
KIEK EUROPOJ RANDASI BEDARBIU?
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Barton.

lei darbininkų kovingumo.
Mūsų korespondentas pridu

ria: “Streikas eina jau ketvir
ta diena. Skebų nesiranda. Vi
si laikosi gerai. Streiko vado
vai išrinkti iš eilinių narių.“

Mes raginame lietuvius dar
bininkus Lewistono ir Aubur- 
no visais būdais šitą streiką 
remti.

“L-vės“ korespondentas pri
siuntė mums iškarpą iš “Lew- 

j iston Sun” apie čeverykų dar
bininkų streiką Lewistone ir 
Auburne, Me. Matomai, strei- 
kieriai laikosi labai solidariš- h 
kai ir veda kovą .su tikru pasi
ryžimu. Tų miestų buržuazija 
ir valdžia neriasi iš kailio de-

BOON, N. C.—Rugs, 
čia tapo nulinčiuotas 
juodveidis darbininkas 
Bosas jį paleido, iš darbo ir ne
užmokėjo algos.• • Kilo ginčai. 
Barton parėjo, namo. Paskui 
'pribuvo šerifas ir gauja chu
liganų Bartoną suareštuoti už 
“atsikalbinėjimą prieš -baltvei- 
dį.“ Darbininkas gynėsi ir 
gauja jį sučiupus nulinčiavo— 
kulkomis suvarstė visą kūną.

Telephone Stagg 2-3878No. 228
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“Liet. Ž.”

Pusė Mylios Jūry Gelmėse

metrus ilgio.
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Maskvoje automobilių gami
nimo fabrikas kasdien pagami
na po 64 automobilius. Nižni- 
Novgorodo automobilių gamini
mo fabrikas pakėlė savo produk
ciją nuo 40 iki 44 automobilių 
kasdien.

Rugsėjo 25 d. sukanka 40 me
tų nuo pradžios literatinio dar
bo M. Gorkio. Sovietų Sąjun
goje iškilmingai rengiamasi ap
vaikščioti proletarinio rašytojo 
^jubilėjų. Tą dieną daugelis te
atrų vaidins jo parašytas dra
mas: “Ant Dugno“, “Jegor Be- 
lyčev” ii- kitas. Knygų leidimo 
komisija nusistatė išleisti kele
tą jo veikalų per naują iki su
kaktuvių.

Capos Valdžios Tar
nautojams Algas

COLUMBUS, O. — Ohio vai- 
stijos legislatūrai valdžia pasiū- 

- lys jiukapoti tarnautojams al
gas ant 15 nuoš. Nukapojimas,- 
žinoma, palies smulkiuosius tar
nautojus—darbininkus.

RIO DE JANEIRO, 
žili ja.—Ant, Amazona 
nuskendo laivas ir su juo 
prigėrė devyniolika žmonių. 
Nelaimė atsitiko rugs. 22 d.

Sevastopolis.— Pabudavo- 
tas naujas 10,000 tonų įtal
pos laivas “Mussoviet” ga
benimui žibalo.

Kaip žinoma, j pasaulinį 
prieškarinį kongresą, kuris įvy
ko Amsterdame, nuo Sovietų 
Sąjungos darbininkų delegatui 
tarpe buvo ir d. M. Gorkis. 
SSSR delegacijos neįleido Ho- 
landijos valdžia. Dabar “Prav
da” išspausdino M. Gorkio pra
kalbą, kurią jis buvo pasiren
gęs pasakyti prieškariniame 
kongrese. Svarbi tai prakalba.

SOUTH RIVER, N. J.—Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas atsiuntę protesto telegra
mą majorui Armstrong. Tai 
šis buržuazijos agentas sumo
bilizavo policiją ir pasamdė iš 
Newark© žmogžudžius suknia- 
"siuvių streiko sulaužymui. Te
legramoje sakoma, kad ponas 
Armstrong yra laikomas atsa
komybėje už nužudymą vaiko 
ir reikalaujama, kad žmogužu- 
dys būtų surastas ir nubaus
tas.

Sovietų Sąjungoje jau dirba 
101 liejykla. 6 pralenkė pla
ną pereitą mėnesį gamyboje, o 
kitos neišpildė. Rugpjūčio mė
nesį čigūno gamybos planas iš
pildytas ant 96.8 nuošimčių. Bet 
dabar bus paleista darban eilė 
naujų liejyklų ir iki sukaktuvių 
penkiolikos metų Sovietų val-

“Molygin”, Sovietij ledlaužis, 
kuris išplaukė į šiaurių vande
nynus moksliniais tikslais, turi 
gerų pasisekimų. Pasiekė Ru
dolfo, Franc Josifo ir Bielaja 
žemes. Atliko eilę mokslinių
darbų. Ant salos Bielaja iki
šiolei dar nebuvo žmogus už

dengęs. Ji visa yra apdengta 
ledu.

“Pravda” praneša, kad tarpe 
Terechovo ir Gniluška jau pra
dėtas kasimo darbas. Tai pra
dėtas kasti kanalas, kuris turės 
virš 1OO kilometrui ilgio ir su
jungs Maskvos upę su viršutine 
Volga. Dalbas pradėtas 3 d. 
rugsėjo. Pabaigoje 1934 metų 

• kanalas turi būti gatavas.

Rugsėjo 3 d. Rumunijos sosti
nėje Buchareste įvyko baisus 
sprogimas. Iš astuonių didelių 
kanuolių kulkų sandėlių šeši iš
lėkė į padanges. Visi buvusie
ji sargyboje kareiviai užmušti. 
Mieste langai išbyrėjo nuo su- 
judinimo oro. Net daugelį val
stiečių, arčiau miesto gyvenan
čių, sužeidė sprogdamos kulkos 
ir aplinkui sėdamos mirtį. Kaip 
žinoma, imperialistinė Rumuni
ja rengiasi karan, ir vis dau
giau gaminasi ginklų.

KRISLAI
Maskvos-Volgos Kanalas. 

| Sprogimas Rumunijoje.
Gorkio Jubilčjus.
SSSR Atsiekimai.

Rašo Valstiečio Sūnus

“S. Uniforma įtaisoma už
3. Įvesti trečiųjų teismą, savininko pinigus ir t. t. ir 

kurį sudarytų burmistras t. t.”

CHICAGO, ILL. — Anglies 
jardo sargas nušovė dvylikos 
metų amžiaus vaiką, John Gaw- 
lick. Vaikas buvo nuėjęs pasi
rinkti anglies del šeimynos, ku
ri susideda iš našlės motinos ir 
trijų brolių ir seserų, šeimy
noj niekas nedirba.

Minskas. — Pradėjo veik
ti naujai nutiesta gatveka- 
rių linija, kuri suriša mies
to centrą su priemiesčiu Ly- 

džios gyvavimo dieninė gamyba akovka. Linija turi 9 kilo- 
pasieks 20,000 tonų čiguno.

Sovietų Sąjungoje draugai 
sėkmingai darbuojasi, kad pra- 
vedus milžiniškus planus socia
lizmo būdavo j ime. Bet kaip 
mes iąpildysim savo planus bū
simame ALDLD ir mūsų spau
dos vajuje? Ar gausime po 
1,000 naujų skaitytojų del “Lai
svės” ir “Vilnies?“ Ar gausi
me 1,000 naujų narių į ALDLD 
eiles?

Kas nesukels pasibriežtą kvo
tą, tas negalės jaustis atlikęs 
savo revoliucinės pareigos. Tai
gi, visi draugai ir draugės, prie 
darbo!

Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Majoras Atsako už 
Nužudymą Kūdikio

Iš Sovietu Sąjungos
Čeliabinskas. — Rugpj. 24 

d. pradėta budavoti didžiulė 
pieno produktų dirbtuvė bei 
pieninyčia. Ji j dieną galės 
išpasterizuoti 33,000 litrų 
pieno, duos 15,000 stiklų 
rūgštaus pieno, 6,000 bute
lių maslionkų, 35,000 sūrių, 
1,800 litrų Smetonos ir 10,- 
000 kvortų šaltkošės. Dirb
tuvės statymas bus baigtas 
dar šiais metais.

Makeyevskas. — čia pa
leista darban antra Toms- 
kio Metalurgijos Fabriko 
liejykla. Į dieną duos 1,200 
tonų geležies. Liejykla tapo 
pabudavota vien Sovietų 
technikinėmis spėkomis ir 
išimtinai iš Sovietų materio
lo.

Baku. — Pradėjo dirbti 
naujai pastatyta Krassin 
Elektros Stotis. Yra 24,000 
kilovatų jėgos. Visa stotis 
pabudavota išimtinai iš So
vietų materiolo.

Leningradas. — Pradėta 
budavoti prie Elektrofizikos 
Instituto nauja elektros la
boratorija. Tai bus milži
niška įstaiga. Elektros jė
ga bus dviejų milionų voltų. 
Visam pasaulyje šiandien 
tokio dydžio ir tokios rūšies 
laboratorijos tėra dvi ar

Maskva. — Maskvos svei
katos darbininkų—daktarų-, 
slaugių ir t. L organizacija 
šiandien turi 57,000 narių. 
Iš ju 10,000 daktarų, 13,000 
dentistų, 14,600 slaugių, 
2,100 aptiekorių, 13,000 
daktarų padėjėjų ir 10,000 
šiaip patarnautojų. Iš dak
tarų 70 nuoš. yra moterys.

- Great Neck, N. Y.
Svarbus Lietuvių 

Susirinkimas
Rugsėjo 26 d., šį pirma

dienį, yra šaukiamas platus 
visuotinas Great Necko lie
tuvių masinis susirinkimas. 
Kalbės d. A. Bimba, iš 
BroOklyno. Susirinkimas, 
įvyks Z. Straukaus svetai
nėje, 139 Steamboat Rd. Vi
si kviečiami dalyvauti.* !

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo (Sept.) 24, 1932 Pavienio Numerio Kaina 4c. . Metai XXII, Dienraščio XIV

BUVO SUAREŠTAVĘ DRAUGĄ FORDĄ, 
KOMUNISTŲ PARTIJOS KANDIDATĄ

KAUNO PROLETARAI RENGIAS KOVON |Gandhi gal Męs, Badavęs
----------  BOMBAY. — Indusu

deda sekamą arba darbo inspektorius, au- 
pranešimą apie Kauno mie- to savininkų ir tarnautojų 
sto šoferius ir autobusų 
tarnautojus:

“Rugsėjo 10 d. Kaune įvy
ko labai gausus ir labai kar
štas šoferių ir auto tarnau
tojų sąjungos susirinkimas, 
kuris priėmė rezoliucijas, 
kuriomis reikalauja:

“1. Ištarnavusiems ne ma
žiau kaip 6 mėn. 2 sav. ato- r . ,.vt 1 ;mosios dienos—nedarbo die-

; nos ir jei dirbama, tai už at-
“2. Atleidžiamiems šofe-!skirą atlyginimą.

riams ir auto tarnautojams . “8? Kad savininkai turėtų 
sumokėti prideramas kom- pilną komplektą tarnautojų, 
pensacijas. “9. Uniforma įtaisoma už

k

sąjungos atstovai.
“4. Kas savaitę septintą 

dieną kad būtų nedarbo die
na.

“5. Kad savininkai never
stų dirbti virš normos.

“6. Konduktoriams užsta
tas kad būtu nedidesnis kaip 
500 lt.

“7. Velykų ir kalėdų pir-

Brutališkai Nušovė
Bedarbį Vaiką

Drg. Amteris Išvažiuo
ja su Maršrutu

NEW YORK.—Komunis
tų Partijos kandidatas į gu
bernatorius d. L Amteris iš
važiuoja su maršrutu į vir
šutinę dalį New Yorko. Kal
bės sekamose vietose:

Spalių 1 d., Amsterdam,

Spalių 2, po piet, Schenec
tady, o vakare — Albany.

Spalių 3 d., Utica.
Spalių 4 d., Binghamton.
Spalių 6 d., Rochester.
Spalių 7 d., Niagara Falls.
Spalių 8 d*, Buffalo^

______ —Indusų sek
tos eina prie susitaikymo 
del rinkimų formos. Vadai 
kreipėsi prie MacDonaldo ir 
prašo, kad išleistą įstatymą 
sulaikytų nuo veikimo. O 
tas įstatymas padalina bal
suotojus į kastas bei klases. 
Tam priešinas Gandhi. Jis 
reikalauja, kad visos kastos 
balsuotų sykiu. Spėjama, 
kad Gandhi sustos badavęs. 
Badauja jau ketvirta diena.

Dr. Beebe tam tikru prie
taisu nusileido į jūres per 
pusę mylios, arba 2,200 pė
dų. Tai pirmu sykiu žmo
gus yra taip giliai nusilei
dęs į jūres. Daktaras pra
neša; kad tose gelmėse pasi
darė visai tamsu, nors “bū
doje” degė visos lempos.

Kareiviai Dainavo 
“Internacionalą”

PARYŽIUS.—Penki 
rezervinių kareivių 117-

to infante rijos regimento 
užtraukė “Internacionalą” 
grįždami traukiniu iš ma
nevrų į Paryžių. Valdžia 
labai susirūpinus, kad ar
mijoj prasideda komunisti
nis judėjimas.

LOS ANGELES, Calif.— 
Po išdraskymo Komunistų 
Partijos bankieto-susirinki- 
mo, kuriame turėjo kalbėt 
d. Fordas, policija pribuvo į 
kambarį ir jį suareštavo. 
Tuoj aus apkaltino sulaužy
me kriminalinio sindikaliz- 
mo įstatymo ir nutempė į 
kalėjimą.

Bet Los Angeles darbinin
kų pasipiktinimas šiuo val
džios žygiu pasirodė toks di-

ČEVERYKŲ DARBININKAI PASKELBĖ 
STREIKĄ IR KOVINGAI LAIKOSI

WASHINGTON. — Ame- 
rikoš prekybos departmen- 
tas paskelbė davinius apie 
bedarbių skaičių devynioli- 
koj kapitalistinių ^Europos 
šalių. Skaitlinės paimtos už 
birželio ;,iųėnesį ir stovi se- 
kdmait•

Austrija...........265,000
Belgija ............. 352,000
Čechoslovakija. 458,000
Denmarkas ........ 80,000
Estonija ................5,000
Suomija ..............13,000
Franci j a ..........295,000
Vokietija ... .5,476,000
Vengrija ............29,000

.71,000 
937,000 
. .8,000 
152,000 į

Gauja Nulinčiavo 
Juodveidj Jaunuolį

NEW HAVEN, Conn, 
Policija suėmė aštuonis 
žmones ir kaltina juos nu
žudyme Louis Albino ir jo 
sūnaus laike apiplėšimo jų 
gazolino stoties. Plėšikų 
gengė išanksto sužinojus, 
kad Albinai buvo išėmę 4 iš 
banko $50,000*'< i

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykytės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o S šiai me s i te 
Pasauli!

delis, jog policija buvo pri
versta išpildyti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo rei
kalavimą ir paleisti d. For
dą iš kalėjimo.

Išėjęs iš kalėjimo, d. For
das orlaiviu turėjo lėkti į 
San Diego, idant Suspėti į 
darbininkų.susirinkimą. Ten 
jo laukė penki šimtai prole
tarų, daugiausia juodvei- 
džių, kuriems jis kalbėjo ir 
ragino remti Komunistų 
Partijos kandidatus.

Norvegija ..........28,000
Lenkija........... 245,000
Rumunija ...:.. 34,000 
Švedija ............... 76,000
Anglija .. . ......... 2,843,000
Jugoslavija .... 11,000
Viso tose šalyse susidaro 

11,378,000 bedarbių. Bet 
net pats raportas pažymi, 
kad šios skaitlinės tik dalį 
bedarbių tepaduoda, būtent 
tuos, kurie gauna iš val
džios bei turi teisę gauti ko
kią nors pašalpą. Francijoj, 
pavyzdžiui, tikrenybėje be
darbių yra keturis sykius 
daugiau, negu valdžios ra
portas parodo. Be to, šia
me raporte nėra sužymėta 
visos eilės šalių, kaip Lietu
va, Šveicarija, Ispanija ir

Fašistinė Organizacija 
Prieš Veteraną Bonus
CHATTANOOGA, Tenn. 

—Čia valdžia ir buržuazija 
pradėjo organizuoti savo iš
tikimus eks-kareivius į taip 
vadinamą “American Vet
erans”. Tos fašistinės or
ganizacijos tikslas bus kovo
ti prieš tuos veteranus, ku
rie reikalauja bonų atmokė- 
jimo. )

Vokietija Apsiginkluojanti 
Amerikos Pinigais

WASHINGTON. — Hoo- 
verio valdžia gavus infor
macijų, kad Francijos prem
jeras Her riot turįs įrodymų, 
jog Vokietija sunaudojo ap
siginklavimui tuos pinigus, 
kuriuos pasiskolino Ameri
koje.
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Prigaudine tojai

<41šeštad., Rugsėjo 24, 1932 '

Kaip Senai Žmonės
Amerikoje fijfWM

pirmas iš 
atrado 
pirmesnis 

skandinavas,

Kolumbas nebe 
baltųjų europiečių 
Ameriką. Kur kas 
atradėjas buvo
Erikas Raudonasis, tos veislės 
žmogus, kaip norvegai, švedai 
ir danai. Jis 10-tame šimtme
tyje krikščioniškosios gadynės, 
pasiekė Greenlandiją ir įstei
gė ten savo tautiečių koloniją; 
ir ta kolohij'a gyvavo tris šim
tus 'metui. ' 999 metais Erikas 
aplankė dabartinį Kanados pu- 
sįausalį Labradorą ir netolimą 
salą T^ewfoundlanda. Tai ste
bėtinas žygis, atsimenant, ko
kius menkus laivelius turėjo 
tie jūrų žygūnai.

Bet jau tais laikais ant Ame
rikos sausžemio buvo daug se
nesnių gyventojų, eskimosų ir 
“raudonodžių,’'’ kurie papras
tai vadinami “indijonais.”

Bet kas ištikro yra tie “in- 
dijonai?” Ar jie Amerikos 
žemėje atsiradę ir išsivystę, 
ar iš kitur atkeliavę?

Nei vienas rimtas mokslinin
kas iki šiol dar nedarė spėji
mo, kad Amerikoje iš žemes
nių gyvūnų būtų išsivysčius ta

Skęsdamas ir už skustuvo griebiasi, sako žmonių'prie
žodis. To posakio teisingumą geniausiai gali įrodyti nau
jų komunistų priešų, kuriems lietuvių tarpe vadovauja 
Pruseika, žygiai Detroite. ’ ' ; ' 1 1 ' ' :.

Pereito ketvirtadienio dienraštyj (pirmam. puslapy j) 
draugai mate sugrįžusių iš Sovietų Sąjungos Detroito 
darbininkų pareiškimą, smerkiantį Pruseika ir* jo kom
paniją. Nesiklausę, nesitarę, negavę mažiausio sutikimo, 
pasidarė plakatus, sudėjo į juos tų darbininkų vardus,' 
na, ir garsina, kad bus diskusijos “už ir prieš Sovietų 
Sąjungą.” Kad pasiekus sau ir medžiaginės naudos, jie 
skelbia 10 centų asmeniui įžangą. Bus dvejopos naudos, 
jie mano sau: paterliosim Sovietų Sąjungą ir pasipini- 
gausim... Į

Prūseikiniai mano, kad kiekvienas darbininkas, buvęs 
ir sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos, turi būti Sovietų Sąjun
gos priešas, o jų bičiulis. Kaip pigiai jie sprendžia dar
bininkus! Kaip neišmintingai jie supranta juos! Kaip 
žioplai (tikrai prūseikiškai) jie mano prigauti pašalie
čius darbininkus, atkišdami jiems taip aiškiai užmautą 
ant savo meškerės kriukučio kontr-revoliucinę žuvytę!

Tai vis reiškiniai jų skendimo. Kada mes sakome [ žmonių veislė. Abelnai yra pri- 
skendimo, tai neturime mintyj tik medžiaginio, bet ir mo- [ Pažįstama, kad indijonai, kaip 
ralio, kurio prūseikiniai pasiekė patį dugną. ■ ,eakimosai> ,s

Nūnai jau ir mažiausiai matąs ir mastąs darbininkas i 
puikiai regi, kur link Prūseikos “neklaidinga” politika 
nuvedė- Todėl suklaidinti darbininkai vienas paskui kitą 
atsimeta nuo jo. Kiti viešai per spaudą šaukia sulaikyti 
jiems siuntinėjus savo lapelį. Pradėjo ėsti finansiniš vė
žys. Visos painiavos, visų galų suirimas apsireiškė. Iš
ėjimui iš ten, jie pradėjo karščiuotis, koliOti’ nibs': “bim- 
binfai svolačiai,” “loja”, “staugia”, taip ir kitaip. .Tam 
neišgelbstint, ėmė imtis tų priemonių, kurias minėjome 
augščiau: prigavysčių, suktybių.

Steigia “Partiją”
Prūseikinių, Kai žinia, idėjiniais vadais yra Lovestbno 

ir Gitlovo kontr-’-evoliucinė grupė. Iškarto, kuomet jie 
išėjo is Partijos ir Kominterno, pasiskelbė (lygiai kaip 
Pruseika) svietui, kad su jais—visas svietas. Su Kom
partija, girdi, pasiliko tik keli, o su mumis tūkstančiai 
ir tūkstančiai.

Pradėjo jie leisti ir savo laikraštį, pavadintą “Revolu
tionary Age”, kurį darbininkai vadino “Counter-Revolu
tionary”. Lovestoniėčiams labai nesisekė. Pakeitė savo 
lapelio ir pavadinimą į “Workers’ Age” (Darbininkų 
Amžius). Bandė leisti savaitiniu, ir vėl sakėsi juos re
miu tūkstančiai ir tūkstančiai darbininkų, tad greit ga
lėsią išleisti... dienraštį. Tas lapelis purvino Kompar
tiją ir visą judėjimą nei kiek nemažiau už Prūseikos la
pą. Ir štai ko susilaukia: masės darbininkų juos taip 
“rėmė”, kad nuremė iš savaitinio į du syk mėnesinį. Ir 
dargi sumažintą!

Nesenai įvykusiam savo pasekėjų mitingėlyj, kuriam 
buvo atstovauta “visa Amerika”, kaip skelbia Lovesto- 
nas, nutarta ir “partijos” vardas pakeisti. Iki šiol jie 
vadinosi “Jungt. Valst. Komunistų Partijos Didžiumos 
Grupė”, dabar gi jau prie “savo “partijos” prikergia tik 
“opozicija”. “Didžiumos Grupė” subliūško, išnyko, išga
ravo!

Šitaip tiem žmonėm vyksta su tais “tūkstančiais”, su 
tom “masėm”, apie kurias tiek daug mėgsta vėploti tiek 
Lovestonas, tiek Pruseika. Tai visai natūralu! Argi ga
li šiandien gyvuoti ir klestėti “partija,” kurios tikslas 
kramtyti komunistinį judėjimą—tą judėjimą^ katras ne- 
atlaidžiai ir pasirjžusiai kaujasi už darbininkų reikalus? 
^r gali rastis daug darbininkų, kurie, akyregyj to bai- 
saTte krizio ir vis didėjančios reakcijos ir artėjančio im
perialistinio karo, ardys tarptautinį komunistinį judėji
mą ir rems kontr-revoliucinį frontą. Tai tik labai su- 
mulkintas arba labai suniekšėjęs politiniai ir kitaip as-j 
muo gali prie to prisileisti.

Tas pats laukia ir tročkistus, kurie taipgi turi savo la
pelį ir giriasi, kad su jais ..“visas pasaulis.” Ąbi tos gru
pės objektyviai yra kontr-revoliucinės grupės. 4 Jų vadai 
sąmoningai dirba, kad suardžius revoliucinį judėjimą, ku
riam vadovauja Komunistų Partija. Todėl tos grupės 
gali tik laikinai suvadžioti dalį dorų darbininkų. Kaip 
greit jie praregi, taip greit nusisuka nuo jų ir eina su 
viso pasaulio revoliuciniu darbininkų judėjimu. j.

Mes kviečiam tuos darbininkus, kurie dar seka Prūsei- 
kas ir Lovestonūs, greičiau ir, visapusiau pamąstyti ir 
paimti su jais divorsą, sugrįžtant atgal į revoliucinį ju- 
dėjimą. ‘ ‘

Tarp Sibiro ir Alaskos pu- 
siausalio yra neplati jūrų są- 
smauga, Behrihgo pertaka. Ta 
sąsmauga turi apie 40 ameri
koniškų mylių pločio. Ją ga
lima palankiame ore valtimis 
perplauktiO; žiemą jinai už
šąlą, taip kad galima ir ledu

ATSAKYMAS PRUSEIKAIpageidadja turėti Idrhugfc5 Karo
sienę savo Apskrityje. Svars- • 
tapP'lapie laiką, reiktų rūpintis 
ne vien tomis .vietomis, kur jau BUFFALO, N. Y.—Jau an- ~ 
yra LDSA kuopos, bet ir tomis, tri metai, kaip eina man “N. • 
kur jų nėra. DraugėjKarosienė Gadynė.”
yra gera organizatore ir,, gerai gavau, kad jau turiu užsimo-.L. 
sutvarkius maršrutą, mes gali- keti, nes jau susipažinau su jos 
me gauti visą eilę naujų kuopų 

klųi kaip kad iš titnago dai- ai’ba pagelbės sustiprinti kitas 
organizacijas. Ten, kur nėra 
Apskričių, atskiros kuopos turė
tų pranešti apie savo apielinkės 
reikalavimus.

; Kitoms Darbininkų 
Organizacijoms

Pereitą pavasarį, kuomet 
leidom d. Undžienę su maršru
tu, gįvom daug' reikalavimų nuo 
ALt)UD 'kuopų ir kitų organi
zacijų atsiųsti d. Undžienę ir 
ten, kur nėra LDSA kuopų. 
Vienok negalėjom to padarytį,-

nais; likučiai įvairiį pintinių 
giliau sluogsnis avių mėšlo; 
dar giįiau—keliolikos pėdų il
gio sluogsnis rupių uolų; po 

'juom vėl klodas avių mėšlo; 
dar giliau, po sluogįsniui..^vy
rio, medžių anglys,^aštųįnių ^gi 
pėdų gilumoj—apdirbtas pa
galys, likučiai senoviškų gin-

žmonės susidarė, dar trūksta 
faktų vienaip ar kitaip tvirtin
ti.

M. R. Harrington, Los An
geles muzejaus 'galva, žymus 
senovės tautų palaikų tyrinė
tojas, kaip ir eilė kitų moksli
ninkų, tvirtina, kad Amerikoj 
žmonės gyvena jau bent 18 iki 
20' tūkstančių metų. Ir štai 
sulig ko jie daro savo spren
dimą. Pav., trejetas metų at
gal buvo atrasta Nevados vals
tijoj vadinamas Gypsum, /‘ur
vas,” ;
nimo liekanomis*: dvi; 1 pėdos atgal, 
žemėj •-*— ugnavietė su> pele-1

;Tatai ir bus vienas tiltas/ 
kuriuomi, šiaurinio Sibiro gy-' 
ventojai senovėje galėjo 'per
sikraustyti i Alaska; o Alas
ka yra dalis Amerikos sausže- 
mio. Paskui Didžiojo vande
nyno, arba Pacifiko pakraš- 

I čiais mažu pamažu vieni atė
jūnai slinko į pietų pusę, kiti 
patraukė skersai šiaurinę 
Amerikos dalį. Pietų kryptim 
keliavusieji tapo “indijonais,” 
o skersai .ėjusieji—eskimosais. 
Kaip vienus, taip kitus, su
prantama, vis tolyn stūmė j 
nauji atėjūnai iš Azijos, Sibi-j 
ro. I

Kitas atėjūnams iš Azijos 
neblogiausias tiltas galėjo bū
ti eilė Aleuto salų tarp Sibi
ro pusiausalio Kamčatkos ir 
pietinės dalies Alaskos.

Dabar jau beveik ginčo nė
ra del to, ar vadinami “indi- 
jonai” yra pamatiniai skirtinga 
rasė nuo baltųjų “kaukazie
čių” ir geltonųjų-mongolų. 
Svarbiausios indijonų veido ir 
abelnąi kūno žymės liudija, 
kad*, jie. yra azijatų-mongolų 
veislės. Net tamsūs taškučiai 
žemai ant nugaros yra pas in- 
dijonus , atrandami panašiai, 
kaip pas, Azijos .mongolus. O

yra 
r ine-

į

Vieną paraginimą *;*: j

C/v.' f? O O S EV EIT

LDŠ. 
kuo- 

nuoš.

Esi kaltininku griovime AL 
Sakei, kad niekada ne*- 

" ; " ir “Vil-
O kuomet fašistai ap

skundė “Vilnį,” tai tu palaikai

. „ ft

, Socialistų^Partijoš • Wdidatas kunigas Norman Thomas stovi prieš Wall Stryto plutokratiją

liai, aštriai nudirbti “peiliai” 
bei titnaginiai vilyčių arba jieš 
mų smailgaliai.

Europos mokslininkai jau 
senai yra apskaitą, sulig su
neštų žemės klodų - ir sulig 
juose randamų senoviškų įran
kių bei gyvulių liekanų, kaip 
senai toj vietoj žmonės gyve
no. Panašiu tad būdu1 yra ap
skaitoma, kad ir Amerikoje 
buvo? žmonių, ir jau šiek tiek 
pažengusių pirmykščiuose dar-

su senovės žmonių gyve-! buose bent 18 iki 20,000 metų nes nežinojom išanksto, kad to- 
' | kį maršrutą turėsim, tad buvo;

pervėlu. Organizacijos, norin-
—. čios gauti d. Karosienę su pra- Į 

kalba, praneškit .LDSA Centrui i 
taip greit, kaip galit. Kada 
sutvarkysim ir paskelbsim mar
šrutą, tada bus pervėlu.

Finansų Klausimas
buvo ne sykį pranešta, 
Karosienė išvažiavo ne 
Sovietų Sąjungą kaipo 
delegatė, ir jog ji taip 

dalyvavo

UŽ RAUDONIJA VĖLIAVĄ
savaitę 24-ta kuopa jau Drauges Karosięilęs Marš-

115-tos kuopos vajaus I puto Reikalu
Atrodo,, kad gali būti '

konkurentė. Va j i n į n k i ų

Šią 
arčiau 
darbe, 
rimta
sąrašan dasidėjo 4 kuopos ir 
naujai stojo į vajaus darbą 2 
kuopos. Be to, keliąs kuopos 
padidino skaičių narių ir ran
dasi netoli vajininkių sąrašo, 
tad sunku spręsti, kuri kuopa 
gali būti pirmutine vajininkių 
sąraše sekamą savaitę.
Va šios Dienos Pirmaeilės

115-tą kuopa, Chicago, Ill., 
turi 28 nares ir skaitytojus.

24-ta kp., 'Cleveland, Ohio,— 
21 narę ir ski.

9-ta kp., Chicago, 111.,—13 
narių.' • • ••■ • i .

. 22-ra k'p., Montello, Mass.,— 
'll narių.

43-čią kp. 
nariu ir

61-ma kp., Lowell, 
nares ir sk.
27-ta kp., . Cambridge, Mass., 

—7 nares ir sk.
50-ta kp., Gardner, Mass.,— 
nares. o ■
I- ma kp., Brooklyn, N. Y.,— 
nares.
II- ta kp., 

—6 nares.

'Cicero, III.,—-10 
sk.

Gavom žinių, kad d. Karosie
nė jau randasi Sovietų Sąjun
goj, ir kad tikisi pilnai atsiekti 
tikslą—pamatyti daug svarbių 
dalykų. Kaip tik galutinai su
žinos apie grįžimo laiką, tuojau 
skelbsim maršrutą. Maršrutas 
bus taip platus, kaip galima. 
Tikimės, kad grįš apie pabaigą 
lapkričio mėnesio.

Draugė Karosienė išvažiuoda
ma pasakė, kad ji stengsis su
žinoti kuo daugiausia ir tą žino
jimą perduoti plačioms darbi
ninkų masėms, kuomet sugrįš. 
Ji sutiko kalbėti visur, kur tik 
reiks: susirinkimuose, svetainė
se ar atvirame ore, lietuviškai 
ar angliškai. Tokių būdu, nėra 
tokios liejtųvįjLj, kolonijos, kuri

Jau 
kad d. 
vien į 
LDSA 
pat dalyvavo Pasauliniame 
Prieškariniame Kongrese, atsto
vaudama visas lietuvių darbi
ninkų organizacijas. Siuntimas 
delegates į P. P. K. žymiai pa
didino mūsų išlaidas ir LDSA 
dikčiai nukentės finansiniai, jei 
kitos organizacijos neprisidės. 
Mes prašome visų organizacijų 
prisidėti sulig išgalės prie pa

■ tikslu. Bet aš nedaviau jo
kio atsakymo. Taigi, brolau, 
L.: Pruseika, sulaikyk man . 
siuntinėjęs “Naująją Gady
nę.” Ką pasidarai išlaidų, 
man siuntinėdamas savo laik
raštį, tai pasilaikyk sau tuos 
centus del senatvės blogų lai
kų, nes jūsų dienos jau su
skaitytos darbininkų tarpe.

Jūs rašot “Naujojoj Gady
nėj,” kad einate su Komunis
tų Partija ir jai aukojate. Aš 
jus, L. Pruseika, esu matęs 
Clevelande, laike LDS. seimo. 
Ir kuomet partijos atstovas, 
sveikino LDS. seimą, tai jūs 
išdūmete lauk. Taipgi jūs bu
vote visą laiką LDS. seime ir 

[gerai žinote jo tarimus. Jūs 
gerai žinote' ir apie Bedarbių 
Fondą, kad tai seimo tarimas. 
O jūs rašote “Naujojoj Ga
dynėj,” kad “sekretorė išmis- 
lino” tuos nutarimus. Jūs ge
rai žinote, kad seimas nutarė 
duoti paskolą tiems, kurie ne
dirba, bet rašote, kad bedar
biai negaus iš to fondo.

Jūs gerai žinote kad 
se’mas nutarė kreiptis į 
pas, kad jos sk'rtų 10 
nuo savo parengimų į Bedar
bių Fondą, o jūs rašote, kad 
Centro Biuras iš savo galvos 
išlaužė tuos tarimus.

Tu, P., esi didžiausiu kalti
ninku kurstyme tų draugu St- 
Louise ir Rockforde. kad jie

dengimo delegatės kelionės lė-į keltų betvarkę prieš LDS sei- 
šų. Be LDSA kuopų iki šioljmo tarimus; kad sutrukdyti 
prisidėjo ALDLD Centrąs su, LDS. augimą.
$50, ir šios Brooklyno orga
nizacijos: Aido Choras su $5, DLD.
LDS Jaunuolių kp. su $3, TDA būsi priešu “Laisvės” ir 
17 kp. su $2, ir ALDLD 1 kp. nies.
su $2. ’1 ’ : 1
> i . •; (

■ Rašant apie aukap, reikia pa-

Mass.,—
8

6

Philadelphia, Pa.,

So. Boston, Mass
! —6 sk.

66-ta kp 
—6 nares ir sk.

58-ta kp., Chicago, Ill., 
res.

Šią savaitę dar gavo 
ir prenumeratų sekamos 
pos: 96-ta, Chicago, Ill., 
res; 14-ta, Easton, Pa., 2 sk.; 
42-ra, New Haven, Conn., 2 
sk.; 100-nė kp., Hudson, Mass., 
2 sk.; 54-ta, Scranton, Pa., 1 
narę; 137-ta, Chicago, Ill., 1 na
rę; 63-įa, Nanticoke, Pa., 1 
narę. ; ; :

Draugą K. Margus iš Port
land, Oregon,* atsiuntė 3. prenu
meratas ir, d. M; Juškiąne, , 

'brooklyniete, pridavė dvimetinę 
prenumeratą .ir litera^tūrCĮS ųžy 
sakymą^ Atskirai skelbiam tik 
pavienių LDSA narių arba skai- 
tytojų atsiųstas prenumeratas, 
0 atsiųstas per drauges, .esan
čias kuopose; priskaitome jų 
kuopos kreditui. Vienok vajui 

ventąsias ir gyvenamas vietas,' baigiantis, paskelbsim visų dib- 
! busjų sąrašą ir kiek kuri pasi- 

C darbavo. Bus. gana įstabu ma
tyti, kad randasi draugių, ku
rios atlieka (nepaprastai daug 
darbo.

Pirmiau Gautų Narių, 
Pafaikymas j

Mumš svarbu gauti daug hau-Į 
jų narių, tačiaus reikia dėti di- į 
džiausiąs pastangas palaikymui. 
senų narių. Nenumokifn ranka, i 
jei sykį-kitą narė neateina į sū- 
sjrinkimąf Nueįkim ir pdšik'al- 
bekim, gal yba 'kimta įiriežsistiš,

jųr skūposi raudonumas 
daugiąui įsivaizduojama, 
gū kokia tikra ypatybė.

- Bet tas; dar neatsako /klau
simą, ikaipi senai jie atvyko 
Amerikon, j . Ar yra tad kokis 
sužinojimo, būdas ?
' Mokslininkai tyrinėjo įvai
rias. eskimuose ir indijonų gy-

pradedant nuo tolimiausių žie-j 
mių> ir tęsiant iki Centralinei! 
Amerikai., Atkasė iš žemių ir 
ištyrė įvairias jų dirbinių if gy
venimo liekanas; ir sulig to ne
gali padaryti ilgesnio sprendi-j 
mo, kaip du tūkstančiai metųj 
nuo jų atsikraustymo iš Azi-Į 
jos. įGaĮimas daiktas, (tad fiė 

’ įvairių mongoliškų tautų žmo
nės kur kas seniau pradėjo! 
emigruoti į Ameriką, bet tO-i 
kiam tvirtinimui dar trūksta! 
įfddyipUN;’ . j '

;O pirmiau Amerikos sauš-.. . . . r_ V-j’i • pirmiau riiueinvos saus
ai politiniais meklenais, Komunistų Partijos pludikais gemyje ar buvo.žmonių? Taip,j

! Jjų buvo, bet iš kokių tautų tie1ir prigaudinėto jais jums, draugai, nepakeliui!

Los Angeles, ęal

5 na-

narių 
kuo- 

3 na-

Atsimink,. L. Pruseika, kaip 
tu buvai mylimas visų darbo 
žmonių, , na, o kur tu dabar 
atsidūrei ?

Taigi, viešai per “Laisvę” 
ir “Vilnį,” pareiškiu: Sustab- 

Idyk man siuntinėjęs “Naują- 
Iją Gadynę.’' P. M. Garison. Į

153 Ellicott St.,
Buffalo, N. Y.

; skundikų >ųųsę.J - JJ’I . • - v, I ' uujiao, ivinia pd.-

negalėtą pasipauęjoti. šia proga. [ žymėti, Kad d. delegatės išieistu- 
Kur lietuviškas publikos^perma-; vėse, aukavusių po 50c sąraše, 

yra parašyta L. Girmuonienė, o 
turėjo būti parašyta L. Kirmi- 
lienė, bąyonnietė. Taip pat ne
pažymėta bendra sukeltų aukų 
suma, kuri turėjo būti $137.34

LDSA Centro Sekretorė
S. Sasna.

žai, ten mūs draugės ir draugai, 
su pagelba kitataučių darbinin
kų, gali surengti angliškas pra
kalbas.
LDSA Apskričių ir Kuopų 

Atydai!
Apskričiams išsiuntinėti laiš

kai, užklausiant, kiek laiko jie

HOOVER

Pi

kurią būtų galima apeiti bend- ir sako: “■ 
rai apsvarsčius. į /eitas.”—Tiesą kun. Thomas pasakė.

Aš irgi galių būt toks geias tau, kaip yra republikonas Hocveris bei demokratas Roose 
- Jis irgi gina kapitalo interesus. *
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Mūsų Chorų Apsirengimai Ir 
Uniformos

Šiuo klausimu dar, rodos, nebuvo kalbėta 
Meno Skyriuje. O vienok, tai svarbus klau
simas. Ypatingai reikia pakalbėti šiuo klau
siniu pačiu chorų susirinkimuose ir Meno 
Skyriuje.

Pati reikšmė šio klausimo, tai ar reikalin
ga chorams keisti apsirengimai? Kitaip sa
kant, ar tai reikalinga įsigyti mūsų chorams 

’eikšmingi, vienodi kostiumai?
Kiek teko praktiškame gyvenime patirti, tai 
įsų chorai, ypatingai didesnių miestų dar 
j šiol naudoja labai suburžuazėjusį būdą ap

sirengime. Kuombt laukiame • metinių kon
certų, tai veik kiekviena choristė perka arba 
gaminasi vėliausios mados suknelę. Kartais 
net ir taip buna, kad jei kurios choristės ne
turi arba neišsigali įsigyti tokias gražias suk
neles, tai negali eiti nei dainuoti savo choro 
metiniame koncerte. Mažiau rūpinamasi, kad 
būtų programa gera, revoliucinė, kad dainas 
gerai susimokinti, negu kad pasipuošti į šil
kus.

šita metodą ne tik kad net'kusi ir neata- 
tinka darbininkų chorui, bet ir kenksminga. 
Jū neša į mūsų judėjimą tą išgverusią bur
žuazinę kultūrą. Merginos, moterys, prisi
žiūrėję, kaip judžiose rodoma naujos mados, 

\kaip tenai panos vaikščioja pasipūtę, išsida
binę, pačios nori pasekti.

Tas pats yra ir su choristais. Tankiai vyrai 
perkasi stačius kalnierius, juodus švarkus, 
kad nors to vakaro parengime atrodytų pa
našūs į kokį buržujų-dykūną.

Jei rimtai pasvarstysime, tai matysime, kad 
ta drapana žmogų nedaro “gražesniu,” nei 
geriau jose atrodo, nei gali perkeisti darbi
ninko padėtį. Bet dėdamasi tokiomis drapa
nomis, kad bent savo parengime “išbėgti” iš 
darbininkų luomo, kad pasirodyti dykaduo
niu. Nepaisant to, kad vaikinui skaudės 
sprandą Visą dieną nuo to kieto, stačio kal- 
nieriaus, bet vienok jį dedasi.

Dabar kyla klausimas, kodėl taip yra? Kai 
a$ pasakys, kad tai grynai asmeninis daly

kas. Bet giliau pažvelgus, tai nėra asmeni
mis dalykas, čia yra ideologinis mūsų gyve
nimas. Tai buržuazinės įtakos mūsų kasdie
niniame gyvenime.

Buržuazija turi pirmenybę apsirengime. 
Jinai “durnavoja” apsirengimais, leidžia tūks
tančius ir net milionus dolerių, kad pasirody
ti kitaip, negu darbininkų klasė. Paskiaus 
judžiai, laikraščiai ir mokyklos skleidžia tą 
mi iAj, kad kiekvienas darbininkas gali likti 
turtingu, kapitalistu ir milionierium. Apsi
rengimai, papuošalai rodoma kiekviename 
žingsnyj.

Todėl ir darbininkai, po įtaka tos ideologi
jos, mano nors vieną vakarą pabūti “ponais”. 
Mat, abelnai imant, tai stačias kalnierius, juo
das švarkas, šilkinė, augšta skrybėlė, reiškia 
pono apsirengimą.

Bet jau net pati buržuazija, kuri yra ir 
turtinga, nepaiso tų “poniškumų.” Dažniau
sia jinai rengiasi paprastai, kasdieniniai.' Tą 
Tjgadą labiau dar palaiko šiek tiek prasitrynu- 
si, bet apskurusi, taip vadinama vidurinė kla
sė. Taip pat profesionalai—daktarai, advoka- 
tėliai, graboriai ir kiti piščikai. Pagaliaus, 
kraštutinė, bagotoji, pustanti buržuazija.

Darbininkų apsirengimas turėtų būt savis
tovus. Darbininkams nėra reikalo vaikyti ma- < 
das ir sekti buržuaziją. Ypatingai šią įtaką 
reikia vyti laukan iš organizacijų. Vieton 
'šilkinių suknelių ir augštų kalnierių, kode! 
nesumanyti, nesigaminti tinkamus apsirengi
mus revoliuciniam judėjimui?

Žinoma, kai kas pasakyt, kad revoliuciją ne
sukelsi apsirengimu. Tas tiesa, bet darbinin
kų ūpą, patraukimą prie kovų, galima geriau 
sukelti tinkama uniforma geru simbolu.; Rei
kia pasakyti, kad Brooklyno Merginų Sekste
tas, kuomet pasigamino tinkamas uniformas, 
Kuomet dar pritaikoma tinkamas judėjimas, 
gestai, tai daro daug geresnį įspūdį ir geriau 
perduoda revoliucine.: dainas, negu paprasta
me apsirengime ar šilkų suknelėse.

Tad tinkamos uniformos, tinkamas, reikš
mingas revoliuciniam judėjimui choro įren
gimas, labai daug gali reikšti. Kuomet ma
tai, kad sutartinai dainuoja revoliucinę dainą, 
o jei dar pridėta geras judėjimas ir yra vie
nodas apsirengimas, thi stebėtinai gerina įs
pūdį#^' akstiną darbininkų kovos ūpą.

Todėl šiuo klausimu reikia pakalbėti. Ma
nau, kad ir kiti draugai tars šiuo klausimu 
savo žodį. Jei mes prdvesime mūsų choruose 
šį klausimą, tai bus didelis žingsnis pirmyn.

žinoma, paskiaus kils klausimas apie tokių 
iformų išvaizdą. . Bet tas greitai gali iš

siristi. Čia susidarys išlaidos. Bet tai vei-

| kiausia nebūtų labai didelių išlaidų. Tokias 
uniformas turėtų parūpinti patys chorai savo 

j lėšomis.
Marksistas.i ‘,,

i. • Krizis
; Krizis, vargas, bėdos, badas,

Susirinkę aimanuojam ;
, Bet lyg njeko nesupratę, , , 

Prispaudėjų nenušluojam.
> ' ■ - • i •Tik pažvelgkime, klebonas— 

Automobiliu į balių,
Rodos, “dievo” jisai skirtas,

- Kaipo žemiškas karalius.t

Be to, tūkstančiai buržujų
Nieko gera juk neveikia;
O ir jiems ne tiktai gerti, 
Bet ir valgyti prireikia?

Jei nebūtų mūsų rankų, 
Greit išdvėstų jie iš bado; 
Bet dabar jie mus dvėsina 
Ir po mirties “dangų” žada.

Reikalaukim darbo-duonos, 
Jiems palikę “dangaus rojų,” 
Burkim jėgas bendrai kovai, 
Apsidrauskim sau rytojų!

Pal&nta.

“Kanadiečiams Žinios”
(Feljetonas)

Kada prabudau, buvo dar ankstus rytas, 
bet bijodamas užsimiegoti išsiraugiau iš lovos 
ir apsirengęs išėjau laukti “expreso,” nes bu
vau nutaręs “karališku” tikietu važiuoti eks
kursijom

Beeidamas girdžiu:
—Tik tak bam, tik tak bam,—ūžia, švilpia, 

kaukia', dunda ir kibirkštys tik “žybt, žybt”— 
pilasi pažemyje. "

Eė, manau, expresas! Nei laukti nereikėjo. 
Turbūt per radio sužinojo, kad aš jo einu pa-: 
sitikti. Užsimaukiu ant galvos tvirčiau kd-“ 
purę, užsimetu už pečių “virtuvę”, sugniaužiu 
saujon barzdą ir laukiu. O ten vis “žybt, 
žybt, žybt, žybt-bam,” tikrai expresas! Šo
kinėja širdis iš džiaugsmo, bet akys vis dar 
nenori tikėti. Todėl dar labiau su kaire ran
ka praplečiu blakstienas. Gi žiūriu visos 
“Kultūros” armijos vadas, ponas Frie-zelis, 
pilnutėlėmis pažastimis “Naujienų,” bežygiuo
ja, spardydamas tuščias konservų blekines ir 
vis ką tai niūniuoja.

Buvau bespjaunąs ir norėjau apmaudo pa
imtas grįžti savo keliais. Bet bijodamas ap
spjauti jį, pasisukau į šalį ir klausau, o jis 
vis savo monotonišką giesmelę:

—Literaturka, Sūnų ir Dukterų draugija, 
komunistai, čarteris.—Dar labiau pakreipiu 
abi ausis ir girdžiu:

—Tik tak bam, tik tak bam,—skaičiuoja 
blekines po likučių kupstynus ir vis kalba:

—Viską sunaikinsiu,, literaturka ir SunDuk- 
terinę ir komunizmą. Atims čarterį, areš
tuos, deportuos, izoliuos—visą miestą apvaly
siu !—

Net plaukai man pradėjo stotis beklausant, 
nes bijojau, kad pastebėjęs ir mane į savo 
tarbą gali pasigauti, o tada tai jau “good 
bye” ekskursija! Dar buvau besirengiąs 
trauktis į labiau strateginį punktą, bet mano I 
laimei tik šmakšt kiaulė jam į tarpkojį! O 
jis šast, ant jos ir latatai pirmyn! Nušvito 
tik visas 'šiukšlynas nuo pasipylusių “Naujie
nų” pundų. ! , r . .s /

Supratau žmogaus nelaimę ir greit sugrie
bęs vieną jų' lūpą; pradėjau’ vytis, šaukti, bet 
jis, lyg per> radio traukdamas, ‘.‘Lietuva tėvy
nė mūsų,” įyūkštUtiesiog į kleboniją ir pra- 
puolė! • ' • } '■ G į | f J \ y ;; V

Prie dvasiškos ąsabos nhmų, negisidrasky- 
si, o ypač, kuomet viduj dvi gaspadinės ra
miai sau bemiega (?).. , > ,

Kiptihu savo keliais namo ir verčiu “Nau
jienų” ląpus, jieškodamas, kur yra paskelbta 
“Kultūros” vado, pono Frie-zelio vizitas pas 
kleboną, bet vietdj to radau:

—Visų Sūnų ir Dukterų organizacijos ir 
nariai, rinkit ir siųskit protestus centralinei 
kuopai/ Toronte, už jos komunistinę agitaci
ja.

Taigi, draugės ir draugai! Aš dabar jums 
visiems turiu pranešti linksmą' žinią, kad ne- 
besirūpintumėt su protestais ir kitais baisiais 
žodžiais, nes organizacijoj viskas tvarkoj ir 
ramu. O “Kultūros” vado baisias priešdrau- 
gijines užmačias nunešė kunigo kiaulė.

Pats vadas vieši klebonijoj, o ‘.‘Naujienas” 
po šiukšlyną nešioja Vėjas.

t • Ekskursantas.

LAISVI

Lenįąas b'Proletarinis Menas I

Tankiai, gynėjai, teorijoj įiegalimumo prole- • i 
tarinės kultūros (o, suprantama, ir dailės), 
myli prisiegauti, kad jie yra leninistai ir re-

j1 miasi ant Lenino. Tada jie Lenino mintis ar
ba iškraipo, arba’išrauna'jo atkiras frazes iši ‘ <
bendro teksto turinio, o dar daugiau išrauna
iš bendros leninizmo dvasios ir krypties. Jie 
sako, kad Leninas vengė terminų “proletarinė 
kultūra,” “proletarinė literatūra,” “proletari
nė dailė.” Pirmiausiai, tai yra netiesa. 
Straipsnyje “Partijinė organizacija ir partiji- 
nė literatūra,” Leninas dar 1905 metais ra
šė : “Literatūros reikalas turi pasidaryti da
limi bendro proletarinio reikalo.” Tas straips
nis kalba ne tik apie būtiną politinę literatū
rą, bet apie dailę bendrai, jame naudojama
si išsireiškimas “literatinis tvėrimas,” jame 
kalbama apie dailininkus, apie, aktorkas, apie 
pornografiją, . kurios reikalauja buržuazinė

■ publika, apie mistiką ir tt. Straipsnis, tokiu 
būdu, apima dailę plačia papėde. Ir toji dai
lė turi būti bendras proletarinis reikalas. Iš
analizavus visus veidmainiškumus, neva “lais- 1 
vės buržuazinio rašytojo,” Leninas sako: 
“Mes, socialistai; įrodinėjame tą veidmainys
tę, nutraukdami neteisingas iškabas, ne del 
to, kad gauti neklasinę literatūrą ir dailę 
(kas bus galima tik socialistinėje, neklasi- 
nėje visuomenėje), o del to, kad prieš libe- 
rališkai-laisvą, o gyvenime susirišusią su bur
žuazija literatūrą,—pastatyti tikrai laisvą, 
atvirai surišta su proletariatu, literatūrą.” 
Šiuose Lenino žodžiuose pamatiniai pabrėžta, 
kad klasinėje visuomenėje negali būti neklasi- 
nės literatūros, o proletariato diktatūros lai
kotarpis,—klasinė visuomenė, ir todėl turi tu
rėti klasinę, proletarinę dailę. Daromi dar 
nurodymai į Lenino formulavimą: “atvirai 
surištą su proletariatu, literatūrą.” Ne pro
letarinė, bet tik “atvirai surišta su proletaria
tu.” Bet tik keliomis eilutėmis augščiau, Le
nino yra pasakyta, kad buržuazinėje tvarkoje 
rašėjai “gyvenime susirišę su buržuazija.” Tai
gi negalima iš to padaryti išvada, kad Leninas 
atmetė buvimą proletarinės literatūros. Ko
vo mėnesį, 1910 metais, Leninas savo straips
nyje “Publicisto Pastabos,” jau atvirai nau
doja terminą “proletarinė dailė.” “M. Gor
kis,”—skaitome tame straipsnyje,—“neginči
jamai yra atstovas proletarinės dailės, kuris 
daug del jos padarė ir dar daugiau gali pasi
darbuoti.” O keliomis eilutėmis žemiau sako: 
“Gorkis—autoritetas reikaluose proletarinės 
dailės, tas tai neginčijama.” O savo prakalbo
je, 1920 metais, “Uždaviniai komunistinio 
jaunimo,” kurią pasakė trečiame komjauni
mo suvažiavime, Leninas plačiai stato klausi
mą apie “proletarinę kultūrą.” Taigi, argi 
galima po to viso kalbėti, kad Leninas ven
gė išsireiškimo “proletarinė kultūra” ir “pro
letarinė dailė” ir dar daryti kokias tai išva
das. Nieko panašaus.

Dar tankiai bando pasiremti ant Plecha- 
novo straipsnio “Ideologiškame Fronte,” ku
ris perspausdinta “Pravdoje” No. 217, 1922 
m. ir prie kurio Leninas padarė eilę pastabų. 
Priešininkai proletarinės dailės sako, kad būk j 
tose pastabose Leninas išstojo prieš proleta
rinę kultūrą ir atmetė galimybę sutvėrimo 
proletarinės dailės. Ir vėl nieko panašaus ten 
nėra. Leninas atmeta tik tą kelią sutvėrimo 
proletarinės kultūros, kurį buvo pasirinkęs 
tada Proletkultas. Ir mes matome, kaip pui- „ 
kiai buvo teisingas Leninas, kaip greitai jo 
išvadas patvirtino gyvenimas. Leninas iš
stoja prieš Plechanovo tvirtinimus, kad “pro
letariato kultūros tvėrimo uždaviniai gali bū- , 
ti išrišti tiktai pačio proletariato spėkomis. 
Kiek ten nebūtų pas mus ateivių iš buržuazinio 
logerio, ant kiek jie “nepriimtų” klasinį taš- 
karegį, vis tai bus tik vienutės, gal būti la
bai įvertinamos, bet sprendžiamosios rolės jie 
neturės.” Prieš pareiškimą> kad “proletari
nes kultūros auklėjimo uždaviniai gali būti Į 
išrišti tiktai paties proletariato spėkomis, mo
kytojais; dailininkais, piešėjais, inžinieriais, ir 
tt., išėjusiais iš jo tarpo.’?-+-Leninas daro pa
stabą, kad tai yra archifikcija (didelis perdėji
mas). Leninas' proteštkvo prieš, alchemiją 
(“gudrias” permainas), prieš idėjas sutvėri
mui proletarinės kultūros atsiskyrus kieme, 
nuo viso pasaulio, atsisakant nuo visos žmo
nijos palikimo, tankiai organiząciniais keliais 
ir išgalvotomis viltimis.

Leninas sakė, kad proletarinę kultūrą rei
kia sutverti ir ji bus pagaminta kitaip. “Rei
kia,”—jis sake Petrograde viename susirin
kime, 1919 metais.—“paimti visą naudingą į 
kultūrą, kurią kapitalizmas paliko ir pabuda- 
voti socializmas. Reikia paimti visą mokslą, 
techniką, visą žinojimą, dailę. Be to, mes 
negalime komunistinį gyvenimą padaryti. O 
tas mokslas, technika, daile, yra rankose spe
cialistų, jų galvose.” Leninas šaukė del iš
auklėjimo proletarinės kultūros panaudoti vi
są kiękį žinojimo, ką proletariatas paveldėjo 
nuo buržuazijos. “Be aiškaus to supratimo, 
kad tiktai tikru pažinimu kultūros, sutver- 
tos visos žmonijos besiplėtimo, tiktai jos per
dirbimu, galima būdavot! prolętarinė kultū-

' l! ' |-„ i! ‘ •

Puslapis trečiai

ra, be tokio supratimo mums nebtis galima 
šis klausimas' išrišti.,

“Proletarįnė kulthra nėra iššokus! nežinia* iš 
Į I

kur, nėra išgalvojimas žmonių, kurie vadina
si specialistai proletarinės kultūros. Proleta
rinė kultūra tūri būti; teisėtas išsivystymas 

Į į - ■ '.! ....
viso kiekio žinojimo, kurį* žmonija išdirbo ka- 
pitalistinėj visuomenėj, dvarponijos visuome
nėj ir po činauninkų priespauda” (Iš kalbos 
Trečiame komjaupimo suvažiavime). Maža 

to, visa tai reikia “sutverti dabar, ne už 20 
metų, bet už dviejų mėnesių, kad kovojus prieš 
buržuaziją, prieš buržuazijos mokslą ir viso

SHENAIiDOAH, PA.1 
i i : :■: i : : ; i ;

I Iš Lyros Chorp Susirinkimo

Rugsėjo 16 d. įvyko Lyros 
Chord susirinkimas. Komisija 
parūpinimui automobilių nuve
žimui choristų į “Laisvės” pik
niką, į Wilkes Barre, pranešė, 
kad gavo talkos ir iš apielin- 
kės miestelių. ‘ Iš Minersville 
S. Pečiulis,. M., žioba. ir J. Ru- 
šinskas, iš Mahanoy City—J. 
Senkus, iš Ashland—P. Urbo
nas.
I Pikpikoi komisija raportavo, 
kad piknikas pavyko gerai. 
Paskyrė dalį pelno, $10, “Vil
imai”, (Vedimui kovos su už-

pasaulio techniką.” (Kalba 1919 metais Pet
rograde.) štai, ką kalbėjo Leninas apie pro-, 
letarinę kultūrą, o suprantama, ir apie pro
letarinę. dailę. Ją reikia budavoti iš viso 
kiekio, ką proletariatas paveldėjo, kritiškai 
pertenkant,’ perimant, perdirbant ir i paver--' 
čiat į klasinę proletarinę kultūrą, kad vesti 
kovą, prieš buržuaziją ir eiti, prie bekląsinės 
kumunistinės visuomenės.

Tiesioginiai dailės klausimais Leninas savo 
literatiniame darbe pašventė labai mažai. Ir 
tas, kas yra apie dailę, tai netiesioginis jos 
analizas, bet ji paliesta, lukštenant vienus bei 
kitus klausimus. Leninas ima tuos klausimus 
politiniai, ekonominiai, jų klasinėje ir ideo
loginėje prasmėje, surišdamas juos su konkre
čiais faktais socialio gyvenimol Tokių straips
nių, paliečiančių dailę, yra septyni: “Parti
jinė organizacija ir partijinė spauda”.. . Pen
ki straipsniai apie Levą Tolstojų: “Levas Tol
stojus, kaipo veidrodis rusų revoliucijos;” 
straipsnis, laike 80 metų gimimo sukaktuvių— 
“L. N. Tolstojus;” “L. N. Tolstojus ir dabar
tinis darbininkų judėjimas” ir “L. N. Tols
tojus ir jo gadynė,” parašytas po Tolstojaus 
mirties, 1910 metais. Ir vienas straipsnis, 
apginantis Tolstojaus raštų klasinį turinį nuo 
iškraipymų. Pagaliaus straipsnis “Apie 
Gorkį” (Pastabos Publicisto). Bet pamatinis 
straipsnis mus interesuojančiame klausime 
yra-“Partijinė organizacija. ir partijos spau
da. ”

Vertė D. M. šolomskas.

Mes Kovosim Nebadausim
Eina dienos, eina metai, 
O bedarbiai vis daugėja. 
Darbininkai jau pamato, 
Kad jų vargas nemažėja.

Miestų gatvės aptaškytos, 
Proletariniu krauju;
Dar ir galvos paguldytos 
Už reikalavimus minių.

Mes, bedarbiai, reikalaujam
Duot mum darbo ar maitint:
Amžiais mes jum prakaitavom 
Visas gerybes pagamint.

Į mūs prašymą atsakot 
Jūs ne duona, bet kulka.
Bet ir mes jum atsakysim 
Klasių kovos ataka.

Nepamirškite, tironai,— 
Dirbam mes ir tas kulkas, 
Ir jas mokėsime nukreipti 
Mūsų priešam į kaktas.
Ir ateis ta laimės 'diena,— 
Viskas mum tad priklausys;
Kuomet ištisą galybę 
Darbininkai užvaldys.

Oinytė.

Subręs Jis Pasaulį
Ėjau gatve. Vienoj pusėj dirbtuvė, 

Paišina, juoda.
Kitoj—brangių, drapanų krautuvė, 

Viską parduoda...
Ir ko čia nerasi! Ko širdis geidžia—

Tik ne del visų: ■ ' - L • 1 < - <
Buožiukai sotūs, perteklium žaidžia, 

Tai gerlaikis jų.
Štai, kitame gatvės kampe beturtis

Verkia... išbalęs...
Šeima? Neklausk! Badu miršta. Apkurtęs,'

Geležį kalęs. »
Namai? Ant Smirdančios žemės netoli 

Vandens kąnalo.
Tai čia jo pastogė, čia jo ir guolis, 

Skurdus be galo! ■. .
Bet lukterk, drauguži! Jis čia ne vienas, 

Milionai čia jų!
Ir tu pamatysi: ateis tos dienos

Verpetai kovų.
Sukrės jis pasaulį! Jis darbo žmogus.

Pas jį galybė!
Ir revoliucinę dvasią įgijęs ( 

{steigs teisybę.
St. Butkus.

6-23-32. .
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

^UOi^ąis. . , |; ......
Nutarė turėt per 2 savaites 

vajų gavimui naujų daininin-' 
kų. Kadangi operetės “Alkis” 
dainos gana’sunkios, tad rei
kia dėti pastangos, kad.bėp,, 
gyje dviejų savaičių gautumę 
reikiamą skaičių naujų narių 
į chorą. ‘ ‘ 1 .

Choras išrinko drg. S. Kuz- 1 1 ' / 
micką pardavinėt “Workers 
Theatre,” kurio gauname 10 
kopijų į mėnesį.

Lyros Choras apsiėmė dai- 
nuoti Friešfašistinio Komiteto , ,,
rengiamam piknike, rugsėjo 
25 d. šalę rusų kapinių.

L. C. Koresp.

Kiek Įsidrąsinę ;;
Musą Bosai ; ■

HUNTSVILLE, Canada. — 
Vietinės odos apdirbimo dirb
tuvės bosai ant tiek įsidrąsiho, 
kad tiesiog nežmoniškai pra
dėjo elgtis su darbininkais. 
Daugumai darbą padalino kiek 
kas turi padaryti į 9 vai., q jei 
kas nepadaro—-turi dirbti 10- 
11 vai., bet jau už viršlaikį 
nieko nemoka. Gi tie, kurie

! padai’O savo darbą kokias 15- - p ** 
30; minučių' anksčiau, tai pri- ( 
meta dar ką jnors padarytį, ar- 
bą privalo laukti dirbtuvėje 
iki švilpuko. Kodėl gi, rodos, ' 
žmogus fe&Vo darbą atlikęs, ne
galėtų eiti namo ? j Mat, pa- •: 
razitams gražiau atrodo, kuo- 
met minia pageltusių, sveika- 
tą praradusių darbininkų, švil
pukui pasigirdus, veržias pro 
duris (ir tik per vienas duris! 
galima išeiti, kurios priešais 
ofisą) laukan. !

Taip, vienas šeimynos galva, 
11 metų dirbęs šioje dirbtuvė
je, išėjo 8 min. anksčiau. Ir 
už tai tapo išmestas iŠ darbo, 
nors to patvarkymo dar nebu- .r. 
vo. Dar tik tą dieną bosai 
rengėsi jį įvesti. Gi dalis dar
bininkų dirba tik ant pareika
lavimo ir jei kokiam pusvalan
džiui nėra ką dirbti; tai to jau 
neįskaito į darbo valandas. Pa
vyzdžiui, išvežiojant “extrac- 
tą” (ant jardo) arklys pametė 
pasagą, tai bosas pasiuntė mus 
namo iki bus pakausytas ark-

I lys. Panašiai ir kitose Vieto- 
' se.
I ,

Bet kas svarbiausiai, tai bo
sai nukirto pereitą pavasarį 
algas iki badavimo laipsnio.: 
Dabar moka tik 18 centų į 
vai. Kadangi čia pragyveni- i 
mas,^rangus ir daug dar ne- if 
dirbę pįlnę, laiką ir turėdami, 
šeimynas,, tai tiesiog badauja.'

i į ! . ■ i L ‘IL 1 » »♦
Nukirsdami algas, dar bošai 

paskleidė toltį blofą suramini
mui darbininkų, kad už dvie
jų savaičių duosią dirbti vi-

•siems pilną laiką ir dar pa- .(» 
samdysią visus, kiek tik ran- 

jdaši šiame miestelyje, bedar- 
bius. Mat, vengė, kad darbi-

I ninkai nemestų darbą, arba 
‘ nestreikuotų. Ttiomet jie tu- 
i retų jieškoti naujų darbinin-' 
kų, arba skebų, kurie dabar 
važinėja į didesnius miestus. < 
Nelengva juos susigaudyti.

Taip įsidrąsinę bosai naudo
ja visas naujausios mados gu
drybes išnaudojimui darbinin
kų. Gi blofas, tai jų viena 
viltis pratęsti išnaudojimą to
liau. .

AI. |

)



Puslapis Ketvirtas šeštad., Rugsėjo 24, 1932

BRUOŽAI IŠ SHENANDOAH, PA., PAR API JONU 
KOVU SU KUNIGAIS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

A. Arbačauskas
Kun. P. Abromaitis senai miręs,—virš! nok juos taip besąžiniškai aptūpdavo, kaip 

20 metų atgal. Jis, susimokinęs su vyskū- jir ^nkus. Tamsūs katalikai nesipriešino, 
pu, buvo pirmutinis žiaurus kirpikąs lie-1 Bet lietuviai geidė turėti ir savo tautos ku- 
tuvių katalikų Shenandoah parapijoj. Jo!niS^~nes parapijonų buvo gana, kad ir 
apgavysčių karčios pasekmės tęsiasi jau1 dviejų kunigų. Bet kun. Lenerkevi- 
virš 30 metų, ir jo įpėdiniai, kiti kunigai,! čiaus godumas tai neleido. Jis ir vyskū- 
tą kartoja ir iki siu dienų. Todėl reikalas ! pUį tikrino, jog pats abi kalbas gerai var- 
atkreipti atydą dar tikinčių darbininkų, toja, ir jam čia kito kunigo nereikią. Ži- 
Kam jie tiki? Ir kodėl tąsosi su kunigais noma, jis melavo! Tikrenybėj jis galėjo 

a . ... ..... 4....^. sunkįai ištarti vos keletą žodžių, ką išmo-po teismus—teriojabi su jais, ir tarp savęs?
Buvęs ten tais laikais per 10 metų para- k0 nuo savo vargonininko D. T. Bačkaus- 

pijonu, gerai žinau kun. Abromaičio bei ko (Taradaika.). 
kitų kunigų besąžiniškus darbus—veidmai
nystes. Čia ir stengiuosi, remdamasis fak-' 
tais, smulkmeniškiau nušviesti!

Yra draugų, kurie išsireiškė, jog never
ta daug eikvoti energijos kovai prieš re
ligiją. Girdi “kapitalizmui sugriuvus, ti
kybos pačios išnyks!” Kad išnyks, tai tie
sa! Bet kapitalizmas pats nesugrius; jį 
turės nugriauti masės, per kovas! Gi ku
nigija, su religijos’ pagelba, laiko užtverę ’■ 
tamsybės siena dar milionus darbininkų,—! 
neprileidžia prie susipratimo, prie jau ko- į 
vejančių masių už pasiliuosavimą iš bjau-! 
raus išnaudojimo sistemos!

Todėl, juo aiškiaus, labiaus kunigija nu- 
maskuojama, akyse tikinčiųjų, tuo dau- 
giaus nustoja jiems tikėję, ir nusikreipia • 
kaipo nuo apgaudinėtojų.

Lietuvių—Lenkų Parapija
Pirm 1890-tų metų, kiek pasidauginus 

lietuvių-lenkų Shenandoah’ryj įsteigta jų 
parapija. L i e t u v is kun. Strupinskas 
abiem kalbom ten mulkino. Tačiaus jis 
mylėjo labiau mulkinti parapijonkas! Tū
li parapijonai, jam to pavydėdami, pradė
jo persekioti. O kad dvasiškas tėvelis dar 
nebuvo toks gudrus apsisaugoti kaip šian
dieniniai, tai buvo sugautas ir nutraukta Į bačka pinigir krauna, 
fotografija davatkas belaiminant! Už tai sniarldai iškeikė už jo šmeižimą! Bet kar- 
biuvo apskųstas. Vyskupas, tokiam įrody- per pamokslą, ir pats padarė juokingą 
mui esant, savo tarną išsukti negalėjo—; pareiškimą! Girdi. “Turiu pinigų, turtu 
atėmė iš jo teises klebonavimo, ir išvarė iš, pinigų, bet ne bačkas.” 
parapijos. ' taip tas dvasiškas piomo savo “dur-

Po tam, kun. JKeaUrkevičius (tikras len-Įnas avis” besąžiniškai engė'! ” 
įkas), nors lietuvių kalbos nemokėjo, vie-j (Daugiau bus)

Tuomet šių tautų žmonės veik visi bu- 
i vo katalikai ir dar pilnoje dvąsios tamąy- 
; beje. Tai šis kunigas su jais elgėsi nely- 
I ginant kaip su kaimene gyvulių! Jis juos 
i taip ir vadindavo betvarkydamas bažnyčioj 
! reikalus. Prie to buvo žiauraus būdo, ne- 
1 paprastai didelis, tvirtas vyras. Jis baugi
no ne tik “pekla,” “šėtonais” bei kitais ga- 

! lais, o ir savo fizine spėka. Pavyzdžiui, pas 
i jį tūli turėjo nusipirkę ar nusisamdę lon- 
j kas. Na, toks radęs savo lonkoj jau be- 
! sėdint, prašo išeiti. Kartais neklauso, nei
na, susibara. Kunigas, išgirdęs, ar gavęs 
skundą ir atatiesia per bažnyčią. Na, o 
jei užsispyrėlis ir kunigo taip greit nepak
lauso, tai už apikaklės ir lauk!

Kad ir mišias laikydamas, jei patėmijo 
ką ne po savo kamanda, tai ir rėkia—gra
sina. Arba švyst, arnotą nuo savęs ant 
altoriaus, ir eina daryti tvarką. Jau tada 
jei gali tai neškis!...

Pats tą bažnyčią lankydavau, ir viso
kius to kunigo bjaurumus matydavau.

O jau godumas turtų; taip jo gerklė ir 
skambėdavo doleriais! Jis jų ir turėjo pri
silupęs:—net pajuokiančios kalbos buvo pa- 
sklydę, kad “kun. Lenerkevičius kelintą n Tai jis išgirdęs,

MENO SKYRIAUS DALIS
Vėl Pora Naują Kūrinėlių

Iki šiol dar neturėta Raudonosios Armijos 
maršo. Dabar jau ir ta spraga užpildyta. 
Meno Sąjunga išleido kūrinėlį “Budiono Mar
šas.” Kūrinėlio žodžiai paimtas iš “Revoliu
cijos Dainų.“ Muzika tos pačios dainos “Red 
Cavalry.”

’ žodžiai šio maršo sekamai skamba:
Mes raudonieji raiteliai,
Ir apie mus
Apsakymai pasiekė jau
Visus kraštus.
Kaip naktimis žvaigždėtomis, 
Ir dienoms debesėtom:s
Galingai ir drąsiai
Mes einame kovon.

Baigias dienos vasarėlės, 
Tuoj ir šaltis atkeliaus, 
Buvę gražios, puošnios gėlės 
Jau žydėti pasiliaus.

ūžia vėjai, ūžia, sako: 
Keisis išvaizda gamtos. 
Mūsų akys j ieško tako,— 
Išeities kito—kitos.

* >i: *
Lekia mintys, skina kelią, 
Naujais puošiasi vaizdais, 
Mūsų ūpą vėlei kelia, 
Ir apkaišo j j žiedais.
Lai sau rūstūs vėjai ūžia, 
Mes visai nepaisom jų, 
Mes—lyg vėtros per giružę— 
Siekiam siekinių naujų!

MONTELLO, MASS.
Šį Vakarą šokiai

Rengia LDSA. 22 kuopa, grieš 
ra orkestrą, vadovybėje Patsus. Kvie
čiame skaitlingai atsilankyt.

Rengėjai

ge-

HARTFORD, CONN.
Conn. Darb. Organizacijų Kuopoms 

ir Draugams
Draugai ,.spaudos pikniko komisi

ja norėtų kuo greičiausiai padaryti 
atskaitą pikniko, bet kolei nebus su
grąžinti įžangos tikietai, nebus ga-. 
Įima tai atlikti. Kuopos, Chorai ir 
pavieniai draugai, iš kolonijų ir. vie
tiniai, greitai sugrąžinkite tuos ti- 
kietus, kuriuos priėmėt del platini
mo. Iš kitų kolonijų siųskite šiuo 
adresu: J. Žemaitis, 37 Ledger St., 
Harford, Conn.

nio Darb. Apsigynimo klausimu. Su
sirinkime dalyvaus ILD. Distrikto 
organizatorius d? Lippa* kuris supa
žindins. dalyvius su ILD. veikimu ir 
tt. Visi lietuviai darbininkai priva
lo dalyvauti, nes Tarpt. Darb. Apsi
gynimas yra viena iš svarbiausių 
darbininkiškų organizacijų, atlieka 
milžiniškus darbus gelbėjime politi
nių kalinių, kovoja su deportacijos 
pavojum, šelpia kalinių šeimynas ir 

į t.t. Ateikite visi išgirsti apie virš- 
j minėtą organizaciją. Įžanga visiems 
I veltui.

Komi tetas.
(227-228)

(228-229)

HARTFORD, CONN.
Draugiškas Piknikas

Ateinantj sekmadienį, rugsėjo 25 
d., Nevingtone, Conn., Laisvės Cho
ras rengia draugišką pikniką. Įžan
ga nebrangi, o choras, kaip visuo
met duoda gerus valgius ir gėrimus, 
tai ir šį kartą vaišins svečius drau
giškai. Visus choro draugus ir rė
mėjus kviečame atsilankyti ir tuomi 
paremsite kaip moraliai, tai ir f i- j 
nansiniai chorą. Koresp. !

(226-228) Į

GREAT NECK, N. Y. .
Visuotinas lietuvių susirinkimas ir, 

prakalbos, rengia Great Necko dar- 
v ... , .. . .. bininkiškos organizacijos, pirmadie-svaziavimo bus priimami nauji j . .... . r/ a4.,.„„D .... . Ini, 26 d. rugsejos (Sept.), Z. Strausu vienu trečdaliu isto-;, , . _. . e. , . -r, >.... , .. i kaus svetainėj, 139 Steamboat Rd.užsiregistruos ant šio I ... „... . . , . . . . . Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbėstaipgi bus įvairiu žais-, . , .. T, . , T, . !, , _ ' A. Bimba is Brooklyno. Kalbėtojaslenktynes suaugusiu ir i . . .... .. . . , . .J ; plačiai aiškins šią bedarbę, jos prie-1

1 žastį ir kaip reikės iš jos išeiti. Nu- 
I rodys, ko darbininkai gali tikėtis iš 
' šių prezidentinių rinkimų ir už ku- 
! rią partiją mes lietuviai turėtume 

Taip pat bus labai svarbu

PHILADELPHIA,' PA.
Liet. Darbininkų Susivienijimo 5-ta 
kuopa rengia didelį ir puikų išvažia
vimą, nedėlioj, 25 d. rugsėjo (Sept.) 
Gerbiamoji lietuvių visuomenė, ant 
šio
nariai pigiau 
jimo, kurie 
išvažiavimo, 
lų, kaip tai 
jaunuolių; bus leidžiama keletas ge
rų daiktų laimėjimui. Bus priga
minta skanų valgių ir gėrimų.

KELRODIS: Imkite karą ant 5th
St., No. 50 ir važiuokite ik galui ir i balsuoti, 
persimainykite ant karo No. 26. Ga-i išgirsti apie tai, kodėl darbininkų 
Įima imti karą ant 9th St. No. 47 ir į judėjimas yra puolamas ir persekio- 
persimainyti ant Onley Ave., a......
26 karo ir išlipkit Burlhome Park. | £<>« dienraštį 

Visus širdingai kviečia,
Rengimo Komisija.

ant j jamas, kodėl priešai įskundė Chica- 
Vilnį” ir suareštavo 

redaktorius ir manadžerj. Įžan- 
visiems veltui. (226-228) |

1 du
i
iga

į SHENANDOAH, PA. 
i Priėšfašistinis
I pikniką, kuris 
| dieną rugsėjo riiiKiinas, nuris įvyns rugsėju 4.1 u., 1 .

r, o* 1 4. • 100 a+ i Rusu Kapinių.Zen. Strauko svetainėje, 139 Steam- - . 1 . -

GREAT NECK, N. Y.
Bedarbių Atydai

Svarbus Bedarbių Tarybos 
rinkimas, kuris įvyks rugsėjo 27 d

susi-

boat Road, Great Neck, N. Y., 7:30 
vai. vakare. Įžanga visiems veltui! 
Draugės ir draugai, siaučiant bedar
bei, randasi pas mus daug įvairių 
dalykų,apkalbėjimui. Todėl kaip be
darbiai, taip ir dirbantieji malonėkit 
atsilankyti į viršminetą susirinkimą.

Bedarbių Tar. Kom.
(228-229)

EASTON, PA.

2 vai. 
svetai-

, Nedėlioję, 25 d. rugsėjo, 
po pietų, Easton Baking Co. 
nėję, <36 N. 7th St., yra rengiamas 
labai svarbus susirnkimas Tarptauti-

Komitetas rengia 
įvyks nedėliojo, 25 
(September), Sale 

Bus graži programa 
su dainomis, prakalbomis ir šokiais, 
pradžia 10 vai. ryte. Programa pra
sidės 4 vai. po pietų. Pelnas nuo 
šio pikniko .yra skiriamas gelbė
jimui poltinių kalinių ir jų šeimynų. 
Skaitlingai dalyvaukite šiame pikni
ke, kol dar laisvi, teikime moralę ir 
materialę paramą ’kalėjimuose pū
domiems, draugąmą,.. stiprinkime juos J 
dvasioje kaipo kovotojus už> darbi--i 
ninku klasės reikalus.
/Parko rengėjai nepažymėjo-A-Adm.) i 

.■ š ' ; " (226-228)

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedeliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIF Č3 75

hourly One Way
EXPRESS 9
SERVICE '

BALTIMORE _____________ $4.00
BOSTON __________________ 3.00
WASHINGTON ____________ 4.75
RICHMOND _______________ 7.50
PITTSBURGH ________  8.00
DETROIT _________________ 13.50
CHICAGO _________________ 17.00
ALBANY and TROY_______4.00

ROUND TRIP ___________ 5.00
KAINQS ROUND TRIPSŲ 
Labai Smarkiai Nužemintos

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31.1 St., Cnick.rlnff 4-1600

Tai vesk, Budionai, 
Mus drąsiau mūšin! 
Perkūne trenk!
Tegu gaisrai aplink,
Juk atsidavusie didvyriai mes, 
Gyvcnims visas mūs.
Y r kova!

laiku Meno Sąjunga galės pilniau aprū- 
ir mūsų solistus. Vienok kol kas dar 

kurios apibudintų

I ’

Ir

Budionas—mūs broliukas, 
, S v mumis ęis visk , . 
Įsakymas: “Neliūsti 
Ir žiūrėt pirmyn!” . 
Su mumis Vąrašylovas 
Raudonas karžygys. 
Mokėsim k fan ja5 liet ’ 
Už Es-Es-Es—ir Er.

. Paskutinis posmas šio maršo apleistas.
tai labai gerai padaryta. Paskutiniame pos
melyje yra netenkama, nusenusi mintis, tdar 
iš Sovietų Sąjungos piliečių karo laikų, 
įterpta net toki išsitarimai, kaip kad “duoki
te šen Berlynus ir Kaunus.” Tai atrodo, 
kad Raudonoji Armija nieko nesiskirtų nuo 
imperialistiniu armijų. Išrodytų, kad jos 
tikslas .imperialistinis.

Vienok ir visame Šiame marše nėra teisin-' 
go Raudonosios Armijos apibudinimo. Vie
nok šitas maršas turi savo vertę ir ragina dar
bininkus kovon.
I Kitas kūrinėlis, būtent: “Lai Sau Rūstūs 
Vėjai Ūžia,” gamintas solistams, žodžiai 
draugo Puolio Sūnaus. Čia paduodame visą 
turinį: 4

Su 
pinti 
yra didelė stoka dainų, 
darbininkų, gyvenymą.

Mūsų menininkams reikėtų kreipti daugiau 
domės Į tai, kad ir gamtos apdainavimas bū
tų sujungtas, su kasdieniniu darbininko ar
ba , darbininkes gyvenimu. Gamta, ruduo, 
žierria, - Vasara, paliečia darbininką arba dar
bininkę daugiau, negu turčių klasę.

Kuomet turčiai naudojasi gamtos grože— 
jūrų ir sodnų žavėjančiais vaizdais, kuomet 
žiedų ir oro kvapsniai vilioja kiekvieną prie 
savęs—7į laukus, tai darbininkai. turi dirbti 
tvankiose landynėse, prie karštų pečių, vir
tuvėse ir tt.

k

Daugeliui darbininkų, kuomet pats gamtos 
gražumas, reikia kentėti dar didesnį karštį 
ir nuovargį. Vadinasi, kuomet turčiai gė
risi gamtos grože, kuomet jų gyvenimas pa
čia gamta pasigerina, tai daugelio darbinin
kų gyvenimo skurdas padidėja.

Imkimė ir žiemą. Kiek darbininkai priken
čia nuo šalčio? Kiek jų sušąlą ir apserga šal
tose landynėse. Kaip matome, tai gamta vi
suomet paliečia darbininką.

Todėl geresni ir- pilnesnį būtų gamtos vaiz
dai, kuomet jie surišti su darbininkų gyveni
mu, siekiais, kovomis ir laimėjimais.

. M- tas.

14 STEBINANČIŲ DIENŲ 14
SOVIETŲ SĄJUNGOJE .

MATYKITE LAPKRIČIO 7-TOS APVAIKŠČIO.HMĄ
. PENKIOLIKOS M. SUKAKTUVIŲ

RUSIJOS REVOLIUCIJOS

$215.00 ir Aukščiau
Pilnoje World Tourists, Inc. vadovybėje, jimant: Leningrad* 

Moskow, Ivanovos Vosnesenk ir po kolektyves farmas
IŠPLAUKIMAS SPALIŲ-OCTOBER 20-tą DIENĄ

' Laivais: BREMEN-STUTTGART•
Į šitą tourą įeina moderniška trečios klesos per Atlantiką 

pasažieriams komfortiškuose kambarėliuose (cabins) su įtai
sytu vandeniu, 3 kartai valgio per dieną kelyje ir Sovietų Są
jungoje, miegami kambariai, išaiškinimai matomų dalykų ir 
įstaigų ir Sovietų viza ant 30 dienų.

TRUMPESNĖS TOUROS KAINUOJĄ TIK

$185.00
WORLD TOURISTS, INC.,

175 Fifth Avenue, New York City.
TEL.: Algonquin 4-6656-7-8

NORTH GERMAN LLOYD

KONCERTAS IR BALIUS
Atidarymas Liet. Svetaines Steičiaus

243 Front Street, New Haven, Conn.
RENGIA LIET. NAMO KOOP. BENDROVĖ

Atsibus 24-tą d. Rugse jo-Sept., 1032
Koncertas Prasidės Lygiai Kaip 7:30 Vai. Vakare

Programa Susidės iš Dainų, Duetų ir 
Kitokiu Muzikos Kavalku w V-

šokiai Prasidės Kaip 9-tą Vai. Vakare; Griežš
Vietinė Puiki Orkestrą; Įžanga 50c Ypatai

Anna Klymkdwska, Sopranas

T > «

Gerbiami Vietiniai ir Apieiinkės Lietuviai:—
Per daugelį metų mes laukėme progos įsigyti 

svetainę su visomis vigadomis. Taigi šiandien 
jau sulaukėme tos laimės. Turime svetainę su 
žiu steičium jau užbaigtą.

Bendrovė apvaikščiodama atidarymą naujo 
čiaus, kviečia visus atsilankyti ir pamatyti, ką 
drovė už jūsų grašius nuveikė.

Lai nei vienas nepasilieka nematęs šios didžiulės 
iškilmės N. H. lietuvių istorijoj! ?

Kviečia L. N. B. Komitetas.

savo
mes
gra-

stei- 
ben-

L1WUV
feįįjvGERIAUSIfl DUONA/
^SSCHOLES BAKING 14
WiVr |y 10 SCHOLES STR. BROOKLYN, NyM

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų, duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo

I keti gydytojui.
Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© * ir apieiinkės, 

kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

, 10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

Ar M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST„ DETROIT, MICH.
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.w., šeštad., Rugsėjo 24, 1932

didėja jų Vadai fios.

WASHINGTON. — Gele- Anglijos Darbininkų

Ex ant
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.jis <t>
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Žvalgas. <i> NEDeLIOJEKo-

RENGIA AIDO CHORAS SU K. MENKELIUNIŪTE BENDRAI

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE,
Rep.

BROOKLYN, N. Y. Mire

Redakcijos AtsakymaiSalė Atdara
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B. Dovidonis

gerai.
gražias, 

Kadangi 
pamokas,

• r'.’ - j f j .1. « • . r^-į ' ■ ■ • » •

tesnes forinas ir kuomet1 sveti;
m as <

Tas 
yra 
Nė- 
na-

be- 
buš; 
vis- 
pa-

Tėvelio 
d. spa- 
i LLR

Vilnim”

NorwOodo Žinios; iš ALDLD 
9 Kp. Susirinkimo

Vietinis bosų “Easton 
press,” rugsėjo 16 d., pranešė, 
kad jau pašalpos fondais išsi
baigė'ir tik pakaks ant savai
tės kitos ir priduria, kad jei

jam 
tai 
paramą.

ir pir-

Prie kome- 
koncer-

.g,Choro parengimą bus iš kalno 
. tik 25 c., o 

35c. Tikietai jau 
Dabar juos galima

4 d., Minersville, 
Boleslovas Dovido- 

Priežastis—sausligė. Per

—o—
Bedarbiais, Pąęalpa 

Sustabdoma

EASTON, PA.

Koresp. Biuro Nariui,Dėt-, 
i.-—-Apie tą kunigą. įr 

ą jąų buvp . “Laisvėje,” 
. j.'/1 '.■.□'i. t ■ ;

,s

J | dėjo tą pačią istoriją, kad no-j .
- n gauti daugiau pašalpos, tai ; ALDLD. 13 Kp. Su

kreipėsi prie prezidento
Hooverio, kad jis sulaikytų, 
algų kapojimd. Šitie vadai! LIVERPOOL, Anglija.

Rugsėjo
Pa., mirė

O OA IT 1 !niS. jl iiczjcovio----- j.

j:30 Vai. po pastaruosius apie tris metus jį

negali j Pei’kant tikietą 
O čia dar kūdi- j lDpe. (luriJ 
Reikia gyduolių, 

atsidarius,

Is

Supuvę Politikieriai Kėsinasi Išgėdinti
Bedarbiu Moteris už Pašalpas

komisijos tikslas ruošti įvai
rius parengimus, kaip tai: pas
kaitas, diskusijas, prakalbas, 
teatrus, koncertus ir balius 
—šokius. Komisijos užduotis 
skleisti darbininkišką apšvie- 
tą. Finansavimas vietos dar
bininkiško veikimo ir 
lis taip pat yra kom.

9 kuopa nusitarė 
T. D. Apsigynimą,

Jei 
mybių, tai ir daugiau

Rugsėjo 12 d. įvyko 9 kp. 
susirinkimas. Atsilankė tik 10 
narių, įstojo vienas naujas, 
seniau buvęs veiklus draugas, 
ypatingai Rumford, Maine, gy
vendamas daug veikdavo dar
bininkiškose o r g anizacijose. 
Pasitikim, kad d. J. Plioplis 

^nuo dabar pradės imti daly- kant 5 dolerius, 
vumo darbininkiškame veiki
me ir savo patirtus žinojimus Tarptautinį Darbininkų Apsi- « . • « • • ' • rr, t—v * i 1 • n

naciona- 
darbas.

Įstoti į 
pasimo- 

bus gali- 
rems

Puslapis penktas

tas ir pavesta finansų sekr., 
kad kuoplačiausiai pardavinė- 
jus tuos kuponus. Dirbanti 
darbininkai, kaip L.D.S. na
riai, taip ir pašaliniai, turėtum 
paremti Komunistų Partijos 
rinkimų kampaniją, nes tai 
yra darbininkų klasės partija. 
Todėl ir paramos tikisi tik iš 
darbininkų.

panaudos tinkamesniam išvys- į gynimą. T. D. A. atlieka la- 
tymui darbininkų veikimo I bai didelius apsigynimo dar- 
Norwood’o kolonijoj. bus. Norwood e yra dar daug

f Komisija rinkimui piliečių 1 pažangių darbininkų, kurie 
parašų, kad uždėti Komunis- į turėtų tuojaus įstoti į ALDLD 
tų Partijos kandidatus 
Massachusetts valstijos 
to, raportavo, kad j 
liolika ir lietuvių 
rašų. Del trumpo 
ir del komisijos 
lietuvių piliečių parašų surin
kta ne daug, sulyginant su ki
tų tautų surinktais parašais.

Finansų sekretorius rapor
tavo, kad iš Centro yra pri
siųsta kuponų del paramos 
Komunistų Partijos rinkimų

* kampanijai. Kuponai yra iš
dabinti ir jau yra renkama į 
parama partijai. 9 kp. yra | 
skirta surinkti 15 dolerių ar
ba daugiaus. Išrinkta dji de
legatai į A.L.D.L.D. 7-to Aps-! 
kričio metinę konferenciją,' 
kuri atsibus 25 dieną rugsėjo, | 
So. Boston, Mass. Delegatai j ra nej vįeno suspenduoto 
yra dd. Zaruba ii Sarapas. j rj0 Visi geram stovyj.

Apkalbėjus žieminio sezono. imta nuo ALDLD Centro 
veikimą, nutarta suorganizuo-1 miteto prisiųstos* dvi knygutės 
ti bendrą komitetą iš trijų'kuponų del finansavimo Ko- 
kuopų: A.L.D.L.D. 9 k p., munistų Partijos rinkimų

^LDSA 44 kp. ir LDS 3 kp. Tos kampanijos. Laiškas priim-jri

ant I 9 kp., kaipo apšvietos ir kovos 
balo- organizaciją už darbininkų 

gauta ke-1 reikalus.
piliečių pa
laiko, o gal 
nerangumo

LDS 3 Kp. Paaugo 4 Nariais
Rugsėjo 14 d. įvyko LDS 3 

kp. susirinkimas. Narių susi
rinko gana skaitlingai. Įstojo 
4 nauji nariai. Visi priimti ir 
daktaras ant vietos išegzami- 
navo. Rado visus sveikais. Li
gonių šiuo tarpu yra dvi. Nu
tarta prisidėti prie sudarymo 
bendro komiteto bendram vei
kimui žieminiam sezonui. Se
kančiam susirinkime nutarta 
turėti paskaitą sveikatos klau
simu, kuri bus partraukta iš 
centro, šiame susirinkime jei
gu turėta net $106.85.

' parodo, kad LDS 3 k p. 
{jau masinė, iš 70 narių.

Norwoodo miestelio valdi
ninkų ir politikierių visas su
puvimas iškyla į viršų. Ugnia
gesių “čyfas” už “graftus” 
jau prašalintas. Mr. A. B. 
Rodgers, gazo ko. gaspado- 
rius ir pirmininkas Norwoodo 
Bedarbių šelpimo Komiteto 
sugautas išnaudojant bedar
bio moterį lytiškai. Mr. Rod
gers yra žymus republikonų 
partijos šulas. Rodgers areš
tuotas 12 d. rugs., kuomet jis 
padarė užpuolimą ant mote
ries Foley, 6-šių kūdikių mo
tinos, norėdamas turėti “gerą 
laiką.” Mrs. Foley del 8-nių 
šeimynos narių gaudavo 9 do
lerius į savaitę. Aišku, 
žmonės su 9 doleriais i 
pragyventi, 
kis susirgo, 
taipgi, mokyklom 
reikia vaikam drabužių. Skur
do priversta, 6-šių kūdikių 
motina kreipėsi į welfare per 
poną Rodgers, kad gauti dau- 
giaus paramos. Rodgers at
ėjęs pas ją, reikalavo, 
Mrs. Foley duotųsi 
tiškai išnaudoti ją, 
suteiksiąs tinkamą 
Kadangi Rodgers jau 
miau iš jos to paties reikala
vo, tai ji pasakė vyrui ir poli
cijai. Ir kai dabar Rodgers 
atėjo, tai Patrick Foley su 
dviem policistais skiepe pa
sislėpę laukė Rodgerso atei
nant. Rodgers atėjo ir pra-

^milžiniškas koncertas
Nedėlioja, 2-td Dieną Spalių - October, 1932

949 WILLOUGHBY AVENUE,

$1.00

ir 75c Ypatai

Vien tik į

Šokius

50 Centų
Aido Choro Mer ginu Sekstetas

turi jam būtį “gęrąĮ’. L priėjo-vo daugiui panaši į pamokslą, Cp]p7|nlrpl|priiic AntFAlL 
prie to, kad Mr. Rodgers įsi-jir užbaigdamas, dalyviams pa-.” H®
stūmė ją į miegtūmį ir parver-. 
te moterį ant lovos. 
pu 
go 
B. 
tik

Foley su policistais užbė- 
į stubą ir art__
Rodgers, kuris 
po $500 kaucijos.

Apie tai parašysiu atskirai 
ir plačiau, surišdamas ir lietu
vių politikierius^ Tie sutvėri
mai ranka rankon darbuojasi 
su tais supuvimu dvokiančiais, 
politikieriais.

Francija ir Anglija nepri
pažins Mandžurijos val-

, Jos palaikysiančios
Ameriką prieš Japoniją.

sakė: “sekite velionio pavyz-
Tuo tar-idį. . .”

Įleistais užbė- į pQ jaį(ioįuvįų nekurie daly-
estavo Mr. A. I . . n . Tztviai su Pruseiką pas Katmį

pas a y as j jo pU0^a> ^aįp pa^s __ ______________ »
“Naujojoj Gadynėj” į žinkelięčių brolijų lyderiai pra(je(]a plįstjs

“Suiro Tėvelio Nervai”, tai į 
pirmas šio sezono perstaty
mas Norwoodo scenoj. LLR 
Choras, po vasaroš atostogų, 
pirmas pamokas turėjo 20 d. 
rugsėjo. Komisija, kuri buvo 
išrinkta, pranešė, kad turi ant 
rankų gražią komediją “Suiro 
Tėvelio Nervai”,
dijos bus pridėta ir 
tinę programa.

Komedija “Suiro 
Nervai” bus sulošta 9 
lio (Oct.), įžanga į šį

platinasi. 
gauti pas visus choristus. O 
ypatingai pas N. Kručiutę ir 
M. Kasteckiutę, nes jos yra 
komisijoj ir deda pastangas, 
kad choro parengimas pavyk
tų visais žvilgsniais

Choras mokinasi 
revoliucines dainas, 
choras tik pradeda 
tai yra labai pageidaujama, 
kad visi choristai lankytųsi į 
pamokas ir naujų narių atsi
vestų. " Arba patys nauji atei
kite.

Rugsėjo 11 d. laikytame su
sirinkime, tarpe kitų klasių 
kovos reikalų, svarstyta ir bur
žuazijos užpuolimas’ant dien
raščio “Vilnies” su tikslu, kad 

į užgniaužus mūsų spaudą. Kad 
reikalinga parama vedimui 
bylos, visiems buvo aišku ir 
ant vietos tapo sumesta $6.50 
aukų. Aukavo: Po $1, J. Šla
pikas, A. Tarvydis, K. Judic
kas ir V. B. Senkevičiai. F. 
Urba 75c. Po 50c.: M. Švegž- 
dienė, K. Bakanauskas ir M. 
Urba. V. Stančikas 25c. Taip
gi instruktuota sekretorius pa
rašyti protestą prieš užpuoli
kus.

kankino toji liga; visos pa- 
{stangos pagyti negelbėjo. Dar 
tik buvo apie 40 m. amžiaus. 
Velionis paėjo iš Lietuvos, 

‘ Kauno rėdybos, Krakių vals
čiaus, Ažytepų kaimo. Ameri- 

, • • k°n atvyko 1913 .metais. .IJ- Lygiai 4:30 giąusia,, dirbo keptuvėse prje

Koncertas 
Prasidės

Šokiai 
Prasidės 
7:30 Vai 
Vakare

Dainuos LOUIS BARBARIA, Garsus Tenoras Italas
DRAUGAI IR DRAUGES! Tai jau ir garsusis koncertas, kurį rengia bendromis spėkomis 

Aido Choras po vadovyste d. B. Šaknaitės ir tik parvykusi iš Italijos drg. K. Menkeliun'ūte, 
kuri ten virš per du metus laiko specializavosi dailės srityje. Šiame koncerte d. K. Menkeliu- 
n’ute pasirodys tuomi, ką ji įgijo Italijoj.

• I

Šis koncertas kartu bus ir apvaikščiojimas Aido Choro 2,0 metų gyvavimo. Todėl, Choras 
prjfliruoš ir su geriausiomis dainomis, šio koncerto programa bus geriausia iš visų pirmiau 
buvusių. Dalyvaus Sietyno Choras iš Newark; dainuos Aido Choro pagarsėjęs Merginų Sek
stetas. Pasirodys su naujomis dainomis d. Kavaliauskaitė, soprano solo, ir daugelis kitų. Po 
koncertinės programos bus šokiai prie geros orkestnos iki vėlumos. Nei vienas ir nei viena 
nepraleiskite progos, dalyvaukite šiame koncerte, nes kito tokio nebus. 7

Drg. Klimiūtė, dainuos solo su Choru. . »
Širdingai Kviečia Aido Choras ir K. Menkeliuniūte.

i irtiirti irttini mi irti irti irtnrti wjww irti irti y w w gVw ww yw y w wnww mi wwww tfw ww w w *ai wm iai ww mi jAiwti wg w w ww ww wwmu

Prūsei k a 
rašo, surinko $14 savo. gazie- 
tai. Tai “gudrūs ląpe,’’ net 
ir šermenis panaudoja stiprin
ti savo priešdarbiųįnkišl^ai 
politikai ir jo ' smunkančiai 
“Klampynei.”

bjauriai apgaudinėja darbi
ninkus, ( fiodyęris yra tas 
suivėpiua^, Kurįę atvirai ir 
beįediškąi padeda bosarįis 
algas' nukap.ot. darbinin- 
kan^s, o jie p^ašo jo, kad jis 
sulaikytų geležinkelių mag
natus nuo užsimojimo 
darbininkų algų.

iš niekur paramos nebus per! Francija ir Ariglija 
Palaikys Amerikątą laiką, tai “countys” pašai-: 

pos skyrius užsidarys. Paskui 
nurodinėja, kad buvo kreipta
si ten ir ten, bet tik visai ma
ža -suma tikimasi gauti, taip, 
kad tik labiausiai reikalaujan
tiems bus teikiama “pašalpa”

Aiškiai pasakyta ir net pri
žadų nebedaro. Iki šiol vis 
dar buvo teikiama, kad ir mi- 
zerna pašalpa ir bedarbiai, 
kad ir nedavalgę, tačiaus tū
nojo ir laukė laikų pasitaisy
mo. Dabar pas kiekvieną 
darbį stovi klausimas, kas 
ryt-poryt. Ateina žiema, 
ko daugiau reikia, darbo
gerėjimo nesimato (daugiau
sia bedarbės paliesti geležies 
išdirbystės darbininkai), žod- 

Įdžiu, tiesiog susiduriama su j 
įbadu—anksčiau ar vėliau?

Tos tai priežastys verčia 
bedarbius jieškoti išeities! Vis 
didesnis ir didesnis skaitlius 
darbininkų prieina prie tos 
išvados, ką komunistai jau se
nai skelbia, kad per kovą te
galima ką no;rs ^tsie^ti ir by
riais pradėjo 'rašytis į Bedar
bių Tarybą, idant kovoti už 
“Unemployment Insurance” ir 
tuoj autinius reikalavimus. Su
prantama, kova nėra švelnus 
dalykas, bet kitokios išeities 
neliko, prašymai ir pasyvus 
laukimas nieko nedavė, tą ge
rai patyrė kiekvienas darbinin- 
kas-bedarbis. Tik per organi
zuotą masinį veikimą bus pri
versti bosai skaitytis su dar
bininkų reikalavimais, kad pa
gerinus jų būklę.

Cardones Piliečiui, Detroit, 
Mich.—Apie tą kunigą jau 
trumpai “Laisvėj” buvo rašy
ta. Jūsų naujai keliamų fak
tų, kad jisai turėjo kokią ry
šių. Su tą,perginą, ,Jkąd ,ir, jię 
labai te^įijigi,\jcoi kas negąlir 
mą laikryštin .dėty ijes jap gai
valas' galį kabintis teismu prie 
laikraščio, . Parašykite tuo- 
rpęt, kuomet įvyks .teismas ir 
bus tikri faktai, rekordai.

išvežiojimo duonos. Savo lai
kais priklausė prie da'rbipiplsų 
organįzacįjų,'. tąčiaus veikime 
aktyviai nedalyvavo. Vienok, 
kuomet • organizacijos kristali- 

į zav.oąj, prie.mė veikimo griež- 
11- — Ck j. .<? „.. .J J J ;u u „a

mas ęlementasišėjo t prįęą ir j roit, Mich. 
ųžatakavo darbininkų ., .judėji-{pOįįciętą 
mą’,^ tai. velicjįlįs, (ąįinptj.ząyp rašytą.. . jįsįj; rašinėlyje ;tij<, tą; 
tįenis, kurie puolė, antį vietinių pąį^^pakartojama... Tad nega 
dayJ?. p^ganiząęijmjr .nųo to lesime rašinėlį sunaudoti, 
laiko išęjp^ iŠ., orgamzącijų. Įy 
per, pąstąruosiųs 5 ar 6, mętu'ę j 
neprikląusė jose, šiaip, buvo 
linkšm^ųs būdo ir mėgo praš- 
matųUhįą.).......... . .

J0 !■;lav<-»i;is '>u' o. l>aręabęi)- 
tas,. Ęąstąpąjįi. ir ląidotųvėmjs 
rūpinosi ..Katinįs, nes pas. jįit(,- 

Žy.yęno ip , .velionis 
sirgdamas buvo« pavedęs jąni 
globoti $ąyo 
tuvės ,buvo ^prėngtos šaųpios, 
pasamdyta. bėn'as iš .2.0 m’uži- 
kdntų, parkviesta Pruseiką ir 
rugsėjo 7 d. tapo- palaidotas. 
Nulydėjus ant kalinių iPrusei- 
ka pasakė prakalbą, kuri bu-

Jy^sitLN’GTQN. — Hoo- 
veido :v§13žįą pradėjo šluo- 
11 laukan siu ui k mosiu s tar
nautojus darbininkus. . Lie-

O trane-
įą,..buvo .išvarta is .darbo 
3,055 tarnautojų. O palygi
nus su pelnai metais, šie
met tarnauto! * ’ ’v ’ ma
žesnis ari

Rugs. 22 d. bedarbiai vėl su
rengė protesto demonstraci
ją ir vėl juos užpuolė kruvi
na policija ir buožėmis su
mušė. , Daug darbininkų su
areštuota.

MANCHESTER, Anglija. 
—Daisy Hill Mill audiny- 
čios du tūkstančiai darbi
ninkų paskelbė streiką. 
Kompanija samd o skeb.us. 
Rugs. 22 d. įvyko smarkus 
susikirtimas tarpe streikie-

PARYŽIUS. — Valdžios rių iš vienos pusės ir skebų 
šulai puse lūpų kalba, kad • ir policijos iš kitos.

WORCESTER WORCESTER

UŽ MUNISTU PARfiJOS 
KANDIDATUS BALSUOTOJŲPIKNIKAS

25 Rugsėjo (September), 1932
OLYMPIA PARKE

• J ; : . t .

Dainuos :Aido Choras. Sporto Programą 
Išpildys Labor Sports Union ir 

Aido Choro Sporto* < Grupė

KALBĖS DRG. P. BUKNVS 
“Laisves” Administratorius, iš 

Brooklyn, N. Y.

Draugai Darbininkai! Skaitlingai su
sirinkite į savo Partijos rinkimų kam
panijos pikniką. Parodykite kapitalistų 
klasei savo klasinį sąmoningumą!

Laijfriiiiijtds GtaboHtfž
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausiaa ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo: valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon K1X6 
Keystone—Main 1417

SERGANČIŲ VYRŲ IR MOTERŲ CHRO
NIŠKOS LIGOS GYDOMOS

Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Nusilpimas, 
Ligos skilvio, žarnų ir Mėšlažamės, taip pat 
Pląučių ir Plaučinių Dūdų ir kitos bendrosios 
ligos Vyrų ir Moterų yra pasekmingai gydomis 
Sasitikimais, naujoviškais, moksliškais būdais.

[ano kainos yra nebrangios ir galima del išsi- 
mokčjimo patenkinančiai susirokuoti. Gydyme 
naudojama X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai ir 
Chemiški Egzaminavimai.

Veltui Patarimai ir Ištyrimai

DR. Z1 NS 110 EAST 16tb ST. N. Y.
Kasdįeų—9 į A, M. iki 8 P. M.
Nedeliom—9 A. M. iki 4 P. M.

Ęalba Lietuviškai
Įsikūręs 25 Metai
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Piliečių Parašu Rinkimas 
Reikia Pasmarkinti

Kaip Majoras McKee 
Sutaupys $25,000,000

Pasibaigia Dienos
Šviesos Taupymas

NEW YORK. — Rinkimas 
_ piliečių parašų už komunistų 

kandidatą į majorus Wm. L. 
Pattersoną 4uri būt varomas 
pirmyn. tyors vieno teismo tei
sėjas patvarkė, kad neturi būt 
dabar rinkimų į majorus, ta- 

visijčiaus Tammany Hali demokra- 
Itai kreipiasi į augštesnius teis- 

. 'mus, reikalaudami rinkimų.
i kur bus masinis mitingas. Kai- Dar nežinia, kaip tie teismai 
j bes Kom. Partijos kandidatas patvarkys; tad mes turime bū- 

'L Y. valstijos gubernato- ti prisirengę su savo kandida- 
' • Išgirskite, j tu.

kodėl darbininkai privalo bal-j Sekmadienį bus pasmarkin- 
suoti už Kom. Partiją; sužino-!tas parašų rinkimas. Nuva
lote, kokiais būdais * galima j žinokite į Queens Labor Ly- 
iškovot visiems bedarbiams re-1 cento, Forest ir Putnam St.; 
guliarę pašalpą kaštais vald- gaukite blankas ir parinkite 
žios ir kapitalistų; patirkite, ■ piliečių parašų.
kaip darbininkai gali atšilai-' --------------------
kyt prieš Uždarbių kapojimus. Pasveikinjmai Komilllistll 

Darbininkai, kurie turi au-* . T
tomobilius, yra raginami at- Spaudos Bazarui 
vykti su automobiliais 6 vai. I 
vakare į minėtą maršavimo 
pradžios vietą.

Visi į šio vakaro demons
traciją ir į prakalbas po de
monstracijos !

Į Demonstraciją Šiandie Vakare!
Kiekvienas Brooklyno lie- vieko kovoja ir kenčia, 

tuvis darbininkas ir darbiniu-1 Nuo 61 Graham Ave. 
kė yra šaukiami parodyt savo įkartu maršuosime į Grand St. į 
darbininkiškumą — dalyvaut Extension ir Havemeyer St., J 
bedarbių ir dirbančiųjų mar 
žavime.

Visi 6 valandą vakare šian-iį N. 
die susirinkite prie 61 Graham Tins, Israel Amter. 
Ave.,netoli Broadway, Brook
lyne. Tai bus centras, iš ku
rio prasidės demonstracinis 
įvairių tautų darbininkų žy
giavimas. Maršuojant gi, bus 
iškelta obalsiai kovos—už tuo- 
jautinį visų bedarbių šelpimą 
miesto kaštais, šauksmais ir 
dideliais plakatais maršuoto- 
jai sykiu skardžiai pareikš 
pritarimą Komunistų Partijai 
ir jos kandidatams šiuose rin
kimuose. Juk tai vienatinė 
Partija, kuri gina darbininkų 
reikalus. Del tų reikalų jinai 
tik ir gyvuoja, už juos iš viso

NEW YORK. —• Majoras 
McKee ketina sutaupyt mies
tui $25,000,000 per metus. 
Kaip? Nagi, per • “liuosnorį” 
nusimušimą algų. Tūkstančiai 
darbininkų ir mažiau apmoka
mų tarnautojų turės nusimušti, 
arba kad ne, tai bus pavaryti. 
O augštieji valdininkai jeigu 
del svieto akių ir sumažins sau 
algas, tai dar su magaryčiomis 
atsiims iš grafto.

Privertė Registruot ir 
Pavienius Bedarbius

JAMAICA. — Bedarbių Ta
ryba surengė demonstraciją 
prieš Relief Biurą, viešoj mo
kykloj num. 95, ir privertė 
biurą registruoti pašalpai taip
gi pavienius bedarbius ir jau
nuolius. Iki šiol sutikdavo 
registruoti tik vedusius.

Kodėl Laukiame Aido Rytoj Aido ir LDSA.
Choro ir Menkeliuniutės 1 Kuopos Išvažiavimas

Bendro Koncerto Forest Parke

NEW YORK. — Daily Wor- 
kerio, Freiheito ir Young Wor 
kerio bazaras bus nuo spalių 
(October) 6 d. iki 10 d., Ma
dison Square Gardene. Kas 
vakaras bus tarptautinė pro
grama, kurioj dalyvaus ir Ai
do Choras. Bazaro komisija 
atsišaukia į darbininkiškas or
ganizacijas, kad duotų apmo
kamus pasveikinimus į Baza
ro žurnalą. Tokius sveikini
mus reikia tuojaus siųsti šiuo PARSIDUODA 
adresu: National Press Ba
zaar Committee, 50 East 13th Į privažiavimas, 
St., sixth floor, New York Ci
ty.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bas rengia pirmų, šiam sezone savo 
balių, 12 d. lapkričio, savoje svetai
nėje, 80 Union Avė., Brooklyne. Pra
šome vietos organizacijų nieko ne
rengti minėtoje dienoje ir kviečiame j 
dalyvauti mūsų baliuje

irDar viena savaitė praeis 
jau turime daugelio laukiamą
jį koncertą Aido Choro ir d. 
Menkeliuniutės, spalių (Octo
ber) 2 dieną, Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne.

Tą koncertą padaryti sėk
mingu turi stengtis ne tik ai- 
diečiai. Kas tik jaučiasi dar
bininkų judėjimo rėmėjas, 
kiekvienas privalo garsint kon
certą, mobilizuoti visus į jį 
atsilankyti. Juk Aidas yra 
svarbi spėka mums veikti į 
mjnias su dainos meno pagel
ba. Tatai reikia pasakyti apie i 
Aido Chorą ypač paskutiniais 
laikais. Jis šiuose dvidešim
tuose metuose savo gyvavimo 
yra įstojęs į klasinį darbinin
kišką 
kada, 
virsta 
darbo 
reikalus, 
jasi ir darbininkiško teatro 
spėkos, kur kas kartas daugiau 
dalyvauja jaunimo. O juo ge
riau darbininkas klasiniai su
sipratęs, tuo giliau jis įvertina 
didelę rolę, kurią lošia tokia 
proletarinės dailės organizaci
ja, kaip Aido Choras.

Kaip atsižvelgiant į praeitį, 
taip ir žiūrint ateitin, Aido 
Chorui priklauso nuoširdi visų 
sąmoningų darbininkų para
ma.

Įvertinkim Aido Choro dar
bus praeityje ir jo siekimus 
ateičiai; skaitlingiausiai daly- 
vaukim jo 20 metų jubilėji- 
niame koncerte, kuris rengia
mas išvien su žymiausia Ame
rikos lietuvių dainininkė K. 
Menkeliūniūte.

Delei programos gi, kurią 
matote garsinimuose, nei vie
nas nesigailėsite, atsilankę į 
tą koncertą.

kelią labiau, negu bent 
Jo dainos vis daugiau

dainomis žadinančiomis 
žmones į kovą už savo

Aide, be to, auklė-j 
t • • 1 »V1 . J i

“Keturios Dešimts Pirmas”
Sovietų filmą iš Rusijos Revoliu
cijos Centralinėje Azijoje New 

Yorke Bus Rodoma
Nuo 15 ki 23 Spalių (October)
Rodys Workers Int. Relief or- 

ranizaciia paramai laivų darbi
ninku streikui, kuriuom rūpinasi

Marine Workers Ind. Union
BUS RODOMA 5th AVĖ 

THEATRE
Broadway ir 28th St.

NEW YORK /
Darbininkiškos draugijbK turi 

veikiai platinti to naveiksloštikie- 
tng ir tuomi pagelbėti laivųf dar
bininkams laimėt kovą
Įžanga 20c tiems, kurie išanksto 

Įsigys tikietukus •
Tuojau kreipkitės i “Laisvės” 

raštine ir paimkit tų tikietukų 
platinimui.

išva-
Ren-
Susi-

Rytoj, nedėlioję, bus 
žiavimas į Forest Parką, 
gia Lietuvių Darbininkių 
vienijimo pirma kuopa ir Ai
do Choras. Galimas daiktas, 
kad tai bus jau paskutinis iš
važiavimas šį sezoną. Paskui 
mūsų parengimai turės jau bū
ti svetainėse.

Būkite visi Aido Choro ir 
draugių moterų pirmos kuopos 
išvažiavime rytoj, rugsėjo 25 
d., kaip proletarinio meno bei 
dailės mylėtojai, taip darbi
ninkiško judėjimo rėmėjai. Pa
sakykite ir visiems savo drau- 

' gams-pažįstamiems apie šį iš
važiavimą. Paremiate chorą, 
kuris dailiskai margina įvairius 
darbininkų parengimus; pa
remkite ir mūsų 'darbuotojas 
drauges moteris.

Choro progresavimas pri
klauso nuo jūsų paramos; nuo 
gero choro stovio priklauso ir 
jaunimo telkimasis į jįjį.

Visi 
vime. 
arba 
oras, sueikite į 
tainę, 2 vai. po pietų; tuomet 
čia Aidas dainuotų lietuviškas 
dainas ir būtų abelnas pasi
linksminimas.

būkite šiame išvažia- 
O jeigu tą dieną lytų 
pasitaikytų peršaltas 

Laisvės” sve-

Komisija.

Svarbu Kriaučiams

4 th

bei 
pri-

NEW YORK. — šiandie 1 
vai. dieną prasideda distrikti- 
nis suvažiavimas kairiosios In
dustrinės Siuvėjų Unijos, Man
hattan Lyceum, 66 East 
St.

Lietuviai Amalgameitai 
jų šapų komitetai būtinai
valo turėti savo delegatus ta
me suvažiavime. Juk jeigu 
nežinosim, ką veikia ir ką pla
nuoja revoliucinės darbo uni
jos, tai' nežinosime nei kaip 
ištikro pradėti kovoti prieš už
darbių kapojimus, prieš darbi
ninkų metimus iš darbo ,prieš 
peklišką skubinimą ir t.t.

Siuvyklų darbininkai, kad ir 
neprikalusanti prie jokios or
ganizacijos, taipgi yra šaukia
mi dalyvauti šiame suvažiavi
me.

KriaucAus.

Išdraskė Bedarbių Būdas
NEW YORK. — Parkų val

dyba trečiadienį per savo ag
entus barbariškai išdraskė 17 
lūšnų, kurias bedarbiai buvo- 
pasistatę gyventi ‘‘Hooverio 
klonyje,” Central Parke. Pas
kui 24 bedarbiai tapo Areštuo
ti, kaipo “valkatos.”

Pripažįsta Milioną Bedarbių j
NEW YORK. — Cornelius 

N. Bliss, pirmininkas buržua
zinės Vargšų Padėties Gerini
mo Draugijos, ir tai apskait- 
liuoja, kad New Yorke dabąr 
yra bent milionas bedarbių.

Pašovė Vyrą ir Save
NEW YORK. — Anna 

laskienė, makliorė, kuri 
d ė”

Pu- 
‘gy- 

žmOnes su pagelba Kris
taus mokslo, norėjo nusišauti,
ant 31-mų lubų Benenson bil- 
dinge. Jos vyras bandė iš
traukti revolverį; tapo pašau
tas; paskui ir ji pati pasišovė. 
Abudu paimti į ligoninę, 
išgysią.

12 Mirė nuo Munšaino

bet

NEW YORK. — Trečiadienį 
ir ketvirtadienį mirė 12 žmo
nių nuo nuodingo alkoholio. 
Jų dauguma bedarbiai ir ląi- 
vakroviai.

Naktį iš šio šeštadienio į 
sekmadienį baigiasi dienos 
šviesos taupymo laikas. Eida
mi gult, atsukite kišeninius 
laikrodėlius viena valanda at
gal. Sieninius laikrodžius ne
reikia sukti atgal, bet reikia 
persukti vienuoliką valandų 
pirmyn, arba sustabdyti vie
nai valandai.

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas, 
Mokytojauja Nuo 1921 

(226-228) ! Autorizuotas ir Certifikuotas

PARDAVIMAI
1 1 kamba- 
Privatinis 
budavoji- 
neša arti

per

NEW YORK UNIVERSITY
šeimynų 

rių, 2 augštų namas.
, vietos yra 

mui 2 garadžių. Rondos 
$100 j mėnesi. Yra visi moderniniai 
įtaisymai ir pats namas dar paujai 
pabudavotas. Parduodame ant visai 

j lengvo {mokėjimo. Kreipkitės: 
j. 116-33 95th St., Ozone Park, 

arti Rockaway Blvd, stoties
PARSIDUODA lietuviška užeiga vi

sokiomis tautomis apgyventoje vie
toj. Kas nupirksi—nesigalės. Savi
ninkas galima matyti po pietų. 253 
Metropolitan Avė., Brooglyn, N. Y.

(228-229)

REAL ESTATE
MES PERKAM MORTGAGES IR 

PARDUODAM NAMUS. TURIU 
i LABAI PIGIŲ NAMŲ ANT PAR;
DAVIMO. Jeigu manote pirkti, tai 
atrašykite laiškų. Aš atvaduosiu pas 
jumis, parodysiu daugiau namų.

JEIGU kam reikia pinigų ant first 
ir 2nd mortgage ,galėtų gauti pas 
mane.

8448
J. STANKUS

63 Rd., Elmhurst, N. Y. 
Tel. Newton 9-5916

(227-230)

PARSIDUODA senai įsteigta vokiš
ka vieta, kur laikoma dabartinis 
alus, leidžiamas iš bačkų, geri ra
kandai ir visi moderniniai tam biz
niui įtaisai. Prie subway, “L.” ir 

J gatvekarių linijų. Gera biznio vie
ta, prie dirbtuvės. Parduodamas pi
giai ir duodama ant lengvų išmokes- 
čių. Kreipkitės į Thater, 761 Seneca 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(227-229)

MODERNIŠKIAUSI ĮTAISYMAI KEPTUVĖJE 
38-40 Stagg Street, Brooklyn, N.|Y.

1 Ai M. Balchiuaas, Savininkas Tel., Stagg 2-5938

Kaipo Piano Mokytojas 
Pradės Eiti Muzikos Mokinimo

Pareigas po

Rugsėjo (Sept.) 15-tos
Lekcijas Duoda Savo Studijose 

ir Mokinių Namuose
Jam pagelbsti Miss Ruth

Antpusat

STUDIJŲ ANTRAŠAI

1763 Cropsey Avenue
Tel. Bensonhurst 6-6631

929 Broadway
Tel. Pulasky 5-1538

981 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. Jefferson 3-6993

Telefonas i Btagg 2-9108

DR. A. PETRIKĄ
PETRICK /

221 S. 4th St.,Brooklyn, N.Y.

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
GAZO ANESTETIKA 

VALANDOSi
Nuo » vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Pėhktadiėniaui ir šventadieniais 

tik susitarus.

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

« gimdymo organų
DR. M. FILURIN

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės

NEW YORKE
Valandos nuo 10 iki 1 

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 2

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas jčirškinimais

NAMŲ SAVININKAMS 
GERIAUSIA PROGA !;

Norintieji budavotis namus, ar tu
rintieji namus ir esant reikalui 
taisyti: perbudavoti frontus, pa
dauginti ar pertvarkyti kambarius, 
sudėti naujus langus arba laiptus 
(skadus), norint pleišteriuoti .ir 

maliavoti, matykite:

JUOZĄ MICKŪNĄ
56 Stagg St., Apt. 26 
N.Y., arba pasiklauskit 

ofise
Stato Naujus Mūrinius

nius Namus, Puikiausios
Architektūros

Tai geriausias meisteris tarpe lie
tuvių. Kuriems tik Mickūnas yra 
naujus namus budavojęs, taisęs 
senus, pleisteriavęs, ar maliavojęs, 
visi jį rekomenduos, kaipo gerą 

ir už pigiai patarnaujantį 
budavotoją

Brooklyn, 
“Laisvės”

ir Medi-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT
Pabandykite 1

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

1 MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y

Tel. Evergreen 6-4614
Geriausia Studija Brooklyne. 

Ateikit Persitikrini.
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NOTARY
PUBLIC

TEL. STA 
2-5043

MATHEW P. BALLAS
( Bl EL A U S KAS)
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 4 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. ĮSTAIGA ATLIEKA . SEKANČIUS < DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM' PRIVAT1ŠKĄ. 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR < 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSU. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

IMMMMMMMM)Ot>QfMM)Q(>Qt W W W W W W W
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KRAUJO SPECIALISTAS 
Gydau fimiaa ir chroniikai vynj ir 

matarų Ilgu kraujo ir adaa. 
Padarau ištyrimų kraujo ir ilapama.

DR. MEER 
186 W. 44th St., Room 

New York, N. Y. 
Valanda* Prllmlmoi 

Ryto nuo 10 iki 1, Po pietų nuo 
iki 0 vai. vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po
Telefonas Lackwanna 4-2180

192

pletxj

Kojų Nesveikumai
Vokietys Specialistas F t»
Garankščiuotos krau- vAj*

jagyslės, niežinti ek- 
žyma, kojų skauduliai K/fljl
ir skausmingi kojų su- j
tinimai, paeinanti nuo yM /
gyslų jdegimo, yra gy- VĮų

domi bė operacijų ylJl
DR

Valandos:
Snbatomis
Apart Nedėldienių

MEYER eŽKj
208 West 54th St.

New York City
2 iki 6, Sercdomis ir
11 iki 1, 2 iki «,

Telephone, Evergreen 8-5310

J. GARŠVA
Graborius

UNDERTAKER
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiijoms, 
krikštynoms ir pabivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
(12 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Dickens 2-1182

Telephone, Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.
»'■ » 4 t k - '

JONAS STOKES
f 1, Fotografas i

ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
812 Marion St., 
kamp. Broad- 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naudoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausiai.

SKAITYKIT, PLATINKI!
“LAISVŲ.”
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DeKAVOJU pacientams
Aš dėkavoju visiems draugams už jų kreipimąsi prie | 

manęs del mano profesijos patarnavimo jų sveikatai ! 
praeityje ir aš pasižadu taip pat ateityje patarnauti 
jiems savo profesijos srityje, kaip aš tarnavau per 28 
metus.

; DR H. MENDLOWITZ
2220 AVENUE J BROOKLYN, N. Y.

Valandos: nuo 1 iki 3 po piety ir nuo 6 iki 8 vakare i

Telefonas, Midwood 8-6261




