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Imperialistims karas 
metais prarijo 12,996,571 u 
muštais karo fronte. Jis pan
ko 5,669,000 bekojų ir beran
kių bei kitaip sužalotų. 16,257,- 
000 buvo silpniau sužeistų. Vien į . ,
pinigais karo reikalams išleis-■ Dar Del PnpaZfflimO SoVietlJ
ta $186,623,637,000 ir sunaikin
ta namų, fabrikij ir kitokių trio- 
besiu už $84,510,000,000 vertės. 
Tiek tai žuvo gyvasčių ir tur
to tik karo srityje. Gi baisiai 
daug nukentėjo darbininkų kla
sė nuo ligų, kilusių del karo, ba
do, ir dabar dar moka pereito j 
karo lėšų padengimui visokius 
taksus. »

Sąjungos VISI Į DEMONSTRACIJAS PRIEŠ KARĄ Chinija Protestuoja

* Rugpjūčio 1-ma diena yra 
diena kovos prieš imperialistinį 
karą. Visame pasaulyje darbi
ninkai rengiasi prie masinių de
monstracijų ir pareiškimo soli
darumo savo tarpe. Kiekvieno 
darbininko pareiga dalyvauti 
demonstracijose.

MASKVA. — Sovietų Są
jungoje nesimato jokio nu
stebimo del to, kad Ispani
jos valdžia pripažino Sovie
tų Sąjungą. Nors į tai žiū
rima, kaipo į vieną SSSR 
laimėjimų Londono konfe-

'rencijoje, bet tas taipgi su
prantama, kaipo neišven
giamas viešpataujančio kri- 
zio spaudimo į kapitalistų 
valdžias rezultatas.

Oportunistai yra ne tik dar
bininkų judėjimo ardytojai ir 
buržuazijos ramstis, bet ir bai
liai. Paimkime mūsų renega
tus Prūseiką, Butkų, Kuodį ir 
Strazdą, kada ir kur jie pasiro
dė darbininkų demonstracijose? 
Jie tik savo liežuviui duoda lai
svę. “Laisvės” metinį pikniką 
bjauriausiai apmelavo. Jiems 
dar daugiau buvo pikta, kad jų 
piknikas buvo labai mizernas.

Fašistų Planai Prieš
Sovietų Sąjungą

Tais niekinimais tūkstančių 
darbininkų pasipiktino net kaip 
kurie juos sekanti asmenys, tai 
“misteris” Kuodis, “Naujosios 
Gadynės” bosas, rašo “pateisi
nimą.” Jis prikalba apie Eliza- 
bethą, Huntingtoną, Cliffsidę,

LONDON. — Vokietijos 
fašistų galva Hitleris para
šė knygą. Jos vokiečių kal
boje atspausdinta 750,000 
egz. ir dabar padarytas ver
timas į anglų kalbą. Kny
ga dėsto fašistų tikslus ir 
planus. Jie pasirengę išnai
kinti marksizmą, nes kitaip 
būk negali plėstis industri
ja ir negali būti laisvės. To- 
kis atbulas sapaliojimas. 
Kas liečia Sovietų Sąjungą, 
tai Hitleris sako, ikad ji yra

Worcester!, Maskvą,’ Angarietjl kaiP° teritorija vokiečiams 
šolomską ir pagaliaus apie savo; apsigyventi ir geriausia rin- 
fordą. Kam jis tą'daro? Tam, j ka. Suprantama, kad tą ga- 
kad didžiausiame glėbyje žo- lėtų fašistai padaryti, ta} 
džių paslėpus melagystės faktus.. reikia nuversti Sovietų val- 

džią ir pavergti tą milžiniš-Bailys! Vieton pasakyti, kad 
“Klampynė” melavo apie “Lais
vės pikniką, tai kalba visokias ką kraštą, 
nesąmones.

“Mister” Kuodis galų gale 
sako: “Tiesa, daugelis tame pik
nike buvusrų žmonių galėjo 
muštynių nematyti. Dideliame 
piknike būnant vienoj parko da- 
lyj arba svetainėje, juk ir ne
galima matyti, kas dedasi kitoj 
parko dalyj, lauke.” Tai kaip ir 
pasiteisinimas prieš tūkstančius 
apšmeižtų “Laisvės” pikniko da
lyvių. Bet tikrumoje norisi 
Kuodžiui išlaižyti Prūseikos- 
Butkaus bjaurų šmeižtą.

Štai ką Butkus ir Prūseiką 
Klampynėje rąšė po “L.” pik

 

niko: “Vienur atsirūgęs pliupt 
visą samagonką\ kitoj vietoj 
kilo muštynės, vie m gražiai 
“apdorota” antakiai'; kitoj vie
toj vėl būrys linijos vyry, dras
kosi už bačką alaus... staiga 
lietus laikinai numalšina visą 
revoliuciją, žmonės, viską pal
metę surėplioja (kaip kas pa
jėgia) salėti. Andriulio, Fulto- 
niūtės-PaltanaviČiūtės ■ prakal
bos .... laikinai įvyksta lyg ir 
mūšių paliauba. Bet neilgam.

Sukanka 19 Metą nuo 1914- 
18 m. Karo Pradžios

Rugpjūčio 1-mą dieną su
kanka 19 metų nuo pradžios 
imperialistinio karo. Rug
pjūčio pirmą dieną darbi
ninkai masiniai demonst
ruos prieš karą. Kapitalis
tinė spauda aprašo jau iš- 
anksto paskelbdama pereito 
karo dokumentus ir 
lankiai atsiliepdama 
Rusijos carą.

prie- 
apie

CHANG KAI-SHEKO VALDŽIOS 
VIEŠPATAVIMAS BRAŠKASHANGHAI. — Nan- 

kingo valdžia įteikė Franci- 
Ijai protestą prieš tai, kad 
i Franci j a užgrobė devynias 
! Chinijos salas. Supranta- 
■ma, protestai, protestais ir 
pasiliks. Nemažiau ji pro
testavo prieš Japonijos mil
žiniškus grobimus, bet ar 
tas sulaikė Japoniją nuo jos

Imperialistinis karas 1914-, tų mokama viršuj nurodyta 
1918 metais paplukdė pašau- • pašalpa iš valdžios iždo ir 
lį kraujuose. Jo sėkmėje,; 
užmušta 12,996,571 karo 
lauke, o milionai išmirė ci
vilių gyventojų. 16,257,000 
sužeistų ir 5,669,000 pasiliko 
be kojų, be rankų ir kitaip 
sukoneveiktų! Vien grynais 
pinigais karui išleista $186,- 
233,637,097. i 
mų ir fabrikų už $84,510,00- 
0,000. Karo skolas ir jo naš
tą dar ir dabar darbininkai 
neša ant savo pečių! 

i
Pasauliniai imperialistai 

ruošia naują karą už pasau
lio rinkų persidalinimą. Dar 
niekados pirmiau istorijoje 
taip įdūkusiai nesirengė 
prie karo, kaip dabar ren
giasi: nauji karo laivai, tan
kai, orlaiviai, kanuolės, kul- 
kasvaidžiai, nuodingi gazai 
ir kiti žudymo įrankiai ga
minami dienomis 
mis. Tik karo 
nežino krizio!

Karo liepsnos 
matosi Pietų Amerikoje ir 
Chinijoje. Kiekviena impe
rialistinė grupė vis daugiau 
ginkluojasi ir ruošiasi ka
ram r Visas ■ kapitalistinis 
pasaulis bile laiku pagata- 
vas pulti ant darbininkų 
valdomos šalies — Sovietų 
Sąjungos, nes ten nėra kri
zio, bedarbės ir Sovietų Są
jungoje sėkmingai budavo- 
jamas socializmas. Imperia
listai dreba tą matydami ir 
bijosi, kad kitų kraštų dar
bininkai nepasektų Rusijos 
darbininkų keliu.

Amerikos Jungtinės Val
stijos rengiasi visu padūki
mu karan. $238,000,000 pa
skyrė budavojimui karo lai
vų . $9,362,000 paskirta bu
davojimui karė orlaivių; 
$20,000,000 btidavojimui or
laiviams laukų ir $53,000,- 
000 modernizacijai armijos. 
Prie to jau pirmiau buvo 
paskirta karo laivynui ir ar
mijai $800,000,000. Tokias 

’ taiį pinigų krūvas išleidžia 
karo!

kapitalistų pelnų.
Gyvenimo produktai neiš-| 

pasakytai greitai brangsta:i 
pienas, duona, mėsa, dar-' 
žovės, ir viskas. Dolerio in
fliacija stumia darbininki- £ 
'ją į bado padėtį.

Kovon prieš Roosevelto
Sudeginta na- Nacionalinį Industrinį At-

budavojimo Planą, kuris I ---------------
darbininkijai reiškia vergi- n v-* nnnn a r 
ją! Sumažėjo SSSR Anglies

Pagaminimas

ir nakti- 
industrija

liežuviai

Bomba Sužeidė 5 Žmones
VIENNA. —- Graz mieste 

sprogo bomba ir sužeidė 4 
civilius ir vieną kareivį.1 prisirengimui . prie 
Sprogimas įvyko laike de
monstracijų. Policija pra
dėjo pulti ir vaikyti1 darbi
ninkus. Areštų nepadarė.

ją!
Kovon prieš algų kapoji

mus, už algų pakėlimą ir ge
resnes darbo sąlygas!

Kovon už tuojautinęx be
darbiams pagelbą ir darbi
ninkų klasės draudimą!

Visų tautų ir visų rasių 
darbininkai, jungkime savo 
eiles kovai prieš bado ir Į pjanas> Pagal planą kiek- 
vargo padėtį! Visi ir visos ; 
į 1 d. rugpjūčio demonstra
cijas!

MASKVA. — “Industrial- 
naja Gazeta” smarkiai kri
tikuoja Doneco anglies ba
seino vedėjus, kad neišpil
domas anglies gaminimo

SHANGHAI. — Chang 
Kai-sheko valdžios viešpata
vimas braška. Kiek laiko 
atgal jis pasiuntė pulką ka
reivių prieš nepasitenkinu
sias armijos jėgas linkui 
Machango, bet tie kareiviai 
prieš jį sukilo. Dabar 
Chang Kai-shekas buvo pa
siuntęs daugiau armijos 
prieš tuos sukilusius. Bet ir 
nauji pulkai prisidėjo prie 
sukilėlių, apsidrūtino mies
te’ Machang ir užėmė dar 
miestą Chujen. Chang Kai- 
shekas desperacijoje. Jis 
susišaukė ištikimų generolų 
posėdį į Kuling miestą ir su 
jais svarsto padėtį, ką jie

gali daryti prieš sukilusį ge
nerolą Feng, kuris Chakar 
provincijoje rengiasi duoti 
japonams mūšį; kaip atsi
nešti linkui Cantono val
džios, kuri paskutiniu laiku 
atsisako remti Chang Kai- 
sheką ir labiausiai susirūpi
nę apie Sovietinę Chiniją, 
kurią niekaip negali įveikti.

• Maršalas Feng sutraukė 
apie 60,000 armijos į Cha
kar provinciją ir rengiasi ją 
ginti nuo japonų. Praneša
ma, kad Japonija jau siun
čia armiją j Chakar provin
ciją. Japonai planuoja pul
ti ant tos provincijos ir už
imti vidujinę Mongoliją.

Neturite Pinigy-Duokite Karo Laivus

Italija Užgrobė Ketu
rias Graikijos Salas
ATHENS,- Graikija. — 

Fašistinės Italijos kūro lai
vai pribuvo į Egejiškas jū
ras ir jėga užgrobė keturias 
Graikijos salas, būtent Cy- 
naros, Mavria, Garos ir Dy- 
adi. Italijos fašistai iškabi
no savo vėliavas ir įsteigė 
radio stotis. Štai kaip el
giasi imperialistai—be jokio 
karo paskelbimo ima tą, ką 
nori nuo silpnesnių kraštų. 
Japonija užgrobė keturis 
kartus didesnį plotą, negu ji 
pati, Chinijos žemes. Fran
ci ja šią savaitę užvaldė de
vynias Chinijos salas. Ita-? 
Ii j a užpuolė ant Graikijos, o 
tas neišvengiamai atves prie 
pasaulinio karo.

Rengiasi Nužudyti 
Darbininktį Vadus

■ BERLYNAS. — Vokieti-
Penkis, kartus , tiek pinigų jos fašistai visaip kankina 
skiria, kiek Vokietija skir-.dd. Thaelmanną, Torglehį, 
davo besirengdama prie pe-1 Bulgarijos komunistų vadą, 
reitokaro! 300,000 jaunuo-. kurį areštavo Berlyne, Di- 

! lių suvarė *į girių kempes, mitrovą iri visą eilę kitų po-

vieną dieną tas baseinas 
privalo suteikti 145,000 to
nų anglies, gi pagaminama 
tik 135,000 arba 140,000 to-, 
nų. Priežastis—stoka dar- laikraščių reikalauja, kad 
bininkų. Daugelis buvusių Europos imperialistai atmo- 
valstiečių nuėjo prie laukų ketų Amerikos kapitalis- 
darbų, bet daugelis darbi-tams už pereito karo skolas 
ninku paliko kasyklas nieko; karo laivais ir kitais karo 
apie tai nepranešdami ve- j pabūklais. Vienas laikraš- 
dėjams. ’ Laikraštis reika-1 ra^° • Francija- skolinga

WASHINGTON. — Visa, pinigų, tai lai “Anglija su- 
eilė valdininkų ir keletas teikia mums kelis šarvuo

čius ir kelis kreizerius; 
Franci j a gali duoti kelis 
šimtus orlaivių; Italija gali 
suteikti nors pusę tuzino 
submarinų.” Ką gi tas reiš
kia? Matyti Washingtono 
imperialistai nesitiki gauti 

Jauja pagerinti aprūpinimą keturis miliardus dolerių, j pereito karo skolas, tai rei- . . I i j.* _ X Tx_ i 1__1 * ___  _*„1.1.-kasytų maistu, gy vena- 
miaisjr drabužiais. Taipgi 
atžymi, kad Raudonoji Ar
mija sėkmingai -gelbsti nu
valyti labai turtingą derlių 
nuo laukų, ji Sėkmingai pa
gelbėtų ir anglies gamybo
je.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London. — Numatoma, 

kad bus daug bėdos su Ja
ponijos imperialistais. An
glijos pirkliai pradeda skūs- 
stis, kad jie jiems labai 
daug kenkia.

Anglija Veik tiek pat, Ita- kalauja nors ginklų. Gaus 
lija kelis bilionus skolinga iš imperialistų guzų, o ne 
Amerikai. Jeigu jie neturi ginklus.

Washington, D. C. — Pla
nuojama pakelti anglies ka
sėjams algas. Anglies ba-’l 
ronai ant tiek nukapojo ai-* 
gas, kad maihieriai negali 
pragyventi ir todėl nuolatos 
skelbia streikus.

Nusižudė Gazais Stasys 
Garbačauskas

Brooklyn© Lietuvią Darbinin
ką Reikalavimai

Brooklyno lietuvių darbi
ninkų organizacijų ir drau
gijų bendro fronto komite
tas pasiuntė sekamą tele
gramą New Yorko valsti
jos gubernatoriui Lehma
nui:

Liepos 28, 1933.
Gubernatoriui Lehmanui,

BROOKLYN, N. Y. — 
Šeštadienio rytą, liepos 29 
dieną, S. Garbačauskas sa
vo krautuvėje užsinuodijo 
gazu. Atsilankę pirkti pa
geidauto j ai atrado krautu
vės duris uždarytas. Išlau
žus,’ atrasta S. Garbačaus
kas negyvas. Pribuvo pir
moji pagelba, bet nepajėgei 
atgaivinti. Garbačauskas; Albany, N. Y. 
seniau prigulėjo prie darbi- Bendro Fronto Komite- 
ninkų organizacijų. Prūsei- tas, atstovaujantis trisde- 
ka ir Butkus, pasikinkė jį į jšimt keturias lietuvių dar- 
savo vežimą ir ilgą laiką jis į bininkų organizacijas Broo- 
buvo ju kontr-revoliucinės | klyne su penkiais tūkstan- 
organiz^cijos sekretoriumi. ^jaįs narių, reikalauja Be-
buvo ju kontr-revoliucinės I klyn
organizacijos sekretoriumi. £jajs
Jis, pildydamas Prūseikos ir darbių Taį,bų deelgacijai
Butkaus. instrukcijas, pasi- įgjggg priduoti bedarbių .
traukė , ir iš Liet. Darb. Su
sivienijimo. Saužudystės 
priežastis dar nežinoma.

reikalavimus New Yorko 
Valstijos Legislatūrai. Mes 
reikalaujame, kad bedar
biai būtų aprūpinti .pilna 
pašalpa ir apdrauda val
džios ir darbdavių kaštais. 
Bendro Fronto Komitetas,

P. Taras, Sekretorius.

Turks Island, Bachamas. 
—Pėrę j o ^didelė audra. Pa
daryta daug nuostolių. Ke-. 
lis ; mažesnių^ laivelius iš
metė ant krašto’ ir apgriovė 
namų.

kad Leonas Prūseiką, kada jis i kur juos mokina kalinio !ži- litinių kalinių. Sakoma, kad 
K ‘ ! *’ - > ii. d!' Tanief, nepakęsdamas

baisaus . kankinimo, bandęs 
hŪsižudyti. Visi darbinin
kai privalo ateiti darbinin
kų vadams į pagelbą. Jung
tinėse valstijose per visą sa
vaitę, nuo 1 iki 7-tos dienos 
rugpjūčio, bus renkamos au
kos del Vokietijos darbinin
kų reikalų.

j -----------------------------------------------------

Seattle, Wash. — Arcivy- 
skūpas Vladimir Aleksand
rov persikrikštijo į katali
kų arcivyskūpą. Matyti jis 
jau negauna pasekėjų pas 
rususi darbininkus, tai ! ir 
apmainė kailį. ,: <

Vos tik programa pasibaigė,\ dar buvo su mumis, tai pikni-j nojimo/ ' ' ’ ' ' '
tuojaus tūli draugai—už gerk- kuose palomis šluostydamas st^-j { galyje yra 17’000 000 bJe- 

^hn^yiy^ i..^ tiek prisikulįuocĮavo, kad darbių. Jie ir ‘ jiį šeimynos 
kenčia vargą, skurdą, ir at- 

Prūseikos-Butkaus gazieta re- Į koholio naikintojas. Bet ne ta- einančią žiemą jiems grū- 
"Šis parkas dar niekados me jų visas blogumas, kad jie' moja badas ir mirtis. Ka-

' permirko samagonka, bet tame, i pitalistįnė valdžia iš kriziO 
Juk | kad jie virto tikrais buržuazi-' norį išeiti darbininkų lėšo- 
— jos agentais ir bjauriausiais • • k

jie visur ir visada susijungia su; ' Rugpjūčio . pirmą dieną 
fašistais, social-fašistais ir ki- demonstruokime ir reika
lais darbininkų neprieteliais laukime, kad visi pinigai, 
prieš Komunistų Internacionalą skiriami karo reikalams, 
ir ™ą rev^i^ būtų perduoti be

darbių . pašalpai. Reikalau- 
I kime, kad kiekvienas bedar-

lių. Ir vėl nauji išbandymai, lūs, 1 

nauji antakių skriodimai, kliks- vakare kojos :jau' '’nelaikydavo 
mas burnojimas.” Toliausj jį. Butkus irgi ne mažesnis al-

kia: m**?

nebuvo taip permirkęs ąamagon-" 
ka ir krauju, kaip dabar.” < 
iš šio aprašymo išeina, kad per 
visą dieną ir visame parke bu
vo gėrimas, muštynės ir kiti ne
būti dalykai. Taip niekšiškai 
rašyti gali tik galutiniai politi
niai bankrotai.

Kas kas, bet Prūseiką ir But
kus negali skustis del samogon- 
kos, kad kiti geria. Gal tik ta-

judėjimą. Kiekvienas numeris 
jų 'gazietos yra pilnas melų ir 
provokaciją. Darbininkų prie-

da galėtų, jeigu bijo, kad jiems Ižai jais negali atsigėrėti ir atsir bis gautų $10.Q0 savaitei, 
neliks. Juk niekam ne sekretas, I džiaugti. pašalpos ir kiekvienam bū-

Gimdykite Vaikus-Bus Dau
giau Kareiviu ., ■ ■

Shoal Harbor. — Balbo 
negali toliau skristi, 
laukia geresnio oro.

Jis

VokietijosBerlynas.
fašistai atima visas knyge
les ir magazinus, vardu
“Red Book.”

Kenosha; Wis.—Simmons 
Mfg. Co. gamiha armijai 
uniformas. 700 darbininkų 
dirba su paskuba.

BERLYNAS.—W. Frick, 
vidujinių Prūsijos reikalų 
ministeris, pradėjo kampa
niją, kad moterys gimdytų 
daugiau vaikų, kad fašistai 
galėtų turėti didesnę armi
ją. Jis šaukia: “Mums rei
kia daugiau kareivių!” ir 
siuntinėja ągitatorius ir 
ekspertus. “Valstybė turi 
teisę reikalauti vaikų nuo 
tų, kurie gali juos gimdyti 
ir platinti mūsų tautą”,— 
sako fašistinis ministeris. *

Nužudė Savo Motiną
ORANGE, Mass. — M. A. 

Grogan, 59 metų amžiaus, 
moteris atrasta krūmuose 
pridengta lapais. Policijai 
tardant jos dukterį, ji pri
sipažino, kad nušovus savo 
motiną. Sako, kad pirmiau 
jos duktė sirgo nervų suiri
mu.
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versmą, kurį bolševikų val
džia padarė Rusijoj pramo-, 
nėję.”

Sovietų Sąjungos .pramo
nė yra darbininkų rankose, 
o Amerikos pramonė—kapi
talistų rankose su septynio
lika milionų bedarbių! Bet 
Grigaičiui Roosevelto “ban
dymas” daug svarbesnis ir 
geresnis!

Mums prisimena 1924 me
tai, kuomet Anglijos val
džios vadelės pateko į socia
listų Darbo Partijos rankas 
ir ponas MacDonaldas buvo 
paskirtas Jurgio premjeru. 
Amalgameitų rubsiuvių or
ganas “Advance”, socialistų 
redaguojamas, taip nusi
džiaugė, jog pareiškė, kad 
Anglija pradėjus vykinti so
cializmą. Girdi, ką Rusijos 

Naujas Fašistinis Sutvėrimas darbininkai laimėjo per rė-

“Tikras Badas” To 
Žmogaus Galvoje

Chicagps “Naujienų” 
daktorius Grigaitis dar 
nusilaužė liežuvio bemeluo
damas apie Sovietų Sąjun
gą. Savo gazietoje liepos
27 jis vėl atrado, kad
“Volgos srityje ir šiaurinia
me,, Kaukaze siaučia tikras 
badas; miestuose darbinin
kams trūksta net juodos 
duonos...” O ištikrųjų tas 
“tikras badas” siaučia pa
ties’Grigaičio nesveikoj gal
voji Tūlas buržuazinis špic- 
bukas pareiškė, kad “Rusi
joj badas siaučia,” tai da
bar1 menševikų peckelis ne
pavargstančiai prie kiekvie
nos; progos tą melą kartoja.

. i Mes sveikiname Sherwood Andersono, Theodore Drei- 
serio ir Upton Sinclairio padarytus žygius šaukime su
vienyto Kongreso prieš Karą; kuris bus laikomas New 
Yofkb mieste,'rugsėjo 2, 3 ir 4 dd. z

Mes; esame įsusivieniję tam įsitikinime, jog pasaulio 
liaudis turi subrusti ir tuojauš griebtis kovos prieš ka
rus, kurie dabar eina Tolimuose Rytuose ir Pietų Ameri
koje, prieš didėjantį prisirengimą prie karo ir prieš au
gantį pavojų naujo pasaulinio karo. Mes šaukiame vi
sas organizacijas, visus darbininkus, farmerius, jau
nuolius ir profesines grupes remti šitą kongresą prieš 
mūsų visų bendrą priešą.

Tai vaizdas, rašytas Fiodoro 
Gladkovo, verstas D. M. šo- 
lomsko, nesenai užsibaigęs ei
ti per “Laisvės” skiltis. Vaiz
das gana ilgas ir plačiai nu
šviečia Sovietų Sąjungos ko
vas su caristais; kitais žo
džiais. jame rašoma apie tęsi
mą sovietinės revoliucijos iš 

‘po carinio despotizmo. Daug 
yra rašoma apie energingus 
ir pasišventusius kovotojus už 
sovietizmą, kaip tai apie, Glė
bą, Sergejievą, Dašą, Pauliną 
ir kitus. Taipgi ten figūruo
ja kaipo Sovietų vadas ir ko
munistų veikėjas Badinas, di
delis gyvuliškų jausmų ištvir
kėlis. Su savo gyvulišku ly
tišku jausmu Badinas, nepa
jėgdamas susivaldyti, užpuo
la Pauliną, kurią nukankina 
iki besąmonės; ji atrasta vos 
gyva ir liko paliegėlė be svei
katos; ir už tai Badinui nie
kas nieko nesako, nei jo bau
džia.

Toliaus, Komunistų Partijos 
i valyme išmeta iš partijos ge
riausius revoliucionierius, kaip 
tai, Pauliną, Sergejievą, ir 
niekas už tuos revoliucionie
rius neužtarė nei žodelio. O 
Badinas pasilieka Komparti
joj be jokios kritikos, kaipo 
doriškai geras ir komunistas.

Man atrodo, kad tokie vaiz
dai perstato komunistus ir 
Sovietų vadus kokiais ten ištvir
kėliais.

Man teko ir su kitais skai
tyti ir su jais apie tą vaizdą 
kalbėtis; ir jie taip pat su
pranta, kaip ir aš.

Tai čia yra klausimas: kur 
čia yra klaida, ar' vaizdo neti
pišku m as, ar mūsų neįskaity- 
mas, ar autoriaus nepajėgimas 
del mūsų supratimo parašyti?

Telšių Žemaitis.

Bažnyčių ir Kunigų Biznis Smunka; Kunigai Dejuoja; Gyve
nimas Verčia Žmones Protauti, Todėl Tamsybei Grūmoja 
Rimtas Pavojus; Buržuazija Visais Būdais Religiją Palaiko

Kaip kas galėjo' manyti, 
kad kapitalizmo krizis, ne
darbas, darbininkų skurdas, 
galės išeiti ant naudos reli
gijai. Juk tai religinių 
žmonių, rodos, yra pareiga 
melstis, prašyti dievo, kad 
laikai pagerėtų. Lietuvoje 
kaimiečiai “perka” mišias ir 
šventina lauktis, kad tik ge
riau sektųsi, geriau javai 
derėtų.
. Vienok, abelnai imant, kri
zis ekonomijos,—yra krizis 
ir visos kapitalistinės kultū
ros. Juk religija yra di
džiausia kapitalistinės siste
mos palaikytoja. Tad ir na
tūralu, kad su smukimu ka
pitalistinio ekonominio gy
venimo, turi smukti ir kitos 
tos sistemos instancijos.

voliuciją ir “per kraujo pra
liejimą”, Anglijos darbinin- 

JJrooklyno “Vienybė” (lie- i kai atsiekė vienu šūviu, ge- 
pos 28 d.) praneša, kad Chi-ji’uoju, be lašo kraujo! Bet 
cagoje įvykę “tėvynainių” į šiandien. visi mato, ( , kad 

“Advance” pranašaujamas 
Anglijoj socializmas buvo 
blofas ir apgavystė. Tiek 
pat išeis iš dabartinio roose-. 
veltinio socializmo, i

Grigaitis nori, kad Ame
rikos darbininkai Roosevel- 
to vergijos programą priim
tų be drušktfs krislelio. Tik 
klausykite to politinio bala- 
muto: “iš darbininkų pusės 
žiūrint į šitą didelį valdžios 
sumanymą, reikia pabrėžti 
dar kartą ir dar kartą, kad 
jiems čia atsidaro geriausia 
proga, kokią jie kada nors 
turėjo šios šalies istorijoje.” 

Baisi proga, kad apart bo
so ant darbininko sprando 
dirbtuvėje užsilips dar ir 
ginkluotas valdžios žanda
ras ! Baisi proga, kuomet 
darbininkas turės 40 valan
dų prakaituoti už $12 savai
tėje, kuomet pragyvenimo 
reikmenų kainos kyla į pa
danges !

Buržuazija nepajėgtų taip 
lengvai darbininkus apgau
ti ir pavergti, jeigu jinai ne
turėtų tokių ’ prostitutiškų 
agentų, kaip mūsiškiai Gri
gaičiai, amerikoniški. Hill-

fašistų vadų konferencija. 
Dąlyvavę apie 30 augštų 
asabų. Visas “Vienybės” 
štabas su visais Klingpmis 
ir -Valaičiais ir dar keli ne
laimingi fašistubjanti advo
katai. Konferencija sutve
rus “Amerikos Lietuvių Są
jungą”, kuri tversianti kuo
pas ir trauksianti savo glė
bin tautiškas organizacijas. 
Vyriausia taryba bus suda
ryta iš 15 žmonių. To nau
jo fašistinio sutvėrimo tiks
las bus kelti “tautiškumą.”

O kad pasirodyt, jog kon
ferencija ištikrųjų susidėjo 
iš ištikimų smetonlaižių, tai

• jinai nutarė pasiųsti pasvei- 
kifliiną budeliui Smetonai.

d kur dingo Brooklyne 
kadaise sutverta “Tautinin
kų Federacija?” Jinai pa
sinaikinanti ir su “visu tur
tu” pereinanti į “Amerikos 
Lietuvių Sąjungą”.- Bet iš 
tos, .fašistinės sąjungos išeis 
tas pats, kas išėjo iš “Tau
tininkų Federacijos.”

Kur dabar dėsis nelaimin
ga “Sandara? Jinai toj tė
vyninių konferencijoj nefi- 
gutąvo. Atrodo, kad tauti- 
mnkų-fasistų frontas yra ,quitai> arba angiišId' Mac-

Valdžios Ginkluojasi
Po ^dešimties metų bergždžių prisirengimų ir prižadų 

susirinko Pasaulinė Nusiginklavimo Konferencija tik 
tam, kad vėl išsiskirstyt su dar daugiau prižadų ir su vi
somis imperialistinėmis valdžiomis dar smarkiau besiren
giančiomis prie karo, negu prieš Konferenciją. Keturių 
valstijų paktas (sutartis), vėliausia imperialistinė skrais
te del išvengimo konkrečių žygių prie nusiginklavimo, 
neišrišo nė vienos problemos.. Fašizmo pakilimas vaka
rinėse imperialistinėse šalyse ir Japonijos imperializmo 
tęsiama, agresyvė politika padidina pavojų naujo karo, 
įveliančio Sovietų Sąjungą. Pasaulinė Ekonominė Kon
ferencija, įvykus Londone, perdaug ąiškiai įrodė nepa- 
jėgimą ir nenorėjimą didžiųjų valstybių išrišti pamatines 
tarptautines problemas; kurios nuolatos stumia mus į 
karinius prisirengimūs'ir į kara. ' . :

i i ; ' ; ■ > • ' • • •

Fašizmas Auklėja Karą
r > . t . t • • > ' ' 1 • , ' t. Ji. \ j ’

; . Pastaraisiais laikais smarkus plėtojimasis fašizmo pa
stato prieš mus kitą svarbią problemą, problemą, kuri 
kietai surišta su karo- pavojum. Fašizmas reiškia versti
ną darbą, militarizacAją, numažintą gyvenimo normą ir 
■padidinimą tautinės neapykantos ir tautinio šovinizmo. 
Jisai pastato vienos šalies liaudį prieš liaudį kitos ša
lies ir net panaudoja toj pačioj šalyje rasines grupes 
vieną prieš kitą, vietoj suvienyt jas del išrišimo bendrų 
problemų.

suskilęs ir subliuškęs.

Socialfašistai Roosevelto 
Valdžios Agentų Rolėje

Roosevelto valdžia turi 
genis talkininkus Amerikos

7 Darbo Federacijos ir socia- 
♦ lįstų vaduose. Jų spauda 

’ pa’deda RooSeveltui blofyti 
ir apgaudinėti darbininkus. 
Pavyzdžiui, ponai socialistai 
Roosevelto Ekoniminio At
statymo Akte jau stebuklus 
suranda, jau žygiu prie* so-

I cinizmo jį vadina.
Į Paimkime Chicagos pros- 
l titutiškūs s o c i a 1 f a š i s tų 
t “Naujienas”. Jos sako: “Sa- 

< J vo dydžiu šis bandymas ke
li lioms eilioms pralenkia per-

s

Donaldai.

Arčiau Prie Karo
TOKIO.—Jungtinių Vals

tijų imperialistai nusipirko 
pas Chinijos valdžią, Fukien' 
provincijoje, prieplauką. Ji 
yra pietinėje Chinijos daly
je. Ten bus įrengta subma- 
rinams stotis. Už tai Chi
nijos valdžiai Amerikos ka
pitalistai prižadėjo duoti du 
submarinus, šešis orlaivius, 
penkioliką prieš orlaivinių 
kanuolių ir 5,000 kulkų. Vis 
smarkiau ginkluojasi vieš
pataujanti klasė ir veda 
žmoniją prie naujo karo.’

Jungtines Valstijos Rengiasi prie Karo
Mes pabriežiame, kad mes negalime pasitikėti, jog 

Jungtinių Valstijų valdžios pareiškimai apie taikos tiks
lus sulaikys šitą šalį nuo kąro. Nežiūrint visų atkarto- 
.tinų pareiškimų apie taiką, visos valdžios ginkluojasi, 
.lavina armijas, rengiasi prie karo. Jungtinėse Valstijose 
Roosevelto administracija sistemačiai padeda ir didina 
prisirengimu prie karo. Sukoncentravinias viso laivyno 
Pacifiko vandenyse ir nuolatinis laikymas ginkluotų spė
kų Chinijoje parodo,, kaip melagingi yra mūsų valdžios 
pareiškimai apie taikos tikslus.

Prisidengiant viešųjų darbų maska, Nącionalis Indust
rinio Atstatymo Aktas virto įrankiu delei budavojimo di
džiausio karinio laivyno, kurio reikalauja Didelio Laivy-1 
no šalininkai. Plačiai išsivysčius bedarbė tarpe jaunuo
lių panaudojama sukoncentravimui tų jaunuolių į taip va
dinamas miškų atsodinimo kempes po Karo Departmen- 
to komanda, kur viešpatauja pusiau-militarinės sąlygos. 
Kolegijoje tebeina militarinis1 muštravimas jaunimo. O 
įvairios nacionalės šventės vis daugiau ir daugiau paver- 
čiąmos, gąrbmimui ginkluotų spėkų ir padidinimui kari
nių, neapykantų. Iš visų šalies kampų šimtai dirbtuvių 
gamina ir.siunčia amuniciją ir kitokias būtinas karo rei
kalams medžiagas kariaujančioms šalims į Tolimuosius 
Rytus ir; Pi^tų Ameriką. Šalę, to viso Roosevelto admi
nistracija išvystė centralizuotą kontrolę pramonėje, ko
kia buvo įvesta po karine industrine taryba 1917 metais.

Mes turime susiorganizuoti ir veikti, idant išsigelbėjus 
iš tų karinių prisirengimų ir karinių spėkų, kurios užti
krintai turęs išsivystyti į pražūtingą tarptautinį karą.

Mes Turime Kovoti Prieš Karą.
* i ■

Atsiekimui šio tikslo mes susivienijame rėmimui šito 
prieškarinio kongreso. Išcįirbimui programos delei kon- 
kretės kovos prieš šitas sąlygas mes šaukiame kuopįa- 
čiausias mases darbininkų, farmerių, jaunuolių ir visų ka
ro priešų dalyvauti šiame kongrese.

Mes šaukiame kiekvieną organizaciją dėtis prie bendro 
fronto. Mes šaukiame kiekvieną individualą, kuris sąži-

(Badinas nėra taip užgina
mas, ir ne jis pavyzdžiu stato
mas, bet Glėbas. Badinas yra 
Glėbo ir kitų aštriai kritikuo
jamas. Delei valymo, atvirai 
kalbama, kad reikėtų laukan 
išvalyti kai kuriuos pačius va
lytojas. Kad išmestieji iš 
Kompartijos revoliucionieriai 
turi progos sugrįžti, niekam 
neabejotina. Kalbant apie 
Badino ydas ir kitų netobulu
mus, atsiminsime, jog tai dar 
buvo Sovietų tvarkos pradžia, 
dar kova ėjo už pačios jų gy
vybės išlaikymą. Ne dyvai, 
kad dar nebuvo laiko perauk
lėti net daugelį pačių veikėjų, 
kad jie savo asmeniškais trū
kumais negalėtų kenkti revo
liuciniam darbui, 
tą,” pagalinus, 
pat žiūrėti, kaip į kritikos 
savikritikos veikalą.—Red.)

i
locius. Del tų priežasčių 
jie ir palaiko religiją ir bu- 
davoja bažnyčias.

Kunigai ir. visi kiti jų 
perdėtiniai steigia misijas, 
būdavo ja bažnyčias ir kito
se šalyse, ypatingai Chini- 
joj, Indijoj ir kitur. Tą sa
vo kultą jie plečia visur, 
kur tik galima. Tačiaus, 
kur tik darbininkai daugiau 
klasiniai susipranta, kur 
ekonominis jų gyvenimas
parodo, kad religija yra tik* 
palaikymui darbininkų tam-'' 
sybėje, ten religija pradeda 
smukti.
Misionierių Juoda Misija

Dieffenbach kritikuoja 
misionierius, kad jie per 
daug “sektantiški”, o per-

Mes galime pasinaudoti mažai taikantiesi prie “tik- 
,faktais, kuriuos duoda pa- ro gyvenimo.” Jisai sako: 
jtys religijos šulai. Vienas 
jų, A. C. Dieffenbach, “Cur
rent History” žurnale, duo
da gana apčiuopiamų žinių 
apie religijos įvairių sektų 
smukimą.
Pasiekė Griuvimo Laipsnį
Šitas autoritetas nurodo, 

kad religija dabartiniame 
laike yra “griuvimo laipsny
je.” Kai kurie protestonų 
skyriai visai nyksta.t Bet 
kame to “griuvimo laipsnio” 
priežastis? žinoma, pamatine 
priežastis, tai, kaip tas pats 
rašytojas sako, — yra su
mažėjimas piniginės pašal
pos. Kuomet “geri” lai
kai, darbininkai dirba, tai ir 
kapitalistai daugiau remia 
įvairių sektų bažnyčias, kad 
pasirodyti darbininkams ko
kie jie “dievoti.” Bet šiuo 
tarpu, kuomet darbininkų ✓— 
darbas jau nereikalingas, 
tai ir tie ponai mažiau duo
da bažnyčiai. Gi tos religi
jos kiekviena sakosi, kad 
“dirba dievo garbei”, ta
čiaus pelnus, atlyginimą ima 
nuo tų pačių darbininkų ir 
turtingųjų, kurių reikalus 
jos gina.

Pats religinis rašytojas 
pasako, kad dabartiniame 
laike “mes turime reikalą 
su suorganizuota religija, o 
ne esu religija pati sau.” 
Bet kas yra organizatoriai 
tos religijos? Suprantama, 

j tai kunigai ir jų visi perdė
tiniai. Vadinasi, religija nė
ra atėjusi iš kitur, bet tam 
tikrų žmonių oį’ganizuota.1

“Jos (misijos) sekė per
daug arti Amerikos misio
nierių atgabentą sektantinį 
būdą. Jos daugiau intere
savosi doktrina (tikėjimu), 
negu gyvenimu. Jos nepa
siekė studentiją ir inteligen
tiją. Joms nepasisekė pra
plėsti įtaką tarpe miesto ir 
kaimo gyvenimo. Jos nesu
traukė į bažnyčias nei tuos, 
kurie tiki į kristų.’ ’

Tas kritikas .daro tas iš
vadas ne todėl, kad jam rū
pi kritikuoti religija, bet 
kad :ją taisyti. Įdomu čia 
paminėti tai tas, kad [reli
gijos vadai, kuomet reika
las jiems yra, daro refor
mas religijoj, kad tik pa
gauti darbininkų įtaką. Ką 
gi reiškia, kuomet tas kri
tikas sako, kad misijos 
“daugiau • interesavosi dok
trina, negu gyvenimu?” Va
dinasi, jau šitas religijos 
“kritikas” pasirengęs pa
keisti net “dievo lodžius” 
kasdieniniu “griešnu” gy
venimu. O juk kunigai 
skelbia, kad religijos nega
lima pakeisti, kad tas, ką 
kunigai skelbia, tai yra am
žina, tai “dievo žodžiai.”

Žmonių Vagis—Žudys

Į “Cemen- 
reikia taipo 

ir

KANSAS CITY. — Pir
mas sprendimas padarytas 
nužudyti žmogaus vagį W. 
H. McGee. Jis buvo pavo
gęs milionieriaus H. T. Mc
Elroy dukterį ir reikalavo (Tie žmonės iš religijos susi- 
$30,000,ūž jos paliuosavimą. * deda didelius turtus, jie 
W. H. McGee bus pakartas. ’ gražiai gyvena, jie turi pa- 
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niškai priešingas karui, tuojaus pradėti darbą, kad subu- 
davdjiis galingą frontą prieš karines spėkas.
Nacidnalis komitetas Organizavimui Jungtinių Valstijų 

Kongreso prieš Karą:
J. B. Mathews, pirmininkas, 
Annie E. Gray, iždininkas, 
Donald Henderson, Sekretorius, 

104 Fifth Ave., New York, N. Y.
šiuo šaukimu pasirašo ątstovai 50 organizacijų.Po

Tarpe jų yra Amerikos Komunistų Partija ir Socialistų 
Partija.

Mes šaukiame visus lietuvius darbininkus ir visas lie
tuvių darbininkų organizacijas, draugijas, kuopas bei 
kliubus visais būdais remti šitą prieškarinį kongresą ir 
tuoj aus rinkti delegatus.

Kiekviena organizacija gali siųsti vieną atstovą ir po 
vieną nuo 250 narių arba didžiosios to skaičiaus dalies.

Finansinis Biznis Taip pat 
Smunka

Prie tokių reformų ver
čia kunigiją ekonominė-fi
nansinė padėtis. Tas pats 
rašytojas paduoda sekamų 
skaitlinių, kaip bažnyčių 
įplaukos sumažėjo ir maži- 
nasi šiuo laikotarpiu.

Amerikoje bažnyčiose au
komis ir kitais būdais su
rinkta 1927-28 metais: $1,- 
005,350; 1928-29 metais — 
$956,855.00; 1929-30—$934,- 
489,00; 1930-31—$902,172.- 
00; 1931-32—$775,444.00; 
1932-33 — $500,000.00. Tai 
reiškia, kad šių tikybų įp
laukos sumažėjo net ant 50 
nuoš. Tiesa, čia kalba eina 
ne apie katalikų tikybą, bet 
apie protestonų—metodistų, 
episkopalų, presbiterionų ir 
baptistų. TaČiaus ir kata
likų tikėjimo yra tos pačios 
pasekmės.

JNe tik kitoms šalims ren
kamos aukos ir įplaukos su
mažėjo, bet ir čia pat, Ame-

(Pabaiga ant 4-to pusi.)
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DR. KRUPAS--“SPECIALISTAS

mes nedir-

yra
me-

Nevykusi Ausinė

žinoma, 
durnas.

savininkai
Jie nepa-

Jie vergijos kempes stato 
Del mūs brolių ir vaikų, 
Bet pavojų jau sau mato 
Iš mūs kylančių kovų.

Kainos ėmė kilti šuoliais 
Ant visokių reikmenų; 
Ar matai gi tu, varguoli, 
Kiek bus tau naujų vargų?

—Sakyk griekus, nemeluok 
Tu, nedoras sutvėrime.
Už griekus penkinę duok
Ir nešk paršą gaspadinei.

pa 
ne 
nu

Muskulai mūs nuolat pinga— 
Ar mes galime miegot?
Ant mūs krauna sunkų jungą— 
Ar nereik mums pagalvot?

Mumis niekas nesirūpins, 
Nei ponai anei kunigai ;
Jie dar ir toliau mus mulkins, 
Nes jiems vis geri laikai.

plėšo.
nežinomai smau-

turi 
dis-

ne
tik

Komisijai, Waterbury. 
Pervėlai atėjo paskutinis 
raginimas į New Haveną, 
galėjo įtilpt į šeštadienio 
merį.

ne sunai-

Pirmadienis, Liepos 31,1933

*
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(Veikalėlis verstas iš anglų kalbos. To- 
ie veikalėliai mūsų mene dar nėra prigiję. 

Bet reikėtų juos dažniau praktikuoti. Ypa
tingai prakalbose, masiniuose mitinguose šito
kį agitaciniai veikalėliai reikėtų panaudoti del 
pamarginimų. Meno Sąjungos Dramos Gru
pės turėtų pradėti susidomėti tokiais veikalė
liais. Juos galima naudoti vieton dialogų.)

< VEIKIANČIOS YPATOS:
RADIANOVA—moteris.
ANUŠA—moteris.
DR. KRUPAS—“specialistas.” 
VANIA—darbininkas.
ŠCENA: Stalelis, pora kėdžių—raštinės for

ma. Radianova žiūrinėja raportus. Anuša 
tuo tarpu tik ateina.
RADIANOVA (žiūrinėdavai raportus) : Aš

tuntas distriktas yra pralenkęs kitus. Aš
tuoniolika vežimų—gražios pasekmės... 
skubumas. Ot, kad taip kiti distriktai pa
darytų, tai būtų galima suimti visus javus 
pirma paskirto laiko.

ANUŠA (įeidama) : Tai kad gražūs kviečiai, 
drauge Radianova!)

RADIANOVA: O, draugė Anupa! Na, o kaip 
trečias distriktas?

ANUŠA: Mes manome aštuntą pralenkti šian
dien... Oi, oi, tu uždėjai ant javų plano 
30 nuošimčių daugiau, negu pereitais 
tais.

RADIANOVA: Javai padidėjo, bet jie 
būt suvalyti. Jūsų trečias ir penktas 
triktai vejasi aštuntą, bet.. .

ANUŠA (perkirsdama Rad. kalbą) : Drauge 
Radianova, visi šį rytą kalba apie pribuvi
mą vieno amerikono specialisto, kuris ža
da mus pamokinti, kaip reikia greitai su
valyti javus. Kaip apie tai?

RADIANOVA: Na, ar tai jau vėl tas, palaid- 
liežuvis, Vania, žiūrėk šį telegramą iš 
Amerikos. Vania gavo jį vakar vakare, 
bet nepridavė iki šiam rytui. Dabar Va
nia ir pasakoja visokius nebūtus daiktus. 

ANUŠA (nusistebėjus) : Telegrama iš Ameri
kos nuo specialisto?! Ar gajiu aš jį skai
tyti?

RADIANOVA: Jei nori. Aš manau, kad ne
galėtų Dančenko kolektyvas prisiųsti greit- 
darbius pagelbon.

ANUŠA (skaito) : “Sustokit! Sulaikykite viską 
iki aš atvyksiu. Girdėjau apie jūsų gerą 
derlių. Imu orlaivį Jungtinėse Valstijose 
—be sustojimo lėksiu iki jūsų vietai. Su
tvarkysiu jūsų javapjūtę. Pasirašo Dr. 
Krupas, geriausias specialistas javapjū
tėj.” O, tai amerikietis specialistas, kaip 
kad jie turėjo traktorių fabrike.

''RADIANOVA: Taip, traktorių fabrike jie tu
rėjo labai gerą specialistą. Jisai buvo 
tikras darbininkas. Aš kreipsiuo^Tį Dan
čenko kolektyvą del urmininkų pagelbos. 
Mes suvalysime kviečius laiku.

ANUŠA: Bet su amerikonu 'specialistu mūsų 
javų valymo technika turi pagerėti. Mes 
turime nereikalauti urmininkų.

RADIANOVA: Na, tai tu manai, kad mes tu- 
. rime laukti kol šitas specialistas atvyks? 

ANUŠA: Taip—daugiau technikos ir mūsų 
sovieto tempu...

RADIANOVA (perkerta) : Jie turėjo kokius 
tai specialistus pereitą pavasarį Dančen
ko kolektyve.

ANUšA: Tai kodėl nepašaukti juos ir sužino
ti ar ne tas pats?

RADIANOVA (ima telefono priimtuvą ir šau
kia) : Heilo, malonėkite prišaukei Dančen
ko įcolektyvo direktorių prie telefono.

ANUŠA: žrhonės kalba labai daug apie Ame
rikos derlių. Gal šitas specialistas pamo
kys mus, kaip pagerinti mūsų kviečių 
derlių sekančiais metais, sakysime, apie 50 
nuošimčių daugiau.

RADIANOVA (kalba per telefoną) : Heilo, 
draugas Baniušis—čia kalba Radianova. 
A? Vienas direktorius vejasi kitą—ką? 
•Javų valymas. Todėl ir šaukiu tave. Pas, 

. miis atvažiuoja javų valymo specialistas, 
amerikonas. Taip, amerikonas. (Į Anu- 
šą) Jie turėjo traktorių specialistą. (Vėl 
kalba į telefoną) Ar jisai buvo geras dar
bininkas? Amerikonai gudrūs... O, taip, 
javai padaugės šiais metais 30 nuoš. dau- 

,:giau, negu'pereitais metais. Jūsų kolek- 
• tyve taip pat? Tai labai gerai. Visas 

rajonas turi labai gerą javų derlių. Visi 
mūsų javų sandėliai bus pripildyti (už
kabina telefoną; už scenos girdisi garsus 
trenksmas, paskiaus girdisi Dr. Krupo 

■balsas).
DR. KRUPAS (dar už scenos) ; Ar čia Sovie

tų Sąjunga? Kas valdo šią įstaigą?

ANUŠA: Ar matai, čia turi būt specialistas. 
RADIANOVA (pamačiusi) : Kaip juokingai

. jo skrybėlė atrodo. Kaip tikro specialis
to.

DR. KRUPAS (įeidamas) : Ar gavote mano 
telegramą? Ar čia ta apielinkė! su dideliu 
javų derlium? čia mano kortelė (duoda' 
Anušai kortelę). Aš atlikau ‘geriaušius' 
darbus Jungtinėse Valstijose ir Pietų 
Amerikoj. Stebėtinas daiktas ši dipresi- ■' 
ja. A, aš bandžiau prasiplėšti į kai ku
rias Europos šalis,, bet čia dar nebuvau 
niekuomet pirmiau-—nieko nežinau apie 
jus,, ateiviai! < ' ' '

ANUŠA (skaito kortelę).: “Dr Krupas, a-b-c- 
d-e-f-g-, specialistas didelėse javapjūtėse.”

DR. KRUPAS: Tai aš, Dr. Krupas. Nei jo
kia javapjūtė nėra perdidelė del Dr. Kru
po. Jūs girdėjote apie kavos didelį der
lių Brazilijoj. Tai Dr. Krupas!

ANUŠA: Jūs, amerikonai technikai, esate ste
buklingi.

DR. KRUPAS: Technikai? Aš neesu techni
kas. Aš esu artistas! Aš įdedu sielą į 
mano darbą. Ar jūs girdėjote apie kvie
čių derlių Jungtinėse Valstijose? Dr. Kru
pas.

RADIANOVA: Mes turime labai didelį kvie
čių derlių šiais metais.

DR. KRUPAS: Tai labai blogai, bet leiskite 
Dr. Krupui tuomi rūpintis.

ANUŠA (pašnabždomis į Radianovą) : Bet 
kaip tas “blogai” ir “rūpintis”?

RADIANOVA (Anušai) : Tylėk, jisai nesupra
to—biskį silpnas rusų kalboje. (Krupui) 
Kaip vkad aš sakiau, mes turėsime didelį 
derlių\šiame sezone. Kviečių yra labai 
daug.

DR. KRUP Taip, taip, aš supratau—jūs 
galite pasitikėti Dr. Krupui. Jisai meniš
kai atliks darbą. Aš mylėčia eiti dar
ban tuojaus, kuomet mano geismas trau
kia mane. ,Jūs žinote. Kur yra jūsų, ( 
raportai, apskaitliavimai, planai. Kad los- , 
ka man juos,?

ANtfšA (Radianbvai) : Matai, mums nereika
linga urmininkai.

RADIANOVA (duodama planus) : čia yra 
. ' mūsų planas del kviečių ėmimo šiame ko- 
< lektyvę.
ANUŠA: Padidėjo 30 nuošimčių šiais metais 

mūsų kviečiai! ’
DR. KRUPAS (žiūrėdamas planus) : Blo

ga... Labai bloga!
RADIANOVA (Anušai): 30 nuoš. padidėjo— 

bloga!
DR. KRUPAS: Šitas planas, žemlapis, prime

na man Jungt. Valstijų medvilnės planą 
pirma to, kuomet aš buvau pakviestas. 
Planas buvo (rodo ranka) šitoks. Bet 
paskiaus, kuomet buvo su manim pasikal
bėta, tai jų planas buvo taip (parodo ran
ka augštyn ir žemyn).

ANUŠA (į Rad.) Stebėtinas specialistas!
DR. KRUPAS: Ar turite daugiau specialių 

informacijų? Apie kiek čia yra ėkerių 
žemės ?

RADIANOVA ^(paduodama raportą) : čia yra 
raportas, kiek kviečių suimta iki pasku
tinei dienai. Šie (rodo raportą) dar yra 
laukuose. O čia yra planas del kitų metų 
sėjos.

DR. KRUPAS (suima popieras, vaikščioja pir
myn ir atgal, studijuodamas raportus) : 
Ar čia kur nors arti yra upė?

RADIANOVA: Taip.
ANUŠA: Irigacija! Aš pati apie tai maniau. 
DR. KRUOPAS: (ignoruodamas pastabą) : Tai 

čia yra kitų metų sėja?
RADIANOVA: Taip.
DR. KRUPAS: Bet tikrai aš esu artistas. Aš 

dirbu, kad patenkinti savo sielą. Mano mo
kestis bus 5 nuoš. javų derliaus vertės. 
Ar jūs sutiksite tiek mokėti?

ANUŠA (į Radianovą) : 5 nuošimčiai! Jei ji- 
,Shi galėtų tą padaryti, ką prižada?

RADIANOVA: Mes pačios negalime nuspręs
ti. Mes turime šaukti kolektyvo unijos 
susirinkimą. ■: i . , , f,

DR. KRUPAS: Unijos susirinkimu?jArgi tai 
streikas čia yra? Aš turiu pusbrolį Jung
tinėse Valstijose, kuris labai žyrhus vadas ' 
Amerikos Darbo Federacijoj—/jisai žino, 
kaip reikia sulaužyti streikus.

RADIANOVA: Ne, ne! Patys darbininkai čia 
valdo kolektyvą.

DR. KRUPAS: Jūs, ateiviai, esate labai keis
ti... O, jes, veik būčia pamiršęs. Ar man 
reikės dirbti naktimis? Ar tai irgi bus 
svarstoma jūsų mitinge?

RADIANOVA: Dirbti naktimis? Delko?
ANUŠA: Jis mano, kad mes turime turėti 

naktinę pakaitą kolektyve. Tai kad spe
cialistas !

DR. KRUPAS: žinoma, jūsų derlius yra ap
draustas? Taip, ar ne? ■' •

RADIANOVA: Apdraustas? Nuo ko?
ANUŠA: Jisai mano, kad darbininkai turi so- 

cialę apdraudą. O, taip, -tai šitas spe
cialistas rūpinasi apie ;viską.

DR. KRUZAS: Gerai! Aš myliu šį darbą., 
Bus labai smagu sunaikinti jūsų kviečių 
derlių (Anuša ir Radianova žiūri viena į 
kitą, nustebę).

RADIANOVA: Jūs turite mintyje 
kinti, bet nupjauti, suvalyti.

DR. KRUPAS: Ne, ne—sunaikinti, 
ANUŠA: Fe, šitas specialistas yra
RADIANOVA: Ką? Sunaikinti mūsų kviečių 

derlių? Na, tik pabandyk!
DR. KRUPAS: Aš pabandysiu tik tuomet, 

kuomet gausiu čekį, o ne pirmiau.
RAD1AN0VA (raitojusi rankoves Rad. ir 

Anuša) : Tu gausi čekį savo planams tuo- 
. , jaus. Kodėl tu nori sunaikinti mūsų kvie

čius?
DR. KRUPAS: Kodėl? Tai visas svietas žino, 

—kad kainos kiltų. Sakysim, kad duonos 
kaina peržema, tai Dr. Krupas sunaikina 
derlių ir kainos kyla. ' ’

ANUŠA: Durnas kapitalizmo parazitas—jisai 
mano, kad Sovietų Sąjungą valdo kapi
talistai del pelno.

RADIANOVA: Kainos už duoną Sovietų Są
jungoj nekyla. Mūsų vyriausias tikslas 
yra pigi duona ir užtektinai jos del visų.

DR. KRUPAS: A, tai jūs susimaišę. Tokia 
politika labai nepelninga šioje depresijos 
valandoje. Milionieriai, kurie 
šios vietos, nesutiks su jumis, 
darys pinigų, pelno.

RADIANOVA: Sovietų Sąjungoje
bame del milionierių. Darbininkams ne
reikalingi milionieriai—darbininkai patys 
gali valdyti savo pramones ir valdžią.

DR. KRUPAS: Nėra milionierių! Tai kas iš
pirks tą visą javų derlių? Bedarbiai 
turi pinigų—-kiti darbininkai dirba 
mažą dalį laiko. Niekas nepirks.

RADIANOVA: Jūs pamirštate, kad čia
Sovietų Sąjunga,—ar jūs nesuprantate? 
Darbininkai valdo šalį patys sau. Kaip 
čia gali būt bent kas be darbo? Visi turi 
užsiėmimą šioj šalyj.

DR. KRUPAS: Tai baisu! Kaip aš čia galė
siu praktikuoti savo meną? Aš pasakysiu 
jums, kad tai nepraktiška. O kaip su 
manim? Kaip tai atsitiks?

RADIANOVA: Darbininkai tai padarė milita- 
riniu veikimu. Darbininkai suorganiza
vo Komunistų Partiją, sutvėrė militariš- 
kas unijas, ėjo į streikus prieš algų ka
pojimus, demonstravo, ėjo į alkanų mar- 
šavimus ir pagaliaus paėmė nuosavybes 
iš kapitalistų. . . . , ;

DR. KRUPAS: Tai bjauriausia! Darbininkai, 
o valdo šalį! Jūs ėjote į streikus, demon- • 
stracijas? Kur aš apie tai girdėjau? 
Kur? O, mano dieve, kaip tik tąip darbi
ninkai daro dabar Jungtinėse Valstijose. 
Vaje, tai baisu! Ką aš darysiu, kuomet 
nebus kapitalizmo?

RADIANOVA: Darbininkai nesirūpina para
zitais.

ANUŠA: Jisai gali šokti į upę.
DR. KRUPAS: Taip ir bus—į upę! Aš pats 

pasiskandyslu! šoksiu į upę!
ANUŠA (pamato pro langą) : štai, Vania at

bėga.
VANIA (įbėga mosykuodamas popierių) : 

Fiu, drauge direktore, naujas tarimas. 
Kaimo Sovietas draudžia mesti išmatas 
į upę!

UŽDANGA *
PASTABA—Vaidinant šį veikalėlį reikia 

T>r. Krupą padaryti tipišku kapitalistu. Rei
kalinga, kad būtų diktas, dėvėtų šilkinę skry
bėlę, rūkytų cigarą, dėvėtų gerą švarką. Mo
terys ir Vania dėvi darbininkų drabužius.

Iš Workers Theatre.

O gal su raudonais kalbėjai 
Ar skaitei tu jų kny ?— 
Tai smertelnai nusiu 
Ir į peklą velnias neš.

—Ne, p dvasiškas teveli! 
Bet dar žinau vieną grieką. ’ 
Nors ir dievas bausti gali, 
Geda man sakyt tą nieką.

—Sakyk, verši, nemeluok; 
žinai, jogei dievas baus. 
Penkinę dar apieravok, 
Jei nori posmert dangaus.

—Ne. Bet teko man iš ryto 
Pusnuogutę pamatyti 
Ir tave prie jos tik vieną... 
Sakei: “Man dangus šiandieną.”

—Tfu, kad jo nebematyčiau!
Kibą velnias jį pristojo—:
Atlindo anksti, lyg tyčia, 
Lai jį biesas spaviedoja!

Miškų, Darbininkas.

Tarp tankių girių, tarp supančių liūnų 
tęsias valstiečio laukas iš keleto hektarų. »
Jis visą savo gyvenimą 
čia vargsta su žagre, dalge ir pjūklu; 
dažnai nedamiega, dažnai nedavalgo, 
o dažnai visai alkanas dirvas kerpa. 
Ar naktis ar diena, 
vis prie juodo darbo. 
Bet dalia liūdnių-liūdniausia: 
ramsčiai vos atlaiko lūšnos sienas, 
o per kiaurą stogą lyja ir pūsta. 
Kluonas irgi vėjo draskytas, nudraskytas. 
Kelios tėvų eilės 
iš vargo mirė pirm laiko. 
Gyveno jie vergais 
ir mirė nežinodami kovos.
Nežinomam vienkiemyj dar gyva šeima iš pen

kių žmonių.
Dieną, naktį kamuojas jie, 
bet trūksta duonos vis, 
o čia fašistai dar mokesčius 
Rodos, nežinomą šeimą visi 

gia.
Bet ne.
Yra ne vien buržujų, o ir komunistų, 
kurie kovoja, 
kad šio vienkiemio vyrui ir moteriai 
būtų duonos ir laisvo gyvenimo, 
šiandien iš nežinomo vienkiemio, 
iš proletariškos šeimos 
jauni varguoliai stoja į komjaunimo eiles. 
Jei tėvai baudžiauninkais vergavo, 
eina jie su revoliucija prieš baudžiavą. 
Buržujai—vargindami ir smaugdami biednio- 

kus—
patys sau iškasa duobę. 
Ir nei vienas despotas duobės neišvengs! 
Kas gi galvažudžiam dėkuos?
Težino ir šis vienkiemis komuną.
Te jis revoliucionierių sueigos vieta būna. 
Teūžia kluone spaustuvės mašina.
Te vienkiemio proklamacijos pasiekia visas 

pūslėtas rankas
ir jo protesto balsas 
tūkstančius tokių vienkiemių maištan patrau

kia.
Nuo Lietuvos vienkiemio 
teina sukilėlių garsas 
į Vokietiją, Italiją, tolimą Ameriką 
ir ten, kur juodas negras dar baudžiavą neša.

A. Badaitis.

Roo- • 
laikam, tad 'ir 
progresą pa-

kolonijų, kurie

Kainos Ėmė Kilti Šuoliais
& -----------------

JAUNUOLIŲ MOKYKLA 
PALIKS GILAUS 

ĮSPŪDŽIO
šiuom tarpu čionai vedama 

j jaunuolių mokykla tai didelis- 
I žingsnis pirmvn. e.
I k i * r»’*i

Pamokos atsibūna keliomis" 
pakaitomis. Draugė šalinaitė.- 
mokina muzikos ir dainų. Tai, 
turbūt, viena iš gabiausių mo-* 
kytojų proletarinėje dailėje, 
ir ji deda daug pastangų per
duot savo žinojimą mokiniams. 
Už tai jai reikia atiduot di
delis kreditas. Tik gaila, kad 
iš kitų miestų mažai atvažia- 
vo mokinių. Tai didelis ap^į- 
leidimas, jeigu į tokią svarbią 
mokyklą tėvai nenori savo vąi* ,1 ' 
kų leisti. Tad kuom jie ma
no savo vaikus išauklėt? o gal 
dauguma patikėjo pono 
sevelto geriem 
darbininkišką 
miršo ?

Draugai iš
! buvote pasižadėję savo jaunuo
lius leist į šią mokyklą ir ne
leidote paskirtu laiku, tai jūs 
prasižengėte prieš darbininkų 
klasę.

Dig. Max Larner yra išsi
lavinęs mokytojas ir labai ge
rai išdėsto marksizmą ir ga
biai perduoda mokiniams 
marksistinę-leninistinę dvasią; ' 
gerai išdėsto politinę ekono
miją.

Šioj klasėj dalyvauja daug 
Jaunųjų Komunistų Lygos na
rių, ne tik lietuvių, bet ir ki
tų tautų, ir visi sykiu moki
nasi. Tai pagirtinas darbas.

Dar noriu priminti apie drg. 
šalinaitės mokinimą, kuris pa«- 
liks čionai gilaus įspūdžio, tai • 
ypač tas, kad ji padarė pra
džią sutvert Tarptautinį Cho
rą. Jeigu mes pajėgsime tą 
atsiekt, tai būtų didelis laimė
jimas visam darbininkiškam 
judėjimui.

Dar vieną dalyką norėčiau 
primint kitų kolonijų drau
gams, kurie rengiasi prie jaU- 

|nuolių mokyklų. Draugai, dė- 
i kite didžiausių pastangų su- 
traukt kuo daugiausia jau
nuolių, nes šitokios mokyklos 
yra neįkainuojamai brangios; 
todėl reikia st?.ngtis jas pada'’

Wkmingomis- ,
V. Žitkus.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
— “Neišduosių” 
Mūsų supratimu,

Jonylai. 
talpiname.
“Helo” galima praleisti. Nors 
tai yra pašaipa iš Rigaičio ir 
Rūseikos, bet vištiek yra per
daug jiems leidžiama tame 
dialoge plūsti veiklius komu
nistus. Šaipgi draugas turėtu
mėte mums dažniau eilučių 
rašinėti.

Nes vergai jau nerimauja:
Amžinai jie nekentės;
Jie per ašaras ir kraują 
Savo priešus nugalės.

Miškų Darbininkas.
D. P. — Negalime skelbti 

apie laimejima, nežinodami^., 
ar jis leidžiamas prie įžaų,-,. 
gos tikietų. Pašto taisyklės 
apriboja laimėjimų skelbimus. 
Drąsiai galima skelbti tik tuos 
laimėjimus, kurie sujungti SU' 
įžangos tikietais.

Neišduos
44
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Dirbantiems algas kerta ir kerta, 
Kad net ir dirbti daros neverta. 
Jauną bedarbį varo kiekvieną ' 
Dirbt už dvidešimts centų į dieną.

j Juos gi prižiūri valdžios fašistas < 
Ir dar kareivis ar policistas.
Kariško muštro nori mokinti— 
Turčiai vėl karą rengias mėginti.

Audra artėja, gali ir trenkti';
Reikia perkūnsargį gerą tuoj rengti:
Tiesti reik vielas komunistines;
Kelias tik vienas—leninistinis.

Eisime, broli,—tu komunistas;
Aš irgi kovos kelią pažįstu.
Stosim į kovą mes prieš fašizmą 
Ir kraugėringą imperializmą.

Eisim iš vieno, o komunistas 
Tai neišduos, kaip socialfašistas. 
Traukiame kartu visi išvieno— 
Greitai išversim vergijos sienas!

Jonyla.

G. W. — Ką draugas aprk- 
šote, yra paprasta atlaidinė eU 
sena, kokias visi žinome. Ra
šant apie kunigiją, taip pat 
reikėtų faktų. Jūsų rašinėly
je gi paprasta ceremonija ir' 
be incidentų. Reikėtų pateik
ti viena kitą faktą, tada jau 
išvadą daryti. Prašome žinių, 
paliečiančių darbo sąlygas, 
kasdieninę darbininkų būklę 
ir judėjimą. .

Winnipeg. — Orlaivinin 
kas J. Mattern atskrido į • 
Winniepgą. Jis skris į New 
Yorką. Jo aplink pasauline 
kelionė buvo labai nevykus.

L*. 4.
SMF h.’.
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Ketvirtas Puslapis Pirmadienis, Liepos 31,1933

BORIS PILNI AK Iš Veikalo “Amerikos Įspūdžiai”,

OK. VISKAS GERAI
(Tąsa)

Individualizmas!—Žmonės važiuoja, eina 
New Yorko gatvėmis! gėrisi radio, ju- 
džiais, burleskais, Coney Islandu—jie yra 
tik mažučiai skruzdėlės, rėpliojanti ant to 
gražaus akmens, iškasto iš senovės liekanų.

Šitas miestas paženklintas su Boweres 
gėda,—tai vienatinė gatvė lumpen-proleta- 
riato (nubiednėjusių darbininkų), valkatų, 
dolerio aukų pasaulyje. Čia daugiau pa
vargėlių, negu Chinijoj. Boweres krautu- 

i vėse pardavinėja čeverykus, paimtus iš mi- 
rėlių lovabučiuose. Čia yra lovabučiai, ku
riuose žmonės miega ant popierų, surinktų 
gatvėse. Šios lovabutės palaiko keturias 
pakaitas—viena grupė miega 6 valandas, 
paskiaus eina kita, kuri laukė gatvėje.

•• Šie be dolerių žmonės, stovinti mirties 
čeverykuose, nakties laiku keliauja į 42-rą 
ir Broadway gatves,—kur yra teatrų pati 
širdis ir elektrikinių iškabų varijacija. Jie 
tenai stovi ir laukia, kuomet gaus veltui 
puodelį sriubos ir sandvičių iš dievotųjų 
Salaveišių Armijos. Jie stovi beduonių ei
lėse ir žiūri į šitą, antrąją Coney Island 
žmonių bangą, einančią į judžius, kurie yra 
vyriausiu Amerikos žmonių pasilinksmini
mo šaltiniu. Bowerė turi savo dalį Mott 
gatvėje. Tenai miega visi benamiai taip 
vadinamam “visos nakties misijos name.” 
Jie čia yra palydimi dūšių ganytojų cere-1 
nionijomis.

Šitas miestas, kaip ir visa Amerika, yra 
paženklintas su gėda ir negrų klausime.

Šitas miestas yra didelis nubiednėjime, 
didelis susikimšime, didelis taip pat neba
dauti ir gyventi gerai—pirmutinis nubied
nėjime ir baltkalnierių kovose už būvį. In
dividualizmas! Senų laikų Odessos Privo- 
zas blanksta į bereikšmį,žmogum stumiamą 
vežimėlį rytinėj miesto daly j. Uia miesto 
ūžimas dar perveriamas vaikų kliksmu, 
riksmu, kurie auginami cementinėj gatvėj, 
po automobilų ratais, su pardavikų aimana* 
vimais ir dejavimais del savo daiktų įvai
riose kalbose:

\ —Bananai.
■ —Žuvys. f

. —Apelsinai.) '
' —Stubai reikalingi prietaisai.

Vieną karįą 
ant stogo vi^no, 
augštų na

ant šio gražaus namo stogo viršaus. “Bied- 
ni” :
turtai nesiekia bilionds, kaip kad dešrelių, 
plieno ir mėsos karalių.

Mano vadovas, rodydamas dangarėžius,

- .............. ■ i ....................... . ......... ...............................

ir vėl bus viskas gerai. Vėl 
i kunigai galės šienauti geras 
• įplaukas.

Kapitalizmas Važiuoja į 
Kapus ir Tempia 

Religiją
Tačiaus, kiti laikai. Reli-

MONTELLO, MASS.

!ą aš turėjau brangių gėrimų 
“biednO” milionieriaus 30 

augštų nan\4^ Mes ‘buvome pasodinti į su
pančias kėdės, gražiame darže, papuošta
me paimu medžiais. Apačioje mūsų žibėjo 
miesto šviesos. Amerikos vėliava plevėsavo

milionieMai Amerikoj yra tie, kurių gija yra kapitalistinės siste
mos palaikytoja. Kapitalis
tinei sistemai religijos yra 

kurie apsupą jo paties pusiau siekusį dan- reikalingos. Tai du dvynu- 
garėžį, suminėjo apie 50 budinkų ir jų bi- kai, kurie vienas kitą glosto, 
lionierius-savininkus. — iTad kapitalistinei sistemai

Aš priėjau prie krašto ir pažiūrėjau že
myn. šalę šio milionieriaus budinko, stovi 
keliolika mažesnių budinkų, apie 6-7 augš
tų. Juose jau matėsi pavargėlių gyveni
mas. Stogai juodi nuo dūmų. Ant kai ku
rių stogų matėsi iškabyta lovų apiplyšę pa
tiesalai, darbinės drapanos, marškiniai. Ki
tur matėsi vyrai ir moterys ką nors vei
kianti, dar kiti gulėjo, pasidėję šienikus ir 
popieras.

Aš paklausiau savo gaspadoriaus, kas 
yra savininkai namo, kuris <ovi pagrečiais 
jo namo. Tas “biednas” milionierius prisi
pažino, kad jisai nežino.

Tie skanūs gėrimai buvo labai “kibirkš
čiuoti”. Saulėleidis taip pat raudonas.

Viskas paaiškėjo man. New Yorke yra 
apie 46-50 žmonių, kurie paremti tais dan- 
garėžiaH, jie stovi lygiai su New Yorko di
dybe, jiems miestas gražus—jie bilionieriai, 
jie kapitalistai, lįurie kontroliuoja matomas 
ir nematomas raštines Wall gatvėje.

Gardžiagėriai! Saulėleidis buvo labai 
[aiškus—spinduliuotas,— ant kaimyno sto
go buvo tik apelsinų lupynos numesta. Tai, 
veikiausia, nuo stogo šio “biedno” milionie
riaus,—kaip ta dieviška legenda, taip ir tos 
lupynos neišaiškinamos fizikos taisyklėmis. 
Nuo viršaus šių dangarėžių New Yorkas 
pranašauja rūstybę, jis nežmoniškas. O, | 
Amerika! A, Amerika!

Mano “biedno” milionieriaus ūsai buvo 
jau pražilę. Taip pat jisai buvo plikas—| 
dėvėjo lelijavai spalvuotą siūtą ir tamsiai 

‘rąudonus čeverykus. Jo marškiniai, kak- 
laraikštis, nosinė ir pančiakos—buvo vie- ■ 
nos spalvos ir stiliaus. Apsiejimas ir akys 
šio “biedno” milionieriaus buvo įgalinčios 
ir lyriškos. Tai amerikoniškas individua
lizmas!

Visi tie pagarbinin\ai yra tiems, kurie 
sėdi doleriniam “muzikos” vežime. New 
Yorkas su savo nacionalėmis vėliavomis ir 
gyvenimo skale eina su tais, kurie turi če-1 
kių knygelę arba daugiau dolerių. Bet tie, 
kurie nupuolė nuo dolerinio vežimo,—jų li
kimas nepavydėtinas.

i
(Daugiau bus)

smunkant, turi smukti ir re
ligija. Nauja gadynė nesi
rengia išnaudojimu, bet mok
slu. Todėl ir tie išnaudoto
jai turi nykti. Kuomet ku
nigai turėtų užsidirbti gy
venimą taip, kaip visi dar
bininkai užsidirba, tai ir jie 
subedievėtų, kaip kad darbi
ninkai bedievėja.

Tad jokios reformos, “ 
ligi jos mokslinimas”, nei 
“mokinti” kunigai negales 
išgelbėti religijos smukimo. 
Tas smukimas yra smuki
mas visos kapitalistines sis
temos ir jos kultūros. Jos 
vieton jau auga nauja ko
munistinė [sistema ir visuo
menine, darbininkiška kul
tūra. Visų darbininkų ir 
inteligentų yra pareiga eiti 
su nauju gyvenimu—komu- 

i nistine visuomene.
Nekritik^s.

APIE MŪSŲ DRAUGŲ 
NELAIMES

Dabar biskį apie mūsų drau 
gus, ištiktus nelaimės.

Draugė A. Kangiserienė 
serga jau trečias mėnuo. Dak
taras pasakė, tik per gerą už
silaikymą gali ant ilgiau gy
venti. Neturint vyro, drauge 
turi rūpintis pragyvenimą pa
sidaryti. Sunku tad išpildyti 
daktaro įsakymą. O jau iw 
jaunystė. Tai yra sem-aKisfa 
darbininkų judėjimo rėmėįa. 
Kai buvo sveika, nėapleisdavcb 
nei vieno mūsų mitingo ar pa
rengimo. Skaito “Laisvę,” 
^priklauso prie visų klasiniai- 
darbininkiškų organizacijų, iš
skiriant K. P.

Draugė J. Stigienė ką .tik 
sugrįžo namo po sunkios ope
racijos. ši draugė priklauso 
prie LDSA 22 kuopos. Kai 
išgalėjo, skaitė “Laisvę”. Jo's 
vyras P. Stiga nedirba metai 

re- su viršum. Vyriausias sūnus 
irgi nedirba. Turėjo didelį į 
gyvenimo namą, kur buvo įdė
ję kelis tūkstančius dolerių, gijos 172 kuopa rengia pirmą 
Jį atėmė bankas; o dar ne- mi» iSvažiavimą, kuris įvyks 
. v . rn„.- j. j rugpjūčio (August), ant L

matote,Aqueduct, pradžia 10 vai. ryte.
■, 1 y w r t j- m ;. i i: m _ 1 _ _ -

A. Dudonis jau. treti metai 
kaip suparalyžiuotas . ir visai 
paeiti negali. <Nup pit “Lais
vės” įsikūrimo buvo jos skai
tytojas iki susirgimo. Jam ir 
jo šeimynai dabar yra did- 
žiausis valgas.

J. Potcius irgi suparalyžiuo
tas; nors vaikščioja, bet dirbti 
negali. Jis yra “Laisvės” skai 
tytojas ir darbininkiško judė
jimo rėmėjas.

Pranas Putvinskas. serga 
traukymosi (?) liga ir neturi 
geros sąmonės; gyvena pas P. 
Gutautą “banioje;” maitinasi 
^epaširdžių žmonių šelpimu; 
o daugiausiai jį šelpia tie, pas 
pas kuriuos gyvena. Politikoj 
nėra veikęs.

Daugiau jį turėtų paremti 
brolis ir sesuo, kurie yra pa
siturinti žmonės.

Šalna.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

YONKERS, N. Y.

Am. Liet. Darb. Literatūros

CLEVELAND, OHIO
ALpLD Kliubo Corldeo kolonijoje 

suširihkimas įvyks 4 rugpjūčio, 4015 
E.' 141 St. šiuomi kviečiame visus 
narius atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Malonėsite užsimokėti 
duokles ir atsiveskite naujų narių.

Sekr. K. Graibus.
(178-179)

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 2 d., 7:30 vakare, Drau
gijų svetainėj, po num. 3600 Vemor 
Highway. Narės dalyvaukite, ne
paisykit jei ir šiltas būtų oras.

Sekr.
(177-178)

PATERSON, N. J.
Prieškarines demonstracijos rug

pjūčio (August) 1 dieną, 7:00 vai. 
vakar? ant Mill ir Grand St. Lietu
viai darbininkai dalyvaukite šiolje 
demonstracijoje. •• "

Prisirengimo Komitetas.
(177-178)

LENGVAI PRIEINAMA 
PROGA

Pajieškau partnerio į pelningą 
real beer biznį. Gražus daržas, po 
lapuotais medžiais stalai, kur pa
tarnaujama užkandžiai geru alum. 
Greit reikalingas pusininkas, prįim- 

įsiu už gana lengvą įnešinją tą, ku
ris greit atsišauks. Turiu du biz
niu tai vienam sunku apsidirbti; 
Kreipkitės po No. 131 North 4th 
St., Brooklyn, N. Y. Antras biz
nis po No. 148 Grattan St., Brook
lyn, N. Y.

' (176-181)

RELIGIJOJ KRIZIS
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

rikoj, abelnai, įplaukos įvai
rių sektų sumažėjo ant 50 
nuošimčių.
•'•K^s dar labai įdomu, tai 
tas, kad dykaduonių įplau-' 
kps taip daug nusmuko tik • 
per paskutinius keturis me
tus. Vadinasi, ta dalis ka
pitalistinės sistemos “kultū
roj”, kuri pasilaiko dau
ginusia iš darbininkų, grei
čiausia smunka. Smunka ne 
tik finansiniai, bet ir mora
liai.
Jįęško būdų išsigelbėjimui 

Nuo Pražūties
; Sektų, religijų vadai ma
no išgelbėti religiją nuo j 
smukimo. Jie mano, kad 
teikia tik geriau susitvar
kyti. Minėtas kritikas me
ta dalį tos priežasties ant 
kai kurių kunigų ir religi
jos darbuotojų nemokslu- 
liio. Įrodinėja (ir teisin
gai), kad vienas trečdalis 
kunigų, kurie “mokina” 
svietą, .nėra baigę jokią ko
legiją. Daug jų yra net te
ologijos mokslaines nebaigę.

C. L. Fry, religinių statis
tikų rinkėjas, 1930 metais 
paskelbė, kad tarpe 71,500 
kunigų, buvo- 29,500 (41 
nuoš.), kurie neturėjo jokių 
diplomų, ne tik kolegijų 
(universitetų), bet nei semi
narijų.

Ignorantams Kunigams 
Nesiseka

Tad, girdi, kuomet tie ku
nigai (bemoksliai) A pasilei
džia į svietą mokinti, o pa
tys nieko neišmokę, tai ne
gali sėkmingai parapijomis 
įtikinti. Kita priežastis tai 

(esanti spauda. Spauda, ku- 
Į rią leidžia įvairios religinės 
sektos, esanti, sako auto
rius, nuplukusi, tik religi
niai buletinai. Dar kiti ke
lia klausimą: “Ar yra die
vas”? Klausia—“Kaip atro
do dievas”? Tie klausimai, 
sako kritikas, reiškia bedie
vybę. Taip pat jau pripa
žįsta religijos vadai,, kad 
per paskutinį dešimtmetį 
religija smuko, o bedie
vybė plėtėsi. Pereitais me-

tais tarpe kai kurių religi
nių sektų ėjusios diskusijos 
apie dievo esybę,—reiškė be
dievybę.

Tas pats refprmistas-kri- 
tikas nurodo į daugelio kitų 
religijos reformatorių kriti
kas, kaip jie žiūri į keliamus 
klausimus. Vienas religijos 
vadas B. Jenkins sekamai 
pareiškia apie dievo prisa
kymus :
Prisipažįsta, kad r Mulkina 
žmones su “Dievo Prisaky

mais” 
. 4

“Mes kalbame apie dievo 
prisakymus, bet po teisybei, 
tai dievas nedaro prisaky
mų ir niekad nedarė. Tie de
šimts prisakymų, kuriuos 
mes skiriame dievui, yra 
žmonijos prityrimų išdavas: 
kas yra išmintinga ir teisė
ta tarpe žmogaus su žmo
gum.”

Šitas pareiškimas yra pa
reiškimas tų, kurie stoja, 
kad religiją nuo dangaus ir 
dievo reikia nukelti ant. že-. 
mes. Taip jie nyino patai
syti tikybą, kuri jau smun
ka. Mano, kad suriš su gy
venimu, atmes netinkamus 
doktrinos elementus, pada
rys ją “mokslingesne” tai

maža šeimyna. Tai i 
kokis šios šeimynos likimas 
Rooscvelto “prosperity” lai
kais.

Drauge Laimiene trys savai
tės kaip sugrįžo namo po sun
kios operacijos. Yra “Lais
vės” skaitytoja ir darbininkiš
ko judėjimo rėmėja; priklau
so prie LDS.

Linkėtina visoms draugėms 
greito pasveikimo.

SPAUDOS

Drau- 
links- 
6 d.

tunelio
; KVjUVUŲ.V.l-, C*.J.V V 0.1. 1 J W • V1C” |
11 I * v * i 1« Jii n i L *v L BROOKLYN LABOR LYCEUM
dalyvauti šiame darbininkiškame pa- i *.*«*—*»*
rengime. Nes šis yra pirmutinis ' 
lietuvių parengimas šioje vietoje, tad 
nepraleiskite puikios 
smagiai prisišoksite 
amerikonišku šokių.
RENGĖJAI.

Jei tą dieną lytų, 
j vyktų 13 d. rugpjūčio 
KELRODIS: Iš kitur 
žiuokite Yonkers • Ave., 
skersai trekių, pasukite po 
ten rasite išvažiavimo vietą

progos. Visi ■ 
lietuviškų ir i 
Kviečia visus j

tai piknikas
(August).
atvažiavę va- 

pervažiavę I 
i tiesiai, j

(176-177) I

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

IKNIKA1
PRAŠOME VISŲ. DARBININKŲ JUDĖJIMO RĖMĖJŲ ISITĖMYTI ŽEMIAU PADUOTUS PA

RENGIMUS IR DALYVAUTI JUOSE.

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933
OLYMPIA PARK, SHREWSBURY, WORCESTER, MASS.

DAINUOS VISI PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS ANTRO APSKRIČIO CHORAI
Lenktynes plaukime Proletmeno Sąjungos Antro Apskričio narių su Labor Sports Union nariais 
A. BIMBA LAISVĖS REDAKTORIUS IR VIENAS Iš JAUNUOLIŲ SAKYS PRAKALBAS

BUS RODOMA GARSUS SOVIETU JUD1S ‘POTEMKIN’

Nedėlioję, 6-tą Diene Bugpiučio-August, 1933
Jei tą dieną lytų, tai piknikas atsibus Liutvino Svetainėje, 69 So. Park St, Elizabeth, N. J.

VAIČIONIO FARMOJE, MEADOW GROVE, CRANFORD, N. J.
PRADŽIA 12 VALANDĄ PIENĄ IR TĘSIS IKI VĖLUMAI. ĮŽANGA 15 CENTŲ YPATAI

Bus Brooklyno Aidas, kurį dabar mokina V. Žukas. Bus Elizabeth o Bangos Choras ir kiti.
DRAUGAI! šis piknikas turi būt masinis. Pereitas šio Apskričio piknikas buvo skaitlingas ir gra

žus; šis turi būt dar sėkmingesnių. *
GRIEŠ GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS 

t < • . r ; ‘ T 1 » 1 ‘

Nedėlioję, 13 Rugpjūčio-August, 1933
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA.

Visas Wilkes Barre’is ir daugelis iš Scrantono dalyvaus šiame piknike. PRADŽIA 10 VAL. RYTE 
Wilkes-Barre’io Aido Choras, vadovaujamas N. Valinčiūtės, dainuos šiame piknike.

Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras d”t’ S"'

Shenandoah Lyros Choras s

Tai bus trijų chorų kontesta
Kalbės Johnnie Orman, “Laisvės” angly sK

Įdomus jaunuolių susirėmimas. ’
L.D.S. jaunuolių tymas iš

u Naujom Dainom Dalyvauja Programoje

/ Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja
riaus redaktorius ir P. Buknys, “Laisvės” Administratorius 

Brooklyno Šaukia Scranton Lošti Baseball

/
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5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.

Near Manhattan Avenue

Pirmadienis, Liepos 31,1933

DARBININKAI IR ALGOS
Rooseveltas su savo gudria (sąlygų industrijose, taip grei- 

demagogija daugelį darbinin- (tai paaštrėjo ir darbininkų 
kų apmulkino ir dar toliausi kova prieš algų kapojimą, 
jis juos klaidina naujais blo- (Streikų bangos pradėjo plės- 
fais. Liepos 21 d. laidoj tis daugelyj industrijų ir ko- 
“Baltimore Sun” tilpo ilgas voti prieš Roosevelto vergijos 
Roosevelto atsišaukimas į “vi-(planą, 
suomenę,” į fabrikantus, kad 2. Bedarbių vis daugiau ir 
bedarbė turi būti panaikinta 'daugiau reikalauja, kad pa
iki Labor Day, kad visos dirb- (šalpa būtų duodamą. Kur vai
tavęs turi priimti jo planą, bū- džia pasimojo atimti ir tą 
tent trumpesnes darbo valan- pašalpą nuo bedarbių, bedar- 
das ir jo peršamą nustatymą biai atmušė tą pasimojimą 
aįgų. Jei tas bus padaryta,'išnaudotojų.
tai bedarbė pasibaigs iki La
bor Day. sako jis.

Tai yra naujas skymas mul
kinti darbininkus. Jis ir jo 
visi sėbrai žino 'gerai, kad ne 
tik bedarbės jie- nepanaikins 
iki Labor Day, bet jie nepa
naikins jos tol, kol gyvuos ka
pitalistinė tvarka. Bedarbė

3. Amerikos imperialistai ti drabužių,- 
skubiau ir smarkiau rengiasi !maistui, 
prie naujo imperialistinio ka
ro. O Rooseveltas, kaipo vy
riausias imperialistų agentas, 
daro visokius skymus, kad tik 
atsukus darbininkus nuo ko
vos prieš išnaudotojus, šis jo 
atsišaukimas, kad bedarbė bus

ne tik nemažėja, bet ji didė- panaikinta iki Labor Day, yra 
Badaujančių darbininkų vienas iš tų skymų dar kartaja.

skaičius didėja, auga reikalau- sumulkinti darbininkus ir pa-
jančių pašalpos skaičius. Bal- vergti didesniam išnaudojimui, 
timorėj reikalaujančių pašal
pos bedarbių skaičius tik 
pereitą savaitę padidėjo 
600 bedarbių šeimynų, 
pripažino ne radikalai, ne 
munistai, bet patys valdinin
kai. Family Welfare komite
tas paskelbė, 
jančių 
dieną 
darbė 
tas ir 
mažėtų ir skaičius 
jančiii pašalpos. Bet taip nė
ra: bedarbė didėja.

Kodėl Rooseveltui reikalin
gas šis naujas skyrhas? Jis 
reikalingas kapitalistam del 
kelių priežasčių :

1. Kuomet Rooseveltas pra
dėjo vykdyti savo planą, algų 
kapojimą ir bloginimą darbo

per 
iki 
Tą 
ko-

kad reikalau- 
pašalpos skaičius kas- 

didėja. Jeigu jau be- 
mažėtų, kaip Roosevel- 
jo sėbrai skelbia, tai 

reikalau-

Baltimore • Vaikų 1 Zabovų 
dirbtuvėj ant S. Charles St.■ 
kurioj tenka man dirbti šiuo 
laiku, yra bjaurus išnaudoji
mas darbininkų. Net sunku 
ir įsivaizduoti, kaip darbinin
kai pasiduoda taip save iš
naudoti. Dirba 50 valandų sa
vaitę už 6 ir 8 dolerius.

Departmente, kur aš
prie mašinų “punch presų,” 
darbas pavojingas, o alga tik 
$8 į savaitę už 50 valandų. 
Jei kurią dieną darbo nėra, tai 
eik namo, taip kad daugelį 
savaičių tegauni tik kelis do
lerius algos. Išdirbus pilną |
laiką, 50 valandų, mažiau , Johnson, Pa. — Plieno fa- 
pašalpos. Tie, kūrie dirba už į brikai pradėjo dirbti. Ga- 
pašalpą miesto darbus, vis dar! tnina karo reikalams meta? 
gauna nors '30c Jį valandą, o ' lą. , J

Penktas Puslapis

n

A. r. L A. Reikalaišioj dirbtuvėj tik 16c į vai. 
Bet dar ne viskas.

Tie, kurie dirba prie me
džių, gauna tik 12c į valandą. 
Vadinasi, kompanijos 
pustrečio sykio mažiau, 
Family Welfare įstaiga, 
ar bereikia baisesnio ir bjau
resnio išnaudoji o darbinin
kų ? Ne.

O taip išnžhidoja kompani
ja darbininkus todėl, kad jie 
yra neorganizuoti, neturi uni-1 
jos. Dar negana. 
darbininkų prie medžių pjaus
tymo dirbai nuogi. Ir nėra 
nei padyvo: gaunant 12 cen
tų į valandą, negali nusipirk- 

nes neužtenka 
Vadinasi, laipsniškai 

einama prie Indijos ir Chini- 
jos darbininkų vergijos,—nuo
gi turi dirbti. Dalis tų dar- _ 
bininkų yra suklaidinti Roose- ■ dvi 
velto demagogijos. Kadangi 
jie jokioj darbininkiškoj orga
nizacijoj nepriklausė ir ne-(blankos būtų tinkamai išpildy- 
priklauso, tad jie ir tiki į 
Roosevelto skymus. Jie ma
no, kad jis juos išgelbės ir iš
kovos jiems geresnes algas. 
Skaudžiai apsivilia.

Nors labai suvilti darbinin
kai Roosevelto blofais, bet or
ganizacinis darbas eina pir
myn. Pakalbėjus su keliais 
darbininkais, kad be susiorga- i 
nizavimo į uniją mes nieko ne
galime tikėtis nei iš Roosevel- 

| to nei iš kompanijos, kad jie 
dilbų .^eruojų pakeltų algas, o tik 

susiorganizavę galėsime iško
voti geresnes sąlygas, sutiko 
stoti ir padėti suorganizuot 
minėtoj šapoj darbininkus.

Baltimorietis.

moka
negu

Tai

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

SVARBUS APLA KUOPOMS reikia pildyti, kai ligonis jau 
IR NARIAMS PRANEŠIMAS | pasveiksta ir atsisako nuo pa- 

blankos 
nuo šio 
Kuopų 

šias

IR NARIAMS PRANEŠIMAS

Visoms kuopoms pasiunčia- 
me dvisavaitines ligonių lan
kytojų ir daktaro liudijimo 
blankas—No. 2. Su rugpjūčio 
1 d. tos blankos būtinai rei
kia pradėti naudoti. Tiems li- 

„„.......... . gontams, kurie šiuo laiku ser-
Daugelisjga, tuojaus reikia priduoti, 

kad daktaras ir ligonių lanky
tojai pasirašytų ir tada reikia 
Centran pasiųsti. Šios blan
kos reikia kas dvi savaites pil
dyti. Daktaras taipgi turi kas 
dvi savaiti savo dalį išpildyti 
ir už tai jis neturi extra mo
kesčio imti. Jeigu kurie ne- 
prisiųs šių blankų Centran kas 

i savaites, tiems bus prastai 
su išmokėjimu pašalpos. Tb- 

i del reikia žiūrėti, kad tos

M M M M M M M M RA RA RA RA HA RA flA ftA RA’r A RA RA

AISVES PIKNIKAS
TRYS DIDELES DOVANOS PRIE ĮŽANGOS TIKIETO 

RENGIA PHILADELPHIJOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 

Nedėlioję, 3 Rugsėjo-September, 1933
HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

Dainuos SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šalinaitės; AIDO 
CHORAS iš Brooklyn, vadovaujamas V. Žuko; BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. 
J., vadovaujamas V. Žuko; PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y,, vadovaujamas 

V. Žuko; LYROS CHORAS iš Philadelphijos, vadovaujamas ValatkiGtČs.
t

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
Iš R e a d i n go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais los 

' 'Base Ball

. tos ir kas dvi savaites Cent- i . ,ran pasiųstos.
Dabar APLA naudoja seka

mas ligonių blankas:
Užsimaldavimo j Pašalpą 

; Blanka No. 1. šioji blanka 
reikia išpildyti bėgyj trijų die
nų nuo susirgimo. Kurie išpil
do vėliaus, tai konstitucija nu
sako, jogei pašalpa mokama 

inuo tos dienos, kada išpildo. 
Išpildžius, tą blanką tuojaus 
reikia siųsti į Centrą.

Dvisavaitine Ligonio Lanky
tojų ir Daktaro Liudijimo 
Blanka—No. 2. šita blanka 
reikia pildyti suėjus dviem 
savaitėm nuo susirgimo. Kons
titucija delei šių blankų nu
sako sekamai: “Dvisavaitinės 
daktaro ir ligonių lankytojų 
blankos būtinai reikia pildyti 
kas dvi savaitės nuo ligonio 
susirgimo , iki pasveikimo. Po 
išpildymui minėto? blankos 
nevėliau kaip įrtris dienas rei
kia priduoti finansų sekreto
riui, kuris tuojaus turi pasiųs
ti Centran.” Finansų sekreto
rius ir ligonių lankytojai turi 
žiūrėti, kad tas darbas būtų 
tinkamai atliktas.

Atsisakymo nuę Pašalpos 
Blanka—No. 3. Šita blanka

(pasveiksta ir atsisako 
šalpos. Iki šiol tos 
vadinosi No. 2, bet 
laiko vadinasi No. 3. 
sekretoriai, išduodami 
blankas, pažymėkit No. 3. 
Atsisakymo nuo pašalpos blan- 

|ka turi būt pirma kuopos su
sirinkimo užtvirtinta ir tik ta
da Ccntran^pasiųsta.

Sekretoriai taipgi turi žiū
rėti, kad visados pas save tu
rėtų tu visų trijų numerių 
blankas. Kaip tiktai baigiasi 
kurios blankos, tuojaus reikia 
iš Centro užsisakyti pažymint, 
kiek kurių blankų reikalinga. 
Centras visados laiku prista
tys. Taipgi sekretoriai ir ligo
nių lankytojai turi žiūrėti, kad 
niekur bereikalingai nenusi- 
mestų tos blankos, nes juk jo Į 
reikia spausdinti ir siuntinėti, ■ 
o tai pasidaro draugijai iš-1 
kaščių, kuriuos nariams prisi-1 
eina sumokėti. Visi kooperuo-, 
kim, kad geriaus savo užduo
tis atlikus ir būtų daugiau 
naudos draugijai bei jos na
riams. j

GARDNER. MASS

A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 
Organizatorius. M. Šleiva, 

80 Lennan St.
Iždininkas D. Bartulis.

6Crawford
Finansų rafitininkas. A. Siekis,

P. O. Box 4, 
Protokolu ražtininkas, S. Rasimaviėius, 

140 Mechanic St.

APJELINKft# 
K-TAS. IMI:

, 864 Marguerite 
Pa.

A. Kairys, 414

St.

PITTSBURGH© IR
PRIEšFAflISTINIS

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding, 

Pirm, pagelb. W. <
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienč, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

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

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way. S. S Pittsburgh. Pa.

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPJN. 
DRAUGIJOS, LINDEN. N. J- 

Pirmininkas A, Mazonas, 310 W. Price St., 
Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų

Koresp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St. 
Finansų RaSt. K. Lenarth, 

110 W. 11th St.. Linden. N. J, 
po num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, | 

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J,
Maršalka, K. Meskauskas,

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, I 
Linden, N, J.

Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas,
203 W. 16th St., Linden, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 
J. Vcrtalis,

Iždininkas J. Uskurėnas,
1411 Clinton St., Linden, N. J.

Protokolų Rašt. R. Tratulis,
715 N. King St., Elizabeth, N. J. 

Linden, N. J.

N. J,

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas BuguliSkH P.. 

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkau, Žirgulis, P., 

62 Dale Street
Protokolu raštininkar Gendrenas, S.,

• 67 Cutler Street
Finansų rafit. Miller, J.

8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagclbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo., 

Iždininkas Druseikis J., 

Maržalka Valcčka A.,
L. D. P. Kliubas laiko 

vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandą.

640 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue
62 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

Prieškarines Demonstracijos
Tarptautinė Kovų Diena Prieš Alkį ir Karą

Newark, N. J., Utarninke, 1-mą d. Rugp. (August)
MILITARY PARK, PRADŽIA 6 VAL VAKARE

Susikūlė Busas-2 Žmonės 
Užmušti

H0LY0KE, Mass. — Ant 
Northampton kelio susikū
lė busas. Nusirito apie 100 
pėdų į pakrantę. Du žmo
nės R. C. Finn ir panelė M. 
Casey užmušta ant vietos. 
Sužeista 14 žmonių.

500 Darbininku Sustreikavo
BAYONNE, N. J. — 500 

moterų ir merginų paskelbė 
streiką prieš suknių gami
nimo išnaudotojus. Darbi
ninkės reikalauja pakėlimo 
algų, trumpesnių darbo va
landų ir apsaugojimo svei- 

i katos prie darbo. Dabar
Jackson s u į joms mokėjo nuo štukų tik 
Tom Galuper j po 18 arba 20 centų nuo 

i suknios, taip, kad daugelis 
• i vos pasidarydavo $5.00 į 

j savaitę laiko.

Risis J. Bago- 
čius su Charley 
Vasil kumš
čiu o s i s Jack

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621
Nuo THORNTON-FULLER CO, 1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa.

2. ELEKTRIKlNlS RAW LAIKRODIS, 1933 ŽODE
LIS, $50.00. Dovanojo John Bakenas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MoDELIS 1934, $18.75.
Dovanojo L. Dubrow & Sons, Ine.

420 So. St., Phila., Pa.

GRĘSIA SUSIRĖMIMAI 
CHINIJOJ

APLA CENTRO RAŠTINĖ 
PERKELIAMA KITON 

VIETON

Su rugpjūčio 1, 1933, AP
LA Centro raštinė perkelia
ma naujon vieton. Visi kuo
pų sekretoriai ir visi nariai 
pasižymėkite naują adresą 
ir visais reikalais rašykite 
šiuo adresu:
APLA 1335 Medley St.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
Senuoju adresu daugiau I 

laiškų nebesiuntinėkite, bet ! 
siuntinėkite nauju adresu.
K o n s t i tucijos pataisymus 

taipgi pasiunčiamo visoms kuo 
poms. Reikia visiems nariams 
po kopiją priduoti ir juos su I 
tais pataisymais supažindinti. 
Jeigu kas neaišku, klauskite 
Centro, kuris viską paaiškins.

J« Gasiunas,
Centro Sekretorius.

tijų kapitalistų. Žinoma, 
jie karą ves chinų gyvento
jų rankomis.

Gaminasi Ginklus
PHILADELPHIA. — Po 

priedanga viešų darbų Phi
ladelphijos arsenalas gavo 
didelį užsakymą ant amuni
cijos. Iki šioliai arsenalo 
darbininkai dirbo tik dali
nai. Dabar pradėjo dirbti 
pilnai. Bet jų gaminami 
produktai yra ne žmonijos 
naudojimui, o žudymui dar
bininku.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies ' už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
«T A TO V

Ko

427 Lorimer StM Brooklyn, N. Y.

<♦> 
<’>

<l>

Bayonne, N. J., Utarninke, 1-mą d. Rugp. (Augusi)
Atvirame Ore, 23rd St. ir kampas Avenue C 

Pradžia 8-tą vai. vakare. Bus geri kalbėtojai

Detroit, Mich., Utarninke, 1-mą d, Rugp. (August)
Demonstracija ir prakalbos su muzikale 

programa prasidės 6-tą vai. vakare
Eastsidėję, Terriau Parke ir Westsideje Clark Parke 

atsibus programa ir prakalbos. Demonstracija trauks 
į Grand Circus Park 7 vai. vakare, Grand Circus Parke 
prakalbos bus 8-tą vai. vakare.

Phone, EVergreen 8-9130

.1zj>zuzarr

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekantus darbus.

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS Iš ŠIŲ VIETŲ:
1331 So. 2nd St„- Phila. 1-mą vai. po pietų; 928 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. 10th 

St., Phila. 1-mą vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-mą vai po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12Val. vidudieni; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

Iš visų’šių vietų tikietai parsiduoda ant busų po 45c. į abi puses. Kas negales įsigyti tikietus anksčiau, visi 
susirinkite anksčiau virš paskirtu laiku, kad būtų galima daugiau busų užsakyti.

Šiemet daug žmonių suvažiuok iš tolimų kolonijų su bu sais. Programa bus įvairi ir turtinga.

KELRODIS- Gatvekariais važiuokite iki eleveiterio stoties, Frankford Ave. ir Bridge. Iš čia imkite karą No. 
66 City Line ir važiuokite iki. galo.- IŠ čia pikniko busai nuveš į parką. v. . ,

Su automobiliais važiuokite tais pačiais kėliais iki karas No. .66 sustoja,, is čia važiuokite tiesiai apie mylę 
ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir .važiuokite keliu Not 513 apie pusantros my
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dosinei į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.

b W VW tfW ¥V tAt VW WtAf Iftl

KANTON.—Kantono val
džia pasiuntė, armiją į 
Kiangsi provinciją, kad ne
leisti Anglijos Arnold Co. 
operuoti kasyklas. Tas ka
syklas atidavė koncesijon 
Anglijai Chang Kai-sheko 
valdžia. Bet Kantono val
džia, kuri yra tam priešin
ga nesutinka ir sako, kad 
kasyklas operuoja 
kapitalistai ir jau 
10,000 darbininkų, 
naujas susirėmimas 
Anglijos ir Jungtinių Vals-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

chinai
dirba

Tai
tarpe

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
aht visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

<♦>

Ofiso" valandos: nuo 9 vai. iš

<f>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

ryto iki 9 vai. vakare.
Penktadieni iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



<♦>

<♦> <♦)Generalbedarbis.
<♦> *>

<♦> <♦>

OSCAR STEINER
Hamilton Parkway, Brooklyn, N. Y»

is hereby given that License No. 
B-5638 has been issued to the un

sell beer and wine at detail.

1 
<

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-9568 has been issued to the under- | 

signed to sell boor and wine at retail, under 1 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 7123 Ft. Hamilton Parkway, Kings 
County, New York State.

7123 Ft.

NOTICE
N. Y. 

dersigned to 
under Section -76 of the Alcoholic Beverage 1 
Control Law at 957 Grand Str., Kings Co- i 
unty, New York State. i
MAX WINTER AND PETER NUNVIATO 
957 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Šeštas Puslapis Pirmadienis, Liepos 31,1933

Gubernatorius Priims 
Bedarbių Delegatus, Jei 
Parems Juos “Publika”

šaukiamus susirinkimus. Pa
geidaujama, kad būtų “ap
krikštytas” Lietuvių Bedarbių

Antradienį Visi Urmu į Demonstracijas 
Prieš Skubotai Ateinantį Imperialist 
Karą ir už Sovietą Sąjungos Apgynimą!

čioji klasė pradės imperialist!- bedarbiu 
nę skerdynę.

NEV/ YORK. — Bedarbių 
Tarybų organizatorius R. Sul- j 

i livan ir Darb. Ex-Kareivių Są- 
j j u ngos atstovas E. Levin, nu- 
ivykę i valstijos sostinę Alba- 
jny, pareikalavo, kad guber- 
jnatorius Lehman leistų bedar
bių delegacijai išdėstyti spe

cialiam seimo posėdžiui, kol 
'reikalauja bedarbiai, 
įnatorius atsakė, kad jis leis 

i delegatam

LICENSES
BEER—WINE___

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Guber-

seime 
nę skerdynę. įkalbėti tik tada, jeigu pasiro-

New Yorke tą dieną, Union l^ys, kad juos paremia “pub- 
Square. 5 vai. vakare įvyksta |
didis masinis mitingas, į kurį j Kaip mes galime’ įrodyti, 
darbininkų divizijos demon-žmonių mases remia Be- 
stratyviai ir organizuotai ,su-.idarbių Tarybų reikalavimus? 
maršuos iš visų miesto dalių. jyįsos darbininkiškos organi- 

Lietuviai darbininkai yraizacijos turime siųsti telegra- 
antradienį susi-'mas gubbrnatoriui

i rinkt 2:30 vai. dieną “Lais- Albany, taip pat 
|vės” svetainėje, kampas Lori- manams” savo
mer ir Ten Eyck St. Iš čia sy- įreikalaudami, kad 
kiu važiuosime į Tompkins bedarbių delegatus. 
Square, kur turime būti 3:30, 
vai., < 
darbininkais, su 
mis dainomis, obalsiais ir vė-

Lehmanui, 
:‘assembly- 

distriktų, 
išklausytų

Vis garsiau ir garsiau bel
džiasi į duris pavojus naujo 
pasaulinio karo. Italija pasi
grobė keturias Graikijos sa
las, o Graikija turi savo šali
ninkų. Japonija tiesia kariš
ką gelžkelį davežimui ginklų 
ir armijos prie Sovietinio Sibi
ro rubežiaus.

Bet tai tik pora is daugy- 'šaukiami šį 
bes ženklų, kurie rodo skubiai 
ateinantį karą prieš Sovietų 
Sąjungą arba tarp pačių ka
pitalistinių šalių.

Tatai, draugai darbininkai, 
nūčlat turėkime galvoj, ir to
dėl, Tarptautinėje Prieškari
nėje Dienoje, rugpjūčio 1 d.,
šį antradienį, urmu traukime įjiavomis maršuosime į Union 
demonstracijas protestu ot (Square, 
prieš naują imperialistinę 
pjovynę ir išreikšt pasiryžimą, 
kad mes ginsime Sovietų šalį 
nuo priešų. Su trenksmingu 
garsumu pasakykime ir paro
dykime išnaudotojams, kad 
ines esame pasirengę paskelbt 
revoliucinį karą delei buržua
zijos nuvertimo, jeigu valdan-

, Dabar gi Bedarbių Tarybos 
o iš ten su kitų tautų ijr prisidedenčios draugijos bei 

revoliucinė-!kuOpOS renka delegatus, kurie 
būti N. 
su be-

Visi į demonstracijas prieš 
imperialistinį karą, už Sovietų 
Sąjungos apgynimą ir už per
vedimą visų karui skiriamų 
pinigų į bedarbių šelpimo fon
dus, taip kad būtų reguliariai 
šelpiamas kiekvienas bedarbis 
ir per visą jo nedarbo laiką!

j desėtką dienų turės 
Y. valstijos sostinėje 
darbių reikalavimais.

B. B.

Lietuvių Jaunuolių Mokyklėlės Studentai Kviečia 
Visus į Labai Įvairių Pramogų Šį Pirmadienį

lavini- 
pirmą 

vakare 
kieme,

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.B-5728 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 76 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 101 Grand St., Kings County, New 
York State.

UKRAINIAN TEMPLE CORPORATION 
101 Grand Street Brooklyn, New York.

NOTICE is hereby given tliat License No.
IN.Y.A-7904 has been issued to the under 

signed to sell beer and wine at retail, under' 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 45 Avenue S, Kings County, New 
York State.

MAX LERNER and ISIDOR LERNER 
45 Avenue S Brooklyn, N. Y,
------------------------------------------------------ (-----------------  
NOTICE is hereby given that License No.

N.Y.A-6888 has been issued to the under
signed to sell) beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, at 1312 Nostrand Ave., Kings County, 
New York State.

WILLIAM HOFFMAN
1312 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby iriven that License No.
N. Y.A-7306 has been issued to the under- 

siRned to' sell beer and wine at retail under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw, nt 1326 Newkirk 
New York State.
< HARRY L.
1326 Newkirk Ave.,

NOTICE is hereby given that License No.
'N. Y. B-4291 has been issued to 

undersigned to sell beer and wine nt. retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 323 Columbia Str., Kings 
County, New York State

SANTO CORIGLTANO
594 Henry St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. D-6025 has been issued to the un- 

(Jersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control law at 7 Woodhull St., Kings Co
unty, New York State.

EUGENE HEFFRON
7 Woodhull St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-4168 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 104 Front St., Kings Co
unty, New York State

JOHN KARATZAS
104 Front St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-679 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 22 Atlantic Ave, Kings 
County, New York State.

I MORRIS RABINOWITZ
Į 779 E. 45th St., Brooklyn, N, Y,

Ave., Kings County

ZALPH
Brooklyn, N. Y,

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais griežiant moloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečią visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyti. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gružus paren
gimai: grajys mergino® muzikantės 
po vadovyste -Marty Turuta. Įžan
ga dykai. Antrašas. 131 N. 4th St. 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir Bed
ford Ave. Savininkai John Jurevich 
ir Tukienė.

(176-178)

IŠRANDA VOJ1MA]
--------------------- b

PASIRANDAVOJA 5 arba 6 kamba
riai, ant pirmų ir ant antrų lubų, 

labai tykioje, tinkamoje poilsiui vie
toje, randa gan- žema, yrą visi mo- 

tbo i derniški įtaisymai. 1383 Jefferson 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(176-178)

PARDAVIMAI

<l>

<♦>

<♦>

<♦>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<t>

<♦)

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

Iš Bedarbiu Susirinkimo
r*

Ten Eyck St. Bedarbių Ko
miteto susirinkimas įvyko lie
pos 26 d. “Laisvės” svetainė
je. ______ ___________________

IŠ abelno veikimo raportu NOTICE is hereby given that License No.-ml T MF A t* O O if 1. 4- zx 4 1, z%

paaiškėjo, kad dviem šio ko-
». . v • IHI1, UIKier OfCl'Wii ft I’IV niMHivuv >*•--miteto nariam pašalpa jau venine Control Law^at 364 Hcwcb St., Ginga 

gauta.
Bedarbių organas “Hunger 

Fighter” platinamas perlėtai. 
Negerai, kad draugai bedar
biai žiūri į literatūros agentą, 
kaip tik vienintelį “II. F.” pla
tintoją. Čion visų bedarbių

N. Y, A-5836 has been issued to the un
der signed to sell beer and wine at ro

under Section 75 of the Alcoholic Bo-

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Te).: Glenmore 5-9467

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKESJONAS

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.

i So. 4th and Havemeyer Sts-
I Bedford Ave. and So. 5th St 
187................
223 
222 
135 
287 
350 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street, 4 ' ■

PARSIDUODA saldainių krautuvė, 
lietuviais apgyventoje vietoje, tu

rime staką iš saldainių, rūkomų ii’ 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė visa
me bloke. Parduodu todėl, kad vie
na moteriške negaliu tinkamai vesti 
to biznio. Kaina gana žema. Yra 
ir gyvenimui kambariai ant vietos. 
145 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(177-185)
PARSIDUODA 2 šeimynų medinis 

namas, visi modemiški Įtaisymai, 
vienam karui garadžius, yra gražus 
kiemas, lotas 25 X 100, namas sta
tytas 1922 metais, dar visai naujas, 
arti prie mokyklų ii' prie geros 
transportacijos. Kaina žema; kreip
kitės greitai:

ANDRIUS RABIKAUSKAS, 
6075 60th Avė., Maspeth, L. I., N. Y.

(173-178)

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos NifŠaŠėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

bei Reumatiški Nesveiku-

New YorkeCounty, New York State.
HYMAN ROTHENHAUS

364 Hewes St., Brooklyn, N. Y,

No. 
un
re

tail, under Section '75 of the Alcoholic Be- ąvc>i

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and J 4th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue ahd 42nd Street 
1st Avenue and 4th StreetX

NOTICE is hereby given that License 
N. Y. A-G227 has been issued to the 
dersigned to sell beer and wine at

verage Control I,aw at 5824—17th 
Kings CoYintv. New York S*<ite.

ORGATE & DAIRY CO., Inc,
5824—17th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
. Y. B-1025 has been isued to the un

der signed to sell beer and wine at re
tail, under Section 75 5nf the Alcoholic Be
verage Control Law at 364 Hewes St., Kings 
Countv, New York State.

ABRAHAM KESSLER
334 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y, 
---------------------------------------------------j-------------------- ------------- -------

NOTICE is hereby given that License
N. Y. B-1025 has been issued to the 

dersigned to sell beer and wine at 
tail, under Section 7G of the Alcoholic — 
Control Law at 2487—65th St, King County, 
New York State.

MORRIS KITZIS
2487—65th St., Brooklyn, N. Y,

To dar negana. Apart dai- 
liškų gimnastikų ir įvairių 
“triksų” ir sporĮų, jaunuoliai 
dainuos populiariškas, skam-, užduotis, o ne vieno agento dar-'N- 
bias, bet lengvas dainas, 
rias ir jūs galėsite sykiu dai
nuoti.

, k u-1 bas.

Brooklyno jaunuolių 
mosi mokykla duos 
pramogą šį pirmadienį 
VLaisvės” dideliame 
46 Ten Eyck St. Ir tai bus
toks parengimas, kad studen
tai ‘nustebins kai kuriuos su
augusius draugus. Visą pro
gram Išpildys patys studen
tai ir st entės. Vienas, pa
vyzdžiui, iš amos vaizdų 
bus piramida—trys jaunuoliai 
stovinant žemės, kiti ant jų pe
čių, o vienas dar kabo nuo ki
to rankos. Bet bus ir daugiau 
mitrių atletiškų parodymų.

Studentės gi pačios pasiga
mino scenišką veikaliuką ir jį 
suloš “Laisvės” kieme, persta- 
tjrdamos darbininkų kovą. Pa
matykite jų gabumus, kaip 
aktorkų.

Studentai bei studentės yra 
pasirašę ir savo eilių, kurias | valandas smagiausio laiko, 
patys deklamuos šį vakarą. Studentė.

Taipgi pora apsiėmę eiti 
per stubas, aplankant bedar
bius ir jų šeimynas.

Kadangi susirinkimas buvo 
nedidelis, tai rugpjūčio 1-mos 
demonstracijoj dalyvaus, kaip 
kam parankiau.

Del sukėlimo šiam komite
tui finansų yra išrinktas ko- 

.mitetas iš draugių O. Tamo
šiūnienės ir Bitermonienės, 
kurios bandys surast organi
zacijas bei kuopas, kurios su- 

| tiktų prisiimti Bedarbių Ko- 
■mitetą ant pusės prie išva-

Tai bus pirmos rūšies poil
sis ir pasilinksminimas suau
gusiems ir jauniems darbininr 
kams po darbo.

Bus taip pat šachmatų ir 
čekerių lošimas, “cricket” žai
dimas, varžytinės patkavų ir 
vilyčių mėtymo į cielių, ping- 
pong ir kt.

Įžanga į šią pramogą spor
tų, atletikos, dainų, vaidinimo 
ir kitų įvairumų yra uždyką.
Pradžia 8 vai. vakare, šį pir-'žiavimų Forest Parke 
madienį, liepos 31 dieną.

Ateikite ir turėkite kelias

No. 
un- 
re- 
Bc-

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis if palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
I Parsąmdau automobilius vestu- 

_vem, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Šuleris Bankierius
Pasiverčia Durneliu

Centrali

Reikalauja Dar Augs 
čiau Pakelt Gaso-Elek-' 

tros Kainas

NEW YORK. — Valdiška 
Public Service Komisija svars-

: NEW YORK.
nės valdžios teisėjui Fr. Cąf- 
fey bar.kruto bankieriaus J. 
W. Harrimano atvokatai ir 
pasamdyti daktarai įrodinėja, 
kad įo protas yra kaip mažo
vaiko ir sukliuręs, todėl ypač to, ar negalėtų gaso ir elek- 
dabar jis negalėtų stoti į tejs- itros kompanijos numušt savo 
rną. Kaipo bosas Harriman j kainas vartotojams. O kompa- 
National Banko, jis nusuko i nijy advokatai įrodinėja, kad 
^mpnenįs bent du milionu do-'reikėtų dar pabranginti. Nors 
lerjų pinigų. Dabar lošia dur-Įper didžiausią krizį net padi

dėjo tų kompanijų pelnai, ly
ginant su 1928 metais, ir vir
šininkai pasikėlė sau algas 
virš 100 tūkstančių dolerių 
daugiau per metus, negu pir
ma gaudavo, bet tiems 
kams dar negana.

niaus rolę, kad nepapult į ka
lėjimą.

Mirtys — laidotuvės
Juozas Kasiulaitls, 45 metų, 

408 Grand St., mirė liepos 2Ž 
d. Paląidotas liepos 28 d. Mt. 
Olivet kapinėse., * . ?

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi/graborius J. Garšva. Dirba Karo Laivams 

Elektros Prietaisus

gtobi-

Taipgi bus bandyta kreiptis 
ir aukų gauti bei parengimuo
se turėti dėžutes (į kurias rė
mėjai mota po centą) bedar
bių reikalam. Tas jau senai 

i yra pas kitataučius, turėtų 
i būti ir pas lietuvius. Nes Be- 
j darbių Taryboms — Komite- 
itams centai yra labai reika
lingi1 įvairiem reikalam, kaip 
tai, lapelių išleidimui, sušau
kimui narių atvirutėmis, po- 
pierai, gatvekariam ir kt.

Ypatingai, žiemai artinan
tis, reikės neapsakomai pa- 
smarkint veikimą. Supranta
ma, be atsišaukimų, agitacijos, 
be lapelių nebus galima to pa
daryti.

Mano supratimu, visų lietu
viškų organizacijų pareiga yra 
remti šį Bedarbių Komitetą.

Taipgi veik didžiuma šiame 
susirinkime dalyvavusių išsi
reiškė, kad Ten Eyck St. Be
darbių Komitetas esąs ne vi
siem suprantamas; tūli manoj 
kad tai tik “valdyba” vadina-•, 
si komitetu, ir per tai neiną į

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.A-8795 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
Taw, at 1372 Rockaway Parkway, Kings 
County, New Vnrk Stale.

MORRIS GREENBERG & 
ALBERT LEON GREENBERG

1372 Rockaway Parkway, Brooklyn. N, Y,

ŠIANDIE IR VISĄ SAVAITĘ
Plrrftas paveikslas lietuviu lakūnu

Suslkūlimas Vokietijoje, tai ne
lemta* likimą* DARIAUS IR GIRR- 

’ NO. Perstatomi gyvai išskrendant. •
Rodoma kas dien nuo 10 Va), ryto 

iki vidurnakčio; įžanga 25c >visada. 
EMBASSY NEWS REEL THEATRE 
15(0 Broadway bet. 46 and 47 Str.

NEW YORK, -r Iš 
ingtono valdžios gavo 
bius užsakymus Cutler 
pier Kompanija dirbti elektri
nius prietaisus dideliems karo 
laivams.

Wash- 
stam*. 
Ham-

LENGVAI PRIEINAMA I
PROGA j

Pajieškau partenerio į pelningą ' 
real beer biznį. Gražus daržas, po 
lapuotais medžiais stalai, patarnau
jama užkandžiais ir geru alum. Greit 
reikalingas pusininkas,—priimsiu už 
gana lengvą įnešimą tą, kuris atsi
šauks. Turiu du bizniu, tai vienam 
sunku apsidirbti. Kreipkitės po No. 
131 North 4th, St J Brooklyn, N.^Y. 
Antras biznis po num. 148 Grattan | 
St. Brooklyn, $.

(178-183)

įdegimas 
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li- 
gds yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
\ Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAIKRAUJO SPECIALISTAS

Gydau Qmias ir chroniškas žvyru ir 
moterų ligas kraujo ir odos

< Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. ‘s Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 8 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

156

pas

Avė.
ir So-Taipgi pas jį galima gauti 

vietų žuvų. Tai puikiausios rO 
žies kenuotos žuvys.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

Pirma buvo 578 Grand St., Brook
lyn, N. Y., dabar perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

O

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadieniais 9 A. M, iki 4 P. M.

NOTARV 
PUBLIC

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Fingęr Wave .Arba Marcei, 35įc.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

I
Evergreen 7-8738 (Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS

Carpentry, Painting 
Art Decorating

Pertaisome senus namus ir buda- 
vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame šie-5 
tus (screens) į duris, langus ir- 
porčius Dengiame stogus visokiems’ 
namams

31 Meserole Street 188 South 3rd StreetBrooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P- SALLAS 
(B I ELfi U SKfiS) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAN^) ST. BROOKLYN. N. Y.

Mūsų (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽĄM’iS VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į KUR M REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
kURIUO PATARNAUJA NUVEŽTI L LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS' 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITČS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.
| i MŪŠŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. . ■

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

NEDfiLIONllS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd Bt.




