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Kauno apskričio Smetonoj 
viršininkai išleido tokį prajo- 
višką prisakymą:

“Laikyti švaroj kūną ir maz
gotis bent vieną kartą per sa
vaitę. Veidą, kaklą, ausis ir 
rankas prausti kasdien, o pri
reikus ir dažniau; kirpti trum
pai arba šukuoti kasdien- tvar
kingai plaukus; laikyti švaroje 

; vil- 
išei- 

Viniais ar kitokiais apdarais ir
valais; kasdien vadinti gyve-^nguJ0S Y*“8?

Šernus butus ir patalines; užlai- ir agentas, liberalas Lloyd 
•y vti švariai indus, peilius ir ki-į George, su kuriuo ne kartą 
ui# .valgiui pasitiekti reikalin-j vienoj valdžioje sėdėjo Ang

lijos socialistų vadai, išleido 
pareiškimą į savo valdžią ir 
į kitas kapitalistines valsty
bes. Jis ragina Angliją 

(liautis “nakinus” Vokieti
ją. Liepia užmiršti fašisti
nį terorą ir eiti Vokietijos 
^Hitlerio valdžiai talkon.

Tas buržuazinis vijurkas 
liumato, kad kišimasis į Vo
kietijos vidaus reikalus, 
kenkimas Nacių režimui ve
da prie komunizmo laimėj i- 
iho. O “komunistinė Vokie
tija”, šaukia George, “būtų 
daug galingesnė, negu ko-i 
Įmunistinė Rusija.” To bijo ja.

4 _
/z Jirba kirpti trumpai nagus;

'keti švariais kasdieniniais, i

Buržuazijos Vadas ir Socialdemokratą Sandarbi- Baltimore Išrinko Dele
ninkas Šaukia Buržuaziją Gelbėt Hitlerio Valdžią, 
Kad Išgelbėt Vokietiją nuo Kom. Revoliucijos

> LONDON. — Garsusis 
Anglijos buržuazijos vadas

\ dar# liktus; naikinti parazitui 
*r kt), vabzdžius (mu-j 

Su,,-f kt.), peles ir žiurkes. Gy-į 
veriamuose kambariuose ir vir
tuvėse draudžiama laikyti dvo
kią ir teršią grindis daiktai, o 
taip pat gyvuliai ir paukščiai. 
Laikyti švaroj ir gerame kūne 
.gyvulius (arklius, karves ir 
?Ht.) ;* laikyti švaroj ir susisieki- 

* Jmo priemones, pakinkius, tvar- 
/ tus, kiaulides, paukštides, pie- 

į nui ir mėsai perdirbti ir laikyti 
/; indus, įrankius, kitus daiktus ir 
; ) patalpas ir t. t. Nusižengę šiam 

įsakymui bus atskirais įsaky
mais’ baudžiami administraciniu 
būdu ligi 1,000 litų piniginės 
baudos didumo arba areštu ligi 
vieno mėnesio laiko?’..

t

George ir visa buržuazija. 
“Vokiečiai mokėtų vesti sa
vo komunizmą sėkmingai,” 
grūmoja George savo kole
goms. “Štai kodėl visi pa
saulio komunistai, nuo Ru
sijos iki. Amerikos, trokšta, 
kad vakarinės šalys stumtų 
Vokietiją į komunistinę re
voliuciją.”

Girdi, jeigu būtų nuvers
tas Hitlerio režimas, tai Vo
kietijoj “įsikurtų ne konser
vatorių, ne socialistų, ne li
beralų, režimas, bet kraštu- 
tiniausias komunizmas. To 
gi mes negalime norėti.”

Tas tiesa. Nuvertus fa
šistus, Vokietijoj užviešpa
tautų komunizmas. Prieš 
tai dreba pasaulio buržuazi-

i gatus į Prieškarini ’ • 
Kongresą

Graži Auka Jaunuolių 
Delegato Pasiuntimui

MAINIERIAI,1 KOVį PRIEŠ VERGIŠKĄ
KODEKSĄ-ROOSEVELTO PROGRAMĄ

Kad žmonės alkani, kad bai
siausias skurdas viešpatauja 
varguomenėje ir kad iš to kyla 
visokia nešvara, tame tarpe iri 
utėlės, tai Smetonos valdžiai ne
rūpi. Gali Smetona sumobili
zuoti visą Lietuvos armiją, visas 
davatkas ir visus fašistus gau
dymui ir naikinimui utėlių, vis ■

Socialistai Praganė Austriją; Nuteisė Mirtin 
Steigiama Fašistą 
Diktatūra Šešiolika Komunistų

Prieškarinio kongreso ko
mitetas praneša, kad iš Bal- 
timorės bus 15 delegatų. 
Amerikos Darbo Federaci
jos duonkepių bokalas išrin
ko du delegatu^ Amalgamei- 
tų unija išrinko du. Taip 
pat išrinko delegatus Jūri
ninkų Darbininkų Industri
nė Unija, Bedarbių Tary
bos, Bedarbių Lygos ir ki
tos organizacijos.

New Yorko Plieno ir Me
talo darbininkų Unija išrin
ko 3 delegatus. Springfield, 
Mass., Bedarbių Taryba iš
rinko keturis delegatus. Ne
braska valstijos farmeriai 
siunčia delegatus.

Komitetas praneša, kad 
rugsėjo 29 d. masiniuose su
sirinkimuose, atidarant kon
gresą, .apart kitų, kalbės 
profesorius Goldsmidt, Vo
kietijos univėrsitetų žy
miausias profesorius, kurį 
fašistai ištrėmė.

Iš Hartford, Conn., nuo d. 
Žemaitienės gavome $5.55 
aukų del padengimo lėšų 
jaunuolio delegato į Pary
žiaus Kongresą Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą. Aukojo 
sekami draugai bei draugės: 
Jv Beržinis—$2.00, D. Bab- 
gran—50c, A. Gerath—25c, 
A. Ramanauskienė—25c, P. 
O. Hallbauw—50c, M. Kam- 
tras—25c, R. Zimmerman— 
25c, Andrulis, Waterburietis 
—25c, V. Zaltauskas— 25c, 
J. Plitnikas—25c, K. Vilkas 
—25c, Verketienė—15c, A. 
Kvaratiejus—15c, L. Žemai
tienė—25c. Ištikrųjų puiki 
auka. Mes labai esame dė
kingi draugei Žemaitienei 
už pasidarbavimą ir vi
siems, kurie prisidėjo su au
ka prie mūsų didelio darbo 
parėmimo.

Nacionalis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Rooseveltas Pasirašė Kodeksą, Kuris Sukausto Rankas Pu
sei Miliono Minkštosios Anglies Mainieriy; Nacionalė Mai
nierių Unija Šaukia Visus Mainierius Streikuot ir Atmest 
Roosevelto Priimtą Kodeksą

VIENA. — Dar labai ne-1 S0FIA>, Bulgarija. _ Kru- 
xxxxxiwxxixnui ūk™ vis senai Austrijos socialdemo-Į v*noP valdžia muteisė mir- 

tiek neišnaikins, jeigu darbinin- Į kratai buvo faktini ponai, tin šešioliką kpmųnistų. Kal- 
nes jie buvo valdžioje ir pil- tinami buvo varyme' kofhu- 
Įnai kontroliavo miestą Vie-1 nistinės propagandos ir or- 
»ną. O šiandien Austrijoj 
įvesta Dollfuss diktatūra ir 
einama prie įvedimo atviros 
fašistinės diktatūros. • Pa
skelbtas naujos konstituci
jos projektas parodo, kad 
Austrijoj steigiama panaši 
tvarka, kokia yra Italijoje.

i kų ir valstiečių šeimynos gyvens 
baisiam skurde.

švara auga su augimu liau
dies medžiaginės būklės ir jos 
kultūrinio gyvenimo. O kaip 
tik Smetonos valdžia sunaikino 
Lietuvoje tuos švaros pamatus. 
Dabar bando bizūno pagelba 
sukultūrinti gyventojus. Val
džios žandarams bus gražaus 
grafto ir darbo. Pavyzdžiui, 
pamatys valstietį “švariomis 
rankomis” laike* mėšlavežio ir 
kerta bizūnu per nugarą ir va
ro į kalėjimą. Pamatys darbi
ninką su ilgais nagais ir tem
pia į kalėjimą!

Šis prisakymas pasiliks tikrai 
“garsus” tuomi, kad jis paro
do, prie kokios beprotystės gali 
prieiti smetoniniai fašistai. Vo
kietijoj Hitleris įsakė žmonėms 
kartą į mėnesį nedavalgyti, kad 
“išgelbėjus bedarbius,” o Sme 
tona Lietuvoje paskelbė utė 
lėms vainą. <

ganizavipie branduoliu Bul
garijos armijoje. .Teisiama 
buvo 58 žmones, šeši nu
teisti penkiems metams ka- 
lėj’iman, 13 aštuoniems me
tams, ir 14 nuo pusantrų iki 
penkių metų. . ,

ROOSEVELTO VALDŽIA IŠLEIS DAR $400,000,- 
000 DELEI NAIKINIMO PIETUOSE MEDVILNES

FAŠISTAI BANDO IŠSITEISINTI DEL 
...PADEGIMO REICHSTAGO RŪMU

Prezidentas Rooseveltas Unija ragina mainierius laL 
j’au pasirašė kodeksą, kurį kytis kovos lauke ir streiką 
priėmė anglies • baronai ir' praplėsti. Atsišaukimas sa- 
United Mine Workers of 
America lyderiai. Tuo bū
du tas kodeksas įeina ga
llon, virsta įstatymu anglies 
pramonėje. Tai nauji pan
čiai uždedami ant apie pusės 
miliono mainierių rankų.

Kodeksas yra prieš mai
nierius, prieš mainierių tei
ses. Apie kodekso turinį 
skaitykite šios dienos “Lais
vės” editoriale. Jis ne tik 
reikia skaityt, bet išaiškint 
visiems mainieriams, kurie 
nėra dienraščio “Laisvės” t 
skaitytojai.

Šis kodeksas yra nauja ir 
bjauri pardavystė mainierių 
interesų. Tą pardavystę pa
pildė United Mine Workers 
of America lyderiai.

Nacionalė Mainierių Uni
ja išleido specialį atsišauki- laužiais ir anglies savininkų 
mą į visus minkštosios ang- įrankiais. Jie turi būt iš
lies mainierius delei priimto grūsti iš unijos, 
kodekso. Revoliucinė unija 
šaukia mainierius nepasi-: ką paimti į savo rankas, su
duoti. Jau dabar Pittsbur-. būdavoti savo eilinių narių 
gho apielinkėje streikuoja į komitetus ir atmušti naują 
60,000 mainierių. Nacionalė vergišką dalybą.”

ko:
“Lewiso sutartis turi už 

tikslą sulaužyti dabartinį is
torinį streiką ir padaryti 
streikus negalimu daiktu 
ateityje, kad pavergus mai
nierius.

“Iki šiol mainieriai teisin
gai priešinos Lewisui ir su
organizavo šitą istorinį 
streiką prieš badą.

“Nacionalė Mainierių Uni
ja šaukia visus mainierius 
atmesti šitą streiklaužišką 
sutartį ir plėsti streiką.

“N. M. U. ragina mainie
rius savo veikimu laimėti to
kią sutartį, kuri išpildys jų 
reikalavimus.

“Lewisas ir jo pakalikai 
United Mine Workers uni
joje atvirai pasirodė streik-

“Mainieriai privalo strei- \pasakė, kad Lubbe yra užsi- 
gynęs, jog yra komunistas. 
Bet policijos komisionierius 
tūlas Hessig liudijo, kad jis 
“gerai- ištyręs” ir suradęs, 
kad Lubbe nepriklausė prie 
oficialės Komunistų Parti
jos, bet, girdi, “jis turėjo sa
vo komunistų partiją iš apie 
20 narių.” Bet turėjo pri
pažinti, kad šita “Lubbe 
partija” buvo priešinga ofi- bažnyčios reikšmę. štai 
cialei Holandijos Komunistų New Yorke NRAėadiminist- 
Partijai, tačiaus, girdi, “ji ratorius Whalen, buvęs poli- 
vykino komunistų progra-' 
mą.”

Hitlerio teismas begėdiš
kai atvirai eina prieš komu
nistus. O reikia atminti, 
khd prieš šito teismo (susi
dedančio iš penkių fašistų) 
nuosprendį nėra jokios ape
liacijos. Jeigu jis pasmerks, 
draugai bus tuoj aus nužu
dyti. ! " . . , ;

LEIPZIG, t- Pasirodo, 
kad . Tarptautinės/ Juristų 
Komisijos laikytas tyrinėji
mas, Londoner ir nuospren
dis, kad patys fašistai pade
gė Reichstago rūmus, labai 
sunervavo Hitlerio šulus ir 
teismą. Rugsėjo 22 “d. tas 
klausimas užėmė svarbiau
sią vietą. Du Hitlerio val
džios šulai, tūli Heines ir 
Schultz, kaltinami turėjime 
ryšių su 1 Lubbe, prisiuntė 
teismui telegramas ir prašo 
apginti juos nuo “komunis
tų užpuolimo”. Teisinasi, 
kad jie nekalti. 4 L

Teisme pribuvo Tarptau
tinės Juristų Komisijos at
stovas amerikonas advoka
tas Hays. Jis tėmija teis
mo eigą.

; Vėl teismas bandė prime
sti Lubbe • komunistams.■ i
Liudijo Dr. Bonnhoefer ir

NEW YORKO KUNIGAI, RABINAI IR PASTORIAI 
SUSIVIENIJO PRAVED1MUI ROOSEVELTO NRA

Roosevelto valdžia puikiai 
įvertina politinę kunigų ir 
bažnyčios reikšmę.

jiems pamokslą ir reikala
vo, kad bažnyčia ir dievai 
būtų pakinkyti į darbą del 
pravedimo NRA.

Konferencija su Whalenu 
sutiko ir priėmė rezoliuciją. 
Toj rezoliucijoje reikalauja-

kaina pakils, farmeriai par
duos ją ir sugrąžins val
džiai tuos $400,000,000!

Matote, farmeriai tyčia 
turi mažiau sodinti medvil
nės, tyčia turi naikinti ją, 
kad palaikius augštą kainą! 
O tam tikslui valdžia nesi
gaili išleisti $400,000,000, 
kuomet miestuose žmonės 
neturi iš ko nusipirkti dra
panų ,nei maisto.

WASHINGTON. — Vai- 
įlžia paskelbė, kad jinai su
ninka paskolinti pietinių 
valstijų farmeriams po 10 
.centų ant kiekvieno svaro 
(medvilnės, kurią farmeriai 

. Bet iš savo 
farmeriai tūri priža

dėt valdžiai, kad jie 1934 
metais ir 1935 metais su
mažins medvilnės augini
mą. Taip, girdi, medvilnės

e- medvilnės, ki 
ė- (turi sukrovę. 
M pusės farmer

Ispanijoj konservatoriai pa
ėmė valdžią į savo rankas. Chi- 
cagos Grigaitis dejuoja ir sako: 
“Nebaigta Ispanijos revoliucija” 
(“N.” rugs. 18). Iki šiol, gir
di, valdžią turėjo “kairieji re- 

► publikonai ir socialistai”, o da
bar “prie respublikos vairo at- 

■ sistojo ponija, kuri seniaus rem
davo monarchiją”.

Tai matote, prie ko privedė 
ponų socialistų viešpatavimas. 
Judošiški socialistų vadai suši
lę, apsiputoję per šiuos du me
tu, būdami valdžioje, padėjo 
buržuazijai malšinti darbinin
kus, kurie norėjo revoliuciją da- 
vesti iki galo. Daug darbinin
kų išžudė, paskerdė. Prigrūdo 

l pilnus kalėjimus komunistų ir 
šiaip revoliucinių kovotojų. 
Praskynė kelią šitai monarchis- 
tinei ponijai!

Dabar, matote, dejuoja. Ap
sidirbo. Atitarnavo buržuazi
jai!

“Mirtis Lynčininkams”
BIRMINGHAM,' Ala. — 

Čionai beveik visos stuboš, 
tvoros, stulpai ir vartai ta
po apklijuoti iškabomis: 
“Mirtis lynčininkams!” Poli
cija turėjo darbų, kol.nuple- 
šinėjo.

Rasti du Negrą Lavonai ’ ''‘ '
/

DECATUR, Ala. — Ant 
geležinkelio bėgių rasti* du 
negfų lavonąi.: J uos; nužu
dė' baltvekjžiai chuligahiai. 
Tatai pripažino grand džiū* 

ų$,|bet jokių pastangų nede
da žmogžudžių suėmimui.(v

Didžiausias Europoje 
Nikelio Fabrikas

Bet Ispanijos revoliucija bus 
dabaigta. Tačiaus tada bus

riestai ne tik tai ponijai, bet ir 
tiems socialistų ^vadams parda- 
vikams, kurie tą poniją užleido 
ant liaudies sprando. Jiems bus 
taip karšta,.kaip buvo karšta 
Rusijos menševikams, kurie bu
vo susiglaudę po Kerenskio val
džia, kuomet užėjo bolšeyistinės 
revoliucijos audra. Ateis ta au
dra ir Ispanijoje.

Emigracija iš Lietuvos

cijds komisionierius ir pa
sižymėjęs darbininkams gal
vų skaldytojas, rugsėjo 22*ma, kad visos bažnyčios, vi- 
d. sušaukė konferenciją visų si bažnyčių vadai, visi para- 
bažnyčių atstovų. Susirin- pijonai ne tik poterius kal- 
ko katalikai kunigai, žydai betų, bet kad taip pat visais 
rabinai, protestonai pašto- būdais remtų NRA ir visą 
riai ir t. 1.i Whalen pasakė Roosevelto valdžią.

Nepakels Algų, Mainieriai 
Streikuos

Sovietų Sąjunga Pro
testuoja prieš Japoniją
MASKVA. — Sovietą vai- 

džia pasiuntė griežto prote
sto notą Japonijos valdžiai 
delei Mandžurijos įvykių. 
Sovietai sako, kad Manchu- 
kuo (Mandžurijos) valdžia 
varžo Sovietų teises prie 
Rytinio Chinų Gelžkelio. O 
už tai atsako Japonija, kuri 
yra faktinas Manchukuo 
bosas. “Japonijos valdžia

Nėpavyko BosŲ ir ? 
’’ž ■■ Vadžios Suokalbis
■' ROCKINGHAM’IN; CJ 
Čionai policija buvo suaręs-! ' - - - ,
tavus^ill Johnson)ir•kelio fabrikas. • Tai bus di- 
Allmaji, i(iaudėjų i.vadus ,'ir(Gausias tos rūšies-fabri- 
provokfttori^kai apkaltino kas visoj Europoje.,; . 
juos „‘‘apiplėšime . pašitos.” ) ' ~ ; t
Tarptautinis Darbininkų Tarptautinė Diena Gynimui 
Apsigynimas pasamdė advo- Komunistą 
katą draugus. apginti. Ko- • ■ -
va tapo laimėta. Draugai PARYŽIUS. — Pasaulinis 
paleisti. • Bjaurus suokalbis Komitetas prieš Karą ir Fa- 
susmuko. §jZMą nutarė paskirti rug-

■ - ,sėjo 30 d., kurioj visose ša-
MEXICO, D. F.-—Paskelbė ai- į rengiami protes-

kio streiką 50 kalimų. < Jie rei- , . . n • T . , . . ,
kalaiija, kad distrikto teisėjas ^ demonstracijos, kad 
būtų prašalintas už žiaurų apd išgelbėjus Leipzige, Vokieti- 

..........  joj, teisiamus komunistus.

MASKVA. ' — Uraluose 
tapo pabudavotas naujas ni-

t i■ ■ t "TTT7T<.;
UNIONTOWN, Pa.—Mo- 

nongahela paviete yra dvi 
Scott’s Run kasyklos, kurių 
mainieriai nutarė streikuo
ti, jeigu jiems tuoj aus ne
bus pakeltos algos.

Penkis Men. Pančiuose

susmuko.KAUNAS. — Rugpjūčio 
mėnesį iš Lietuvos išvažiavo 
į Argentiną 11 žmonių, Bra
ziliją 10, Afriką 12, Kana
dą 6, Uragvajų 4, Jungtines 
Valstijas 16, ir Palestiną 53. siejimą su kaliniais.

PARYŽIUS. — Pasaulinis

Rašytojas Romain Roll-|
i yra tikras valdonas Man

džurijos,” sako Sovietų no
ta.

Banditų užpuolimai ir 
apiplėšinėjimai, padegimai, 
ir vagystės taip prasiplėtė 
ant geležinkelio, jog visokia 
geležinkeliu komunikacija' 
turi užsidaryti.

and gavo laišką nuo draugo 
Dimitrov, kuris yra vienas 
iš teisiamų komunistų Leip
zige. Drg. Dimitrov rašo, 
kad jis ir kiti draugai bu
vo surakinti pančiais per 
penkis mėnesius ir turėjo 
jilęs nuolatos nešioti ant sa
vo rankų.

Ii
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Ką Tai Reiškia?

rašo (J. J. R.) žmogus, ku

jų

(žemiau telpa dar eilė pa
sveikinimų, prisiųstų su auko
mis, Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos 14-kmetinių su
kaktuvių proga. — Red.)

čiaus 
aukų 
mui.

do Choro iš Wilkes-Barre, 3 
dol. nuo ALDLD 12 Apskr, ir 
pats drg. Vitkūnas paaukoję 1 
dol., ir d. Boika iš Cleveland©

SUBSCRIPTION RATES:
Baited States >er year---------85.00 United States, six months... .12.SI
Brooklyn, N. Y., >er year....|7.®t Brooklyn, N. Y., six months.. .|8.50 
foreign countries, per year... 17.00 Foreign countries, six months..fS.SO 
Isnada and Brasil, per year..|Š.0t Canada and Brazil, six months |2A0

Tarptautinio
surasta, kad prisiuntė $6.00 nuo ALDLD 57
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Jungtipių Valstijų prezidentas Roose vėl tas pakartoti
nai tvirtino, kad NRA užtikrina darbininkams teisę or* 
ganizuotis ir streikuoti, ir kad tos teises negali iš sutar
čių niekas išmesti.

Amerikos Darbo Federacijos viršininkai,, turavodami 
prezidentui,,tikrino, kad kiekvienas pasirašytas darbda
vių su darbininkais NRA kodeksas privalo užtikrinti 
viršp&minėtą' darbininkams teisę. . ,( , /

Abiejų pusių kalbos, vadinasi, skamba gražiai. ■ Bet ką 
rodo gyvenimas? Ką mums suteikia nuogi faktai?: ,

Štai nesenai prezidentas pasirašė NRA kodeksą), padefp 
giantį minkštosios anglies pramonę, kur, be kitko, kalba
ma ir apie teisę darbininkams organizuotis ir'Streikuoti.

Po penkių dienų, UMWA (lewisine unija) pasirašo su 
darbdaviais papildomą algų sutartį. Joje surandame se
kamą:

“Skaitysis sutarties sulaužymas, jei mainieriai išeis 
streikan arba sulaikys darbą. Nei prie jokių aplinkybių 
mainų savininkai nesitars su mainierių unijos atstovais 
laike sulaikymo darbo, laužant šį įstatymą.”

Toliau:
/‘Angliakasyklų tvarkymas, darbo pridabojimas ir teisė 

ramdyti bei paleisti iš darbo yra išimtinoj savininkų kon- 
trpiėj, ir United Mine Workers of America (unija) netu
ri į teises susiaurinti tos teisės.”

Yra ir daugiau “perlų” minėto j papildomoj sutartyj •
Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia priėmimą tokios sutar

ties, kuri ant mainierių uždeda vergijos pančius. Sulyg 
paduotų padavadijimų, darbdavys turi teisę įvesti bai
siausias darbo sąlygas, bet darbininkai-mainieriai neturi 
teisės streikuoti; neturi teisės pasipriešinti!

Nors unija neva pripažinta, tačiaus, samdytojas turi 
pilhą teisę “samdyti bei paleisti” bile laiku ir bile darbi
ninką, kuris samdytojui pasirodytų neištikimas, perdaug 
“raudonas” arba neužtenkamai jam nuolankaująs.

Šitokią padėtį mes surandame minkštosios anglies pra
monėj. Panašiai samdytojai su unijų biurokratais ban
dys pravesti ir kitose pamatinėse pramonėse.1 Automobi
lių pramonėj, kaip jau-’nlėB buvome nurodę, panašiai yra 
pravesta.

Darbininkams pasilieka tiktai viena išeitis iš tos bjau
rios padėties, į kurią unijų biurokratai, Lewisai, Greenai 

’ir Ko. juos pastatė: organizuotis ir kovoti. Mainieriai 
šiuo tarpu duoda gerus pavyzdžius, kas. reikia daryti.

Kas Remia Lietuvos Kom. Partiją ir 
Vokietijos Fašizmo Kankinius?

^iuo. laiku mes minime pen- 
kiolikmetines Lietuvos K. P. su
kaktuves. šiemet sueina pen
kiolika metų nuo įsikūrimo Lie
tuvos K. P. Ne tik Lietuvos 
darbininkai, bet kartu ir kito
se šalyse apsigyvenę lietuviai 
darbininkai turi šias penkiolik- 
inetines sukaktuves tinkamai 
paminėti. Geriausias paminėji
mas tai stiprinimas LKP ir vi
so Lietuvos revoliucinio veiki
mo. Lietuvos K. P. per savo 
penkiolikos metų gyvavimo lai
kotarpį, nors ir sunkiose sąly
gose, atliko daug naudingo dar
bo. LKP tai vienintelė organi
zacija, kuri šviečia ir organi
zuoja darbininkus kovai už dar- 
bininktj būvio pagerinimą ir- už 
galutiną pąsi'liuosavimą iš po 
fašistinės vergijos.

Rėmimas politinių kankinių 
ir stiprinimas re vol. veikimo 
Vokietijoj taipgi yra labai 
svarbu. Vokietijos K. P. skait
linga ir tvirta; turi daug pri
tariančių darbininkų, kurie ne
sutiks vergauti Hitleriui. Jie 
prie pirmos progos, vadovau
jant K. P., stos kovon, kad pa
daryti galą fašizmui. Nuo dar
bininkų laimėjimo Vokii^ijoj 
daug priklausys ir Lietuvos 
darbininkų padėtis. Rugsėjo 21 
d. prasidėjo teismas Vokietijos 
K. P. vadų Torgler, Tanev, Po
pov ir Dimitrov. Jie kaltinami drg. J. Vitkūnas iš Nanticoke 
padegime Reichstago namo. Jie prisiuntė $6.00, 2 dol. nuo Ąi- 
yra nekalti padegime to namo. 
Pastaromis dienomis, Londone 
buvo surengtas bešališkas by
los tyrinėjimas 
Tribunalo ir buvo

TRUMPMENOS S
Vienas “ D a r b i n inko” Lietuvą. Abu sandariečių 

bendradarbis, polemizuoda-! didvyriai tupės už suktybes, 
mas su Smetonos atstovu Ot, ir sandariečiai turės sa-.

ši- vo kankinių! Atsiminkim, 
abu savais laikais nusidavė

x x Mironu men. 15 d. i kairiais ir net darbininkų 
už Lietuvos Laisvės paskolos draugais!
bonus čia, Amerikoje, mokėjo 
nuo 80 iki 85 dolerių. Dabar 
už tuos pačius bonus galima 
gauti tiktai nuo 60 iki 65 do-ifų sukaktuves ir Argentinos 
lerių. Tokių bonų Amerikos ■ Komunistų Partija' ši; Ko- 
lietuvių. rankose yra už apie mintęrno Sekcija ©er jtą lai-

Tie nuostoliai, pasak mi
nėto kunigų bendradarbio, 
yra todėl, kad Kauno val
džia atsisakė mokėti laiku 
Amerikai skolas. Toliau jis 
įrimeha stoka pinigu. Gir- 
di,. "/

Galime sutikti, kad tam tik- 
'• slui neturėjo, bet nėra paslap

tis, khd Lietuvos Vyriausybė 
suranda kelis kartus daugiau 
pinigų išlaikymui armijos šni
pų, provokatorių, intrigantų ir 
įvairio plauko karjeristų, ku
rių vienintelis tikslas yra per
sekioti tuos, kurie vergiškai 
nepasiduoda tautininkų Vy
riausybei.

Washingtone, Balučiu, 
taip sako:

Prieš birželio mėn.

Šiemet švenčia 15-kos me-

i ****** iviį ****

I kotarpį pergyveno didelių ir 
svarbių kovų sūkurių. Tai 
viena iš didžiausių Pietų 
Amerikos komunistinių par
tijų, Ir šitų žodžių rašyto
jui teko turėti garbės būti 
josios nariu apie metus lai
ko. Tuomet argentiniečių 
Partijos silpnumas buvo 
analogiškas J. V. Komparti
jos silpnumui: stoka įleidi
mo šaknų į fabrikus ir pa
matines pramone.

Greitu laiku “Laisvėje” 
tilps iš Don Baso, Sov. Uk
rainos, laiškas, rašytas jau-

Mums išrodo, kad šitaip no amerikiečio lietuvio mai-
nierio, kuris ten nesenai

ris savu laiku pats pirmuti- Pradėjo dirbti. Laiškas įdo-
ms atsiuntė iš Kauno “Dar-[ mus- 
bininkui”; telegramą džiaug
damasis fašistiniu ; pervers
mu; žmogus, artimas Sme,- 
tonai Kruvinajam ir* gavęs 
iš pastarojo daug malonių. 
Išrodo, kad; tuo žmogum 
bus savais laikais gerokai 
paskilbęs ponas Romanas-; 
Ramanauskutis.

. Račkauskas sėdi Kauno 
sunkiųjų . darbų kalėjime. 
Greitu laikų ten, sakoųia, 
bus pasodintas ir Kastantas 
Norkus.' 'Pastarasis yra ke
lyje iŠ, Pietų Amerikos į

kaktų Vėjais. < Visi darbihinkai 
turi pjaštėikinti' shVo. klasę^ 
partiją.; Esu įsitikįnus, ka^ 
mūsų partija nenuleis' rankų; 
iki nebus nuversta parazitų- 
išnaudotojų sistema. Tam tiks
lui prisįunčiu vieną dolerį.

Pranė Kavaliauskienė.

MINERSVILLE, SHENAN
DOAH, PA.

ALDLD9-tas ir LDSA 6-tas 
Apskričiai sveikina Komunistų 
Partiją su josios 14-kameti
nėmis sukaktuvėmis. Podraug 
prisiunčia $2 aukų.

K. Rusinškienė.
Sekrt.

LDS 62 kuopa, Shenandoah, 
Pa., sveikina J. V. Komunistų 
Partiją su 14 metų jos gyva
vimu ir, podraug siunčia $2 
auką.

, E. Motuziene*

IŠ ROCHESTER, N. Y.
Sveikiname J. V. Komunistų 

Partiją su jos 14-kametinėmis 
sukaktuvėmis ir siunčiame $2 
aukų.

. • ;Aną diėhą teko matyti 
newyorkiškiam teatre ju- 
dis, vaizduojąs fizkultūristų 
jaunuolių paradą ir mankš
tą Raudonojoj Aikštėj, Ma
skvoj. Tūkstančiai išsilavi
nusių jaunų darbiniųkų- 
sportininkų paradavo. Link
smi jie, stiprūs, smagūs, mi- i 
klūs! Žiūri1 ir mąstai žmo
gus : koki besarmačiai tie 
.'Sovietų, priešai, kurie s.keL 
:bia pašakashąpie! jnawL ba
davimą SSSR!; . (

t R. Mizara.

SVEIKINIMAI JUNGTINIU VALSTIJŲ 
KOMUNISTŲ PARTIJAI

ALDLD 50 kuopa 
per P. Žirgulį.

IŠ SCRANTON, PA.
ALDLD 39 ’ kuopa sveikina 

Komunistų Partiją su jos 14- 
metinėmis sukaktuvėmis. Siun
čiame $2.50 auką.

P. Šlekaitis,
Sekrt.

,;, IŠ LINDEN, N. J.
[ ItyDSA ; 129; kuopa, Linden, 

N. J., sveikina Komunistų Par
tiją su josios 14-kametinėmis 
sukaktuvėmis ir siunčia $5 au

ką. Drg. O. Vertelienė.

BINGHAMTON, N. Y.
Mes, ALDLD 20 kp. nariai, 

laikytame savo susirinkime 
rugpj. 10 d., sveikiname J. V. 
Komunistų Partiją su josios 14 
metinėmis sukaktuvėmis sun
kių kovų. Pažadame ir ant 
toliau remti visas Kompartijos 
kampanijas pagal mūsų išga
lę. Sykiu siunčiame ir mažą 
auką—$2.

Varde kuopos komiteto,
O. Grinienė.

IŠ NEWARK, N. J.
Aš, A. Ražanskas, barzda- 

skutis, 216 Ferry St., New
ark, N. J., sveikinu Komunistų 
Partiją su josios 14-kametinė
mis sukaktuvėmis ir siunčiu $2 
aukų. Podraug pažadu rem
ti mūsų Partijos kovas visais 
galimais būdais.

A. Ražanskas.

Sveikinu Komunistų Partiją 
su josios 14-kametinėmis su
kaktuvėmis. Esu pilnas vilčių 
ir pasitikėjimo,, kad darbinin
kų klasė, vadovaujant Komu
nistų Partijai, pasiliuosuos iš 
kapitalizmo vergijos nu vers
dama tą bjaurią išnaudojimo 
sistemą netolimoje ateityje;

A* Mureika.

ŽINIOS Iš SOVIETUI SĄJUNGOS

dovanų; ale drg. Kreivėnienė 
dovanų nepriėmė, bet pasakė, 
kad “vietoj ką jūs man do
vaną pirkaite, tai tuos kelis 
dolerius paaukokite Lietuvos 
politiniams kaliniams.”

Taip ir padaryta, čion se
ka aukojusių vardai:

J. 'Rožėnas—$1.00;
Po 50 centų—J. Yeskevi-

čius ir F. Kaulakis;
Po 25 centus—A. Sikorskis, 

P. Vaitekūnas, J. Melkūnas, 
M. Melkūnienė, S. Yenkaus- 
kas, J. Navicionis, K. Yokšys 
ir Yokšienė, M. Lakštutis, M. 
Vandziulienė, M. Krasauskie
nė, A. Kaulakienė, V. Ker- 
tėnienė, M. Arlauskienė, M. 
Kazlauskas, V. Grigienė, P. 
Greiviškienė, A. Zanavienė. 
K. Perednienė. \

Smulkių aukų—$1.80; tai 
•viso $8.55. \ /

Paskirstyta šitaip: 5 d c 
Lietuvos politiniams kaliniams,’’ 
o $3.55 padengimui lėšų lip*’* 
jaunuolio išvažiavimo 1 
žiun į pasaulinį jauif 
prieškarinį kongresą.
ta pasiųsti per “Laisvės”Jfid-
ministraciją, kuri malones pa-J 
skirstyt aukas, kaip viršminė-f 
ta. \

jjl

l

fašistai patys Reichstagą pade 
gė. Bet tas nereiškia, kad fa
šistai nežudys darbininkų vadį, 
jie juos stengsis surasti kaltais 
ir nužudyti. Visur reikia kelti 
protestus, reikalauti paliuosavi- 
mo darbininkų vadų.

Pirmutiniai, kurie prisidėjo 
su finansine parama rėmimui 
L.K.P. ir gelbėjimui kankinių 
Vokietijos fašizmo yra šie: 
Draugė Skeberdytė iš Chicagos 
prisiuntė čekį ant $31.50. Au
kos dalinasi sekančiai: LDSA 
3 Apskr. surengtose prakalbo
se suaukota $19.31, L.D.S.A. 43 
k p. $2.00, ant blankų draugė 
Grigienė $4.50, A. Stukienė 
$2.60 ir Skeberdytė $3.09. Tas 
parodo, kad chicągietės draugės, 
gerai darbuojasi, . A.L.D.S. 3 
Apskr. nusiskyrė kvotą surinkti i 
$50.00 ir iššaukė ALDS. I Aps
kritį (brooklyniškį) į draugiš
kas lenktynes. Kol kč.s Brook- 
lyno apielinkės draugės viešai, 
per spaudą mažai pasirodė, bet 
kiek, man teko sužinoti, jos ty
liai darbuojasi ar sako, ka&.ęlp- 
cagietėm nepasiduos. Pažrųrėr 
sime. Drg. A. Baltrušaitis iš 
Cleveland prisiuntė $2.00 puo 
L.D.S. 55 kp., ,drg. T. Bartkus 
iš Montello prisiuntė $15.00, 
penkinė nuo ALDLD 6 kp. ir 
10 dol. nuo IMĮontellos Lietuvių 
Org. Priešfašistinio' Komiteto,

APLA 9-ta KUOPA, NEW 
KENSINGTON, PA.

Mes, APLA 9-ta kuopa, N. 
Kensington, Pa., sveikiname 
Komunistų Partiją su josios 
14-kmetinėm sukaktuvėm va
dovavimo darbo masių kovų. 
Mes pilnai pasitikim, kad Ko- 
mun. Partija išves Amerikos 
darbininkus iš po kapitalo jun
go, kuris laiko prislėgęs visą 
darbb0 žmoniją. Mes pilnai 
prižadam remti Kompartiją ir 
ant toliaus visais galimais bū
dais ir mes ja pilnai pasiti
kim, kaipo tikru darbininkų 
klasės vadu. Podraug prisiun- 
či.am nors mažą auką, $2.

Pirm. C. Stashinsky, 
Sekr.' J. Yesedavičia,, - j 
Ižd. P.‘ Povilaitis^ ; ; K;- r ,

■ ! i ♦. '' ': ; ’
----------------- 1 r i ‘ > t .»;

Sveikinu J. V. Komunistų. 
Partiją su jos 14 metinių su
kaktuvių. Mūsų Partija yra 
sekcija Komunistų .Internacio
nalo, kuris prives darbininkų, 
klasę prie nuvertimo kapita
lizmo ir po’sekančios 14 metų, 
pilnai esu įsitikinęs,, darbinim 
kai minės sukaktuves tuėdami 
po savo kojomis kapitalizmą 
su jo visais žiaurumais. . Visi

,kp. 'Taigi pradžia gana gera. 
Tikimės, kad ir iš kitų miestų 
draugai prielankiai atsilieps. ‘

Tik aukodami ir kovodanii, 
mes sustipriname Lietuvos -įir 
Vokietijos revoliucinį Veikinią 
ir priartinsime galą fašizmui. / ■

J. Weiss.

SUMAŽINO IŠLAIDAS AU
TOMOBILIŲ GAMYBOJ
Sovietų darbininkai ne tik 

išmoko budavoti fabrikus ir 
tvarkyti naujausios niados ma
šineriją, bet jie išmoko daug 
greičiau, negu bent kurioj ka
pitalistinėj šalyj, pagaminti 
daiktus kur kas pigiau.

193.1 metais vįenoi tt'oko; pa
gaminimas atsiėjo 11,259 rub
liai, o dabar atsieina tik 4,985 
rubliai. Tas rodo, kad suma
žinta 60 procentų gamybos iš
laidos.

Kodėl? Todėl, kad 1931 me
tais veik visi buvo nauji dar
bininkai, suimti nuo ūkių. Jie 
nemokėjo jokio darbo. Jiems 
reikėjo dirbti prie mašinos ir 
mokintis ją suprasti valdyti ir 
kaip gauti iš jos daugiau pro
dukto. Dėlto jiems prisiėjo 
žengti tik po žingsnį pirmyn^ 
Ir taip eidami jie pasiekė ga
na augštą laipsnį bėgyj metų 
laiko. Bet ant to jie dar ne- 
apsistoja. Jie gerina ir grei
tina gamybą. Jie per pirmus 
metus sumažino 60 procentų 
'automobilių industrijoj išlai
das, tai sekančiais metais su
mažins dar tiek bei daugiau.

IŠPILDĖ LIEPOS PLANĄ
Stalino (AMO) automobi

lių fabrikas Maskvoj, Gorki ir 
Jaroslavlio automobilių išdir- 
bystės išpildė planą .už liepą. 
Jie pagamino liepos mėnesį 
3,432 trokus ir 1,050 automo
bilių, kuomet 1932 m. per lie- 

eityj, vadovaujant J. V. Kom- pą pagamino tik 1,913 trokų 
ir nei vieno automobilio.

Trys traktorių fabrikai, Sta
lingrad, Charkov ir Čeliabinsk 
pilnai išpildė programą. Jie 
pagamino liepos mėnesį 6,900 
traktorių prieš 3,700 trakto
rių, pagamintų 1932 m. lie
pos mėnesį? Vadinasi, šiais 
metais per liepos mėn. pagami
no 3,200 traktorių daugiau, 
negu pernai. Tai milžiniškas 
pažengimajs pirmyn.
BUDAVOS ALUMINO FAB- 
( RIKĄ URALUOSE

Alumino fabrikas bus buda- 
vojamas Uraluose netoli Ka- 
mensko, 120, mylių į pietryčius 
nuo Sverdlovsko. ' Speciales 
komisijos rekomendacija liko
si užgirta- Sunkiosios Industri
jos Komisariato. Buvo ir 
daugiau vietų proponuota; Bet 
ši- yra patogiausia, nes ji ar

darbininkai turi vienytis po III 
Internacionalo Jungtinių Vals
tijų Komunistų Partijos vėlia
va.

Nors būdamas bedarbiu, ta- 
vistiek prisidedu su 50c. 
Kompartijos kovų vedi-

A. Sheris, 
New Kensington, Pa.

ŽODIS Iš HAVERHILL, 
MASSACHUSETS

Čia grąžinu blankas su tri- 
mi doleriais vertės aukų Kom
partijai ir $2 auka nuo vieti
nės ALDLD kuopos; viso 
$5.10. Tai pasveikinimas nuo 
Haverhillio draugų J. V. Ko
munistų Partijos 14-kametįnių 
sukaktuvių proga. Mes prisi
žadame ir ant toliau remti 
Komunistų Partiją kiek galė
dami, kad kuogreičiausibj at-

partijai, darbininkai galėtų 
hasiliuosuoti ' iš 'kapitalistinės 
vergi jos.' ■ '■ • '• ' ■ 1 AJ R. > :

IŠ FOREST CITY, PA. '
• !.' < ' >' n j t ■ ‘ ■

Gerbiamieji Draugai: Siun
čią $2 naudąjį Kpppartijos.

27 kuopą aukoją. $1, o 
J. Gįųlbiųąs. ,5,0ę(. .ir?P; Tamso- 
nas suJ. K. NavaĮinskiene po 
25 c., Viršminėta jkųopa svei
kina Komunistų Partiją su 14- 
metinėmis sukaktuvėmis kaipo 
darbininkų klasės vadą, ir linki 
jai pasekmingiaūsiąi vadovau
ti tąsias darbininkų/ kovas su 

priešu, kapitalu.
Kuopos Komitetas, 

Per J. K. N. \

IŠ TACOMA, WASH.
Sveikimu Komunistų Partiją 

su josios 14-kametinėmis su-

^*|W|fl1 MX; i "i i .< "i.'!.

čiausia Sinar upės, o tas daug 
palengvinsi tbarišportaciją.

Minėtas fabrikas bus 
baigtas 1936 metais. Jis 
gamins alumino vienokio
000 tonų ir kitokio 25,000 to
nų. Tai bus vienas iš didžiau
sią fabrikų toj srityje.
ORDZHONIKIDZES

RŪTAS

uz-
pa-

70,-

MARŠ-

žmonių
Indus-

Ordzhonikidze yra 
Komisaras Sunkiosios 
trijos. Jis važinėja po rytinį 
Sibirą su maršrutu. Rugp.-2 
dieną buvo Stalinske. Ketu
rios dešimtys tūkstančių Sta- 
linsko darbininkų susirinko į 
vieną didžiausių aikščių klau
syti Ordzhonikidzes kalbos.

Šis susirinkimas buvo atida
rymui naujo fabriko Kuz- 
necke, geležies ir plieno, kurį 
Stalinsko 
budavoti. 
pareiškė: 
kai baigė
ta milžiną; dabar susiduria su k- v 7
nauja problema—valdyti jį ir 
duoti gerą techniką, kad pa
gamintų kuo daugiausįa gele
žies ir plieno į trumpą laiką. 
Darbininkai ir valdininkai turi 
išmokti, kaip užlaikyti fabri
ką ir jo įrankius ir duoti gana 
darbo.

(Pagal Moscow Daily News)
M.

AUKOS PARTIJAI
Taipgi vietos susipratę „dar-/ 

bininkai, gavę nuo Komunistui 
Partijos paraginimą aukų su * 
pasveikinimais partijos 14 me
tų sukaktuvių J. Valstijose, 
atsišaukė prie vietos progre
syvių organizacijų ir draugų, 
kurie ir aukojo sekančiai:.

L.L. Pašai pine Draugystė.
5.00 dol.; LDS 66 kuopa 
$2.00. Iš draugų sekamai su
rinkta : *

Po 50 centų — Ig. Markū
nas ii’ A. Sikorskis.

Po 25c. M. Perednis, V. 
Vandziulis, G. Šidlauskas, A. 
Baronas, M. Kazlauskas,1 K. 
Urbonas, M. Lakštutis, J. Ro- 
žėnas, P. Vaitekūnas; 20c. S.- 
Kukauskas.

Viso $10.45.
Taipgi ir šias aukas siun

čiam per “L.” adm., kuri ma-( 
lonės perduot Kom. Partijos | 
suvažiavimui. /

Vietos susipratę darbinin/ 
kai, vadinasi, siunčia darbinin
kų judėjimui $19.00.

M. Perednis.

WORCESTER, MASS

darbininkai baigė 
Drg. Ordzhonikidze 
Stftlinsko darbinin- 
budavoti sėkmingai

HUDSON, MASS.,

ž.

Drg. An. Kreivėnienės Išleis
tuvės ir Aukos

14 d. rugsėjo drg. An. Krei
vėnienė su 17 metų dukrele 
Jozefink apleido šią kapitalis
tinę aukso ir vergijos šalį; ant 
visados išvažiavo į darbinin
kišką Sovietų Sąjungą pas sa
vo vyrą, kuris jau 7 metai 
kaip ten gyvena. O jis ten 
ėjo propagandisto mokslą, ku
rį šiemet baigs.

Tai buvo uoliausi darbuoto
jai del darbininkų klasės pa- 
siliuosavimo 'vietinėj koloni
joj. Susipratę vietos darbi
ninkai labai jų apgailestauja, 
nes draugai Kreivėnai paliko 
čia didelę spragą.

Taigi rugsėjo 13 d. vakare 
LDSA 100 vietinė kuopa ir jų 
draugai ir draugės surengė iš
leistuvių vakarienę draugei 
A. Kreivėnienei ir jos dukre
lei Jozrefinai. C) seni vietos 
choro nariai suteikė gražių

Iš Priešfašistinio Veikimo \
Priešfašistinis Ko i t e tas 

laikė susirinkimą rugpjūčio 15 
d. Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, nutarta: 4

1. Pasiųst vieną delegatą 
nuo Worcester!© lietuvių dar
bininkų organizacijų į bendro į i 
fronto konferenciją New Yor- J' 
ke.

2. Pasiųst protesto rezoliu
ciją prezidentui Rooseveltui 
prieš siuntimą karo laivyno 
kištis ten į Kubos darbininkų 
reikalus.

3. Diskusuota Priešfašisti
nio Komiteto atstovų neskait
lingas susirinkimų lankymas.

Draugai, kurie apsiėmę sa
vo draugystę atstovauti, tai 
būtina yra jų priedermė lan
kyti Priešfašistinio Komiteto 
susirinkimus. Mano suprati
mu, kiekviena draugystė turė
tų. iššaukti per savo susirinki
mus kiekvieno atstovo vardą 
pavardę, ar jis lankosi; jeigu 
nesilanko, tai turi nurodyti 
priežastis, kodėl ir kiek susi
rinkimų apleido. Tokis “ček- 
up” parodys apsileidimą arba 
negalėjimą; tai bus kitas dele
gatas išrinktas į nesilankančio , 
vietą. Na, o kurie draugai 
laikosi tokios nuomonės, kad 
jau netoli metų pabaiga, ir 
bus išrinkta nauji atstovai, 
taip suprasti yra klaidinga. 
Juk niekados nebuvo taip 
svarbu, kaip šiuo momentu, 
darbuotis prieš fašizmą. Juk 
fašistinis judėjimas Amerikoje 
auga ir lemia pražūtingą darbi
ninkams ateitį, jeigu mes nebū
sime prisirengę pastoti tam ke
lią.

Antanas J. Ruseckas.
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Ir Aš Varguolė, Kaip Toji Eglaitė

1 ■.
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Sekantis 
rugsėjo

Kapitalizmas kankina mus, 
Ne vien tik bedarbius, 
Bet taip pat smaugia 
Ir dirbančius vargaus. 
Tie, kurie dar dirbam,

Anksti iš ryto tekančią saulę 
Savo krūtine ji gaudo; ‘ 
Jai gi malonus yra pasaulis, 
Bet iškentėt ji negali vargo.

Iškirsto miško vien kelmynuose 
Kur vėjas blaškos, 
Viena eglaitė ten stovi juose;
Jinai suvargus, silpnutės šakos.-

Ir aš varguolė, kaip toji eglaitė, 
Vargstu tarytum be vilties— 
Kaip man gyventi?—Reik kovon eiti, 
Ne šiaip su pasauliu skirtis.

čia jai gėrėtis ilgai ’ netenka;
Sušvilpė vėjas be galo;
Suvargino josios kamieną menką 
Ir prievarta mirti ją varo.

8-20-33.
Detroit

atvažiuoja baltagvardie- 
ę, kad jinai juos palinks-

Surengti didelį 
šokiais spalio 

Finų Darbininkų 
Chapęl Court.

Užpuolimo Išvakarėse

ne
(I !

&A ■ . ft:
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Bandys Atgaivinti Amerikos 

Liaudies Teatrų
Amerikos teatro puolimas, smukimas pasi- 

‘ reiškia įvairiomis formomis. Dvasiniai ir kie
kiniai jisai mažėja, ^žinoma, atsiranda entu
ziastų, kurie jį bando taisyti, gerinti, prikelti.

Pastaruoju laiku pasiskelbė viena ’ panelė, 
kji/l dirbanti “po 14 valandų į dieną, nes ji 
/įr&i” atgaivinti teatrą. Tai yra panelė Mor- 

a Moęrow. Jinai kilusi, ^Texąs valstijoj, 
’sf Austrijoj, Viennoj ir kituose Europos 
„uose. Dabar ji steigia teatrui mokyklą 

:W Yorke. Jos tikslas-^is£ei#ti Liaudies 
ą Amerikoj. > ■ • , • : :

’ime tikėtis, kad jos steigiamas teatras 
oininkų liaudies teatras. Toli nuo 

čiaus tai jau parodo, kad Amerikos 
„eatrė yrą krizis. Jinai steigia “naują” teat
rą taip p^t ne naujų idėjų paakstinama. Prie 
to darbo panelę Morrow akstiną dabartinė pa
dėtis, apie kurią jinai išsireiškė sekamai: 
“Man išrodo taip baisu, kuomet aš matau 
aktorius, vaikščiojant-gatvėmis, visai mažai tu-1 
rinčius vilties, gal ir alkanus.”
į, “Ir tai ne tik dabartinė padėtis. Visuomet 
tąip buvo Amerikos teatruose. Jeigu tu turė
jai laimės gauti rolę, tai teatras gali užsida- 

/ryti sekančią dieną ir tu vėl palieki ant gat- 
zės. Kaip aktoriai gali išsivystyti iki gerės

imo laipsnio, jei jie taip daug savo gyvenimo 
;uri praleisti j ieškojimui darbo?”

Tad jinai organizuoja teatrą tik “geroą šįr- 
I lies” tikslais. Amerikos “tikras liaudies te-« 

1 atras” jai yra tik todėl, kad daugelis aktorių 
negauna darbų, nėra, kas juos kviestų vaidinti. 
Tad jinai turi čia “pirmą progą sukurti tikrą 
liaudies teatrą iš grupės, kuriai jis taip reika
lingas. ”
- Vadinasi, teatras reikalingas he liaudžiai, 
jhe puotomis gyvenimo' apystovomis, bet tai 

j yrupęi aktorių. Ta panelė mano, kad jinai 
’ galės suvaidinti svarbią rolę ir pastatys savo 

'••• teatrą prieš Amerikos “puolantį komercinį 
teatrą.” _ i \

Jei statysime klausimą: Ar yra dirvos Ame
rikoj naujam teatrui ?—tai mes galime pasa

li kyti: Yra. Bet paskiaus k^la klausimas: Ko
kiam. teatrui? Reikia pasakyti, kad Ameri-

♦ koj reikalinga naujas teatras, bet tas teatras 
turi būt klasinis—dirbančiosios liaudies te
atras.

Šitas teatras, kurį pienuoja panelė Morrow, 
bus tik paprastas, buržuazinis teatras, besi- 
dengiąs “bepartyvėmis” frazėmis. Tačiaus 
jis bus rimtesnis, negu dabartinis buržuazijos 
teatras.

Siekiamą tikslą šiuo teatru ta panelė taip 
pat nepasieks. .Tas “naujasis” teatras nega
lės panaikinti “aktorių bedarbę.” Tačiaus tas 

^panelės Morrow darbas dar labiau parodo 
^Amerikos komercinio teatro sugedimą, krizį. 
Jinai pasako, kad Amerikos teatro mėgėjai 

z“badauja be darbo”, ji pasako, kad net smul
kiosios buržuazijos sluogsniai nepasitenkina 
ir pradeda elementarę kovą prieš komerciona- 
lizuotą teatrą.

Todėl mes galime padaryti išvadą, kad dar
bininkų teatras, ypatingai Sovietų Sąjungoje, 
rtyla ir plėtojasi, kuomet kapitalistinėse šalyse 
smunka. Mes galime pasakyti, kad mūsų par
eiga yra dar labiau plėsti klasinį darbininkų

* teatrą.

šalin šią tvarką tokią nelemtą, 
Pilną vargų ir kankynių!... 
Dorai gyventi čia nėra leista, 
Kaip ir eglaitei šių tyrų.

Mišką Darbininkas.

Bengkitės Aido Choro Koncertan, 
': ; Draugai
I * * L % : < < C —* *-
Tai ir vėl jau rųažai likosi laiko pradėti ru-' 

. denį ir žiemą su ^magiomis dainomis būriui 
vienminčių draugui, kurie rėmė, ir teberemia 
proletarinę dailę. Kitaip ir negali būti, nes 
dąrbininkų klasė jau senai pribrendusi turėti 
ir. palaikyti kultūrines organizacijas/ 'kurios 
yip b.ūtinos. duonpelnių> judėjime. - z

‘ Į ; i jŠį (rudenį, kaip ir kitais metais, Aido Cho
ras pradės savo koncertu. Jame dainuos Ona 

( Kitkauskaitė, kurios dainavimą ir ant estra
dos gražų užsilaikymą jau visa Brooklyn© pub
lika žino ir Jaukia jos pasirodyrpo sy lietu- 
viškomis dainomis. Nėra mažiausios abejones, 
kad jos dainos, patiks koncertų lankytojams.

Prie to, Vladas Žukas muštriavoja ne tik
• visą Chorą, bet ir-atskiras grupes. Aną va
karą girdėjau, kaip Vyrų Oktetas dainavo, 
laikydamas pamokas. Tai yra ko pasiklausyti. 
Dainuoja tikrai harmoningai. »

Paskui, dainuos Višniauskas, Kavaliauskai
tė, Hodarick; skambins Rusų Mandolinų Or
kestrą ir dainuos Bangos Choras, Aidas ir 
Merginų Sekstetas. Vadinasi, dainų bus už
tektinai.

Taip pat šiame koncerte dainuos ir visiems 
žinomas Dilov, kurio dainavimą ir scenos ir 
dainų artistiškumą visi gerai žino, myli jo 
liaudies dainuojamas rusiškas dainas.

1 ; i ' • • . • . M
Vadinasi, 4 Aido Choras duos visapusiškai 

tinkamą koncertą; atėję pasiklausys didumoje 
įvairių lietuviškų, ir prie to, rusiškų dainų.

Įžangos tikietai žemi—-75 ir 50 centų, , šo
kiam orkestrą W. Norriso. Įžanga tik šokiams 
irgi 50 eentų ypatai.1 ' 1 1 :

Aido Choras užkviečįa ne tik visus brook- 
■lyniečius,1 bet ir1 apięlinkės draugus:, sudary
kime bendrą kooperaciją ir. gerą koncertą !

• ! ' ' : ; i j Aido Frentds.

Gražutė, Maloni Vasara, bet 
Darbininkui 7."\'

•z • —'7- . } . |

r Gražutė, maloni vasara,;
Tai laikas puikus.
Saulė šildo iš augštai, » 
Vejalis šiurena švelnus. ■
Gamta visur pasipuošus 
Gėlėmis ir žolynais, 
Štai rasa sidabrinė • 
Gaivina žolę rytais.

Š^ai gamtoj visur gražu, 
Kur tik nepažvelgsi, 
Ar tai nakties ar dienos 
Bile kuriuo laiku. 
Štai auštant dienužei, 
Paukšteliai čiulba, skraido, 
Ypač ankstokai rytais, 
Visur pilna jųjų aido.

Džiaugias linksmi gyvūnėliai, 
Nes jie yra liuosi, 
Maistą visur sau randa, 
Nes gamta yra duosni. 
štai dirvonai apsodinti 
Gražiais įvairiais augalais; 
Darbininkai juos sodino, 
Bet patys visad alkani.

.: > i .i
■ 1 J .

Gražutė, maloni vasara,
< Gamtoj tarsi ramu,' smagu,, 

i Vienok nėpralinksmina tas < ) 
! • Darbo žmonių alkanų.;

, Nors,, girdis, visur pilna j 
.Paukštelių įvairių balsų,. ; , 

i Bet anaiptol tas neprašalina> 
Mūsų priespaudos, vargų.

i mūs

Gyvenimas mtfstj darbininkų, 
Vaškros at' žiemos metu, 
Priespauda 'ii' v 
Eina r so keliu.
Gražutė, maloni vasara;
Todėl ir neramina hiūs, 
Nes visad mums rūpi, 
Kaip nusikratyti vargus.

■Kai s'V e
. ' •' -4''' i ‘ \

Tai dirbame :kaip: vergai;
Nes užpakalyj mūš.^sto^i 
Dirbtuvės piktieji sarįai; !

A

Skubink tu, skubink!—rėkia,— 
Geležį iš ugnies trauk!
O jeigu nepaspėji tu, 
Tai eik po velnių lauki 
Šitaip tai rėkia žmogus, 
Kuris taip pat neša vargus; 
Bet jisai įrankis kapitalo, 
žmogus sužvėrėjęs be galo.

Taip tai mus kankina 
Ponija dieną iš dienos. 
Siurbia mūsų prakaitą, 
Neišskiriant minutės vienos. 
Užtaigi mums nemiela 
Gražutė; maloni vasara. 
Nėr jėgų jau ja gėrėtis, 
Vai kokįa bus mūsų ateitis?

Ųarbininke, broli mielas, 
Neišgalvosi nieko vienas. 
Štai stok į eiles draugų, 
PasiliuOsuok iš vargų. i 
Štai Partija Komunistų 
Rodo tau tąjį kelią, 
Kuriuo pasaulio proletaras 

, žengia nugalėt kapitalo galią.

Todėl žengkime pirmyn 
Link sprendžiamosios kovos, 
Juk vien tik per kovą 
Pasiliuosuosim iš vergijos.
Vien per kovą sulauksim, 
Gražutę vasarą malonią ; 
Vien per kovą išvysim 
Augštai mūs vėliavą raudoną.

J. J. Butkus.

JUDZIŲ-VEIKALU-TEATRO-KOMEDIJOS-MUZIKOS 
PERŽVALGA IR KRITIKA

^LIKIMO SALA”—AM KINO JUDIS
Tokiu vardu buvo rodoma judis Acme Te- 

atrė. Turinys šio judžio sekamas: Juodose 
Jūrose yra sala, kurioje ilgiausia pa/ilaikė 
baltagvardiečiai. Toje saloje suvesta vielos lai
vų skąndjnimąii. , Joje buvo apgriąųtas kalė
jimas. Baltagvardiečiai čia atvešdavo ir su- 

' šaudydavo nelaisvius. Taip pat šioje saloje 
jie turėdavo gerus laikus su panelėmis.

Jau baigiant raudonarmiečiams naikinti bal
otųjų jėgas, pastarieji šioje saloje sušaudė ke
letą raudonųjų jūreivių ir apleido salą. Gi 
vienas iš sušaudytų pasiliko gyvas. Jisai 
griuvo tik sužeistas ir į nudavė negyvu. Pas-' 
kiaus jūreivis pasilieka Vienas saloje.

• Tuo tarpu 1 
tis ir atsiveža
mintų. Atvykus į salą, jau neranda savo 
draugų, netenka gazo. čia prasideda kova— 
dueliuš tarpe jūreivio, r kuris buvo “nu
šautas” ir baltųjų karininko. Mergina pasi
lieka bešališka. • , .

Nugalėjęs raudonasis jūreivis baltagvardie
tį, palieka jį gyvą. Jo charakteryje pasirodo 
širdingumas ir noras tartis, susitaikyti ben* 
dram veikimui. Tačiaus baltagvardietis iš 
pasalų, akmeniu nukerta jūreivį, uždaro duris 
ir bėga su savo panele. Bet laivelį šiuo kartu 
jau reikėjo rankiniais irklais irti, šiame mo
mente, kuomet jau reikėjo darbas dirbti, tai 
šitas ponas jau priverčia savo panelę prie 
įrimosi. Tačiaus jie buvo susitarę visi trys 
išvažiuoti.. Ta penelė, kuri tik gyvenimo auka, 
pradeda gailėtis jūreivio, jį nematė, kuomet 
jos “vaikinas” jūreivį primušė. Jinai matė, 
kad jūreivis jos vaikiną galėję užmušti, bet 
paliko gyvą. Išvažiavus į vandenį, jinai su
mano, kad reikėtų grįžti ir paimti jūreivį— 
raudonarmietį. Taip pat jinai jau atsisako ir 
netenka jėgų irti tą laivelį.

■ i •

Tačiąus pas baltagvardietį nėra širdingu
mo jūreiviui, nei tai “myletinei”. Jisai ją 
trenkia į vandenį. Bet pastaroji išplaukia at
gal pas jūreivį, o jūreivis (atgijęs) tuo tarpu 
atkabiną užtaisytas minas. Ta mergina ati
daro to kalėjimo duris ir paliuosuoja raudoną 
jūreivį. Paskiaus jie pasilieka tikrais drau
gais. Tuoj aus atplaukia Sovietų laivai ir už
ima tą salą. !

Šiame judyfįe matosi1 trys labai aiškūs cha
rakteriai.1 ’ įidvyriškai jie keroja. Pasilieka 
pergalėtojais' raudonarmiečiai1. Neutralė mer
gina, kaijid Moteris, baltųjų! tik išnaudojama, o 

jau raudonaisiais pasilieka tikra draugė, dar
bininkė.

“VALANDA SU ČEKHOVU” — AN
/ HOUR WITH CHEKHOV

šitas judis yra gamintaą Maskvos Meno 
Teatro. Tai yra trys judžiai arba trys atskiri 
vaizdeliai. Ilgiausias, tai “Anna Round His 
Neck.” šiame veikalėlyje vaizduojama, kaip 

-Jauna mergina, miesto raštininkėlio duktė, iš
teka už seno, surembėjusio, turtuolio. Puikiai 
veikalėlis charakterizuoja dvi klases,, geras

Kai žvėris Japonų aštrina sau iltį, 
Kardų, ugnies žvilgsnį mėto ant Sovietų, 
Debesys griausmingas ryškiau ima kilti 
Kuris neša baisų kraujo lietų, 
Kad žemę užtvenkti vargdienių tėvynės, 
Atnešt didžią naštą kančių ir žudynės.
Aplinkui plėšrūnų tiktai knibžda gaujos: 
Jie tik ryja seilę, visais balsais kaukia, 
O jiems padėjikų randas eibės naujos, 
Kurie tranų būrį paskui save šaukia: 
Visi prisirengę į didelę puotą, 
žudymo pabūklais gausiai apšarvotą.
žvėris Dėdės Šamo, taip pat sliukuriuoja: 
Jo kruvinas siekis irgi nekitokis, 
Bet jis dar nepuola, dar vis lūkuriuoja. 
Mat, gaujos plėšikų yra planas tokis: 
Kiekvienas vis laukia, kad kitas pradėtų, 
O likę vien lobiu dalintis galėtų.

• • > i ; t
Norsgkerštą jie mėtos viens kitam aplinkui, 
Bet jų pasiutimas baigiasi vienodai: 
Jų nukreiptos akys SSSR linkui, 
Kur prakilpįų siekių' ima žydėti sodhi, 
Kad suteikti laimę darbininkų klasei, 
Prie caro kamuotai, suskurdintai, basai.
Dolerdėdės Šamo yra tokis troškimas: 
Kad smakas Japonų Sovietus užpultų; 
Lai jiedu kiek laiko pasiutusiai imas, 
O šis per tą laiką vien tik “kviečius kultų” 
Ir susidarytų sau tinkamą lobį, 
O baigiant skerdynę gautų naują grobį.
Bet milžinas darbo jų siekius pamato— 
žvėrys savo iltis negal pakavoti— 
Jis jiėms savo kumščiu galingu pakrato, 
Juomi pasirengęs tuos niekšus nutvoti, 
Gaują dykaduonių ir militaristų, 
Taip kad jų niekingos galvos nusiristų.

Raudonas Juokas.

Keturi Delegatai i Prieška
rinį Kongresą

NORWOOD, MASS.
Nor woodo darbininkų-kių 

organizacijos siunčia keturis 
delegatus į prieškarinį kon
gresą, kuris įvyks rugs. 29-30 
ir spalio 1 d. New Yorke.

I
Masinis Susirinkimas Delegatų 

Išlydėjimui
Rugsėjo 28 d. Bendro Fron

to Prieškarinis Komitetas ren
gia masines prakalbas išleidi
mui delegatų. Prakalbos bus 
Fihų svetainėje, 37 Chapel 
Court, 7 :30 vai. vakare.

Trumpas prakalbėles sakys 
patys delegatai. Taipgi bus 
vienas žymus kalbėtojas iš 
Bostono,' kuris pamatiniai iš-1 
aiškins imperialistinio karo ar
timą pavojų .

Bus ir muzikos programa. 
Įžanga veltui. Delegatą! iš
važiuos tuoj po šio vakaro7 
programai.

Kviečiam darbininkus skait
lingai susirinkti.

Prieškarinis Bendro 
Fronto Komitetas.

Iš “Daily Workerio” 
Konferencijos

vaidinimas. ;
Išteka jauna, graži mergina už senio ne to

dėl, kad jinai jį myli, bet todėl, kad jai reikia 
padėti (tėvui, f Jinai mano, kad apsivedus su 
turtingu, tai galės pagelbėti savo tėvui ir jau
niems broliukams. Tačiau^ taip nėra. Senis 
turtuolis naudojasi jauna moteriške, jisai lieka 
jos valdonu’.

i *, f j » ' ' ’ ■
Tuo tarpų eina jos: tėvo rakandų pardavi

nėjimas. Tėvas lauktos pagelbos nesulaukia. 
Kartą jisai eina pas dukterį pasisakyti bėdas, 
jinai negali7 duoti tėvui pinigų—duoda savo 
vyęą , dovanotą, brangų branzalietą. Tačiaus 
tas jos vyras pastebi—žvėrišku būdu atima. 
Jam, girdi, gėda susitikti su jos tėvu.

’Paskiaus Ona važinėja į balius. Surengia 
• gubernatorius balių—Ona su savo vyru tenais. 

Bet čia vėl charakterizuojama, kad ir savo 
žmonių tarpe toki ponai su jaunomis pačiomis 
ne labai džiaugiasi. Baliuje Oną apstoja eilė 
vyrų, ją šokina ii* ^vaišina, čia ji gražiuose 
rūbuose ir prie pinigų, bet biednam tėvui 
negali gelbėti.

Veikale labai gerai atspindi dvi klasės. Ta
čiaus revoliucinės išvados nėra. Bet veikalas 
vertas pamatyta

Sykiu eina ir kiti du veikalėliai. Vienas: 
“Valdžios Raštininko Mirtis”. Pasitaiko, kad 
šitas raštininkėlis, bevalgydamas obuolį teatre, 
paspringsta ir apiprunkščia dideliam valdinin
kui ant apykaklės. Paskiaus reikia atsipraši
nėti. Tas atsiprašinėjimas būna toks įkirus, 
kad šitas raštininkėlis net miršta suimtas tos 
baimės agonijų.

“SAULĖTEKIS”
Šitas judis yra pagamintas Amerikoj. Ta

čiaus vertas paminėjimo. Vaizduojama mies
to mergina, kuri turi vakacijų farmose. Ta 
mergina įsižiūri vieną farmerį, kuris gražiai 
gyvena su savo moteria ir turi mužiuką.

Ta “miesčionka” prisivilioja tą farmerį, dar 
jauną vyrą, ateina po langu, jam pašvilpia ir 
eina pasivaikščioti. Jinai jam prikalba, kad 

, jisai išvežtų savo moterį į miestą ir, važiuojant 
per upę, ją prigirdytų. Farmerys sutinka ir 
jau suruošia tą “kelionę.” ' *

Bet pasirengus jam versti savo moterį į van
denį, paskutiniam momente, sąžinės kankina
mas, pakeičia savo nuomonę. Tačiaus jo mote
ris jau pastebi tą jo pasikėsinimą, išsigąsta 
ir, privažiavus prie krašto, bėga nuo jo.

Tačiaus jie susitaiko. Kenčia audrą, lieka 
gyvi ir susitaiko.

Veikale vaizduojama, kad visa ta “nelai
mė”, kuri kilo šioje šeimynoje/ tai yra miesto 
mergina. Jei ne ta mergina, tai nebūtų buvę 
tokios tragiškos dramos. Jei nebūtų daugiau 
tokių merginų, tai gyvenimas eitų saldžiai ir 
slidžiai. Ne tam tikros sąlygos kaltos, ne iš
auklėjimas, ne ta tvarka, bet tik žmonės nege
ri. Tai tokia logika pagamintas šitas judis. 
Karžygiškumo, farmų gyvenimo obstrukcijų 
yra gana daug. Reporteris.

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)

NORWOOD, MASS.
Rugsėjo 18 d. Finų svetainė

je įvyko bendro fronto konfe
rencija delei “Daily Work
erio” vajaus, sukėlimui finan
sų ir gavimui jam haujų skai
tytojų. Konferencijoj dalyva
vo 11 atstovų nuo aštuonių or
ganizacijų. Lietuvių organi
zacijas atstovavo bendrasai 
komitetas.

Nutarta: 
koncertą su 
(Oct.) 21 d. 
Svetainėj, 37 
Įžanga bus tik 25c., perkant 
tikietą išanksto, o 30 čentų 
prie durų.

Programa bus tarptautinėm 
Nuo lietuviu bus suvaidintas 
vienų, |Vpiksmo vaizdelis “Šą- 
lin Rankas.” Vaizdelis per- 
stato, kaip Jungtinės Valstijos 
su Tautų Lyga tariasi užpulti 
Sovietų Sąjungą ir užgrobus 
ją pasidalinti. Vaizdelis da
bai tindamas dabartiniam mo
mentui.

400 tikietų turi būt išanks
to parduota delei “Daily 
Workerio” koncerto ir šokių. 
Tas skaičius tikietų išanksto 
paskleisti buvo nutarta per 
konferenciją; ir tatai galima 
lengvai padaryti, nes sulig at- 
stovaujamų konferencijoj 
draugijų, tai kiekvienam na
riui reikės • parduoti tik po 3 
tikietus.

Bendro fronto konferencija 
bus laikoma sykį į savaitę, kol 
įvyks parengimas, 
susirinkimas bus 
(Sept.) 25 d., 7:30 vai. vaka
re. Po šiam susirinkimui jau 
bus galima paskelbti visa pro
grama. Visi tėmykite, nes ji 
bus įdomi.

“Laisvės” Reporteris.

LOS ANGELES, CAL
Draugai už Vienybę ALDLD 

. su LDSA
Rugsėjo 10 d. įvyko ALDLD 

145 kuopos susirinkimas. Po 
apsvarstymui bėgančiųjų rei
kalų, pakelta klausimas apie 
vięnybę ALDLD ir LDSA.

Po ilgo ir visapusiško ąp- 
kalbėjimo, vienbalsiai prieita 
prie išvedimo, kad susivienijus 
šiom dviem organizacijom, bus. 
daugiau naudos visam lietuvių 
darbininkų judėjimui. "Bus 
daugiau jėgų ir Energijos vei
kimui. Bus mažiau ypatišku- 
mų.

Todėl mes, Los Angeles lie
tuviai darbininkai ir darbinin
kės, visi už suvienijimą Šių 
dviejų organizacijų—ALDLD 
ir LDSA.

ALDLD 145 ^Kuopos Sek
retorius,

P. Repečka.
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“Chamas ir Sakalas”

“Chamas Ir Apaštalas”—trijų veiksmų ko
medija. Parašė J. Sakalas, išleido Jonas ir 
Nelė Radavičiai.

Komedija vaizduoja Lietuvos provincinio 
miestelio žmonių, daugiau kaimo, gyvenimą. 
Veikalėlis turiniu nėra darbininkiškas, supin
tas su kunigų provokacijomis ir “bedievybe.”

Augienė yra kaimietiška moteris, tikipti, 
klauso kunigo įsakymų. Jos duktė, Marytė, 
myli vaikiną, kuris vadinamas “bedieviu, ne
tikėliu ir bolševiku.” Jisai dalyvauja susi
rinkimuose ir prie to veda Marytę. Augienė 
prieš jų vestuves kovoja su kunigo pagelba.

Girdžius—ūkininkas, Marytės vaikino"(Kra- 
po) kaimynas, šitas Girdžius yra pasiturintis 
ūkininkas ir “susipratęs”, bent ‘bedievis.”

Tad, galima pasakyti, Krapas, Girdžius ir 
Marytė—laisvamaniai. Jie nepaskleidžia jokių 

* darbininkiškų idėjų. Kuomet Krapas įtaria
mas bolševiku, tai teisinamas net Lietuvos 
armijos tarnyste.

Paskiaus, Augieriė, Klebonas, Pagirskis— 
juodosios jėgos. Bet tarpe charakterių rim
tesnė kova neišvystoma. Klebonas draudžia 
Marytei tekėti už Krapo tik todėl, kad pats 
Klebonas laižosi prie Marytės. Jisai ją norė- 

’ tų gauti už gaspadinę. Kitaip sakant—sau 
naują meilužę. Motina (Augienė) to nesu
pranta, kuomet Marytė, Krapas ir jų geradė- 

L jas Girdžius apie tai žino.
Todėl, antrame veiksme, Klebonas padaro 

suokalbį su viršaičiu areštuoti Marytės mylėti
ni Krapą. Taip pat Čia atsilanko Krapas su 
Maryte prašyti šliubo. Klebonas atsisako tai
kytis su “bedieviu” ir išvaro iš klebonijos.

Bet Anthnas Krapas su Maryte kitokio pa
vyzdžio bedievystės neparodo, kaip tik važiuo
ja pas kitą kunigą, užsimoka šimtą litų ir 
apsiveda. Mat, girdi, to įstatymai ir papro
čiai reikalauja. *

Kuomet kunigas ir policijos viršininkas at
eina Antaną areštuoti, tai pastarasis su Ma
ryte jau būna parvažiavę nuo šliubo. Vadinasi, 
jau pervėlu kunigui gauti Marytę už savo mei
lužę. Todėl jau nėra reikalo daryti areštai. 

’Vadinasi, įvyksta taika. Krapas nieko blogo 
neturi prieš religiją. Jam “Vyžaičių klebonas 
su mielu noru priėmė šimtą litų ir... sutuo
kė”. Tad “kova” jau pasibaigė ir su savo 
klebonu.’ “Dabar prašau sėstis prie stalo’f, 
Antanas pakviečia kunifeą. £

Girdžius, kuris taip pat pirmiaus pradėjo 
kovoti su klebonu, tai dabar jau ragina para
gauti “mano alučio”, tai “tuojau prablaivės 
nuotaika”. Policijos viršininkas irgi daro nu- 
sifeidimą. Mat, visas dalykėlis ėjo tik už

.j i
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čiame Wagneryje. Jisai pasikeitė.
Vyriausia ir labai žymi padėtis tuo laiku 

buvo, kilimas demokratijos. Vėliaus tas ju
dėjimas sugriuvo. Wagneris svajojo, sapnavo 
apie demokratiją, kuri būtų tobula, pilna. Jo 
vaizduotės demokratijoje buvo suprantama ly
gybė, beklasinė demokratija—socialistinė. Dau- 

' gelyje klausimų jisai protavo taip, kaip rusas
Černiševskis 10-20 metų vėliaus.

Savo mintis Wagneris išdėstė net keliuose 
veikaluose. Vyriausiai, tai veikale “Menas ir 
Revoliucija”. Leninas’ kartą net išsireiškė, 
kad žmonės iš kitų socialių grupių eina prie 
^proletarines revoliucijos skirtingais keliais. 
Gerai žinomas Sovietų Sąjungoje akademikas, 
A. Lunačarskis, sekamai kalba apie Wagnerį:

“Wagneris nemaršavo iš revoliucijos prie 
meno, bet nuo meno prie revoliucijos. Tai rei
škia, kad jisai buvo pastumtas prie revoliu
cijos padiktavimu savo talento ir didelio ge- 
njališk;umoJ’

Wagneris buvo nepatenkintas > buržuazijos 
teatru, kuris persikeitė į komercijos įstaigą. 
Be to, ^agneris svajojo tapti savo gadynės 

' pranašu. \ Jisai prie to ėjo meno priemonėmis.
Tai labaKąvarbu ir mūsų menininkams susi

pažinti su Wagnerio intelektualiu pakilimu ir 
išsilavinimu. “Jisai norėjo tapti mokytoju 
viso šimtmečio. Jo supratimas didelio artisto, 
yra tas, kaip ir jo gadynės mokytojo. Jisai 
tikėjo, kad laikas jau atėjo, kuomet toksai 
mokytojas turės suprasti savo misiją, kuomet 
toks artįstas taps mokytoju ne netikėtai, bet 
sąmoningai. Ir todėl teatras turėtų būti ta 
bažnyčia, čia, teatre, žmonės gali sutverti 
savo naujus mitus, įimant į juos savo įsi
vaizduojamus tikėjimus, jų siekius, užsiimti 
kovomis, minėti savo laimėjimus, girdėti ir 
drąsiai pakelti savo laikinus pralaimėjimus. 
Artiętas-kūrėjas Wagneriui buvo pamatinis 
teatro elementas”. (Lunačarskis.)

Teatras Wagneriui buvo ne laiko praleidimo 
vieta, bet augščiausias laipsnis šalies gyve
nimo. Ta teatro mintis, kurią Wagneris pra
našavo, dabar dalinai “atatinka socializmo 
teatrui, kurį mes jau matome prieš mūs akis”, 
sako Lunačarskis.

Wagneris savo veikalė (operoje) “Rienzi”, 
dalinai išreiškė tą sentimentą. - Tiesa, jisai 
buvo gana abstraktus, jieškojo generally įsi
vaizdavimų. Tačiaus Wagnerio operos “'Į’ąn- 
nįauser” ir “Lohengrįn” .parodo daug progre
so, Wagneris gilinosi į Vokietijos senąją li-

V tėratūrą. , .. , *
Wagneris gyveno ir veikė buržuaziniame pa

saulyje. Jisai nekentė buržuazijos, kurį tur
tėjo ir ėmėsi užvaldyti, pasaulį. Auksas Wag
neriui rodėsi nuodai. Jisai šioje srityje stovi 
toje pat augštumoje tų poetų ir veikėjų, ku
riuos ir Karolis Marksas įvertino kaikuriose

Rugsėjo 10 dieną čia buvo 
prakalbos. Kalbėjo d. Sas
nauskienė. Kaip” del tokio 
miestelio, tai galima sakyti, 
kad prakalbos pavyko. Susi
rinko 27 žmonės. Jų tarpe 
buvo daugiau, kaip trečdalis 
moterų.

Kalbėtojai gerai ir aiškiai 
aiškino, ką reiškia tas Roose- 
velto pienas—N.R.A. aras. 
Kalbėjo apie bedarbę ir karo 
pavojų. Kalbėtoja įrodinėjo, 
kad faktinai darbininkų mo
kestis nėra pakelta, bet dar 
numažinta.

Pavyzdžiui, kad' ir Anglies 
kasyklose. Už toną anglies 
darbininkui pakėlė 10 c. Už 
toną pirmiaus mokėjo po .30c., 
tai dabar moka po 40c. Bet 
anglis pakilo po $1.00. Tai 
reiškia, kad algos dar suma
žėję.

Miltai, kurių 25 svarai buvo 
po( 49 centus, tai dabar jau . 
reikia mokėti po $1.05. Tai 
tokie yra “pagerinimai” tos 
“mėlynos vištoj,” kurią Roose- 
velto valdžia paleido ant dar
bininkų.

Draugės Sasnauskienės pra
kalbų tikslas buvo, kad atgai
vinti ALPS 143 kuopą. Bet 
dar negalima pasakyti, ar pa
siseks. Draugė Sasnauskienė 
ėjo su draugėmis pas tas drau
ges, kurios nebuvo susirinki
me. Jos jas kalbino prigulėti 
į organizaciją.

Prakalbose likosi priimta re
zoliucija prieš Jungtinių Vals
tijų* siuntimą karinių Jaivų į 
Kubą. Už rezoliuciją balsavo 
visi, o niekas prieš. Vadinasi, 
rezoliucija vienbalsiai priimta^

Aukų parinkta del jaunuolio 
siuntimo į prieškarinį kongr. 
Aukos pasiųsta per “Laisvės” 
redakciją. (Aukos gauta ir 
perduota skirtam tikslui. Apie 
tas aukas rašyta' ir kitoje .ko
respondencijoj, tad čia pralei
džiame smulkmenas, -r-. Red.) 
Prakalbose parduota literatūros 
už $l.(lo. !

Rugsėjo 3 d. susirinkime bu
vo kalbėta apie vienybę ALDLD 
su LDSA. Visi nariai vienbal
siai sutiko, kad reikia vienytis. 
Ta vienybė bus naudinga dar
bininkų judėjimui, todėl ją
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“Laisvės Vajus Gavimui Naujų Skaitytojų nuo Oct 15-tos iki
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Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina

$4.50 METAMS IR $2.25 PUSEI METU • <
Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai sto

kime į darbą, gaukime “Laisvei” 1000 naujų skaitytojų, nuo Oct. 

15-tos iki November pabaigai. Seni ir jauni, dirbkim visi.

DEŠIMT] DOVANU PINIGAIS URMININKAMS

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 $18
/

$16 $14 $12

ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA r

$10

go $7 $6 $5

Marytės gražias kojas, tai kuomet tas kojas 
jau “surišo” Antanais, tai Klebono su polici
ja kova suminkštėjo prieš “bolševikus”. O I 
suminkštėjo todėl, kad veikalėlio charakteriai ’ 
nėra nei bedieviški, nei bolševikiški.

Visas pamatas veikalėlio, tai kad jame iš
keliama kunigų ryšiai su policija, išdavinėji
mai “nekaltų” žmonių ir meilužės.

Parašytas veikalėlis silpnai. Monologai ilgi 
ir silpnoki. Augienės charakteris nėra natū
ralūs. Iš karto jinai fanatikė; kunigui dirba, 
meldžiasi į dievą, keikia bedievius. Bet pa
sikalbėjime su Girdžium, veik per vieną mi
liutą “persilaužia” ir palieka “bedievė”. Tik 
ką jinai sako, jog neleis apsivesti Marytei 
“su tuo velnio tarnu”, kad jai reikės dėlto 
“pragare čirškėti ir karštą smalą gerti per 
amžius.” Jinai mano, kad Girdžius “nevido
no apkerėtas”, o jaunavedžiams, kuomet jie . 
parvažiuos, tai “akis verdančiu vandeniu iš
plikys.”

Tačiaus, pasakius keletą ■ eilučių Girdžiui 
' apie kunigų nedorumą, Augienė jau pritaria, 

“tai jau beveik tiesa”. Ir paskiaus jinai 
jau “šampuoja’.’ visaip kunigą ir rankos jam 
nebučiuoja, ir storpilviu vadina.

Toks jos “persivertimas” labai ne natūra
lūs. Toks staigus religijos ir kunigo atme
timas galimas tik staigiai matytame vaizde. 
Sakysime, jei veikalėlio autorius būtų Augie
nei parodęs bent vieną kunigo romantišką ei- • 
gėsį, staigų epizodą, tuomet jinai galėtų ir 
“persiversti.”

Tad veikalėlio turinys atsako tik sklokiškai 
ideologijai. Ne be reikalo jie ir platina tą vei
kalėlį. Mums veikalėlis nepriimtinas.

K-tis.

> is*-'

Richardo Wagnerio Kelias
Kiekvienas genialis asmuo ateina į pasaulį,- 

kaipo pasėka ir reflektas gilių socialių per
mainų. Kokia buvo tuomet padėtis, kuri pa
šaukė tokį didžiūną, kaip Richard Wagneris?

Pati augštuma ir platybė Wagnerio muzika
li© veikimo, jo kūrybos, pasireiškė apie 1848 
metus. PęadSjo savo kūrybą Wagneris apie 
30 metus pereito šimtmečio, šioje jo veikimo 
ir kūrybos eigoje mes matome permainas pa-

srityse.

Net Engelsas, kritikuodamas Stirnerį, pa
reiškė, kad socialės apystovos esančios epo
chos, nusprendė, kad Raphael galėtų išvystyt 
savo talentą. Tai atatinka ir kitiems meni
ninkams. Wagneris, kuris turėjo buržuazi
nes ypatybes, galėjo taip augštai pakilti tik 
todėl, kad jo veikimas buvo revoliucijos dva
sia įkvėptas. Wagneris per 13 metų buvo 
ištremtas į užsienį, kuomet revoliucija buvo 
nugalėta.

žinoma, Wagnerį negalima palyginti prie 
Markso ir Engelso. Jisai veikė ir del ambicijų 
—pagarsėjimo, galės, įtekmės, šitas kelias 
Wagnerj privedė į santaiką su didžiausiu kul
tūros priešu-—Katalikų Bažnyčia, šitas Wag- 
nerio “krizis”, sako Lunačarskis, “yra del so- 
cialio krizio”. Wagnerio veikalai, kurie yra 
gana augšto laipsnio, , tačiaus jau šlubuoja. 
Talentas jame pasiliko pilnai neišvystytas. 
Wagneris palieka lig ir reakcinis.

Tad dabar kyla klausimas, kaip mes galime 
žiūrėti į tokius genijus? Ar mes jį turime 
atmesti, kaipo reakcionierių?

Wagneris veikė 1848 metų laikotarpiu. Tai 
jau viršaus, kaip 80 metų. Gi Wagnerio kū
ryba yra geniališka sulig to laiko. Dalis, kai 
kurie jo kūriniai, gali pereiti į naujos kultūros 
sandėlį. Socialistinė kultūra neatmeta visa, 
tai, kas buvo per metų eiles sukurta. Taęiaus 
daugeliu dalykų mes begalime pasinaudoti. Bet 
tuo pačiu sykiu mes galime iš tų kūrinių pa
simokinti. Galima išvengti tų klaidų, kurios 
tuomet buvo daroma.

Kai kurias dainas, kurias sutvėrė francūzų 
revoliucijįaį mes naudojameJr dabar. Tačiaus 
šie dalykai, tie kūriniai reikia labai atsargiai 
sunaudoti. Atydžiai juos reikia perkratinėti. 
Mes, lietuviai, labai mažai galime pasinaudoti 
Wagneriu ir kitais menininkais. Operų mes 
nepajėgiame pastatyti.,

Pagaliaus, tie kūriniai, kaip kad Goęthes 
Faustas, yra labai sumodernizuoti. Kitaip 
sakant, suburžuazinti. Juose revoliucingumas 
ir pati mintis pakeista buržuaziniu moderhiz- 
mu. Mūsų menas turi kurtis iŠ kasdieninių 
gyvenimo kovų, nuotikių, įVykių.

. ' ' V. B.
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draugai ūžįiria.
J. Adomaitis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS. i .
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, 27 dieną Septem
ber, Kliubo svetainėj, 376 W. Broad
way, kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
malonėkite atsilankyti; katrie dar 
nesate pasimokėję už šiuos metus, 
malonėkite pasimokėti ir naujų na
rių atsiveskite.

Sekr;
(226-227)

NEW HAVENO IR APIELIN- 
KĖS DRAUGAMS!

New Haveno darbininkiškų organi
zacijų išvažiavimas, kuris buvo ren
giamas 24 d. rugsėjo, Indian Grove, 
del tam tikrų priežasčių atsibus Lie
tuvių svetainėje, 243 Front St. Kaip 
3-čią valandą po pietų, tą pačią die
ną t. y. 24 d. rugsėjo (Sept.) kiek 
yra žinoma tikietų yra parduota ir 
apįelinkės kolonijose. Taigi draugai 
iš apielinkės atvažiavę važiuokite 
tiesiai Lietuvių Svetainėn. Tjkierai 
tie patys bus geri. Pasilinksmint 
galėsite dar geriau, negu ant parko, 
Nes sVdt&ine yra labai tinkama šo- 
.kims. Svečius ir namiškius tikimės 
matyt visus tą dieną. A

Draugiškai
Komisijos1 narys J. Šukaitis.

(224-226)

WILKES BARRE, PA.
. Aido Choras turės smagų išvažia- 
Viihą' nedėlioj, 1’ d. spalio, ant Va-‘ 
linčiaus farmos. Piknikas ^prasidės 
subatos. vakare, kurie norės praleisti 
naktį ant farmos galės važiuoti iš- 
vakaro. Ten bus visas choro jauni
mas ir pardavinės užkandžius ir gė
rimą. Trbkas išeis nedėįioj 10, va
landą ryte nuo Publik Skvėro. Nu
važiavimas į labi puses tik 25 c.

Šiame išvažiavime bus prigaminta 
skanių valgių, kad galėsite pigiau ir 
geriu prisivalgyti negu namie. Bus 
ir muzikantai, kas norės, galės pa
sišokti. Bus vi/okių gėrimų. Dai
nuos. choras. Važiuokit^ visi, .kurie 
inotiiJę smagus jaiKus.

(224-226)
'1. .

Nelaukite iki vajaus pabaigos, stokite į darbą tuojau ir stengkitės
1 ’ t i •’ ' ' ! i
gauti nors vieną iš augščiau paskirtų dovanų. O vyriausiai darbuo

kimės/ kad gavus 1000 naujų skaitytojų savo dienraščiui. Tie laimi 

dovanas, kurie anksti stoja į darbą. Dirbkim iš pat Pradžios.

’ ' * . *

Seniems Skaitytojams “Laisvės” Kaina X K
f

.Seniems skaitytojams nupiginimo nėra, tačiaus, kilant kainoms ant
* \ • 

visų reikmenų būsim priversti pakelti kainą ir “Laisvės” prenumera

tos. Todėl, draugai, kuriems jau pasibaigė “Laisvės” prenumerata, 

atsinaujinkite ją visiems metams, kol dar gaunate už $5.00.

Po Vajaus “Laisvės” Kaina Bus $6.00 Metams

Dabar atsinaujindami prenumeratą sutaupote sau dolerį. Paga

liaus, infliacijai siaučiant gal ir daugiau reikės prenumeratą pakelti. 
Tat visiems ketams atsinaujindami prenumeratą apsisaugosite nuo 

pakilimo kainos. Jei pasibaigus jūsų prenumerata, tuojau atsinaujin

kite.

Vieną ar Du Skaitytoju Daugelis Gali Gauti

Yra vietų, kur draugai negali gauti naujų skaitytojų, bet tokių 

vietų labai mažai tėra. Didelė didžiuma gali gauti po vieną skaity

toją. Taigi, draugai, stokime į darbą masiniai, rūpinkimės platinimu 

savo dienraščio. Gavę prenumeratas tuojau siųskite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Penktas Puslapi*

Žinios iš Mainieriy Streiko Ką Socialfašistai Suorgani 
zavo?

bjauriai puolant ani Sovietų 
Sąjungos, net pasiskolinus žy
dų rabiną, tai*aš, gavęs progą,

Kur ir ka

FINLEYVILLE, Pa. — Mon- 
turd kasykla, num. 10, Pitts
burgh Coal Ko., streikuoja nuo 
rugsėjo 1 dienos. Jie iššaukė į 
streiką ir kitų kasyklų darbi- 
ninkus-mainierius tos pačios 
kompanijos. Maipieriai išėjo 
streikan todėl, kad kompanija 
nepildo padarytą sutartį.

Veikiausia ir kitų kasyklų 
darbininkai eis streikan, kuo
met kompanijos apgaudinėja 
darbininkus, šį streiką skelbia 
eiliniai darbininkai. Jie rei
kalauja po 5 dol. į dieną ir pen
kių dienų savaitės.

Darbininkai Rašosi j 
Komunistų Partiją '

V Darbininkų kovos ir išdavi
kiškų vadų darbai verčia dar

bininkus greičiau susiprasti ir 
j stoti į Komunistų Partiją. Mū- 

’u miestelyje tik pereitą savai- 
'~nes prirašėme 5 narius į 
.iją. 3 iš jų yra lietuviai, 
ki šiol mūsų Partijos narių 

buvo- tik 20, bet jie veikia tarp- 
tautiškai. Veikimas eina ir 
tarp lietuvių. Platiname lite
ratūrą ir skleidžiame, agitaci
ją-

Šio miestelio vienetas pradė
jo laikyti klases, duoti lekcijas 
apie marksizmą ir komunizmą. 
Rugsėjo 5 dieną draugas 
lender skaitė prelekciją 
N.R.A. Paskiaus buvo 
kusijos. Pasekmės buvo 
blogos.

Tokios prelekcijos bus laiko
ma kas antras nedėldienis. Jo
se bus aiškinama Markso-Leni- 
no mokslas. Taip pat tas aiš
kinimas bus surištas su kovo
mis, streikais,- apie unijas 
kitais klausimais.-

Bedarbių Veikimas 
Sumažėjo

Kaip kitur, taip ir čia
darbe darbininkus vargina. 
Daug darbininkų visai nedir
ba, o kiti‘dirba, tai tik labai 
mažai.

Čia buvo sutverta-Bedarbių 
Taryba ir gerai pasirodė vei
kime. Susirinkimai buvo lai
koma kas savaitė. Iš veikimo 
___________ 1-----------------

buvo geros pasekmės. Ta- 
čiauš dabar bedarbių veikimas 
sumažėjo. Tarybos susirinki
mai jau senai buvo laikomą. 
Reikia tas darbas pataisyti.
Prakalbos Drg. Sasnaus

kienės
Rugsėjo 10 dieną, New 

Eagle, Pa., įvyko draugės Sas
nauskienės prakalbos. Pfat 
kalbas surengė ALDLD 61 
kuopa. . . i

žmonių nedaug susirinko, 
bet visi atydžiai klausėsi pra
kalbos. Draugė Sasnauskienė 
gerai aiškino apie jaunuolių 
organizavimą, bedarbių1 reika
lus, streikus, Komunistų Par
tiją.

Rinkta aukų pasiuntimui 
delegato į prieškarinį kongre
są. Nedaug buvo publikos, tai 
nedaug ir surinkta—$1.45. 
Kuopa dar vieną dolerį pridė
jo iš iždo.

Mirė Lietuviai

“dviejų”, 
Tas yra 

nesąmone.
teisinasi,

Hol- 
apie 
d iš
ne

ir

be-

Pastaruoju laiku čia išmirė 
keli lietuviai. Jonas Svilevi- 
čius. Velionis turėjo mažą 
farmukę ir buvo darbininkiš
kų organizacijų narys.

Paskiaus pasimirė Vincas 
Barasauckas ir Jonas Naba- 
sackas. Taip pat Vinco Ur
bono moters motina mirė. Vi
si jie yra buvę .mūsų organi- 
acijų nariais.
Streikas Sulaikė Jaunuolių 

Organiząvimą
Paskutiniu laiku čia buvo 

pradėta jaunuoliai traukti į 
LDS 11 kuopą. Jau 8 buvo 
surašyta, du prigulėjo pir- 
miaus. Bet mainierių streikas 
sulaikė šį darbą tūlam laikui.

Jaunuolių tėvai, kurie išėjo 
streikan, negali sumokėti jau
nuolių duokles. Parengimų 
taip pat negalima rengti del 
bedarbės. Tad turime 
laukti. Pažiūrėsime, ką duos 
Roosevelto mėlynasis krauge
rys.

!"... . ........... . .......... . ............ , . , . ■

Brooklyno LDS Jaunuolių Kp.
Planuoja Turėti Vakarėlį

Rugsėjo 30 d.

> r z ' •: • ■ •
bas varoma nuo kavalkų. Tų 
kavalkų darbininkas gali pa
daryti tik po 15 į valandą. 
Tad už 40 valandų savaitę, 
darbininkas gauna nuo 6 iki 9 
dol. Darbas yra gana^unkus.

Darbininkai negali pasiprie
šinti, nes nėra organizuoti. 
Pagerėjimo darbų taip pat ne
simato. Kuomet eini darbo 
jieškoti, tai vis gauni atsaky
mą, kad nereikia. V 7

bėgate i policiją 
da bimbininkai bėgo j polici 
ia? Nurodyk? Toliaus rašo

atmušiau . Sovietų Sąjungos 
puolikus ir komunistinio judė
jimo vado (Komunistų Parti
jos) šmeižikus. Taipgi pri
miniau, kad iš tokių skebų 
mes geresnio negalime nei no
rėti. Tuomet Grinkevičius pra
dėjo rėkaut, sakydamas, kad 
Grybas irgi dirbąs dviejų dar
bininkų darbą.

Kodėl aš . tylėjau? Pirmą, 
aš gerai žinojau, kad vietds 
darbininkai žino apie mane ir 
Grinkevičiaus nesąrąonėrp ne
tikės. Antra, tose diskusijose 
aš neturėjau progos gauti bal
są ir atmuštu priešų nesąmo
nes. I 1

Socialfašistų “P r o g r a m os” 
Punktą Komunistai Vykdo

■ 1 Gyveniman
Demokratas Kručelis rašo: 

“Be reikalo jūs, komunistai, 
aušinat burnas apie darbinin
kų apdraudą hub nedarbo.’ 
Juk tai sena ir teisinga socia
listų partijos programos - da
lis.”

'taigi, taigi, ponas Kručeli, 
tame ir beda, kad socialfašis
tai turi programoj neblogų 
punktų, bet tas programos da
lis laikote paslėpę po padu. 
O komunistai savo programos 
nekavoja, bet praktišku veiki
mu, organizuodami bedarbius 
ir dirbančiuosius darbininkus, 
kovoja už įvedimą bedarbiam 
apdraudos valdžios ir kapita
listų lėšomis.

Turėjimas programoj gerų 
dalių, bet kuomet nedirbama, 
kad tą programą pravesti gy
veniman,—tai reiškia tiek, kad 
tokios programos visai nebūtų. 
Juk užrašymas ant popieros 
nieko nereiškia, jei nevedama 
kova .

Demokratas Pagautas už 
Liežuvio

Rašo: “Grybo reikalavimas, 
kad ‘Keleivio’ skaitytojai duo
tų pinigų į bimbiškus fondus, 
yra visai žioplas.”

Kur ir kada aš reikalavau 
iš,..“Keleivio”; skąitytojų pini
gų į “bimbiškus fondus?” Aš 
reikalavau iš keleivinių šmei
žikų paremti šmeižtus faktais. 
O žinant, kad tą padaryti ne
galėkite, tai r$įl\alavauj kad 
paaukoturhėt po 5 dolerius 
Tarptautiniam Darb. Apsigy
nimui, kuris gina darbininkus 
nuo išnaudotojų.

Argi Nevykusiai?
Kručelis rašb: “Nevykusiai 

Grybas teisinasi ir del išvary
mo biedno darbininko iš savo 
stubos.” Kodėl nevykusiai? 
Jūs rašėt, kad tas darbininkas 
buvo bedarbis ir kad man rau
dos nemokėjo, ir už tai aš iš
varęs. O tas viskas yra tavo 
išgalvotas šmeižtas—melas.

Tas darbininkas nebuvo be
darbis. Antra, man „už stiibą 

•buvo užsimokėjęs ir išsikraus
tė iš mano stuboš pats, liuosno- 
riai. Nurodžiau, kur gyvena. 
Taigi, reikėjo nueiti ir išgauti 
iš to darbininko pareiškimas ir 
tuomet paskelbti tikrą tiesą. 
Bet pasirodo, kad tau, Kručeli, 
tiesa nerūpi. Tau rūpi leisti 
išgalvoti šmeižtai: Ar Kruče
lis, manai niekad neimti atsa
komybę už šmeižtus?

Dar vis Jam Matosi Tamsi 
, j t Gatve ir Krūmai

Pirmiaus rašė, kad jį užpuo
lė vienas, o dabar jau jam at
rodo ‘‘visas pulkas’’ komunis
tų. “Keleivio” No. 37 rašo:

“Vieųas ^iopliausių, “Lais
vės” priekaištų ' yrą tas, kad 
žmogįify komunistų užpultas 
gatvėj} 'beturi teisės kreiptis 
į policiją.”

Taip, užpultam gali ma 
kreiptis ir į policiją pagelbos, 
bet kad šitam atvejyj nebuvo 
jokio užpuolimo, o provokaci
jos tikslu bėgai pas policiją^ 
norėdamas komunistus < areš
tuoti. Befy tavo provokacija 
buvo taip žiopla, kad niekas 
tam “užpuolimui” nepatikėjo.

Toliaus nuo ausies drožia: 
“Menkiausios vertės klausimui 
kilus, bimbininkai pirmutiniai

“Štai, po SLA seimo Chicagoj, 
1930 metais, prisisamdėt ka
pitalistiškų advokatų,” ir, t.t. 
Taigi ve, kokis yra skirtumas 
komunistų nuo socialfašistų. 
Socialfašistai su tautiškais fa
šistais pasišaukėt ginkluotą 
policiją į SLA Seimą Chicagoj, 
ir 208 delegatus su policijos 
buože išmušėt iš seimo ir tik 
už .tai, kad tie 208 delegatai 
reikalavo vieno žmogaus į 
mandatų komisiją. Ir tie, iš- 
terorizuoti delegatai per so- 
cialfašistus ir fašistus, nebėgo 
pas tą pačią kruviną policiją, 
bet nusisamdę- advokatą, ku
ris pagelbėjo apsiginti nuo sjj- 
niekšėjusių -socialfašistų ir fa
šistų. Tai ve koks skirtumas. 
Jūs pasišaukėte policiją,. kad 
sumušti ir areštuoti komunis
tus, o teisme dar buvo jūsų 
noru, kad .dar ir apkaltinus, 
Bet tas jums nepavyko. Ko
munistai buvo pilnai išteisinti. 
O jūs, socialfašistai su fašis
tais, pasilikot© bendram fron
te su policija prieš komunis
tus ir šiaip pažangius darbi
ninkus.
Demokrato Kručelio Galvoje 

Negerai
Rašo: “Kaip tik Piliečių 

Bendrovė pakelia mokestį, ku
riai bimbinių (suprask komu
nistų—J. G.) draugijai, tuo- 
jaus patriarchas S. atsistoja 
ir klausia, o kaip įstatymai 
rodo?” Jokiai “bimbinių” ko-^ 
munistinei draugijai mokestis 
nekėlė. Tai Kručelio tikras 
sapnavimas. Toliaus jis rašo :

“Grybo kompanija, negau
dama susirinkimų salės už dy
ką, grasino policija.” Tai tik
ra Kručelio klajonė. Tokių 
dalykų, kad Grybas ar kiti 
grasintų policija, dar Norwoo- 
de nėra buvę.

Bet ar galima iš tokio su- 
niekšėjusio sutvėrimo norėti, 
kad jis^ kitaip rašytų.- Kuo
met šviesioj ir tuščioj gatvėj 
jam pasidaro: ‘tamsa,” “krū
mai” ir pradeda šauktis poli
cijos pagelbos, kad jį iš tos 
“tamsybės” išvestų, tai kitko 
negalima nei tikėtis.

John Grybas.

, Brooklyn© ‘,‘Builders” LDS 
Jaunuolių kuopa ruošiasi prie 
didelio pokilio, kuris užsivar- 
dins “pop-corn” vakaras. Bus 
gera muzika prie šokių ir taip 
pat gera muzikalė programa.

Jaunuoliai planuoja turėti ge
rą vakarėlį, kad patenkinti už
augusius ir jaunus, nes bus jų 
pirmutinis parengimas šį sezo
ną.

Nepamirškite visi ateiti “Lai
svės” svetainėn rugsėjo 30 d., 
kaip 8 vai. vakare. Įžanga bus 
labai maža. Kviečia višus

Jaunuoliu Kom.
i »

Darbininkams Nesiseka 
po Roosevelto Planu 

Dirbtuvėse

žinoma, mažose pramonėse, 
tai šiek tiek pagerėjo darbai, 
bet labai mažai. Bet jei pa
imsime, kiek pakilo maistas ir 
kiti dalykai, tai tikra algos 
skalė pasiliko ant vietos arba 
dar ir sumažėjo.

Todėl darbininkai turi or
ganizuotis į unijas ir veikti 
taip, kaip kitų miestų darbi
ninkai veikia ir organizuojasi į 
kovas.

A. S.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

WORCESTER, Mass. -Dar- j 
bininkams dabar, kuomet vy-1 
kinama Roosevelto planas, yra Į 
blogiau, negu geriau. Bosai 
nenori mokėti darbininkams 
nuo valandų. Mat, sakoma, 
kad jie turėtų tuomet mokėti i 
po 35c. į valandą. Tad dar-|

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

socialfašistų, socialfašistai ne 
tik nieko neturi parodyti, ką 
jie suorganizavo, bet ir savo 
L. D. L. D. tuoj aus graboriui 
atidavė. Jos nei dūko neliko. 
L.S.S. tik po “Naujienų” ir 
“Keleivio” suolais pasiliko.

Pačiame Norwoode yra to
kių “didelių” socialfašistų, 
kaip Kručelis, Babilas, Pa- 
karklis ir Ko., bet kaip “smar
kūs” ir geri “budavotojai” ne 
griovikai,—tai ne tik nieko ne- 
^uorganizavo, bet nei socialfa
šistų kuopelės \ąegali palaiky
ti. Ir tie sufašjstėję elemen
tai neturi gėdos kalbėti apie 
komunistus, kaipo “griovikus.” 
Juk jūs, vyrai, turit prisipa
žinti, kad esate viso labo tik 
liurbiai, o daugiaus niekas.
Kartoja Šmeižtą Apie Dviejų 

Darbininkų Darbą
Kručelis užsimanė būtinai, 

mane, padaryti smarkiu dar
bininku, nes dirbąs 
darbininkų darbą. 
Kručelio makaulės 
Jis rašo: “Grybas
dirbąs 7 kavalkais mažiau už 
kitus. Bet atsimink, kad tuos 
kavalkųs pabaigęs, eidavai ge
ležies lieti—tas ir padaro 
dviejų darbininkų darbą.”

Tai yra Kručelio išgalvotas 
šmeižtas. Kada aš dirbau 7 
kavalkais mažiau, tai aš nėjau 
lieti nei vieną valandą, nes 
tie, ką geležį lieja, tai dirbą 
ne 7-niais kavalkais mažiau, 
bet 40 kavalkų mažiau; tas 
reiškia, kad tie darbininkai 
dirba 4 valandas molderio 
darbą, o kitas' 4 vai. lieja ge
ležį. Kas ir sudarydavo 8 vai. 
dienos darbą. Tai yra du 
darbai, bet nėra dviejų darbi
ninkų.

O dabartiniu laiku tie “dvie 
jų” darbininkų dirbti darbai, 
neima nei 8 valandų. Dau
giausia, kad dirba tai 7 vai. ir 

“30 minutų į dieną, ir dirba tik 
3 dienas į' savaitę. Tai ir 

darbininkų darbas!
Kručelis Naują Šmeižtą 

Išgalvojo
Rašo: “O ar užmiršai, Gry- 

buk, kaip keletas metų atgal 
Shoe Brake kompanijoj buvo 
paskelbtas streikas, o tamsta, 
būdamas komunistu, važinėjai 
su kompanijos žmogum po 
streikuojančių darbininkų sta
bas ir agitavai grįžti į darbą 
už 10% numuštas algas?” 
/ Aš* ne tik užmiršau, bet sa
vo gyvenime dar pirmą sykį 
girdžiu, kad aš “važinėjęs su 
kompanijos žmogumi, agituo
damas darbininkus grįžti į 
darbą už 10 nuošimčių numuš
tas algas”: tai purvinas rene
gato Kručelio išmislas. Aš ne 
tik neturėjau nieko su kompa
nijos žmonėmis per streiką 
1930 metais, bet stovėjau pir
mose eilėse streikuojančių dar
bininkų, buvau pirmutinis, ku
ris važinėjau po darbininkų 
stubas, šaukdamas į susirinki
mus ir su kito streikuojančio 
darbininko mašina.

Kručeli, gauk bent vieną 
darbininką, kuris patvirtintų 
tavo išgalvotą šmeižtą, kad 
aš važinėjau 
žmogum po 
darbininkų stubas, 
mas grįžti į darbą už numuš
tas algas, tai aš sutiksiu būti 
skebtiJ Bet jei niekuo nepa- 
remsi savo išgalvotą šmeižtą, 
tai gali būti taip, .kad reikės 
gailėtis už tokius purvinus 
šmeižtus, nieko bendro netu
rinčius su tikrenybe.

Kručelis Mano Primetimą 
' Grinkevičiui per Viešas

Diskusijas Iškraipo
Kručelis rašo: “Ar prisime

ni, kaip 19 vasario š. m., 'Keis
tučio Draugijos surengtose 
diskusijose, prieš visą publiką 
Grinkevičius paskelbė tamstą 
skebu ir tylėjai užsičiaupęs, 
kaip klemsas.”

Tai yra Kručelio dalykas, 
apverstas aųgštyn kojom. Ku
rie buvo diskusijose, gali ge
rai atsiminti, kad tam skebui

pa-1 “dviejų

D. P. Lekavičius.

PRAKTIKA NESUTINKA SU KVAILYBE
ATSAKYMAS | “DEMOKRA- yra didžiausia moterų darbh

TO” P. P. KRUČELIO 
ŠMEIŽTUS

Socialfašistiniam “Keleivio” 
No. 37, buvęs kairiasparnis, ve 
liau pruseikinis sklokininkas, 
o dabar socialfašistų gynėjas 
ir komunistų šmeižikas, demo
kratas P. P. Kručelis rašo:

“Amerikos lietuvių darbi
ninkiškai visuomenei yra ži
noma, kaip komunistai, per 
suvirš 10 metų demoralizavo, 
šmeižė ir griovė darbininkiš
kas organizacijas.”

Pagal “demokrato,” išeitų, 
kad komunistai, atsiskyrę nuo 
socialfašistų, sugriovė visas 
darbininkų organizacijas ir 
dabar komunistų jau neliko. 
Tas demokratas toliaus rašo:

“Stalifio gvardija subliūško, 
pūslė ir išgaravo iš jos 
revoliucinis štymas.” Ar 
socialfašistų rašymas su
su gyvenimų faktais?

—tie 
šian-

SCRANTON, PA

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

remen
_ Europa
" Dienas į .LIETUVĄ
Specialiai traukiniai, stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene, užtikrina labai patogia kelionę į

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK /

ninkių organizacija lietuvių 
tautoj ir atlieka didelį apšvie
tos ir klasinio susipratimo dar
bą tarpe lietuvių darbininkių 
ir revoliuciniam darbininkų j u 
dėjime abelnai.

Komunistinis judėjimas per 
tą “10 metų griovimo darbą,” 
išauklėjo apie 40 darbininkiš
kų, chorų Amerikoje, kurie at
lieka proletarinio meno srityje 
neįkainuojamą r e v o1 i ū cinę 
propagandą darbininkiškam- 
revoliuciniam judėjime.

Pagaliaus, fašistų ir social
fašistų, su policijos buožės pa- 
gelba išmušti iš S. L. A. seimo 
Chicagoj, 1930 metais 
“griovikai” komunistai
dien jaU turi puikiai suorga
nizuotą, stiprų Lietuvių Darbi
ninkų. Susivienijimą, kuris pri
sideda prie švietimo ir organi
zavimo darbininkų, stoja už 
darbininkų kasdieninius veika- 
Iusį j f »I 11 ■ / f > - ■ ;

Mes, komunistai, su šimtais 
pritariančių darbininkų, su
renkam desėtkus ir šimtus do
lerių Lietuvos darbininkų ju
dėjimo paramai kovoje prieš 
kruviną smetpninį fašizmą. 
Mes, lietuviai komunistai, su 
šimtais darbininkų, priside
dam prie visapasaulinės kovos i 

Darbininkę.” j prieš karą ir prieš1 fašizmą, 
griovikai pasiųsdami atstovę, d. Karo- 

i sienę, į prieškarinį kongresą.

kaip 
visas 
tokis 
tinka 
Atsakymas aiškus :,t Nesutinka,
štai ką rodo gyvenimo faktai:

Komunistam atsiskyrus nuo 
socialfašistų, neturėjom nei 
vieno dienraščio, o per “10 
metų,” pagal demokratą, “grio
vimo darbą,” šiandien lietu
viai komunistai turi du dien
raščius, “Laisvę” ir “Vilnį,” 
dvisavaitinę “Tiesą” ir mėne
sinį žurnalą, 
Komunistai, kaipo 
darbininkų o r g a nizacijų, 
turi Amerikos Lietuvių Darbi-i Mes dabar pasiuntėm atstovą 
ninku Literatūros Draugiją, į pasaulinį kongresą prieš ka- 
kuriai nėra lygios darbinin-! rą> ir' fašizmą į Paryžių. Ir 
kiškos apšvietos skleidime or- iakyvaizdoj šių faktų išlenda 
ganizacijos ir abelnam darbi- Į Kručelis, kaip Pilypas iš ka- 
ninkų judėjime. j napių, ir “suranda,” kad kof

< Turim Lietuvių Darbininkių munistai yra tik ‘/griovikai ir 
Susivienijimą Amerikoj, kuris!subliuškę, kaip pūslės’”

šu kompanijos 
streikuojančių 

agituoda-

■ XII Apskričio piknikas, ku
ris atsibuvo 10 d. rugs. Runo 
farmoje, pasisekė neblogiau
sia. Pelnas buvo nutarta 
skirt del paramos “Daily 
WorkOrio” ir Kom. Partijai.

Labai gražiai sudainavo 
Wilkes Barre Aido Choras, ko 
scrantoniečiai niekad nepa
mirš, o draugė Praleikiutė va
dovavo žaislų programą.

P e 1 no atliko $2.09, 
Scrantono bendras komitetas 
paskirstė sekančiai: “Daily 
Workeriui” $15.00. Del palai
kymo Centro Wilkes Barre 
$7i09 ir Scrantono komunisti- 
niąm judėjimui $7.00. Lau
kiame nuo XII Apskričio Kom. 
pranešimo, ar sutiks su mūsų 
dalinimu. Kaip greit gausim 
atsakymą', taip greit ir pinigai 
bus perduoti, kur reikia.

Visoms gaspadinėms ir dar
bininkams labai ačiū už gerą 
pasidarbąvimą ir už pagami
nimą skąnių valgių.

Bendras Komitetas.
-----------------r

Lindbergai jau Pribuvo 
į Leningradą

LENINGRADAS.—Rug
sėjo 22 d. 1:48 vai. ryte čio
nai atskrido Amerikos lakū
nas Lindbergh su savo žmo
na* Iš čionai jie lėks į Mas
kvą. Sakoma, kad Lindber- 
gho kelionę finansuoja Am
erikos orlaivių pramonės sa
vininkai, kurie nori padary
ti biznio Sovietų Sąjungoje, 
gaunant užsakymų.

<b
<!>

<t>

(♦>

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

d>

4>

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

< >

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

iš lyto iki 9 i>al. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417 •
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Užpuolė Minią, Susirin- Nauji Suokalbiai prieš 
kusią Protestuoti prieš 

Negro Užmušimą
Kovingą Batsiuvių

Skudurinėje po num. 55 
Montrose Ave., Brooklyno, 
tarpe darbininkių randasi po
ra ypatų', kurias kiti darbi
ninkai vadina fašistėmis. No 
keno kito, kaip jų pastangomis 
pirmadienio ryte atneštą bosui 
“Laisvė’’ su aprašymu apie 
bjaurias sąlygas toje dirbtuvė
je. Dirbtuvės Savininkas J. 
Eisenberg su tuo “L.“ numeriu

NOTICE is hereby given that • License iJo, 
N,Y,A-11249 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the^Alcohoiię . Beverage 
Control Lhw.' at 4121 'Avenue J, Brooklyn, 
Cqunty of Kings, not to be consumed upon 
the said premises. ,v

MORRIS RĄPPAPORT
4121 Avenue J, . ' ? * Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.B-10863 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 271 Jay St., Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed upon the 
said premises.

WALTER HIGGINS ..
27; Jay Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE 1h hereby given that License No.

N.Y.B-10829 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at 5510 13th Ave., Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed upon the 
said premises.

ISADORE I
5510 13th Avenue,

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurantas labai pD 

giai arti prie dokų ir, iš laivų dar
bininkų galima daryti gerą pragyve
nimą. Randą pigi, pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos, 169 Perry 
St., New York City.

LORIMER RESTAURANT
(224-226)

NEW YORK. — Negrų Abys
sinian, bažnyčios klebonas A. C. 
Powell pasirodė savo tautos dar
bininkų išdavikas pereitą ket
virtadienį vakare. Buvo susi
rinkę prie bažnyčios apie 500 
negrų; norėjo bažnytinėje sve
tainėje laikyt protesto mitingą 
prieš negro James Matthews už
mušimą Welfare Island kalėji
me.—Ji užmušė sargybinis.

Klebonas ne tik neleido vi
dun, bet pašaukė policiją. Su
sirinkusius užpuolė raiti ir pės
ti policistai. Daugelį sužeidė. 
Vienas susirinkimo dalyvis, jauT 
nuolis Isadore Dorfman buvo 
taip sužeistas, kad jį turėjo nu- 
vežt ligoninėn. Paskui jį dar 
padėjo po areštu.

Neleidžiamai vidun miniai 
kalbėjo Robert Minor, komuni
stų kandidatas į miesto majo
rus. Policijos užpultieji darbi
ninkai gynėsi, taip kad pora po- 
licmanų paskui gavo apsiraišio
ti žaizdas.

Staiga Nutrūko Pašal
pa 150,000 Bedarbių

NEW YORK.—Dar 40,000 
bedarbių šeimynų, bent 150,000 
žmonių, palieka be jokios pašal
pos iŠ miesto. Pereitą šeštadie
nį sustabdyta toms šeimynoms 
maisto dalinimas. Miesto val
dyba sako, nėra lėšų. Bet ban- 
kieriams tai suranda desėtkus 
ir šimtus milionų dolerių lesų.

Laikinieji pašalpiniai darbai 
taipo pat mažinami.

Bedarbių . Tarybų centras 
smarkiną kovą, kad būt išleis
ta miestinis įstatymas nuolati
niai bedarbius šelpti. Tai vadi
namas Workers’ Relief Ordin
ance įstatymas. Sulig jo turėtų 
būt, $7 per savaitę mokama 
kiekvienam bedarbiui ir dar po 
$5 pridedama kiekvienam jo šei
mynos nariui.

Komunistų kandidatas į mie
sto majorus Robert Minor ir ki
ti kom. kandidatai į įvairias 
valdvietes darbuojasi, kiek tik 
galėdami, kad minimas suma
nymas būtų greičiausiai padary
tas įstatymu. Jis būtų galioje 
tol, kol centrai i nė šalies val
džia išleistų bendrą visiems be
darbiams šelpti įstatymą.

Iš Kostumeriškų Kriaučių 
ir Bušelmanų Streiko

Streiko komitetas yra spe
cialiai išdirbęs planus delei 
departmentinių krautuvių 
kriaučių ir bušelmąnų ; ir tuom 
tikslu yra šaukiama masinis 
susirinkimas šiandien, 7 vai. 
vakare, po num. 131 W 28th 
St., New Yorke.

Šiandien Protestas prieš 
Streikierių Terorizavimų J_ _ _

NEW YORK. — šį pirma
dienį 10 vai. šaukiama strei
kuojantieji čeverykų darbinin
kai ir pritarėjai į demonstraci
ją prieš City Hali. Bus protes
tuojama prieš policijos užpul
dinėjimus ant streikierių, prieš 
indžionkšinus ir kitus streiko 
teisės varžymus.

BROOKLYN. — šį vakarą 
įvyksta masinis batsiuvių mi
tingas Arcadia Hall, streiko 
reikalais.

NEW YORK.—Ketvirtadienį, 
rugs. 21 d., du policijos detek
tyvai atėjo su “warrantais” į 
centrą Industrinės Batsiuvių 
Unijos, areštuot josios sekreto
rių Fred Biedenkappą. Bet jo 
tuo kartu viduj nebuvo. • I ’'

Tai naujas fabrikantų sumok
siąs prieš revoliucinę uniją, ku
rios vedamą streiką bosai nie
kaip negali sulaužyt.

NRA pastatytas tarpininkas 
Henry F. Wolff atsiuntė teleg
ramą Industrinei Batsiuvių 
Unijai; praneša, kad šiandien 
yra daroma konferencija čeve
rykų fabrikantų sąjungos su 
unijomis; kviečiami ir Industri
nės Unijos atstovai.

Konferencijoj dalyvaus drg. 
Biedenkapp ir dar keli dabarti
nio streiko darbuotojai, taip pat 
unijos advokatas Louis Boudin.

Nuo streiko pradžios iki šiol 
areštuota 80 streikierių.

Kidnaperis Žemėn Už
kasė Gyvą Žmogų

NEW YORK. — Kaipo liu
dininkė prieš kidnaperį žmog
žudį L. Scarnici, atvažiavo iš 
Springfield, Mass.,. Margareta 
vVilsonienė. Scarnici jos sūnų 
-ryvą žemėn užkasė arti Spring- 
?ieldo 1927 m. balandžio 27 d. 
Apie tą laiką Scarnici buvo su
imtas Springfieldo priemiesty
je už kokį mažesnį nusikaltimą. 
Tada jis padarė rašytą pareiš
kimą, kad tą vyrą gyvą palai
dojo. Bet piktadarys apsimis- 
'ijo ir atsisakė savo vardą pa
dėt po ta išpažinčia. Tuomet 
veikiantysis policijos kapitonas 
Oliver be niekur neko paleido 
žmogžudį. Vadinas, ir Massa- 
chuzėj policija yra kriminalistų 
orieteliai panašiai, kaip 
Yorke.

Wilsonienes sūnus buvo 
nužudytas, kad jis žinojo
tūlas Scarriicio piktadarystes. 
Scarnici bijojo, kad jis neišsi
plepėtų.

New

taip 
apie

Graftas iš Puškariu

GREEN
Brooklyn, N. Y.

i thjat ĮJcfenfstį No, 
, isAiėd ft>! iįM .un-

,PARSIDUODA Republic restauran- . 
tas' lietuvių ir kitų tautų apgyven- j 
toje vietoje, galima padaryti geras i 
pragyvenimas. Jau daugelis metų, 
kaip čia laikosi restauranto biznis. 
Parduodu todėl, kad turiu kitą biz
nį. 475 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(221-226)

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

darnusis, kas galėjo tokią J dersigned' < įelTĘ'eer and wine', „ ......
... . , ,, . . .v. . .. t,, 'under Section 76 of the Alcoholiė lleveraprekiaulystę ’ jam iškirsti. Mat, I Control Law. at 14« Grattan Street, Brook- 

... . , , . Jyn, County of ‘.Kings, to be consumed uponpono supratimu, •, kuę labiau the said premises r 1 ■ ■ • , > rnilM lANAliHKAe s. inuv
darbininkai išnaudojami, tuo

lyn, County of‘Kings, to be consumed upon 
the stud premises
JOHN JANAUSKAS & JOHN JUREVICH

148 Grattan Street, Brooklyn, N. Y,
labiau turi tylėti. Bet tas ap- NOTICE is hereby given that License No. 

v . j. i i • • i ■ N,X»B-12(>3,6 ha§ been issued -to ihe.un?rašymas sujudino darbininkus designed to' sell Meer. and. wine at retai], . -i < ' 1 ' unflo>' Section 76 of the Alcoholic Beveragekalbėtis apie savo reikalus. I Control Law, at ipi .Morgan. Avenue, Br.ook- 
' .. ' . . . lyŲ,! County of Kings,/to be consumed uportMano supratimu, kas prida- th?jsaid premises.

- 1 A T '• ,, v - . . ' i. JblIN C. SIREIKA & PETER SIAURISve tą “Laisvę, nežiūrint, ko- IBI Morgan Avenue, Brooklyn. N. Y. 
kiais norais, 'visgi atliko . gę-1
rą darbą. ..

Labai negerai, kad Reporte
rė padarė vieną klaidą, rašy
dama, jog čia moterys dirba 
48 valand. savaitėje. Kol kas 
jos tedirba vos tik 44 vai. už 
7-8 dolerius. Vyrai dirba 63 
vai. savaitėje ant popieros, bet 
tikrenybėje, tai dirba 66 ir 
daugiau, “kol pabaigia dar
bą.”’ Tokių “baisių” klaidų 
Reporterė prisižada vengti.

Viešųjų mokyklų mokiniam 
išdalino tam tikras korčiukes, 
po kuriomis liepia tėvam pasi
prašyti, kaip rėmėjam NRA ir 
Roosevelto. Kurie nepasira- 

jšys, tai mokytoja pažymėsian
ti, delko ne. Tiem, kurie pa
sirašys, veltui prisius mėlyną
jį vanagą, kurį turės pasika
binti lange.

Darbininkai neturėtų leisti 
savp vaikams sauvaliauti ir jų 
vardu pasirašyti. Nes vana
gas darbininkams ne draugas. 
Baimės del nepąsirašymo nega
li būti del to, kad iš 126 mi
lionų Amerikos gyventojų dar 
tįk (10 milionų tepasirašė. Dar 
jievisi net darbo klasės išnau
dotojai pasirašė. ’ /

tų, kurios veikia po
Čion kaltė pačių 

skaitytojų, kurie ne
savo darbo vietų-
Tiesa, daugelis ne- 

rašinėti.

“Laisvėje”, ypač šiuomi lai
ku, permažai žinių iš dirbtu
vių. Rodos, kad kiekviena
me “Laisvės” numeryj galėtų 
tilpti po keletą tokių žinių. 
Tuomi ne tik skaitytojus su
pažindintų su dirbtuvių padė- 
čia, ypač 
NaRAais. 
“Laisvės” 
parašo iš 
dirbtuvių,
išdrįsta laikraščiam
Tas pats buvo ir su manim (bi
jodavau, kad redakcijos at
sakymuose negaučiau papeiki
mo.).

Žinias ar korespondencijas 
rašyk viską teisingai, kaip 
yra: rašyk taip, kaip kadaise 
rašydavai tėvui, broliui ar kam 
Įritant laišką. Tik nereikia “te
gul bus pagarbintų” ir pasvei- 
kinimii. Pavyzdys geriausia

Didžiajame New Yorke privi
so ypatingai daug “puškarių” 
per krizio metus. Atsirado ir 
“puškarių” raketieriai. Jie rei
kalauja mokesčių-kyšių iš be
darbių ir šiaip smulkių biznierė- 
lių, kurie užsidarbiauja, par
davinėdami vaisius bei kokius 
kitus mažus daiktukus nuo 
puškarių. O kas nenori bei ne- imti iš geresnių skaitomų ko- 
turi iš ko kyšių mokėti, gengs- 
tei^iai išdaužo puškarį, imėto jo 
daiktelius ir patį savininką su
muša. Yra nurodymų, kad ši
čia raketieriai veikia su žinia 
policijos ir Tammany Hall val
dininkų.

ALDU) 1 Kp. Susirinkimas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks ateinantį ketvirtadienį, 
rugsėjo 28 d., “Laisvės” salė
je, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck St., Brooklyne.

Draugai ir draugės, šis su
sirinkimas yra tuom svarbus, 
kad ateina vajaus mėnuo, o 
mes turime prie to prisirengti.

Sykiu primename, kad dau
gelis narių dar neužsimokėję 
duoklių už šiuos metus, o jau' 
metai baigiasi. Draugai, at
eikite ir pasiskubinkite užsi
mokėti.

Fin. Raštininkas,
/ P. Višniauskas/

PARSIDUODĄ
Parsiduoda saldainių krautuvė ge-- 

roję biznio vietoje. Krautuvė- iš 
fronto ir 3 kambariai gyvenimui. 
Pardavimo priežastį patyrsite ant 
vietos.

145 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
;: : ;: : . . : :: (222-227)

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainų
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso* 50 kenukų

UŽ $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

Ko

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Telephone, Evergreen 6?5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdo au-i 
tomobilius ir kęriptas veselijoms, 
krikštynoms, ir* Kpąsiyažinėjiinąms;

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

f i t **' • • i • ' i / ; * <
Phone, EVergreen 8-9130

S VA R B U I
Pasinaudokite, proga~kolei pre

kės numažintos abelnai ant visų 
fotografijų kaip tai, vaikučių pra
dedant mokyklas, šeimynoms, ves
tuvėms ir paviertoms ypatoms.

M. KICHAS FOTOGRAFAS 
kampas Union Avė.

499 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

MEDIKĄ LIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir SeJ>OO
I egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertake^)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamų kainų
* Parsamdąu automobilius vestu
vėm, pureni, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue)
. . . BROOKLYN, N. Y. '

< Ignitiqn Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Spcciališkai 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

respondencijų.
“Dilgintojas” kviečia visus, 

kurie tik mokate už katro ga
lo plunksną pairuti, rašykite, 
nes kol kas jūs manote, kad 
tas, kuris rašinėja, turi būt di
delė “asabą.” O vis^ąi pe. Pa
rašykite pirmą gerą' žinutę, 
tad kita “pati atsiras,” , ,

LICENSES
BEER-WINE__ _

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.B-l 1497 has beeh issued to the un

dersigned to sell beer and wjne at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, at» 1063 Belmoftt Avenue, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
upon the said premises.

BARNEY DE CARLO
1063 Belmont Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

N.Y.B-18022 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Akoholife Beverage 
Control Law, at 822^ Van Brunt Street, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
upon the Raid premises.

PATRICK DONOHUE
322 Van Brunt Street, Brooklyn, N.. Y.
NOTICE is hereby given that License No.

N.Y,A-11996 has been issued to the un
dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 75 of the Alcoholic, Beverage 
Control Law, at 1002 Fulton Street, Brook
lyn, County of Kings, not to be consumed 
upon the said premises.

HARRY ------ —
1002 Fulton $treet,

DONEN 
Brooklyn, N.

VYRAI , IR MOTERIS
KURIEMS REIKALINGA

Viršutiniai ir Apatiniai Setai Dantų ar Bridges ir kurie Negalite 
Reguliariai Užsimokėti Dentistinę Kainą, pasirinkite laiką

PeAktadienį
šeštadienį

lankykite specialėmis dienomis:

. Nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vakare
‘ ‘ i ' • < k

Sekmadienį, nuo 10 vai. iš Ryto iki 1 po Pietų

DR."B. SHIFERSON
403 East 14th Street, Kanapas 1st Avenue

: • <- < New York 'City , j * j į - {
' ' 1 Kliniko ir Dispensary. Kainos............. .............

Ękzaminacija Veltui—Priimame Savaitines Mokestis

Evergteėn 7-8738 >r> . Evergreen 7-1643
<>l (’>■ •<. i . . , į •: t ■> , •• . | | . • • . ) l l J

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting , u

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron-g 
tUs, sudedame durto ir įdedame siė- § 
tus (screens) j duris, langus ir- 
porčius. Dengiame stogus visokiems g 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

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

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

JONAS STOKES i 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- ! 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton,'! j 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad- ! 
way, Chauncęv 
Street ste 
Brooklyn, N. 
' Naujoj vieL 
studija dajfg ; 
geriau įręngta, | 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi. ;

STOKES

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

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and 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

.. ............................................................... R 1 F1 MT ............IĮ.................. .........

KRAUJO SPECIALISTAS 
'Gydau ūmias ir chronitkas vynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ii tyrimus kraujo ir Slapumo

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

New Y0rk( N. y.
Valandos PiiSmimo:

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

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

NOTARY
PUBLIC .

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien ateiki- 
te delei savo svel- 

1 katos ištyrimo, o 
„Į jums bus išaiškin- 

R^j ta, kaip jūs fiziši- 
“f kai stovite.
b | Odos NušašSji- 
) f mai, Nervų Ligos, 
•Z/ Abel nas Silpnu- 

mas, Skilvio Žar- 
įL nų ir Mėšlažar- 

nės Ligos, Nervų 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina ’ ‘ 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZI NS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW SALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R ft B O R i U S

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI' AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO.' 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ,

, VISAIS TAIS‘REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUPGfcRlAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 I

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dlen, seredoms ir sukatoms 
nuo 0 iki TUKT vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. Urd SL

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




