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. KRISLAI
Vis Arčiau Karo. 
Prieškarinis Kongresas. 
Kuboje Revoliucija. 
Nauji Skaitytojai. 
Orlaivių Nelaimė.
Rašo VAESJI^čIO SŪNUS

Belgija paskyrė tvirtovių bu- 
davojimui $60,000,000. Tvirto
vės bus budavojamos išilgai 
B e 1 g i j os-Vokietijos rubežių. 
įam tikslui užtraukta nauja vi
dujinė paskola.

Amerikos generolas R.L. Bul
lard rašo, kad pastaruoju laiku 
Anglija išleido budavojimui 
naujų tankų $30,000,000 ir pa
sigamino 266 vidutinio dydžio 
tankas ir 60 lengvų ir greitų, 
keletą sunkių, 364 šarvuotų au
tomobilių, 300 kulkasvaidžių ve

dimų ir 204 kanuolinius trakto
rius. Kitokiems armijos me- 
chanizavimams išleista $100,- 
000,000.

Francija, Italija, Lenkija, 
Jungtinės Valstijos, Japonija ir 
visa eilė kitų imperialistinių 
valstybių įsitaisė mechaniškas 
priemones net raitarijos perga
benimui.

A> Japonijos imperialistai pa
reiškė, kad truks plyš, o jie ka
ro laivų budavojime nepasiduos 
Jungtinių Valstijų imperialis
tams. Australijoje Anglijos 
imperialistai veda kampaniją 
už budavojimą naujų karo or- 

v laivių. Jie reikalauja, kad kiek
vieno didelio fabriko darbinin
kai sudėtų pinigų pakankamai 
išbudavojimui vieno karo orlai
vio.

------—.
, Kiekviena diena atneša vis 

naujus davinius apie imperialis
tų ginklavimąsi. Tas gi reiškia, 
kad prie naujo karo mobilizavi- 
masis ir prisirengimas eina vi
sais garais. Dar niekados pir
miau taip nebuvo įtempti impe
rialistinių grupių reikalai, kaip 
jie yra dabar. Pasaulinė Ekono
minė Konferencija pakriko, to
dėl, kad dabar imperiaifstai jail 
negali nė vieno klausimo susita
rusiai išrišti. Kiekvienas tik ir 
tyko, kaip apmauti kitą.

Prieš imperialistų ruošimąsi 
karan darbininkai privalome 
kovoti. Jungtinėse Valstijose 
yra šaukiamas darbininkiškų or
ganizacijų prieškarinis kongre
sas 29 ir 30 dd. rugsėjo ir 1 d. 
spalių. Kongresas įvyks New 
Yorke. Visos apielinkės orga
nizacijos privalo jame dalyvau-

Rugsėjo 22-rą dieną Paryžiu
je įvyks Jaunuolių Pasaulinis 
Kongresas, kuris bus vyriausiai 
tam, kaip sėkmingiau kovoti 
prieš imperialistų ruošiamą 
naują pasaulinį karą. Į tą kon- 

^gresą siunčia delegatą ir lietu
vių jaunuolių judėjimas. Visų 
darbininkiškų organizacijų pa- 
'reiga suteikti finansinės para- 
'mos, kad mūsų delegatas galė
tų dalyvauti..

Kuboje nauja revoliucija. 
Jungtinių Valstijų imperialistai 
pasiuntė karo laivus ir’mobili- 
zuoja marinus sukriušinimui 
Kubos darbininkų revoliucijos. 
Mūsų pareiga pareikšti griežtą 
protestą prieš viešpataujančią 
klasę^ reikalauti, kad J. V. at
šauktų iš Kubos savo jėgas.

Pastaruoju laiku mes gavome 
nemažai naujų skaitytojų dien
raščiui “Laisvei”. Daugelis 
darbininkų patys užsirašo. Mū
sų supratimu, kiekvienos koloni
jos draugų pareiga matyti lie
tuvius darbininkus ir pakalbin- 

4 ti, kad jie skaitytų savo dien
raštį.

Rugsėjo 6-tą dieną atėjo žinia 
iš Maskvos, kad orlaivio nelai
mėje žuvo aštuoni SSSR pilie
čiai ir jų tarpe keletas oriaivi- 
ninkystės vadų. Palyginamai 
su Amerika, Sovietų Sąjungoje 
orlaivinių nelaimių mažai, bet 
ir ten jų visiškai išvengti nėra 
gali/na. SSSR orlaivių linija 
tarįe Maskvos Berlyno veikia

S 1928 metų, ir, kol kas, dar

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadieniu

Išmes ant Gatvės 2,500 
Šeimyną Clevelande

CLEVELAND, O.—Real
ty Owners Association nu
tarė išmesti laukan ant gat
vės 2,500 šeimynų, kurios 
gyvenai tos kompanijos stu- 
bose. x

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Livingston, Mont.-—Frank 

Childs nutarė studijuoti pa
dėtį meškos, kuomet jinai 
“užmiega” per visą žiemą. 
Niekas iki šiol dar nėra tik
ro tyrimo padaręs.

Chicago, Ill.—Loren Mor
rison, 80 metų amžiaus, su
laukęs sukaktuvių, pirmu 
sykiu savo^'gyvenime užsirū
kė cigaretą ir skrido orlai
viu.

Belgija.—Profesorius Ein
stein gavo pranešimą, kad 
Vokietijos fašistai yra pa
žadėję $20,000 markių už jo 
galvą!

Geneva. — Žydų Pasauli
nės Konferencijos komite
tas užgyrė boikotąvimą Vo
kietijos produktų.

Berlyn. — 'Hitlerio val
džios prokuroras Werner 
pareiškė, kad jis niekįp dau
giau neturės su tarptauti
niais akvokatais, kurie nori 
apginti Vokietijos komuni
stus Torgler, Dimitroff ir 
kitus.

Cleveland, O.—Pareikala
vus NRA administracijai, 
miesto gatvekarių darbinin
kų unija nutarė atidėti 
streiką neribotam laikui.

Madrid. — Premjeras Az- 
ana vėl buvo padavęs rezig
naciją, bet prezidentas Zam- 
ba vėl ją atmetė. Ispanijos 
valdžioj prasidėjo krizis.

London. — Laukdami pa
naikinimo prohibicijos, Am
erikos degtinės šinkoriai jau 
yra užsisakę Škotijoj 500,- 
000 galionų svaigalų. Viso 
būsią supirkta iki 5,000,000 
galionų.

Trenton, N. J.—John Pa
lus, 46 metų amžiaus, nutei
stas visam amžiui kaleji- 
man, pasikorė valstijos ka- 
Įėjime. Jis paliko žmoną ir 
tris vaikus. ‘ . t' • ,‘ \
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DAR VIENUOLIKA KOMUNISTŲ DARBININKŲ 
PO HITLERIO VALDŽIOS KIRVIU VOKIETIJOJ

BERLYN. — Tik į vieną kams bū§ nukapotos galvos.
H zl 'X7’zxlziz\4-i-iz\n Tin Tnitm V O n Q i4nltrxm_rugsėjo 7 d. Vokietijoj kru

vinoji fašistų valdžia nutei
sė mirtin vienuoliką komu
nistų darbininkų. Duessel- 
dorfe devyniems darbinin-

ten nebuvo nei vienos nelaimės. 
SSSR orlaivininkai 
yra ant augštesnio 
Jungtinių Valstijų 
kus.

ir mašinos 
laipsnio už 
orlaivinin-

BROCKTONO - MONTELLO ČEVERYKĮJ 
DARBININKAI STOJA} KOVĄ UŽ SAVO 

TEISĘ ORGANIZUOTIS IR KOVOTI
(Specialis Pranešimas nuo 

Mūsų Korespondento)
MONTELLO, Mass.—Be

veik visose dirbtuvėse dar
bininkai sukilo ir nori atsi
kratyti nuo Boot and Shoe 
Workers reakcinės unijos ir 
nuo prezidento NRA. Rug
pjūčio 31 d. W. L. Douglas 
Shoe kompanija atleido ke
turis lietuvius darbininkus 
todėl, kad jie atsisakė pri
gulėti prie senos kompanič- 
nos Boot and Shoe Workers 
unijos. Pasekmėje to dar
bininkai sustojo dirbę visuo
se rūmuose ir sėdi šapoj iki 
paskirto laiko. O vakare 
tuoj po darbo Lietuvių Tau
tiškame Name turėjo masi
nį mitingą. Nutarė streiką 
ant darbo tęsti ir toliau, kol 
bosai priims atleistus darbi
ninkus ir pripažins naują 
Brotherhood uniją. Čionai 
dirba penkiolika šimtų dar
bininkų.

Rugsėjo 1 d. darbininkai 
taip pat suėjo į dirbtuvę ir 
sėdėjo* per • dieną,; • Tas pats 
atsitiko ir kitose dirbtuvėse, 
kaip tai: Diamond Shoe Co., 
kur dirba- dvylika šimtų 
darbininkų, Field and Flint 
Shoe Co., Stone Farlow Co., 
Freeman Shoe Co. ir tt.

Rugsėjo 5 d. darbininkai 
rado šapas uždarytas Doug
las, Stone Farlow ir Freed
man kompanijų.

Darbininkai laiko maste 
nius mitingus Lietuvių Tau
tiškam Name po kokius tris 
į dieną. Darbininkai nori 
atsikratyti nuo senosios uni
jos ir reikalauja, kad pripa
žintų naują. x

Darbininkams vadovauja 
Brotherhood of Shoe and 
Allied Craftsmen unija. 
Darbininkuose eina bendras 
frontas. Visi laikosi ant 
šimto procentų.

Šiandien sustojo dirbę 
Doyle Shoe kompanijos dar
bininkai todėl, kad kompani
ja atleido kelis darbininkus, 
kurie atsisakė priklausyti 
prie senosios unijos. Reak
cinės unijos prezidentas'ne
riasi iš kailio. Skelbia pe^ 
vietinę anglų spaudą, kad-ji
sai grąžina lokalams čarte-

Jie buvo kaltinami dalyva
vime susikirtime su fašis
tais, kuomet vienas fašistas 
buvo f užmuštas. Vienas 
draugas nuteistas 15 metų 
kalėjimam

Koenigsberge, rytų Prūsi
joje, du darbininkai nuteisti 
mirtin. , Fašistų spauda 
sveikina teismą už baudimą 
mirtimi kovingų darbininkų. 

rius, bet darbininkai atsisa
ko klausyti, sako: “Jau per- 
vėlu.”

šalna.

Rdgsėjo 7 d.—Čeverykų 
dirbtuvės veik visos užda
rytos. Diamond Shoe kom
panijos darbininkai išsėdėjo 
keturias dienas, bet -šian
dien išvarė iš dąrbo. NRA 
atstovas Smith išklausė abi 
pusi, pasiėmė svarbesnius 
rekordus, nežinia ką darys.

Brotherhood unijos lega- 
lis patarėjas Goodwin atsto
vauja darbininkus. Jeigu 
valdžiai neparduos, šita ko
va čeverykų darbininkų bus 
laimėta.

šalna.

IS LIETUVOS
Nusižudė Tarnaitė, Suve

džiota šeimininko
ŠIAULIAI.—Rugpjūčio 21 

d. actu, nusinuodijo * Liudvi
ka Smilgevičiūtė, 18 metų 
mergina. Jinai tarnavo pas 
tūlą Juozą Jasaitį, kuris ją 
suvedžiojo. Būdama nėš
čia ir suvilta nelemto šeimi
ninko, tarnaitė nusižudė. 
Policija buvo Jasaitį suare
štavus, bet tuojaus paleido.

Bulius Užmušė žmogų
ILGAVDŽIAI,. Klaip. kr. 

—Begirdant gyvulius, mirti
nai subadė M. Venckų jo pa
ties bulius, pusantrų metų 
amžiaus.

Kauno Duonos Kepėjai 
Reikalauja Pagerinimų
KAUNAS*. — Kepėjų Są

junga įteikė reikalavimą vL 
daus reikalų ministeriui, 
kad būtų panaikintas nakti
nis darbas. Neva' gyvuoja 
įstatymas, kurte uždraudžia 
naktimis dirbti, bet . bosai 
darbininkus smaugia ir ver
čia dirbti.

Raudonlige tarp Kiaulių <
RADVILIŠKIS, -r- Melidų 

Ilgupęių ir Krakėnų kai
muose pradėjo plėtotis tarpe 
kiaulių ; raudonligė,: Pavo
jus didelis. > 4.

Baudžia Darbininkus
KLAIPĖDA: Komendan

tas nubaudė už darbininkiš
ką veikimą sekamus darbi
ninkus: J. Jurgaitį,; Pi Bru
žą, W. Baltiną ir St. Žeimį, 
visus iš i Mosėdžio, pasodino 
3 mėn. į Bajorų kalėjimą, o 
Vladą Baltiną—1 mėn. Bau
smę atlikus, pirmieji keturi 
bus ištremti į kitas i apskri
tis^ ir visą karo- būties lai
ką laikomi policijos priežiū
roj.)

Paremkite Darbininkų Centrą 
Wilkes Barre

WILKES-BARRE, Pa. — 
— Užlaikymui Darbininkų 
Centro, kuris randasi po nu
meriu 325 E. Market St., 
yra rengiamas piknikas 
rugsėjo 17 d., Breslau prie 
Susquehanna upės. Lietu
viai darbininkai ir darbinin
kės turėtų skaitlingai atsi
lankyti ir paremti šitą nau
dingą įstaigą.EXTRA!

EASTON, Pa.—Rugsėjo 8 
d. šilko pramonės darbinin
kai paskelbė generalį strei
ką. Streiko lauke apie ke
turi tūkstančiai darbininkų. 
Jie 
mo

reikalauja algų pakėli- 
ir geresnių darbo sąly-

Rep.

Kaliniai Buvo Sukilę

DALLAS, Ga.—Rugsėjo 6 
d. čionai sukilo trys šimtai 
kalinių. Kalėjimo sargai 
pavartojo gazines bombas 
numalšinimui ir kalinių su- 
rakinimui... Tuo tarpu, kuor 
met sargai metė bombas, ka
lėjime kilo gaisras.' Kaliniai 
buvo sugrūsti į elektrikiniu 
dratu aptvertą daržą ir su
rakinti.

26 Pėdu Ilgio Teleskopas

CLEVELAND, O. — Ant 
kalno Locke, Texas valsti
joj, būsiąs pabudavotas 26 
pėdų ilgio teleskopas, antras 
didžiausias visam pasauly
je. Lėšuos $325,000. Gali
ma bus matyti tokias žvaig
ždes, kurios yra milioną sy
kių mažiau įmatomos už da
bar mažiausią matomą 
žvaigždę.

Miego Liga Rytuose
NEW YORK.—šiame.mie

ste šiemet buvo 54 susirgi
mai miego liga. Pernai gi 
per visus metus tebuvo 57 
susirgimai.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Miego ligą numirė John Ko
zak, 7 metų yaikas.

SARNIA, Qht., Kanada.— 
Čionai du . žmonės susirgo 
miego liga.

REIKALAUJA $50,000 Iš 
KARDINOLO

PHILADELPHIA, Pa. — 
Policija suareštavo tūlą 
žmogų, kuris reikalaująs, 
grūmojimo pagelba, iš kata
likų kardinolo Dougherty 
$50,000.

West Newton, Pa.—Pitts
burgh Coal kompanijos apie 
1,300 mdinierių išėjo į strei
ką. Taip pat žada paskelbti 
streiką mainieriai Meliono 
■interesų ^kontroliuojamų ka
syklų, <' ' v••

JAU PRADĖJO PLAUKTI FINANSINĖ PARAMA 
PASIUNTIMUI DELEGATO Į JAUNUOLIŲ KONGR.
LDS Pirmoji Kuopa ir Great Neck Sūnu-Dukteru Draugija 

Pirmutinės Atsiliepė j Jaunuoliu Atsišaukimą; Pradeda 
Aukoti Pavieniai Draugai; Drg. C. Straus iš Waterburio 
Išrinktas Delegatu.
Iš suaugusių darbininkų organizacijų Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo 1-ma kuopa pasirodė pirmutinė pa
remti pasiuntimą delegato į Pasaulinį Jaunuolių Kongre
są Kovai prieš Karą ir Fašizmą, kuris įvyks Paryžiuje. 
Savo susirinkime, laikytam rugs. 7 d., tarpe narių surin
ko virš keturių dolerių ir paskui dapildė iki penkinės iš 
savo iždo. Pusę dolerio paaukojo P. Vertelka, po kvoderį 
aukojo P. Lengvinas, Tamošiūnienė, Benaitienė, Debsie- 
nė, Žvirblis, H. Jeskevičiūtė, J. Barkauskas'ir Grubis.

Great Necko draugai neatsilieka, štai laiškas: “čionai 
prisiunciu $3.75 del pasiuntimo jaunuoli/į pasaulinį kon
gresą. Pinigai suaukoti Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Draugijos susirinkime.—F. Marcinkevičius.”

Iš pavienių draugų brooklynietis V. Skuodis pats pir
mutinis atšovė dolerį tam svarbiam tikslui. Iš “Laisvės” 
pastogės aukojo po $1.00 sekami draugai: A. Bimba, V. 
Tauras, B. Fiilton, D. Šolomskas, A. Pakali, I. Karpavi
čius, V. Zablackas, F. Pakali ir P. Buknys. J. Barkus 25c.-

Draugai ir dfaugės: Atsiliepkite į jaunuolių atsišauki
mą. Prisidėkite prie pasiuntimo delegato. Prisidėkite, 
kiek kas išgalite. Aukas siųskite: Nacionalis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

ŠILKO AUDĖJU IR DAŽYTOJU STREI
KAS JAU PLEČIASI PO, VISĄ AMERIKĄ

PATERSON, N. J.—Uni
ted Textile Workers unija 
pareiškė, kad yra šaukia
mas visuotinas šilko pramo
nės darbininkų streikas vi
soje Amerikoje. Nacionalė 
Audėjų Darbininkų Unija 
senai ragina visus tos pra
monės darbininkus stoti į 
kovą bendrai su Patersono 
audėjais.

KUBOS KOMUNISTAI DARBUOJASI; AMERIKOS 
IMPERIALISTAI SIUNČIA 30 KARO LAIVŲ
HAVANA, Kuba. — Ko

munistų Partija šaukia dar
bininkus ir kareivius imti 
valdžią į savo rankas ir pra
vesti tikrą revoliuciją. Rug
sėjo 7 d. Havanoje buvo su
rengta didelė komunistų de
monstracija ir eilė masinių 
susirinkimų. Eiliniai karei
viai simpatizavo komunis
tams, nes jie stovėjo ramiai, 
kuomet minia maršavo gat
vėmis.

WASHINGTON. — Beli
ko tik laiko klausimas delei 
Jungtinių' Valstijų ginkluo

T.DA. Gelbės Mainierius

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas siunčia orga
nizatorius ir advokatus, kad 
apgynus Utah mainierius, 
kuriuos valdžia terorizuoja. 
Iki šiol suareštuotų mainie- 
rių yra keturi šimtai.

Naujas Karinis Laivas
PHILADELPHIA, Pa.

Rugsėjo 6 d.; pabaigtas bū
danti ir nuleistas vandenin 
naujas karinis laivas vardu

Darbininkai Visų Salių. 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite. Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Vis daugiau ir daugiau 
dirbtuvių Patersone užsida
rinėja. Dažų dirbtuvių dar
bininkai prisidėjo prie strei
ko po Nacionalės Unijos va
dovybe.

ALLENTOWN, Pa.—Dvi
dešimties dirbtuvių audėjai 
yra išėję į streiką. Kovos 
lauke randasi apie 2,500 
darbininkų.

to įsiveržimo į Kubą. * Pri
ruošta net 30 karinių laivų 
užpuolimui ir sukriušinimui 
revoliucijos. Amerikos bur
žuazinė spauda, ypatingai 
Hearsto laikraščiai, kursto 
liaudį prieš Kubos revoliuci
ją, bjauriai meluodama, būk 
Kubos “komunistai šaukia 
žudyti amerikonus.”

Reikia protestuoti prieš 
Roosevelto valdžios žygius. 
Visos organizacijos siųskite 
Rooseveltui protestus ir rei
kalaukite, kad valdžia atsi
imtų rankas nuo Kubos.

“Minneapolis.” Tai 10,000 
tonų įtalpos kreiseris ir vie
nas iš trylikos karinių laivų, 
kuriuos Amerikos valdžia 
pabūdavo j o. šitaip Ameri
kos imperialistai “nusigink
luoja.”

Albany, N. Y.—Valstijoje 
nelaimės nuo automobilių 
gerai sumažėjo šiemet per 
pirmus aštuonis mėnesius, 
palyginus su pernai metais. 
138 žmonės mažiau užmuš
ta, 7,574 mažiau Sužeista.
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Virš 40,000 Tekstiliečiy Kovos Lauke!
- Net Patersono buržuazinis “Morning Call” pripažįsta, 
kad šiuo tarpu streikuoja šilko pramonėje—-audėjų ir da
žytojų—daugiau, kaip 40,000 darbininkų. Patersonas 
yra centras to streiko. Kova plečiasi ir aštrėja. Darbi
ninkai, ilgai kentę sunkias sąlygas, praradę kantrybę, 
išsiliejo kovon.

Streiko laimėjimas arba pralaimėjimas vyriausiai pri
klausys nuo pačių darbininkų ištvermės, pasirįžimo ir 
vadovybės. Kol kas, kaip praneša spauda, didelė dalis 
darbininkų priklauso Associated Silk Workers Union, o 
dalis seka revoliucinę National Textile Workers Union. 
Tačiaus nei viėna, nei antra neturi pilnos streiko' kontro
lės. Streikieriai kol kas dar neišsisprendę, su kuria uni
ja jie eis, prie kurios priklausys. Gera dalis dažytojų se
ka revoliucinės unijos vadovybę. O dažytojai—svarbiau- 
sis faktorius šitoj industrijoj.

Be abejojimo, laikas ir darbai parodys, kuri unija už
sitarnauja darbininkų pasitikėjimo: reformistinė, ADF 
biurokratų įtakdj esanti, ar revoliucinė, kovingųjų darbi
ninkų įtakoj ir vadovybėj. Gyvenimas mums parodė jau 
ne kartą, kad ADF vadai sužiniai atvejų-atvejais par
davė darbininkų reikalus bosams. ADF pastarųjų kelio
likos metų istorija yra pardavimo darbininkų interesų 
bosams istorija, kuomet revoliucinių unijų, priklausančių 
Darbo Unijų Vienybės Lygai, istorija—yra griežtos ko
vos prieš bosus už darbininkų reikalus istorija.
> (Šitam šilko audėjų ir dažytojų streike dalyvauja’ daug 
lietuvių darbininkų. Mes raginame juos laikytis su re
voliucine National Textile Workers Unija. Mūsų įsitikini
mu, tiktai' ji teisingai ir sugabiai, o tąipgi pasišventu
siai gina ir gins tekstiliečių reikalus. , . - .

Bet kadang, kaip sakyta, daugelis darbininkų šiuo tar
pu .priklauso Associated unijai, daugelis revoliucinei Na-> 
tional Textile Workers Unijai, o daiig nei vienai kolkas 
nepriklauso, todėl mūsų patarimu yra: nepaisant unijų 

z skirtumų, kiekvieno streikierio pareiga laikytis bčndrO 
fronto. Sudarykite bendrus pikietus, kovokite bendrai! 
Buvimas dviejų unijų neprivalo paskirstyti darbininkų 
jų kovoje prieš samdytojus, už būtinus .^reikalavimus. 
Kovokite prieš kiekvieną, kuris bando sulaužyti darbinin
kų solidarumą ir jų kovos eiles. Tiktai kovose su išnau
dotojais pasirodys aiškiai, katra unija yra jūsų, tekstilie
čių unija ir katra užsitarnauja būti darbininkų vadu.

Šilko audėjai ir dažytojai! Laikykitės didvyriškai ko
vos lauke iki priversite bosus pildyti jūsų išstatytus teisė
tus reikalavimus!

APŽVALGA
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Fašistų Cenzūra ir Jy Spaudanaikinta! šičia suminėtos 
pabaudos yra uždedamos

Kunigų Rytas” praneša ant tos spaudos, kuri san- 
sekamą žinią: darbininkauja su smetoni-

Kauno karo komendantas 
“Ryto” redaktorių p. P. Radze
vičių už straipsnį “Vagystės ir 
išeikvojimai” 184 nr. nubaudė 
500 lit. arba 20 parų arešto ir 
už Vięną žinutę— 100 lit. arba 
10 parų. Taip pat nubaustas 
500 lit. už tą patį straipsnį, 
kaip “Ryte”, ir “ūkininko” re
daktorius. “Id. štime” redak
torių M. Rabinavičių ųž žinu
tę iš Kretingos, ’kad ten kat.‘ 
bažnyčioj, esą, kažin kas šlak
stas'su-rašalu moteris tik už 
tai; kad jos ėjusios į bažnyčią 
dekoltuotos (tą žinutę paskui 
su didele pompa atsispaudė 
“Liet, žinios”), nors iš tikrųjų 
nieko panašaus nėra buvę, — 
100 litų, arba 7 paromis areš
to, “Deutsche Nachrįchten fuer 
Ljtauen” už 2 straipsnius — 
300 litų arba 14 parų, “Infor
maciją,” leidžiamą žydų kal
ba, 5 numeris konfiskuotas, o 
jų pačių leidimas sustabdytas 
visos karo būties metui, soc- 
dem. “Liet. Darbp Balso” re
daktorius—200 lit. arba 14 pa
rų arešto, “Botago” 4 nr. kon
fiskuotas. j
Atsimenat, kaip nelabai 

seųai fašistų spauda iškil
mingai paskelbė, būk cenzū
ra Lietuvoj jau esanti pa-

niais, neva stovėdama opo
zicijoje. Darbini nkiška 
spauda-komunistinė — Lie
tuvoj yra nelėgališka. Del 
jos platinimo ir skaitymo 
darbininkai yra kišami ka
lėj iman keliems ir net kelio
likai metų. Nepaisant, ta- 
čiaus, to, komunistinė spau
da yra platinama ir skaito
ma Lietuvoj! ..

Sirvydas “Tėvynėj’1’. ,
‘s.'i ■ 1

Pastaruoju (laikų SLA or
ganas “Tėvynė” taip sulibę- 
ralėjo,1 kad * parsikvietė di- » 
džiausį fašistų čampioną — 
senį Sirvydą — bendradar
biu. O SLA nariams Vitai- 
tis bando įkalbėti, kad jų or
ganas esąs ’ “demokratinis,” 
“liberališkas”, “beveik socia
listinis” !

Atlyginti Dvarponiams!
Vietias Kauno laikraščių 

rašo:
Lietuvoje esą apie 700 'ta

kių buv. dvarininkų, kuriems 
tektų atlyginti už nusavintas

žemes. Prieš pradedant siste- 
matingą buv. dvarininkų atly? 
ginimą, pradėtas ruošti įstaty
mas, kuriuo turėtų būti nurpa- 
tytas atlyginimo būdas ir t.t. 

: Tas įstatymas jau ilgą laiką 
yra Valst. Tarybos ruošiamas 
ir greitu laiku bus įteiktas Mi- 
nisterių Kabinetui. Tačiau že- 
jpes ūkio ministerija jau ir lig- 
šiol susitarė su keliasdešimt 
buv. Lietuvoje stambių žemval
džių del atlyginimo. Tokių 
yra ligšiol 54 buv. dvarinin
kai arba jų palikuonys.

Ligišiol atlyginimas buvo 
vykdomas pinigais ar mišku 
išsikirstinai, atskaitant buv. 
skolas. Paskutiniu laiku buv. 
dvarininkams taip pat atlygin
ti už nusavintas žemes jau 
parceliuota žeme, žemės Re
formos Valdybai jau’ yra pa
teikt] apie 10 buv. dvarininkff 

.prašymų^ kuriuose jie sutinka 
gauti už nusavintas žemes at
lyginimą žeme. Jau yra iš
spręsta sugrąžinti buv. Šedu
voj dvarų savininkui baronui 

' Roppui 50 ha. Greitu laiku 
taip pat gauna žemės už nusa
vintą* žemę Vilimiškių (prie 
Palangos) dvaro savininkas 
Tiškevičius, Joniškėlio dvaro 
savininkas p. Karpis ir ktj
Kada Lietuvoj buvo vyk

doma t. v. žemės reforma, 
mes nurodėme, kad dvari
ninkai del to nenukentės, 
nes jie' turi savo rankose 
valdžią, kuri jiems už tai 
gerai atsilygins. Tai pildo
si. Kuomet Lietuvos dar
bininkai ir darbo valstiečiai 
prispausti. vargo iki žemei, 
kuomet skurdas vis plečiąšų , 
tai smetoniniai uoliai sten
giasi atlyginti dvarinin-' 
kams.1 1 Tai bus padaryta 
varguomenės iškaščiais! ,

I. Pirmieji Įspūdžiai
i ‘ , Į t f i

Vos suspėjome išlipti iš 
laivo, kai. mus iš visų pusių 
apniko ką tai i rėkaujanti 
žmonės. Tai buvo “rikšos,” 
—Japonijoj jie atstoja ark
lius. Jie savo kojas apsiavę 
savotiškomis kojinėmis su 
storos gumos padais. .

Jie visi šiūlėsi nuvežti' 
mus gelžkelįo stotin. Gai
lą ;buyo žiūrėti , į, ’šiuos 
žmones,}kurie,įtartum ark
liai, • buvo įsikinkę į dvira? 
čius vežimus. Iš pradžių 
mes visiškai atsisakėm nuo 
jų'patarnavimo. Bet jie nė- 
sįlįovė maldaujančiai mūsų 
prašyti. Galų gale mes su
tikom, kad jie nuvežtų mū
sų daiktus. Rikšos, įsitiki- 
hę, kad mes jokiu būdu ne
sutiksime žmonėmis važinė
tis, sukrovė į vežimėlius 
mūsų daiktus ir nužingsnia
vo pirma mūsų. Nuolat 
pro mus lėkė kiti rikšos. 
Jų vežimėliuose sėdėjo atsi
lošę turtingi japonai.

Galų gale mes atsidūrė
me Tokyo,, Japonijos sosti
nės,1 viešbuty. Kambarys, 
kurin mus įvedė, pasirodė 

imiims 'labai i keistas.;; Kaip 
ir visi jap.ųiįų kambariai, jis 
buvo visiškai tuščias. Kie
ti o m is auksinįai-gelsvomis 
šiaudų cinovkomis; (kilimai) 
buvo 'išklotos grindys. *

’ Aut ‘ šių 'čihdvkų japonai 
sėdi,'valgo ir miega. Todėl 
jas ręi^įa labai švariai už
laikyti. .A Įeinant į japonų 
kambarius,! būtinai reikia 
nusiauti apsiavimas.

Vietoj' kėdžių japonai 
naudoja mažus pagalvius, 
ant kurių sėdi, pasisesdamį 
po savim kojas. Lovų jie 
neturi. Kiekvieno namo 
sienose yra ‘įtaisytos spin
tos. Tenai sudeda čiužinius.

Pirmą kartą papuolę 
kambarin, mes nežinojome, 
kur atsisėsti. Borisas atsi
gulė ant aslos, o aš • klai
džiojau po kambarį.

Mūsų kambarin įėjo vieš
bučio tarnautojas. Už kiek 
laiko jis įnešė mūsų kam
barin pusės metro . aukštu
mo stalelį. Taip pat atnešė 
kelius pagalvius ir iš spin- 
toš išėmė čiužinius.

Rytą mes paskambinom 
telefonu/vienam draugui, 
kurio telefono numerį gavau 
dar būdamas Leningrade. 
Mūsų1 naujas draugas Sano 
pasižadėję1 būti mūšų; paly
dovu ir supažindinti su Ja
ponijos. gyvenimu. -
II. Japonijos Šėirtiiniiikai1 '. »•" v i. ■ ■; ■ * j ■

Už kiek laikoatvykę į 
mus Sano. Kartu su juo 
mes išėjome miesto žiūrėti.

PASTABOS
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. “Iš .Raudonojo Artojo” 
rugpjūčio 6 d. numerio ve 
kas matosi: • “Osinovkiečiai 
—buožių įtakoje.”

Šį straipsnelį perskaitęs, 
jautiesi, kad Amerikoj ko-, 
munistai yra šimtą kartų 
daugiau suvaržyti, negu 
buožės-parazitai darbininkų 
valdomoje šalyje.

Iš Senos , rajono skaito-- 
me: “Vagims ir tinginiams 
kolektyve ne vieta.”

Jau šis antgalvis gana 
pasako; bet skaitant žinu
tę ve ką randi:

“Kuomet visi kolektyvie- 
čiai eina laukan dirbti, Ivaš
ka sumanė eit vogt, ir liepos 
22 d. nuėjęs kolektyvo lau
kan prisipjaustė 5 kilogra
mus varpų.” . ;

Susektas, atiduotas teis
man ir pastatyta klausimas 
apie jb išmetimą iš kolekty-> 
vo. ’*

, Mano supratimu, .tdUie; 
.būna, tinkamai nubausiu (su
lig darbininkų šalies įstatys 
mais.

Bet kaip būna kapitalisti
nėje Amerikoje, kuomet be
darbis-tėvas be pinigų pasi
ima boųką pieno savo bą-. 
dau j ančiai šęimypai ? Nagi, 
daugelyj atsitikimų nuteisia 
iki 20 metų sunkių darbų 
kalėjimo.

C, t

Matosi, kad , ko-.žiurkes 
respęndencijomis bei kriti-, 
ka jų neišnaikinsi.

■ ! ' Lt" ‘ ■ - ■ •■ . ! ■) .

i K o 1 e k t y v ai Raudonoji 
Vyšnia, Raudonasis Spalis, 
Giėdrio vardo kolektyvas, 
Krųpskos vardo kolektyvas

Vidutihiaf apgriebūs, td-‘ 
kių pavyzdžių yra tūkstan
čiai, kur buęžiški gaivalai 
trukdymą varo beyeik atvi- 

visųose šiuose kolėktyvuė-'rai; o tuo pat laiku impę- 
. figūruoja buožių agentų rialistmių' šalių 1'apmokami 

niekšai laidžia visokius mė- 
]ūs. apie Sovietų ’Sąjųpgąį 

.yepgdąmi dirvą, ginkluotąm 
užpuolimui.

se- _ 
netvarkus dąrbas, ir vagys
tėj’. . • .

Pasirodo, kad į f Sovietų 
draugai turi imtis griežtai 
naikinti tuos darbo klasės

IšDežniovo. | ■ F
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Šių Dienų Japonijoj
Jis mums parodė imperato
riaus rūmus. Rūmų sodas 
apsuptas aukštomis mūro 
sienomis, ties kuribm iškas
ti gilūs vandens pripildyti 
grioviai. Rūmų nesimatė 
už mūro sienų. Borisas pa
prašė parodyt rūmus, ku
riuose gyvena imperatorius.

, | —Japonijoj rūmai kol kas 
dar nepaversti į muzėjus,— 
'šypsodamasis atsakė Sano. 
—Rūmuose, prieš kuriuos 
mes stovim, kol kas gyvena 
Japonijos imperatorius.

—Tiesa, aš visiškai apie 
tai pamiršau. Klausykit, 
Sano, o kuom užsiima im
peratorius? ar iš tiesų jis 
valdo šalį?

—Svarbiausias imperato
riaus užsiėmimas yra sveti
mų valstybių pasiuntinių 
priiminėjimas. K i t o k iais 
valstybės reikalais jis neuž
siima. Japoniją valdo vi
sai kiti šeimininkai. Jų rū
mus aš truputį vėliau paro
dysiu. *

Į mus prisiartino polici
ninkas. Jis įsakė mums pa
sitraukti į šalį ir nusiimti 
kepures. Iš.rūmų vartų pa
sirodė žaliai apsirengę rai
teliai. Paskui pasirodė gra
ži raudono medžio karieta. 
Karietą vežė ketvertas ark
lių. Arklius ‘ valdė du veži
kai. Karietos užpakaly sto
vėjo du lekajai. Pro karie
tos langą' žiūrėjo nuobo-’ 
džiaujantis' jaunas žmogus; 
Tai ir buvo Japonijos impe
ratorius. Karieta jau gana 
toli nuvažiavo, o policinin
kai dar vis stovėjo išsitem
pę, kaip stabai, atiduodami 
imperatoriui pagarbą.

Nuo imperatoriaus rūmų 
mes nuėjome į turtuolių 
kvartalą, kuriame nesimatė 
nei vieno medinio namo. 
Prie didžiulių devynių-de- 
šimties aukštų namų stovėjo 
virtinės blizgančių automo
bilių.

—Štai šiame kvartale tik- *
rujų Japonijos šeimininkų 
rūmai,—tarė Sano. Šie vi
si namai užimti kontoromis 
ir bankais. Iš čia valdo 
gelžkelius, pramonę, vande
nynų laivus. Čia važinėja 
ministerial, gauti įsakymų 
iš tikrųjų Šalies šeimininkų. 
Imperatoriaus • valdžia tai 
tik iškaba. Ji reikalinga 
buržujams tik tam, kad bū
tų galima geriau liaudis ap
gaulioti.
III. Darbininkų Kvartaluose

Mes išvažiavome miesto 
pakraštin. Vis dažniau, pra
dėjo pasitaikyti geležiniai 
namai.' Tokiuose namuose 
..gyvępą 
mynęs.

darbininkų . šeį- 
Kųomet Midelis 

karšti j tokiuose namuose ir 
pusvalandžio neišsėdėsi, o 
kai šalta, tuose namuose 
šalčiau, negu lauke. < Bet tie 
namai pigūs, ir Japonijos 
kapitalistai stato šimtus ge
ležinių namų, kuriuos iš
nuomoja darbininkams.

Mes išlipome iš tramva
jaus.- '■ Borisas niekaip ’ ne
galėjopernešti kokio tai ne- 
žiąonp kvapo.' Tai buvo 
pupų riebalų kvapas, pu
pų riebalas pats svarbiau
sias skurdaus Japonijos

darbininkų, mąisfo priedas.,
Pro duris žvelgė į mus 

daug pirm laiko sugenėju
sių moterų veidų. Kai ku
rios buvo prisirišusios ant 
nugarų krūtim žindomus 
vaikus. Japonijos moterys 
visa kur su savimi turi ne
šioti savo vaikus. Pačiuos 
pavojinguos ir sunkiuos 
darbuos nuolat pamatysi su 
sikūprinusią su vaiku ant 
nugaros Japonijos moterį.

Japonija labai apgyventa 
šalis. Vienok niekur ųies 
nesutikome tokio žmonių 
susitelkimo, kaip tam kvar? 
tale; Mažuose kambarėliuo
se, 6-8 kvadratinių metrų 
plote ant grynų grindų gu- 
lėj po 6-7 darbininkus.

Buvo vienuolikta valanda 
ryto. Pro atviras duris mes 
matėme miegančius tuos 
darbininkus, kurie dirbo 
naktį. Iš ryto jų vietą už- 
fcmė dienos darbo darbinin
kai.

Paprastai d a r-b i n inkai 
bendrai nusisamdo kamba
rį. Kambarys jiems reika
lingas tik miegui. Jie dir
ba po 12-14 valandų per 
barą. Jei darbininkas nu
stojo darbo, jis apleidžia 
namelį ir nakvoja ant suo
lų soduose. Man teko vė
lai naktį vaikščioti po To
kio sodus ir matyti daug 
snaudžiančių ant suolų be
darbių. Pamatę mane jie 
pakildavo nuo suolų, many
dami, kad eina policininkas.

Japonijos darbininkai ap
sirengę ilgomis mėlynomis 
blūzėmis1.1 ‘ Ant blūzės nu
garos Mi’atosi ženklas to fa
briko, kuriame darbininkas 
dirba. Kai pirmą kartą-pa-’ 
matai Japonijos darbinin
ką, jis primena šeimininko 
paženklintą vergą.

Darbirti'nkų rajone labai 
daug policininkų. Kas 200 
žingsnių stovėjo policininko 
būdelė.

Kai mes grįžome atgal, 
iš kiekvienos būdelės lindo 
mūsų pasitikti policininkai. 
Jie mus lydėjo iki kitos bū
delės ir vėl grįžo atgal. Taip 
policininkų lydimi mes pri
ėjome tramvajaus stotį.

(Bus daugiau)

Laiškas Redakcijai

piknike 
Phila- 

sekantį

Viena draugė, dalyvavusi 
mūsų didžiuliam 
pereitą sekmadienį 
delphijoj, prisiuntė 
laišką:
“Brangūs Draugai,

“Dalyvavau jūsų piknike, 
suruoštame rugsėjo 3 dieną, 
Vytauto Parke. Pasitenki
nau jame labai. Tačiaus 
noriu padaryti pastabą del 
vieno trūkumo, kuris mane 
stebino: kodėl nebuvo sve
čiams duodaiha joki ženkle
liai, įeinant į pikniką?

“Mrs. Margaret Ėvans.”
. , Mes manome,- kąd ši pa? 
staba yra vietoj; kutų buvę 
labai naudinga, jei būtų tu
rėta komisija, kuri prie 
kiekvieno įeinančiojo į pik
niką būtų prisegusi ar tai 
gėleles arpa, tam tikrus kas
pinus. Podraug būtų pada
lyta šimtas-kitas -dolerių 
judėjimo reikalams.

Indianapolis, Ind.. — Du 
plėšikai įsiveržė į State 
Bank ir pasigrobė $20,000. 
Manoma, kad iš vidaus bu
vo išduoti planai delei plėši- 
kų. •

šeštadienis, Rugs. 9, 1933
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ALDLD.LDS ir LDSA Conn. J 
Valstijos Apskričiu Valdy
bų Nariams Pranešimas

Spaudos naudai } piknikas 
įvyksta rugsėjo-September 17 
d. didžiajam Charter Oak 
Parke, Hartford, Conn. Pikni
kas prasidės ne vėliau kaip 11 
vai. dieną* Todėl, draugai, 
prigulintieji prie apskričių 
valdybų, bandykite atvykti 
anksčiau, tai bus galima nu
trūkus valandai, kad ir dau
giau, aptarti šių dienų bėga
mus reikalus, kaip kad: 1. 
Jaunuolių Conn, valstijoj šau-^ 
kimas konferencijos; 2. Prisi- ’ 
rengimas dalyvauti prieškari
niam kongrese; 3. Prakalbų 
maršrutas; 4. Nuskyrimas lai
ko ALDLD ir LDSA konfe
rencijom, kas yra valdybom 
pavesta atlikti. Be to, gal ra- 

j sis daugiau ir šiaip svarbiu 
reikalų, kurie būtinai reikės' 
aptarus vykdyti gyvenimam ,

V«' J. Valaitis. / ,

PHILADELPHIA, PA.
Delei Ristynių ir Bokso ' 

“Laisvės” Piknike

“Laisvės” piknike Philadel- 
phijoj, apart dainų ir prakal
bų, buvo ir sporto: kumštynių ' 
ir bokso. Rungėsi sekami: J. 
Zupkus, sveriąs 160 svarų, su 
J. Simons, 170 svarų. Laimė
tojas—Zupkus. Bull Johnson, 
iš Cincinnati, O., čampionas- . 
ristikas, sveriąs 190 svarų,, 
ėmėsi su John Bagočium, 180 
svarų. Judviejų susirėmimas 
atkreipė visų domesį, nes Bull 
Johnson labai piktai jr nevisai, 
etiškai bandė nugalėti Bago- 
čių. .Tačiaus Bagočius dra- 
piežnai mokėjo nugalėti John- . 
šoną ir tuo būdu susilaukė di
delių ovacijų įšr publikos. Re- 
feras. byyo Ch. .yasil.

Boksąvosi: Red Villis, sve,\- 
riąs 185 svarus, su Baby Pri
mo Camera. Laimėjo Villis. 
Pastariesiems referas buvo 
Jack Woodman.

Reporteris.

MAYNARD, MASS.
Mažas Prūseikos Piknikas ..

“Naujosios Gadynės” pikni- 
Į ko dienoj- iki 2 vai. po pietų 
lijo, paskui nustojo. Aš nuva
žiavau į pikniką kaip 5 vai. 
vakare. Automobilių buvo ko
kie 50, gal kiek daugiaus; iš
viso tik du busai, vienas jų iš 
Brooklyno.

Buvo ristynės ir kumštynės. 
Eidamas girdėjau šnekant, 
kad tiems ristikams reikės pa
mokėti daug pinigų už nekokį 
jų darbą. Apie kitus progra
mos dalykus neminėsiu, tik 
dar apie kalbėtoją.

Butkus šaukė Pruseiką kal
bėti, bet Prūseika tuo kartu

I neatsiliepė; sako, kad jis buvo
■ prie baro; tur būt, kas ypatiš- 1 
kai pašaukė, tai atėjo ir Prū
seika. Bet jis nieko nepasa
kė—seną savo deklamaciją 
padeklamavo apie “N. G.” ir 
ant galo sušuko, lai gyvuoja 
“N.! G.” ir jos draugai. O 
taip nieko apie darbininkus 
neprisiminė, tik savo kromelį 
pagarsino, ir viskas. Kokias 
5 minules tekalbėjo.

Sklokos čyfo Prūseikos klau
sėsi kokie 30-50 žmonių, o 
publikoje galėjo būti žmonių 
apie 500, ne daugiaus.

Jeigu ne automobilio tikie- 
tai, kurių sakosi daug išparda
vę, tai sklokininkai būtų atsiy" 
dūrę skylėje. /

Pirmininkavo Butkus. Prū
seika gi vaikšto įsikišęs kiše* 
niuje Bostono skystą “Išmin
tį”. Prūseikai, mat. ir čia ap- 
švieta.

Reporteris- •
Pastaba: Kitas reporteris 

abejoja, ar buvo pas sklokinin- 
kus daugiau kaip 300 publi
kos; o jų gazieta giriasi, me
luoja, būk publikos turėte 
pusantro tūkstančio.—Redk V

»
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Draugei Šalinaitei Pasitraukus iš 
Aido Mokytojavimo

. > ■ i

M ’ • I
Šįą . vasarą d. B. šalinaitė pasitraukė iš 

Aidp, .Choro ■ (Brooklyno) mokytojavimo1. 
Pasitraukė todėl, kad pastaruoju laiku jinai 
užimta daugybe kitų darbų, fabar moky
tojauja Aido, Chorui d.. W. Žukas—taipgi 
jaunas ir gabus mokytojas.

Vienok apie draugę Šalinaitę reikia pasa
kyti kelis sakinius daugiau. Ji rezignavo 
!š choro ne todėl, kad jieŠkotų kokio ramaus 
loilsio. Ne, jai reikėjo pasitraukti, dar pa

čiame vasaros karštyje, kuomet ji važiavo 
j ^{orcesterį vadovauti jaunuolių mokyklai. 
Jinai tenais mokino proletarinio meno. Ne 
tik dainavimo, piano, bet juo labiau proleta
rinio, revoliucinio vaidinimo. Jai priklauso 
didelis pliusas, kad Šalinaitė ne tik chorų 
mokytoja.

Šaknaitės darbu buvo pastatytas Aido 
Choro Sekstetas tikrai proletariniu, revoliu
ciniu. Sekstetas mūsų mene padarė tam 
tikrą “revoliuciją.” Prie dainų įvesta tin
kami judėjimai, maršai. Proletarines dainas
surišo su vaidinimu, judėjimu, mimika. Jas 
papuošė tinkamais kostiumais. Tokiu būdu 
Sekstetas pasiekė ne tik gerą vardą tarpe 
lietuvių darbininkų, bet ir tarpe svetimtau
čių. Sekstetas parodė, kad proletarinis me
nas, kurį kai kurie žmonės vadina “komu
nistine agitacija**” yra mėgiamas ir mylimas 
darbininkų. Kitaip sakant, parodyta, kad 
proletarinis ir agitacinis menas yra galimas. 

(• šalinaitė dalyvauja ir tarptautiniame me- 
ne, jinai veikia Muzikos Lygoj. Jinai trau
kia mūsų chorus jungtis su tarptautiniu ju
dėjimu. Mes kartais girdėjome net užmeti
mų : “Perdaug angliškų dainų.” “Perdaug 
proletarinio meno.” “Perdaug proletarizuo- 
jaiha.” .

feet tie užmetimai buvo nė iš mokytojos 
pusės, o prieš mokytoją. Tai reiškia, kad d. 
Šalinaitė pati traukia chorus j tikrąjį, pro
letarinį meną. Mūsų judėjime, Meno $ą- 
jungoje, Šalinaitė yra pirmoji pionierių eilė- 

' se. Ji nesilaiko senųjų tradicijų, bet greitai 
7^ žengia prie naujų formų, naujo meno. Ji 

nestovi vietoje, bet eina pirmyn. Kartais 
tame yra ir šiurkštumo.

Visoje Meno Sąjungoje mes dar neturėjo
me chorvedį bei chorvedę, kuris imtųsi agi
tacijos darbų. Būtent, sakyti prelekcijas, 
duoti pamokas, važinėti su prakalbomis, kad 
pakreipus mūsų meną į tikrąją vagą. Seniau 
pas mus buvo madoje toki veikalai, kaip 

a “Grigutis,” “Silvija” ir daugelis kitų bur
žuazinių liekanų. Iš chorvedžių, šalinaitė 

^buvo pirmutinė, kuri išėjo prieš tokius vei
kalus. Jei visi kiti mūsų chorvedžiai, mo
kytojai, imtųsi naujų kūrinių, naujų idėjų, 
naujo meno, tai trumpoje ateityje mes turė
tume gerų veikalų, naujos muzikos, naujų 
operečių.

Reikia pasakyti, kad mūsų proletarinis 
menas dar yra jaunas. Daugeliui atrodą 
kad jame negalima rasti įdomumo, gražių 

^•vaizdų, pasigrožėjimo. Tai klaida taip ma
nyti. Mūsų menui kol kas dar stoka apdfr-
bimo, tobulumo. Savo jaunyste proletarinis 

* menas dar nerangus, nemiklus. Todėl visų 
mūsų mokytojų, muzikų, dramaturgų, dai
nininkų, mėgėjų, yra pareiga suprasti ir to
bulinti naują mūsų kūrybą. , ; .

/ Šalinaitė yra ir muzikė, ji yra režisierė ir 
organizatorė. Nesakome, kad visose srityse 
.jinai pasiekus tobuliausio laipsnio. Tas ne
galima, nes mūsų menas dar nėra taip tobu- 
Ias\išsivystęs. Bet svarbu, kad difrba kelio
se srityse. Menininkai vystosi' su meno k i-, 
limu, su savo gadyne tik tie, kurie stengiasi 
savo gadynę suprasti—Šalinaitė yra viena iš 
tų.. ■ ......

Draugė šalinaitė taip pat veikia ir Me
no Sąjungos,Centre. Jinai yra Sąjungos'mu-! 
zikos direktorė. “Spartako,” “Alkio” ir “In^ 
kvizicijos” muzika, tai draugės šalinaitčs 
kuriniai, šie kūriniai yra pati pradžia <pro
letarinės muzikos. Galima sakyti, pirmi
bandymai kurti naują meną. Tai t»k pradžia.

Kiti veikalai bus tobulesni, geresni. Pro
letarinis menas turės daugiau praktikos ir 

'^patyrimų. šiam darbui reikia kviesti visus 
Meno Sąjungos chorvedžius, mėgėjus, reži
sierius, veikalų rašytojus ir t.t. Patys ledai 
jau pralaužta. Ta šiurkščiausia pradžia jau
padaryta. Iš tų klaidų ir netobulumų mes 

rT galėsime pasimokinti ir duoti geresnius 'kū
rinius proletarinio meno srityje. Ta šiurks-

naitėi.
Choristė.

Štai Vasara Baigias
■ i ’ : •

. SŠtai vasara baigias,
Artinas ruduo. ’
Laikas prabėgs kaip žaibas

1 f Ir žiema bus tuoj; ■

žiema bus šalta,—
1 Kur, bedarbiai dings?

Vasaros laiku jie vargsta,
O žiemą šimtai mirs!

» f . • * 1

—Kodėl aš taip vis vargstu ?—
Dauguma klaus savęs.
—Kodėl pasaulyj kartu 
Ir taip skaudu del manęs?

Ar kyla gi mintis juose, {
Kad organizuotis reik ?
Nes turtai plėšikų naguose, 
O kitaip gi, prie jų neik!

Miškų Darbininkas.

“Vestuvės”—Vieno Veiksmo
Komedija

Šį veikalėlį parašė M. Zosčenko, vertė šven- 
čioniškis. Veikalėlis tilpo “Naujojoj Gadynėj.”

Visa komedija yra tame, kad jaunas vaiki
nas “pergreitai”K apsiveda su panele. Pas- 
kiaus tas jaunikis nepažįsta savo moters na
mų. Jisai savo moterį matė tik gatvekaryje 
ir tik su ploščium. Todėl, kuomet parvažiuo
ja nuo šliūbo ir išsiskiria, o nuotaka persi
maino drapanas, tai jaunikis nepažįsta, neiš
skiria savo moterį iš kitų moterų.

Tėvas nepatenkintas su tokiomis vestuvė
mis. Girdi, “tik trys dienos, kaip susipažino.” 
Motina jau nuolaidesnė, jinai ginčija, kad ne 
trys dienos, “bet savaitė.” Tėvo pasakojimu, 
tai “jaunikis tinkamai negalėjo nei apžiūrėti 
savo iijoterį.”, ; ; . : >

Tačiaus patarimus tėvas i duoda • jaunikiui 
visai kitokius.. Jisai (sako, savo ? žentui: “Ir! 
kitą syk, 'Ąliuk, taip greitai nesiženyk. Nuo 
to romansas dingsta,” Vadinasi, tėvas visai 
nepasako, kodėl jisai priešingas tokiam “grei
tam” atsivedimui. . "

Veislė! i s visame kame buržuazinis. Jo 
autoriaus vardą mes nematome tarpe naujos 
gadynės Sovietų rašytojų. Kuomet ateina 
svečiai į vestuves, tai motina juos dar per- 
sergsti: “Meldžiu čia drabužius pasidėti, nes, 
žinote, kambariai komuniniai, tai gali viskas 
atsitikti.” Teisingiau vertus, tai čia sakoma, 
kad komunose, darbininkų gyvenimuose, ku
riuos budavoja Sovietų Sąjunga, yra tik va
gių lizdai. Tai ve kas yra “juokingoj” ko
medijoj.

Paskiaus ta komedija sukasi apie tai, kad 
vieni kitų “nepažįsta.” Jaunikis kalbasi su sa
vo moteria, su kuria jisai apsivedė ir mano, 
kad jinai yra jo moteries motina. Taip išsi
kalba, kad ta jo moteris jau turi ir kelis vai
kus, jaunikis, kuomet sužino apie tai, bėga nuo 
saVo moteries iš vestuvių. Bet svečiai jį 
sulaiko ir priverčia “sutikti.” Jaunikis pa
žįsta savo moters tik “apsiautalą ir skrybėlę.” 
Veikalėlis nieko bendro neturi su gyvenimu.
Paremtas schematika. Tas komedijos skymas 
nenatūralūs. Na, ir kam jisai naudingas? 
Nėra jokio išrokavimo bei reikalo vaidinti, 
išjuokti tokius “greito apsivedimo” episodus. 
Taipgi nėra natūralūs pajuokimas. Kiek tame 
gali būt susipratusiam darbiųinkui svarbu, 
kur.susitiko bei pasipažino? Buržuazija lai
kosi tokių tradicijų. Mat, kapitalistinėse ša
lyse gatvėmis vaikščioja prostitutės, tenais 
jos daro biznį, l^uo (to išsivystęs tąm tikras < 
motyvas, kad “garbingai” panelei netinka su
sitikti su vaikinu 'gatvėje, gatvekaryje arba 
kitoje viešoje įstaigoje, t Tai kapitalistinio in- ; 
dividualizmo motyvas. u ,

Tariaus Sovietų Sąjungoje,, kur tveriama 
bau jas* pasaulis, nauja, socialistinė sistema, 
tai ir^nauja kultūra vystosi, čia gyvenimas 

įtampa daugiau socialiu, vieša. Visi darbiniu-, 
kai ir darbininkes įtraukiami į veikimą, or-'> 
ganizacijas. Jie natūraliai susitinka ir susi-i 
pažįsta gatvėse, dirbtuvėse, svetainėse.

Nesupraritma, kodėl tokį kūrinėlį, kuris jau 
visai netinka mūsų gyvenimui, vertė švęn- 
čioniškis? 1 Veikiausia, tai galima išaiškinti 
tik jo atsilikimu nuo gyvenimo. Išrodo, kad 
švenčioniškis nepaspėja eiti su nauju gyveni
mu, kaip kad nespėja jo vadai—Pruseika ir 
Butkus.

Kaip kas gali pasakyti, kad mes perdaug 
“politiniai” meno srityje. Ne, mes nereika-, 
laujame, kad . mene: būtų pakartota tas, kas 
yra sakoma mūsų prakalbose ir laikraščiuose 
rašoma. Tačiaus mbnas turi turėti savo lini-1 

ją. Kaip ir Šitas veikalėlis savo “juokais” nė
ra “bepariyviš.” Jisai' sugebi paneigti pačią 
socializmo kūrybą—“komuną.”

Tad mes galime pasakyti, kad mūsų orga
nizacijos jau nevaidys tokį veikalėlį. Ypatin
gais dabar, kuomet- galybę teinu ir naujų kū
rinių duoda, klasių Į kova, i

? Menininkas.

Fašistų Šėlimas
Kai gylį suleido Hitlerio gyvatė
Į vargdienių klasės karingą krūtinę, 
Jos galingą kūną baisingai sukratė— 
Rodės, kad gyvybę ardė paskutinę.

Lyg laukiniai žvėrys, budeliai apkvaišę 
Paleido į darbą savo aštrią iltį, 
Papuošalais kraujo save apsikaišę, 
Per;kalnus lavonų jie manė pakilai.

Užkrovė režimo jie leteną kietą
Ant sprando vargingos alkstančios žmonijos;
Nori au'gštyri kojom jie apversti svietą, 
Uždedant kietuosius retežius i vergijos.

Kankynes vartoja, kokias tik išmano, 
Kalėjimuos pūdo ir galvas kapoja, 
Net erdvės paraudo nuo kruvino tvano, 
Kai budelių gaujos darbininkus tvoja.

’ I !

Bet milžinas didžio proletariato, 
Nors baisiai prislėgtas, bet ima judėti. 
Tą budeliai-niekšai pajuto ir mato, 
Kad jiems jį neteko nukauti-nudėti.

Nei kartuvių kilpos, teroro šėlimas 
Darbininkų žygio neįstengs nutraukti; 
Ateis tuomet didis Spartako kilimas— 
To. didžiojo darbo dar teks mums sulaukti.

Jų plūstantis kraujas sustiprins mūs galią, 
Kovai prieš tyroną suvienys mūs spėką; ' 
Sukilsim kaip vienas ir niekšus nuvalę 
Už jų bjaurų darbą suteiksim “padėką.”

Raudonas Juokas.

Daugiau Žinių—-Ką Veikia Mūsų 
Chorai ir Dramos Grupės?

1 ■ I . * / .

Paskutiniu laiku mūsų chorų ir dramos 
grupių veikimas nėra nušviestas Meno Sky
riuj. Drąugai, kurie veikia choruose arba 
kitose meno srityse, rodos, kad visai nemato 
svarbos apie tai rašyti. Tai yra klaidingas 
nusistatymas. ' , ' \

Chorų Veikimhs—kokias dhinas dainuoja, 
veikalus vaidina, ką veikia, reikia ‘nušviesti 
Meno Skyriuje. Korespondencijos būtinai 
reikalinga iš chorų veikimo.

Mes neakstiname draugus bei drauges ra
šinėti tik todėl, kad užvesti polemiką su as
menimis, kad ką nors gerai “iškritikuoti.” 
Bet mes raginame nušviesti choro socialį 
veikimą. Mes rasename rašyti chorų ir dra
mų grupių kūrinėlių, veikalėlių recenzijas, 
veikimo peržvalgas.

Jei choro veikimas nėra aprašomas Meno 
Skyriuje, tai niekas nežino apie to vieneto 
veikimą, apart vietinių žmonių. Niekas ne
gali pasimokinti iŠ to vieneto klaidų bei pa
sisekimų, jei nebūna nušviesta spaudoje.

Patartina chorams ii’ dramos grupėms, jei 
neturi korespondentų, juos išrinkti, paskirti. 
Galima rašyti ir angliškai. Apie tokius ra
šinėlius ..reikia pažymėti redakcijai, jei no
rima, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą. 
Taip pat rašėjai gali pažymėti, jei jie nori, 
kad jų rašiniai tilptų anglų kalboje.

Rašykite Vaizdelių
* •

Meno Skyriui reikalinga trumpų vaizdelių. 
Mes raginame draugus rašinėti vaizdelius iš 
darbininkų gyvenimo. Pastaruoju laiku jau 
pasirodė keli vaizdeliai naujų, dar tik ky- 

• lančių prolętarinių rašytojų.
Toki bandymai yra t labai geras ženklas. 

Jų :reikia daugiau. Mums reikia rašinėti 
daugiau ir yeifyąlėlių: scenai. Amerikos ju- 
džiai jau prąiįedą įgristi, jie darosi toki tuš- 

i ti, kad net paprastas žiūrėtojas jais ima pik
tintis. Tai reiškia, kad naujas menas, pro-' 
letarinis teatras turi Ipjti. ,«

Be to, draugai, kurie vartoja anglų kal
bą, patartina skaityti žurnalus: “£Jew Mas
ses,” “Soviet Culture Review,” “Internation
al Literature,’’.“Blasj;.” ,

Apie “Blast” veikiausia mažai kas žino, 
nes tai tik naujas leidinys. “Blast” yra 
Amerikos proletarinių rašytojų dvi-mėnesi- 
nis žurnalas. Jame telpa trumpos apysakai
tės iš kasdieninio gyvenimo. <

žurnalas nėra taip labai tobulas, ne taip 
geros popieros, bet jame yra gero pasiskai
tymo. Kas tinkama, galima ir panaudoti 
mūšų spaudai; ’

’ ■ . t

Organizuokime Dramos Grupes

Organizavimo dramos grupių prie mūsų 
chorų klausimą mes jau kėlėme pereitais 
metais. Kaip kur šios grupės jau veikia. 
Tokių grupių yra pareiga padidinti mūsų 
dramds veikimą. Brooklyne Aido Choro 

Dramos Grupė jau praktikuoja veikalėlį 1

Trečias Puslapis

“Prie Šviesos.” Ką kitos grupės veikia— 
’■ mes nežinome.

Jei dar neveikiama, tai laikas jau judin
tis. Greitai bėga rugsėjis ir ateina spalis. 
O spalis,—tai pradžia, yaidinimų. Todėl lai
kas jau pradėti prisirengimus mūsų teatrui. 
Laikas dar labiau todėl, kad mes einame 
prie vaidinimo daugiau vęikalų šiam sezone.

Turime atminti,- kad mūsų menas nebijo 
“propagandos.” Mūsų' menas turi būti pro
paganda prieš buržuazinio meno propagan
dą. O dabar buržuazija meną juo labiau 
pažabojusi savai propagandai.

Visų Miestų Conn. Valstijos 
Draugai Ruoškitės į Spaudos 

, Naudai Pikniką

Centras Turi. Duoti Veikalų
. -t 1.3) 4- : • . t /. •

Negaliu daug pasakyti apie Meno Sąjun
gos Centrą šiuo tarpu. Tačiaus Meno Są
junga, veikiausia, duos kelis naujus kūrinė/ 
liūs šiam sezonui. Tas darbas tik reikią 
paskubinti. , .

Rodos, kai kurie veikalėliai jau ruošiami 
išleidimui į svietą. Eilė veikalėlių yra Cen- ' 
tre. Tad', reikia juds tik sutvarkyti, per
žiūrėti ir leisti į kolonijas. Tik reikalinga 
tai neatidėliojamai atlikti. ' . . !

Rengkimės didesniam dramos veikimui at
einančiame sezone.

V. Bovinas.

I • ... J_X------1-r-U! . I . • I

Connecticut valstijos drau-'' 
gai kas metai parengia po vie
ną kitą pikniką spaudos naufc l 
dai, t. y. “Laisvės” ir “Vii- ; 
nies” palaikymui.( šiais me-r 
tais ypatingai labai svarbu 
paremti mūsų dienraščius,' neš ■ 
per tiek laiko esant tokiam.
kriziui, bedarbei, tas mp^ų 
dienraščius' labai apsųPkį/io 
finansiniai. Mes žinome, kaip, 

j dienraščiai kooperavo su skai- 
tytojais, kuomet pirmiau ku- 

l rie niekaip negalėjo atsimokė
ti laiku. Tas, suprant'ama,- • 
dienraščiam labiausiai padarė> 
sunkumą^ i ' • .■ i ;

Mūsų spaudai buržuaziją 
neduoda tokių skelbimų;, ko
kius gauna geltonoji spauda; 
mūsų dienraščiams neišmeta 

į po tūkstantinę kitą koki mi-‘ 
lionieriai; mūsų spauda pasi
laiko vien iš pačių darbiniu-.' 
kų, kurie sunkiai uždirbtais 
savo centais dienraščius. re
mia. Ir todėl mes atsišaukia-

“Raudoni ir Balti”

COVIETŲ judis vardu “Raudoni ir Balti” 
yra labai interesingas. Jo turinys toks: 

Civilio karo metu chemijos profesorius, A. N. 
Kočubei, ištikimai, dirba del Sovietų valdžios. 
Jis mokslo žmogus. Jis savo žinojimą ati
duoda darbininkų valdžiai. Profesorius turė
jo tik vieną sūnų, vedusį, pulkininką. Jo 
sūnus stoja į Raudonąją Armiją ir Sovietų 
valdžia jį, su kitais geriausiais kovotojais, 
pasiunčia į pavojingą fronto sritį. Raudo
nos Armijos kovotojai ir Kočubeio sūnus, 
turėjo išsprogdinti tiltą, kad sulaikius baltų 
veržimąsi. Prie sprogimo žuvo eilė drąsių 
raudonarmiečių. Jų tarpe “dingo” ir profe
soriaus sūnus.

Sovietų valdžia, profesorius ir visi, manė, 
kad Kočubeio sūnus žuvo prie tilto. Bet 
įvyko visai kas kita. Jaunasis Kočubei, bu
vęs pulkininkas caro armijoje, nusispjovė ant 
Raudonosios Armijos ir perėjo į baltųjų pusę. 
Jis ten gauna pulkininko vietą ir yra vienas: 1 
iš žiauriausių budelių, jis šaudo šimtais be
laisvius raudonarmiečius ir visaip juos kan
kina, j Kartą pasistatė.grupę raudoparmiečių 

\ supūdyti. Baltieji npšaijria kelis, bet pagal 
pulkininko Kočubeio ( įsakymą, jie nesiskubi
na suĮiąikipti savo aukąs, kad ilgiau juos 
kankinus. Ant kalno, po medžiais stovi su
rištų raudonų kovotojų grupė ir po kiekvieno 
upinio šautuvų^ trenksmo, keletas-uš jų suk
niumba. Vienas raudonų kovotoju sušuko: 
“Lai gyvuoja Revoliucija!’’ Pulkininkas Koču
bei įdūko, pribėgo ir pradėjo nagaika plakti 
juos. Raudonas kovotojas, nors ir surištas 
buvo, puolė ant pulkininko, parsirito ir, ne
galėdamas kitaip nubausti baltąjį niekšą, 
perkando jam kairį žandą. Pulkininkas, per
imtas skausmo ir pasiutimo, pradėjo šaudyti 
į savo priešą. Tas nusirito į pakrantę, bet 
jis išliko gyvas.

Civilis karas pasibaigė. Sovietai laimėjo. 
Baltieji išbėgiojo, šeši metai prabėgo nuo 
Sovietų pergalės. Sukako 50 metų sukaktuvės 
profesoriaus Kučubeio, kuris nuoširdžiai dir
bo Sovietų ekonomijos fronte. Jis, kartais, 
iki pirmai valandai nakties išbūdavo elektros 
reikmenų gaminimo laboratorijoje. Sovietų 
valdžia jį gerbė už jo atsidavimą darbininkų 
reikalams. Jo' sūnaus, pulkininko, žmona, kaip 
ir visi kiti, manydama, kad jos vyras žuvo 
prie tįlto,—apsivedė su Raudonos Armijos 
kovotoju, kuris perkando pulkininkui žandą. 
Jos antras vyras yra vienas iš Sovietų atsa- 
komingų darbininkų. Jo žmona ir profeso
rius gyvena viename name, gi jos vyras va
žinėja su įvairiais reikalais, šeši metai nuo 
pabaigos civilio karo. Sovietų laikraščiai par 
šventė daug viętos paminėjimui 50 metų pro
fesoriaus Kęčubei sukaktuvėm, įdėjo jo pa
veikslus. Surengė milžinišką susirinkimą, kur 
profesorių sveikino koinuhistai; Sovietų dar
bininkai,* jaunuoliai, atžymėdami jo darbus ir 
tą, kad jis ir “vienatinį sūnų atidavė kovai už 
Sovietus.’’ . Profesorius sukėlė didžiausias ova- 

’ « . -t ■ \

ci j as, kada jis pareiškė, kad kalendoriuje yra 
“klaida,” jis gimęs, ne. 50 metų atgal, bet 1917 
metais, tai 'yra, savo gyvenimą ’jis skaito tik 
nuo Bolševikų Revoliucijos. ' ’ s

Tuom kartu baltieji blaškosi (po Europą^ 
suokalbiauja, daro visokias intrigas prieš So
vietus, jų tarpe ir pulkininkas Kočubei. Kaip 
tik jo tėvo 50 sukaktuvių metu, pulkininkas 
Kočubei ir dar du baltųjų karininkai, slaptai 
prisiartino prie SSSR rubežiaus. Jie šliaužia, 
kaip koki vilkai, per gražią žalialapę girią. 
Štai ir Sovietų, siena, stulpas su kūju ir pjau
tuvu. Jie peržengia ją. Raudonarmietis, pa
sienio sargas, nesnaudžia, pastebi juos ir rei
kalauja sustoti. Jie bėga. Jis šaudo, vienas 
baltųjų užmuštas, kitas pašautas į ranką, bet 
pulkininkas sveikas ir su savo pagelbininku 
dingsta tankumoje. Pribuvo daugiau raudonų 
sargų, bet negalėjo surasti juos girioje.

(Tąsa 4-tam puslapyj)

me į darbininkų mases ir vi
sus “Laisvės”, “Vilnies” skai
tytojus ir visų organizacijų, 
narius, kad atsilankytumėte į 
rengiamą .spaudos naudai pik- 
įniką, kuris įvyks rugsėjo 17 d.
Charter Oak Parke, Hartford, 
Conn.

Piknikas įvyks, nepaisant, 
kad ir lietus užpultų tą dieną, 
nes vieta yra labai erdvinga •' 
ir graži.

Laikas paliko labai trum
pas, todėl visur draugai turi 
subrusti organizuoti žmones 
važiuoti į šį pikniką busais, 
trokais ir privatinėm mašinom. 
Bedarbiai yra kviečiami at»-! 
vykti pėsti, ir kurie turės liū-/ 
d-ijimą nuo bedarbių tarybų,, 
kad jie yra bedarbiai, tokie 
bus įleidžiami veltui į pąrką 
linksmintis kartu su visais.

Daugelis 'galėtų paaukoti 
kokių nors daiktų 1 piknikui. 
Farmeriai turėtų atvežti sūrių/ 
kornų».ir kitų - ' daiktų. Pasi4 
stenėkime išgarsinti šį pik.niT 
ką, kad jis neikiek nebūtų 
mažesnis, kaip buvo piknikai 
dienraščio “Vilnies” Chicagoi, 
o “Laisvės” Brooklyne ir I?hi- 
ladelphijoj. Ten po penkis 
šešis tūkstančius darbininkų 
atsilankė į piknikus paremti 
savo spaudą.

ALDLD III Apskr. Sekr.
V. J. V.

PATERSON, N. J. !
Rugpjūčio 27 d. turėjome, 

draugišką autingą pas drg. 
Stupurus gražiame miške. Ten 
buvo susirinkęs nemažas būre
lis darbininkiško judėjimo re- r 
mėjų. Laike pietų drg. P. 
Dennis iš Clifton, N. J., prisi
minė apie mūsų spaudos rei
kalus, nurodydamas reikalin
gumą paremt darbininkiškus 
laikraščius. Drg. Denniso 
prakalbėlė tarp susirinkusių 
padarė gerą įspūdį; tad ant 
vietos sumetė “Daily Worke-

■riui” $2.50 ir “Laisvei” $2.50.
J> Bimba.

Plieno Pramonė Pradėjo . < 
Ir Sistemačiai Smunka j

Kuomet iš Sovietų Sąjun
gos ateina žinios, kad meta
lo ir plieno pramonė kyla 
augštyn, tai Jungtinių Val
stijų plieno gamyba siste- , ii 
mačiai krinta žemyn. Šis 
kritimas prasidėjo pereitą 
mėnesį ir sistemačiai didėja.' 
Taip pat ir geležies gamyba 
eina mažyn, štai plieno pra
monė sumažėjo ant pusant
ro nuošimčio per tą savaitę, 
kuri pasibaigė su rugsėjo 2 
d. Taip sako paskutinis 
valdžios raportas. Geležies 
gaminimas per tą pačią sa- 
vaitę sumažėjo ant visų 7 
nuoš.



; ketvirtas Puslapis

(Vaizdelis iš Vokietijos)

Moteris pažvelgė per langą.
—Kurt Lencas pargrįžta. Aš tau sakiau, 

kad jie pareis. Būtų geriau, jeigu tu išei
tum iš namų. (

—Niekur neisiu. Man vis tiek pat,— 
bumterėjo vyras.

Moteris nutylėjo. Jos vyras jau, per du 
kartus slapstėsi, pargrįždavo alkanas slap
stėsi, pargrįždavo alkanas ir piktas. Drau
gai, pas kuriuos jis slapstėsi, vos galėjo iš- 
niaitinti save.

—Niekšas!—tarė moteris. Tai buvo tar
ta antrašu to žmogaus, kurį ji matė per 
langą ir kuris jau daužė į jų duris. Kur
tas, nelaukdamas atsakymo, “įeikite”, pa
traukė duris ir jau stovėjo ant slenksčio. 
Saulės spinduliai įsiveržė pro atdaras du
ris, bet tas nedžiugino moterį ir jos vyrą 
todėl, kad saulės apšviestas stovėjo jaunas 
vyras fašistų urmininkų drabužiais apsi
rengęs, o tas darbininkams nieko gero ne
reiškė. j

—Aha! Ditmarai namie, pagaliaus jūs 
abu namie, o frau (ponia) Ditmarienė ruo
šia maistą...

—Ne, aš nieko neruošiu, nes neturiu iš 
ko,—buvo moters atsakymas.

—Kaip tai? Juk Ditmaras du kartus 
buvo išėjęs į darbą; jis turėjo ką nors par
nešti.

Fašistai du kartus pirmiau buvo atėję ir; 
jieškojo jos vyro. Jo žmona buvo jiems

rBSISVl šeštadienis, Rugs. 9,
................. r ! ■—............................ ...............
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Atsiliepimas į Baltagvardiečių Balsų
j I • /• / ' •» v i » 4 A .

atsakymas nuskambėjo ^pajuokimo gaido
mis. , • , ' ■ -
' T • •. 1 ' ■ i : *

—Ir taip, jis negalėjo surasti pastovaus 
darbo,’—įsimaišė moteris.—Jis buvo gavęs 
tik taip padirbėti.

—Neturiu jokio darbo,—sausai tarė Dit- 
maras.

-+-Štai kaip, neturi jokio darbo ir neturė
jai. O tavo, žmona sakė, kad dirbai. Tai 
kuriam iš jūs dabar tikėti? .

—Tikėk kam nori, jokio darbo neturė-

Visi tylėjo. Kieme žaidė vaikai, girdė
josi ją balsai.

—Ką daro vaikai?:—-prabilo hitlerinin
kas,

—Jie žaidžia,—atsakė moteris. Jai bu
vo neaišku, kodėl tas fašistas teiraujasi 
apie vaikus.

—Jie kaip ir pirma žaidžia prieš fašis
tus? Jie muša fašistus? Taip?

,Į4ai namiškiai neatsakė. Kam? Tas 
niekšas-gerai žinojo, kad. vaikai daugiau 
jau neišdrįsta gatvėje žaisti prieš fašistus, 
nuduodąmi raudonus frbntininkus. Jie da
bar gali žaisti tik pamėgdžiodami fašistų 
kratas, areštus ir darbininkų šaudymus. 
Moteris žemu balsu atsiklausė.

—Kurt, del ko tu, būtent, pas mus at
ėjai? T

Hitlerininkas ant savo krūtinės pasitaisė 
diržą ir tartum negirdėjo to klausitno.

—Ditmar, kadangi tu turėjai darbą, tai
sakius, kad jis išėjo darbo jieškoti.' Ji tą reiškia, tu turi ir pinigų? 
tiksliai sakė, slėpdama, kad vyras paęislė- j 
pęs nuo fašistų.

—Jam nieko neužmokėjo,—melavo mote
ris, matydama, kad vyras sėdi ir nesako 
nei žodžio.—Jis dirbo tiktai už pavalgymą, 
į' —Na, ir gudri iš tavęs moteris. Sugth- 
biai, sugabiai slepi galus į vandenį,—įkirto

—Jokio darbo neturėjau ir visai neturiu 
į pinigų,—drąsiai atsakė; Ditmaras.

—Tai kur1 gi tu buvai? t
Šis klausimas pakibo ore, kaip kokis va

nagas. Ir štai netikėtas Ditmaro drąsus 
ątsakymas: ’

—Aš slapsčiausi. į
fašistas urpiininkas. 1 Jjfe, neląukdUmasj ję- poteris u^siĮęosejpj. o (paskui suriko: 
kio pakvietimo, atsi^ėdA. V ‘z « ' >■*—Ką tu plepi,?, Ąr nori sąye pražudyt
i —Kurt,, ką dar ten plepi?—atsiliepė 
moters vyras.—Kur dabar rasi apmokamą: 
darbą. Kur dabar gauti’darbas? ;

—Fašistinė nacionalistų valdžia duos vi-į 
siems darbų,—atsakė hitlerininkas. Bet jo;

Ką tu plepi?, Ąr nori sąyę pražudyti?! 
—O nuo ko tu slepiesi?. Nuo mūs?
—Taip nuo jūs. Taip nuo jūs! ! ’
—Nuo manęs? Argi ne taip? j 
—Ir nuo tavęs. Bet dabar aš esu čionai.

, (Daugiau bus)

MENO SKYRIAUS DALIS
“Raudoni ir Balti99

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Pulkininkas apraišioja savo pagelbininkui 

ranką ir per girias, ežiomis, jie prisiartina 
prie miesto, kur jo tėvas gyvena.” Kelyje 
atsargūs. Susitinką antrą savo žmonos vyrą, 
apsilenkia. Pulkininkas pagal drabužius mato, 
kąd tai yra slaptos policijos viršininkas. Pul
kininkas ir jo pagelbininkas pasiveja valstie
tį, pasiprašo pavežti. Tas veža juos, o jie 
šnipinėją apie Sovietus ir komunistus.

-^Veikiausiai, nedaug yra komunistę vals
tiečių tarpe?—klausia baltųjų pulkininkas.

-r-Milionai,—atsako smagus senelis valstie
tis, kuris patenkintas Sovietais ir komunistais;

Tas nepatinka baltiems. Pavargo senelių 
arkliai ir jis reikalauja, kad jie apleistų jo 
vežimą. 'Jie neklauso. Jis1 pasišaukia laukų 
darbininkus sau į pagelbą. Baltieji, matyda
mi, kad artinasi kolektyviečiai, bėga į girią. 
Tuom kartu, slaptos* policijos *giršinĮnkąsJ be-:, 
važiuodamas, prisimena, kur jis mą£ė, tokius, 
veidus, kur juos buvo sutikęs. Prisiminęs, 
kaip tas elementas buvo baltųjų' pulkininkir, 
patvarko vežėjui grįžti ir vejasi. Kelis kartus - 
šovė į juos prie girios, bet negalėjo- juos su*» 
rasti.

Po keleto gudrių žingsnių, baltųjų pulkinįnT^ 
kas ir jo pagelbininkas pasiekia profesoriaus^ 
na/nus. Kokis senelio džiaugsmas, kad viena
tinis jo sūnus, kuris buvo skaitomas žuvusiu, 
parėjo gyvas ir sveikas tik su dideliu randu 
ant žando. Jo buvusi žmona, šaltai atsineša. 
Ji jau kito vyro žmona. Jis veržiasi į jos 
kambarį, bet durys užrakytos.

“Svečiai” išsiprausia, apsiskuta ir juokiasi, 
jie dabar, kaip koki profesoriai. Bal- 
pulkininkas mano, kad viskas bus gte- 
Tėvas yra didelis žmogus ir pasitikimas 

Sovietus, nes jie jau suspėjo pamatyti 
paveikslą “Pravdoje.” Tėvo vardu pava- 

. jr labęratorija,

kad
tųjų
rai.
pas
tėvo
din ta "Ir labęratorija,

Senelis, apimtas džiaugsmo, pasišaukia jo

sūnaus buvusią žmoną ir pareikalauja, kad 
sūnus papasakotų, kur jis buvo per tą visą 
laiką, kada jie skaitė jį žuvusiu. Pulkinin
kas atpasakoja, kaip Sovietai juos pasiuntė 
prieš.baltus. , , '

—Aš, kaipo inteligentas ir ištikimas rusų 
inteligentijos tradicijoms, spjoviau ant raudo
nųjų ir perėjau į baltųjų pusę,—sudavęs delnu 
per kelius, baigė savo pasakojimą jo sūnus.

Profesorius ir jb sūnaus, buvusi žmona la
bai pasipiktino pulkininko pasielgimu. Pro
fesorius apleido kambarį, tą padarė ir bu
vusi pulkininko žmona, .paliko tik baltuosius. 
Profesorius labai nerimavo, o paskui parašė 
pranešimą vietos policijai, kad jo namuose 
yra baltieji, Sovietų priešai. Buvusi pulki- 

b riiinrjkpi žmona, kaip tik parvyko pulkininkas, 
ji p^ąjakubipo pasiųlsU lėtegramą savo; vyrui. 

. ^Baltasis pulkininkas pradėjo siusti. Bagru- 
mojo tėvui ir; įsakė, kad įask turi taip-.daryti, 
ką jam įsakyš Sovietų priešai iš užsienio, nes 
kitaip jis ir tęvo riepasigailės. -Užpuolė savo 
bąyl^įąį žmoną, išlaukė duris ir pradėjo ją 
smąugti. Tuom kąrtu parvyko jos vyras. Pra
sideda revolvėrią (koya. Baltieji bėga ant 
namo stogo.': Pribūna Sovietų milicija, kuri.., 
gavo pranešimą nuo profesoriau^. Po ilgo 

» šaudymosi, abu baltieji nukrinta nuo augšto 
namo ir randą galą. Kiti pasilieka sveiki. 
Profesorius Kdčubęi sako:

—Ir kas gali sakyti, kad aš tupėjau sūnų!
Tokis tai turinys veikalo. Didžiumoje So

vietų judžiai ątvaizduoja, kaip naujoji gent- 
kartė persimetą į Sovietų pusę ir kovoja; prieš 
sėną atsilikimą, kurį palaiko tik seniai, šis 
veikalas parodj), kad ir tarpe jaunų yra tokių, , 
kurie gina šerią pasaulį, išnaudotojų tvarką, 
tuomet, kuomet jų tėvai ištikimai darbuojasi 
darbiniųkų.tvarkąi. s ,

Judis labai-1 gerai techniškai apdirbtas.' At
vaizduojami vaizdai piliečių karo ir baltųjų 
žiąuruųiąs; parodoma visa eilė paveikslų, kaip 
dabar, (dirba SSSR industrija, kokius milži
nus išbudavojo Sovietų valdžia. : 1 '

Jau perdaug “gerų draugų” 
atsirado delei Sovietų Sąjun
gos. .

Šiomis dienomis man pasi
taikė iš kur tai fašistinis laik
raštis. Skaitau—atsišaukimas 
į darbininkus: ’ “Organizuoki- 
mėsv!” ;

Manau, sąu, labai geras da
lykas darįiinihkams t organi
zuotis. $kąįta;u toliau: “Or- 
ganizuokimęs, < kad išgelbėti 
Rusiją!” Iri vėl prisieina mąs
tyti. Aš giliau, kad i yra So
vietų Sąjunga, o ne Rusija 
kaipo vąlstybė. Na, tegul bus 
ir Rusija; .gelbėsime ją. Vie
nok nuo ko ją gelbėti?—Nagi, 
nuo bolševikų, kaip rėkia atsi
šaukianti ponai.

Tai gi ve. Bolševikai sutvėrė 
Šcjvjetų Rusiją ir išgblbėjo ją 
nuo jūsų, nes jūs ją būtumėte 
iki šio laiko sumėsinėję į ma
žus' šmotelius, išvien veikdami 
su kitų šalių imperialistais.

Na, tikrenybėje, nuo ko jūs 
šaukiate ją gelbėti?—Nuo ša
lies atsteigimo ir budavojimo! 
Taip. Tas jums kenkia, kad 
Rusijos darbininkai ir ūkinin
kai įkūrė Sovietus ir budavo- 
ja šalį, stato fabrikus, dirbtu
ves, 
liūs, 
tose 
buvo 
būdavo j a 
darbo žmonėms lygiomis tei
sėmis. Ir tenai bus brolija, 
artimo meilė, ką jūs žodžiais 
skelbėte per amžius, bet patys 
neapkentėte tų, kuriuos jūs 
mulkinote, kad jums nuolan
kūs būtų, jūsų išnaudojimui 

į pasiduotų. Ten nebus išnau
dotojų ir išnaudojamų. Ten 
einamą, prie tokios tvarkos, 
jog kiekvienas dirbs sulig savo 
išgalėš, o įaus sulig savo rei
kalo. ' •' ■ (' J • » ' ■ 1

; Jūs dabar šaukiate darbi- 
;ninkus,'o mums, darbininkams, 
■kaip tik su jumis pražūtiš.
\ į O kur jūs, ponai, buvote 
Tada, kąi >ąpįtalistų šalys., ap
supo jįlusiįą jįęležįniu ..ratų iš 
'visų pjjsiųĮ? Bet Sovietų Rusi
jos darbininkai ir ūkininkai 
gelbėjo savo tvarką ir savo 
šalį nuo 1918 iki 1921 mėtų. 
Kur jūs tada buvote? Juk ta
da reikėjo gelbėti Rusiją, bet 
tuomet jūs visų pirma šaukė- 
tės prie kitų šalių imperialis
tų, kad sutriuškinti Rusijos re
voliuciją ir išnaujo pavergti 
darbininkūs; o dabar jūs šau
kiate darbininkus gelbėti Rusi
ja 1

Mes, darbininkai, gerai jus 
suprantam^. Pas jus griaut 
ir gelbėt tai yra vienas ir tas 
Įpats.
I Mat, kokie jūs dabar “drau
gai” darbininkams atsiradote-- 
generolai, pulkininkai, oficie- 
riai ir visa sykiu jūsų poniška 
brolija!

Ne, Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai nepamiršo, kaip jūs 
per amžiaus jiems ant spran
do jodinėjote ir visokiais bū
dais juęš kankinote. Daugelis 
Jų, todėl,'išvažiavo į kitas ša
lis, kur ‘paskutinę sveikatą? ati
duoda to k J ę m s - ° gerašir- 
dfaams?,: kaip ,jūp. ; į-:' į v 
j! Aš jfis klausiu: ar reikalin
ga buvo ip urns', \ Rusijos; žmo
nėms, aprišti toljią (didelę ir 
turtingą :šalį, jeigu ten būtų 

-buvusi tądą gera tvarką? Na, 
tai dabąr’ apsvarstykite šį 
'-klausimą; kuomet tą jšalį val
do tikri jos sūnūs ir i gelbėto
jai. Ir jij’pįns ją valdant, ten 
nebėra bgdąrbįs, bet )dąr sto
ką darbininkų; visoj šįįlyj eina 
pramonė ir jos statyba visu 
smarkumu. Nors ten iš visų 
šalių suvažiavo desėtkai tūks
tančių visokių amatininkų-dar- 
bininkų, o visgi dar trūksta

buvo alaus ir degtinės fabri
kai ir be skaičiaus daug cerk- 
Vių-bažnyčių, kalėjimiį; to tai 
buvo be galo be krašto; taip, 
ir žemės buvo daug, bet tik 
pas dvarponius ir grafus, dar
bininkai turėjo pas juos dirb
ti, o patys badauti.

Visų šalių buržuazija dabar 
šaukia, kad Rusijos darbinin
kai /‘miršta badu.”

Jeigu jau ir miršta, bet; įš 
ten j turiu daugelį geVų drau
gų ir pažįstamų/o nei vienas 
dar nemirė ir nesirengia mirti 
badu; bet atbulai,—rašo, kad 
turi ko valgyti ir gerai gyve
na.

Istoriniu momentu radosi 
žmones išanksfo savo uždavi
niu.' prirengei ir su. draugu. Le
ninu' priešakyje ir po jo va
dovyste užkariavo šalies val
džią ant šeštadalio žemės ka
muolio.
; Lai gyvuoja leninizmas! Lai 
gyvuoja Sovietų Sąjunga! Lai 
plevėsuoja visame pasaulyje 
raudonoji vėliava!

J. Wizbos.

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkirtifas 

įvyks 8 £ieną rugsėjo-September, 
7:30 vjakąne; 180 New Yorį^^AvJ.

Drauges', atsilankykite, nes bus 
diskusijos ALDLD ir LDSA vienybės 
klausime. Todėl kviečiame ir drau
gus ant šio labai svarbaus susirinki
mo.

K. Stelmokienė Org.
(211-213),,

t*L<» i i I <{

tiesia gelžkelius, vieške- 
organizuoja kolektyvus 

vietose, kurios kadaise 
jūsų savastis; dabar ten 

gyvenimus visiems

geležiniu ratų iš 
Bet Sovietų Rusi-

bjninkų, o visgi dar 
darbo rankų.

Prie i jū'^ų valdžios 
tūkstančių darbininkų 
Rusijos į kitas šalis: 
Todėl, kad nebuvo darbo ir 
nebuvo kaip pragyvenimą 
užsidirbti — darbo žmones 
buvo ubagais paversti. Beje,

šimtai 
bėgo iš 
Kode! ?

o 
kaip— 

Bet tas 
obalsis: 

nevalgo! 
užmuša”

Aš neužginčiju, kad ten 
nemiršta jūsų brolija: baltie
siems juk dirbti nesihori, 
gyventi norisi, ir dar 
sulig senu papročiu! 
“prakeiktas” Sovietų 
—kas nedirba, tas 
Tas obalsis tai ir “
jūsų broliją; vienok jūs juos 
taip branginat, kad pamiršta 
desėtkas dykūnų, o jūs rėkiat, 
kad badu mirė net dešimt 
milionų žmonių.

Klausykite, apmąstykite sau 
patys. Per 16 metų šalį val
do bolševikų vadovaujami dar
bininkai. Ir kiek jūs per tą 
laiką ant popieros išmarinote 
žmonių Sovietų Sąjungoj, tai 
ne tik Sovietuose, bet ir ant 
viso žemės kamuolio mažai 
būtų žmonių belikę.

Bet mes matome kaip tik 
atbulai. Prie užvaldymo pro
letarinės diktatūros Rusijoj bu 
vo 140 milionų gyventojų, o 
dabartiniu laiku ten jau apie 
170 milionų,—ir vis dar te
belaikote pamaldas už mirusią 
Sovietų Sąjungos liaudį.

O mes darbininkai šalęomp 
dykūnams: tegul stimpa po 
velnių, jeigu nenori dirbti! 
Atsimename senovišką kaimie
čių patarlę: “Boba iš“ ratų, ku
melei lengviau.” Taigi jūsų 
šauksmas pasiliks miško dau
sose. v ’ ’■ p'

Mes matome, kur ritasi Vo
kietija su fašistine valdžia, 
kur ją veda jūsų žvaigždė Hit
leris. Patys gerieji žmonės 
turi bėgti iš Vokietijos į kitas 
šalis ir priima kitų šalių pilie- 
tystę, kas reiškia, kad negrįš 
atgal kol ten bus fašizmas.

Jūs sakysite, kad ir iš So
vietų Rusijos taipgi daugelis 
bėgo į kitas šalis. Taip, kai 
kurie išvažiavo ir iš Sovietų 
šalies, bet jie išvažiavo ne to
dėl, kad nebūtų galėję ten gy
venti; jie išbėgo todėl, kad ne
norėjo su Rusijos mužikais 
skaitytis.

Jūs, ponai, manėte, kad “už 
savaitės, mėnesio arba metų 
grįšim ir vėl būsim Rusijos 
valdonais.”

Bet tai .labai klydote, nes 
jau prabėgo 16 metų, kaip ne
galite to 'padaryti, negalėsite 
ir nelaukite.

Rusijoj darbo liaudies va
dai mokėjo be jūsų apsieiti ir 
pastatyti šalį pirmoj vietoj 
moksle,, taip kad Rusijos mu
žikas dabar' jūsų nereikalau
ja. : 4 ••

Tai taip, ponuliai. Pirmą 
jūs linksminotės, ūliavojote, 
visokias orgijas kėlėte ir gė- 
rėjotės gyvenimu ant mūsų 
pečių, ir nematėte, kaip iš po 
jūsų kojų slinko žemė. Mes 
tada verkėme, o dabar jūs ver
kite, o mes džiaugsimės.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Įnn&in St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

; BINGHAMTON, N. Y.
Ųž. traukinio nelaimę gele- 
Žinį<elįc Erie kompdAijpp ve
dėjas įvijas Bord^pU kalti
ni traukinio inžinierių. Jis 
nepaisęs signalų, bet leidęs, 
traukinį tiesiai į pavojų. Bet 
inžinierius King aiškina, 
kad tos šviesos buvo taip 
kompanijos įtaisytos, jog jų 
nebuvo galima matyti.

PRANEŠIMAI IŠ K1TDR
WILKES BARRE, PA.

ALDLD 43 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 10 d. rugs. (Sept.), 
11 vai. ryte, Darbininkų Centre, 325 
E. Market St. Visi malonėkite daly
vauti, nes yra svarbių dalykų ap
svarstymui ir atsiveskit naujų narių.

Sek r.
(213-214)

GREAT NECK, N. Y.
TDA 48 kuopos mėn. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 11 d. rugs. (Sept.), 
8 vai. vakare, pas drg. Kunigienenę, 
11 Brown Lane. Visi nariai turi da- 
lyvaut ir nauji nariai kviečiami atei
ti ir įstoti į šią organizaciją.

. Org.F. K.
(213-214)

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks rugsėjo (Sept.) 12 d., Į 
kaip 7:30 vai. vakare, ant 29 End
icott St. Narės nepamirškite ateiti, 
nes svarbių dalykų yra aptarti.

Fin. sekr., D. Lukienė.
' ; i (213-214)

PITT&T^ĮnO IR WYOMINGO
ALDLD ir LDSA kuopų smagus 

išvažiavimas nedėlioję, 10-tą d. Sept, 
rugsėjo ant ValinČiaus ūkės. Prasi
dės 10-tą vai. ryte ir trauksis • iki 
vėlai naktį. Gaspadinės jau dabar 
gamina valgių ir gėrimų; turėsime I 
gerą muzikę; vieni galės pasišokti, I 
pasikalbėti ir pasivaikščioti po miš
ką. Visi ..praleisi,me linksmai-, laiką.

U '■ Y .npA, ■ Kviečia Rengėjai/ 
C? (211-215)

PHILADELPHIA; PA.
Išvažiavimas į Burlhokne Parką 

LDS 5 kuopos rengia draugišką iš
važiavimą j Burlholme parką atei- » 
nantį sekmadienį, 10 d. rugsėjo. Visų 
prašome atsilankyti ir praleisti lai
ką arit tyro oro. Bus keletas laimė
jimų de| jaunuolių. ; )

Kviečia Komisija. 
(211,213).

PITTSTON, PA.
Pasirandavoja krautuvukė tinkama 

siuvėjui, čeverykų taisytojui, baržda 
skutyklai arba bi kokiam kitam ama
tui. Vieta gera, arti Main St. Ran
da labai pigi. Kreipkitės Šiuo antra
šu:’

A. ValinČius, 9 William St. Pitts
ton, Pa. i

(211-213) /

SCRANTON, PA.
Ateinantį nedėldienj įvyks iš ♦isų 

didžiausias piknikas, kurį rengia 
ALDLD 12-tas Apskritys, ant Huno 
farmos. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas Daily Workeriui. Progra
moje dalyvaus ir Wilkes Barre Aido 
Choras su savo gražiom dainelėm; 
apart to, bus visokių žaislų^ skanių 
užkandžių ir gėrimų. Įsitėmykite, 
jog įvyks nedėlioję 10 d. Sept, ir visi 
būkite šiame parengime.

KELRODIS: Iš miesto draugai g5- 
li paimti “23 School husą” ir važiup- 
ti iki galui j 109 Hollow Ave (pikni
ko vieta). Bušui sustojus yra kelu- 
kas po dešinei, kuris veda į pikniką, 
bet. jau ten bus girdėt orkestros bal
sai, kuri pradės griežt nuo 12 va), 
dieną ir linksmins svečius iki vėlu
mos nakčia. Visus širdingai užkvie- 
čia ■ Rengėjai.Philadelphia 
ROUND TRIP S3O<

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE ____.__J.__ $4.00 
WASHINGTON__ 1__ J__ 5.00

BOSTON -l—;____________ 2.00
RICHMOND ________ 6.25
PITTSBURGH. _____ 6.25
DETROIT _______________ 11.7$
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO _______________ 13.75

RATES FOR ROUND.TRIPS' 
GREATLY REDUCED J

NEVIN BUS DEPOT! 
ill W. 31st St. CSickeritig 4-1606

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū

sų duonoj nėra 'jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Telzž Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į ABI PUSI, NEW YORKAS- <172-50 
KAUNAS, TREČIA KLASE f1'J — 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai! 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK _
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* 1919 Metais Plieno Darbininku Streikas Braižiniai pan rico

(Sulig Wm. Z. Foster1© knygos—“1919 Steel Strike/’) '

į jų vietas ėmė naujus, po 20 
iki 30 procentų mažiau mokė
dami šiems, negu seniesiems. 
Vietoj darbininkų unijos, bo
sai stengėsi suvaryti visus ju
džių operatorius į savo kom- 
„paničnas unijukes.

" ’ 7 ■ • Penktas Puslapis
4 f . 4 < t £->•»♦» » -t . , > • i < f
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LIETUVIU DARBININKU ORGANIZACIJOS REI
KALAUJA “SALIN RANKAS NUO KUBOS”!

; 1. Majoras išgirdo, kad atei

nančią nedėlią kalbės Močiutė Jo

nes nuo mainierių unijos, o žino

damas, kad gyventojų darbininkų 

sentimentas prieš majorą, jis ne 

tik kad davė permitą susirinkti, 

bet ir parūpino vietą. Veik visi 

vietiniai darbininkai p r i sirašė 
prie unijos.

2. Homesteade unijos turėjo 

smarkesnį “faitą.” Pradžioj 1918 
metų unija nutarė laikyti susirin

kimą Homesteade. Majoras, kuris 

kadaise dalyvavo didžiajam Ho- 
mesteado streike, dabar atsisakė 

duoti permitą. “Bet mes jau pasi- 
samdę svetainę,” draugai pasa

kė majorui. Ant rytojaus svetai-

nes savininkas sugrąžino randą.

VIETINES ŽINIOS

3. Tą vasarą prieš streiką, fi

nansai labai prastai stovėjo. Iš 
visur organizatoriai maldavo pa- 
i 

gelbos. Bet veltui. Pasekmėj to, 

viskas nebuvo taip atlikta, kaip 
reikėjo ir atsiliepė skaudžiai ant 
streiko. Daugelyje miestų darbi
ninkai norėjo ir troško unijos, bet 

jie nebuvo suorganizuoti delei 
stokos organizatorių.

4. Miestukas Duquesne (“Dubė
nai”) randasi tik skersai Monon
gahela upės nuo Homesteado. šis 
miestas karštai priėmė organiza
torius. Majoras tūlas Crawford, 
buvo prezidentas First National 
Banko tame mieste. Jis buvo ty- 
piškas Pennsylvanijos plieno mies
tuko cąrukas, Jis kumščiu drož
damas j stalą sakė: “Jėzus Kris
tus patsai negalėtų kalbėti už' uni
ją šiame mieste.” Jis kvietė uni
jas tik pabandyti i jo miestą at
eiti! Net patsai majoras kvietė 
organizatorius į ypatiškas mušty
nes.

Sutrumpinus Valandas Suma
žėjų Alga Saldainių Darb.

NEW YORK. — Life Savers 
saldainių kompanijoj darbi
ninkai pasidarydavo po $23 ir 
$24 per savaitę. Įvedus NRA, 

; darbo laikas sutrumpintas iki 
40 valandų ir pakelta algos 
5 nuošimčiais; o vis liek per 
darbo valandų sutrumpinimą 
darbininkai gauna 2-3 dolerius 
mažiau per savaitę.

Siunčia Jūrininkus į Kubą

‘Pašalpų Biurai kaipo
Skebų Rinkėjai

NEW YORK. — Kada pa- 
šalp. darbų biur. atleidžia be
darbius, dažnai jiems stato 
klausimą: ar nenorėtum va
žiuoti į kitą miestą dirbti?

Kurie nuvažiuoja, tai pama

to, kad jie ten nusiųsti streik 
laužianti.

Ką “Gero” Duoda NRA 
Valgyklų Darbininkam

NEW YORK. — Kaip lik 
iškabino NRA arą ant Alpha 
valgyklos, 180 Fifth Ave., tuo-

Ijaus valgykloje pradėjo ma
žiaus duoti arba visai neduo
ti “tipsų” stalų patarnauto
jams. žmonės įsivaizduoja, 
kad darbininkams pridėta al
gos, bet tikrumoj palieka se
noji alga ir dar beveik be tip
sų.

Streikų Banga vis Auga
New Yorke ir Brooklyne 

streikuoja apie 3,000 kakla
raiščių darbininkų; reikalauja

35 valandų darbo savaitės ir 
pridėt algos po 25 iki 35 nuo
šimčių.

Ketvirtadienį sustreikavo 
700 dirbtinių gėlių darbinin
kių ; streikai) išėjo 1,500 kriau
čių, dirbusių kostumeriškose 
siuvyklose.

Judžių Operatorių 306-tas 
lokalas ketvirtadienį paskelbė 
streiką prieš 400 teatrų ir te- 
atrėlių. Streikieriai nurodo, 
kad įvedus NRA savininkai 
paleidinėjo senus darbininkus;

NEW YORK. — Iš vietinių 
prieplaukų desėtkais yra siun- 

: č i a m i j ū r i n i ai kareiviai 
I (marinai) į Kubą kovai, prieš 
Itenaitinę darbininkų ir vals
tiečių revoliuciją.
i ‘ _________________

Automobilistai Galės Pabau
das Laiškais Pasiųsti

Rockaway Beach, Queens, 
mag istratas-teisėjas Marvin 
patvarkė, kad areštuoti už va
žinėjimo taisyklių sulaužymą 
automobilistai galės laiškais 
atsiųsti pinigines pabaudas. 
Tuo būdu bus taupoma jiems 
laikas ir kelionės lėšos.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas, Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimas Am
erikoje ir Nacionalis Lietu
vių Jaunuolių Komitetas 
pasiuntė prezidentui Roose- 
veltui protesto telegramas 
prieš siuntimą karinių lai
vų malšinimui revoliucijos 
Kuboje. Tose rezoliucijose

1

Sudegino Du Negru
NASHVILLE, Tenn, — Rug

sėjo 7 d. elektros kedėje ta
po sudeginti du negrai. Kaip 
ir paprastai pietinėse valstijo
se, jie buvo kaltinami “užpuo
lime ant baltos moteriškės.’’ 
Jokių įrodymų jų nuteisimui 
mirtin nereikėjo.

lietuvių darbininkų organi
zacijos šaukia: “Šalin ran
kas nuo Kubos! Ištraukite 
karinius laivus iš Kubosl”

Visos vietinės organizaci
jos ir kuopos turėtų taip 
pat siųsti protesto telegra
mas ir reikalavimus, kad 
Amerikos imperialistai ne
sikištų į Kubos vidujinius 
reikalus.

masinis susirinkimas pro
testui prieš persekiojimą 
negrų ir baltveidžių darbi
ninkų. Susirinkime dalyva
vo apie dešimt tūkstančių 
darbininkų. Šis miestelis 
visoj savo istorijoj nebuvo 
matęs tokio mitingo. Jį su
šaukė Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas.

DIDELIS ŪKININKU PIKNIKAS
. I . . __________________ ______

RENGIA A. L. D. L. D. 225 KUOPA, SOUTHBURY, CONN.

Nedėlioj, 10 Rugsėjo-September,1933
ANT J. IVANAUSKO ŪKĖS SOUTHFORD DALYJE

PRADŽIA 11-tą VALANDĄ RYTE. ĮŽANGA 10 CENTŲ YPATAI

Vilijos Choras, iš Waterbury, Conn., vadovaujamas K. Strižąusko

Kalbės P. BUKNYS, “Laisvės” Adm. iš Brooklyno, ir V. J. VALAITIS iš New Britaino, ir du ame
rikonai kalbėtojai.

Bus šviežių, farmersko stiliaus, valgių ir obuolių saidos. Kviečiame visos apielinkės publiką daly
vauti šiame parengime. , .. j: ! b

Ar Neperdaug Alaus 
Pardavinėjimo Vietų?

Didžiajame New Yorke 
11,522 valgyklos ir 11,901 
grosernė turi leidimus parda
vinėti naująjį alų. O kiek dar 
yra saliūnų.

Valdiškas alaus kontroliuo
tojas Mulrooney pareiškė, kad 
nuo šio mėnesio 15 d. ,bus lai
kinai sustabdytas davimas 
naujų leidimų alui pardavinėr 
ti. Būsią tyrinėjama,; ar yra 
publikai naudos iš dauginimo 
alaus pardavyklų, 

t

Demonstracijos Prie 
Vokietijos Konsulaty

NEW YORK. — Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
paskelbė, kad rugsėjo 21 d. 
prie visų Vokietijos Hitlerio 
valdžios konsulatų Amerikoje 
bus rengiamos masinės protes
to demonstracijos. Tą dieną, 
kaip jau žinoma, Vokietijoj 
prasidės teismas komunistų 
vadų Torgler ir kitų. Reikia, 
kad šitose demonstracijose 
dalyvautų tūkstančiai darbi
ninkų ir pareikštų savo griež
tą nusistatymą prieš kruviną 
fašistų terorą.

Kanados Bedarbiu 
Reikalavimai

OTTAWA, Kanada. Na- 
cionalis Bedarbių Kongrėsas, 
susidedantis iš 250 delegatų, 
padavė valdžiai reikalavimą 
del apdraudos ir pašalpos. 
Kongresas taip pat reikalauja, 
kad būtų įvesta visiems dar
bininkams 7 valandų darbo 
diena ir 5 dienų darbo savai
tė, kad būtų panaikintas re
akcinis įstatymas, kuris paver
tė Kanados1 Komunistų Par
tiją nelegale organizacija.

IŠMES Iš DARBO 15,000 
DARBININKŲ

DIRECTIONS: Ride down the Seymour State Road to the Southford Grocery Store and turn to your left. Riding a short way, 
turn to your right and there is the picnic. From Southbury ride to the mentioned Southford Štore, turn to your right and riding a 
short way, turn to your right again and there is the picnic. ; . . ;

SAN JUAN, Porto Riko. 
—United Puerto* Rican Su
gar kompanija uždaro savo 
dirbtuves, nes subankruta
vus. Išmetama iš darbo net 
penkiolika tūkstančių darbi
ninkų.

3,000 Darbininką Dalyvavo 
Komunisto Laidotuvėse

FORT WORTH, Texas.— 
Tapo palaidotas draugas 
Barlow, Komunistų Partijos 
.organizatorius, kurį kalėji
me nužudė policija. Laido
tuvėse dalyvavo trys tūks
tančiai darbininkų.

10,000 Masiniam Mitinge
LYNCHBURG, Va.— 

Rugsėjo 6 d. čionai įvyko

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvams proga Jsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašomo prisiųsti iš anksto

“L A IS V Ė”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

< i > i i.

į Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED 

? ■ • * > 1 >

‘ Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi- >
5 liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue
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Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

<!>

<f>

<♦>

d>
<♦>

<f>

<♦>

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabelius

Pennsylvania it New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka* 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 

,i mąpęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

»

<♦>

d>
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Garsus Rašytojas Henri Soc. Vadas Norm. Tho
Barbusse Bus Prieška

riniame Kongrese
NEW YORK. — Rugsėjo 29 

d., kada atsidarys Jungtinių 
Valstijų kongresas prieš karą, 
tą vakarą sakys prakalbą 
Henri Barbusse, pasauliniai 
garsus Franci j oš rašytojas, au
torius knygos * “Ugnyje” ir 
daugelio kitų veikalų, pasižy
mėjęs kovotojas prieš imperia
listinius karus. Atsidarant 
kongresui, taipo pat kalbės 
Komunistų Partijos sekreto
rius drg. Earl Browder, Wm. 
Pickens ir kt. •

Tuo pačiu laiku įvyks ati
daromieji mitingai St. Nicho
las Arena ir Mecca Temple 
svetainėse. Viename ir kita
me sakys prakalbas tie patys ■' 
kalbėtojai, pasikeisdami vie
nas po kitam.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo pirma kuopa pereitą 
ketvirtadienį išrinko delegatus 
į šį prieškarinį kongresą. Vi
sos kitos organizacijos turi tai 
pat padaryti.

Reikia Nakvynių Delegatam 
Prieškarinio Kongreso

NEW YORK. — Prieškari- 
nio kongreso ruošimo komisi
ją, 102 Fifth Ave., Room 1610 
prašo dfaugus pasiimt pernak- 

x vint po vieną kitą delegatą.
J kongresą suvažiuos apie 
2,000 delegatų iš kitų miestų. 
Reikia daug nąkvynių. Drau
gai, praneškite komisijai, po 
kelis galėsite pernakvinti; ga
lima pranešti ir per telefoną: 
Algonquin 4-7514.

Žymus Advokatas Išplaukė 
Gint Vokiečių Komunistų

NEW YORK.—Laivu “Aqu- 
itania” išplaukė į Vokietiją 
žymus advokatas Arthur Gar
field Hays. Jis ten bandys 
gaut progą teisme ginti Tor- 
glerį ir kitus komunistus, ku
rių byla prasidės rugsėjo 21 
d. Tie draugai kaltinami, būk 
jie padegę šalies seimo rūmus. 
O jau įrodyta, kad tą darbą 
atliko patys fašistai provoka
toriai.

Pasiųskite Delegatus j “D. 
Workerio” Konferenciją

NEW YORK. — Visos orga- 
nizacijos privalo pasiųsti dele
gatus į “Daily Workerio” rei
kalais konferenciją, kuri įvyks 
šį sekmadienį 7:30 vai. vaka
re, Irving Plaza svetainėje, 
15th St. ir Irving Place. Kal
bės'drg. Hathaway, “D. W.” 
redaktorius; Charles Krumb- 
ėiti, komunistų distrikto orga
nizatorius, ir kiti.

Visiem Kompartijos Nariam
Visi Kom. Partijos nariai 

yra instruktuojami šiandien 3 
vai. diejią susirinkti į distrikto 
buveinę, Workers Center, ant 
13th St., New Yorke, ir prie 
specialio partijinio darbo pa
dirbėti valandą kitą, šaukia 
distrikto sekretoriatas.

Per Langą Iškrito Mergaitė
BROOKLYN. — Nuo trečių 

lubų iškrito per langą H. Ma- 
rokowskiu mergaitė, 13 mėne
sių amžiaus, kuomet motina 
buvo išėjus į krautuvę. Mer
gaitė pavojingai susižeidė ir 
dabar randasi ligoninėje.

i u' • . ' ’'

mas Mulkina Darbinin
kus apie NRA Liuosybę

NEW YORK. — Socialistų 
vadas Norman Thomas, kalbė
damas apie NRA Union 
Square pereitą ketvirtadienį, 
mulkino 2,000 susirinkusių 
darbininkų.

Mitingas buvo sušauktas žy
dų Jungtinių Darbo Unijų pro
testu ot, kad sulig NRA pa
tvarkymo yra išduota in- 
džionkšinas-drausmė prieš tas 
unijas, taip kad nevalia jų 
streikieriams pikietuoti. O 
Norman Thomas nukalbėjo, 
kad NRA nenaikina nei unijų 
nei pikietavimo teisių . . .

'Skaitytojai atsimins, kaip 
kelios dienos atgal vienu kar
tu buvo areštuota 34 rakandų 
dirbtuvės pikietininkai, pagal 
NRA valdybos reikalavimą. 
Paskui prie kitos dirbtuvės 
suimtas drg. R. Minor, komu
nistų kandidatas į miesto ma
jorus, už tai, kad jis vadova
vo streikierių pikietui.

Vietiniai Didučiai
Ten Eyck St. Bedarbių Ko

miteto nariai nelanko susirin
kimų dėlto, kad jie laukia 
Roosevelto “dvasios šventos” 
(NRA vanago) loskų. Na, ir 
ką padarysi, kdd suaugę žmo
nės duodasi salve apgaudinėti, 
lyg kūdikiai su krutinamu 
pirštu ?
t i

NRA 1 vanagas lesa’ geležies 
darbininkų uždarbį.

Atlantic Std'eT'Products, 870 
Broome St., New Yorke, ir 
North American Iron Works 
Brooklyne, su pagelba vanago, 
darbininkam uždarbius nuka
pojo nuo 35 dol. iki 15 dol. 
savaitėj. Įvesta 35 valandų 
savaitė tęsėsi tik 3 dienas.; vėl 
privertė dirbti 44 valandas.

Ant So. 5th St. prie Union 
Avė., geležinių paipų galų 
(nipples) dirbtuvė naujiem, 
bet patyrusiem darbininkam 
duoda tik 8 dolerius savaitė
je už 55 vai.

Tai iš tūkstančių keli pa
vyzdžiai.
° Maža linksmybė bedarbiam, 
kurie nesiorganizuoja.

Ne vienam prisieis apverkti 
tą mėlynąjį “karvelį”. . .

“D. Work.” rašo rugs. 6 d., 
kad karo veteranas, dar ir ne
prastas, bet korjporalas John 
L. Sullivan, apsikabinėjęs kry
žiais—atsižymėjimais ir apsi
movęs prezidento Roosevelto 
batais, kuriuos jis gavo dova
nų, atlankydamas Rooseveltą 
dar birželio mėnesyje, pėsčias 
iš Naujosios Anglijos nukelia
vo į Clevelandą ir atgal darbo 
jieškodamas, .
. Bet nei medaliai, nei prezi
dento batai negelbsti: dar te- 
bejieško darfyo,, (

Rą bekalbėti apie bedar
bius, kurie be medalių ir sa
vais-; nuplyšuąiais čeverykais 
jieško darbo ?

Ar žinote, kad į “Klampy
nės” Field Day iš Brooklyno 
išmovė čielas busas “masių”? 
O tas “mases” “laimėjo” dėl
to, kad iš vakaro važiavo. Ry
te lyjant būtų nei pusė buso 
nebuvę.

J. S.* * • ' ' * X

MIEGAMOJI LIGA

Queens paviete apsirgo mie
gamąja liga du žmonės.

IŠGIRSKIME SVARBIU DALYKŲ APIE 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ IR LIETUVĄ

Juos reikia aprūpinti maistu 
ir drabužiais ir kambariais. O 
tam? reikia daug pinigų. Tuo 
pačiu kartu Tarptautinis Apsi
gynimas turi vesti daugybę 
teismiškų bylių, kad apgint

Reikia plačiai darbininkuo- no, vaidina ir vaidins darbi- įmūsų draugus kovotojus nuo 
se paskleisti žinią, kad atei- ninku judėjime. Kad ir dabar; kalėjimo, mirties .bausmės, de- 
nantį pirmadienį vakare “Lai- juk nėra nei vienos rimtesnės portavimų ir tt.

svetainėje bus svarbios darbininkų kovos, kuri nebūtų j Tad skaitlingai atsilankyki- 
prakalbą vedama Kom. Partijos įtakojate ir smagiai praleiskite girioj

Drg. P. ;šolomskas, ką tik 
sugrįžęs iš'Li'etuvos, papasa
kos savo patyrimus ir įspū
džius. Jaunuolė kalbėtoja 
Bertha Fulton gi aiškins klau
simus, paliečiančius jaunimą 
ir visą darbininkų judėjimą 
•prieš naują verguvę Jungtinė
se Valstijose.

Įžanga į. prakalbas visiems 
veltui. Pradžia 8 vai. vakare, i

svės 
prakalbos. Vieną 
sakys drg. R . Mizara apie 
Amerikos Komunistų Partijos 
14-metines sukaktuves. Išgir
site istoriją, kaip-iš Socialistų 
Partijos narių susikūrė ir pas
kui vystėsi Kom. Partija, ko
kios kovos ėjo tarp revoliuci
nių darbininkų Lietuvių Socia
listų Sąjungoj ir menševikų, 
vadovaujamų Grigaičip, Mi- 
chelspno; pamatysite, kokią 
didelę rolę Kompartija vaidi-

laiką.
Vasara baigiasi ir gal šis iš

važiavimas bus paskutinis.
Jeigu tą dieną lytų, tai susi

rinkite į “Laisvės” svetainę, 
kampe Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., o čia turėsime pasilinks- 
nima.

Renghno Komisija.

(Daugiau Vietos Žinių 5 pusi.)
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Iš IDS 1 Kp. Pavyzdingo 
Susirinkimo

Susirinkimas buvo rugsėjo 
7 d. “Laisvės” svet. šis susirin
kimas pagirtinas ne tik skait- 
lingumu, bet ir gyvumu.

Pirmiaus rašant korespon
denciją, nebūdavo už ko grieb
tis, o dabar rašyk ir norėk, 
nes medžiagos iki ausų.

Protokolas ir finansinė at
skaita vienbalsiai priimta.

Per d. Grubio pasidarbavi
mą gauta 2 narės, kurios tapo 
vienbalsiai priimtos.

Į III Apskr. suvažiavimą, 
kuris įvyks rugsėjo 24 d. Ne- 
ware, N. J., išrinkta 10 dele
gatų; į “Daily Workerio” kon
ferenciją 2 del.; j Komunistų 
Partijos rinkimų 
2 del.; į prieškarin 
kuris įvyks New Yo 
legatas.

Tai neapsakomas 
1-mos kuopos; tiek 
gauta be vargo.

Atsilankęs delegatas nuo 
Nacionalio Lietuvių Jaunuolių 
Komiteto; paaiškino svarbą pa
siuntimo lietuvio jaunuolio į 
pasaulinį prieškarinį jaunuo
lių kongresą, kuris įvyks Pary
žiuje, ir atsišaukė aukų kelio
nės lėšų padengimui. Ant 
vietos surinkta $4.55. Kuopa 
dadėjo 45c., kas sudarė 5 do
lerius. Aukojusių virš 25c. 
vardai tilps “Laisvėje”, bet 
gaila, kad man dabar nepri- 
dave.

Tai pavyzdys visom kitom 
organizacijom.

Ligonių ' lankytojų nebuvi
mas susirinkimuose turėtų bū
ti kuo greičiausia likviduotas, 
nežiūrint, kokių priemonių 
kuopa turėtų imtis, nes nega
lima leisti laužyti konstituci
ją.

Sekretorė raportavo, 
randasi 2 ligoniai, iš 
vienas sunkiai 
priimtas.

Del ilgumo 
tijos 14 metų

Central Brooklyn i
ALDLD 24 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks pirma
dienio .>vakare, 11 d. rugsėjo 
-September. Vieta ta pati. 
Pradžia 7 :30 vai.

Draugai ir draugės, visi bū
kite laiku, nes turime daug 
darbų atlikti. Ateikite ir 
naujų narių atsiveskite.

Sekr.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistuntų Hamburgo universiteto 
• klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapiniinosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose. ■ •
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdčliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XD1V Pasitarimai ir $<>)OO 
“HM I egzaminavimas

nferenciją 
kongresą, 

e, 1 de-

atgijimas 
delegatų

kad 
kurių 

serga. Raportas

Komunistų Par- 
sukaktuvių atsi

šaukimas pąliko ant pabaigos 
susirinkimo. Jį perskaitė d. J. 
Siurba. Atsišaukimas nurodi
nėjo svarbą1 ir kovas, kurias 
vedą Komupistų Partija. Po 
perskaitymui 'du : clrauįąi įsto
jo į Kom. Partiją.

, Tas aiškiai įrodo, kad n,e tik 
lietuviai jaunuoliai, bet ir, su
augę kovingėja. Bravd, drau
gai! Visų susipratusių darbi
ninkų vieta Komunistų Parti
joj.

Kuopkor.

Demonstracija Delei Apgy
nimo Unijų ir Streiko Teisių

NEW YORK. — Darbo Uni
jų Vienybės Taryba šaukia ma 
sinę demonstraciją antradienį 
5 vai. vakare, Union Square, 
protestuot, kad NRA daužo pi- 
kietus <ir stengiasi atimt? dar
bininkams teisę J organizuotai 
kovot už būklę bei 'priklausy
ti klasinėms unijoms, i, > «

' Lietuviai darbininkai ?tą die
ną tūri tiesiog iŠ darbo va
žiuot į Union Square.’

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT . 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI \
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

T

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

t > <♦>
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TD. Apsigynimo 17
Kuopos Išvažiavimas

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo lietuvių 17-tos kuo
pos išvažiavimas bus ateinan
tį sekmadienį, rugsėjo 10 d., 
Forest Parke. Tai svarbus 
išvažiavimas.

Lietuviai darbininkai, ypač 
šiuo laiku, turėtų paremti 
Tarptautinį Darbininkų Apsi- j 
gynimą, Ši organizacija turi: 
šelpti šeimynas tų, kurių te- i 
vai randasi kalėjime už darbi
ninkų reikalus, o vaikučiai ne
turi ko valgyti, kenčia badą.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST. •
Prieš Republic Teatrą

•J

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

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street

New Yorke

LICENSES
BEER—WINE ■

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

NOTICE ia hereby given that License No.
N.Y.B-9932 ha.< been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, under i 
Sedtion 76 of the Alcoholic Beverage Control ■ 
Law, at 137 Pearl St., Brooklyn, County of • 
Kings, to be consumed uixjn the said pre
mises.

JAMES KEATlNG
3’99 St John’s Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
N.Y.A-11441 has been issued to the un- 

dersįgned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 5407 13th Ave., Brooklyn, 
County of Kings, not to be consumed upon 
the sąi.d premises.

FAY METZ
414 East 94th St,, Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris j restau- 
ranto arba karčiamos biznj. Vieta 
tarpe dviejų dirbtuvių ir Long Island 
freight station. Biznis išdirbtas per 
15 metų. Partnerio noriu todėl, kad 
turiu kitą biznj po No. 148 Grattan 
St., kampas Varick Ave. Brooklyn, 
N. Y., o kitas biznis 131 North 4th 
St. Brooklyn, N. Y. Tel. Stagg 
2-7311. Savininkas John JureviČia.

(213-215)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Republic restauran
tas lietuvhj ir kitų tautų apgyven
toje vietoje, galima padaryti geras 
pragyvenimas. Jau daugelis metų, 
kaip čia laikosi restauranto biznis. 
Parduodu tddel, kad turiu kitą biz
nj. 475 Grąnd St., 'Brooklyn, N. Y.

’ ‘ J ■/' ' (211-216)
PARSIDUODA ~

Parsiduoda saldainių krautuvė ge
roje biznio vietoje. Krautuvė iš fron-i 
to ir 3 kambariai gyvenimui.. Par
davimo priežastį patyrsite ant vie
tos. , . ,

145 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.
(210-215)1

Pranešame, > kad mūsų kainos yra 
žymiai nupigintos ant viskol '

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

Permanent .waves nuo $5.00 iki 
$9.00. Patarnavimas. riaujausios 
mados, 1983 metų. ' ■ ; <

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
lietuvis Graborius 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja /tin- 
. karnai ir už prieinamą kainą • 

Parsamdau automobilius vestu
vėm,; parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam,
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

—aaBarnr nmi—r—m—bz'i'i i įi iniiBurif..

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643( »

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Art Decorating —
Pertaisome senus namus ir būda- • 

vojame naujus. Perbudavojame fron
tus, sudedame duris ir įdedamą sie-J 
tus (sdreeris) j duris, langus ir 
porčius.. Dengiame stogus visokiems 

• namams • < ’
> 51 Meserole Street 

Brooklyn, N. Y.
188 South 3rd Street 

Brooklyn, N. Y.

. f

<4

KRAUJO ’ SPECIALISTAS
Gydaa Araiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų litras kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo . ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 802 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

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

156

NOTARY 
PUBLIC

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujcy vietoj 
studija daug 
geriau jrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

v

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway

* BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-94

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos NulkŠėji- 
mai, Nervų vgos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų irJKitos li
gos yra sėkmingai gydonfos naujo
viškais, moksliškais būdais.

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

DR. HERMAN MENDLOWITZ

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

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

j O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 M.

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

FLATBUSH. OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Urd Si.ryto

MB

TEL. STAGG w 
2-5043

INCMATHEW P- SALLAS 
( B I E L fi U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA^, SEKANČIUS - DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISŽALIŲ, IR 1§ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. ‘ TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSINI. . AUTOMOBILIŲ,’ 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI f LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO. 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAI^ KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOŲERIAUSIAI PĄTĄRNAUStM.

MŪstį RAŠTINE aTdara,dieną.'ir naktį, mūsų. 
Telefonas niekad nemiega.'

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6




