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“Mokytas” Prūseika. 
Kam Kalbėti—Jam Tylėt.
Be Sustojimo 7,707

Mylios.
Filosofų Kongresas.
Radio iš Po Jūrų, 
žodžiai ir Darbai.

Rašo D. M. šolomskas

Buržuazinio raugo lemonas, 
ponas Prūseika prabilo apie 
mokslą. Jis klausia, kiek mes 
išmokinome mūsų veikėjų. Da
bartinis Centro Biuras ir visi 
kiti vadovaujanti draugai kas į 
metai turi net po kelias klasi-; 
nes mokyklėles suaugusių ir > 
jaunuolių, kur mūsų draugai la- į ; 
vina, mokina veikėjus. Tegul 
ponas Prūseika pasako, kiek jis 
pasidarbavo lavinime mūsų ka
drų, kada jis buvo “neklaidin
gu” judėjimo vadu? Jis ne tik 
negelbėdavo, bet dar juokus 
krėsdavo iš tų draugų, kurie la
vinosi.
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Vienykitės! Jūs Nieko
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N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o (ši almėsite 
Pasaulį!

Metai XX’.V, Dienraščio XVI

tas ir tas 
Sąj u n gos 
Kam kal-

Mes bu- Vaizdelis iš Kerch plieno fabriko Kryme, Sovietų Sąjungoje.

Renegatas Prūseika virto pra
našu ir šapaiioja, kad 
negalėtų būti Sovietų 
Komunistų Partijoje, 
bėti, bet Leonui tylėti,
vome, esame ir būsime Komu
nistų Partijoje, o poną Prūsei- 
ką Komunistų Partija išdrėbė 
iš savo eilių ir tam nereikėjo 
nei SSSR Komunistų Partijos. 
Gi Leono bičiulis Butkus, kaip 
didžiausias bailys, pabėgo iš 
Sovietų Sąjungos, nes jautė, kad 
jam ten ne vieta, o Prūseikai 
kojos sudrebėjo, kada buvo pa
siūlyta jam važiuoti į Sovietų 
Sąjungą; sako, bijau, kad 
“manęs nepądėtų į kalėjimą.”

Sovietų Sąjungos orlaivinin-j
kas Gromov ir dar du kiti la-i rą, kaipo vyriausią tikslą, 
kūnai be sustojimo atliko kelio-1 ---------------------

BENDRO FRONTO KOVON PRIEŠ KARA 
IR FAŠIZMAI—ŠAUKI A 2-RAS DIDIS« 

PRIEŠKARINIS ŠALIES KONGRESAS

SSRS Apvaikščiojo I-jo 
Internacionalo Sukaktį!

MASKVA.— Sovietų Są
jungoje rugsėjo 28 d. buvo . 

; plačiai minima 70 metų su- i 
j kaktis nuo Pirmojo Inter- 
j nacionalo įsikūrimo. Jis 
buvo įkurtas vadovybėje 
Karolio Markso ir Engelso Į 
ir vadinosi Tarptautine i 
Darbininkų Sąjunga. Tai. 
buvo revoliucinis Internaci-: 
onalas, kuris padėjo pagrin
dus tarptautinei darbininkų 
kovai už socializmą.

“Pravda” atžymi, jog i 
Pirmasis Inter nacionalas |. 
grūmėsi prieš i 
ir kairiuosius nukrypimus, 
prieš sektantišką darbinin
kų spėkų skirstymą, prieš 
smulkiosios buržuazijos va
dinamą “socializmą” (pru- 
donizmą, lasallizmą ir kt.). 
Jis auklėjo minias dvasioje 
darbininkų t a r p t antišku- rytų paliaubas su ^apitalis-; vos." Jie pasikasė ir po žuvū- 
mo, ir nutiesė pamatus ko-, tais. Jis žad-jo UŽ kokio siems pastatytu paminklu, nore-I 
vai už proletariato diktatu-: m-negio gu-aukti L ................................

grupes atstovų nuo kapitali- °' , y ,. . -| i.., / i \ • 1 rugs. 13 d. sušaukė didoka su-stų ir darbininkų (vadus) ir (si 
su jais bendrai pasikalbėti,1 hitlerininkus.
'kaip įvykdyt santaiką tarp ) ; _

Roose- į <

dešiniuosiusi Roosevelt Liepia Darbi- ji Ž|N1OS g ]JETUVOS| 
į mokam Pasiduot Bosam! —:— - - - - - -

_ (Naziai Norėjo Nugriaut 
WASHINGTON. Pre-; Lietuvos Karių Paminklą 

zidentas Rooseveltas savo!
■prakalboj per radio pereitą! Klaipėdoje hitlerininkai j

i -j. . . -v , _ . v rovė gėles nuo kapų Lietuvossekmadienį atsisauke j sa-. k;ll,,lvi|. kritusių k(^)je už pri_.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
L

Federacija Priauklėjo
Kompaniniy Unijų
SAN FRANCISCO, Cal. 

s Darbo Federacijos suva-

nę 12,411 kilometrų (7,707 my
lių). Jų orlaivis nebuvo ore 
papildytas kuru. Jię išskrajojo 
75 valandas. Tai ilgiausia vie
no pradėjimo kelionė oru, kokia 
pasaulyje kada buvo atlikta. 
Orlaivis padarytas Sovietų Są
jungoje ir iš savų medžiagų. 
Tas parodo, kaip toli pirmyn 
nužygiavo Sovietų Sąjungos or- 
laivininkystė.

nu"Įžiavimui duoto raporto rei- 
W % XX XS|

kia spręst, kad per vienus 
lies darbininkus, kad pada-įjungimą Klaipėdos prie Lietu- metus Federacija tegavo 

apie 500,000 naujų narių. 
Pernykščiame suvažiavime 

mažas dami Ji nugriauti, bet nepavy- Washingtone jos preziden- 
Lietuv°s patriotai todėl ^as Qreen smahkavo, kad 1 *z 11 o ii I x a! zx I y' rt 11 '
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Į sirinkimą ir smarkiai išplūdo menesių turėsią

Pragoję, čecho-Slovakijoje, 
atsibuvo aštuntas pasaulinis fi
losofų kongresas. Ten dalyva
vo virš 700 buržuazijos moky
tų. Jų tarpe ėjo smarkūs su
sirėmimai demokratijos ir fa
šizmo klausimu. Vokietijos fa
šistiniai mokslinčiai siūlė, kad 
“reikia grįžti prie mythiškos 
(pasakiškos) pasauliažvalgos 
akmeninio amžiaus.” Kongrese 
nedalyvavo Sovietų . Sąjungos 
atstovai, bet apie SSSR buvo 
nemažai kalbama, 
dalyviai karštai plojo, 
vo suminima Sovietų 
vardas.

Socialisto Kongresmano Bergerio Našlė Apgailestavo, Kad 
Visa Socialistų Partija Neprisidėjo Prie Vieno Fronto 
Prieš Karą Ir Fašizmą; Kovokime, Kol Dar Nepervėlu!
CHICAGO, Ill. — Perei- Laisvės Sąjungą. Bergerie- 

tą sekmadienį Ashland Au- nė savo kalboj gailėjosi, kad 
ditorium buvo suskaityta jinai dar nėra atstovė tie- 
virš 3,000 delegatų įgalioji- siog nuo Socialistų Partijos, 
mų Antrame Jungtinių Vai- bet sako, “aš tikiuosi kita- 

ir me jūsų kongrese būti savo 
partijos atstovė.” Ji prana
šavo Socialistų ir Komunis
tų Partijų suvienytą frontą 
kovoj prieš karą ir fašiz
mą.

Kaip jau minėta, kong
rese dalyvauja eilė delega
tų nuo įvairių socialistų lo
kalų. Tatai rodo eilinių na
rių traukimą į vienybę su 
komunistiniais darbininkais 
tuo reikalu. Reikšmingas 
taipgi dalykas, jog kongre
se dalyvavo ir Louis Perri- 
gaud, vienas iš Francijos 
socialistų laikraščio “Le Po- 
puiaire” redaktorių. • 

‘ Darbo . unijos turėjo žy
mią atstovybę, nors vis dar 
neužtenkamas skaičius uni- 
jistų delegatų buvo šiame 
kongrese. Tėmijant, ta- 
čiaus, pasmarkėjusį darbi
ninkų kairėjimą, niekas ne
abejojo, kad iki sekančio 
kongreso į priešfašistinį ir 
prieškarinį darbą įsitrauks 
kur kas daugiau darbo uni
jų-

Be kitų, sakė prakalbą ir 
buvęs caro generolas Ja- 
chontov.

stijų Prieškariniame 
Priešfašistiniame Kongrese. 
Bet kongresui beposėdžiau- 
jant pribuvo vis daugiau at
stovų nuo darbininkų, far- 
merių, inteligentų ir smul
kiųjų biznierių. Taigi da
bartinis kongresas žymiai 
didesnis už pernykščią, ku
ris įvyko New Yorke ir tu
rėjo 2,600 delegatų..

“Vienas frontas, vienas 
frontas kovai prieš karą ir 
fašizmą!” taip ir skambėjo 
visų darbininkų ir kitų da
lyvių prakalbose.

Amerikos Komunistų Par
tijos ' vardu sveikindamas

10,000,000 narių. O dabar 
narystė vargu beviršija 
2,500,000. Daugelis ir tų ne-

r
1,800 didelių lokalų tiktai 
90,000 narių temoka uniji
nius mokesčius.

Užtat Darbo Federacijos 
vadai su Greenu priekyje, 
malšindami darbininkų ko
vas, eidami išvien su NRA, 
per metus antra tiek dau
giau priauklėjo kompaninių 
unijėlių.

• j 3 < J ' • ■ f ■ į v y xxu.j' u oan vePasitaisantiem Buožėm darbo ir kapitalo. ____ ,. . . . v __ _______ ____
( '-U , '. • . Į veltas faktinai liepia darbi? i4 Kalėjimo uz Laišką bemoka duoklių. Pav
MASKVA.—-Sovietų . Cen-, ninkahis nestreikuot, kol!, iš Kanados

tro Pildantysis Komitetas ;j0 perorganizuota NRA I KAUNAS. — Kariuomenės 
t išleido patvarkymą apie j “apsaugos” teises vienų ir teismas nubaudė 4 metais sun- 
_ septinto Visos. Sovietų Są-ipįtų. darbų kalėjimo buvusį

jungos Kongreso rinkimus, i Amerikos Darbo Federa-'^™dieti Juozą B!-ų; . J,is’ mat’ 
'1930 metais paraše laišką savo 
pažįstamam pradinės Panoterių 

r mokyklos mokytojui Juozui ši- 
bailai. Bilius laiške rašė, kad 
ateina valanda, kada fašistiniai 
diktatoriai Mussolini, Pilsudski, 
Smetona • ir kiti turės duoti at
skaitą.

Mokytojas šibaila išdavė lai
šką valdžiai; sugrįžęs iš Kana
dos Bilius tapo areštuotas.

jungos Kongreso rinkimus. •
Bus duodama balsavimo, tei- cijos prezidentas Green tuo
se dirbantiems naudingą į jaus pasveikino Rooseveltą 
darbą vaikams ištremtų! pasiūlymą. Jis dar
buožių, pabaustų už kovą ’ prįe prezidento Hooverio 
prieš Sovietų tvarką. Patys į buvo padaręs sutartį su bo- 
buožės, išbuvę ištrėmime Į sajs nestreikuot del darbi- 
penkerius metus ir gerai ('nmkų algų, kol “praeis” 
dirbę, taipgi galės balsuoti, krizis. Dabar Rooseveltas 
jeigu išreikš pritarimą so- savo kalboj irgi mulkino
vietinei tvarkai.

Jaunesni 
kada bu- 
Sąjungos

kad krizis galės praeiti. Jis 
klastuoja skaitlines, būk per 

Ar Tai Geradarystė? ■ienus me,tus, ^ar-
5

iš- kongresą, drg. CL Hatha
way, “Daily Workerio” re
daktorius, ragino visus, ne
paisant politinių bei religi
nių skirtumų, susivienyt ko
vai prieš karo ir fašizmo 
pavojų, kol dar nepervėlu, 
“kol dar į Washingtoną ne- 
atmaršavo koks Hitleris.”

Žmona mirusio socialisto 
ex - kongresmano Viktoro 
Bergerio ir Helen Barr, žy-j n j jmios socialistų veikėjos, at-

Vadas Kyan Vėl BandO jstovavo Moterų Taikos ir

WASHINGTON. — Ver
stinų bedarbiams darbų sto
vykloms (C.C. Camps) per 
paskutinius 18 mėnesių bu
vo išleista, kaip giriasi jų 
valdyba, $443,000,000. Už 

ituos pihigus buvo darban 
šakojo, kaip jie dirba. 'Sovietų paimta 850,000 jaunuolių; 
darbininkija dideliame entu- todėl kiektienam vidutiniai 
ziazme daugiausiai atsiekė stra- išeina, krūvon sudedant* ai- X ~ C XX. ^x x 4-X ■* k • ii. I . ! * i • n/
technikoje ir po jūrų bangomis, jbužiu^’tilTpo'$5^^SŪ cen- 

Trys metai atgal, kada Japo- tais, per pusantrų metų lai- 
nijos imperialistai užgrobė ko. Koks gi “laišvaš” dar- 
Mandžuriją, tat, jie pareiškė, bininkas dirbtų už tą algą ir 
jog kaip tik dalykai susitvar- dar eįtų į verstiną karišką 

muštrą, kurio yra mokina
mi tie jauni bedarbiai?

Sovietų Sąjungos specialistai 
darbininkai iŠ komisijos “Ep- 
ron”, kėlimui iš jūrų dugno 
laivų, buvo nusinešę į jūrų dug
ną radio prietaisus, ir iŠ ten pa-l

ban sugrįžę 4,000,000 bedar
bių. O Tautų Lygos Dar
bo Biuras rugs. 30 d. pa
skelbė, jog visame pasaulyje 
per metus išnaujo gavo dar
bą tik 3,000,000; bet dar 
Lygos Biuras perdeda.

ir

Už Raudoną Vėliavą 
Metai Kalėjimo

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas nusmerkė Joną Dargu
žį 5 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo už tai, kad jis su tūlu 
Pasipavičium iškėlė raudoną vė
liavą ant telefono vielos ant 
Ukmergės Šėtos vieškelio. Pa- 
sipavičius be bausmės paleistas, 
girdi, kaipo “pamišėlis.”

tosferoje, o rl a i v i ni nkystėje, jgas, maištą, pastogę ir dra- 
technikoje ir po jūrų bangomis. |

kys, taip greitai jie apleis Man- 
džuriją. Dabar - Mandžurijoje 
yra 100,000 Japonijos armija, 
500 orlaivių, šimtai tankų ir jie 
nei nemislija ją apleisti. Prie
šingai, jie viešai kalba apie 
Mandžurijos “nepriklausomy
bės” komedijos užbaigimą ir 
jos prijungimą prie Japonijos. 
Komunistai senai sakė, k

CHICAGO, Ill. — 49 socia
listai delegatai Antrame 
Prieškariniame ir Priešfa
šistiniame Kongrese nutarė 
y jenų frontu sų komunistais 
kovoti prieš karą ir fašiz* 
mą. , t ' j;

J. Siurba.

Streikavusieji Audėjai 
Išmėtomi Iš Namų

Spindale ir Forest City, 
North Caroline j, išmeta 62 
streikavusių audėjų šeimy
nas iš Alexander Manufac
turing 
kų.

Parduot Laivakrovius
NEW YORJC — Indust- 

rinės Marininkų Unijos 
šaukiamas visuotinas laiva- 
krovių ir laivų darbininkų 
streikas spalio 8 d. gauną 
stambaus pritarimo iš Dar
bo Federacijos Tarptauti
nės Laivakrovių Sąjungos 
narių.

Pereitą šeštadienį Fede
racijos laivakrovių Jokalas 
808 atmetė J. ‘ P. Ryan’o pa
siūlymą, brukantį darbinin
kams mulkinančias derybas 
su bosais.f Ryan yra Darbo 
Federacijos L a i v a k rovių 
Unijos prezidentas ir nuo 
senai žinomas jų išdavikas.

Lokalo susirinkime nariai
Kompanijos . namu- pritarė Industrinės Unijos

Sovietų Lakūnas Gavo Didvyrio Titulą
MASKVA.—Lėktuvu RD 

Sovietų lakūnas komandie- 
rius Michail Gromov vienu 
pradėjimu išskrajojo, nenu
sileisdamas žemyn, 7,707 
amerikoniškas mylias, išsi
laikydamas ore 75 valandas, 
su tuo pačiu gazolinu, kurį 
turėjo pasiėmęs pirm ky
lant oran. Nuolatinės oro 
kelionės ilgiu ir išsilaikymu 
ore jis sumušė visus pasau
lio rekordus.

Už tai Sovietų vyriausybė 
suteikė Gromovui titulą

(garbės vardą) “SSRS Did
vyrio.” Tas titulas buvo 
įsteigtas keli mėnesiai atgal, 
ir jį pirmieji gavo tie la
kūnai, kurie išgelbėjo nu
skendusio laivo “Čeliuskino” 
žmones nuo šiaurės jūrų le
dyno. Gromov yra dar tik 
35 metų amžiaus.

Lėktuvas RD su visomis 
savo dalimis yra pastatytas 
Sovietų Sąjungoj. Prie jo 
nėra nei mažiausio daikto iš 
užsienių.

vie
nas dalykas imperialistų įžo
džiai, o kitas jų darbai. ,

Sovietų Sąjunga įstojo į TJlU 
tų Lygą. Tas labai nepatiko 
Japonijos imperialistams, Jie 
savo spaude, sušuko: “Įstoji
mas Sovietų ' Šąjdrfgos į Tautų 
Lygą negalima išaiškinti ,bept 
kokiais protingais sumetimais.

Tautų Lyga daro didelę kvaily
stę, priimdama ir sustiprinda
ma Sovietų Sąjungą.” Ne Tau
tų Lyga sustiprino Sovietų Są
jungą, o Sovietų Sąjunga, įsto
dama į Tautų Lygą, vardan tai
kos reikalo, išgelbėjo ją nuo ga
lutino pakrikimo.

’• Lenkijoje mirė kunigaikštis 
Jakob Potocki, kuris turėjo 
daugybę namų, 150,000 akrų že
mės, desėtkus dvarų ir tt, apieį 
20 /nhilionų dolerių tjurto. štai 
kas Lenkijoje viešpatauja^ — 
ponija. ’ . *

Lovestoniečiai Išmeta 
Kovingus Darbininkus
PATERSON, N. J.—Lo- 

vestonietis vadas Keller ir 
sėbrai išmetė iš Darbo Fe
deracijos Audėjų Unijos vie
tinio 1 Pildaiičibįjpk Komiteto 
narystės kovingą ^štreikierį 
Luigi Valgo. BWo 11 bal
sų "sudaryta ūž išmetimą, 
bet' 4 balšavo už Valgo pa
likimą. ’’u ' i n-

Lawrence, valstijos 
Federacijos prezi- 
grūmoja iššluot iš

Darbo 
dentas: 
audėjų unijos visus “raudo
nuosius”.

Roanoke Rapids audėjai 
buvo pasirengę pereitą pir
madienį streikuot, idant pri
verst; kompanijas, kad atgal 
priimtų darban visus, strei
kavusius audėjus} .verpėjos. 
Fr. Gorman ir kiti vadai 
griežtai uždraudė naują 
streiką. ■ .. ■' •

reikalavimams, kad laiva- 
kroviams būtų mokama po 
$1 už paprastą darbo valan-

Muilu Nepašausi
COLUMBUS, Ohio.—Ka-

Maži, Bet Žalingi
GENEVA, N. Y. — Cor-

Pierpont ir Chas Mak- nep įr gyracuse Universite- 
dą ir poA$\^už”viršvaian-;ley Pasidarė iš muilo “revol- 
dį, ir kad laivų kompanijos 
įvestų 30 valandų darbo sa
vaitę.

Sofija. — Jugoslavija pa
darė politinę . įr prekybos 
sutartį su Bulgarija. Abi
dvi šalys, yra fašistų valdo
mos. . Sutartis, veikiausia 
kreipiama prieš Italiją.

verį” ir juom grūmodami 
bandė pabėgti iš. kalėjimo. 
Bet tuom neprigavo sargy
binių, ir Makley tapo nu
šautas, o jo sėbras pagautas 
ir kameron sugrąžintas.

Turkija, pagal naujausias 
skaitlines, turi 18,000,000 
gyventojų.

i tų gamtmokslininkai savo 
susirinkime a p s k a i tliavo, 
kad vabzdžiai Jungtinėse 
Valstijose per metus padaro 
žalos lakuose, daržuose ir 
soduose už $2,000,000,000., 
Tų vabalų yra virš 6,000 
skirtingų veislių. Piktžolės f 
gi padaro $1,500,000,000 me
tinių nuostolių.

' Į ft
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Pastojo Kelią Komunizmui, 
Atidarė Duris Fašizmui

Kalba Otto Bauer, vadas Austrijos so
cialdemokratijos, kuris laike Dollfusso 
surengtos skerdynės darbininkams, pa
liko eilinius socialdemokratus ant bari
kadų ir išsinešė savo kudašių į čechoslo- 
vakiją. Jis negali užmigti dieną ir nak
tį. Jis nori sulaikyti socialdemokratus 
darbininkus nuo perėjimo į komunizmo 
frontą.

Betone tas čia mums rūpėjo. Čia no
rime išgirsti to pono pamokslą apie tai, 
kaip jis ir jo kolegos prirengė dirvą Au
strijos fašizmui. Baueris stačiai di
džiuojasi, kad jis ir jo sėbrai atmušė ko
munizmą, neleido jam įsigalėti Austri
joj ir tuo atidarė duris kruvinajam fa
šizmui. Štai ką jis gieda:

Kodėl komunistai laike vasario įvy- 
f kių ir po tų įvykių iki šiai dienai taip 

sunkiai atakuoja Austrijos socialdemo
kratiją? Kodėl jie. mums primeta 
kožną kvailą melą, kožhą sekrėtnai pa
kištą pareiškimą? Ogi todėl, kad Au
strijos socialdemokratija, pagelba ga
lingos organizacijos, išblaškė (paver
tė į niekus) komunizmo isiy^ržįmą Au- 
strijon, todėl, kad “Austrijos marksiz
mas” užtvėrė komunizmui kelią j Au
striją pagelba tokios ideologijos, kuri 
smarkiai atsiliepė į darbininkų protą. 
Istorija pati, ypatingai 1919 metų pri
tyrimai, padarė Austrijos darbininkus 
komunizmui neįkandamus taip, kad 

• įtakinga Komunistų Partija nie
kados neturėjo progos išsivystyti Aus
trijoje.
Pasakyta aiškiai, drūtai ir begėdiškai 

atvirai. Nuo pat 1919 metų revoliucijos, 
kuomet socialdemokratų vadai padėjo 
buržuazijai paskandinti darbininkus 
kraujuose, socialdemokratija laikė užtve
rus kelią komunizmui. O tas reiškia, 
kad socialdemokratija sėkmingai turėjo 
užnuodijus Austrijos darbininkų protą ir 
galėjo, pagelba buržuazinės valstybės ir 
darbdavių, neleisti Komunistų Partijai 
išsivystyti į galingą spėką. Ta spėka bū
tų galėjus pastoti kelią fašizmui, bet jos 
nebuvo. Tuo būdu fašizmui durys buvo 
atdaros ir jis įmaršavo. Jam pasidarba
vo socialdemokratija. Tą dabar mato 
apgauti, parduoti ir fašizmo terorizuo
jami socialdemokratai darbininkai. To
dėl jie kratosi nuo tokių Bauerių ir vie
nijasi su komunistais. Tas desperacijon 
varo senuosius vadus. Mat, jie lieka ge
nerolais be armijos.

Istorinė Bendro Franto Sutartis 
Tarpe Komunistą ir Socialistų 
Amerikoje

Vadai prieš, eiliniai nariai už. Tokia 
dabar vystosi situacija Socialistų Parti
joj. Kaip ilgai vadai atsilaikys prieš na
rius, tai kitas klausimas. Tas priklau
sys daug ir nuo’to, kaip komunistai mo
kės pasiekti ir užmegsti ryšius su eili
niais socialistais. Kurie turi iliuzijų, kad 
bendras frontas galimas su Socialistų 
Partiją be, laimėjimo pirma tai idėjai 
apačių (narių), tie apsigaudinėja save ir 
apgaudinėja kitus.

Du be galo svarbūs atsitikimai įvyko 
šiomis dienomis. Jau rašėme, kad Nor
man Thomas įsakė North Carolinos So
cialistų Partijos distriktui nieko bendro 
neturėti su komunistais, nes kam Komu
nistų Partija kritikuoja United Textile 
Workerš unijos vadus už pardavimą 
streiko. Bet kaip tik beveik tbmis pa
čiomis dienomis Pennsylvanįjos mieste
lyje Bethlehem vietos Komunistų Parti
jos ir Socialistų Partijos kuopos pasira
šė bendro, fronto sutartį. Svarbu ir tas, 
kad toj sutartyje Bethlehem vietiniai so
cialistai, pilniausiai sutinka kaip tik su 
pasmerkimu Gormano ir visos judošių 
kompanijos.

Ta istorinė ir pirma bendro fronto su
tartis skamba sekamai:

“Mes, komitetas iš šešių pilnai išrink
tų Socialistų Partijos ir Komunistų Par
tijos atstovų, Bethlehem, Pa., pripažįsta
me, kad daugelis mūsų narių darbavosi 
bendrai Bethlehemo darbininkų judėji
me, gelbėdami darbininkams jųjų kovo
se už geresnes sąlygas, darbavosi bend
rai tarpę , bedarbių už laimėjimą pašal
pos ir socialės apdraudoš ir prieš evikci- 
jas. Ypatingai mes pripažįstame pasi
sekimą suvienyto veikimų mūsų narių 
vietiniame audėjų streike. (..

“Todėl, lai būna, nutarta, kad toksai 
bendras Socialistų ir Komunistų Partijų i! 
t t za t Iri n n l—/ 4- Pi I z'i Li za l"\ii rn n 11 zx zd P\ t/» 4- z\ H

70 METU
Rugsėjo 28 d. suėjo lygiai 70 i mas maršuoja pirmyn! 

metų nuo įsikūrimo Pirmojo 
Internacionalo, kuris vadinos festas 
“Tarptautiniu Darbininkų Su- pareiškimu: 
sivienijimu”. Tai buvo pirmi 
organizaciniai proletariato tarp
tautiniai žygiai, kad suvienyti 
savo jėgas pasauliniu maštabu | 
prieš kapitalizmą. . šios svar-' 
bios istorinės sukaktuvės . buvo i v V U . VU

, v. . . . h . . maja visuomenes tvarka,planinnsini nnminprns Snvint.n I . .. " . . .
Sąjungoje-dąrbininkų tėvynė- į p™r“"ki^|^į

Komunistai /laiko niekingu, 
dalyku slėpti savo pažiūras ir

i tikslus. Jie atvirai, pareiškia, 
[kad jų tikslų atsiekti tegalima, 
Uik spėka nugriovus visą esą-

plačiausiai paminėtos Sovietų klasė?'dreba
! Sąjungoje——dųrbimiikų tėvynė-1 komdniktu revoliuciją.
, je Kitose salyse pasitenkinta Proletarams • • ngra kag ,a.
atzymejimu spaudoje.

Pirmasai Internacionalas su- 
siorganizavą Markso' ir Engei-1 Visiį, salive proletarui; vienyki 

; so vadovybėje.' Nuo to laiko lies/” 
' marksizmas virto tikrai tarp- ! 
; tautiniu darbininkų judėjimu. 

Šiandien Komunistų1 Internaci
onalas tęsia tą darbą, kurį pra
dėjo ir kuriam pirmuosius ledus 
pralaužė Pirmasai Internaciona
las. Antrasai Internacionalas 
tą istorinę misiją, kurią buvo 
pasiėmęs nuo Pirmojo Interna
cionalo, kraujuose paskandino 
1914 metais, užgindamas pašau-į 
lįnį karą. šiandieną Antrasai I 
Internacionalas stovi skersai 
kelią susivienijimui visų tarp
tautinių proletariato spėkų ga
lutinam nuvertimui pūvančio 
kapitalizmo.

Pirmasai Internacionalas

Liniukai greitu laiku supras jas įsteigimo Sovietų valdžios ir 
ir vėl imsis’už darbo įsteigti Įvedimo komunistinės socialės 
tarptautinę organizaciją. Ir įtvarkos! A. B.
:štai 1889 metais įvyksta tarp
tautinis suvažiavimas Paryžių-

Pagaliaus'“Komunistų Mani- Je ir tamPa suorganizuotas Ant- 
baigiasi''Šiuo ugningu rasai Internacionalas tęsti,dar- 

bą, vykinti gyveniman idėjas 
Pirmojo Internacionalo. : •

Kaip jau minėta, 1914 metais 
Antrasai Internacionalas išda
vė darbininkus. Tuojaus Leni
nas ir visa Rusijos Bolševikų 
Partija garsiai iškėlė obalsį or-1 
ganizavimo Trečiojo Internacio- j 
nalo. Ir jisai tapo formaliai! 
suorganizuotas ' Maskvojd kovo | 
2-6 dd., 1919’ metais.. Naujas! . r.
Internacionalas, tapo užvąrdytaf,' pakantrumas labai reikahn- 
K o m u n i s t ų lyternaciorbalu.! gus tokiaill Žymiam artis- 
.“Trečiasai Internacionalas,” Uui, kaip tamistą. 
! skaitome jo įstatuose, “iškil-

ŠYPSENOS

, Tas Reikalinga
Kostumerka: — Tur būt

rast, tik savo retėž'iar. Laimėt 
gi jiems' 'yra ištisas pasaulis.

Artistas: — Taip, tamis-
Proletarai išgirdo šitą komu-' mingai paskelbia viso pasaulio f.ag į-įesa Jeigu ' man

Del Specialia “Laisvės” Numerio
Lapkričio 7 d. “Laisvė” išeis padidin

ta. Tai bus paminėjimas Komunistų 
Partijos 15 metų sukaktuvių ir rusų pro
letarinės revoliucijos 17 metų sukaktu
vių. Jau‘raginome draugus, kad rašytų 
savo atsiminimus iš Komunistų Partijos 
steigimosi ir apie jos vedamas kovas už 
proletariato reikalus. Kol kas tik nuo 
poros draugų tegavome. Nereikia būti
nai laukti specialio numerio su tais ras- . 
tais. Visų į vieną numerį negalėsime su
talpinti. Sunaudosime paprastuose nu
meriuose. Reikia Komunistų Partijos 
sukaktuves populiarizuoti mūsų dienraš
čio špaltose.

Todėl dar sykį raginame draugus ir 
drauges rašyti savo atsiminimus. Pri- 
siųsdami raštus, galite pažymėti, ar bū
tinai norite, kad tilptų specialiame nu
meryje, ar ne.

'nistų šauksmą ir 1864 metais i akyse, kad jis pasiima tęsti ir 
j susiorganizavo į Pirmąjį Inter-; ,iki galo vykdyti didįjį uždavinį, 
nacionalą. Ikurį pradėjo Pirmoji Tarptau-

Pirmąsai Internacionalas sa-įtinę Darbininkų Sąjunga” 
■vo konstitucijoje, 
! pareiškia., sekamai,: 

“Kad paliuosuoti 
klasę tegali tiktai 
ninku klasė. ’ ,

“Kad kova delei 
klasės paliuosavimo tai 
kova delei klasinių pirmenybių 
arba monopolių (išimtinų tei
sių), bet kova delei lygių teisių 
ir lygių pareigų, delei panaiki- 

ta_ nimo bet kokios klasės viešpata- 
po suorganizuotas rugsėjo 28, |Yln10- 
1864 metais Londone, Anglijo-1 “Kad ekonominis darbininkų 

Bet internacionalizmo ide- klasės išvadavimas yra didysis 
į ja neužgimė su ta pačia diena, tikslas, kurio turi prisilaikyti 
' Pirmasai Internacionalas, gali- i kiekvienas politinis judėjimas.

ma sakyti, buvo tąsa “Teisiu-1 ■ “Kad visi bandymai pasiekti 
gųjų Lygos” ir paskui “Komu- -didžio tikslo kol kas nepavy- 

i nistų Lygos”. Vadinasi, jau ko todėl, kad trūko vienybės
; seniau įvairių šalių, ypatingai tarp darbininkų, dirbančių įvai- 
. Anglijos proletariatas, kuris

buvo daugiau subrendęs, negu čioj šalyj ir kad nebuvo broliš- 
kurioj kitoj šalyje, siekė prie j ko ryšio tarp įvairią šąlių dar- 
tarptautinės vienybės. jbininkų. ; i 1 r ' K

.; ; “Komunistų Lyga” savo ant- i"P‘Kad-‘ tas- išvadavimas i nėra 
ram suvažiavime Londone, gruo- į atskirų ’vietų arba’šalių uždayi- 
džio 8 d., 1847 metais, priėmė į nys; bet visuomeninio pobūdžio 
pamatinius komunistinio j udė- j uždavinys, apimąs kiekvieną 
jimo tikslus, kurie ir šiandien j vilizuotą šalį, kurio išspręndi- 
^tebešviečia proletariatui kelią 

j linkui pasiliuosavimo. Tie tik- 
I šiai buvo suformuluoti seka- 
\ mai:
/j ’ “Lygos tikslas yra nuversti

į buržuaziją, įsteigti proletaria-

tarp kitko, (Pirmasai Internacionalas).

skolintojai neturėtų to pa
kantrumo, tai aš' nežinau 
ką daryčiau.

i

veikimas Bethlehęgie būtų nuo dabar tę
siamas tęliau daug tvirtesnė ir platesne 
papėde, veikiant bendrai industrinėj dir
voj, pagelbstint darbininkams jųjų ko
vose prieš bosų ir jų įrankio N.R.A. 
atakas ir gelbstint darbininkams susior
ganizuoti į kovingas unijas eilinių narių i 
kontrolėje.

“Mes pasmerkiame United Textile 
Workers vadų atšaukimą streiko be lai
mėjimo darbininkų reikalavimų ir pasi
žadame: (1) kovoti prieš uždėjimą ant 
juodojo surašo 38 darbininkų Twentieth 
Century dirbtuvės Fountain Hill, (2) 
pagelbėti jiems išeiti atgal į streiką, jei
gu nepavyktų atgauti darbus atgal ir (3) 
raginti mūsų narius American Federa
tion of Silk Workers unijos 24 kuopos, 
kad jie padarytų tą uniją tikrai kovingą 
eilinių narių kontrolėje.

• “Lai toliau būna nutarta, kad 'mes 
bendrai tęsime mūsų kovą už apgynimą 
darbininkų teisių, ir stengsimės sudaužyti 
plieno ir šilko pramonės bosų ir jų ag-’ 

. entų Bethleheme terorą. *■ ’..
Lai toliau būna nutarta, kad mes. dar- į 

buosimės už praplėtimą šio Bendrę Fron- ' 
to, įtirąukiant visus darbininkūš prieš 
bosus. 7. A :

“Lai toliau būna nutarta, kad :šitaš 
bendro fronto komitetas, susidedahtię įę 
atstovų Socialistų Partijos ir Kęmųnistų- 
Partijos Bethleheme, susirinktų bent-sy
kį į savaitę, pertikrintų mūsų beiidrą vei
kimą ir žiūrėtų; kad tas veikimas būtų 
vedamas sekmingiąusiu būdu. • 

a

j reiškimas būtų plačiausia paskleistas”.
Matote, paprasta, trumpa, eilinių na

rių sutartis. Ji suprantama. Abiejų.
! partijų draugai pasižada bendromis spė

komis kovoti už darbininkų tuoj autinius 
reikalus. .

Ką dabar darys TJhomas ir jo Naciona- 
lis Komitetas su tais Bethlehemo socia
listais, tai sunku pasakyti. : Veikiausia 
juos išmes iš p ąr tujos už kritikavimą 
United Textile Workers pardavikų vadii 
ir už sudarymą bendro fronto sti komu
nistais. Bet mes esdme tikri, kad neuž
ilgo Amerikoje gims šimtai tokių Beth- 
lehemų.

Lai toliau. būna nutarta, kad šitas pa- 
skimas būtu plačiausia paskleistas”.

je.

darbininkų 
pati darbi-

darbininkų 
nėra

riOse pramones šakose toj j pa-

mas priklauso nuo teorinio ir 
praktikinio bendradarbiavimo 
pažangiųjų šalių.”

Todėl Pirmasai Internaciona
las pasistatė už tikslą suvienyti, 
subendrinti tarptautines prole-

to viešpatavimą, panaikinti bur- tariato spėkas atsiekimui to “di- 
žuazinę socialę tvarką, paremtą Į džio tikslo”,—darbininkų kla- 
klasiniais prieštaravimais ir-sės pasiliuosavimui iš po kapi- 
įsteigti naują socialę tvarką, j talizmo.
kurioje nebus nei klasių, nei | Bet kadangi Pirmasai Inter- 
privatinės nuosavybės.” ! nacionalas susidėjo iš įvairaus

O 1848 metais tapo išleistas politinio ir teorinio nusistaty- 
platus “Komunistų Manifestas”, mo elementų, todėl tuojaus ki- 
parašytas Markso ir Engelso, lo vidujinė labai aštri kova. 
“Manifeste” plačiai išdėstomi Į Anarchizmas pakėlė galvą. Jam 
tie keliai, kuriais proletariatas j vadovavo Bakuninas, kuris sten- 

vmaršuos atsiekimui 
didžiųjužtiksiu, j ‘ 
vaikščio  j a^šmėkla—komunizmo 
šmėkla,” pareiškė “Manifestas.”
“Visos senosios Europos jėgos j ternacionalo buveinė tapo per- 
susidėjo šventon medžioklėn | kelta į Jungtines Valstijas, bet 
prieš tą šmėklą”... šiandien i jo veikimas jau buvo taip pa
tas pats. Komunizmas jau vir-! žeistas, kad 1872 metais visai 
tęs milžinišku judėjimu ir prieš I sustojo gyvavęs. Komunistai, 
jį susivieniję ne tik visos seno-'kurie parašė paskutinį pareiš- 
sios Europos, bet viso senojo ^kimą, nurodė, kad Pirmas In- 
kapitalistinio pasaulio jėgos. | tęrnaeionalas . miršta, bet jo 
Bet ta “šmėkla”, tasaį komuniz-Į idėjos pasilieka gyvuoti. Dar-

anų savo ■ gėsi išmušti Internacionalą iš 
Po Europą jo pasibriežto kelio, kurį dar 

1848 metais nurodė “Komunis
tų Manifestas”. Pagaliaus In-

Dešinėje 
vo “Morro 
Jis tapo

Dešinėje pusėje atvaizdas George I. AĮagna, lai
vo “Morro Castle” radio operatoriaus pagelbinihko. 
Jis tapo suareštuotas ir bandomas inkriminuoti lai
vo padegime todėl, kad jis dalyvavo nesenai radio 
operatorių streike.

Tas Galima
Farmerio pati:—Jeigu tu 

būtum sugabesnis ir mokė
tum gaspadoriauti, tai mes 
du syk tiek pieno galėtume 
parduoti.

Farmeris: — Taip, tas 
tiesa, širdele, ir tas galima, 
nes šulnis visai netoli ir ne
sausas.

Tai tokie yra trumpi bruo-1 
žai tarptautinio proletariato ju
dėjimo. Tie 70 metų buvo tur
tingi karžygiškomis darbininkų 
kovomis. Jie buvo liudytojais 
Paryžiaus Komunos' (1871.m.), 
pirmos rusų revoliucijos (1905) 
ir pagaliaus lapkričio revoliuci
jos (1917) ir įsteigimo pirmos 
proletarinės diktatūros ant vie
no šeštadalio pasaulio. Ame- į 
rikoje jie buvo liudytojais mil-j
žiniškų streikų ir kovingų dar- ■ # . . . _
bo žmonių išsivergimų; i Da Vis Aštiioniolikme 
^Jungtinių Valstijų Komunis-! Ji:—Žinai, aš savo vardu- 
tų Partija, sekcija Komunistų • vįų -dienoj turėsiu visą 18 
Internacionalo, tęsia čionai tą 
didįjį uždavinį, kurį buvo sau į T; T „ Rki > d ,
pasistatęs įvykdyti Pirmasai Iii-p, Jl®;, . i as J eisKia(<t Kati tu 
ternacionalas—uždavinį nuver-i,Jas žibinsi 1S abiejų galų, 
timo buržuazijos viešpatayimp,' A. M. Bedievis.
lWB3Sv'~ •('" t ■________ : . . _________ ________________________ .. _____________ ___ —--------------------

DR.J. J. KAšKIAUCIUŠ
371 Lake St„ • Newark, N. J.

• Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

lės nėra pakankamai elastin- 
. . gos, teslios,—kai pasireiškia

Tinka man jūsų pataiimai, arterjjy skerozės (kietėjimas), 
ir jie man daug pagelbėjo, tai t&. susitrukdo jr kraujo apyta- 
aš vis laukiau, ar neatrasiu, ka TQlos kūno dalys> tūli 
ką panašaus, kaip n mano.. raumenys mažiau tada gauna 
Bet, nesulaukdama, piašau ir i kraujo. Ir, kai dar gi tenka 
man patarti, kas man daiyti,^^ sį0VgtĮ ar kaip kitaip pri- 
kad mane labai kankina mėš- j vargįnįį kojų raumenis, tai 
lungis. Jau keli metai, kaip!gre^au ta(]a -r mėšlungis sU. 
užeina ir ima traukt kojas, L Q
aukščiau pakinklių, is užpa- Vadin raumenų nuovar- 
kalio, tai nežinau, nei ką da-. is „ h. bet kam jvaryt m6š. 
rytu Kai pradedu kuo trin i,I j eia da jdomu iminti 
tai atleidžia. Labiausiai nak-,vienas dal kglis: dideiispra- 
t|, jeigu tik pasiraizysi ar kaip!kaitavimas ir druska. Kai 
kryptelsi, tai ir nutveria, su,jž labaj daug prakaituo- 
ima sukti, net ir šonus irpo j; 0 da prie sunkaus darbo> 
krutinę, čia daktarai meslun- taį gu kaitu išeina 
gio ųeismano, sako-tai re- daug-druskos g kūno> ir dei' 
umatizmas. ląumažejimo druskos pasidaro

šiaip as esu neblogos svei- . j gj 1 alpu> ir gali ta.
kates. Vidurius gerus/tunu. į da h, m5šlu is jsimesti. . . 
lik tunu strėnose skaudėjimai . . ziluo jaunų dienų. Daktarai sali Nuovarg.o nuodai (savo rų- 
kž, kad man macica nupuo- ,rukštyP) >r šiaip kokie 
lūs, .bet, kai man mŠnešinšš.nuodai bakteriai ar cheminiai, 
jau pasibaigė, 'tai įstojo ir «al‘ Pada7tl 
strėnas skaudėti . . ' ■ ' ■ > ...

MĖŠLUNGIS

___ __ Kas daryt? čia daug reiškia
Aš nelabki gerai miegu. Jeiia.^e^na higijena: paprastas* ne- 

kada smarkiau užmiegu, tai,! sugadintas maistas,- poilsis, 
galvą skaudą ir‘miegas, maudynės, saule, gilusprabudus, 

akyse mirga. ’Aš turiu 55 
tus. Vaikų neturėjau nie 

Ino. Duokite patarimą

i kvėpavimas. <• , ■
Kai daug prakaituoji, rei- 

vartoti ir drus- 
ada • gerai yra pa- 
(“baking soda”) 

su vandeniu. Kartais esti nau-
Thyroid tab- • 

koks Jums užeidiilėja, savai-'lets, P. D., gr. No. 100,” 
j me nėra jokia liga, o tik kokio po vieną prieš valgymą: tatai 
'liguistumo simptomas, kokio padeda chemiškai naikinti 
trūkumo požymis. žinoma, nuovargio medžiagas ir kito- 
mėšlungis nieko bendra netu- kius kūno nuodus. Karštos 
ri su reumatizmu. maudynės, karsti kompresai

Nuo ko mėšlungis, kitur va- ant traukiamų raumenų, mdsa-' 
dinamas plčštarankis, paeina? žai,( braukymai; f .
Dažniausia nuo’ silpnos ‘kraujo 
apytakos toje, ar kitoje, rau-

me-
vie-
per'kia daugiai 

i kos. Kai 1 
imti sodėsATSAKYMAS, 

Drauge, mėšlungis toks, į dingą vartoti

-Kai- kada gerai yra į ąnt 
akties imti ir bromo: “Trin-

menų grupėje. Paprastai iš le bromides, 
kojų grįžtamasis venų takais No. 160”.
kraujas netaip sparčiai vaikš- po dvi tableti stikle- Vandenė, 
to, tai kojas dažniau ir mes- Suramina 
lungis tampo. Kai kraujagys- arzumą.

grs. 15, tablets 
Po vieną arba’ ir

nervus ir raumenų
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Prūseika Išsigando ir Nedrįso Ginti Skloka j Paterson, N. J.
Visokią gėdą padėjęs į ša- rašyti biskį, kaip turėtų bū- 

lį, sklokos tėvas Prūseika ti tvarkomi debatai.
savo “Gadynėje” (rugs. 27 ■ Nutarėme mokėti abiem 
d.) rašo, būk komunistai at-: po $10 ir kelionės lėšas, 
sisakę apginti savo poziciją,! Taigi, malonėkite pranešti, 
stoti į debatus Waterbury- ar sutinki ant tos dienos ir 
je. Bet ištikrųjų į debatus ant sąlygų. Jeigu sutinki, 
pabijojo stoti ne komunis- tai mes pradėsime garsinti.

tai Skloka, sako, sutinkanti.
Štai Draugiškai,

J. Strižauskas.

Petersone ir Kitur Audimo 
Pramones Darbininkų Strei
kas Parduotas. Darbininkų 
Grieštas Pasmerkimas U.T. 
W. Vadų Fr. Gorman, Mc
Mahon, ir A.S.W.U. Lyderio 
E. Keller už Atšaukimą 
Streiko Nieko Nelaimėjus ir 
už Pardavimą Bosam. Ir 
Kova už Prašalinimą E. 
Keller iš Generalio Mened- 
žieriaus Vietos A.S.W. Uni
joj.

23 d. rugsėjo E. Kelleriui 
atėjus į streikierių masinį su- 

1 sirinkimą su tikslu, kad pra- 
! nešt streikieriams, kad nacio- 
! nalis streikas jau atšauktas, 
i___ » streikierių nubaubtas,

kliubas , kaipo vienas iš streiko vadų ir 
Prūseika ' pardavikų. Bet kiek darbinin- 

Keller

tai, bet sklokininkai, 
yra, patsai Prūseika. 
dokumentai, kurie parodo 
Prūseikos melą.

Birželio 23, 1934j Tuojaus daviau atsaky- 
Drg. A. Bimbai. ’ ,mą, kad pilnai sutinku su] 
Mielas Drauge:' i visomis sąlygomis, išskyrus.

Lietuvių Ūkėsų Politiškas; yieniL būtent, nesutinku | 
Kliubas yra nutaręs rengti debatus. Sakiau,; į,uv0
debatus, jeigu gaus debato- Į bad jeigu vistiek 
rius, su skloka. Iš skloki- norės mokėti ir 
ninku puses apsiėmė But-; ims dešimtinę, tai aš iš ank-' kams apsiraminus, E 
kus arba Prūseika. Iš bol- sto savo dalį aukoju Lietu- 
ševikų pusės jie nori Bim- vos darbininkų judėjimo rė- 
bos arba Mizaros. Taigi, aši^i^ui. 1
klausiu, ar tu sutinki stoti; 1 
į debatus ir apie kokį lai- rengta. Debatai turės įvyk- j pikietuokite, neikite niekas į laimėtas. Todėl jie per tris a-

• draugę ir 16 metų sūnų. Drau- 
*gai buvo įsigiję namelį ir skly- 
I pelį žemės ir tikėjos laimin- 

.... _.v v _ !giau gyventi, bet nelaimė su-Automobihus Užmušė Draugą
azimierą a antą Į -qytes, darbininkai, reiškiame 

Rugsėjo 15 d. automobilius' didžiausią užuojautą drg. Va- 
kad ! užlėkė ant draugo K. Valan-j lantienei ir jos sūnui. Drg. Va

tos/kuris grįžo į namus 1 vai. j lantienė išreiškė širdingą ačiū 
naktį. Ant vietos tapo už-• visiems draugams, giminėms ir 
muštas. Nelaimė įvyko ant į visiems, kurie dalyvavo jos vy-
kampo 78th St. ir Botanic 

•j Ave. Užmušėjas, automobilio 
stato 'savininkas, paspruko, palikda-

Kelleris ,mas Valantą negyvą gatvėje.
K. Valantos laidotuvės buvo

:pašaukė policiją. Bet policija,! 
.matydama, kad streikieriai ne-Į 
pasiduos jai ir bus kraujo pra-Į 
Įėjimas ir gali ne vienas ir po-; 
Įleistas gaut kalnieriun, strei-j 
kieriams nekliudė, kuomet jie 
lauže duris. Bet Kelleris irgi | 
nesnaudžia. Jis pranešė, 
jis šaukia narių susirinkimą 6 
d. spal. Mat, jis mano, kad at- 
šaldys narių sentimentą prieš 
jį ir pats geriau prisirengs, 
kad laimėjus sau rinkimus.

Dabar darbininkai 
klausimą, kodėl E. 
padarė tarimą vidurnaktį, kad j 
darbininkai grįžtų į darbą 24 'laisvos, be religinių ceremoni- 
d. rugsėjo be nutarimo masi-ijų. Drg. Valantas priklausė 
nio narių susirinkimo? Atsa-1 prie ALDLD 105'"kuopos nuo 
kymo reikia jieškot giliau. Ir'pat jos susiorganizavimo ir 
štai kur jis 
£į nacionalį 
streiką, tai 
darbininkai

.5.9

ro laidotuvėse.
K. P.

New Haven, Conn.

yra. Kad laimėt j buvo senas “Laisvės” skaityto- 
audimo pramonės Į jas ir mūsų judėjimo rėmėjas, 
dažų pramonės j 

buvo privertę
Drg. Valantas buvo sulau-

Pranešimas Connecticut Vals
tijos Proletarinio Meno ir Dai

lės Mylėtojų Konferencijos 
^Delegatams

Kaip jau buvo spaudoje pa-

pareiškimą: “Streikas jau at-jr Keller žinojo, kad iššauki- 
šauktas, bet dar jis Patersone mas dažų pramonės darbinin- 

. . ( neužbaigtas ir panedėlį, 24-d., streikan, užduos galutiną
Na, ir laukiu. Viskas pri-jiš ryto eikite prie dirbtuvių ir|Smūgį bosam ir streikas bus 
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ką būtų patogiausia ir ko-'ti! Pilnai prisirengiau sto-! O ant i0 valandos atm-; Vaites darė visas skerspaines, 
kią temą jūs pasiūlytumėte. | ti į debatus visų priimtoje Į ’JLTant1 toliau ““J u“? ?aŽ,U darbinin‘
Mes komisija norime Žinoti, ■ temoje. Jstreikuot, ar grįžti į darbą už'^uomeį pamatė, kad dažų
kokiomis temomis jūs sutik- Rugsėjo 2 d. nuvykstu į!tuos didelius laimėjimus, ku- darbininkai vistiek gali išeit į 
turnėte debatuoti. Su sklo- New Britain pikniką. Susi- (riuos mes atsiekėm šiam strei- streiką ir be jų šaukimo, 
kos puse susirašinėja Joku- tinku draugą Strižauską ir .ke. Taipgi įvyks šiandie, 8 v. |Qormanas jr j0 pasekėjai, kad

F-1 kęs tik 47 metus amžiaus ir skelbta, Meno Sąjungos Con- 
Gormaną, kad jis šauktų strei- j gyVeno p0 num. 7705 Botanic įneetieut Valstijos konferencija 
kan 24 d. rugsėjo ir dažų pra-jAve., West Philadelphijoj. Ve- įvyks spalių 7 d. lietuvių sve- 
monės darbininkus. Gormanas ]jonis turėjo daug draugų bei tainėj, 243 Front St., New Ha-

Bet

tai

bonis ir T. Matas, o man pa-'klausiu, ar jau viskas pri-!v- dziomt bordo susirinkimas, 
liko susirasmėti su tavimi, rengta del debatų. Well, sa- 
Jie sako, kad jie (sklokinin- ko jis, matomai Prūseika 
kai) apsiėmė stoti į deba- davė naują prisakymą 
tus, taigi dabar tu turi tarti aniems komisijos nariams.: Kellerio 
savo žodį.

Draugiškai,
J. Strižauskas, 

Waterbury, Conn.

; kur bus nutarta padaryt reko- 
Imendacijas rytdienos 
niam susirinkimui.”

Po tokio veidmainiško 
spyčiaus,

masi-

giminių, už tai tiek daug gė- ven, Conn. Prasidės 10 vai. 
lių buvo prinešta, kad net ne- ryte.
tilpo ir nebuvo kur padėti.! Mes newhavenieciai prašo- 
Draugai kaimynai surinko au-' me, kad draugai ir draugės do
kų net $17. Buvo prisiųsta ’ legatai pribūtumėte ir pradė- 
gėlių nuo ALDLD 105 kp. irtumėte konferenciją anksčiau, 
nuo visų Philadelphijos darbi-• būtent 9 vai. ryte. Mat, tą 
ninkiškų organizacijų. Išpra-! pačią dieną, 2 vai. po pietų, 
džių nekurie K. Valanto gimi-;mūsų Amerikos Lietuvių Dar
nūs nebuvo patenkinti, kad ne-1 bininkų Literatūros Draugijos 
buvo jokio kryžiaus pastatyto! 32 kuopa turi surengus metinį 
prie velionio, bet vėliau pasi-,' koncertą. O koncertas būtinai 
---------- j turi prasidėt.2 v. p. p., nes ar-

Vežant i kapus, karstas bu- tįstai pribus iš So. Boston, 
Jie nori anksti atlikti 

prieš namą, o drg. žaldokas(savo pareigas ir grįžti atgal
j spyčiaus, pasipylė

■jau viskas apversta augs-' Rėžtas reikalavimas nuo flio-
jro balso. Keller balso niekam 
1 nedavė, tad streikieriai po 
I prievarta pradėjo lipt ant stei- 

jau Siūlo kada nors vėliau.: čiaus ir norėjo kalbėt per gar- 
| Antra, sklokininkai jau at- ;siakalbį. Bet kadangi Kelleris 

Aš daviau atsakymą de-! sisako priimtos temos deba-1 visuomet apie steičių susistato 
batų komisijai, jog su mielu tams.
noru sutinku stoti į debatus tai jau siūlo, kad būtų de- 
ir pasiūliau sekamas tris 

f temas:
^lama^Aj. Amerikos Komunistų gyvu

tyn kojomis. Debatai visai ' 
I nerengiami rugsėjo 9 d. Jie i

Prūseika bei jo fren- savo sargus, tai didžiuma ant 
steičiaus supuolė Kellerio sar
gų ir pradėjo iš abiejų pusių 
vieni kitus stumt žemėn nuo

pridengt savo judošystes, da- tenkino, 
ve neva‘“sutikimą,” kad 24 d.; -- -
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rugsėjo jie šauks ir dažų pra- vo išneštas lauk ir pastatytas! Mass, 
monės darbininkus streikam prieš naipą, o 
Bet kad apgaut darbininkus, pasakė įspūdingą prakalbą su-' Bostonan, 
tai nakčia Germanas pranešė sirinkusiems apie 400 žmonių. | 
lokalam, kad susitaikė su Roo-^ į kapus lydėjo velionį 29 je konferencijoje 
sevelto mediation bordu delei automobiliai. Ant kapų kal- 
streiko užbaigimo,’ pranešda- bėjo d. Potienė ir visiems su
mas kad streikieriai “laimėjo” sirinkusiems patiko.
tiek daug tik pirmu syk Ame-, , Drg. Valantienė yra darbšti 
rikos streikų istorijoj. O E. narč ALDLD 105 kp. Per jos 
Keller yra griežtai nusisatęs pastangas likosi atgaivinta ta

batuojama ne apie Komu
nistų Partijos ir sklokos steičiaus. Keli eriniai, matyda- 
veikimą, programą, kelius, mi, kad negalės sulaikyt kai- 

p(lpartijos ir Komunistų In- taktiką,' politiką ir princi- bėt per garsiakalbį, tai nupjo-
gur 
na 
su 
k

priimt Gormano įsakymus be i l<UOpe]e, kurią skloka buvo su-, 
apsvarstymo, ir su tuomi mano I griovus.
gaut paaugštinimą į geresnį! Drg# K. Valantas paliko di-Į 
darbą nuo McMahon ii’ Gor-t tižiausiam nuliudime savo!

tam tikslui surinktų pinigų, 
bet ne perduot’.' mokyk, komi
tetui. Būtinai visus pinigus 
tuojaus perduokite komitetui, 
nes reikia padaryti pilna mo
kyklėlės atskaita ir paskelbti 
spaudoje.

Paskutines rokunda& darant 
komitetui, pasirodė deficito. 
Reikia tą deficitą išlyginti, to
dėl reikia pinigų.

J. Shukaitis,
Mokyklos Pirmininkas

San Francisco, Cal. — Šį 
pirmadienį atsidarė Ameri-’ 
kos Darbo Federacijos su
važiavimas.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
•‘Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katoj 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
reikalaukite prisiųsti.

Gi mes, matydami, kad šio- 
bus daug 

kas aptarti, raginame kaip 
valdybą, taip delegatus pribū
ti anksti, idant būtų galima 
viskas tinkamai atlikti.

Dar Jaunuolių Mokyklos 
Reikale

Draugai, jau mes laukėme 
_ __ , ilgai, bet pasirodo, kad kai 
savo!kur kolonijose dar randasi

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* Ir chroniška* Tyrų ir 

moterų liga* kraujo ir odo*
Padarau ištyrimu* kraujo ir šlapuaa* i

DR. MEER
156 VV. 44th St. Room 392

New York, N. Y-.
Valanda* Priėmimo i (

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo < 
iki 8 valandai vakar* j

Telephonas MEdallion 3-1328
man. Todėl ir tapo atšauktas! • 
streikas vidurnaktį be streikie- - 
rių nubalsavimo, kaip Paterso-

ve garsiakalbio dratą, o Kelle-.ne, įaįp jr kitur, kad neprilei- 
rį detektyvai išvedė laukan, | jus dažų darbininkų prie 
kad apsaugojus jo kudašių i sįreiko, ir kad per tai darbi- 
nuo darbininkų keršto. (njnkai nelaimėtų streiką. Ma- 

Vakare įvyko džioint bordo !tote> judošius Gorman bando 
susirinkimas po Kellerio k°n" j pasislėpt už pečių Roosevelto 

” Kelleris 
,   ________ u v «/. . . ... ! —- ________ , Gormano
Kas gina darbininkų rei- bijo ginti savo sklokos ke- ^ą ir r^asipi^) susirinkimo ne-j ir McMahon pečių ir tuomi 
us: Komunistu Partija. ' liūs, tai nakanka iš to visko ?eb“®L^.eu\tl’i“sr71e apgaut. Bet dar-

tos unijos buveinėj 11 v. naktį, j hininkai pradeda permatyt tų 
Darbininkai^ ryte atsikėlę^bė-įjudošių išdavystes ir pradeda 

....... ’Lįtam priešintis. Nuotikiai Pa-
apm i tersone įr kitur aiškiai tą liū-

- I dija.
Prie progos dar primenu 

darbininkams, kad komunistai 
mum teisybę sakė, kad mes 
nepasitikėtumėm išdavikam 
Gormanam McMahonam, Kel- 
•leriam ir kitiem, ir kad imtu- 
mėm streiko vedimą į eilinių 
narių komitetų rankas. Dabar 
tie komunistų nurodymai pil
nai išsipildė. Tad ateities strei
kuose eikime komuniętų rodo
mu keliu, nes Germanų, Kelle- 
rių ir kitų vadovybė, vietoje 
30 vai. į savaitę, pakėlimo 
algos, irwumažinimo staklių ir 
skubinimo, davė mums fašisti
nį Roosevelto Mediation 
Board, kas reiškia dar didesnį 
skurdą ir bedarbę.

Streikieris*

pus, bet kuris laikraštis 
ar

•nacionalo teisingas kelias
i darbininkų klasės pasi- gražesnis, “Laisvė”, 

mosavimo iš po kapitaliz- “Naujoji Gadynė.”
mo?”

a
Paskiaus drg. Strižaus-

Kuriuo keliu darbininkai kui: Pasakyk tiem žmonėm, 
turi eiti: Komunistų Parti- kad jeigu sklokos tėvas ir trole ir nutarė, kad panedėlį•'mediation bordo, E 
jos, ar Sklokos?” 1 galva bijo ginti savo skloką, jvisi streikieriai turi grįžt į dar. už mediation bordo

• ' - - . « « - - _ _ i Lx -v» w-> n n i i* nu v»i n Ir i rvn n n *

kalus: Komunistų Partija,:liūs, tai pakanka iš to visko 
ar Skloka?” -juokus krėsti ir kitus mul-

Kas ką gali turėti prieš kinti. Kožnas laikraštis tu- 
šitas temas? Pilniausia pro-y ri ginti tam tikrą partiją, 
ga abiems pusėms apginti i tam tikrą programą, tam 
-----  —4...^ 4..^.-: 1 tikrą judėjimą, tam tikrus 

principus ir jeigu tie žmo
nės nedrįsta ginti tuos prin
cipus, o nori, kad aš atsi- 
vežčiau “Laisvės” virš dvi-; 
dešimties metų egzemplio- pasakius, Kellerio 
rius ir rodyčiau, kaip jie at
rodo, o Prūseika atsigaben
tų savo trijų metų “Klam
pynę”, tai visos kalbos pa- 

sirinkimą Heįos” 8 d. ir tu- ^baigia Dar sykį pa_siūlyk 
rėjome laišką iš sklokos ir j’ems> kad jeigu Prūseika 
nuo tavęs. Tu sutinki sto- stoti į debatus po-
ti į debatus pabaigoje lie- Etinėj temoje, kurią komisi- 

ja buvo priėmus, ir su kuria 
j skloka buvo sutikus, tai de
batai gali įvykti bile kada, 
ir aš sutinku debatuoti.

Ir taip visos ceremonijos 
užsibaigė. Matomai, Prū
seika vistiek pabijojo apgin
ti savo skloką, nes dabar 
rašo, kad debatai neįvyks.

Bimba.
kad Kliu-

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

savo pozicijas—tuos judėji
mus, kuriuos jos atstovau-1 
ja-

Skaitykite sekamą laišką:
Liepos 12, 1934.

Drg. A. Bimbai.
Mielas Drauge:

Kas link Lietuvių Politiš
ko Ukėsų Kliubo debatų, tai • 
mes komisija turėjome su

pos, arba pradžioje rugpjū-, 
čio. Skloka sako, kad jeigu i 
Bimba sutinka stoti į deba
tus, tai būtų patartina, kad 
rengtumėte rudenį. Tai mes 
komisija priėjome prie iš
vados, kad dabar perkarš- 
tas oras ir nutarėme reng
ti rugsėjo 9 d. Temą paėmė
me vieną iš tų, kurias tu

* siūlei, būtent, su kuriais 
• darbininkai turi eiti, ar su 

Komunistų Partija, ar su 
Opozicija. Mūsų supratimu, 

' abi pusės gali tinkamai išsi
aiškinti.

► Kas link debatų tvarkos, 
tai kalbėjome, bet nepriė- 
j ome prie jokios išvados. 
Sakėme, kad patys turėsite 
nusistatyti tvarką. Gali pa-

P. S. Aš manau 
bo komisija arba d. Stri-1 
žauskas turi visus mano' 
jiems rašytus laiškus ir bū
tų gerai, kad juos paskelb
tų spaudoje. Tegul plačioji 
visuomenė pamato, kaip 
sklokos čyfas nedrįsta vie-

go prie dirbtuvių pikietuot ir, 
žinoma, nieko nežinojo : 
tokį džoint bordo nuosprendį.!^- 
Bet tuoj darbininkams buvo; 
pranešta apie tą jų nuospren
dį, nes Kellerio. pasekėjai lak
stė su mašina apie dirbtuvę 
ir varė darbininkus eiti dirbti.

Tas džoint bordo, geriau
> nuospren

dis, kad darbininkai turi eit 
dirbt, kad masinio susirinkimo 
nebebus, darbininkuose sukėlė 
didžiausį pasipiktinimą, rodo
si, kad iš apsiniaukusio dan
gaus trenkė perkūnas. Strei
kieriai milžiniškoj didžiumoj 
neklausė jų įsakymo, tik kur 
nekur sugrįžo panedėlį dirbti.

Dešimtą valandą streikieriai 
surengė demonstraciją ir pa
smerkė F. Gormano ir E. Kel
lerio pardavystes. Susirinkę 
ant Summer ir Harrison Sts. 
loto, nutarė reikalaut, kad E. 
Kellerį, kad šis šauktų narių 

(.visuotiną susirinkimą, išrinko 
25 atstovus ir pasiuntė pas 
visuotiną susirinkimą. Kelleris 
pasikavojo nuo atstovų ir pa
statė 20 policistų prie unijos 
ofiso durų, kad streikieriai įsi
veržę nepadarytų p. Kelleriui 

! nesmagumų. Streikieriai nuta- 
! re susirinkt 24 d., 8 v. v., uni
jos svetainėj. Bet. kuomet atė
jo vakare ant susirinkimo, tai 
rado unijos duris uždarytas. 
Bet streikieriai pasielgė savo
tiškai, išlaužė duris ir įėjo į 
vidų, atlaikė susirjnkimą, ir

šame susirinkime apginti nutarė šaukt unijos visuotiną 
savo skloką! narių susirinkimą 29 d. rugsė

jo. Kuomet streikieriai laužė 
unijos svetainės duris, Kelleris]

Soc. Vadai Stabdė Delegatus 
Nuo Prieškarinio Kongreso

BALTIMORE, Md. — So- 
cialistų Partijos East End 
kuopa buvo išrinkus Ed. Ri- 
chardsoną kaip savo delega
tą į Antrąjį Prieškarinį ir 
Priešfašistinį Kongresą. 
Bet jam prisirengus važiuo
ti, vadai vietinio socialistų 
centro atsivijo Riėhardsoną 
į gelžkelio stotį ir perkal
bėjo nuo keliavimo į kong
resą. Tokie vadai yra fa
šizmo ir imperialistinio ka
ro talkininkai.

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

Lietuvių Svetainėj
243 FRONT STREET 

NEW HAVEN, CONN.

PRADŽIA 2:30 VAL

ĮŽANGA 35 CENTAI

I. Kubiliūnas. Adelė Mickevičiūtė

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 
apielinkėje, bet’ji yra dainavusi New .Yorke ir kitur.

Abu viršui minėti dainininkai dainuoja p^r radio.
Taipgi dalyvaus ir mūsų vietinis “Daina” Choras su naujom
Todėl kviečiam Newhaveniecius ir apielinkės draugus-ges 

certe, nes tokios progos greit neturėsim.

ir maloniom dainom, 
dalyvauti šiame kon-
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bet aš negalėjau praleisti 
progos neparašius, kaip 
jautėmės ir priėmėm tą 
kalą.

Draugiškai,
Adelė Mickevičiūtė Lozon.

ALDLD. 219 kp. ir LDS. 27 kp. 
susirinkimai įvyks 7 dieną spalio, 
(Oct.) 1 vai. popietų.

Visi nariai malonėkite dalyvaut 
nes turim labai daug svarbių reikalų 
apkalbėt.

Sekr. A. Kandrotas.
(233-234)

BINGHAMTON, N. Y.

Philadelphia, Pa. — Per 
i smarkų • lietų sekmadienį, 
i Shuylkill upė vietomis pa- 
, kilo 10 pėdų, plačiai išeida- i 
! ma iš krantų.

Ketvirtas Puslapis

Bayonne, N. J. “DarMmnky žodžio
Skaitytoji? Atydai

‘ I Skaityto  jg Balsai

, J., 7 valanda Sjus.j Jodančių ir 
n ■» t A i I r n 1 11 4- 4-1' I r n

Grupe,

susidė-
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nes ji yra1 gyvenus i 
laikuose Rusijoj ir yra 
tus jų kalbą.

Pasibaigus veikalui, 
parodė tokį didelį ir

Marijampole. — Nusižu
dė vaistininkystės studentas 
įsakas Lipskis, 23 metų am
žiaus.

mama; 
intere-

Ch. Straus, 
Thomas, West Va.

darbininkai 
vyrų, moterų ir vaikų.

ii MĮE

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 1
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEM DETROIT, MICH.

paskirta kvota, kad 
naujų prenumeratų 
nors kiek finansų, 
nutarta naujiems 

laikraštį 
čia 
žo- 

rim-

Brangūs draugai: “Darbi
ninkų žodžio” redakcija nu
tarė paskelbti vajų su pirma

nb. “Laisvės” Redakc.: 
Aną vakarą aš buvau

kiti darbininkai
Roosevelto 
Kodėl subliūško antras skridi-

* mas Lietuvon ir kas taip bjau
riai apgavo lietuviu mąses?

Taipgi reikia pabrėžti, kad 
visi, kurie tik yra girdėję 
drg. A. Bimbą kalbant, pripa- 

' žįsta, kad yra vienas iš ge
riausių kalbėtojų. Bet ne vi
si sutinka su jo nuomone, su 
jo skleidžiama idėja. Tad 
jūs, draugai darbininkai, ku
rie 
tų kalbėtojai įlesako teisybės,.'

kas tikisi enerI?ūigai padirbsime, tai 
- - j mūsų kvotą išpildysime su 

Atsiveskite'L'fašisti-'kauPu ir “Darbininkų žodį” 
padarysime savaitraščiu. Tai 
būtų puiku, ar ne ? Todėl į 
darbą, draugai!

Aš nusiunčiau $1.50, atsi
naujindamas “Darbininkų žo
džio” prenumeratą, kaipo sa
vaitraščio.

Antradienis, Spalio 2, 1934

Sparnuotas Gelbėji 
mas Šiauriuose

“Toronto Star Weekly” išspausdino sa
vo korespondento M. H. Halton pasikal
bėjimą su Sov. Sąjungos orlaivininkais, 
kurie išgelbėjo žuvusio ledlaužio “Čeliu- 
skino” mokslininkus.

Jis rašo:
Londonas, Anglija.
Čia yra Vasyliaus Sergė jevičiaus Mo- 

lokovo karžygiška istorija. Šis drąsuolis 
pergalėjo nenugalimumas šiaurės pašvai
stėje, šalčiausioje pasaulyje lediniuotoje 
jūroje. Jis lėkė 2,000 mylių ir išgelbėjo 
43 žmones—orlaivyj, pabudavotam tik 
del dviejų žmonių.

Šis jaunuolis, Rusijos valstietis, kada 
aš jį susitikau, truputį buvo susimąstęs. 
Jis sėdėjo Sov. ambasados žieminiam so
de, Londone, valgydamas riekelę “tos
to”, užteptą su “caviar” (žuvų ikrais) ir 
užsivilkęs angliškų drapanų eile. Bet 
jis rieatsižymi tuom, kad valgo “kaviar” 
ir dėvi švarias drapanas, jis atsižymi ir 
yra visų žinomas, kaipo drąsiausias or
laivininkas savo atsiekimais visam pa
saulyje. Jis yra kilęs iš valstiečių eilių.

Žavėjantis Sovietų ambasados sekreto
rius paskambino man telefonu: “Moloto
vas yra čia ir mes jį dabar vaišinam. Ar 
tamsta negali ateiti?”

Kur aš neisiu! Aš nusiskubinau Sov. 
ambasadon—nes Molotovas yra permje- 
ras Sov. Sąjungoje. “Kur yra Moloto
vas?” aš užklausiau. “Ir ką jis Londo
ne veikia?” “Molotovas?!” juokėsi se
kretorius. “Aš nesakiau Molotovas, bet 
Molokovas. O po tikrai teisybei aš ma
niau jus prigauti.”

“Molokovas!” aš pakartojau. “Kuris 
yra Molokovas?”—“O štai, sėdi su per- 
kalbėtojum”, sako sekretorius ir link
telėjo galvą toj kryptyj, kur sėdėjo gra
žiai atrodantis ir daugiausia atsižymėjęs 
žmogus, kokį aš kada sutikau. Aš jums 
paduosiu Vasylių Molokovą.

Kiek mėnesių atgal, grupė mokslinin
kų išvyko surasti dar nežinomo, bet la
bai svarbaus vandens kelio nuo Archan
gelsko į Vladivostoką. Grupė susidėjo iš 
sovietinių mokslininkų, vedama vokiečių 
kilmės profesoriaus Schmidto.
kurion įėjo ir laivo — Sov. ledlaužio 
“Čeliuskino” — 
jo iš 92 asmenų-

Pirmoj savaitėj kovo mėn., šių metų, 
“Čeliuskinas” kriokiančių ledų buvo su
trėkštas ir nuskandintas, o mokslininkai, 
radosi pavojuje ant plaukiojančio ledo 
Arktiko vandenyse, toli šiauriuose už 
Beringovo Sąsiaurio. Jeigu tas būtų at
sitikę ankstesniuose laikuose, tai grupė 
būtų žuvus, nes būtų negalėję duoti ži
noti apie save. Bet dabar jie turėjo be
vielį telegrafą ir susisiekė su arčiausia 
meteorologijos stočia ant sausžemio. Jie 
pasiuntė žinią, o patys- pasiliko likimui. 
Jie buvo beveik nustoję vilties tą dieną, 
kada vienas iš vyrų pribėgęs prie grupės 
smarkiai šaukdamas, jog jis girdėjo or
laivio ūžimą.

Mokslininkai ir jūreiviai godžiai aki
mis skrajojo po švininį dangų ir ištik
tųjų išgirdo ūžimą ir tuojaus pamatė or
laivį. Tai buvo Molokovas.

Nors Molokovas buvo valstiečio sūnus, 
bet buvo vienas iš Sovietų pagarsėjusių 
šiaurės orlaivininkų. Jis buvo skirtas 
paimti orlaivį iš arčiausios orlaivių sto- • 
ties ir lėkti į Vankarem, toliausia ant si- 
birinio Arktiko pakraščio, apie 2,000 my
lių atstume, o nuo Vankarem dėti pa
stangas gelbėti plaukiojančius mokslinin
kus, kurie buvo kur tai ant ledo lyties 
žiemių ašygalio srityje.

, • į .
Rišo prie Sparnų

Buvo 35 laipsniai žemiau nolio, o orlai- 
* vis turėjo vandeniu šildomą inžiną. Per 

du šimtu mylių jis lėkė speiguose virš 
Arktiko ir valandomis taip bjauriai sni
go, kad jis niekaip negalėjo pamatyti 
grupės. Bet truputį orui prasiblaivius, 
ant žilų ledų pripildytos beribės jūroje, 
jis pamatė žuvusio laivo grupę.

/
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Taigi ten radosi mokslininkai ir ten 
buvo Molokovas. Bet ar jautėsi nors 
vienas geriau? Kaip gi orlaivininkas 
išgelbės tiek daug žmonių su orlaiviu, 
kuris padirbtas tik del dviejų? Taip, bet 
Molokovas tą išrišo.

• Laikraštininkai ir svečiai sustojo val- 
! gę ir pasilenkę godžiai klausėsi drąsuo

lio istorijos; Jis kalbėjo rusiškai. Nei 
I vienas negalėjo atitraukti savo akių nuo 
j susijaudinusių, visados mėlynų, orlaivi- 

ninko akių. Jis turi įtekmingą ir gražų 
veidą.

Jis nedrąsiai šypsojosi. “Buvo labai 
sunku surasti nusileidimui vietą,” sako 
jis. “Bet mes pasirinkom didžiausio ly- 

| gurno ledo lytį, ką mes galėjome surasti 
į ir šiaip taip nusileidom. Buvo viskas 
I gerai.”

Jis visados sakė “mes”, niekad—“aš”, 
nes jis turėjo su savim mechaniką kelio
nėje, o daugiaus nieko neėmė, nes pasi
tikėjo pats savimi. Tas pats gi ir su 
Levanevskiu, kuris lėkė nuo Amerikos į 
Sibirą ir išgelbėjo 49 mokslininkus. Le- 
vanevskis yra taip nuosaikus, kad jis 
net nepasakojo savo istorijos, apart ke
lių žodžių, kuriuos pridūrė gale šios isto
rijos.

“Dideli ir pavojingi riogsojo ledų iški- 
šuliai,” tęsė Molokovas, “ir labai sunku 
buvo nusileisti. Bet nusileidom ir at-, 
ėjom prie grupės. Buvo jausmingas sm 
sitikimas. Vargšai mokslininkai buvo 
alkani ir mes jiems atvežėm maisto.

“Šmitas paklausė, kas aš esu,” tęsė 
orlaivininkas. “Aš ant to nusijuokiau. 
Vietoj klausti, kaip jis bus išgelbėtas, 
jis klausia, kas aš esu. Pasakiau jam, 
jog aš esu pilotas Sovietų jūriniam or- 
laivyne. Aš išgirdau per radio apie “Če- 
liuskino” sudužimą ir pasidaviau liuos- 
noriu gelbėti, kiek galėsiu—nors aš nie
kados pirmiau nelekiojau tokiose sąly
gose ir tokioj kelionėj.”

Kada grupė valgė maistą, kuris jiems 
netikėtai buvo atgabentas, ėjo toliau pa
sikalbėjimas.

Šmitas:—Na, dabar mes nebadausime. 
Dabar tai turime progą gyventi. Ir ka
da tu žinai, kur mes esam, gali vyriau
sybė atsiųsti dar vieną orlaivį ir išnešti 
mus iš šių ledynų.

Molokovas:—Bet kad nėra daugiau or- 
laivių arčiau kaip 3,000 mylių, o ledai 
baisiai trūkinėja.

Šm.:—Tokiu atveju, aš manau, mes 
esam žuvę. Bet gal tu galėsi išnešti vie
ną ar du žmones į kraštą. Likusieji iš 
mūs pasirašysime mirčiai.

Mik.:—Aš jus visus išnešiu į kraštą.
Šm. (su neužsi tikėjimu):—Bet šis ma

žiukas orlaivis gali tik du nešti.
Molk.:—Aš taip padarysiu, kad mes 

sutūpsime 8: 6 iš jūsų ant karto.
Šm.:—Bet tai yra visiškai negalima 

paimti 6 iš mūsų į šitą orlaivį.
Mik.—Viskas bus gerai. Aš pririšiu 

jus prie sparnų. / .
< Molokovas juokėsi. “Tamsta kad bū
tum matęs jų veidus, kada aš taip pasa
kiau’,’ jis sakė man. “Aš žinojau, kad 
tas turi būti atlikta labai skubiai, nes 
ledo lytys trūkinėjo jr oras darėsi bjau
resnis. ’ - *

“Mes biskį praardėm orlaivį, taip, kad 
galėtų sėsti vienas žmogus į piloto sėdy
nę su. manim. Biskį praaiMėm mechani
ko vietą ir ten sukimšom tris žmones 
pas jį. Tada mes žiūrėjom į sparnus. 
Apatinėje sparnų dalyje buvo du dideli 
krepšiai, kur parašiutai buvo laikomi, ir 
iš jų mes padarėme ‘kebinas’.”

Du žmonės buvo {rioglinti pasparnėse. 
Jie patys negalėjo įlysti, tai buvo įgrūsti 
ir užrišti, kad būtų saugiau.’ Tada buvo> 
prapjauta kiek brezento, kad jie galėtų 

^kvėpuoti. Taip pat buvo prapjauta sky
lės ir del matymo. “Jei žmogus mato, 
kur jis lekia,” aiškino Molokovas, “tai ne 
taip bijosi”. ' 1 -

(Daugiau bus)

Iš Anksto Pranešu Visiems

6 dieną spalio (October), 
1934, Bayonnėj kalbės A. 
Bimba šiais klausimais: Kas
yra Lietuvių Darbininkų Susi-* diena lapkričio šių metų už 
vienijimas? Kodėl audėjai ir savaitinį laikraštį. O kad lai- 

sukilo prieš kraštis galėtų eiti savaitraščiu, 
“New Deal”? ir tai reikalinga sukelti $1,000 

aukų ir gauti 350 naujų skai-i 
tytojų. Savaitraščio prenume
rata bus $2.00 metams.

Draugai, mums Jungtinėse 
Valstijose 
gauti 100 
ir sukelti 
Taip pat 
prenumeratoriams 
duoti už $1.50 metams, 
kiekvienas “Darbininkų 

rie da manote, kad komunis-i^^/0 skaitytojas turėtų 
tu kalbėtojai besako teisybės,.i pagalvoti ir 
dabar turite gera proga ateiti i ^'avimui nauK’ skaitytojų. Jei 
į šias prakalbas ir J— Jvisi enerinmrai padirbsime. tai 
jums atrodys neteisingo, sukri-i 
tikuoti. ' ‘L ’
nį barabančiką J. P. Jis irgi 
girias, kad labai daug žino. 
Tai lai pasirodo, ką gali. Bū
tų gerai, kad ir kunigas Pet
raiti^ ateitų.

Beje, apart A. Bimbos, bus 
ir kitas kalbėtojas Johnnie 
Orman, jaunuolis, kuris kal
bės angliškai. Tad nepraleis- 

i kite progos, ateikite visi į 
! šias prakalbas. Kurie turit, . 
latsiveskit ir savo sūnus ir dūk-j 
| teris. 
į Prakalbos atsibus L. A.U. 
Kliubo svetainėje, 10 W. 22 
St. Bayonne, N. J 
vakare.

Įžanga visiems uždyka.
L.D.S. Narys.

singą ūpą, kad iš to aš jums 
ir šį laišką rašau.

Aš manau, kad daug jūsų 
skaitytojų simpatizuotų šiam 
veikalui, nes tie aktoriai, ku
rie Lenino ir kitų rolėse, turi 
labai didelį padabnumą į juos. 
Ir per visą veikalą girdėti 
tą dainą, kurią mūsų visi cho
rai dainuoja: “Broliai, į eiles 
sustokim”. Taipgi matėm ka
zoką šokant ir girdėjom ba
lalaikų orkestrą griežiant ir 
rusų kaimiečių dainas dai
nuojant. Tikrai žingeidu 
tiems, kurie yra susipažinę su 
Nauja Rusiša.

Pirmą kart man teko ma
tyt tokį veikalą, kuris yra nu
trauktas ir rekorduotas Jung
tinėse Valstijose, Nors yra 
angliškoj kalboje veikalas, bet 
visai lengva sekti jo apysaką.

Gal jūs nerasite tokio žin- 
stoti į vajų geidumo, kaip mes radome, j 

šios I 
mes , 
ve i- j

PRANESIMAIIŠ KITUR

ALDLD. 20 kp. rengia paskaitą te
moje Roosevelto “New Deal”—Nau
joji Dalyba, ir NRA. Po paskaita bus 
diskusijos, šios nepaprastos paskai
tos įvyks 4 d. spalio (Oct.) 7:30 vai. 
vakare, ALP. kliube, 315 Clinton St. 
Kviečiam visus dalyvaut. įžanga vel
tui.

Komisija.
(233-234)

I - 1 -I
GRAND RAPIDS, MICH.

L.D. choras rengia linksmą balių 
kuris įvyks 5 d. spalio, (Oct.) 7:30 
vai. vakare, L.S.D. svetainėje, 1057 
Hamilton Ave.

Kviečiam visus dalyvaut ir paremt 
darbininkišką chorą. Turėsim gar- 

I džių valgių ir gėrimų. Taipgi bus šo
kiai prie geros orkestros. Įžanga tik 
10c. Pelnas bus skiriamas del jau
nuolio kuris važiuos į Sovietų Są
jungą ir sugrįžęs mums papasakos 
kaip jaunimas ten organizuojasi ir 
dirba.

Sekr. S. Wilkunas.
(233-234)

READING. PA.
ALDLD 143 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. spalio (Oct.), 2 vai. po pietų, 
pas draugus Romikaičius, G5 Arling
ton Str.

, Visi nariai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių dalykų apkalbėt. At
siveskite ir naujų narių prirašyt prie 
kuopos.

Sekr., P. J. Mitchell.
(232-233)

Mii’ė bankininkas Theodore 
i H. Banks. Mirdamas paliko 
.$423,221 turto, štai kam ge- 

nu_ Tai gyventi šioje tvarkoje. Te
kalbamu k* Ponai garbina Rooseveltą ir 

paveikslų, teatrą, kad pamatyti KKA sistemą, 
naujai išleistą veikalą “British! 
Agent”. Iš kalno aš žinojau, 
kad rodys apie Rusiją, tai ir 
pavadinau ,mamą eiti sykiu, 

senuose 
, supra-

Pilna,

DABAR PARSIDUODA BERTAININIS

NEW MASSES
48 Puslapių—Ilustruotas

straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies 
užsienio rašytojų.

Šis žui’nalas išeina paprastai kas savaitę, jo kainą 
METAMS $3.50—PUSEI METŲ $2.00 

Tuojaus užsirašykite

NEW MASSES, 31 East 27th St., NEW YORK CITY

ir

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

x u. ■ v

Šeštadieny, 6 d. Spalio-October, 1934
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w Antradienis, Spalio 2, 1934 LAISVE Penktas Puslapis

AUGŠCIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. » '_________  _________1335 Medley St.,

APLA Maršrutas Kietosios ; h’dabai-gera! paBidaibu08.

Anglies Teritorijoje ir
New Yorko Apielinkėje

ga. Kubilskis gerai prižiūri, 
Taipgi tenka manyti, kad ir kad senieji nariai neišsibrauk- 

į kiti 20 kuopos nariai nemie-*|tų ir dar vis gauna naujų 
j gos. Jie padės d. Yonikuiirių.
į gauti nauji) narių. 20 kuopa j 20 kuopa taipgi gyvuoja

„ „ _ * /s • • *. pereitam vaiuj smarkiai iKalbės J. Gasiunas ir A. Nor-1 .? J . . .----- mančm, ir šiame vajuj 
paaugs, 
kp. sekr.

ktis. Muzikalę Programą Pil- j au^°;
dys Elsie ir Arthur Norkai iš 

Pittsburgh© Kubilskis29
rašo:

“Šiuomi pranešu, kad jauAPLA vajaus prakalbos su 
muzikalę programa bus seka-[turiu vieną naują narį, o dar 
mose dienose ir vietose:
Spalio 4—Shamokin, Pa.
įį.palio 5—Girardville, Pa.

K. Levuiio svetainėj, ant 
Second St.

^Spalio 6—Shanandqah, Pa.
Spalio 7—Minersville, Pa.,

Darbininkų svetainėj,
kampas 3rd i.r So.
Pradžia 2 vai. po pi&tų.

Spalio 7—Tamaqifa, Pa. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Spalio 8—McAdoo, Pa., sve
tainėj 47 Bien St.

Spalio 10, 11 ir 12 Brooklyne j 
irime nepamiršti, kad, 
|teroro periodui, daug

I tūkstantinį jaunuolį. Ant se- 
’ j kančio susirinkimo stengsiuosi 

Įgauti kitą jaunuolį.
“Taipgi malonėkite prisiųsti 

mokesčių knygų lapų kokius 
25 ir pustuzinį mokesčių kny
gelių.”

29 kuopa gyvuoja Coal
Strs. ; Centre, nedidelėj lietuvių ko

lonijoj, bet jinai nuolatos au-

000. Streiko laiku “vigilantes” 
.išvijo 500 jų, tūkstantis patys 
apleido. Viso dirba toj daržų- 

: salotų industrijoj apie 6,000 
__________ 'darbininkų. '

Telefonas: Fairfax 5512 ill Pagal 
------ ■ ‘vininkam 

per akrą 
kokią jie 
per akrą 
ninkai—$42 per akrą; 
nai—$34 per akrą; filipinai- 

i $27 per akrą.
I čia gali skaitytojui atrodyti,; 

kad1'0^ serai, kuomet “vigilantes” į 
12Išlipinus veja laukan, kad jie;

taip pigiai dirba. Tačiaus toks ; ____ _
manymas butų klaidingas. Fi-ig8_F. šaučuiis, 
lipinai yra labai ?--- Frankfort, 111.
žmonės. O juo esi nuolankes
nis, tuo labiau tave - spaudžia.

gauti vietos paaiškėjo, kad ne-
■ u kurie žemių savininkai viena ■ 

• - • nakčia po 16 tūkstančių ‘ pra-!
leidžia, o darbininkai turi ba-' 
du mirti. Konferencija išrinko |47_ 
penkius delegatus, kad ištirtų 1 
ta pasibaisėtina filipinų gyve-' 1 : - imma. I

na

apskaitliavimą, sa-j 
apdirbimas žemės’ 

kainuoja pagal rasę
samdo:

; meksikonai

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU- i 
GYSTCS VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Selokus, 31 Amity St. | 
Pirm. Pagelbininkas, O. Giraitienė, 

Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauskas, 

Hudson St. (
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward 

P!.
Iždininkas, A. Klimas, 36 Russel St.
Maršalka, P. Giraitis, 321 Summit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Rus

sell St.
Susirinkimai atsibūna kas ^antrą ketvirta- ' 

------- - .. ■ vakare, [
n a Laisvės Choro svetainėj, 57 Park St. Hart- ;224 E, Mahanoy Ave., I ford> Conn. visi narei valdybos yra iš Hart- I

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

321

481

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Va

Pa. 113 WEST 42ND ST.

ne- 
pa-1 didelėj lietuvių kolonijoj, bet 

j vis po biskį auga. O tai tos1 
dvi kuopos auga todėl, 
kas nors jomis rūpinasi, 
kuopa irgi panašiai: nariais 
nepuola, bet vis auga.

Kitų kuopų veikėjai turėtų 
iš šių kuopų gerokai pasimo
kinti, 
laikai, 
naujų narių ir taipgi 
prižiūrėti, kad senieji 
brauktų.

Laukiame daugiau atsiliepi
mų iš kitų kuopų. Siųskite pra
nešimus Centran.

APLA Centro Sekr.

Nežiūrint kaip’sunkūs 
vistiek galima

geriau 
neišsi-

Per Kovą Pirmi Mūšiai Laimėti
ir New’ Yorke.

Spalio 13—Wilkes Barre, Pa.
Spalio 14—Nanticoke, Pa.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Spalio 14—Scranton, Pa. Pra

džia 7:30 vai. po pietų.
Spalio 15—Buffalo, N Y

Tai bus svarbus maršrutas. 
Bus progos išgirsti prakalbas 
dviejų kalbėtojų. A. Norkus 
yra jaunuolis ir jis specialiai kaip teroras, taip ir Sin- 
jaunuoiių reikalais kalbės, clairio iliuzijos nuo 
Taipgi bus gražios muzikos ir m0 
dainų. Reikia todėl sutraukti' įmestuose, pavietuose bei dis- 
į prakalbas ne vien suaugu-' triktuose, K. Partijos kandi- 
sius, bet ir jaunuolius. Tada Į ^atai laimėjo trigubą balsuo- 
bus proga gauti naujų narių, tojų skaičių.

* ne vien iš suaugusių, bet ir
7 jaunuolių ' | Reikia pinoti, kad valdau-

• Tuose miestuose, kur ren-'.eio3‘ klasg >š savo puses bali
namas prakalbų maršrutas/vlsaiP ignoruoti komunistų 

•gyvuojančios kuopos turi imti balotus nominacijų rinkimuos, 
pilnų atsakomybę už sekmirt-'Jei ne vienokiu, tai kitokiu bū- 
guma prakalbų. Visi APLAidu. Aš pats mačiau, kaip in-

• nariai taipgi turėtų darbuotis >truktorius konyinistų balsavi-
sutraukimui daugiausia publi-,mo blankas kišo po knygom, 
kOs [tįkėdamas, kad ant jų niekas

Pittburgho apielinkės APLA,n^5alsuos ir komunistų nebus.
Pirmas Apskritys jau paskel- ‘ .
bė prakalbų maršrutą, kuris Padaugėjo Komumstų Baisa!

• prasidės su lapkričio 1. Ten’ 
irgi bus apart prakalbų ir mu- 
zikalė programa. Pittsburgho 
apielinkės kuopos, kaip girdėt, 
tuo klausimu rūpinasi.

San Francisco, Cal. — Tu-1 gher gavo 8,746 balsus. Wm. 
užėjus Breedan, 
Komu- tus, gavo 3,498 

j nistų Partijos kandidatų pa- man Bullman, į
teko į kalėjimus ir dar po perintendantus, 
šiai dienai ne visi yra liuosi. balsus. 
Neatsižvelgiant į visas tas 
sunkenybes, kurias reikėjo ir [tikrai 
reikia pergyventi, pirmi Ko
munistų Partijos mūšiai rinki
muose yra laimėti. Darbinin-

balsavi-
neatitraukė. Nekuriuose

Gražus Dviejų Kuopų 
Atsiliepimas

Imant paskutinius padavi
mus iš darbininkų spaudos 
matosi neblogų rezultatų. 
Oaklande, M. Leson, KP kan
didatas į mokyklų superinten-

idantus, gavo 5,579 balsus. M. 
Humphres, kandidatas į šeri
fus, gavo 1,450 balsų. Rich- 

■ mon, Wm. Pąrter, kandida
tas į publikos administrato- 

(P y rius, gavo 1,038 balsus. (Wm. 
Parter buvo žinomas komunis-

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street, 
N. Braddook, Pa.

15— P. Kave''HU*ka», 800 Todd St., Aliquippa, 
Pa.

16— J. Šileika, 14z Pine St., Nanticoke, Pa.
17— F. Senulis, P. O. Box 186, East 

Pittsburgh, Pa.
19— J. Dzikas, P. O. Box 21

Minden, W.
20— Wm. Yonikas, P. O, Box 11. 

Atlasburg,
22—P. Cibulskis. 286 So. 2nd St.,

Brooklyn, N. Y.
24—P. Sodeikis, 126 So, Pearl St Yogstown, 

Ohio. ...... .............. .. ........... . ................. ..
’ 25—J. Dielininkaitis, 41 Eckert St., Buffa- dien; kiekvieną mėnesį,'• 7:30 vai.

balti-— $65 ' |OI Y\ v ------ --v 26—A. Dambauskas, ______ 1(J1U ^wlll
darbi-! „ ®irafTdvil’e1’ -Pa-„ TII I ford,’ Conn.27—E. Narakiene, Box 241, Wilsonville, Ill. 
jaUO- 29—Antanas Kubilskis, Box 286, Coal Cen- i 

ter Pa.
80—J. Leonaitl*, 107 N. Duquoin St., Ben- 

I ton, III.
į 32—L. Tilvik. 38 N. 7th St., Easton. Pa.
Į 33—P. Samulionis, 1238 Front Ave., N. W. 

Grand Rapids, Mich. 
’ 34—J. .
I ton, Ill

NEW
Phone

Valandos:

YORK, N. Y.
Bryant 9-7763 

nuo 1—6 po pietų

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmln. A. Krukoni*. 23 Batika St.

______ Mich.
Audiejaitis, P. O. Bo\- 113 Royal-

j ton, 1)1.
: 36—M. Krikštanąs, 1612 Mohauk St., Sha- j

So. Hobson St., pir^7‘įagelb7'M.^MeškFni87 9*’Burton St.
' mokin, Pa.
■ 36—Joe Pečeliūnas, 1009 

Harrisburg. III.
Box 182, Coverdale, Pa. 

304 E. 6th Street,
I pranicrort, in.

nUOiailKUS 39—Tony Zedolek, 514 Autumn Ave.
I linsville. Ill.
I 4v—u. Kirtikliu, 155o A 

41—Wm. Michalites, P. 
. Ill. '

■ 42—P. Yonaitis, Box 
j 43—M. Lingevičienė, 
I Saginaw. Mich.
1 44—Mary Barnes, 602 

uui&ivr, ah

I 45—M. Savukaitlenė, P. O. Box 262, Cuddy, 
I Pa.
i 46—A. Povilonis, R. R. 1, 

Clinton, Ind.
J. K. Alvinas, 9517 
troit. Mich. 

48—J. Sabaliauskas, 416
, ersville. Pa.
| 49—A. Matulevičius, 147 Fulton Ave.
• .T/ivqov C.Hv

,50—Mary Orman, 37 

51--V. Glaubičius, 316 
Wilke*-B«rre, Pa.

Užrašų rašt., K, Venslauskas,
i , 12 Andover............ .......... St.

West Ligonių rašt. A. Baronas; 16 Holbrook Are. 
„ ; Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St.
Col- į Finansų rašt.. J. StdŠkus, 20 Faxon St.

40—J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O. ( 
...........  “. O. Box 387, Benld,

76, Buckner, Ill. 
2140 Fordney Ave.,

So. Pine st., 
Zeigler, Ill

BOX

Delmar

Coal

1'66,

St.,

St.

Pacific.

i Cleveland, Ohio.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Iždininkas Ign._ Petrauskas, 22 _ Merton St.

I Iždo Globėjai:
I S. Petravičia, 702 No, Montello St.

J. Jokubavičius. 162 Melrose St. i
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St

' Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai į 

atsibūna kas mėnesj, kiekvieną pirmą sere-; 
dą. Lietuvių Tautiškame name. .

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 8424

st.
J. 1

Pa.

Jersey City, 
Norwfbh Avenue, 

West View, 
George Ave.,

' 52—P. Deveikis," 1011 N. La Salle St., 
. Chicago, Ill. ,

53—J. Gudišauska*, 437 Elm St., Tamaqua,

Dr.,

Chicago, Ill.

• Pa. 
1 54—Geo. Brakni*, 222 Crystal Lake 
i Pontiac. Mich-
I 55—P. Alsko, 980 Bruce St., R. D. 1, 
i ' Washington,
ipA-V. Glaubičiu*, 816 George Ave., N. End,

1 i ,<v;.lke8-Bnrre. Pa.
67—John Norkų*, 851 Ferdinand St., Scran- 

Trečiadienį, spalio 3 d., 8 58—S°nRainard, 40 Ripley Rd.,

Įval. vakare yra šaukiamas vi-1 Do^h^1’- ^Xardsviiie, pa., Tei. 

įsų Clevelando bedarbių nepa-'Prot’ Ragt- JwTk^
įprastai svarbus masinis susi-į Finansų rafi wnkesKBa?re’’p2J LTdh 

tz k“dtr i rinkimas. Kalbės nacionalis D"01’k,’y'- PA.'c°Td.,vS2?ii

■■ u , ?ap, ;S_, ' Bedarbių Tarybų organizato- Cc"‘">
nia. gel onlapiai paduoda buk!rius draugas Herbert Benjaj_________________ ■______

eo Ga agher gavo 8,509, °imin. Jo prakalbos tema bus: lietuvių šonų ui dukterių diiau- 
visi kiti KP kandidatai buk| ..Roosevelt-s Social Security I cuos R\APmI“Mici'i’’* 
tegavę tik po 162 balsu. Di-1 P1.ogram and Fi;,ht foj. Real, 
dešino uz šitą absurdą negali-1 Unemployment aild SociaI ]nJ 
ma nė ti ėtis. isuiance.” Jis plačiai nurodi-'
Išardė Rinkimų Konferencijas I nes, kas Jaukia, bedarb. ir kaip ’ 

[reikia susiorganizuoti ir kovoti
prieš Roosevelto alkio progra- i 

r i n k imu ma> Labai svarbu, kąd šiame

į distrikto advoka- 
balsus. Her- i 
mokyklų su-1 
gavo 3,5451

San Francisco j 
nežinoma.

Pa.

Bedarbiu Masinis Mitingas

74073 
Ave., 
84626 
Lane 
20061

LINDEN, N. J.
De- ■ Lietuvių Saules Pašalpinčs Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m.
Min- ' Pirmininkas; A. Mazūras, 

' 310 Price
Pirm. Pagelbininkas: F. Bortuzcvich,

1131 Wood Ave.' 
Protokolu Raštininkas: R. Trutulis, 

1411 
Finansų Rašt.: G. Lenarth, 

110 W.
Iždininkas: J. Uskurėnas, 

156 S. 
Trustistai: J. Vertelis, 

293 W. 16th 
L. Bartkienė, 19 E. 19th St.
Maršalka: F. Marozas, 

1413 Clinton 
Korespondentas: O Vertclienė, 

203 W. 16th 
Visi iš Linden, N. J.
Draugija laiko susirinkimus kas pirmą i f ... . ------
Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J.,

Maršalka Valečka A., 

L. D. P. Kliubas laiko ______
vieną mėnesį, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7:30 valandą.

Clinton St. i 

11th St.

Wood Ave. ‘ 

St. :

st. I 
į 

st.

640 Ridgeway Avenue ■

131 Joseph Avenue ■

52 Dayton Street ;

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu įims 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 Yorli
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14

Telefonas: TOnipkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

• iki 2 po pietų.

Teroro metu4 nebuvo galima 
p, r i s ir e n g t i ir i 
darbo tinkamai atlikti, kadan- i susirinkime dalyvautų kožnas 
gi reikėjo gintis ir vesti kovąlvienas lietuvis bedarbis, 
visuose frontuose, iš visų pu-j Taip pat šiame susirinkime 
šių. Tad sutvarkymui geriau i bus išduotas raportas iš prieš- 
rinkimų darbo, 16 d. šio mė-j karinio kongreso. Susirinkimas 
nėšio, buvo šaukiamos kelios j įvyks Prospect Auditorium, 
konferencijos įvairiose miesto 2612 Prospect Ave. 
dalyse, bet ir čia be policijos . .
neapsieita. Svetainių saVinin- 
kai policijos įgrasinti ir poli- DraugijŲ Adresai, Kurios 
cijai prie durų stovint—konfe- m . ui • » v a
rencijas išardė. Bet nežiūrint 11117 LftlSVę UZ Ufgcllią
visų tų keblumų konferencijos 
vistiek įvyko, tik, žinoma, ki- APLA 
tokioj formoj.*

Valstijos Komunistų Parti- NAUJI 
jos konferencija įvyks 20 d. j 
spalio, valstijos 
(Capitol) name, 
mieste.

Moterų
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Beniulienč. 16 Bunker Av«. 
Vicc-plrn>. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Čereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjo*:
V. Baroniene, 9 Broad St. 
M. Duohienė, 221 Ame* St. 

I V. Bartkiene,. 29 Intervale St.
r. r , , • > a , z-, v 'I Ligonių Rašt. M. Pot*UR, 184 Ame* St.

k"’?ky.to.J.a1' .Anthony Garbanaus_ , Mar5R]i£n j. fi;roRn*kienė, 88 Vint St.
i Vi«o» jryvena Montello. Ma«*.
I kare.

1 Prcsidentas, Charles T. Jakcns, 1564 Turn
er Ave., Phone 72073.

1 Vice-Presidentas, Anthony Karcckas, 730 
Nason St. N. W.

Prot. Raštininkas, Karol Rasikas, R. R. 
Box 117 North Park.

Finansų Sekretorė, Tillie Gūsis, 1307 Da
vis Ave. N. W.

Iždininkas, Wm. Karvelis, 20 Dale St. N.E.r' . . - . _ .
kas, 1108 Ellizabeth Ave.
Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W.

Revizijos Komitetas, Anthony Gąrbanaus- 
kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas 
515 Eleventh St! N. W., Anthony Senkus, 
111 Mt. Vernon Ave.

Iždo Prižiūrėtojai, Dnminik Gelgotas, 19 
. Dale St., Alfonsas varnas, 132G McRaynold 

St. I
Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli

zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth , 
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., ■ 
Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, | 
1256 Scribner St.

Policiantai, J. Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

ROCHESTER, N. Y.
D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškis P„

1120 North Street
Pirmininko pagelbininka*. žirgulis, P„

62 Dalo Street
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J.,

L.

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Trečia Labor Civil Rights 
Konferencija

APLA KUOPŲ FINANSŲ 
SEKRETORIAI

kapitoliaus Pirmininkas J. Gataveckas,
S, 109 Cress St., Carnegie, Pa.acramento vice pi rmininkas C. Stašinskas,

R. D. 2, BOX 224, New Kensington, Pa. 
Sekretorius J. Gasiunas,

1335 Medley St.,' N. S. Pittsburgh, 
Iždininkas J. Yesadavičia,

538 3rd Aye., New Kensington, Pa. 
Iždo Globėjai:

J.

ra.

VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1934 M. |

Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Ave.
Pirm, jiagclb. A. Sauka, 256 Ames Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus. 20 Cleveland. Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andover Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevičius, 153 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: A. Butkienė, 16 Holbrook Ave.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave. I 

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesį, kiekvieną 
paskutinį panedėlį, Lietuvių Tautiškam name. Į

Rašt., T. Bartkus.

Šį kartą į tą konferenciją1 
atsilankė pusėtinai delegatų ir! 
šiaip žmonių, 
daugiausia kreipė atydos į 
Sacramento 17 politkalinių ir|- 
Salinas filipinų padėjimą. 
Sacramento kalbėjo politkali-j 
nys. Nurodė už ką ir kokiais 
punktais juos apkaltina vy-Į 

prisaikintieji teisėjai į

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
Marion St., k a in p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist I

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIREDPLYMOUTH, PA.

Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 
dai ir adresai:

Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Aley,
Plymouth,

Vico pirm, J, Kulponas, 27 Corler St.
Telf,: 32511 Wilkes Barre,

Kasierius K, Randarčikas, 613 Main St.
Tel, 74037 Edwardsville. ----

Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane
Wilkes Barre, Pa,

Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av,
Tol,: 34625 Wilkes Barre. Pa.

Duobkasis J, Kulponas Tel. 32511 Centro 
tel, 91840, pas Aug, Stravinską,

40 Ferry St,, Plymouth, Pa, I

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

Urbonas, 1401 Page St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. 
Miliauskas, 626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa. 
Lekavičius, BOX 52, 
Finleyville, Pa.

2— A. Yankaūskas, 
Corliss Sta., Pittsburgh,

3— J. Gataveckas, 109 Cress

TV ' 4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
IŠ doah. Pa.

j 5 kp.—K. Dumčius, 123 E.
McAdoo, I’a. 

6—K. Romand, 
Cleveland, Ohio. 

7—J. D. Sliekas, 8121 
wood. Pa. 

. 8—J J. Urbonas, 
■ Pittsburgh, Pa. 
' 9—J. Yasadavičo, 688—8rd Ave., New •

Kensington, Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 1

Heights, III. |
11— J. Bąrškietis, P O. Box 341, 

Courney, Pa.
12— John Kinder!*, 439 Maplewood Ave., 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F. D. 42, Rice* Landing, 

Pa.

J.

D.

Konferencija Kuopos

Pa,

Pa,

Pa.
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 

All Work Guaranteed. Towing Day and Night

20 kp. finansų sekr.
Yonikas rašo •

“šiuomi pranešu jums, kad las- Standard Oil sargybiniai 
man nelaimė a(sitiko visai ne- Pa<larė kratą jo namuose, bet 
tikėtai. Susižeidžiau ir neži- darbininkų nuo balsavimo ne-i 
nau, kaip ilgai ims laiko, kol atitraukė.) Paul Orr, žinomas 
pasveiksiu. raudonasis kandidatas į super-

“O kas del APLA vajaus, visor^us, gavo 835 balsus.
' tai jau turiu du naujus narius Sacramento, pagarsėjusio 
' Jį r kai pasveiksiu, tai manau kriminalio sindikalizmo so-

’daugiau gauti. Gaila, kad stinėj, John Funkner, KP kan-Iriausi 
reikia lovoj gulėti.” didatas į šerifus, gavo 2,000 (Grand Jury); taipgi nurodė,
*Linkėjam d. Yonikui grei- balsų. San Diego ir Imperial kalėjimo net/nkamumą ir jo 

tai pasveikti ir vajuj smarkiai Valley, kur teroras siautė ir nešvarą. Vaizduodamas abel- 
Pereitam vajuj ji- susirinkimai buvo užginti, par-,na padėtį, prisiminė ir apie 

Leo Gaila-' maištą, koks jiem yra teikia- 
__________ 'mas. Šitų septyniolikos kovo- 

_ tojų už laisvę (jei neatidėjo) 
teismas turėjo įvykti 21 d. 
rugsėjo. Juos gina Leo Galla
gher. Tai bus ilga ir aštri ko-' 

’va. į-
; Kalbėjo A. Stephens, juod-' 
veidis, iš Oakland. Jis savo* 
kalboje nurodė, kad kuomet 

’policija jį užpuolė—jisai gy- 
'nėsi; už tą policija jį labai šu- 
'mušė ir nuvežė į ligpnbutį. šį 
įvykį vietos lietuviai turėtų 

i plačiai aprašyti per darbinin- 
jkų spaudą. Teisme buvo aštri 
kova tarp teisėjo, policijos ir 
Leo Gallagher, ši kova ėjo už 
darbininkų laisvę, todėl darbi
ninkam pridera apie tai žinoti.

į D. L. Marcuelo, Filipinų 
Darbo Unijos pirmininkas, sa- 
Vo kalboje nurodė, kad Sa
linas apielinkėje gyvena 2,- 
500 filipinų. Palaikymui savo' 
gyvybės jie išleidžia » $200,-j

darbuotis.
sai gerai atsižymėjo. , Manom, tijos kandidatai,

"LAISVES”
KONCERTAS

*-v

November! j Lapkričio
I JI Al I

LABOR LYCEUM 
BROOKLYN

llllQIIIQIIIQIIIQIIIOmQIIIIQIlia

X.

jo

Sekretorius ir antrašas 
3317 W, Carson 

Pa. 
St.
Carnegie, 

Ave. Shenan-

Monroe St.,

761 E. 92nd St.

Elroy Ave., Brent. !

1401 Page St.,

Ave.,

St.,

Pa.

APIELINKfiS 
K-TAS, 1931:
354 Marguerite 
Pa.
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PITTSBURGHO IR
PRIEŠ FAŠISTINI S

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. SliekienS, 3121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fih. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. 8 Pittsburgh, Pa.

El-

St.,

LABOR DEFENDER MASKARADU BALIUS
Pirmutinis Balius Šio Sezono

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

66 E. 4th Street, New York City
PHIL BARD, PROGRAMOS VEDĖJAS

“FREE THAELMANN”—veikalą suloš Workers Laboratory The
atre; New Dance Group—šoks speciališkus Labor Defender šokius.

Mordečai Bauman—dainuos revoliucines damas'
PARADE OF THE RED SQUARE*—Raudonosios Aikštes Paroda 
su Baųmberg ir Baumberger. Dovanos bus duodamos tiems su 

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

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

RENGIA N. Y. DISTRIKTAS I. L. D.

Užsiprenumeruokite Labpr Defender, Amer, vienatinį iliust. žurnalą

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

MM iri WW toW VW W MW WW

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

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

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

. Tel.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir l^Jew 

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
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K. Menkeliuniutes Puikus > 
Buvo Koncertas i I j

Pereitą sekmadienį Labor! ____
Lyceum svetainėj draugė Kom elementai vis dar jieško dau- 
stancija Menkeliuniutė davė giau pinigų Hauptmanno na
šavo metinį koncertą, žmonių į muose, 1279 E. 222nd St. Ga- 
galėjo ir turėjo būti daugiau.'

Šis Menkeliuniutės koncer
tas, iš dvasinio taškaregio, ma
no supratimu, išėjo labai pui
kiai—daug geriau, negu aš ti
kėjausi. Išskyrus dienraščio 
“Laisvės” koncertus, jokie kiti 
Brooklyno koncertai nėra da
vę tokių gabių ir galingų me-: 
no spėkų. Gal tik galima Men- 
keliuniutei užmesti, kad pro
grama buvo truputį per ilga— 
net 19 punktų, o beveik visi 
buvo iššaukti po kitą sykį! Ta- 
čiaus net ir tokia ilga progra
ma publikai, kaip matėsi, ne
nusibodo.

Visų koncerto dalyvių pla
čiai čia neminėsiu. Su komen
tarais paimsiu tik kelis, ku
rie į mane darė nepaprastai 
smagaus įspūdžio ir, berods, 
publikai labiausia patiko. Pati 
Menkeliuniutė visiems žinoma. 
Ji dainavo daug dainų ir dai
navo geriau ir su didesniu at
jautimu, negu kada - nors pir
miau man teko ją girdėt dai
nuojant.

Nustebino mane, ir, mato
mai, daug kitų, dainininkas 
Canfora, italas, dramatiškas 
tenoras. Jis dainavo solo, due
te su Menkeliuniute ir paskui 
“trio” su Rosa Stefanelli ir 
Schilaci. Toks balsas! Taip už
kariaujantis klausytoją! Pas jį 
nesimato jokio varžymosi, jo
kio dirbtino nudaVimo.

Nepaprastai gerai pasirodė 
mūsų dainininkaš Višniauskas. 
Nenorėjo publika jį paleisti 
nuo estrados. Jo balsas drūtas, 
tvirtas, gilus, jaumingas. Taip i 
pat dainuoja be varžymosi, 
natūraliai. ' J

Well, mūsų Aido Choro 
merginų “Ensemble,” po va
dovybe draugės šalinaitės, pa
darė nepaprastai gražaus į- 
spudžio. Raudona’ uniforma Leistos į “svietą, 
labai tinka. “Ensemble” pilnai’ 
pavaduoja buvusį garsų Aido « 
Choro Sekstetą.

Visoj toj ilgoj koncerto pro
gramoj nebuvo nė vieno dai
nininko bei muzikanto, kuris 
būtų buvęs, kaip anglai sako, 
“flop.” Gražiai, artistiškai ir 
jausmingai dainavo Rosa Ste- 
fanelli, S. Kazameika, Lioną 
Basaly ir Rosa Parronchi. Pir
mu kartu girdėjau dainuojant 
V. Tamkiutę. Jos balsas gra
žus, “Mezzo-soprano.” Gal 
tiek tik reikia pastebėti, kad 
dainininkė Tamkiutė turėtų 
stengtis priduoti savo 
savo minai daugiau jausmo, 
daugiau susijaudinimo, gyvu
mo.

Jaunuolė Vicoria Valuk la-. 
bai gabiai skambino 
Galima laukti • tikrai 
pianistės.

Prie pabaigos reikia 
mėt nepaprastai puikiai išėję 
“trio” (Rosa Steganellį, C.' 
Confora ir Schilaci) iš “H 
Trovatore” veikalo ir duetas 
(Menkeliuniutė ir Canfora) 
taip pat iš “H Trovatore.” Ta 
buvo tikrą šio koncerto paži
ba.

Daugiau Šumo Apie 
Hauptmanną.

Policija, detektyvai ir

joms ir dar kitiems žmonėms 
| daro nesmagumo. (Ruoškimės Prie “L” Vajaus

kiti

ražių jau nuvertė ir sugurino į 
šmotelius, dabar ardys namo 
sienas. T(uom pąt kartu jieško 
ant Hunters salos, kur Haupt
mann praleisdavo laiką.

Kapitalistinė spauda prane
šė, kad Hauptmanp kalėjime 
pasidavė “peilį.” Jis sulaužė 
šaukštą ir būk nugalando aš-j

yra labai daug ir del narių 
stokos daugelį jų negalima ge
rai

triai kotelio galą, bet keista, 
kad ir kotelis pusiau perlauž
tas. Prastas peilis. Hauptman- 
no advokatas James M. Faw
cett reikalauja, kad Haupt
mann būtųi paimtas j ligoninę 
ir išegzaminuotas jo protas. 
Advokatas, matomai, iš 
Hauptmanno nori padaryti ne- 
pilnaprotį.

Jie klausinėjo ar Haupt- 
mannas tikrai norėjo pasida
ryti įrankius iš šaukšto. Jis už
sigina. Dabar jie duos jam

"RĮįii

balsuiį

pianu, 
gabios

atžy-

Rep.

Nuodai Jaunuoliams
Kapitalistinė spauda negali 

atsigerėti, kad virš 10,000 jau
nuolių buvo sutraukta į Pros
pect Parką išklausyti katali
kiškas mišias. Mat, darbininkų 
vaikams grūda visokius nuo
dus buržuazijos mokytojai ir 
del didesnio jaunuolių apkvai
linimo, tai sumanė mišias lai
kyti parke. Visokius būdus pa
naudoja išnaudotojai ir jų a- 
gentai, kad tik savo tikslą at
siekti.

Ateina “Laisvės” vajus. 
I Dienraščio pastogėje dirbanti 
Į darbininkai turėtų į tai kreipti 
daug domės. Laike pirmesnių 
vajų kolonijų draugai gauda- 

pra- vo šimtus naujų skaitytojų, 
dėjo vajų už naujus narius į! vietomis, kur palyginamai yra 
Komunistų Partiją, šis vajus 
bus iki 7 d. lapkričio, tai yra 
iki paminėjimo 17-kos metų 
Rusų Proletarinės Revoliuci
jos. Bus dedamos pastangos į- 
traukti tūkstančius naujų dar
bininkų į partiją, nes darbų

Kompartijos Vajus Ūži 
Nauju Nariy Gavimą
New Yorko distriktas

Peršovė Du Vagius
i 

Ant 39 E. 13th St. policis-1 
tas peršovė du vagius. Polici-i 
ninkas L. Bauer eidamas gatvėj 
pamatė, kad jie per langą no-' 
rėjo į namą įsilaužyti. Jis pra-l 
dėjo šaudyti. Vagiai išsitraukė j 
ginklus ir atsakė šūviais, bet| 
abu buvo peršauti ir suimti.!, 
Sako, kad. jie pasveiks ir bus j 
teisiami. Vienas padavė vardą j 
J. Suprize, o antras J. Foelo. ;

LIETUVIU 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.

atlikti.

'labai mažai lietuvių. Brookly- 
ife yra daug lietuvių. Gi per 
visus pirmesnius < vajus brook- 
lyniečiai dar nei kartą nelai
mėjo pirmą dovaną. Kasgi yra 
tame kaltas? Manau, kad kal
tė tame, kad Brooklyno dar
bininkiškų organizacijų nariai 
ir “Laisvės” darbininkai nepa
sidarydavo tinkamo plano vei
kimui ir negana 
kai dirbo. Kaip 
šiemet? Manau, 
šaukti “Laisvės”
visų darbininkiškų organizaci- ral Opera House, 6th St. ir 
jų narių susirinkimą ir išdirbti 3rd Avė. 
platinimo planą. Kokius būdus 
vartosime vajuje? Manau, kadį 
reikia pasidalinti į grupes, pa-į 
siskirstyti, kur tos grupės1

kooperatyviš- 
mes dirbsim 

greitai reikia 
darbininkų ir

Iš ACW.54 Lokalo 
Susirinkimo

Rugsėjo 26 d. atsibuvo 
kriaučių 54 skyriaus nepapra
stas susirinkimas ALP Kliubo 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
pusėtinai skaitlingas, bet ir ga
na trukšmingas. Trukšmo kėli-

„ me, kaip visada, taip ir dabar J veiks. Man teko būti Chicago-! 
valgyti tik iš popierinių lėkš-1 atsižymėjo socialistai-ratelnin-1 je, kada pradėjome dienraščiu j 
:ių ir popierinėmis šakutėmis|kai. Jie kėlė trukšmą prieš tai,' 
r šaukštu. Taipgi atėmė nuo ■ kad kovingi kriaučiai rinko 
m diržą, apsiavų šniūrelius ir delegatą į Prieškarinį ir Prieš- 
dtką, kad jis nepasikartų. Pa- fašistinį kongresą 
Jare smulkmeningą kratą 
kameroje. Mano, kad gal 
su šaukšto koteliu norėjo 
rirakyti kamerą, bet tas 
galima, nes ji atrakinama 
;u elektros pagelba.

Valdinin. sako, kad ant 
ų, kurios buvo įteiktos Lind- 
)ergam reikalaujant pinigų', 
nivo uždėta kulkasvaidininkų 
ženklas, gi Hauptmann! buvo 
pereitame kare Vokietijos ar
mijoje1 kulkasvaidininkų.

‘ Tuom pat kartu praneša, 
kad po to, kaip jau —Haupt
mann areštuotas, valdžia per 
Corn1 Exchange banką dar ap- 
'aikė 5 bumažkas — tris po 
510, vieną*—$5 ir vieną—$20 
s Lindbergų pinigų. Nežinia 
ir kas kitas platina jas ar gal 
ai pirmiau Hauptmanno iš-

jo 
jis 
at
lie
ti k

no-

“Daily Worker” Vajus
Dabar yra vajus, kad 

kėlus “Daily Workeriui” I 
000. Tai pirmas vajus 
metais. Kartu “Daily Wor- 
keris’: 
tos 8 
darbininkas žino, 
sunku revoliuciniai 
verstis. Kiekvieno 
paremti savo partijos

SU- '
$60,J 
šiais;Tai pirmas

Kartu ‘ 
rengiamas leisti nuola- 
puslapių. Kiekvienas 

kaip yra j 
spaudai į 
pareiga • 
dienraš- :

Work e- jPasitikimui “Daily 
rio” 8 puslapių laidos yra ren-į 
giamos prakalbos. Jos atsibus, 
sekmadienį, 7 d. spalių, Cent-|

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

j-

TRU-EMBER COAL COMPANY
, (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas: EVergreen 7-1661

APLA 49 kuopos susirinkimas 
leisti “Vilnį.” Mes tada turė- vyks 7 (iienQ spalio, (Oct.) 2 vai.

... . , i i dieną, Astoria Hali, 62 E. 4th St..
JOme tokias gi upes II stengda-, jq-uo spalio mėnesio iki gegužės mė- 
vomės užrašyti, kad ir vienai nėšio 1935 susirinkimai bus laikomi 
savaitei laiko. Taip einant stu- 2 vai. dieną. Tie kurių mokestys esą 
. , , . , . .v on užsivilkę ir norinti prisirašyti, kvie-ba nuo stubos, kartais is 20 Hame J susirinkimą. 
stubų, bet 15 užsirašydavo lai-! 
kraštį ant ilgesnio ar trumpes-i 
nio laiko. Taigi gal bus ir’kito-

’' ' “' ■ .b.Akl^TUŠRANDAVOJIMAI

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 SubatomiH 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6Chicagon. 

Visi supras, kaip dabar reikia 
kovoti prieš karą ir fašizmą, 
bet ratelninkams tas nesvarbu. 
Nepaisant ratelninkų ir kitų 
priešų pastangų, 80 balsų už, I kiu būdu, 1 
prieš—50 balsų, — delegatas j draugas daro ką tik žino, bet 
išrinktas. Laike nominacijų tu-j mes šiame vajuje turime gau- 
li ratelninkai pravardžiavo 
jiems nepatinkamus darbinin
kus. Tie tuos pravardžiavimus 
vartojo 'pasiskolinę* iš Prusei- 
kos “Naujos Gadynės” prieš 
vieną merginą, tai kaip jiems
pasitarnavo “N. G.” Bet ne-1 Heai'Stilliai Apie KoHlUilistUS 
paisant tų elementų pastangų I (
ir kolionių, delegatu 'išrinktas! New Yorke ir Brooklynel 
J. Nahvaika. į W. R. Hearst kapitalistiniai į tų «dining room„ setas. parduo.

Taipgi buvo išrinkta 3 at- didlapiai “.Journal,” “New i siu už labai žemą kainą. Yra vienas 
' 1 Trade Union Citv -York American” ir kiti labai-' didelis stalas (susėst gali 10 žmo- 

; liauc umou uuy , . . , . Snii i nių) 5 krėslai, vienas didelis “buffet”
Council, delegatais yra Samu- bijosi komunistų u gvoltu sa.u-;ir »china cioset>» su vjsu setu eina

Nezvockas ir Vasiko- del jų veikimo mokyklose. Į ir skurinis užklodas del stalo. Greitai 
: Apšvietos Bordo narys kieta-1 kreipkitėsu 
kaktis pulkininkas Walter J. 
Carlin gvoltu šaukia Hearsto 
laikraščiuose, kad komunistai I 
baisiai daug propagandos.1 
skleidžia tarpe augštesnių mo-i 
kyklų studentų.

žinoma, kad šio krizio me
tu, kada apie pusantro miliono! 
darbininkų yra tik New Yorke 
be darbo, tat išnaudotojams 
baisiai nepatinka komunistų į 
veikimas. Jie pradeda supras-! 
ti, kad amžinai darbininkai1

ti daugiausiai skaitytojų. Ką 
sako kiti draugai iš “Laisvės” 
pastogės ir Brooklyno ?

Iš “L.” Pastoges.

stovai į

Josephinę Pavogė”-Mergai-! 
tė Apgavo Policininkus :

Į policijos stotį įbėgo 7 me
ti] mergaitė Martha Gable, 
nuo 12 Bleeket St., Brooklyn, 
ir suriko “Josephinę pavogė!” 
Policija priešakyje su leite
nantu Andrews Sarosy puolėsi 
{ieškoti mergaitės vagių. Po 
pusės valandos “sunkaus” 
darbo, ateina mergaitė ir atsi
neša savo lėlę.—“Jau radau 
Josephine,”—tarė ji. Tik tada 
nonai policininkai suprato, 
kad Josephine yra mergaitės 
lėlė.

levičius, 
n lutė.

Atsikreipė viena moteris 
našlė, kad ją paliuosuotų nuo 

‘į prašymą 
į išpildė. Bet tūli asmenys iš 
>ratelio negalėjo apseiti ne- 
šmeižę ir tą moterį. Jie bjau-> 
riai tyčiojosi. Daug darbinin
kų išreiškė didelį pasipiktini
mą tais ratelninkų žygiais.

Raportas 1 o k a 1 o delegato 
K. Jankaičio buvo ilgas ir pil
nai aiškus. Jis tarpe kitko pa
reiškė, kad dabar pas kriau- 
čius biski daugiau atsirado j nekentės badą, vargą ir skur-i 
darbo, bet vis tik dirba labai j dą, kad darbininkai padarysi 
silpnai. Taipgi jis ragino galą šiai kapitalistinei išnau-l 
kriaučius tvirtai stovėti ir ne- dojimo tvarkai. Hearstas nese- 
leisti algas numušti.

K. Načiunskas.

Ona Endžiulytė Apsivedė Matykite Labai Gerą Veikalą
Pereitą šęštadięnį (apsivedė KOiKl 10 L1IC jPereitą šęštadięnį . apsivedė 

□na Ėndžiuliūtė, su - James 
3mith. Ėndžiuliūtė .yra .duktė. 
Vinco ir Onos Endžiulių, kurie 
rra nariais LŲS, ir remia dar- 
)ininkišką judėjimą. Vestuvės 
)uvo “Laisvės” svetainėje. 
Viskas ėjo gana puikioje tvar-
''oje. i

1 ---------- —~---------
Trnkšmas Del Dešimtinės
Moteris atėjo į krautuvę, 47 

W. 34th St,, New-Yorke, pasi
rinko kelis sau reikalingus 
daiktus ir užmokėjimui padė- 
io deširptinę. Krautuvės savi
ninkas, ponas E. H. Mosher 
tuojaus pamanė, kad tai Lind
berghų dešimtinė J ir pašaukė 
policiją. Greitai pribuvo keli 
policijos radio vežimai, krau
tuvę apstojo virš 500 žingei- 
dautojų. Bet • ištyrę surado 
kad ta dešimtinė nėra iš Lind
berghų pinigų. Moteris piktai 
užprotestavo prieš pono Mosh
er tokį žygį. Tik ir yra asilų, 
kurie patys pasidavė visokiom 
buržuazijos spaudos sensaci-

Valdyba.
(233-234)

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
’ 2220 Avenue V 

Kampas E. 23rd St.

nai parvyko iš Vokietijos, kur 
jis matyti nemažai prisitraukė 
Hitlerio raugo ir tuos receptus 

» panaudoti Amerikoje.

šeštadienį, 6 d. spalio, vaka-l 
re, '“Laisvės” svetainėje, bus 
rodomas t Sovietų Sąjungoje 
pagamintas labai gražus ir pa
mokinantis veikalas vardu; 
“Road to Life.” Veikalas yra 
vienas iš geriausių ir pamoki-! 
nančių. Tikieto kaina tiktai 20 i 
cęntų' y patai? Ateikite visi ir 
visos..Tikiettis galite gauti pas 
laisviečius, arba “Laisvės” ra- 
štinėje. Veikalą stato Komu
nistų Partijos 4 kuopelė ir vi
sas pelnas bus skiriamas “Dai
ly Workeriui.” Ateikite masi
niai !

. Policijos Pasigyrimai
Kada Hauptmann likosi su

gautas su Lindberghų pinigais, 
tai dabar ir policija mandra 
pąsidarė. Jos nariai giriasi, ir 
net miesto planą į laikraščius 
įdėjo, kad jie jau buvo užče- 
kiavę net 26 vietas, kur buvo 
tie pinigai keičiami. Kas gi 
katei uodegą pakels, jeigu ji 
pati to nepadarys.

IF""

PASIRANDAVOJA 6 dideli kamba
riai su visais patogumais, šiltas 

vanduo. Randa—$35 j mėntsj, arti 
prie City. Line sekcijps, reikia va
žiuot Fulton St. linija, išlipus že
myn reiks eit, paskui dar du bloku 
paeit iki Drew Avė. Kreipkitės: J. 
Uzup, 432 Drew Ave., Brooklyn, N.Y.

1 (231-233)

PARDAVIMAI

M. Buivydas,
741 McDonough Str., 

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkgj 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.

V A III I Atviri kojų skauduliai Garankščiuotos
ovJU LIuUm Kraujagyslės, Kojų Rėumątizmas, Ke- 

lių Sustingimas, Kraujagyslių įdegi
mas, Koją Votys, Kojų Niežėjimas ir yv, . ,, •
'kitos jų ligos yra gydomos be operacijų. IStynmaS V eitUl 

' ! < Į ’ i i ■’ *
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Rirmad., sekmad. 2 iki 8 Vak.

' DR. L. A. BEHLA
28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

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

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

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

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306 x

Notary Putylip TeE Stagg 2-5043 
, 4 r .

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

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 Ąve.' 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 
, * < ' ' nuo

nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 

84 Union 
BROOKLYN. N. Y.

11 iki 1 dienomis

Avenue

/

' ............................ 1 1 11
Telephone Stagg 2-4401 : ?

A; RADZVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- (Į 

vėin, 
Idem 

402

parim, krikltynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y..

• ’ ASergančių Vyry ir Mojery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma bdos 
Išbėrimai, Krau- 

. jo Nesveikurppi, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšlą- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir C|ironiš- 

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

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York 
Valandos—9 A. M.'iki 
O sekmadieniais 9 iki




