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Girėnas ir Darius, lėkdami 
per Atlantiką, turėjo ir vedė 
dienyną. Ir kaip praneša kleri
kalų “Rytas”, Darius turėjo or-
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I Laikrodis ir Kryžius.• I
’Smetonos Dovanos.
Rusai Fašistai.
Kanalas Tvarkoj.
Sovietų Atsiekimai.

i Rašo D. M. š.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o lilaimėsite 
Pasauli!

Metai XXIII, Dienraščio XV
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elektrikinė lemputė. - Tuom kar
tu pas Girėną atrastas talisma
nas (medalis) su kryžiumi ir 

*t>ąrasu “Saint Christopher pro
tect us”. i 
mus). Bet kaip praneša

f

Planai
BERLYNAS. — Vokieti

(šv. Kristopai, saugok Jos fašistai minėjo pergalę 
Ry- vokiečių ant Rusijos caro 

tas”, ne tik juos neapsaugojo armijos ties Tannenbergu, 
tas talismanas, bet ir patsai l rytų Prūsijoje, 1914 
“storas medalis buvo sulanksty- |-aįs 
tas’’. Laikrodėlis, elektros lem- , n • kad jįe vgl gu.
pute išliko sveiki, o šventas ) y J J 

’Kristopas nukentėjo. 
A --------

Kruvinasis Smetona, 
laike Dariaus ir Girėno 
mės maudėsi Palangoje, apdova
nojo abu žuvusius lakūnus Vy
čių Kryžiaus ordenu No. 5. Į 
Kauną atvežė palaikus Dariaus 
ir Girėno vokiečių trimotorinis 
orlaivis “Deruliuft”. Ten iš
karto pasitiko devyni Lietuvos 
orlaiviai, o nusileidus “gausinga 
kunigų ir vienuolių” armija, 
kurie pradėjo laikyti maldas ir 
krapinti “šventu” vandeniu.

kuris 
nelai-

Latvijos orlaivininkas Celms 
pradėjo leisti paskalus, kad kur 
žuvo Darius ir Girėnas, tai to
je srityje būk yra leidžiami ko
ki tai vokiečių “mirties spindu
liai”, arba gal yra kokis susi- 
kryžiavojimas radio bangų, kas 
sudaro mirties juostą lakūnams, 
nes ten buvo priversti nusileis
ti ir latvių lakūnai. Nesąmo
nė, per tą vietą nuolatiniai yra 
palaikomas Sovietų ir Vokiečių 
oro kelias ir jokios bangos ne
priverčia nusileisti, nors orlai
viai po kelis kartus skrenda 
kasdien.■ , • :• ? ’ < , miKja? :j

Amerikoje susiorganizavę ju- 
sai fašistai ir miestelyje ‘Put
nam, Conn., leidžia savo ihėne- 
sinį šlamštelį “Fašist”.' Aplin
kui susispietę visoki caristai ir 
kiti darbininkų neprieteliai. Jie 
gvoltu šaukia prieš pripažinimą 
Sovietų Sąjungos per Ameriką. 
Jie skleidžia bjauriausius melus 
apie Sovietų Sąjungą ir abelnai 
prieš komunistus.
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TERORAS PRIEŠ KOMUNISTUS
KANE, Pa.—Čionai yra 

Straights kempė, kurioje 
buvo suvaryta apie 200 ne
grų jaunuolių prie girių 
darbų. Nepakeldami dar
bo, prasto maisto ir perse
kiojimo negrai jaunuoliai 
sukilo, Prieš juos išstatyta 
kulkasvaidžiai, panaudota 
gazų bombos ir septyni jau
nuoliai po prievarta suimti 
ir ižvežti atgal pas jų 
vus.

rengtos kratos. Daug dar
bininkų areštuota ir fašis
tai sako, kad jiems pavyko 
atimti nuo darbininkų daug . • 
šautuvų, revolverių, durtū-' 
vų ir net vieną kulkasvaidį. 1

Hitleris išleido patvarky- ' * 
mą, kad policija ir fašistai

MASKVA.—Sovietų Są
junga paliuosavo 12,484 po
litinius ir kitokius visuome
ninius prasikaltėlius ir del 
59,516 kalinių sumažino bau
smę. Tai pasekmė energin
go ir pavyzdingo darbo pra
kasime kanalo tarpe Balti
jos ir Baltųjų jūrų: Tas ka
nalas buvo prakastas po va
dovyste OGPU organizaci
jos. Politiniai ir kitokie ka
liniai pasirodė labai pavyz
dingais savo darbe. Daugy
bei iš jų buvo suteikta lais
vė, dar laike kanalo praka
simo, atsižvelgiant į jų gerą 
darbą, bet jie neapleido dar
bo ir ten išdirbo iki galo, 
kad pamačius savo darbo 

’vaisius. Teisingas ir tinka- 
Camp Dix, Nj J. — 780 mas atsinešimas iš darbo 

jaunuolių pribuvo į šią kem- vedėjų pataisė desėtkus tūk- 
pę. Jie bus lavinami karinio stančių žmonių, 
muštro. * ' I Kanalą aplankė drg. J.

--------  [Stalinas. Sovietų Valdžia
M Q _ . I apdovanojo d. Jagodą ir dar

exLeo usiręmime ■ en^|g (^ar|}0 vedejUS Lėni- Bet tuom pat kartu SSSR 
tarpe katalikų ir žydų 25 as-Į S tx ____ i-.,
menys sužeista.

me-
Vokietijos fašistai

jungs Vokietiją su rytine 
Prūsija. Jas skiria Lenki
jos koridorius. Tas reiš
kia, kad Vokietijos fašistai 
galanda kardus prieš Len- 
kiją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Canberra. — Australija 

turi 6,619,059 gyventojus. 
Tai mažai pagal krašto dy-

Poona, Ind. — M. Gandhi 
ir vėl paliuosuotas iš kalėji- 
mo.-Vt?.?‘ b i

!no Vėliava. Iš paliuosuotų 
kalinių del 500 grąžintos at- 

. gal visos jų pilietinės teisės.

Berlynas. — Fašistai išlei
do atsišaukimą, kad Vokie
tijos gyventojai 
iš užsienio maisto.

Paryžius. — 
streiką mokytojai 
gų kapojimus.

& '
Pranešama iš Sovietų Sąjun

gos, kad garlaivis “Sevastopol” 
su speciale komisija perplaukę 
Balti jos-Baltų jų jūrų 
nuo Povienec iki Soroka, tai yra
išilgai visą kanalą. Komisija 
atydžiai peržiūrinėjo visus prie
taisus ir viską atrado geriausio
je tvarkoje. Dabar tas kanalas 
bus perimtas naudojimui.

kanalu |jingai sužeistas.

kitos salos būtų jąb perduo
tos. . Jungtinės , Valstijos 
yra gręžtai* taną priešingos.,

Darbininkų tėvynėje vis dau
giau būdavo j ama socialistinė 
tvarka. Su kiekviena diena pa
leidžiama darban nauji fabri
kai, elektros gaminimo stotys, 
pravedami kanalai,1 gilinamos 
upės, tiesiami keliai, budavoja- 
mi nauji miestai ir t.t. Darbi
ninkų šalyje ne tiktai nėra kri- 
zio ir bedarbės, bet dabartiniu 
laiku net stoka darbo rankų 
prie nuvalymo javų. ‘ : J t 1

J ■■ ........... j . ; '•

Japonijos karinis štabas prar 
neša, kad karę su Chinais Japo
nija neteko 2,^30 kareivių1 už
muštų karo lauke, 6,896 sužei
sta, iš kurių 774 labai pavojin
gai, 165 mir$ nuo ligų, 1,005 
dar serga, ligoninėse. Bet šios 
skaitlinės veikiausiai yra ne pil
nos.

“Pravda” rašo, kad tuom kar
tu, kada tarpe Sovietų Sąjun
gos iš vienos pusės ir Japonijos 
su Manehukuo delegatų eina de
rybos del SSSR gelžkelio, tai Ja
ponijos imperialistai ir Man- 
chukuo rengiasi ginklų pagelba 
užgrobti tą gelžkelį. Tokį pra
nešimą padarė Mandžurijoje Ja
ponijos gelžkelio vedėjas Inoue.

ke-!

nepirktų

Paskelbė 
prieš al-

Du inžinieriai, kurie buvo 
nuteisti už kenkimą šaliai, 
paliuosuoti. Penkiolika bu
vusių kalinių ir jų tarpe dvi 
moterys tapo i apdovanoti 
Raudona Vėliava už teisin
gumą ir gerą darbą.

Tai dar niekados istorijo
je nebuvo tokios dideles am
nestijos, tai yra, kalinių pa- 
liuosavimo. Tam yra trys 
priežastys:

(1) Tas parodo, kad socia
listinis sektorius sutvirtėjo, I 
paaugo galia kolektyvų že
mės ūkyje ir todėl susilpnin
ta kova prieš kulokus ir ki
tus elementus.

(2) Antra tai pasekmė la
bai gero javų užderėjimo 
Sovietų Sąjungoje, kas su
mažino pavojų iš socialisti
nės statybos priešų pusės.

(3) Dar kartą parodoma, 
kad Sovietų Sąungos val- 
.džia yra galinga ir priešus 
ji moka aštriai nubausti.

moka ir pataisyti buvusius 
prasikaltėlius ir juos grąžin
ti atgal į žmonių eiles.

SOV. SĄJUNGOJE VISKAS GERAI '
Į New Yorką parvažiavo 

iš Europos R. J. Cromie, re- 
i daktorius vieno Kanados 
kapitalistinio laikraščio, bū
tent “Vancouver Sun.” Jis 
buvo ir Sovietų Sąjungoje. 
Redaktorius turėjo interviu 
su “New York Times”. Jis

Wilmington, Del. — Auto
mobilių nelaimėje trys žmo
nės užmušti ir vienas pravo- (sakė: “Važiuodamas į Sovie-

tų Sąjungą, maniau, kad ten 
pamatysiu didžiausį vargą 
ir badaujančius žmones.” 
Bet kada jis atvyko į Mas
kvą, tai buvo arklių lenkty
nės. Jis sako: “50,000 žmo
nių gėrėjosi sportu, šaukė, 
plojo, rėkavo, gėrė, valgė ir 
viskas taip, .kaip tokiuose 
įvykiuose yra Amerikoje ar-

Imperialist^ Niovynės
TOKIO. — Japonijos im

perialistai mano pareika
lauti nuo Franci jos, kad ji 
perleistų dalį Chinijos salų 
Japonijai, kurias užgrobė 
nuo Chinijos. Francija už
grobė devynias Chinijos sa- ba Kanadoje. Tiesa, Šovie-
las. Japonija reikalauja, tų Sąjungos darbininkų 
kad Rosa ir dar kaip kurios paistas ir drabužiai yra.

tų Sąjungos darbininkų

E LIETUVOS
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

Lauciškis Jonas, gyv. Vin- 
kūnų km. ir Kučinskas Po
vilas, gyv. Dotnuvkos km., 
abu Panemunėlio valse., Ro
kiškio apskr., ant kelio prie 
Vilkolių km., basliais užmu
šė pil. Šumakį Liudviką, 
65 mt. amžiaus, iš Buivydžių 
km., kuris gabeno įtariamo
jo Lauciškio žmoną į namus, 
kaipo pabėgusią nuo vyro. 
Lauciškis yra Šumakio žen
tas. Įtariamieji suimti.

KIEK KALINIŲ
.•.UEWVOJE:^ •

Klerikalų “Rytas” paduo
da sekamas žinias apie Lie-

? į 1

milžiniškais žingsniais einai'įUV0S fašistų kalėjimuose 
pirmyn kaip gamyba, taip ir laikomus darbininkus: ■
apšvieta.

. ŽMOGŽUDYSTĖ
’šlamu km., Platelių valsčą 

nušautas A. šablinskas apie 
30 mi amžiaus. Lavonas ra
stas jo paties kieme, žmog
žudystėje įtariama jo žmo
na Barbora • Šablinskienė. 
Įvykis tiriamas.

Iš Australijos pranešama, 
kad ten pradėjo birdavoti aštuo- 
Tiioliką naujų greitų karo orlai
vių. Taipgi pradėta reorgani
zuoti karo jėgos. Ypatingai bū
davo jama daug tankų ir kitų 
mechanizuotų armijos ginklų. 
Australija yra po Anglijos im
perialistų komanda ir ji ruošia
si karirn pagal socialfašisto 
MacDonaldo paliepimą.

skirtingi, nėra brangūs pa
puošalai, bet žmqnėą apsi-Į 
■rengę švariai ir gana ge
rai .. ? Aš mačiau ir “fut7 
bolės” žaislus. Ir vėl buvo i 
50,000 žmonių, gražiausio ir 
tvirčiausio jaunimo. Aš 
čiausi su lošėjais, jie yra 
kaip, tik,toki, kaip ir mūsų 
sportininkai.” Toliaus po
nas Cromie pasakoja, kaip 
energingai dirba Sovietų Są
jungos darbininkai pravedi- 
mui socializmo budavojimo- 
plano. “Jie savo planus pra
veda gyveniman,” sako jis. 
Nurodo, kaip smarkiai ple
čiasi apšvieta. Baigia sa
vo interviu, kad kada kapi
talo šalyse viešpatauja kri- 
zis . ir 
neturi 
kartu

milionai darbininkų 
darbo; tai tuom pat 
SSSR visi dirba ir

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai griebėsi žiau
riausių priemonių prieš ko
munistus, kad išnaikinus ju
dėjimą. Berlyno policijos 
viršininkai išleido patvarky
mą, kad šaudyti į komunis
tus, kurie dalina lapelius
arba platina komunistinę į šturmininkai vartotų gink- 

I spaudą. Keletą komunistų lūs prieš komunistus, . kad 
I areštavo dalinant lapelius ir 
vieną tuoj aus nužudė, pa
skelbdami, būk jis patsai šo
ko per langą ir užsimušė.

Dorfmunde įvyko ginkluo
tas susirėmimas tarpe ko
munistų ir fašistų. Vienas 
fašistas pašautas. Ant vie
tos susirėmimo fašistams 
nepavyko nei vieną komuni
stą areštuoti, tai jie 
puolė ant komunistų 
mų ir areštavo keturis, 
sur žiauriausiai puola 
munistus, kuriuos žino, 
jie gyvena.

Nurenberge padaryta trys 
puolimai ant darbininkais 
apgyventų kvartalų ir su-

uz-
na-

ko- 
kur

sulaikius skleidimą lapelių. 
Prie to fašistai griebsis dar 
bjauresnių priemonių, jeigu 
jiems nepavyks areštuoti ar
ba nužudyti lapelių dalinto
jus, tai jie puls ant jų gi
minių arba už kiekvieną ne
areštuotą komunistą, kuris 
dalys lapelius, fašistai kan
kins dešimts jau esamų ko
munistų kalėjimuose, atim
dami jiems maistą ir įmes
dami į karcerį. .

Šių kruvinųjų priemonių 
fašistai griebiasi todėl, kad 
nepaisant žiauriausio teroro 
komunistų judėjimas smar
kiai plečiasi, ir tas fašistus 
varo į pasiutimą. ,

Raudonoji Vėliava
Pasaulinėj Parodoj j 000 Darbin. Streikuoja >

Jungt. Valstijose 300,

CHICAGO. — Laike bul- WASHINGTON. — Juhg- 
garų dienos, kuri buvo su- tinėse Valstijose dabartiniu 
teikta turėti pasaulio paro
doje, kada išėjo kalbėti fa
šistinis kalbėtojas, tai tuom 
pat kartu ant pagrindų iš
kelta didelė raudona vėlia
va su užrašu: “ 
Sovietinė Bulgarija!”

I K 
, s »i • A į

metu yra'300,000 darbįnin-j 
kų streiko lauke. Tai. di- 
džiausiąs skaičius streikie- >•' 
rių nuo 1922 metų. Streikuo- ’ • « 
ja mainieriai, 12,000 audė- T; 

Lai Gyvuoja jų, North Carolinoj. strei-
Taip- kuoja 8,000 pančiakų

• kusieji yra arešto namuose, gi virš žmonių galvų buvo

“Teko sužinoti, kad Lietu- 
bos kalėjimuose ir. miesto

33,568,295 Automobiliu pamuose y™3-500 kali^-9 / ; Kauno kalėjime yra 1,300.
Yra Pasaulyje Panevėžio—500, Šiaulių — 

700, Vilkaviškio—200. Li-
WASHINGTON. — Ko

mercijos departmentas skel
bia, kad visame pasaulyj 
yra 33,568,295 automobiliai. 
Jungtinėse Valstijose yra 
net 24,317,020 automobiliai 
arba ant kiekvieno penkių 
gyventojų skaičiaus yra vie
nas automobilius. Pasau
linis kiekis susideda iš seka
mų mašinų:^ 358,528 busai, 
5,396,566 trokai ir 27,813,- 
20J pasažieriniai karai. Po 
Jungtinių Valstijų sekanti, 
šalis turi daugiausiai; auto
mobilių. Francija^ būtent 
1,845,000.

Politinių kalinių yra per 
500. Jie didelėje daugumo
je komunistai.”

Laužo Mainieritj Streiką 
| WASHINGTON. — Sakb* 
ma, kad Roosevelto indust
riniam (diktatoriui genero
lui Johnson pavyko užbaig
ti Pittsburgo srityje mainie- 
rių streikas. Išnaudotojai ir 
jų valdžia bijo, kad streikas 
neapimtų 150,000 Penn- 
sylvanijos mainierių. <. Jie 
verčia streikierius grįžti 
atgal į darbą ir tada žada 
nustatyti mainieriams al
gas. Ar mainieriai priėmė 
tą kapitalistų valdžios : rei
kalavimą, pas mus žinių nė
ra. Kapitalistinė • spauda 
skelbia, kad susitaikė, ,vie- 
nok mes lauksime žinių nuo 
pačių darbininkų.

PROVOKACIJOS PRIEŠ 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

HELSINGFORS. — So
vietų Sąjungos atstovas 
Stein atvykęs prie užsienių 
reikalų ministerio buto au
tomobiliu ir norėjęs jam pa
daryti vizitą. Vos tik pa
siuntinys išlipo iš automobi
lio, prišokę keturi vyrai ir 
mėginę nuplėšti Sovietų vė
liavėlę. Tuoj atvykę polici
ninkai* tris Užpuolikus suė-! 
mę, o vienam pasisekė

paleista tūkstančiai komu
nistinių lapelių. Tą atliko 
bulgarai komunistai JVKP 
nariai.

gėjų. Viso Jungtinėse Val
stijose yra 163 streikai. Iš
naudojimas didelis, nuolati
nis gyvenimo reikmenų kili- 
mas verčia darbininkus sto
ti į kovas.

z

pa-

Prigėrė Trys Žmonės
i ATLANTIC CITY, N. J. 

—Tėvas, jo sūnus ir sūnaus 
sūnus į prigėrė dvi mylios 
nuo: Longport. Senis 70 
metų amžiaus, besimaudan
tis pradėjo skęsti. Jo sū
nus 1 ir anūkas puolėsi gel
bėti ir visi trys prigėrė. 
Žuvusių pavardė Oister. 
Paeina iš Harrisburg.

Shanghai. — Shensi pro
vincijoje prigėrė 10,000 žmo
nių,- išsiliejus upėms. • Du 
šimtai sodžių sunaikinta po- 
tvinio.

x

Niovynės Chinijoj
PEIPING. — Chang Kai 

-shekas reikalauja, kad m ar 
įšalas Feng Yu-hsiang grą
žintų Chakar provinciją. 
Generolas Feng sako, kad 
jis kariaus prieš Chang Kai 
-sheką, jeigu *_ 
puls jį. Chang Kai-shekas 
Chakar provinciją buvo ati-1 
davęs japonams, bet Feng 
suorganizavo1 60,000 armi
ją ir pagrūmojo kariauti su 
japonais. Japonai atsitrau 
ke nuo tos provincijos. Feng 
generolui į pagelbą ketina 
ateiti generolas Feng Chen- 
wu, jeigu bus reikalas.

Francija Grūmoja
Vokietijos Fašistam

LONDON. — Frąncįjoą )
pastarasis imperialistai ruošia prętes

tą Tautų Lygai prieš Vokie.- 
tijos fašistų apsiginklavimą. » 
Francija* sako, kad* Vpkiė* ‘°- 
,tjjos fašistai' užsakė 1 puda- 
voti orlaivių už $12,500,000.. (. 
Tuom pat kartu chemikaįiš-. 
ki fabrikai pilnais- garais 
gamina nuodingus: gazus» 1 
Francija sako, kad 'fašistai * 1 
sulaužė, Versales sutartį. / ’

Kuboje Streikai Plečiasi
< HAVANA. — Kubos 

akcinė valdžia ruošiasi, pa
skelbti karo stovį visoje ša
lyje. Streikai plečiasi po 
visą šalį. Transporto dar
bininkai rengiasi prie strei
ko. Darbininkų kovingu
mas nuolatos auga. ' Cjįen- 
fungos mieste sužeistą 11 
žmonių susirėmime polici
jos su streikieriais. • -

Žudo Indijos Gyventojus
re- SIMLA, Indija. — Rot- 

kai sodžių ir vėl bombar
davo Anglijos orlaiviai. • 
Daug žmonių užmušta ir Vi- 
sas sodžius sugriautas ar- i 
ba sudegintas. Haliniai 
srityje sukilėliai pasislėpė į 
kalnus ir kol kas ten ramu. .’ 
Anglijos imperialistai žiau- 
riausiu būdu žudo • • Indijos ; .♦ i 
gyventojus. *•’-••* ‘ m

i
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NEW YORKO MIESTO RINKIMAI šioj,. svarbioj . Komunistų 
1 Partijos rinkimų ' kampani
joje; P , Ne tik ; iAiošSkirfiės 
balsayimui už mūsų parti
jos kandidatus, bet taip-pat 
pasiekime tuos darbininkus,; 
kurie tebėra kapitalistų pprį-< 
tijų įtakoje ir , laimėkime, 
juos kovai už jų Į tuoj auti
nius interesus.

,mąįųięriąų kpm prikibę .prįę , 
United Mine' Work(*rs, ‘rteorga-" 
nizįiptij ; plainierįaiį (ir mainie- 
tini, kurie pritaria; Nacionalei; 
Mainieriu Unijai, turi veikti 
behdrai gynimui savo bendrų 
įųteresų.' Penktas, mainieriu 
reikalavimai turi but įteikti sa
vininkams, reikalaujant, kad 
derybos butų vedamos tiesiai 
sir eilinių narių komitetu, šeš
tas, mainieriai turi reikalauti 
teisės priklausyti prie tokios 
unijos, kokią jie pasirenka, ar 
tai būtų United Mine Workers, 
ar Nacional Miners Union.
Visi Kiti Mainieriai1 ir Darbia

■ ninkai Turi Eiti Talkon
Visi kiti Amerikos-mainieriai 

ir darbininkai kitų 1 industrijų 
didžiuojasi kovojančių mainie- • 
rių pasiryžimu ir padės jiems 
tą kovą > laimėti. ' Mes ragina-- 
me visus darbininkus ir jų or
ganizacijas tuojaus > priimti - ir 
siųsti rezoliucijas, sveikinan
čias kovingus mainierius vaka
rinės Pennsylvanijos. Prižadė
kite jiems savo paramą ir bu
kite pasirengę paremti juos 
finansiškai, idant jie galėtų to
liau tęsti karžygišką kovą.

Kiekvienas komunistas mai- 
nierys turi įrodyti savo darbais 
streiko lauke, kad jis yra ge
riausias mainieriu reikalų gy
nėjas. Tam reikia ne tik pas
tangų išaiškinti mainieriams 
visus kilusius klausimus, net tik 
padėt sudrutinti streiko eiles ir 
duoti patarimus. Apart to, dar 
reikia, kad komunistas mainie- 
rys butų pirmosiose eilėse pi- 
kieto linijose, organizavime 
mainieriu, rinkime pašalpos 
streikieriams ir atlikime visų 
kitų kovos pareigų.

J. Stachel
' n

Francijos pavergtoj kolo- 
nioj Indo-China iškilo seka
mas ekonominis klausimas: 
Mirtiniausias angies priešas' 
yra žmogus, kuris angis 
gaudo ir jų odas pardavinė
ja moteriškų drapanų fir
moms. Bet mirtiniausias 
žiurkės priešas yra angis, o 
pavojingiausias ryžių prie
šas yra žiurkė. ' Du; metai 
'atgal angys buvo išjgaudy- 
tos, priviso be galo daug 
žiurkių, kurios sunaįkino 
ryžius ir šalį privedė ,prie 
•nelaimės. < . i >.

Valdžia uždraudė gaudy
ti j ir j žudyti angis. Priviso

ko miešto valdžios rinkimai. 
Kapitalistinės partijos pil
nai prisirengę: visokiais bū
dais apgaudinėti darbinin
kus, idant pasigavus1 jų 
balsus laike balsavimų. '

Pirmu sykiu Amerikos 
Komunistų Partiją yra pri
pažinta legalė partija, auto? 
matiškai ’patenkanti ant ofi- 
cialio baloto be rinkimo pi
liečių parašū. : Praeityje 
turėdavome surinkti virš 

Lewis awovav» uniją, ,, , . ■ ’ • dvidešimts:tūkstančiupilie-
Vadinasi, vėl' Teformistinė linija bjauriai išdavė vaka- atl.gių Ū' išnyko, žiurkės,, pet I čių paiąsų(| kas .sulipdavo, 

rinės Pėrinsylvanijos minkštosios ahglies įriainiėHus. Vėl priaugo tiek daug; ryžių, jog daug biaųgąus laiko ir en- 
jos vadai slaptose derybose su valdžia ir bosais nutarė jū'kaina nusmuko- buržua- ergijos. Šiemet parašu link- 

, j ' i įijaį peinų neliko! Ryžiai\ti nereikia. .Tuo būdu visas

u.

matter March; 11, 1*24, att he Post Office at 
Y., under the ĮĄcjt; of March 8, 187*.

ROOSEVELTO VALDŽIA 1R UNITED MINE WOR- 
""“pUA LAUŽO MĄJNIERIU STREIKĄ 

f' ’ —į r t 1 * ■
j)WarytMj i Nutartyje specifiškai pasa

kyta, kad United Mine Workers of America sutinka su
grąžinti mainieriUs į dhrbh,” sako pranėšimaš iš Wash
ington rugpjūčio 5 d., (O ta sutartį padarė Roosevelto val
džia, anglies baronai, plieno, trūstas, kuris kontroliuoja 
kasykla^, ir United Mine Workers reakciniai vadai. John* 
Lewis atsitovavo: uniją. ' • ’

K

žijai pelrių neliko! '■ 
suversti į ■ svirnus, o Incįo- 
Chinijoj1 vargdieniai atsidū
rė ant bado slenksčio. Pra
sidėjo darbininkų bruzdėji
mas. Buržuazija nusigan
do. Todėl savininkai dabar 
duoda valdžiai tokį planą: 
Reikia leist gaudyt angis, 
bet neperdaug; palikt tik 
tiek, kad neišpaikintų visų 
žiurkių'; tegul palieka žiur
kių įtiek, kad užtenkamai jos 
sunaikintų ryžių, idant ry
žių kainos pasilaikytų tam 
tikroje augštumoje.

durti peilį į mainieriu nugarą.
Pirniu sykiu ant didelės skaįės atvirai Roošėvel’to val

džia pasirodo rolėje streiklaužio. Tai tik dar pradžia. 
Šiandien Rooseveltas kerta mainieriarns, rytoj tąs pačias 
valdžios spėkas atkreips prieš darbininkus. kitų pramo
nių. ‘ <

Mainieriu likimas atiduodamas į bosų ir valdžios ran
kas. Pirma mainieriai suvaromi į kasyklas ant senų są
lygą ° paskui jų ‘.‘skundus” svarstys sudaryta komisija, 
kurioje’mainieriai neturi jokio atstovo. Komisija suda
ryta iš'’sekamų mainieriu priešų r Gerard Swope, General 
Electric kompanijos prezidentas, Louis D. Kirstein, kapi
talistas iš Bostono, ir G. L. Berry, reakcinės printerių 
unijos,.prezidentas, kuris anais metais valdžios pagelba 
sulaužė New Yorko spaustuvninkų streiką. Jokio balso, 
jokio atstovo mainieriai neturi l.
b Tai Roosevelto valdžios darbas. Tai pirmos pasekmės 
Nacioriąlio Industrinio Atstatymo Akto!

To Akto vykintojas ir' Roosevęlto agentas generolas 
Johnson yra pareiškęs: “Šitoj programoj (Akte) nėra . .
vietos darbininkų saumylingam,arba lokaliniam veikimui.

Komunistų Partijos Kandidatai ii* Rinkimų Kampanija *

Šį rudenį įvyks New Yor-,kad privertus tuos reikalą-
vimus išpildyti.

Didžiojo New Yorko lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės privalome dalyvauti

Mainieriu Streikas
Pennsylvanijos Mainieriu Did- 

. vyriška Kova
Pennsylvanijos valstijos 

minkštosios anglies mainieriu 
streikas yra viena iš (didžiųjų 
■proletariato kovų. Apie trisde
šimt penki tūkstančiai mainie
riu veda griežtą kovą,'už geres
nes sąlygas, už teisę' organi
zuotis. Streikieriai rodo did
žiausi kovingumą , ir pasiryži
mą laimėti. Streiko laužymui 
jau sumobilizuota ne tik poli
cija, kompanijų mušeikos ir 
valstijos kazokai, bet taip pat 
Nacionalė Gvardija. Bet mai- 
nieriai ne tik atsilaiko prieš

tas laikas ir visa ta energi
ja turi būt sunaudota rinki
mų kampanijos išvystymui. 
Visi lietuviai komunistai ir 
visi komunistų simpatikai’____
privalo jau dabar mestis į! šitas galingas valdančiosios kla- 
Komunistų Partijos rinki
mų kampaniją.

“Daily, W orkeris” teisin-

sės spėkas, o dar streiką ple
čia į naujas kasyklas. Iš bur
žuazinės spaudos pranešimų jau 
galima matyti, kad kapitalistų

merica viršininkai jau prade
da nusimaskuoti. Jie jau rei
kalauja, kad mainieriai grįž
tų į darbą. Bet reikia pas
veikinti Terminai kompanijos 
kasyklų mainierius, kad jie nu
tildė biurokratą Pat Fagąn, 
U. M. W. A. distrikto lyderį, 
kuomet jisai bandė įtikinti juos, 
kad jie neitų į streiką, šitie 
vadai žino, kad išsivystymas 
pasiryžusios mainieriu kovos 
neina jiems: ant naudos ir ne 
to jie norėjo pačioj streiko 
pradžioje' Jie norėjo tik “išgąs
dinti” užsispyrusius anglies sa
vininkus, idant jie priimtų 
United Mine Workers or Ame
rica, bet jie niekuomet nesva
jojo apie sukėlimą “klasinio 
karo”.

gai sako: “Šioj kampanijoj kiasg bijo, jog šitas mainieriu Nacionalė Mainieriu Unija 
Kovos Lauke

Reikia atiduoti kreditas Na- 
cionalei Mainieriu Unijai, kad 
jinai šiose sunkiose aplinkybė
se deda visas pastangas, idant 
išaiškinti mainieriams jų prob
lemas, numaskuoti senosios uni
jos vadus ir tuo pačiu kartu 
veda kovą už1 visų mainieriu 
vienybę. Ypatingai svarbu 
mainieriams suprasti tas, kad 
kuomet senosios unijos vadai 
traukiasi atgal iš kovos lauko, 
Nacionalė Mainieriu Unija iš
tikimai eina savo pareigas ko
vos lauke. Jai pavyko išves
ti į streiką kelių kasyklų mai- 
nierius ir sujungti juos su jau 
streikuojančiais mainieriais.

privalo dalyvauti ne vien tik 
Komunistų Partijos nariai.
Komunistų Partijos rinki- pat Pariesti
mų kampanija priklauso 
kiekvienam New Yorko dar
bininkui., Nepartiniai dar
bininkai,, nariai darbo unijų 
ir . kitų .masinių organizaci
jų—ir ■ ypatingai mes pa- 
briežiame sąžiniškus Socia
listų Partijos narius darbi
ninkus—turi būti įtraukti į 
entųziastišįką ,ir pasiryžusią 
kovą iuž i tuos būtinai reika
lingus mūsų klasės t reikalus, 
kuriuos Turime išplėšti iš

Liepos" 1 <L šiemet Jungtinės i Wall Stryto viešpačių rankų 
I q •— • v • 1 1 • 1 * 1 V * 1

Kiek Yra Žydų Pasaulyje?
• i ■.

Apskaitoma, kad visam pa

Nėra vietos streikams del atskirų sunkumų.” Pasakyta j 
aiškiai'ir drūtai. ’ Roosevelto valdžia neduos darbinin
kams štreikuoti. Ročš'ėVelto valdžia sukriušins kiekvie- ir l 
ną iškijįi'pį streiką. (J valdžiai ir bosams talkon ateina 667.

- reakciniai unijų vadai—įewį^ąK. čreenai.
Ką dabar darys mainieriai Ką atsakys streikieriai į 

šitą Rwsevelto valdžią jr, United Mine Workers of Am
erica streiklaužišką žygį?* šiuos klausimus statant, dar 
neturime žinių apie streikierių* nusistatymą. Ar jie pa
siduos Valdžios bjauriam užsimojimui, ar tęs kovą prieš 
visus neprietelius, dar suriku atspėti. Pasidavimas Roo- 
sevelto-Valdžios sudarytai komisijai ir sugrįžimas į dar
bą nieko nelaimėjus, reiškia pasidavimą anglies kompa
nijų ir’įplieno trustų malonei. Mainieriai turėtų priešin
tis. Jiė turėtų kovoti prieš streiklaužius. Jie turėtu su
vienyti' savo spėkas ir tęsti kovą iki laimėjimo.

Jų streikas jau pasiekė to laipsnio, kuomet milžiniškos 
Frick kompanijos, plieno trusto šakos, visos kasyklos už
darytos ant šimto nuošimčių. O vis daugiau ir daugiau 
kasyklų uždaroma, nes mainieriai dedasi prie streiko. 
Kuomet streiko laimėjimas aiškiai matomas, kuomet ko
va pasiekė tokį augštą laipsnį, kuomet mainieriu. solida
rumas ir entuziazmas kuopuikiausias, pardavikai - Lew- 
isas, Paganas ir kiti susiuosto su valdžia ir nutaria strei
ką sulaužyti, suvaryti mainierius atgal į senas vergijos 
sąlygas! Kuomet anglies baronai jau kone paklupdyti 
ant kėlių, tai atsiskubina Roosevelto valdžia po priedan
ga Indūštrinio Atstatymo Akto ir duoda smūgį mainie
riams f

Amerikos Komunistų Partija ir mūsų komunistinė 
spauda,neatlaidžiai aiškinę dąrfeininkams, kokia tikra ro
lė yra; Roosevelto valdžios. Dabar mainieriai .i^ vi^i dar
bininkai gali savo akimis matyti, kad ta valdžia yra bosų 
įrankiš1WiaĮšilritiJdarbininkuS', 
palaikyti ,pQ kapitalų1 kurka.

j 4 milionai'-gyvena. Amerikoj, 
3 milionai Anglijoj ir kolo.nL 
jose; : Lenkijoj 'yra 2,829,456

t* Sovietų • Sąjungoj—2,626,- 
. Vokietijoj. i— 680,ČOO, 

Fracūzijoj -^-46.5,000,, Italijoj
i—46,000, Palestinoj apie 15'0,- 
000> Japonijoj tik 500.

Valstijos, turėjo, 125,693,000 
gyventojų. Tap. reiškia, kad 
gyventojų skaičius nuo liepos 
mėnesio. 1930 metų padidėjo 
ant 2,917.000. . ■ .

Gyvatės prieš Gyvates
Valdostoj, Georgia valstijoj, 

tūlas Dr. King, Jr., išrado bū
dą naikinti nuodingas gyvates 
nenuodingomis gyvatėmis. Jis 
atrado, kad tūlos gyvatės, va
dinamos “king snakes,” veda 
žiaurią kovą prieš labai nuo
dingas gyvates, kaip “rattle 
snakes,” “copperhead snakes” 
ir t.t. Tuo būdu jis prigaudo 
anų •gyvačių, užauklėja ir pa
leidžia . tam tikrose vietose, 
kur atsiranda pavojingų gy
vačių.

Ta '“king” g'yvatė neturi gy
rimo spėkos,'bet ji turi stebė
tinai1 tvirtus muskulus ir pa
čiupus •• nuodingą gyvatę uždu- 

’sina, užsmaugia. Dr. King 
^akd,' kad' '“king’;’>‘ gyvatė yrą 

. v. . - ,. .1 pusėtinai/' “civilizuota,” visai,
dar kiečiau jUos pavergti ir< žnio^ui .^epiaVojinga ii- mėgsti 

j j * ... . , Tas pats Rooseveltas, kas* ta žmogaus^ atydą; !kaip katė-,
buvo lįąovęris., Jokie pat demokratai, kokie buvo repu- bei šuo. 
bekonai! »

; i t i

. Valdostoj kai kurie 
gyventojai šitą gyvatę užlai
ko riamtiėsė.” 1 1 ; • ’ c

streikas gali ne tik apimt nau
jus desėtkus tūkstančių mainie-

v .

M

ĮVAIRŪS DAL YK Ali

Didžiausia Pasaulyje 
Geležinkelio Stotis

Į M a s k v o s geležinkelio, 
stotį Žursk sueina dvidešimt 
trys geležinkeliai. JGeležin- 
kelių kpHfisariatas planuoja 
pabudąyq|i naują stotį, kuri 
bus penlls sykius didesnė 
už dabartinę stotį ir bus di
džiausia geležinkelio stotis 
visam pasaulyj*. Jos vidūs

siekfe 750,000 kubiškų me- 
iįrų. Į valandą galės aptąr- 
.nauti 20 tūkstančių pa- 
sažierių. Elektrikiniai sig
nalai nurodys kelią pasažie- 
riams. . Turės tris platfor
mas. , Viena- tarnaus eks
presiniams- traukiniams, o 
dvi lokaliniams.r- < v m i j t < r . .. <

’ • Apart kitų visų įrengimų^ 
geležinkelio 1 stotis turės 
viešbutį (hotelį), su, 800 
kambarių. Taip pat jMs 
specialiai parąnkumau įtai
syti motinoms ir kūdikiams..

Girtuoklių ir Tabokiu Atydai
U

Dr. Evans tvirtipa, kad ope
racija visuomet pavojingesnė, 
del alkoholikų (girtuoklių) ir 
rūkorių.’ Jų sveikata ęsapti 
silpnesnė ir ■ mažiau progų jie 
turi laimėti kovą’ ■* su, mirčia. 
/Gera pastaba: girtuokliams ir 
tabokia'ihš.1

B

; Route. i-i. Fašištąi pa.tvąr- 
'.kė, kad generolas Balbo su 
savo armada skristų 'per 

..Azoriškas. salas.. ■

bėgyje šių kelių didžio ken
tėjimo mėnesių.” > 

’ Komunistų Partijos pa
statyti kandidatai yra kovo
tojai, pasižymėję darbinin
kų klasės reikalų gynėjai. 
Visoj Amerikoje gerai žino
mas komunistų vadas drau
gas Robert Minor nominuo
tas į miesto majorus; juod- 
veidė darbininkė draugė W. 
Burroughs į miesto finan
sų kontroliuotojų ir Adatos 
Amatų Industrinės Unijos 
sekretorius d. Ben Gold į 
miesto tarybos pirmininkus. 
Komunistų Partija taip pat 
turės kandidatus į visas že
mesnes miesto valdžios vie
tas.
$ Šiuose New Yorko mies
to rinkimuose Komunistų 
Partija vienatinė atstovau
ja darbininkų klasės’ Inte- 

’ l ‘ L ♦ ' s. V ’ • • 1 • ■

tos apielinkės plieno darbinin
kus.
Kokie Iškelti Klausimai šiame 

Streike ?
Iš viršaus žiūrint, streikas 

prasidėjo delei pripažinimo se
nosios United Mine Workers of 
Amerika unijos. Iš pradžios 
tos unijos vadai nudavė, kad 
jie pritaria mainieriu streikui. 
Bet, kovai besivystant, iškilo 
ąikstėn! tikroji streiko reikšmė 
ir rolė įvairių elementų. Ne
žiūrint to, kad mainieriai ne
pastatė savo reikalavimų, nes 
United Mine Workers vadai 
stengiasi neprileisti prie to, jie 
ištikrųjų veda kovą už didės-, 
nes algas, už geresnes darbo są
lygas, prieš įvestą kompanijos 
miestuose neapsakomą priespau
da.

Kasyklų savininkai neleidžia 
mainieriams organizuotis net į ■■ 
United Mine Workers uniją, i 
nes jie nori ir toliau mokėti‘ 
alkio algas, palaikyti toliau bai
sios priespaudos sistemą ir to-

resus.ir ipteresųs visos lįau- laužyti.
dies, kuri kenčia nuo. kapi- 
trilistinioi išnaudojimo. ir 
pHėšpūudos. '
kampanija buš kietai su'riš- 
tą’ su pačiom^ kasdieninė
mis*, kovomis pž będarlįių 
.reikalus, ir > ui augštesnes 
algas dirbantiems darbinin
kams; 1 Komunistų Partijos 
manifestas dėlei miesto rin
kimą šaukia visus narius ir 
simpatikus ir visus darbi
ninkus suglausti savo eiles 
gynimui savo reikalų. Ra
gina neatlaidžiai kovoti 
prie vaįdžios šelpimo biu
rų už pašalpą bedarbiams. 
Šaukia Organizuotus ir ne
organizuotus < darbininkus 
kiekvienoje dirbtuvėje. sta
tyti; bbsams reikalavimus 
algų pakėlimo5ii” streikuoti,

HARTFORD, CONN.
Iš Laisvės Choro Susirinkimo 

—Spaudos Piknikas—Dainy 
Diena

į Laisvės Choro susirinkimą 
atsilankė pusėtinas būrys narių, 
ypatingai j jaunuolių, nes jau
nuoliai ^engesi važiuot į dar
bininkų mokyklą.

Komisijų raportuose pasiro
dė keletas svarbių dalykų. Ko
misija iš nacionalės jaunuolių 
konferencijos išdavė platų ra
portą. Kaip pasirodo, tai lie
tuviškas progresyvis jaunimas 
pradėjo žengti pirmyn ir smar
kiau veikti del savo klasės la
bo. Iš mokyklos komisijos ra
porto paaiškėjo, kad geras bū
relis narių važiuoja į leninistinę 
mokyklą, kuri randasi Waterbu
ry, Conn.

Neužbaigtuose reikaluose liko 
darinkta spaudos komisija, nes 
darbininkiškų laikraščių nau
dai yra rengiamas didelis pik
nikas sekmadienį, rugsėjo (Sep
tember) 17 d., Charter Oak 
Parke, W. Hartford, 'Conn. Į 
tą komisiją taipo pat įėjo jau
nuoliai.

Tvarkymo komisija padavė 
skundą ant nekuriu narių už 
negerą užsilaikymą. Nutarta: 
jeigu kuris narys neužsilaikys 
gerai, tai bus prašalintas iš cho
ro, nes pas daugelį narių yra 
tokia nuomonė, kad choras turi 

į būti švarus. Taipo pat išva- 
' žiavimuose ar parengimuose 
i choro nariai turi būti kaip bror , > 
įliai ir seserys; nes to->reikalau-. , 
fja ir kbžna darbininkiška orga- - 
nizacija. Tad nariai norų kad 
ir Laisvės Choro nariai, kaipo 
darbininkiškos organizacijos, 
taipgi to laikytųsi.

Buvo atsilankęs atstovas iš 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir pridavė 100 tikietų 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio

, Lietuvių Parke, Ęast 
Hartford, Conn. Visų pareiga

Streikas Eina Prie Kritiško 
Punkto

Streikas pasiekė kritišką 
punktą. Dabar mainieriai tu
ri budėtį, turi būti ant sargy
bos. Mainieriai turi pagelba 

! masinio pikieto sreiką praplėš
yti ir sudrutinti savo eiles. Turi 
būt iškeltos į viršų visos anglies 
baronų pastangos streiką sulau
žyti, ar tai būtų daroma pa

rimo spė- 
■ kos, arba gudriomis priemonė- 
i mis neva padarant nusileidimų. 
I Mainieriai turi būt ant sargy- 
I bos prieš valstijos ir federalės 

’ j valdžios taip vadinamus “tarpi
ninkus”, kurie panaudos In
dustrinio Atstatymo Aktą. Da
bar mainieriai turi but ant sar
gybos prieš United Mine Wor- 

lleformistin'irvadų.|kys1 viršininkus kurie laužo 
streiką. Jie turi budėti pri*s 

! visokias suktas pastangas su- 
! laužyti mainieriu eiles.

Ką Turi Daryt Mainieriai?
Pirmiausia jie turi priimtiį 

kovingus ekonpminius reikalą- į 
vimus. Antra, jie turi įsteig
ti savo plačius streiko komi-; 
tetus kiekvienoje kasykloje. De-: 
mokratišku budu mainieriai tu
ri išsirinkti bendrus streiko ko- 

imitetus del kiekvienos kompa
nijos ir paskui visuotiną bend
rą streiko komitetą. . Visų klau
simų galutinas išsprendimas tu
ri priklausyti patiems mainie- 27 d. 
riams. Ypatingai svarbu nė- — 
leisti United Mine Workers of pįrkįj išanksto tikietus, ypač, 

ka- ’ kad choras gaus nuošimtį už 
parduotus tikietus.

Taipo pat yra rengiamasi 
prie dainų dienos, kuri jau vi
sai nebetoli. Dainų diena įvyks 
rugpjūčio (August) 20 d. Wa
terbury, Conn. Visų pareiga 
remti tą išvažiavimą, nes cho
rai parengia tik vieną pikniką 
per metus .ir su labai didele ir 
gražia programa, kurią patys 

. Ketvirtas, chorai išpildys. Muleranka.

\ , i j •• u•• v • • . i zyn, ar tai outu aarcdel, kad jie bijo eilinių mainie- ’ , . j ..
rių. Jie jaučia, kad nors pri- J
versti stoti į United Mine ■ 
Workers uniją, mainieriai nepa-1 
siduos, juos bus sunku apgau- į 
ti veidmainingais prižadais 
Anglies savininkai matė atve
jų atvejais, kaip mainieriai at
sisako klausyti Lohn L. Lewiso. 
Jie mato dabar kaip šiame | 
streike mainieriai maršuoja pir- '■ 
myn prieš r 
norus ir valią.
Valdžia Vėl Streiklaužio Rolėje !

. Valdžia stengiasi streiką su- 
Gubernatorius Pin- 

chot, jau pasiuntė Nacionalę 
Gvardiją streiko laužymui. Tam

JOS ' rinkimu *J0 žygiui pilnai pritaria Roose-
velto administracija. Pcftias 
,Pin.chot veidmainingai nuduo- 
,dą, buk jis siunčia armiją net 
mainieriam pagelbėti, neva 
prieš vietinių šerifų vedamą te
rorą. Bet jau dabar aišku, jog 
šita veidmainystė buvo reika
linga apgavimui mainieriu. Na
cionalė Gvardija jau laužo pi- 
kieto linijas ir terorizuoja mai
nierius. Jinai padeda kasyklų 
kompanijoms įvežti skebus. 
Valdžia stengiasi streiką sulau
žyti vardan Industrinio Atsta
tymo Akto. čionai matome 
tikrą to Akto rolę: priversti 
darbininkus priimtu žemas al
gas ir pastoti kelią! augančiam 
streikų judėjimui. 4

Unijos Viršininkai Nusimas- 
■ ' . i. kuoja: :

United Mine Workers of

America viršininkams ir 
sykių savininkams padalinti 
mainieriu eiles. . Visi mainie
riai kiekvienoj • kasykloj ir vi
sam streike turi veikti kaip vie
nas žmogus.

Trečias, masinis pikietas tu
ri but gerai suorganizuotas. 
Tiktai suvienytas masinis mai
nieriu veikimas neleis skebams 
įeiti į kasyklas dabartinėse 

streiko sąlygose. • i Tr j 1

kolo.nL
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Penkiolika Metų Sovietų 
Meno Auginio

Šiam rašinėliui pasinaudosime d. Jack Cben 
straipsniu, kuris tilpo savaitraštyje: “Moscow 
Daily News.” Jame d. Chen nušviečia Sovietų 
Sąjungos meno augimą ir vystymąsi. Socia
listai, bohemiški artistai ir literatai kalbėjo, 
kad socializmas “sunaikins” meną. Tačiaus 
visai kitaip yra tikrenybėje. Meno paroda 
Maskvoje, kuri parodo meno kilimą ir vys
tymąsi atmuša visas tas kalbas, šioje pa- 

* rodoje dalyvauja 500 artistų. Jie perstato 
3,000 kūrinių. šie kūriniai yra paveikslai, 
skulptūros, karikatūros, teatrų dekoracijos, 
poste^iai ir kitokių rūšių kūriniai.

šioje parodoje yra rodoma Sovietų Sąjun
gos meno kilimas. Paroda labai aiškiai paro
do masinj Sovietų artistų linkimą link socia
listinio realizmo. Paroda rodo veikimą ir ten
dencijas, kurios meno grupių jau likviduotos.

Su 1917 metų revoliucija bolševikai įvedė 
gyveniman socializmą. Reikėjo organizuoti 

f naujai pramonę, agrikultūrą, draugiją, lite
ratūrą, meną. Meno perorganizavimo pra
džia prasidėjo karinio komunizmo laiku. Ma
sės smulkiosios buržuazijos artistų nežinojo, 
kas reikia pradėti, kas daryti? Seni jų rėmė
jai ir klijentai buvo pašalinti. Seni artistai 
negalėjo pagauti naujai laimėjusių darbininkų 
skonį, jų gyvenimą.

Tik “kairieji” inteligentai-artistai, kurie 
buvo sukilę prieš konservatyvę buržuaziją, 

-sveikino kapitalizmo nuvertimą ir atėjo dar- 
e ban pas proletariatą. Suprantama, jų dar- 
V bas nebuvo tobulas. Pati revoliucija nebuvo 
* išdirbus savo programą ir kelią labai aiškiai.

Tačiaus tie “kairieji” futuristai, ypatoje Ma- 
Jakovskio, čeremniko, Lebedevo ir kitų, buvo 
tvėrėjais agitacinio meno laike Karinio Ko
munizmo. šitas menas gelbėjo organizuoti 
Raudonąją Armiją, gelbėjo atbudavojime pra
monės ir agrikultūros.

Šita menininkų sriovė davė pamatą sieninių 
laikraščių menui. Tatlinas, Malevičius ir Ste-
henbergas veikė kaipo ąpšvietos komisariato 
nariai meno srityje. Jie perorganizavo aka-

4 demijas į naujos valstybės meno veikimo dirb
tuves. Jie suruošė eilę parodų, kuriose buvo 
leista pasirodyti kūriniams visų tendencijų. 
Įžanga buvo veltui į šias parodas. Jų veiki
mas gelbėjo perbudavoti meno frontą Sovietų 
Sąjungoje.

Tiesa, kaipo tapytojai artistai, futuristai 
turėjo savas idėjas link proletarinio meno. 
Pamatiniai, jie siekė subudavoti abstraktę 
formų ir spalvų sistemą. Forma pas juos nu- 
spręsdavo turinį ir meno kūrinio efektyvumą. 
Taip jie meniškai atskyrė proletariato mases 
«Uio svarbaus jų ginklo klasių kovoje. Ta
čiaus šitas meno kultas neprilipo prie prole
tariato masių.

Parodoje Rodčenko perstatė tris vaizdus: 
mėlyną, raudoną ir geltoną, šitas išstojimas 
buvo taikomas pasmerkimui senų, buržuazinių 
tepliorystės formų. 25 šios sriovės artistai 
atmetė “tyrąjį meną”, kaipo buržuazinį ideo

loginiai. Jie pasisakė už naują meną, kuris 
dedasi prie budavojimo socializmo. Rodos, 
jau baigėsi senas meno pasaulis.

Tačiaus, pasikeitus politikai, kuomet įvesta 
Nauja Ekonominė Politika, tai šiuo periodu 
vėl prasidėjo keltis senos meno formos ir ten
dencijos. Tačiaus jau šiuo laiku buvo aišku, 
kad naujas, tveriamas menas, kuris atatinka 
naujam gyvenimui,—ims viršų.

Futurizmas pradėjo nykti. Revoliucija da
vė naujas formas. Sovietai ir Partija davė 
užsakymus naujam menui. Reikėjo posterių 
cĮemonstracijoms, papuošti svetaines, «kliubus 
menu kasdieninio gyvenimo, šiam darbui me

ntės! ne tik socialistiniai artistai, bet. ir “ke
liauninkai.” Tai yra tie, kurie neturėjo aiš
kesnio nusistatymo.

Tie “kairieji” artistai suorganizavo “Naują 
Artistų Draugiją” (NODJ). Vadovaujant 
Riadžiski, šie artistai pradėjo veikti, satyriš
kai pajuokdami senąją tvarką, žinoma, šie 
pirmiaus buvę formalistai, radosi vėl sunkioj 
padėtyj, kuomet jiems reikėjo tverti nauji 

t charakteriai.
Paskiaus atsiradus “Bitye” draugija ban- 

^ė atsisakyti nuo futurizmo grįžtant prie 
^‘natūralizmo ”. Jie vaizdavo gamtą—davė 
vaizdus augalų, žemės. Pagaliaus jie sekė 
Končelovskio mokymus ir priėmė jo metodą. 
Jie šiuo kartu davė realybę, paremtą francū- 
zų cezannistų mokinimu. Charakteringi jie bu
vo tame, kad spalvos pas juos sudarė formą. 
Objektu statė masę, bet ta masė pas juos pa- 
syvė, “ne politinė.”

žymiausia artistų grupė buvo NEP’o laiku, 
/tai Revoliucijos Artistų Sąjunga (ARK). Iš 

karto ir jie vadovavosi ta sena humanistų 
tradicija, šita tradicija priklauso buržuazi
jos reformistams dar 1860 metų. Jų pirmas 
manifestas pareiškė^ jog jie nori “atvaizduoti 
su dokumentaliu tikrumu modernišką Rusijos 
gyvenimą.” Tačiaus jie pamiršo klasių kovą, 
materialistinę-dialektikinę proletariato teoriją. 
Jie koncentravo savo jėgas piešti Sovietų te
momis, duoti vaizdus iš revoliucijos, išvystyti 
reališką didvyrybę. Bet pamiršo spalvas, for
mas ir kompoziciją.

Dažnai jiems pritrukdavo formų išreiški
mui naujas temas. Kartais pasitenkindavo su 
fotografišku natūralizmu. O dar vėliau jie 
pasivadino brodskizmu. Mat, artistas Brod
skis buvo vyriausias šios sriovės eksponen
tas.

Tuo laiku ši grupė, kuriai vadovavo Katz
man, Radimovas, Malutin ir kiti, veikliai kėlė 
obalsį: “Menas masėms”. Jų narių skaičius 
pakilo; iki 300. Su paveikslais: “Raudonoji 
Armija”, “Gyvenimas ir Darbas Proletariato”, 
“Lenino Kampas”—jie pagarsėjo. Dalyvauda
mi naujame gyvenime, susisiekdami su Sovietų 
valdžios reikalais, norėdami juos vaizduoti, 
jie pamatė ir savo klaidas.

Jau 1926 metais ARK visai rimtai susido
mėjo savo klaidomis. Savo konferencijoj 
(1926) jie jau priėmė naują teoriją, kad pa
kelti savo politinį ir teoretinį žinojimą. Jie 
priėmė dialektinį protavimą. Ši atmaina gel
bėjo ir kitai organizacijai (OST), kuri susi
organizavo 1925 metais ir pergyveno tas pa
čias bėdas, kaip ir ARK. Vienok organiza
cija OST nevisa greitai perėjo į naują gy
venimą. Jos narys Tišler ir keli kiti nega
lėjo suprasti naujų gyvenimo formų.

Gi ta dalis, kuri dalyvavo gyvai atbudavo
jime, po vadovybe Deneikos, laipsniškai atme
tė formalistiškas tendencijas. Ji išvengė ir 
ARK pergyvento natūralizmo. Jie geriau pa
siekė Sovietų problemas ir geriau vaizdavo so
cialius tipus. Deneikos kūrinys “Gynimas 
Petrogrado”—yra jau didelis atsiekimas So
vietų mene.

Vienok čia kalba eina dar apie sename svie
te auklėtus artistus. Dabar jau laikai pasi
keitė. Prabėgo eilė metų. Socializmo bu- 
davoji^rias mokina ir senus. Didžiulė didžiu
ma jų; perėjo į Sovietų konstruktyvį darbą. 
Taip pat atsirado nauja gentkartė artistų. 
Susiorganizavo “Spalio” artistų draugija. So
vietų Sąjungos kova prieš buržuazines lieka
nas pasiekė ir meno sritį. Meno mokyklos 
jau išlavino naujų artistų. Senas, individu
alistinis tapybos pastolis ir grynai technolo
ginė tendencija—jau likviduota.

Vieton daugelio įvairių artistų grupių, dabar 
jau yra viena didelė organizacija—Sovietinių 
Artistų Maskvos Unija (MOSSK). Penkių 
Metų Planas, tas socializmo budavojimas nai
kina Sovietų Sąjungos artistų skirtumus. . Ko
munistų Partija prisidėjo daugiausia prie iš
lyginimo svetimų tendencijų ir organizacijų. 
Pereitų metų Partijos rezoliucija artistų ir 
literatūros klausimu panaikino paskutinius 
skirtumus.

Naujas Sovietų menas—yra socialistinis re
alizmas. Visi tie “izmai”, kuriuos buržuazija 
skelbia (futurizmas, ekspresionizmas, roman- 
ticizmas, dądaizmas ir kiti), pasilieka užpaka
lyje. Socialistiniu supratimu, paremtu dialek
tiniu protavimu, naujas gyvenimas, socializmo 
budavojimas, tai yra proletarinio meno re
alizmas.

Šita paroda, apie kurią mes kalbame, parodė, 
kad pasvirimas į naują kūrybą, naują meną 
jau padaryta Sovietų Sąjungoj. Tai parodo 
ir Deneikos, Samokvalovo, Bogorodskio ir kitų 
kūriniai. „

'Menininkas.

Krizis Buržuazijos Operoj
Opera buržuazinėj sistemoj skaitoma labai 

augšta meno rūšis. Darbininkai veik negali 
pamatyti veikalus, kurie vaidinami kaipo ope
ros. . Įžanga į operą kainuoja po 10-15-20 ir 
daugiau dolerių. New Yorke į Metropolitan 
Operą galima įeiti tik į pačią “padangę” už 
porą dol.

Operą lanko tik pasiturinti buržuazija. Jie 
moka ir daug augštesnes kainas, negu minė
jome. Tai priklauso, kurioje teatro dalyje 
tie ponai sėdi. Tai reiškia, kad tik divonų, 
šilkų ir dolerių žmonės gali naudotis operos 
menu.

Bet nepaisant, kad tokios kainos mokama 
už pamatymą operos, jos veik visos nepasi
laiko iš įplaukų. New Yorko Metropolitan 
Opera savo repertuarą pereitą sezoną suma
žino. Jei ilgesnį sezoną būtų laikę,—dau
giau deficito operos kompanija būtų pasida
rius. Tad kame priežastis?

LAISVfi Trečias Puslapis

’ Abelnai įgalima pasakyti, tai krizis buržua
zinės kultūros. Ta pati bėda su opera, kaip 
ir su kitomis pramonės šakomis. Buržuazinė 
kultūra yra atspindis ekonominės sistemos. 
Krizis ekonomijoj—krizis ir kultūroj.

Amerikos, taip ir Europos operos yra pa
remtos, kaip kad Olin Downes sako, “žvaigž
džių sistema.” Tos “žvaigždės” tai yra ge
rai išgarsinti artistai-aktoriai-dainininkai. Mo
kestis tų dainininkų, kurie jau gerai pagarsė
ję, yra tokia didelė, k^id smunkanti buržuazija 
jau nepajėgia užmokėti.

Kuomet buvo gyvas pagarsėjęs tenoras, En
rico Caruso, tai jam operos mokėdavo po 
$2,500.00 už yakarą. Kartais gaudavo dar 
daugiau. Sakoma, kad Havanoj jam mokė
davo po $9,000.00. Pietų Amerikoj gaudavęs 
po $6,000.00. Radio kompanijos operos dai
nininkams, kurie tarptautiniai pagarsėję, mo
ka už pusę valandos nuo $4,500.00 iki $7,000.

Šios mokestys1 pasako ir kitų, dabartinių 
dainininkų mokestis, žinoma, tai ne choristų. 
Eiliniai dainininkai, kurie priklauso tai pačiai 
operai, ir be kurių opera nebūtų opera,—gau
na labai mažas algas, šie dainininkai yra 
stumdomi ir niekinami taip pat, kaip ir pap
rasti dirbtuvės darbininkai.

Be tų žvaigždžių, kurios ryja pinigus, dar 
yra ir kita eilė visokių direktorių, scenos ren
gėjų, muzikos vadų, imančių krūvas pinigų. 
Europos šalyse operas šelpia valdžios. O kuo
met krizis, tai ir tos pašalpos • susimažina.

Pereitą pavasarį Metropolitan Operos di- 
rektorius-gaspadorius paskelbė, kad algas nu- 
muš, Bet daugiausia numušė algas tiem, ku
riems reikalinga, dar pakelti. Tos “žvaigž
dės” likosi veik nepaliestos.

Kaip matome, Amerikos operą suėda ma
žas skaičius parazitų. Taip, kaip kad kapi
talistinės sistemos ekonomijoj, turtais gali 
naudotis tik maža saujelė išnaudotojų, o mi- 
lionai darbininkų, kurie dirba, turi skursti 
ir badauti. Ta pati padėtis ir mene—maža 
saujalė išnaudoja, suima visos masės daininin- 
kų-aktorių darbą į savo kišenių. Tuo darbu 
(kūriniais, muzika, opera') gali naudotis tik 
maža dalis kitų išnaudotojų.

Socialistinėj sistemoj menas turi būt ma
sėms. Sovietų Sąjungoje geriausius veikalus 
ir operas gali matyti darbininkai. Tenais nė
ra eilės “žvaigždžių”, kuriems permokama. 
Taip pat nėra ir tų, .kuriems nedamokama.

Kapitalistinėse šalyse yra daug “talentų”, 
kurie iškyla ne savo prigimtais gabumais, bet 
skelbimais. Dažniausia ir pinigai mokama 
tik už vardą. Tikri 'talentai buržuazinėj sis
temoj pasilieka užpakalyj, nes čia veikia kon
kurencija, doleris, visokis šmugelis ir “dide
lių” žmonių “push.”

Tik socialistinėj visuomenėj gali išsivystyti 
tikri talentai. Tokioje sistemoje nebus menas 
paremtas bizniu. Socialistinėj visuomenėj 
menas tarnaus žmonėms, darbininkams, jie 
galės gėrėtis ir šviestis. Kapitalistinėj siste
moj menas yra darymui pelno. Jei menas— 
judžiai, opera, teatras—neneša pelno, tai jų 
ir nėra.

Darbininkas.

Kas Veikiama Meno Fronte
Laikas greitai bėga. Mes pradėsime, o gal 

jau kai kas ir pradėjo prisirengimą rudenio 
ir žiemos sezonui. Dabar jau laikas rinktis 
veikalai vaidinimui, reikia skirti laikas pa
rengimams ir tt.

Meno Sąjunga, manau, turi paruošti veika
lėlių bei dainų sekančio sezono repertuarams. 
Reikia gelbėti kolonijų draugams.

* * *
Draugams, kurie domisi menu, patartina 

skaityti žurnalai: “The International Theat
re”, “Workers Theatre”, “Soviet Culture Re
view”, ‘New Masses”, “International Litera
ture” ir kitus.

Šie žurnalai yra medžiaga mūsų menui. Ga
lime paminėti tik kelis antgalvius straipsnių, 
kurie telpa žurnale “The International The
atre”, būtent: “Darbas Tarpe Artistiškos In
teligentijos,” “Kovojant Už Revoliucinį Te
atrą”, “Sutverkime Cinemos Tarptautinę Są
jungą”, “Bandant Pastatyti Scenoje Epišką 
Veikalą”, “Bendradarbiavimas Profesionalio 
Teatro su Darbininkų Masių Teatru Japoni
joj”, “Sovietų Sąjungos Teatras”, “Stanislavs
kis, Teatras ir Revoliucija.” Telpa ir dar daug 
kitų straipsnių, kuriuos nesuminėjome.

* ♦ ♦
Sovietų Sąjungos komisarų taryba paskyrė 

kontestą scenos veikalų rašytojams. Už ge
riausius veikalus bus duodama net 10 prizų. 
Dovanos (prizai) bus duodama pinigais—po 
15,000; 10,000 ir 5,000 rublių. Į komisiją 
įeina akademikas Lunacharskis, teatrų direk
toriai—Stanislavski, Mėjerhold ir eilė kitų 
žymių žmonių.

šie faktai parodo, kad Sovietų Sąjungoje 
menas gali kilti. Meno Sąjunga ir turėtų 
skirti dovanas už kūrinėlių parašymą, žino
ma, mes galėtume' skirti tik palyginamai ma
žas sumas. Sakytume, Sovietų tūkstančiui— 

mes skiriame po dolerį—po 15, 10 ir 5 dol.

Dabartiniu laikų, naujas veikalas vaidinama 
Maskvos teatre—“Intervencija”. šį veikalą
pvašė vienas iš jaunų rašytojų—talentingas 

Leo biavin.
Veikalas vaizduoja bolševikų veikimą ir sve

timų kareivių įsiveržimą į Sovietų Sąjungą 
intervencijos laiku. Veikalas duoda labai žin
geidžių scenų ir įdomaus veikimo Odessos 
mieste. 

* * ♦ 
t

šią vasarą pastatyta Maskvoje Persijos Me
no Paroda. Šią parodą organizavo Sovietų 
Sąjungos organizacija—VOKS. Paroda yra 
Maskvos Meno Muzėjuj. 1

Perstatoma daugiausia archeologija ir me
nas. Parodai darbavosi ir vadovavo dau
giausia daktaras Pope. Jisai paėmė šiai pa
rodai Persijos istorijos periodą nuo IX iki 
XVIII šimtmečiui, ši paroda jau buvo ro
doma Paryžiuje, Berlyne ir Varšavoj. Iš 
Maskvos kelsis į Londoną.

* * ♦

Tie draugai, kurie gyvena New Yorke- 
Brooklyne, gali lankyti Acme teatrėlį arba 
Cameo. Juose dažnai rodoma Sovietų judžiai. 
Dabartiniu laiku Acme rodoma “Diena Mask
voje” ir “Nakties Užkariautojai.”

Veikalėlis “Diena Maskvoje”—yra dienos 
judėjimas. Bet tai labai žingeidus judėjimas, 
nes parodo darbą, sportą, gimnastiką ir gyve
nimą abelnai. Antras veikalas parodo kelionę 
Sovietų laivo Maligin į Arktiką, šiame vei
kale parodoma žiauri ir didvyriška drama su 
gamtos žiaurumais.

Menininkas.

35 Metai Operoje

L. V. Sobinov

Draugui J. J. Lietuvos Fašistų 
Nelaisvėje

Mačiau, drauguti, kaip
Lietuvos geltonsiūliai
Tave kankino visaip,
Kad buožėms nevergauti tu vargšams sakei.

Aš sutikau tave
Netoli Simno miestelio.
Tu akimis palydėjai mane
Ant akmeninio viešojo kelio.

Tu vežimėlyj sėdėjai:
Iš šalių ginkluoti sargai,— 
Užtai, kad gyventi norėjai 
Ir vargšams teisybę sakei.

Tu žengei per tamsius miglynus, 
Skyrei kelią pro juodas šmėklas;
Todėl suvargai eidams per tyrus 
Ir sėdams teisybės sėklas.

Grumeisi su aklybės monais,
Su skriaudėjais, vargšų tironais.
Už tai jie tave kankino
Ir Varniuos patalpino!

Bet tu pasiryžęs viską nugalėti, 
Nes žinai, kad pergalė mūs.
Tu gali į kančias rimtai žiūrėti, 
Nes žinai, kad pasaulis mums.

Ir aš, drauguti, stoju į kovą—
Mintys, kaip žaibas, skrajoja;
Sveikinu tave, kaip kovos herojų, 
Už mūs idealą nei mirties neboju.

Šaltai mes žiūrėsim į budelio kirvį, 
Jei kraugerys mums atsiųs..
Bet jei ir mirsim už varguomenės būvį, 
Tuomet plėšikai iš pagiežos dūks!

'. į

Spaudžiu, drauguti, aš tavo ranką , 
Ir mintimis tau sakau:
žiūrėk, rytuose jau aušrinė teka;
Aš gi nudžiugęs tai rodau tau!

Štai jau mus liečia šviesos spinduliai;
Minios su džiaugsmu juos^ sutinka. 
Komunistai už mus kovoja griežtai 
Ir kapitalizmas supuvęs jau smunka.

Tik smarkiai užduosim jam kumštį
Ir tuomet jis sukris:
Tik mums reikia susijungti, 
Tuomet mūs gyvybių neris.

Miškų Darbininkas.
Timmins
3-7-33

Šiais metais Leonidas Vitale- 
vich Sobinovas mini 35 metų 
sukaktuves, kaipo operos dai
nininkas. Jo biografiją apra
šo “Moscow Daily News”.

Leonidas yra ne tik daininin
kas. Jisai yra juristas (advo
katas). Kuomet Leonidas So- 

! binovas pasirašė pirmą sutartį 
• (kontraktą) su Bolšoi Teatro 
vedėju, tai buvo pažymėta* 
“Jei bus reikalas, Leonidas So
binovas bus paliuosuotas iš 

i Bolšoi Teatro programos eiti 
! pareigas teisme.”

Tai buvo 1897 metais. Vė
liaus, apie porą metų nuo minė
tos datos, Sobinovas buvo pa- 
liuo.suotas iš teismo. Paskuti
niu kartu jisai ėjo advokato 
pareigas 1899 metais, šių me
tų gegužės mėnesyje (24 d.) 
nauja ir sena Maskva susirin
ko paminėti šio artisto jau 35 
metų sukaktuves, kaipo tenoro 
dainininko.

Leonidas Sobinovas yra kilęs 
iš baudžiauninkų šeimos, kurie 
tik ką buvo paleisti iš bau
džiavos, kuomet Leonidas augd. 
Leonido tėvas, susitaupęs kiek 
rusiškų rublių, leido Leonidą į 

I mokslą. Maskvoje besimokin
damas, Sobinovas davė jaunes
niems studentams lekcijas ir 

’ taip vertėsi. Vienas iš jo mo 
i kinių buvo Bogdanovas, kuris 
dabar dirba Amtorge, New Yor- 
ke, kaipo tos įstaigos vedėjas."

Pasimokinęs Leonidas apie 
metus laiko gavo mokslo stipen
diją, kuri jam apmokėjo mokslo 
lėšas. Tuomet jas atsidarė du
rys į svietą.

Apie Leonido asmenį štai 
kaip rašoma: “Leonidas yra1 
apie 6 pėdų didumo, gražiai' 
nuaugęs, linksmos išžiūros. Jo 
jaunystėje, sakoma, merginos ir. 
moterys nešdavosi namo jo pa
liktus, užmirštus kaliošus savo 
atminčiai.”

Su opera Leonidas dažnai 
važinėdavo į kitas šalis. Ypa
tingai jam teko dainuoti ir gy
venti Ispanijoj. Sobinovas la
bai patraukiantis žmogus, o ypa
tingai kuomet jisai gyveno jau
nystės amžių—turėjo prigimtą 
žvalumą, šita prigimtis ir pa-’ 
darė jį žymiu dainininku.

L. V. Sobinovas buvo inteli
gentas jaunuolis. Jam nevisai 

• buvo lemta tapti dainininku. 
Jisai jau buvo advokatas. Pats 
dainininkas paaiškina, kaip jisai 
tapo operos dainininku:

“Aš eidavau į koncertus, ku-.‘ 
riuos laikė Shostakovskis, kuris, 
tuomet buvo Maskvos Philar- 
moniškos Mokyklos direktorium., 
Tuomet jisai ruošė vaidinti Ma-, 
scagni’o ‘Cavalleria Rusticana*. 
Jam reikėjo didelės drupės dai
nininkų į chorą. Kas nors ma-. 
ne rekomendavo, būk aš turiu 
daug draugų, kuriuos- galiu pa
traukti paskui save.” Shostako- . 
vskis vėliaus pastebėjo, kad iš * 
Sobinovo gali būti operos dai
nininkas ir pakalbino jį mokin
tis muzikos be jokio atlyginimo; -

: Dabartiniu laiku labai reikalinga išrink
ti komisijos ir rinkti prenumeratoria mūsų 
draugų žurnalui “Priekalui.” “Priekalas” 
yra meno literatūros ir mokslo žurnalas, 
eina Maskvoje.

“Priekalo” kaina metams Amerikoj tik 
$1.50. Tai kiekvienas draugas gali užsira
šyti. Užsirašyti “Priekalą” galima per 
Meno Sąjungą arba “Laisvės” raštinę.

Meno Sąjunga,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Sobinovas padarė operoje de
biutą su princo Sinodai rolė 
(“Demon” operoj). Nuo t<£ lai-, 
ko jisai pakilo. Pati publika jį 
iškėlė. Po vaidinimui kilo jam’ 
ovacijos. Iki karui šitas dai
nininkas važiuodavo į kitas ša
lis dainuoti. Italijoj jisai buvo 
žinomas, kaipo specialistas se
nos italų muzikos. Ispanai sa*« 
vinosi Sobinovą, kaipo savąjį;

(Tąsa 5-tam puslapyj)
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Ketvirtas Puslapis Pirmad., Rugpjūčio 7, 1933

BORIS PILNIAK Iš Veikalo “Amerikos Įspūdžiai”.

OK.-VISKAS GERAI
I

(Pabaiga)
Aš turiu prisipažinti, kad aš norėjau 

dirbti prie šios filmos, nes aš žinojau įtek
mę Amerikos cinemoa (judžių). Ir jeigu 
paveikslas būtų galima padaryti bent 75 
nuoš. teisingas, tai būtų didelis laimėjimas. 
Atvažiavęs į Hollywoodą,‘ aš ūmiai išdirbau 
savo programą ir pridaviau direktoriam. 
Buvo labai paprasta. Aš, jiems pareiškiau, 
kad aš bendradarbiaučiau gaminime šio ju- 
džio tik tai todėl, kad istoriniai faktai bū-

| Pro-sovietinė filmą, man buvo išaiškinta, 
reiškia, kad bolševikai gali daryti ką tik 
nori, net budavoti socializmą:

—Mes suteikiame jums tą viską. Mes 
norime paliesti ir Penkių Metų Planą, su
tinkame pTiimti ir milžinišką pramonės bu- 
davojimą, kuris dabar eina jūsų šalyje. Mes 
už pripažinimą Sovietų Sąjungos ir už ve
dimą diplomatinių ryšių, nes mes matome 
pelningą prekybą su bolševikais. Bet tai, 
ką bolševikai daro,—nėra priimtina Ame-

KAIP EASTON, PA, ORGANIZUOJASI Į ' ] dalyvauji Lietukų Rational Jaunikio

^LAISVĖS^'PIKNIKĄ PHILAM^^
_______________  j rėmėjus o ypatingai—jaunimą atsi

lankyti ir išgirsti naujienų ir įdo
mių nutarimų, kaslink Lietuvių Jau-

Įžanga dykai. 
Kviečia Komisija.

(183-184) A

GREAT NECK, N. Y.
Utarninke, 8 d. rugpjūčio, 8 vai. 

vakare turėsime smagią Choras Pir
myn “Tea Party”, (ledų arbatos

mūsų pinigus eikvojate ir mus 
išstūmė! į bedarbių piles! irt.t.

Tas visas ūžimas tęsėsi ko
kias 15 minučių. Visi prisiar
tino’ prie pat steičiaus; jau- 
jau tik griebt pirmininką už 
sprando ir verst žemyn ant 
grindų ir duot kojom darbo. 
Bet staiga ne savu balsu suri
ko “gryvento” (?) komiteto 
nario balsas: “Aš noriu kal
bėt!”

Tuom kart mainieriai biskį 
aprimo. O čia seka žodžiai 
“gryvento” kom. žmogaus:

Aš mačiau mainų vyriausį 
bosą; tai jis man sakė, kad 
mes paimsime 50 žmonių nuo 
rugpjūčio 1 d.: 20 mainierių, 
20 “leiberių” ir 10 kompanič- 
nų darbininkų. Tik tokius ims, 
kurie išdirbę šioj kompanijoj 
virš 10 .metų; tai pasirašykite 
savo vardą ir pavardę; tad 
gausite darbą.
‘|_To tik ir reikėjo. Visi puo
lėsi pasirašyti savo vardą, pa- ko nelaukdami tuojaus 
vardę. Tai tuo būdu 
vengta muštynių, 
kaip gražiai vienas 
apgavo virš 600 vyrų.

O dabar kasyklų bosai vi
sai 
nei 
čia 
tų. 
tau 
tu personas; tu negali kom- 
panijai tiek pagamint anglies, ]dto buso jr tį. 
kiek mes norime, štai ziurek, | 
ana, koki vyrai stovi, Jurgis ir 
Jonas: jie yra dar jauni ir 
drūti; jie dar gali išlioduot po 
6-7 karus anglies per dieną;, 
tai tokių mes ir reikalaujame, Į 
o ne senių—“kuku” mainierių. |

EASTON, PA- į Mūsų jaunuolių beisbolininkų nimo veikimo dabar.
Nesenai tilpo' “Laisvėje” ko- tymai susikirs, 

respondencija, aprašanti ALD 
LD 13 kp. susirinkimą, kuria
me nutarta organizuoti busas 
važiavimui į “Laisvės” pikni
ką, 3 d. rugsėjo, Philadelphia, 
Pa. Taigi šiuo tarpu galima 
pranešti, kad visi prisirengi- 

mai yra jau daromi ir'busas "0 oro, piknikas įvyks. ____ _______ __________
Nepraleiskite progos links- P™5?™“, dalyvauti šioje parė-

Didelė žmo
nių sueiga. Proga pasiviešėti, 
pasimatyti su kitų kolonijų 
darbininkais. O ant rytojaus 
šventė “Labor Day”. Parva
žiavę galėsite pasilsėti.

Vieta didelė ir graži. Taipo-i fartyb ^’hus vakarienė, Z. Strau- 
gi įsitemykite—nežiūrint blo- • Įžanga labai žema) tik 25 centai

. ypatai; kas tik užjaučia Chorui Pir-

A : »1 1

BROOKLYN LABOR LYCEUM

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

pas

Avė.
ir So-

No. 3 Korešp.IŠ SCRANTON, PA, KLASIŲ KOVOS LAUKO

IS-

buvo iš- 
Reiškia, 
žmogus

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks Aug. 8 d. kaip 8 valandą 
vakare, 29 Endicott St. Narės, ma
lonėkite dalyvauti šiame svarbiame 
susirinkime.

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(184-185)

N. SIDE PITTSBURGH, PA.
APLA 50 kuopos Susirinkimas at

sibus August 8 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Darbininkų Kliube, 1335 
Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. 
Visi nariai atsilankykite.

Sekr. M. Urmoniutė.

Kaip jau buvo “Laisvėje

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

darbą savo klasei, taip kad 
net ir lenkų buvo atėjusių 
virš 50 žmonių, kurie pasirodė 
čia pirmu kartu. Tai didelis 
darbas.

je ir pinigiškai paremti chorą. Tuom 
pat kartu susipažinsite su mūsų 
ęhoru. O kad visi būsite užganėdin
ti tai nėra nė kalbos.

Kviečia Rengėjai.
(183-184)

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM

su tais senais mainicriais 
šnekėt nenori, kurie jau 
yra išdirbę net po 30 me-

Bosai sako: Jonai, jau | . 
nereikia eit į kasyklas, bai™

Dabar kas link anglių kasy
klų? Y. f

čia birželio mėnesį, š. m., 
buvo sustoję visos kasyklos, iš-“Maikei,

yra užtikrintas. Kelionė labai 
pigi, tik $1.30 į abi puses, o 
reikia atsiminti, kad pikniko |žiuOjant’’nepavargsite,

tų tikri. SSSR budavoja Socializmą, SSSR nkoj- F1,n,la (\udls) tul? 1)arody ?’ kad neJ 
yra vadovaujama Koinuništu Partijos-šie ameknkomskas k—istas negali gyventi 
yra istoriniai faktai. Taip pat man reikė-iĮ?0 ^^vizrnu Bolševizmas gal but OK. 
jo prižiūrėti istorines šių laktu išvadas. LR™’ bet netinka Amerikoj. Tas viskas

Į tun but parodoma filmoje, kurią mes ga- 
—Viskas OK. su mumis,—man buvo at- j miname.

sakyta. Aš greitai apkainavau, ypatingai! Man buvo žadėta visos privilegijos: kad 
perskaitęs turinį, kad daugiau Hollywoode ' aš galėsiu padaryti bile kokias išlaidas—iš- 
dalykai motyvuojami kvailybe, negu kad; sirašyti knygas, gauti patarnavimą, kad 
politika. Be to, man lengvai pasisekė G. 'nebus jokių persekiojimų ir varžymų mano 
P.U. (Čeką) ištraukti iš “niekšų” rolės ir; raštams, jeigu jie tik bus priimtini cine- 
atmesti lygiai kvailą “kolchozų sukilimą.” ; mai ir tikrai artistiški.

Dvi be miego Hollywoode naktys. Joe: —Galimas daiktas, kad tamsta nekelsi 
Freeman ir aš—mąstėme, kad išmislinus i triukšmo del pusės nuošimčio teisingumo 
logišką “bėgimą” ir “vijimą” pritaikyti šiai 
filmai. Nieko nebuvo galima padaryti su 
Morganu. Mes nutarėme, kad Tania “bėg
tų.” Morganas ją vejasi, nes jisai yra į ją 
įsimylėjęs. Tanią mes “išmėtėme” iš Ko
munistų Partijos. Tuomet mes pradėjome 
su kitomis situacijomis, kad Tania niekuo
met nebuvo Amerikoj, kad pirmiau jinai 
buvo tik buržuazinė perkalbėto j a. Pas
kiau mes grįžome vėl prie originalo, kad 
jinai buvo Amerikoj.

Nieko pagirtino iš tų visų skymų neišėjo. 
Nieko mes negalėjome padaryti su Nikalo- 
jum, kaip kad nebuvo galima sumanyti 
situaciją, kad Komunistų Partijos na
rys būtų sėbras kontr-revoliūcinio suokal
bio. Literatiniai Ijuyo tas pats, kaip kad 
Greenlandą dekorūbti apelsinų auginimu.

—Toip,—jie man pasakė,—mes norime 
pagaminti pro-sovietinį Jt*dįr

—Todėl aš praleidau dvi naktis be mie
go,—aš atsakiau. ” 1

istorijos interpretacijos,—jie nuostabiai 
mane klausė.

—Taip,—aš atsakiau,—aš neesu išda
vikas. '

—Kaip naivu,—sako Al Lewis gana rim
tai.—Mums, amerikonams, suklastuoti isto
riją arba apgauti kuo nors valdžią,i >yra 
geras biznis.

Sergiejus Eisenstein, kuris buvo pakvie
stas j Hollywood Paramount kompanijos, 
pasiūlė padaryti judį, pagrįstą likimu pir
mutinio Californijos gyventojo. Sumany
mas buvo atmestas. Tuomet jisai pasiūlė 
padaryti judį iš Dreiserio “An American 
Tragedy’’, kurį jisai paruošė kartu su Drei- 
seriu. Eisensteino sutartis (kontraktas) 
buvo sutrumpinta ir taip sutrumpinta, kad 
jisai turėjo apleisti Jungtinių Valstijų teri
toriją į 24 valandas.

j Daug yra Amerikoj tokių skematiškų 
judžių I

Liuosai versta iš “International Literature”.

skiriant tik vieną, kaip ją va- 
pirmiau rašyta, šioj apielinkėj dina “Kaliko” kasyklą, kurioj 

galybė, gal koki 200 mainierių dirba.
Nuo liepos 15 dienos tai jau 

nekurios kitos kasyklos pradė
jo dirbti. Aš čia negaliu visų 
Scrantono apielinkės kasyklų 
aprašyti, ba tas aprašymas 
laikraštyje daug vietos užim
tų. Tik tarsiu žodį kitą apie 
Leggetts Creek “kalerį” ir 
unijos lokalą num. 1680. j

Šioj kasykloj, prieš jos už
darymą, dirbo virš 600 mai
nierių . O dar reikia prisi-

streikų buvo gyva 
kaip tai: streikavo šilkinių fa
brikų darbininkai, cigarų dir
bėjai ir kt. Viso buvo išėję 
į streiką 25,000 darbininkų. 
O reikia sakyti, kad tai be
veik vieni jaunuoliai. Suau
gusių mažai tuose fabrikuose 
dirba.

Tuo? , pirmiausiai pribuvo 
būriai Amerikos Darbo Fede
racijos organizatorių-feikerių, 
kuriem niekas nerūpi, kaip tik
doleris jiem; nerūpi, kad bū- minti, Kad prieš kasyklos ūž
tų sutverta šapos komitetas; į darymą jinai buvo operuoja- 
jiem nerūpi, kad nebūtų per- )ma senoviškais įtaisais, kaip, 
sekioiami tie darbininkai, ku-ipav., boilerių kūrenimas, taip 
tie šaukė į streiką; jiem ne--ir visokių pabūklų buvo daug, 
rūpi kad būtų darbo valandos 
sutrumpintos ir 1.1.

Ir man teko dalyvauti ke
liuose tokiuose mitinguose; tai 
r.et šlykštu darosi, kaip tas 
sukčius 'ponas Walsh kaulina 
dolerius iš tų bedarbių tėvų 
vaikų. Bet čia tuoj pribuvo 
Komunistų Partijos keli orga
nizatoriai, ir anie federaciniai 
feikeriai tapo iššluoti laukan 
ir streikas tapo’ dalinai laimė
tas: darbo mokestis pakelta ir 
valandos sutrumpintos, išsky
rus tik cigarų dirbėjus, ba šie 
nebuvo gerai susiorganizavę; 
tai jie f>atys nutarė grįžt atgal 
į darbą be jokių laimėjimų, 
kolei susiorganizuos, ir tada 
eis į kovą su išnaudotojais; o 
pergalė priklausys nuo to, 
kaip jie bus tvirtai organizuo
ti. ‘Parodys ateitis.

Tuo būdu kompanija turėjo ir 
daug darbininkų samdyti.

Kasykla stovėjo uždaryta 
per vasarą, tai iki dabar su
dėjo naujos rąados mašinas ir 
varo su elektros pagelba. To
kiu būdu daug darbininkų at
leidžia, arba koki 150 darbi
ninkų lieka nustumti į bado 
nasrus.

Kada liepos 15 d. pradėjo 
jau su pagelba elektros jė
gos operuot kasyklą, tai pa
sklido gandas, o tarpe mainie
rių atsirado šypsą ant veidų, 
kad jau tuoj pradėsime dirbti, 
ir viskas eis gerai, kaip iš 
pypkės rago. . Bet tas džiaugs
mas stojosi dar didesniu nu
liūdimu, negu pirmiau buvo.

Per dienas gulėjome apgu
lę kasyklą virš 600 mainierių, 
ir kaip tik mainieriai pamato 
Icokį bosą ateinant, tai visi pa
sidaro linksmi ir “drūtiį” ir 
žiūri įsavo išnaudotoją,!\ gal 
jau pamos pirštu “Džianui” ar 

kad eik šen dirbt.

Bet bosai prie savęs nenori nei 
artyn prisileist. Ateiname ki
tą rytą, ogi žiūrim, kad pa
kabinta nota: 1680 lokalo mai
nierių mitingas šaukiamas lie
pos 26 d.

Dabar kas link 1680 lokalo 
mainierių unijos (senosios).

Dar prieš 7 vai. vakaro, o 
jau pilnutėlė St. Mary’s Hall 
prisikimšo mainierių ir žėdno 
akys atkreiptos į duris; vis 
žiūri, kada tie viršininkai at
eis. Na, ir sulaukiame jau vir
šininkų, arba, geriau sakant, 
Boylano mašinos krumplių, 
kurie padeda tam ratui suk
tis ir nuo mainierių dolerius 
atimdinėti būk tai del unijos 
gerovės.

Mitingo pradžia. Mitingas 
eina paprastai, kaip ir visada.

Atėjo delegatų raportas, ku
rie buvo palys save išsirinkę į 
konferenciją, neduodami mai- 
nieriams nei jokios žinios. Nes 
kai kasykla stovėjo uždaryta, 
tai jie su kokuso pagelba 
sirinko savo delegatus į 
Boylano konferenciją.

Raportas skamba šitaip: 
Boylanas per tą konferenciją 
tapo užtvirtintas dar ketu
riems metams, ir jam turi būt 
paskirta $10,000, už kuriuos 
jis galėtų savo namą pasitai
syti. (Mat, namas su žinia 
pačių unijos ponų buvo t iš
sprogdintas, kad parodyt;, būk 
Boylan yra kovotojas įiž mai
nierių reikalus ir todėl jam 
būk tai keršija kapitalistai.) 
Toliau raporte skamba, kad', 
kiekvienam delegatui būtų at
mokėta po $8, kurie išbuvo 
konferencijoj net šešias die
nas.

Tai kaip perkūnas trenkė, 
išgirdus tokį raportą; taip 
mainieriai suūžė nesavais bal
sais: šalin mūsų siurbėlės! Jūs

vieta yra atstume 52 mylių 
nuo Eastono. Reiškia, puikus 
“raidas” už mažiau, kaip pu
sę kainos, jeigu prisieitų šiaip 
busu važiuoti. Norintieji vyk
ti į tą didelį ir taip turtingą 
programa pikniką, tegul nie- 

regis- 
truojasi pas šiuos komisijos 
narius: Witold Tilwick, 36 N. 
7th St.; J. Šlapikas, 1129 But
ler St., ar W« Stančiukas, 1219 
Wood St. Kiti komisijos na- • į
riai yra M. Urba, V. Kaulius, 
V. J. Senkevičius ir F. Urba.

Draugai, pradėkite registra- 
Iciją be jokio vilkinimo, nes 
komisijai reikia sužinoti, kiek 
yra važiuojančių, klausimas

Aš dar turiu priminti Scran- 
tono bedarbiams ir pusę laiko į 
dirbantiems, o sykiu visai dar
bininkiškai visuomenei, kad 
mes laikome prakalbas kiek
vieno penktadienio vakare, ar
ba masmitingus ant kampo 
Albright Ave. ir Merion St., 
kaip 7 :30 vai. Mum geri žmo
nės pavelijo tą vietą — tuščią 
kampinį lotą. Labai patogi 
vieta ir kaip tik parankiausia 

'visoj Scrantono apielinkėj. 
j Jau turėjome trejas prakal- 
jbas, ir publikos į kiekvienas 
prakalbas sueina virš penkių, 
šėšiiĮ šimtų žmonių. Tai reiš
kia, mes atliekame naudingą

Kaip matėme iš pagarsini
mų ir ką mums draugai rengė
jai patys praneša, tai Vytau- 

. j to Parkas dar nėra matęs to- 
’ Į kio pikniko, kokis rengiamas 
’ j šiais metais. Revoliucines ir 
[liaudies dainas dainuos mūsų 
geriausi chorai, k.t. Aido Cho
ras iš Brooklyno, Sietyno Cho- 

Įras iš Newark o ir dar keli kiti.
Sportą mylinti galės pasi

džiaugti, matant kelias drū- 
tuolių poras besiritant bei be- 
Isikumščiuojant. Smarki or
kestrą šokiams. Didelė ir er
dvi šokių svetainė. Prakalbos. 
Gardūs užkandžiai, dešros su 
kopūstais ir tt. šaltas alus.

mą turėti laiką. Bušu va- 
, trafi- 

kas nerūpi, o išlaidos dar ma
žesnės, negu važiuojant savo 
mašiną. Tad patartina ir 
tiems, kurie turi mašinas, vyk
ti kartu busu, nes patogiau 
ir smagiau. Registruokitės, i

Aš Būsiu.

CLEVELAND, OHIO
Komunistų Partijos 14 sekcija ren

gia pikniką ant Ališausko farmos, 
24310 Highland Rld., nedėlioję, 13 
rugpjūčio (August). Pradžia 10 vai. 
ryte. Prie įžangos tikieto bus duo
damos trys dovanos: 1. Gyva avis, 

12. kumpis ir 3. gyvas gaidys. Kal
bės komunistų kandidatas į miesto 
majorus, I. O. Ford. Taipgi bus įvai
rių žaislų, baseball, virvės traukimas 
ir kitokių.

KELRODIS: imkite Euclid Village 
karą iki Dillie Rd., važiuokite į kal
ną po tiesiai Metropolitan Park, ant 
Highland Rd. antra Farma. Įžanga 
10 centų. Kviečiami visi atsilankyti.

(184-186)-

GRAND RAPIDS, MICH.
Svarbios prakalbos. Rengia Jau

nuolių Sporto Kliubas “Comets”, Tre
čiadienį, August 9, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų svetainėj, 

11057 Hamilton Ave. Grand Rapid- 
' so Jaunuolių Delegatai, kurie buvo

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti 
vietų žuvų.' Tai puikiausios rū 

šies kenuotos žuvys.

Tel. Porter 3789dr. John repshis
(Repšys) .

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS: 

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

10-12 ryto

SPAUDOS PIKNIKAI
PRAŠOME VISŲ DARBININKŲ JUDĖJIMO RĖMĖJŲ ĮSITĖMYTI 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 JUDIS ‘POTEMKIN’

Nedėlioję, 13 Rugpiučio-August, 1933
VALLEY VIEW PARKE, INKERMAN, PA

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

Taipgi Bus Brooklyn, N. Y. Aido Choras SįĮftlS Ž"“L
Shenandoah Lyros Choras su Naujom Dainom Dalyvauja Programoje

Tai būs trijų chorų kontestas. Mainieriai spręs, kuris iš jų geriausia dainuoja
Kalbės Johnnie Orman, “Laisvės” angly skyriaus redaktorius ir P. Bubnys, “Laisvės" Administratorius 

Brooklyno Saukia Scranton Lošti Baseball



IWW’I

■ ? 1

LAIŠKAS Iš KANADOS Pittsburgh*) ir ApieUčs Žinios Samuilis

Reporteris.

TYPEWRITERS

vai d i-

Phone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Vienas ir ALDLD

35 METAI OPEROJE
mainierių

< >

Darbininkų

.v. . . ' ,. iToji miesto dalis pusėtinai ap-sidiečiams geriausia susirinkti1, . , , , . . , .Jį .I /m c t* r» /-I n nn r m i-* Ir i c* Irn imi Iri wi

Bosai norėjo neįsileisti tos

Laisniuotas Oratorius

lietuvių

Penktas Puslapis

autorizuoti 
eiliniai na

nusitarta
pas drg..

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

plieno dar-
Perkins ir

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

į Lietuvių Darbininkų Kliubą, 
1335? Medley St. ir iš ten ben
drai galės piknikan nuvažiuo
ti.

Rašomos
Mašinėlės

Klauskite 
Kainos,

buvo 
Am-

Komunistų Partijos 
Kandidatai

............ .  '*’ ..............v.——
Taipgi išrinktas d. 
knygium.

Kitas susirinkimas 
laikyti rugpjūčio 16
Varnagirį. Draugai pasižadė
jo gauti daugiau naujų narių. 
Nusitarta tuojaus atsidaryti 
lietuvių darbininkų knygynėlis 
ir pradėt skleisti darbininkų

Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

panijoj. Bet jie juk nerems 
'darbininkų kandidatų. Kur

• Jtrmad., Rugpjūčio 7, 1933

PIKTADARIAI VARNIŲ tbosus įsileisti juos'ir perduoti 
i bosams ir Perkinsiutei tos uni- 

į jos reikalavimus.
Ambridge buvo sušauktas 

įtos pačios unijos pasidarbavi-

I kviečiami stoti Partijon ir 
bendrai darbuotis.
Mainierių Streikai Smarkiai 

Plinta

Fayette paviete eina žūtbū
tinė; kova prieš streiklaužius.

umont. Jie apmušė vieną 
negrą darbininką, Graham. 
Darbininkai taipgi privertė

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 

XI --~ - nr’z>/ T___  __ 1 _ • i — v« « • « •

•(nuo pradžios.
skalavimus. |bundulis

East Pittsburghe. taipgi bu- taipgi ir kitokios literatūros.
’ vo sušauktas susirinkimas, ku- Platinkime ją tarp 

riame Darbo Federacijos orga- darbininkų.

Mainierių Bendro Fronto 
Konferencija

Nacionalė Mainierių Unija

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Šitas artistas (Sobinovas) 
mano, jog I d^yvavo Jau šešiosdešimtyje '

“Romeo ir
Goethes ope-

“Gyvenimas Jaunojo
Sobinovas dalyva-

• ■ * f • , "* k*' ‘ . 4 ■'J * 9 , , " »- ,'Sr •SI1' f > ' i.“- .

. ■ ■............ .

i talpintas į U. S. Marine 
Hospital, Ellis Island, Ward 
23, New Yorke. Žinia gau-

IV
* TORONTO, Ontario.--Re- 
akcija Kanadoje plečiasi vi-!

'su smarkumu, šiomis die-1ta lleP0S 27 Kuomet 
nomis Toronto mieste buvo 1 Pasve^,s’ vTel1k,a!’sia11 
suorganizuotas fašistų kliu- k^s Elhs Islande xki jsde- 
bas paežeryj, kurio nariai Portav?mul- 
iškėlė viršun Vokietijos na-' 
zių swastiką ir kurie pasi- 
iįžo į tam tikrą vietą mau
dynėse neįsileisti žydų tau- . . ±. . . v.
tybės žmonių. Tai buvo pil- aP a"1?*1 ^ patirti plačiau 
nai ^nti-semitinis, fašistinis 
paeimojimas. Iškilo didelis 
pasipiktinimas tarpe žydų 
gyventojų ir apskritai są
moningų darbininkų, bei 
<iaip kultūringesnių gyven
tojų slogsniu. Pradėta ma
siniai protestuoti prieš to
kius Kanados reakcininkų 
pasimojimus. To pasėkoje, i 
sakoma, tasai nazių kliubas' 
.buvo paleistas. Tačiaus, iTe-1 
galima tikėti, kad su tuo 
pasinaikintų fašistinis vei-

-jkimas. Jis pasiims kitokias ( 
'organizacines formas ir,1 
matomai, varys savo bjaurų ;

\ darbą pirmyn, semdamas | 
įkvėpimą iš Hitlerio Krūvi-1 
no j o.

Draugai pasakoja kad jau

Skaitlingos Prieškarinės 
Demonstracijos

Rugpjūčio 1 Pittsburghe bu
vo didelė prieškarinė demons- j 
tracija, surengta Komunistų ! 
Partijos Penkto Distrikto. Kai-i 
bėtojai buvo nuo Komunistų 
Partijos, raudonųjų unijų, be-

spaudą. Nūsitarė gerai pasi
darbuoti pardavinėjime tikie- 
tų, delei tarptautinio pikniko, 
kuris įvyks rugpj. 13, Adomo 
sode.

ALDLD Ketvirtas Apskritys 
pasidarbavo s u o r ganizavime 
tos kuopos. /

Jau Virš 35,000 Mainierių 
Streikuoja

Mainierių streikas vis ple
čiasi. Apskaitliuojama, kad 
šioj apielinkėj šiuo laiku strei
kuoja virš 35,000. Streikas 
paliečia Allegheny, Fayette, 
Greene, Westmorland ir kitus 
pavietus.

Streiko pradžioj Jungtinės 
Mainierių Unijos vadai neva 
pritarė streikui ir buvo atsi
lankę streiko teritorijon, bet i 
vėliau jie atvirai pasako, kad j 
tie streikai nėra autorizuoti ir 
jie neima atsakomybės. Mai
nieriai tačiaus nepasiduoda 
demoralizacijai. Jie kovoja 
nevien už unijos pripažinimą, 
bet ir už didesnes algas ir ge
resnes darbo sąlygas.

Nacionalė Mainierių Unija 
aktyviai streike dalyvauja. 
Daugely j vietų jinai paėmė 
streiko vadovybę į savo ran-1 
kas, kuomet reakciniai vadai! 
paliko streikierius be jokios 
vadovybės. Renkami platūs 
streiko komitetai ir sudaroma 

.bendras frontas tarp Jungti
nės Mainierių Unijos eilinių na 

Miesto tarybos Nacionalės Mainierių Uni- 
Careathers,,JOS ,r '^organizuotų mainierių. 
Jenkins, R.

Visi Į

nizatorius bandė neleisti revo
liucinės unijos kalbėtojui pa
sirodyti. Darbininkai priver
tė jį nusileisti. Bet kiek pa- 

t Įkalbėjus, tas patsai reakcio- 
“ inierius pradėjo šaukti, kad čia 

“raudonasis” kalba. Darbinin
kai nutildė jį ir paskui, kuo
met jis norėjo kalbėti, tai dar
bininkai apleido svetainę.

Plieno ir Metalo Darbinin- 
> siunčia 

delegaciją į Washing- 
itoną perduoti savo kodeksą 
'Rooseveltui ir pareikšti savo 

- , nusistatymą prieš Roosevelto 
Pitts- b°sU kodeksą plieno indus

trijoj. Remkime tą uniją.

- • ..... .. iirarujus, įauuonųjų unijų, uv-
lam darbininkui reikėtų darbių tarybų, bedarbių pilie-1 

padėti. Bent Tarptautinio ' čių lygos ir Tarpt. Darb. Apsi-, 
Darbininkų Apsigynimo 17-' gynimo. Išnešta prieškarinės i 
ta (lietuviu) kuopa turėtu rezoliucijos ir pasisakyta už j kr Industrinė Unija 

didesnį prieš karo pavojų vei-'plačią r1-1---------- ’
kimą.

McKees Rocke taipgi buvo 
'didelė demonstracija—rodos
didesnė, negu pačiam 1 — 
burghe. McKees Rocke revo- Į 
liucinis judėjimas gerokai' pa
kilęs. Ypatingai bedarbių ta
rybos pasižymi. Komunistų 
Partija čia stato savo kandi
datus į McKees Rocks 
ninku vietas.

Kitose vietose taipgi 
geros demonstracijos.

. _ . ’ .bridge irgi gerai pasižymi,
draugai-gės rinkdavosi kas gavo masiniu veikimu, Komu- 
vakaras į svetainę ir ten nistų Partijos vadovybėj, dar- 
mokinosi po 3-4 valandas, bininkai atmuša kapitalistų 

Geras dalykas su torontie- Atakas.
čiais ir tame, kad jie palai-1 Avirtįnk!me Komunistų Par- 
. .. v. ’ . . itija. Lietuviai darbininkaiko vaikučių mokyklėlę, ku- ' k 

Į rios bendros lavybos vedėju 
yra d. Raila, o dainų moky
toja — nors jauna, bet su- 

nuo ‘ šenai ‘ tūišsnŠ" maudy-! ?abi Kuncienė-Kevė- 
Į ziūte. Pastaroji, beje, va
dovauja ir suaugusiųjų cho-!
rui.

apie šį darbininką. Jis tu- j 
ri brolį Toronto mieste, bet j 
šis negali aplankyti Andrių.

Torontiečiai lietuviai dar- 
: bininkai veikia. Be kitko, 

šiomis dienomis jie buvo su7 
organizavę savitarpinio la
vinimosi mokyklą, kurią 
lankė apie 40 nuolatinių lan
kytojų ir nemažai pašalinių 
laisvų klausytojų. Nepai
sant labai didelių karščių

nėsna neįsileidžiama žydų 
tautybės žmonės Toronto 
mieste. Negrų čionai gyve
na mažai, tai jie nėra taip 
^egreguojami, kaip Jungti- gai gavo kelias dienas pa-j^sių 
nėse Valstijose. Čia bando- dirbėti kaip kuriuose fabri- 
ma viskas del kapitalizmo kuose. 
nepasisekimų sumesti ant farmas. 
žydų ir, bendrai, sveturgi- 
mių darbininkų. • i

Štai rugpjūčio 2 d., t)elhi 
miestelyj, Ontario provinci
joj, suorganizuota govėda 
fclamsūnų pradėjo kovą prieš 
sveturgimius darbininkus, 
kurie dirba tabako laukuo
se. Sakoma, susirinko to
kių galvažudžių apie 100 ir 
apmėtė akmenimis keletą 

? sveturgimių darbininkų, o 
i .taipgi tūlo Repčako namus, 

kuris samdęs sveturgimius 
aarbininkus.

Jjįutamsinti elementai^ daž-

Sekančiuose Pittsburgho 
j miesto rinkimuose Komunistų 
Partija stato savo kandidatus. 
Miesto majoro vietai James' 
M. Egan, atsižymėjęs darbuo- 
tojas tarpe bedarbių ir plieno ( 
darbininku, 
vietoms dd. Ben 
J. Meldon, Max 
Asberry ir Frank Hill, 
geri veikėjai.

Taipgi išleista rinkimų plat-į Pittsburghe saukia mainierių 
forma vardu “Roosevelt’s New I bendro fronto 
Deal.” ' 
tą platformą.
3 centus kopija, 
dokumentas, turįs galybę fak- i kalai,

■ tų.
Uniontown eina kruvinos ko-i , ALDLD 87 nusitarė
voZ Jau k<STtttas mainieryS'akJyvia> .rink™V , kampan.1J0J 

v n 'dalyvauti. Išrinko rinkimų. • i -i 4.-V j /nušaunamas. Daugelis ligon- . , m ..Pastaruoju laiku tuh drau- >bučiuose sužeist Pinchoto kampanijos konutetą. Tą pati 
’ jsta milicija neva “tvarkai uret« daryt !r kltos darbln1"- 

- įdaryti“ leidžia mušeikoms i N organizacijos. 
’ šaudyt streikierius ir apsau-i Kai kurie socialfašistuojan- 

go streiklaužius. Organizaci- ti lietuviai biznieriai irgi ta- 
jos reikalauja ištraukti milici- riasi dalyvauti rinkimų kam- 
ją ir leisti mainiėriams pikie 
tuoti mainas.

Greene paviete taipgi kele- tau! Jie darbuojasi paremti 
tas tūkstančių mainierių strei-

Kiti išvažinėj a į 
Bet bedarbių dar 

vis labai didelis skaičius val
kiojasi be jokio užsiėmimo. 
Suėjau draugų, kurie gyve
na jau po tris-keturis metus

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus ųž tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50 
>5*

Remįe Scout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

,_____ ____  konferenciją
Visi turėtume įsigyti rugpjūčio 12 ir 13. Kviečia- 

Parsiduoda po mi rinkti ir siųsti delegatus 
Tai geras Jungtinės Mainierių Unijos lo- 

Nacionalės Mainierių 
lUnijos lokalai ir taipgi neor- 
Iganizuoti mainieriai. Labiau
siai kreipiama atyda į strei
kuojančius mainierius.

Toj konferencijoj norima su 
daryti platus bendras frontas 
tarpe mainierių. Taipgi bus 
apkalbėtas Nacionalės Mainie
rių Unijos kodeksas ir išrink
ta plati delegacija vykti Was
hingtonan ir tą kodeksą per- 

. duoti Rooseveltui ir jo val
džiai. Lietuviai mainieriai 
taipgi kviečiami konferencijoj j 
dalyvauti. Visas informacijas ! 
gali gauti Nacionalės Mainie- : 
rių Unijos raštinėj, 149 Wash- Į 
ington Place, Pittsburgh, Pa.

Kandidatų Ratifikacijos 
Konferencija

Komunistų Partija šaukia j 
plačią konferenciją užtvirtini- j 
mui Komunistų Partijos stato-i 
mų kandidatų į miesto virši- ! 
ninku vietas. Toji konferen- Į 
cija įvyks rugpjūčio 26, Wal
ton svetainėje, 220 Stanwix 
St., Pittsburgh, Pa.

Visos Pittsburgho draugijos,' 
kliubai, apšvietos rateliai kvie 
čiama toj konferencijoj daly
vauti pasiunčiant delegatus.

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš- . 
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Ignition Specialist

'• demokratus ir republikonus.
Gerai organizuotas pi- Jie šaukia lietuvių piliečių su

sirinkimus S. Sidėj ir , North 
Sidėj, kad juos įkinkyti bosų 

toj apielinkėj didžiausių ka- vežimėliu.
sykių. narys taipgi biznierius, dirba

Streikas persimetė į Pitts-: smarkiai už bosų kandidatus, 
burgh Terminal Co. kasyklas,© del darbininkų naudos nie- 
No. 3, 4, 8 ir 2. Tai visai arti 
Pittsburgh. Montour No. 10 
virš tūkstanties 
streikuoja.

šie streikai nėra 
Lewis© šaikos, bet 
riai

Įjos kjovoja už pripažinimą, 
unijos. Jie taipgi stoja už 
bendrą frontą su Nacionalė 
Mainierių Unija, kuri dauge- j 
lyj vietų streikus vadovauja. Į , "
Nacionalės Unijos vardas ky- Į 
la.

Plieno Darbininkų Kovos
P-lė Perkins, “darbo” sekre

torė, buvo atvykusi į Homes
tead, vieną svarbiųjų plieno 
industrijos centrų. Jinai čia 
buvo pažiūrėt, ant kiek gali
ma daugiau prispausti plieno 
darbininkus. Tačiaus jinai 
gavo didelį antausį.

Virš tūkstantis 
bininkų pasitiko 
privertė ją leisti perskaityti 
Plieno ir Metalo Darbininkų 

Įlndustrinės Unijos kodeksą.
P.as Darbininkai sutiko, su .tuo ko-

darbo ir turi užlaikyti kuoja.
Šeimynas. Gyvena jie Šiaip -kietavimas pire Crucible Steel 
t'aip iš miesto labdarybės. |Co' kasyklos- kllri Va viena 
Galima suprasti, kokis gy
venimas! R. M.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
nepaisant kad jisai yra rusas. 
Svetur jisai susitiko su kitais 
rusų ir kitų tautų inteligentais.

v v. . i . > i Paryžiuj susitiko su Caruso,
nai 1S tų pačių darbininkų, Londone—Kropotkina, Romoj—

v kovoja prieš žydus ir sve- Ruffo ir tt. 
turgimius darbininkus tuo

7 tikslu, kad, jie i 
pastarieji yra visu nelaimių iop®rų*. x 5, . . i . . , į rolę Bizeto operoje—(bedarbes ir vis besiple- Juliet>>), Werthei-G( 
pančio skurdo) kaltininkai. roje 

.Nežino, kad jie yra įrankiai Werther”).
išnaudotojų rankose ir kad ■ vo ir daugelyje kitų autorių 
tdkia jų akcija neša patiems °Perose- Geriausia artistas mė- 
ir visiems darbininkams di- igia l llsų muziką- Da!)ar STobil
, . v i ; novas jau yra 61 metų. Jisai

, aeię za ą. dainuoja* daugiau koncertuose.
Tas deda juo didesnę pa-Į Viena ypatybė galima pami- 

reigą ant sąmoningų darbi- nėti apie Sobinovą, tai kad ji-- 
ninku juo daugiau darbuo- Įsai vienas iš labai mažo skai-' 
tis, plečiant komunistinę Ii- čiaus dainininkų, kurie yra bai- 
teratūrą ir gyvą žodį, kad kitas profesij.as- .Be t0-. s°- 
> :v. 7 . 2 l įmovas yra ir literatas, jei ne!J“0 greičiau apšvietus pla-, rašytojas, tai skaitytojas. ..... ...
jąsias mases daibininkų jį randasi veikalai žymiausių-deksu. Jie pareiškė, jogei jie 
ir įtraukus juos į kovingą- proletarinių rašytojų. T— -- •,£*
sias darb. organizacijas, reikėjo bėgti nei iš S

ko neduoda.
Darbininkai turi žinot, kas 

remt šiuose rinkimuose. Ga
na jau bosų jungo. Mes tu
rime remti darbininkų kandi- 

__  _____ datus, kurie visada kovoja už 
•jungtinės Mainierių Uni- darbininkų reikalus.

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
Near- Manhattan Avenue

Rengkimės Prie Pikniko

Rugp. 13
garsiajame Adomo 

Rengia lietuvių darbi
ninkų organizacijos bendrai 
su rusais, ukrainais ir lenkais. 
Privažiavimas labai parankus, 

šitas piknikas bus kaip ir 
kokia tarptautinė demonstra
cija—tai pasisakymas už ben
drą tarptautinį veikimą. Lie
tuviai darbininkai todėl irgi i kandidatus ir darbuotis akty- 
turi skaitlingai pasirodyti. Įviai rinkimų kampanijoj.

Muzika bus gera. Taipgi ~ .
įvairių tautų programos. Lie- 
tiiviki 'irgi turės sąvo progra
mą. 1

Į pikniką ir trokais bus ve- . , , . . . . .
žarna. Keli trekai eis iš North f lttsburg,ho ""esto dalyj pasi- 
Sidės ir South Sides. North-4anmul. kaip. ..pradet . velkth

turėsime didelį
Lietuvių darbininkų organiza
cijos todėl būtinai turi pasiųs
ti delegatus. Konferencija 
prasidės 2 vai. po pietų.

Konferencijoj taipgi bus iš
dirbtas programas miesto rin
kimų kampanijai vesti. Prieš 
kapitalistinius kandidatus mes 
turime pastatyti darbininkų

Įviai rinkimų kampanijoj.
i Susiorganizavo Nauja ALDLD 

Kuopa
Rugpjūčio 2 buvo sušauktas

draugų pasitarimas pietinėj

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

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

<♦>

(>
<>

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<»>

<♦>

<l>

sias darb 
atsuktas prieš išnaudotojus 
ir jų blogą sistemą, i

Pirmam savo laiške minė
jau, kad vienas liet, toron- 

iįį tietis darbininkas, važiuoda
mas jieškoti darbo freitais, 

' ■ južmigo ir netikėtai buvo 
į pavežtas į Detroitą, ten su- 
I areštuotas ir sulaikytas iš

trėmimui Į Lietuvą. To dar- 
| bininko pavardė yra And
rius šliumba. Dabar gauta 
žinia, kad jis nugabentas į 
New Yorką, ir, kadangi jis 
susirgo (matomai del pras
to užlaikymo), tai tapo pa-

. Jam ne- nori-turėt savo uniją, O ne bo- 
Sovietų Są- su peršamą.

jungos. Sobinovas eina su nau
jų gyvenimu. Todėl jį pagerbia unijos vadų dd. Cush ir Bea- 
Sovietų Sąjungos darbininkai.

M-kia>s.

BAžNrčIOJE
Nakties metu nežinomi 

piktadariai iš Senųjų Var- 
mų parapijos bažnyčios P^- mu didelis mitingas po atviru 
vogė sidabrinį geltonos, auk- [ dangum. Tūkstančiai darbi- 
so spalvos kieliką ii’ mons-’ninku dalyvavo. Išrinkta de-
trancijos mėnesėlį. Vagys legatai vykti Washingtonan ir .svarbų darbą, 
■dieną, matyti, bažnyčioje bu Rooseveltui savo rei-
vo pasislėpę, nes vienas lan
gas iš vidaus pusės išiifhtas 
per kurį vagiai išlindo.

Platinkime Darbininkų 
Spaudą

Daugelis darbininkų dar nė
ra matę mūsų laikraščių ir ki
tokios literatūros. Tai vis mū
sų visų apsileidimas. Neiname 
organizuotai per stubas ir ne
suteikiame jiems, progos susi
pažinti su mūsų spauda. ,

Laikas dabar pradėti tą 
Turime pradėt 
Kliuban ateina

Laisvės” kopijų,

leista, darbininkiško veikimo 
visai beveik nėra. Nebuvo ir 
organizacijos, kuri galėtų ves
ti tą veikimą. O čia lietuvių 
gana daug. Taipgi labai svar
bi ir tuomi, kad didžiausios 
dirbtuvės čia randasi ir dau
gelis lietuvių darbininkų jose 
dirba. i

Pasitarus su draugais, priei
ta prie to, kad čia reikia su
organizuoti ALDLD kuopa. 
Tuojaus penki draugai išpildė 
aplikacijas ir keturi draugai 
pareiškė persikelsią iš . kitos, ■ 
33 kuopos. Susidarė kuopa iš Į 
devynių narių. Išrinkta ir, 
valdyba: Organizatorium d.: 
P. šerkšna, čia gimęs jaunuo
lis; protokolų sekretorius J. 
Varnagiris; finansų sekreto-! 
rius ir iždininkas J. Urbonas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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



Šeštas Puslapis Pirmad., Rugpjūčio 7,1933

Masinis Protesto Mitingas prieš Valdžios
Kėsinimąsi Atimti iš Bedarbių Pašalpą

Bankierių padiktavimu, New 
Yorko miesto valdininkai daro 
žingsnius sustabdyti bedar
biams ii jų šeimynoms ir tą 
menką pašalpą, kokią iki šiol 
davė. 
, Suvirs milionuj žmonių grę- 
sia netekimas ir tos menkos 
pašalpos. , .

Miesto viršininkai sako, kad 
pašalpa ,prisieina sustabdyti 
arba dar labiau sumažinti del 
to, kad būk miestas nebetu- 
rįs pinigų. O tuom pačiu sy
kiu miestas turi suvirš $24,- 
000,000 grynų pinigų savo iž
de. Bet miesto valdininkai 
bando sustabdyti pašalpą svar
blausia tuo tikslu, kad miestas'sus lietuvius bedarbius surašy- 
turėtų mažiau išlaidų ir. kad 
galėtų bankieriams atmokėti 
didelius nuošimčius už pasko
lintus pinigus. Bankieriai ne
paiso, kad milionai bedarbių 
badauja; jie lupa didelius 
nuošimčius už miestui pasko
lintus pinigus; jie visokiais 
būdais išsisukinėja nuo taksii 
mokėjimo; jie įsako miesto 
viršininkams panaikinti pašal
pą ir tuo būdu sutaupinti pel-

pragyvenimą bedar- 
jeigu negali duoti jiem

atsišaukiame į visus

nus bankieriams.
Tik per kovą, masiniu spau

dimu darbininkai gali privers
ti išnaudotojus kapitalistus su
teikti 
biams, 
darbo.

Mes
lietuvius bedarbius ir ragina
me dalyvauti bedarbių susirin
kime, rugpjūčio 10 d., 80 Un
ion Avė., Lietuvių Am. Pilie
čių Kliube, Brooklyne. Nėra 
abejonės, kad daugelis lietu
vių bedarbių šeimynų negauna 
pašalpos; pavieniai bedarbiai 
negauna pašalpos.

Mes dedame pastangas vi-

ti, kad žinoti, kiek yra lietu
vių bedarbių Brooklyne ir N. 
Yorke; kad sužinoti, kurie iš 
jų gauna pašalpą, kurie ne
gauna. Mes dedame pastan
gas iškovoti pašalpą kiekvie
nam bedarbiui, kiekvienai be
darbių šeimynai. Tam tiks
lui mes ir šaukiame bedarbių 
masinį susirinkimą.

Lietuvių Bendro Frbnto 
Veikiantis Komitetas

I\ * Iv* • — ,■ I I] * r, - PARSIDUODA ręstąurąntas su nau- IDvi Asannes Bombos Gemblenų Centre
15 _________ < proga pasidaryti tinkaųią pragyve-'!

_TT_TTT v , vi i ' . . , ■ nimą. 61 South 8 St., kamp. Wythe ;

. : ’ ■ ’ : ; (T84-186)

RESTAURANTAS ii* 8 farnišįuoti ■ 
bir-j kambariai, kur darbmas geras ;biz-1 

, nis—parsiduoda visas arba gali kas 
1 stoti į partnerius., Jau 20 metų 
kaip čia tas biznis pasilaiko. Savi
ninkas važiuoja į* Lietuvą, tai turi ; 
gaut partnerį arba turi parduoti vi-; 
są tą biznį 176 Broadway, Brooklyn, 
N. Y. Gana lengvos išlygos. ,

(182-187) 
jPARSIDUQDA “Bar and Grill” biz-!

išėjimų, i imtas vienAŠ nekaltas: italas !nis, vienas* iš dviejų,- kurį* pirkikaš 
viduj buvo !darbininkas; ir policija taip jį (Pasirinks, tą parduosiu, laisniai už- ;

• ! 1 i tikrinti nnzl W whit n Avp RrnnV-
dar apie 1,000 tarnautojų.

dūmų” pra- i 
dėjo ašaroti, kiti čiaudyti, tre- j 
tb-kaip pakvaišę rėkti. Greiti 
pasirodė, jog tai nėra paprasti 
dūmai, bet gazai troškinančių, 
ašarojamų bombų. . :

Pašaukta gaisrininkai' poli
cija ; ir surado dvi bombas 
padėtas skylėje, per kurią 
elektrikiniai ventiliatoriai (oro 
mainytojai) varė orą į vidų, o j 
su oru varė augštyn į vidų ir 
dujas tų bombų. Bombos bu
vo po apie 6 colius ilgio ir arti 
3 colių pločio. Kaip užrašai 
ant jų rodė, jos pagamintos 
Lake Erie Chemikalų Kompa
nijos Člevelande. Kompanija 
sako, jog bombas pardavinė
ja tiktai kariuomenei ir poli
cijai, o niekam kitam.

jos čia tad pateko?) 
kariškiai bei policija Į

Patys ka- 
vadovaujanti šėrų

NEW YORK. — Apie 1 vai. bos yra užtenkama priekabė. Ave., Brooklyn, N. Y 
penktadienį p.o pietų pradėjo Taigi ir buvo tuojaus uždary- j 
rūkt troškinanti .dūmai -viduj ta vyriausia ne tik Amerikoj 
biržos (Stock Exchange), še- bet ir pasaulyje meklerių 
rų gemblerių centro, po num. *ža iki pirmadienio.
11 Wall Street. Du tūkstan-Į Kapitalistai ir policija 
čiai spekuliantų, šėrų mekle-!retai daro provokacijas 
rių pamanė, kad kyla gaisras [bombomis ir primeta 
ir su didžiausiu persigandimu .'kovingiems darbininkams, 
ėmė, kaip žiurkės, vienas per j 1920 m., sprogus bombai ša- 
kitą veržtis laukan per durisjlia Morgano banko, buvo su-: 
ir linkui gaisrinių išėjimų. I imtas vienAš nekaltas; italas !nis, vienas iš dviejų, kurį* pirkikas 
Apart meklerių

ne
su 

kaičią

Vieni nuo tų
(kankino, kad jis, nebegalėda
mas ilgiau iškęsti, iššoko pro 
langą iš inkvizicijos kambario 

j ir. .Užsimušė.- • : < ' i
\‘ $

MIRKYS- LAIDOTUVĖS

Peter Hansen, 44 metiį.
Troutman St., mirė rug

pjūčio 2 d. Pašarvotas grd- 
boriaus Garšvos koplyčioj, 

i Palaidotas rugpj., 5 d. šv. Jo- 
Įno kapinėse.

Stanislovas Mordosa, 43 me
tų, 134 North 10th St., mirė 
rugpj. 3 d. Laidojamas rugpj. 
7 d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva.si

<r
o

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

i tikrinti. 564 Wyhite Ave. Brook
lyn, N. Y. ir 6324 Forest Ave. Ridg- 
ewwod N. Y.

(183-188)
,---- -------- -—.—— -----------—«■
ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smągiai pasišokti ir linksmai 
laiką praleisti. Kviečia visus/drau
gus ii* pažįstamus atsilankyti. Ska
nių ' užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, grhžūs' paren
gimai grajys merginos muzikantės 
po vadovyste Martk Turutd. Jžan-

Pareinyje Streikieriai Mušės 
su Policija

Kaip 
Matyt, 
jų kam nors davė. 
,pitalistai, 
' meklerystei, galėjo tas bom-
i bas ten padėti. Kartais, mat, 
! biznis pakrypsta ne jų nau- 
don; reikėtų uždaryt tam tik-j 
ram laikui Šerų vertelgystę, i 

sufiksys” da-;
Bet uždą-

Kriaučiai, Dalyvaukite t^Ds, •
Filmui Noriu Kfmiitatn .kandidatas paskui atsisakė ei- kol jie išnaujo
LI11111Ų lldilŲ IVvlIlllvlU Ui pag daktarą-kvotėją ir stoti lykus savo naudai.

’į LDS. Kuopa nutarė prašyti rymui reikalinga kokia prie- 
centro, kad J. Kairio įmokėtus kabė, ir šiame atsitikime bom-Susirinkime
pinigus sugrąžintų.

Narių j Komunistų Partijos 14 metųSusirinkimas Eilinių
Komiteto įvyks rugpjūčio 7 d., sukaktuvės pasveikinta nuo L* -r—,----- !
šį pirmadienį, 12§ University DS 1 kp. su 2 doleriais ir pa-• DAKTARO A. PETRIKO, dantų gy- 
Ploeo Now VnrU nrinTTninn rlnllrvto hlnnVn oulrn 1 ^j0* °fisaS buS uždarytas. nUO ,

PRANEŠIMAS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA ’ 

Visokių Rūsiu Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ' ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT * 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI '
“Laisvęs” Name

>

>

<t>

>

)

<♦> <!>

<♦> <♦>417 Lorimer

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

/ ’ - j ; . * 1

Brooklyne
13(? Irving Ave.
1538 Dėkalb Ave.
So.* 4th and Havemeyer Staga dykai. Antrašas, 131 N. 4th st., i oo. 4tti ana Havemeyer bis. 

Brooklyn, N. Y., Tarbe Bęrry.ir Bed-| Bedford Ave. and So. 5th St.
ford Ave. Savininkai John Jurevich 
ir Tukienč.

(182-184)

Place, New Yorke, prie Union 
Square; prasidės 7 :30 vai. va
karę.
.♦ Draugai kriaučj^i, būtinai 

dalyvaukite šiam’g j .susirinki
me. Jame išduos,raportą de
legatas sugrįžęs iš Washingto- 
rib—išdėstys, ką valdžia ir fa-

dalinta blankų aukų rinkimui.
Tom Mooney gynimo reika

lu draugai ant vietos išpirko 
100 štampų, ir pasiųsta rezo
liucija Commodore teatrui su 

! reikalavimu rodyti apie Tom 
Mooney judžius.

_ r, r Išvažiavimą į Forest Parką
brikantai taTia prieš siuvyklų rugsėjo (September) 3 d. nu- 
darbininkus kas link jų algų ir j tarta turėti per pusę su Ten 
darbo valandų* Bus Visiems :Eyck St. Bedarbiu Komitetu.

5. iki 14 d. rugpjūčio' (August). At
sidarys pirmadienio (rugpj. 14 d.) 
rytą. Uždarymo priežastis: Dr. A. 
Petriką išvažiavo į Chicagą daly
vauti Amerikos Pantų Gydytojų 
Draugijos Suvažiavime.
Adresas: 22) S. 4 St. Brooklyn, N.Y. 
Telefonas: Stagg* ‘2-9105 1 
Valandos:

Nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro.

(184-186)

laisvos diskusijos.
* ’ ' ’• ■ E. N. K.

Iš LDS Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

Dabar tenka dėti visas pastan
gas, kad išvažiavimas būtų 
sėkmingas; ir prie to reikia 
pridurti, kad Bedarbių Komi
tetas išrinktų gerus darbinin
kus, ypač moterų, nes LDS 
išrinko vienus vyrus.

Kuopkor.

LICENSES
BEER—WINE

Susirinkimas įvyko rugpjū
čio 3 d., “Laisvės” svetainėj. 
Skaitytas pereito susirinkimo 
protokolas ir finansų raštinin
kės 3 mėnesių atskaita. Abu 
vienbalsiai priimta.

Nors pereitame susirinkime konų politikieriai

“Švaresniyjy” Politikierių 
Kandidatas į Majorus

New Yorko vadinami “šva
resni” demokratų ir republi-

PARYŽIUS. — Didelis 
susirėmimas įvyko tarpe 
policijos ir streikierių | 
Strasburg mieste. Streikie- 
riai demonstravo ir juos už- 

i puolė policija. Daug su-! 
i žeista iš abiejų pusių. Plie- ; 
no, gazo, elektros ir kitų 
darbo šakų darbininkai ap
skelbė streiką, užjausdami. 
kovojantiems darbininkams.' 
Streiko priešakyje yra ko
munistai.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Q

i

A

5

i ■
/

w
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PABDAVJMAI
i PARSIDUODA pusė Beer Garden 

biznio, priežastis pardavimo—nesu
tikimas tarp partnerių, Gražus dar
žas, po lapuotais medžiais stalai. Yra 
proga pasidaryti gerą pragyvenimą. 
131 North 4th St. Brooklyn, N. Y. 
Turiu kitą biznį 148 Grotton St., 

' Brooklyn, N, Y. Kreipkitės bi kuriuo 
antrašu.

Pranešame, kad. mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wate Arba Marcei 35c.

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

Vyrams mukerparhe plaukus ir 
apskutatyie barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

(182-187)
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

lietuviais apgyventoje vietoje, tu
rime staką iš saldainių, rūkomų ir 
kitokių daiktų, kasdien reikalingų. 
Tik viena tos rūšies krautuvė visa- 

— ---- ... ........ me bloke. Patduodu todėl, kad vie-
under Section 76 of the Alcoholic Beverage mntoriUcp nptraliti tinkornoi vpqtiControl Law at 957 Grand str.. Kin<,» r-r^. motei isKP neganu tinKamai vesti

to biznio. Kaina gana žema. Yra 
ir gyvenimui kambariai ant vietos.

; 145 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
[ (177-185)

NOTICE is hereby given that License No. | 
N. Y. B-5633 has been issued to the un- ; 

dersig'hed to sell beer and wine at retail, ' 
i ‘ ________ ______
Control Law at 957 Grand Str., Kings Co
unty, New York State.
MAX WINTER AND PETER NUNVIATO 
957 Grand Street, Brooklyn, N. Y

I NOTICE is hereby given that License No. į

N. Y. A-7905 has been issued to the un-
I dersigned to sell beer and wino at retail, *
I under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
I Control Law at 2487—65th St., Kings Co- 
i unty, New York State
I MORRIS KITZIS
: 2487—-65th St. Brooklyn, N. Y,

Telephone Stągg 2*4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

■ (Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Bėdford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

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 Brpadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenuė 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street ,

° JONAS STOKES \
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume—j 
riams, kad perkėliau, savo studiją* 

naujon yįeton^ 
po - -nu me r i u 
512 Maridn' Št.£Į 
kampas Ęroad- < 

. way, Chauncey.; 
į S t r e e t stiftis;
I Brooklyn, N. Y/ 
r. Naujoj Vietoj 

b tu d i ja Įdaug; 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai ; 
padaromi kuo»-; 
puikiausi. 1

JONAS STOKES i <
512 Marion St., kampas Broadway* 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9467

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery knd Delancey Street 
Bowery and Houston *Street 
3rd Avenuė and i.4th Street 
Chatham Square *
Desbrosses and Greenwich Stj 
685 Washington Street 
6th .Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street
• r ■ / ‘-.G I 1 ; fl-; I ■; J f-i. r

KRAUJO, SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir. chroniškas .vyrą |r . 

motery ligas kraujo ir odos , *
Padarau ištyrimus 'kraujo ir šlapumo

DR. MEER •
44th St. . Room 302 

New York, N. Y.
Valando* Priėmimo:

Ryte nub 10 jki 11 Po piety nuo S
• iki 9 vai. vakare

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

156 W.

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervu Ligos, 
A b e 1 nas, Silpnu
mas,‘ Sknvfo žar
nų 1 ir Meštažar- 

, t t hės JLi«fe» į Nervų 
įdegimas bei ReuhiatiŠki Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų .Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai ( gydomos nąųjo- 
viškais, riv>ksliškais' bučiais.

X-$piriduiiai, Kraujo ištyrintai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

’ Prieinama Kalųa j * * x.,
. Sąlygos pagal jūsų* išgalę 

J/Ištyrimas ir Patarimas Veltų} 
1KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y,
Tarp 4 th Avė. ir Irving Place 

Isistęigęs 25 metai 
ValandOsH-9 A. M. iki 8 P. M.

! O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

iNOrs pereitame^ susirinkime konų politikieriai pasirinko County, New Yc 

veik, visi pasižadėjo gauti po LaGuardia, kaip savp kandi-1 - 
vieną ar daugiau naujų na- datą pi:ieš Tammany Hall sta
lių, bet, pribadai liko tušti, 'tomą O’Brieną į miesto majo- 
Pasirodo, kad nelaimingoji be- rus ateinančiuose rudens rin- 
darbė sukoneveikė daug kiše- kimuose. 
nių, p antra, tai Roosevelto yra buvęs “socialistas, 
blofas pavidale vaųago susu
ko daug gąlvelių, kurios lau
kia. “gerų” .laikų ir gana:' 
Tos didelės apgaulės nepajė
gia’ permatyti, atsisako prigu
lėti prie darbininkiškų organi
zacijų, o ir nariai prastai lan
ko savo susirinkimus.

Raportai iš Sąryšio konfe
rencijos Jr c|arbo unijų gynimo 
konferepcijos priimti.

Ligonių 1 kp. dabar turi, 
rodos, Keturis. Bet jų lanky
mas buvo labai nereguliaris. 
šis klausimas buvo platokai 
apkalbėtas, ir nuo Šio /laiko 
kuopos sekretorė pradės lan
kymą griežtai vykdyt; <i1 jei 
,lankytojas-ja neišpildys savo 
uždjuočių, bus baudžiami sulig 
konstitucija (žiūr. puslapį 40, 
Uaragr. 33-34-35-36 ir 37). 
- Visi LDS nariai turi atydžiai 
perskaityti kyistituciją., . ?_____ __

1 kę^ • -kąsierius—j. Kairys t laikrašjčįai skelbia, kad jis es- 
atsiŽaukė į kuopą su prąšymu, jįęąs vadas “Commoners or In- 
kad jam būtų grąžinta‘virš 4/t’ernational Partijos.”

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-9771 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1928 Kings Highway, Kings 

■"ork State
' FOOD STORE, INC.

1928 Kings Highway, Brooklyn, New York.

LaGuardia pirmiau 
Pate- ■ L 

kęs paskui į Jungtinių Valsti
jų kongresą, jis monijo darbi 
ninkus.graliais žodžiais,,o ka 
pitalistams tarnavo ne blogiau, 
už bile republikoną bei demo
kratą. ; •

Komunistai savo kandidatu 
į majorus stato drg. Robertą 
Minor, seną revoliucionierių, 
Kompartijos Centro Komite
to narį; ir tik už jį balsuos 
visi susipratę darbininkai.

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-8817 hąs been issued to the 

undersivne<l to sell beer and winę at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7501 Third Avenue, Kings 
County, New York State "

I . WILLIAM PORTMAN . ■
I 7501 Third Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No.
.N. Y. .A-1076.6 hap been issued to .the 

; undersigned to sell* beer and wine at retail, 
i under Section 75 of the Alcoholic. Bęyerage 

_ ! Control Law at 385 Eastern Parkway, 
Kings County. New York , State. < *

JULIOS ZABITZ AND SARAH SHURICK 
1335 Eastern Parkway, Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given thąt I/icense No;
N. Y. A-9915 has been issued to the un

dersigned to sell beer; and xyino at retail) 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Tnw at ] 009 < Foster Ave., Kings 
County, New York State.

BEN WEINSTOCK ! ,
1009 Foster Avenue Brooklyn, N. Y. ;
NOT’CE is hereby given that License No. Į 

N. Y. A-9367 has been issued to the 
undersigned to sell beer and 'wine at retail, i 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage . 
Cbntrol Law at 211 Jamaica Avenue, Kings 
County, New York State ’ i >

ESTHER MOSHEL ' 1
211 Jamaica Avenue Brooklyn, N. Y.

ši-

Jieško Wall Stryto i 
Bomby Kaltininko į

NEW YORK. — Policija 
čia Ir kituose, miestuose jieško
Eugene S. Daniel’io, Harvar
do Universitetą baigusio jau
no vyro; spėlioja, kad tai jis 
padėjo troškinančių dujų bom 
bas Wall Stryto Šerų vertei- 
vystęs .centre. Kapitalistiniai

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. A-14200 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Taw st 325 Rogers Avenue, Kings 
County. New Vm-k State

DAVE ANDERSON AND JOE KOT 
325 Rogers Avenue Brooklyn, N.

NOT’CF. is herehv given that License
N. Y. A-10186 has been issued to __

undorsi"ned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control T nw at 4708 Clarendon Road, Kings 
County, New York State , 

BORIS TROPP
4708 Clarendon Road Brooklyn, N Y.

No. 
the

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y, A-6480 has been issued to the un

dersigned to ho>I beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. at 13°8 Sutter Avenue. Kings 
County, New :York State į ; . / <

< 1 ISAAC ,ĘLENBQGEN; J / Į > ■
1338; Sutter five., .Brooklyn, N. <Y,

Graborius (Undertaker)

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

BROOKLYN, N. Y. ■

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
CCarpentry, Painting 

y Art Decorating
Perjaisome senus namus ir buda- 

vojame* naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir j 
porčius Dengiame stogus visokiems ’ 
namams
51 Meserole Street 
Brooklyn, 1^. Y^ ?

Tuojaus gaukite 
šią knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
1 D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, saūža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

. dalykų. J ' 1 ■ •

236 pufl. rašto, su paveikslais, , 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Į 1 V ■ ■ i - i Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

j; barkik,
NEW YORK, N. Y. 4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių;' parsamdo au
tomobilius ir kerietas veseli jomis, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

t • ■ ■ i

231 Bedford Avenue

OoOoOc AAAoA iHaOc rfkiAc o irti

NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5Q43 • f

INCMATHEW F. SALLAS 
(BIELfiUSKAS) 
G R A B ORIUS

UNDERTAKERS A’ND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MŪSŲ. .(STAIGA ATLIEKI. SEKANČIUS- DARBUS: , ’ 
. . M1^U$LUS PĄPVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ’, IR įlŠ ČIA 

PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRlSĮjATiŠKĄ. 
PIRMĄjAl PAGALBAI AMBULANSINI, ' AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM ^(ĮVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIŠIOMS POTERI MS k

i | (PRiŽlO^gTg, , DUODAM' GRA^įM^FETĄ. SAVQ. , 
’ MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. " ■ i

VISAIS TAIS REIKALAIS KRElPKITjES I. MUS, O MES . 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. i t , ■.
j i j MUSU IViŠTM ATDARA DIENA IR NAKT(. MŪSlį . 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. F, *

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

Williamsbiirghe:

252 Berry St, - Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

■ I ii ’ ( : tJ
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kas dietų seredoms ir sukatoms 
iki 7:20 vai. vakarais.

Ofiso valandos riuo i 
nuo 6

NEDALIOMIS 
Nuo 10(iki rytą

FLATBUSH OFISAS 
i } 2220 Avenue J 
> Xampapjl. llrd 8t




