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Dar šiandien, rugsėjo 2 d., mašinomis nuvežti. Važiuo-

tris sargus ir paliuosavo

Ragina Šaudyt Karves
. Vadinasi, Anglijos darbo

Žuvo 150 Žmonių

Newark, New Jersey

RAMINA AMERIKONUS

Budelis Jau Generolas
Dr. Vinikas tapo netjesotai

visus jisai pavadina bolševikais. 
Bet štai tik keli faktiški ir tei-

INNSBRUCK, Austrija. 
Trys fašistai čionai įsiveržė

• v1S- 
lai-

GUAYAQUIL, Ecuador.— 
Nepaisant darbininkų strei
ko ir kongreso reikalavimų, 
Ecuadoros prezidentas Mar- 

Jisai

UŽDRAUDĖ PARDUOT 
TABAKĄ

“LAISVĖS” PIKNIKO PHILADELPHIJOJ

SUMAŽĖJO MEDŽIO
i GAMYBA

i Amerikos medžio pramo
nės gamyba per paskutinę 
savaitę sumažėjo 4'nubš.

Sklokos “LDD” sekretorius 
praneša, kad pagaliaus jie pa
davę į spaudą vieną knygą ir 
nariai kada nors gausią. Tai 
bus viena knyga per du metu! 
Nariai įgi moka duoklių po $1 
į metus. Tad reiškia, kad už du 
doleriu gaus knygą vertės kokių 
50 centų!

Fašistų “Vienybė” bandė pa
mėgdžioti “Laisvę” ir buvo įve
dus anglišką jaunuolių skyrių. 
Bet niekas iš to neišėjo, ir sky
rius dingo, išnyko, kaip kampa
ras.

Chicagoje nesenai įvyko “Lie
tuvių Socialistų Sąjungos” kon
ferencija. Smarkiai pasibarta. 
Viena sesija buvo laikoma slap-
tai. sakoma, kad Grigaičiui bu-1 Prezidentas Nepasiduoda 
vo duota į kailį. Už tai dabar 
“Naujienos” tyli, kaip žemę pra
radę. Vėl dingo “LSS”.

Vitaitis pyksta, baisiai pyks
ta. Paskutiniame “Tėvynės”-, 
numeryje įtūžusiai kolioja bol- tinez nerezignuoja, 
ševikus. Keikia primetamiems mobilizuoja karines spgkas 
norą “užgrobti” SLA. Girdi, į . .. J .
“drįsta savo nešvarius pirštus I °POZ1C1JOS. sunaikinimui, 
tiesti Susivienijimo valdymui.” Bet, veikiausia, sulauks to-

KRISLAI
Nauja Prūseikos 

Provokacija.
A pgaudinėja LDD

Nari us.
Kur Dingo?
Vitaitis Draskosi.

Rašo KOMUNISTAS

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
W orker s’^ Daily )

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o lilaimėsite 
Pasaulį!

Atsimenate, kaip provokato
riškai Prūseika melavo, būk d. 
Mizara parvežęs iš Maskvos pi
nigų “Laisvės” išgelbėjimui nuo 
skolininkų. Dabar toj pačioj 
Prūseikos “Gadynėj” ir taip pat 
provokatoriškai jau rašoma, kad 

^^mes renkame čia pinigus dien
raščių palaikymui, bet vežame 
juos į Sovietų Sąjungą, štai, 
“G.” paskutiniam numeryje 
(rugp. 31) skaitome sekamą 
niekšybę:

“Per ‘Vilnies’ suvažiavimą 
gyrėsi surinkę apie $1,400, bet 
už poros mėnesių ir vėl pinigų 

qtiera. Turbūt, tuos pinigus Miu
leris išsivežė į Europą, o jūs, 
vargšai, vėl duokite dolerių" 
(Mano pabraukta).

Gi d. Milleris, “Vilnies” ad
ministratorius, išvažiavo į So
vietų Sąjungą ir išvažiavo savo 
asmeniškais kaštais. Vadinasi, 
šituo bjauriu melu Prūseikos 
šlamštas prituravoja lietuviš
kiems fašistams, kurie nuolatos 
loja, būk mes viską išvežą ir 
atiduodą Maskvai. Antra, ši
tuo provokatoriškų šmeižtu sklo- 
ka nori pakenkti dienraščiui 
“Vilniai” sukelti pinigų del po- 
pieros fondo. Bet revoliuciniai 
darbininkai mokės suprasti nau
ją Prūseikos provokaciją, kaip 
kad jie suprato aną apie d. Mi- 
zarą. Jie dar drūčiau suglaus 
savo eiles aplinkui mūsų dien
raščius “Laisvę” ir “Vilnį”.

įsiveržė į Kalėjimą ir 
Paliuosavo Fašistą Vadą

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo (Sept.) 2, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

EXTRA PRANEŠIMAS BROOKLYNIEC1AMS DEL “į «
Vadus Teisme

į kalėjimą, užkloroformavo *k* v^umui nakties galite kite masiniai, visi ir visos, 
tris sargus ir paliuosavo uzsiregisti uoti, kuiie 
savo vadą fašistą Franz Ho- žinosite į Laisves pikniką, mažai kaštuoja

užsiregistruoti, kurie va- seni ir jauni. Kelionė labai 
t. Tik $f.5O 

; I fer. Kuomet buvo patirtas!kuris iv^s tarpe Trentono į abi pusi vienai ypatai ir 
fašistų žygis, pasileista juos Į 11_ Ph’ladelphijos lytoj, iiig- $2.50 porai!
vytis, panaudojant net gon-! ^aa ga iaia u^ik-,
čius, bet veltui. Fašistai Įrint1’ kad keturl busai bus 
paspruko.

Central Brooklynui: Pa- 
... z . . _ . , sirodo, kad vienas pilnaspilni (o gal dar reikes vie-|, ’ ., 1 ,

nas busas paimti) ir kelioli-' ^sas, susldaro Is Ce"t?']a' 
ka automobilių važiuos. Jei-' ^oklymecių. Tuo budu
gu del kokios nelaimės ne-. L“ a d m i n istraeija 

v. .. w . . | pasirūpino, kad vienas bu-spetumete šiandien uzsiregi- 1 .v . TT j aI j- -4. -4. sas įseis nuo Hudson Ave.,struoti, bet norėtumėte va-i ’
žiuoti, būkite rytoj prie; P° num’. 85! J :4f vaL 5^ 

Paskutinis pranešimas iš “Laisvės” raštinės tarpe 8' susmilkite toj Vietoj ir 
Patersono sako, kad ten šil- ir 9 vai. ryte. Jeigu nebus'1 aiku* 
ko pramonėje streikuoja 
apie dešimt tūkstančių dar
bininkų. Sako, kad penki 
šimtai dirbtuvių jau užda
ryta. Greitu laiku visa pra
monė bus sustabdyta. Eina 
masinis pikietas. Darbinin
kai pasiryžę kovą laimėti.

Pranešama, kad Strouds
burg, Pa., ir Summit, N. J., 
audėjai taip pat išėjo į strei
ką. Brooklyne ir Astorijoj 
audėjai žada streikuoti.

Patersone jau Uždaryta 
Penki Šimtai Dirbtuvių

WASHINGTON. — Pen- 
nsylvąpijos gubernatoriaus 
pati ponia Pinchot duocįp 
patarimą Agrikultūros At
statytom A d m i nistracijai, 
kad būtų įvestas nakinimas 
melžiamų karvių, idant pra
šalinus viršperdirbį pieno. 
Ji pataria karves šaudyti ir 
versti į duobę-

Bet, veikiausia, sulauks to
kio pat likimo, kokio sulau- 

Del viso ko, reikia tą nusi- ( kė Kubos budelis Machado, 
gandusį poną nuraminti. Bolše-1 .
vikai nesitiesia “Susivienijimą 
valdyti.” Bolševikai tik stoja, 
kad SLA valdytų patys nariai, 
o ne saujalė meklerių, kokiais 
yra Vitaičiai ir Gegužiai.

• t ■ (u .* ■ *

šitas VitaiČio audringas 
ėjimas prieš bolševikus šiuo 
ku išduoda jo nervų suirimą ir 
baimę. Bijo ponai, kad SLA 
nariai neiššluotų jų būsimuose 
rinkimuose; * ' (

Vitaitis negali paduoti ir ne
paduoda nė vieno argumento 
prieš tuos SLA narius, kurie . 
nesutinka su >ponais ir kuriuos kapitalistus.

Streikai Siaučia Kuboj
Buržuazinė spauda prane

ša, kad visoje Kuboje prasi
dėjo dideli streikai ant plan
tacijų įr cukraus fabrikuo
se. Darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo. Iki šiol gauJ 
davo 20 centų į valandą, rei
kalauji 50 centų. Nuvergę,, 
kruvinąją Machado valdžią 
ir pajutę' laisvesniais, Ku
bos darbininkai ima nagan

singi argumentai prieš ponus: , užkartas nariams, kaipo sekre- 
QT A r»iia+'/x-izx nnin Q AAA 1 i •_SLA nustojo apie 8,000 narių 

per paskutinius tris metus.
SLA šimtai tūkstančių dole

rių dingo visokiuose šėmose.
Kelias dešimts tūkstančių do

lerių SLA pinigų nusinešė lietu
viški binzieriai, draugai Vitai- 
čio ir Gegužio —r “tėvynainiai.”

SLA, ponų valdomas, neveda 
kovos už bedarbių reikalus, už 
socialę apdraudą.

torius. ; , ■ .
Ponai išeikvoja, šimtus SLA 

dolerių nereikalingoms kelio
nėms ir sugaištims.

Gegužis gauna algą iš niainie- 
rių unijos ir paskui phima kelis 
šimtus dolerių iš SLA;

Vitaitis,, Vinikas'ir; kiti ponai

PARYŽIUS. — Ameriko- 
nas advokatas Levinson ga
vo atsakymą nuo Hitlerio 
teismo, kad jis negalės da
lyvauti* teisme ir ginti Vo
kietijos Komunistų Partijos 
vadus Torgler, Dimitroff ir 
kitus.

Planuos Laužymą 
Streiką

PATERSON ŠILKO PRAMONES DARBI
NINKAI JAU IŠĖJO Į KOVOS LAUKĄ

Nuo Redakcijos. — Pa
tersono draugai turi kas
dien duoti į “Laisvę” pra
nešimus apie streiko eigą. 
Paduokite tik teisingas ži
nias, be jokių iškraipymų 
bei perdėjimų. Jeigu įvyk
sta kas nors svarbaus, pra
neškite “Laisvės” redakci
jai telefonu (Stagg 2-3878), 
arba telegrama.

vietos bosuose, tai galėsime “Laisves” Administracija.

NRA VEIKIA, KAIPC 
BOSU 1RANKISS

NEW YORK. — Kelios 
dienos atgal NRA adminis
tracijos įsakymu policija 
suareštavo šešis čeverykų 
darbininkus, kurie pikietavo 
NRA dirbtuvę. Whalenas 
pareiškė, kad prie NRA 
streikai panaikinami.

Dabar teismas išdavė 
bjaurų indžionkšiną (už
draudimą) prieš duonkepyk-

1 VALDŽIOS IR 
TREKU LAUŽYMUI
lų darbininkus, kurie strei
kuoja. Indžionkšinas palie
čia du tūkstančiu darbinin
kų. Darbininkams vadovau
ja nauja Bakery and Con
fectionary Industrial Union. 
Kaip diena aišku, kad ir ši
tas teismo žygis yra įsaky
mas NRA administracijos, r

Prieš šitą i indžionkšiną 
prasidėjo platus darbininkų 
bruzdėjimas.

j CHINŲ KOMUNISTU RAI 
ARTINASI PRIE SV.

TOKIO, Japonija. — Čio
nai gautas greitas praneši
mas iš Chinijos, Fukien 
provincijos, kad staiga ko
munistų Raudonoji Armija 
pradėjo eiti pirmyn ir arti
nasi prie svarbaus uosto 
Amoy. Japonijos valdžia 
davė įsakymą savo kari
niams laivams, kurie randa
si Amoy uoste, veikti išvien

UDONOJI ARMIJA JAU 
ARBAUS UOSTO AMOY
su Anglijos ir Amerikos ka
riniais laivais prieš komu- 
.nistus.

Šita žinia parodo, kad ko
munistų armija eina dviem 
frontais: linkui uosto Foo
chow ir uosto Amoy. Pa
ėmimas tų uostų suteiktų 
Sovietinei Chinijai susisieki
mą su pasauliu.

PASKERDĖ DU STREIKI
PHILADELPHIA, Pa. — 

Rugpjūčio 31 d. prie Camb
ria šilkinių pančiakų audi- 

’rho dirbtuvės skebai i^poli- 
Icija nužudė du darbininku 
rstreikierių. Siūbai buvo 
1 ginkluoti if gabenami į dirb
tuvę po ginkluotas policijos 
apsauga. Keli šimtai dar
bininkų susirinko pikietuoti 
ir protestuoti prieš gabeni
mą skebų. Tuojaus pasi
leido šūviai už iš tų trokų,

ERIŲ PHILADELPHIJOJ 
. ‘ 1

kuriuose buvo vežami ske- 
bai.

Prie dirbtuvės buvo! su
mobilizuota du šimtai gim 
kluotų zpolicištų. .0 niekas 
nežino,! keli/ šimtai buvo< gini 
kluotų • mušeikų, slaptų .pp- 
licistų.

Tai šitaip j veikia Roose- 
velto “Naujoji Dalybą,” ar
ba NRA.; Nekaltų darbi
ninkų kraujas liejamas.

RALĖIGH, N. C. — Ir 
tabako pramonė bankrutuo
ja—perdaug tabako, kaina 
nusmuko, rėkia tabako au
gintojai. f North Carolinos 
gubernatorius (Ehringhaus

gauna net trigubai. (jkįesnes ai- uždraudė , pąrduotį: tabaką 
gas, negu SLA nariai uždirba 
dirbtuvėse ir kasyklose.

taip ilgai, kol kainos bus že 
mos.

> BERLYN.— Hitlerio de
šinė ranka ir pasižymėjęs 
budelis Goeringas jau gavo 
pakėlimą į generolus. Iki 
šiol teturėjo titulą kapitono. 
Į generolus jį paaugštino 
prezidentas i Hindenburgas, 
kurį ton vieton išrinkti pad
idėjo Vokietijos; socialdemo^ 
kratai.

NEW YORK. — Šiuo tar
pu New Yorką užliejo dide
lė banga streikų. Darbinin
kai reikalauja algų pakėli
mo ir unijų pripažinimo. 
N RA administracija reak
cionieriaus Whaleno vado
vybėje išsigando. Whalenas 
šaukia specialį savo komite
to susirinkimą ir darys suo
kalbį, kaip tuos streikus su
laužyti ir kaip sulaikyti dar
bininkus nuo tolimesnių 
streikų.

Rado Negyvą Merginą, 
tuoj Kaltina Du Negru

PATERSON, N. J., rug
pjūčio 31 d.—Šiandien, 10 
vai. ryte, keletas tūkstančių 
darbininkų rūsčiai pagrū
mojo N RA, bosų ir valdžios 
kodeksui, paskelbdami strei
ką. Dauguma šilko audėjų 
ir kitų užsiėmimų darbinin
kai sustabdė mašinas ir ma
siniai išėjo į kovą už dides
nį duonos kąsnį. Bet dar 
dalis darbininkų šiandien 
pasiliko prie darbo. Bus 
dedamos pastangos, kad vi
sus išvedus į kovą.

Darbininkų kova bus ne
lengva, nes Associated Silk 
Workers unijos vadai atsi
sako nuo generalio streiko, 
tai yra, nuo bendro fronto 
su National Textile Work
ers unija. Streikieriai turi 
priversti A. S. W. vadus su
daryti tokį streiko komite
tą, į kurį įeitų darbininkai,' 
nežiūrint į kokią uniją jie 
priklauso. Taipgi turėtų 
įeiti į streiko komitetą ne-į 
organizuoti darbininkai ir' .. 
atstovai nuo bedarbių. Tik 
toksai komitetas galėtų! ‘° - 
streikui sėkmingai vadovau- 
ti. r .. , . , .A*™ •• n- i unijų vadai taip priaugo

Tiesa, A.S.W. unijos va-, kapįtaiįzm0) jOg jam iš
tikimai tarnauja ir už jį ko
voja.

Anglijos Darbo Uniją 
Vadai prieš Bendrą 

Frontą
LONDON. — Darbo uni

jų vadai pagamino raportą 
visuotinam unijų kongresui, 
kuris įvyks ateinančią sa
vaitę. Tame raporte reak- 

Iciniai vadai griežtai atmeta 
komunistų siūlomą bendrą 
frontą kovai prieš fašizmą, 
dar kartą pasmerkia Sovie- 

| tų Sąjungą, pilnai užgiria 
, nors, girdi, 

toksai komitetas galėtų <šioj ®istemoj yra trūkui

DALLAS, Texas. — Poli
cija rado negyvą tūlą Ka
therine Prince, 19 metų 
baltveidę merginą, kuri bu
vo išvažiavus su savo tur
tingu darbdaviu ant “good' 
time”. Darbdavis, tūlas1 
Carver, tebėra gyvas. Tuo-| 
jaus tapo suareštuoti * du; 
jauni negrai, darbininkai, įšvakarese, National Textile 
tos farmos, ant kurios rasta, Workers Unija buvo sušau- 
negyva mergina. Jokių ki- • 
tokių įrodymų nėra.

dai sudarė streiko komite
tą, bet jis kontroliuojamas
tų pačių vadų ir negali tin-
karnai suvienyt visus darbi-

■ ninkus ir vadovauti strei- į Pranašauja Karą 1940 M 
! kui.
! Rugpjūčio 30 d., streiko

SIMLA, Indija. — Gautas 
pranešimas, kad Kashgaro- 
je įvykęs susikirtimas tarpe 
dviejų padermių (Tunganų 
ir Kirgizų), kuriame žuvo 
šimtas penkiosdešimt žmo
nių. Priežastis susikirtimo 
nepaduota.

i kus masinį susirinkimą, ku- 
I riame dalyvavo virš tūks
tančio darbininkų ir vien
balsiai užgyrė N.T.W. uni
jos planą delei sudarymo 
eilinių narių streiko komite
to.

FOOCHOW, Chinija. — 
Nankingo valdžia praneša 
Amerikos konsulatui, kad 
jos armijai pavykę sulaiky-1 
ti komunistų ėjimas prie 
miesto.

Patersono Hosiery Work
ers Lokalas No. 7 nubalsa
vo 563 balsais prieš 32 už 
streiką. Streikas bus pa
skelbtas rugsėjo 1 d. Dar
bininkai reikalauja 20 nuoš, 
algų pakėlimo.

> Vadinasi, Patersono dar
bininkai stoja į griežtą ko
vą su išnaudotojais. Q kad 
šiuos streikus laimėti, tai 
reikalinga išvest į streiką ir 
dažų pramonės darbininkus, 
nes jie lošia labai svarbią 
rolę- • > \

Streikieris.

LONDON.—Anglų rašy
tojas Wells parašė knygą- 
“The Shape of the Things 
to Come”, kurioje jisai nu
mato baisiausį karą 1940 
metais. Tame kare pražū
sianti dabartinė sistema-ir 
ant jos griuvėsių gimsianti 
nauja sistema.

Bet tai nieko naujo šitoj 
“pranašystėje”. Naujas 
pasaulis jau dabar budaVo- 
jamas Sovietų Sąjungoje.

Svarbus Pranešimas
Į j “Laisvės” pikniką, ku

ris; įvyks Philądelphijoj^ bu- 
sąi išeis nuo Jurginės Sve
tainės, 180 New York Avė., 
Nęwark, N. J., sekmadienį 
(rugs. 3), 9:30 vai. ryte. 
Kurie, važiuosite į pikniką, 
būkite toj vietoj laiku.

Komisija.

IŠEINA KNYGA APIE HITLERIO VALDŽIOS 
TERORĄ PRIEŠ DARBININKUS VOKIETIJOJ

LONDON. — Pasaulinis 
Komitetas Gynimui Vokie- 
tijos Fašizmo Aukų išleidžia 

Politiniai kaliniai baigė ba-1 labai svarbią knygą apie fa- 
do streiką. Dalinai laimė- šistų terorą. Knyga užsiva- 
jo. Bus leista du sykiu į dina: “Brown Book of Hit- 
dieną pasivaikščioti *ir pri- ler Terror.” Ji bus išversta 
irtiti lankytojus. J Taip pat į visas didžigsias kalbas ir 
bus leista‘laikraščiui gauti išleista.
ir skaityti. I Šiam pasauliniam komite-

Ljubljana, Yugoslavia.

tui vadovauja profesorius 
Albert Einstein. Leidžia
moje knygoje parodoma ne 
tik kruvini fašistų darbai, 
bet taip pat jų slapti doku
mentai, kaipo buvo prireng
tas reichstago rūmų padegi
mas, už ką dabar Hitlerio 
valdžia bando apkaltinti Vo
kietijos komunistų vadus.
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Prakišęs Bylą, Adv. Uvikas 
Kaltina Kitus!

Grands Rapids, Mich., 
SLA 6-tos kuopos narys Ta
rnas Aleksynas buvo patrau
kęs SLA į valdišką teismą 
už neišmokėjimą jam $106 
ligos pašalpos. Mokėti atsi
sakė St, Vitaitis, tuo laiku 
ėjęg ’SLA sekretoriaus par
eigas, įr dr. J. Stanislovai- 
tis, SLA gydytojas.

Kitą panašią bylą (už i 
$25) užvedė tos pačios kuo- j 
pos narys Walter J. Morris. 
Jam taipgi buvo neužmokė
ta už ligos pašalpą.

SLA centras savo advoka
tu paskyrė Detroito Uviką, 
kuris dabar per “Tėvynę” 
prirašė špaltas rašto, lyg tai 
pajuokdamas, lyg tai pako
vodamas minėtus asmenis.

Kadangi Aleksynas ir jo

dėlė stoka musų gyvenime. 
Gaila, kad mūsų organizacijos 
nariuose .tenka sutikti visokio
mis priemonėmis besivaduo
jančius piktus priešus kaip pa
čiai organizacijai, taip ir jos 
nariams. Ko verti tokie orga
nizacijos nariai, lai sprendžia 
pats skaitytojas.
Prasta Uviko uoslė, pasi

rodo, jį prikirto. “Lietuvy
bės kvapsnis” ištraukė iš jo 
kišeniaus virš $200.00!

Mes į nepritariam tiem 
žmonėm, kurie eina į valdiš
kus teismus rišti organiza
cinius ir fiųgnsinius reika
lus. Tai turėtų būti išrišta 
pačios organizacijos ribose. 
Bet 'mes žinome, kad sėdį

Sofeisko kolektyvas pirmiau 
va.dinosi: “Naujas Gyveni
mas,” gi dabar jis vadinasi 
“Kazio Giedrio Kolektyvas.” 
Užvardintas vardu d. K. 
Giedrio, kurį nužudė Lietu
vos fašistai kartu su kitais 
darbininkų vadais. Kazio 
Giedrio kolektyvas, dėkavo- 
ja Amerikos lietuviams dar
bininkams, o labiausiai Chi- 
cagos, kad keletą metų at
gal, t. y., jiems besiorgani
zuojant į kolektyvą, ameri
kiečiai nupirko naują didelį 
traktorių, kurį ir iki šiam 
laikui vartoja.

labiausiai bus apgavęs “lie
tuvybės kvapsnis.” Paklau
sykite : • >

Kurie moka protauti pilnai 
supras, kokion atmosferon vi
sas dalykas nugrimzdo. Ro
dos turiu gerą uoslę1 ir papras
tai “suuodžiu” laiku su kokiais 
oponentais reikalą turiu, bet 
šiuo atsitikimu keliones tolu
mas ir lietuvybės kvapsnis bu
vo stipresniais faktoriais, ir 
todėl patekau į tą apgailėtiną 

į atmosferą.
Kitų žmonių pasalumo dėka 

prarastų pinigų man, žinoma, 
gaila, bet tas mane vieną lie- pažangiems ŠLA nariams -! bininko išteklium nes pas 
čia. Labiau gaila mums visiems y ’ ‘ n '■ ~ ’ - -
gali būti, kad tarpe mus tokip taškė!

lIAC-0 ZullVlllVj OLUį |

SLA viršūnėje žmonės daž- ’ Susirinkime iškėlus klau
sai prieš nahų valią pfiver- simą’ apie trūkumą maisto 
čia tą padaryti Atsimenam jr badą, apie kurį kalba ka- 
i SLA prieš ’ pįtali,stinė spauda Ameriko-
1930 metus. • 1 | L .
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Naujosios Anglijos Draugylomei Del
"Laisves” Pikniko Philądėlpliijoje

. ___ ________________ • < I ' ’ i •

Įsitėmykit Kelionės Kelrodį iki į Piknikui!
DRAUGAI IR DRAUGĖS!

Važiuojanti iš tolimesnių kolonijų per New Yor- 
ką į Philadelphijos pikniką, 3-čią d. rugsėjo, šekit 
sekantį kelrodį:

Įvažiavę į Boston Post Road pirm 180 gatvės, 
tėmykit Washington Bridge šmygę (rodyklę) ir 
šekit iki Broadway 180 gatvės ir sukit po dešinęi 
į Washington Bridge. Pervažiavę tiltą, sukit po 
kairei į SUPER HIGHWAY ir važiuokit apie 8-9 
mailes iki pamatysit iškeltą, tilto pavidale, kelią— 
Holland Tunnel. Highway. Sukit po dešinei ir va
žiuokit tiesiai juom iki Trentono, N. J.; visu keiu 
šekit kelio No. 27. Kelio No. 27 jus išves per Dela
ware upės tiltą į Lincoln High way š No. 1 irgi išve
da. Važiuokit šiuo keliu 8 mailes nuo Trentono 
įki South Langhorne ir sdkit po kairei į Bellevue 
Ave. ir važiuokit laikydamiesi po dešinei 4 mai
les ir tėmykit pikniko iškabą, ir sukit po dešinei į 
pikniką.

Visi važiuojantieji per Philadelphiją, vartokit 
kelrodį garsinimuose. Sekdami šį kelrodį, jūs 
daug laiko sutaupinsit ir greičiau atvažiuosit. 
Draugai, organizuokit mašinas, busus ir trokus ir 
važiuokit į Philadelphijos “Laisvės” naudai ren
giamą pikniką. Daug busų suorganizuota iš 
Brooklyno, iš Eastono—du, Readingo—vienas, Eli
zabeth—1-2, iš Newark—1-2, iš Baltimorės—vie
nas, iš Great Neck, N.Y.,—vienas. Tikimės, bu- 
sai atvyks iš Patersono ir kitų New Yorko apie- 
linkių. Rengiasi atvykti draugų ir iš Mass, ir . 
Conn, valstijų. Iš Philadelphijos išeis 6-8 busai. 
Žmonės plačiai rengiasi vykti į pikniką. 5-ki cho
rai dainuos; atletai, ristikai, kumštininkai ir beis- 
bolininkai rodys savo gabumus. A. Bimba sakys 
prakalbą.

Nieko nesigirdi iš Camdeno, Riversides ir Bur- 
lingtono. Ką darot jūs, draugai, su pikniku? Su- 
bruskit pakaitinėmis dienomis ir organizuokit bu
sus. A. J. S.

* Dideles UžsiemimŲ
! Permainos

šitame mašinų amžiuje vyrai 
arba moterys, kurie prasilavinę 
dirbti tik prie vieno darbo arba 
užsiėmimo, kartais priversti? 
j ieškoti darbo visai naujoj ir 
jiems nežinomoj dirvoj. Statis
tikos rodo, kad suvirš 20 nuo
šimčių vyrų ir moterų dirba 
prie užsiėmimų, kurių 20 m. 
tam atgal visai nebuvo. Ir gal 
ateityje įvyks dar didesnių per
imamų pramonėse ir biznyje. 
' il930 m. cenzas užsiėmimų 
statistikos nupiešia istoriją di- < 
dėlių ekonomiškų ir sociališkų 
permainų, kurios įvyko Suv. 
Valstijose laike dešimties metų 
po karui. Tas cenzas imtas 
prieš sunkius laikus, krizį.

Paskutinis cenzas . rodo, kad 
darbininkai nelinksta prie pra
monių ir ūkių, bet labiaus prie 

| transportacijų, susinėsimų, pir-^ 
k.lysčių, profesijų, asmeniško 
patarnavimo ir klerikiškų dar
bų. Skaitlius žmonių pramonė
se ir mechaniškose industrijose 
ištikro padidėjo nuo 12,000,000 
—1920 m., iki 14,100,000—1930 
m., bet nuošimtis darbininkų 
tose industrijose nupuolė nuo 
30.8 nuoš. 1920 m. iki 28.9 nuo
šimčių 1930 m. Keliose indus
trijose buvo sumažėjimas skait
liuose kaip ir nuošimčiuose pa
samdytų darbininkų. Pav. gi- 
rininkystėje ir žuvininkystėje 
samdyta tik 250,500 darbininkų, 
tai sumažėjimas apie 20,000. 
Mineralų kasimas reikalavo net 
984,000 žmonių 1930 m., kuo
met 1920 m. net 1,090,000 dar
bininkų dirbo.

Moterys sudarė net 22 nuoš. 
iš suvirš 48,800,000 darbininkų,, 
pasamdytų 1930 m. prieš 20.5 
nuoš. tų pasamdytų 1920 m. Jos 
dirbo prie namų ir asmeniškose 
tarnystėse klerikiškuose darbuo
se, pramonėse ir mechaniškose 
industrijose ir profesionališkose . 
tarnystėse. Cenzas parodo, kad i 
moterys šiek tiek apleidžia mo* * 

savotiškų suknių siuvimą ir gal- 
bereikalingai lieja |vos. Parė(hj darymą. ^Kuomet

’ . !je ir kitur, darbininkai ko-
Ponas Uvikas visuomet iektyVįečiai ir padieniai ska- 

tuos žmones palaike. Chica- . . .. , _ . . ,—- - 1 -- - - mai nusijuokė ir sako, kad
nas fftu “komandieriA”, ku- Jie savo stalo nemainytų su 
rie katutes plojo, kuomet: kapitalistinių valstybių dar-

I 

delegatams policija galvas | juos maisto yra dabar ir dar 
daugiaus bus ateityj, nes jų 
žemė dabar jau geriaus iš
dirbta, geriau įtręšta, dau
giau priauga gyvulių, kurie 
tinka mėsai arba pardavi
mui. Ir tas viskas yra ga
rantija dar geresnių laikų. 
Visi kolektyvo nariai numa
to, kad jie galės gyventi ne
palyginamai geriau, pasitu- 
rinčiau.

Kazio Giedrio kolektyve 
viso yra 185 žmonės, 83 tin
kami darbui, kiti seneliai ir 
kūdikiai. Yra 48 kolektyvo

Ponas Uvikas visuomet 
tuos žmones palaikė. Chica-1 
gos SLA seime jis buvo vie-

SOVIETU SĄJUNGOJ BADO NĖRA
Būdamas Amerikoje, skai-1 maistas mane įtikino, kad 

advokatas (Michael Gar- .^au kapitalistinėje ir {abel- 
vey) yra lietuviai, su kuriais 
Uvikas, jturįę gerą' pažintį, 
tai jis, Uvikas. manė, susi
tiksiąs “labai! didelį žmoniš
kumą.” Bet, jo paties žo
džiais, ¥- r

Ar aš padariau klaidą, ma
nydamas žmoniškumą sutikti 
minėtose aplinkybėse, tai tegul 
kiti daro savo išvadas. Ar aš 
kaltas kuomi ar ne, tai gali 
būti dvi nuomonės;
toliau:............................. ’■

J > * • . 4

Norėdamas savo garbę ir at
sakomybę palaikyti, be jokių 
pareikalavimų ir dar prieš pa
tariamą kitų advokatų, pada
riau nuosprendį viską patsai 
sayo pinigais užmokėti. Ar 
lengva, ar sunku man tas pa
dalyti, tai nesvarbu, nes gar
bę, pinigų mastu nepamieruo- 
si.< Viso užmokėjau teismui 
$191.25 ir $25.00 adv. Face, 
kurį aš samdžiau.

Kodėl adv. Uvikas iš savo 
kišeniaus mokėjo SLA na
riams pašalpas, mes negali
me išsiaiškinti. Gal tai bu
vo tokia originale tarpe jo 
ir SLA sutartis?

Dabar, matomai, vitaiti- 
niai gerokai puola adv. Uvi- 
ką. ’ Jis teisinasi. O kad 
ryškiau pasiteisinus,- advo
katas akėja savo oponentus. 
Ir yakėja, mūsų nuomone, 
pereidamas net savo profe- 
sijpš “džentelmoniškumo” 
(kaip advokatai įpratę tai 

.vaainti) ribas. Girdi,

Sovietų Sąjungos darbinin
kas, dirbantis dirbtuvėje, 
geriau ir skaniau valgo už 
Amerikoje gyvenantį darbi
ninką ir dar prieinamesne 
kaina, jau nekalbant apie 
bedarbius.

Patyręs, kaip maitinasi ir 
dirba, didnfiesčių Leningra
do ir Maskvos darbininkai, 
daviausi į kaimus. Lankiau
si Minske Tai daugiau pro- 
vincijinis 'miestas ir todėl, 
jei badas kaimuose, tai čia 
tikrai jis turi būti arba 
bent jo pradžia. Bet, jau 
tik pažvelgus į miesto jude
sį, galima spręsti, kad čia 
maisto trūkumas negali bū
ti. Žmonės gražiai apsiren
gę, pilnais veidais, skuba, 
bėga savais reikalais. Grei
tai metasi į akis, kaip mote
rys ir vyrai nešasi maistą

nai p r i e š d a rbininkiškoje 
spaudoje, kad Sovietų Są
jungoje badas, kad, kaip 
didmiesčiuose, taip ir kai
muose, žmonės miršta badu, 
o labiausiai Ukrainoje ir 
Baltarusijoje, kas yra tik
ras melas.

Aš į Sovietų Sąjungą pri
buvau 12-tą dieną birželio, 
1933 m., tai yra laikei kuo
met, jei būtų trūkumas mai
sto, tai labiausia pasireikš
tų, nes šiuo laiku jaunu ja
vų dar negalima pjauti, o 
seni jau eina prie užbaigos 
arba galėtų būti net ir visai 
išsibaigę. Bet Sovietų Są
jungoje net ir šiuomi laiku 
duonos trūkumo nėra. Le
ningrade išgyvenau virš sa
vaitės laiko, aplankiau daug 
dirbtuvių, priemiestinių kai
mų ir kolektyvų; aplankiau ! savo šeimynoms iš koopera- 
kooperatyviškas krautuves, tyvių krautuvių ne tik duo- 
ligonines, vaikų darželius ir ną, bet daržoves ir kit ką.

rinkas, niekur Apie kainas nesustojau tei
rautis, nes jei jie gali neš
tis tą maistą namon, tai 
reiškia, kad. jie gali mokėti 
kainą, kokia ji yra.

Iš Minsko važiuoju į kai- 
mus-kolekty,vus. Pirmiau
siai pasiekiau Sofeiską, 35 
kilometrai nuo Minsko ir ar
ti Lenkų rubežiaus, . Sofeis- 
ka$ tai gražus lietuviškas 
kaimelis—kolektyvas ir, rei
kia pasakyti, kad tai buvo 
pirmas kaimas kuris shvo 
laiku, sutvėrė kolektyvą iš 8 
kiemų, o jau dabar randasi 
kolektyve 48 kiemai. Turi 
644 ha žemės ir dar 10 kie
mų neprisidėjusių prie-ko
lektyvo, kurie, be abejo, lai
kui bėgant, prisidės, jei tik 
kolektyvas matys reikalin
gu juos priimti.

Giliaus susipažinęs su ko
lektyvo vedėjais, dd. Al. 
Kunčinu, pirm., ir P. Levit- 
skiu, atskaitų prižiūrėtoju, 
patyriau, kad, pas juos mais
to trūkumo nėra. Vakaro 
sulaukęs, ne. tik kad valgiau 
skanią vakarienę pas yieną 
iš kolektyvieęių, d. P.. Le
vitski, bet dar turėjau pro-

vriešąsias 
maisto nestokuoja. Dirbtu
vių valgyklose, kur darbi
ninkai vhalgo, yra išduoda
mos didelės šviežio maisto 
porcijos. Ligoninėse mais
tas parinktas, vaikų darže
liuose nestoka baltos duo
nos, pieno bei kito kūdi-1 
kiams reikalingo maisto, o 

i kooperatyvuose ir viešoje 
« x ... '. . ! rinkoje pardavinėjama viso-.Reikalo turėjimas su tokiais . . . ♦, ,J,

oponentais, kaip augščiau nu- ikls maistas, pradedant duo- 
rodyta, mažos sumos pinigų na lr baigiant sviestu bei 
balose, tolumas z kelionėj iš mėsa.
Detroito į Grand Rapids, no-Į Birželio 23 d. nuvažiavau 
rafc vengti išlaidų ir neeikvot j Maskvą, kur ir praleidau 
SLA turtą ir jau suminėtos jki ]iepos 6 dienai. Aplan- 
apIihkybSs sudarė’ galimybes. kjau ^ar daugiau įstaigų, 
S ̂ skaitau savo n“0'' Čia turėjau daugiau laiko, 
nežinojimui ar apsileidimui. kaip kad Leningiade, ir čia 
primesti nėra jokio pagrindo, I trūkumo maisto nėra. Lan
nes šios bylos jokių nepapras- (kantis dirbtuvėse ir dirbtu- 
tą keblumų nesudarė. Nors šis vių valgyklose, ypatingai 
yra pirmas tokis atsitikimas 1 pastebėjau, kad darbininkai 

i valgo dideles porcijas ir dar 
1- su dideliu pasirinkimu.

Kiekvienas darbininkas gali

yra pirmas tokis atsitikimas1 
mano 15 metų praktikoj, bet 
negalėčiau pasakyti, kad atei- 
ty'daugiau tas neatsitiks. Net1 
takiose aplinkybėse su kitais ... . ■ • . , . .
ašmenimis ‘gali tas pats atsi- pasirinkti maistą, kokį jis 
tlicti, kuomet žmoniškumu ir 
džentelmeniškumu vaduojiesi, 
kubtnet tavo oponentų praeitis 
išrodo žmoniška, arbA visai ne-

Uvikas guodžiasi,''kad jį

jo nėra didmiesčiuose ,i,r kal
bamuose kaimuose, tai kur 
tada jis yra? Nėra niekur, 
ir kapitalistinės valstybės 
bereikalingai aušina i 
burnas, • 1.
torokodiliaus ašaras del Ru
sijos “baduolių.” Ju nėra.

J. P. Miller.

karvės ir tiek pat pavienių mokosi jų vaikučiai, taip- 
kolektyviečjų, tąigi arti šim-; gi knygyną ir vaikučių 
to ; 42 arklįay i^ 5 priaugami,; 
kiaulių viso su priaugamo-' 
mis—70. Gera ,mašinerija
žemės dirbimui, o kas svar
biausia, tai kad jie turi ne
mažą biblioteką, skaityklą, 
kur randasi nemažai knygų,, 
tarp jų ir ir ALDLD kelios 
laidos. Turi vaikų darželį, 
kuriame randasi 4 slaugės, 
15 lopšelių—visa aprūpina-.
ma 26 vaikučiai. Taipgi yra 
pakankamai tinkamo maisto, 
kūdikiams. .

Iš Sofeisko kolektyvo 
važiavau į Slutską, tai 
kilometrai į pietus nuo 
feisko, arti Lenkų rube
žiaus. Pirmiausia užeinu į 
Mašinų Traktorių Stotį ir 
sueinam su d. J. Bangaičiu, 
politinio skyriaus vedėju, 
kurio priežiūroje yra 55 ko
lektyvai su 20,000 gyvento
jų, 3,400 kiemų, 21,05,0 ha. 
žemės. Čia pasikalbėję su 
d. J. Bangaičiu, greitai nu- 
sidubdam į keletą kolekty
vų, kur eina pati darbynie- 
tė, rugiu kirtimas,' jų kūli
mas ir kiti, darbąi, kur da
ly vau j a šimtai darbininkų. 
Apžiūrėję lauko darbus, nu- 
sidavėm' į kaimą, į gyvena
mus naipus. Tenai kalbė
jom su moterimis ir klausi
nėj om apie maisto trūkumą, 
apie kūdikius (apie vaiku
čių darželius) ir kaip jie 
maitinami.

Kolektyve “Novy Živiot” 
yra 128 kięmaL .724 žmonės, 
iš jų 324 darbininkai, žemes 
turi 679 ha. Iš jų dirbamos 
546 ha., sodno 5 ha, likusi 
—pieva; daug melžiamų 
Karvių, arklių ir kitų gyvu
lių. Turi du malūnus,klo
jimus,. bendrus .tvaraus, gy
vuliams, skiepus. del daržo-i

nu-
104
So-

nori, trijų skirtingų rūšių: 
zupės, mėsos, pieniško ar
ba žuvies; taipgi arbatos ar
ba kavos. Negana to, aš 
valgiau tose dirbtuvėse pie
tus, ir gana sveikas, skanus gos turėti susirinkimą su vių, gražią mokykla, kur # * *

i • ■^darželį, kur randasi 38 vy- 
gės. , žodžiu, viskas įrengta
kuopuikiausiai ir vaikučiai 
gerai prižiūrimi. Ar trūks
ta čia maisto, klausiu, mote
rų ir vaikučių prižiūrėto
jų? Atsako, kad ne,—“vai
kučiai, kaip ir visas kolek
tyvas, maisto turim pakan
kamai, pilnai užteks iki pra
dėsim vartoti naujus rugius. 
Kaip pradėsim kulti, tai pir
miausiai atiduosim mūsų 
skirtą dalį valstybei. Vė
liau skirsim kiek reikia sė
klai, toliaus kolektyviečiams 
už darbo dienas, o kas liks, 
tai bendrai parduosim. Pas 
mus maisto trūkumo nebu
vo ir nemanom, kad bent 
kur galėjo būti. O, tiesa, 
Ukrainope buožės labai pik
tai elgėsi ir prieš praeitą 
rudenį nešėjo žiemkenčius, 
todėl praeitą vasarą rugių 
visai neturėjo ir, veikiausia, 
kad jiems valdžia negali tiek 
duoti, kad galėtų pilna bur
na valgyti, o prie to, juk tai 
jų kaltė, kad nešėjo. Val
džia nieko neprasižengtų, 
kad jiems heduotų duonos.”

Tai tikra tiesa, taip sako 
nę tik šios moterys, bet taip 
sako ir šimtai kitų darbi
ninkų. “Ukrainoje buožės 
nešėjo žemės ir dar kitaip 
kenkė derliui ir abelnai So
vietų Sąjungai; jei norėti 
tokiems žmonėms duoti duo
nos, tai būtų reikalas mai
tinti visus dykaduonius, va
dinasi, kenkėjus ws turėtu
me maitinti, vietoje bausti.”

Taigi, pasikalbėjęs su 
daug darbininkų, kaip mies
to, taip ir kaimo, darau iš- 
yądą, kad ^oyįetų Sąjungo-

TRUMPMENOS

Kuomet 
skaitlius siuvėjų sumažėjo laike 
tų dešimts metų nuo 236,000 
iki 158,000 ir galvos parėdų 
industrijoj nuo 73,000 iki 45,- 
000, skaitlius moterų advokatų 
padidėjo nuo 1,738 iki 3,385; 
moterų rašytojų, redaktorių, 
laikraštininkių skaitlius sudvi
gubintas, ir jau kolegijų prezi-' 
dentų ir profesorių buvo 20,131.- 
Ir daug daugiau moterų dirba 

|! raštinių darbuose.
Augimas naujų industrijų ir- 

. 1930 m. net 89,000

Draugai turėtų kuopla- 
čiau paskleisti d-gės Un-Į 
džienės pagamintą brošiūrą! 
“Klausimai ir Atsakymai 1 
apie Sovietų Sąjungą,” ku- gi aiškus? 
rią išleido “Laisvė”. Tai pil-J žmonių dirba prie gazolinų sto
ną faktų knygutė, klausimų, čių, kuomet 1920 m. tas užsiė- 
ir atsakymų formoje. Savu mimas 
laiku d-gė Karosienė žadė
jo pagaminti brošiūraitę 
apie moteris darbininkes 
Sovietų Sąjungoj. Deja, 
d-gė Karosienė susirgo. Ta 
aplinkybė privertė ją su
grįžti į Kaliforniją, nors ry
tuose jai darbų turime ei
bes. Vistiek būtų gerai, 
kad d-gė Karosienė gamin
tų brošiūrą.

R. Mizara.

> visai nebuvo svar
bus. Buvo 975,000 šoferių 
1930 metais, kuomet 1920 me
tais buvo 285,000. Skaitlius ve
žikų nupuolė nuo 420,000—1920 
m., iki 111,000—1930 n). Kal
vių nuo 195,000 iki 124,000 ir 
gatvekarių konduktorių nuo 
64,000 iki 36,000.

Gyventojų persikėlimas nuo 
kaimų į miestus, kuris nors lai
kinai sustabdytas pereitais ke
liais Sunkiais metais, rodo, kad 
1930 m. buvo 10,472,000 darbi
ninkų ant ūkių arba 21.4 nuoš. 
visų darbininkų, prieš 10,666,- 
000 arba 25.6 nuoš. 1920.

Išvystymas pramonių ir pa
statymas inžinieriškų darbų iš- 

i tikro įvedė naują industriališką 
’ žemlapį Suv. Valstijose, šian- 
| dįen ma'tome gero didumo mies- 

VARŠAVA. —- Pilsudskio kuomet dešimts metų atgal 
Valdžia darė ablavas ant ko-! 
munistų centralinėj Lenki
joj ir Galicijoj. Areštai ir 
kratos ėjo per keturias die
nas. Sulaikė du šimtu 
nuoliką komunistų.

Lenkijoj Suareštuota 
211 Komunistų

vie-

buvo mažiausi kaimai, arba jų 
. visai nebuvo.
born,
1920 m. turėjo mažiau 2,500 
gyventojų, šiandien yra miestas 
iš 50,000 gyventojų. Seminole, 
Oklahomoj, 1920 m. turėjo tik 
800 gyventojų, šiandien ten dir
ba aliejaus šaltinius net 12,000 
darbininkų. Skaitlius gyvento
jų Aliquippa, Pennsylvanijoj 
padidėjo nuo 3,000 iki 27,000. 
Washington valstijoj turime vį- 
sai naujų miestelį Longview, su

Imkime Dear- 
Michigane, kuri vietele

LVOV.—Pilsudskio polici
ja skelbia atradus spaustu
vę, kurioj buvo spausdina
mas Lenkijos • Komunistu

. .... . .. - Partijoj, nelegalią laikraštis fabrikais ir namai s, gyventoju
je maisto trūkumo nėra. Jei “Spartakas.” i yra 10,000. F. L. I. S.
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daug atsiekta. ' Gerai jau žinomi toki
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| Šitas veikalas yra 37 ALDLD leidinys. Vei
kalą parašė A. Jakovlevas, lietuvių kalbon 
vertė V. Lienius. “Spalyje” telpa1 dar ir1 ki
tos apysakos—“Baltieji Vanagai,” “Krau
ju Nuplovė Kraštą” ir “Ar Girdi Jų Balsus.” 
Tačiaus “Spalis” yra svarbiausia ir ilgiausia 
apysaka knygoje. “Spaliui” pavesta 170 
knygos puslapių.

Apie vertimą ir techniškas puses mes čia 
. nekalbėsime. Draugo ; Liėniaus veikiausia 

bus dar tik pirmas stambesnis vertimas. Tad, 
reikia pasakyti, kad draugas Lienius turėtų 
dažniau duoti tokių vertimų.

Š$me rašinėlyje mes kalbėsime tik apie 
^“Spalį.” Apie kitas knygos apysakas pasi
liksime kitam sykiui .

“Spalis” vaizduoja pačią karščiausią kovą 
Rusijos revoliucijos su reakcijos jėgomis— 
kovą bolševikų su kerenskinėmis jėgomis. 
“Spalis,” kitaip sakant, yra istorinis vaizdas, 

^4. vaizdas kovos naujo pasaulio su senuoju. 
Ti^alima pasakyti, kad tas žaizdas gerai at
liktas. Be to, reikia žinoti, kad šitas veika
las parašytas labai ūmai po revoliucijos— 
per pirmus keturis mėnesius.

Skaitydamas “Spalį,” tarsi, matai kovas, 
matai, kaip šaudosi kareiviai, darbininkai, 
matai paveikslus minios žmonių, kurie gru
miasi, bėga, kalba, visi užimti, čia baimė ir 
džiaugsmas, prakeiksmas ir dievo garbini
mas. Baisūs ir įvairiaspalviai vaizdai. Vie
noje vietoje skaitai:

“—Na, ką? Kaip ten?
* —Viską plėšia. Iš namų išvaro. Mus iš- 
*>varė. Viskas prapuola,—neapsistodamas,

greit atsakė vyras.
“Ant kampo tame būryje verkė vaikai. 

Jų klykiantis, bespėkis verksmas kaip tai 
ypatingai dar labiau didino nuogąstavimą 
prisiartinančio pavojaus. Vasiliui pasidarė 
trošku. Gniauždamas kumščius,, dar smhiL 
kiau ėjo linkui centro. Greičiau! Greičiau!” 

Paskiaus vėl:
“Visi išdavikai ir daugiau nieko. Už vo- 

kiečių pinigus dirba.” Klausydami ir girdė- 
‘ ^dami mūšius, kiti vėl kalba: “Vokiečiai am

žinėmis- kulkomis šaudo, auksinės kulkoą vi-' 
' suomet cieliun pataiko.”

Taip kalbėjo žmonės, kurie nėjo su kovo
tojais, kurie nesutiko su bolševikais. Tai 
žmonės, kurie stovėjo šaligatviuose. Jų tar
pe buvo ir Vasilius.

Tame yra veikalo pliusas, kad jo autorius 
įmato ne tik vieną pusę. Jisai mato milži
nišką minią žmonių ,didelę didžiumą, kurie 

4maršuoja su revoliucija, tačiaus ir nepamirš-
• ta tų, kurie pasilieka priešingi revoliucijai.
t “Spalyje” matai ir tą žmonių idėjinį pasi
keitimą, pasikeitimą taip momentališkai— 
kovose, mūšyje. Kuomet Vasilius dar slan
kioja mūšio laike patvoriais, tai buvęs so
cialdemokratas, jaunuolis Akimka, jau su 
šautuvu maršruoja. Vasilius stebisi:

“Kame dalykas? Akimka... Irgi bolše
vikas?... Su šautuvu?” Akimka, girdi, 

<*^ar tik “dvi savaitės tam atgal buvo socialis- 
tu-revoliucionierium ir taip atkakliai susirin
kimuose gynė tą partiją. O dabar, su kul- 

v4kų krepšeliu ant diržo, su šautuvu už pečių, 
jis ėjo sykiu su bolševikais prieš tuos gi pa
čius socialistus-revoliucionierius.”

Tokių Akimkų buvo ne vienas, bet tūks
tančiai ir milionai. Jie pačios revoliucijos 
sūkuryje perkeitė savo nusistatymą, kuomet 
pamatė, kad socialistaLrevoliucionierįai yra 
revqijucijos išdavikais. Daug jų ir žuvo ko
vose. . j ( r

4 Revoliucijos eiga nebuvo, vien tik laimėji
mas ir laimėjimas. Mūšyje buvo ir pralai- 

ihnėjimų, pašokimų atgal. Ve vienas toks 
vaizdelis: ; į(

“Ro kanuolės šūvio pradėjo veikti kulka- 
sraidis: 'lb ‘

“Tra-ta-ta-ta-ta. . f
“.Junkeriai ir studentai masėje bėgo linkui 

kampo? Griuvo ant pilvų ir atkakliai šaudė. 
Praslinko tik minutė, o jau visa Ochotnos ei
lė buvo jų rankose. Bolševikai bėgo. šūviai 

^aipsniškai nutilo, ir girdėjosi, kaip ant kam
po šūkavo draskančiais, žvėries balsais:

“—Užimkite namus! Namus užimkite!
I * “Jaunuoliai išlindo iŠ savo saugių vietų ir 
įt vėl sudarė būrį ant kampo. *'

“—Ei, jūs, ten! Išsiskirstykite! Užmuš 
i jus!—riktelėjo ant jų barzdotas studentas, 

JĮ 4*laikydamas rankose šautuvą.”
“Spalis” parodo ir namines, vienučių, šei

mynų kovas. Pasitaikė, kad vyrai ėjo ka
riauti už revoliuciją, o moterys juos baudė su
laikyti, neleisti. Buvo ir priešingai—moterys 
kovojo, o vyrai pakampėse slankiojo. Iš tų

pačių darbininkų radosi, kad vieni buvo vie- 
. noje, kiti kitoje pusėje barikadų.

Autorius nupiešia daugelį tokių vaizdelių, 
kad šiurpas ima juos skaitant. Užmuštų ma
tosi krūvos. Tačiaus išeina laimėtojais dar
bininkai. Tai tikras laimėjimas, ne dirbti
nis. . . i

Akimka krinta kovoje. Jisai buvęs socialis
tas, perėjęs į bolševikų pusę. Kitas, charak
teris—Jonas. Pastarasis kariauja prieš re
voliuciją, jisai eina 'su junkeriais. Jonas iš
silaikė visą laiką neužmuštas. 1 Jisai žiau
riai nudūrė darbininką kovų laike. To darbi
ninko agonijos, mirštančio akys įstrigo į Jo
no sielą. Paskiaus, po darbininkų pergalės, 
Jonas pasilieka vienas. Jisai pradeda abe
joti apie teisingumą savo darbų. Jam akyse 
stovi tie vaizdai.

Kuomet pribaigė, sušaudė arklius, tai Jo
nas, pamatęs tą sceną, galvojo: “Taip pat dau
žėsi ir tas darbininkas, Jyųrį jis, Jonas, nu
dūrė durtuvu už atmatų dėžės Kieme ties Ni- 
kitskb vartais.” Jisai pradėjo jau statyti sau 
klausimą: “Kodėl mes šaudome į kvailius, o 
pataikome į brolius.”

Jonas priklausė darbininkų šeimynai, bet 
jisai kariavo su junkeriais, prieš darbinin
kus. Vadinasi, šaudė į brolius. Jisai pama
tė, kad po mūšiui jam vėl reikia grįšti į tar
pų tų pačių darbininkų gyventi. Po darbinin
kų pergalei, Jonas pamatė, kad laimėjo dar
bininkai, prieš kuriuos jisai kovojo. Jam dar 
baisiau pasidarė. Jisai neranda vietos, kuo
met ėjo laidotuvės, kuomet raudonos vėliavos 
ir gėlės margino miestą. Tai buvo laidotu
vės draugų, bet sykiu ir senojo svieto, seno
sios valdžios ir tvarkos.

žiūrėdamas į šią parodą, į tas laidotuves, 
Jonas paleido šūvį, sau į smilkinį ir krito.

Tuos vaizdus labai gerai autorius vaizduoja, 
nupiešia. “Spalyje” matai ir motinas ver
kiančias, dūsaujančias ir senelius, kalbančius 
įvairias pasakas.

Su laidotuvėm .apysaka baigiasi.
Veikale, tiesa, nėra aprašymo, ką veikė tuo 

laiku Komunistų Partija. Partija matosi tik 
kovose, mūšiuoše, prie ginklų—praktiškame 
darbe. Nesimato “Spalyje” Partijos'tik po
sėdžiuose, konferencijose per tas dvi savai
tes. Bet tai nupiešti nebuvo autoriaus už
daviniu. Jo tikslu buvo parodyti vaizdą mū
šio, pačios ugnies, mirštančių, lavonų, kulkų 
ūžimą ir kanuolių tratėjimą piliečių kare. Ir 
tai atlikta. Apie Partijos vadovybę, posėdžius 
ir konferencijas, žinoma, būtų kita tokia ar
ba didesnė knyga.

Draugai, kurie dar neskaitė “Spalį”—im
kitės jį perskaityti. Tai istorinė apysaka. Jo
je pilna pamokų mūsų būsimiems mūšiams 
kapitalistinėse šalyse. Kūrinys skaitosi labai 
lengvai, gerai. Nesinori pasitraukti, kuomet 
pradedi skaityti.

Socialistinė Literatūra Sovietų 
Sąjungoje Plečiasi

Jau metai laiko, kaip Sovietų Sąjungoje per
sitvarkė rašytojų ir artistų organizacijos. 
Pirmiaus mes matėme Sovietų Sąjungoje Pro
letarinių Rašytojų Sąjungą ir Sovietų Rašy
tojus. Dabar yra tik Sovietų rašytojai— 
viena organizacija.

Naujoji sistema rašytojų organizacijos bu
vo išdavas naujų gyvenimo sąlygų—Penkme- 
tinio Plano. Tos atmainos pasireiškė milžiniš
kame augime Sovietų kultūros, literatūros ir 
meno. Iš kitos pusės, tai didelis pasukimas 
senesnių literatinių jėgų ir inteligentijos link 
Sovietų.

Sutraukimas prie Sovietų rašytojų, o ypa
tingai artistiškos inteligentijos nesumažino, 
bet dar padidino ( reikalą ir vertę proletarinės 
literatūros. Pirmose eilėse Sovietų Sąjungo- 

k ję, kąipo Socialistinis rašytojas, yra Maksimas 
Gorkis. Apie Gorkį labai gražiai kalba, visi 
Sovietų Sąjungos rašytojai, jisai yra jų pirm- 
takūnas—proletarinis rašytojas. Gorkis dar 
ir caro laikais buvo proletarinis rašytojas. Jo 
dramatiški veikalai yra versti ir į lietuvių kal
bą. Gorkis savo veikaluose rado draugiją ir 
charakterius naujos gadynės—socializmo.

Jeigu ir imant istorinį paveldėjimą, tai vis
gi negalima padaryti proletariniais rašyto
jais i tokius žymius rašytojus, kaip kad Dosto
jevskis, Gogol ir Tolstojus. Nei vienas šių 
klasikų negalėjo įmatyti to, ką įmatė Gorkis. 
Jie dar neužčiuopė tos proletarinės jėgos, ku-, 
ri galės nuversti kapitalistinę draugiją ir 
įsteigti socialistinę. O Gorkis ją surado.

Dabar jau mes matome eilę gej*ų rašytojų, 
kurių veikalai yra versti ir į kitų tautų kal
bas. Pasirodė nauji veikalai .SUvskio, Iva-

novo, šafeinjen, Seifulinos. šiem rašytojam į 1 
talką ateina' dar jaunesni, kurie pakilo tik 

' paskutiniais dvejais metais. Jie yra: Boris
Lapin, E. Gabrilovič, L. Slavin ir daugelis ki
tų rašytojų jau pakilo, kurie dar nesuspėjo 
pasirodyti su dideliais veikalais. Šie rašytojai, 
tai yra jau naujos atžalos, kurios išdygo So
vietuose tik vakar.

Mes galime paminėti ir tuos rašytojus, ku
rie pagarsėjo dar prieš revoliuciją. Aleksis 
Tolstojus jau senai prisidėjo prie Sovietų 
rašytojų. Tolstojus yra autorius labai žy
maus veikalo, “Petras I.” Tai istoriškas vei
kalas. Tolstojus veikliai dalyvauja literatū
roj. Jisai bendrai veikė sukūrime veikalo 
“Fabrikų ir Dirbtuvių Istorija.” Jisai yra 
aktyve jėga organizavime ir kūrime Sovieti
nės literatūros.

Paskiaus iš senesniųjų rašytojų yra Andrei 
Belij Seniaus jisai buvo vienas iš žymiau
sių simbolistų. Rusijos literatūroj. Jisai pa
rašė eilę veikalų, jų eilėje'yra veikalas “Mas- 
koš,” taip pat parašė gerą veikalą (s.tudiją) 
apie Gogol į.

Vadinasi, Sovietų Sąjungos literatūra jau 
yra liudininkė naujos statybos, naujos drau
gijos, Penkių Metų Plano nuveiktų darbų. 
Sovietų literatūra atžymi istorinį periodą, ku
ris yra didžiausias kolektyvizacijos periodas.

Sovietų Dramaturgija Labai Pakilo
Su pakilimu literatūros abelnai, vystantis 

socializmui, pakilo ir Sovietų dramaturgija. 
Darbininkai pareikalavo naujų veikalų, naujo 
teatro. Todėl išsivystė nauji dramaturgai ir 
režisieriai. Galima paminėti tokius veikėjus, 
kaip Afinogenovas, Faikovas, Kiršonas, Tolsto
jus, Tairovas, Kaverinas, Lebedinskis ir Stęts- 
kis. Jie visi yra komunistiniai veikėjai. Savo 

i darbais jie pasiekia mases darbininkų. Tea- 
! tras geriausia perstato įvairius klausimus. 
! ' Todėl teatro menas yra labai plečiamas So

vietų Sąjungoj. Draugas Stalinas rašytojų 
konferencijoje pareiškė, kad dramaturgijos 
klausimas reikia imti labai rimtai ir jį plėsti.

Ypatingai dabartiniu laiku, kuomet darbi
ninkų masės turi galimybės lankyti teatrą, 
kuomet teatras perstato darbininkų klasės rei
kalus,—teatras darosi juo svarbesnis.

Ypatingai drama padarė didelių atsiekimų 
Sovietų respublikose, kurios seniaus priklau
sė carizmui ir pasauliniam imperializmui. Ga
lima paminėti Ukrainą, čia sekami veikalai 
buvo pagaminti ir vaidinami: “Magna,” pa
rašytas d. Dosvitnino; “Užkariautojai”— 
Japonovskio; “žemė Ugnyje”—Lubčenko; 
“šitasai”— Levitino; “Mūs šalies Merginos” 

-—Mikitenko; “Mūšid: Vieta” ir “Du Įsakymai” .» 
—Irčano; “Ladenjų Kaimas”—Pervomaiskio; 
“Turbynos”—Kuzmičo. Yra daugelis ir ma
žiau žymių dramaturgų, parašiusių gerų vei
kalų.

Rašytojų Plenumas Atžymėjo Atsiekimus
■į.

Antrame Plenume Sovietų Sąjungos rašy
tojų, dar labiau paaiškėjo augimas ir plėtima
sis literatūros ir dramaturgijos. Draugai sa
vo kalbose, kurie buvo atsilankę iš Ukrainos, 
Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžiano, Baltaru
sijos, nurodinėjo tų kraštų literatūros kilimą. 
Seniaus šiose šalyse visai nebuvo proletarinės 
literatūros. Tik pasiliuosavus iš kapitalisti
nio jungo, pradėjo kilti nauja kūryba.

Plenume atžymėta, kad tų kraštų naujoji 
kultūra nėra varžoma tautiniai prie Sovietų 
Sąjungos. Jų literatūra ir visa kultūra turi 
socialistinį turinį tautinėj formoj.

Bet ne tik nauji, jauni rašytojai kyla. So
vietų Sąjungos kultūra moka įtraukti ir su
naudoti senus rašytojus. Plenume draugas 
Janko Kupala, Baltarusijos rašytojas, pareiš
kė :

“Aš esu linksmas pareikšti nuo šio Plenumo 
platformos, kad senesnėji gentkartė Balta- | 
rusijos rašytojų, įimant ir mane, dalyvauja I 
socialistinėj konstrukcijoj savo tveriamuoju 
darbu.” Gruzijos atstovai pranešė, kad jų 
šalies literatūra per 12-ką praėjusių Sovietų 
valdžios metų, jų krašte pražydėjo.

Armėnijoj taip pat jau išsivystė nauji ra
šytojai. Tarpe 1930 ir 1932 metų iškilo nau
jos figūros. Jauni ir nauji poetai atėjo as
menyse Daštentso, Gurjeno, Tatulo. Į prozos 
rašytojus pakilo Ananjan, Haijazat, šalmjan. 
šie rašytojai įvedė į literatūrą naujas temas 
iš kolektyvų ir socialistinės kūrybos.

Vienas iš senesniųjų rašytojų, Nairi Zarjan, 
parašė poemą, “Rušan Akmuo.” šitas kūrinys 
vaizduoja Armėnijos valstiečių kovas už ko
lektyvizavimą farmų. Iš senesniųjų dar ga
lima paminėti rašytojai, kaip Dimirčan, To
to viants, Zorjan—jie pasižymėjo ir geriau
sius veikalus parašė jau Sovietams įsisteigus.

Reikalinga paminėti dar vieną, jau pra
žilusį, “jauną”’ rašytoją. Būtent širvan Ža
de. Seniaus šitas rašytojas buvo skaitomas 
piliorium buržuazinės literatūros, buržuazinio 
realizmo. Dabar jisai jau “pajaunėjo,” liko 
Sovietų rašytoju. Jisai parašė žymius veika
lus: “Namus,” “Chaosas”, “Atumijan.”

Nauji rašytojai kyla ir Azerbaidžiane. Ga
lima paminėti dar bekylantį rašytoją A. Ha- 
saną. Senesnieji rašytojai taip pat pakilo ir 
šioje 

gijoj

IŠ Čeverykų Darbininku 
Kovy,-Brockton, Mass

I rašytojai; 'kaip Narimanovas, Nazirovas, B; 
I Barli ir kiti. • Pastarasis ja'u žinomas net ir 
i užsienyje. Barli primena Gogolj, Čechovą, 
i1 Gorkį, Shakespearą. [
‘ Tai paminėjome tik keletą Sovietų Respu- 
I blikų. Reikia pasakyti, kad visoje Sovietų 
i Sąjungoje panašiai vystosi nauji talentai ir 

senesni rašytojai gerina
Keliaujantis

Sovietų Sąjungoje yra
Tokių teatrų pereitais metais buvo 60. 
teatrai važinėja po valstiečių, kolektyvų ra
jonus.

Pereitais metais juos lankė apie 4,600,000 
darbininkų. Kolektyvėse farmose apskaitorpa 
jau yra apie 50,000 teatralių scenų (steičių). 
Bet tai dar toli gražu negana aprūpintas So
vietų kaimas teatru. Tenais reikės daug dau
giau duoti Vaidinimų.

Draugas Dinamovas pareiškė, kad jau yra 
planuojama nauji veikalai. Būtent,, “žemė”, 
“Javai” ir kiti.

, Sovietų rašytojai ir kritikai pastebi, kad 
Į darbininkų publika reikalauja daugelio vei- 
| kalų. Rašytojų pareiga juos gaminti ir duoti.

Taip pat atžymėta, kad poetai, rašytojai, 
dramaturgai turi pilnai susipažinti su mo
mento gyvenimu, teorijomis, idėjomis. Me
nininkai turi susipažinti su Marksu, Engelsu, 
Leninu, Stalinu. Labiausia tai su Komunistų 
Partijos teoretine ir praktiškąja vadovybe.

Marksistas.

Judžiai-T eatrasKomedija 
Apžvalga

Rugpjūčio 28 d. Stacy Adams 
I čeverykų kompanija atleido 
'darbininkus už tai, kad neperkuC 
įsenosios B. S. W. Unijos stam**yį’ 
pu. Tad sustojo dirbę visi dar- • . 
bininkai ir sėdėjo prie. mdši- * * 
nų, reikalaudami, kad paleis-— . 
tieji būtų sugrąžinti. Kompa*-^ > 
nija pašaukė polięija, kad išvai- 
kytų darbininkus. Valiaus už- , 
darė šapą. Ten dirtįo! 120 dar- ; 
bininkų.

M. A. Packaid čeverykų 
kompanija paleido keletą darbf-; ? 
ninku, kurie nepriklauso 'PKi?r 
B. S. W. Unijos. Darbihin-7 
kai pakėlė protestą; sustojo* 
dirbę—ir vėl poljcija išvarė 
darbininkus, o kompaniją uždą-: 
re šapą. Čia dirbo 200 darbi
ninkų. :

E. E. Taylor čeverykų kom 
pan i ja atleido 20 “cutterių’ 
trims dienoms už tai, kadi jie . 
drūčiai organizuoti nuėjo į 1 
Brotherhood Uniją, čia dirbo 
300 darbininkų. • .

South Braintree, Mass., jau 
antra savaite kaip Braintreė-' 
čeverykų kompanija laiko už
darius dirbtuvę ir nenori pri
imti naujosios'unijos, 
bo 400 darbininkų.

Kompanijos mėgina 
ti darbininkų vienybę 
žesnių šapų. Jeigu joms tas 
pavyks, tuomet tą patį darys, ir ., 
didelėse dirbtuvėse.

šalna

Pittsburgho ir Apielinkės : 
Žinios

Paskutiniu laiku Acme teatre buvo rodo
ma vienas iš senesniųjų Sovietų Sąjungos ju- 
džių—“Ten Days that Shook the World.” Tai 
Eisensteino kūrinys, šitas veikalas jau, vei
kiausia, daugelio matytas, bet jį matyti antrą 
ir trečią sykį, yra labai geras ir žingeidus da
lykas. Veikalas yra istorinis, pilnas kovų, pil
nas perversmo nuotikių. Jame matai patį 
svarbiausią Sovietų Sąjungos gimimo momen
tą. Tai mūšis už dabartinį Leningradą.

šiame kūrinyje matai Leniną ir visą Bolše
vikų Partijos komiteto posėdį. Matai, kaip 
eina kovų momentai, kaip Kerenskio prižadai 
darbininkams greitai sutirpo. Paskiaus ro
doma Sovietų Kongresas, kuriame dar ir men
ševikai raivėsi prieš delegatus, kad pasilikus 
savo vietose.

žodžiu sakant, veikalas reikalinga pamatyti. 
Jame daug yra gyvų pamokų, kurios naudin
gos kiekvienam darbininkui, kuris siekia lai
mėti pergalės.

Judis—“Miesto Mergina”
Tokiu vardu ėjo judis tarp pat Acme Tea

tre. šitas judis yra gamintas pagal veika
lą “Duona.” Turinys yra toks: Iš vakari
nių valstijų vienas farmerys-buožė siunčia sa
vo sūnų į Chicagą parduoti javus. Tas jau
nas vaikinas mieste pamato jauną merginą, 
kuri dų-ba, kaipo stalų aptarnauto ja restau- 
rane, kur šitas farmerio sūnus, Len, nuėjo 
valgyti.

Paskiaus, amerikonišku greitumu, įsimyli 
vaikinas į merginą, o mergina į vaikiną. Mer
gina pamato, kad jaunas farmerio sūnus dar 
žegnojasi prie valgio. Todėl jinai išsprendė, 
kad jisai yra geras žmogus.

Greitai sutartis padaryta ir vaikinas jau 
vežasi merginą į savo namus. Jie jau vedę. 
Tačiaus namieje motina greitai sutinka ir pri
ima savo marčią, bet tėvas lieja neapykantą 
prieš “miesto merginą.” Jam jinai nepatin
ka todėl, kad “veiterka” dėvi trumpas suk
neles, deda pauderį—žodžiu, tai jam nepatin
ka ji kaipo miesto auklėtinė.

Pagaliaus dar vienas darbininkas bando 
“užpulti ant šios jaunos moteries,” o tėvas tai 
pastebi, ir mano, kad jinai pati to j ieško. Jo 
piktumas dar labiau pakyla. Vienok, nepai
sant tų visų neapykantų, ir tėvas paskiaus 
pripranta prie naujos marčios, pakeičia sa
vo nusistatymą.

Veikalėlyj yra šiek tiek ir realizmo. Matoma, 
kaip darbininkai dirba tam buožei farmeriui. 
Jisai samdo apie 15-20 vyrų. Vadinasi, jau 
nėra biedniokas. Jisai jau tūkstančius buše
lių kviečių parduoda. Vienok rodomas, kai
po skurdžius. Jo šeima—moteris, vaikinas, 
jisai pats—parodoma sunkaus darbo ir skur
daus gyvenimo žmonės. Tai labai didelis per
dėjimas.

Judžiai Amerikoj ir Sovietų Sąjungoj
Amerikos judžiai šiais metais sumažėjo. 

Pradžioje šių metų Amerikoje (J. V.) buvo 
18,533 judžių teatrų. Pradžioje metų užsi
darė 6,053 teatrai. Dabartiniu laiku jau bus 
apie 10,000 užsidariusių.

Seniaus Amerikos judžių pramonė skaitėsi 
ketvirta iš didžiausių. Dabar jau neskaito
ma nei į didžiųjų eiles. Hollywoode dabarti
niu l&iku yra apie 4,000 aktorių, aktorkų, 
technikų, kurie tik laikinai gauna padirbėti, 
o . didžiumoj visai nedirba. Vadinasi, Ameri
kos menininkai krizio metu, jei / nebadauja,

(Tąsa 4-tam puslapyj)

Drg-
Pitts burghan.
Prakalbos

Draugė Sasnauskienė, LDSA 
Centro sekretorė ir “Dą?-, 
bininkės” redaktorė, bus Pitts-5 < 
burghe rugsėjo 6. Jinai . čia 
praleis daugiau kaip porų: sa
vaičių organizaciniais 
■Jais, ypatingai moterų 
mais.

Rugsėjo 6 LDSA 60 
šaukia susirinkimą 1335 Med
ley St., N. S., kuriame draugė’ 
Sasnauskienė kalbės. Kviečia- 
mos visos narės ir taipgi nena*-- 
rės, kurios tiktai nori dau
giau patirti apie moterų darbi
ninkių reikalus. Prasidės 8 
vai. vakare.

Rugsėjo 7 jinai su kitomis 
draugėmis eis per stubas - 
North Sides teritorijoj ir už.....
rasinės “Darbininkę.” ....

Rugsėjo 8 jinai tapgi lan-‘’ 
kys Soho teritoriją, o rugsėjo • 
9 bus 
Mokslo Draugijos svetainėj 
142 Orr St.
kienės jame kalbės ir J. Ur-, 
monas jaunuolių klausimų. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Rugs. 10 ir 11 bus Cortney, 
jl2 ir 13 Wilmerdinge, 1’4 
.North Sidėj, 15 Carnegėj, 
i ir 17 Washingtone, 18 NetyC 
jKensingtone. *‘“J
i Vietos draugai turi smar
kiai rengtis prie mitingų, ku-< 
Iriuose d. Sasnauskienė kal
bės. Taipgi reika jai padėti 
eiti per stubas. > • • -

ALDLD 4 Apskr, Komitetas,

Dr. J. Urmonas Pittsburghe 
Jaunuolių Reikalais

i Rugpjūčio 28 Čia pribuvo d. 
j J. Urmonas, Jaunuolių Komi
teto sekretorius ir “Laisvės” 
angliško skyriaus redaktorius. 
Jisai čia išbus apie tris ąavaL* 
tęs. Darbuosis jaunuolių reL* 
kalais.

Tą pačią dieną Lietuvių > 
Biuras sušaukė susirinkimėlį*' 
platesniam pasitarimui jau
nuolių reikalais. Dalyvavo ir 
penki jaunuoliai. Sudarytas 
dviejų savaičių programas.

Rugsėjo 2 ir 3 Urmonas lan-. , 
kysis Washington, Pa. ir tur

(Tąsa 5-tam puslapyj) t*
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Ketvirtas Puslapis šeštadienis, Rugs. 2,^193?
I * L* ’ ! » ' ? t ’

r • MENO SKYRIAUS DALIS
PiknikasLietuvos Komunistų

greit 
mes.
Avė.,:tAtsiminimai

5 Karo
t.

Parašė

Iš Pasaulinio
Laikų

Pjautuvas

i

Z! (Tąsa)
Mamytė pradėjo verkti ir norėjo važiuoti 

-•’••ir nenorėjo; negalėjo išgalvoti, kaip bus ge- 
j«j«riau. Verkė kaip kūdikis, gailestingom aša- 
«u«>rom. / (i . ’V ■* J i į

Motiejus baigė * fioddoti > savd vežimą: pasi- 
*£į$me duonos apie tris bakahps, du 'arklius ir 
įįdu didelių uzbonu medaus.

Tėvukas irgi rinko, kas reikalinga kelionėje. 
±SJau buvo’viskas prirengta ir Rengėmės apleis- 
xįti savo kaimą. Bet Čia kas tokio nepaprasto':1 
JuĮsudundėjo, subluzdėjo aįit kiemo ir pasigirdo 
/’"'riksmas. Mamytė greitai išsiskubino į kiemą 
H’Jir užgirdau, kad suspiegė nesavu balsu. Aš 
/"„irgi išbėgau pažiūrėti, kas atsitiko. Tik spė- 

* 2J?au Per^nRti klėties slenkstį ir pamačiau ka- 
•’••j-zoką. Kazokas buvo aklas'ant. vienoj akies; 
•Arklys—mažas, o durtuvo ilgumas nesvietiškas. 
4mi» Tėvelis susipešė su kazoku už vištą: ka- 
.thi»zokas traukė vištą į save, o tėvelis į save, ir 
"“’jeigu mamytė nebūtų to mačius, veikiausiai 
•’•^•kazokas būt nukirtęs tėvelį su kardu. Kazo- 
’•iMkaš'rėkė žvėrišku balsu:
huh

dar be stogo, tai kaip užvolios tau čia kanuo- 
linę kulką kokių dviejų pūdų, tai nepaspėsi nei 
išsiristi iš to skiepo,” gąsdindami kalbėjo kai
mynai.

Tėvukas nusišypsojo ir tęsė:
• “Jeigu tokią kulipką užvolios, tai ir apka

suose nebus vietos.”
, Per keletą dienų girdėjosi kurčias kanuolių 

kriokimas. Vakarais, vakarų pusėje vią ro
dės neišpasakytai didelės ugnys. Vieni spė
liojo, kad dega kaimai, kiti sakė,—kanuolinės 
kulkos užsidega ore ir nušviečia padangę; tre

mti ginčijosi, kad kulkos nesprogsta, pakol ne- , 
užsikabina už medžio arba neatsimuša į žemę. 1 

Prabėgo dar kelios dienos. Atmosfera kai
to. Vis daugiau ir daugiau matėsi rusų ka
reivių. Jie bėgo vis į rytus. Kaimiečiai per 
tą laiką nieko nedirbo ant laukų. Didžiumoje 
jie dūlinėjo apie namus; Gyvulius laikė dar-- 1 
žubše. Nes kaip greit išvesdavo arklius į 
lauktis, taip greitai jų nerasdavo. . Kareiviai; , 
juos nujodavo arba pamainydavo savo pailsu
sius arklius.

Buvo povakaris, kada mūsų kaimelis užsi 
kimšo kareiviais. Jie buvo žiaurūs. Kas pa 
puolė, tą paėmė. Nieko už tai nemokėjo ūki 
ninkams’.

Negana to. 
Motiejaus sodą 
bitutės pradėjo
kas pasiėmė kūlį iš po pastogės ir uždegęs 
vaikščiojo apie avilį. Išsiėmė medų, pakūrė 
avilius ir išėjo iš kaimo.

Motiejus bandė kovoti prieš tokį žiaurų ka
zokų elgesį, bet veltui... bespėkis... Dar ap
stumdė jį ir gąsdino namų padegimu... f

(Daugiau bus)

15 
šis 

rugsėjo;

LDSA. 23 kuopa rengia Lie
tuvos Komunistų Partijai pik
niką, kaipo paminėjimui 
metų josios gyvavimo, 
piknikas įvyks 10
prasidės 12 vai. dieną.

čia reikalas irgi svarbus ir 
nereikalaujantis daug agitaci
jos. Nes kiekvienas darbinin
kas, kuris mato skirtumą tarp 
juodo ir balto, tai žino ir su
pranta; kokiose sąlygose gy
vuoja Lietuvos Komunistų 
Partija. i Kad sustiprinti; ją, 
paremti finansiniai josios, sun
kiose gyvenimo; dienose, tad 
LDSA 23 kuopa ir pasiėmė tą 
darbą ant savo pečių ir sykiu 
kviečia visus vietos ir apielint 
kės lietuvius darbininkus 'daly
vauti toj svarbibje iškilmėje.

šis piknikas taipgi bus J.
M. Kaminsko giraitėje. Grieš 
.gero orkestrą.

Kompartijos Narė. .

Keletas kazokų įsibriovė j 
ir norėjo išsiimti medų; bet 
gintis nuo užpuolikų. Kazo-

WILKES BARRE, PA. ' , 
ikalmgas chorvedys, prašome 
; atsišaukite, del sąlygų tarsi-- 

J. Gruselionis, 79 Richmond
, Wilkes Barre, Ra.

(205-207)1

WATERBURY, CONN.
Subatoje, 2 d. rugsėjo bus linksma 

vakariene Lietuvių Parke, už Lake-, 
wood ežero, Waterbury, ^>nn^ pra
džia 8 vai; vakare, įžanga $1.00 ypa- 
tai. šokiams grajys jaunuolių orkes
trą. Rengiame deiei kambarių palai- 
kimo naudos. Draugai, kambarių 
palaikymas reikalauja pinigų ir juos 
tiktai galima, sukelti per parengi
mus, taigi visi būkite šioj vakarie
nėj; savo atsilankymu paremsite 
kambarių užlaikymą ir kartu pra
leisite linksmai laiką tirame ore. Bus 
galima ilgai pasilinksminti, nes dvi 
dienos švente, tai bus galima gerai 
po vakarienei atsilsėti, mat, pane- 
delį Labor Day.

Kviečia Rengimo Komisija.
(205-207)

HAVERHILL, MASS.
Linksmas Piknikas!

Ant L. U. K. Kliubo kempės, ne- 
dėlioj, 3 d. rugsėjo (Sept.). Sporte 
galės dalyvauti visi; programa se
kanti: virvės traukimas, maišuose 
bėgimas, sūrių ir vištų į cielių šau
dymas ir tt.

i šį piKniką rengia Tarptautinio 
■ Darbininkų Apsigynimas, kuris gina 
politinius kalinius—ginančius darbi
ninkų reikalus. Todėl visų lietuvių

■■ ■ II ' —■

KAIP IR iš ŪJR VAŽIUOTI' į

Laisves” Pikniko
Kuris Įvyks Rugs, (Sept.) 3,1933

PHILADELPHIA, PA. 
f : : • ■

IŠ BROOKLYNO BUŠAI IŠEIS NUO “LAISVĖS” 
SVETAINĖS,-427 LORIMER STREET

Du’busai išeis 8-tą valandą ryte, 
atgal grįš 6:30 valandą vakare

Kiti du busai išeis 9-tą valandą ryte ir 
atgal grįš 7 :30 vai. vakare.

KELIONĖ Į ABI PUSI PAVIENIAM—$1.50;
PORAI—$2.50.

“Paleisk vištą, nes kirsiu!”
O tėvelis laiko vištai už kojų ir traukia 

'4/(‘(į save; mamytė traukė tėvelį, ir verkdama 
barė:

“Stasy, paleisk tą vištą, ma ją galas!” 
. Tik pamačiau, kazokas išsitraukė kardą iš 
- ^makšties ir žaibo greitumu užsimojo... Tėve- ' 
.♦.□is pamatė, kad jau bus prastai, paleido vištą, 
••/j Tiek tematėm kazoką. Jis paspaudė pen- 

;;;“jtinais arklį ir peršoko per Alfuko kaimyno 
imjjtvorą: pamatęs bedžiūstančius kaimyno, sūrius 
jX’ant prielangio, pagriebė juos ir išdūmė, kaip 
;;/;,vėjas.

Šaudymo dar nesigirdėjo. Kazokai ir pės- 
“'■fininkų rusų pulkai pradėjo traukt iš vakarų 
’••riinkui rytų.

Mes pasiskubinom apleisti savo kaimą... 
Motiejus iir mano tėvas susitarė važiuoti gilyn 

^į Rusiją, j Susidarė trys vežimai. Motiejaus, 
8kaimyno, du vežimai'; mano tėvo vienas.

Patraukėme į rytus. Pavažią^us keletą vers- į 
J,|tų sutemo. Motiejienė p Vadę jo protestuoti ir 
jjįįnenorėjo toliau važiuoti, . ,. t

“Klausyk, Motlejatf^WS ji. “Suspėsim, 
h;hrytoj bus kita ūiena. O šiąnakt praleiskime 
•* ’^Čia. ” , '' i

Sustojome netoli Bagasla“ 
‘••Hnio.
••Maliniai miškai.

19141918 Metais ir Šiandien

Nowark N J__Komuniq- turi bflt PareiJ?a remti Ji kiek sa‘*bewails j. ivomuillb ;lint Nuvažiavimas—veltui, pastan- 
ų, Partijos 14-kos metų su-!gomis pašarvotojo S. Damico iš 
kaktųv'ių paminėjimo masi- 
nis susirinkimas įvyks rug
sėjo 16 d., Auditoriume, I 
kampas High ir W. Kinney i rugpjūčiu^\ldld~Y/ kuopa*V Ly- 
Sts. Kalbės d. Earl Brow- 
der, Komunistų Partijos se
kretorius.

River St.
(205-207)

Philadelphia, Pa

Tskių bažnytkie- 
Apielinkė graži; iš visų pusių supo eg- 

_ ______  Oras malonus: nušienautas šie- 
Tuflnas ir eglių sakai neišpasakytai kvepėjo.
3h; Susitiesiem kaldras ir kitokius skarmalus 
.pant žemės ir sugulėm pasilsėti.
trtlj Apie vidurnaktį pasidarė vėsu ir vyram 
;;;,’,*reikėjo j ieškoti malkų, kad susikurt ugnelę. 
;;X^Miegas ne galvoj: visi susirūpiname kelione.

Motiejienė kalbėjosi su mano mamyte apie 
£;;savo vargus, o tėvelis su Motiejum diskusa- 
’;"’Yo, ar jie gerai daro palikdami savo ūkius be 
"■•jokios priežiūros. Motiejus sakė: 
«”•• “Juk dabar tai didžiausia suirutė kaime. 
••»3?Karvės ir kiti gyvuliai neilgai bus daržuose. 
*Sjos išsivaikščios į laukus, į vasaroją ir dar 
Kigali kas nors užmušti. O ugnies gali ir visai , 
7!J!nebūti apie mus... O kas svarbiausiai, tai 
2^nano bitės,” tęsė Motiejus. z 
;h>m “Teisybę sakai, Motiejau. Palikt ūkis be 
^•■priežiūros, tai kriminalis dalykas... Aš pra- 
'“"kaitavau per dešimt metų Amerikoj, kolei su- 
««<>'sitaupiau keletą skatikų; nusipirkau sulūžusį 
Skį; nepaspėjau pastatyti trobesių... O dabar 
Xipleidome viską, išbėgome... baigta... viskas 
^□lueis vėjais,” nepasitenkinusiai kalbėjo tė- 
įyukas. ’ 1 •

Po ilgų diskusijų, Motiejus su tėveliu nu
sprendė grįžt atgal į savo kaimą. Moterys irgi 
Įjrouvo tos nuomonės.

Rytui auštant, susikrovėm visus daiktus i V 
vhgrįžome atgal. Visi jautėmės smagūs.. . Grįž- 
i-Ltame namo...
'X Keletą dienų praleidus, jau girdėjosi kanuo- 
rjjių kriokiinas. Motiejus skubino kasti apka
išą. Jis pasirinko, vietą šąlipiais kaimyno 
lt Aleksos. Vieta gera, netoli upelio, iš abiejų 
Xpusiu statūs krantai.
K “Jau čia tai niekas nepakliudys,” galvojo 
i^Motiejus. i

Rūpestingai užbaigė apkasą: pritiesė ant 
J$emės šiaudų; jo moteris parūpino maisto ke- 
"•4iom dienom.

««*• “Kam tu tiek maisto prinešei?” klausė Mo- 
U’tiejus savo žmonos.

“širduk, juk tu žinai, kad negalima bus no- 
l fiies iš apkasų iškišti, kada pradės ‘bitės’ skrai
dyti.” '

“Taip, taip... gerai kad apsvarstai... ” ma- 
l- loniai tarė Motiejus.
3J.Į O tėvukas tai pasirinko skiepą delei apsi- i 
IL Saugojimo. Kaimiečiai juokėsi iš jo saky-
įV.Siami:
4^0 “Tu, Stasy, darai didelę klaidą. Tavo stuba
XX: : '■ ' . • r-.-

Antram pusmetyj pirmą rugpjūčio, 
Kuomet vargdieniai dirbo laukuose— 
Javus bevalant, po šienapjūtės, 
žmoneliai pasriuvo kraujuose.
Tuomet užgriovė kanuolės pasaulyj, c 
Pradėta kelti kruvinos puotos— 
Grobkauliai laukuose baltavo 
Už plėšikų ir tyronų sostus.
Kunigai 'smarkiai ėmė darbuotis ;
Laimino jie budeliškus jiešmus;
Vergams prisiekas skubinos duoti, 
Me'ldėš už carus, giedojo - giesmes.-
Kraujas ir ašaros žemelę merkė; .
Oras tuojaus pašvinko lavonais; 
šimtais pusgyvius į duobes vertė, 
Beūžiant generolams su ponais.
Milionų gyvybėm jie žaidė, 
Ir išrausė kalnus ir klonius;
Švinu ir ugnim vargdienius svaidė, 
Nuklodami laukus lavonais.
Kapiniais kryžiais apsmaigė kalnus; 
Patys gi sau godžiai pelnus skirstė; 
Už vargšų kančias, gyvastis, kaulus 
Gėrė šampaną, su meilužėmis krykštė.
Kuomet vargdieniai žuvo milionais, 
Storpilviai tik hoteliuose lėbavo; 
Vargšus kunigai apvylė monais;
Su dievais ir velniais jiem primelavo.
Dabar vėl ruošias vargšus žudyti, 
Karui-skerdynei bilionus skaito;
Bet su tuo gal sau dienas suskaityti, 
Nes darbo žmonės jau mirtį jiems taiso.

1 1 •

Miškų

Judaai-Teatras-Komedija-Apžvalga

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
tai pusbadžiai gyvena. Tokia pat padėtis yra 
su Amerikos visais menininkais, i Artistai, 
'piešėjai, tapytojai, skulptoriai, dainininkai, 
kompozitoriai ir eilės kitų, kenčia tokį pat 
skurdą—ekonominę-depresiją, • • e

Kas kita yra Sovietų Sąjungoje. Dar tik 
nesenai Maskvoje įvyko judžių plenumo kon
ferencija. šioje kOnferehcijoje paaiškėjo, kad 
Sovietų Sąjungoje judžių dirva dar toli neiš
dirbta. Tenais yra galimybės temų ir vietų 
judžiams. Sovietų Sąjungoje dar yra tik !,- , 
800 komercinių teatrų. Bet prie jų prisideda 
darbininkų teatrai. Tokių teatrų, kurie yra 
svetainėse, kliubuose, kaimuose, fabrikuose,-r— 
skaitoma apie 32,000.

Visas kitoks palyginimas bus, kuomet paim
sime mes darbininkus, judžių gamintojus, So
vietų Sąjungos. Tenai darbininkų didelė sto
ka, o Amerikoj perteklius. Sovietų Sąjungai 
neužtenka direktorių, aktorių, kuomet čia, 
Amerikoj, jų yra perdaug. Nuo tų trūkumų . 
ir Sovietų Sąjungos judžiai išėjo kai kurie 
silpnesni. Konferencija nutarė, kad Sovietų 
judžių gerinimas tūri būt pirmoj vietoj.

Sovietų judžiai įduos veikalų ir iš senesnių 
klasikų—rašytojų, kaip Puškino, Saltikovo ir 
kitų kūriniai bus rodomi judžiuose. ,

, PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 6 d. rugsėjo draugijų 
svetainėj.

Drauges dalyvaukite skaitlingai, 
nes bus nominacijos į Centro 
dantį' Komitetą. Taipgi yra ir 
kių svarbių reikalų aptarti.

Sekr. M.
(207-209)

Pil
kite-

G.

PHILADELPHIA, PA. .■ 1 .Komun^tų Partijos 14 mętų su
kaktuvių įapvaikščiojimas įvyks rug
sėjo 8, 1983, 8 vai. vakare, Labor 
Institute, 810 Locust St. Visi dar
bininkai privalo atsilankyti į šį pa
minėjimą. Dainuos darbininkų cho
rai, John Reėdo grupė perstatys 
vaizdus iŠ darbininkų klasės kovųj, 
vadovystėje kompartijos. Taipgi bus 
sakoma prakalbos iš Komunistų Part 
tijbs istorijos. Wm. Groper, gabūs 
piešėjas, duos įdomių piešimų.

(207-210)

SHENANDOAH, PA.
Nedėlioję ir panedėlyje, 3 ir 4 dd.

ros Choras rengia pikniką, kurio vie
ta Laudeman Grove Park. Gera pro
grama ir gera orkestrą šokiams. 
KELRODIS: Iš Shenandoah važiuo
kite N. Main St. (Route 142) nauju 
keliu į Ringtown, nuvažiavę į pakal
nę prie pirmos gesalino stoties su
kite po kairei ir ten piknikas.

(204-207)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliška 

draugija rengia “Labor Day Fest-; 
ival”, Olympia Park, Shrewsbury, 
Mass., atsibus pirmadienį 4-tą, Sept. 
Bus duodama specialiai sutaisyta va
karienė, bus įvairi sporto ir dainų 
programa. Pradžia 12-tą vai. dieną. 
Kviečia visus RENGĖJAI.

(204-207)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas at

sibus pirmadienį, 4 d. rugseėjo, 8 vai. 
vakare, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th 
St. Draugai visi dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turėsime daug svar
bių 

. kite
reikalų aptarimui. Nepamirš- 
atsivesti naujų narių.

Sekr. P. KaŠarauskas.
(204-207)

Philadelphia
ROUND TRIP S3OO

BUŠU TRUMPA SUTRAUKA {“L.” PIKNIKĄ:

1331 So. 2nd St.

12th ir Mt. Vernon St
7900 Eastwick Ave
2854 Winton St.,

i

928 Myamensing Avė.
995 N. 5lh St.

2513 Brown St
2715 Allegheny Ave.

4647 Melrose St.

Visi Bušai į Šias Vietas Pribus 10 ir 11 vai. ryte

Nesivėluokit. Busus kontroliuos nuskirti žmonės.
Centre busai bus kontroliuojami su telefonu ir jie

I . ' . . . t
eis per visas vietas. , KOMISIJA.

• ••ui . ‘

Ratersoniečiy Atydai Del Važiavimo
Paskutinis Pranešimas

Į' “Laisvesnipikniką, kuris įvyks rugsėjo 3 d., šį 
sekmadienį, iš Patersono busas išeis 8-tą vai. ryte/ 
nuo 62 Lafayette St. Kurie esate užsiregistravę ir 
vožiuosite, būkite laiku, nes busas nelauks.

Linden, n. j.
LDSA ,5129 kuopos susirinkimas . 

įvyks 5 d. rugsėjo, Rupšio svetainėj,. 
Wood Ave. ir kampas 16 Street. Vi- ■ 
sos narės būtinai dalyvaukite susi
rinkime, nes yra labai svarbių daly-į 
kų aptarti. — 
ir ALDLD 
vauti tame 
kusuojama 
ALDLD kuopos ir LDSA kuopos. Vi- ■ 
si nariai įsitėmykite ir būtinai da
lyvaukite.

Kviečia kuopos sekretorė,
Mary.

(206-207) !

Taip pat yra kviečiami 
165 kuopos nariai daly- 
susirinkime, nes bus dis
kas link susivienijimo

ONE WAY 12.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE ____________ $4.00
WASHINGTON __________ 5;00
BOSTON ________________ 2.00
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH __________ 6.25
DETROIT _______________ 11.75
CLEVELAND____________ 9.00
CHICAGO ____  13.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600 
. * . 111 ■  .........n ————

Newark, N. J. ApieUnkei Žinotina
/

Kas norite važiuoti j “Laisvės” pikniką, kuris įvyks. 
Sept. 3 d. Philadelphijoje, prašome tuojaus užsire
gistruoti pas drg. J. Mikšį, 135 Adams St. arba pas 
drg. M. Dobinį, 152 So. Orange Ave. Taipgi ketverge 
galėsite užsiregistruoti Jurginėje svetainėje, laike 
Sietyno Choro praktikų.

Sietyno Choras, kuris dainuos šiame piknike pa
ėmė 2 busus. Kelionė j abi puses bus nuo $1.00 iki 
$1.25. Mes esame pasirįžę sudaryti šimtą publikos 
iš Newarko į šį didžiausį pikniką. Prašome padėti 
mums atsiekti ,savo pasibriežtą tfkslą. Parodykime, 
kad Newarkas gyvuoja! Gerai pasirodėme “Laisvės” 
piknike Brooklyne, dabar pasirodykime dar geriau.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje ęalitna pirkti vaistus daug 

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

W01 JOS. CAMPA U A V®. DETROIT M,ICH.

• Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvie
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA. 
Mūšų njiltai geri, duona visuomet šviežia ve
žam į Štarus ir stabas, visoj aplinkei Brookly- ? 
no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestas. V. LUKdŠEVIČIA, 'Savininkas.

Elizabeth, N. J. Visuomenes Atydai
Bangos Choras busu važiuoja į šį milžinišką pik

niką ir ten dalyvaus programoje. Kas nori gali va
žiuoti su Bangos Choru. Kelionė $1.00 į abi pusi. No
rintieji važiuoti tuojaus užsiregistruokite kliube, 
408 Court Street.

Scholes Baking. Inc.
PURE RYE BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

Easton, Pa. Visu Atydai!
PASKUTINIS PRANEŠIMAS UŽSIREGISTRAVU

SIEMS VAŽIUOTI BUSU Į “LAISVĖS” PIKNIKĄ 
RUGSĖJO 3-čią DIENĄ, PHILADELPHIJON ;

“Laisvės” Piknikas jau čia pat. |vyks Rugsėjo 3 
dieną, Vytauto Parke! Philadelphia, Pa. Visi užsi
registravę iš Eastono Važmėti į pikniką susirinkite i 
UNION SQUARE (Phillipsburg), tuojaus.už Deleva- 
re tilto, Nedėlioję iš ryto. Busas išeis kaip 10 valan
dą sharp. Būkite laiku idant nepasitikus.

Kaip kitais metais eastonieciai niekuomet nebuvo 
paskutiniai dalyvavime panašiose iškilmėse, bet šiais 
metais Eastonas tai tikrai masiniai dalyvaus “Lais
vės” piknike, nes apart buso, kuris yra vienas iš di
džiausių, važiuoja dar visa eilė privačių mašinų.

Bet kas darosi su Bethlehemu, kad nieko nesigir
di? Nejaugi Bethlemiečiai mano sėdėti namie? Taip
gi ir Readingas tyli. Kame dalykas? Draugai, mes 
jūsų pasigendame. Mūsų dienraštis “Laisvė” kviečia 
mus visus talkon. Priimkime pakvietimą. Dalyvau
kime piknike Rugsėjo 3 d. Juk tai yra mūsų “Lais
vė”—mūsų piknikas!

i Vienas iš Komisijos
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-Bedarbiai Gyvena po Raudona Vėliava
TILLSONBURG, Ont. — Gy- spindi visai kitokį metodai.

Montrealiečiai myli labai daugvenant Montreale ištisus tris
metus, visas mano užsiėmimas planuoti, o to gyvenine neį-

vykdo. Kyla klausimas, kodėl ? 
vien tik del to, kad prie plana-/buvo darbo jieŠkojimas. Kaip 

w, ^ne

greitai surandi, taip greitai! vimo visi prisideda, o prie dar- 
“pameti.” Ne mano vieno toks Į bo labai mažas nuošimtis. To- 
likimas, bet šimtai tūkstančių rontiečiai galima pagirti štai už 
alkanų, apdriskusių darbininkų įneši bet kokį naują■ "y

v, .... * ' sumanymą, tai turi stovėti irvaikšto gatvėmis ir maldauja , \ n • xT • v
. praeivių išmaldų. Tūkstančiai ^d°7bfJ V T*"0’- T ’ 

'■ gyvena užmirščio “dumpuose” *ir ?°‘Skla’ J61gU at-T'.
maitinasi buržuazijos išmato-'saka1’? Vt T* °
mis. Vietiniams darbininkai™60 'da*'bMas pas mumi 
patartina aplankyt tuos "k^ok1 abal P^Mikuojąma ir kas rei- 
.f ■ „ . . . . i kalinga neatidėliojant taisyti,tus’, ir ten pamatys tamsiau-' ...... . . . ;.

, ... * i* Lnrv arohntic End trv»’Anrin_sius gyvenimo vaizdus, kur dau
gelio likimas prie to veda. Iš
aušus pavasariui, jaunesnius vy
rus surinko nuo sūplainių ir iš
vežė į verguvės kempes—į miš
kus, su atlyginimu į. mėnesį po 
penkis dolerius.

^Nelankiusieji sūplainės, liko 
laisvi ir šie dūmė daugiausiai į 
vakarus ant farmų. Miestas 
pasiliko .“švaresnis,” nes nesi
mato ant gatvių tiek driskių, 
kiti net pradėjo tvirtinti, kad 
darbai pagerėjo. Darbai ūžia 
visu “smarkumu,” tik aš vie
nas be darbo, tą retkarčiai^ net 
šeimininkė man primeta. No- 
roms nenoroms, nutariau va
žiuoti į vakarus ant farmų. Ke
letas susitarėm, bet žinios vie
na paskui kitą plaukia, kad jo- į 
kiu būdu negalima gauti darbo, 
priežastimi perdidelio skaičiaus 
bedarbių privažiavimo; dai’ ir 
ten tiesioginiai išsivystė plėši
mai.
Tokiu būdu policija pastojus vi- 

' sus kelius ir neleidžia. Liko tik 
viena išeitis, sėdėti vietoj ar va
žiuoti ant tabako farmų, kur 
nuo Montrealo randasi 600 my
lių. Geriau važiuoti, nei ne
kaip mieste pusbadžiai gyventi. 
Išvažiavom daugelis, bet koleik 
pribuvom iki vietos, nei vienas 
neliko iš mūsų tarpo nesusižei- 
dęs. O vienas anglikas, dava- 
žiavus lig . pat .p^ėid^ujajpęs 
vietos-Delhei, važiuojant "per tn- 

' tą 45 pėdų augščio, finsirito nuo 
“freito” ir tarp skalų surado 
amžiną ramybę!

Toronte Susipažinimas sic 
Draugais

Po ilgos nuovargio kelionės, 
keletą valandų apsistojau To
ronte. Aplankiau drg. Šimkū
ną ir Strariavičių. Jie apipylė 
įvairiais klausimais, į kuriuos 

r aš tingiai atsakinėjau, nes bu- 
■Vau baisiai nuvargęs. Kai ku- 

I riais žvilgsniais montrealiečių 
atsilikimą organizac. dar
be norėjau pateisinti, kad di
desnis yra reakcijos spaudi
mas, prie to prisideda nemažai 
kun. Bubinas. Jie tiesiog pra
dėjo juoktis iš mano tokio pa
sakymo, sakydami:

—Bubinas! Duokite jus jį 
mums į Torontą ir matysite, 
kad nebus Bubinas, tik Bubinė- 
lis.

Delei aiškumo, jie nurodinė
jo, kaip kovojo prieš kun. Gar
mų, kuris liko prieš mases tik 
šešėlis.

Bedarbių Tarybų organizuo
tumo klausimas stovi gan aukš
tai, galima palyginti su Mon
trealo priemiesčiu Wilimardu. 
Vienas iš svarbiaiišuĮ, kas pas 
juos galima pasimokinti,—savi- 
kritikoj klausime. Tiesa, pasku
tiniu laiku ir pas mus buvo šiek 
tiek pajudintas tas ‘ klausimas 
sieniniame laikraštyje, “Budin- 
tojyje.” Aiškiai pasirodę,) 
toli mes buvome likę nuo savį-/ 
kritikos. Lyg netyčiai, -kaip 
prieš kai kuriuos buvo pastaty
tas veidrodis 'ir pamatę savo 

e veidą, nusigando... Pradėjo 
| ’ grasinti korespondentams, kam 

taip išbjauriojo veidus. Nenorė- 
- < jo patys save pažinti. Tai bu

vo klaida draugų, kad pamažu 
nepastebėjo klaidų anksčiau. Sa
vaime tie draugai būtų taip ne- 

t nusigandę.
Torontiečiai savikritikos ne

bijo, kas aiškiai parodo, kuomet 
paklausiau, ar yra pas jumi 
sklokininkų, jie atsakė, kad 
senai apie tai jau užmiršę.

Organizaciniame darbe at-

_________------ f,,,,., f . Į--------------- 
todėl leidausi per farmas jieš- 
koti daro. Darbą gavau. Atly
ginimas : į dieną doleris ir pusė. 
Darbo valandos nuo 12 lig 16. 
Maistas pats paprasčiausias ir 
tai negali žmogus ramiai paval
gyti del tų musių. Nesvarbu, 
kad.'’jos užgulę visą stalą, bet 
šaukštą pasisėmęs neši į burną, 
tai vejas, rodos, norėdamos at
imti, bet nepajėgdamos, iš pa
vydo, štai ir pasiskandina šauk- 

I__ Tokiu būdu negali ramiai
i pavalgyti. Nėra ko norėti, kad 
| darbininkas dabar galėtų ra
miai atsilsėti ar sočiai pavalgy
ti, kol nebus visi parazitai iš- 

, naikinti.
Farmų Darbininkas.

* Nėra ko stebėtis, kad torontie- , 
čiai praktiškesni organizacinia-' 
me veikime ,nes jiem buvo dau-į 
giau progų pasimokinti nuo' 
Jungtinių Valstijų draugų. Ašį 
tikiuosi grįžti pro Torontą 
reikės nuosekliau susipažinti 
visu veikimu. ■,

PITTSBURGHO IR APIELIN
KĖS ŽINIOS

(Tąsa nuo 8-čiO pusi.)
ten jaunuolių susirinkimą.

Rugs. 4 jis bus spaudos pik
nike ir kalbės jaunuolių klau
simu, 5 bus susirinkimas Dai
lės ratelio ; 6 bus susirinkimas i 
East Pittsburgh apielirtkėj, 7 
New Kensington, 8 Courtney, 
9 Soho^

Rugsėjo 10 šaukiama visos Į 
Pittsburgho apielinkės jaunuo-l 
lių konferencija, 1335 Medley ,' 
St. Prasidės 1 vai. po pietų.' 

i Vakare bus jaunuolių vakarė-!
Kviečia-!

konferen- i

ir _res su

Darbo Bejieškant
Torontą apleidęs, pusė po tri

jų naktį jau buvau Londone. 
Londonas pasakiškai gražus 
miestelis. Gatvės tiesiausios, 
apsodintos lapuotais liemenin
gais medžiais, atrodantis lyg 
parkas. . Neveltui tokiame ma
žame miestelyje apsigyvenę de- 
šimts milionierių. Gražu būtų 'nš'torPačioi"viet^ 
gyventi, bet ne del manęs arki< mi visi rengtis prie 

j to tokio. Ką begalvoti apie gy- cjjos jr vakarėlio.
venimą, kad nėra kaip pusba
džiai pragyventi. Londonas 
skaitosi laimingas miestelis, nes 
nėra bedarbių. Tam yra val
džios ofisas, kuris aprūpina vi
sus bedarbius. Pats aprūpini
mas paprasčiausias. Atvykęs 
tuoj turi užsiregistruoti ir lauk 
kol pakvies. Nesvarbų, -__
lauksi: metus ar menesį,' bet kas 
gali laukti, kaip toks brangus 
pragyvenimas. Todėl “pasinai
kinus” ir bedarbė.

Aš, neužsiregistravęs, tuoj 
smukau į Delhei, kurio apielin- 
kėj vien tik tabako farmos. At
vykęs, nusigandau, pamatęs pil
nus pakelius nugultus bedarbių 
su tarbomis, maišais, o mieste
lyje, papifbdo, dar daugiau. Nu
stebęs kfeusiu, iš kur čia tiek 
daug piJiVažiavo. Nepažįstama
sis mane nuramino, sakydamas: 
—“Visai nedaug. Tai nieko 
nereiškia, šitie visi tik atva
žiavo ,tuoj išvažiuos.
ti atvažiuos, taip ir mainos, neš 
pragyvenimas brangus, o pini
gų neturi. Ten krūmuose yra 
apie 500 bedarbių apsistoję, tai 
skaitosi nuolatiniai gyventojai.”

Įdomu man buvo pamatyti 
krūminius “nuolatinius gyvento
jui.” Nieko nelaukęs, leidausi į 
tą nurodytą vietą. Iš tolo pasi
matė raudona, plevėsuojanti 
vėliava ir judantis, nemažas 
būrys žmonių.

Bedarbių gyvenamoji vięta 
atrodo lyg kokių laukinių žmo- i 
nių kaimu ar miesteliu. Netoli- 
mai nuo kelio, visa eilė nusta-’ 
tyta būdomis. Tiesiai driekiasi 
per vidurį kelias, o vėliau iš
draikytos būdos po visus krū
mus. Paklausiau pas “vietinius' 
gyventojus,” ar neateina polici
ja ir ką jie sakytų už “sovietinę 
tvarką.” Jie atsakė, kad buvo 
kelis kart, bet’ vėliavos nedrįso 
-'nuimti, ir jeigu būtų bandę,; ne- 
taip lengvai būtų nuėmę.

Neteko man ilgiau apsistoti, 
nes* srtfulkių’ nei cento neturėjau, > ( C* \ • • r * I

Biuras.
. *----------- . . . !Bedarbiai Rengiasi Prie i

Demonstracijos 1
North Sides bedarbių tary- • 

ba rengiasi suruošti didelę do-( 
monstraciją reikalavimui dau- i

1 • VI 1 1 v.kiekl&iau paselpos, drabužių, ceve-
Įrykų, vaikučiams pieno, taipgi 
anglies ir kitų reikmenų.

Kasdieną bedarbių tarybos j 
atstovai priduoda reik-alavi-i 
mus įstaigoms. Draugas Sla
vickas smarkia kovoja už be
darbius. Jo vadovybėj dauge-| 
lis bedarbių gavo visokių reik-: 
menų. :

Bedarbių Tarybos susirinki
mai įvyksta kiekvieną ketver- 

1335 Medley St. Praside- 
7 :30 vai. vakare.

Bedarbis.

gą, 
da

Piliečiams Pastaba

Rytoj ki-1 Rugsejo 6 d. yra paskutinė
užsimokėjimui balsavimo 
sų, kad galėjus dalyvaut 
savime. Vieta: Iždininko 
tinėj, Room 108, senojoj 
auzėj.

Piliečių registracija bus rug
sėjo 7 iki 12, taipgi rugsėjo 
16. Piliečiai kviečiami užsire
gistruoti ir dalyvauti balsavi
muose. Kuomet 
ateis, balsuoti už 
kandidatus.

tak- 
bal- 
raš- 
kot-

balsavimas 
darbininku v

Pilietis.

Tel. Porter 3789

DR. 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 ryte v

i;; JUOZAS KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas ' Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- , 
tarnavimas Bus atatinka-' 
minusias 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

NEDELIOJE!
Masiniai Traukime į Philadelphijos"LAISVES” PIKNIKĄ

įsitempkite Šias Svarbias Dovanas
Iš Re a d in go 
Jaunuoliai su 
P h iladelphijos 
Jaunuoliais loš 

Base Bali

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

PIRMA DOVANA NAUJAS PLYMOUTH AUTO, 1933 MODEL $621

Nuo THORNTON-FULLER C O., 1213 N. Broad St-, Philadelphia, Pa.

2. ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS, 1933 MODE
LIS, $50.00. Dovanojo John Bakenas, 216 Girard Ave.

Philadelphia, Pa.

Dovanojo L. Dubrow & Sons, Ine.
420 So. St, Phila., Pa.

3. PHILCO JUNIOR RADIO, MODELIS 1934, $18.75

Nedėliojo, 3 Rugsejo-September, 1933
VYTAUTO PARKE,

HULMVILLE PIKE IR GALLOWAY RD., PHILADELPHIA, PA.

Prašome įsitėmyti, jog ta vieta yra tik 8 mailes nuo Trenton visai pabaigoje Phila- 
delphijos miesto ribų. Nuo New Yorko važiuojant, nevažiuokite į patį Philadelphi- 
jos miestą.

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

5 1 . ’ '

Gera Orkestrą Grieš Šokiams; A. Bimba, Laisvės Redaktorius Sakys Prakalbą
į VAŽIUOKITE BEVARGO BUSAIS. BUŠAI IŠEIS IŠ ŠIŲ VIETŲ:

1331 So. 2nd St., Phila. 1-rną vai. po pietų; 028 E. Moyamensing Avė., Phila. 1-mą vai. po pietų; 658 N. lOth 
St., Phila. 1-mų vai. po pietų; 4647 Melrose St., Frankforde, 1-mą vai. po pietų; 2854 Winton St., Pontbreese, 
1-miį vai. po pietų; 2619 So. 76th St., West Phila., 12val. vidudienį; 995 N. 5th St., Phila., 1-mą vai. po pietų.

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

Šiemet daug žmonių suvažiuos iš tolimų kolonijų su busais. Programa bus įvairi ir turtinga.

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

Su automobiliais važiuokite tais pačiais keliais iki karas No. 66 sustoja, iš čia važiuokite tiesiai apie mylę 
ir pusę už antrų trekių svičiaus, netoli bažnyčios, sukit po kairei ir važiuokite keliu No. 513 apie pusantros my
lios. Galima važiuoti ir Roosevelto bulvaru iki South Langhorne ir sukit į Bellevue Ave., po dešinei į kelią 
No. 513 ir važiuokit 4 mylias į pikniką.
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Visiį Forest Parką Ši'į;'™“T“'“' “ * 19 *LA“5'“*vow
Sekmadienį

Nutarta 18 Nuoš. Nu- Be “Karfėrų” Pakėlimo 
mušt Baso ir Elektros Bankieriai Neduosią 
Kainą Queens Vartot. Miestui Paskolos

NEW YORK. Public ■.____ ... ■ ■ - NEW YORK. — Miesto val- 
Service Komisija nutarė, kad^yba prašė 72 milonų dolerių 
Queens paviete turi- būt nu- naujos paskolos iš didžiųjų 
mušta vartotojams gaso ir bankierių. Ketvirtadienį ban- 
elektros kaina 18 nuošimčių, .kierių sąjunga atsisakė skolin-

Komisija nurodo, kad 
Queensboro Gas ir Electric valdininkai . ketino gaut 
Kompanija , per penkis, metus milionų daugiau įplaukų 
savo 'šeHninkkmą 'išmokėjo 
daugiau pelno, negu jie buvo^clel nėra gero užtikrinimo už 
išviso įdėję kapitalo, pirkda- naują paskolą.
milto biznio serus. Tuo pa-I yra manoma, kad miesto 
čiu laiku kompanija padidino ; valdžia, aptaksuos kiekvieną 
savo perviršio iždą nuo buvu- ,važiavimą požeminiais gelžke- 
sių $474,480 iki dabartinių ];ajs jr gatvekariais 
$3,143,021 ir kompanijos re-. 
zervai paaugo nuo 
323 iki $2,447,740.

Pagal komisjos patvarkymą, I ■ 
nupigintas mokėjimas už elek- • ^acĮ 
trą ir gasą turi prasidėt nuo pakenktų demokratams 
lugsėjo 15 d. Bet kažin ar: 
kompanija pasiduos. Juk 
Public Service Komisija buvo 
“numušus” gaso ir elektros 
kainas New Yorke; bet kom
panijos kreipėsi į valstijos 
augščiausią teismą, kuris jau 
panaikino numušimą bent lai
kinai.—Teismai atviriau tar
nauja kapitalui.

, Demokratų komisija nori 
paprastiems piliečiams pasiro
dyt gera, kol praeis rinkimai. 
Rinkimams praėjus, kartosis 
senoji istorija.

ti. Bankieriai nurodo, kad
30

miesto iždą, bet negavo; to-

LORIMER RESTAURANT
< LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Didžiajame Now Yorkė da-i 
bar yra 19 alaus bravorų. Sta-

i $3,000,000 PRIEPLAUKOMS
NEW YORK._ _ t . Washing- tomą dar daugiau.

:1 kp. ir Bedarbių Tarybos Lie- tono valdžios paskirta virš 3 į
Rugsėjo 3 d. įvyksta LDS.

.tuvių kuopos linksmas išvažia- imilion^i dol. pagerint prie-i 
i vimas Forest Parke. Visi ku- j plaukoms New Yorke iii 
i rie tik galėsite, esate kviečia- j Brooklyn©.
j mi kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti ir paremti šias darbininkiš
kas organizacijas. Užkandžių 
ir gėrimų bus iki valiai. Tad 
iš namų vežtis maistą neapsi-

i moka.
Į

Nuoširdžiai kviečia
Komitetas

ATITAISYMAS REPORTE
RIO PRANEŠIMO

I

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Pries Republic Teatrą

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
, Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
■ • ■* < t

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
Brooklyn, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

, arba gal 
stačiai pabrangins tą važinėji- 

$1,343,-; ma, idant padidint įplaukas
l miesto valdonams ir bankie-

* I . •

_-»'riams. Vienas keblumas, tai 
karfėrų” padidinimas 

atei
siančiuose rinkimuose, kurie, 
įvyksta lapkričio mėnesį. To
dėl demokratų valdžia steng
sis palaikyti penktukinį va
žinėjimą iki rinkimų. O jeigu j 
bus išrinkta, tai padarys, kaip j 
reikalauja jos ir bankierių 
seniai.

Ar vienas parvažiavai?” 
ar vienas ar 

Aš atsakiau : “ži- 
” Taigi, re- 
remdamasis, 
parvažiavau 

pasa-

Sugrįžus man iš'Lietuvos ir 
susitikus “Laisvės” reporterį, 
pastarasis pirmiausia užklau- 

|sė:
(turėjo mintyj, 
su pačia).

’noma, kad vienas, 
porteris, tuomi 
parašė, jog aš
nevedęs, šiuomi turiu 
kyt, jog prieš pat išvažiavimą 
iš Lietuvos Amerikon apsive
džiau. Gal šis pranešimas nu
ramins, tuos, kurie tiek daug 
susirūpinę šiuo dalyku.

P. Šolomskas.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistanty Hamburgo univcraitoto 
klinikų).

, LIGOS: Odos, kraujo ir Jytics-šlapinifaoHi 
organų. BcskauKiniH gydyman garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir sooo 
“ŪMI egzaminavimas

Telephone, Evergreen 6-5310

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

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip- ; 
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.;

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

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

Mūsų darbas yra artistiškas. I

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
p ui kiausi.

STOKES

Sukčiaus Strack Byla

BOMBA MAKARONŲ 
DIRBTUVĖJ

J. GARŠVA

Komunistiniy . Rinkimų 
Vajaus Reikalais

NE^W YQRK. -r..Organiza
cijos turėtų uŽsišąkyi gūzikų

qbal$iių “Balsuokite, už kos 
^lui^istuš.’’^ Tfe o b a 1 S i n i Al 
ženklai parsiduoda po num. 
799 Broadway, raštinėje ko
munistų rinkimų kampanijos 
komiteto.

Vengrų Darbininkų Draugi
ja pirmutinė nusipirko tų 
ženklų,.už $10, kuriuos platins 
tarp savo narių ir kitų darbi
ninkų.

šeštadienį, rugsėjo 9 d. visos 
komunistų sekcijos laikys kon
ferencijas, kur bus diskusuoja- 
ma darbininkų reikalai, suriš
ti su šiais rinkimais, statoma 
tpikalavimai bei užginama 
Kom. Partijos kandidatai: į 
majorus Robert Minor, į mies
to iždo kontrolierius Wilhel
mina Burroughs, į miesto ta
rybos pirmininkus Ben Gold 
ir kt.

, Brooklyn© - Williamsburgo 
lietuvių darb. organizacijos 
privalo turėti savo delegatus 
rinkimnėj konferencijoj, 
įvyks ateinantį šeštadienį 
num. 61 Graham Ave.

kuri 
po i

į;' ‘ Vieša Padėka

BROOKLYN. — Nežinia 
keno padėta bomba išnešė 

i langus makaronų dirbtuvėj, 
So. 11 St. ir Kent Avė. i

Graborius (Undertaker)

byla

ANT KAPŲ PERSIPJOVĖ 
GERKLĘ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Yorkvillėj prasidėjo 
prieš Lorenz Strack, kuris dik- 
čiai pinigų prisiglemžė, par
davinėdamas žmonėms bever
čius Šerus, žadėdamas milži- ; arnžiaus.

JI pykęs su pačia.hiškus nuošimčius už pas 
laikomus pinigus ir - tt. Tas ’ 
sukčius 'prigaudinėdavo ir be- SUgydytas. 
darbius, imdamas iš jų po $25, ‘ 
$50 ir daugiau, užtai žadėdA- 
Hias gerus darbus, kurių be- 
dhrbiai niekad negaudavo.

BROOKLYN.— Ant Linden 
; Hill kapinių persipjovė gerk
lę John Waytyshyn, 35 metų 
,_______ Sakoma, buvo susi-

Paimtas į li
goninę; nežinia, ar gąles būt

PASIKORĖ KAREIVIS
Governors Islande pasikorė

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! 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.

Brooklyne:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street 
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

VARNAS VARNUI AKIES 
NEKIRS

BUCK-HORN BAR & GRILL

YORK. — Jungtinių 
apskrities prokuroras 
paskelbė, įvardyda- 

kad

Puikiausias pasilinksminimas suba- 
tos vakarais gražiai įrengtoje vieto
je, kur šokiams griežia gera muzika.

Uždyką Duodame Valgių 
lietuviška užeiga,

Prašome

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniij
• Y ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

f PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

NEW 
Valstijų 
Medalie 
mas kelis politikierius,
miesto valdininkai daro biznį 
iš kriminalistų raketierių. Bet 
po to jis tuojaus pats rezigna
ciją padavė. Vadinasi, tegul 
kas kitas, o ne jis traukia juos 
atsakomybėn. Tai pilietiška 
“drąsa,” ar ne ?

PLAKS RAKETIER1US?

Tai yra 
linksma bus visiems, 
eiti.

146-09 Jamaica
Jamaica,

Avenue

PRAMOGOS

kur 
už-

Ofiso

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

iš ryto iki 9 vai. vakaro.
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
rengia parengimą 14 dieną spalių 
(October), savo name. Prašome Į 
darbininkiškų organizacijų nieko ne
rengti tą dieną.

S. Massulis.
(206-207)

valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston , Street 
3rd Avenue and 14tį Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.
685 Washington Street
6th Avenue -and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO , SPECIAMSTAS
Gydau Qmiaa ir chroniikaa vyrq Ir 

moterų liras kraujo ir odoa
Padarau ■ iityrimua kraujo ir ilapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandoa PriSmimoi

Ryte nuo 10 iki 1. Po piety nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2180

Draugijoms, organizacijoms, 
taipgi draugėms ir draugams, 
visiems abelnai ir kiekvienam 
skyrium, pareiškiu savoj nuo
širdų ačiū už paskutinį patar
navimą mano mirusiai žmonai 
Adelei Kaškiaučienei, laike • 
jos šermenų rugpjūčio 23 d. '

Ortii esant lab&i audringam, I 
nebuvo galima tuo tarpu ata
tinkamai -atsidėkubti; tai pri- ' 
imkite, draugės ir draugai, 
npafto širdingą,padėką per mū
sų dienraštį “Laisvę.”

j Tadas Kaškiaučius. 
Nekark, N, J.

BROOKLYN. — Kings pa
vieto grand džiurė įteikė rei- — 
kalavimą teisėjui Alonzui G. 
McLaughlinui, kad būtų prie 
stulpo rišami ir plakami rake- 
tieriai ir kiti didesni krimkjS. 
nalistai. Toks sumanymas yra 1 ?A*'^ “v -“T8 s“s,r'"K™i!s 

, ... i įvyks pirmadieni, 4 rugsėjo (Sept.),: paduotas jau Washington© se
natui. To reikalavo ir buvęs 
policijos komisionierius Mul
rooney. Nėra abejonės, jeigu 
sumanymas liktų įstatymu, jis . 
būtų naudojamas prieš geriau- ■ 
sius revoliucinius darbininkus. |

SUSIRINKIMAI
Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

BROOKLYN, N. Y-
APLA 22 kuopos susirinkimas

“Laisvės” raštinėje, prasidės 8 vai. 
vakare. Visi .nariai susirinkite ir 
naujų atsiveskite.

(207-208)

Į REIKALAVIMAI
■REIKALINGAS PARTNERYS 
i S T ( • • ) ■ ,i Reikalingaš partnerys prie geso- 
! lino ’ Stoties biznio—‘^Gas Filing.” 
j Statom dvi stotis labai geroje biznio 
■ vietoje Newark o mieste, tat reikia 

f QUEENS. — Yra paimtas partnerio, nes vienam dvi stotis tin- 
itardyman turčius Ban. Mitch-.siu <lirbti p<e to biznio.
iell, ką tik sugrįžęs iš Europos, reikalinga $2000.00. Reikalaujant, 

sutinku įdėlius grąžinti. V. Padžiu- 
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(205-210)

TURČIUS ĮTARIAMAS 
ŽMOGŽUDYSTĖJ

i kaipo Nužiūrimas užmušėjas 
!H. S. Sanbornoh gelžkelių mi- 
|lionferiau8. Sanborno lavonas 
i buvo pernai atrastas ž’emėmis 
apkapstytas ; ties Bayside, 
Queens.

BEŽAIDŽIANT ANT STOGO 
UŽSIMUŠĖ MERGAITĖ,----- į-----;

Trys Gaisro Aukos
, : JERSĘY CITY.
deginimu mirė ir du broliai mergaitė Mary Fafferty pra- 
Mabel Wejmeriūtąs, kuri, už- laužė stogo langą ir krisdama 
sfmušė, šokdama iš degančio . užsimušė su^ šuniuku, pereitą 
namo pereitą trečiadienį. | ketvirtadienį.

BRONX. — Bežaisdama su

IŠRANDAVOJIMAI į

P A S I R A N DAVOJA fornišiuotas 
kambarys vienai ar dviem ypatom, 

norint galima pagaminti ir valgį. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 881—3rd 
Ave., Brooklyn,,N. Y., vienais trepais 
į viršų.

- Del ąpsi- šuniuku ant stogo, 10 metų
(205-207)

PASIRANDAVČJA Bjgmžūs gyve
nimui kambariai su' visais paran- ' 

kųmąis ir labai patogi, gyvenimui 
viėtJa. Ralida tilt )$2K00. Kreipki
tės: 976 E. 96th St., Čanarsie, N.Y.

(205-207)

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS And pleasure cars repaired

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius.1 Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

i ' ■ ; ' J ■ ■' * ' ' ‘

‘‘ Wėldirig-Straightening-Body Work-Ducq Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

1 1. - » ■* * .» •* • y f ' :‘,wJ i

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

Evergreėn 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting y

Art Decorating
' Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame Iron-- 
tus, sudedame duris ir įdedame šie- S 
tus. (screens) i j duris, langus ir- 
porcius Dengiame stogus visokiems į 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y. 1

188 South 3rd Street
v Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien ateiki- 
te delei sayo svei- 

1 katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin- 

v jrfRi ta, kaip jūs fiziši- 
ka* stovite.

f Odos Nušašeji- BSy f mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu- 

fupf mas, Skilvio Žar- 
nų ir Mėšlažar- 

( nes Ligos, Nervų
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. < 11

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La- 
borątoriniąi Tyrimai, Serumų bei 
čiepų IŠmirkštimai.

Prieinama Kaina . , > . 
Sąlygos pagal jūsų išgalę - 

Ištyrimas ir 
KALBAM

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

O

PR. ZINS
HO East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW Pe BALLAS 
(BIELfi U SK AS) 
G R A B O K i U S

& UNDERTAKERS HND EMBALMERS 
f 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ V!SUiŠALlU,'' IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBA! AMBULANSINį , AUTOMOBILIU, 

L KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEK( MIRUSIOMS MOTERIMS) 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, V|ETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' *

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

. , • MUSU RAŠTINE ^TDARA DIENĄ, IR NAKT(. MŪ9U 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 
nuo 6 iki 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

; Kampas E. Urd Si.
O NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 11 vai. ii ryto

i -ip

i ■ ;1 ) 1 ( ■\




