiai | ninku sugrįžo dirbti, bet da- 
tūkstančių s t r e i k a v tįsių j lis dirbtuvių dar tebėra pi- 
•darbininkų, kad jiems dau
giau jau xnebus darbo; jų 
vieton palieka skebus. North 
ir South Carolinose 200 
dirbtuvių paskelbė lokautą 
prieš 80,000 grįžtančių dar
ban audėjų, verpėjų ir mez
gėjų; uždarė jiems duris ne
ribotam laikui.

Roanoke, Rapids, N. C., 
keturiems tūkstančiams grį2 

PARYŽIUS. — Kairiojo EASTON, Pa. — Pereitą | žtančių darban bosai pasa- 
sparno darbininkų unijos ir Į sekmadienį šilko pramonės įkė, jog kiekvienas turi at- 
senosios, *reformistinės ūni- streikieriai masiniame susi- skirai prašyti darbo, nes vi
jos padarė bendro ’ fronto rinkime atmetė Winant ko- si nebus sykiu priimti. Prieš . T • I

! reiškė džiaugsmą, kąd į Tau-Į sutartį, kuri apima darbi- misijos ir Fr. J. Gormano tokį patvarkymą darbiniu-1 rFflilClSCO LHlVclkrO" 
i tų Lygą įstoja Sovietų Sąjun- ninkus ilgiausio Francijoj pasiūlymą delei streiko bai
ga, su kuria, Lozoraitis sako, gelžkelio Paris-Lyons-Medi- gimo be laimėjimų. Susi- 

.......... ’ terrannee. Nuo dabar abe- rinkusiems kalbėjo Trum-
isJjos unijos turės vieną kon- bull ir Pitt, kairiosios Na- grįžtantieji pasirašytų, jog 

’trolės komisiją; bet komisi- cionalės Audėjų Unijos at-1jie atsimeta nuo savo uni-

San Francisco, Cal.—Sie
rra ir Rocky kalnuose per 

Ko- sniego pūgas vienas žmogus 
j mitetas lankosi į kitas ma- ■ žuvo ir 50 užstrigo sniegy- 

j organizacijas, ra- j nuošė.
Tuom pat kartu Japonijos pa

daras Manchukuo įteikė protes
tą Sovietų Sąjungai. Nauja 
provokacija. Prie Ussuri upės 
įpuolimo į Amūrą yra nemaža 
sala. *Ji visada buvo Sovietų 
Sąjungos, bet dabar Manchu
kuo sako, būk ta sala priklauso 
Manchukuo valstybei.

Tą pat dieną Japonija pa
siuntė iš Dariena 78 karo oi-< skleidė brošiūra “Ko-' raitis, išvykdamas į Tautų Ly-j laivius Manchukuo sostinę. Kclu oi omui a t\() , ’ ' . . . , . ,v !
Tai grūmojimas Sovietams. Bet Ihiunistų Nusistatymas Au- g«Į pHnat.es susirinkimą .s-,

1 . . I -I - • *1 «« ! V’mclzA H <71 a n n kad i Tail-

Areštuoja už Knygutę žwos Is LIETUVOS 
apie Atidejų Streiką ;—— - - - - - -
NORWICH, Conn.—Rus-, 

sell Danielson ir Donald Wi- Į 
ley, farmerių organizato-!
rius, tapo areštuoti už tai, Į nio reikalų ministeris St. Lozo-

(Sovietų Sąjungos Drąugiš 
kurnąs Lietuvai

KAUNAS. — Lietuvos užsie-

- į Francuos GelžkeliečiŲ jEastono Audėjai prieš 
j Suvienytas Frontas

PARYŽIUS. — Kairiojo
Streiko Pardavikus

skirai prašyti darbo, nes vi
si nebus sykiu priimti. Prieš

kietuojama. Salem, Mass., 
staklių taisytojai išnaujo 
sustreikavo todėl, kad dviem 
taisytojam atsakyta darbas.

EASTHAMPTONE, Mass. ’ 
dar tebeina milicija savo 
pareigas prieš audėjus.

i žuvo Dar Vienas Streikieris
WOONSOCKET, R. L— ,.

Mirė jau trečias milicijos 
peršautas pikietininkas Leo • ?t 
Rouette, 18 metų amžiaus.

Bridges Išrinktas San
pasirodė, kad Japonijos oriai- j dejų Streike,” parašytą CL •
vynas toli atsilikęs. Norint at-1 Hathaway, “Daily Worke-1 ( -
likti 450 mylių be apsistojimo, vio» rė(Jaktoriaus. Suimtas ! „Lietuvą riša, pastovaus ir ilga, 

ir Joseph West, Tarptauti- mečio draugingumo saitai ”■ 
nio Darbininkų Apsigynimo '• Jis tikisi, kad Sovietai, prisi .
distrikto sekretorius, už tos de.ję prie Lygos, galės juo ge-Į, . t i
knygutės skleidimą ir kai-! r’au Lietuvos nepriklau-J jos narius atskirai rinks de-j 
bėjimą į audyklų streikie- • somykę- išimosios ii kaiiiosios uni-Į
rius.

Areštuotieji k a 1 A n ami
kaipo “maištininkai”.

Tarp vietinių audimo pra-[-tartį delei apsaugojimo taikos j 
inonės darbininkų pakilęs i ir nepriklausomybės toms vai-j 
didelis pasipiktinimas, prieš j stybėms.
streiko pardavikus. Iš vi-1 Kalbant apie Sovietų drau-! 

zv*.z>l ni v, 1^-11 ! /VI v, m v, 0*11 W, n T 1 aIii.’.i > Į
suprasti, būk, Sovietų Respubli
ka pritaria fašistinei Srqeto7 
nos valdžiai. Sovietai yra pa
lankūs Lietuvos darbo liau
džiai, kaip ir kiekvienos ša
lies darbininkam ir valstie
čiam. Jie nenori, kad Lietu
vos žmonėms būtų užkartas

iš 78 orlaivių net 21 buvo pri
versti nusileisti, nepasiekdami 
savo tikslo. Tas tik parodo jų 
orlaivyno silpnumą. Neveltui 
veik kiekvieną dieną Japonijoje 
susikulia jos vienas bei kitas or
laivis.

Dng. P. Manuilov iš Chaba- 
rovsko rašo “Pravdoje”, kad 
Tolimųjų Rytų Sovietų visuo
menės aptarnavimo orlaivynas 
labai gerai veikia. Šiemet du 
kartus tiek įskrajojo į šešis 
mėnesius laiko, kaip pereitais 
metais per tą laiką. “Savoi”’ 
jūriniai orlaiviai, vikrūs “am
fibijai Š-2’Lir greitieji “R-5” 
sėkmingai atlieka savo parei
gas. I šešis mėnesius laiko jie 
atliko 785 keliones, padaryda
mi 500,000 kilometrų ir perve
žė 1,200 keliauninkų, 70 tonų; 
pašto, 25 tonus prekių ir 
turėjo nei vienos nelaimės.

kai surengė audringą de
monstraciją. Daugely j 
tų bosai reikalauja,

viu Lokalo Prezidentu
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Milžiniška balsų dauguma 
rugs. 24 d. tapo išrinktas 
prezidentu ‘International ' 
Longshormen’s Association 
(laivakrovių) lokalo Harry 
Bridges, karingas vadas pe
reitame streike prieplaukų 
darbininkų ir laivininkų. Jis 
gavo 1,283 balsus, o Joe** • 
Johnson, Darbo Federacijos 
mašinos kandidatas, tik 432 f 
balsus, taigi 851 balsu dau-

Georgijoj dar pilnai palai- gįau ug Johnsoną.
komas karo stovis prieš au- Fred Frater, eilinių narių

vie- 
kad

stovai. Įjos. Į tą atsakydami darbi-
. Nutarta šaukti atskirų ’ ninkai grūmoja nauju strei- 
I dirbtuvių darbininkų susi- ku.

Sovietų Sąjungos ir Francijos Francijoj bendro fronto lai-! nius reikalavimus, kuriuos 
pasiūlytą rytinių valstybių su- mėjimas iki šiol. Įstatys fabrikantams.

lyietuvos užsienio reikalų mi-iJOS. i
nisteris palankiai atsiliepė apie | Ši sutartis yra didžiausias j rinkimus ir išdirbti vieti-

šų pusių girdėt darbininkų • gingingumą Lietuvai, nereikia |
kalbos, “turėsime išnaujo 
streikuoti.”

Teroras prieš Darbininkus 
Rumunijoj vis Didėja

n('~ j BUCHAREST. — Karo [ dar pavergimas iš Lenkijos bei 
.teismas Hotine vieną darbi- į .'Vokietijos pusės, kas būtų an-j

mi-'nihką nuteisė 15 metų ka- 
kad: Įėjimo, .o kitus tris po 5 me- 

Sovietų Sąjungos* orlaivynas fus UŽ “propagandą naudai 
jau pralenkė Amerikos, Angli- Sovietų Sąjungos. _ 
jos ir Francijos orlajvininkystę, J6 aražIauS;. ir i
kuri pirmiau buvo skaitoma gę-i . , , ‘ i > .
riausia pašalyje. Jis sako: Į Fnedenberg, 15 metų, tapo i Rugpjūčio 27 d. Milių kaime,. 
“Kas liečia Sovietų orlaivinin- nuteisti už turėjimą raudo- ^Viekšnių valse. Mažeikių aps
kųs, jų išsilavinimą, sugabumą, nos vėliavos, 
drąsą, tai raudonųjų orlaivinin-. - - -
kų žygiai pervežime nuo ledo . .
“Čeliuskino” įgulos yra geriau- Į vykdyt mirties nuospren- jose esančiu/turtu. Tą pačią 
sias to įrodymas.” Jis, sako,; džius prieš politinius kali- dieną dingo ir Pikevičiaus duk- 
kad Sovietų Sąjunga nepradės' nius. x Diena iŠ dienos vis Emilija. -Ji atrasta už pū
kam, bet jeigu kas užpuls So- 'daugiau areštuoja sąmonin- sės kilometro nuo savo sodybos 
vietus, tai gaus mirtiną smūgį. I darbininkų * ’ ■ nnškeJyj nušauta. Prie jos ras-

Amerikos Lietuvių Darbinjn- j----- ’—
kų Literatūros Draugijos cent-'mokyti, 
re yra vadovėlių mokytis lietu-inizuoti mokyklėles, 
viškai skaityti. Tie vadovėliai “T------ x- x-
]abai reikalingi jaunuolių mo
kyklėlėms. Kiekvienos koloni
jos draugai privalo, jų parsi
traukti, ir kur organizuoja

Buvęs 
nisteris

Francijos finansų 
ždrž Bone • rašo,

I tras jungas prie pirmo, 
i tų-buržuazijos jungo.

Enna>' 'Iš MEILĖS NUŠOVĖ ' 
IR SUSIDEGINO

tkrityj netikėtai Pikevičiaus so- 
) • 1

dyboje kilo gaisras ir sudegė jo
Doftanoj viskas priruošta daržinės su javais ir kitu

Durklai prieš Audėjus
LYMAN, S. C.—Milicija 

durklais šalin nuvijo 400 
grįžtančių darban streikie- 

Įrių. Pietinėse valstijose te
bestovį milicija.

Į statys fabrikantams.
Pirmadienio pranešimais,

Amerikos Mechanikai darbinin'
apie SSRS OrlaivijąL . _ n j . Maskva. - Ameriko-jPatersonoParbininkai 

nai orlaivių mechanikai, 
Lavery ir Armstead nesenai 
gavo Lenino ordenus už tai, 
kad padėjo išgelbėt nuo 
plaukiojančio šiaurės ledy
no narius “Čeliuskino” .įgu

ltos. Tuo garbės ženklu 
jiedu labai džiaugiasi. Sa- 

ivo pasikalbėjime su “Prav- 
dos” reporteriais tiedu ame
rikonai išreiškė didelį nusi
stebėjimą iš milžiniškų sta
tybos darbų Maskvoj' ir iš 
viso judėjimo gyvumo. Ypač 
gi jiedu stebisi iš Sovietų 
pažangos orlaivininkystėj ir 
štai kame mato didžiausią 
skirtumą nuo kapitalistinių 
šalių, kaip jiedu sako:

“Jūsų šalyje kiekvienas 
darbininkas gali veltui išsi
mokinti į orlaivininkus. Už
sieniuose gi žmogus, turi už
simokėti, jeigu nori išmok
ti tos profesijos.”

Piktinasi Išdavikais
PATERSON, N. J.—Pir- 

madienį tūkstančiai šilko 
darbininkų suspito apie 
Darbo Federacijos Audėjų

dyklų darbininkus.
• Iš Maine ir Rhode Island 

valstijų ir iš visų vietų, kur 
tik streikas buvo, plaukia 
darbininkų skundai parda-

kandidatas, 1,092 balsais li
ko išrinktas finansų sekre
torium. Į porą vietų, tiesa, 
Darbo Federacijos vadai 
pravedė savo pakalikus, bet 
maža balsų dauguma. Dau- 

__  _____ _ giausia išrinkta eilinių na- 
pardavimą per tokius va- ibrikantai nepriima darban rių kandidatai į atsakingas 
dus, kaip Gorman, Eli Kel- žymesnių streikįerjų ir tūk- viršininkystės vietas vieti- 
ler ir kt._________________ stančiais juos įtraukia į juo-

1,000 darbininkų paskui duosįus sąrašus.
susirinko ant tuščio'toto pa
lei Harrison St. ir ’ trukš- 
mingai sveikino kalbėtojus, 
kurie smerkė

Unijos vietinį centrą, pro-|vikui Gormanui, visuotino 
testuodami prieš streiko i streiko pirmininkui, kad fa-

Veidmainiški Pardavikų 
Protestai

Išdavikai Gorman ir Green 
G°rmaną, mikčiodami būk tai protes- 

Smithą ir Kellerį, kaipo šil- įUoja Rooseveltui ir jo Dar
ko darbininkų kovos parda-Sentikių Komisijai prieš 
vikus.. Čia jau buvo išrink- į.as diskriminacijas; prime
tąs eilinių darbininkų ko- na, jog Roosevelto-Winanto 
mitetas iš 25 narių. Kpmi- komisija savo raporte

nėję unijoje. ;
Tai buvo Bridges, Fr. 

Frater ir kiti eilinių ’ narių 
darbuotojai, kurie neleido • 
Ryanui ir panašiems Darbo 
Federacijos vadams iš sykio , 
parduot laivakrovių streiką. 
Geltonieji vadai pakartoti
nai užsipuldinėjo Bridgesą 
ir norėjo jį laukan iššluoti, 
bet eiliniai unijos nariai 
stojo kaip mūras už savo * 
kovotojus.

s DIDINA SKERDYKLŲ 
DARBININKAM ALGAS?

CHICAGO. — Kapitalisr 
niai laikraščiai praneša, būk 
įvairios skerdyklų kompa
nijos 8 nuošimčiais pakelsiu 
savo darbininkams algas 
Matyt, bijo streiko.

rei
kalavo lygiai priimti atgal 
visus streikierius. Tačiaus 
Gorman* pasiskubina pa
reikšti, kad streikas kaip 
yra atšauktas, taip ir bus, 
nežiūrint, kiek bosai atsisa
kys darban priimt streika
vusių darbininkų.' Roosevel- 
to vajdžia nieko nedkro, kad 
priveršt 15osus priimt tuos

tetui įsakyta verst unijos 
vadus, kad sušauktų visų šil
ko pramonės unijistų mitin
gą. ___________

Mexico City. — Visi Hua- 
teca žibalo kompanijos dar
bininkai rengiasi streikan, 
jeigu jiems nebus pridėta 
uždarbio iki 50 nuošimčių ir 
padaryta kitų pagerinimų.

Havanoj, Kuboj, išsprog
dinta bomba po langu buvu
sio Kubos pasiuntinio Wa
shingtone Dr. G. de Quesa-. 
dos.

i

“Jaunuolių švyturėlio” kaina 
buvo 50 centų; dabar pavienių 
knygelių kaina 20 centų, o kas 
trauks nemažiau 5 knygelių, tai 

„ gaus tik po 10 centų. Visais 
mokyklėles ir kur ne, nes taip reikalais kreipkitės į A.L.D.L., 
namie vaikus galima kiek pra- D. Centfo Komitetą. • ? ’

Į ta ir revolverio šovinio tūtelė. 
'.Gaisravietėj tarp šiaudų rastas 

žinoma, geriau orga- apdegęs St. Ružausko iš Viekš
nių miestelio lavonas ir prie jo 
revolveris, kuriam kaip tik tin
ka atrastoji šovinėlio tūtelė.
. Manorpą, kad Ružauskas pir
ma nušovė mergaitę, o paskui 
uždegė daržines ir pats suside
gino. Jis anksčiau Pikevičiutę 
mylėjo. 1 ■ ■ •

pHnat.es
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every day, except Sunday
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monistinės spąįūdos--“D^ily Worker”, 
“Laisvės”, “Vilnies”. Ypatingai šiuo 
taypu reikia paremti “Daily Workerio” 
finansinis vajus. Mūsų visos darbinin
kiškos organizacijos turėtų prisidėti prie 
šio vajaus.

Zionistai (žydai patriotai).’ 
mano, kad Biro-Birdžanas

Sovietų Sąjunga suteikė ichanizmo fabrikas, siuvyk- gali
Dar Apie Žydų Respuuliką

SUBSCRIPTION RATESj
United States, per year ..._............ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.50

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

ired as second class matter March 11, J® 24, at 
Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Lindberghų Vaikas ir 
Buržuazinė Spauda

Tartum iš baisiausio milžiniško gausy
bės'rago pradėjo vėl veržtis straipsniai 
ir žinios apie Lindberghų vaiko pavogi
mą. Mat, policija suėmė tūlą dailydę 
vokieti Hauptmanną ir kaltina jį daly
vavime vaiko pavogime ir paėmime $50,- 
000 už vaiko paleidimą. Net tokie taip 
vadinami rimti buržuaziniai laikraščiai, 
kaip “N. Y. Times” nustūmė viską į ša
lį, o reporteriai paleisti darban medžio
ti po visus kampus ir šiukšlynus žinių 
apie Hauptmaną, Lindberghus ir visus, 
kurie šį tą turėjo su tuo pavogimu ir nu
žudymu kūdikio.

Koks tos buržuazinės spaudos tikslas? 
Kame šaknys to baisaus alaso? Atsakyt 
į šiuos klausimus nesunku. Sensaciona- 
lizmas, biznis, nukreipimas plačios visuo
menės akių ir minčių nuo to, kas dabar 
dędasi Amerikoje ir visam pasaulyje. 

‘Streikai, bedarbių kovos, kruvini fašizmo 
darbai, baisus teroras prieš darbininkus 
pietuose, pragyvenimo reikmenų bran
gimas—visa tai reikia užrėkti, užgniauž
ti, lai darbininkai nemato. Reikia už
trenkti jų jausmus visokiais socialiais 
skandalais ir sensacijomis apie krimina
listus, idant jie nejaustų tos kurkos, ku
rią ant jų laiko uždėjus Roosevelto vai- į 
džia su savo “Nauja Dalyba”, N.R.A.
t O darbininkų mases kol kas galima 
užbovyti šitokiomis sensacijomis, kaip 
kaip suėmimas Hauptmanno, priminimas 
apie Lindberghų vaiko pavogimą ir nu
žudymą. Kad milionai darbininkų vaikų 
badauja, kad tūkstančiai jų kasdien nuo 
nedavalgio, nuo stokos priežiūros, išven
giamoje nelaimėse miršta—“nesvarbu”, 
buržuazinė spauda- nesukelia alaso, tuo 
būdu niekas nepaiso. Lindberghų vaikas 
buvo turčių vaikas. Kas kita...

Taip yra Amerikos darbininkai apgau
dinėjami ir mulkinami galingos buržua
zinės spaudos. Gabiausios literatinės 
spėkos pasamdytos tam darbui.

Bet kaip tik šitokia prostitutiška bur
žuazinės spaudos rolė turėtų sužadinti 
klasiniai sąmoningus darbininkus prie 
rūpestingesnio rėmimo ir platinimo ko-

“Budėkite, Audėjai!'’
Sakė Komunistą Partija

Pardavimas audėjų streiko Roosevel- 
to valdžiai ir bosams dar kartą parodo, 
kaip teisingai Komunistų Partija numatė 
visą situaciją. Laike United Textile Wor
kers konvencijos mūsų partija’sakė dele
gatams, kad jie nei per nago juodymą 
nepasitikėtų Germanui ir kompanijai. 
Nurodė, kad reikia išrinkti platus strei
ko komitetas iš eilinių narių ir jam pa
vesti visus streiko reikalus.

Streikui prasidėjus, Komunistų Parti
ja metė streikolaukan visas savo spėkas, 
šaukė darbininkus į vienybę, nuolatos 
perspėjo apie Gormano manevrus su Ro- 
osevelto valdžia. Sakė, kad Gorman ren
gia dirvą streiko pardavimui, kad Unit
ed Textile Workers unijos lyderiai suti
ko paskelbti streiką tik todėl, kad jie bu
vo priversti eilinių narių.

Visi šitie ‘pranašavimai” išsipildė grei
čiau, negu daugelis tikėjosi, streikas par
duotas staigiau, negu daugelis spėjo. 
Dabar streikas triuškinamas visais fron
tais: valdžia, bosai, unijos reakciniai va
dai. Tūkstančiai geriausių streikierių ne
priimama į darbą, skebai paliekami 
dirbtuvėse!

Baisi, stačiai kruvina pamoka darbi
ninkams. Tūkstančiai jų jau supranta 
tą pamoką. Jie pasilieka kovos lauke, 
tebestreikuoja, nepaiso Gormano prisa
kymo grįžti darban ir atsiduoti bosų ma
lonei. Taip, generalis streikas sulaužy
tas, parduotas, bet audimo pramonės 
centruose tūkstančiai kovingų proletarų 
tebetęsia savo didvyrišką kovą.

Dar kartą darbininkai turi progą pa
matyti, ko verti yra plepalai visokių op
ortunistų, kurie reikalauja, kad laike 
streiko reakciniai unijų vadai nepriva
lo būti kritikuojami. Taip jie šiame 
audėjų streike ne tik tylėjo apie Gorma
no kompanijos pardavingus žygius, bet 
juos atsargiai slėpė nuo darbininkų ir 
keikė Komunistų Partiją, kam ji neduo
da ramybės “vadui” Gurmanui. Tuo bū
du, mūsiškiai Prūseikos ir amerikoniški 
Lovestonai ir Kelleriai sužiniai ir tiks
liai prisidėjo prie streiko pardavystės. 
Jų rankos irgi purvinos. s

Kova prieš bosus negalima be, kovos 
prieš reformistinių unijų lyderius, kaip 
Green, Gorman, McMahon, Dubinsky, 
Keller, Hillman. Tįe lyderiai yra bosų 
ir valdžios agentai darbininkų eilėse. 
Jie dirba ne darbininkų, bet bosų darbą. 
Ypatingai šis audėjų streikas tą puikiai 
parodė.

būti tik gera prieglau- 
kenčiantiems žydams 
Vokietijos^ Lenkijos iri 
fašistų. Prie to zioni- 
yra dideli bailiai, jie 

: mano, kad kilus karui tar- 
■ pe Sovietų Sąjungos ir Ja-1 
į ponijos, Biro-Birdžanas ga
li daug nukentėti. Bet dar-

ŠYPSENOS
žydams autonomiją Biro- 
Birdžano srityje. Ji yra 
prie Mandžurijos, į vakarus 
nuo Chabarovsko ir į rytus 
nuo Amūro gelžkelio. Tai 
didelis ir derlingas plotas 

. virš 7,000,000 hektarų arba
du kartus didesnis už Bei-1 
giją arba Palestiną.'^

Ant to didelio ploto gyve-1 
no tik 30,000 gyyentojų, 
1928 metų’pabaigoje. Tada 
ten ir pribuvo pirmieji žy
dų kolonistai. Biro-Birdža- 
naš buvo daugiausiai apgy
ventas kazokais, tarpe ku-< 
rių caro laikais viešpatavo | 
tamsumas ir pasakos, kad 
žydai yra raguoti. Dauge
lis senelių kazokų atėjo pa
žiūrėti “žydų su ragais”,! 
bet apsiriko. O kada jie I 
greta pagyveno ir pęrsitik- i 
rino, kad žydai yra be fa-1 
gų, tai kazokų jaunimas 

•pradėjo vestis su žydelai
tėmis ir t. t.

Sovietu valdžia 
autonomiją suteikė 7 d. ge
gužės, 1934 metais. Dabar 
ten jau yra nemažas skai
čius žydų. Užtenkamai yra 
vietos apsigyventi ’visai žy
dų tautai ir vystyti savo 
kultūrą. Jau dabar ten 
važiuoja ne vien iš Sovietų 
Sąjungos kitų kampų žydai, 
bet iš Lietuvos, Lenkijos, 
Vokietijos, / 
lestinos ir kitur. Sovietų važiuoti ir. apsigyventi Bi- Jžiame Komunistų Partijos pa-;^ 
valdžia suteikia daug para- ro-Birdžane.
mos kaip tai išbudavojime dai organizuojasi if, nepa-Į 
namų, žemės įrankius, 'sek- keldami fašistinio teroro,;

maistą, pa- važiuoja į naują žydų respu-! (
1 ■” j metų bliką, bet nedaug gali tą at- ežere nusiskandino Abra-; padare klaidą dalinime.

’ —Taip, ji pradėjo ' savo 
žiaus, policijos jieškomas, bučkius dalinti tarpe manęs 
kaipo, užmušėjas savo švo- ir mano darbininko.
gėrio. ! A. M. Bedievis.

la, elektros gaminimo stotis 
ir taip toliau. ntio

Zemdiroystes srityje yra' tai 
keli dideli sovietiniai ūkiai! 
ir virš 200 kolektyvų. Peri 
šešis metus žemės apdirbi
mo kiekis paaugo du kar
tus.

Jau yra įsteigta 90 mo- važiuoja ten ir vysto savo 
kyklų del vaikų, 20 augštes- kultūrą, gi zionistų pastan- 
nių mokyklų, 40 įstaigų pri- gos del Palestinos tik ir pa
rengiamųjų, 10 darbininkų siliks sapnu apie būsimą 
kliubų, 20 namų-skaityklų, i “žydų karalystę. ” 
dideli knygynai, 2 techni- j 
kos mokinimo centrai, mok-! 
sliškas^institutas, muzėjus, | 
trys žydų kalboje teatrai ir; 
keli kitose, šeši laikraščiai Į 
ir radio stotis.

Sveikatos apsaugojimui i 
įsteigta 14 ligoninių, 16 me-1 8 
dikalių punktų, 20 

j auklėjimo ir 
'punktai ir Kulduruose geri 
kurortai. . 1
11 ii/r 1 • v p t iidlUCLUJdld MtlO O CHAIMO vycioM y

jOldas Mai ey, piles a- j “Daily Workeibo” gaspadoriu 
šistinio komiteto pirminiu- Į p. buvęs “New 

žydams | kas, kuris pereitais metais | miesto skyriaus 
buvo Biro-Birdžane, ; 
ria žydams, 
Vokietijos, 
Birdžana 
Jungtinėse Valstijose 
susidarė Amerikos
Komitetas perkėlimui L. . .. .
Vokieti jos žydu i Biro-Bir- i tatys Workers Laboratory The-1 
iv . . -kt latre iš New Yorko ir griešdzana, 10 centras yra New;,. , , . a. < m .J r. .1 Mendelsohn String Trio.
Yorke. Is Fiancijos apie j ( Kviečiame visus Newarkol

D. M. š

Newark, N. J
d.,

15 Metų Sukaktuvės
Trečiadienį, rugsėjo. 26 
vai. vakare, Newarke ren- 

\^a^i l^rti giamas masinis paminėjimas
prižiūjrėjimo Komunistų Partijos penkio

likos metų sukaktuvių. Tai 
| bus prakalbos ir koncertas, 
į Kalbėtojais bus James Casey, 

n u s 
York Times” 

redaktorius, 
pata-' Moe Brown, Komunistų Parti
eti iŠ I i°s kandidatas į N. J. guberna- 

keltis i Biro-!' torius ir H.’ Sazer» distrikto or- 
ir apsigyventi, j

Geras Laikrodis
Žmogus atėjo pas laikro

džių taisytoją ir padavė 
jam sieninio laikrodžio švy
tuoklę, prašydamas ją pa
taisyti.

Laikrodininkas: — Bet 
j kodėl gi tamista neatnešei 
I visą laikrodį ?

Žmogus:—Visą nešti nė- 
t’a reikalo, nes laikrodis pil- 
|nai geras. Kada aš nuimu 
įjam švytuoklę, tai jis eina, 
kaip pašėlęs; reikia patai
syti tik švytuoklę.

Motiniškas. Patarimas
Motinai įsipyko klausyti 

jos Jonuko nusiskundimų, 
kad jam mokytoja vis ausį 
plėšo, tai parašė mokytojai 
sekantį laiškutį:

—Dovanok man, tamsta, 
už atvirumą ir atkreipimą 

įdomės į tą faktą, jog tams-. ! ganizatorius. 1 .. . L V. . J t i •
Į Koncertinė programa busUa šiohai mano Jonukui 

net; nepaprastai turtinga. Dainuos vis lupdavai už dešinės au- 
Žydų i Socialist Liedertafel Choras ir sies ir nuo to jo ta ausis pa- 

iš i Freiheit Choras, veikalą pers- sidarė* ilgesnė. Būk tokia 
i gera, tamsta, ir nuo dabar 
lupk jam kairiąją ausį.

išanksto 
Motina.Amerikos, Pa- ’25,000 žydų yra pasirengę: lietuvius dalyvauti šiame gra- ačiū.
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Lenkijoje žy-' rengime.

las, gyvulius, ? i
liuosuoja ant kelių ] 
nuo įvairiu mokesčiu ir tt.

Vystoma ir industrija, kijos valdžia net užvedė de- 
nesBiro-Birdžanas yra gam-' rybas su Sovietų valdžia del 
tiniai turtingas, ten ;
■daug anglies ir manoma iš- i
vystyti dideles kasyklas, jau,šaulio ir visi žydai, negalės 
vietomis anglį gaminą,; persikelti į Biro-Birdžaną. 
daug rūdos plienui, man- Milionai darbininkų ir pri- 

magnezito, sirišusių žydų prie biznio 
Sutarškame, pasiliks ten, kur jie dabąr 

•yra. Darbininkai kovos už

tai daug 
—Jonuko

New Britam, Conn
Vilijos Chore Nauja Vedėjjt;

»; Rinkimai
Nenorime pasiduoti, kad į dėjai, bet ir atsivesti savo sh

ines paliktume šią koloniją be nūs ir dukteris į chorą, o ku- 
Todel rie myli' dainas, turėtų patys 

kad stoti į chorą ir sykiu dainuoti. 
.Visi iš širdiesxatlikime tas par-

dabar daugiau naujų narių ir lį būrį ir paramai rinkimu su- j 
ant greitųjų. Mūsų draugai ir meta po keletą centų, nors ir j 
simpatikai turėtų mum padėti tokioje didelėj bedarbėje. Vie- 
chorą auklėti. Ne tik patys 
turi atsilankyti ant pamokų 
pasižiūrėti, vedant naujai Ve

darbininkiško choro.
dedame visas pastangas, 
kaip nors chorą palaikius.

Iki kol chorą vedė, mokino, 'eigas, 
jaunuolis F. Remeitis. Jam j 
vadovaujant jo vienmečiai nuo Choro pamokos įvyksta kas
mažų dienų jaunuoliai nelabai P^ktadienis Darbininkų Syį
jo klausė. Nesilankė ant pa
moką laiku ir neužsilaikydavo, 
kaip pridera, tas tai ir sudarė 
daug trukumų chore.

Suaugusieji ir pats draugas 
^Remeitis—matėme, kad yra 
trukumų h- kad juos 
prašalinti. Pasitarėme 
keitėme vedėją. Jau 
pamoką choras atlaikė po va- 
įiO vyste hartfordietės Ę. Ra- 
moškiutės. Ji gabi muzikos 
srityje ir reikia tikėtis, kad jei 
vadovaujant chorą, nariai pra- 

, dės atlikt savo užduotis. Lan
kysis laiku ant pamokų iV tt. 

• Linkėtina d. B. Ramoškiutei 
gerų pasekmių; o mes jai visi 
padėkime.

Štai dar ko reikia. Reikia

reikia j'
ir pa- 
vieną

tai nė j, 53 Church St., kai; 8 
vai., vakarais. Sekančiame 
praktike reikės rinkti delega
tai į Proletmeno Apskričio 
konferenciją. Būtų geistina, 
kad ateitų .„choro rėmėjai ant 
šio praktiko?""'^

Paties choro pinma vakarie
nė šį rudenį įvyksta Šeštad., 
rugs. 29 d. Taipo pat Darb. 
Svet. 7:30 v.v. ^Tikimės bus 
ir svečių iš apielin)kės. Todėl

nas yra mus trūkumas, tai 
kad neužtenkamai įtraukiame j 
naujų spėkų į Kopninistų Par
tiją ir į kitas darbininkiškas 
organizacijas. Pirmiau bėdavo- 
jom, kad neturime vietos kal
bėtojų. Dabar tą trūkumą at- 
pildėme. Kalbą gana gerai 
kada tai buvęs Socialistų Par-, 
tijoj dabar komunistas Ronald j 
H, Loomis ir jaunas vaikinas 
Abraham. Reiktų surasti siūlas 
įtraukimui daugiau naujų na-j 
rių, nžfujo kraujo į mūsų eiles,! 
tada judėjimas kur kas labiau i 
sutvirtėtu.

Vietinis. v

Maskva.—Prasidėjo “tar
dymas” poros kaliošų, pa
gamintų Raudonojo Karžy
gio fabrike. Į tokius dirbi
nių gerumo tardymus suei-

vietiniai turi joje dalyvauti vi- na daug Žmonių.
si. v. --------

Atlantic City, N. J.—Dar-
Prie valstijos rinkimų Ko- ^liose padarė daug žalos di- 

deli būriai svirplių, kuriųrnu nistų Partija su* agitacijai 
veikia gerai. Kas kelintą die- v.
ną atviram ore laiko prakal-j Šiemet pasirodė daugiau ne- 
bas. žmonių susirenka po dide-'gu kada pirmiau.

Pasitiketi
savo gra-

■Tekiai Negalima 
! —Tamista nori
! žią knygvedę pavaryti iš

Cleveland, Ohio. — Erie ; darbo vien tik del to, kad ji

Komitetas.

likti del lėšų stokos. Len-1 ham Knopp, 60 metų am-r

yra i perkėlimo žydų iš Lenkijos.
1 Žinoma, kad is viso pa-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

gago, grafito, 
marmoro ir 
klonyje aukso.

Budavojama keliai, pra-' Sovietų valdžią ten, kur jie 
vedama kanalai,- valo miš-; gyvena, o biznieriai lenkty- 
kus, būdavo j a
dirbtuves, namus, 
las, įrenginėja teatrus ir tt. tetas 
Londoke išbudavotas me-, Weizmannu 
chanizuotas fabrikas, kurio'žydų karalystėS’JPalestinoje, 
metinė produkcija bus 60,- purtosi nuo Biro-Birdžano. 
000 tonų cemento. Biroj iš-'Jiems, kaipo buržujams, ne- 
budavotas fabrikas gamini-' patiks Sovietų Sąjungos f 
mui namų reikmenų ir ati- tvarka, mat, ten negalima'! vivi^r, 
darytos anglies'1' kasyklos,užsiimti bizniu, bet ■ reikia | labai nervuotas ir bijau net ir
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fabrikus, i niuos su kitais biznieriais.
mokyk- j Patriotai žydai, jų komi- 

priešakyje su Dr. 
del įsteigimo

DARBININKU 
SVEIKATA

“Varicocele and Hernia-” , kelis kartus su adata įleidžia 
j £ • t vaistų . į garankščiuotas'gyslas,Drauge gydytojau, sulig . 1 , • i... . v. . v . . Ifr nuo to jose kraujas sukepa,daktarų pripažinimu, as tunui 

taip vadinamą “Varicocele”' 
ir taip gi mažą patrūkimą. Už1 
kokio mėnesio laiko man ture-'

I.tų daryti operaciją. dėl šių i
I dviejų trūkumų

sukrašėja, ir paskiau
"-.J tos gyslos išnyksta. 

Į lengvas, nepavojingas 
i mas. Daug geriau už

- . ciją. Aš Jums, D*rauge, ir gi
As jaučiuos patarčiau vely gydytis šiuo 

. ,v - . i, . _ . , i • . , x,. , . r-, , , j modernišku būdu: “injectiohBiro-Birdzane dirba fabn- imtis darbo. Ziomstų šuva- į pamąstyti apie tai. Man būtų j treatment of varicocele.” Jei 
kai rakandų, plytų, būdavo-■ žiavime-Buvo statoma pir-Įlabai malonu,'jei jūs man su-' vienas gydytojas neturi prity- 
jimo reikmentj, du fabrikai moję vietoje Palestina, o liktumėt žinių apie šitokias; rimo> tai rasįte kitą-trečią,

pačios 
Labai 
gydy- 

opera-

IJL1JL1V 1 CJLJAIHCHU, Uli J.UM1 AJLXCtX ;.llvjv V1VVVJV JL CUVKJ VA A A U/j V , . . -V .. • **a**vz> ----~

gamina rakandus, yra me-i Biro-Birdžanas tik^ąntroję,J kurs Jums tatai padarys.

M,

( it

Panašiai ir su Jūsų kyla, 
patrūkimu. Jei kyla nėra per
daug jau įsisenėjusi ir didelė, 
ji galima išgydyti ir gi be peL

Ponams nepatinka, kuomet karo veteranai pa- 
ruduoja su iškabom vidury New Yorko, skelbda
mi apie maršavimą į Washingtoną.

I Aš esu 19 mėtų\ * vaikinas, 
; šiaip. sveikas? f i ;■
* ' 7 Atsakymas,

Varicocele——varikoceįė yrajho, be pjovimo, be operacijos: 
? ! varikozuotos ivenos, garankš-| įčirškimu vaistų, “injection 

tčiuotos gyslos, kurios išeina iš. treatment of hernia.”.
Vieno ar kito kiaušinėlio arba, Gydytojas įleidžia, keletą 
inkstuko maišely. Visai pa-! kartų, vaistų su adata į pa- 

; našiai, kaip kad esti garankš-! trūkimo vietas, ne į žarną, ži-
Čiudtų gyslų taip kur, šaky- nonaa, bet į raumenis ir į rie- , 
sim,-ant blauzdų, ant šlaunių,1 bMuotus po oda audinius. Nuo 

j apie išeinamąją atvarą7 (he-, to tenai pasidaro lyg kokių 
; morojai) ar kitoj vietoj. , standžių randų, kurie, kaip

Verikocelę seniau gydydavo koks tinklas, užtiesia patrūki- 
vien tik operacijos keliu: is-'mo vietą ir nebeleidžia žarnai 
pjaudavo tas surangytas, iš- prasimušti. Lengvas ir geras 
plėstas venas, arba bent jas būdas. čiat ir gi Jums geriau 
ptiverždavo, perrišdavo kelio- būtų toks įčirškimu būdas, ne- 
se vietose, kad nuo to tenai i<aip operacija.
kraujas sukrašėtų ir paskui Tačiau, jeigu kitokio išėji- 
pačios tos gyslos susitrauktų,'mo nebūtų, tai galima ir ope- 
išdžiūtų. ' ’racija, kaip ant varikocelės,

Dabar ir gi da tebedaroma taip ir ant’-kylos. Nepavojin- 
ir taip. Bet daug dažniau da-'ga ir nėr'ko jos bijoti. Vis 
bar gydo varikocelę įčirškimu tiek geriausia patarčiau įčirš- 
vaistų. Gydytojas bent per kimus.



dirvo-

Daugelis džio reikia dviejų ir trijų aštuntada-

C. w. c.

per
skyrių.

M. S. Red.

o

LAISVES
O

o

LABOR LYCEUM
BROOKLYNO

o

Mūsų skyrius labai kenčia j 
nuo stokos raštų iš darbavie- (

o

o"

o

T

• T . . ipardavimas moterų, j 
pačių ir tt. prašalinta’ 
pastangomis tose sri-j

Moterų Kultūra

Prie Sovietų kultūros kili- 
iškilo j

60 j m    — .J . ■ ■ -   14JB

1Š|AR galite pasisiūti šią 
SUKNELĘ?

.Q kiasi kūdikio. Jei pinigų būtų, 
. t tai ji daug sugalvotų, bet kiše- 
:1 nius tuščias, tad kaip pasitai-

i ir bus. “Jai nėra

se, kovoj už pašalpą, prieš 
rinki- j 

muose ir kitur. Nejaugi mūsų.1

Suknelės forma numeris 1998 yra 
gaunama 14, 16, 18, 20, .32, .34, .36, 
.38, 40 ir 42 dydžio, šešiolikai dy-

bą. Jos turi specifies privile
gijas darbo kodeksuose. Jos 
gauna tiek jau žemės, kiek ir

būtini
= lu viYunviuiiuttiu vysty- 
i, dabartiniu laiku, didžiu-! 
; yra moterų vadovauja-

ir perskyrų, daug augštesnį kultūros laip- 
lygią teisę su snį. Štai vienas iš pavydžių:

Iš visų 15,740 užsiregistravo-! 
r. siu i vakarines mokyklas stu-!

Revoliuciniam - ; /
dentų Smkuo apielinkeje, Ki
angsi, 10,752 yra mergaitės,

Išlaisvintos po Sovietais mo- kas sudaro 69 nuošimtį. Tarp j 
i terys labai susiinteresavę dar-j skaitytojų ratelių narių 
i bo unijomis, biednų ūkininkų ; nuošimtis yra merginos.
i grupėmis, Raudonąja Pagalba, j 20,969 mokyklos amžiaus vai-i
1 Priešimperialistine Lyga ir ki- kų 8,893 mergaitės įsirašė Le-|

Darbininke ir Seimininke
Skaudi Šių Dienų Motinos Rolė

kusius vaikus, kada šalyje pil- kų žinotų klasių kovą, supras-1 komitetų veikimą i 
_ _  • .i 1.1 • vi_ z? • :................_ •• įima ton kur H ji r np

Jei" VIEJIKJIC ■rt.JLuL'LMv KUljpOe KUIIll- 1 • i i -v v,’ ! x J , . . 2 / . filiai veda kova pries augstasJos tetus darbui tarp moterų, bet . , . rp .1 , .r 2 , , , , . (pragyvenimo kainai. lai dide-
nnn 1 +11 km m irnrii n n n it k-p pt pr vi p- i _ __ . _ . X _ » .

Alisa.-

PRADEDANT RUDENS SEZONĄ
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jų skaitytojų darbininkų 
kraščiams, naujų narių orga
nizacijoms, naujų veikėjų ir

kur pasitrauks, ten atpildyki- 
me jų vietą naujomis, kad ofi
ciali vajų pradėtume su pilna; 
talka ir energija. Sustiprinu-

Kuomet 116 austrų Schutzbundiečių (kovingu darbininkų, kurie Taip didvyriškai 
kovojo prieš fašistų diktatūrą pereitą vasario mėnesį) narių vaikų atvažiavo Mas
kvon, jiems iškelta milžiniškos priimtuvės. Čia matome Pionierius, Komunistų vaikų 
organizaciją, sveikinant savo draugus austrus. Tūli tų austrų vaikų tėvai tapo už
mušti kovose ant barikadų ir juos nugalėjusių fašistų, kiti tebėra Austrijos kalėji
muose, o daugelis kitų pamatė savo vaikus pirmu syk nuo kovos laikų. Tais laimin
gaisiais buvo jau pirmiau pribuvusieji j Sovietų žemę Schutzbundiečiai.

sąlygos.1 kejo, kad daugelis jų nesilanko 
į susirinkimus. Tiesa, buvo ir 
pirma tokių, bet čia specialiai,

pasirodys pirmutinė moterų ( 
darbe vienoje iš svarbiųjų mū-Į 

Įsų kampanijų? Lauksime dar- 
I bų-’ir pranešimų apie tuos dar- 

Dabar, kada prasideda ru-Jb'us mūsų skyriams “Laisvėje“
dens sezonas su visomis gali-į ir “Vilnyje, 
mybėmis pavaikščioti po stu-j

j bas, kaip bedarbių
' taip rinkimu laikraščiams pre-

Į numeratų bei jieškojimu narių ganizavimui specialio

reikalais, neturėjom.
Pereitą pavasarį moterų or- 

vajaus

mokėdavo ir susirinkimus lan-

Kaip viename, taip antra
me atsitikime dalykai geriau- 

spėkųjsia pasitaisys, kada sužinosim I se baliūnų lenktynėse, kur

Trečiad., Rugsėjo 26, 1934 Trečias Puslapis

Sovietų Chinijos Moterys Sutraukė i “šventoji” Motinystė 
Sulyg NRASenovinių Papročių Retežius

T
H
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Nesenei mes skaitėme laik
raščiuose, kad mažytė Lucy 
Cotton Thomas negali tinka
mai pragyventi su penkiais 
tūkstančiais dolerių į mėnesį 
ir ten buvo mažytis skandalas 
tarp jos tėvo ir josios motinos- 
globėjos, ponios Lucy-Cotton- 

Moterys lošia didelę rolę Thomas-Mc Graw, kad mažy
tei skurdas tik su tokia suma 
pragyvenimui. “Biedna moti- 

•na,“ kiek tai jai rūpesčio!
O štai gyvena viena sau

; Apart Sovietų Sąjungos mo- skaičiaus akrų apleistų
• terų, kurios jau yra atsiekę! nu.
! pilnutėlę laisvę, dar randasi"; Kooperatyvai, taip 

_____  laisvos moterys, gyvenančios Į Sovietų ekonominiam
Jeigu ' i mūsų darbininkiškas organi-j neturėjom, nevedėm. O ALD-Į Sovietų Chinijoj. Tikros sočia- J muisi 

’ i tųjLD oficialis vajus prasideda lės, ekonominės ir politinės ly-’ nwje 
įsteigti j su naujais metais, šiuo tarpu 8'ybės moterims klausime So-; mį, ;

darbui! vietų Chinija aplenkė augš-| supirkime reikmenų iš Kuo-
; čiausia pakilusias kapitalisti-j miptango . distriktų. Tai mote-i 

kad nei viena iš bu-lnes šalis. Ant Sovietų Chinijos! ryS keliauja į baltuosius dis-
“ 11 . O! žemės nebėra vergių ir nuosa-i triktus supirkinėjimo ekspedi- kambaryje jauna laukianti mo-

** I — 1*1 j -r • i • -n jr a 1 • m zx r*

Kuriai motinai neskaudėtų t pagrindiniais dėsniais. .
širdį matant alkanus, apdris- i tie šimtai tūkstančių darbiniu- Į nacijas, reiktų sustiprinti 

ir
juos ten, kur dar nebuvo. Ko-j sudarykim komitetus < 
mitetas turėtų susirinkti ir iš-[tarp moterų ir pirm visko su-i 
dirbti veikimui planą savo ko-1 žiūrėkim, 1
Jonijai, atsižvelgiant į tos ko-'vusių narių nepasitrauktų. O į 
Jonijos sąlygas.

Tačiaus tas dar nereiškia, 
kad komitetas pats vienas pra
ves darbą. Svarbesniais klausi
mais, kaip tai rinkimų, bedar
biams šalpos, . streikierių rė- 

! mimo ir kitais, komitetas šau- 
I kia plačius moterų susirinki- 
I mus, juose diskusuoja tuos 

, taipgi stengiasi 
gauti iš plačių moterų sluog- 
snių visokeriopą paramą vedi
mui darbo.

Draugės, pirmyn, prie prave- 
dimo savo plano gyveniman ! 
Mūs draugės chicagietės veik-

na visko, kad tik už kelių blo-. tų jos svarbą ir galybę, jie 
kų, o kartais tik už sienos, ki-j nesižudytų, nesiimtų. juos 
tų motinų vaikai auga pertek- į sunaikinančių priemonių, kaip 
liuje, visko pas j’ 
ir kad tik jos v?
ta badauti ir skursti. Aišku, 
kiekviena motina imtųsi kokių 
nors žygių. Ir jos imasi, tik ne 
visos vienodai, bet kiekviena 
sulyg savo klasinio supratimo 
ir įsitikinimų. Dėlto nepapra-; timi. 
štai svarbu, kad motinos su-į 
prastų, kur link eiti ir kur link' 
pasukti savo šeimyną.

Ana diena Mrs. v v

ios perpildyta ■ plėšimo, apgaudinėjimo bei in- 
'keliams lem- dividualio kerštavimo, bet im

tųsi kovos pagerinimui savo 
gyvenimo ir už nuvertimą ka
pitalistinės sistemos, kuri yra 
bado ir skurdo bei jo pasek
mių—kriminalybių priežas.

Mes, organizuotos lietuves 
i darbininkės, turėtume susti- j klausimus 
i printi savo darbą tarp moterų. 

Caroline! Mes turėjome išsidirbusios 
De Lissio, brooklynietė, jauna j planą traukimui moterų į ben- 
23 metų amžiaus moteriškė,! drą ALDL Draugiją, kada 
trijų kūdikių motina, atsidūrė j moterų organizaciją su ja su- 
tokioje padėtyje, kur reikėjo i jungėm. Tarėmės turėti kiek- 
pasirinkti ką daryti, kad išgel- Į vienoje ALDLD kuopoje komi- 
bėti kūdikius nuo bado. < 
Rožė Marytė ir Jonukas, nuo į tų komitetų, apart keletos vie-|]js darbas. Ku). ]{ita ](o]onija 
3 iki 5 metų amžiaus, buvo ai-, tų, nesigirdi, jų darbų nešima-! 
kani. Pinigai senai išsibaigę.' to. Darbas tarp moterų padė- 
Vyras ilgus laikus be darbo. ■ tas sykiu su visomis rezoliuci 
Tūlą laiką dirbo prie šalpos jomis ant lentynos, 
darbo, bet pereitą liepos mė
nesį jį atleido ir visa šeimyna! 
iki šiol buvo priversta pasilai
kyti $15 čekiu, kurį gavo iš 
šalpos department©. Bet irj 
višta su trimis vaikais būtų iš; 
tiek nepramitus prie dabarti
nės brangenybės.

Svarstė biedna motina, kai 
daryti. Šalpos daugiau neduo-l 
da. Norėtųsi triukšmą sukelti,! 
išbarti šalpos ponus, pastumti! 
jiems po akių alkanus vaikus.i 
Bet jai sakyta, taip pat; ji lai-1 
kraščiuose skaitė, kad taip ne 
amerikoniška, negražu. Ji gir
dėjo, kad tik ne amerikonai, 
tik raudonieji tokį buntą kelią, 
eina būriais, rėkauja, demon
stracijas daro. Tiesa, jie ir šal
pos gauna, kada nesitraukia 
geruoju. Bet argi šitaip gali
ma? Ji ne kokia ten raudono
ji. Nei jų mintinguose dalyvauk 
ja, negi jų lapelių nei laikraš
čių skaito. Jai taip nepritinka, 
akyplėšiškai elgtis. Į

Prasidedant rudens sezonui kad gera dalis moterų, buvu- 
kyla naujos užduotys ir skir-jsių LDSA narių dar nėpasimo- 
tingesnės veikimo 
Prasideda dienraščių ir orga
nizacijų vajai, pramogos sve
tainėse, ilgi vakarai stubose. kalbama apie tas, kurios pasi 
Auksinė proga susieiti su dar
bininkais jų pačių namuose ir kydavo. Kame priežastis? Jų 
gerai padiskusuoti su jais bė- oaū būti kelios: arba tos clrau- 
gamus klausimus, gauti nau- ges jieškojo progos prasišalin- 

lai-; ti, “pasilsėti,“ ar bendroj or
ganizacijoj dalykai prasčiau 
stovi, negu buvo atskiroj mote- 

kovotojų į mūsų, eiles, kurios! organizacijoj. Ir viename ir 
turi smarkiai augti, jei norime I antrame atsitikime dalykai tai- 

1 tinkamai padengti vis didėjan- sytini.
tį ir aštrėjantį kovos frontą ir 
išeiti laimėtojais.

i ' 
__  i Mums reikia naujų :.

Betgi vaikai alkani. Tačiaus mes galime ir turime jų gauti, I priežastis. O‘t čia ir susiduria- 
rakandai apdrausti ant tūk- tik reikia noro dirbti ir planin- 
stančio dolerių — dingtelėjo go masinio darbo. Mūsų drau- 
vargšei galvon. O kažin, kad ges moterys čia turi suprasti, 

kad pirmoj vietoj į jas kalbu.

Iš Kur Pradėti?
taip. . . ? Ne, ir taip negražu. 
O dar gali sučiupti. Ne, to jau 
nebus. Ale tie vaikai. Gaisras? 
Kas galėtų pasakyti iš kur 
jis radosi. . . Baisu! Bet ar il
gai išgyvens vaikai be reikia
mo maisto? z

Mrs. De Lissio namuose, prie 
256 3rd Avė., buvo keturi 
gaisrai į dvi dienas, bet gais
rininkai spėjo užgesinti su ma
žais rakandams nuostoliais. 
Pas policiją radosi nuožiūra 
ant jaunos motinos ir paimta 
policijos stotyn moteriškė pasi
sakius, kad ji bandžius padeg
ti rakandus tikslu išgauti ap- 
draudą, kuria dar galėtų pa
laikyti šeimyną. Vargšė pa
traukta teisman už padegimą.

Šiuo tarpu Mrs. De Lissio 
vaikai tebėra kaip buvę alka
ni. Jauna motina įkriminuota, 
jos vardas suteptas kriminališ- 
kut padegėjos rekordu. Jai 
gręsia kalėjimas. Jos kūdi
kiams badas ir stumdymas 
svetimose rankose, be to dar 
priekaištas, kad jų motina kri
minaliste. Jos šeimyna pairus. 
Nusivylus, nuskriausta, sutriuš
kinta, skausmų pilna motina! 
Ir tik už tai, kad ji nežinojo 
apie klasių kovą—kovą už 
duoną ir pastogę vaikams ka
pitalistų ir valdžios lėšomis, 
kad ji bijojo tos kovos taip, 
kaip mažyčiai bijosi įkalbėto, 
tačiaus niekad nematyto, neži
nomo baubo.

Kalti mes, klasiniai sąmo
ningi darbininkai, kad neuž- 
tektinai dirbame, kad nesupa
žindiname platesnius darbinin
kų sluogsnius su klasių kovos

Darbų daug, tad svarbu pra
dėti iš ten, kur opiausia, kur 
labiausia apleista. Jei taip, tai 
pradėkim nuo save. Darbas 
tarp motery labiausia apleis
tas. Iš daugelio kuopų girdėti,

vybės, kuria buvo moterys. Josi 
yra pilnai laisvos ir ant lygios 
papėdės -su vyrais. Jos turi 
balsavimo teises. Jos gauna ly- 

sios savo spėkas galėsime ge- gia-algą su vyrais už lygų dai
rai pasidarbuoti ir bėgančiais! 
reikalais, kaip tai: “Laisvės“ 
ir “Vilnies“ vajuose, Komunis
tų Partijos rinkimų kampani- j vyrai, 
joj ir už bedarbių reikalus, ku
rie bus opūs šią žiemą ir dau 
geliu kitų iškilusių klausimų.

S. S.

Prostitutės, sugulovės, ver-i dalykus gavimui pinigų bond- 
; ges, tarnaitės ir tam panašūs sams. (Moterys supirko bondsų 
I “amatai“ dingo. Dukteriškas! už visą milioną.
gedulas, ištikimybė savo vy-j 

e i rams po mirties ir kitos feodą-•
Motina Bloor Nuteista I i !

i išnaikintos. Jos naudojasi pil- mo- moterys taipgi 
na teise vedybų 
Moksle jos turi 
vyrais.

Kalėti
Ella Reeve Bloor, 62 metų 

darbininkų organizatorė ir A-j 
merikos moterų delegacijos į! Ima Dalyvumą
Pasaulinį Moterų Prieškarinį-1 Judėjime
Priešfašistinį Kongresą pirmi-1 
ninkė, sykiu su viena negre' 
moterimi ir penkiais kitais1 
darbininkais tapo nuteista ka-' 
lėti. Jos prasikaltimas tame, i 
kad padėjo streikuojančioms] tomT'svarbioTis’šritimis. 
vištų pešėjoms jų streike ūži 
žmoniškesnes algas ir darbo 
sąlygas.

Duodama apeliacija į augš-|

cijOsę. tina, Mrs. Amelia Toner, 60-03
' Cornelia St., Brooklyno dalyje, 

' Motė rys daug prisidėjo iš-! vadinamoje Ridgewood. Sa- 
pardavimui $3,000,000 bondsų koma, su vyru persiskyrus. Ir 
kuriuos Sovietai išleido perei- kam čia kas galvoj, kad ji [au
tą metą. Jos pardavė savo " —
skepetaites, žiedus ir tt., ir . - .......
pirkosi .bondsus, lenktyniuoda- kyS taip 
mos sū vyrais, kurie pardavi- jokios rūpesties apie pinigus,“ 
nėjo augmenis ir kitus įvairius nes J> visai jų neturi!

Atėjo gimdymo valanda. 
I Nei gyvos “dūšios” kambaryje, 
| nei telefono, nei slaugių, nei 
1 gydytojų, nei draugų. Buvu- 
1 sios motinomis pilnai gali per- 
sistatyti tokį jausmą. Pribuvo 
pas ją mažytė dukrelė. J de
šimt minučių jauna motina pa
kilo, susivyniojo kūdikį, apsi
rengė ir svyruodama išėjo gat
vėn. “Bet man neleista par
virsti su silpnu naujagimiu ran
kose,” mąsto ji ir skubina po- 
licisto jieškoti.

Dar turėjo bėdos kol poli-
(Tasa 4-tam Pusi.)

Jos ninistų 
stoja randonojon gvardijon, į! 
jaunuosius saygus bei komunis
tines organizacijas vis dides
niame skaičiuje. Jos turi ir 

čiausią Nebraska valstijos teis-' specialu moterų organizaciją, 
mą. Tačiaus ir jame laimėsime j Delegačių Konferenciją, susi- 

i tik tada, kada teisėjus privers; bedančią iš darbininkių ir ūki- 
masių protestas. Tad, prie pro-Į Mnkių, atstovaujančių mases 
gos, prisiminkime apie protestą1 m°terU’ Net ir senelės, ima da- 
prieš nuteisima mūs kovingos lyvumU demonstracijose.
Motinos Bloo/ ir paremkime' Moterys ypač yra entuzias- 
aukomis Tarptautinį Darbi- ^s priešimperialistiniame dar- 

j ninku Apsigynimą, kuris gina ^e ir gelbsti tam judėjimui. 
Motiną Bloor ir kitus kovojan--( Jos^ sųaukavo, $1'6,000 darbi- 
čius darbininkus.

Amerikos Baliūnas Nukrito 
ant Sovietų Ežero

MASKVA.—Tarptautinė-

dalyvauja Amerika, Vokie
tija, Lenkija ir kitos šalys, 
nepavyko amerikiniam ba- 
liūnui. Jis nukrito ant eže
ro .Čudskoje Sovietų Sąjun
goj. Sovietų vyriausybė da
vė visokios galimos pagel- 
bos. Taip ir buvo išgelbėti 
abudu lakūnai, o ir pats 
baliūnas dar gana sveikas

me su reikalu turėti special) 
komitetą, kurio užduotis žiūrė- 
ti, kad mūs buvusios narės pa
silaikytų, kad jos aktyvizuo- 
tųsi, kad dalyvautų vietos ju
dėjime. Tam tikslui mes pla
navome turėti moterų komite
tus, bet retai kur jie prigijo, 
dar rečiau kur veikia, kaip tu
rėtų. Draugės, dabar laikas 
rimtai imtis už komitetų susti-1 Ę ~
prinimo ir sudarymo, kur dar tapo išvilktas iŠ ežero.

Sovietu Vaikai Sveikina Didvyrius Vaikus

-MM
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mokyklon. Lavintos' 
moterys užėmė atsakom i ngas 
vietas mokyklose.
moterų yra pradinių ir vąka- 
rinių mokyklų viršininkėmis.

Vedybų Laisvė

Vedybų laisvė yra galima 
tik prie ekonominės ir politi
nės lygybės sąlygų. Tuo at
žvilgiu Sovietų moterys, atsie
kė pilno .^pasisekimo. Vyrai ir 
moterys gali apsivesti užsire
gistravimu pas Sovietų Val
džią,'bile tik vyras yra 20 ir 
mergina 18 metų ir bile tik 
jie neturi užkrečiamos arba 
paveldėtos ligos. Verstinos ve
dybos, 
kūdikių 
Sovietų 
tyse.

lių (2g) yardų 54 colių pločio audimo. 
Sykiu rasite paveiksluotą siuvėjai pa
mokinimą (anglų kalboj).

ninkams, kurie streikavo laike 
Shanghajaus karo, 1932 me
tais.

Lygiai daug susidomėjimo 
parodė moterys Sovietų rinki
muose. Apskričių ir miestų So-j 
vietuose moterys sudaro žy-Į 
mią' dalį delegatų. Bendrai i-| 
mant, 25 nuošimčiai delegatų 
yra moterys. Tūluose atsitiki
muose moterų yra daugiau, net 
iki 50 ir 55 nuošimčių.

žinodamos, kad ji] smagus 
dabartinis gyvenimas yfa So
vietų dovana, moterys yra pa-j 
siryžę panešti bile pasiaukavi-i čių ir iš moterų veikimo įvai-J 

: mą už apgynimą Sovietų vai-Iriose srityse, kaip tai streikuo-! 
džios. Tsang Gang kaime, Sin-' 
kuo (Kiangsi), 75 nuošimčiai augštas maist^ kainas, 

! raudongvardiečių yra moterys.
Jos iš savo tarpo turi ir ofi- draugės ir draugai visai tose! 
cierius. Tos moterys dirba viso- kovose nedalyvauja, kad nera-Į 
kius militariškus darbus, nuo go. O reikia ir veikti ir rašy-i 
priešo sekiojimo, iki gynimosi, ti, nes dabar abiem žygiam! 
Tūluose atsitikimuose jos daro svarbūs laikas. Nelaikąs bus1 
atakas fronte. Vienu kalbamų vaitoti, kada subruks visas už-i 
atsitikimų primintinas nugin- j pečkyn ir vergijon taip, kaip 
Įdavimas generolo Tio Sun-, Hitleris ir Mussolinis padarė.

i Yao regimento per 500 moterų; Dirbkite ir kitiems apie savo 
raudongvardiečių, Szechuan darbus pasisakykite

1 srityje.
Šalies viduje moterys atliko 

daug naudingo darbo gelbeda-
I mos Sovietams žemės patikrini- 
j me. Nuo liepos iki rugsėjo mė
nesio, 1933 metų, moterys pa
dėjo Sovietams išravėti 6,988 
dvarininkų ir 6,638 stambių 
buožių šeimynų ir atgauti iš "jų j 
apie 53,000 akrų žemės, ku-! 
rios savininkystė buvo paslėp
ta. Jos taip pat padėjo konfis-

i kuoti iš dvarininkų, ir buožių 
$606,915 pinigais.

Moterų Rolė Ekonomijoj

Išdirbime žemės moterys pa
rodė didelę energiją. Jos pra-i 
leidžia dienas dirvoje, o vaka-| 
rus diskusijose. Tsaichi kaime, j 
Shaukang (Fukien), 85% mo
terų, tai yra pusė visų darbi
ninkų dirbo lauko darbus ir at
liko 80 nuošimčių viso darbo. 
Moterys artojos daugėja. Mo
terys daug pasitarnavo išarime 
33,333 akrų iš bendro „83>333

Motery Skyriaus 
Bendradarbiams

Atsiųskite penkioiiką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an-‘ 
trąšą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 

■ West 17th Street. New York City.
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Trečiad., Rugsėjo 26, 1934Ketvirtas Puslapis

Amerika Hitlerio KeliaisK. Pallon

(228-229)

iirir U l ^UDerna5^1_1U8, to sekretore nėr daugeli metu negrais darbininkais, jisai įsa- Williana yra anūke vergų 10 seKietoie pei aaugeų metų. 6 . . . ’ J . *. _
gru. Jos našle motina at- __ joms išeiti. Jos atsisakė

CLEVELAND, OHIO
TDA 11 kp. susirinkimas įvyks 27 

d. rugsėjo (Sept.), 7:30 vai. vakare, 
L. D. Svetainėje, 920 E. 79th St. 
Draugai ir draugės malonėkite da
lyvauti, nes turime daug svarbių rei
kalų apkalbėt, taipgi bus distrikto 
organizatorius.

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. rugsėjo, 8 vai. vakare, L. D. 
Kliube, 1335 Medley Jit. Visi nariai 
dalyvaukite, nes yra labai daug svar
bių reikalų apkalbėt. Taipgi bus 

i “Šviesos” num. 3-čias. Ma
lonėkite būti laiku.

Sekr., P. Bernotas.
(228-229)

laiku. Draugijos nariai gausite 
“Šviesos” num. 3-Čią; pašaliniai gau
site draugiškus patarimus, kaip 
lengvai tapti ALDLD nariais ir įsi
gyti daug naudingų knygų ir bro
šiūrų. Po susirinkimo bus diskusijos 
—temoje, “kaip kovoti prieš fašiz
mą?”

Org., J. P.
(228-229)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkimas ir 

diskusijos įvyks penktadienį, 28 d. 
rugsėjo (Sept.), 8 vai. vakare, 180 
New York Avė. Draugai ir draugės, 
kiekvieno sąmoningo nario privalu- 

gavo Klansman Bell S polici- mas dalyvaut šiame susirinkime ir, 
jos teisme.

Kada merginos atėjo į mi
nėtą barruimį ir jas pastebėjo 
barruimio vedėjas kalbant su

Vertė D. M. šolomskas

SUBMARINAS L-55
Raudonoji Kandidatė i Rožė, Raudonoji Siuvėja

| * » C t fit » . > •

(Tąsa)
Submarine išlaužta didelė skylė. Visi 

mechanizmai išimti pertikrinimui ir ap
valymui. Dieną ir naktį eina darbas tai
syme submarine. Dešimtys laivų buda- 
vojimo darbininkų dirba .prie įvairių 
prietaisų, atžymėdami vietas, valydami, 
taisydami.

Submarinas buvo visai naujutėlis. 
Platus laukas patyrimui apie naujausius 
Anglijos submarinus,į technikinį jos lai
vyno įrengimą. Dunda, kibirkštys pila
si, eina darbas. Jam . vadovauja prityrę 
inžinieriai.

Anglijos valdžia išreiškė norą prisiųs
ti vieną iš didelių savo laivų į Kronštad- 
tą, kad paimti savo jūreivių' lavonus. 
Bet yra priežodis: “kiekvienam norui 
yra ir kantrybė”. Geras ir protingas 
priežodis. O ypatingai šiame atsitikime. 
Labai negerai ir negražu būtų priversti 
Anglijos valdžią pasiųsti vieną i? savo 
karo laivų parvežti lavonus tų, ka., buvo 
siunčiama paversti lavonais bolševikus. 
Nesmagu jiems būtų plaukti virš to van
dens, po kuriuomi guli Anglijos karo lai
vai, nuskandinti per bolševikus. O čia dar 
tuorn metu Anglijos kietakakčiai sutruk
dė normalius diplomatinius ryšius su So
vietų Sąjunga. Anglijai buvo duotas 
trumpas ir aiškus atsakymas: savo jū
reivių lavonus ir jų reikmenis galite pa
siimti. Prisiųskite transportinį laivą tos 
šalies, kuri turi normalius diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga.

Anglija atsikreipė į Norvegiją. At
plaukė transportas “Tuorn” ir atsistojo 
prie Kronštadto. Norvegijos atstovas 
įteikė Sovietų Sąjungos užsienio komisa
rui įgaliavimus paimti Anglijos jūreivių 
lavonus.

Į Kronštadto prieplauką pribuvo užsie
nio komisaras ir Raudonojo Laivyno šta
bas. Žaliomis eglių šakomis parėdė lai
velį, ant kurio buvo atvežti jūreivių la
vonai prie norvegų laivo. Stovi kuopa 
raudonųjų jūreivių. Griežia orkestras. 
Laidotuvių maršas. Gražu ir graudu. 
Civiliai nusiima kepures, o kariniai sa
liutuoja.

Laivo keliančios svirtys vienodai ke
lia, grabus iš laivelio vieną po kitam, o 
paskui povaliai leidžia į laivo gilumą. 
Juodi, nemalonūs grabai, visiškai nehar- 
monizuojasi su gyvais ir raudonais Rau
donojo Laivyno jūreivių veidais. Ir laip
sniškai darosi aiškiau, kad šis kontrastas 
nepripuolamas. Taip, čionai kovotojai 
naujo socialistinio pasaulio laidoja išdi
dumą ir jėgą kapitalistinės Anglijos — 
jos karinį laivyną.

Griežia orkestrą. Nuo krašto girdisi 
plaktukų tauškėjimas. Ten eina darbas 
prie taisymo submarino, grąžina atgal 
į submariną apvalytas dalis, tyrinėja lai
vą, kuris buvo priešų, o dabar ruošia
mas įtraukti į Sovietų Sąjungos apgynė-

jų tarpą. Ruošiamas pastatyti į Raudo
nojo Laivyno eiles, neišvengiamai kovai 
Sovietų prieš kapitalizmą.

Transportas “Tuorn” prikrautas. Pa
sitraukė raudonų jūreivių muzika. Iš
važiavo valdžios ir Raudonojo Laivyno 
atstovai. Laivo viduje ankštai eilėmis 
vienas palei kito pastatyta 43 juodi gra
bai. Tai neblogas priminimas Anglijos 
buržuazijai to, kad Raudonasis Laivy
nas — yra spėka ir tinkamas atsakyti 
smūgiais į imperialistų smūgius.

Retežis tauška, gremėzdiškai jį trau
kia norvegų laivas. Tyla. Nevykusiai 
atsitraukia nuo prieplaukos ir į jūras. 
Nuo krašto girdisi plaktukų tauškėji
mas, kur eina submarino taisymas.

Giedri diena, kokių būna daug Lenin
grade. Laivų taisymo gurbas atidary
tas. Du dideli laiveliai išvelka į jūras 
buvusį Anglijos submariną “L-55”. Ant 
jo stovi naujai paskirtas jaunas koman- 
dierius. Ant submarino bokšto plevė
suoja Raudonojo Laivyno vėliava. Sub
marinas pataisytas, apvalytas. Subma
rinas plaukia — traukiamas dviejų lai
velių. Darbininkai lydi akimis. Subma
rino mechanizmai, motorai — viskas ver
tas nugabenta į fabriką apvalymui, ap
žiūrėjimui, ištyrimui. Ten eina atkaklus 
studijavimas, patyrimas Anglijos sub- 
marinų slaptybių. Prasideda kapitalis 
taisymas ir įrengimas submarino.

Visa eilė didesnių ir mažesnių keblu
mu. Atkaklus darbas ir socialistinis 
lenktyniavimas. Urmininkai laivų buda- 
vojimo fabrike parodė, ką jie gali. x

Ant buvusio Anglijos submarino jau 
nauji žmonės—raudoni jūreiviai ir ko- 
mandieriai. Motorai ir mechanizmai vėl 
pritaisyti. Naujai nudažytas submari
nas. Bet paliktas senas jo užvardinimas 
“L-55.”

Įvyko tas, ko daugelis nelaukė. Angli
jos submarinas “L-55” kuris 1919 me
tais atplaukė kariauti prieš bolševikus, 
dabar tapo vienutė Raudonojo Laivyno 
Baltijos jūrose. Tas įvyko po dvylikos 
metų, po to, kaip “Azard” jį nuskandino 
Finlandijos užlajoje.

Baigiant kasmetinius Raudonojo Lai
vyno manevrus, iškilmingai priimtas į jo 
eiles submarinas “L-55” ir iškelta raudo
noji vėliava, kurios viduje yra aiški So
vietų Sąjungos žvaigždė.

Finlandijos užlajos vanduo žvilga nuo 
saulės, spindulių. Šilta. Tolumoje ma
tėsi didelis laivas. Mano pareigos, kaipo 
locmano (laivų valdytojo pakraštyje) ar
tinosi pabaigos. Anglijos tavorinis lai
vas “Edinburg”, prikrautas Sovietų me
džių, jau galėjo atleisti mane ir laimin
gai plaukti į' Liverpoolį. Aš buvau pa
tenkintas ne mažiau už Anglijos kapito
ną Cherterį, neiškalbų, kaip ir visi anglų 
kapitonai.

Daugiau bus)

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dali

“Šventoji” Motinystė 
Sulyg NRA

protestuodama prieš elektros 
kompanijos plėšikiškumą. 
Prieš jos namus stovėjo medi
nis elektros stulpas per eilę 
metų, iki sutrūnijo. Elektros

Williana Buroughs yra Ko-j Komunistų Partijos kandida. 
munistų Partijos kandidatė į,te į New Yorko valstijos kon- 
New Yorko valstijos vice-gu- ■ trolierius šiuose rinkimuose 

yra Rose Wortis, arba Raudo
noji Siuvėja, kaip daugelis 
adatos darbininkų ją vadina. 
Štai 'trumpa jos istorijos su- 

; trauka: 
i 
' “Pirmu kartu Rožė veikliai 
Į dalyvauja 1913 metų suknia- 
siuvių streike. Nuo to laiko, 
iki išmetimo viso kairiojo 
sparno, jinai buvo viršininkė 
1LGW Unijoj. Ji buvo du syk 
išmesta iš tos organizacijos. Ji 
buvo areštuota po antro iš
metimo iš unijos 1926 metais 
ir buvo pašauta per gengste- 
rius, pasiųstus per ILGWU 
viršininkus.”

Rožė Wortis palaikė ryšius' 
su Darbo Unijų Vienybės Ta
ryba nuo pat jos susitvėrimo, 

a veikdama kaipo sekretoriaus 
pagelbininkė ir streiko komite-

bernatorius sekamuose rinki-

Williana Burroughs
muose. Jinai kandidatuoju 
šalę Israel Amterio, kuris yra 
kandidatu į gubernatorius.

negrų. _ ------ --------
sivežė Willianą su dviem ki
tais kūdikiais New Yorkan dar, 
mažytę. Jinai dirbdama tar
naitės darbus išauklėjo kūdi
kius.

Motinai esant tokiose sąly
gose, Williana užsidirbo savo 
pragyvenimą ir sykiu mokino
si, taip išeidama liaudies mo
kyklą ir kolegiją ir tapdama 
mokytoja liaudies mokyklose. 
Po ilgo rekordiniai sėkmingo 
mokinimo jinai, sykiu su įsi-, 
dore Begun, taipgi mokytoju, 

i tapo suspenduota per moky- 
i kibs tarybą už gynimą I. Blum- 
i bergo, kito New Yorko moky- 
1 klų mokytojo, kuris buvo pra- 
I varytas už veikimą mokytojų 
ekonominiais reikalais.

Kaipo kandidatė į miesto 
į kontrolierius jinai gavo 30,749 
j balsus 1933 metų rinkimuose. 
; Jinai dabar yra Harlem Darbi
ninkų Mokyklos viršininkė ir 
šiaip veikli už darbininkų 
klasės reikalus.

Visokių prajovų pridaryta 
Vokietijoj saugant vokiško 
kraujo “čystatą.”' Jų buvo ir 
žiaurių, ir kvailų. Kalėjimas 
merginoms ten nenaujiena už 
“susitepimą” draugaujant su 
žydais. “O, tas tai tik Vokie
tijoj galima, Amerikoj to ne
bus,” sako patriotiškai nusista
tę asmenys.

O štai ir yra. IŠ Seattle, išdalinta 
Washington, pranešama, kad j -------
ten dvi merginos tapo nuteistos i 
po trisdešim> dienų kalėjimo!
už tai, kad jos išdrįso įeiti į 
Volcano barruimį, prie Occi
dental ir Washington Sts., sy
kiu su dviem negrais darbi
ninkais. Tokią “teisybę” jos

i klausyti. Savininkas pašaukė 
; policiją, kuri areštavo mergi
nas ir po kaltinimu “netvar- 

i kiam elgimosi” jos tapo nu
teistos 30 dieną kalėti, kaipo 

i “netvarkios” merginos.
I Kas galėtų įrodyti skirtumą 
! šiame klausime tarp Hitlerio 
j Vokietijos ir Roosevelto Ame- 
: rikos ?Rose Wortis

Dabar, kaipo DUVT sekretorė,! 
jinai turi ryšius veik su kiek-1 
vienu New Yorke einančiu; 
streiku. Kaipo kandidatė į 
miesto kontrolierius 1932 metų, 
rinkimuose jinai gavo 33,0001 
balsų. ‘ į

Balsuokite už Rožę Wortis!.
Balsuokite UŽ komunistus, už' ir darbuotis dailės srityje, prašome

. 1 įvyks pirmos pamokos, Darbininkų 
taipgi į centro svetainėje, 108 Steam Boat

Rd., 7:30 vai. vakare. Kviečiam vi
sus ajsiląnkyt.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras po ilgos vakacijos 

i vėl grįžta darbuotis. Todėl visi dai- 
I nininkai ir nauji norinti būt nariais

neaprubežiuota teisę miestų ir i 27 (1- rugs6jo (Sept.),
* *• 1 c 1 iwk’Q TYirmnc Iiarhininbn

laukų darbininkams, i 
valdžios įstaigų tarnautojams 
organizuotis, streikuotu ir de-

j monstruoti.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. rugsėjo (Sept.), 8 vai. vakare, 
376 Broadway. Visi nariai dalyvau
kite, nes yra labai daug svarbių klau
simų apkalbėt. Taipgi galėsite 
“Šviesos” num. 3 atsiimt.

Valdyba.
(227-228)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L'.D.L.D. 20 kp. rengia “moving 

picture” partę, ketverge, 27 d. rug
sėjo (Sept.), 7:30 vai. vakare. Bus 
rodomi krutami paveikslai apie “Pa
saulinę parodą Chicagoj, “Laisvės” 
piknikas Shenandoah ir “comedy” 
(juokai). Rodymas tęsis daugiau ne
gu dvi valandas. Įžanga suaugu
siems 15c., vaikams—10c. Kviečiam 
visus dalyvaut ir praleist žingeidų ir 
linksmą vakarą.

Komisija.
(227-228)

f
I
1

i

E. Klastow, 'pirm. 
(227-228)
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paslapties. Vienas * stiklas ne
perdirbs jus į naują žmogų. Bet 
reguliariai geriant pieną per tris 
mėnesius pasidarys tokia gili per
maina jūsų gyvenime,1 kad jūs va
dinsite pieną stebuklingu ..maistu.

Jūs pamatysite, kad.pąs jus ran
dasi naujas gyvumo sahdėliš, kad 
jūs galite supkiau ir*ilgiau dirbti, 
kad jūs mažiau dienų . tesergate. 
Kodėl? Todėl kad vis viena, ko
kius kitus valgius jūs valgytumėte, 
jūsų kūnas dabar gautų abelnai- 
pilną maistą.’

Pasikalbėkite su bile vyru bei 
moteria, ką reguliariai geria pie
ną. Atrasite, jog visi jie karštai 
atsiliepia apie tą daįyką. Nes 
pienas iš tikrųjų padaro tai, ką

JŪS NEGALITE gaut naudos iš 
pieno vien tik skaitydami apie 

jį. Jūs turite jį patys gerti.
Kokių gi mes galėtume paduot 

jums faktų, kad įtikint jus ste
bėtinomis ypatybėmis šio papras
to maisto? Ar jūs žinote, jog be
veik kiekvienas gydytojas, kiek
vienas maisto bei valgių žinovas 
visame pasaulyje pripažįsta, jog 
pienas daugiau atneš jums naudos, 
negu bet kuris kitas pavienis val
gis? Ar jūs žinote, jog pienas su
teikia jūsų kūnui faktinai kiek
vienos rūšies maisto, kurio tik rei
kia delei žydinčios sveikatos ? Ar 
jūs žinote, jog ilgiausiai gyvenan
čios pasaulio tautos yra pieno gė- 
rikės. Pieno magikoje nėra jokios

mokslininkai sako, kad jis pada
rys. Ir atsiminkite, jis nėra tuki
nantis? ■■

Vienas mažas paprotėlis padaro 
didelį skirtumą ateities dienose. 
Tai yra visai paprasta, kaip ir 
dauguma, svarbių dalykų. Išger
kite po du stiklu pieno reguliariai 
'kasdien. Išbandykite tą per kokį 

■ mėrtesį laiko—tada patys save ge
rai tėmykite. žiūrėkite, ar jūs ne 
geriau atrodote—ir jaučiatės, kad 
galėtumėte vienu sykiu supliekti 
tiek laukinių kačių, kiek jūs pats 
išviso sveriate. Argi tad neverta 
gauti daugiau gyvenimo iš savo 

- paties gyvenimo? Pradėkite da
bar, su stiklu pieno.

Bet daugelis motinų gimdyda-
! mos tokid^e aplinkybėse pas- kompanija atvežė naują stul- 
’ riūva kraujo klane ir užmerkia 
, akis, kitos lieka amžinomis li- 
; gon“mis.
i ( ii manote, kad kas tyrinė-

pa, kad pastatyti į vietą su
trūnijusio, stovinčio priešais 
Mrs. Barnabie namus. Mrs. 
Barnabie reikalavo seną stul- 

* -------------- --------, -------------- ------------- --------------- * K į

cistą įtikino vežti ją ligonbu-!<J°’ kad kas daryta apsaugoti pa palikti malkoms, bet kom- 
Be abejo, jam atrodė ta-kitas motinas nuo tokios pa- panija reikalavo parvežti, kad

(Tąsa iš 3-čio puslp.)

tin
moteriškė kvailoka. Dauge- i dėties, kad nereikėtų taip pa
ltui poniško svieto toki biedni voj ingai rizikuoti gyvastimi . 
žmonės atrodo kvaili. Tačiaus. D, ne, tokiais dalykais rūpina
si! laiku jai pavyko policista! masl ūk Sov. Sąjungoj. Pas 
įtikinti ir jis ją nugabeno Ii- mus ir motinystė sulyg NRA, 
gonbutin. Vietos/ laikraščiai kaip ir visa kita. Pas mus 
daug rašė ir gyrė, kad labai viskas del pelno, pelno ir dar 
laimingai motina, ir jos kūdikis pelno, o darbininkių motinų 
stiprėja, tartum' pirštu duria gyvastys ir sveikata, tai tik 
biedniokėms akysna : “žiūrė- baikos, jei tame nėra pelno, 
kite, ana va pagimdė kūdikį’ Širše.
pati viena ir jaučiasi' puikiai, i 
tai ko gi jums rūpintis arti- 
nančiuosiu gimdymu, nors ne
turite gydytojų nei priežiūros.”

Galimas daiktas, kad minė- į 
ta moteriškė buvo iš prigimties • 
nepaprastai stipri ir toks girti- j 
dymas nepakirto jos sveikatos. I vietoj išrauto elektros stulpo

Įvairus Protestas
I Jau kelinta savaitė, 
(Mrs. Elsie Barnabie, i
! Camden, N. J., gyventoja sėdi

kaip 
South

iš sutrūnijusio stulpo daryti 
pelnus, parduodant jį.

Mrs. Barnabie užprotestavo, 
tačiaus jos neklausė. Tada 
Mrs. Barnabie atsisėdo stulpo 
vieton ir atsisakė pasikelti ir 
užleisti vietą naujam stulpui. 
Tam savo proteste Mrs. Bar
nabie gauna įvalias kaiminkų 
pritarimo. Jos jai atgabena 
valgį ir kitas reikmenis. Da
bar jinai ten jau įsitaisė ir 
stogelį su lovute ant kurios pa
siilsi. Protestų gadynė, tad ir 
toje srityje būna naujų išradi
mų.

Gerkite Daugiau Pieno: naudinga

ŠIS SKELBIMAS YRA PARUOŠTAS IR TALPINAMAS PATVARKYMU
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LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

156

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

r,to

(♦>

<♦>
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Į J

das, kuriomis išraitytas 
šiauš vidus. Tuo būdu 
čiuj'e pasidaro 300 iki 
laipsnių karščio, kurio

NEW YORK, N. Y.

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

Vienu pradėjimu galima už-1 
kaitint 5 gorčius vandens., į 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

pe- ’ 
pe-i 
400 I 
už- !

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii

SKA1TYK LAISVE j
IR KITIEMS UŽRAŠYK |

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

į, ar leis
tina čia pardavinėti “Daily 
Worker į.”

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus" steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. *' 1 -

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo nu

tenka kepti duonai ir mėsai. Į |tomobilius ir karietas veselijoms,! 
— '■ ~ Į I krikštynoms ir pasivažinėjimams j

Paaukokite, kiek išga- Į pramonės užvedimų, kurių i 
lite. Siųskit Centram ' įrengimas kaštavo 21,700,-

J. Gasiunas, i qqq 000 rublių..
Centro Sekr. | ____ ____ _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j Ohio Socialistai Turės

, ___  _________  Tuo i vanduo eina-guminėmis dū-! į
paiku šiais metais pagamin- i domis į kitas metalines dū-11

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne-

1335 Medley St

x v v- vv mūviu zjaujua via jl/cv-j 1 • • 1 •• • tt* t •

duodu du labai įdomiu “J0- Japonijoj buvo baisi. karo prisirengime. Hinedoj gi
. * . v • . " • — • z-, z. M ITT AOllln Ir r 1 v»V AA ' aaI-aIi Al Al 1 AACl m-t L-z. ..1 Z. 4. vi . . V. Z. ... Z. i

šJ. K—aitis.

I

♦

$

Tėlmaną ro- 
dvi dienas, 
vai. 30 min. 
I.W.O. Cen-

sandėliai, kurie užsidegė.
Penkiolika didelių laivų iš-

Rugsėjo 26, 1934 
i ■ » . *

kiti turi kitokias 
Aplankymas jų ir 
pasikalbėjimas ga- 
į gerąją pusę.

Komiteto Posėdžiai

Daily Workerio”

Trečiad., 
r... .

gone, Seattle ir Tacoma, 
ir .visuose šalies

gerėjimu Seka kovingą vei
kimą Japonijos Komunistų 

Japonijos imperialistams Partijos, kuri visomis jėgo-

j" ■ i i*J. ;4. • .t-

Komitetas turėjo 
posėdį rugsėjo 16.'

. . v. ...... . 1 Penktadienį, 21 d. rug-1 rialistams nemažą smūgį jųNewarkieciu žiniai čia pa-, , r., • . . . \ . .

AŪGŠtlAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512 IT ■ ■ ■ T1 •- - - - - - - - - - - - - Ji Nustatytus Daugius
Jeigu bent kuri kuopa ar na-Į MASKVA. — Sovietų Su
rys turi kokių reikalų, surištų jung0S sunkiosios pramones 
su poseųziu, prašome laiku■ °. ./ ...
prisiųsti, kad būtų galima ge-'ve^eJai Rasenai įvykusioj 
riau visus reikalus aptarti ir konferencijoj suvedė gamy- 
sutvarkyti. i bos skaitlines ir atrado,

APLA Koncertas ! k^d' per pirmuosius aštuo- 
‘ T. ... ., _ nis mėnesius šiemet paga-Centro Komitetas nusitarė . J v. v. . .

turėti viena didelį koncertą, j ^2 nuošimčiais dau- 
kuris įvyks lapkričio 4, Liet.Įgiau geležies, negu pernai 
Mokslo Draugijos svetainėj,1 per tuos pačius mėnesius; 
142 Orį. St., Pittsburgh, Pa. 44 įr puse maoš. daugiau 
Programas bus puikus. Įžan-; pljeno ir 37 nuošimčiais “ko- 
ga 25 centai ypatai. > . .. . . .

Pittsburgh© ir apielinkės t iaįku pereitais metais. 
! kuopos ir draugai kviečiami' 

Tupi- | darbuotis platinime tikietų.

Smarkiau Darbuokimės Vajuj mes.
~ L i Pittsburgh© apielinkėj taip- 

Iki rugsėjo 20 Centias ap-( rengiamas prakalbų
aikė keturias naujų narių ap- marš,.utas 

hkacijas. 3 kp. fin. sekr. J<tjk kuopos padidintj 
Gataveckas prisiuntė vienos 
jaunuolės aplikaciją. 12 kuo
pos finansų sekretorius J. 
Kinderis prisiuntė vieno naujo, 
nario aplikaciją. 29 kp. fin.' 
sekr. Kubilskis prisiuntė vieno 
jaunuolio aplikacija. 54 
fin. sekr. Geo. Braknis prisiun
tė vienos moters aplikaciją. Tie 
keturi draugai stojo darban ir 
pasekmes turi gana geras. Jie aplankyti ir tie nariai> kurie 
sako, kad tiktai pradžia—pasi- ^ejeį

* darbuosią daug daugiau. !
K ei etos kitų kuopų sekreto

riai praneša, kad jų kuopos ir-
W gi rengiasi smarkiai dirbti. Bet 

aplikacijų dar neprisiunčia. 20 
kp. fin. sekr. Wm. Yonikas,Į 
pereitam vajuj gerai pasidar-' 
bavęs, rašo turįs du naujus na-, 
rius, gausiąs ir daugiau. La
bai linksma. Lauksime pri-Į 
siunčiant po glėbį aplikacijų J 

Vidurvakarinėse valstijose 
vajus judinamas. Prakalbų 
maršrutas supažindino APLA 
organizaciją su platesnėmis 
lietuvių masėmis. Visur drau
gai pasižadėjo daugiau dar
buotis vajuj.

Kietosios anglies teritorijoj 
prakalbų maršrutas prasideda 
spalio 4 ir baigiasi spalio 15. 
Visos toj teritorijoj kuopos tu
rėtų darbuotis smarkiai, kad 
turėti geras prakalbų pasek-

rengiamas
Bus bandoma ne 

tik kuopos padidinti narių 
i skaičiumi, bet ir naujos orga
nizuoti. Pirmas Apskritys* tu - 
■ retų daugiau darbuotis.
; Kiekviena ARLA kuopa ir 
kiekvienas narys turėtų dar- 

. \ buotis gavimui naujų narių. 
P’. Tiktffi platiihgai ir bendrai 

veikiant galima tikėtis gerų 
pasekmių, r* •

Vajaus l^įku taipgi reikėtų

laiku nesumokėjimo 
’duoklių susispenduoja.
me nemažai tokių, kurie delei 
bedarbės negali laiku užsimo
kėti. Gal

. priežastis.
draugiškas
Ii paveikti

Centro

Penktas Puslapis

PASAULINĖS ŽINIOS
Sovietu Gamyba Viršija, . nardavinet

TIKRAS BIČIŲ MEDUS;
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudingą svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
ofisą ir gausite medaus!

Saulė Iškepa Duoną
MT. WILSON, Cal. — 

Smithsonian Instituto pro
fesorius -C. G. Abbot išrado 
pečių, kurį įkaitina saulės 
spinduliais Taip, kad jame v-s„ 
gali kepti duoną. Įtaisyta; t;j{
yra šitaip. Tam tyčia pa-' 
daryto lovio dugnu eina va.- 
rio dūda. . Lovys uždengtas reikaiauk”ite“”Prisiųsti' 

i čioto” metalo, nekaip tuo tokiu stiklu, kad suveda ! ........ _. 1 kad suveda Į 
spindulių karštį ant tos dū- 

dos. Savotiškas laikrodinis į_ _
mechanizmas suka lovį taip, | 
kad jis visuomet būna at- 
kreiptas stačiai prieš saulę, j 
Iš varinės dūdos įkaitintas, Į

Šiemet per 8 mėnesius iš- 
Darbuokimės, kad šitas kon-'P11^ 64 suvlrs nuošimčiai 
certas būtų pilniausiai sėkmin-. metinio plano, kuomet 1933 
gas, kad galėtumėm gauti metais per. tuos mėnesius 
taipgi nemažai naujų narių. , planas tebuvo įvykdytas
Pageiba “Daily Workeriui.” i apie 58 nuošimčiais.

Dvi kuopos atsiliepė į Cen-i _ v. v.
tro Komiteto pakvietimą ir pri-; ^8 ir puse nuošimčio dau-
siuntė “Daily Workeriui” au- giau sunkiosios pramonės 
kų. 4 kuopa, Shenandoah, Pa.,1 dirbinių, negu pernai. Sy- 
prisiuntė vieną dolerį. 55 kp. h<ju gamybos lėšos šiemet

. Washington, Pa., aukavo ke-\ sumažėjo 5 nuošimčiais, o 
J turis dolerius. i , , .v v i -i idarbo įsnasumas pakilo be- 

Kviečiamos visos kuopos pri- veįk 12 nuošimčiu.
Bėgyje paskutinių šešių Karštis gi taupomas taip, i Į • • i ♦ i — i i • i i • • v • I ■ 1_)- ■ „ ų mėnesių atsidarė ir prade- kad jo gana per naktį 1SS1";I

Kuopos kviečiamos ko- bent 50 centų ir tai bus graži jo veikti eilė naujų didžių laiko ir pusryčiams gamint. j __
; O n 1, Ir n D n n 111z a 1/i t n Iriolr i a _ I TA V <31 m AY111 7 VP d j 7YI11 Llll’lll I ____  ' _________

Centro 
speciali 
Aptarta 2 kp. teismo klausi
mas ir kiti svarbūs klausimai. 
Pasirodė, kad Centre mažai 
bėra įstojimo blankų gavimui; 
naujų narių. Nutarta tuojaus I ” 
atspausdinti pakankamas skai-Įsidėti su nors maža auka. Jei- 
čius. Taipgi nusitarta visaip gu kurios negalėtų nei vieno; 
varyti didesnę agitaciją už A dolerio paaukoti, tai nors gali 
pla. : 
operuoti ir darbuotis gavimui, auka, 
naujų narių.

Sekantis reguliaris trimėne- 
sinis posėdis įvyks spalio 21.’

NEWARK^ N. J. ! Ba isi Viesllla Japoni j O j; Ddeg- 2-me Kongrese!
Du Įdomūs Parengimai* ■ --- ----------— _ prieš Karą ir Fašizmą,

Šį trečiadienį, rugsėjo 26 d.; viesulą, 
kaip 8 vai. vakare, bus didžiu-: apskaitliuojami 500,000,000 
lis koncertas ir prakalbos “Y”; jenų. Vėjas ėjo iŠ pietva- 
auditorijoje, kampas High ir karų, kurio smarkumas pa- 
Kinney sts., Newark, N. J. Bus 
tai jubiliejinis koncertas, 
kiolikai metų Komunistų 
tijos J. V. minėti.

Koncertinę programos 
išpildys “I___ ___ _____
Chorus,”
Theatre” iš New Yorko. “Men-'gano industrinius ir karo 
delsohn String Trio.” “Freiheit gamybos centrus. Daugiau- 
Gesangs Ferein” ir kt. šia nukentėjo miestai Osaka

Kalbės^drg. parneš Casey, su 2,453,000 gyvent., Kioto
’ —952,000 ir Kobe su 787,- 

Taip gD0OO gyventojų. Užmuštu 
komunistų jau priskaito 2,064, sužeistų 

gubernatoriaus yra 13,335 ir 258 žmonės 
'prapuolę, kurie veikiausiai 
taipgi yra žuvę. Benamių 
liko apie 200,000. ’"
sugriautų—32,939, vanduo

• siekė net iki 125 mylių į va- 
par_; landą. v Viesulą palietė di

desnę pusę Japonijos ir ypa- 
tingai Nagasaki, Kyoshu, 

Socialist Liedertafel Shikoku, Okayama, Osaka, 
“Workers Laboratory (Nagoya, Kobe, Kioto ir Na- 
iš New Yorko, “Men-1 gano industrinius ir karo

CHICAGO, Ill, — Antra
sis Amerikos Kongresas 
prieš Kara ir Fašizmą atsi- ( 
darys šį penktadienį Coli-1 
seum svetainėj, Chicago j. . į 

! Apart kitų vietinių sočia-; 
■ listų organizacijų',' į šį kon- ’ 
gresą išrinko du delegatus 
ir Warren, Ohio, socialistų 
lokalas. Kitais momento 

ireikalais jie taipgi linkę į 
bendrą frontą su komunis
tais.

Delegatus išrinko darbi-

CLEMENT VOKEIAfflS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimia* Ir chroniikM vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odoi
Padarau Ištyrimus kraujo ir 4)apum«

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos PriSmimoi

Ryte nuo 10:30 iki 1. l’o pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Tclephonas MEdallion 3-1328

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.

vienas “Daily Workerio" re
daktorių, buvęs pirmiau “N. Y 
Times” redaktorium, 
drg. Moe Brown, 
kandidatas į 
vietą.

Ateikite visi skaitlingai į ši
tą didžiulę pramogą: išgirsite 
daug ką naudingo ir malo
naus.

Kitas ir gi labai įdomus ir

kurios nuostoliai Į sugriauta orlaivių namai, 
kur žuvo 20 orlaivių.

Benarpiai atsidūrė dide
liame varge. Armija ir ka
ro laivai veža maista ir ki
tas reikmenis, kad pagelbė
jus.

Nesenai supleškėjo 24,000 
;namų Hokkaido mieste, kur 
veik visas miestas išdegė. 
Japonijoje daugiausiai yra 
medžio ir popieros namai ir 
todėl nuo viesulos, gaisro ir nįnkiškos organizacijos Ore- 
žemės drebejimo sunaikina
mi ištisi miestai. Vien iš:!wash. ir visuose 
šių pastarųjų nelaimiu Ja- j kampuose apskritai.
ponijos imperialistai galėtų Į šiandien bus masiniai dfe- 
padaryti išvadą, kaip dide- jegatų išleidimo mitingai 
lis Japonijai pavojus yra New Yorke, Mecca Temple 

m nU° or^a^v^ a^kų ir turėtų įr philadelphijoj, Y.M.C.A. 
^amų nautis provokavus^karą.^ name> 1425 Arch St.

iz , « v „,. ~ 4.^ Lietuvių darbininkų orga-,
nizacijos, paskubėkite su sa-

K i e k v i e n as mąstantis ' 
nunešė 862 namus, sugadin- į žmogus 'supras, kaip nuken-

labai svarbus parengimas. Tą tų 22,037 ir vandens užplau- fšfn Janoniios p-vventoini=i,ę. 169.873 »m,l. Vien S .-TXT:™

Osaka mieste, kuris -dau- laivių pradėtų mesti iš oro; <fT 
giausiai nukentėjo, yra su- tonais bombas draskymui ir j Pprcplrinnmaę 
griauta ^3,082 fabrikai ir uždegimui mieštų.
dirbtuvės.

Labai nukentėjo f armė
nai ir žuvininkai, kurių 
nuostoliai apskaitliuojama

jo prieš šėlstantį fašizmą ? Sa- apie 20,000,000 dolerių. Vi
vo akim pamatysite tokių daly-jsi dideli miestai pasiliko be 
kų, kurie Jums giliai įsmigs p elektros šviesos. Jūrų van- 
širz^t , j • dens volai veržėsi į miestus,

Dabar šita paveikslą rodo _. , . _ . ‘ .
viename teatre New Yorko! veJa® ,dras^ Plese vlskJ> 
mieste. Jūs tą patį paveikslai o nelaimę dar daugiau padi- 
gaiėsite čia pat pamatyti, ir dino amunicijos fabrikai ir 
daug prieinamiau, daug pigiau 
ir parankiau.

Šitą judį apie 
dys nuolatai per 
pradedant nuo 2 
po pietų. Rodys 
tre, 516 Clinton Ave., Newark, 
N. J. Tik 25 centai. Pigiau, 
negu kokia paprasta “movie” 
filmą.

Tai visi gerai įsitėmykit ir 
nepraleiskite šitos vienintelės 
progos.

sekmadienį, rugsėjo 29 ir 30 
d. turėsite retos progos pa
matyti slaptai išgabentą iš 
Nacių Vokietijos filmą: isto
rinės vertės dokumentą, judį 
“Ernst Thaelmann — Fighter 
against Fascism.” Kas negir
dėjo vardo šito narsaus darbu, 
ninku vado, atkaklaus kovoto-

, EASTON, PA.—Buvo a- 
i Jungtinių Valstijų prezi- raštuotas Charles Spencer, 
dentas Rooseveltas neva pa- i “Daily Workerio” korespon- 
siuntė Japonijai apgailesta-. lentas, už šio laikraščio 
vimą del šios nelaimės, bet ĮĮ pardavinėjimą. Bet greit jį 
kiekvienas supranta, kad paliuosavo. Bendro darbi- Į 
tai yra žygiai veidmainių-t njukų fronto komitetui pra-1 
gos buržuazinės politikos ’̂ nešta> kad miesto majoras 
Kada Rooseveltas siunčia _ '
apgailestavimus, tai tuom kuri nukentėjo audros nelai- 
pat kartu Jungt. Valstijų Įmėje ir kuri dar daugiau 
karo štabe išdirbinėja pla-'kenčia nuo savo imperialis- 
nus, kaip‘būtų galima, ka-'tų karinių žygity Viso pa- 
rui prasidėjus, tūkstančius šaulio darbininkai su pasi

mesta ant kranto ir 4,164 tonų bombų numesti ant Ja- 
žuvininkų laiveliai dingo ar- ponijos mieštų, 
ba sudaužyti. Kiti laivai >
su didžiausia paskuba bė^o yra užduotas nemažas smū-į mis kovoja prieš imperialis- 
iš prieplaukų į jūras, kur,>gis taip, kad jie'daug turės tų žygius ir ruošia proleta-' 
jiems geriau atšilaikyt prieš padirbėti, kol atsteigs su-'rinę revoliuciją, - kas neiš- 
audrą. Osakoje suriaikinta naikintą karo pramonę.(vengiamai padarys galą vi-' 
labai daug amunicijos ir Darbininkai gali išreikšti siems Japonijos imperialis- 
giriklų gaminimo * fabrikų,'apgailestavimą tik linkui tų karo planams, i, 
kas uždavė Japonijos iihpe-'Japdhijos dhrbo liaudies,*

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 maliavojani namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
\ visados gvarantųojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. ' Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu justi plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)

223 Second Ave., New York
Kampas 14 th gatvės, kambario No. 14

Telefonas: T.Oinpkins Sq. C-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
, Chauncey st. Stotis 

BROOKLYN, N. Y.
Tel: Glenmore 5-6191

<♦>

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street 
. s 

Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue T

Kampas E. 23rd St.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

321

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
t PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

MATTHEW P. BALLAS
. (BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

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

a**!^®***’'* -r' ■pv*r***

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 
Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

MMMMM

Sestas Puslapis

Į NEWYORKO IR APMES ŽINIOS

galėtut panaudoti j gabeno moterį pas artimiausią

Jie eina stuba nuo ty ligoninę.

Įvyks

Streik.

(228-230)

V. Tamkiute, kontralto, pasi

ni e-

TEABAS-DAHOS-MZIKJ
Co.

kites sekamai
macijų: 436 S-

ir N. Y.
+ IUnited (222-228)

vienas

du

Visi Antro J. V. Prieškari-1 
nio - Priešfašistinio Kongreso i

arba visą parduosiu. Greitai atsi
šaukite: Morgan Bar and Restaurant, 
191 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

(222-230)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 dideli kamba

riai, šildomi, yra karštas vanduo, 
ir visi moderniški Įtaisymai. Kreip
kitės sekamąi del tolimesnių infor- 

iouth 5th Str., Brooklyn,

Sąjungoje
“Thunder-
yra

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo sesers Domicėlės 

Saldeikienčs, gyvenusios Seattle, 
Wash., girdėjau, kad mirė. Būtų 
linksma, kad ta žine liktųsi netei
singa ir džiaugčiausi, kad mano se
suo būtų gyva. ‘Todėl prašau, kas 
apie ją žinote, malonėkite pranešti: 
ar ji gyva ar ištiesų mirusi. Jei gy
va labai norėčiau gauti jos antrašą. 
Už informacijas būsiu dėkinga: 
Amelia Laur, 17 Clymer Ave., peller-

Acme teatre, 14th

Iš L. Mundit and,Son Streiko j registruoti.' a.
I • v /• v • ■ •

Šioje dirbtuvėje ėjo strei-' 
as jau nuo 22 d. rugpjūčio. Į 313 4th Avė., 

daugybę išdavysčių, jau stojo nas. Abu paimti Į Kings Coun-I A.F

i Padirbėkime šių rinkimų 
tu!

Visi kriaučiai dalyvaukit mi
nėtam susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų.

Sekretorius,
K. NAČIUNSKAS.

, . , . . venanti darbininkai padeda!kmubusia moterį su kūdikiu . .T.... . spaustuvininkams pikietuoti1ant 4th ir Atlantic Avė.,! J , . ... . i
t, , , T. . . . . dirbtuvę. Streikieriai buvo su-Brooklyne. Jis sustojo ir nu-, Y.,a . . . i! rengę eilę po atviru dangum;

-i s’JS^inkimų, kuliuose lankėsi i delegatai, taipgi svečiai, norin- 
;v)taipe 300 ir 400 daibininkų. j tjejj vykti specialiu kongreso

i traukiniu, privalo tuojau užsi-j 
. A. Prieškarinės- 

Priešfašistipės Lygos raštinėj,
, New Yorke. 

Traukinyje tikietų negausite, 
nes ten bus tiek vietų, kiek bus 
iš anksto užsisakyta.

Specialis traukinis išeis ket
virtadienio rytą. Kelionė i 
abi pusi, su dviem valgiais 
traukinyje ir su teise sugrįžti 

1 bile kada į 10 dienų, kainuoja 
karo vistiek visus „darbininkus tik 20 dolerių svečiam sri $18.- 

open shop” są- 95 delegatams. «

Kriaučiai, Tėmykit!
Amalgameitų. Kriaučių 54-to

Skyriaus ekstra susirinkimas sville, Pa. 
įvyks trečiadienį, 26 d. rugse- 
jo, 7:30 vai. vakaro, Lietuvių “opTVA TAVIM A L 
Amerikos Piliečių Kliubo sa- V liUMl
lėj, 80 Union Avė., Brooklyne. REIKALINGAS partneris i Bar ir 

’ ’ Restaurant biznį. Gali but vyras
arba moteris, bet turi būt geras vi
rėjas. Priimsiu su mažu kapitalu,

pietus ,

Taipgi I 
kelio, I 

po ki- ! 
galima 1

—savi-!

TreČiacL, Rugsėjo 26, 1934

■ a į7! 1

. >1

•Hh * K J

j Hauptmann ir kiti .yra nie-l 
i kas kitas, kaip kapitalistinės1 
! sistemos išdavas. Sovietų Są-I 
! jungoje vagius ir kriminalistus: 
j pataiso sąlygos, o čia daugelį ; 
! bedarbių esamos sąlygos paga-j 
| dina, žinoma tą nesakome apie 
Hauptmanną.Šį Vakarą Išleistuvės Delega- Stokite Rinkimu Darbai! Gatvės Apalpo Motina (Gyventojai Padeda Pikietuoti

tą į Prieškarinį Kongresą '■ ir Kūdikis iš Bado I streikuoja darbininkai Ma-! n i , • pr;
_ Jjra-rwi uz Komunistų Partija Taksių draiverls pamatg su. cauiay publishing c0. Art. gy-i Delegatams į Lmcagos

Vov’-Ynrl-n rlplotrnfii i nripš- . . , . . velianti darbininkai padeda!New Yorko delegatu i prieš
karinį ir priešfašistini kongre
są išleistuvės Įvyks trečiadieni. 
26 d. rugsėjo, vakare. Mecca 
Temple, 133 W. 55th St., New 
Yorke. Išvažiuos virš 500 de
legatų. šiame susirinkime kal
bės komunistų vadai, vadai 
prieškarinio ir priešfašistinio 
veikimo ir garsus Amerikos 
rašytojas Theodore Dreiser. 
Dalyvaukite masiniai.

Draugai! Daugelis iš jūsų 
turite atliekami] nuo susirinki
mų vakarų. Tą laiką, jūs, 
labai gerai 
darbininki] klasės labui. Rin
kimai artinasi, jie įvyks-pra
džioje lapkričio mėnesio, tat 
laiko yra jau nedaug. Kapi
talistų klasės partijos ir So
cialist] Partija, kuri atliko

Dr. John McCaffery. Dakta-i 
ras pripažino, kad moteris iri 
vaikutis apalpo iš. išbadėjimo.1 
Moteris padavė vardą Rūta j 
Tuoehey, 20 metų amžiaus.: 
Vaikutis jos taipgi labai alka-lk

New Yorko Valstijoje Kom 
Partijos Konferencija

darban, 
stubos ir suvedžioja darbi
ninkus.

Komunisti] Partija turi savo 
kandidatus. Bet Komunistui 

nei1

išgarsinimui. Komunistui Parti
ja turi išleidus lapelius, taip
gi rinkimų platformą brošiu- 
raitėje. Jeigu nors tą mes ge
rai paskleistume, sėkmingai 
paremtume po atviru dangum 
susirinkimus, tat labai daug, 

Ka-|

Formulė Komunistų Partijos) Partija neturi nei pinigų, 
*New Yorko valstijos rinkimų' kitų priemonių savo kandidatų 
reikalu konferencija 
šeštadieni, 29 d. rugsėjo, 12 
vai. dieną, New Star Casino 
svetainėje. Ši konferencija 
yra reikalinga, kad atlikti rin
kimui reikalais formališkumus. 
Į konferenciją bus siunčiama
delegatai ne vien nuo Komu-, darbininkų pasiektume, 
nistų Partijos organizacijų, betj da darbininkai sužinos skirtu-' 
joje dalyvaus ir taip masinės 
darbininkų organizacijos, ku
rios pasisakė remti Komunistų 
Partiją šioje linkimi] kampa
nijoje. Daugelis kiti] kalbiniųi 
organizacijų jau išrinko savo 
delegatus. Lietuvių organiza
cijos, kaip tai ALDLD, LDS, 
chorai, pašalpos draugijos ir 
kliubai turėtų būtinai dalyvau
ti. Jeigu, kurių nebus susirin
kimai, tai turėtų pasitarti val
dybos ir pasiųsti iš savo tarpo 
atstovus.

' of L nieko negelbėjo 
streikieriams. United Cork 
Workers organizatorius išpro
vokavo darbininkus grįžti dirb
ti prie “open shop” sąlygų. 
Eiliniai nariai, kurie bandė su
stabdyti išdavimą streiko—kuo 
negavo mušti. Bet po didelio

suvarė dirbti 
lygomis.

Bosai nepriima visų darbi
ninkų darban. Tik šimtą dar
bininkų sugrąžino, o kitiems 
neduoda darbo. £ 

S

Streikas Karo Laivų 
Budavojimo Fabrike sr

Visiškai uždarytas
Dry Docks. Inc. Marines Har
bor laivų budavojimo fabri
kas, ant Staten Island. Sus
treikavo 1,200 laivų budavoto- 
jų. Velderiai reikalauja, kad 
jiems būtų mokama po $1.10 
į valandą ir 30 vai. savaitės. 
Kitiems darbininkams reika
laujama pakelti algas ant 30 
nuoš. Šiame laivų budavoji
mo fabrike yra budavojami 
karo laivai naikintojai.

-r

šeštam seimelio posėdžiui 
gubernatoriui Lehman.

Gali Kilti Laivakrovių 
Streikas

Tarpe International 
mens unijos (reformistinės) j 
ir Marine Workers Industrial 
unijos (kairiųjų) eina dery-j 
bos del bendro streiko prieš j 
išnaudotojus. • Tarpe abiejų 
unijų veik susitarta. Streikas' 
gali prasidėti 8 dieną spalių, 
jeigu išnaudotojai neišpildys 
darbininkų reikalavimus.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

mus tarpe savo klasės partijos 
ir kapitalistinii] partijų, tat 
jie savo balsus atiduos už Ko-J 
munistų Partijos kandidatus/ 
kurie yra darbininkai.

Kas tik turite liuosą vakarą, 
bile dieną, ateikite Į Komunis-j 
tii Partijos 6 sekcijos raštinę, 
62 Graham Ave. ir gausite rei
kalingos medžiagos platinimui, žymėjusi vietos dainininkė, ku-

s£

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

wtm mi tm mm mi mi tm mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mt mi mt mi mt

Išleis Daugiau Karolio 
Markso Raštų

ri dalyvaus Menkeliuniutės 
i operetiškame koncerte, 30 d.
rugsėjo (Sept-), Labor Ly
ceum salėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. Ji turi 
sudariusi gražią ir turiningą 
programą, kurią verta išgirsti 

į kiekvienam. Apart pačios 
išleisti Menkeliuniutės dainuos: Ka-

♦Notary Public Tel. STagg 2-5043

International Publishers 
rengiasi su 1 d. spaliui 
Karolio Markso laiškus, rašy-, Zemeika, lyriškas tenoras; V. 
tus Kugelmanui. Tuos, laiš-l 
kus surinko Sovietui Sąjungoje | 
Markso-Engelso-Lenino insti-: 
tūtas ir išleido rusti kalboje. 
International Publishers Co. 
išleis juos anglų kalboje. Tų 
laiškų atspausdinimas bus dar 
vienas žingsnis prie Markso 
raštų išleidimo, kurie nepava
duojami darbininkų judėjime.

Pono “Borden” Alga
New Y%rko ir Brooklyn© į 

darbininkams labai brangsta i 
maistas tame skaičiuje svies- < 
tas ir pienas, žingeidi! darbi- 

gea ninkams žinoti, kiek algos gau
na Borden Co. vedėjas ponas 

' Arthur W. Milburne. 1928 me- 
, tais gavo algos $90,000, o 1933 
! metais jau $100,000, kaip pra- 
nešė New York “Times” nuo 
27 d. vasario, 1934 metais. 
Matomai, tam ponui gerai 
tinka NRA laikai.

Trumpos Žinutės

pa-

Tamkiutė, kontralto; Viktoria 
Valukiutė duos piano solo ir 
skambins piano duetus su savo 
mokytoja L. B. Šalinaite; 
Lioną Basaly, lyriškas sopra
nas; Rosa Steffanelli, kalora- 
tura soprano; Candido Can- 
fora, žymus tenoras; A. Vis-i 
niauskas, baritonas; Rosa Par- 
ronchi, dramatiškas sopranas;
Aido Choro Merginų Sekste-i 
tas; Enzo Pascarella smuiki-l 
ninkas ir kiti.

Koncertas prasidės 4-tą vai. 
j dieną, šokiai bus tuojau po 
1 koncertui.
$1.

Sovietiųiai Judžiai
Cameo teatre, 42nd i 

Broadway, New Yorke su at
einančiu penktadieniu bus pra
dėtas lošti Sovietų 
gamintas judis 
storm.” šis judis 
iš Įdomiausių.

St. ir 
Union Sq. su ateinančiu šešta
dieniu, 29 d. rugs, prasidės vai
dinimas veikalo “Peterburg 
Nights” (Peterburgo Naktys). 
Jis pagamintas pasiremiant 
rašytojo Dostojevskio veikalu. 
Labai interesingas.

Įžanga 50c., 75c. iri « •• iz i •
Bilietus galite gauti, ScBSaClJOS Kapit. Spaudoje 

“Laisvės” raštinėje, pas Aido' Jau antra savaitė, kaip už- 
Choro narius ir pas pačią Men-! pildyta kapitalistinė spauda 
keliuniutę.

Ruošia Alkanų Maršavimą
New Yorko Bedarbių Tary

bos organizuoja alkanųjų mar
šavimą f valstijos sostinę Al
bany. Maršavimas Įvyks tąr-j 
pe 13 ir : 
kanyjų delegatai pateiks be-! 
darbių reikalavimus valstijas limo pašalpos biedniems žy- 

irįdams. Ten kalbės ir LaG-uar- 
Bus; dia. Iš tokių žygių biedni žmo-j 

reikalauta, kad jie pasisakytų nes nieko negaus. Tik per ko-

Pavogė už $25,000 Auksų
. Long Branch, N. J., vagys 
pavogė ponios V. H. Spiegel- 
berg auksų už $25,000. Va
giai, veikiausiai, Įsigavo Į skle-

. Sako, kad milionus dolerių , pa per langą, paskui Įėjo į na- 
—‘-i- 13—— i • - v brangakme-

Name 'buvo ponios 13
Pati

nuostolių turi Brooklyn© gy-)mą jr iškraustė 
ventojai dėl to, kad anglių pri
statytojai duoda permažą vo-

................. ......... t'J — — j ---------- - ------
19 dienų spalių. Al-! žydai, buržuaziniai nusistatę, 

rengia mitingą nevai del sukė-

nius.
metų mergaite ir virėjas, 
ponia nebuvo namie.

PARDAVIMAI j 
PARSIDUODA Restaurantas arba , 

Road House, taipgi laikoma alus. Į 
Vieta arti Gage fabriko, kuris visada i 
gerai dirbo, o šiuo laiku dar gavo . 
didelį valdžios darbą. Per 
ir vakarais pilna žmonių, nes fabri- j 
kas dirba tris šiftus (Shifts), 
prie Philadelphijos-Eastono 
kur automobiliai eina vienas 
tam. Biznis labai puikus, 
gražiai pragyventi ir dar susitaupyti į 
grašio. Pardavimo priežastis- 
ninkij senatvė. Norime važiuoti Į < 
Lietuvą arba čią pat Amerikoje leng- į 
viau baigsime amžių.

Namas parsiduoda su cementuotu j 
skiepu, dviejų augštų. Restaūraci-' 
jai yra du dideli kambariai, vienas1 
bar-room ir greitas darbininkams pa- i 
tarnavimas; antras—įtaisytas sve-; 
čiams, kur galima ir šokti, erdvi j 
kukne ir dar kambarys šalę kuknės. 
Ant antrų lubų—6 kambariai ir mau
dyne. Taipgi, yra garadžius dviem 
karam, vištininkas ir geras plotas j 
žemės. Kaina žema, atsišaukite: 
greit, nes parduosime už gana žemą 
kainą. Reikalui esant pats duosiu 
mortgage: Antrašas sekamas: Frank! 
Laur, 17 Clymer Ave., Sellersville, ■ 
Pa.

(228-231) ;
v I

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

tas ir už prieinamą kainą.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie^ 

nam reikale. Kaiųos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen ' 7-U072

DR. I. COHN• •
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akią ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

apie Hauptmanną, kuris yra 
areštuotas Įr laikomas be kau
cijos. Pas jį surado $13,750 

Į Lindberghų pinigų, kurie buvo 
įteikti jų vaiko vagiams kaipo 
atpirkimas. Hauptmann teisi
nasi, kad jis nekaltas, bet visi 
siūlai veda prie to, kad ne tik 
jis gavo $50,000 pinigų, bet

'jis kaltinamas . ir Lindberghų 
vaiko pavogime ir nužudyme.! 
Hauptmann tvirtina, kad

i pinigus būk gavęs nuo Isidor! 
Fisch, savo. prieteliaųs.
Fisch išvykęs Vokietijon mirėd del 45 žmonių, yra elektra, gazas. 

■' Hnnntmnnn VnkinfiiniP hnda-' TaW t]aUg Žemes,—10 akrų Hauptmann Vo et joje, b^ a . (jerijng0S žemės, didelis upelis ;mau- 
BlclS buvo kelis kartus areštuo-'dytis; medžių malkom. Dvylika trio- 
tas, laikomas kalėjime, iš,ku-;bų, dvi geros karvės, telyčia, bulius, 
rio iis nabėu-o buvo nereitame arklys’ daug vištų’ 20 kralik^ irJ P £ ’ \ ; daugybė angančių daržovių. Yra visi
kare, Amerikon atvykęs nele-pfarmos Įrankiai, ir geram stovyje, 
■galiai ir tt * 1 Kas tokiu bizniu interesuojasi, ma-

Kapitalistiniai spaudai rūpi' Fa™,
ne tiek aprašymas visos tiesos,! (218-230)
kiek sudaryti sensacijų, kad'____________________ _ , /.......
įdavus daugiau skaitytojų. Dar 
bjauriau, kada ta spauda, pa- | • . • p . --
sinaudodanĄ Hauptmann, kur-l LlCtllVlS DdlŲ ulUVCjaS 
sto čiagimius gyventojus prieš I , . ;
ateivius, nuolatos šaukia, kad | Taisau senus ir padarau 
‘Įžiūrėkite, ką padarė ateivys naujus čeveryklĮS. Darbą 
su mylimiausio amerikono vai-j 
ku!” Kapitalistinės spaudos’ 
redaktoriai puikiai žino, kad, 
gryniausi amerikonai, kaip ve! 
Dilingeris ir jo sėbrai pasižy-i 
mėjo didžiuliais kriminaliais! 
darbais ir kad Hauptmanno, 
žygiai nieko negali turėti su! 
visais ateiviais. Dilingeris,!,

Parsiduoda vasarnamis, kuriame 
yra labai gerai išdirbtas biznis. Čia 

jis * yra geras darbas ir pragyvenimas, 
. i del vienos didelės šeimynos arba 

į dviejų. Yra visi Įtaisymai, lovos, už- 
L klodčs, stalai, ir virtuvės įrankiai

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomifc 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

! (Under t akėt) jį Į
Vedu Šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vesta- 

v8m, paržm, krikitynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

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

Vyrą ir Moterą 
Ligos, Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniėkf $kau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumų, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų IšmirkŠLimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St. N. Y.

Sergančių 
Chroniškos

Drg. R. Mizara Išvažiavo
Draugas Roy Mizara, vy- 

redaktorius 
• Jis ten 

pasiliks kokiem dviem-trim 
mėnesiam laiko, dienos metu 

i dirbs dienraščiui, o vakarais ir 
j sekmadieniais lankys mūsų 
! organizacijų susirinkimus, sa- 
I kys prakalbas, vadovaus mo- 
j kyklėlėms ir tt.i
i Jeigu šis pirmas mūsų ban- 
j dymas gerai pavyks, jeigu ki- 
! tur gyvenant bus galima pa- 
! kankamai atlikti darbo del re
dakcijos, tai ateityje kiti re- 

. dakcijos nariai pasimainant 
vyks į kitas kolonijas, kad pa
gelbėjus mūsų draugams pra
silavinti ir sustiprinus judėji
mą.

riausias “Laisvės 
už bedarbių reikalais Įnešta Į vą galima milionų bedarbiui ir išvažiavo į Bostoną.
kongresą II. R. 7598 bilių. ‘ jų šeimynų būvį pagerinti.

Telephone: FOxcroft 9-6901

BALČIŪNO
LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

Pristatau Parengimams Gerą Muziką Už
- Prieinamą Kainą

321 Chauncey Street
Brooklyn, N. Y.

18 Stagg Street

atlieku patenkinančiai.
Jei čeverykai maži, spaudžia koją, 

i nekentėkite skausmo, ateikite pas 
’ mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
„ NENUSTOKIT VILTIESI

dykai
MILLERTONE
Norime "kuo labiausiai supažin
dinti žmones su' minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li- 
gij inkstų.

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

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

-s. •

M.
M.

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp ;4th,Ave. ir Irving PI.

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




