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Sovietu Auka Japonam.
Japonijos Provokacijos.
Lakūnas Levanevski.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Japoniją supurtė baisi vie
sulą ir to sėkmėje šimtai tūks
tančių gyventojų atsidūrė ba
do padėtyj. Jau ir taip dar
bininkai ir valstiečiai labai 
vargingai gyveno. Sovietų Są
junga paskyrė Japonijos ba
daujančių žmonių gelbėjimui j 
100,000 yenų pinigų. Bet Ja-j 
ponijos imperialistai nesiliauja 
karą provokavę prieš Sovietų 
Sąjungą. Manchukuo elemen
tai vis daugiau areštuoja So
vietų piliečių ant Rytinio Chi- 
nų Gelžkelio, kuris yra SSSR
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ATLANTO PAKRAŠČIO UOSTUOSE 
sietine “Pachenkeimo organi
zacija, kad jeigu Japonija iš
provokuos karą prieš Sovietų 
Sąjungą rytuose, tai “Pachen
keimo” organizacija turi už
pulti Sovietų Kareliją ir išpro
vokuoti Finlandijos karą prieš 
Sovietų Sąjungą, žinoma, to
kius Japonijos imperialistų at- 
sidėkavojimo žygius įvertina 
ne tik SSSR darbininkai, bet ir 
pačios Japonijos darbininkija.

PRASIDĖJO MARIN1NKU STREIKAS
Masiniuose Susirinkimuose Laivakroviai ir Jūrininkai 

Nutarė Streikuoti; Veikia Skaitlingi Streiko Pikietai
NEW YORK. — Visose 

svarbesnėse Atlantiko pa
kraščio ir Užlajos (Gulf) 
prieplaukose įvyko masiniai 
laivakrovių ir jūrininkų su
sirinkimai, kur nutarta tuo- 

laikeljaus eiti streikam Streiko 
įgulos ’ nugarkaulį sudaro Industri-

Sovie-

MŪŠIUOSE KRITO 1,000 ASMENŲ;
KAI KUR JAU ĮSIKŪRĖ SOVIETAI

Visa Šalis Nustatyta Barikadomis; Įnirtę Mūšiai Pačioj 
Sostinėj; Prie Revoliucionierių Dedasi Kareiviai

Zigmunt Levanevski, 
tų lakūnas, pagarsėjo 
gelbėjimo “Čeliuskino” 
nuo ledyno. Jis yra lenkas ir nė Marininkų Unija, bet 
Sovietų Sąjungoje gyvena per jam vadovauja bendras vi- 
17 metų. Po Levanevskio gar- Sų tos pramonės unijų strei- 
saus žygio, jis aplankė Len- komitetas, 
kijoje savo senutę, sergančią 
motiną. Po to jo motina įtei-1 
kė Sovietų Sąjungos atstovy- j 
bei padėką,, kur tarp kitko sa
ko :

“Džiaugiuosi savo jauniau
siu sūneliu Zigmuntu, kurį bu- , 
vau nemačius per 17 metų. Jis i
išaugo, tapo labai protingas, kur buvo darban samdoma 
geras žmogus ir Sovietų Są-, laivakroviai ir laivų darbi- 
jungos didvyris. Dabar esu ’ ninkai.
ligota, nežinau kada jį vėl pa-J Streikas prasideda taip 
, 1*1 1* * Į ' energingai, kad net “New
tymo lamas kuri su juom tu-;York Times» rašg (sekma. 

mintyje. Gyvenu vilčia, kad^'enj), jog kompanijos bijo

Pačiame New Yorke jau 
sekmadienį sustreikavo visi 
jūrininkai ir trys inžinieriai 
laivo “Texas Ranger”. Tuo- 
jaus sudaryta masinis pikie- 
tas. Streikieriai uždarė 
kompanines svetaines, iš “

Streikas prasideda taip

Sovietų Sąjunga duos dar pro
gą man vėl susitikti su mano 
brangiu sūneliu.”

i “komunistų agitatorių va
dovaujamo” streiko ir todėl 
žada pasiskelbti, kad jos pa-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Armijos Galvų Keitimas
KAUNAS. — Smetona atlei- > 

do vyriausią armijos štabo vir
šininką generolą Jackų neva del 
ligos, ir paskyrė jo vieton pul-

čios pakels darbininkams 
algas.
. WIR jau įsteigė maitini
mo punktus streikieriams: 
505 W. 19th St; 140 Broad 
St, New Yorke, ir 15 Union 
St, Brooklyne.

Visos darbininkų organi
zacijos yra raginamos rink
ti maistą, drabužius ir pini
gus streikieriams paremti.

20 Toną “Veidrodis”
CORNING, N. Y. — Vie- 

tiniame stiklų fabrike iš
ėmė iš formos (moldo) di
džiausią pasaulyje stiklą, 
kuris buvo liejamas kaipo 

‘veidrodis” naujam telesko
pui Californijos Technologi- Į 
jos instituto. '

Tas stiklo ritinys sveria 
20 tonų. Jis buvo nulietos 
7 mėnesiai atgal ir tik da- - 
bar gana atvėso, kad iškelt; 
jį iš liejyklos. Bet vargu 
jis tiks astronomijos teles
kopui. Stiklas išėjo su tū
lais nelygumais, nevienodu
mais viduj. Bandys juos išr

Vaizdelis iš Sovietų Sąjungos laukų valymo ir 
kūliavos darbymetės, kuri šiemet užbaigta visu 
mėnesiu anksčiau negu pernai. Nežiūrint saus
ros, Sovietai turi daugiau derliaus kaip pereitais 
metais. ( <

MADRID. — Fašistinė Is
panijos Alejandro Lerroux 
; valdžia skelbiasi, būk ji per 
porą dienų sukriušins su
kilusius prieš ją darbinin- 

Ikus ir valstiečius; bet tai 
! perankstyvaš pasigyrimas, 
i šalies sostinėje Madride tę
siasi įtūžę nuolatiniai mū- 
[šiai revoliucionierių su ka
reiviais ir policija. Sukilė
liai atakuoja centralinę po
licijos stotį; nuo daugelio 
namų stogų šaudo į polici
ją ir miliciją; pasikartoja 
mūšiai seimo aikštėje ir vi
sur gatvėse. Ginkluoti dar
bininkai atvejų atvejais 
šturmavo karo ir vidaus 
reikalų ministerijų rūmus.

Hortelazoj, už kelių my-' 
lių nuo Madrido, kareiviai

čiai kertasi su kariuomene, 
milicija ir policija.

Kadangi vis daugiau is
panų kareivių pereina į re
voliucionierių pusę, tai val
džia traukia kareivius iš sa
vo Afrikos kolonijų prieš 
sukilėlius.

Visoj šalyj įvesta karo 
stovis. Generalis streikas 
prieš fašistų valdžią eina 
šimtaprocentiniai.

Franci jos i m p e r ialistai 
jau talkauja Ispanijos fašis
tams. Pagal fašistų reika
lavimą, Francijos valdinin
kai sustabdė laivą “Tur- 
quesa”, kuris vežė 18 tonų 
ginklų ir amunicijos sukilę-

Ispanų fašistinės valdžios 
pasigyrimai, būk numalšina 
bendro fronto socialistų, ko- i kTnTnką* Raštikį 
munistų ir sindikalistų su-j Gal ir pas 
kilimą, atrodo juokingi, ka- j “neištikimybės” liga? 
da pažiūrime į šitokius fak
tus:

Madrid, spalio 8 d.—Suki
lėliai paėmė milžinišką vai- tais buvo padaryta prekybos su- . .
džios ginklų ir amunicijos tartis tarp Lietuvos ir Latvijos. TajlO Užmušti AfgeilhllOJ 
sandėlį Oviedo mieste. i—j—- 1-x_„.
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Tūkstančiai Politiniu 
Kalinį Alkinami

VIENA. — Tūkstančiai
JL J. ACA'JLO V A V4. I • JL-/ C411VA V O I kA. W 0-10. f *i • •• *1*1 • 1

! lygint, bet veikiausia nepa-1levo socialistų ir ko- 
vyks; todėl rengiasi lieti an-;mums^ tebeia koncentra- 
|trą tokį stiklą. Bet pirmu- 
1 tinis bandymas davė patyri
mų, kaip geriau lieti antrąjį 
stiklą.

icijos stovyklose be teismo. 
Daugumas jų pusalkiai lai

mu, kaip geriau lieti antrąjį komi, arba laipsniškai ba- 
stjkla (du marmami. Jie buvo su-

Ta “astronomiška akis” pm_ti už dalyvavimą vasario 
atsieis $500,000. Su jos pa- men- revoliuciniame sukih-

syk daugiau nufotografuoti 
žvaigždžių, negu per geriau-

j Jackų pasirodė gelba galima būsią keturis į prieš Dollfusso fašistų

LatqnfartiS«»kTi£t>Cv^ybos sius dabartinius teleskopus. Grūmoja Žydam PogromaisSutartį su Lietuva
KAUNAS. — Pereitais me- Policijai Sukilus, Keturi

Ispanijos Lerroux val- 
perėjo į revoliucionierių pu-' džia skelbia, kad apsidirbo 
sę. Miestas randasi darbi- su Catalonij, Ispanijos pror 
ninku rankose. Prie sukilę- vincija, kur buvo įsisteigus 
lių prisidėjo ir Leridos mie
sto kariuomenė. Catalonijoj 

| darbininkai užėmė Sabadell
New Yorko “Times” ko-į miestą su 40,000 gyventojų 

respondentas spai.o 8 d. ra- ir įsteigė savo valdžią. Un- 
šė, kad Sovietinėje Ukrai- castillo miestelyj, ties Sara-

Pasakos apie Maisto 
“Trūkumą” Sovietuose

Bar celonos priemiesčius rių lengvatų prekyboje.
Matorel, Sahadell ir Badalo-1numatoma’ kad įvežimai ir iš- 
ną revoliucionieriai atėmė iš vežimai UrP Latvijos ir Lietu- 
valdžios milicijos ir pohci- ja per metus jš Ljetuvos 

- /-••• pirko prekių 74 nuošimčius, ly-Sukilehai uzeme Gijon;gjnan^ 3U 26 nuošimčiais, ką 
prieplaukos miestą, kurį da-, Lietuva pirko iš Latvijos. Lat- 
bar bombarduoja fašistinės' vijai todėl sutartis pasirodė ne- 
valdžios karo laivai. Revo- i naudingatodėl Latvių vyriau- 
liučionieriai ginasi lengvos'sybę ją atšaukė, ir siūlo dery- 
artilerijos kanuolėmis ir'bas del naujos sutarties, pagal 
k u 1 k a s v aidžiais. Jie yra kuri^ !yjdau ^alėtų eiti preky- 
stipriai įsidrūtinę ir apsi- ba ^rp tų dviejų šalių, 
ginklavę. ‘

B a r c e 1 o n ęj, dideliame tin nusmerkė sukilėlį buvu- 
pramonės mieste, revoliucio- sį viešo saugumo direktorių 
nieriai ima telefonų centrą Menedez Barcelonoje, Cata- 
į savo rankas. ‘ j Jonijos milicijos komandie-

Valdžios lakūnai išsprog- rių Enrique Farrasą ir kitą 
dino 500 bombų Oviedoj, bet milicijos kapitoną. Bet jau 
sukilėliai nepajudinamai lai- tas pats nuosprendis rodo, 
kosi I jog ne tik eiliniai kareiviai

Vienas kraštas davė kitam jvai-i r,
Buvot BUENOS AIRES. —Su-

• 1 • 5 • j • • I 1 V • 1 .kilo raitoji valdžios policija, 
reikalaudama sutrumpint 
tarnybos valandas. Polici
ninkai užėmė Santa Fe vals
tijos valdžios rūmą. Prieš 
juos buvo pašaukta kariuo
menė. Policija liko nugalė
ta. Keturi policininkai nu
kauti.

Turkai Apšaudė Francijos 
Karo Laivus Smirnoj

1 ISTANBUL.—Atplaukus

Jei Jų “Komuiiistiškumo”
EAST ORANGE, N. J. — 

Jeigu žydai ir toliau taip 
skaitlingai dėsis prie komu
nistų Amerikoje, tai jiems

noje negręsia jokis badas, 
bet, girdi, jaučiama “truku
mas” įvairių maisto produk
tų pas kaimiečius. Sykiu jis 
praneša apie savo atsilan
kymą į didelę kolektyvę 
farmą, kur visi josios gy
ventojai sykiu su korespon
dentu turėjo karališkai pui
kius pietus. Prie to jis pa
stebi, jog kolektyvo piliečiai 
visi atrodė, kad abelnai ge
rai maitinasi.

Gal būt jis užėjo vieną ki
tą užsispyrėlį, neinantį į 
kolektyvą privatinį ūkinin-

gossa, įsikūrė Sovietų val
džia.

New Yorko “Times” 
respondentai praneša, 
ne tik miestų gatvės, 
visa šalis, ypač keliai 
statyta barikadomis, iš už 
kurių darbininkai ir kaimie-

ko- 
kad 
bet 
ap-

įsisteigusi 
nepriklausoma smulkiai t 
buržuazinė valstybė su vie-' 
tiniu prezidentu Companys. 
Visi žymesni Cataloriijoš’ 
valdininkai esą suimti.

Svarbiausiame Cataloni- 
jos mieste Barcelonoje ir vi
soj provincijoj, tačiaus, ver
da revoliucinė kova darbi
ninkų prieš fašistus.

Nuo sukilimo pradžios iki 
šiol skaitoma užmuštų 1,000 
asmenų, sužeistų antra tiek 
daugiau ir areštuotų 5,000.

gręsia didžiausios skerdy- kelį, atsilikusiai senoviškai 
nės kaipo tautai Jungtinė-į vedantį savo gaspadorystę, 
se Valstijose,—gąsdino J. suJig to pavyzdžio nupa- 
W. Gerard, buvęs Amerikos pakoja apie “trūkumus. ’
ambasadorius V o k i e tijai, 
kalbėdamas pereitą sekma
dienį. Caristų darytieji po
gromai prieš žydus Rusijoj 
tai esą tik “maža parodėlė,” 
lyginant su žydų skerdynė
mis, kurios ateis Amerikoj, 
jeigu žydai neištrauks savo

Kaip Lietuvoj Rašo apie 
Amerikos Audėjų Streikų

“Lietuvos Žinios” išspaus
dino šitokią keistą “žinią” 
apie Amerikos audyklų dar
bininkų streiką:

dviem Francijos1 karo lai-( tautiečių iš komunistinio ju-1 “Audyklų d a r b i n i n kų 
vam draskūnam į Turkijos dėjimo, — pasakojo tas su- j streikas pasibaigė. Streiki- 
prieplauką Smirnoj, turkai fašistėjęs politikierius. Ki- i ninku vadas Gėrmanas pa- 
paleido keturis tuščius ka-; ti politikieriai panašiai bau- Į reiškė, kad darbininkai ga- 
nuolių šūvius, kaipo perser- gina nuo komunizmo kitų vę Viską, ko norėję. Ta- 
gėjimą. Kuomet laivai dar tautų darbininkus. Bet visų čiau medvilnės fabrikantų 
neplaukė sau šalin, buvo pa- bergždžias darbas, 
leistas vienas užtaisytas ka- <’

Revoliucionieriai užėmė ir”milicininkai pereina re-'nuolės šovinys ir atidaryta|esąs žydų tautos draugas,'streikininkai gavo tiktai. 3 
kelias prieplaukas, kurias voiiucijos pusėn, bet taipgi šautuvų ugnis į tuodu lai- j ir neva apgailestavo, kad. neapmokamų atostogų sa- 
bombarduoja Lerroux fa- įvairūs žemesni oficieriai.
šistų valdžios karo laivai,! Išnaujo vulkaniškai išsi- bet pasitraukė.

j sąjungos pirmininkas Rud, 
Gerard pareiškė, kad jis'iš savo pusės, pareiškė, kad

, kad neapmokamų atostogų sa
vu. Francūzai šovė atgal, i Hitleris taip persekioja žy-,vaites.”

Turkijos;dus Vokietijoj. Bet sykiu! Tikrumoje streikierius▼ IMUUAVO IVcvJL «|K V ČIA) • AollUUJv ▼ JL00* mvv va. v* a. a. a aa j • ve ▼ VAkAVVMijvj* ju-f v/ v akam. • A vim vj V v a V/. a ab *v a a

bet nepajėgia išmušti suki- i veržė revoliucija Corunnos, valdžia buvo leidus jiem at-1 Gerard išgyrė Hitlerį, me- j Gormanas taip pardavė, kad i 
lūšių darbininkų iš pozici-1 provincijoj, o fašistų vai-'plaukti į Istanbul, bet ne į luodamas, būk hįtlerizmas'jie nieko negavo; dar dau-i

Kompanijos prieš Vald
žios Darbus Bedarbiam

WASHINGTON. — 17 
kompanijų, apdirbančių mė
są, pieną ir tūlus kitus pro
duktus, atsiuntė valdžiai 
protestus del to, kad valdiš
ka greitosios pašalpos admi
nistracija rengiasi statyti 
dirbtuves, kuriose būtų ap
dirbama šaudomų išbadėju
sių karvių mėsa, superkama 
perviršis pieno ir kitko ir 
tais produktais šelpiama be
darbiai. Kompanijos įrodi
nėja, kad valdiškos dirbtu
vės skriaustų privatinius 
biznierius ir brangiau jose 
darbas lėšuotų, negu jį 'At
liekant privatinėse kapitali
stų dirbtuvėse. Jie, 
viską nori tiesioginiai 
grobti į savo kišenius.

Žaltys Nuskandino 17 
Žmonių Indijoj į

BOMBAY.—Beplaukiant 1 
laivukui Džambaio upe, jis 
susidūrė su plūduriuojan
čiu, audros atneštu šiaudi
niu stogu; ir iš šiaudų ėmė 
šliaužti į laivuką didelis, * 
mirtinai nuodingas žąltys 
vardu kobra. Visi keleiviai 
iš baimės susimetė kitbje 
laivuko pusėje. LaiVukąs ■ *'1 
apvirto ir visi 17 žmbhių1 
prigėrė. f. .

mat, 
susi-

Newark, N. J.—Bamber
ger departmentinė sankro
va pasišaukė net architek
tus, kad pasakytų, kokius

■ ......i1 11 » r .. ....... . v ,

Gudrus ir Negudrus
NEWTON, N. J.—Plėši- 

kas Adam Mondick turėjo 
gudrumo, kad paspruko iš 
Lewisburg, Pa., kalėjimo; 
bet pereitą sekmadienį jis 
negudriai užmigo vogtame 
automobilyje palei kelią su 
kitu sėbru. Abudu liko ar- 

, eštuoti. Automobilyj rado 
šautuvą ir du revolveriu.

“suvienijęs ir'giau: desėtkam tūkstančių drabužius siūti nutukusiomsjų. Idžia buvo pasiskelbus, kad Smirną; tačiaus francūzai taip drūčiai _ ___ ........
Darbininkai labai pa-'jinai “galutinainumalšinus” lindo ir į Smirną apžiūrėti sustiprinęs” Vokietiją, kaip 1 streikavusių darbininkų vi- ponioms, idant jos neatro- 

sipiktine, kad valdžia mir-\Corunną. ‘ karui naudingas pozicijas, dar niekad pirmiau. Įsai atsakyta darbas. dytų taip riebios.karui naudingas pozicijas, dar niekad pirmiau. įsai atsakyta darbas. dytų taip riebios.

VashingtoiL — Apskai 
ima, kad vyno gročius pa
daryt iš apelsinų ir “grep- 
frūtų” atsieina apie 32c, 
priskaitant Jr cukrų.
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Revoliucinės Audros Ispanijoje
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Staiga Ispanijoje iškilo galingos kovos 
audros.
bininkų ir buržuazinės valdžios spėkų, 
šimtai jau nukauta, generalis streikas 
apėmė visą kraštą! Tokios žinios paskli
do po visą pasaulį ir viso pasaulio akys 
nukreiptos į Ispaniją? Kuri pusė lai
mės? Washington© valdžios rateliai, ku
rie, be abejonės, atsargiai seka Ispanijos 
įvykius, šitaip apibūdina padėtį. Jei lai
mės Ispanijos darbininkai, bus proletari
nė diktatūra, Sovietų valdžia. Jei lai
mės reakcinė valdžia, kurią sudarė de
šiniosios partijos, Ispanijoj užviešpataus 
fašizmas, kuris nušluos visas darbinin
kų organizacijas nuo viešos arenos.

Taip ir bus. Abejonės tame negali 
būti. Šis civilis karas turės išrišti tą 
klausimą. Kas buvo Vokietijoj ir Aust- 

’ rijoj, tas šiandien dedasi Ispanijoje. Ko
munistų Internacionalo teziai pasitvirti
na: ar komunizmas, arba kruvinas fašiz
mas! Tik per revoliuciją, ginkluotą su
kilimą darbininkų klasė galės laimėti sa
vo pasiliuosavimą. šiandien Ispanijoj, 
kaip Austrijoj vasario mėnesį, klasinio 
karo ugnyje pleška tos prakeiktos iliuzi
jos, tos baisios apgavystės, kurias so
cialdemokratija skiepijo darbininkams, 
kad geruoju, ramiu keliu galima pereiti 
nub‘ kapitalizmo į socializmą, kad komu
nistų revoliucinis kelias’ nereikalinga^! 
Mūsų broliai, mūsų seserys, visas Ispa
nijos proletariatas dabar tatai pamatė.

Du metai Ispanijos respublikos! Du 
metai apgavingo reformizmo, du metai 
demokratijos, du metai fašizmo brendi
mo! Kas du metai atgal buvo galima 
darbininkams atsiekti pusėtinai lengvai, 
su pusėtinai mažomis aukomis, šiandien 
atsekimui reikia paaukoti daug kraujo 
ir daug gyvybių. Kuomet buvo verčia
mą monarchija, liaudies ūpas buvo paki
lęs, reakcinės-fašistinės spėkos buvo su- 
demoralizuotos, kaip 1917 metais Rusi
joj carinės spėkos, komunistai reikalavo 
tęsti revoliuciją, versti ne tik monarchi
ją, bet visą kruviną buržuazijos viešpa
tavimą, kurti Sovietų valdžią, eiti prie 

9 ’įvykdymo socializmo Ispanijoje. Bet kas 
išgelbėjo tada reakciją? Kas atidarė 
duris fašizmui? Ogi ta pati sena social
demokratija. Socialdemokratų vadai tuo- 
jaus puolė į glėbį buržuazijai, įėjo į bur
žuazinės respublikos valdžią ir ištikimai 
padėjo jai nuslopinti kiekvieną darbi
ninkų streiką, kiekvieną sukilimą. Pas
kui, kuomet buržuazija ir klerikalizmas 
atsnpeiįsėjo, tuįtąn^amai sustiprėjo, spy
rė‘-užpakalin tiems socialdemokratams,’ 
išmetė juos iš. valdžios ir šiuo tarpu jau 
sudarė grynai dešiniųjų, tai yra, fašisti
nių klerikalinių partijų kabinetą su pre
mjeru 1 LeiTdux priešakyje, prieš * kurį' 
šiandien eina darbininkų Sukilimas. To
kia trumpa istorija baisios socialdemo
kratų vadų pardavystės., Kaip matote, 
jinai niekuom nesiskiria nuo istorijos Vo
kietijos ir Austrijos socialdemokratijos. 
Tie patys darbai ir keliai, ir tie patys re
zultatai !

Bet tie du metai buvo taip pat metai 
svarbios pamokos Ispanijos darbinin
kams. Eiliniai socialdemokratai, darbi
ninkai pamatė, kad jų vadai privedė juos 
prie fašizmo nasrų. Jie patėmijp, kas 
atsitiko su Vokietijos ir Austrijos dar
bininkais, kurie iki galo pasitikėjo savo 
nelemtiems refomistiniams, socialfašis-

tiniams vadams. Todėl šiandien jie suki
lo. Viena siena, vienas frontas, viena 
kova, vienos barikados: Komunistai, sin- 
dikalistai, socialistai!

Ar pavyks atmušti fašizmo audrą? Ar 
pavyks laimėti prieš galingas valdžios 
ginkluotas spėkas? Kur pasvirs valdžios 
kariuomenė? Tai klausimai, į kuriuos 
dar negalima atsakyti. Tuojaus paaiš
kės. Mūsų viltis, mūsų troškimai eina 
Ispanijos karžygiškam proletariatui. Jie 
pasirinko kelią Austrijos proletariato, 
kuris, išduotas ir parduotas socialdemo
kratų vadų Bauerių, davė karžygišką 
mūšį kruviniems fašistams. Jie pralai
mėjo, bet'davė pavyzdį kitų šalių darbi
ninkams, kaip reikia kovoti.

“Mes įžengėme į laikotarpį naujų ka
rų ‘ir revoliucijų”, pareiškė paskutinis 
Komunistų Internacionalo Pild. Ko.mite-

i Vokieti jos 'Opožiči j a • Ine • ♦ Y ♦Eina prie Likvi 
davimosi

Barikados, mūšiai tarpe dar- ‘ • to praplėstas susirinkimas. - Devynį mė-
neąiai atgal buvo barikados, buvo kovos 
ir myšiai Austrijoje, šiandien barikados 
ir revoliuciniai mūšiai Ispanijoje. Taip 
klasių kovos eiga patvirtino Komunistų 
Internacionalo liniją!

1 r<"» v1.... .

Toks Ją Užsimojimas:
Viską Ardyti

Korespondencijose jau skaitome, kad 
kolonijose keliamas klausimas užgyrimo 
sumanyto Visuotino Amerikos Lietuvių 
Kongreso prieš Karą ir Fašizmą. Orga
nizacijos pradeda susidomėti tuo svar
biu reikalu. Mūsų draugai komunistai 
ir simpatikai tai idėjai pritaria ir už ją 
kovoja.

Ištikrųjų, atrodo, tiktai buržuazija ga
lėtų būti priešinga suvienijimui visų 
prieškarinių ir priešfašistinių spėkų. 
Juo daugiau bus į kongresą sutraukta 
organizacijų,, daugiau masių, tuo kova 
prieš karą bus sėkmingesnė. Kas gali 
to nematyti ? ■

Bet jau turime davinių, kad Prūseikos 
pasekėjai kolonijose, kur tas klausimas 
iškyla, stovi įpričš kongresą.. Pavyzdį 
davė Montello. Sakoma, kad Roko drau
gijoj jie išėjo .prieš kongreso idėją ir, su
sidėjus su kitais elementais, pavyko • 
jiems sudaryti daugumą. Tuo būdu 
draugija neužgyrė kongreso šaukimo. 
Aiškus dalykas, kad tie žmonės neveikia 
pagal savo razumą. Jie yra įkvėpti ; 
“Naujosios Gadynės” ricierių—Prūseikos 
ir Butkaus.

Taip, atsimenate, Prūseika ske rečio jo
si prieš amerikinį kongresą—pirmą ir 
antrą. Visokiais būdais arkliavo Komu
nistų Partiją, kuri sumanė prieškarinį ir 
priešfašistinį kongresą. Kiek galėjo, 
atitraukė lietuvių darbininkų nuo prita
rimo tam kongresui. O dabar jau patys 
pripažįsta, kad Chicagos kongresas buvo 
didelis žygis prieš karą. Nepavyko su
griauti, tai turi užgirti! Matote, “ark
linė” Komunistų Partijos taktika lai
mėjo.

Tas pats dabar su sumanytu lietuvių 
kongresu prieš karą ir fašizmą. Prieši
nasi jam, koją kiša, siundo savo pasekė- Į 
jus prieš kongresą, sušilę griauna tikrai 
puikų sumanymą. O kam iš to nauda?' 
Argi darbininkams nauda, kad pašalpinė ; 
Roko draugija, aciu sklokininkams, aG 
metė prieškarinio kohgrešė idėją ? Ži
noma, kad ne. 1 ••

Pagalvokite, Prūseikos sklokos pasekė
jai! Renegatas nuvedę jus į baisias pel
kes. Viskas, ką tik revoliuciniai darbi
ninkai, Komunistų Partija sumanė, pa- . 
darė, Prūseikai nepatinka ir jis verčia 
jus prieš tai eiti ir kovoti. Draugijos - 
'Susirinkime atvirai fašistai rėkia .prieš 
kongresą ir jūs jiems prituraVojate! Tai 
jau nebe “arklinė” taktika, bet fašistinė. 
Laikas atsisveikinti su tais keliais, su ta 
taktika. Jinai tarnauja darbininkų prie
dams ! /

Kiekvienas darbininkas,; kuriam rūpi 
kovoti prieš karo ir fašizmo pavojų, tu
rėtų „pritarti Lietuvi^ Visuotinam Kon
gresui. Juk tai bus bandymas pravesti 
Antrojo Kongreso Prieš Karą ir Fašiz
mą nutarimus.

Lovestono organas “Wor
kers Age” (spalio 1 d.) de
da pranešimą, kurį jis ga
vęs iš Vokietijos. Ten sa
koma, kad buvęs bendras 
pasitarimas tarpe Vokieti
jos Komunistų Partijos ir 
“Opozicijos”. Visas prane- 

; Šimas, žinoma, Lovestono 
savotiškai išvingiuotas, la
bai ęunkų suprasti, kas ten 
ištikrųjų, atsitiko. Lovesto- 
nas> aiškus dalykas,] nedrįs
ta pasakyti teisybės. Taip 
pat, paregėsite, Prūseika šį 
pranešimą visai iškraipys 
savo “Gadynėje”.1 Apgaudi
nėjimui savo pasekėjų jie 

! nesidrovi griebtis nukryžia- 
! vojimo visokios teisybės.

Bet iš to pranešimo štai 
kas aišku: Ta nelaiminga 
Vokietijos “ K o m u n ištinę 
Opozicija” eina prie likvi
davimosi. “Opozicija
kus bendrai veikti su Ko
munistų Partija ir padėt jai 
pravesti maišines kampani
jas, nustosianti bjaurioti

suti-

tymų, nukreiptų prieš darbi-? , 
ninkus; ir valstiečius. A-

Darbininkai ir darbininkės'!

Visi be partijų skirtumo turim 
sudaryt bendrą frontą, kad 
kuoplačiau ir sėkmingiau išvy- 
styt kovą už savo reikalavi- 
!mus.

Darbo valstiečiai! žinokit, 
kad darbininkai gina ir jūsų 
reikalus. Atėmimas balsavimo 
{teisės nuo darbininku eina tik 
valstiečių, darbininkų ir visų 
kitų darbo žmonių kruvinų 
priešų naudai, tai yra dvari
ninkų, buožių ir fabrikantų 
baudai. Tad kovokim išvien su 
darbininkais už savo reikalus!

Darbininkai, valstiečiai, ka
reiviai ir kiti darbo žmonės! 
įVisi, nežiūrint į tai ar turim ar 
įneturim balsavimo teisę, šau
kim susirinkimus ir mitingus ir 
juose rinkim savivaldybių rin
kimams tokius savo • atstovus, 
kurie gintų mūsų . ręikalavi- . 
mus, o turintieji teisę balsuoti, ■ 
tik už juos turi balsuot.. Rinki
mų komisijai anuliavus mūsų 
kandidatūras demonstratyviai 5 
įręik balsuot už anuliuotas 

' kandidatūras.
i į Ruoškime protesto streikus, 
demonstracijas ir Įeitus išstoji
mus prieš balsavimo teises atė
mimą !

1 Visi darbininkai, darbo val
stiečiai ir kiti darbo žmonės, 
j kovą už savo reikalavimus!

fid i kovą, darbininkai ir^934 m- rugpjūčio mėn.
valstiečiai! Mes neturim nuo-■ 
šaliai stovėt, o patys turim ■ 
gint savo reikalus! Mes netu
rim boikotuot rinkimus, bet {į 
aktingai dalyvaut rinkimų i 
kampanijoj, kad ją plačiai iš-! 
naudot, kovai už savo reikala
vimus: , . |

1. Balsavimo' 'teisę visiems 
-darbininkams, 1 valstiečiams, ■ 
kareiviams ir kitiems darbo 
žmonėms.

2. Laisvė darbininkams ir 
valstiečiams rinktis ir aptart 
savo reikalus bei organizuotis. *

; x ' 1 * r • 
'3. Nuolatinė pašalpa j vi* 

siėms: bedarbiams.
4. Visų kaimo ir miesto 

biedniokų paliuosavimas nuo 
visų savivaldybinių mokesčių, 
kaip lygiai sumažinimas mo- traukinį, 
kesčių vidutiniokams ant 75% leido tiesiai geležinkeliu bėgti, 
ir visiškas paliuosavimas nuo q vyresnis brolis pasitraukė į 
mokesčių tų vidutiniokų, kurie gaų jr vjs šaukė: bėk į kalną! 
nukentėjo nuo gamtos nelai- bgk į kalną! Tuo tarpu trauki- 
mių, arba pakliuvo į vargą del nyS jau stodamas pasivijo gri- 
krizio. Panaikinimas 
grybavimo, uogavimo,

! klės, ganiavos ir kitų 
vu. 4.

5. Visiškas darbo

’ ' < » t » '

, sekėjų. Nenori praryti tuos 
purvus, kuriais drabstė Ko
munistų Partiją ir Komuni
stų Internacionalą. Deda 
visas pastangas, kad nepri
leisti savo pasekėjų prie, 
greito sugrįžimo po partijos 
vėliava. Bet veikiausia ne
beilgai jiems tas seksis. Iš

Net iš to pranešimo gali- visko galima spėti, kad ne-
ma spręsti, kad Vokietijos laiminga ir pragaištinga
“opozicijos” eliniai nariai /‘°P°zicija” turės visai iš- 
pamatė, kur juos buvo nu-'^l^L Visiems joje buvu- 
vedę renegatai Brandleriai. 'siems darbininkams kovoto- 
Jie pamate, kaip nėra kito Komunistų Partijos 
kelio, kaip tik Komunistų^ .' •

„u.-- • tz • x t j Opozicija ,—bus vienu ša-
tprttnHnnMn dnrhi" mažiau ant darbininkųternacionalo kelias, darbi- - 
ninku pasiliuosavimui; nė
ra kitų principų,’ kaip tiki O. ką daro Amerikos Lo- 
Kom. Partijos ir Kom. ImĮvestonai ir Prūseikos? Jie 
ternacionalo principai, ku* i tebedergia Komunistų Par- 
riais darbininkų klasė tega-' tiją. ir Komunistų Interna- 
li vaduotis kovoje už paši- j cionalą. Jie tebekursto dar- 
liųosavimą. Tie darbiniu-j bininkus prieš Komunistų 
kai notį sugrįžti po Komu-' Partiją.
nistų Partijos vėliava ir spi- įnirtimu prieš Komunistų

revoliucinio judėjimo.

Tėmykite, kokiu

Partiją pasmirdus kiekvie- 
” ei-

ria savo vadus.liautis bjau-
riojus ir niekinus Komunis- na Prūseikos “Gadynės 
tų Partiją. Vadai atsidūrė 
desperacijoje. Netenka pa-

lutė.

Lietuvos Darbininkų ir Valstiečių 
Platforma Savivaldybių Rinkimuose:

..... i , m . Visai neužilgo įvyks savival- 
partiją ir jos vadovybę. Taip ■ dybių rinkimai. Ligšiolinės 
pat suvienytomis spėkomis; tautininkų eenzinės savivaldy-
būsiančios b u d a v o j amos 
“nelcgales klasines darbo 
unijos.” O atsimenate, kiek 
“Opozicijos” oportunistiniai 
vadai priplepėjo prieš orga
nizavimą Idasinių darbo 
unijų. ‘ 
reformistinių • vadų laukti, 
kad jie suorganizuotų neor
ganizuotus į unijas, mes, ko- davė 
munistai, tūrime padėti tik čiams ir kitiems darbo žmo- 
jiems.

bes buvo tikri korupcijos ir 
vogimo lizdai. Tai parode nors 
ir Kauno elektros byla, kur 
išėjo viešumon, jog savivaldy
bes ponai su burmistru prieša
kyj ėmė didelių kyšių, kad pa- 

Saks’ kad" užtenka dst aPluPt darbininkus ir visus 
darbo žmones.

Ko ligšiolinės savivaldybės 
darbininkams, valstie-

nėms ?
Darbininkų padėtis dąros 

Net ir Lovestono organas į vis labiau nepakęnčiama. Dau-
1 turi pripažint, kad toj ,kon-|gelyj įmonių , jie. uždirba ,tįk 
ferencijoje “Opozicijos” at-fU/a-2 htų į dieną, iš ko jie turi' 
stovai prisipažino, kad jie | “pragyvent” su savo šeimomis, 
“sulaužė partijos discipli
ną”, bet, girdi, buvo “nenor- 
mališka padėtis”, nebuvę 
partijoje “demokratijos”. O 
dar svarbiau, kad po ke
lių metų nepavykime su
griauti Komunistų Partiją, 
“opozicionieriai” dabar pa
reiškė: “Skirtumai (tarpe 
Vokietijos Komunistų Par
tijos ir Vokietijos “Komuni
stinės Opozicijos”) yra tik 
taktikinio pobūdžio ir kad 
mes (opozicionieriai) nie
kuomet nestovėjom už tvėri
mą naujos Komun. Partijos 
arba bile kokios kitokios 
partijos, kad mes esame tik 
organizuota komun ištinę 
tendencija!”

Tas reiškia, kad “opozici
onieriai” jau nebepasitiki 

• savo pajėgomis, jau prisi
pažįsta, kad jie negali suor- 
ganizuot jokio naujo komu
nistinio judėjimo, * jokios 
naujos .partijos, kad jie no
ri sugrįžti po ! Komunistų 
Partijos vėliavą.

Bet, žinoma, nuraminimui 
savo ’ sąžinės; pasiteisinimui 
prieš suvedžiotus darbinin
kus, kuriems jie tvirtino, 
kadngreitu laiku visas ko* 
munistihis judėjimas (ne tik 
Vokietijos Komunistų Par-' tiečiai turi iš tautininkų cenzi- 
tija, bet ir visas' Komųnis- nių savivaldybių : 
tų Internacionalas) bus jų pwverstmu» darbu*
rankose, bando įkalbėti sau,’ 
būk Komunistų Partija at
mainiusi savo taktiką^ da
bar priimanti “opozicijos 
taktiką!” Jie žino, kad tai 
nonsensas. Bet, daleiskime, 
kad tas ir tiesa, tai kokiems

ŠYPSENOS

I bet savivaldybės dar daugiau 
apsunkina jų padėtį. Darbi
ninkai neturi pinigų sumokėt 
už būtų nuomą, bet savivaldy
bės juos dar priverčia mokėt 
būtų mokesčius ir iš daugelio 
darbininkų ir tarnautojų dar 
lupa darbo pajamų mokesčius.

Lietuvoj yra daugelis dešim
čių tūkstančių bedarbių. Jeii 
jie patys organizuojasi ir ko
voja, tai tie dar šį tą išlupa, o 
šiaip savivaldybės ne tik jiems 
neduoda pašalpos, ne tik jais 
nesirūpina, bet vis daugiau lei
džia taisyklių prieš bedarbius, 
net uždraudžius jiems keliaut 
darbo jieškot, o atvykusioms iš. 
kitur bedarbiams uždrausta-,'žiu, visokių buržujų, kunigų ir 
darbo duot. Savivaldybės žiau- kitų turtuolių, 
riausiai pasinaudoja baisia be
darbių padėtim. Jos atlieka, 
milžiniškus darbus taip vadi
namąja “ ‘ 
ka,” kur bedarbiai prie 
kiaušių darbų vos uždirba nuo

, _ ... . .. I SIU OULU ILUUJ11U©. į50 centų iki 1 lito į dieną. . <r - -- -
Tas pats ir su darbo valstie-,: keUų taisymo ir kitų priversti-j 

pinia .Tu iriarcraa ir nlruvdaa vioJ —j i  i
labiau auga. Varžytinių skai-! 
čius vis labiau didėja. Bet savi-’m 
valdybės vis didina mokesčius, 'tuvį daybo ,jaęškot ir ‘panaikį4 
įveda vis daugiau rinkliavų nimas ujždraiitlimo jcfei&lįi i įšf' 
ganiavos, medžioklės, grybavi- ]rajmo į '■ miestą} ; - I i i. ' ’ J 
mo, uogavimo, turgaus ir kitų,. • -- - •
priverčia veltui kelius taisyt ir j tų į kariuomenę darbininku iv': ‘ 
tt. .ir tt. > -'valstiečių šeimoms.

Štai ką darbininkai ir vals-

Neduritas Grinorius (
Iš Lietuvos, pas vyresnį bro

lį, atvažiavo grinorius. Sulau-' 
kus nedėlios,1 abudu broliai išė
jo gelžkeliu pasivaikščioti. Gele
žinkelis’ buvo tarpe iš vienos 
pusės augštų kalnų, o iš antros 
—upės. Jiedviems beeinant, 
pamatė netoli greitai ateinantį 

Tuoj grinorius pasi-

turgaus, horių ir nustūmė į grabę. At- 
medžio- bėgęs vyresnis brolis jam sa- 
rinklia- ko:—Kodėl gi tu manęs ne

klausei ir nebėgai į kalną?
pajamų' Grinorius:—Ką tu manai, 

mokesčių’panaikinimas darbi- kad aš durnas? Jeigu tas vel
niukams, tarnautojams ir že- n*° va)kas pavijo mane ant ly- 
mesniems valdininkayns. 'gumos, tai prieš kalną aš bū- 

'6. Savivaldybių išlaidų per- ^iau negavęs nė pradėt.
kėlimas ant dvarininkų, buo-j :

pajamų 1

Kalba Nereikalinga
. O gal jau tavo mažas bro- 

, . ...............   , liukas pradėjo kalbėti?—klau-
7. Uždraudimas hcituot dar->sia kaiminka mažo Vincuko.

bo žmonių turtą uz skolas n : —j)a neprackjj0 ir jam nėra 
del mokesčių nesumokėjimo rejkaj0 prajgti. Jis ir be 

kalbos kaip tik surėkia, tai jamviešųjų darbų tvar- įr uždraudimas mėtymo iš bu-'kUbog kai tik sur5kia> tai jam 
j tų darbo žmonių, neužmokėju- ,'viska ■ duoda,-atsak« Vincukas, 
i šių buto nuomos. į

■j 8. Panaikinimas priverstinoj « I
čiais. Jų vargas ir skurdas vis-|nų darbų. J
labiau auga.. Varžytinių skai-Į 9 Panaikinimas uždraudi-,1?

,mo bedarbiams keliaut po Lie-
1 w <• • • • V • l

mo, uogavimo, turgaus ir kitų,.

mokesčius,

ir vėl' mokesčius !
Kad darbininkai ir valstie

čiai negalėtų iškelt viešumon 
savivaldybių korupcijų ir vo
gimų ir kad jiems sutrukdyt 
•kovą už jų reikalus, daugumai 
darbininkų, bežeminių valstie
čių ir kitų darbo žmonių vy-

velniams reikėjo laužyt par-‘riausybė visai atėmė teisę bal
ti jos discipliną, eiti iš par- suot. Uždraudžia darbiniu-1 
tijos arba būti išmestiems, kams ir valštiečiams 
jeigu partija pati galėjo pa- kad aptart savo reikalus ir or-i 
taisyti savo taktiką? ganizuotis.

rinktis,)

--- ;—
Gera Mergaitė

Teta:—Buvai šiandien baž
nyčioj, tai ar gerai ten pasiel-

1 gėi ? J ‘ /
1 Ąnieliuke:—Taip, tetą, labai 
■ gėrAŽt Vyrąs davė-man toriel- 

. j ką ąii įpinigaiš, , tėtį, ąš .“neėmiau: 
10. Nuolatinė pašalpa paim-'Pasa^^au daug ačiū!

Jis Da Pagelbės
11. Pašalpa valstiečiams/ Pati:—Tu šioks, tu toks!

nukentėjusiems pjuo križio bei į aš ilgiaus <su tavim negy- 
kitų nelaimių ir neturintiems *vefįsiu 0 reikalausiu atsi- 
sėklos, duonos, kūro. * . , • ~

12. Visuotinas draudimas Sj??1 ' T .
darbininkų ne tik nuo ligos, Vyras: — Jeigu tu to 1 ei- 
bet ir ųuo bedarbės, senatvės kalausi, tai aš pasamdysiu 
ir tt. valstybės, savivaldybių ir geriausią advokatą Visame 
samdytojų lėšomis. 'mieste

■13. Elektros šviesa veltui; !paįj
bedarbiams, o kitiems darbi-.1 
nirikams ir
duot ją už prieinamą kainą. .

14. Mokslas vaikams veltui, Vyras:—Aš žinau, kad
gim- jis man negelbės, nes aš jį 

tau pasamdysiu. . .
įsta-į

Tu jį gali samdy- 
. . x tiį bet jis tau negalės pagėl- darbo , žmonėms , L. .bėtl.

ir, tėvams pareikalavus,- 
tojoj kalboj, .

15. Panaikinimas visų A. M. Bedievis

«

s
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Oro F- ’ravimas Tai "Ž; 
DidŽMs Mokslininkę 

Darbas

’ “Toliausi^; į: -pietus' 
nuolatines stotys yra Law*

---- - ----- ------ ,
valdo Argentina. Toliausia 
žiemiuose ir pietuose esan
čios stotys sunkiai yra pa- 

Tėmijimas ir rekordavi- siekiamos per ledynus.
mas oro yra atžymėtas, kai-, 
po “oro rekordavimas—di
džiausias mokslininkų dar
bas pasaulyje.” Diena iš 
dienos oras yra atžymima 
desėtkuose tūkstančių vietų, 
išmėtytų po žemės kamuolį, 
r ant tūkstančių laivų, 

esančiu kelionėje, kuriuose 
irgi yra rekorduojamas o- 
ras. Apskaičiuojama, kad'gitH ypatiškų tęmijimų yra 
specialiai pritaisytose vieto-’dar tūkstančiai stočių, ku- 
se ir plaukiojančių (laivu-1 rjog su automatiškais įran- 

pasaulyje yrą kiais pačios rekorduoja die-
• ną ir naktį orb temperatū- 
I ra, barometro spaudimą,

Oro stotyse, kad ir pap
rasčiausio įrengimo mažiau
siai sykį į diena būna tėmi- 
jama ir užrekorduojama 
oras. Svarbesnėse stotyse 
tas daroma nuo dviejų iki 
kelių kartų. Skaičius už- 
rekordavimų po visų pasau
lį per metus negali būti ma
žiau kaip 15,000,000. Apart

40,000. * * 
Visos stotys yra aprūpin

tos įrankiais matavimui vie- vėjo kryptį ir jėga, saulėtu- 
no ar daugiau oro elemen- mą, lietų ir kitus oro reiški- 
tų. Daug yra stočių, kurios' nįus.
matuoja tik lietų. Ir aps
kritai, tėmijimo programoj 
įeina matavimas lietaus, 
mažiausia sykį į dieną, jeigu 
tik lyja. Nekurtose stotyse 
tik kelias minutes rekorduo- 
jama oras į dieną. Bet 
augščiausio laipsnio stotys 
yra pilnai visukuom aprū
pintos ir rekorduoja atei
čiai visokias oro atmainas ir 
įvykius.

Oro stočių randasi įvai
riose vietose. Kelios randa
si ant augštų kalnų viršū
nių, kurios sunkiai pasiekia
mos tik rėplomis. Kelios 
yra Sacharos karštose dy
kumose ir ant pusiau civili
zuotų pietinių vandenynų 
salų. Daugiau negu 200 yra 
operuojama Chinijoj, į ku
rias įskaitoma dabar pasta
tytos keturios stotys Mon
golijos dykumose. Tirščiau
sia virtine stočių yra ant sa
los Barbados, kuri savo plo
čiu užima tik biskutį dau
giau nugu puse New Yorko 
miest' - ari 200 stočių ma- 
tavin. ■ 1 ,aus.

Toliausia į žiemius apgy
venta ant žemės kamuolio 
vieta yra Hooker " sala, 
Franz-Joseph žemėje, veik 
900 mylių į žiemius nuo 
Arktiko rato, ir tik vienin-[ 
tėliai ten gyventojai tai pro 
stebėtojai oro stotyse, ope
ruojamose Sov. Sąjungos, j 
Sov. Sąjunga įtaisė desėt-i apkrėsta, kaip gydytojai kons- 
kus tokių Stočių kraštuose J tatavę, Veneros liga, paguldyta 
įvairių salų Arktiko vande- i apskrities ligoninį.

»

Apsildllk ' as Kolchoze BolŠCVik ' '' kai kapitalistlJ šalyse &yvena-! tariatui: tinkąmąs- -sąlygas dotis Sov; S-gos proletarian

Mūsų delegacija pribuvo | grąžinti. x 
kolchozą Bolševik viduryj 

liepos mėnesio, kada jau lau
kai buvo pasėti ir kolchozo na
riai jau tik laukė gero oro, 
lietaus, kad gerai išaugtų ru
giai ir kviečiai. Sibiro vi
duryje, tarp augštų kalnų, jų 
namai ir pievos išrodė kai ko
ki vaikų žaislai, iš tolumos.

i

VėliAu parėjome į jų darnus Į kultūriniam poilsiui, 
ir matėme, kaip gyvena. Na
mai švarūs, visi .viduryj api
baltinti, langai dideli ir vi
duryje saulės šviesa.

apielinkės nekentė čiai dar vis senos mados, mū-j

Baltagvardiečiai daug blo
go jiems pridarė, nes kūlokai 
iš visos ;
sutvėrimą komunos jų akyse, riniai ir daug vietos užima, bet! 
ir kai atjojo baltagvardiečiai,!kiti kambario daiktai atvežti;
užsiundė juos išdraskyti tą j iš miesto, arti šimto mylių nuo • 
“bolševikų lizdą.“ Ne vienam (kolchozo. Kėdės, lovos, lem-;
kolchozo nariui teko paragauti pos, ir kiti daiktai atvežti,, 
jų botagus, ir ne vienas iš jų Į nors stalus patys padirba, nes 

Visur dyka giria, pilna žvėrių, buvo sušaudytas, 
o pirmiau, iki 1923 metais, ne 
tik laukiniai žvėrys buvo bai- užpuolė ir suėmė 15/ 
su, bet buvo ir aršiau jų pa- norėjo priversti, kad eitų tar- 
vojingesni žvėrys, baltagvar- naut į jų armiją. Buvo vienas draugas mums sakė: r .

'ir iš šito kolchozo. Visokiais mes norėjom geresnių gyvulių tančių knygų apie Rusiją.... I •_. _ __________v.
MUUttlO 41V1CJV J«vo -------- *- . — ---------------------«=< -------į----------------- JL---------------U--- ------------ ‘
bet vaikinai vis nėjo su jais, nų, vieną metą visus pinigus mis kalbomis. - Či$f yra g.ar- 
“ 1........................................................~ VI—' • y kuri;

išgąsdinti liekan-jar pirksite šiemet naujas dra-'k|aus^ Volteriui. Ja suda-
• ■ ’ "• ’ geresnių^.o 83)00 tomų. * .

v,..... Didžiausi rinkiniai įvai-
Igyvuha. kenau, nei jrabužuų, I rh} paryžiaug ko.

darėm. Matėt mūs gyvulius,j llcl<x :Xiių
kaimas pilnas geriausių kaf-j^le^ rihkinių palėpės špau-pjų

vojingesni žvėrys, baltagvar
diečiai.

Kolchozas buvo
1921 metais iš darbininkų ir

pe i Viena Didžiausių

tąs, O kad reikalas dažnai 
dtsjranda, 'tą parodo padvi- 
gubėjęs skaitytojų kiekis ir 
patrigubėjęs bibliotekos lan
kytojų skaičius.

Pasauly Biblioteky
Leningrado v a 1 s t y binė 

viešoji biblioteka savo fon- 
įdų vertingumu stovi greta 

turi savo dirbtuvę, kur meJ didžiausių pasaulio bibliote- 
Viena sykį baltagvardiečiai džius apdirba. Ketina ateity-!klb ?

• vaikinu ir Je dar geresnius ir didesnius Bibliotekoj yi a tokie uni 
rJnamus pastatyti, nes vienas kūmai, kaip.' rinkinys “Ros- 

Išsyk1 sika”, kurį sudaro 230 tūks-

sutvertas būdais norėjo juos pritraukti,: prisipirkti ir reikalingų maši- Knygos parašytos svetimo- * • į  • • • i n • jc •
biednų žemdirbių šeimynų. Iš Per kelias dienas šaudė po j susidėjom, klausėm moterų— šioji biblioteka,

Duryea, Pa
Baisiai Skriaudžia Mainierius 
į čia, metai atgal, kontrakto- 
rius atidaręs senas mainas, va
dinamas Columbia Tunel. Da 
bar jau dirba apie 30 darbi
ninkų. Moka $4 į dieną už 
8 valandas arba 50 centų į 
valandą. Dirba kaip gjrvuliai, 
senoviškais įrankiais. Net pie
tų pusvalandžiu nedupda pa
silsėt, nors ir nemoka už tą 
pusvalandį.

Unijos jokios riėra ir p rasi- 
I tart nieko negalima, nes yra 
l keletas kontraktoriaus gįmi-j

i. Dirba , ir tąip parsidavė- , 
. O teisingesnių nelaiko il

gai darbe, atleidžia ir naujus 
ima.

i Kaip senose mainose, tai 
yra daug įdubimų (caves) ir 
griuvimų. Kurio tik stubelką 
nuverčia, tai tą šaukia dirbti, 
o stubelką žada pataisyti tik 
už dviejų metų. O žmoneliai 
spraudžiasi, kad tik gauti 
dirbti.
J Vienas darbininkas turėjo 

i Biblioteka užima antrą'vieną rankos pirštą pritrauktą.

syk buvo komuna, iki 1933 (kelis, kad i
metų; kada partija prisakė, Ičius/ bet nesisekė: Vieną nak-l panas, ar pirksime geresnių (g^QQQ 0mų. 
kad ne visada reikalinga . ko-! tį tas vienas vaikinas, iš šio |gyvuliU- Visos iš vien atsakė-1 — - 
munos tvert, tada nariai suta- kolchozo, prabėgo pro sargy-Į
rė suorganizuot kolchozą. Pa- ba ir laisvėn. Tas taip su- pirkit gyvulius. Taip ir Pa~ ę . Mipkny kifnV nom 
bar kolchozas gerai organi- pykino baltagvardiečius, kad1—"’ ...........k... .muilą. MieKlll ,KltUl neia.„;
zuotas, turi savo mašinas, daug kitą dieną visus likusius su-

_ i,., , , i karvių, kiaulių ir avių, kurios (šaudė.
Šitie tėmijimai ir rekordą-! partrauktos iš Šveicarijos ir; Kitą sykį vieną taip sumušė 

virnai duoda galimybės įspė-i Anglijos, kad jų gyvulių veis- nagaikom prie motinos ; 
ti orą UŽ vienos ar kelių I lę padarytų drūtesne ir gėrės- ka(i motin'a 
dienų pirmyn ir tuom pa
gelbsti ūkininkams laukuo
se. ' 
naudojamasi i 
nes orą rekorduojant yra 
pažymima vieta, data ir 
veikmė. Taip pat duoda ga-; 
limybės perspėti nuo audrų !p- 
laivus ir orlaivius kelionė-} 
je.

Deja kapitalistinėse šaly-įmetu sėjimo.

Viu ir kiaulių. Dabar kolcho-|dos:carįstmės Rusijos laikų, 
zas ant kojų stovi, ne tik gy-!Per rėvoliucijos laikotarpį

aki vulių turim, bet ir drabužių, I knygų fondas bibliotekoj iš-
ir kas metą kolchozas turtin-.augo beveik dvigubai ir šiuo 

Niekad taip gerai tarpu priskaitoma bibliote- 
tik po koj apie 6į mil. knygų.

Skaitytojų kiekis per re-

vos iš proto neiš-'
ne. Disciplina labai gera, nei^jo. Po to dauguma iš ko- gesnlvs* 
vienas neišlieka iš darbo, o!mUnos nuėjo į partizanų pu]-!anksčiau negyvenom, 

Taip pat, reikalui esant, ^ai dirba, tai teisingai dirba. kUs jr taip, su pagelba Rau- .....
net teismuose Valdybos pareigas atlieka lai- Į donos Armijos, išvaikė visus ‘ . . .. . ,

, . . iru tm rii Qitnn <raiimn «nkvt i—per dienas, j nesykį mums padėjo pinigais trigubėjo bibliotekos lanky-
puldinėjo balta-Pr mašinom, galime tokį gyve-|t * skaičius.

,1___ _  nima nabudavot.” ! J c___

k u, tai su šituo galima sakyt, 
I kad šitas kolchozas stovi ant

donos Armijos, išvaikė visus 
kapitalistų šunis, 
per laukus už]

tokia valdžia, kai mūs, valdžia 
darbininkų ir farmerių, kuri voliuciją. padvigubėjo. Pa-

draugai stovi ant kelio į aprū
pintą gyvenimą, šių metų sė- 

jjimo planą perpildė 102% ir 
i dešimts dienų anksčiau pereitų 

, O su darbdie- 
se oro spėjimai mažai atne-;niais taipgi stovi daug geriau, 

Iša naudos darbininkams, įnei pernai metais. Šį metą 
nes ir tas naudojama tįk;vįso darbdienių yra jau už- 
pelnui. Jei nebūtu pelno,1 <Jirbta per šešis menesius 24 - 
nebūtu nei stočių. Kas ki- 500, O peniai per tą laikų tik 
ta Sov. Sąjungoj, ten oro vjgkas sekgjSj tai daug dai]. 
tėmijimai ir spėjimai nesą s gįau seksis uždirbti už kožnos 
naudą visai žmonijai. Ir1 dienos darbą, negu pereitais 
Sov. Sąjunga deda pastan- metais, 
gas statyti kuodaugiausia 
oro stočių; ji net sumušė 
pasaulinį rekordą oro tyri
nėjime augštumojei Ir aiš- buvo visokiu nelaimių i 
ku, kad sumuš pasaulinius j būrimų.

1 kelio į bolševizac. ir kolchozo gvardiečių užpakalį ir demo-jn^m^ pabudavot.
1 ’ • . • .i . 1 • • - — į . ••iii 1 --------------------- ----------- ------------------ yicnej iminvo puovrj piiuiaunių.

į Ant pabaigos visi kolchozo ? vįetą pasaulyje knygų kie-' Nuėjo į ligoninę, kad nupjau- 
mums davė_ užsakymą kongreso bibliotekos! tu ta pirštą valdžios kaštais.

i Washingtone. Savo fondui Ten padarė klaidą ir nupjovė 
vertingumu biblioteka už- -kitos rankos sveiką pirštą, o 
ima vieną iš pirmų vietų paskui ir tą nesveiką; tokiu bū- 
greta su Paryžiaus Nacio- v’et°J vieno nupjovė du. 
nale biblioteka ir Britanijos Kaspanunas.

T.nridnnp .... - ' ......

brangenybe- SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ”

ralizavo jų kareivius. Be gin-į 
klų, tik su keliom šaudyklėm,! nariai i 
išsyk tik su lazdom ir kirviais;! perduot mūs klasės broliams 
be drapanų, tik su skudurais; Amerikoje: “Tik po tokia val- 
be valgio, tik gyveno iš far- džia, kai mūs, tik po tokia 

--is i partija, kai mūs Kompartija, 
Bet |jūs ga]it išeit iš jūs skurdo ir J

ponijos ir kitų šalių kareivių' 
ir ginklų negalėjo išsilaikyt. I 

Bet per visą laiką šiaip1 
itaip mėgino žemę apdirbti, 

Bet ne visada taip stovėjo i P€r karo laiką suaiė lau- 
dalykai kolchoze. Pirmose i kus, nors turėjo arti ir sykiu 
dienose po suorganizavimo laikyt šautuvą ant pečių, at- 

jr susj, sigint nuo kūlokų ir baltagvar- 
Kolchozas buVo su-1 diečių. 

rekordus visame progrese, (tvertas pagal partijos pasa-| 
Toronto Dzūkas. 'kymą, kad farmeriam nėra jo-’ 

_______ I kios išeities, tik sutvėrimas 
Į kolchozų ir komunų. Taigi 

Chicago. — Areštuota dar vienas biednas farmeris iš Ir-
4 busų darbininkų streiko Į kutsko su kitais draugais su- 
dalyviai.

Lyties Ligos Tarp
Jaunuolių

Vienuolikos metų mergaite

Svečiai Kalbėtojai
Augščiausios Prieglaudos Lietuviu Amerikoje 22 ir 49 

Kuopos Rengia Prakalbas

KALBĖS J. GĄSDINĄS
iš Pittsburgh©, A.P.L.A. Centro Sekretorius ir 

BROLIS IR SESUO NORKIUKAI 
jaunuoliai, taipgi iš Pittsburgho 

PRAKALBOS ĮVYKS SEREDOJE

October 10 Spalio, 1934
Prie prakalbų bus ir dailės programa, dainuos J. L. 

KAVALIAUSKAITĖ, jai akompanuos žymi pianistė 
NORKIuTĖ iŠ Pittsburgho. \

ATSIBUS “LAISVES” SVETAINĖJE
419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

PRASIDĖS 7:30 V AL. VAKARE

įsitvėrė komuną ir su visais sa- 
• vo daiktais išvažiavo į šią vie
pta, šimtais kilometru nuo savo 
(namų, nes ten jau neužimtos 
(žemės nebuvo. Pribuvo į dy
ką vietą tarp kalnų, nei namų 
iš sykio nebuvo, tik tušti lau
kai ir medžiai Bet vienas 

I kolchozo narys mums pasako
jo — nepaisant to visko mes 
'žinojom, kad mums kitos išei- 

~ j ties nebuvo. O ar ne pats Le-
I ninas mums sakė, kad tik to- 
[ kiais keliais mes galim išeit 

__ J 'iš mūsų senojo gyvenimo ir
Į pabudavot naują sau gyveni- tą 
ma. ‘ I*

merių, kurie jiem naktimi 
laukuose išnešė valgyt.
visi žinojo, už ką mušasi ir sU;vargų. taip darykit, kai mes; 
tokiu drąsumu užpuldavo bal- per revoliucijos laikus, nuvers- 
tagvardiečių užpakalį, kąd visus savo kraugerius ir 
nei su pagelba Amerikos, Ja- j pastatykit Sovietų Ameriką.“

į žiūrint į jų gyvenimą, mes 
; visi mislinom sau, kad tikrai 
tik tokiais būdais, kaip čionai 

j buvo, mes galim prieiti prie 
! tokio ramaus gyvenimo, kur 

viskas, ką darbininkas žmo-' 
gus atidirbi, tai savo ir savo 
draugų.. D^bar tikrai matėm, 
ką darbininkai1 ' gali iškovot 
savo spėka ir kokis gyveni
mas mus laukią Amerikoje, 
jeigu mes savo kapitalistus nu-j 
šluosim nuo žemės. Ne iš ge
ro Rusijos darbininkai nuvertė 
savo carą, ir ne be reikalo nei 
vienas darbininkas čionai ne
nori grįžti atgal į tuos laikus, 
kaip buvo po carų.

Kai karas pasibaigė, kūlo- 
kai kitais būdais mėgino juos 
išgyvent iš tos vietos; trobas 
sudegino, o patys tarp kol- 
chozininkų prisirašė ir keti
no iš vidurio išardyt komuną. 
Kai buvo komuna, tai buvo 
biskį jiems lengviau, nes vis
kas pabaigoj rudens buvo iš
skirstyta lygiai visiems. Buvo 
tinginių, ir tt., kurie nenorėjo 
dirbti, išlikdavo iš darbo ir 
apdirbo laukus šiaip taip, bile i 
sakyt, kad tiek ir tiek lauko 
apdirbo. Bet pereitais metais • 
pakeitė viską ir permainė ko
muną į kolchozą. Dabar kiek 
lauko apdirbi, tai už tiek mo-

Didžiausias Kino
Europoje

ka, ir laukas, turi būt gerai1 Jeclamas statyt garsinis ki- 
apdirbtas, jeigu ne, tai tieki 
nemoka, kiek už gerai apdirb- 

Jeigu išlieki iš darbo be

J. K^spariunas.
Muzėjum Londone.

Šitokiomis 
mis gali, reikalui esant, nau-

' TĖVAMS IR VAIKAMS
i Draugai:— > ■ ' 1 - f ■ ‘ I

žiema; ateina. ' Daugiau bus laiko skaityti ir la- .
vintis. Tėvai nori, kad jų vąįjm išmoktų lietuviškai • < 

į ! ’skaityti. Jaunuoliams, kurie 'išsimokys, tai tas ateity
je bus labai reikalinga.

ALDLD. centre yra keli šimtai mokytis vadovėlių <

“Jaunuolių Švyturėlis”
j Patsai gali išmokti skaityti, Knygą sutaisė drg. R. Mi- >■.' 

žara. Ji yra didelė ir labai naudinga. Knyga didelio 
formato, turi 160 puslapių, daug eilių, < 

apysakimėlių, patarimų.
Jos kaina buvo 50 centų. Dabar kas pirks nemažiau 

5, tai gaus po 10 centų. Kas norės gauti <
‘ vieną, tai bus 20 centų.

, Vaikų mokyklėlių komisijos, tėvai ir jaunuoliai, parsitraukite 
tuojaus, nes vėliau negausite. Užsakymus siunčiant < 

prisiųskit ir pinigus.

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. <

Bus aiškinama svarbūs šių dienų įvykiai; kiekvie
nas darbininkas privalo dalyvauti šiose prakalbose.

Dabar yra A.P.L.A. vajus gavimui naujų narių. 
Yra nupigintas įstojimas, tai proga suaugusiems ir 
jauniems įsirašyti į šių organizacijų.

Kviečia Rengėjai.

no 1930 vietų.
Iki šiol didžiausio Euro-j 

mą. I geros priežasties, nesveikumo Berlin salėj tilps-
Pirmas metas sekėsi, pabu- ar kt., tai atima iš uždirbtų • s*a 1,500 žiūrėtojų. Reis- 

davojo namus, laukus šiaip darbdienių po vieną dieną kia -Leningrado kino turės 
taip apdirbo ir rudenį suėmė darbo. Taip išnaikino tingi- daugiau visais 430 vietų. Ki- 
savo uždarbį. Bet kitais me- numą iš savo narių. Kūlokus no statomas Viborgo rajo-j 

!tais jau taip nepasisekė. Už- ir visus priešus išmetė iš savo no centre, netoliese darbi-' 
puolė baltagvardiečiai ir išvai- tarpo ir dabar tikri klasiniai ninkams pastatytų 
kė .visus į kalnus. Tik ačiū 

į tam, jog per visą laiką su kai-' -xvo mivjvni y«n.«-
mynais turėjo gerus santikius,! rienę po medžiais su kolcho- 
,ir.kai pribuvo laikas išbėgt į znin., turėjom mėpos, dunos, 
kalnus, buriatai, kurie yra kokios negali gaut Apierikoje.

i šios vietos pirmiausi gyvento-(Skani kvietinė duona, biskį pa
ėjai, suėmė jų gyvulius, o kaiinaši į ruginę. < Po to turėjom 
' persikėlė baltagvardiečiai į ki- kiaušinių, keksų, saldainių ir j 
Į j tą vietą, tai atidavė jų visus ant pabaigos saldžios košės ir. 

daiktus. Matyt, kaip moka I arbatos. O pabaigę , valgyt 
šie kolchozin. sugyvent su kita'draugai mums sudainavo ru- 

Į tauta. Arti namų, prie kalne- ■ siškų dainų, o mes jiemš ke- 
, lio yra šaltinis, kuris niekada 

neužšąla, nei šalčiausioji žie-
į ma jį nesustabdo. Buriatai lai- gaiš lauke apie jų gyvenimą 
„ ko šitą vietą šventa ir apka- dabar 

(bina medžius aplink visokiais’ 
skudurais, ir palieka pinigus 
Ant kelmų dievui (o jų kuni
gai vėliau ateina ir surenka). 

Į Per visą laiką kolchozininkai 
juos netrukdė, nors šita vieta 
ant jų žemės, žinoma, r;ai 
kada vaikai neiškenčia ir sau

s

s

pinigus
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ĮžANGA VISIEMS VELTUI!

DABAR PARSIDUODA BERTAININIS <♦>

namų. I 
Kino-teatro rūmai supro-elementai pasiliko. Kino-teatro rūmai supro-r

Mes vakare turėjom vaka- jektuoti architektoriais-dai-

lias amerikoniškas uždrožėm.
Vėliau kalbėjomės su drau-

ir pirmiau. < 
mums davė klausinius apie 
darbininkų gyvenimą Ameri
koje. Jaunesni draugai jau 
beveik "buvo užmiršę pereitą 
gyvenimą po carizmų, o vaikaį 
visai po kapitalizmu negyve
no. Nors ir skaitė gazietose, 
kaip kitose šalyse, bet vis kitas

lininkais.
Priešakinis rūmų fronto

nas bus pagražintas poliruo
to granito kolonomis. Ant 
frontono bus reklama su di-1 

J džiausiu šviesos ekranu de
monstravimui atskirų filmų; 
kadrų. Skulptūriniai bare-i 
Ijefai atvaizduojantieji “Po-' 
ilsį ir meną” ir bareljefai 
ornamėntalinio p o b ū d žio,1 
kurie puoš rūmų priešakį,' 
užsakyti geriausierhs skulp
toriams, leningradiečiams.

Kino vidus, žiūrovų salė, 
skaitykla, foie—jų bus,ke
letas, kambarys žaismams 
ir šokiams ir t. t. — bus iš
taisyti skulptūriniais pagra
žinimais.

pasisavina pinigus, bet tėvai, dalykas girdėt iš pačių (įarbi- 
kai dažino, tai priverčia su- ninku, kaip dabar darbinin-

Taip viskas Sovietų šalyj 
daroma, kad sudarius prole-

<♦>
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NEW MASSES
"48 Puslapių—Ilustruotas

Pilnas straipsnių ir poezijos geriausių šios šalies ir 
užsienio Rašytojų.

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

Tuojaus užsirašykite

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

>

>
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Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

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

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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AL. CHAMADAN Verte D. M. ŠOLOMSKAS

Karo Propaganda Japonijoj I
: Į Lietuvos Kareivius MOfcfĖLLO, MASS.

Brocktono kuopa Frfehds of Soviet

Japonijos imperialistų karštas ruoši
masis prie “milžiniško karo” išsireiškia 
pervedime Visds gamybos del aptarnavi
mo armijos ir karo laivyno, sukuopimas 
šalyje milžiniško kiekio karo medžiagų, 
pašėlusiu didinimu sausžemio ir jūrų Ka
ro jėgų ir moraliu gyventojų prirengi- 
mu prie karo, kuris būk “netikėtai” (ži
noma, del Tokio generalio štabo labai ge
rai žinoma karo pradžia), gali prasidėti.

Viešpataujanti Japonijos klika pilnai 
supranta tą, kad paruošimas tik arn^jos 
ir laivyno karo veiksmams toli dar nepa
tenkina karo reikalus. Štai kodėl klausi
mas apie prirengimą prie karo visuome
ninės minties yra griežtai pastatytas 
prieš agitacijos-propagandos viešpatau
jančios klasės aparatą.
Žinomas kariniai-fašistinis organaš “Ni- 

chon” visai nesenai, talpindamas pamati
nius straipsnius apie “ypatingą laikotar
pį”, pergyvenamą šalyj, apie “milžiniškus 
karus” ir tam panašius klausimus, pri
ėjo prie išvados, kad “karo laimėjimą 
užtikrina ne tik armija ir laivynas, bet 
ir vieningumas tautos, susirišimas jos su 
armija ir laivynu.”

Karo propaganda Japonijoje paskuti
niu laiku pasiekė labai plataus maštabo. 
Knygos, laikraščiai, žurnalai, teatrai, ju- 
džiai, radio ir net paprasti bizniški gar
sinimai, — visa ta sunkioji artilerija 
Japonijos imperializmo paleista agitaci
jai už karą.

Pamatiniai ruošimas visuomenės prie 
karo yra vadinamas “ruošimas del išgy
vendinimo būsiamų nedateklių”’ir jis su
sideda iš dviejų priemonių militarizaci- 
jos gyventojų, neatsižvelgiant į amžių ir 
ruošimas visuomenės minties prie karo.

Judžiuose pirm paveikslo rodymo ar
ba po jo paprastai rodo paveikslus “ka
ro kadrų”. Teatruose statoma scenon 
veikaliukai karo temomis, vaizduojanti 
drąsą ir pasiryžimą Japonijos gyvento
jų, pergalingi karai, kur visada Japonija 

. yra laimėtoja. Pačiu paskutiniu laiku 
atsirado veikaliukai, kuriuose vaizduo
jama, kad Japonija egzistuoja tik “del 
meilės, teisingumo ir pasaulio laimės”. 
Tuose veikaliukuose perstatoma, kad vi
sos kitos tautos yra tik tam, kad naikin
ti visą tą, kas yra gero—meilę, teisin-

Apdirbimas Visuomenės Minties
Armijoje, laivyne, prirengiamose kari

nio tarnavimo mokyklose, paprastose 
mokyklose, visose militarizuotose įmonė
se specialiai niilitarizmo agitatoriai pa
sakoja apie tai, kad visos nelaimės, per
gyvenamos Japonijos mieste ir sodžiuje, 
yra išdavas bjaurios užsienio imperialis
tų politikos, nukreiptos prieš Japoniją. 
Tie agitatoriai šaukia klausovus nedve
jojančiai pasitikėti Savo šalies karaliui, 
kuris yra, kaip jie pasakoja, ne vien die
vo pateptasis, bet ir “tėvas japonų liau
dies”. Tiktai “atsidavimu ir nuolanku
mu Japonijos imperatoriui jie sugebės 
atlikti savo istorinę misiją.”

Kaip žinoma, ta “istorinė misija” Ja
ponijos imperializmo yra tame, kad “už
kariauti visą pasaulį”, tuojaus padaryti 
Japoniją viešpačiu visoje Azijoje, sunai
kinti “supuvį viešpatavimą Jungtinių 
Valstijų Amerikos ir taipgi išvyti Sovie
tų Sąjungą iš Primorijos ir Sibiro.”

Mokyklose panaši agitacija yra įvilk
ta į daugiau organizuotus rūbus. Pagal 
patvarkymus nesenai pasitraukusio mi- 
nisterio Hatajamos, visose ir visokiau
siose Japonijos mokyklose įvesta studi
javimas apie būsimus Japonijos “prieši
ninkus”. Į pirmas Japonijos “priešinin
kų” eiles yra pastatomi greta su Chini- 
ja, Jungtinės Valstijos Šiaurinės Ameri
kos, Franci j a ir Sovietų Sąjunga,, bet vė
lesniu laiku į priešininkus įtraukta ir 
Anglija. Pastaroji gal per klaidą?

Įžangoje prie vieno karinio romano 
patsai ministeris rašė:

“Romanas parašytas taip lengvai, kad 
visas pasekmes karo orlaivyno atakų 
taip tartum tikrumoje jauti. Labai nau
dinga knyga. Apšvietos srityje ji labai 
brangi. Ši knyga tarnauja tam, kad vi
suomenė būtų prisirengus prie nugalėji
mo karo kliūčių. Ją prisieina rekomen
duoti visiems jauniems ir suaugusiems 
mūsų piliečiams.” . ; '

Ypatingai karų propaganda atspindi 
vėliausia Japonijos literatūra. Knygų 
rinka pilnai užversta karo propagandos 
literatūra. Romanai, * apysakos, pasako
jimai, , eilės, vaikų pasakaitės, dienynai, 
užrašai ir t. t. išleisti pastaraisiais me
tais pašvęsti tik vienai temai—karui.

(Daugiau bus)

• ‘ sykių išėmė eilę suaknienė- 
jūšių-lavonų gyvulių, kurie

i maitinosi žole ir gy veno 25’Uąįon rodys Sovietų krutamus pa^
1 milionus metų atgal tame busI • j i v- t r yra labai gera komedija, taipgi dus

" "" , įr News Reel. Parehgimas įvyks se- <
tuos pačius kareivius Hitleriui i kietija. Profesorius Johan- ^efio.L,10 d- >sPaliy (Oct), Lietuvių* , i <4- », , ... Tautiškam name, ir bus rodomi nuoparduot. j nes Weigelt sako, kad jie 6-8, ir nuo 8-10 v. vakare. Įžanga 25

Tūbelio šalininkams genero-ižuvo per didelę tais laikais1 cantų» vaikams 15 centų. Kviečiam 
lams jr karininkams^ pasisekė i sausrą, spręsdafaas Sulig Xi inte^ngas^gražiJ“ ’ 
nugalėt Voldemaro šalininkus! sunykusiu ju nugarkaulio Taipgi Namų Draugystė rengia va- 
ir patį Voldemara į kalėjimą ! ,kstfenę ir balių kurie atsibus 12 d.

« tz ♦ >•*’ i .sausgyslių. spalio (Oct.), 6 vai. vakare (apatinė-pasodn t. Kaieiviams nei a ko ; ■ je svetainėje), šokiai prasidės 8 vai.
1 i.a 1 a ■'«»ii.-- vakare, viršui. Įžanga ant šokių ir

PRANEŠIMAI Iš KITUR ldcl
(238-239)

j Kam tarnauja Lietuvos ka- jie savo galvas guldytų del, 
reiviai? Gal Lietuvos darbi- Voldemaro ir palengvintų jam] plote, kurį dabar užima Vo- 

| ninku ir valstiečių reikalus 
j gint ? Gal Lietuvą gint nuo 
Pilsudskio ir Hitlerio? Nieko

I panašaus. Nors Lietuvos ka- 
jreivių dauguma' susidėda iš 
į valstiečių, bet jie negina dar
bininkų ir valstiečių reikalus. 
Kareivių priešakyj fašistų val
džia pastatė karininkus ir ge
nerolus, kurie savo daugumoj 
dvarininkų ir buožių vaikai, ir 
jie patys tur nemažus dvarus 
ir buožines. Tiems ganero- 
lams ir karininkams, kaip ir 
visai fašistų valdžiai, rūpi gint 
savo turtus, savo fabrikus, sa
vo dirbtuves, dvarus ir buoži
nes. Be to, generolai ir kari
ninkai daug vagia, nusuka ka
reiviams valgį, uždirba ant 
kareivio drabužio, malkų ir 
tt. Daug generolų ir karinin
kų turtėja, ir Vėl jiems rūpi 

j gint tuos savo turtus. Pačių 
i generolų ir karininkų nepa
kanka, kad gerai apgint tur- 

įtuolių turtus. Tam tikslui rei- 
j kalingi toki kareiviai, kurie 
įklauso generolų ir karininkų.

Jei darbininkai pakelia di
desnius streikus, jei pradeda 
nerymaut valstiečiai, tuoj fa
šistų valdžia įsako ir karinin
kai veda kareivius prieš darbi
ninkus ir valstiečius. Taip bu
vo Mariampolčj, taip buvo ir 
kitose vietose.

To dar negana. Fašistų val
džia parduoda Lietuvos karei- 

jvius tai vieniems imperialis- 
i tams, tai kitiems. Paskuti- I 7
niais laikais Lietuvos fašistai 
smarkiai susipešė tarp savęs: 
kam parduot kareivius. Vieni 
fašistai su Tubeliu priešakyj greičiau bus nuversta dabarti- 
sako, kad reikia parduot Pil- fašistų valdžia, tuo grei- 
sudskiui, kad Lenkijai leng-t ?i^u pašalinta bado ir skurdo 
viau būtų pradėt karą su So- fašistų valdžia.

Kareiviai, drąsiai ginkite 
I darbo žmonių reikalus, pla
čiau stokit į kovą prieš darbo 
žmonių naudotojus. Neleiski
te fašistams karininkams žaist 
kareivių gyvybėmis. Nerem- 
kite ne tik Voldemaro, bet ir 
Smetonos su Tubeliu. Visi jie 
darbo žmonių priešai.

(“Kareivių Tiesa.”)

džiaugtis iš to nugalėjimo, nes; 
Tūbelis negeresnis už Volde-! 
marą. Visi jie aršūs darbiniu-j 
kų ir valstiečių priešai. i

Negerai daro kareiviai, ka-; 
da klauso Smetonos, Tūbelio ir į 
Voldemaro karininką. Kitą trečiadienį, 10 spalio 
kart, jei išdrįstu ar Voldemaro kliube, 408 Court St. 8 vai. vakare, 
ar Tūbelio šalininkai išvest ka-L Praugai lr drauges, .. . . . tlCAAJ TV4UVX, J. UJO UI
reivius į gatves, kareiviai tu- reikalų apkalbėti, 
rėš neklausyt nei vienų nei ki-d 
tų, ir savo ginklus turės pa-/ 
sukt ir prieš vienus ir prieš ki-; 
tus ir Voldemaro neįleist į1, 
valdžią ir Tubelį su Smetona;
išvaryt.

Generolams ir karininkams 
rūpi, kad kareiviai aklai jų 
klausytų ir gintų turtuolių rei
kalus ir eitų guldyt savo gal
vas del visokių niekšų labo. 
Kareiviai visuomet tur gerai 
pagalvot, ką jie daro ir netur 
klausyt pardavingų generolų 
i.r karininkų įsakymų. Karei
vių pareiga įstot į kovą prieš 
pardavingą fašistų valdžią ir 
stot į kovą prieš fašistus gene
rolus ir karininkus. Jeigu gi 
kur nors stotų į kovą darbinin
kai ar valstiečiai tai kareivių 
pareiga remt jų kovą.

Juo plačiau kareiviai eis iš
vien su kovojančiais darbinin
kais ir valstiečiais, tuo leng
viau seksis ir patiems karei
viams gerint savo padėtį, ir

ELIZABETH, N. J.
. L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

Kitą trečiadienį, 10 spalio (October), 

uraugai ir draugės, malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių

Sekr. V. K. SherėHs.
(239-240)

LINDEN, N, J.
ALDLD 165 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. spalio (Oct.), 7:30 vai. vaka
re, Rupšio svetainėje, Wood Ave. ir 
16th St. Visi draugai ir draugės ma
lonėkite dalyvaut nes turim labai 
daug svarbių feikalų apkalbėt, taip
gi atėjęs žurnalas “šviesa” atsilankę 
i susirinkimą galėsite pasiimt.

(238-239)

BfclbGĖPOfcr, CONN.
A.L.D.L.D. 63 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 13 d. spalio 
(Oct.), 7:30 vai. vakare, 407 Lafa
yette, Str. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
reikalų apkalbėti.

Rašt. J. J. Mockaitis.
(239-240)

GRAND RAPIDS, MlCH-
Kompartija rengia svarbias pra

kalbas paminėjimui 15 metų sukak
tuvės, 10 d. spalio (Oct.) 8 vai. va
kare, L.S. ir D. svetainėje, 1057 Ha
milton Ave. Kviečiam visus lietu
sius dalyvauti.

Taipgi John Reed Club rengia 
svarbias prakalbas subatoj, 18. <L spa
lio (Oct.) 8 vai. vakare, Fluhren 
Hall, Sheldon ir Oakes St. Kalbės 
Joshua Kunitz, New Masses, redak
torius. Bus labai interesingos ir 
naudingos prakalbos, tad kviečiam 
visus skaitlingai atsilankyti.- i

Komisija.
(239-240)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos darbininkiškos or

ganizacijos rengia vakarienę, koncer
tą ir šokius, naudai dienraščio 
“Laisvės” Parengimas Įvyks 2 d. 
gruodžio-Dec., Lietuvių svetainėje, 
928 E. Moyamensing Avė. Bus puiki 
muzikalė programa ir sakys prakalbą 
drg. A. Bimba.

Prašome kitų organizacijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame dalyvau
ti šiame pokilyje.

Rengėjai.
(237-239)

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieks, ktiribfė galima pirkti vaistus daug 

prieinamesnė kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekoritis Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AtK, DETROIT, MICH.

čia

'i .U

'viėtų SąRhiga. Tubelį šiame; 
pardavime paturi kademų ir 
liaudininkų partijos. Volde- 
marafe gi šaiko: ne, ne Pilsuds- 

Į kini reikia Lietuvos kareivius 
parduot, o Hitleriui, kad Vo
kietijai lengviau būtų pradėt 
karą su Sovietų Sąjunga. Ka
dangi Tūbelis neklausė Volde
maro, tai Voldemaras ruošė 
pučą, kad nuverst Tubelį ir 
pačiam jo vietą užimt. Tam 
tikslui Voldemaro šalininkai 
generolai ir karininkai išvedė 
birželio pradžioj kareivius į

| gatves. Išvedė kareivius, kad

Sausra 25,000,000 Mėty
Atgal Vokietijoje

BERLYNAS.—Geisel klo- 
nyje iš rudosios anglies ka-

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

Williamsburghe: i
252 Berry Št.,. Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-16’494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
iki 7:36 vai. vakarais.

FLATBUŠH OFISAS 
2226 Avenue l 

Kampas E. 23rd

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii rytu

gumą ir t. t. Desetkai tūkstančių įtai
syta radio garsiakalbių ant gatvių kam
pų, valgyklose, kliubuose, mokyklose, 
universitetuose, fabrikuose ir dirbtuvėse, 
kurie perduoda ištraukas iš šovinistinių 
karinių veikaliukų ir veikalų. Po to 
klausovams praneša antrašus ir vietas 
karo mokinimosi punktų, kur galima vel
tui gauti progą “pasiklausyti naudingų 
karinių prelekcijų” apie karą. Veik vi
sose militarizuotose įmonėse griežtai ad
ministracijos reikalauja, kad darbinin
kai ir darbininkės po dvylikos valandų 
sunkaus darbo dar turi užsiimti kariniu 
lavinimuosi ,per pusę valandos.

Studentai ir mokiniai turi išduoti kari
nį egzaminą, kaip ir kitais mokinimosi 
klausimais. Reikia atžymėti, kad jau 
mokykloje tokiu būdu yra formuojami 
kadrai dėl armijos ir laivyno. Paskuti
nis metas mokykloje yra veik pilnai pa
švenčiamas kariniui mokinimui artileri
jos, pėstininkų, orlaivininkystės, laivy
no, tankų, chemijos, nuodingų gažų ir 
kitų karo įrankių žinojimui. Visa šalis 
pripildyta “kavinių—piliečių įstaigų”, 
kur yra mokinama karinio muštro kaip 
miestų ,taip ir sodžių jaunimas.

Charakteringa, kad laike nuolatinių 
manevrų armijos, orlaivyno, laivyno ir 
kitų karo dalių yra įtraukiama ir tų sri
čių gyventojai be jokių išimčių. Bandy
mas išsisukti nuo dalyvavimo manėvruo- | 
se arba karinio lavinimo darbe visokiais ■ 
būdais yra persekiojamas net iki fizinio 
baudimo, kas yra labai tankiai pritaiko
ma, kame labiausiai a’tsižyhii ’fašistinės 
karinės grupės.

Kas Atidavė Vilnių Pilsudskiui?
Į

Spalio 9 d. sueina lygiai 14 metų nuo 
patekimo Vilniaus į imprialistinės Len
kijos rankas. Pilsudskis jį užgrobė la
bai lengvai. O jam pasisekė todėl, kad 
visi tie baisūs didvyriai, kurie dabar ap
siputoję šaukia “mes be Vilniaus nenu- 
rimsime” Pilsudskiui pagelbėjo atsiekti I 
savo tikslą. Jeigu Vilniuje būtų gyva
vus Sovietų valdžia, Vilnius ir šiandien 
tebebūtų laisvas. '

Tautininkai, klerikalai, fašistai, Sme
tonos, Voldemarai, Krupavičiai ir visa I 
lietuviška parazitija ištiesė ranką 1920 
metais Lenkijai prieš Sovietų Sąjungą. 
Sovietų armija buvo priversta pasitrauk
ti. Bet kuomet jinai pasitraukė, tai tas 
pats Pilsudskis paėmė didelę šluotą ir iš
šlavė iš Vilniaus tuos lietuviškus didvy
rius, kurie tik vakar jam rankas laižė . 
ir jam padėjo kariauti prieš Sovietus. Gi 
dabar, matote, jie alasavoja apie Vilniaus į 
atvadavimą.

Pavyzdžiui, vyskupas Matulionis, bū
damas Sovietų Sąjungoje, buvo Pilsuds
kio šnipas ir jam padėjo užgrobti Vil
nių. Dabar tas Pilsudskio šnipas’atsiba- 
ladojo Amerikon ir tie “mes be Vilniaus 
nenurimsime” didvyriai ne tik kad nepa
smerkia jį, bet dar išskėstomis rankomis 
pasitiko ir mūčelninku paskelbė!

Taip, Vilnius bus atvaduotas, taip, kaip 
bus atvaduotas Kaunas ir Varšava. Bet 
atvaduos Lietuvos ir Lenkijos darbinin
kai. Tačiaus tada Kaune, Vilniuje ir 
Varšavoje nebus vietos budeliams Sme
tonoms ir Pilsudskiams.

I
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Labai Puikiai Sutaisyta Programa
RENGIA LYROS CHORAS IR RTISTE MENKtjLtUMUTE

NEDELIOJE

October 14 Spalio
1934

LYRIC SALEJE
Kampas Park ir Broad Street 

Hartford, Cohn.

PRADŽIA 2:30 VAL. PO PIETŲ
ĮŽANGA 50 CENTŲ

3

K. Menkeliuniūtė

8

[3

3 
3

Dainuos solus vietine dainininkė B. RAMOŠKIUTe, skambi sopranas
Jau daugelis žinote, kad Menkeliuniutė ilgą laiką mokinosi inuzikoš Italijoje ir turi puikaus sceniško 

talento. Dabar turėsime.progą ją išgirsti. A. Višniauskas, puikus baritohaš, kurį dar pirrhu kartu girdėsi
me Hartforde; taipgi bus ir kitų talentų. Kviečia Rengėjai.
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Penktas. Puslapis
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Kas Tas Gen. Jackus, Lietuvos Kariuome-^Sko^rSA^S;
_ ir • • X 1 17* v-* • i n įšoko pro langą ir užsimušė. Jų,

nes Vyriausio Stabo Virsminkas?
--------  . . jchis, 7 metą, o mergaitė, Elainė, 
1918 metais stoja į Galvidžiojg metų. Mergaitė sako: “Aš 
Bichovskio (Bikausko) pulką, į girdgjaUi kaip mano pape da- 
kad su ginklu rankose stot;rg bum-bum.” 
prieš augančią revoliuciją Lie-1 
tuvoj. Mes gi jau senai ži-i 
nom, kad Galvidis—Bichovski! 
buvo Lenkijos agentas ir tar-j 

Lenkijos defensyvoj1

ALDLD 9 Apskritys Užgyre KP Platformą 
Ir Visuotiną Lietuviu Suvažiavimą

Pranešimas Žurnalo 
“Priekalo” Reikale

kalanti, kad pihigai,« skiria
mi karo reikalams, tuč tuo
jau būtų perduotą bedarbių 
šelpimui.

tu-Vyriausio štabo viršininku 
liko paskirtas generolas Jac
kus. Jis pas fašistus skaitosi 
dideliu patriotu, mat Tubelį iš
gelbėjo nuo Voldemaro ir pa
deda Smetonai Lietuvą Lenki
jai parduot. Ir praeityje Jac
kus turėjo patriotinių nuopel-!navo 
nų. Pavyzdžiui, imperialisti- (žvalgyboj), 
nio karo pradžioj, 1915 m. 
Jackus būdamas Peterburgo; karjerą pradėjo Rusijoj 
universiteto studentu liuosano- 
ris pastojo į karo mokyklą, 
kad karininku išeit į frontą ir 
padėt Rusijos carui ne tik Lie
tuvą išlaikyt, bet ir Tilžę su 
Klaipėda užgrobt. Ir tikrai,^ .. x...
1916 m. jis išeina į frontą. Va-jkijai Lietuvą pagrobt. 
dinas Jackus, 1915 m.— 1916-toks ponas Jackas, tai tikrai 
metais kaip ir daugelis dabar-į jis ne tik nekliudys Smetonai 
tinių tautininkų vadų, ėjo tar-J Lietuvą parduot, bet dar pa- 
naut Rusijos imperializmui. 

1917-1918 metais dalykai 
keičiasi. Rusijos caras buvo 
nuverstas nuo sosto, , paskui 
buvo nuversta ir kapitalistų 
valdžia. Rusijoj valdžia per
ėjo į darbininkų ir valstiečių 
rankas. Iš Rusijos revoliuci
jos banga eina į vakarus ir ar
tinas prie Lietuvos. Jackus,

Rezoliucija 1-ma ■■ vienbalsiai priimta sekamo 
A r tat ta a i- a i - i • Hnio rezoliucija prieš karą ir ALDLD 9-to Apskričio kon-U v.

„ . ...................... ferencijoj, laikytoje rugsėjo 30 j . pasaulio e-’1
feusiedai ir apačioj gyvenan- diena 1934 metų, Girardville,L 1 T . Q 1

SAimvnnc n-ivrisin i-ain iia A • . • • • • i konomija, iš priežasties kapi-c.os beimynos girdėjo, kaip jis pa<> rimtai, visapusiai apsvars-l 1
trukš.mavęs po kambarius, bęt gius apie Komunistų Partijos 

i pamanę, kad jis su savo mote- §įo meto rinkimų platformą ir 
,ria argumentuoja. Gal už pus- kandidatus į šios šalies vald-

T -r - • . , . ’ivalandžio po mažo triukšmą- 'vietes, išsprendėme, kad:
Vadinas Jackus^savo karinę.vini0 pasigirdo lango stiklo Kadangi Komunistų Partija —y. Ak™* audnA A

- - 1 nuo|dužimas ir tuojaus jis pats iš-'vra +jię vienas teisingas vadas sau 10 nn^ose- ^as sudaro pa-..,
liuosnorio tarnavimo Rusijos1 DUolū Pašaukta ligoninės ve- *V i » g x j u i vojų karo. Iš kitos pusės, na-i;T. . . . J . puoli , i asauKia ligonines ve- neatlaidžiose kovose uz darbo . . ..„x__ _______ x,_ !carui, o Lietuvoj nuo tarnavi
mo Lenkijos , agentui. Seniau
jis dirbo, kad nieks Lietuvos 
neatimtų iš Rusijos caro, o pasu
kui dirbo, kad palengvint Len- 

. Jei jau

Imperialistinio pasaulio e-

talizmo peraugimo, grimsta 
vis gilyn į kriziį. Kapitalistai 
pripratę prie didelių pelnų— 
nuo jų neatsisako; mėgina už-, 
lysti viens kitam už akių pa-;

Kareiviai tur pagalvot

Nuo dabar “Priekalo” rei
kalais, tai yra pavienių nu-; 
merių platinimu, prenumera
tų priėmimu, atsiteisimu už 
pavienes kopijas ir t.t., rū
pinsis drg. G. KURAITIS.

Pirmiau kiek galint gelbė
jo “Priekalo” platinime D. M.' 
Šolomskas, bet leidžiant AL
DLD žurnalą “šviesą’’ ir tu
rint daug kitų darbų, jis ne
gali toliau “Pr.” reikale dirb
ti.

Drg. Kuraitis yra vienas 
“Laisvės” darbininkų ir jis! 
pasirįžęs daugiau padirbėti. 
Mūsų organizacijų! įstaigos 
gelbės kiek tik įgalint drg. 
Kuraičiui. Visais “Priekalo.” 
reikalais kreipkitės sekamu; 
antrašu:

GEO. KURAITIS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.;

Anglai Bijo Karo Dują
LONDON.—Anglijos ka

ro ministerija išleido .kny
gutę, kurioj dėsto, kaip ap- 
sisaugot, kuomet karinis 
priešas užpuola nuodingo
mis dujomis. Kalba apie 
reikalą įtaisyti prieglobas, 
kur1 galima būtų pasislėpt 
nuo tų dujų; nurodo reika
lą apsirūpinti tam tikromis 
maskomis. j •

Karo, atsitikime, Anglija 
žada reikalaut,; kad priešas 
nevartotų , nuodingų dujų. 
Bet 1924 metai^ pati, Ang
lų valdžia atsisakė pasira
šyt po Tautų Lygos proto
kolu, reikalu j ančių pašalint 
nuodingus gazus iš karų. 
Dabar Anglijos imperialis
tai turi prisidirbę tų nuodų 
ne

Pašaukta ligoninės ve Aii J- i 7T“) vojų karo. Iš kitos pusės, na-irasaukta ligonines ye neatlaidžiose kovose uz darbo hur*uaz;ia Vprčia visa’ 
zimas ir policija. Mirtina Ja-•>rnonj.1 tpiąpc nripš išnaudntn-; mie’ huizuazija veicia visą rukpvičiu nuvpžč i Nnrwondn zmoniV teises P š s a 0 . 1 krizio sunkumą ant biednes-1 
zukev.uu niivezū iNoivsoodo JUS. kadangi RepUblikonų ir . . liaudies gIu(>„gnill kas 
ligoninę, kurioj uz keletos va- Dpmokratn Partiios atvėiu at- liaudies siuogsnių Kas1/ndii mirp Demokiatų Faitijos, atvejų at šiandieu daro neapsakomą!;

, .L. v .. vėjais, savo prižadais yra su-' k d lR . ma-'
Pohci<a ir kiti žmones ėjo vviUojoq balsuotoms ir visa ‘ Uraą‘ -t0 paseKirnes ma , žiūrėti kas vra stuboi manv ■ y11?8,10.8 ,ba s . o , tom, kad visose pusėse strei-1lU,1T1.kaf darbinmkuą; kadangi Sočia- kai, sukilimai ir visokį išstoji-b

listų Partija, kaip ir visos bur-'maj Tas verčja jau h. paskuti. 
žuazmės partijos yra tiktai. nes , didžiąsias valstybes' 
kapitalistinės klasės Įrankis!grfebtjs pačilį bjauriausiu fcra- 
del palaikymo aibo žmonių jįutjnj,ų valdymo metodų—tfa- 
toj bjauriojoj 'fclginėj vergijoj, 5i7mn 
ką šiandien visi, nors kiek pro- Į 
ta u j anti, mato; 4 

Todėl ši konferencija pil
nai, vienbalsiai, užgyrė Komu
nistų Partijos platformą ir jos 
kandidatus į valdvietes. Taip 
pat nutarė prisidėti visais gali
mais būdais prie rinkimų dar
buotės, raginti šios org.- narius 
ir abelnai darbo klasės žmones 
remti savo partiją—Komunis
tų Partiją ir už jos kandidates 
balsuoti.

Rezoliucijų Komisija: 
A. Arbačauskas, 
J. Rušinskas, 
A. Žemaitis.

darni, kad gal ir moteris su 
vaikais negyvi. Durys visur už
rakintos. Policija duris atsida
rė ir, įėję į kambarį, rado mo-J dės.

apie tokį vyriausio štabo vir-jįerį su vaikais miegant ir nie- 
šininką. Ar nereikėtų parei-1 k0 apįe savo vyro nelaimę ne
kalant išmest jį iš generolų irižinanU Kada policija dalyką 
pasūdyti greta Voldemaro. te-|pasakė, tik tuomet iškilo tra- 
sipeša tenai tarp saves ir gin-jgiška§ verksmas ir apalpimas, 
čijasi, kam naudingiau Lietu-ijaį nesuprantama, kodėl jis 
vą parduot, Hitleriui ar Pil-jturėjo žudytis, nes jie gražiai 
sudskiui. 'sugyveno ir vaikučius labai

mylėjo.
Pašarvotas buvo pas tėvą 

M. Jazukevičių, 34 Austin St. 
Palaidotas 5 d. spalio, Nor- 
woodo kapinėse, be bažnytinių 
ceremonijų, vienoj duobėj su 
savo motina, R.. Jazukevičie- 

i ne, kuri mirė 4 
gerai sutvarky- Liltos nuliūdime 

■ • ! vaikučiai, tėvas,
i sesuo.

Reikalinga energingai imtis į 
už darbo ir darbo eigoj likvi-Į 
duoti tuos trūkumus, kurie,' 
greta su visais atšiekimais, be I 
abejo dar yra. Pamatinis trū-1 
kūmas mokyklų aprūpinime 
tai tas, kad mes nesugebėjom 
savo laiku perspausdinti t. y. 
išleist naujoj rašyboj lietuvių ! 
kalbos gramatiką. Prašyta ’ 
praeitais metais lietuvių kai- ■ 
bos programa, ' ‘dar nepritai- Į “Gynėjas 
kyta prie naujo mokslo plano, 
o reikalinga pritaikyt, nes su
lyg naujo mokslo plano pradi
nėj mokykloj gimtajai kalbai 
duota daugiau valandų. Pir
moj ir antroj klasėj vietoj 6 
vai. duota 11 vai. į savaitę, 
trečioj klasėj vietoj 6— duo
ta 8 vai., ketvirtai—7 vai.

(“Kareivių Tiesa”)

Lietuvių Mokyklos Sovietų Baltarusijoj 
Pradedant 1934-35 Mokslo Metus i

Lietuvių mokyklos pasirep- tais įrankiais, 
gimė prie naujų mokslo metų tais mokslo planais ir progra-Į 
turi nemažus atsiekimus. Bu- moms, 
tai mokykloms daugumoj pa
rengti tinkamai. Neblogai ap
rūpinta mokyklos reikalingais 
mokslo įrankiais, žymiai pa
didėjo mokyklų materiale ba
zė.

Iš gerai, pasirengusių nau
jiems mokslo metams, galima 
atžymėt šias mokyklas: Mal- 
kovos nepilna vidurine mokyk
la (direkit. drg. Krapauskas), 
Glinikų pradinė vienopkįępąp- 
lekto mokykla, (ved. d. Kar- 
pauskas). Neblogai prisiren
gė, palyginant su praėjusiais 
metais, ir Dimonovos vidurinė 
mokykla, bet nesugebėjo pra
vesti atatinkamai mokyklos 
komplektavimo.

šiais mokslo metais lietuvių 
pradinės mokyklos pamatiniai 
aprūpintos lietuvių kalboj va
dovėliais.

Jau išėjo iš spaudos ir savo 
laiku išsiuntinėta į mokyklas 
naujai parašyti originaliai va-1 
dovėliai: Jakševičiaus — ele
mentorius ir skaitymo knyga; 
Petraičio—skaitymo knyga an
triems mokslo metams, Prans- 
kaus skaitymo knyga tretiems 
mokslo metams ir chrestomati
ja ketvirtiems mokslo metams. 
Taipgi išsiuntinėta į mokyklas 
reikalingas ' skaičius 
siais metais išleistų: 
aritmetikos vadovėlio 
pradinės mokyklos mokslo me
tams; Tetiurovo gamtos mok
slo vadovėliai tretiems ir ket
virtiems mokslo metams ir Te- 
rechovo—geografijos vadovė
lis tretiems ir ketvirtiems mok
slo metams. p i : j ii

Periiūrita padaryta tam 
tikros pataisos mokslo planuos 
ir programose ir duota tam 
tikri nurodymai kaip juos yar- 
tot sulyg Sovietų Sąjungos ir 
CK VKP (bj nutarimo apie 
mokyklų dėstymą pradinėj ir 
vidurinėj mokykloj.

Visi lietuvių mokyklų moky
tojai, kaip pradinių taip ir vi
durinių, atostogų laiku išklau
sė mėnesi mus kvalifikacijos 
pakėlimo kursus. Taipgi šiems 
mokslo metams lietuvių moky
tojų eilės papildytos jaunais, 
gerai parengtais, užbaigusiais 
metinius pedkursus pedago
gais.

Tokiu būdu lietuvių mokyk
los sutiko naujus mokslo me
tus sukomplektuotos atatinka
mais mokytojais, aprūpintos 
reikalingais vadovėliais, ir k i-

metai atgal, 
moteris, du 
du broliu ir

Reporteris

Polemika ir Kritika
NORWOOD, MASS.

Tuščias Teisinimas Keistučio 
Dr-tės Komiteto

“Laisvės” No. 234, tūlas | 
bando nevykusiai! 

apginti Keistučio Dr-tės komi-! 
tetą. “Gynėjas” rašo :

“Senas Narys savo kores
pondencijoj padaro du toly
džio nepamatingus užmetimus 
Keistučio Dr-tės komitetui. 
Vienas, tai kad Valmienė su 
pagelba advokato privertė ko
mitetą išmokėti jai pašalpos 

Gimtosios kalbos valandų dalįJ’ 
skaičius padidinta sumažinus 
visuomenės mokslo,

praūju- 
Povovo 
visiems

šizmo.
Prieš karą ir fašizmą kyla 

į ne tik masės eilinių žmonių, 
bet jau ir didelė dalis inteli
gentijos bei intelektualų.

Kadangi toks sriovių ben-. 
dras frontas smalkiai auga; 
ir kada klasiniai sąmoningų 
lietuvių vadovybė šaukia prie 
tų veiksmų, pasibrėžę sušauk
ti visų lietuvių sriovių suvažia
vimą bendro fronto klausimu 
prieš karą ir fašizmą, tai ši. 
ALDLD 9-to Apskričio koxfe- Valstiją
rencija tą visą pilnai užgyrė imperialistai budavoja nau* 

narius, jų karo laivų. Dabar vėl 
taip visus darbo žmones, prie pradėjo budavoti 1 kreiserį 
to veikimo.

ALDLD Cent. Komitetas. mažiau už bet kurią ki-

ir ragina, kaip savo

Budavojasi Naują 
Karo Laivyną

IŠ LIETUVOS

“Daily Telegraph” prane- 
kiek Jungtinių Valstijų

Vienam Ponui Vieškelis?
UTENA. — 1933 metais iš

vedė vieškelį pro Vyžuonėlių 
dvarą, Antakalnių sodžių iki Ja- 
sonių sodžiui; pastarasis vieš
kelis reikalingas tik vienam Vy
žuonėlių dvaro savininkui p. Ve- 
riovkinui, kuriam nebereikės 
dabar statyt per jo žeme bėgan
čią upę tiltas, o už jį pastate 
Utenos apskr. savivaldybė, žmo
nės visai mažai tuo vieškeliu 
naudojasi.

žmonės kreipėsi į buvusį Ute-

10,000 tonų įtalpos, kuris 
bus ginkluotas 8 colių gerk* 
lės kanuolėmis; 3 kreise
rius po 10,000 tonų įtalpoš, 
kurie bus ginkluoti 6 colių 
gerklės kanuolėmis; 2 naL 
kintojų vadus, 12 naikinto- nos apskr. viršininką, su pra- 

; jšymu, kad vieškelis būtų veda-
Nuo. pirmiau jau būdavo-;mas zį°^čms reikaįįn^a kryp" 

___ ____________ _ .. 3 kreiserius po 10,000 to-IJ11111' Dabar tas vokelis įsves- 
ramą Komunistų Partijos kan- nu įtalpos, kiekvienas bus d.8S ne te"‘ k“ zmonems ,elka‘ 

jdidatams. Akyvaizdoje to. Kk ginkluotas 8 colių gerklės, g ’ '
eYe n > . ,>?• uzino- jDistrikto „ Komitetas ir k^įbi- !kanuolernis; ’ .7' kreiserius i' , '----— '

po 10,000 tonų, kurie turėš J Sudegė Amerikietis Alytuje 
ikanuoles 6 colių gerkle; 2| ' , .
i orlaiviu vežikus po 20,000 L.22 d'i NauJ. Alytuje, 
tonu įtalpos, 45 naikintojus ■Vllį’lausJ-vėj, paoame miesto 

v J i centre užsidegė Kancediko dvie-

Rezoliucija 2"ra

Toje pačioj konferencijoj

Rez. Komisija:
A. Arbačauskas
J. Rušinskas, 
A. Žemaitis.

Komunistai ne Pažadais, .kimui plažiausi« darbininkų

Bet Darbais Gauna 
Masiy Paramą

Įsluogsnių su savo tikra darbi-.jų ir 6 submarinus. 
! ninkiška ir kovinga rinkimų 
programa, kad laimėti jų pa- jo 3 kreiserius po 10,000 to

O kodėl gi nepamatuotas 
paišymo mano užmetimas? Juk draugė 

ir darbo valandų skaičių. Reiš- Valmienė tikrai su advokato 
kia, nauji planai ir programos pagalba iškolektavo savo pa
kreipia daugiau domės ben-1 šalpą už paskutines tris savai- 
dram mokslui, ir ypatingai kai-1 tęs. keistučio komitetas lakstė 
bos išmokymui, kad vaikai 
pradinėj mokykloj gautų ži- bandė advokatui siūlinti, kad apskričio kaltintojus 
nias, su kuriom galėtų ir to- advokatas paimtų iš draugijos aikštėn suktą evikcijų sistemą,1 masių paramos, 
liau liuosai išmokti mokslo pa- gerą atlyginimą, bet kad Vai- kurią remia 'kapitalistų kandi- C.
grindus, šitą pradinių mokyk- |mienė negautų. Bet advokatui į datai, nurodė kovingą Komu-______________
lų mokytojams reikia į^ai-1 atsisakius ir matydami, .kad j nistų Partijos programą ir šau- Į 
nuoti ir vykdyti gyvenimai!J niekas neišeis, išmokėjo, irgi kė darbininkus spiestis apie1 Y

Kalbės den. Victor A.
Yakhontoff

Prakalbas rengia Sovietų 
Sąjungos Draugai (FSU) su- 
batoje, 13 d. spalio, Masonic

net pas kelius advokatus ir

jus, kad Mrs,. Bartell, su savo nes frakcijos mobilizuoja kiek-' 
keturių metų kūdikiu, tapo iš-j vieną partijos narį ir simpati-. 
mesta iš namų (penktadienį) zatorių eiti iš namų į namus 
ir nakvojo gatvėje, Bedarbių sekmadienį, 14 ir 28 d. spalio, 
Taryba, Jaunų ^omunistų Ly-.nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po . - , |WiiUIC u^iucgc xuuiwumv
ga, Komunistų Lyga ir Komu-' pietų, kad išplatinti rinkimų'ny° 1,500 iki 1,850 aug<štų mūrinis namas. Ta
mstų Partija tuojau sumobili-; literatūrą, parinkti aukų ir įti- (kiekvienas įtalpos ir 10 sub-: 
zavo jiedviem pagelbą. (

Apie septintą valandą šeš
tadienio vakaro, virš dviejų 
tūkstančių žmonių : 
priešais stubą, v ----  ------------ , ... . # -
ir Kinsman, beveik visai su-; 28 d. spalio, kad atmušti kapi-; didžiausį ir naujausį pasau- 
laikydami važiuotę, nepaisant1 talistų kandidatų melagingus lyje karo laivyną. Jie ma* 
sumobilizuotos policijos. N. D.'pažadus ir panaudoti revoliu- no, kad bus pilnai pralen- 
Davis, komunistų kandidatas į cinę, kovingą Komunistų Par-(fcę Angliją.

laimėjimui ; ^ar0 }aįVų išbudavoji* 
ę. imas reikalauja kelių šimtų 

milionų dolerių. Išnaudoto*
— jai tam nesigaili pinigų, gyvybė pavojuje. 

Darbininkų pozicija yra r ei- -----

* i me name buvo viešbutis, gyve
namas namas ir parduotuvė, 

vfei i Viešbutyje buvo svečių, kurie
kinti darbininkus balsuoti už;marinų, po 1,300 tonų įtal*'

■komunistus. pos. Taigi, kada šie A'4: ,gKwaaw
Visi partijos nariai ir šimpa- ^us išbudavoti, tai įmigę^ nejuto gaisro ir negalėjo

susirinko tikai raginami imti dalyvuma1 Jungtinių Valstijų imperia-1 laiku pabėgti. Amerikos, lietu- 
prie 116th St.'rinkimų sekmadieniuose, 14 ir pistai mano, kad jie tui'ės ®....... .

Lietuvių mokyklos turi visas'ne Valmienei, bet advokatui, Komunistų Partiją, 
sąlygas šiais mokslo metais'0 advokatas perdavė Valmie- 
pastatyt mokinimą taip, kad ne, 

jlikviduot pamatinį nedatęklį; ( 
mokykloj.

Zakarauskas’

. Norwood, Mass.

iškėlė, tijos programą

“Mes negalime juos palikti 
gatvėje—koks jūsų pasiūly-

O kas liečia F. Mačėną, taigas?” Davis užklausė darbi- 
! ta komitetas galėjo padaryti ninku. ) .t. _ _ ... , «4 Q,,

Baisi Tragedija

Spalio 2 d., 10:30 Valandą 
vakarį, Motiejus Jazukevičius, 
29 mėtų amžiaus, šoko pro 
langą nuo trėčio augšto ir mir
tinai užsimušė. Paliko moterį, 
ir du kūdikiu. Saužudystės 
priežastis, nežinoma.

Jazukevičius dirbdavo odos 
dirbtuvėj ir g’yveno kaip ir 
daugelis darbininkų, nepertek- 
liuj. z ir tą dieną išdirbo. Va
kare parėjęs, po vakarienės, 
sakęs, kad skauda pilvą h* iš
ėjęs parsinešti kokių gyduolių. 
Pargrįžęs namo ir visi apsk. at
sigulę. '

Jazukevičius, būdamas trijų' 
metų amžiaus, iš priežasties li
gos, neteko girdėjimo ir kai-; 
bos.Taipgi ir jo moteris yra be

tik su Mačenu, su kitu to ne
būtų galėję padaryti.

“Gynėjas” ] 
žinelių, kada jis kalba apie i 
Komunistu Partijos ir ALDLDi 
išbraūkimą Mačėno už nęmo-! 
kėjimą duoklių. Aiškiai maty-Į 
ti, kad “Gynėjas” yra labai to
li nuo tų organizacijų, nes apie 
jų tvarką mažiausio supratimo 
neturi. Nei Komunistų Parti
ja, nei Literatūros Draugija! 
del neišgalėjimo pasimokėti1 
duoklių narių nebraukia iš or-Į 
ganizacijos. Todėl, argi gali-! 
ma ginčytis su tokiu “Gynė-1 
ju,” kuris bando daryti prily
ginimus, kurių pats nežino.

Senas Narys.

•’Sukraustyti atgal,” lyg 
griausmas išsiveržė tūkstančiaiVi. " ' I

pasirodo ir ne-.balsų. Ir greičiau, negu galima Temple, kampas Main ir Mųr-j 
......................... . i- ,.4.______ „i.^4.i •______ CG. D..nl,nlk  ̂ /4

Antru Kart Sėja
Šiaurės Lietuvoje kai kurių 

kaimų ūkininkai rugius sėja 
antrusyk, nes, esant sausroms, 
rugius iškirto kirminai. Šiau
lių apskr. ir kt. prinoko avietės.. 
Kaune antrusyk prinoko braš
kės.

vis Pranas Kokoška, 62 met. 
amž., kilęs Lykiškių km., Sei
nų apskr., nuo dujų užtroško. 
Ona Simonaitytė taip smarkiai 
apdegė, kad nuvežta ligoninėn 
nuo žaizdų mirė. Antanina 
Šaulytė nerasdama, durų šoko iš 
antro augšto pro langą ir kris
dama smarkiai prisimušė. Jos

Painters and Carpenters

tą atpasakoti, minia pasileido 
pirmyn, nustumdama šalin po
liciją.

Bėgiu penkiolikos minučių, 
kiekvienas gabalėlis rakandų 
buvo atgal savo’pirmesnėj vie
toje, gasas ir elektra prijung
ta, ir Mrs. Bartell, su kūdikiu, 
pastatyta atgal, šeimininke sa
vo namuose.

Cleveland, Ohio.
Rinkimą Sekmadieniai

Clevelande

ray Sts. Prakalbos prasidės j 
8 vai. vakaro .

j 1 l ’

Trumputė gen. Yakhontoff 
biografija: Rusijoj, caro laiku, 
buvo armijos generolu. Caro 
valdžiai dingus, prie Kerens
kio buvo karo ministeriu. į 
Šiais laikais, prie Sovietų vai-, 
džios, yra mokytojas-rašyto- 
jas. Gen*. Yakhontoff, būda
mas Amerikoj, yra sakęs pra
kalbas per radio (coast to 
coast network). Calif ornijos 
universitete buvęs profesorium 
vienus metus. Parašęs dauge-; 
lį knygų, svarbiausia iš kurių 
yra “Chinese Soviets”. Daug 
yra rašęs apie Japoniją-Man- 
chukuo ir kitas šalis.

Binghamtoniečiai lietuviai 
nepraleiskite progos išgirsti 
Gen. Yakhontoff, kuris yra 
pasauliniai pagarsėjęs kąipo

Taisome ir maliavojamė namus iŠ vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.t Foxcroft 9-6901

Kapitalistinės partijos pra 
dėjo savo rinkimų kampaniją 
kartą apgauti darbininkus su 
visais garais ir!» panaudoja vi
sas turimas. > priemones dar 
savo apgavingais pažadais..

Komunistų Partija taipgi kalbėtojas ir rašytojas, 
mobilizuoja savo spėkas pašie- Rteporteris.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS

• Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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Pasirandavoja fornišiuotas kamba-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

f
-

IFWWW’X.'! '‘C6? T?

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Ei-
va d ų 
savo' . . ’ ~ r*****! rys, šviesus, šildomas su garu, su vi-^dlįs piailgmtl jų daibo valan-isajs parankumais. Tinkamas dviem 

| das. Dabar jie dirba po 35 arba vienam vyrui. Kreipkitės seka- 
valandas į savaitę, bet išnau-,mai: M- Zakarauskienė, 24 Hemlock 
j , .v St., Brooklyn, N, Y. prie Jamaicadotojai su pagelba ponų ISj up, linijos, reikia imt Jamaica liniją

• ir išlipt ant Cypress Hill stoties.
(237-239)

Pasirandavoja 4 gražūs, šviesūs 
' kambariai su vėliausiais įtaisymais, 
j ir parankumais. Randa $18.00 į mė- 
inesį. Kreipkitės po šiuo antrašu: 473 
Grand. St., Brooklyn, N. Y.

Į (237-239)

Kailiasiuviai Darbininkai
Rengias Prie Streiko

Kailiasiuvių Darbininkų In-j 
dustrinė unija rengiasi prie 

*i streiko, jeigu išnaudotojai

■bbsmhbbbsh

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

Prakalbos Apie Atsibuvusį

numušimo randų,

Darbi-

10 energni-

ir

512Rengėjai.

regis-
CLEMENT V0KETAIT1S

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

uz-

St.,

r

draugai, die-

IM

Per 
mu-

J New Yorką atvyko Japo
nijos imperialistų admirolas 
Yamamoto. Jią iš čia važiuos į 
Londoną, kur tarsis Anglijos,

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Margaret Puskoraitienė, 42

to- 
yfa 
ga- 
at-

yra
na-

NEW YORK, N. Y.

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

Darbininkai reika- 
paskelbė išnaudotojams; lauja pakelti ant 5% algas ir 

reika-j37Vk vai. darbo savaitės. .

Kaip jau buvo rašyta pir- 
mesniuose numeriuose pirma- 

prasi- 
milži-

Sekmadienį,

Streikuoja 6,000 Darbininkų
Jau antra savaitė New Yor

ke streikuoja 6,000 paketų 
gaminimo darbininkų ir darbi
ninkių. Streikas apima virš

kas buvo sulaužytas ir 
yra kaltininkais. Visi 
ninkai yra kviečiami 
prakalbas.

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį ;
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

General; Audėjų Streiką | N.R.A. nori prailginti kailia-l 
siuvių darbininkų valandas iki 
40 į savaitę. i

Sestas Puslapis Antradienis, Spalio 9, 1934

Ar Jau Turite ‘laisvės” 
Koncerto Tikietus?

Prasidėjo Laivakroviy Darb 
Didelis Streikas

Sekmadienį, 11 d. lapkričio. 
Labor Lyceum svetainėje, 
įvyksta mūsų dienraščio meti- dienį, 8 dieną spalio, 
nis. milžiniškas koncertas, šių dėjo laivų darbininkų 
metų “Laisvės” koncerto pro- niškas streikas, 
grama bus viena iš geriausių, i New Yorke, Irving Plaza sve- 
_ . . .■ ± įtainėje buvo, pečkurių, valgio
Pei eitais metais mes tui ėjome gamintojų, jūreivių ir kitų 
nerezervuotas sėdynes, tad, darbininkų 'susirinkimas, kur 
daugelis buvo nepatenkintų.;^ apsvarstyta virš 1000 
Šiemet yra sėdynės numeriuo-,,aj Darbininkai nutarė, 
tos. Tat, norinti gauti arčiau/stoti į streiką, 
privalo dabar jau nusipirkti;
tikietus. Tikietu kaina yra' Laivų darbininkai, pasiskųs- 
$1.00, 75c., 50c. ir. Šokiams i Kn,Pes! sudarė komitetus 
tik 40 centų. < 
“Laisvės” raštinėje 
organizacijų narius.

Ribon Shop. Astorijoje, pa- Jap®nijos ir Amerikos impe- 
skelbė streiką, apgindami savo j rialistai karo laivynų reikalu, 
draugus nuo diskriminacijų.1 Atrodo, kad negalės susiderėt. 
Pasekmėje F. J. Gormano par- 
davysčių, laike pereito audėjų 
generalio streiko, kompanijai 
sumanė nepriimti į darbą kelis 
kovingesnius darbininkus, 
liniai nariai prieš savo 
norą stojo kovon už 
draugus.

vota Bielausko graboriaus 
koplyčioj. Bus palaidota spa
lio 10 d. iš Panelės Apreiški
mo parapijos bažnyčios, Jono 
kapinėse. Laidojimo apeigo
mis rūpinasi graborius MatA 
thew' P. Ballas (Bielauskas).

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Galima gauti Pietavimui. šaukiama darbi- 
.„4,« „„„ninkai į streiką ir tų laiveliu, <11 O<1 pdb * ,

■kurie prieplaukose aptarnauja 
j laivus. Apie 20.000 darbinin- 
ikų eina Atlantiko pakraščiu į 

v i 1 n *1 • n i 12 * i 'streiką. Didelė dalis jų dirba 
Kodėl Reikia Dalyvauti A.L. )New Yorko prieplaukoj. i 
D.LD. 1 Kuopos Susirinkime1 Rašant šias eiles dar yra sto

iką tūlų davinių. Plačiau bus
Ketvirtadienį, 11 d. spalių, i kikiose “Laisvės” numeriuose. ' 

7 :30 vai. vakare, “Laisvės” s 
svetainėje. 419 Lorimer !~ 
atsibus Amerikos Lietuvių ‘ i 
Darbininkų Literatūros Drau-- 
gijos 1 kuopos susirinkimas, i 
Pereitas kuopos susirinkimas ( 
buvo gana skaitlingas, reikia! 
kad šis būtų dar skaitlingesnis. i 
Kodėl? I

Nagi parvyko iš Antro 
Amerikos Prieškarinio ir 
Priešfašistinio Kongreso mūsų 
delegatė drg. S. Sasna ir ji iš
duos raportą. Kongresas pa
darė planus kovai prieš karą! 
ir fašizmą. Dabar visi ------
ninkai privalo suremti pečius, 
kad tuos tarimus pravedus 
gyveniman.

šiame susirinkime bus ap
tarta, kaip sėkmingiau praves
ti mūsų dienraščio “Laisvės” 
vajus už naujus narius.

Čionai bus padaryti planai, 
kaip geriau' pagelbėti komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijai, kuri dabar yra vedama.

Bus ir daugiau svarbių4 rei
kalų. Taigi visi ir visos yra 
kviečiami būtinai dalyvauti. 
Yra dar kaip kurie mūsų na
riai, kurie nemokėjo duokles 
už 1934 metus, o jau laikas 
if labai laikas pasitnokėti. 
Taipgi dar yra narių, kurie ne- 
atsiėmę “šviesos”—ateikite ir 
pasiimkite. Taigi, visi ir vi
sos dalyvaukite.

ALDLD 1 Kp. Org. K. Š.

PI. ir 15th St., New 
reikale atsibuvusio ge- 

audėjų darbininkų 
Kalbės draugė Anna 

sekretorė Nacionalės 
Darbininkų Uni-

Šį vakarą įvyksta prakal
bos Irving Plaza svetainėje, 
Irving 
Yorke, 
neralio 
streiko. 
Buri ak,
Tėkšti liečiu 
jos, Carl Reeve narys “Daily 

I Workerio” redakcijos ir keli 
kiti kalbėtojai, kurie dalyvavo 
streike ir savo akimis matė 

į kovas, čionai bus išaiškinta,< 
ctr n i n i •• n v I kodėl taip energingai teksti- 

Prakalbos Ispanijos Kevohu- lės darbininkų pradėtas strei
kas to 
darbi- 
į šias

cijos ir Kitais Svarbiais 
Klausimais

Ispanijoje revoliucija, 
kelias dienas darbininkai 

j šeši prieš išnaudotojus, 
liausos žinios praneša, kad yra 
užmušta nuoe 500 iki 1.000 ir 
apie 3,000 sužeistų. Buržua
zija naudojo armotas, kulkas- 
vaidžius. tankus, gazus ir or
laivius prieš darbininkus. Ji

i darbi-! £iriasL kad darbininkų sukib
imą užsmaugė. Tikrų žinių dar 
stoka.

Rytoj, 10 d. spalių, 7:30 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje įvyksta Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ameriko
je 22 ir 49 kuopų prakalbos. 
Kalbės drg. J. Gasiunas, A.P. 
b.A. Sekretorius, Norkiutė ir 
Norkiukas taipgi iš Pittsbur
gh o. Jie kalbės APLA orga
nizacijos reikalais, bet bus 
kalbama ir Ispanijos revoliu
cijos reikalu ir kitais labai 
svarbiais klausimais. Ateikite 
visi ir visos ir išgirskite šias 
prakalbas.

Aido Choriečių, Jų Tėvy ir 
Simpat Platus Susirinkimas

Ateinantį penktadienį, 12 
dieną spalio, “Laisvės” svetai
nėje, įvyks Aido Choro pra
plėstas susirinkimas, kuriame 
yra kviečiami dalyvauti ne tik 
choristai, bet ir jų tėvai, mū
siškių draugijų atstovai, Dra
mos Grupės nariai ir šiaip sim» 
patizatoriai darbininkiškos 
dailės. Susirinkimas prasidės 8 
valandą Vakare. Visi yrą pra
šomi nesivėluoti, bet ateiti pa
skirtu laiku, kad apsvarsčius 
choro bėgamus ir būtinus rei
kalus. * '

Susirinkimo svarbą • sužinosi,- 
tę, draugai, plačiau penktadie
nio vakare, kuomet bus išduo 
damas raportas, kaip stovi mū
sų dailės spėkos, jų reikalin
gumas ir geresnis subendrini- 
mas veikimo proletarinės dai
lės mūsų pastogėje.

šį susirinkimą šaukiame pa
čių choristų tėvų sumanymu, 
nes jie iš šalies žiūrint 'fnato 
stoką harmonijos choro veiki-, 
me. Tad šiame susirinkime 
bus išdirbami planai taip, kad 
kiekvienas turės 
savo asmenišką 
visame kame.

Nepamirškite,
ną, laiką ir nesivėluokite!

J. Nalivaika, Choro Pirm.

jaustis nešąs 
atsakomybę

UŽSIREGISTRUOKITE 
BALSAVIMAMS

Šią visą savaitę yra 
(ravimai del būsimų balsavi
mų, kurie įvyks lapkričio pra
džioje. Kiekvienas pilietis pri-i 
valo užsiregistruoti, nes kitaip 
nebus jam leista balsuoti. Re
gistracijos atsibus vakarais. 
Užsiregistruoti reikia jūsų vie
tos balsavimo skyriuje. Regis
truokitės. kad balsuoti už Ko
munistų Partijos kandidatus.

Amerikos Liet. Piliečiu Rim
bas Perkėlė Susirinkimus 
Pereitą penktadienį atsibuvo 

Amerikos Lietuviu Piliečiu 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
Tarpe kitų įvairių klausimų po 
ilgoki) diskusijų nutarta, kad 
kliubo susirinkimai būtų per
kelti iš pirmo penktadienio, 
kaip pirmiau buvo laikomi, į 
pirmą antradienį kiekvieno 
mėnesio.

ALP Kliubas perkelia susi
rinkimus iš penktadienių 
del, kad penktadieniais 
daug parengimų ir kliubas 
Ii išranduoti svetainę, kas
neš jam įplaukų, gi antradie
niais svetainė yra liuosa ir 
kliubo nariai gali susirinkti ir 
laikyti susirinkimus. Taigi 
kliubo nariai privalo įsitėmyti, 
kad dabar susirinkimai įvyks 
kas pirmas antradienis vaka
rais. '

Kliubietis.
* ■ Į W ■■■■>, t ,

Šilkų Audėjai Sustreikavo 
‘ šilkų audėjai, nariai United 

Textile Workers unijos, dir
banti Berstein Broad Silk &

Randauninkai Paskelbė 
Streiką

Dvidešimts septyni randau- 
r^.nkai apartmentų, 515 Sara
toga Ave., Brooklyn, susiorga
nizavo ir paskelbė streiką. Jie 
reikalauja
pagerinimo sveikatos atžvilgiu 
gyvenamių ir tt. Randauninkai 
yra išrinkę komitetą iš 27 na
rių, kuris rūpinasi streiku. Pi- 
kietavime jiems gelbėja Mote
rų Taryba.

Drataunių Dirbtuvių
ninkai Išėjo į Streiką

Vadovystėje Plieno ir Meta-. 20 dirbtuvių ir fabrikų. Pir- 
Industrinės Darb. Unijos, madienį darbininkai

306 Lokalo 22 dratų gaminimo |gai pikietavo streikuojančias 
dirbtuvių ir fabrikų darbiniu-j dirbtuves. __2.„
kai 
streiką. Darbininkai 
lauja 35 valandų darbo savai
tės ir pakelti algas ant 15%. 
Wire & Metai Indus. Workers
unijos raštine yra 35 E. 19th m. amž. 164 Manhattan Avė., 
St., New Yorke ir tos darbo Brooklyn, mirė spalio 7 d. St. 
šakos darbininkai, kur dar nė- Catherines ligonbutyj. Pašai
pa išėję į streiką, privalo at-____________________________
si kreipti į unijos raštinę 
gauti patarimų ir pagelbos 
vesti jų .dirbtuves į kovą.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite• 

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

Tikro Bičių Medaus i 
Kainos gana žemos: !

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais-Į 
vės” ofisą ir gausite medausi 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne-, 
reikalaukite prisiųsti.

Komunistų Partijos Rinkimų 
Reikalu Didelis Bankietas
Komunistų Partijos New 

Yorko distrikto rinkimų ban- 
kietas įvyks šeštadienį, 27 d. 
spalių, New Star Casino sve
tainėje, 107th St. ir Park Ave., 
New Yorke. Visos darbinin
kų organizacijos privalo nieko 
nerengti tą vakarą, bet masi
niai dalyvauti Komunistų Par
tijos rinkimų reikalu vakarie
nėje.

Apvogė Drg. Kulakauskieuę i
Teko sužinoti, kad pereitą j 

savaitę vagiai įsigavo į drau-j 
ges Kulakauskienės gyvena
mi ir pavogė daug drabužių. 
Vagiai išsinešė drabužius ir 
įnamio. Jie net nuo lovų 
klojimus pasigriebė.

Drg. Kulakauskienė 
darbininkiškų organizacijų
rė, darbuojasi pagal jos jėgas. 
Piktadariai padarė nemažai 
darbininkei nuostolių.

Bus Naujas Judis
Cameo teatre, ant 42nd 

blew Yoikfe, bus vaidinta nau
jas Sovietų Sąjungoje gamin
tas judis “Deserter”, šis judis 
yra pagamintas V. L Pudovki- 
no dirigavime, kuris pirmiau 
pagamino veikalus “End of 
St. Petersburg” ir “Storm over 
Asia”. Naujas judis yra kal
binis.

TRUMPOS ŽINUTĖS
Sekmadienį orlaivininkas 

Ch. Stoffer su pagelbininku J. 
Kuhn skrajojo virš New Yor- 
ko 26,000 pėdų augščio ir su 
pagelba naujų aparatų traukė- 
paveikslus.

grnpių 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 Stj kamp. Broadwaj 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

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

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatves, kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

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

iki 2 po

III' I Ii “Atviri kojų skauduliai, Garankš-

IkUtJU LIuUO čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
’X mutizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių {degimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. R. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu' šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą 

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligas 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
famės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir ChroniŠ- 
ki 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 PL

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




