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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių t“Laisvės” redakcijos na

riai pasiuntė pasveikinimo 
telegramą Antram Jungti
nių Valstijų Prieškariniam 
ir Priešfašistiniam Kongre-

Laisviečiai Sveikina 
Kongresą prieš Karą 

ir Fašizmą

s

i

t

, darbininkai Viti/ S*li 
Vienykitės! Jūs- Nieko* 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o i ši almėsite 
Pasauli!

sui Ashland Auditorium, • ■• ....=
Chicagoj: „

“Mes nuoširdžiausiai svei- f- T* ’
kiname Antrojo Prieškari- ** * i
nio Kongreso delegatus.i Sckan)f} telegramą gavo-' 
Mes pasižadame pilniausiai i me i§ Prieškarinio ir Prie§. i 
remti šj didį judėjimų pi ieš į fagistini0 Kongreso: 15,000; 
karą ir fašizmą. Fegyvuo-' (|albįninkų dalyvavo masi-1 
ja bendras frontas visų 
prieškarinių ir priešfašisti 
nių jėgų!

“Laisvės” Dienraščio
Redakcijos Štabas.”

niame susirinkime penkta- 
jdienio vakare, Virš 3,000 
dalyvauja delegatų. Yra 
800 jaunuolių ip virš 200 

, lietuvių delegatų.
I J. Siurba.

Tūli Prieškarinio
Kongreso Dalyviai

CHICAGO, Ill. — Tarp 
tūkstančių kitų delegatų, į 
Antrąjį Jungtinių Valstijų

i Mineola, L. I.—Natūrali
zacijos teismo teisėjas atsi
sakė vienam ateiviui duoti 
pilietystės popieras todėl, 
kad jis atėjo vienmarškinis. 
Kiek pas poną teisėją sme
genų?

Kongresą atvyko Earl 
Browder, Komunistų Parti
jos generalis sekretorius; 
Viktoras A. Jachontov,. bu
vęs caro generolas, dabar 
kovotojas prieš karą ir fa
šizmą; Kurt Rosenfeld, bu
vęs socialdemokratas Prūsi
jos teisdarystės ministeris; 
delegatai nuo šešių grupių 
Illinois valstijos milicijos; 
atstovai nuo 12 negrų jau
nuolių kliubų; du Illinois 
Jaunųjų Socialistų delega
tai; atstovai nuo Jaunųjų 
Krikščionių Draugijos (Y.
M.C.A.), daug inteligentų,! . r . -i . • 
profesionalų ir farmerių. Rooseveų^ll FabnkūIltHlS 
Darbininkų delegatai, žino-1 prieš Baltinių Siuvėjas 
ma, sudarė didžiąją daugu-[ yrr 
mą. i

Dują Aliejus Motorui
PARYŽIUS. — Laikrodi- 

ninkas Hennequin išrado 
dviračiui motorą, kuris be
veik visai tyliai eina, varo
mas aliejum, pagamintu iš 
žibinamųjų dujų.

Inžinieriai Mannes ir La-1
font išrado motorus, kurie. ChilJŲ Sovietą RaudoUOS 
gali būt varoma suspaustu f
oru arba garu arba gazoli- Armijos Laimėjimai 
nu.- 1' 1 • ■ ' ‘ ' *

Visi išradėjai gavo paro
doj dovanas.

WOONSOCKET, R. L—Kuomet milicija nušovė vieną audėjų streiko pikie- 
tininką ir sužeidė šešis kitus, streikieriai parvertė gatvėje automobilius ir 
akmenimis iš už jų kovojo prieš milicininkus.

“AUDĖJAI DARO BAISU SPAUDIMĄ” 
REIKALAUDAMI NAUJO STREIKO

i Taip Sako Streikieriy Pardavikas Gorman; bet Jis Stabdo
i Panaujintus Streikus; Policija vėl Puola Pikietus

• ' WASHINGTON. — Vi- suėmė 20 audyklų darbiitni* 
'suotino audėjų verpėjų .kų ir nuvarė į koncentraci- ‘ 
i streiko išdavikas Fr. J. Gor-Įjos stovyklą.
;man rugs. 28 d. pripažino, j Pennsylvanijoj daugelyj 
ikad darbininkai daro “bai- vietų darbininkai pikietuo- 
jsiai didelį spaudimą” į va- ja audyklas, reikalaudami 
i dus Darbo Federacijos au-; sugrąžint darban visus 
Idėjų unijos, reikalaudami | streikavusius.
išnaujo streikuoti. Darbi-1 ------------------
ninkai per naują streiką RpHJJwm
ypač nori priverst samdyto- Dein^nem OOCldllSlU 
jus, kad priimtų darban vi
sus pirmiau streikavusius.
Samdytojai, mat, desėtkam

“Morro Castle” ir 
Rooseveltas

W A S HINGTON. — Su- 
“Pravda” padavė “Sinbo degusio laivo “Morro Cas- 

i Rengo” žinią iš 15 d. rugsė-; tie” pastatymui Roosevelto 
I jo, jkad Sovietų Chinijos Pir.-f j valdžia prisidėjo. ■ su $8,000>- 
:mo ir .Penkto Raudonosios' 000.' Laivas vežė ne tik ek- 

J Armijos korpusų 20,000 ka-1 skursantus,; bet (ginklus ir 
• reivių apsikasinėja Šhang- amuniciją į • Kubą- prieš dar- 

I WASHINGTON. _  Pre- shun-Lungden-Shahsin . mie- i bininkus. O -gaisro kaičią
I zidentas Rooseveltas buvo srityse, vakarinėje daly-(bandė suverst ant komunis- 
rugpjūčio mėnesį įsakęs su- je Fųkien provincijos. 
trumpinį darbo valandas! Raudonarmiečiai užėmė | -------------------
baltinių • siuvimo pramonėje, mies^- Lunianą ir rengiasi, rr i.j Ilnnnc VqjIq Pi nuo 40 iki 36 valandų j sa- Prie Pu<>limo ant Chang- į Kaltina UfflJOS Vail? 
vaitę ir pridėt apie 10 nuo- .1 Užmušimu Streiklaužio
šimtį uždarbio, taip kad fuom kaitų kitos
darbininkės ir darbininkai,! Raudonosios Armijos dalys > 
dirbdami trumpiau, o gautų įraukia į pagelbą apsika- 
tas pačias algas. Bet su-, santiems raudonarmiečiams, 
protestavo fabrikantai, ir Korespondentas paduoda, 
Rooseveltas’ jau atšaukė tą ^ad fašisto Chang Kai-she- 
savo “geradarystę”. Atšau- armija turėjo labai dide- 
kimui pritaria ir Sid. Hill-jdus nuostolius mūšyje prie 

$480,000,000, taigi 150 nuo- man, Amalgameitų Rūbsiu- 
šimčiais daugiau, negu per vių Unijos prezidentas, nau- 
pirmesnį pusmetį. Šie kapi- jos NRA komisijos narys, 
talistai ištikro gavo daug | 
daugiau pelno, bet didelę jo 
dalį užslėpė, išsisukinėdami ;

Milžiniškas Kapitalo
Pelną Padidėjimas

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto propagandos agen
tas Raymond Moley pasku
tiniame numeryje savo laik
raščio “Today” paskelbė, 
jog per pastaruosius šešis 
mėnesius 28 didžiosios kom
panijos turėjo gryno pelno

Pencchoy.

Žus 26 Mainieriai
nuo mokesčių valdžiai. Tuo o TOKIO. — Užgriuvo _ gip-
pačiu laiku gyvenimo- reik- 
menos darbininkams pa
brango 23 ir puse .nuošim
čio ir jų būklė; apskritai pa
blogėjo. Tai dar sykį pasi
rodo, kam N RA tarnauja.

so kasykla Fukusimoj, Ja
ponijoj..'/ 
žūti 26 gyvi palaidoti 
nieriai. i . > >■> >'

! I —r——....    •

Elektros Darbininkų1
Streikas Brazilijoj

RIO DE JANEIRO, Bra- 
žili jo j,. 2,000 gatvekarių ir 
elektros darbininkų išėjo į 
streiką, kada kompanija> at-

Boikotas prieš Ligoninę, 
Nebalsavusią už Hitlerį

Šv. Marijos ligoninėj, 
JDuessęldorfe, daugiau kaip 
pusė ligonių pasisakė prieš

Veikiaųsia turės Hitlerį laike balsavimų de- 
1 mai-! lei 7 Hitlerio užtvirtinimo 

; kaipo Vokietijos preziden- 
‘ 1 to; Pagal nazių' Vyriausy

bės patvarkymą, miesto 
daktarų draugija žada ne
duot tai ligoninei nei vieno 
gydytojo, kol visi jos tar
nautojai ir įnamiai išreikš 
ištikimybę Hitlėriui.

Austrų Revol. Darbininkai
Grobia Armijos Ginklus

VIENA. — Revoliuciniai
darbininkai dviem atvejais ^sakė pripažint jų darbo 
įsiveržė į fašistinės milici- uniją. Sao Paulo valstijos 

.darbininkai tariasi : apie 
skelbimą visuotino streiko. je Vėl siąpta paskleista dau-

jos ginklų sandėlius ir pasi
grobė 20 šautuvų ir dikčiai 
šovinių. Antruoju atveju 
10 darbininkų buvo areštuo
ta. Laike tardymo, jie atvi
rai pareiškė, jog rengiasi 
prie nuvertimo kraugerių 
fašistų valdžios.

Revoliuciniai Austrijos 
socialistai išvien su komu-f

Raudonųjų Lapeliai Vienoj
Austrijos sostinėje Viėno-

Naziai Uždraudė Žydams 
Pardavinėti Laikraščius

BERLYNAS;, 
čių Pardavinėtojų Sąjunga 
nutarė, kad'jai negali1 pri
klausyti jokis žydas.11 //.Tuo 
nutarimu hitlerininkai. fąk-

Laikraš-

nistais slapta darbuojasi tinąi .atėmė, iš žydų , tęisę 
* prieš fašistinę diktatūrą; pardavinėti laikraščius. (

w tiįiiįtoi irti

gybė komunistinių lapelių 
su Kūjo ir Pjautuvo ženk
lu ir su obalsiu: “Mes grei
tai ateisime” i galia.

Bethlehem dociausty 
. Komunistą Vienybė

____ _ _ _______ BETHLEHEM, Pa.—So- 
tūkstančių darbininkų atsa-'cja^^ ir Komunistų Par
ko darbus tol, kol jie neišsi-Į’^n organizacijos rugs. 28 
žadės unijos. Keliolika gi!^- čia padarė suvienyto 
tūkstančių streikierių sta- j fr°nto sutartį ir priėmė 
čiai įtraukta į juoduosius;; bendrą rezoliuciją, kur pasi- 
sąrašus. Į žada išvien kovoti už page-

Bet tuo pačiu laiku Gor-|™imą darbininkams *būk- 
manas atsišaukė į vietinius i ^s, už bedarbių pašalpą ir 
unijos vadus, kad būtinai apdraudą, prieš įtraukimą į 
stabdytų naujus ‘ streikus, juodus sąrašus streikavusių 
kurie savaime kylapš dar-'audėjų, už organizavimą, 
bininkų ūpačių/ didinasi, darbininkų į kovingas unif- 
Gorman'daro antrą parda- jas ir prieš bosų terorą^

(Sovietą Pagarba Moks
lininkui Ivan Pavlovui

MASKVA. — Visa Sovie
tų Sąjungos spauda garbin
gai atžymėjo 85 metų su- 

Ikakties dieną rugs. 28 nuo 
gimimo garsaus mokslinin
ko Ivano Petrovičio Pavlo
vo. Sovietų vyriausybė pa
skyrė -jam 20,000 rublių 
(17,000 dolerių) metinės 
pensijos ir įsteigė 'jo vardu 
•penkias kasmetines dovanas 
po 6,000 rublių gabiausiems(
1 * * , • 11 • i I ŽINIOS IŠ LIETUVOS i i
logijos, tai yra mokslo apie 
gyvųjų organizmų veikimą.
Be to, Sovietai sudarė fon
dą, siekiantį iki 873,000 į

inasi,

1 Toj bendro fronto rezo- , 
lįūcijbj socialistiniai ir ko-.' 
mūnistiniai darbininkai iš
vien pasmerkia par’davikus,, ’ 
atšaukusius visuotiną audė
jų streiką be jokių laimėji- , 
mų užtikrinimo. Tai yra 
sektinas pavyzdys ir kitų 
vietų socialistams darbinin
kams, stoti į vieną frontą su 

i komunistiniais darbininkais 
! ir drauge kovoti už visiems 

—------ ---------- bendrus svarbiuosius reika-
Suėmė Du Lenkų šnipus lūs.
Marijampolėje policija suėmė

vyštę.: 1 ,
Bridgeport, > Conn. — Šim

tai darbininkų tėbėpikietuo- 
ja J. Less tekstiliffės dirb
tuves. Juos užpuldinėja 
policija, norėdama praleist 
darban skebus.

Atlanta, Ga. — Milicija

CHICAGO, Ill. — Arešta
vo Ralphą Stolzmaną, pir
mininką Amalgamated Są
jungos Gatvekarių ir Bušų 
Darbininkų. Kaltina, būk 
jis papirkęs gengsterius,; Pavlovo laboratorijų Lenin- lų uždavinį, 
kurie už tai nužudę skebą (grade. Sovietų lėšomis jam j Kiek vėliau Kaune buvo su- 
James Kelly dabartiniame 
busų darbininkų streike. 
Bet gal tai bus tik kompa
nijos ir policijos sumoksiąs 
prieš Stolzmaną. ■ •

amerikoniškų dolerių delei!Nunuodyti 100 
’padidinimo ir patobulinimo !siųstas i Lietuva atlįkti specia. ir . . i

dar prie Lenino buvo įsteig-.’imta ir J° agentas, A. Skabic- 
ta biologijos tyrinėjimu ik.as’ Padąrius kratą, pas juos 
j? tz , ,. r ‘'■abu rasta inkriminuojamos me-farma Kolthusis e, arti Le- - - - *
niūgrado.

1904 metais Pavlovas ga-| 
vo tarptautinę Nobelio do-i

džiagos. Jaziorskis yra kilęs 
nuo Kybartų.

vu uuptauuuię inuuvjliu uv-

Naujas Oro Didžiokas* l* • l j • * i • Į T^T yįJ. suninkąs toj sntyj. ; KAUNAS. — Tūli žmonės,
LONDON;f— Orlaivių in

žinierius i Fokker • pastatė 
naują lėktuvą, (kuris per 5 
minutes^ gali iškilt 3,000 pė
dų augštyn.; Jis turi keturis 
motorus po 700 arklių pajė
gų. Jis galL vienu pradėji
mu keliauti 9,000 < mylių, 
veždamas 16 pasažierių.

14 Užmušta Traukinių > 
Nelaimėje Anglijoje

LONDON.^Vienam trau
kiniui trenkus iš užpakalio 
į kitą ties Warringtonu, 14 
žmonių liko užmušta ir virš 
100 sužeista.

Montreal, Canada. Ka-<! Lietuvių organizacijos, pa
ėjime nusižudė Piiįcus Ber-i gelbėkite “Daily Workeriui” 
cher, įkalintas oiž dpiumo! ir' sukelti $60,000( fondą, kad 
kitų narkotikųštnugeliavLjis galėtų < išeiti po 3 kar
imą. ■ - i/ ttis kasdien. > ; . •

~ . ,v. i j i dažnai pasipelnymo tikslu, savo
Caro valdžia neduodavo .apdraustus namus padega. Ne- 

Pavlovui nei paprasto pro-j retai pasitaiko, kad kai kas iš 
fesoriaus vietos; mat, jo ty- keršto svetimas trobas padega, 
rinėjimai perdaug giliai šie- Tokių, teismp, įšaižkipių atsįtj- 
kė į paslaptis mokslo apie kimų Pereitais metais buvo 527,

1 r • 1 1932 mt.—386 fir' 1931' fnt:-L
241. Vadihasi, tokių atšitikimų 

[kiekis metai iš metų auga.

Rumuną Karininką
BUCHAREST. — Buvęs 

vedėjas užeigos, kur sueina 
armijos oficięriai, davė 
strichninos nuodų užeigos ' 
knygiui, prašydamas įdėt • 
tų nuodų į oficierių valgį. 
Jeigu knygius būtų prašy
mą įvykdęs, tai būtų žuvę 
100 karininkų, kurie tą die
ną susirinko į bankietą. Bet 
knygius tuoj&tis įdavė kdl- 
tininką policijai.’

r>

gyvybę ir nesutiko su pra- 
vosląvų religija. Tik Sovie
tų tvarka suteikė Pavlovui 
pilniausias galimybes. (

Jis yra padaręs eilę svar
biausių atradimų apie mais
to virškinimą viduriuose, 
apie savaimišką ir sąlyginį 
nervų veikimą ir kt.,' «daug 
prisideda ne tik prie abelno 
mokslo, bet prie materialis
tinio istorijos, supratimo.

Lietuviai 1 a i v a k roviai, 
rengkitės į Atlantiko prie
plaukų ir laivų • darbininkų 
streiką, šaukiamą Industri
nės Unijos spalio 8 d.!

Iširiieruoja Bakteriją
i Elektros Kiekį < 

- NEW YORK. — ElektroG 
Chemikų Draugijos susirin
kime, Cornell Universiteto 
medicinos profesorius H, A. 
Abramson parodė, kaip sa
vo išrastais moksliniais bū
dais jis išmieruoja, kiek tu
ri savyje elektros mažutė
liai kraujo kūneliai ir į vai-

Smetonos' “Gerumas”
Savo do metų jubilėjaus pro

ga, Smėfona parodo savo “ge
rumą’’ kriminalistiniams nusi
kaltėliams, prašantiems malo
nes. Bet darbininkų kovoto
jams, suvarytiems į kalėjimus, 
Smetona nedaro jokių bausmės 
palengvinimų; Apie jo “mylis-1 
tas” tiek paduoda “ūkininko; rios bakterijos. Nors tos 
Patarėja^': “Patenkinama ne--bakterijos tokios mažoje 
maža, malones prašymų, kuriuos kad ant ketvirtainio coho • 
padavė teismo baustieji,ir laiko- • sutel 240 milionų. Karr 

štinės ligos peras (baktdri-^ 
dar Ja), Pav-> turi elektros 300,* 

000 elektronų. - . ;

mi kai,ė j linuose. Kai kuriems 
nuteigtiesiems grąžinamos tei
sės. : baugumas prašymų <__
žiūrimi ir •’ svarstomi. ” «'»**.

1
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Bendras Frontas Veržiasi Pirmyn
Maskvos “Pravda” (rugs. 17 d.) tal

pina pranešimą nuo savo koresponden
to iš Paryžiaus, kad Franci jos Komunis
tų Partija ir Soc. Partija išleidę bendrą 
pareiškimą apie patyrimus iš bendro 
fronto veiklos. Pareiškimas sako, kad 
pasekmės patenkinančios ir labai džiugi
nančios. Išreiškiamas troškimas,/kad 
abiejų partijų žemosios organizacijos 
vestų toliau kovą už išvystymą kuopla- 
čiausio veikimo bendro fronto maštabu.

Franci jo j taip pat prasidėjo platus 
procesas apvienijimo visų ęlarbo unijų. 
Komunistų Partijos organas “Humani- 
te” praneša, kad tapo įsteigtos penkios 
naujos apvienytos geležinkeliečių uni
jos. Municipalitetų tarnautojų darbo 
unijos suvažiavimas užgyrė revoliucinės 
unitarinių (revoliucinių) darbo unijų pa
siūlymą del darbo unijų vienybės. Va
dinasi,- bendras politinių partijų veikimo 
frontas veda prie darbo unijų apvieniji
mo.

Kita svarbi šalis, kur šiomis dienomis 
tapo įsteigtas bendras frontas tarpe ko
munistų ir socialistų, tai Italija. Nesęp^Jį 
abi -partijos paskelbė bęndro fronto su
tartį. Nurodoma, kad nors pageidauja
ma, • bet kol kas negaliu prganizącinė 
abiejų partijų vienybė, taciaus veikimo 
bendras frontas galimas ir tampa atsiei
tas J Bendras frontas sudarytas kovai 
priėš fašizmą, prieš karo pavojų^ už vi
sus3 opiausius tuoj autinius Italijos prole
tariato reikalus.

Ispanijoje taip pat jau sudarytas bend
ras darbo frontas, į kurį įeina sindika- 
listai, komunistai ir socialistai. Bendras 
frontas paliečia ne tik partijas, bet ir j 
darbo unijas.

Tai puikus bendro fronto idėjos laimė
jimas. Tai laimėjimas Komunistų Inter
nacionalo ir Komunistų Partijų politi
kos.

Virš metai atgal Komunistų Interna
cionalas pasiūlė Antram Internacionalui 
bendrą frontą. Taip pat įsakė visoms 
savo sekcijoms-partijoms duoti panašius 
pasiūlymus socialistų partijoms visose 
šalyse. Tas buvo padaryta. Bet kaip 
Antrasai Internacionalas, taip įvairios 
socialistinės partijos tuos pasiūlymus ar
ba ignoravo, arba atidėliojo, arba atme
tė. Bet socialistų partijų nariuose'už
virė diskusijos ir bruzdėjimas už bendrą 
frondą. Pagavaus baisieji įvykiai Aust
rijoje atidarė akis milionams. Vėl Ko- 

. munistų Partijos pasiūlė visoms Socialis
tų Partijoms bendrą frdritą. Dabar, kaip 
matote, pasekmės visai1 kitokios.*

Is antros pusės, kai kuriu šalių sočia- , 
listų vadai tebesispardo prieš bendrą* 
frontą su komunistais. Pav., Anglijos 
Darbo Partijos ir darbo unijų vadai grie- 
štai ir su pasipiktinimu atmetė Anglijos 
Kortiunistų Partijos pasiūlymą sudaryti 
bendrą frontą. Amerikos Socialistų Par
tijos-* nauja vadovybė irgi faktinai at
metė pasiūlymą. Tos partijos naciona- 
lis komitetas nesenai svarstė tą klausi
mą; Iš sykio buvo 7 balsais prieš 4 nu- , 
balšavęs priimti pasiūlymą, bet paskui 
atdaine savo nuomonę ir 7 balsais prieš 
4 nubalsavo nepriimti. Girdi, turime dar 
palaukti, ką nutars Komunistų Interna-' 
cioįalo 7-tas kongresas ir kokias pasekt 
meš duos Francijoj sudarytas bendras 
frontas. Tai, žinoma, veidmainingas iš- 
sisjkinčjimas. Komunistų Internaciona
lo pozicija bendro fronto klausimu vi-

stems hi^ki, o Norman Thomas ir jo ko
legos da laukia 7-to kongreso. Franci- 
jos darbininkai suvienytomis spėkomis 
veda didvyrišką kovą prieš augimą fa
šizmo, o Amerikos socialistai dar laukia, 
kaip ta kova išeis!
, Dar daugiau. Laike audėjų streiko 
North Caroline j siautė . baisus teroras, 
darbininkams visokios teisės buvo atim
tos. Komunistų Partijos ;distiĄtaą .pa
siūlė Socialistų Partijos distriktui suda- 

' ryti bendrą frontą prieš reakciją ir už 
darbininkų teises. Kopija pasiūlymo pa
siųsta Norman Thomasui. Šis duoda at
sakymą. • Visai begėdiškai jisai pataria 
Carolinos socialistams neiti į bendrą 
frontą su komunistais. Ir į kodėl? ,Ogį 
todėl, kad komunistai, girdi; kritikuoja 
United Textile Workers Unijos Vadovy
bę, su kuria pilnai sutinkanti ir iš Vienb 
dirbanti Socialistų Kartįja! Bet gi šita 
vadovybė' audėjų streiką pardavė''/ Visi r 
dabar mato. Bet socialistų vadai, atme-, 
ta bendrą frontą todėl, kad komunistai 
tą vadovybę kritikavo! ;

Mes esame įsitikinę, kad ilgainiui So
cialistų Partija bus priversta priimti 
bendrą frontą. Dabar jos vadai išsisuki
nėja, bet eiliniuose socialistuose judėji
mas už bendrą frontą kasdieną auga, j 
Komunistų Partija neatlaidžiai veda ko- Į 
va už bendrą frontą. Bet ji žino, kad I 
tik judėjimas apačiose privers Thoma- į 
sus ir Qnealus liautis sabotažavus apvie- i 
nijimą darbininkų veikimo prieš karą ir I 
fašizmą.

Lai Nebus Daugiau 
Pardavysčių!

Rašo E ari Browder ' ‘
* Amerikos Koni. Partijos Centro Sekretorius
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kaipo • kas
dieninį savo laikraštį;, todėl, 
kad mes, .komunistai, dar nebu
vome tokia varančioji ir orga
nizuojančioji j pajėga, kad galė
tumėm sudaryti vieningą vei
kimą visų šios pramonės dar
bininkų pl'ieš' biurokratus (de
šiniuosius vadus) kiekviename 
lokale i (Darbo ; iFedaitacijos) 
Juhgtinės Audėjų Unijos;, to
dėl kad rųes komąpistąi dar ne
buvome pasidarbavę tiek, kad 
įstatyt teisingus eįlirtių darbi
ninkų vadus į Streikų vadovy
bę. Streiko pardavimas buvo 
galimas todėl, kad mes, komu
nistai; ; dar < nebuvome kiek rei
kiant paskleidę, Kpnj. Partijos 
p^litik^, taip kai) darbinirikai 
Įjūtų patraukei į mūSij poziciją,

bas privalo ; būti paakstin- 
.tast Kaip , žinia, buržuazi
nių šalių atstovai pastaruo
ju laiku Jau rengėsi .minė
tą konferenciją numarinti.

Matysime,' kaip Litvino
vas mokės aplink save su
grupuoti visą eilę kraštų 
kovai už taiką pačioj Tau
tų Sąjungoj!

i Puikią armiją, armiją strei-, 
■ kuojančių audimo pramonės 

darbininkų šiauriuose ir pietuo
ti se,. pardavė jos generolai. S.trei- 
! kas buvo atšauktas tuo laiku, 

kai šios armijos jėga 'kasdien 
ėjo didyn. < Streikieriai : buvo 

, pasiųsti atgal į fabrikus1 ir dirb- 
i tu ves be laimėjimo nei vieno iš 

streiko reikalavimų.
' “pidžiaąsia^ , laimėjimas? —, 
šitaip Gormanaį ir Greenai už- 
yardiąo(tą pąręlayystę į§ (savo 
pus,ės. , Bet |šįo streiko atšąu- 

I kimas turi būt. atžymėtas,, kaipo 
visų-didžiausia ( pardavystė,— 
kurią atįiko Germanai. ir Gree
nai. , .. .. .

• ’ ’ I ‘. ■ ' ■ :

. ■ Rūstybės ir neapykantos ban- 
; ga prieš tokius darbininkų va

dus'kyla krūtinėse ne tik koi- 
muništų, bet ir visų teisingų 
darbininkų. Tie vadai suviliojo 
streikierius ir nuvarė juos at
gal į dirbyklas, neišreikalauda
mi iš samdytojų net užtikrini-, 
mo, kad visi bus be diskrimina
vimo darban priimti.

Jie ne tik begėdiškai šalin 
numetė darbininkų streiko rei? 
kalavimus, bet jie faktinai iš
davė savo unijos karingus ko
votojus, kad galėtų juos prieš- 
šas žudyti. To sekinėje, kaip 
kad- rodo pranešimai i iš visų 
streiko sričių; tūkstančiai ge
riausių unijistų, streiko karžy
gių, yra šalin vejami nuo dirb
tuvių durų. Jie įtraukti į juo
dus sąrašus. ‘-Jie yra padaryti 

' aukomis geltonųjų,; ponams ba- 
' tūs laižančių vadų,-kurie juos 

pardavė darbininkų klasės prie
šams, 
sams.

(taip daro. Bet klausimas, rei
kalaujantis Statkus atsakymo 
yra šis: Kaip gi tie vadai su
gebėjo išduoti darbininkus, par
duoti streiką?
' Tam klausimui tėra vienas 

atsakymas, ir kiekvienas komu
nistas, SU skaudžiu • - atvirumu, 
turi sau: duoti tokį atsakymą: ■

Streiką pardavė* Gormanaą, 
Gre^nas ir. Ko. (todėl, .kad ko- 
munistąi dą|-; pebųyo, gana įsi- 
drutinę tarp audimų pramonės 
dąrbi'n.iAkų,' kad! galėtų užkirsti 
kelią Šiai pardavystei. Tiė!va
dai įstfeiigė jį parduoti todėl,) 
kad mes dar nebuvome atvedę 
■į, Komunistų Partiją šimtus ir 
tūkstančius veikliausių ir ko7 
vingiausių tekstiles darbininkų; 
todėl, kad mes turėjome 3ar 
permažai suorganizavę komu
nistinių branduolių (kuopelių), 
tūkstantyje ir dviejuose šimtuo
se audyklų, verpyklų ir mez
gyklų; todėl, kad desėtkai'tūk
stančių tekstiliečių dar neskai-

Dabar, kuomet i‘‘šviesa” 
gavo antros klasės siuntinė
jimo paštu; teisės, tai ji, be 
abejo, daug > reguliariškiau 
ateidinės : (josios. i skaityto-;

kad jie nebijoti) įviairių įkyrių ! jams.1 Be to,;pigiau atsieis; i 
gąsdinimų “raudonaisiais rbau-.j siuntinėjimas, i IŠ visų! pu-, i ' 
bais/U'.b- .-ims . i i: i siu žurnalo padėtis pagerės.

Taip, draugai, • pardąvystė Tas užtikrina. “Šviesos” to- - 
‘buvo ' įvykdoma ir todėl, kacĮ. Įimesnį ėjimą ir plėtotę.: Rei- 
mes 1 dar neišmokipome jdarbi- • kalįnga tik tąs,; į<ad drau- 
jų vadų galvąs;-ne tik pra- '?«> ,,ŠV.“R V Raitytų .
dėt streiką^ nepaisant vadų if JU ir studijuotų joje telpan- 
einant per ;jų' galvas1, bet tęsti čius straipsnius, 
streiką vadovybėje pačių dar- • ’
bininkų išrinktų eilinių narių 
komitetų; . ..

Pagaliaus, draugai,
(Tąsa 3-čianr pusi.)

Taip,
B
•.

Prasideda ruduo, ateis ir' 
, parda-į žiema.' Su 'tuo mūsų drau-

TRUMPMENOS
gai visur privalo susirūpinti 
didesniu' a p s i š a r v avimu 
marksizmu-leninizmu. Kny
gų turime, leidžiame savo 
žurnalą, turime laikraščių, 
tyei vienas šiandien negali 
pasakyti, kad jam stoka li
teratūros. Tik išstudijuokit 
visas'mūsų išleistas knygas, 
draugai, o matysite, kiek 
daugiau jūs žinosite ir kaip 
daug naudingesni būsite pa
tys sau ir visam mūsų judė
jimui! ' » ’ R. M. . •

i < : .i ■ I ' ; i .m;

Labai gaila mirusiojo ta pati istorija, tik skirtin- 
draugo Surdoko (Toronte), gaiš žodžiais. • ,
Jis pastaruoju laiku buvo .’ 
pradėjęs rašinėti “Laįsvei^. Kuomet Sovietų Sąjunga 
ir tam turėjo gabumų."‘Ra- įstojo įJTautų Sąjungą, mes 
•šinėjo šypsenų ir straipsne- i tuojau rašėme, kad nuo da
lių. Jei pe . staigi žiaurioji bar. Tautu ^Sąjungos viduje 
mirtis, tai, ilgainiui d. Sūr- prasidės griežtesnis ^darbas 

I dokus būtų buvęs gefas ,mų-' už palaikymą Uikdš, ųz p‘a-; 
pramonės1 bo- sū bendradarbis - laikrašti-' daryunįi . josios pastovesnė.' 

nin.Kas-,-/Bę,,abejo, Toronto,.Vyriausiu darbo 'už 'taiką' 
diet, darbiųųi^ąi nus^ įus Sovietų dėlegUj
įgero draugo asmenyje ve-' cĮją. \ Kaip tįfc dabar tas ir 
lionies Surdoko. , . ' pildosi. Štai Litvinovas 

-------- . griežtai reikalaujamai tai-
Ne tik Ne\v Yorko kapi- kos^ konferencija tūri būti 

talistiniai laikraščiai pa-1 
skendę šiuo tarpu jovale 
apie Lindbergų vaiko pavo
gimo ir nužudymo reikalus;; 
panašiai ir su Conn, spau
da ir Bostono ir, žinoma, 

mą skurdas, demoralizacija, fa- Į visos Amerikos. Vienintė- 
šizmas. Su tokiais vadais dar-. lis buržuazinis laikraštis, 
bininkai nieko negali laimėti, o. išsiskiriąs tuo atžvilgiu iš 
vien tik pralaimėti. . vįs^ saVQ “Rolegų”, yra

O dar tie niekšai drįsta kai-1 gosįono “The Christian 
tinti komunistus, būk mes be;g . Monitor” Jame 
jokios atodairos organizuojame! 
streikus, bile tik streikuoti, apie Lindbergho vaiko pa-j 
Kuomet mes, komunistai, duo- vogimo aferą tėra ne dau- 
dame sumanymą .streikuoti, nes giau, kaip špalta rašto iš- 
tdtai darbmė/jbaįit tikrai lai- vįso> Reikia priminti, kadį 
met kovą už būtinuosius tų. dar-’ gįuo ^arpu šis laikraštis net1 
bininkų .reikalus: Mes visais1. . . ,. • ....
būdais stengiapws. išlaikyį-dar-H rankas paimti smagiau, tai laiko, kaip man pradėjo, iš- 
bininkų ^en<^ra sav0 Polltlka silieti sėklos, daugiausiai
va būną;;tikr^;>im^^ kapitalistinės siste-’kai miegu, kai r—. UUMUVO, oullv,

Na, O; ką dhroį^iįr|o^^r mos) jis nesiskiria, nieku koks romantiškas sapnas. Sėk- kiaušinių, džiovintu vaisių. Tai1 
, . . .. j N. Y. “Times” ir ‘ —•
kad savininkai m^arę Roosevęltojil^Į'ią >) ;darbipiW:'l>er:Jtmtaa^tęSl < • 1 •

!. “The ‘Christian Science 
^Monitor”'. ,.įr;’k

kriminalybes ne- 
nihko. Jis mano (ir, 

ęi’fųyį-dijtardalinai teisinga), kad to- 
Net pa-į kia1 plati publikacija tokiam

Oportunistai Juokėsi iš
■ , . Į ; i ; j ; > |

Komunistij Partijos Pasiūlymo |
Nelabai senai Prūseika savo “Gadynė

je” pasityčiojo iš Komunistų Partijos pa
siūlymo Socialistų Partijai. Girdi, Ko-į 
imunistų Partijai nerūpi bendro fronto 
sudarymas, nes jinai savo pasiūlyme su
mini galybę visokių klausimų. Bendras 
frontai, sake oportunistas PrušeiKa, ;ga^ 
•lįmas tiktai kokiu nors vienu klausimu,/; 
o daugiausia dviem.' Bet gyvenimas da 
labiau pasityčiojo iš mūsų renegato.

Socialistų Partijos vadai atmetė pasiū
lymą ne delei to, kad jame daug klausi
mų pastatyta. Taip pat Franci jos ir Ita
lijos bendro fronto sutartyje iškelti ne 
vienas ar du klausimai, bet visa eilė jų. ;
Kitaip ir būti, negali. Šiandien visi kla
sių kovos didieji klausimai surišti vienas 
su kitu. Paimkime, ar galima atskirti j 
klausimas kovos prieš fašizmą nuo ko
vos prieš ' Roosevelto N.R.A., arba nuo 
kovos už bedarbių reikalus, už teisę dar- j 
bininkams organizuotis ir streikuoti? 
Ne, negalima. Taigi, dar viena Prūsei- 
kos “filozofija” pateko margini ant uo
degos. Visas kitas jau senai margis nu
sinešė. ' '< ■ ; i, ' ' • • i :■

Audinycią Savininkai Laimėjo
/ • r »y.; •

George A. Sloan, prezidentas audiny-
čių savininkų susivienijimo, praneša,

priimti. Priima todėl, kad yra įsitikinę, 
kad jie viską laimėjo. Viena, Roosevel
to komisijos raportas pr^ažįstąs, ’ ka:d> 
įvedus kodeksą, industrijoj sąlygos žy
miai pagerėję, antra, kad kolęktyveš de
rybos per .ištisą pramonę ešąs? negali
mas daiktas. Pagaliaus, ir skvarbiausia, 
streiką Gorman ir jo sėbrai pardavė, au
dėjų frVnt’ą sulaužė. Dabar atidėjai pil
noje sąvininkų apiekoje. Tūkstančiai 
geriausių kovotojų nepriimama į darbą. 
Skebai paliekami dirbtuvėse/ ‘

Sloan atvirai pasakė, kad bus priimti 
į darbą atgal tik tie darbininkai, “ku
rie nenaudojo prievartos”. Tas reiškia, 
kad veiklesniems unijistams, prkietųoto- 
jams ir pikieto organizatoriams vietos 
dirbtuvėse nebus. Ir ištikrųjų nebus, 
jeigu audėjai nepaskelbs griežtos kovosr 
prieš diskriminacijas, jeigu jie paliks vie- 
nūs kovinguosius savo brolius. Toęlel vi
sur ir plačiai turi skambėti obalsis: 
“Prieš visokią diskriminaciją! Visi ko
vojame, visi turime gauti atgal darbus!”

audimo

Tai tokiais žingsniais eidami, 
Vokietijos darbo unijų vadai 
pagelbėjo Hitlėriuv paimti ša- 

-■ lies galią. Tarytokią taktiką re-, 
formistinių u^ijų Jvadai visose 
šalyse krikdo’Ur puldo ‘darbi
ninkus. ( J’t

Tokiems asmenims esant uni
jų vadovybėje, samdytojai juo 
lengviau gali vykdyti savo va- 

i jų už kompanines unijas. Su 
tokiais vadais' yra neišvengia-

* I 1 v • kpradėjęs rašinėti “Laįsvei

. • Buffalo, N. ¥.» rr Valsti
jos! demokratų suvažiavimas :: 
vėl nominavo. į( gųbernato- > 
rius H. iH; i Lehmaną. i Pri- < 
imta Roosevelto “Naujųjų . 
Dalybų” platforma.

.„--..-.v..  —...... . —,—, ,------ -----

DB. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7564

DARBININKU 
SVEIKATA

Naktiniai Sėklos Išsiliejimai į greit užsibaigia. Tatai paro-
Drauge gydytojau, jau se- d°» Jums yra sukepimo 

nai man rūpi užklausti apie, šlapinamojo kanalo vietose,
Vieną dalyką, kurs man labai kurlas !elna ’ kanalą sek’ 
daug neramumo padaro. ; * . . . , , .

Esu 20 metų jaunumo vy-1 Pasipratinkite šitaip daryt.. ■
, . . . ; Gerkite daug vandens, limona-ras, ir jau daugiau, kaip me-1 . . .’ J ’ do ir šiaip skysčių is ryto iki.

~ pietų, i Po pietų jau mažai; te- 
tai gerkite ir vakarienę turėkite*.

susisapnuoja gausą : duonos, sūrio, sviesto,

>Toš nubėgimų esti po du ir yra tam*, kad ant nakties ne-; ’ 
daugiaū kartų. į savaitę? ; 1'susidarytų perdaug šlapimo į;. J

Malonėkite Suteikti • patari1-;pūslę. Kai pūslė ąakčią^ į.ry- 
mą‘ pel “Laisvę*” :kaip ' būtiį'tą, j perdąug ęstiį pįląa^ tai jį F 
geriau išsigydyti,; kaip suis*'spaudžią sėklapūs)ęs ■ ir* 
tabdyti tie įkirps^ššili’eiimžii.'’’jaudina, erzina, ir tada .grei- •

Šiaip . jaučiuos'neblogai,'‘tik ciaū jvykstA 'seklų' išsiliejimai, 
lytiniai susinešimai t .
trumpi, £ ,

Atsakymas.

Su naktiniais aęklų išsilieji
mais .^ąii įūti visaip. Jeigu to
kios P ° i* u c * J*;P š pasitaiko 
retkarčiais ir žmogaus nesi
varginą, ąpt rytojaus nesijauti

-------- | reikia dėl to daug sielotis.
Ištikrųjų, šlykštu skaityti; Bęt, jei sėklos nubėga daž-į

- " - " - kai ir po kelis kartus per nak-
. J • f I . 1 J

Reikia priminti, kad

M

kovėsi, 
buvo sustaty1 kfųtM; 
nes prięsų . jė'gosį^L ? Į;

Da^b^įg. Mka 
prieš įmklųoS įe^ėl 
lika jų' b’iivcOlOi 
sužeista,:' ž st^H 
šia nebuvo palaužta 
tys Gormanąi- turėjo .tatai; pri-, Haūptinąhnui, ' kokią diena

yrą. , nusistatęs <

...pažinti pačioj ..streiko atšau- - jįenos kapitalistį-
kimo valandoj. Nepaisant to, 

! jie atšaukė streiką be nei vie- 
| no nusileidimo darbininkams iš 
; savininkų pusės ir net be ko

vingų darbininkų, apsaugojimo 
nuo juodųjų sąramų.

i Tai ištikrųjų bbvo dar ne
girdėta pardavystfc!

nė spauda, yra niekas dau
giau, kaip akstinimas kitų 
prie kriminalybių, kaip sė-/ • 
jimas kriminalybių sėklų.

tuos kapitalistinius lapus, naK. kuone kasnakt, o kartais 
kurie šiuo tarpu paskendę fai,ir ?° lte!is ka^ul»er

v, . T • -n , tp tai jau negerai. Tatai rers-
rastuose apie Lmdberghų, ja>ątriošė slapinamb-
vaiko dalyką. Tą, kas ga- jo įcąnaU vietose' esama1 sukė
limą bųtų duoti į pora špal- tfimo Įdegimo/ 1 Dažnai pašų 

n.a« ureenur ,r oorn.una. (daumausia/ lie' iŠ0U- MpM' S«kJų “ rfubggimai, 
bandys kaip bk - galėdami irtu- \ d „1 yp.a^kk'i paskui Joties; kaip

primušiu, gero hėdAro. . ‘
Jums, sakote, lytiniai susi- 

Jie visuomet jimas, tas pats atarojimas, I nešimai labai trumpi, • labai

kurį 
ypač

šičia kyla . klausimas, 
kiekvienas darbiniiikąs; 
kiekvienas komunistas turi pats 
sau užduoti.

Kad Greenaik ir Goriti^nai

žyti streiką, tai buvo žinoma j*kelis ifr net kelioliką 
Į kiekvienam klasiniai susiprato- puslapių! Tas pats karto-

labąi iškištą varpokite 1 paprastą,’ ’ 
gamtinį: daugiau daržovių1 ir 
vaisių, pieniškų, po truputį 
mėsiškų, žuvų, kiaulinių, be
vartokite deginančių, smarkių , 
prieskonių, kavos, arbatos.

Kas vakaras, prieš gult -ei
siant, imkite po truputį bro
mo: “Triple bromides, grs. 15, 

labai, sįogingam ūpe, tai ne- tablets No. 100.7 Į stiklą van
dens ištarpinkite po dvi tab
let! ir da po pusę .šaukštelio 
sodes (“baking sodą”) ir iš
gerkite. Už kėlių 1 savaičių, 
kai>1 poliucijos ’ mažiau tepasl- 
kattoja, imkite ■ tik po vieną 
tabletę ant nakties,, vis į van
denį, su sode. Tatai e 
žins lytinio apąra'to drzurną, ir 
šfeeis ant naudds. ‘ 1 ’

O bdinių susinėŠinių reikėtų 
dažniau turėti, ir jie eis tobu- 
lyn, geryn, bus ilgesni.

t

į

šiam darbininkui.
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Chemijos Kombinatas 
Atšiaurėj

(Iš soc. pramonės statybos Sovietų Sąjungoj)

Septynius šimtmečius žvė- tos šlamas, iš kurio bus 
jų kaimas Kandalak sken
dėjo tamsybėj ir gaišlume...

Ant Nivos upės kran
to, toj vietoj, kur upė įte
ka į Baltųjų jūrų Kanda
lakšos įlanką, prilipę prie 
granito uolų riogsojo kele
tas desėtkų aprūkusių na
mukų ir senovinė cerkvė...

Sovietų valdžia atrado 
Chibinuos didžiausius apa- 
titų-nefelinų žaliavos ištek
lius. Bėgyj trijų metų čia 
sutvertas,—tikrai socialisti
nio maštabo,—kalnų kasa
mas kombinatas.

Garsieji Chininų apatitai 
turi 35 nuoš. nefelino lieka
nų... Ištyrimai parodė, kad 
šis nefelinas tinka naudoji
mui 28 įvairiose pramonės 
srityse ir visų pirma gami
nimui aliuminijaus degi
nini (deguonies junginiui).

l.į miliardinis Chibinų 
nefelino išteklius,—tai eko
nominis pamatas naujam 
chemijos kombinatui atšiau
rėj.

Chemijos pramonė labai 
daug reikalauja elektros 
energijos. Ypač daug ener
gijos reikalauja aliumini
jaus deginio gaminimas.

Kaip sakyta, Kandalakša 
randasi Nivos upės žiotyse, 
prie Baltųjų jūrų, 80-ties 
kilometrų atstume nuo Chi- 
binogorsko...

Trys hidroelektros sto.tys, 
pastatytos ant upės Niva ir 
po vieną hidroelektros stotį 
ant upių: Kovda ir Umba, 
—duos apie du miliardu ki
lovatų elektro-energijos, pi
giausios Sovietų Sąjungoj. 
Kilovatas energijos kombi
natui atseis apie 0,8—0,9 
kap.

Bėgyj penkių navigacijos 
mėnesių Kandalakša susi
siekia su visais svarbiau
siais Europos uostais. Di- j vystė buvo įvykdoma todėl, kad ' 
džiosios Volgos problemos i mes dar negana atidengėme’ 
išrišimas ir sudarymas van- d a ^n^n^ams demagogiškus < 
denkelių tarp keturių jūrų 
suteikia patogius kelius 
Kandalakšos gamybos pro
dukcijai į Vidurinę Rusiją, 
į Priekaspijaus Stepus, į 
Juodųjų jūrų pakraštį ir, 
net į Vakarų Europą. Žie
mą, kuomet uostas užšąla, 
Kandalakša elektrifikuotu 
Murmansko gelžkeliu susi- 
riš su Murmansko (neužšą
lamas) uostu ir Leningra
du.

Kuomet pilnai bus už
baigta Kandalakšos Chemi
jos kombinato statyba, jis 
bus. vienas didžiausių Sov. 
Są-gos kombinatų ir vienas varėme, kur tik spėkų turėjome, 
iš -didžiausių kombinatų pa
saulyje.

Kombinato ypatybė yra i 
tame tame, kad pamatines 
produkcijos gamybos bėgyj, įaių mes arba visai savo spėkų 
visos gautos atmatos pil- neturime arba tik silpnas pajė- 
niausiai sunaudojamos įvai- gas teturime. Ve kame klausi

mo mazgas. Kaipo organizaci
nė jėga pastojimui kelio parda- 
vystėms, mes, komunistai, dar 
buvome perdaug silpni tarp 
šimtų tūkstančių tekstilės dar
bininkų, tūkstančiuose pasis- 
kaidžiusių dirbtuvių.

Lai nei vienas draugas ne- 
siteisina to uždavinio sunku
mais, teroru ir kt. Kaip tik to
kius keblumus nugalėti, ir grei
tai juos nugalėti, tai būtent ir

riausių kitų produktų gami
nimui.

Pamatines kombinato pro- 
dukcijos-aliuminijaus degi
mo — į metus pagamint ap
skaičiuota 100 tūkstančių 
tonų. (Pirmoj eile j bus ga
minama 40,000 tonų).

Gaminant aliuminijaus 
deginį, gaunama kaip atma-

iŠ kurio bus gaminama (pir- jiems padėt išsidirbti reikalavi rker” turi būt išbudavotas į ma
moj eilėj) 60 tūkstančių to- 'mus, statomus vietinėms dirbtu- sinį laikraštį tarp tekstiliečių. 

' nų fosforo rūgšties .vėms, ir išgauti geriausias ga- Kad pardavikai nebegalėtų
18 milionų tonų fosforo !imas ?'ygas d-e’ei griži™ dar’ dau?iau darbinink« Pardu°‘’tu?

_v,. ’v T k q ban. Mes turėtume vadovauti tikslu reikia geresnio darbo is 
I rūgšties reiKannga bus oOV. organizavimui kovos prieš juo- mūsų pusės. Tai tokią išvadą 
' Są-gai gale antros penkme-' duosius sąrašus ir prieš strei- mes, komunistai, turime pada- i _ ' || tęs. Į kierių diskriminavimą, daromą ryti iš darbininkų neapykantos
į Greta fosforo rūgšties ,vienaiP> antraip bei trečiaip.' prieš pardavystę, prieš kurią 
gamybos bus gaminamos'‘Mes turėtume kovoti už vieny-'yra sujudę desėtkai tūkstančių 

ce" • ------ I bę darbininkų eilėse, telkdami ■ tekstiliečių.

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA^

Kad pardavikai nebegalėtų

eigą streiko.
Panedėlį susirinkus ant pi- t"6n, jStc^r^uired^Ij^^THE 

kieto streikieriams, pribuvęs 
unijos sekretorius ir liepė eiti, 
visiems i dirbtuves. CL JLL

* . , . Iriai priešinasi, sako, reikalin-.

minamas augštos rūšies 
men’tas. Iš šlamo pagamin- j 
tas cementas neblogesnis' 
yra už Portlando cementą, 
bet žymiai pigesnis, nes jo j 
gamyba yra labai supras
tinta.

Kombinatas kasmet pa-'
gamins 750 tūkst. tonų ce- Į --------- o—--- A----------
mento, kuris bus sunaudo- ■ atlieka vandenilis ir azotas, 
tas Karelijos Autonomines į Tokiuo būdu gaunama dy- 
Soc. Sov. Resp. ir Murman-Įkai žaliava amoniako) sinte- 
sko krašto didžiausios so-|zeL Tokių gamybos sąly

gų niekur pasaulyj nerasi...
Gautos per amoniako sin

tezę azoto rūgštys duoda 
galimybes pastatyti “sausų 
ledų” gamybą.

Pagalios iš fosforo gamy
bos atmatų gaunamas stik
las.

Taip atrodys Kandalakšos 
Chemijos kombinato gamy- 
bos schema imant paviršu- 

Termofosfatine dirbtuvė tiniai.
pirmu laiku, iki galutinai | šiemet smarkiais tempais 
užbaigsiant kombinato sta-Į varoma kombinato statyba.

Kandalakšoj pastatyti de- 
Daro-

i j • i v | Dę Vievi LHI11I1■ azotimai-fosformes trąsos-| dĮrbininkus
1 ammofos’as.
1 ammofos’o

’1190 rub.; dabartiniu laiku w), o 7^ ne, tai visi iš dirbtu-
* i 1'pasaulinėj rinkoj tonas am

mofos’o kainuoja apie 370 
rub.

Fosforo gamybos procese

, ........—; apie šį obalsį:
Vienas tonas, “Priimt atgal į dirbtuves visus 

kainuos apie be išskirstymų (diskriminavi- Bridgeport, Conn

cialistinės pramonės staty
bos reikalams.

Kombinatas gamins 42,- 
000 tonų sodos ir potašio, 
reikalingų taukų ir stiklo 
pramonei. Apart to soda, 
sukepinta su apatitais, duo
da termofosfatą, — trąšą, 
reikalingą žemės tręšimui 
specialei šiaurės žemdirbys
tėj.

tybą, gamins 170 tūkstan
čių tonų termofosfato į me- sėtkai naujų namų, 
tus. | mas vandetekis, statomas

Žemės ūkio specialistai! autogaražius, dirbtuvės, ce- 
tvirtina, jeigu pilnai aprū-j chai. Naujai tiesiama gelž- 
pint šiaurės dirvą termofos-■ kelio šaka; statomi sandė- 
fatu, tai derlius bus gauna-įliai, uostas, 
mas nemažesnis, negu Pa- 
volgyj. Todėl 
ma, kokios 
termofosfato gamyba šiau
rės kraštui, Karelijai, Kolos vietų Sąjungos šiaurėj so-

Leningrado cialistinė statyba... Taip 
auga ir auga proletarinė in-

Statomi nauji mūriniai 
supranta- namai, ištisi kvartalai bū- 

reikšmės turi siančio socialistinio miesto...
Taip vystos tolimoj So-

pusiausaliui, 
sričiai...

Kombinatas išnaudoja f o- dustrija, proletariato labui! 
sforo druskas, kurios ran-! 
dasi apatite. •

Kombinato fosforo dirb
tuvė kasmet gamins 80 tūk
stančių t. geltonojo fosforo,

Sovietų Skandinavija, — 
tas turtingiausias kraštas 
proletariato valia pašauktas 
tarnaut socializmui!

P. Sažehis.

Lai Nebus Daugiau Pardavysčiu!
(Tąsa iš 2-ro pusi.) |yra komunistų pareiga. Nuga

lėti sunkenybes, štai ką reiškia 
,.. _ būti revoliucionierium.negana atidengėme ’ 

manevrus Roosevelto ir jo tar-, Kokias tad dabar reikia 
pininkystės komisijų. |daryti išvadas iš auds«’ ver’

Įpėjų, mezgėjų streiko?
7 . (Ta kova parodė, kad Ameri-

Taip, pardavikai pardavė. ^os darbininkų klasėj yra mil- 
Juk tai yra jų biznis! Bet re- kiniška galia ir kovos dvasia, 
voliucionierių pareiga yra už-j jį taipgi parodė, jog pardavi- 
kirst kelią pardayystėms, pada- ^įg^į darbininkų vadai dar su
ryt, kad jos daugiau nepasikar-, geba niekais paversti šią mil- 
totU- ižinišką galią. Pagaliaus, ta ko-

Tiesa, mes, komunistai, visur į va parodė dar didžių tebesančių 
veikliai darbavomės pryšakinė- silpnybių darbininkų judėjime, 
se kovos eilėse, pikietų linijose, silpnybių paeinančių iš tos prie- 
Mes gerai kovojome eilėse teks- žasties, kad dar nėra užtenka- 
tilės darbininkų. Kiekviename Į mai didelio skaičiaus stipriai 
kovos laipsnyje mes parodėme ’ organizuotų komunistų tarp 

tekstilės pramonės darbininkų. 
O be šios pastarosios jėgos' ne
gali būti jokio laimėjimo, ne
žiūrint didžiausios karžygystės 
iš streikuojančių darbininkų 
pusės.

Mūsų pareigos, todėl, yra aiš
kios. Mes neturime apleisti ko
vos lauko, kaip kad taip dažnai 
darydavome praeityje. Mes tu
rime dešimteriopai padidinti sa
vo darbą tarp audimų pramo
nės darbininkų. Mes turime pa
naudoti visus ryšius, sumegstus 
laike streiko, idant sustiprinti 
ten savo Partiją, idant prapla
tinti partijinių laikraščių cir
kuliaciją ir idant suorganizuoti 
eilinių narių grupes lokaluose 
Jungtinės Audėjų Unijos.

Mes turime tuojaus leistis 
darban, kad negalėtų pasidaryti 
iškrikimas tarpe darbininkų 
šiuo laiku, kuomet jie liko su
mušti. Kur darbininkai dar 
tebestreikuoja, mes turėtume

darbininkams, .kokį reikia 
ryti sekantį žingsnį; ko jie 
rėtų saugotis, ką jie 
retų daryti, idant streikas 
vyktų. Mes tą darbą pirmyn

da- 
tu- 
tu- 
pa-

Bet štai kame klausimas: 
j “kur mes spėkų turėjome?” 
j Šimtuose miestų ir miestelių, 
šimtuose dirbtuvių, šimtuose 
Jungtinės Audėjų Unijos lo-

Imą, ir vėl streikuojame! Turė
tų būt įvykdyta nauji streikai 
tose vietose, kur galima tam I 
gauti darbininkų pritarimą,' 
idant priversti bosus atgal pri
imt visus streikavusius darbi
ninkus.

Įtikinkite darbininkus, kad
jie turi ruoštis tolimesnėms ko- j tino streikuoti. Buvo mintis 
voms teisingoj eilinių narių va- pas didžiumą streikierių, kad 

įdovybėj, norėdami laimėti savo šitas streikas tikrai bus laimė- 
reikalavimus. __ ___
kad būtinai jiems reikia išlai-j 

'kyti savo organizaciją. Perkal
bėkite juos, kad pasipiktinę ne
draskytų savo unijines narystės 
knygeles. Parodykite jiems, 
kaip jie gali paimt unijose va
dovybę į savo rankas, išmetant1 
laukan pardavikus ir įvedanti 
savo eilinių narių kontrolę.

Audėjų Streikas Parduotas

Per paskutines 2-3 savaitės 
streikavo 400-500 Narrow 
Fabrics audėjų 8 dirbtuvėse. 
Mažas uždarbis ir prastos dar
bo sąlygos, o daugiausiai ge- 
neralis audėjų streikas, paska-

Buvo

Įtikinkite juos,'tas ir įvedamos unijos tose 
i dirbtuvėlėse, kur dar nebuvo. 
Lyderiai maitino streikierius 
visokiais prižadais. žadėjo 
visas audinyčias uždaryti. Jei
gu reikės, Internation. Ladies 
Garment Workers union ir vi
sa AFL žadėjo būti su audė
jais streikieriais. 
bonus dolerių 
kieriams.

Jau praeitą

žadėjo mi- 
pašalpos strei-

ACT OF AUGUST 24, 1912.
, Of Laisvė published daily except 

Streikie- Sunday at Brooklyn, N. Y., for Oc- 
-- -• 1 tober 1st, 1934.

; State of New York 
ga siųsti streikierių komitetas County of Kings ss.

f Before me, a Notary Public in and 
} for the State and county aforesaid, 

r ~ Frank Buck
nuo Gorman, tik eikite dirbti!,who, having been duly sworn ac- 

-i . . . . • . [Cording to law, deposes and saysStreikieriai sueina į dirbtu-.that he is the business manager of 
ves, bosai liepia eiti namo,'the Laisvė and that the following 
nox npra trafavii qfnklin na-1 Is 7°^the ?est of his knowledge and nes nėra gatavų staKiių, pa belief, a true statement of the ow- 
silieka tik po keletą darbiniu- (nership, management (and if a daily 
Im kitiiQ 7 a d n n kfi kodo the circulation), etc., of theKu, kilus zaaa pasauKti, Kaaa foresa|d pubijcation for the date 
reikės. Nekuriems pakiša ko-i shown in the above caption, required 
kia popiera pasirašyti. Darbi- ^ct 0CAug]!l8it !9J2’Tem‘ 
lunkai atsisako pasirašyti, la- and Regulations, printed on the re- 
da bosas sako, jeigu nepasira- veIse form» to wi*: 
šysi, tai mums tave nereikia. !

Ant 4 vai. panedėlį sueina and business manager are:
Diihlic>hAr T otnvv* A Z! T-

streikieriai į susirinkimą.
Green raportuoja, kad Ameri-' 
can Fabrics manageris Phi-, Managing Editor. Roy Mizara> 
lipps atsisako priimti 4 ypatas'46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
atgal prie darbo. Norįs dar B"sineaa ,Ma?a^r’ ,F?ankT B?,ck’ 
pamislytl iki ketverge, O strei-1 2. That the owner is: (If owned 
kieriams, kurie be darbo, pa- by a corporation, its name and ad- 
. _ .1 . . a • -r-- i ! dress must be stated and also imme-tare pikietuoti American Jab- diately thereunder the names and 
ries Co.

Darbininkai susirūpinę, va
dais nepasitenkinę, 
ant pikieto buvo 
skaityti Daily Worker . u a- į concern, its name and address, as 
bar ir tie darbininkai, kurie I well, as those of each indjvidual 
tikėjo vadams, kurie daugiaus 
atydos kreipė prieš komunis-

prie bosų. Raštininkas tikrina
kad nereikia, rodo telegramą ‘peVsinall^appwred

1. That the names and addresses 
!of the publishers, editor, managing

T Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten Eyck
L. St.. Brooklyn, N. Y.

Editor, Roy Mizara, 46 Ten ‘ 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor,

Business Manager, xiana. uuva, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned 
i dress must be stated and also imme- 

addressses of stockholders owning or 
j holding one per cent or more of to- 
tai amount of stock. If not owned 

. 'by a corporation, the names and ad- 
1 irmiaus dresses of the individual owners 

uždrausta must be given. If owned by a firm, 
~ company or other unincorporated Av cl” rnnrnm nnmn and ndrlmaa oa

Mes turime pirmyn varyt di-
džiokišką politikos ir organiza- galima matyti, 
vimo darbą tarp audimų pramo- parduodamas, kaip šio dis- 
nės darbininkų, asmeniškai ir.trikto organizatorius Leonard 
mažesniuose bei didesniuose ma- į Greene 
siniuose susirinkimuose.

Kiekviename lokale, kiekvie- , vo balsavimo ant 
noje kuopelėje, kiekvienoje sek- į Board” pateikto 
cijoje ir kiekviename distrikte raporto. Iš 99 streikierių, bu- 
audyklų verpyklų srityje, visas.vusių susirinkime, 95 balsavo 
Kom. Partijos darbas turi būti, prieš ir tik 4 už priėmimą, 
tuojaus pernagrinėtas, kad ga- (Manoma, kad ir kitur strei- 
lima būtų patirti, kas gerai ko-;kieriai taip pat balsavo. Bet 
vojo, o kas apsileido. (svarbiausia tas, kad

Mes turime savo veikimą tuo-j susirinkimas nusitarė panedė- 
jaus pagerint, idant pasmarkint ]į pikietuoti visas dirbtuves ir 
mūsų įtakos augimą tarp teks-j ant 4 vai. po pietų susirinkti, sitiko su audėjų streiku, 
tilės darbininkų. “Daily Wor- kada bus raportuojama apie

pėtnyčią buvo 
kad streikas 

šio

atsinešė telegramą 
i būk nuo Gorman’o ir reikala- 

“Mediation 
prezidentui

minėtas

member, must be given.) Laisve, 
Ine., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y., 
President, A. Gilman, 131-47 230th

Treasurer, Joseph Kairys, 6274 Fresh 
Pond Rd., Brooklyn, N. Y.

. 3. That the known bondholders 
I mortgagees, and other security hol- 
iders owning or holding 1 per cent 

pirmiauSiOr more of total amount of bonds, 
Rni vrn I mortgages, or other securities are: 
.. . . . I (If there are none, so state.) None.

I 4,. That the two paragraphs next 
prez. Rooseveltas privers bo- above» s1™* ,the nan!es of the ow- 1 . . 1 . . I ners, stockholders, and security hol-SUS imti atgal visus darbiniu- Į ders, if any, contain not only the 
kus i darba. Turiu pasakyti, of stockholders and security hol- 
, . - . ‘ . j . I ders as they appear upon the bookskad komunistų nurodymai, jof the company but also in cases 
kaip reikia streiką vesti, kad where the stockholder or security 
būtų laimėtas, buvo teisingi. 
Pakol darbiniąkai patys strei
kus neims į savo rankas, visa
da taip gali atsitikti, kaip at-

tus, negu prieš bosus, prade- Laurelt«n» LbN- Y’L?^r^ary1’> ° 1 * I rnaciirpr .IncAnh K'jirvc G97/1 l< rach
da suprasti, kodėl tas buvo da
roma. Todėl dabar tankiai; 
matai su “D. W.” rankose tuos I 
darbininkus, kurie 
neėmė į savo rankas.
ir tokių, kurie turi viltį, kad |

Streikierys-

KONCERTAS
RENGIA A.L.D.L.D. 32 KUOPA

Sekmadieny, October-7-Spalio, 1934
Programoj dalyvaus žymūs ir publikos mylimi lietuviai artistai

holder appear upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para

graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstances and condi
tions under which stockholders and 

I security holders who do not appear 
~ upon the books of the company as 

I trustees, hold stock and securities In 
j a 'capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe 
other person, association, 
ration has any interest 
indirect in the said stock, 
other securities than as 
by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 13, 
000. (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me this 24th day of Sept. 1934c

(Seal)
PETER TARAS, 

Notary Public.
(My commission expires March 80, 

1936).

that any 
or corpo- 
direct or 
bonds, or 
so stated

• ’ A « j

I. Kubiliūnas.

Lietuviu Svetainėj
243 FRONT STREET 

NEW HAVEN, CONN.

PRADŽIA 2:30 VAL

ĮŽANGA 35 CENTAI

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KTT “LAISVE”

TIKRAS BIČIŲ MEDUS

Adele Mickevičiūte

Gerbiamieji; Šio koncerto programoj dalyvauja plačiai žinomi dainininkai.
IG. KUBILIŪNAS, baritonas iš South Boston, Mass.

Pasižymėjęs, ypatingai komiškom dainom, iš ko publikai yra gražaus juoko. New-! 
haveniečiai • jį išgirs pirmu sykiu šiame koncerte.

ADELĖ MICKEVIČIŪTĖ, sopranas iš Boston, Mass., ji žinoma ne tiktai Bostono 
apielinkeje,* bet ji yra dainavusi New Yorke ir kitur.

Abu viršui minėti dainininkai dainuoja per radio.
Taipgi dalyvaus ir mūsų vietinis “Daina” Choras su naujom ir maloniom dainom.
Todėl kviečiam Newhaveniecius ir apielinkes draugus-ges dalyvauti šiame kon

certe, nes tokios progos greit neturėsim.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga 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
vės” ofisą ir gausite medaus

• tiek, kiek tik norėsite.
, Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne- 

j reikalaukite prisiųsti.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau dariai Ir chroniikai Vyr? Ir 

notarų Ilgai kraujo ir odoi 
Padarau iityrimui kraujo ir ilapuuM

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 301 

Naw York, N. Y-.
Valandoa Priinimoi 

Ryta nuo 10:30 iki l. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakaro

Telephonas MEdallion 3-1328
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LAIŠKAS IŠ KALĖJIMO
KRIAUŠA

jo ir Paunksnis. Jo krūtinėj sėdėjo 
džiova ir be paliovos spjaudė žalia mase. 
Garsus plaučių daktaras Laurinavičius

stropiai kiekvieną rytą, jos amžių stadi
jas, formą ir temperatūrą žymėjo baltoj 
lentelėj.

PHILADELPHIA, PA. .
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

1 d. spalio (Oct.), 7:30 vai. vakare, 
995 N. 5th Str. Visi nariai malonėki-

Kaip Paunksnis “Sveikatą Pataisė”
Paunksnis nebepirmą kartą kalėjime: 

jau antrą penkmetį, su trumpos “lais
vės” praskiepu, baigia. Dar liko 4 su 
mėnesiais. Jis plačių pečių, tvirtų kau
lų darbininkas. Tilmanso fabriko sun
kus kūjis, be atvangos palėpės darbas ir 
ilga belaisvė jo veido raudonumą nutry
nė ir kasdien vis labiau baltino lig drobę. 
Dienomis vogčia spjaudė, kartais pasiro
dydavo kraujas. Jis nenorėjo tikėt nei 
savo potiriu, nei draugų nurodymams, 
kad jo sveikata alavu tirpo, gelto. Tik

rytą švilpukas, raižydamas koridorių mė
lyną orą, pastato ant kojų. Ir taip vi
sos vasaros dienos, lyg gervių virtinė, 
skrido į rudenį.

Rudenį, nudirbus lauko darbus, Paunk
snis su kitais kaliniais pelkėtoj pievoj 
kasė 4 met. pločio griovį. Jo rankos dre
bėdamos metė šlyną, praskiestą su pur
vu, kuris vėlėsi lopetoj, krito atgal ir 
žlegsėjo klumpėse. Gairės rodė į bėgan
tį į horizontą griovį su krantais, plačiai 
apmestais akmenimis, kelmais ir šlyno 
luomais. Griovis iš tolo atrodė kanalu,

CLEVELANDO ŽINIOS
Steigiama Lavinimos

Mokyklėlė
.kurie mus mokintų. Visi ge- 
Irai žinote, kad mokslas darbi- I
i ninkams labai reikalingas, to- 

^e“ del kviečiam visus lavintis.

’d. spalio (Oct.), 8 vai. vakare, 6 
Denison ir Queen Str. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti susirinkime, 
nes turim labai daug svarbių reika
lų apkalbėt., Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių prirašyt.

Valdyba.

GREAT NECK, N. Y.

Laikinas Komitetas.

Chicago, Ill. — Grupė vi-

te dalyvaut, nes turim labai daug 
svarbių reikalų apkalbėt, taipgi ku
rie dar nepasimokėjote duoklių atei
kite ir pasimokėkite—kartu galėsite 
ir “Šviesą” atsiimt.

Valdyba.
(231-232)

jo gilios akys, Spalių revoliucijos uždeg
tos, liepsnojo pasirįžimo fakelu, kuris 
skatino kovot, gyvent ir mirt. Kada pa
vasaris tiesė kupinas spindulių rankas į 
štanguotus kalėjimo langus, kurių šešė
liai, kamerų viduj, tirštų dulkių trum
pose spindulių juostose virpėjo, kalėji
mas, lyg bičių avilys, atgyja. Kalėjimo ! 
gydytojas vaikščiojo po kameras. Bus, 
rodos, du pavasariai, kaip nelankė. Gy- į 
dytojas, vadinamas “ūkininko patarėju”, ; 
del teikiamų patarimų nieko bendro su I 
liga neturinčių. Jis daugiau bandė, gy
dė karceriu, negu vaistais. Todėl iš 
draugų mažai kas pas jį kreipės, nors ne 
vienas jautė, kad jo sveikata, kaip pa- 
vasaryj sniegas dumba. Užėjo ir į mū- ; 
sų kambarį. Keletą “apžiūrėjo”. Ta- | 
me skaičiuje ir Paunksnį. Bakstelėjęs į 
Pauksnio pašonę su trūbele, kaip žvaky- 
te, akiniuotom akim į jį pažvelgė.

—Tamstai nieko ypatingo... truputį 
plaučiai nusilpę. Ar dirbi kur?

—Niekur.—Kiek turi sėdėti?—Keturis 
metus.
—Šiemet, sveikatai pataisyt, kaliniai ve

žami į 9-tą fortą. Ir tamstai užrašysiu 
9-tą fortą. Ten laukų oras... darbas 
lengvas... sveikatą pataisysi.—Liepė | 
raštininkui Paunksnio pavardę' ir vardą 
užrašyt. Apsidairęs' ir paklausęs, ar nė
ra blakių ir utėlių, išėjo.

Dabar Paunksnis įtikėjo, kad su jo 
plaučiais ne viskas tvarkoje, bet... pa
vasaris, lengvesnis kameroj oras, ne tiek 
prisotintas anglies deginiu. Be to, me
tė studijuot “Kapitalą”, įtemptai 5 mėn. 
skaitytą. Tik nenuilstamai pamokas dė
stė, mokė jaunesnius revpolitkalinius. 
Galvojo ir dalinosi su draugais minti
mis. Per vasarą, sveikatą pataisys, su
stiprės. Rudenį, grįžęs kupinas energi
jos baigs studijuoti “Kapitalą” II tom. 
ir vokiečių kalbą. Jei šį pavasarį va
žiuos, tai ir kitą ir trečią... Lengviau 
bus baigt sėdėt likusieji metai. Padidi
nęs marksistiniu žinių kieki, išeis “lais- 
vėn”. Ir vėl palėpė, vėl kova...

Iš rytų balzganas, šūvių nutrupintas, 
zigzagais išlankstytas mūras, iš vakarų 
želiantis, buinus kalnas—tai,—tas for
tas. Čia Kauno s. d. kalėjimo skyrius. 
Kalno gilumoj patalpos gyvuliams, ko
pūstams ir kaliniams. Tai kazematai— 
betoniniai maišai, su langais tik į rytus, i 
su ašarojančiom sienom. Ilgi tuneliai, lyg • 
juodi grabai nugrimzdę po žeme, pasken- ! 
dę tamsoj, drėgmėj. Iš čia joks garsas 
neprasimuša į žemės paviršių. Tuneliai 
—karceriai kaliniams, kokių nei vienam 
kalėjime nėra. Juose administracija ka
linius tramdo, plaka. Čia pagarsėjo prieš 
keletą metų vyresnis prižiūrėtojas Čeka- 
vičius.

• Vienam tokiam kazemate apgyvendin
tas Paunksnis su kitais, taip pat atvež
tais “sveikatą taisyt”. Ant to kazemato 
lango iškalta: “Lietuviškas Revelinas— 
politkalinių grabas”. Jo sienos, kampai, 
apžėlę pelėsiais, rūdimis ir kabojo ištryš
kę lašai. Nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vakaro Paunksnis dirbo: rovė kelmus, 
traukė mėšlo vežimą, pakinkytą su kali
niais, pjovė šieną, kirto rugius, rytais ir 
vakarais tunelyj suko vandentekį ir riti
no nuo didelių kopūstų statinių akmenis. 
Už dienos darbą mokėjo ketvirtą “paikę” 
(200 gr.) duonos su 30 gr. lašinių kąsniu 
ir 10-15 cent. Jo suvargusį kūną, pūslė
mis nudegintą, vėjas su smėliu svilino. 
Nežmoniškai skaudėjo, lyg spirgino. 
Krūtinę varžtais veržė. Tik naktimis 
šlapias ir šaltas cementas jį atgaivino, o

apsuptu ginkluotų prižiūrėtojų grandim. 
Baigė kast dienos normą. Grupė kali
nių paleido užtvanką. Vanduo su triukš
mu, vingiuodamas, skubiai bėgo “kana
lu”. Kaliniai, žiūrėdami į tolį, užmezgė 
kalbą apie “kanalą”.

—Rusijoj kaliniai, baigę kast Baltijos 
kanalą, gavo amnestiją,—kalbėjo Juras, 
atsirėmęs lopeta.

—Taigi, 15,000 išėjo laisvėn,—atsiliepė 
Petrėnas.

—O ką mes gausim ?. ’..
—Bizūnų nuo Žuko, — atsakė Klam- 

pis, kuris forte dirbo nebe pirmus metus.
Prižiūrėtojas Žukas, vadinamas Bi- 

zium, pasižymėjo žiaurume. Jis bizūno 
neišleido iš rankų. Kaliniai pasakojo, 
kad kartą, dar krikščioniškos diktatū
ros laikais, kriminalinis kalinys bėgo. 
Žukas prisivijęs jį, nušovė, nors kalinys, 
matydamas, kad nebegalima pabėgti,— 
pasidavė.

Žukas išsiskyrė iš prižiūrėtojų būrio. 
Priėjo prie kalbančių kalinių.

—Taip jūs dirbat?
—Pabaigėm normą kast. Ilsimės... 

paleidom užtvanką,—atsakė Paunksnis.
—Aha, gerai,—nutiesė Žukas.
Ant rytojaus kiekvienam buvo atma

tuota po 12 kub. met.—vietoj 10. Iškasę 
vakarykščią normą, Paunksnis su ki
tais, subedę lopetas ant lopetų, atsirėmę, 
kažko laukė. Susirūpinę kalbėjosi. Pri
žiūrėtojai. pakartotinai rejkalavo kast 
daugiau.

Atėjęs 9-to forto viršininkas po ko
mandos “sveiks tamsta” sušuko:

—Kodėl nekasat?
—Mes negalim daugiau kast...
—Blogas maistas,—priduriamai atsa

kė Petrėnas.
—Rankos sutinę...
—Nors šunim prasmirsit, vistiek turit 

iškast kiek įsakyta,—raudonuodamas iš 
pykčio viršininkas įsakė.

—Mes daugiau nei centimetro neka- 
sim,—vienu balsu dauguma kalinių atsa
kė.

Ir lopetos ant “kanalo” kranto, lyg 
įbėgti kuolai, nesijudino.

Žukas kai kurių užrašė pavardes, tame 
skaičiuje ir Paunksnio. Po pusvalan
džio prižiūrėtojų grąsinimų ir kada ne
buvo vilties, kad bus, pakeltos lopetos, 
geltonos mumijos tampriu ketvirtainiu 
šautuvų apsuptos ir įvestos į fortą.

Už atsisakymą dirbti ir žodžiu pasi
priešinimą 10-čiai užkalė dviem savai
tėm pančius. O Paunksnį naktį įmetė į 
tamsų, tuščią ir mažutį tunelį, kur vie
tomis vanduo sėmėsi į klumpes. Nuo 
ilgo stovėjimo per kelius skaudėjo, pa
vargusios kojos klimpo. Visas kūnas lyg 
palaužtas medis įvirto į tunelio kam
pą. Kad neprisiliesti prie šlapias sienos, 
jis nusimovė vieną klumpę ir pakišo po 
nugara, ant kitos uždėjo abi kojas. Ant 
galvos, krūtinės ir kojų krito lašai lyg 
tarakonai. «Nei jokio garso, tik jo plau
čiai, kaip suplyšusios dumplės, švokštė, 
gaudydami orą, šykščiai pro durų plyšį 
praleidžiamą. Dienos laiku Pauksnis 
kazemate. Naktį vėl tunelyj ir taip be 
miego praleido 7 naktis. Ne gana to, 
pridėjo neva už kurstymą kalinius ne
dirbt 2 mėn. be maisto iš “laisvės” ir pa
simatymų.

Collinwoodo Amerikos 
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 190 kuopos susirin
kime, laikytam rugsėjo 11 d., Į 
buvo paduotas sumanymas!
Įsteigti savitarpinio lavinimo-j dūrinių vakarų fabrikantų 
si mokyklėlę. Didžiumai na-• siūlo puikų manadžeriaus 
rių pritariant ir ant vietos de- ■ “džiaba” generolui Johnso- 
yyniems draugams-gėms pasi-; . ligšioliniam NRA ad. 
žadėjus mokyklėlę lankyti, ..
nutarta mokyklėlę steigti. Ta- mimstratoi 1U1. J1S, 
po išrinktas laikinas komite- į|’odė savo gabumus prieš 
tas mokyklėlės sutvarkymui ir darbininkus.

LDS 24 kp. susirinkimas įvyks pir
madienį, 1 d. spalio (Oct.), 7:30 vai. 
vakare, Darbininkų Kliube, 108 
Steamboat Rd. Visi nariai malonėki
te dalyvaut, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti.

Sekr., A. A. L.

BAYONNE, N. J.
, LDS 26 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 3 d. spalio (Oct.), 7:30 
vai. vakare, 26 E. 21st Str. Visi na
riai malonėkite skaitlingai atsilan
kyt ir naujų narių atsivest.

Sekr., A. Lukaitis.
(231-232)

vietos suradimui.

HARTFORD, CONN.
TDA kuopos susirinkimas įvyks 1 

d. spalio (Oct.), 57 Park St., 7:30 
vai. vakare. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turim labai daug svar
bių reikalų apkalbėt. Taipgi atsives
kite ir naujų narių prirašyt.

Org., A. Kondratas.

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 2 d. spalio (Oct.), Lin
den Hall (skiepe) kampas 16th St. 
ir Wood Ave., 7:30 vai. vakare. 
Draugai visi malonėkite dalyvaut, 
nes tu m labai daug svarbių reika
lų apkalbėt, o laiko visai mažai tu
rime.

Sekr., C. Andriunas.
(231-232)

Taigi, draugai ir draugės, | 
kurie susirinkime pasižadėjote:
lankyti mokyklėlę ir kurie no-j 
rite lavintis, malonėkite studi-i 
juoti ALDLD išleistą knygutę! 
“Bedarbė ir Visuotinas Kapi
talizmo Krizis,” pirmą skyrių,!

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

READING, PA. 
t

ALDLD 143 kp. susirinkimas įvyks !
d. spalio (Oct.), 2 vai. po pietų, !

,s draugus Romi kaičius, 65 Arling- ,
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Kalėjimo ligoninės palata juodu tink
lu, lig gedulu, gaubė 7 lovas, su giliai 
įkritusiais kūnais. Vienoje lovoje gulė-

“Ar gali sugrįžti gerieji lai- ton Str.
kai?” O spaliu 7 d., tai yra,' , visi na™ dalyvaukite, nes yra 

. , . . . . daug svarbių dalykų apkalbėt. At-
liedėllOJ, 2 vai. po pietų, VISI siveskite ir naujų narių prirašyt prie 
susirinkite pas draugus Nemu- kuopos.
rus, 15210 Lucknow Ave. Mes Sekr., P. J. MjtchcH^
čia galėsime nutarti, ką toliaus'
lavinsimės ir kada, vakarais, TORONTO, ONT., CANADA 
ar dienomis. Taipgi turėsime ALDLD 162 kp. ir buvusios ALDS !
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o

išsirinkti vieną ar du draugu, 144 kp. narių susirinkimas įvyks 2 į<h

E Koncertas ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS, NEWARK, N. J.

Šeštadieny, 6 d. Spalio-October, 1934
LIETUVIŲ SALEJE

fr

Programos Pildyme dalyvaus sekamos dailės spėkos:
K. MENKELIUl^IUTĖ—dramatiškas mezzo-sopranas iš Brooklyno.
A. VIŠNIAUSKAS, žymus baritonas iš Bayonne.
ŽYDŲ DARBININKŲ MIŠRUS CHORAS iš Newarko, puikiai išsilavinęs.
VENGRŲ DARBININKŲ VYRŲ CHORAS, taipgi iš Newarko.
SIETYNO CHORAS duos žymią dalį programos.

Jų tarpe bus solistų, jaunuolių kvartetas, smuiko solo ir kitokių kavalkų.
Taipgi dainuos Aido Choras iš Brooklyno ir Aido Choro Merginų Ensemblis

—

ĮŽANGA 49 CENTAI

DABAR PARSIDUODA BBRTAIN1NIS

NEW MASSES 
48 Puslapių—Ilustruotas

Pilnas straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies ir 
užsienio rašytojų.

šis žurnalas išeina paprastai kas savaitę, jo kainą 
METAMS $3.50—PUSEI METŲ $2.00 

Tuojaus užsirašykite

NEW MASSES, 31 East 27th St., NEW YORK CITY
3*- S s*1 - S'—$ 3- S—3 S—~ <«

H
PRADŽIA 8-tą VAL. VAKARE

5 
5

£4 
H

E 
i

5 
S

Sietyno Choras Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitėsa 
5

s s

I

■' Gerbiamieji:— kaip matote programa gana įdomi. Daugelis dar nešate girdėję garsios daininin
kės Menkeliuniutes, tai šiuom kartu išgirsite ją ir kitus, kaip tai Vengrų Vyrų Chorą ir.Žydų Chorą. 
Del stokos vietos apie kiekvieną talentą skyrium kalbėt negalime, todėl bendrai sakant koncertas 
bus labai puikus. Tad suaugę ir jaunimas skaitlingai dalyvaukite šiame koncerte.
ŠOKIAMS GRIEŠ SILVER BELL ORKESTRĄ Visus nuoširdžiai užkviečia Sietyno Choras.
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Oakland, Calif
Mūsų Angelo Herndon

Kuomet Oaklande policija 
ir mušeikų govėdos puolė dar
bininkų organizacijas ir su
daužė darbininkų centrą ir T 
DA centro rakandus, darbinin
kų centre buvo 12 ypatų, ku
rias suareštavo. Jų tarpe vie
nas negras, Augustus Steph
ens. šis negras darbininkas 
buvo pirmose eilėse kovingų 
darbininkų Oaklande. Jis va
dovavo kaip negrus, taip bal
tus bedarbius ir ne sykį per 
demonstracijas išgavo pašalpą 
tiem, kuriem valdžia nenorėjo 
mokėti. Jis yra narys Komu
nistų Partijos. Policija buvo' 
pasiryžus jį suimti ir įgrūsti į‘ 
kalėjimą prie pirmos progos, j

iant viso kūno užgijusios ir gi- 
jančios žaizdos buvo matyti. 

' šiurpas perbėgo per visus 
klausovus, kuomet tas žaizdas 
rodė prisaikintiem teisėja- 
jam. Tas nieko negelbėjo ir 
teismas rado šį - darbininką 
kaltu.

Gallagher reikalauja naujo 
teismo. Ar bus duotas, ar ne, 
priklauso nuo to, kaip stiprus 
bus spaudimas iš darbininkų 
pusės. Neapleiskime tą dar
buotoji. Darbininkų susigrūdi
mas teismabutyj įvarė baimės 
valdonam, todėl tą patį pasi- 
rengkime daryti ir kitu syk. 
Taip pat dirbkime suorgani
zuoti milžiniškus protesto 
sirinkimus prieš tai.

Komunistu Partijos 
Konvencija

Kadangi Komunistų Partija
Kuomet vietinio apsigynimo ■ pirmu syk oficialiai padėta 

fondo veikėjai nuėjo išimti ant ant baloto Californijoj, visi

mo teroro aukų ir pagelbėji
mui Komunistų Partijos rinki
mų kampanijos. Nors mūsų 
kuopos nedidelės, bet palygi
namai nemažai , prisideda su 
aukomis revoliuciniam veiki
mui. Tame pralenkia ALDL 
?...\U0.P? anglių kompanija pra-

j__ | deda skaitytis nors kiek su
; darbininkais; tas buvęs vienos 
dienos streikas nemažai kom
paniją išgązdino Ir dabar bu- 

i vo rengtasi 
.streiko, kuris turėjo prašidėt 
,24 d. rugsėjo, bet prie to ne- 
; buvo prileista. Kaip iš vald- 
i žios pusės, taip ir iš kompani-

Šis Bei Tas iš Mainieriy Judėjimo
Plymouth, Pa. — šiuom lai- 

i kotarpiū mainiėriai parodė 
nemažai kovingumo, pradėjo 
kovot už savo reikalus ir iš to 

(Visko jau yra pasekmių. Glen

me skritulyj perplaukė per' <1 
jūrų pertaką, vadinamą An
glijos kanalą, padarydamas į 
apie 23 mylias kelionės.! 
Plaukiko galva ir rankos,! 
žinoma, buvo iškištos iš; 
skritulio, kurį jis varė lo-'

CLEMENT VOKETAITISninkai, kurie dirba ‘prie durų 
atidarinėjimo, buvo apkrauti 
ir kitokiu darbu ir gaudavo 
mokėt $3.18 į dieną. Dabar 
gaus 66 centus į valandą, o 
tai vis naujos unijos pasidar
bavimu.

Taipogi nauja unija priver- petiniais irklais, 
te kompaniją skaitytis su ja___ __________
šiame dalyke: Būna taip, ka-

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų •
dar tame klausime nepasirodė,! 
nors, rodos, turi ižde pinigų? 
Ižde laikomi, pinigai neneša i 
naudos, kuomet dabar verkti- 
nai reikia darbuotei. Prie 
tam, kuomet pas draugus at-' 
siranda ūpas ir noras paauko-' 
ti tokiem reikalam, . tai atsi 
randa ir noras daugiau paren 
girnų tuiėti, kad uždiibus^ pi- jog agitatoriai perkal-

viršininkus sulai- 
ir jie prižadėjo 
streiko trumpoj

prie visuotino da laike ^nelaimės darbininkas BROOKLYN LABOR LYCEUM ' 
tampa užmuštas darbe, tai lo-» , j

nigų. Sukruskite, sanfrancis- į-. ..
kiečiai. e streii^
Klausykitės Komunistų Radio sutaikyt be

Programos

Kadangi dabar partijai sun-' 
ku vesti rinkimo kampaniją, 
nes laisvės žodis ir susirinkimų 

parankos, tai teisėjas surado įdomavo, kaip bus su konven- teise atimta,, tai teko pasam- 
įvairių kliūčių, kad jį laikyti .cija, kuri turi būti laikoma; dyti radio stotį delei rinkimų 
kalėjime. Jis išbuvo kalėjime ! valstijos name. Čionai parti- agitacijos. Radio programa bus

gana yra 
rie turės

Nauja

šu

, nežiūrint, kad ir ant balo- (kas pirmadienį, 9:30 vai. vak
7 7 Iarti dviejų mėnesių, tol kol i ja, _____  _ ___ __ __  ___ _

darbininkai, kaip negrai, taip to, pusiau legaliai veikia. Kon-:Per stoti KTAB.

! ateityje.
Bet jeigu 

bus išpildytas, tai naujos uni
jos eiliniai nariai privers vir
šininkus streiką apšaukti ir tu
rės būti darbininkų reikalavi
mai išpildyti. Tiesa, kompani- 

dar

tas prižadas ne-

■ vencijas privalo laikyti kiek-' 
viena partija po nominacijom. 
Todėl ir Komunistų Partija at

laikė savo konvenciją po pas-' 
! toge valstijos namo. Pirmu j 
|syk tame name buvo dainuoja-!
mas Internacionalas ir rinki-i 

imu planai nutiesti.
I

Iš Komunistų Partijos kon-

ALDLD Kp. Koresp.baltieji, sudėjo jo paranką pi-1 
nigais $2,200.

Jo teismas įvyko rugs. 14 
d. Kaltino puolime su mirtinu j 
ginklu, šis kaltinimas reiškė j 
ilgus metus kalėjimo, jei nu-1 
teis (o tam nėra abejonės).! 
Prieš teismą prisigrūdo tiek i 
darbininkij į teismabutį, kad; 
užėmė visą ir neliko vietos įvencijos buvo išrinkta delega- 
nei pėdos. Prisigruda- kori- , cija nueiti į Socialistų Partijos 
dorins ir net trepai teismo na- laikomą konvenciją kaslink 
mo. Išsigandę teisėjas ir pri- bendro fronto k«)vai už lais- 
žiūrėtojai, bėgiojo. Pradėjo vę žadžio ir susirinkimų. Mat, | 
varyti stovinčius laukan, ypa-'Sacra;mento,, kaip ir kitur, ne-! 
tingai griebėsi varyti laukan! leidžia po pereitais ___
negrus. Kuomet advokatas, niekur miesto gatvėse, bei so- 
garsus darbininkų gynėjasj duose, laikyti prakalbas. So- 
Leo Gallagher užprotestavo, [ cialistų Partija atmetė tą pa
tai ir jį sargai išmetė per du- siūlymą. Nusprendė, patys, 
ris. Kuomet tas pareikalavo j vieni laikyti prakalbas atvi- 
teisėjo, kad už tai atsakytų, ram ore. Kuomet policija pra-. 
tai tas susirietęs gynėsi, kad dėjo stabdyti tas prakalbas, 
to nematė. j jie pasitraukė, labai manda-

Gallagher pareikalavo < 
desnės svetainės teismui, nes , laikys masinį mitingą svetai- 
teismabutis permažas, bet, ži-'nėj. Tuomet komunistai, ku- 
noma, su tuo teisėjas nesutiko.,rių bendrą frontą atmetė, pa-

Išrinkti prisaikintieji teisė-Į sistojo paaiškinti, kaip reikia 
jai iš 11 vyrų ir vienos moters. J kovoti už laisvę žodžio. Du 
Visi balti. Negrų nedaleido. i komuistai ir keli kiti pašaliniai 
Prisaikintųjų teisėjų rinkimas i tapo areštuoti. Komunistai 
būna iš to paties sleito, šau-; įrodė miniai, kad tik jie pasi- 
kiamo tokiem teismam, todėl: ryžę kovoti už laisvę žodžio šiemet tik

Nutarta grei- miškų kempes i
Sacramento j dirbti, vėl prasidėjo didžiau-!

Teismas tęsėsi tris dienas irjmasinę protesto demonstraci- i sias darbininkų išnaudojimas valdybos narius, 
pusę. Advokatas Gallagherlją prieš tą varžymą. į""4" rr,°i 11

įrodė,' kad šis areštas rišosi su j 
bandymu sulaužyti generalį; 
streiką, kad policija sutrempė' 
J. V. konstituciją, užpuldama, Mūsų ALDLD kuopa 
ir atimdama darbininkų kons- metais nariais mažesnė, ____ ______  ________
titucinę teisę. Gallagher to- San Francisco draugai atsisky-: dieną būna mitingai, kartais ko susikirtimų SU policija, 
liau bandė įrodyti, kad ypa- rė ir suorganizavo savo kuo- , }jįna gerų kalbėtojų iš unijos,1 Sužeista du kaimiečiai ir 
tingai laikymas kalėjime ir pelę. 
kaltinimas šio negro darbiniu- nėra iš ko semti, 
ko neva puolime su mirtinu sų darbuotė'daugiau remiasi' bininkų išnaudojimą, 
ginklu (būk tai jis turėjęs pa- tarptautine papėde. Turime kaip kovoti su I 
galį rankose, kuomet suėmė), taip pat TDA Požėlos kuopą, žmoniškesnį atlyginimą, 
niekas kitas, kaip tik bandy- kuri iki šiol pajėgė nuolati-;

niai užlaikyti kalinį, pasiun-1 
čiant po $2.50 į mėnesį. !

Nesenai įvyko antras iš ei-' 
lės piknikas drg. Rakauskie
nės darže. Uždirbome apie 
$16. Sekančiam susirinkime po 
piknike tuojaus tapo išauko- 
ta keletas dolerių delei gyni-

Sustreikavo Miškų 
Darbininkai

kalas paskiria 6 vyrus prie 
grabo nešimo ir kompanija 
tiems darbininkams užmoka. 
Kiek laiko atgal buvo užmuš
tas naujos unijos narys ir nau
jos unijos nariai buvo prie 
grabo nešimo. Bet kompanija 
užmokėjo senos unijos na
riams. Tarpe kompanijos ir 
senosios unijos nėra skirtu
mo, jie viską dirba iš vien. 
Bet nauja unija privertė kom
paniją užmokėt ir naujos uni
jos nariams, kurie ten tikrai; 
dalyvavo. 1

Nauja unija eina į gerajai 
pusę-stiprėja ir atrodo, kad j 
artimoje ateityje senos unijos i 

į visai nebus. Teks matyt, ar jie; 
'savo prižadus išpildys, ar vis-Į 
, ka sutaikys be streiko. Bet

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Cochrane, Ont.—Rugsėjo 
dieną tapo paskelbtas streikas! 
Smooth Rock Falls Gibson j 
Camp 2 ir apie 20 darbininkų i 
apleidom kempes. Tik 
blogai atrodė, kad iš 170 
nių toks mažas skaičius 

reidais1! streiką.

nusileidimo, bet 
visokių trūkumų, ku- 
būti prašalinti.
Unija Gerina Mūs

Sąlygas

Kompanija jau pradėjo! ką sutaikys be streiko.----
darbininkams atmoket už yar-'jeigu lig paskirtam laikui tas 
dus, kur buvo mokama ma- nebus padaryta, tai 
žiau, kaip kontrakte yra pa- bus nesulaikomas.

I rašyta. Taipogi jauni darbi- Veis

streikas

PASAULINES ŽINIOS
labai • 
žmo- 
išė j o

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų 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 YorL
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 jx> pietų.

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslą mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis lietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

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

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 
spaudos lankų—didumo. Kaina; 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-I 
tybėse metams tiktai 1 doleris,! 
pusei metų — 50 cCncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

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

“PRIEKALAS” i

Galima taip pat išsirašyti per;
“Laisvę”

■ ■

FOTOGRAFASIndianos Darbininkai Kovoja Prieškomunistinė Partija 
prieš Gormano Pardavystę į san jose, Costa Ricoj,

INDIANAPOLIS, Ind. — suorganizuota Prieškomu- 
500 Bleaching kompanijos' nistinč Partija, kuri leidžia 

'"’į “Defensa Naci- 
mą Gormano, visuotino au-;onal”- Ta partija buvo su- 

C,,.. Kaip dejų verpėjų streiko pirmi- į daryta, idant laužyt strei-
girdėti, jau kaip iš kurių kem- ' ninko,kuris įsakė grįžt dar- kus bananų darbininkų ir 

Nesenai pats prezi- 
, Streikuoja darbiniAkai nutarė" tęsti ko-• dentas Jiminez sakė, kad ne- 

’ galima vien kulkomis sunai- 
į kint komunistinį judėjimą, i 
•todėl reikia laikraščių, ku-l 
; rie būtų pašvęsti vien kur- 
jstymui žmonių prieš komu- 
; nistus.

Atvažiavę į Cochraną 
dom jau nemažą skaičių strei- 
kiečių, 
kempių, šis streikas apima vi- i 
sas Abitibi kompanijos kempes 
North Ont. provincijoj, i

ra-1

atvažiavusių iš kitų darbininku atmetė paliepi-i savaitraštį 
sis streikas amma vi-1 .. . i__ i,, m.

di- giai pareikšdami, kad vakare [ išvyti

buvo sunku pasitikėti, kad iš-'ir susirinkimų.
rinks gerą. .^2 , *tu laiku ruošti

Iš Mūsų Lietuviškos 
Darbuotės

I pių Skebai tapo po prievarta ban be jokių laimėjimų. Šie kitų, 
streikierių.

darbininkai už didesnį atlygi-' j i i u i ' . v. . . fva del darbo sąlygų pagerimmą, uz unijos pripažinimą hl .*• ®
teisę turėti išrinktus kempėse' 
komitetus, kurie prižiūrėtų ir j-------------------
rūpintųsi darbininkų reikalais, j Visuotinu Streiku Graikai
kas, kuris tęsės ilgoką laiką,; i aliuosavo Komiui. Majorą 
bet vistiek buvo laimėtas • Bet i Graikijos vyriausybė bu

ir pradėjus'vo areštavus Cavallos įmes- j Visų lietuvių kolonijų 
' ............ ! telio komunistą majorą ir į draugai, telkite savo spėkas

‘valdybos narius. Darbiniu-1“Laisves” ir “Vilnies” va- 
iant visko. Tai tas ir priver-! kaį paskelbė visuotiną strei- j jaus mėnesiui.
| tė darbininkus išeiti vėl į strei-^^ reikalaudami juos pa-! -------------------
l\ta streiką veda ir vadovau-j į°SUOt SiaLt'

šiais! ja Lumber Workers Industrial i CeJ° ®m.U!k]US.- b. ” 5 i Išgelbėti 4 Meti) SŪHŲ 
nes Union of Canada. Kiekviena' aplinkiniai kaimiečiai. Įvy- . -------- _ _
1* v 1 • 1 • J • • 1 • • ♦

JONAS STORES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
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

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

mas terorizuoti, ypatingai ne
grų mases, taip, kaip darė 
Scottsboro. Kaltina turėjime 
mirtino ginklo, kuomet nei vie
nas iš policijos negalėjo įro
dyti, kad tą ginklą jis naudo
jo”. Stephens buvo sumuštas 
be sąmonės ir kaip galvoj, taip

NORWICH, Conn. — E. j 
H. Millerienės 4 metų sūnus. 

Naujų spėkų čia beveik kurie aiškiai ir suprantamai vienas policininkas, bet vai-' nu,ej'° ant jėhų; tuo tarpu | 
Todėl mu-! nušviečia apie streiką ir dar-1 džį Įu j buv0 į. j atbėgo gatvekaris. Motina > 

. nurodo versta nal'iiiosnot maiora ir|Puolesl gelbet sunU> lr Pati; 
kapitalistais! P ' -1 i liko užmušta. Sūnus randa-1

į jo valdybos narius. i . n. . _ . _ . ;
i i si ligoninėje. Jam nupjautaStreikienai labai laikosi vie-l --------------- -------

nybės, vyksta, nors ir tolokai, 
j kempės varyti skebų. Kadan- jos karanus Alfonso rasinė-

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

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

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

^niMiiMiiMiiPmWTuiiihiiiioiiiRinioiinoniieiiiMfiioifnoTmsmiomgmFin oiiioniaiiiaiiioiiii

"LAISVES” 
KONCERTAS 

November 1J Lapkričio 

LABOR LYCEUM 
BROOKLYN

Madrid. — Buvęs Ispani- abidvi rankos ir jis, turbūt 
mirs.
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gi daugumas streikierių netu-lj - užsieniu laiškus savo 
n pinigų is ko pragyventi, tai J 
tokie gauna maistą ir guolį iš 
unijos. Darbininkam viena iš
eitis lieka dabar—glaustis prie 
revoliucinių unijų, o ypatingai kų revoliuciją, 
miškų darbininkam priklausyti 
prie Lumber Workers Indus- ' " ’
trial Union of Canada, nes tikI *■ 
jos rūpinas ir kovoja už mūsų 
reikalus. !

Kapitalistų Vergas.

sėbrams, kad darbuotųsi at-, LIM10S bkntulyj Perplauke 
steigti Alfonsui sostą, kaipo ' per JufŲ Pertaką 
“tvirtumą” prieš darbiniu-1 LONDON. — Prancūzas

'2 ; Charles Flourens guminia-

' Naziai Mažina Darbus!
! Chemnitze, Vokietijoj, au
dimų darbininkai dirbdavo 
po 36 valandas savaitėje; 
nuo dabar jiems teduoda 
dirbti tik 24 valandas; au
tomobilių darbininkai vėl 
tegauna dirbti tik dalį laiko.1 

įDresdeno papirosų fabrikas 
. sumažino darbą iki trijų 
j dienų per savaitę. Tarp 
darbininkų plačiai pasklidęs 
slaptas laikraštukas “Prieš- 
fašistinis Veikimas.” j

LABOR DEFENDER MASKARADU BALIUS
Pirmutinis Balius Šio Sezono

Subatoje, 6 d. Spalio (October), 1934
MANHATTAN LYCEUM

66 E. 4th Street, New York City

Phil hard, programos vedėjas
“FREE THAELMANN”—veikalą sulos Workers Laboratory The
atre; New Dance Group—šoks speciališkus Labor Defender šokius. 

Mordecai Bauman—dainuos revoliucines dainas
PARADE OF THE RED SQUARE1—Raudonosios Aikštės Paroda 
su Baųmberg ir Ęaumberger. Dovanos bus duodamos tiems su 

geriausiais Defense kostiumais—žymūs teisėjai.
Įžanga 50 centų—tikietai parsiduoda: I.L.I). ofise, 80 E. 11th St., 

870 Broadway; Workers Bookshop, 50 E. 13th St.

RENGIA N. Y. DISTRIKTAS L L. D.
— - t--'- — *  —- —— .1 ■ ■ -  ...................... .. ■ .1 - . —- - . ... — ~ ......

Užsiprenumeruokite Labor Defender, Amer, vienatinį iliust. žurnalą

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
■ Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

M
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Šeštas Puslapis
rr- “FT

Levine, nukrito nuo

•;: Pirmadienis, Spalio 1, 1934

Ką Parodo Hauptmanno Byla?
re-} kitaip jieško darbininktj veikė- 
su

Richard Hauptmann.
užsigina kaltę

koki yra

visai nu- 
garadžių 

jieškodami 
Kiti detektyvai nuvy-

Buvo leista laikraščių 
porteriams pasikalbėti 
Bruno 
Jis griežtai
Lindberghų vaiko pavogime ir 
išgavime pinigų. Jis sako, 
kad nematęs nei gyvo nei ne
gyvo vaiko, Jis sako, kad ne
matęs ir Dr. Candon, kuris 
Lindberghų pinigus perdavęs, 
žodžiu, Hautpmann .užsigina 
nuo bile kaltės.. Ųž jį reika
laujama $100,000 ka.ucij.os, 
bet jis nedaro jokių žingsnių 
išėjimui. Jo advokatas Faw
cett, kol kas nesako, 
jų planai. ;

Slapta policija jau 
griovė Hauptmanno 
ir kasinėja žemę 
pinigų,
ko ant Hunters Island salos, 
nes, 1932 metais, Hauptmann 
ten daug laiko praleisdavo, ir 
jieško pinigų. Jie rado kokį 
tai žemėje keną, kitur po me
džiu, skylę, tat mano, kad 
gal ten buvo pakišti pinigai. 
Jiems dabar ir barsukų sky-

* lės bus vis slapti padėliai.
Darbdaviai išvijo iš darbo 

Anitą Lutzenberg, kuri buvo 
viena iš gerų Hauptmanno 
draugių ir daug laiko pralei
dus su Hauptmannu ant Hunt
ers salos ir pajūriuose, kada 
jo pati buvo Vokietijoje.

P e n k t a d ienio laikraščiai 
pranešė, kad areštuotas dar 
vienas asmuo, Hauptmanno 
draugas, pas kurį manoma 
rasti pinigų. Policija paėmė 
Visus Hauptmannu dokumen
tus, visus paveikslus, talpina 
juos spaudoje ir jieško tuos 
žmones, su kuriais Hauptmann 
yra nusitraukęs. DaugTaii'šiai 
figūruoja 
Kloppenburg 
ler.

“Journale“
Hunter, kad jeigu Hauptmann 
nebūtų atlikęs bent tuziną 
kvailų žygių, tai jis nebūtų 
pagautas. Hunter iškėlė ve ko
kius faktus.

Po Lindberghų vaiko pavogi
mo buvo padaryta keli desėt- 
kai tūkstančių nuotraukų 
rankraščio nuo tų laiškų, ku
riais buvo reikalauta $50,000, 
ir tos nuotraukos įteiktos paš
tų darbininkams, kad jie sek
tų. Hauptmann važinėjosi 
nuo New Yorko iki Kaliforni
jos, į Yellowstone ir kitur, ra
šinėjo atvirutes ir niekas iš 
pašto jį nesusekė.

Taipgi jis sako, kad $5, $10, 
$20 pinigai, kuriais buvo at
mokėta vagims, kaip žinia, vi
si buvo atžymėti, padaryti 
specialiai su daugiau žalia vie
na puse, viso buvo 4,750 
“bumaškų,“ jų numeriai pra
nešti į visus bankus ir biznio 
vietas ir sako, kad Hauptmann 
išleido net $5,000 tų pinigų. 
$3,000 perėjo; per ,valdžios, Fe- 
deralius Rezervo bankus New 
Yorke ir kitur ir niekas nėr 
pastebėjo. t , , , •

Kas liečia šnipus, kurie va
žinėjo, leido valdžios pinigus, 
neva jieškodami vagių/ tai 
Hunter sako, kad jie uždykfj 
duoną ėda. Jie pasirodė ak
linusios vištos. žinoma, šnipai j <užalojo. .

Daugfaiisiai 
paveikslas tūlo 

ir moters Muel-

rašo tūlas Kent

jr

w.
traukinio platformos ant Hud-i 
son ir DeKalb stoties ir tapo1 
užmuštas ant vietos, 
negali surasti, kur jis

Kol kas 
gyveno.

Žiaurus Išnaudojimas Miesto T?de!’ kad_girtuok|io 1 vi Ir n Ir 1 ei i /yia ne n nrz
Gatvių Valytojų

LaGuardia sušaukė gatvių j 
valytojus darbininkus utarnin-' 
ke, rugsėjo 18 d., 8:00 val.|\' 
vakare, visų penkių New Yor 
ko miesto rajonų. Darbinin
kam po prievarta buvo įsakyta 
ateiti, o jei kurie nepribūsią, 
tai bus baudžiami, bet nepas
kirta bausmė. Todėl susirin
ko 18,000 darbininkų į 
mory,“ ant 
Bronxe.

Čia perstatė LaGuardia da
ryt darbininkams pranešimą, 
po perstatymui pasigirdo mi
nioj baubimai vietoj sveikini
mo aplodismentų. Niekas iš 
darbininkų nežinojo, kodėl mi
tingas sušauktas, tačiaus visi 
suprato, kad ne darbininkų la
bui.

Majoras LaGuardia baubi
mais buvo labai nepatenkintas, 
o labiausiai siuto jo šalininkai, 
kurie jį ten pastatė. Majo
ro pranešimas buvo — kad

jų. ♦ ■ • - • •
Hunter sako, kad Haupt

mann viešai leido tuos pinigus, 
jais mokėjo randą, pirkosi 
drabužius, apsiavus, gazoliną 
ir tt.

' Hauptmann pateko visai ne
tikėtai, gazolino stoties parda
vėjai abejojo ar gera dešimti
nė. Jie užsirašė Hauptmanno 
;automobiliaus laisnius ir - vie
nas nuėjo į banką pasiteirauti 
apie ją. Tada tik ten surado, 
kad tai dešimtinė iš Lindberg- 
hų pinigų, kuriais buvo vaiko 
vagims užmokėta. Tas ir da
vė progą areštuoti Hauptman- 
ną ir surasti pas jį pinigų.

ApkaltintOjai sako, kad kal
tas, kuris buvo atrastas prie 
Lindberghų namo, veikiausiai, 
.vagis jį turėjo del lango ati
darymo, yra vienas iš tų, ku
rių setą rado pas Hauptman- 
ną. Kaltas tos pat kompani
jos, kaip ir kiti. Buck Bab- 
bins, geležinių daiktų krautu
vininkė, tvirtina, kad pas ją 
Hauptmann pirko tuos įran
kius. Sako, kad kopėčių me
dis ir vinys yra toki pat, kaip 
ir pas Hauptmanną atrasta. Iš 
visko matosi, kad šnipai, ku
rie pirmiaus negalėjo susekti, 
kur yra Lindberghų pinigai, 
tai dabar storojasi, visokius 
menkniekius kelia aikštėn, ly
gina, rėkia, šaukia, bet tuom 
pat kartu matosi, kad Haupt- 
manno armydėlis povaliai ma
žėja. Pirmiau šaukė, ’ kad 
Hauptmannui ' nėra jokios be
los, o H dabar jau ' nuskirta 
$100,000. Sako, kad patsai 
Lindbergh netiki, kad vaiko 
Vagystė būtų vieno Haupt
manno ' darbas, jis manoj J kad 
tame turėjo būti daugiau kas 
įvelta. Haftbtmanno visi drau- sunkinimą darbo sąlygų.

> kinai dirbančių miesto valymo 
| darbą] yra apie keliatas tūks- 
I tančių, tie darbininkai pir
miaus dažnai gaudavo dirbt, 
o diabar retai kada gauna die-1 
na kitą padirbt.

Į Tuo tarpu 16,000 aplikacijų 
lyra paduotų reikalaujant gat
vių valymo darbo. Apie davi
mą jiems darbų, ponas LaGu
ardia visai nemano, net ir ofi- I 
sas, kur priimdavo aplikaci-Į 
jas jau uždarytas. Įstatymas}

> ir iste
riko klajonėse nori užrėkti sa
vo renegatišką poziciją. Jie 
rėmė tekstiliečių streiko metu 
ADF vadus. Tie vadai par- 

i davė darbininkus, tą mato vi- 
i<si. Jie neprisideda nėi prie 
: prieškarinio ir .priešfašistinio 
; kongreso, jie išduoda ir kitas 
darbininkų kovas, tat mano, 
kad riksmu paslėps nuo dar- 

, bininkų savo išdavystes.
I ' 1 ' •_____ _!

noiiiiiiKų į “Ar-,_- •« u 11 v
168-tos gatvės, Kompanija Yra Kalta uz zzwnr rt ■ «• ■ v“Monro Castle” Aukas

Ant “Morro Castle“ žuvo 
134 gyvastys. Išnaudotojai ir 
kapitalistinė spauda rųetė bė
dą ant darbininkų ir komunis
tų. Bet tardymai darbininkų 
ir laivo viršininkų parodo, kad 
ant to laivo buvo vežama me
džiaga bomboms gaminti. Da-I 
bar Fano liudija, kad ant to i 
laivo nuolatos buvo vežama} 
parakas ir sprogstanti medžia
ga. Vasario 19, 1934 metais, 
jis vežė 100 baksų juodo pa- 

miestas bankrute, pinigų netu- rako. Kovo 24, 1934,—60}
ri. Miesto darbininkai turi baksų juodo parako. Balan-1 
suremt pečius, gelbėti savo bo-!džio 4, 1934, jis pergabeno 8 
sus—miesto administraciją. [baksus sprogstančių medžiagų.

Nelabai senai miesto darbi- Birželio 9, 1934 metais,—9
ninkams buvo numuštos algos baksus kanuolių parako ir 21 
ir vietoj dirbt aštuonių valan- d. liepos, 21 bačką kanuolių 
dų, darbininkai verčiami nuo Į parako ir 38 baksus juodo pa- 
10 iki 12 valandų dirbti į die-i rako. Štai kas kaltas už tų 
na be mokesčių už viršlaikį, , žmonių gyvastis
Jei pagauna besišnekant dar-;kuri ant pasažierinio laivo ve-į 
bininkus su pašaliniais arbajžė karo pabūklus! Laike gaiš-j

gai yra po nuožiūra,'tūlus se 
kioja. 'i

Greitai Sustreikuos 40,000 
Laivakrovių Darbininkų

Kitą pirmadienį rengiasi iš
eiti i streiką 40,000 laivakro- 
vių ir laivų darbininkų. Prie 
streiko rengiasi abi unijos: da
lis Amerikos Darbo Federaci
jos ir kairiųjų darbininkų uni
ja. Tarpe unijų, vedamos de
rybos, kad abiejų organizaci
jų nariai bendrai stotų į kovą 
prieš išnaudotojus.

Lietuvis Žiaurus Tėvas
Bridge Plaza teismabutyje 

sulaikytas po $5,000 kaucija 
T. Patašius, 41 metų am
žiaus, 118 Varet St. Jis taip 
baisiai sumušė savo sūnų Joną 
Patašių, 13 metų berniuką, 
kad ‘vaikė' ' labai sudaužytas 
veidas, užmesta akys, sukapo
ta nti^ara. ‘Vaikas sako, kad 
tėvas jį’mušė kumščiais ir dir
bi į kurį skustuvą:galanda. Sax 
kė, kad vaiką mušė :už tai-, 
khd jis nepasakė, ’kur yra jo 
notina, su kuria tėvas jau du 
netai persiskyręs. Tėvas teisi
nasi ir sako, kad būk vaikas 
parkritęs ir į kėdę taip save

>

mėnesių
prigėrė

G. F. Kadner, 17 
vaikas, Great Necke, 
duobukėje, kurią buvo iškasęs 
jo tėvas del žuvų. Vaikas} 
kaip tai persivertė per vielų | 
tvorą, įkrito į vandenį ir ten 
rado mirtį. ‘

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

t
f

Komunistų Partijos Prakal
bos Rinkimų Klausimu

Pinjiadienj, 8 vai. vakare, 
bus prakalbos Roebling ir Š. 
3rd St. Kalbės ‘M. Stone, H. 
Center ir kiti. Lietuviai dar
bininkai privalo lankytis į šias 
prakalbas. Kalbėtojai kalbės 
per garsiakalbius.

BROOKLYN CIVIC OPERA ASSOCIATION 
perstatys per dvi savaites, pradedant 

fieštadienj, 29 rugsėjo

GRAND OPERA
Brooklyn Academy of Music 

šešt. vak. 29 rugsėjo: AIDA
Sekmad. vak. 30 rugsėjo: RIGOLETTO I
Pirm. vak. I spalio: Cavalleria & Pagliacci I
Antrad. vak. 2 spalio:
Treč. vak. 3 spalio
Ketv. vak. 4 spalio:
Penkt. vak. 5 spalio: Samson & Delilah

FAUST 
CARMEN 

I.A TRAVIATA

Prieinamos ’ kainos — 5Oc 
REZERVUOTOS SĖDYNĖS jr aukščiau

a

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.

LDS 13-tos kuopos mėnesinis susi- 
— kompanija,! rinkimas įvyks pirmadienį, spalio 

I (Oct.) 1 d., Kyburio svetainėje, 950 
i Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. 
! Kiekvieno nario pareiga pribūt

tarpe savęs, tuojaus tampa su-.iro ant laivo buvo 20 dėžių su «i susirinkimą.
spenduoti ir atleidžiami iš dar- j medžiaga bombas daryti, 
bo pakol įvyks teismas. O teis-} 
mo bausmė už tokius prasikal
timus nuo 5—10 dienų veltui . 0. • - i j ,
dirbt arba visai atleidžiami iš Į mu Muvejams Lokautą 
darbo.. Jeigu darbininkas par j 
sitraukė, likusieji turi atidirbt 
už jįi '
■ Ponas LaGuardia ruošia dar 
naują algtj kapojimą ir ap-

Lai-

Komitetas.

i

APLA 22 kp. susirinkimas ĮvyksI m un. 4,4, n.p. ounixiimuiiao įvyno

Išnaudotojai . Skelbia Marški- į Š£ie -Lis^lastlnyV’8 vaL
Į Visi nariai malonėkite dalyvaut ir 
! naujų narių atsiveskite.

A. Baltaitis.
Nacionalė. ąspociacija marš- ______ ___________________

kinių ir vąikų b.liuskių siuvimo I ' ?’ i a t

skelbia lokautą. Pirmadienį' IŠRANDAVOJIMAI 
bus uždaryta virš 100 dirbtu
vių, kur dirbb nemažiau 25,- 
000 darbininkų ir darbininkių, vanduo. 
Išnaudotojai' sa’ko; kad jiems prie City Line sekcijos,

PASIRANDAVOJA 6 dideli kamba
riai su visais patogumais, šiltas 

Randa—$35 į mėnesį, arti 
, reikia va- 

4. mt> a m.n n nn : žiuot Fulton St. /linija, išlipus že-net NKA sistema yra nepa-i .. \ , ri ,. ... .. i myn reiks eit, paskui dar du bloku
kenčiama, kad jie negali mo- paeit iki Drew Ave. Kreipkitės: J. 

,kėti darbininkams didesnes ai- Uzup, 432 Drew Ave., Brooklyn, N.Y. 
’gas ir dirbti tik po 36 valan
das į savaitę. Daugelyje tij 
dirbtuvių darbininkai ir darbi
ninkės dirbo už kelis dolerius į 
savaitę.

(231-233)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVlįj ANGLIŲ KOMPANIJA) H į1

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

i'

Trumpos Žinutės
Policmanas J. J. Fraser mi- 

toks: jei aplikantas negauna j re Kings County ligoninėje, 
darbo per du metu, tada jo Pereitą trečiadienį jį peršovė 
aplikacija tampa išmesta.

Prie miesto valymo darbas 
labai ėda drabužį ir avalinę, 
ką darbininkai turi pirkt už 
savo pinigus ir dar miesto vir
šininkų nurodytoje vietoje, kur 
reikia brangiau mokėt negu 
kitose krautuvėse.

Reporteris.

vagis, kuriam Fraser paken
kė apvogti automobilių šapą.

Sam Rogers, 57 metų am
žiaus, 560 Beck St., nupuolė 
nuo penkto augšto namo stogo 
ir užsimušė. Sako, kad jis ne
tiksliai nupuolė.

..į—■■P**^*' Telephone: FOxcroft 9-6901

, BALČIŪNO ' ■
LIETUVIŠKA

| ORCHESTRA

“Daily Worker” Vajus
Dąbar yra vajus, kad su

kėlus “Daily Workeriui” $60,- 
000. Tai pirmas vajus šiais 
metais. Kartu “Daily Wor- 
keris” 
tos 8 
darbininkas žino, 
sunku revoliuciniai 
verstis. Kiekvieno 
paremti savo partijos 
M- ,

Pasitikimui “Daily 
rio” 8 puslapių laidos 
giamos prakalbos. Jos atsibus 
sekmadienį, 7 d. spalių, Cent
ral Opera House, 6th St. ir 
3rd Avė.

R. QuinoeSi ir jo sūnus Her
man buvo areštuoti laike ban
domųjų balsavimų. Magistra
tas Ervin juos ; paliuosavo be 
bausmės. .< • .

1 Pristatau Parengimams Gerą Muziką Tfe

321 Chauncey Street. 18 Stags
Brooklyn, N. Y.

= J

Kartu “Daily Wor- 
rengiamas leisti nuola- 
puslapių. Kiekvienas 

kaip yra 
spaudai 
pareiga 
dienraš-

< Julia Sabena,. 56 mėtų, 4121 
Third. Avė., mirė/nuo širdies 
ligos. Senė mirė laike jos duk
ters gimdymo dvynukų. Vai
kai užgimė sveiki, jos duktė 
Rose paimta į ligoninę.

Worke- 
yra ren-

Girtųjų Renegatų Liežuviai
“Laibutis“ Pruseika, maty

ti, gerai trukterėjo Roosevel- 
to štofo pirm negu griebėsi re
daguoti vėliausį “Klampynės“ 
numerį. Janų viskas apsivertė 
augštyn kojomis. Pradėjo 
apie Komint'ferno ‘ liniją; o‘už
baigė apie drg. Fultaniutę. Rė
kia, šaukia, putoja. Kodėl?

PARDAVIMAI
PARSIDUODA labai gražus 8 šmo

tų “dining room” setas. Parduo
siu už labai žemą kainą. Yra vienas 
didelis stalas (susėst gali 10 žmo
nių) 5 krėslai, vienas didelis “buffet” 
ir “china closet,” su visu setu eina 
ir skurinis užklodas del stalo. Greitai 
kreipkitės:

M. Buivydas, ,
741 McDonough Str., 

Brooklyn, N. Y-.
(231-236)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABČRIUS

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.

’ I

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams b.arus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokiu^ medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamąs

Charles Alex & T. Markus
208 Grund St. Ext. -1 Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306 - -:
J.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd 8t.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND ST

;', f (BIELIAUSKAS). ■ < H'
v. ..j i u h L H M

LA1SNUOTAS graborius
': S t

BROOKLYN, N. Y

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

tas ir už prieinamą kainą. •

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue 
. BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZVICIUS
LIETUVIS GRAĘORIUS >

• < . (Undertaker)' /
Veda šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito- 
Idem reikalam.
402 Metropolitan Avenue

(Arti Marcy Avenue)
• BROOKLYN, N. Y.
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Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos > Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 

. -N e r v ų Ligos 
Chroniški Skau- 
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 negerumų, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr.' Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams,

< ’2311' Bedford^ Avenue '

BROOKLYN, N. Y. J

įsisteigęs 25 metai t » <
Tarp 4th ‘AVe. ir Irving*?!.

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

t
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