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KRISLAI
Grįžimas Atgal—Mirtis.
Tiems, Kurie tik “Aš”

Tesupranta.
Mes Turime Persiauklėti.
Gyvenimo Tikslas.

Rašo KOMUNISTAS

Knygoje “On Guard for the 
Soviet Union” Maksimas Gor
kis kalba į rašytojus, kritikus 
ir intelektualus. Jis kalba į 
tuos, kurie tik save temato, te
sirūpina tik tik savo pil- 

., vu, savo taip vadinamu, “talen
tu”. Toks rašytojas mano, kad 
jis yra pradžia ir pabaiga vis
ko, vidurys ir centras viso pa
saulio. Ne jis turi išreiškti 
tikslus, norus ir viltį didžiosios 
darbo žmonių masės, bet tos 
masės turi šokinėti ant jo pa
vadžio.

Gorkis sako: “Mes turime at-( liai.”s 
minti, kad pirm spalių revoliu
cijos revoliucionieriaus lavini
mas prasidėdavo tarpe 17 ir 20 
metų amžiaus. Dabar gi prasi
deda nuo amžiaus pionierių ir 
nuo vaikų spalių revoliucijos. 
Šis neginčijamas faktas užtik
rina, jog Sovietų Sąjungos žmo
nės pradėjo tokią kelionę, iš ku
rios sugrįžt nebegalima. Kelias 
atgal yra kelias į mirtį. Kelias 
uždarytas.”

O atsiranda rašytojų, kurie 
verkia del buvusios praeities, 
kurioje jie maudėsi, kaip inkstai 
taukuose. Jie iškėlę augštai 
rankas šaukia į praeitį, kad ji 
sugrįžtų. Bet veltui. Ir 
laimė tiems, kurie bando 
sukt atgal istorijos ratą.

ne- 
pa-

Gorkis nurodo: “Kapitalisti
nis pasaulis gali įvelt mus į ka
rą. Jis gali, laikinai, pakenkti 
mums statyme mūsų naujos vi
suomenės. Bet kapitalizmas ne- 

. turi jėgos atversti atgal istori- 
’> ' jos progresą.” Proletariatas 
‘j. laimėjo ir maršuoja pirmyn, bu- 

davoja naują pasaulį,'7 naują 
tvarką Sovietų Sąjungoje.

Rašytojai turi persiaukĮėt, tu
ri išnaujo mokintis. “Gal kai 
kas paklaus”, rašo Gorkiš: “Ne
jaugi, tad, mes turime paaukoti 
save revoliuciniams gadynės rei-> 
kalavimams? Taip statomas 
klausimas yra juokingas. Bet 
aš atsakau afirmatyviai. Taip, 
mes turime išnaujo save mokin
ti, taip, kad tarnavimas socialei 
revoliucijai virstų asmenišku 
darbu kiekvieno sąžiniško žmo
gaus ir, tuo pačiu kartu, del in- 
dividualo šaltiniu pasitenkini
mo.”

Kiekvienas asmuo, kiekvienas 
žmogus turi savo vietą, savo 
darbą, savo . uždavinį ir savo 
rolę istorijoje. Bet tik tame 
laipsnyje, kiek jis virsta dalimi 
didžiojo kolektyvo, didžiojo ma
sinio judėjimo ir bendro darbo. 
“Rašytojai ir kritikai”, sako 
Gorkis, “turi surasti ir išdirbti 
metodą darbuotis kolektyviai 
del labo dirbančiosios masės. 
Gyvenimo tikslas yra tarnauti 
revoliucijai. Mūsų dienose ne
gali būt kitokio gyvenimo tiks
lo. Revoliucija reikalauja bro
liškos ’ Sąjungos visų sąžiniškų 
žmonių, vjsų tų, kurie jaučia ir 
supranta didumą to darbo,{kui;į; 
darbininkai pasiėmė atlikti.

.Mums pasitiki, bet mes pilųai JJeW Yorke Karšta, 0
sų darbas prąstaį susilyginą su, 
darbu masią; kurios yra persi- 
Smusios didvyr&ktrir nepapras
tu entuziazmu? liepsnojančiu 
troškimu, kuris, del kokios nors 
priežasties, mažai tėra palietęs 
mūsų draugus—rašytojus ir kri
tikus”.

Gorkis kalba į rašytojus ir 
kritikus Sovietų Sąjungos. Daug 
iš jų velkasi paskui, nespėja 
sekti gyvenimą, nespėja vytis 
paskui darbo mases. Bet šis 
Gorkio balsas lengvai pritaiko
mas ir mūsų rašytojais ir kri
tikams. , Tankiai ir mes eina
me paskui, nespėjame vytis pa
skui mases, kurias pats gyveni
mas stumia į kovas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Koncentracijos Kempės 
Del Politinių Kalinių

, VIENA. Austrijos val
džia jau paskelbė, kad bus 
įsteigtos koncentracijos sto
vyklos delei “politinių pra
sižengėlių.” Į tas stovyk
las būsią grūdami fašistai ir 
“kiti politiniai nusikaltė-

Čeveryky Darbininkai 
Už Industrinę Uniją

NEW YORK. — Henry 
Wolff, pirmininkas valdžios 
NRA ‘Taikymo” tarybos pa
kvietė streikuojančių čeve- 
rykų darbininkų atstovus į 
konferenciją. Bosai atsto
vų neprisiuntė. Jie pareiš
kė, kad jie “nieko bendro 
neturės su komjmistine uni
ja” — Industrine Čeverykų 
ir Odos Darbininkų Unija.

Nuo unijos delegacija su
sidėjo iš 20 darbininkų. Po
nas Wolff užklausė ar strei- 
kieriai priimtų jo pasiūly
mą, jeigu visi jų reikalavi
mai būtų išpildyti, išskyrus 
unijos pripažinimą. Unijos 
pripažinimą, a girdi/ paliksi
me Washingtono , y aidžiai. 
Bet unijos delegatai vienas 
po kitam atsakė, kad jie iš
ėjo į streiką pp industrinės 
unijos vėliava ir streikuos 
už jos pripažinimą. '

Tauty Lygos Posėdžiai, 
Vėl “Nusiginklavimas”

GENEVA. — čionai pra
dėjo posėdžius imperialisti
nės Tautų Lygos praplėstoji 
taryba. Kalbėjo Norvegi
jos premjeras Mowinckel ir 
pripažino, kad naujas pasau
linis karas visai čia pat. Jis 
priminė, kad “Europa yra 
suplėšyta ir pasidalinus,” 
kad “joje žodžiai lygybės ir 
brolybės yra praeities lieka
na” ir kad “šventosios lais
vės teisės yra sutremptos po 
kojų.” , -

< Pribuvo ir Hitlerio, vai- 
džios atstovas budelis Goeb
bels. Jį atlydėjo grupė spe
cialiai pasamdytų sargų.'

New Yorke užėjo pusėti
nai šilti orai, net 12 laipsnių 
virš normališko oro šiuo mė-» 
tų laiku. Tuo tarpu šiaur
vakarinėj Kanadoj užėjo 
šalčiai ir net sniegas.

Vėl Hitlerio Agentas 
Pas. Mussolinj

Hitlerio vai-,BERLYN.
džia siunčia tūlą Gottfried 
Feder Jtalijon pasitarti su 
Musso^niu. tikslai to pa
sitarimo neskelbiami.

PERDAUG KVIEČIU PAGIMDO BADĄ 
PRIPAŽINO ROOSEVELTO ŠULAS

Prie tikro pasiutimo pri- riams primokėti už sunai- 
ėjo Roosevelto valdžia ir vi- kinimą tų kviečių, 
sa kapitalistinė' sistema.
Štai valdžios agrikultūros sevelto valdžia tatai pada

rys. Jinai jau sunaiki»o 
10,000,000 akrų medvilnės ir 
penkis milionus’ kiaulių. Su
naikinimui medvilnės išlei
do $120,000,000, sunaikini
mui kiaulių išleido $55,000,-

sekretorius ponas Wallace 
pareiškė, kad “perviršis 
kviečių pagimdo alkį”. To-, 
del Roosevelto valdžia siūlo 
farmeriams tuoj aus sunai
kinti 40,000,000 akrų kvie- į 
čių! Valdžia žada farme-j 000.

Darbdaviy Susivienijimas prieš įvedimą 
Unijizmo Dirbtuvėse ir Fabrikuose

WASHINGTON. — Am
erikos Darbdavių Susivieni-. 
jimas išleido buletiną į vi
sus darbdavius. Tame cir
kuliare Susivienijimas pa
reiškia, kad įvedimas “užda
rytų dirbtuvių”, tai yra, įve
dimas pilno unijizmę dirb
tuvėje, yra “priešinga Na- 
cionalio Atstatymo Aktui.”

Drg. Torgler Užginčija Kaltinimus, 
Numaskuoja fašistus/ir Jy Teismą

" I '' ' , - ''

LEIPZIG, Vokietija.•. 7- 
“Per septynis mėnesius aš 
buvau. įkalintas ir aš noriu 
pasakyti visam pasauliui, 
kad aš esu nekaltas”, pa
reiškė Hitlerio valdžios tęis^ 
me draugas Torgler? Vokie
tijos Komunistų Partijos 
vadas. Drg. Torgler nuro
dė, kad per šiuos'7-nis mė
nesius jis išbuvo atskirtas 
nuo. pasaulio, o per penkis 
mėnesius išbuvo. surakintas 
pančiuose dieną ir naktį. Jis 
pareiškė į fašistų dantis, 
kad jis savo asmens nepai
so, bet jis gina reikalus vi
sos darbininkų klasės ir Vo
kietijos Komunistų Partiją. 
Jiš įrodė, kad tie neva 
“tarptautiniai komunistai”, 
prią kurių Lubbe priklkusė, 
yra ' didžiausi komunistų 
priešai. '' \-į. . . . .* r (-

Drg.. Torgler teisme pa-j 

reiškė,; kad anb.rytojausupoi 
reichstago gaisro, kuomet 
fašistinė spauda paleido/j 
bjaurius melus, būk Komu-? 
nistų Partija reichstagą pa* 
degus, jis pasiėmė du advo
katu ir nuėjo pas valdžią 
užprotestuoti prieš'tuos me
lus ir tapo suareštuotas. Tas 
vienas turėtų įrodyti, jog i 

5nei jis, nei partija? nięko 
bendro neturėjo su gaisru.

Toliau d. Torgler papa
sakoja apie save ir savo gy
venimą. “Aš esu proleta
rų šeimynos sūnus ir tuomi 
didžiuojuos,” pareiškė Torg
ler. Jis buvęs socialistas iš 
pat kūdikystės, nes jo tėvai 
buvo socialistai. Paskui jis 
-buvo priverstinai paimtas į 
karą ir sužeistas,i Paskui 
pamatę socįąldeiftokrątų iš-% 
davystę, metė tą partiją,-ir

Tai ne vien žodžiai. Roo-

Tas reiškia, kad darbdaviai 
panaudos NRA kovai prieš 
darbo unijas. Bus naujas 
užpuolimas ant organizuotų 
darbininkų. O Amerikos 
Darbo Federacijos vadai 
įeina į NRA tarybą, kuri ši
tą streiklaužišką planą pra
veda gyvenimam 

įstojo įi Komunistų Partiją. 
Čionai jisai užėmė įvairias 
vietas- ir paskui tapo komu
nistų frakcijos vadu reich
stage.

Drg. Torgler nurodė, kaip 
.hitleriniai fašistai yra suda
rę suokalbį prieš Komunistų 
Partiją ir jos vadus.

Teisme taip pat liudijo Di- 
mitrovo sesuo ir įrodė, kad 
d. Dimitrov buvo visai ki
tur, kuomet kilo gaisras.

Mokyklos Pavojingos 
Vaiky Sveikatai

PARYŽIUS. — Čionai 
bokso sporto milžiniškoj 
svetainėj Franci jos Komu
nistų Partija surengė masi
nį teismą reichstago gaisro 
klausimu. Suširinko astuo
ni tūkstančiai darbininkų. 
Svetainė buvo apsupta tūk
stančio policijos. Darbinin- 

tančiaį mokyklų, kūrios rie-’ ‘kai, demonstrantai 'išnešė 
tinkamos ♦ vaikų > sveikatainuosprendį, . kad 1 Hitlerio 
Tokių mokyklų daūgiausią'Saldžia ir visi fašistai yra 
yra tagrikultūriniuose idist-'. tikrais! kaltininkais reichs- 
riktupsę, Jie'apskaitoj kad tago gaisre, d ne Vokietijos 
50 nuoš. mokyklų yra pavo 
jingos vaikų> sveikatai■> • ‘

NEW YORK. — Columbi- 
jos universiteto profesoriai 
Engelhardt ir Strayer savo 
raporte pareiškėį kad šian
dien, [Amerikoje, yra tūks-

Nuteisė JKalejiman 
DevyniolikąBedarbiu

SASKATOON, Kanada.— 
Čionąi buržuazinis teismas 
pasiuntė kalėjiman nuo 5 iki 
18 menesių devynioliką be
darbių,. Jie buvo kaltinami 
“sukilime” prie pašalpos 
stoties pereitą gegužį mė
nesį, kuomet vienas raitas 
policistas nuvirto nuo arklio 
ir (užsimušė; Darbininkai 
-buvo ^kaltinami priėžasčia 
to kazoko mirties.

’’ Atsiradę 7 Nuoš. Daugiau 
’ Darbu Pennsylvanijoj

HARRISBURG, Pa. — 
Pennsylvanijos valdžios dar
bo departmentas skelbia, 
kad per rugpjūtį mėnesį toj 
valstijoj darbai pagerėję ant 
7 nuoš. O darbininkams iš- I 
mokamų algų suma pakilus 
ant 15 nuoš.

Da Ateina Auką Del De
legato Lęšy Padengimo

Nacionalis Lietuvių Jau
nuolių Komitetas gavo au
kų del padengimo lėšų pa
siuntimo jaunuolio į Pary
žiaus kongresą sekamai:- 
Aušros Choras, Bingham
ton, N. Y. $1; LD’S 91 kp., 
Chester, Pa., narių auka' 
$2.85; ALDLD 145 kp., Los 
Angeles, Calif., $2; LDSA, 
66 kp., Hudson, Mass., $3. 
, Komitetas labai dėkingas 
šioms organizacijoms ir jų 
nariams. Bet yra dar labai 
daug, dar daug desėtkų kuo
pų ir šimtai draugų, kurie 
nėra prisidėję nė centu prie 
parėmimo mūsų didelio žy- 
gib. Dar kartą prašome tų 
organizacijų ir draugų pri
sidėti prie to darbo, kurį 
mes šiandien bandome vary
ti pirmyn su tikru revoliu
ciniu pasiryžimu organiza
vime ir švietime lietuvių 
jaunimo Amerikoje.

Nacionalis Lietuvių 
Jaunuolių Komitetas,

46 Ten Eyck Si,

Paryžiaus Darbininkai 
Nuteisė Fašistus

Komunistų Partijos vadai, 
kuriuos dabar- Leipzige fa
šistų teismas kaltina.

)■ . i Į- ’ ? - ' ■ ’ i - - - ■ J

Lindbergai Sėkmingai 
Pasiekė Maskvą

MASKVA. — Rugsėjo 25 
d1, orlaiviu atskrido į Sovie
tų Sąjungos • sostinę ameri
konas lakūnas Lindberghaš 
ir jo žmona. Sakoma, kad 
apie dvidešimts tūkstančių 
žmonių buvo susirinkę, kuo
met amerikonai nusileido. 
Lindberghai žada pabūti 
Maskvoje kelias dienas ir 
susipažinti ‘ su darbininktį 
tėvynės sostine.

Nė Vieną Audinyčia, ne Vienas Dažų 
Darymo Fabrikas Patersone Nedrįso

Atidaryti Duris Pirmadieni -
PATERSON, N. J.—Per

eitas pirmadienis buvo svar
bi diena Patersono audėjų 
ir dažų darymo fabrikų 
darbininkų kovoje. Buvo 
grūmota, kad bosai bandys 
atidaryti dirbtuves. Tūks
tančiai, ir tūkstančiai darbi
ninkų anksti rytą rinkos 
prie dirbtuvių, kaipo pikie-

Brocktono Čeveryky Darbininkų Streikas 
Tebeeina Pirmyn; Kova Turės Paaštrėti

MONTELLO, Masš.—Jo
kios pastangos sulaužyti če
verykų darbininkų, streiką 
nedavė bosams pageidauja
mų pasekmių. Streikieriai 
laikosi tvirtai. Kurie buvo 
sugrįžę dirbti, nes jie buvo 
apgauti per bosus ir Boot 
and Shoe Workers unijos 
lyderius, vėl išėjo į streiką.

Dabar laukiama, ką pa
sakys National Labor Board 
Washingtone. Jeigu nuo
sprendis bus už -Boot and 
Shoe uniją, tai kova paašt
rės, nes darbininkai žada .

Popiežius Pijus XI Tie- Audros Sunaikino
sija Vargdienius Tampico Miestą

/ •

VATIKANO MIESTAS.
Pasikalbėjime su ameriko- 
nu kardinolu O’Connell po-|balo jšgabenama iš Meksi- 
piežius Pijus XI pareiškę, bos pUgSgj0 25 d. užėjo to-
kad šitas krizis duodąs pui
kią lekciją žmonėms. Girdi, 
jie pasimokins, kaip taupyti 
gerais laikais. Tai yra šlyk
štus pasityčiojimas iš milio- 
nų bedarbių, kuriuos kapi
talizmas įbloškė į skurdo 
jūrą.

Jaunuolių Vergijos Kempes 
Palaikys Per Žiemą

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia yra nutarus 
jtęsti dabartines verstino 
darbo miškų atsodinimo' 
pempes per visą žiemą. Jo
se bus sugrūsta apie trys 
šimtai tūkstančių.jaunuolių.. 
Jie turės dirbti ,po dplerį į, 
dieną. O valgį jiems duoda 
labai prastą.

Nužudė Bedarbio Sūnų

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Orville Berg, 15 metų am
žiaus, gulėjo lovoje su per
laužtu nugarkauliu. Dakta
ras buvo įsakęs nesijudinti. 
Bet atėjo policija ir išihetė 
visą šeimyną už neužsimo- 
kėjimą randos. Protestai ir 
prašymai nieko nereiškė. 
Orville buvo pagrobtas iriš- 

‘tėmptas laukan. Ir tuokus 
mirė.

Darbininkai Visą Salią, 
Vienykite® I Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o I® J almėsite 
Pasauli!

tas. Visur dirbtuves buvo 
apgultos pikietais. Susilie
jo į bendras linijas pikietai 
nuo Nacionalės Audėjų Uni
jos ir nuo Associated Silk 
Workers unijos. Ir bosai ne
drįso išbandyti savo grūmo
jimą. Dirbtuvės pasiliko už
darytos iki vienai.

k

nepasiduoti.
Jau dabar yra suorgani

zuotas streikierių pagelbai 
“Pašalpos Fondas.” Mais-, 
tas duodamas del trijų, šim
tų streikierių. Pagelba bus 
plečiama, jeigu prisieis il
giau streikuoti.

Iš lietuvių skebų neatsi-' 
randa. Šiuo kartu lietuviai 
darbininkai gerai veikia 
streike. Jie dalyvauja pikie- 
te ir rūpinasi rinkimu maišy
to streikieriams. i v, 

šalna.

MEXICO, D.F. — Baisi 
tragedija ištiko uostą Tam
pico, per kurį daugiausia ži- 

kios audros, kurios sugrio
vė beveik visą miestą. Tik
rai sunaikinta apie trys ket- 
virtdaliai namų. Niekas ne
žino, kiek bus žmonių žuvę. 
Yra apskaitymų, kurie sie
kia užmuštais ir sužeistais 
iki penkių tūkstančių.

Auto Gamyba Sumažėjo
Nepaprastai smarkiai nu

krito Amerikos automobiliiį 
gamyba. Štai per tą savai
tę, kuri pasibaigė su rugsė
jo 24 d., visa gamyba abel- 
nai nukrito net ant penkių 
nuošimčių. :

Nusižudė Bedarbis • ’
ELIZABETH,? N. J.— 

Gazu užsitrpškino, bedarbis 
Paul Jannsen, 35 metų am
žiaus. Jo žmona Edna rado 
sudribusį ant grindų. Per- 
vėlu buvo atgaivinti.

Pranešimas APLA Nariam
j ? Del technikinių kliūčių 
negalėjo į šį numerį įtilpti 
skyrius Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Ameriko
je. Jį talpinsime rytoj. f -■

’ ’if;* •: Red. i

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)
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** Tom Mann Bus Įleistas!
Anglijos darbininkų vadas, senelis Tom Mann, bus įlei

stas į Jungtines Valstijas ir dalyvaus Anti-Kariniąm 
Kongrese, įvyksiančiam rugsėjo mėn. 29-30 dd., 1933, 
New Yorke. . < > < i < <

Kaip žinia, d. Tom Mann buvo bebandąs čia anksčiau 
atvykti, bet Amerikos konsulas Londone atsisakė vįzuoti 
jo pasportą. Sužinojęs tai, Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas ėmė griežtai reikalauti iš J. V. darbo depart
ment© sekretorės, Miss Perkins, įsileidimo Tom Mann. 
Siųsta telegramos ir protestai nuo įvairių darbininkų or
ganizacijų. Dėka tam, senelis darbininkų yeterąnas-ko- 
votojas buš įsileistas ir čia jis pasakys prakalbą varde 
Anglijos darbininkų. ? '

Tom Mann yra Anglijos Komunistų Partijos narys ir 
veikėjas. Tai tarptautiniai žinoma didelė figūra, kurios 
buržuazinė Amerikos valdžia nusigando. Podraug, se
kantį penktadienį pribus į New Yorką ir žymusis Pran
cūzijos rašytojas ir veikėjas—taipgi- tarptautiniai žino
mas asmuo ir kovotojas—Henrikas. Barbusse. Jis atsto
vaus Franci jos intelektualus šitam kongrese.

Kongresas, be abejojimo, bus vienas iš reikšmingiausių 
tarptautinių kongresų, buvusių Jungtinėse Valstijose.

Tbš darbininkų organizacijos, kurios'dar neišrinko sa
vo atstovų, privalo kuoveikiausiai išrinkti ir juos prisiųs
ti į kongresą. Karo pavojus juk nemažėja, bet didėja 
kiekviena diena. Reikia prieš jį kovoti, iki galime!
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Krokodiliai Užpuolė Kaimą
Vienas holandų laikraštis 

padavė negirdėtą žinią, kaip 
krokodiliai atakavo žmones. 
Holandų Indijoj, Sumatros 
saloj yra upė Mandana, ku
rios pakraščiai pilni kroko- 
dilių. Ti,e šlykštūs pelkių 
žvėrys sudrasko nemažai te
nykščių žmonių, ypač vaikų. 
Išnaikint juos nelengva.

Prieš kurį laįką didelis 
krokodilių būrys, tarytum 
tyčia '“susitarę’^ > užpuolė 
netoli' upės esantį kaimelį: 
Užpuolė’ taip netikėtai, kad 
žmonės nesuskubo pasislėpt, 
ir keletą asmenų sudraskė.. 
Apsiginti krokodilių puoli
mą patys kaimo gyventojai 
negalėjo: krokodilių buvo 
didele daugybė. Teko šauk
tis kariuomenės iš Palem-

•a 
bango miesto. Pribuvus ka
riuomenė turėjo pavartot 
kulkasvaidžius ir granatas, 
kol išmušė tuos žvėris iš kai
mo. Daugelį jų užmušė, o 
likusieji pasitraukė upėn ir 
į pelkes.

namų arba iš ofiso, asmuo 
nusfato tame automatiška- 
kame aparate valandą, kada 
jis sugrįš atgal.; Paskambi
nus kam nors išėjusio aS- 
mens telefoną, automatas 
pasako, kad asmuo išėjęs ir 
kada sugrįš; paskui auto-j 
matas, užrekorduoja visą 
šaukėjo kalbą ir taipgi pa
žymi, kuriuo laiku tas ar 
kitas asmuo į telefoną kal
bėjo. Telefųno savininkas, 
parėjęs namo, gali iš auto
mato išklausyti visą,'ką jam 
tas ai* kitas šaukėjas paša- 
ke. l! ; ' i;

Kas Teko Matyt Vokietijoj

su

Genevos Seime
Pareitą pirmadienį Genevoj, Šveicarijoj, i atsidarė Tau

tų Sąjungos seimas, kuriame daly vau ja. 64 valstybių at
stojai. Iš buržuazinių kraštų nedalyvauja Japonija, Ar- 

- gentlna ir Honduras '(Centralinės Amerikos respublikė- 
lė).-Sovietų Sąjunga* žinoma, niekuomet nedalyvavo kai
po Tautų Sąjungos narys josios seimuose.

šišia nematome reikalo aiškinti tą impotentiškumų, ku
ris apsireiškia Tautų Sąjungoj. Tai jau puikiai žinoma, 
nes gyvenimo praktika įrodė ne kartą ir ne du. Svarbu 
tai, kad atidarant pirmą sesiją Norvegijos premjeras Jo
han Mowinckel pašventė savo kalbą išimtinai karo pavo
jui, kuris stovįs prieš pasaulio akis. Tai svarbu todėl, 
kadangi p&ti buržuaziją jau nebegali paslėpti to fakto ir 
viešai priversta pripažinti, kad ji privedė pasaulį prie 
slenksčio naujos imperialistinės žmonių skerdynės! Ki
tas pono Mowinckelio prisipažinimas buvo reikšmingas, 
tai, būtent, tas, kad Tautų Sąjunga nepajėgė pravesti to 
nusiginklavimo, apie kurį tiek daug plepami. Sovietų 
Sąjungos atstovo Litvinovo pasiūlymus nusiginklavimui 
jinai atmetė, o pati nieko nepadarė.

Andai, beje, kuomet tūli Tautų Sąjungos nariai bandė 
pabarti Japoniją už įsiveržimą į Mandžuriją ir Chiniją, 
tai Japonija pasitraukė iš Tautų Sąjungos ir vedė savo 
imperialistiškus žygius Chinijoje toliau!

Ši!ame seime dalyvauja ir Vokietijos fašistų atstovas— 
propagandos ministeris Paul Goebbels, kuris bandys iš
reikalauti Vokietijai teisę apsiginkluoti.

Kjiip kiti, taip ir šis Tautų Sąjungos seintas atėjo ir 
praeis, kaip vėjelis, nieko įdomaus nepalikdamas. Toly
džio imperialistinės šalys ginkluosis dar smarkiau ir gal- 
vatAiktiškai ruošis į karą. J •J

i

Prastas Reiškinys
Mūsų Partijos 14-kametinių sukaktuvių jubilėjus pra

ėji. Mūsų dienraštis pašventė savo visą laidą (pereitą 
šeštadienį) straipsniams, liečiantiems Kompartiją santi- 
kyj įsu jubilėjum. Mes prašėme—keliais atvejais—drau
gus veikėjus parašyti savo atsiminimų ir nuomonių apie 
Partiją ir bendrus mūsų judėjimo reikalus—gerąsias ir 
blogąsias jo puses; Deja, iš viso tiktai dtt draugai tepri* 
rinfiįte mums po straipsnelį!c-Kas pasidarė su kitais? 
Kodėl, draugai, tylėjote? Nei joks pasiteisinimas “laiko 
neturėjimu” čia klausimo neišriš, nes žinoma, kad kiek
vienas galėjo parašyti, jei tik būttj norėjęs.

Šitaip dalykai, draugai, nesidaro! Nerangumas, nepai* 
symas, visko pro pirštus leidimas padėtį blogins, bet ne, 

įgtriĘs. Lengvai galėtum vardais išskaičiuoti 15-20 ditiu- 
kurie galėjo ir turėjo parašyti po straipsnelį, bet to 

| nepadarė.
‘Negerai, draugai!

Tokyo—Trečias Didmiestis r 
Pasaulyj ,

Japonijos gyventojų sura
šąs parodė, kad Japonijos 
sostinėj Tokyo ir priemies
čiuose yra 5,837,300 gyven
tojų. Gi prieš dešimtį me
tų Tokyo ir priemiesčiai tu
rėjo tik 2,100,000 gyventų-į 
jų. Dabar s^aitpma Londo
nas gyventojų skaičiumi pir
moj vietoj/ ? N^ WrY^^C^s. yj- 
antroj, o Tokyo—trecioj pa
saulyje.

Japonijoj taip padaugėję 
gyventojų, kad, sakoma, sa
vo žemėje jau “perankšta”. 
Betgi ir dabar Japonijos 
karalius apdovanoja tėvus 
kurie daugiausiai vaikų pa
gimdo.

Surinko P. š.

Kačių Pavėikslaisf Baido 
Paukščius

• i ■ • ■ r :

Vienam Anglijos f af ma
riui, gyvenančiam War
wickshire apskrityje, atėjo 
galvon mintis: Jeigu paukš
čiai bijosi gyvų kačių, tai jie 
bijosis ir kačių paveikslų. 
Todėl jisai pridirbo iš lentų 
išpjautų kačių paveikslų, 
nudažė juos tamsiais da
žais; išpiešė baltus dantis, 
ausis, uodegas bei kojas; 
akių vietosna įsagstė žvil
gančius stiklinius bonkų 
kamščius. Paskui, ant sto
rų vielų pamovęs, pridrūti- 
no prie pagalių įr tuos pa
galius .įbadinėjo savo dirvo
se bei daržuose. Taigi tie 
kačių paveikslai (artistiškai 
sakantį statulos), vėjui pu
čiant,. sukinėsis ir baidys 
žvirblius ir kitokius paukš
čius nuo pasėtų r javip Taip 
bėnt tas farmerys spėja; ta- 
čiau's tas jo išradimai dar'1 
nesąs. ' gana ’ išbaridytas, 
idant /spręsti' ar' tikrai (ir 
ar ilgai) paukščiai lų dirbti
nų kątįnų .bijosis.

Čia prisimenu, kad Lie
tuvoje valstiečiai pristaty
davo daržuose ir dirvose vi
sokių “statulų”, daugiausiai 
žmogaus pavidalo; bet pau
kščiai kaip matai apsipras- 
davo ir ant pačių tų baidyk
lių net būriais sutūpdavo. 
Veikiausia, taip bus ir su 
tom dirbtinom katėm.

/ Berlynan atvažiavau 8-tą va
landą ryte. Reikėjo laukt apie 
valandą laiko, iki gavau kitą 
trąūkinį vykt į Bremeną. Pa
likęs bažagą saugojimo vietoj, 
nuėjau, stoties valgyklon pusry
čių tižkąst. Bevaikščiojant rui
mingoj stoty j, tėmijąu į žmo
nių judėjimą, štai įbėga stotin 
vyrukas su triūba rankoj, ap
sivilkęs rudais marškiniais, o 
ant rankovės Nazių svastika— 
hitlerininkų ženklas. Jis prą- 
dėjo triūbyt kokį tai signalą. 
Atkartojo jį tris kartus. Dar 
neužbaigus jam pūst trečią sig- 
malą, kai pradėjo iš visų pusių 
bėgt prie jo jąpni vyrukai; at
bėgę tvarkiai stoja eilėn. Bėga 
smarkiai, kaip ir su kokiu tai 
susijaudinimu. Vieni jų rud
marškiniai, su fašistų ženklais, 
ant rankovės, kiti paprastai ap
sirengę. Į. kokias 5 minutas 
pribėgo jų apie šimtas. Vadas 
su triūba atsitraukė kelis žing
snius, suriko ką tai į juos. Ei
lė stovinčių kareiviškai išsitie
sė. Vadas pradėjo ką tai gar
siai kalbėt. Po keliolikos žo
džių jis vėl suriko ir eilė greit 
susiformavo po porą ir leido
si iš stoties gatvėn. Paskui jų 
nemažai paprastos publikos nu
sekė, kaip ir įdomaujant pama
tyt kokį nors nuotikį.

Iš viso ko aiškiai matėsi, kad 
tie hitleriniai smogininkai nu
siskubino ant ko nors puolimą 
daryt.

tais susirinko nemažai žiopso- 
tojų. Atsirado policistas ir įsa
ke įdomaujantiems skirstytis ir 
eit, kur kam reikia. Atsitrau
kiau ir aš.

Dešimtukas Paskambina 
Durų Skambutį

Išrastas tokis durų skam
butis, kurį galima paskam
binti tik įmetus dešimtuką. 
Tasai pagerintas skambutis 
padarytas taip, jog paprastu 
paspaudimu jo negalima pa
skambinti. Prie durų, lau
ko pusėje, 'kur randasi 
s k a m b učio spaudžiamasis 
gūzikas, yra ' tinkamo dy
džio plyšiukas, kurin ręi?, 
kia įmest dešimtuką, ir tik 
įmetus skambutis ! šuskam^ 
ba. Sakoma,'jog tai būsią 
atgrąsfnimaš visokiems pik
tadariams bei pardavinėto
jams, kad jie vien spardavi-; 
m©: bei kokiais blogais tiks
lais neskambintų ir neban
dytų į namus įsigauti.' '

Šis naujos rūšies skambu
tis padarytas taip, kacĮ jeigu 
kas turi tikrą reikalą įeiti, 
arba jei draugai atsilanko, 
tai įmestasis’dešimtukas du
ris atidarius gali būt jiems 
sugrąžinamas.

te-

Automatas Atsakinėja 
Telefoną i

Automobiliais Suvažiubja 
Į Teatrą

Taip, automobiliais suva
žiuoją į te&tro vidų ir au
tomobiliuose sėdėdami 

’ ■ /

mija kalbinius judžius.
Camdene, N. J., nesenai 

įsteigtas pirmutinis tos rū
šies teatras. Atvirame lau
ke įtaisyta 60 pėdų didumo 
“pala” (screėn) rodymui 
judamųjų paveikslų.’ Prie
šais j tą palą dideliu ■ pusra
čiu įtaisytos pįatforpios, pa
našiai, kaip; teatruose yra 
•sėdynių eiles.- ? Platformos 
seka užpakalyje viėna kitos, 
Ir kiekviena' tolimesnė: įtai
syta augšČiau priešakinių. 
Ant tų pląt’forįųų' ąųyazĮųo- 
,ja automobiliuose žiūrėtę^ 
j ai; sustato i < automobilius 
priekiais “scends” dinkui if 
juosė sėdėdami; tėmija bei 
klausosi rodomą jūdį. Nau
dojant patobulintą garso 
nutaikymui .sistemą, net to
liausiai sėdinti: žiūrėtojai, 
aiškiai girdi visus nuo see* 
nos garsus. Platformos taip 
įtaisytos, jog biįe .automobU 
•liūs'' gali pavhžiuot kiek už
pakalin ir išyažįuot iš t eilės 
visai nekliudant kitiem^ mas
tyti rėdomą paveikslą.’ Bile

Austrijos mieste ^Vienoje 
« jau plačiai vartojami auto*, 
i matiški ■ atsakinėto jai* ■ prie 
• ‘telefdno. " Tfen minimus _________________
-prietaisus galima pąsiMn- asmeh/s gali savo;,hūtomO’ 
davoti kiekvienam, kąs tik; 
turi telefoną. Išeidamas iŠ

biliuje laisvai kalbėtis, ki
tiems nekliudydami. .

B RE M E N AS. — Miestas 
švarus; ant gatvių nerrtatysi jo
kių išmatų, jokio popiergalio, 
jųkių šiukšlių. Niekur nematy
si tokio vaizdo, kaip Amerikos 
miestuose, kur Valgomų daiktų 
krautuves laiko lauke ant šali
gatvio išnešta daugiau tavoro, 
negu krautuvėje turi. u Viskas 
vjduj krautuvės. Tik kai kur 
užtinki gražiai įtaisytas vaisių 
pardavinėjimo būdeles. Tai Vo
kietijos miestą tvarka.

r Einu į miesto sodą pasižiū
rėt. Vienam sodb kampe ne
mažas plotas aptvertas augšta 
tvora; viršus tvoros apvestas 
spygliuotomis vielomis. Tame
užtvare vietoj gražios žolės ir! nes. 
takų, žemė išpilta smulkiais ak
menėliais; viename kampe iš 
lentų pastatyti nameliai.

Artinantis prie kalbamos 
vįetos, pamačiau iš miesto pu
sės atmaršuojant kokią tai de
monstraciją. Priešakyje eina 
trumpais durtuvais apsiginkla
vę rudmarškiniai hiltlerininkai; į 
taipgi iš abiejų ] 
jančių šonų eina taip pat gink-\ 
luotieji mušeikos; ant pabaigos, ’ mo 
be ginkluotųjų, eina nemažai* 
paprastos publikos, žingeidau- 
tojų.' Prisiartinus šiai parodai 
arčiau, pamačiau, ka$ ginkluo
tųjų apsuptame tarpe eina apfe 
30 prastai apsirengusių darbi
ninkų/vieni iš jų vienmarški- 
niąi, be kepurių; kiti suodinais 
veidais ir rankomis. Išrodo, 

?kąd kur nors iš dirbtuvės pa
imti darbininkai, kuomi nors 
prasikaltę prieš Hitlerio dikta
tūrą. Jie eina galvas nuleidę, 
nęsįdąįrydami, į nieką jokios 
atydos nekreipdami.

■Šaligatviais sustoję praeiviai- 
Žiūri , į šitą parodą. Didžiuma 
Žipri . kaip ir nepasitenkinan
čią!, bą nors patyliai zurza; 
vienas kitas .pakelia ranką ir 
surinka: “Hąil Hitler!’ ’

“Parodos” vadas pribėgo prie 
minėto užtvaro vartų, atrakino 
ir atidarė vartus; visa demon
stracija šuėjo daržan, Atves: 
tuosius darbininkus sustatė vie- 
nan daiktan, o ginkluoti fašis
tai sustojo aplink areštuotus ir 
taip Indkia ko tai. Ties var-

North German Lloyd laivų 
kompanijos stovi daugelis tuš
čių erdvingų trobesių. Kiekvie
nas tokis trobesys turi gražiai 
išcementuotą didelį kiemą. Ap
link aptverta augšta lentų tvo
ra. Mat, seniau, kada Ameri
kos durys buvo visiems atviros,, 
per šios kompanijos j įstaigas, 
per šiuos trobesius pereidinėjo 
tūkstančiai ir tūkstančiai Ame
rikon vykstančių keleivių. Buvo 
kasdien didelis judėjimas šito
se vietose. ; šiandien jie stovi 
tušti. Kiek dabar keliauja 
Amerikon ir* iš Amerikos, visi 
lengvai sutelpa ten esančiuose 
kompanijos viešbučiuose—Ame
rika ir Washington. Seniau ši
tuose viešbučiuose suvažiuoda
vo tik antros klasės keleiviai.

Patėmijau, kad ant vieno tų 
namų stogo nuolat vaikščioja 
šautuvu ir durtuvu apsiginkla
vęs hitlerini^ rudmarškinis. 
Mat, namo 'stogas plokščias, 
kaip Amerikoje. Prie vartų 
taip pat nuolat stovi ginkluotas 
fašistas. Šio trobėsio kiemas 
aptvertas augštu parkonu; tvo
ros lentos ,taip suglaustos, kad 
nei uodas nosies negali įkišti; 
jokiu būdu negalima' pamatyt, 
kas už tvoros dedasi. Virš len
tinės tvoros daų geras sieksnis 
augštumo — spygliuotos vielos 
tvora.

Kadangi' Bremene prisiėjo 
nakvot porą naktų, tai kamba
rį gavau viešbuty j Washington 
ant trečio augšto. Minėto na
mo kiemas buvo kaip tik priė- 
šais viešbučio koridoriaus lan
gą. Ryte ,apie 9 valandą, žiū
riu, keletas mūsų keleivių žiū-’ 
ri pro langą į kiemą. Pažin- 
geidavau ir aš. žiūriu, kieme 
sustatyta dvi eilės vienmarški
nių vyrų. Jų yra visokio am
žiaus: jaunų vaikinų, pusam
žių ir keletas žilagalvių senių. 
Du jauni rudmarškiniai fašistai 
mokina šiuos žmones mankšty-

Smarkiai tūpčioja ir vėl
išsitiesia fašistukas ir liepia 
savo rikiuotei taip daryti. Vie-| 
ni atlieka gerai, kiti, senukai, 
vos tik pajuda. Fašistukas su
kina galvą į dešinę ir kairę—ir 
žiauriu balsu liepia jį sekt—lū
kint galvas. Nekurie nepaklau
so. Pribėgęs “instruktorius” 
stveria už marškinių ir krato,

ėjo iš proto. Vyro vistiek ne
išleidžia pamatyti nei vaikų 
nei pačios.

Ar ir žydų čia yra?—paklau
siau aš.—Ne, žydus kitur laiko; 
čia vien vokiečiai.

Kaip senai padarė iš šio na
mo kalėjimą?—klausiu. Tuoj po z 
išrinkimo Hitlerio kancleriu, 
atsakė tarnautojas. Mat, tada 
hitleriniai pasijuto galingais, 
tai darė masinius areštus. Ka
lėj imuogę , ii’ policijos nuovado
se nebuvę gana, vietos, tai už^- 
mė kelis, kompanijos namus, 
tęsė jis folįau.

Ar kompanijai moka valdžia 
kiek už šio trobesio naudojimą? 
Moka po 10 fdnigų nuo žmo- . 
gaus į, dieną. Tokia mokestis 
nieko nereiškia, bet, mat, ne 
yęlįtui užgriebė, reiškią, “pa
samdė”, paaiškino tarnautojas.

Toliau šis tarnautojas sakė 
(jis mok anglų kalbą), kad 
Vokietijoj dabar visiems, kurie 
tik priešingi Hitlerio pasiutu
siai politikai, burnos uždarytos. . 
Tylėk ir viskas. Bet ne visur 
ir tylėjimas ant gero išeina. 
Dabar jau jie pradėjo rėkt: 
“kas ne su mumis, tai prieš 
mus.” O jų priešam visur karš- ' 
ta. Jeigu, pavyzdin, dirbtuvėj, 
kur jų yra didžiuma, tylėsi, ne- J 
rėksi “hail Hitler”, sako, tu eini 
prieš mus! Ir pasijunti, kad 
tau darbo jau nėra. Bosas gra- • 
žiai pasako, kad gali sau eiti; 
mane privertė tave atleisti. Bet 
jeigu bent retkarčiais suriksi 
jų obalsį, nusipirksi ir dėvėsi 
Hitlerio svastiką,—bus viskas 
gerai.

Dabar Vokietijoj pilna fašis
tų demonstracijų. Dirbtinai 
demonstruoja savo jėgas. Dirb
tinai, sakau todėl, kad jie su
rankioja iš kelių miestų jaunus 
fašistukus ir važiuoja kitur de- 
monstruot, rodyt žmonėm, kaip 
jie skaitlingi... Ir taip tos pa
čios gaūįos važinėja iš vietos į: 
vietą, vis gąsdindami žmones • . j 
savo • skaitlingumu, būk jiem ', j 
,visi ’pritaria. * * ' ■ ■ '

Gelėžinkėlių kompanijos pri
verstos tuos demonstrantus .vežt 
tik už 25-tą nuošimtį paprastos 
kainos/^Išlaidas apmoka iš val
stybės iždo.

Tai taip dabar šumija fašisti
niai gaivalai Vokietijoj.

__________ J
SPRINGFIELD, ILL A

Rugpjūčio 29 dieną įvyko 
ALDLD 7-tos ir LDSA 16-tos 
kuopų bendras susirinkimas 
pas draugą P. Kaston, 1000 
N. 14th St.

Susirinkimas įvyko vieny
bes klausimu. Dalyvavo abie- _ 
jų kuopų nariai. Taip pat 
abiejų kuopų nariai ėmė da- 
lyvumą diskusijose. Po tokių 
diskusijų visi nariai ir narės 
vienbalsiai išsireiškė už vieny- • 
bę šių dviejų organizacijų — 
ALDLD ir LDSA. Susirinkimas 

f 

užgyrė centrų priimtą planą.

‘inmKai; \ stveria uz marsKiiuų u Maiu, 
maršuo- ,1 kažin ką rėkdamas.

Po kokio pusvalandžio lamdy- 
sukomanduoja visus eilėn 

ir suvaro trobėsio vidun. Iš 
karto maniau, kad tai naujo
kai hitlerio smogininkai moki
nasi savo muštro, bet tas “i,n- 
truktoriaus’ ’ žiaurus riksmas, 
kratymas už marškinių,—kitaip 
išrodė. Klausiu vieno viešbu
čio tarnautojo, kas teų do sto
vykla. Jis atsako, kad tai savo 
rūšies kalėjimas, tai Hitlerio 
koncentracijos stovykla...

Pradėjau šio to klausinėti pas 
tarnautoją. Išsyk jis nenoriai 
atsakinėjo į klausimus, bet paą- jau veik du metai, ikaip nę/ 
kui, pamatęs,, kur link linksta dirba, tai negali niekur ir da-

Šią vasarą mūsų organiza
cijos rengė piknikus, kaip ir 
visuomet rengia. Bet pagei
daujamų pasekmių, nebuvo.. 
Veikiausia, tai del didelės be
darbės. Daugelis . maįnieriy

Šis pirmasis' tos rūšies 
teatras sutalpina 400 auto
mobilių; Jeigu publika pa
mėgs tokiame teatre lanky
tis^ tai, suprantatna, greit ir 
daugiau įokių teatrų bus 
įrengta/

, Verpetas.

mano simpatija, jis, pradėjo 
daugiau kalbėti. Girdi, tu neesi 
vokietis ir dar amerikietis, tai 
galiu drąsiau kalbėt su . tavim. 
Dabar, mat, tokie laikai pas 
mus, kad turi žinot,, ką kalbi 
ir su kuo kalbi. Kartais ir, su 
geru draugu negalima bile ką 
kalbėti.

, Į šį trobesį, sako jis, kas
dien atveda naujų areštantų ir 
kasdien po kelis išveda. Išve
da teisman. Po teismui, jei iš
teisina, paleidžia, o jei randa 
“kaltu”, čia negrąžina, bet siun
čia tikran kalėjimam Tarpe i 
šių žmonių yra daugiausiai dar
bininkų, bet yrą ir daktarų, ad
vokatų, laikraščių redaktorių, 
gi didžiuma, tai komunisįai ar
ba jiem pritarianti.
( Vieno iš šių areštantų ^piona, 
sako jis, liko su trimis vaikais 
be maisto, ir pinigų. Įš didelio 
susirūpinimo ir nusiminimo iš-

lyvauti. O - kurie dirba, tai 
turi dalytis su tais nedirbau—, 
čiais mainieriais. • , .

Jaunuolių Choras irgi del 
finansų turėjo pertraukti pa- 
mokas1' per vasaros sezoną. 
Jaunuolių veikimui^finansiniai 
trūkumai irgi kenkia. Tai jau
čiama ir LDS Jaunuolių kuo
poje, kuomet reikia gauti nau
jų narių.

LDS Jaunuolių kuopa yra 
išrinkusi savo atstovą į 9 Aps
kričio nuvažiavimą, kuris įvy- 
.ko 24 d. rugsėjo, Benld, Ill.

J. Starkevičius.

POTVINIAI VEJA ŽMO
NES Iš NAMŲ 

BELGRADE. — Jugosla
vijoj užėjo potviniai. Vari-v 
duo užplovė 80 miestelių. 
Labai daug žmonių paversta 
benamiais.
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Kelionė Atgal iš Albany. N. Y
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LAISVOJI TRIBŪNA
židžiūno Pasiaiškinimas

Ignitioh SpecialistPhone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS

Lietuvių

KONCRETAS IR ŠOKIAI

Melionas yra

židžiunas.

♦

draugas 
apsivil-

met pasiryžęs tuoj aus atsilygin
ti.

1 Trečiadienis, Rugs. 27, 1933

partyviška, kuomet pj

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

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

TRUCKS AND PLEASURE CAR^ REPAI RED

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

?
’ 1 ■i. i ■ ' < .. ‘j(l< r.r . -

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

, RENGIA AIDO CHORAS
Durys Atdaros 3 vai. po Pietų Programa 4 vai.

ĮVYKS NEMLIOJ, SPALIO (OCT.) 8,1933

“Laisvėje” rugs. 16 d. rašiau 
apie kelionę su bedarbių-darbi- 

G ninku delegacija į valstijos sei
melį Albany, kad įteikt jam be

darbių reikalavimus. Dabar 
trumpai paduosiu apie iškelia
vimą iš Albany ir parvykimą 
atgal į New Yorką.

Po dienos buvimo ir veikimo 
Albany, N. Y. valstijos sosti
nėj, atlaikėm vakare visų be
darbių delegatų’ susirinkimą, 
nutarėm visi grįžt atgal, apart 
serptynių. NešJ septynis drau
gus išrinkom, ir visi padavėm 
Aavo organizacijų paliudijimus, 
ti^om mes juos įgaliojom atsto
vint panedėlinėj valstijos ’sei
melio sesijoj. Taipgi Albany 
buvo šaukiama socialistų suor
ganizuota Bedarbių Lyga, kur 
turėjo būt valstijinis suvažiavi
mas šios lygos.

Mūsų delegatai, kurie pasiliko 
Albany, buvo instruktuoti daly- 
vaut tame suvažiavime ir šaukt 
Bedarbių Lygą į bendrą frontą 
su Bedarbių Tarnybomis, idant 
pasekmingiau galėtume kovot 
su išnaudotojais.

Po uždarymo mūsų susirin
kimo, drg.» C« Winter atsišaukė 

rį delegatus iš New Yorko, jei 
kurie norėtume, važiuot automo
biliu į New Yorką, tai yra vie
tos trims. Tuoj gavau šešis 
“kostumerius”, nes pirmieji, su 

z kuriais važiavau į Albany, du 
iš tų pasilieka Albany, o kiti 
trys tai labai sušalo bevažiuo
jant į ten; tad atgal važiuos lai
vu.

Dabar aš turiu didžiausios bė
dos su šiais šešiais draugais, 
nes aš turiu pasirinkt tris i jų, 
o kitiems atsakyt. Nejauku 
man tas atlikt, nes, rodos, visi 
geri draugai, su visais^tik pirma 
pažintis; rodos, kuriem atsaky
siu, tai tie žiūrės, kad aš juos 
paniekinu; bet man pąsįąekė 
pertikrint porą draugų, kad aš 
turiu tokį karą su užpakaline 
“rombel” sėdyne, kur du drau
gai turės sėdėt, o ten bus bai
siai šalta. Tie draugai sutiko 
verčiau važiuot laivu. v

Bet vienas draugas ■ negras, 
jaunas vyrukas, kuris važiayo į į 

 

Albany laivu, šalčio nejautė') ir 
neturėjo' patyrimo apie tokį 
žinėjimą. Tad jis tiek užsispy
rė važiuot, kad aš jo negalėjau 
perkalbėt; dargi jis buvo vien
marškinis, bet sako, nepaisąs 
nieko; važiuos ir tiek; jis sako, 
kad niekuomet dar nevažiavęs 

• automobilium, tai jam bus dide- 
* lis pasitenkinimas.

Gerai, susitarėm keturi: vie
nas iš Bronxo, buvęs demokra
tų lyderis, kuris dabar eina su 
Bedarbių Taryba, ir tas drau
gas negras ir vienas žydų tautos 
draugas.

Nuėjom prie automobilio; da- 
Ybar klausimas, kur katras iš tų 
trijų sės į automobilį: aš, žino
ma, kėravosiu automobilį. Drau
gas negras sako, jis sės prie 
šoferio, nes jis užpakalyj sušals, 
o amerikonas aiškinasi, kad jis 
turi sėdėt su Šoferiu, nes jis 
turi šoferio leidimą, tai jis man 

pagelbės “draivyt,” nes aš ant
ra naktis nemiegojęs, tai vienas 
nepajėgsiu visą kelią “draivyt”. 
Aš sutikau su amerikonu, buvu
siu demokratu.

Nusivilkau savo švarką, da
viau draugui negrui apsivilkt, ir 
susėdom į automobilį: aš su 
amerikonu šoferiu, negras su 
kitu į “rombel” sėdyrie; ir lei
domės atgal į New Yorką. Tai 
buvo jau po penkių valandų. 
Susitarėm vakarienės nevalgyt, 
bet kol dar šviesu, tai važiuot, 
nes galime, greičiau su šviesa 
važiuot, o kai sutems, tada jau 
blogiau. Taip ir padarėm.

Išvažiavus iš miesto Albany, 
čia kelias geras, mažai automo
bilių matosi; važiavimas visai 
liuosas.

Dabar pradedam mes su bu
vusiu demokratu pasikalbėjimą, 
šis draugas sako: vis tiek de
mokratai ir republikonai yra 
bailiai. Mūs buvo tik 38 dele
gatai, o legislatūra (valstijos 
seimelis) bijojo laikyt reguliarę

sėsiją ir pertraukė ją, kad jų 
nenervuotume.

Aš sakau, jie nebijojo mūsų, 
| bet jie išsisukinėja, kad kaip 
j nors neprisileist mus ir neklau
syt mūsų statomų reikalavimų. 
Nes kuomet bus reikalavimai 
patiekti legislatūroj, tai darbi
ninkiška visuomenė matys, kaip 
jie atsineša link bedarbių, o jų 
užduotis, kaipo - Wall Stryto 
agentų neduot bedarbiam nie
ko; tada jie galės vėl per rinki
mų vajų žmonėms akis mulkint, 
kad jie vis tiek su darbinin
kais, ir darb. reikalais rūpinasi. 
O prisileidus darbininkų delega
ciją ir atmest jų patiektus rei
kalavimus, tai per rinkimus ga-' 
Ii ne vienas drėbt šiuos nemalo-, 
nius įvykius tiem politikieriam 
į akis ir sykiu ne vienam paro
dyt, už ką reikia balsuot, t$ 
yra už komunistus.

Mano draugas, pasirįžęs nu- 
maskuot kapitalistų šunuode- 
gius, sako: “Aš daug prakalbų 
sakiau demokratam, neperma— 
tydamas šios neteisybės. Bet 
dabar taipgi pasakysiu, ką aš 
patyriau, kiek jie ‘rūpinasi’ 
biednais žmonėmis.”

Taip besikalbant, jau pradė-

“Laisvės” No. 211 tilpo re- 
dakcijinis straipsnis, kurio 
pradžioje paminėta mano nau
jai leidžiamas žurnalas Išmintis, 
bet toliau ir perdėm kalbama 
vien apie mirusį “Tarpininką” 
tokioj prasmėj, būk aš esu at- 
sakomingas už jo sustojimą ir 
kitas “Tarpininko” leidėjų bė
das bei nepasisekimus. Tame 
straipsnyj taipgi nurodoma, 
kad viename tik Brooklyne bu
vo surinkta šimtai prenumera
torių, kurių žuvę doleriai, kuo
met “Tarpininkas” sustojo ėjęs 
ir tokiu būdu daroma išvada, 
kad tai esanti žmonių apgavys
tė, glaudžiai rišantis su mano 
asmeniu.

Atrodytų, kad tokis raštas 
bylvo tendencingai taikomas iš- 
fiiekintiXir nužeminti mano as
menybę tik pačiam rašytojui ži
nomais sumetimais. Tai beveik 
tas pat, kaip kriminalis nekal
to žmogaus apšmeižimas. Vie
nok aš esu linkęs tikėti, kad mi
nimas straipsnis tilpo gal ne
kaltu būdu. Redakcija gal ne-! 
turėjo tikslių infromacijų apie1 
mano ryšius su “Tarpininku” ir 
todėl noriu apie tai dabar pa
informuoti.

/ Pas “Tarpininką” aš buvau 
pasamdytas kaipo savaitinės al
gos darbininkas technikiniam 
spaudos darbui ir žurnalo re
dagavimui pradžioje; (vėliau 
redagavo Dr-as Puskunigis) ir 
visokiems kitiems darbams, 
kaip agentavimas sukelti tirą- i 
žą ir t. t. Kaipo alginis dar-; 
bininkas, žinoma, aš turėjau at
likti viską, ką darbdaviai įsa
kė. Leidėjų kompanijoj aš ne
priklausiau, todėl ir jokios at
sakomybės negaliu už leidėjus 
turėti. Kaltas būčiau tik to
kiam atsitikime, jeigu surinkęs 
prenumeratas, būčiau neprida- 
vęs leidėjams pinigų ir per to
kią mano kaltę žmonės būtų ne
gavę jiems užrašyto laikraščio, j ar nesąmoningą finansinę ap- 
Kadangi šitokio dalyko nesu pa- Į gavystę bile kur, aš esu visuo- 
pildęs, tad primetimas man ap
gavysčių savaimi atpuola.

Kodėl “Tarpininkas” ąustojo, 
ar nepastatė kokių fen muzie
jų, tai geriausia gali žinoti tik 
patys leidėjai. Darbininkai sa
vo darbdavių visų biznio pa
slapčių juk negali žinoti. To 
ir aš nežinau. Bet kas norėtų 
patyrinėt apie tai, galėtų kreip
tis senu “Tdrpininko” adresu 
tiesiog pas leidėjus. “Tarpinin
ką” leido imkorporuota kompa
nija, kurios rekordai, be abe
jo, tebelaikomi ir iš tų rekordų 
galima sužinoti atsakomingus 
asmenis.

Sąmojingai savo gyvenime aš

Trečias Puslapis

jo temt ir lyt. Privažiavom “Tarpininkas” ir buvo tųo'/blo- 
mįestuką, pamatėm- valgyklą ir fu permirkęs nuo pradžios iki 

su- pabaigai. Anaiptol, nemano-nusprendėm • vakarieniaut; 
stojom, ’pavalgėm. Jau buvo 
pb devynių vai. vakare. O 
kad pradėjo smarkiai lyti.

Dabar, manau sau, tiem dviem 
draugam bus blogai “rombel” 
sėdynėj be pastogės, o ir man 
reikės nukentėt, nes 
negras mano švarku 
kęs.

Bet atsiminiau, kad 
tai klijonkė užtraukimui, vietoj 
stogo ant “rombel” sėdynės. 
Suradom ją ir aptaisėm “rom- 
belį” ir vėl pasileidom važiuot. 
Dabar jau negalima buvo jokių 
pasikalbėjimų turėt, nes labai 
turėjau akis ir nervus įtempęs 
žiūrėt kelio, nes lietus ir tam
su, mažai matos, kur važiuot, o 
dar kaip ateina kitas automobi
lius iš priekio, tai visai apja- 
kina.

Pavažiavau apie dvi Valan
das, pradėjau visai pavargt. 
Užklausiau savo draugo šalę sė
dinčio, ar negalėtų jis pakėra- 
vot; jis sutiko. Tarp ir pasie
kėm Bronxą kaip 1:30 vai. iš 
ryto. Ten atsisveikinęs su san- 
keleiviais, parvažiavau į “Lais
vę”. Jau buvo 3-čia valanda iš 
ryto.

Anaiptol, nemano
me, kad p. ž. būtų buvęs įsiti
kinęs, būk jis arba jo darbda- 
vis kada nors Amerikoje statys 
muziejų tiktai tam, kad “Tar
pininko” skaitytojų vardus ir 
pavardes padėjus! Betgi jis skel
bė tą blofą žmonėm! Dabar p. 
ž. sako, būk jo redaguotas 
“Tarpininkas” “išviso Brook
lyne teturėjo apie du tuzinu 
prenumeratorių,” o tuomet, 
kada jis prenumeratas rinko, 
pats asmeniniai tuliem “L.” 
redakcijos nariam gyrėsi ga
vęs jų šimtus!. .'. Katram ži- 
džiūnui dabar tikėti?!.

i Pakartojame:; ne “krimina
liai apšmeižti” mes p. židžiū- 
ną norime, o tiktai parodyti 
darbininkams, kas yra, kaip 
amerikonai sako, blofas! Skel
bti, būk/‘Išmintis” būsianti be- 
partyviška, kuomet pįrmam 
jos numeryj talpinama1 tokio 
komunistų ir revoliucinių dar
bininkių šmeižiko ir puoliko 
paveikslas, kaip pono Ėago- 
čiaus, yra daugiau negu 
f as!

“Eikit Skebaut, Arba Lauk 
Prieglaudos”

Mėsos trusto, Swift Kompa
nijos, išvažiotojai išėjo streL 
kan prieš algų kapojimą. Tuo
met pavieto “pagelbos” admi
nistratorius, kuris taip pat už
laiko slaptosios policijos (de
tektyvų) agentūrą, suorgani
zavo iš Welfare prieglaudos 
įnamių apie 40 ir per tą slap
tosios policijos agentūrą pa
siuntė bpsams skebautį. Iš 
dirbtuvės tuos skebus taip pat 
parveždavo į policijos centra- 
linę stotį ir iš ten po viehą ki
tą išleisdavo. Tie darbinin
kai buvo verčiami dirbti. '

;Bet; išsitarė vietinė gatvinė 
spaudą, kad t ne visi ,priversti 
skebaųti bedarbiai sugrįžo į 
prieglaudą. .Apie keturi dar
bininkai, kurje atsisakė ske- 
bauti ir grįžo atgal į prieglau
dą, tai jiems buvo pasakyta i 
“Nenorite dirbti (skebaųti),1 
tai eikite laukan iš čia.”

Visa miesto valdžia, su ma
joru Milleriu priešakyje, ge
rai gelbsti kompanijai laužyti 
streiką. Ypatingai majoras 
begėdžiausiai dirba kompani
jai, nes majoras, Milleris, yra 
geras draugas Swift kompani
jos gaspadori^ąus, Phelpso. Mi
lleris šį poną paskyrė ir į NRA 
komitetą.
Jie Geri Iki Darbininkai Juos 

Išrenka

nesu nuskriaudęs nei apgavęs 
nei vieno žmogaus. Tą gali -pa
liudyti šimtai mano draugų vi
sur. Visi žino, kad aš pragy
venimą darau sunkiu, kasdieni
niu darbu dirbtuvėje lygiai taip, 
kaip visi kiti vargšai darbinin
kai. Tik teisingu uždarbiu aš 
pelnau duoną sau ir savo šei
mynėlei. Dabar jau bus apie 
10 metų kaip nuolatos gyvenu 
Bostone, neturėdamas jokios 
priežasties slapstytis ar bijotis 
viešo pasirodymo—bile kur. 
“Laisvės” pastaba, “kad aš' 
Brooklyne daugiau nėpasiro-' 
dau”, negali man mesti jokios 
dėmės. Kaipgi aš galiu rody
tis Brooklyne, kuomet kasdien 
turiu eiti į darbą dirbtuvėn šei
mynai duoną pelnyti? Tiesą pa
sakius, aš labai noriu atvažiuoti 
į Brooklyną ir rengiausi keletą 
sykių, bet negalima buvo išlikti 
iš darbo. Ten mano yra daug 
senų draugų ir giminių, kurių 
tikrai esu pasiilgęs. Galiu už
tikrinti, kad trumpoj ateityje 
apsilankysiu Brooklyne ir pir
miausia užeisiu į “Laisvės” 
įstaigą, nes ir ten turiu gerų 
savo pažįstamų bei kaimynų, su 
kuriais bus malonu susitikti.

Jeigu Brooklyne ištikrųjų 
randasi tie “šimtai mano nu
skriaustųjų”, aš labai norėčiau 
juos susitikti, ir tam bus duota 
gera proga. Vienok tai netiesa. 
“Tarpininkas” išviso Brooklyne 
teturėjo apie du tuzinu prenu
meratorių, kurie didžiumoje yra 
“Tarpininkui” skolingi, o nei 
“T.’ jiems, nes užėjus sunkiems 
laikams, žurnalas daugiausia 
buvo siuntinėjamas skolon, ne | politikieriai.
vien Brooklyno skaitytojams, 000 Morgano kontroliuojamų 
bet ir kitų miestų prenumerato- įvairių korporacijų nemokėjo 
riams. Aš norėčiau tikėti, kad j taksų valdžiai tik todėl, kad 
ši ir bus svarbiausia priežastis tuo laiku, prie Hooverio val- 
“Tarpininko” mirties. ’ ' džios, Melionas buvo iždo še-

Baigdamas noriu pareikšti! kretorium. O Melionas yra 
dar ir tai, kad jeigu randasi geras draugas Morgano. ‘ f / 
koks žmogus, kuriąm asmeniš
kai būčiau papildęs sąmoningą

dįdatas. Jo platforma, tai yra 
darbininkų reikalus atstovau
janti platforma.

Todėl viąi ^darbininkai turi
me dėti kuo daugiausia pa
stangų, kad draugas I. O. 
Fordas gautų kuo daugiausia 
balsų rinkimuose į Clevelan- 
do miesto majorus.
Smagus ALDLD 190 Kuopos 

■» Susirinkimas
Susirinkime dalyvavo daug 

narių. Gal būt todėl, kad. 
nauja sekretorė gerai pasidar
bavo. Susirinkimą jinai pa
garsino per abudu dienraščius.

Nutarta pasiųsti delegatas į 
priešfašistinį komitetą, kuris 
įteikė protesto r e z oliuciją 
(rugsėjo 21 d.) prieš Vokieti- 
jqs;’> Hitlerio terorą. Protesto 
rezoliucija įteikta Vokietijos 
konsului: Kopijos pasiųsta
Vokietijos atstovybei į Wash- 
ingtoną ir į Berlyną. Rezoliu
cijos pasiuntimo lėšoms susi
rinkime nariai sumetė apie 
$1.50. Delegate išrinkta d. 
Lapinskienė.

Skaitytas laiškas iš Centro, 
kuriame raginama nariai stoti 
į Komunistų Partiją. Diskusi
jose apie stojimą į Komunistų 
Partiją, ėmė dalyvumą didžiu
ma narių. Diskusijose drau
gai ir draugės nurodinėjo, 
kaip Partija veikia dirbtuvėse, 
vadovauja streikus. Didžiu
mos nuomonė buvo, kad ALD 
LD nariams reikalinga stoti į 
Komunistų Partiją.

Tik pora narių, kurie slap
tai Pruseikos skloką remia, sa
kė,-kad ne tik ALDLD, bet ir 
Lietuvių Komunistų Frakcijoj 
nėra , nei vieno tinkamo komu
nisto. Vienas iš jų bandė per- 
sistatyti komunistu. Sakėsi, 
būk jam Komunistų Partijos 
nariai pridarė daug “skriau
dų”-—išvarė iš K. P. ir t.t.

Tačiaus draugai ir draugės 
gerai ^inp apie tas “nuoskriau 
das”, tad mažai ir domės į tai 
kreipė.

Mūčelninkas.

šakojo. Tą jo pasakojimą ne
galiu rašyti mūsų spaudoj. Po 
tam apsvarstyta ir leista nu
balsuoti, ar tą kunigą priimti 
ar ne. Priimti 4 iškėlė p< 
abi rankas. Tai nie,ko nereiš 
kė prieš visą salę. Tad pirmi
ninkas pareiškė: “Kaip tas 
kunigas savo gončus atgabe
no, taip greitai išsigabens.”

Taip ir buvo. Vyskupas ne
vertė, ikad jie šį kunigą priim
tų, tačiaus davė pasirinkti iš 
keturių vieną. Tai jie pasi
rinko kun. Klevinską iš Ta
maqua, Pa. šis, kaįp, girdėt, 
pristoja ant jų visų reikalavi
mų, ko kun. Daumantas nepri
sileido, sakydamas, kad 
bažnyčia neleidžia.”

Tai 'tokiomis veidmainystė
mis kunigija apgaudinėja ne
susipratusius žmones. Ne 
juos su religiniais monais ap- 
lupa patys, bet dar stumia tie
siai į kapitalistinę vergiją— 
į didesnius vargus, kentėjimus,

drausdami ką nors f darytį, - 
idant iš to išsigelbėjus!
' ’Pav., pastaruoju laiku kilu 
Karalius čia savo pamoksle

’ prez. Rooseveltą net “diev.o ' 
pasiuntiniu” pastatė. Girdi, 
“kibą jį mums dievas atsiuntė; 
jis darbininkams daro gero, o- —, 
darbdavius priverčia teisingai, 
užmokėti ir darbo sąlygas pa-7'i 
gerinti.” Ir tas mulkintojas 
liepė už jį melstis. O tikre^’V 
hybėje, tai jam ne darbinin
kų gelbėjimas rūpi, bet kapi
talistų. žygiai NRA; tai dar- 
bininkiįjoš . pavergimui pančiai 
—atimt laisvę žodžio, už
draust streikuoti,—ką gi kitą 
tai reiškia?

j Todėl darbo žmonės, be skir
tumo pažiūrų bei rasių’, jbi 
nori išsigelbėti iš šio, dar ne- ; 
girdėto istorijoj pragaištingu-’ 1 
mo, turi neklausyti tų mulkin
tojų, o gelbėtis patys, organic 
zuojantis ir kovojant.-

Evergreen 7-1643Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- 
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (screens) į duris, langus ir- 
porčius. Dengiame stogus visokiems1 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

M

Teko nueiti į prakalbas, ku
rios buvo surengtos del “New 
Deal” kandidato į majorus. 
Tas kandidatas, tai yra Swee
ney—New Deal, tai fašizmui 
priedanga.

i Sweeney papasakojo daugy
bę įvairių niekšysčių, kurias 
daro didieji šalies valdonai ir 

Būtent, kad 2,-

“Laisvės” Redakcijos. Žodis
' Mūsų pastaboje apie p. ži- 

džiuną ir jo “Išmintį” nebuvo 
mieryta padaryti jį kriminalis
tu, kaif) jis mano, o tiktai pa
rodyti tą beprincipiškumą, ku
ris pas jį apsireiškė ir apsireiš
kia. Ir to pats p. židžiunas 
nebando užginčyti. Tą inciden
tą su “garbes knyga,” muzie
jum ir t. t., mes įdėjome tik 
parodymui, kokių tuštumų ir 
blofų žmonės griebiasi tikslų, 
kąd padaryti Jį>iznį'o. Reikia 
pasakyti, kad p. ž. redaguotas

Kitas1 stambus < politikierius 
Washingtone t gavo; visus kon-. 
traktus budavoti paštos na
mus, budinkus, su ta išlyga, 
kad visą medžiagą pašto bu- 
davojimui ims iš Meliono korm 
panijos. Ir daugelį kitų pa
našių šunybių iškėlei,

Tačiau^ ponas Sweeney tai 
pasakojo ne todėl, kad jisai 
būtų geresnis, bet kad jisai 
galėtų įeiti į miesto majorus. 
Ne, jisai gali būt dar bjau
resnis, nes veikia po NRA, 
kas reiškia priedangą fašiz
mui. , ' į

Draugas I. Q. Fordas Yra 
Koihųnistų Kandidatas

< Komunistų Partijos kandi
datas į miesto majorus yra 
draugas I. O. Fordas. Jisai 
yra dąrbįųinkų statomas kąn-

Pardpijonų Bėdos ir 
.Kitkas

Kaip jau buvo rašyta, para- 
pijonai sukilo prieš kleboną 
Daumantą, kada jis jiems ne
davė peržiūrėti savo finansi
nių knygų. Jie už tai kunigo 
biznį boikotavo. Jie landžiojo 
ir pas augštesnius dvasiškius, 
rodydami savo klebono netei
singumą. Pagaliaus vyskupas, 
matydamas, kad čia biznis del 
to genda, pamainė kunigus: šį 
siunčia į Girardville, Pa., o čia 
atsiunčia iš Mihersvillės.

Kun. Daumantas atsisveiki
nimo pamoksle labai nusiskun
dė. Girdi: “Aš čia taip sunkiai 
dirbau ir gero dariau šiai pa
rapijai—net savo dadėjau. It 
kaip b(iednas atėjau, taip bied- 
nas išeinu.”

Ja'u teisingiau nereikia, kad 
“net savo pridėjo.” “Na, o da
lis subolševikėjusių parapijo- 
nų taip mane apvagino,”—ku: 
nigas sakė. O kada parapijo- 
nai reikalavo peržiūrėti jo tą 
teisingumą finansų knygose, 
tai jis neprisileido. Kodėl ? 
Gal bijojo, kad parapijonai jį 
perdaug neisgirtų? Na, tiek 
to, jiš išėjo. Tačiaus parapi- 
jonų bėdos tuomi neužsibaigė:

Vyskupas atsiuntė kitą ku
nigą. šis pirmiausia atgabe
no į kleboniją savo gončus 
(šunis) ir paliko. Parapijo
nai apsižiūrėjo, kad atsiunčia 
dar blogesnį kunigą, negu jie 
turėjo-*-tik blogumas, anot jų, 
iš kitos pdjsSs. Ant greitųjų 
susišaukia parapijonų susirin
kimą. Pirmininkas padaro 
pranešimą. Girdi, šis kuni
gas, kuris jau ateina, yra toks 
ir toks išdykėlis; jei mes čia 
jį įsileisime, tai kažin kas at
sitiks mūsų žmonom ir dukte
rim ?

Ant jo šliūžė visa svetainė 
šauksmais: “Kaip tu ant ku
nigo viešai taip gali kalbėti?” 
Priėjus prie tvarkūs, jis dau
giau apie kunigą jiems išpa-

BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

ĮŽANGA 50c IR 75c YPATAI

A. Višniauskas, baritonas

PROGRAMOJ DALYVAUS SEKAMI DAINININKAI:
O. KATKAUSKAITĖ, pasižymėjus radio dainininkė, iš 

Hartford, Conn.; A. VIŠNIAUSKAS, iš Bayonne, N. J.; 
J. L. KAVALIAUSKAITĖ, iš Brooklyn, N. Y.; N. HODA- 
RIK, iš New York City; RUSŲ MANDOLINŲ ORKES
TRĄ; PATS AIDO CHORAS, VYRŲ OKTETAS ir pla
čiai pagarsėjęs MERGINŲ SEKSTETAS vad. V. ŽUKO. 

Wm. Norris šešių Kavalkų Orkestrą
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Ketvirtas Puste pis

ŠIS TAS IŠ LIETUVOS
1 PRANEŠIMAI Iš KITUR

Rašo P. š.

(Tąsa)
Jaunimas Mažai Tepaiso 

Bažnyčių
Nežiūrint, kad smetoninė valdžia turi pa

darius konkordatą su Vatikanu ir laiko sa
vo atstpvą prie “šventojo sosto”, kad kuni
gų biznis būtų saugojamas nuo bedievių, 
vienok pats laikas parodo savo. Bažnyčios 
žymiai tuštėja; jaunimas labai tingiai lan
ko jas, kaip su prievarta. Atėję kaimiečiai 
miestelin, jeigu graži diena, tai daugelis 
nei kojos nekelia “dievo namuosna”. Ku
rie ir įeina, tai kai tik mišios užsibaigia ir 
kunigas nueina zakristijon persirengt sk-
kyt pamokslą, tai ne tik vaikinai, bet > ir 
merginos drožia lauk. Jie sako, kad labai 
nuobodu išbūt per mišias bažnyčioj, o jau 
jeigu reikėtų ir pamokslą išklausyt, užmig
tume bažnyčioj. Delei to nekurie kunigai 
išgudrėjo ir pamokslą sako neatsitraukę 
nuo altoriaus.

Tiesa, į atlaidus daug privažiuoja, kaip 
ir Beniau, bet jie patys sako, kad ne melstis 
važiuojame, o pasimatyt su giminėmis, pa
matyt svieto ir t. t. Atlaidai, tai vienintelė 
kaimiečių pramoga, suėjimas. Jie neturi 
tokių koncertų, balių, lošimų, kaip mes, 
amerikiečiai, kurie galim sueit tūkstantinėj 
minioj. Todėl jie ir traukia už keliolikos 
verstų į atlaidus vien tik del pramogos.

Kunigams būtų gana riesta dabartiniu 
laiku, nes jau praėjo tie laikai, kuomet 
žmonės gausiai nešė “afieras” bažnyčion, 
arba kunigui .kalėdojant, būdavo vežimus 
grūdų parsiveža iš parapijonų. Dabar ku
nigai tvirtina, kad kalėdot neapsimoka; kai 
kurią dieną vietoj naudos nuostolių turi. 
Pirmoj vietoj, tai žmonės neduosnūs, o ne- 
duosnūs ir del to, kad patys dabar viskp 
mažiau turi, negu seniau; antra, ir tikintie
ji permato, kad kunigas ir taip geriau už 
jlios gyvena. Sako, nei šeimynos, nei nie
ko, tai kam jam pilt vežimus. Be to, išsi-

kalėdojimo biznį. Vietoj “j5] 
pervažiuot, perubagaut ištisą kaimą, reikia 
trankytis per kalnus ir klonius bekelėj nuo 
kolonijos prie kitos. Skundžiasi “tėveliai”, 
kad nei pusės tiek negali apvažinėti, kaip 
sfcniau.

mės savininkas turėję tokio mokesčio "Su
mokėti klebonijai 300 litų. ,

“Neturėdamas tiek pinigų nė dabar, ūki
ninkas Kulnys nusivežė vaiką ir Gruzdžių 
parapijos bažnyčią, bet tenykštis klebonas 
jau buvo telefonu įspėtas ir atsisakė vai
ką pakrikštyti.

* Y

“Ūkin. Kulnys išdardėjo su nekrikštytu 
kūdikiu į Šiaulius, bet ir čionykštė kleboni
ja jau buvo reikiamai informuota. Išves
tas iš kantrybės ūkin. Kulnys kreipėsi į 
Šiaulių valsčiaus viršaitį, prašydamas už
registruoti; jo sūnaus gimimo faktą vals
čiaus knygose, bet viršaitis atsisakė tą pa
daryti, pasiteisindamas civilinės metrikaci
jos įstatymo nebuvimu.' Ūkin. Kulniui ne
liko nieko kito, kaip tik sukrapštyti Kužių 
klebono reikalaujamą iš jo sumą ir vežti 
savo vaiką pas jį krikštyti.”

Taigi, matote, ko kunigam nereikia “los- 
ka” prašyt, tą jie išjieškos, nenusileis, kad 
ir neturtingiausias būsi. Ot kodėl daugelis 
Lietuvos jaunesnės kartos žmonių laukia 
eivilės metrikacijos.

WORCESTER, MASS.
Prieškarinis komitetas rfengia ban- 

kietą su njuzikale programa ir pra
kalbomis. Įvyks rugsėjo (September) 
28; kalbės Povilas Skares, kuris bu
vo Sovietų Sąjungoje ir tik dab&r 
sugrįžo, jis yra čįa pasižymėjęs 
veikime ir geras kalbėtojas. Bus duo
dama gerų užkandžių, kokius gaspa- 
dinės pagamins. Pelnas skiriamas 
pasiuntimui delegato į prieškarinį 
kongresą. Atsibus Lietuvių svętairiė- 
je, 29 Endicott St. Įžanga 25 c. ypa- 
tai. f (228-229)

HARTFORD, CONN. Į į
Visi urmu 'dalyvaukime J. V. 'Ko-, 

munistų Partijos! 14 ^etinių 'sukak-/ 
tuvių parengime.

Įvyks penktadienį vakare, rųgs. 29 
dieną, Lyric -Kali, Park Street, 
Hartford, Corin. Bus prakalbos, kai- i 
bes iš New.Yorko gvėras kalbėtojas; | 
bus koncertas ir vąiždų.

Pradžia 8 vai. vakare.
įžanga tik 15c.' Bedarbiai, kurie 

turi Bedarbių Tarybos kortas įlei- 
džiajni dykai. Pirmu kartų dalĮyVdtfs 
lietuvaite smuikininke, A. Egnatai- 
te, ir lietuv. Ann. Novick, pianiste.

J. ž.
* i (228-229) ' į

<' —-------------- v ; i
DETROIT, MICH.

LDS 86 kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalio 1 d., kaijJ 2-ra 
vai. po pietų,! 1035 Caniff, arti Oak
land. Visi nariai malonėkite būti 
laiku, taipgi stengkitčs užsimokėti 
duokles, kurių yra užsilikę.

A. Varaneckiehe,- Fin. Sekr 
; , , , , . ■'[ :(228-229)

ir spalio 1. Turėsim visapusei išdis- 
kusuoti vienybės' klausimą tarpe 
Darbininkų Susivienijimo ir šj<|S' or
ganizacijos. Vajus ifiosH <Į*yWjos 
prasideda, kur yra mūsų kp. kvota 
15 najų narių j Literatūros Draugiją.

Draugiškai,
Sekr, jG. A. Janušonis.

(2281229$ t

■ ■
Trečiadienis, Rugs. 27, 1933

i •- * i i
puikią programą. . Taipgi dalyvaus 
programoje ir merginų sekstetą* 
Įžanga tik 25 scentai.

(228^229) j

[ 1 ____ _________
' ; NEWARK,;N. J.
I ĄLDLĮ) 5.1-tOs kuopos mėnesinis 
^ųsjrinkifaas įyyjtjs ketvirtadienį, rug-. 
jhėj0 (Sept.) >29;dieną, ant Jurgipės 
svetainės, 180 New York Avė., 7:30* 
valandą vakare. Visi ir visos bū
tinai atsilankykit, nes turėsime labai 
svarbius reikalus aptarti: .Išrinkti 
atstovus į prieškarinį pasaulėlį kon
gresą, kuris įvyksta, rugsėjo | 29,. 30

SCRANTON, PA. M J
Tarptautinis pąrengimab i^leištU? 

vėm delegato į prieškarinį kortgresą, 
kuris įvyks new Yorke. Parengifnas 
atsibus seredoje, 27 rugs, (Sept), In
ternational Hall, 427 .• Ląękawąna 
Ave., Scranton, Pa. M *

Visi, kurie priešingi karui ■ atsilan
kykite į šį parengimą. f . 1 1 1 :

—1—■— 1 •*""!' ’ > ■ . : < j 
į WILKESBARRE, PA. | 
Darbininkų ęentr ^comįtetas; rengiaj 

vakarienę su šokiais;. įvyks subatoje,< 
30 rugs. (Sept.), 325 E. Market St." 
Wilkes Barre, Pa. Todėl draugės ir 
draugai malonėkite dalyvauti šiame 
parengime, nes 'pelnas eis palaiky
mui darbininkų centro.( Bus gera or
kestrą šokiaihs. .Aido Choras duos

WILKES BARRE, PA.
, Aido Choras tyrės puikų išvažiavi

mą nedėlioj, 1 d. spalio, ant Valin- 
’čiaus farmos. Piknikas prasidės su-< 
batos vakare ir tęsis per visą naktį.* 
Trokas išeis nedėlios ryte, 10 valan
dą, nuo publik skvero. <

Šis puikus išvažiavimas, bus pas
kutinis, tad visi važiuokite, nes už- 
šjus .šaltam orui nebus. daugiau pro- 
goKant tyrd oro pasilinksminti. Bus 
gera muzika,, ten■yra ge;
s iš<
vis:
H

u r
tai t

vieta pa- 
jiellnkės ir 

Jįiįtie, kuriė myli- 
ę^remkite šį choro 
tyJas atsilygins ūži 
Į orgąnizacijų’

žiuri t i.’ -Važiuokitesykiu su Uis, ku
rie žino. Nebijokite lietaus, ten yira y 
tuščios mainos ir jei lytų, tai yra 
kur pasislėpti. ' ;

Komitetas.
(228-230)

i ‘t

25c

25c

čių

Kaina buvo $1.50. Dabar
Pokrovski. 320 puslapių.
Kaina buvo $1.75. Dabar

unigai Aprūpinti žeme
kunigų galas negriebia. Dali- 

^pkarpant dvaram žemes, neuž-

Rusijos Istorija. Parašė 
Labai naudinga.

Aliejus.
ta.

Atmosfera Arab Pro Gazai ir Jų Ypatybės. Para
šė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

Kaina buvo 75c. Dabar 10c«
Abi knygos kartu perkant 50c

ALDLD Skelbia Knygą Išpardavimą
Platinkite knygas. ■ Skaitykite knygas ir švieskitės. 

Turime sekamų knygų išpardavimui:

50c
Visos už $LOO

Vis tiel 
jant arbą 
miršta ir klebonijos. Nors ir nuo seniau pa
rapijos (kunigai) turėjo žemės, bet Lietu
vos valdžia dar nemažai pridėjo. Vieni ku
nigai išleidžia žemę iš. pusės, kiti pasisaindę 
darbininkų patys dirba. Laiko gerų kar
vių, kurių pieną pristatinėja į pienines, jei 
tos\randasi arti. Be darbinių arklių, di- 
džiuma^ kunigų Taikosi’ vieną ar du geru 
staininiu arkliu. Paskiau, nemenkai lupa 
žmones už šliūbus, krikštus ir kitokius 
žmonijai nereikalingus patarnavimus. Jei
gu tik. Lietuvoj įvestų civilį šliūbą, tai tik
rai galima tvirtinti, kad nemažiau 25-tas 
nuošimtis žmonių neimtų šliūbo pas kuni
gą. Jeigu nebūtų priverstinas krikštas, tai 
itfgi1 daugelis nekrikštytų vaikų. Daugu- 

• mas apie tai kalba ir laukia tokių įstaty
mų. Dabar kunigai labai nenuolaidūs : rei
kės apsivest kam, neturi pinigų—važiuok 
namo ir nesiženyk. Su krikštais irgi tas 
pkts.
/ Štai čia paduodu vieną nuotikį, apie kurį 
tilpo keliuose Lietuvos laikraščiuose. (Iš
trauka iš “L. Ž.”):

“Kaip Klebonas už Vaiko Pakrikštinimą 
į \ Paėmė 300 Litų
* “Šiaulių vąįsč., Radvilfųv kaimo ūkinin

kas Rokas Kulnys susilaukė sūnaus. Rei
kia sūnų pakrikštyti. Veža savo kūdikį 
krikštyti į Kužių parapijos bažnyčią. Bet 
parapijos klebonas Ant. Kleiba atsisako 
vaiką krikštyti, kol jo tėvas Kulnys nesu
mokės klebonijai 300 litų skolos. Mat, kun. 
Kleiba buvo apdėjęs savo parapijonus tam 
tikru mokesniu nuo ha. žemė$ bažnyčios 
statymui ir ūkininkas Kulnys—30 ha. že-

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

Kunigai Gauna Apmokėt už Poterių 
Mokinimą

Lietuvos mokyklose be paprasto mokini
mo, dar mokinama ir poterių bei katekiz
mų; išguldinėjama. senas ir naujas “testa
mentas”. Kurios mokyklos randasi toli nuo 
bažnyčių, tai yra nuo kunigų, tose tikybinį 
“mokslą” išguldinėja patys mokytojai, ne
gaudami už tai jokio ekstra mokesčio. Bet 
kur arti mokyklų yra kunigai, ten jie atei
na vieną ar du kartu savaitėj laikyt rėli- 
gines pamokas. Už kiekvieną atėjimą ir 
pabuvimą mokykloj kokį pusvalandį kuni
gas gauna ne mažiau 5 litlĮį. (Jei mokykla 
ant vietos, kunigas gauna 5 litus, o jei rei
kia eit ar važiuot toliau—6 ir 7 litai.) ,

Girdėjau vieną kunigą giriantis, kad jis 
turi nusipirkęs motorciklą ir juomi apva- 
žinėja penkias mokyklas per savaitę, už ką . . at A w w
Už ką valdžia jam moka tuos šimtus litų? 
Ogi už vaikų mulkinimą, už mokinimą po
terių bei visokių kdtekizmų. Vadinas, val
džia iš savo iždo kunigam už poterių mo
kinimą per metus išmoka šimtus tūkstan
čių litų per visas mokyklas. Ranka ran
ką mazgoja.

Bet ir Kunigus Išnaudoja Vyskupai
Kunigai irgi turi* savo išnaudotojus. 

Juos išnaudoja jųjų bosai vyskupai. Tikrai 
nežinau, ar visų vyskupijų vyskupai taip 
daro, ar tik Kaišiadorių vyskupas Kukta. 
Jis pasilaiko sau kunigų algas, kurias jie 
gauna iš valstybės iždo už vedimą metrika
cijų, tai yra už gimimų ir vedybų užrašinė- 
jimą. Nors kunigam tas labai nepatiko, 
bet jie nesipriešino.

Seniau šiuos mokesčius valdžia prisiųsda- 
vo vyskupui, o vyskupas turėjo išdalint ku
nigam, bet jis niekad nei cento kunigams 
nedavęs. Bet*nesenai, kuomet Smetonos 
valdžia apsipyko su vyskupais, kunigų al-į 
gas pradėjo siųst tiesiai patiem kunigam! 
Kunigai nusidžiaugė, gaudami, kelis šimri 
tus litų metams. Bet jie peilgau džiaugė
si tais pinigais’: vyskupas Kukta . griežtai 
pareikalavo grąžint jam šavo algas, kurias 
gavo iš valdžios. Kunigai sujudo, manė pa
sipriešint, pradėjo nekurie; slaptai tartis 
nepildyt vyskupo reikalavimo. Bet kur čiaį 
tau kunigai organizuosis prieš vyskupą 
Kaišiadorių vyskupijoj yra apie 80 kunigų;; 
nei vienas nenori pradėt “buntą.” Julę ir 
tarpe kunigų yra vyskupo šnigų. Prisimp 
nė jie ištikimybės vyskupui priesaiką, pa
bijojo, kad netektų su tono, ir nusiramino 
—krapšto iš kišenių litus ir siunčia vysku
pui.. . . ' * . ,

Gi vyskupas Kukta Kaišiadoryse šiuo 
krizio laiku pasistatė didelį gražų, keturių 
augštų mūro namą. Vienas kunigas man 
išsitarė, kad to namo pastatymas kainavo 
apie 400,000 litų. Sakoma, yra apie 30 
kambarių. Vis tai už .tamsių biednų para- 
pijonų pinigus. • '

(Tąsa bus.)

$4.50 Vertės Leninizmo Raštą už $1.00
Komunizmo A-B-C. Parašė Bucliarinas. Tai ge- 

riausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapitalis
tinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės ir 
karai. Turi 208 puslapius ir gražiai apdar- 
ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis. Kiekvienas darbininkas privalo 

i ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda- 
j ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Istorija Amerikos Darbininką Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga 

ant geros popieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių,' gerai apdarytą.

’ ’ 1 1 ‘ ' Kairia bUVo’ $1.50. Dabar 25c
Klasių kovos Istorija Amerikoje. Paraše A. Bim-

'i ba. Kiekvienas datbininkas ir darbininkė pri
valo perskaityti šią knygą. Gražiai apdary

ta ir turi 608 puslapių /
Kaina buvo $2.25. Dabar 50c

’ ‘ I

Darbininkiškų Brošiūrų už 25c. Visos už $1.00

Darbininką Sveikata už $1.00
, “Darbininkų Sveikata.” Šią, knygą parašė Dr. J. 

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. -Atspausdinta ant labai geros popeiros 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais. (

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $l«00
ALDLD kuopoms ir dariams tik 25c

$5.00 Vertės Marksizmo Raštą už $1.00
Liudoviką Bonaparto Brumerio-18-ji ir Pietiečių
Karas Francijoje.. Parašyta K. Markso. Būtinai 

reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 25c

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių,- gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kaina buvo $150. Dabar 25c

Karolio Markso Teorijos. Sistema. Parašė L. B. Bu
din. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 336

h puslapių, Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Į Vienas tomas Lenino Raštų 25ę

■ i ' '■ ''f; --r ‘

’■ a « * ' Visos knygos tik $1.00
• ■ iį? > ; , ■, ' '■ : |\ ■' ’

; Trys Knygos Apie Religiją už $1.00 -
i ’ - J 1 ’• ■ ' s<- ' )

Religiją. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulaitis.
*. ? Kriygri turį 250 puslapių. Gražiai apdaryta, 

įšaiškiiia iš krir atsirado visokie “šventieji,” 
“štėbūklai,” ‘^šventės” ir t.t. Tikras šaltinis ži
rnį ąpie tikėjimą; j Kaina 75c

Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kunigas P. Viliū- 
nas. Tai gana Įdomi knygelė. Puslapių 56.
I \ Kaina 5c

Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W.
M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

t

Kaina buvo $1.25 Dabar 25č
Visos kartu už $1.00

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c.
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 

Knyga, labai naudinga ir verta kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

įdomiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas. Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimą, darbininkų kovas ir ant jų puolimus, 
bei kankinimus kalėjimuose. 320 puslapių. 
Gražiai apdaryta. Kaina buvo $1.75. Dabar 50c

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny
ga. 364 puslapių. Ka»na 50c

Abi knygos tik $1.00

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Kovos 

Vokietijoje. Knyga labai Įdomi, nes joje ap-
• rašoma Vokietijos socialpatriotų išdavystės ir 

kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla-
i pių. Apdaryta. Kaina buvo $1.25. Dabar

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga. 256 puslapių. Apdaryta.

Faktai Apie Sovietų Sąjungą
Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Parašė drg.

R. Mizara. Knyga turi 300 puslapių; Daug 
paveikslų iš Sovietų Sąjungos gyvenimo. Nau
dingiausia knyga dabartiniu metu. Tai istorija 
15-kos metų gyvavimo darbininkų ir valstie- 

valdžios. Kaina $1.50. Dabar tik 75c

įvairios Apysakos
Knyga turi 800 puslapių, gražiai apdary- 
Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton 

Sinclair. Apysaka ,labai užimanti ir naudin
ga. Kaina buvo $2.50. Dabar $1.00

Karas Lietuvoje. Parašė M. Gromov, vertė D. M. 
Šolomskas. Viena iš gražiausių ir geriausių 
apysakų iš pereito karo, kuris buvo’ apėmęs 
ir Lietuvos teritoriją. Turi 224 puslapių.

Kaina tik 35c
SPALIS IR KITOS APYSAKOS, šioje knygoje yra 

keturios apysakos. “Spalis,” apie bolševikų 
revoljuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš labiausiai traukiančių 
apysakų iš karo prieš generolą Vrangelį ir 
“Ar Girdi Jų Balsus?” apysaka iš' Amerikos 
farmerių kovų, ši knyga turi 288 puslapių ir 
yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-
Jos kaina $1.25, bet Šio išpardavimo metu'tik 
$1.00. Kas dabar stos į ALDLD, tai gaus ją 
veltui.

i < i .u;i 11 i* > .» ■ '■ • i ,

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE 
KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM

Kas Pirks už $3.00 Knygą Vertės, Gaus tik už $2.50•
Prie Kiekvieno Knygą Seto Duodame Visai Veltui 

Knygą “ŠVYTURYS,” Kuri Turi 288 Puslapių, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkišką Eilią Knyga

■' . ‘I

čekius ir money orderius* išrašykite vaidu J. J. Kash 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
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kenktas Puslapis
J—k

po-

Jonas Paliulis

MAINIERIŲ KOVA ĮKAITUS

V

JU 
jų

darbininkams 
apie

žada į J. Vals- 
antras šnipas J.

3. Unijos nusitarė laukti 48 va
landas del prezidento atsakymo. 
Ant rytojaus, Wilsono sekretorius, 
Tumulty, atsiuntė telegramą, kad 
nėra galimybių sušaukti konfe
renciją su Plieno Trustu, ir kad 
jis nieko nesakąs, ką unijos turė
tų daryti. Aišku, kad unijos tu
rėjo veikti.

prezidentas VVilsonas 
informuotas apie tikrąją si-

Apie jį paduodamos sekan
čios iriformacijos:buvo

tuaciją plieno industrijoj, kad vi
si darbininkai reikalauja konfe
rencijos su bosais, kurioj jie ga
lėtų paduoti savo reikalavimas, jis 
pripažino Komiteto teisę tai da
ryti. Jis irgi sutiko panaudoti sa
vo “Įtekmę,” prašant Gary, kad 
įsai eitų į konferenciją su darbi- 
inkais.

2. Visa savaitė praėjo. Nė žo
džio nuo prezidento. Sąlygos bu
vo stačiai baisios. Kompanijos 
pirmą šūvį paleido. Jie tūkstan
čiais atleidinėjo darbininkus. Uni
jos nebegalėjo daugiaus laukti. • 
Jie davė Wilsonui žinoti, kad jie 
susirinks rugsėjo 9 d. tartis apie 
tuojautinį veikimą.

4. Tada tapo nuskirta rugsėjo 
22 d. kaipo streiko diena. Lig iš 
dangaus netikėta kas iškrito. Ry
tiniai laikraščidi paskėlbe telegra
mą nuo Tumulty, sakant, kad jis 
prašęs mus atidėti streiką. Mes 
net akis pasitrynėm.*. Jo telegra
ma . nieko tokio nerašė.’ Paskui' 
aplaikėme telegramą nuo Gomp*; ■ 
erso, prašant,1 kad mes atidėtume 
streiką iki spalio 6 d.

Streikuoja Draiveriai

Trečiadienis, Rugs. 27, 1938 
............. . ■ ................  ■m.................... ’

1919 Metais Plieno Darbininku Streikas Braižiniai DAN RICO
(Sulig Wm. Z. Foster1© knygos—“1919 Steel Strike/’)

O štai ir kitas asmuo, kuris 
irgi išdavineja darbininkus 
licijai—Jonas Paliulis.

Policijos šnipas. Faktiškai 
yra žinomas, kad daug darbia 
ninku įvėlė į policijos rankas 
už menkniekius. Ir seka po
litinį darbininkų judėjimą. 
Darbininkai turi jo saugotis 
kaipo šnipo.

Draugai iš Kanados prane
ša, būk J. Krasauskas dabar
tiniu laiku randasi Chicagoje 
ar kuriam kitam J. Valstijų 
mieste. Būk 
tijas vykti ir 
Paliulis.

Patartina
saugotis ir pranešti 
niekšystes visiems lietuviams, 
kaip greitai jie kur pasirodys.

Komunistas.

NEW HAVEN, Conn. — 
Du tūkstančiai Connecticut 
valstijos trokų draivėrių pa
skelbė streiką. Tavorų kil
nojimas trokais visai supa- 
raližuotas. Skelbiamas ge- 
neralis streikas. Darbinin
kai reikalauja 48 valandų 
savaitės, algų pakėlimo, ge
resnių darbo sąlygų ir uni
jos pripažinimo.

Kazokai Saugoja Skebus—Darbininkai Gerai 
1 Laikosi—Išdavikams Nesiseka

Visi Waterburio ir Aplinkinių Miestų Lietuviai, 
Būkite Vilijos Choro Vakarienėje Rugsėjo 30 d.

Ir Australija Tvirčiau 
Ginkluojasi

SIDNEY. — Australijos 
valdžia nutarė tuoj aus pa
didinti apsiginklavimą. Bū
sianti sudrūtinta sausžemio 
armija ir karo laivynas. 
Valdžia taip pat gaminsian
ti daugiau karinių orlai
viu, c- •

dų, mokėti algą mokytojui ir 
dar įvairiems mažmožiams. O 
jo iždas šiandien yra tuščias. 
Taigi yra rengiama vakarienė, 
su muzikale programa, kuri 
įvyks ateinančią subatą vaka
re, rugsėjo 30 d., Lietuvių Par
ke. Įžanga prieinama—po 75 
centus, ypatai.

Visi Waterburio ir kitu*- I 
miestų draugai ir draugės, esą- j 
te kviečiami dalyvauti šioj va
karienėj. Jūsų dalyvavimas| 
padidins Vilijos Choro iždą ir 
sustiprins choro narių dvasią, 
kas šiuo momentu ; 
reikalinga. Taigi visi būkite 
vakarienėje! •

Rengimo Komisija.
(228-231)

Kaip Waterburio, taip ir ki
tų miestų lietuviams darbinin
kams yra žinomas Vilijos Cho
ras, kuris visada patarnauja 
darbininkiškiems parengimam - 
be jokio atlyginimo. Jis dai
navo ir dainuoja naujausias 
revoliucines dainas, šaukda- 
damas darbininkus į kovą už 
geresnį rytojų. Vilijos Choras 
taipgi niekad nepamiršta visų 
darbininkų kovų, kurios tiktai 
buvo bei šiandien yra: jis ją
sias rėmė ir remia visais gali
mais būdais.

Chorūi yra reikalinga turėti 
pinigų—-užsimokėti randas už 
praktikų, vietą, pasipirkti gai-

žinota, kad jie gavo leidimą 
susirinkti į Public School. Iš 
ten visi, persirengę, trauks į 
kasyklas.

Pikietuotojai drūfino savo 
eiles, kad atlaikyki streiklau
žius. Tačiaus tuo tarpu mo
kyklos direktorius užprotesta
vo prieš naudojimą mokyklos 
skebams. Tuomet jų energija 
nupuolė ų ėmė trauktis. Pi
kietuotojai juos palydėjo tam 
tikrais obalsiais. Vadinasi, 
pikietuotojų buvo didelis lai-

daugiausia skebauja. Tad 
pačių streiklaužių ūpas nupuo
lė.

Rugsėjo 15 dieną nieko 
daug neįvyko. Valdo viską 
kazokai. ‘8'0 moterų nuėjo pas 
majorą Derby. Bet pastara
sis nesirodė. Sakoma, kad ji
sai nebuvo namieje. Moterys 
reikalavo, kad miestas iš
trauktų kazokus. Paskiaus 
moterys nuėjo pas šerifą Wil
liams, bet ir tas “nesirado na
mieje”. • Tuomet kreiptasi 
prie policijos viršininko Rad
way. Tasai padarė taip pat. 
Kuomet pamatė moteris atei
nant, tai užsirakino savo raš
tinėj.

Tokiu būdu moterys nieko 
nelaimėjo iš tų ponų. Beje, 
dar reikia priminti, kad 50 
moterų buvo areštuota. Vė-j 
liaus visos būvo paleistos. , •

Vyrų areštuotą: Van Stor- 
cke—5; Leggetts Creek—3; 
Capause—-3. Visi jau paleisti.

Rugsėjo 17 dieną buvo dų' 
pik.ietuotojų mitingai. Prie 
naujosios unijos prisidėjo dvi 
kąsyklos. . , ■ ,

Rugsėjo; 18 dieną išsprog-' 
dinta UMWA ex-prezidento, 
W. Breneno, namas. Brene,- 
nas iš U.M.W.A. ' gauna po 
$9.50 į dieną kompensacijos. 
Paskiaus jisai yra Van Storck 
kasyklos prezidentas ir dar 
keliuose komitetuose dalyvau
ja. Iš ko šitas ponas jau ge
rai yra prisižėręs pinigėlių. 
Todėl jisai ir gina senąją uni
ja. -j

Tai tokia streiko eina nuo 
rugpjūčio 31 pienes iki 18 
dienai rugsėjo. Kaip streikas 
eis toliaus—parašysiu vėliaus.

Tamošiaus Draugas.

Mandžurijoj Pradėjo Siausti 
Epidemija

SCRANTON, PA. — Kaip 
seni šio miesto gyventojai pa
sakoja, tai čia nėra buvę to
kių kovų, kokios yra dabar. 
O tos kovos yra todėl, kad 
darbininkų priespauda padi
dėjo ir darbininkai ją jau ne
gali pakęsti.

Kaip gerai jau visiems yra 
žioma, tai Scrantone yra tik 
kasyklų pramonė. Kitų išdir- 
bysčių Čia veik nėra. Kasyk
lose dabar sąlygos nepaken
čiamos.

Įvesta skubumo sistemą, 
Įdėta elektrinės masinusį ckuL 
rios niekuomet nepailsta. Tad 
natūraliam žmogui su jomis 
labai sunku paspėti. Prie tų 
mašinų duoda darbininkų taip 

* # mažai, kad jie veik negali pa
spėti duoti mašinai pilnai dar- 

į ▼ bo. O kuomet tik nespėja,, tai 
darbininkui bosas gali pasa
kyti tu “too slow.” Tada darbi- 
kus varo laukan iš darbo, nes 
dabar bedarbių laukia lauke 
galybės.

Darbininkai neturi nei kam 
pasiskųsti. Unija nieko nevei
kia, kad pagerinti tas darbo 

F sąlygas. Buvo drąsesnių dar
bininkų, kurie unijos susirin- 
kime pakėlė klausimą apie tas 

x ‘7 nepakenčiamas darbo sąlygas. 
Bet kas laimėta? Kaip tik jie 
spėjo prasitarti, taip greitai 
jų įrankiai jau buvo išgaben
ti į viršų iš kasyklos.

Kiti darbininkai ir jaučia 
tą neteisybę, bet kenčia dan
tis sukandę išdirba. Ir tai 
■dar neviskas. Kompanijos pra
dėjo pavergti darbininkus ne 
tik fiziškai, bet ir protiniai. 
Bosai pradėjo nuo unijos vir
šininkų rinkimų. Kiekvieno 
skyriaus .bosas įsako darbinin
kams, už ką jie turi balsuoti.

Darbininkai kartais užgiria 
bosų pastatytus kandidatus, o 
kaip kada ir pasipriešina. Bo
są tuos kandidatus paleidžia 
balsavimo dieną (žinoma, su 
pi nu atlyginimu) iš darbo, 

. kad jie galėtų eiti ir agituoti, 
kad už juos balsuotų. O tuos 
darbininkus, kurie pasižada 
balsuoti už bosų kandidatus, 
tai paleidžia iš darbo balsavi
mo dienoje apty^iai|. « Darbu
kus, kurie pasipriešina balsuo
ti už bosų pastatytus kandida
tus, tai bosai visaip persekio
ja. Ir kuomet tik suranda 
progą, tai juos ir pašalina iš 
darbo.

Bet ir to negana. Bosai su
rado, kad galima išrinkti uni
jos viršininkai ir be eilinių na
rių nubalsavimo. Tai nėra 
jokia paslaptis, kad jie tokį 
“balsavimą” praktikuoja. Juk 
taip išrinkta prezidentas Boy
lanas ir visa eilė kitų viršinin
kų. J I

Mes nedėtume taip daug 
domės, kaip jie išrinkti, jei jie 
gintų darbininkų reikalus. Ra
čiaus jie gina bosų ir kompa-

nijų reikalus ir tuo pačiu sy
kiu sakosi esą unijos viršinin
kai, kurie turėtų ginti darbi
ninkų reikalus.

Rugsėjo 20 dieną įvyko su
sirinkimas, kuriame 
Cappelini, Maloney, 
tarę su bosais, uždraudė dar- i 
bininkams streikuoti. Jei kas * 
eis į streiką, tai bus išmesti, 
iš darbo. Unijos viršininkai ; 
net notas iškabino. Tad jie | • 
taip ir padarė. Išmetė iš 
Capause kasyklos 25 darbinin
kus.

kalbėjo
Jie susi-. _..imejimas.

Rugsėjo 6 dieną pavėlavau
T į pikieto Aeiles. Nuėjęs jau 
. i radau daug permainų. Boyla-

I nas gavo iš pavieto 80 kazo- 
*.v įjcų pagelbos. Bet ir pastarie- 

pikietuo- 
arti

MUKDEN. — Įvairiuose 
i Mandžurijos kampuose pra
dėjo siausti pavojinga epi
demija. Iš susirgusių ta li

vrą labai miršta 90 nuoš. Kai ku-

Protestuoja Prieš Deportavi
mą Antonovo

riose vietose sulaikyti trau- 
! kiniai nuo vaikštinėjimo, 
j idant neleidus epidemijai 
plėstis į naujus distriktus.

prie

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!apie
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dar- 
juos

Juozas Krasauskas ' 
šnipas ir Provokatorius

30 
bet 
700

Dėlto kiler 'Strėi'kas.
Angliakasių Streikas 

Nesulaužomas

diena streiko (2 
buvo masinė. Pikie- 
apvaldė veik visą 
Policija jautėsi bejė-

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ” ‘

ji negalėjo nugalėti 
tojų, tik neprileido 
kasyklų.

Boylanas suvarė
I streiklaužių į kasyklą, 

Mainierių streikas nesulau- kuomet reikalinga apie 
žomas, nepaisant, kad prieš ' darbininkų, tai negalėjo dirb- 
juos sutraukta visos juodosios 
jėgos. Policija ir U.M.W.A. 
vadai eina prieš darbininkus. 
Pradžia šio streiko yra, tai iš
metimas iš darbo 26 darbinin
kų tik todėl, kad jie dalyva
vo naujos unijos masiniame 
susirinkime. i

Paskiaus, kuomet šertoji uni
ja atsisakė veikti, tai darbinin
kai kreipėsi į’naują uniją, kuri 
paskelbė streiką 31 dieną rug
pjūčio. Iš karto nebuvo taip 
skaitlingi pikietai. Bet jau an
trą dieną (rugsėjo 1) streiko, 
susirinko daug pikietuotojų. 
Sakoma, kad buvo apie 3,000. 
Policija uždraudė pikietuoti 
ant gelžkelio, leido tik ant 
gatvių. Paskiaus padaryta 
spaudimas į miesto valdžią 
laimėta leidimas pikietuoti 
ant gelžkelio.

Trečia 
rugsėjo) 
tuo.tojai 
miestą, 
gė ir pyko, žiūrėdama į mai 
nierius. 
dėjimąs) 
rankose, 
kirtimas 
T.

ti. Todėl Boylanas-Dorsey 
landžiojo po darbininkų stu- 
bas ir prašė darbininkus eiti 
dirbti. Kitiems, kurie paty
rę, siūle net po lo dol. į die
ną. Bet taip darė Ir darbinin
kai, kurie streikuoja. Jie ėjo 
į stubas ir atkalbinėjo darbi
ninkus nuo skebavimo. Tokiu 
būdu dirbančių darbininkų 
skaičius sumažėjo, vieton di
dėti.

Streikuojančių yra 10,300. 
Rugsėjo 14 dieną rasta negy
vas žmogus. Buvo paskelbta, 
kad tai italas ar portugalas. 
Manyta^ kad tuom nupuldys 
darbininkų ūpą. Bet paga- 
liaus, po tikram ištyrimui, tai 
pasirodė, kad airys. O airiai

NEW YORK. — Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas pasiuntė darbo komisio- 
nierkai Perkins reikalavi
mą, kad iš naujo būtų paim
tas svarstyti valdžios įsaky
mas išdeportuoti draugą 
Antonovą, Detroito darbi
ninką. Apsigynimas protes
tuoja prieš bandymą tą dar
bininką išdeportuoti.

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai, , 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto,' nes “Laisve” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Kanados ir Amerikos Darbininkai, Saugo
kitės Šnipų—.J. Krasausko ir J. Paliulio

Grafikas (miesto ju- 
buvo pikietuotojų 

Buvo mažas susi- 
policisto su moteria 

Policistas ją nugalėjo ir
išsuko pirštą. Vyrai kovojo 
su streiklaužiais, kurie bandė 
eiti darban—grąžino juos at
gal, namo.

Pikieto eilės stovėjo po tris 
pakaitas. Vieni eina namo, 
tai kiti pikietuoja. Buvo pi- 
kietuojama ir naktį.

Rugsėjo 3-4 buvo šventė. 
Boylano bernas Dorsey pa
skelbė, kad antradienį, rugsė
jo 5 d., streikas bus sulaužy
tas, nes jisai ves skebus dar
ban per pikietų eiles. Ta
čiaus darbininkų, ūpą tie pas
kalai nenupuldė* bet dar pa
didino. Maį /eriai nutarė pa
daryti pasipriešinimą, nepai
sant jokių lėšų ir atmušti Boy- 
lano-Dorsey atakas.

Rugsėjo 5 diepą darbinin
kai susirinko drąsiau. Jie bu
vo ginkluoti lazdomis. Mote
rys nešiojosi šluotkočius ir- ki
tus,įrankįus. Pikietuotojų žval
gai vaktavo, iš kur Boylano-
Dorsey streiklaužiai ateis. Su-balševikais.

“Darbininkų žodis”, 
nas lietuvių darbininkų Kana
doj, išeinantis Toronte, talpi
na persergėjimus visiems lie
tuviams saugotis dviejų lietu
vių šnipų, kurie sukinėjasi tar
pe darbininkų ir paskui išda- 
vinėja revoliucinius darbinin
kus, ypač komunistus, Kana
dos kapitalistinei valdžiai.

Apie vieną jų, šnipą Juozą 
Krasauską, suteikiama štai 
kokių informacijų :

Jau nuo senai J. Krasaus
kas buvo įtariamas šnipinėji
me ir skundime revoliucinių 
darbininkų ir jų organizacijų. 
Kuomet buvo numatyta, kad 
jis įskundė policijai Bangos 
Chorą, būk perstato “komu
nistinį” veikalą ir pardavinė
ja tikietus, neturėdamas leidi
mo, tai nutarta neleisti jį į pa
rengimus visai. Tada vasario 
26 d. J. Krasauskas galutinai 
pasirodė; kas jis yra, kuomet 
į parengimą atėjo su detekty
vais. Kada neleido eiti jam, į 
parengimą, tai jis įėjo su de
tektyvais ir'pirštu rodė į 
bininkus, vadindamas

J. Krasauskas paeina iš Sei
nų apskr., Šventežerio vals
čiaus, Teizių kaimo’. Vidutinio 
ūgio, apie 35 m. amžiaus, vei
das raupuotas ir viršutinė lū
pa atrodo kaip dubeltava, ka
da jis juokiasi. Kalba lietu
viškai ir lenkiškai.

Rdikia darbininkams jo sau
gotis kaipo provokatoriaus ir 
šriipo. >

J, Krasauskas “Dirvos” ko 
respondentas^;

NOVEMBER

“LAISVES”
KONCERTĄ?

Brooklyn^

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 
DAKTARAI:

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

Ofišo valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 6 valandai vakare.

iš ryto iki 9 vai. vakare.
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DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave- Brooklyn, N.



BeštaB Puslapis

bet!

Šį Vakarą į Prakalbas Bedarbiams Žinotina
papkornai” if

Atvirame Ore Susirinkimas Šiandien

Komisija.

salė-

paveikė

Koncertą Girdėjęs.

Choro Pirmininkas.

darbininkų įdomi vakarui
Telephone, Evergreen 6-5310

tf

mūsų reikalavi- 
lieka mums būti 
ne lepšiais, ir

dirbtuvių 
pradėjome 
kovodami 

nes gražu-

Freemano 
pasirūpinti 
pakėlimą, 
darbinin-

bus 
bus 
kad

prieš tokį 
atvirą streik-

“Laisvės” sve- 
(Sept.) 30 d., 
Prasidės ,8-tą

kriaušiai dar 
streikuoti

šaukia- 
seredos 

Lai-

streike, tai
sprūsta iš

Pasinaudokite proga kolei pre
kes numažintos abelnai ant visų 
fotografijų kaip tai, vaikučių pra
dedant mokyklas, šeimynoms, ves
tuvėms ir pavienoms ypatoms.

M. KIČU AS FOTOGRAFAS 
kampas Union Avė.

499 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Išgirskite Patyrimus, įspūdžius ir Palygi 
nimus Apie Sovietus ir Lietuvą

su- 
St. 
pa-

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

gas, utėlė ir mergina.” Ir tuo- 
mi didžiuotis irgi prastas una- 
ras.

šios gražios;

orui,• 
SI

8 vai.,
Būkite visi.

Ten Eyck St. Bedarbių
Komitetas.

VYRAI IR MOTERIS
KURIEMS REIKALINGA

Viršutiniai ir Apatiniai Setai Dantų ar Bridges ir kurie Negalite 
Reguliariai Ūžsitnoketi Deųtistinę Kainą, pasirinkite laiką 

lankykite specialėmis dienomis:

Nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vakare
nuo 10 vai. iš Ryto iki i po Pietų

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

i (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Ąyenue) 
BROOKLYN, N- Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike). •

LIGOS: Odos, kraują ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po Dietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

Xniy Pasitarimai ir Jt'įOO 
-rifll egzaminavimas

• lz ’ Kampas 1st Avenue
■ • l - New York City

Kliniko ir Dispensary Kainos ■ ,
Ekzamįnaęija Veltui—Priimame Savaitines Mokestis <

V , .n .n ■ / ..... '---------- -  ■ .....................................

- • palieki juos nejudinęs, tai ir 
šnekant žmonės tą. mato ir suprap- 

’ ta.

Peiiktadienį ) 
šeštadienį )

Sekmadienį,

DR. B. SHIFERSON
463 East 14th Street;

< XT.

Telefonas: Stagg 2-9105

i DR. A. PETRIKĄ
■ (PĖTRick)

į DTNTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

i ‘ Brooklyn, N. Y.
Į X-Spindulių Diagnoza i
! . pažo Anestetiką

» Valandos’: nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare

! Penktadieniais ir šventadieniais
I • tik susitarus . '

. ., Z- ■» ». t' ' -t ... i 4.’ /. 7 .>• . . *■ . : ....
V > r, > V I t • 1 : ■' '•* ' t ■■ ' <■ « ; ’< ' ■ ■ 1

EAISVi '

šiandien, 8-tą vai. vakare 
sirinkite ant kampo Grand 
Extension ir Havemeyer St. 
siklausyti atvirame ore prakal
bų drg. A. Bimbos ir kitų ko
munistų kandidatų—apie Vokie
tijos hitlerizmą, apie kovą prieš 
fašizmą, apie komunistų imty
nes šiame rinkimų vajuje už 
dirbančiųjų ir bedarbių reika
lus, : 1

Kliaučiai 4 Dirbtuvių 
Rengiasi Kovoti už 

Algų Pakėlimą

Draugai bedarbiai ir mažai 
dirbanti! Kapitalistinė spauda 
diena iš dienos rašo apie grę
siantį badą ir skurdą ateinan
čią žiemą. Jie sako, kad, ne
žiūrint NRA, ateinanti žiema 
bus rekordinė bado žiema. Pa
tariu pasiskaityti “Daily 
News” už rugs. 25 d. ant 13 
puslapio.

Jau ne kartą ir ne du visi 
bedarbiai buvo šaukiami į su
sirinkimus, prisirengimui žie
mai. Bet pasirodo, kad Roo- 
sevelto NaRAi daug 
nors į nekuriuos.

Dabar atvėsus 
mas susirinkimas 
vakarą, šiandien 
svės” svetainėje.

Sekmadienio Vakare “Laisves” Svetainėje Kalbės Drg. J. 
P. Milleris, “Vilnies” Administratorius, Ką Tiktai Sugrįžęs 
Iš Sovietų Sąjungos ir Lietuvos

( * r'
Pirmiaus vieni kalbėtojai, ap

silankę Lietuvoj, mums papasa
kodavo apie Lietuvą; kiti, pa
buvoję Sovietų šalyje ir sugrįžę 
nupiešdavo mums, ką. matė ir 
girdėjo darbininkų respdblikoje. 
Bet ^abar dar pirmą sykį turė
sime kalbėtoją, kuris viešėjo, 
važinėjo ir tėmijo dalykus ir 
Lietuvoje, ir Sovietų Sąjungoj. 
Tai drg. J. P. Milleris, “Vil
nies” administratorius. Jis 
kalbės ateinantį Į . sekmadienį, 
spalio 1 d., 7-tą vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, kampe 
Lorimer ir Ten Eyck Sts., Broo
klyne.

Girdėsime . ne tik patyrimus 
ir įspūdžius iš abiejų šalių, bet 
ir pirštu prikišamus palygini
mus apie permainas ir būklę

Lietuvoj ir Sovietų Respublikoj. 
Tai itin bus interesinga.

Keičiasi šis tas ir Lietuvoj— 
sužinosite, ar gerojon, ar blogo- 
jon pusėn; bet ypač skubotai 
darosi atmainos Sovietų pramo
nėje, ūkyj, kultūroj ir gyveni
me. Todėl, jeigu kas, sakysi
me, girdėjo kalbėtoją sugrįžus 
iš Sovietų trejetą mėnesių atgal; 
tai čia vėl sužinos'ko'naujo iš 
kalbėtojo, kuris ką' tik sugrįžtą 
iš tos šalies,- kaip kad dabai* 
drg. Milleris.

Patys nusitarkime dalyvauti 
tose prakalbos? ir dar kiekvie
nas atsiveskime po keletą žmo
nių.

Kviečia
Kom. Partijos Liet. Frakcija.

įvairumai. Visi tie pasismagį-! 
nimai kaštuos tiktai 15 centą, 
įžangos prie durų. '’I

Vikri orkestrą grieš šokiams;’ 
sako, taip grieš, kad niekas l 
nenorėtų pasieniais sėdėti, 
visiem kojos krųtėtų šokti.

• Prie pasilinksminimo 
įvairių užkandžių, tarp jų 
rudeninių gardėsių, kaip 
švieži, sultingi vaisiai, obuoliai, 
saldieji komai, 
kiti. ' ;

Nepamirškite 
pramogėlės—Rudeninių ' Šokių, 
kuriuos rengia Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Jaunuolių 
Kuopa, rugsėjo 30 d. . į

Nare.

Šalaviejaus, Mičulio, Yuške- 
vičiaus ir Kaspersko dirbtuvė
se, dirbančiose J. 
darbą, prisiėjo 
apie jų uždarbio 
nes pragyvenimas
kų jau pakilo, o toji firma ma
žai moka už savo darbą. Tad 
dirbtuvių komitetas atėjo į 
Ekzekutyvį Boardą ir pareika
lavo, kad imtų kokį nors vei
kimą, kad pakelti darbinin
kams uždarbį. Ekzekutyvis 
Boardas apsvarstė komisijos 
reikalavimą, kad iš kapitalistų 
gražumu neišpeši, reikia kovo
ti. Tas klausimas buvo atneš
tas į Amalgameitų .griaučių su
sirinkimą. Susirinkimas pilnai 
E. B. poziciją užgyrė vienbal
siai; *

Po nepaprasto susirinkimo, 
delegatas A. Bubnys stropiai 
sušaukė visų keturių dirbtuvių 
susirinkimą, norėdamas patir
ti, ką darbininkai sakys, ar su
tiks streikuoti prieš J. Freed- 
maną, idant gauti daugiau pi
nigų už žiponus. Darbininkai 
apsvarstė ir nubalsavo strei
kuoti, iki gaus pakelti daugiau 
pinigų už savo darbą.

Nieko nelaukę, išrinko ko
misiją iš kožnos dirbtuvės po 
vieną žmogų ir eiti pas uni
jos menedžierius į Joint Boar
dą ir reikalauti, kad priverstų 
J. Freedmaną mokėti tokį pat 
praisą, kaip ir kitos firmos už 
tokį pat darbą moka. Mene
džierius Hollanderis pareiškė: 
“Sustokite dirbę, nes kiti pi
giau nedirbs J. Freedmano 
darbo.” Toks pareiškimas Hol
landers įvarė tūliems komisi
jos nariams kinkų drebėjimą. 
Net vienas ir Elczekutyvio Bo
ard^ narys ir ex-delegatas isr 
teriškai suriko: “Jūs norite 
prieš firmą ‘hold up’ padaryti, 
firmą prarasti! Dabar jūs 
gausite pinigų, o paskum pra
rasite firmą, kurios darbą dir
ba keturios dirbtuvės.”

Stebėtina, kad žmonės save 
skaitosi' “atstovais” darbinin
kų reikalų, bet trukdo darbi
ninkus, kada jie reikalauja 
geresnio gyvenimo.

Tokius J'vadus” kriaučiai 
tu retų' ’pasiųsti /kiaulių ganyti,

Mes, tų keturių 
darbininkai, kaip 
darbą, ir tęskime, 
už didesnes algas, 
mu negausime.

Pildomosios Tarybos didžiu
ma atstovų ir delegatai taip 
pat pritaria 
mama, tai tik 
kovotojais, o 
mes gausime

IŠ Kostumerišky Kriau- 
čią-Bušelmany Streiko

Baimės prieš ėjimą į pikie^ 
tus daugiausia suteikia “bai
dyklės.” Prie kiekvienos dar
bavietės, mat, pastatyta po ke
letą šnipų ir gensterių, nes 
kiekvienas streikierys ar pra
eivis greit juos pastebi; o pa
žinti juos yra gana lengva: 
jie yra pasirėdę gražiomis 
drapanomis ir vis daugiausia 
trepsi apie tą patį daiktą, 
apsižioję storus cigarus, lyg 
paršas buroką. O jiems darb
daviai riebiai užmoka—po 10 
iki 15 dolerių per dieną laike 
streiko. Tokias algas gauda
mi, šie niekšdariai gali prikim
šti savo “živatą” iki ausų ir 
persismardinti cigarų nikotino 
.dūmais, žiūrėdami į juos, 
streikuojanti darbininkai ma
to kapitalistinės sistemos pa
veikslą, stovintį sau prieš akis.

Ateis tas laikas, kad tokie 
baidyklės bus pastatyti į “ka
napes” žvirbliams baidyti, o 
dabartiniame surėdyme jie 
baido darbininkus, kad nerei
kalautų iš bosų daugiau algos, 
o vely sutiktų badu mirti.

Supraskite, darbininkai, kad 
mes patys šaukiame streikus ir 
kad ne kas kitas, bet mes 
patys turime pikietuoti darba
vietes, parodant ištikimybę sa
vo reikalams ir 
klasei abelnai.

Tamkiūtės Vadovauja
mas Koncertas Pavyko

Pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėj, buvo duo
dama Ansamblio koncertas. 
Visokių pakraipų žmonių suė
jo veik pilna svetainė. Matyt, 
kad ir piniginės naudos liks 
nemažai.

Kas link sumokinimo daini
ninkų harmoningai-muzikaliai 
dainuot; muzikaliai-įvairių 
dainų repertuaro, tai reikia 
atiduoti Tamkiutei garbės žo
dis, nors ne visų jų turinį iš 
darbininkiško atžvilgio galima 
būtų užgirti.

Ji dar pirmu sykiu pasirodė 
scenoje, kapo ' dainininkų ir. 
dainų vedėja, tačiaus šiūo pa
sirodymu pirštu bakstelėjo ir 
seniems chorvedžiams į nosis, 
kad va šitaip atlikite darbą, 
jeigu norite būti chorvedžiais.

Šitas koncertas tai,. galima 
sakyti, buvo liaudies dainų de
monstravimas, kurios publikai 
daugiau patiko, negu operų , . . ..
arijų ryliavimas ir-dar sveti- ,^ki dalykai, kad jeigu tik 
ma, nesuprantama kalba.

Girdėjau žmones i 
kad panašius koncertus Aido 
Choras duodavo kokią penkio- 
liką metų atgal. Vadinasi, kas 
koncertų lankytojams patinka, 
jie tą ilgai atmena.

Programos išpildyme jokių 
“žvaigždžių” nei “mėnulių” 
nebuvo; viską atliko vienuoli
ka dainininkų, penkios mergi
nos ir šeši vyrai, kurie daina
vo visi sykiu, o paskui sekė 
vyrų sekstetas, merginų trio 
ir solo.

Delei vienos vyrų dainuotas 
dainos reikia daryti pastabą, 
nes joje skamba va kokia ne
sąmonė : •

O-ho! Lietuvos kareivėliai, 
niekad nedejuoja,

Visad greiti, visad linksmi’, 
sau dainas dainuoja.

Lietus lyja, dąfgąnota ar 
giedrį dienelė,

Kareivėliams viskas tinka, 
skamba jų dainelė.

Matyt, jog šiuos į)džiųs ra
šė ura-patriotas, kad pąro-

Draugai Aidięčiai! Jūs visi 
gerai žinote, kad mūsų kon
certas, kuris įvyks sekmadienį, 
8 d. spalio-October, Labor 
Lyceum svetainėje, jau visai 
netoli. Tokiu būdu stengkitės 
visi ir visos būti laiku dainų 
pamokose, kad galėtume savo 
koncerte pasirodyti su tinka
mai sumokytom dainom.

Kas neprib.us į šias paskuti
nes pamokas, ir nesimokius 
dainuoti sykiu su kitais cho
ristais, 'tas laike koncerto ne
galės eiti ant estrados dainuo
ti-

, U^piirškitė tą seną posakį, 
kad aš moku visas dainas, ir 
man nereikalingos pamokos su 
kitais dainininkais. Kas dau
giau mokinasi, tas daugiau ir 
pasirodo mokytu bile kokiame 
darbe. O dainos ir muzika

IDS Jaunuoliu Kuopos 
Rudeniniai Šokiai

Derliaus suėmimo, arba rude
niniai šokiai bus 
tainėje, rugsėjo 
subatos vakare, 
vai.

Priruošta yra
programa -— baiiūnų žaidimai, 
obuolių gaudymo žaismė ir kiti

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
—(_—- ) t . .

Amerikos Lietuvių /Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
pirmos kuopos susirinkimas 
įvyks ‘ateinantį ketvirtadienį, 
rugsėjo .28 d., “Laisvės
j e, 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. Višndauskas.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

1
 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

r • Į ■ ,
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

mobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
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Trečiadienis, Rugs. 27, 1933
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LORIMER RESTAURANT
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. • • -

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and Mth Street 
Chatham Square
Desbrossęs and • Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias Ir chroniikas vyry ir 

moterų ligas kraujo Ur odos 
Padarau iityrimus kraujo ir iiaputno

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

New Xork, N. Y.
Valandos Prižnfimot

Ryte nuo 10 Iki L Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2186 

-- --- --- -- ---- -
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JONAS STOKES
FOTOGRAFAS į

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujty vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi. -

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

f

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
A b e 1 nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegirhAs bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZIN8
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

O kaip šiame 
paskutinė lentelė 
bosų pakojų siuvimo pramonė
je, kur tvirčiausiais jų pilio
riais skaitėsi formų ir#audeklų 
kirpėjai.

Kirpėjai priima siuvėjų pa
kvietimą ir vienas po kitam 
išeina į streiką. Raportas pa
rodė, kad su rugsėjo 21 d. į 
streiko lauką atėjo 35 kirpė
jai.

Todėl NRA komisija 21 d. džius Svietui, jog Lietuvos ka- 
rugsėjo ir paskelbė, kad visi' riuomenėje tai biblijoj mini- 
streikieriai turi grįžti į darbą, imas dangiškas gyvenimas. Bet 
reiškia, be laimėjimų..

Rugsėjo 21 d. įvykųsįame 
kostiimeriškų kriaučių susirin
kime buvo išrinkta -komitetas 
iš 9 nafių ir pasiųstas į NRA, 
kad protestuotų 
NRA komisijos 
laužiavimą.

Minimų rūšių 
___ , __ tik pradėjo tikrai streikuoti 

tą, ką jau kiti rugsėjo 25 d.; o pereitas ke-
kriaučiai senai g^una. Svyra- lias savaites tai daugiausia bu-
vimui ir drebėjimui vietos ne
turi būti. Visi, kaip vienas, 
turime stoti, o gausime iš J. 
Freedmano daugiau pinigų už 
drabužių pasiuvimą.

Leonas Marinka*

vo tik priširengimai prie strei
ko.

Daugiau visi darbuokimės, o 
nėra abejonės, kad tuomet strei
kas bus laimėtas. • ■

A. 'Mureik<L

tuom' pačiu sykių pavertė tą 
kareivėlį bejausmiu žmogum, 
samanotu kelmu ir sykiu pus
pročiu : ar jam š^ta ar šalta, 
lyja ar gražu,-—rėkia.ir rėkia. 
Atrodo, kad Liet, kariuofnenė 
tai čielas durnanamis. i '■

Pagal,iaųs, kur. jQs girdėjo
te, kad buržuazinės armijos 
kareivis, neturėdamas papras
čiausių civilių teisių, viską 
perneštų be jokių dejavimų ir 
murmėjimų ? .Juk tai neišlaiko 
mažiausias kritikos. '• ’ . ’ ?

O kad juos hierginoš myli, 
tai irgi nieko naujo. Juk net 
lietuviška patarlė va kaip 
skamba: “Ęareivį myli—var-

mm km mm mm mm mm

TEL. STAGG' 
2-5043

NOTARY 
PUBLIC

INCMATHEW P- SALLAS 
( B ( E LA U SKAS) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRA.hlD ST. BROOKLYN, N. Y.

MŪSU IŠTAIGI. ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEZAM IŠ VISU. ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl. AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PĄRVEŽTL TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
prižiūrėt;. Duodam' gražiu vietą, savo 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. . , ( ;

' 1 b;VlŠAlŠ TAIS REIKALAIS KREIPKltES (MUS, O MES 
KUOGERIAUŠ|AI PATARNAUSĮM.

MUSU RAŠTINI ATDARA 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

■ \ Willianuburghe:
252 Berry St., . r Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street . i ■ t
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms Lr subatoma 
t nuo S iki 7:10 vah vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas 11. 2Srd St.

NED1LIOMI3
Nuo 10 iki U vai. ;l# ryto




