
^Šaukia Padėti Utah ir || į?
N. M. Mainieriams

Darbo Unijų Vienybės 
Lyga išleido atsišaukimą į 

> visas revoliucines unijas ir 
į visus darbininkus, kad pa
remtų kovą Utah ir New 
Mexico mainierių. Tie dar
bininkai veda kovą prieš 
baisiausi valdžios ir bosų te
rorą ir už teisę organizuo
tis. Jie kovoja po Naciona- 

i | lės Mainierių Unijos vėlia- 
j/a. Lyga ragina darbininkus 
eiti tiems kovotojams tai-, 
kon, paremiant juos finan
siniai.

Plieno Darbininkai Kovos
Lauke

GARY, Ind. — Standard- 
Forgings kompanijos, darbi
ninkų streikas eina pirmyn 
visu smarkumu. Pikietas 
vedamas masiniai. Miesto 
majoras įsakė policijai pi- 
kietą išvaikyti, bet darbi- 

**ninkai atsakė dar didesniu 
pikietafimu. Darbininkai 
veda kovą revoliucinės Me
talo ir Plieno Darbininkų 
Unijos.

FORDO DARBININKAI STOJA J KOVĄ 
PRIEŠ NRA ALGŲ NUKAPOJIMĄ

(Nuo “L.” Specialio 
Korespondento )

. CHESTER, Pa. — čia 
rugsėjo 26 d. išėjo į streiką 
virš keturi tūkstančiai For
do Motor kompanijos darbi
ninkų prieš algų kaipo jimą, 
kuomet, čionai atskrido 

^^MėŲmasai Erelis” ir nusi
leido ant Fordo alginių ver
gų su savo 32 valandų dar
bo savaite ir $16 alga. Dar
bininkai pamatė, kad ateina 
tikras badas. Visi lig vie
nam apleido dirbtuvę ir nu
tarė organizuotai kovoti už 
didesnę duonos plutą.

Kuomet darbininkai ap
leido dirbtuvę, tai prie dirb
tuvės vartų susispietė keli 
tūkstančiai darbininkų ir 
pikietavo. Prie jų prisidė- 

^jo ir bedarbiai. Paskui 
darbininkai numaršavo į 
Ukrainų svetainę ir atlaikė 
susirinkimą. Surinkta $15 
del įsigijimo Amerikos Dar
bo Federacijos čarterio.

Turiū pasakyti, kad ligi 
šioliai Chesterio darbininkai 
nebuvo organizuoti nei vie
noje industrijoje. O čia ran
dasi didžiausias plieno fab
rikas ir. audimo pramonės 
dirbtuvės ir t. t. Bet at
skridus “ereliui” su nuka
potomis algomis, darbinin
kai supurtė savo kupras

JIE PRIPAŽĮSTA, KAD VIENUOLIKAI 
MILIONU BEDARBIU GRŪMOJA BADAS

Amerikos Darbo Federa
cijos lyderiai susivienijo su 
Roosevelto . valdžia, kad 
pravesti NRA gyvenimam 
Jie virto valdžios agentūra 
kovai prieš darbininkus. Jie 
kartu su Roosevelto agen
tais blofino, kad bedarbė 
tuo jaus išnyks, kad su La

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Streiko Brangiai SUGRIOVĖ HITLERIO VALDŽIOS SUOKALBIO 

Atsieina

• SANTA FE, New Mexi
co.—Valdžia pasiuntė naci- 
onalę gvardiją sulaužymui 
mainierių streiko. Tam tik
slui jau išleista iš valstijos 
iždo $22,000. Jau ir buržu
azinė spauda pradėjo pro
testuoti prieš šitas išlaidas. 
Sako, kad sulaužymas strei
ko gali lėšuoti iki $100,000!

prieš alkį, nes pragyveni
mas yra nesvietiškai paki
lęs. * i

Pirmiau čia darbininkai 
dirbo po 40 valandų į savai
tę ir gaudavo po 50 centų 
už valandą, arba $25 į sa
vaitę. Bet atsiradus “ere
liui,” darbo valandos tapo 
sumažintos iki 32 valandų į 
savaitę, bet tuo pdčiu sykiu 
ir algos nukapotos ant $9.

Čia streikuojanti Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jos darbininkai turime la
bai atsargiai daboti lyde
rius, ^kad neparduotų mūsų 
reikalų bosams. Mums pra
eitis parodo, kad Darbo 
Federacijos vadai yra pri
darę daug šunybių.

“Uždarykime Visas Fordo
Dirbtuves”, Šaukia
Darbininkai

EDGEWATER, N. J. — 
Rugsėjo 28 d. čionai pribu
vo net dvylika šimtų auto
mobilių darbininkų iš Ches
ter, Pa., ir pikietavo Fordo 
dirbtuvę. Streikieriai atva
žiavo 250 automobilių. Toks 
puikus kovojančių darbinin
kų solidarumas! Išvesta į 
streiką ir šio miesto Fordo 
dirbtuvė. •>"

Darbininkų* obalsis toks: 
“Uždarykime visas Fordo 
dirbtuves.” ' ! ‘ / 

bor Day į darbą sugrįš Šeši 
milionai bedarbių.

Bet dabar Green jau sa
ko, kad gal tik apie 3,000,- 
000 bedarbių gaus darbo 
šiemet. O vienuolika milio- 
nų bedarbių pasiliks per žie
mą be jokio ♦darbo. Jiems 
grūmoja alkis ir šaltis!

KORTAS; DARBININKAS UŽGINČIJO, KAD JIS 
GIRDĖJO PROVOKAT. LUBBE PASIKALBĖJIMĄ

ti prieš

LEIPZIG, Vokietija.
Rugsėjo 28 d. kruvinieji fa
šistai sudėjo ant stalo visas 
kortas, kad .prisikabinus 
prie komunistų vadų. Jie 
ištraukė tūlą provokatorių, 
narį Hitlerio partijoj pa
skelbė jį bedarbiu] darbinin
ku ir pastatė liū 
komunistus. ^įssub^erįmas 
neva girdėjęs,'-’kaip Lubbe, 
Bienge-dtr Zachow kalbėję 
apuT reikalingumą sudegin
ti reichstagą, būk Bienge ir 
Zachow esą komunistai ir 
panaudoję Lubbe gaisro 
reikalams. To provokato
riaus vardas yra Panknin.

Paušauktas liudyti Za
chow. Šis darbininkas 
griežčiausia pareiškė, kad 
Panknin yra melagius ir

“BEDARBE YRA DIEVO DOVANA GE
RIEM ŽMONĖMS”, PASAKĖ POPIEŽIUS

VATIKANO MIESTAS. 
—•Rugsėjo 28 d. pas popie
žių Pijų XI atsilankė 450 
bedarbių katalikų prašyti 
palaiminimo nuo katalikų 
bažnyčios galvos. Papa iš
skėtė rankas, iškėlė jas la
bai augštai ir šaukė:

“Jeigu dieviškoji provi- 
dencija padarė taip, kad 
jūs netekote darbo, tai jisai 
tą padarė del jūsų pačių ge
rovės. Dabar, neturėdami 
darbo, jūs daug geriau įver
tinsite darbą, kada jį gausi- 

KA MES TURIME DARYTI, KAD IŠGELBĖJUS 
VOKIETIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS VADUS

Amerikos r e v o 1 i uciniai kad Amerikos darbininkai 
laikys Hitlerio teismą atsa
komybėje' už kaltinamųjų 
apsaugojimą. . >■ j

4. Protestuękit prieę Hit
lerio terorą Vokietijoje.

1 5. Visuose visų organiza-' 
cijų susirinkimuose reikia 
priimti protesto rezoliucijas 
ir tuoj aus /pasiųsti arti
miausiam Vokietijos konsu
latui.

darbininkai negali sėdėti 
sudėję rankas, kuomet 'Vo
kietijos Hitleriniai budeliai 
galanda kirvį nukirtimui 
galvų mūsų draugams Torg- 
ler, Dimitrov, Popov ii* Ta- 
nev. Turime eiti darbinin
kų vądams pagelbon; kad iš- 

‘plėšus juos iš fašistų ran- 
kų.

1. Visi konsulatai turi 
būt paplukdyti protestų re
zoliucijose. Reikia reika
lauti, kad, Hitlerio valdžia 
paleistų draugus Torgler, 
Dimitrov, Popov ir Tanev.

2. Reikia, reikalauti, kad 
tiems draugams būtų leista 
L^ipzigo teisme laisvai, ne
varžomai save ginti. , *

jį. Reikia pareikšti Hitle
riu valdžios konsulatams, 

niekšas, kad jokio panašaus 
pasikalbėjimo niekados ne
buvo ir kad Zachow nieka
dos nėra buvęs Komunistų 
Partijos nariu.

Fašistų spauda jau atvi
rai kalba apie tikruosius šio 
teismo prieš komunistus tik
slus. Pavyzdžiui, “Neueste 
Nachricten” rašo: “Šio tei
smo tikslą gali suprasti tik 
tas žmogus, kuris turi isto
rines perspektyvas. • Tikslas 
yra tame, kad sunaikinantį 
smūgį užduoti pasauliniam 
komunizmui.”

Bet fašistai 
jeigu jie mano, 
dymaš keturių 
jau sunaikins patį pasaulinį 
komunizmą.

apsirinka, 
kad nužu- 
komunistų

te. Tas faktas, kad jūs ne
turite medžiaginio darbo; > 
nesulaiko jus nuo atlikimo 
dvasinio darbo.”

Dar kartą popiežius iškė
lė augštai rankas ir sugrįžo 
atgal į savo puikiausiai iš
puoštą palocių, palikdamas 
šiųitus bedarbių badui ir 
vargui. Reikia atminti, 
kad popiežius kasmet turi 
įplaukų apie du milionu do
lerių grynais pinigais. Tad 
jam nesunku tyčiotis iš al
kanų bedarbių.

500 Merginę Streikuoja
CHICAGO, Ill. — Stew- 

art-Warner dirbtuvės penki 
šimtai darbininkių paskelbė 
streiką prieš nukapojimą al
gų, Darbininkes organizuo
jasi ir reikalauja algų pa
kėlimo ir pagerinimo darbo 
sąlygų.

I j j i ' i t

Japonijos Imperialistai
Teisina Apsiginklavimą

TOKYO. — Japonijos im
perialistai pradėjo teisintis 
pasauliui, kodėl jie tvirtina 
armiją ir karinį laivyną. 
Jau atvirai kalbama, kad 
jie ginkluojąs karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Girdi, 
mus ginkluotis verčia “So
vietų Sąjungos prisirengi
mas.” Tuo tarpu Sovietų 
Sąjunga atvejų atvejais yra 
pasiūlius Japonijai nepuoli
mo sutartį, kurią Japonijos 
valdžia kožnu kartu atmeta.

Lindbergas Pripažįsta 
Sovietu Atsiekimus

Ameriko-MASKVA.
nams lakūnams Lindber-

’ I • ’ I

gams čionai buvo surengta 
vakarienė, Lindberg as 
trumpai kalbėjo ir išsireiš
kė: ■ , .? ' - •/ ” >

. . T;f ,. , ' \ ■
“Ši šalis ypatingai tinka

ma aviacijos išsivystymui, 
ties tai yra žemė didelių to
lumų. Jūsų atsiekimai pa
darė didelį įspūdį, į mane. 
Jūsų techniškais atsieki- 
mais neprisieina abejoti, pa
mačius jūsų naują .statybą 
ir bandymo laboratorijas.’ 
Ištikrųjų, mudu trokštame 
sugrįžti už dviejų metų ir 
pamatyti jūsų dabartinių 
bandymų rezultatus pavers
tus į tikrenybę.”
' Ponia Lindbergienė pasa
kė : “Aš turiu už garbę sėdėt 
kartu su Sovietų moterimis 
lakūnais, kurios dalyvauja 
kartu su vyrais išvystyme 
Šio mokslo.”

Vakarienėj dalyvavo taip 
pat senatorius . McAdoo, iš 
Californijos, ir Reynolds iš 
North Carolina. McĄęloo 
pasakė: “Stebiną mane fe- 
nomeniški atsiekimai, ku- 
riuos aš čionai mačiau.”

» ' i ’ !1> . ( • l / 1

Amerikonai Senatoriai 
Konfernoja su Sovietais

MASKVA.—Čionai ameri
konai senatoriai McAdoo ir 
Reynolds turėjo konferenci
ją su Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų komisaru 
draugu Litvinovu. Pasikal
bėjimo tikslas nepaduotas. 
Kalbos eina, kad jie kalbė
josi apie Amerikos pripaži
nimą Sovietų valdžios, nors 
McAdoo tvirtina, kad jo mi
sija Sovietų Sąjungoj yra 
“grynąi privatiškas daly
kas.” 1

PRIEŠKARINĮ KONGRESĄ UŽGYRE115 
NACI0NAL1Ų ORGANIZACIJŲ, KURIOS 

SUDĖTINAI TURI 800,000 NARIU
New Yorke eina Jungti

nių Valstijų Prieškarinis 
Kongresas. Kongresas se
sijas laiko St. Nicholas Are
na, West 66th St. ir Co
lumbus Ave.

Šį kongresą ‘ yra užgyrę 
net šimtas penkiolika nacio
nalinių organizacijų, kurių 
abelna narystė siekia aštuo
nis šimtus tūkstančių. Ke
lios yra farmerių organiza
cijos. * Nemažai yra pasisa
kę už kongresą Amerikos 
Darbo Federacijos lokalų ir 
prisiuntę delegatus.

Tolimesnė Eiga Audėjų Streiko; Masiniame
Susirinkime Vienbalsiai Nubalsavo Stovėti 

Kovos Lauke ir Streiką Pilnai Laimėti
EASTON, j .jPĄ.-r-Nepavykus 

jokiu būdu sudemoralizuoti 
streikierių eiles, rugsėjo 20 d. 
p. Thompson, UTW vietinis 
vadas, sušaukė masinį mitingą, 
idant dar kartą išbandyti strei
kierių nusistatymą, t. y., leisti 
balsavimui grįžti, ar ne į ša
pas. Tai buvo paskutinis triu- 
pas pono Thompson©. Šis mi
tingas buvo skaitlingiausias iš 
visų. Po visų pranešimų ir 
kalbų elta prie balsavimo. Bal
suota atsistojimu. Visi, kaip 
vienas balsavo už tęsimą strei
ko. Su tuo pono Thompson© 
žvaigždė visai užgęso ir sekan
čią dieną išdūmė į Hazeltoną, 
Pa. ' - U;
/Dabar jau faktinai streikui 
vadovauja Nacionalė Audėjų 
Unija. Tiesa, pereitą savaitę
formaliai tapo perorganizuo-,ir atliekama kiti organizaciniai 
tas UTW 1660; lokalas į Ame-,reikalai.
rican Federation of Silk Work
ers, valdyba nauja išrinkta ir 
visi kiti formališkumai atlikta, 
tačiaus principai tie patys, 
kaif) ir UTW ir streike mažą 
rolę lošia. Nežiūrint to, Na
cionalė Unija tuojališ atsikrei
pė į minimą lokalą sudarymui 
bendro fronto streike. Fede
racinės unijos, vadukai kad ir 
neatmetė (tiesioginiai bendrą 
frontą, bet nedarė jokių žings
nių. Reiškia, Thompson© po- 
______ ___ —X_—;——:——

PASIRAŠĖ SUTARTĮ; EėT DAR NEŽINO, KA 
PASAKYS STREIKUOJANTI MAINIERIAI

PITTSBURGH, Pa. — 
Anglies Savininkų Susivie
nijimas ir United Mine 
Workers unijos lyderiai pa
sirašė sutartį delei streikuo
jančių mainierių. Pirma
dienį sutartis įeina gaiion. 
Mainieriai bus varomi į dar
bą. Sutartyje kasyklų 1 sa- 
vihinkai prižadėjo palaikyti

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

Komunistų Partija ir vi
sos revoliucinės organizaci
jos šį prieškarinį kongresą 
pilniausia remia. Iš karto 
ir Socialistų Partija buvo 
užgyrus, bet paskui vadai 
pabėgo. Tačiaus tarpe de
legatų randasi nemažai at
stovų nuo įvairių socialis
tams simpatizuojančių or
ganizacijų.

Kongrese dalyvauja gra
žus būrys lietuvių delegatų. 
Ypatingai skaitlingai atsto
vaujamas mūsų lietuvių 
jaunuolių judėjimas.

litika pasiliko ta pati ir jam 
prasišalinus nuo scenos, Vie
nok eiliniai nariai per vadų 
galvas stoja petys petin su 
NTWU ir tuomi užkerta kelią 
demoralizatoriams. Tai .geras 
reiškinys, todėl streikieriai 
taip kovingai ir laikosi.

Rugsėjo 21 ir 22 tapo su
mobilizuota pikietai ir mašino
mis nuvažiuoja į apielinkės 
miestelius, kaip Bath, Pa., ir 
Milford, N. J., ir iš ten ištrau
kiama iš visų audinyčių darbi
ninkai į streiką. Kaip kur 
patys bosai uždaro šapas iš
vengimui “triubelio”, kitur 
smarkiai pasipriešina, bet ne
atsilaiko prieš streikierius.

• Rug. 23 d. įvyksta NTWU 
narių susirinkimas, nutariama 
šaukti masinį mitingą ant ry
tojaus. Pasidalinama darbais

Nedėldienio ryte, 24 d.,
įvyksta masinis mitingas. De
legacija į Patersoną išduoda 
platų raportą. Taipgi buvo 
raportuota rezultatai iš suei
gos su vietinių fabrikantų at
stovais. Fabrikantų argumen
tas yra tekis, kad jie neturį 
galės daryti ką nors, nes dar 
yra vietų, kur nėra streiko ir 
atskirai nedarys nieko, nes su
rišti su NRA ir tt.

(Tąsa 5-tam pusi.)

“check-up” sistemą ir kas 
mėnuo iš kiekvieno mainie- 
rio algos išrokuos po $1 ir 
atiduos United Mine Work
ers lyderiams.

Bet tie patys lyderiai abe
joja, ar mainieriai priims 
jų sutartį, kurios sudary
me jie neturėjo/jokio balso. 
Bus griežto pasipriešinimo.
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Istorinis Kongresas Kovai 
Prieš Karą ir Fašizmą 

, t > '▼ I . " • f ‘ '

Vakar, rugsėjo 29 d., oficialiai prasidėjo Anti-Kari- 
nis ir Anti-Fašistinis Kongresas, kuris turės .nepapras
tos reikšmės. Kongrese, kaip jau buvo pranešta, daly
vaus ne tiktai Amerikos įvairių darbininkų ir intelektua
lų organizacijų atstovai, bet ir Europos. Dalyvaus toki 
dideli ir pasauliniai žinomi žmonės, kaip Henrikas Bar- 
bussę4 Kongresas ruošiamas bendro fronto pagrindais. 
Iš kąrtcrbttvo apsiėmusi dalyvauti ir Amerikos socialistų 
partijū, bet po kiek laiko—atsisakė, surasdama priežas
tį, būk, girdi, ją komunistai šmeižią, todėl ji negalėsianti 
dalyvauti. Neveizint vadų nutarimų, vistiek kongrese 
dalyvaus gera dalis eilinių socialistų. / L .

Kongresas įvyksta tuo laiku; kada fašizmas Vokietijoj 
yra pačiame įsiutime ir kada kapitalistinis pasaulis pata
po parako bačka, laukiančia tiktai degtuko. Kur nepa
žvelgsi, matysi ženklus, rodančius karo pavojų.

Štai, Amerikos atstovas Albanijai, Mr.; Bernstein, už
vakar pareiškė spaudos korespondentams Paryžiuje, kad 
Balkanų šalyse yra stiprus įsitikinimas, jog karas neiš
vengiamas ir jis būsiąs ne vėliau, kaip 1935 metais.

Iš Paryžiaus kita žinia skelbia, kad tarpe Franci jos ir 
Vokietkos "sentikiai įtempti del prekybos 
/pasidariusi nepriimtina Francijai. Korė

sutarties, kuri 
nepriimtina Francijai. Korespondentas žy- 

ihix jog tarpe tų dviejų kraštų ekonominis karas verda 
nepaprastai aštrus. Tai anksčiau ar vėliau gali privesti 
priė' militarinio karo. , .

Opiausia padėtis, žinoma, yra Tolimuose Rytuose. 
Labor Research Assn. suteikia platesnių žinių apie To
limuosius Rytus, kuriuose šeimininkauja Japonijos impe
rialistai, pradėję, savo žygį Mukdene rugsėjo 18-tą' dieną, 
1931.' Sekanti faktai rodo karo artėjimų: 11 1 ‘

1. Vienvalingi Chinįjjąą darbininkų laimėjimai rytinė
se ir šiaurinėse provincijose, grąsindami Jungtinių Vals
tijų, Japonijos ir Didžiosios Britanijos interesam.

2. Nutraukimas derybų tarpe Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos delei pardavimo Rusijos dalies Chihiško Rytų 
Gelžkelio. Kadangi Japonija užėmė Mandžuriją ir Jehol 
provinciją, tai didžiuma gelžkelio jau jos kontrolėje. ,

3. Slaptas gelžkelio tiesimas šiaurinėje Mandžurijoj, 
prie Sibiro rubežiaus; tai daro Japonija.

4. Japonija slaptai tiesia 22 pėdų pločio plentą, nuo 
Harbino iki Amūro upei; taipgi ji pląnuoja užbaigti 
2,500 mylių ilgumo militarinio kelio šiaurinėj Mandžuri
joj. Šitie nauji žygiai transportacijoj padės Japonijai 
pasiųsti armiją į tas vietas, kur jai labiausiai bus reika-

5. Japonija taisosi šiaurinėj Korėjoj prieplauką, kaipo 
komercinį lenktyniuotoją prieš Vladivostoką, ir kaipo pa
togią vietą pristatymui kariuomenės ir daiktų, jei įvyktų 
karas su Sovietų Sąjunga.

6. Jungtinių Valstijų paskyrimas $238,000,000 šarvuot
laivių statymui, kas padaryta neva atsižvelgiant į pagel- 
bą bedarbiams, bet tikrumoj—ruošimuisi prįe naujo ka
ro. z

7. Atsižiūrėdamas į tai, Japonijos admirolas Osumi rei
kalauja pernagrinejimo Londono sutarties delei |aivų 
būdavo j imo, ta prasme, kad Japonijai būtų leista statyti 
7.3 laibai prieš Amerikos 10. .

8. Japonijos karo ministeris Araki reikalauja paskirt 
$265,000,000 “apsigynimui.” Jei parlaūientas 'tai pada
rys, sako Araki, tai jis neišvaikysiąs jo. .

Tarpe Japonijos ir Jungtinių Valstijų komeręįius ka
ras Tolimuose Rytuose paaštrėjo taip, kad jis bile laiku 
gali išsiveržti į atvirą susikirtimą—ginkluotą susikir
timą.

Šitie ir kiti dalykai rodo imperialistinio karo pavojaus 
didumą.' '

šiuo tarpų 57 šalys išleidžia 4f bilioųų dolerjų metams 
karo reikalams. Tik vienos J. ,V. tšleĮd^ia $88,333 į va
landą, $2,000,000 į dieną užlaikymui armijos ir laivyno.

Kapitalistinės sistemos gončai šaukia už naujas terito
rijas, už naujas rinkas.

Kruvinasis Hitleris su savo valdžia andai atvirai pa
reiškė savo geismus: užpulti ant Sovietų Sąjungos ir pa
grobti dalį arba visą Sovietinę Ukrainą, pasidalinimui 
tarpe Vokietijos ir Lenkijos! <■ < f

Japonija šiomis dienomis suareštavo keletą SSSR, pi
liečių, dirbančių prie Chiniško Rytų Gelžkelio, kurio pu
sė priklauso Sovietams. J

Vadinasi, imperialistai, besimaudami tarpe savęs, yŲ.
suomct turi galvoj vyriausią sau pavojų, Sovietų Sąjun
gą, kurią jie gatavi pasmaugti bile valandą, jei tik pa-

........ ..--- - , ...........—
Spėką Suvienijimas!

Keletas savaičių praslin
ko nuo pasirodymo atsišau
kimo į narius ir nares LDSA 
iy ALDLD kaslink suvieni
jimo šių dviejų organizaci
jų. Tame atsišaukime yra 
patiektas planas kaip ir ko
kiais pamatais suvienijimas 
būtų vykinamas ir kaip su
derinus darbą, apjungus A 
LDLD ir LDSA. Taipgi 
yra rūginama, kad kiekvie
nas ir kįekviena imtų daly-' 
vumą diskusijose, duotų 
prie to plano naujus pasiū
lymus bei pagerinimus ir 
taip toliau. . ? ,:

Tačįąus iki šiol dar labai 
mažai ■ buvo < ? atsiliepimų, 
ypač i spaudoj. Ir spren
džiant iš to, darosi išvada, 
kad “visi” sutinka su pa
skelbtu vienybės planu ir tik 
laukia referendumo, nubal
suoti ir bus užbaigta, šio 
rašinio autorius nesiskubi
no imti balso tuo klausimu, 
taipgi, pasiremdamas tuo, 
kad stojąs'.už sujungimą 
LDSA ir ALDLD visu šim
tu nuošimčiu. Mano buvo 
manyta, kad su paskelbimu 
atsišaukimo bus nemažai 
diskusijų už ir prieš, nes 
ypatiškai bei^ kuopose svar-4 
stant vienybės klausimą te
ko girdėti įvairių minčių.

Kad yra įvairių minčių, 
ypatingai LDSA kuopose, 
tai faktas. ..Šian ir ten par 
statomi .argumentai prieš 
suvienijimą, bet viešumon 
neišeinama per spaudą. 
Draūgės ir draugai, dabar 
'yra' diskūsijii1 periodas net 
iki naujų, jneįų. Sųvienijį-t 
mas LDSA ir, ALDLD yra 
rimtas klausimas ir privalo
me visapusiai tą klausimą 
išnagrinėti pirm negu dary
sime galutinus žingsnius su
vienijimui šių dviejų orga
nizacijų. Niekuomet nerei
kia laukti to laiko, kaip jau 
bus įvykęs faktas ir tik po 
tam j ieškoti įvairių “blogy
bių,” kad tąs prastai pada
ryta ir tas negerai, taip 
kaip pavyzdžiui d. J. D. Slie
kas po ALDLD suvažiavi
mo išėjo prieš žurnalo lei
dimą, o pirm suvažiavimo 
prieš žurnalą nei žodžio. 
Arba vėl, d. K. Arminas pir
ma Jaunuolių Suvažiavimo 
pasiūlymų jokių nepridavė, 
bet praėjus . suvažiavimui, 
tuomet jau surado “prastas”

tai, tuomet griebkimės už 
darbo prąvedįmui tų tarimų 
gyvenimam s

Dar žodis apie “mechąniš- 
kumą.” Nekuriem'š atrodo, 
kad vartojama mechanišku- 
mas pravedime kokio nors 
užmanymo. Paprastai sako
ma: “ką gi gelbės, vistiek 
mano balsas nieko nereiš
kia; ką jie nori tą ir daro,” 
.bet jfci kiekvienąs ir kiek
viena atydžiai sektų bent 
kurio klausimo eigą, bei iš
studijuotų pasiūlymus skir
tingų draugų; tai tuomet 
pianymąs( apie bent kokį 
mechaniškųmą ,dingsta. ,Vi
suomet tas pasiūlymas tam
pa 'priimamas, kuris di
džiumai ' išrodo geriau pri
taikomas prie

» 1" . ■ — 1   — -........... : i 1 • if“1 ...................... t ‘i" "i ■"    r «■

^cn° rymotame !jaUno ^nieriO L# 
klausime apart C. Sekreto- T ■ q
rėš, Juk sdvienijimas šių kas is Sovietų Sąjungos 
dviejų organizacijų priklau-jj' T *r , ;• 
so ne vien centram; tai yra «> x .
visų narių reikalas įr turi-1 . emia.u ^Pa įtraukos is 
me" apie tai kalbėti ir svar-1 ais^0’ ^uų patašė Ameri- 
sįvįį " ' ; \ | k o s lietu vis-darbininkas

\ v. . . . Jmainierys. Tai jaunas, Ame-
Kaip pradžioje jau minė- riko j gimęs ir augęs drau- 

jau, kad stoviu visu šimtu1 gas, dirbęs kietosios anglies 
nuošimčių už sujungimą A. kasyklose, o dabar gyvenąs 
LDLD ir LDSA. Su planu, i Don Basse, Sovietu Sajun- 
suvienijimui, taipgi sutinku, j jr ten dirba angliųka- 
kad yra geras ir priimtinas' sį0 darbą. Parašęs kai’ ku- 
kiekvienam ir kiekvienai. rjų dalykų apie save,, toliau 
Suvienijus šias dvi organL jis rago: , j>

zacijas bus daug energijos 
sutaupyta, taipgi ir lėšų, o _ ,
darbo bus padarytą net daur |nes ’. Jnas dalykas^ 
giau, nes pasinaikins rieriih- &el ai ^a&. ,lr
žai bereikalingų techniškų 
darbų.

Pamatiniai imant klausi-
gyvęnimo. mą, išvada pasidaro viena: 

Augščiau išdėstyti sakiniai I abiejų organizacijų tikslai \ . •» T* • 1 • 1 — n • • •gana atsako apie mechaniš- 
kumą, kur kalbama apie ve
dimą diskusijų pirm ir po 
įvykio, tokiu būdu nėra rei
kalo daugiau kalbėtis Mes 
žinomę, kad to pasėmus nė
ra. Atsišaukime:į narius ir 
nares ALDLD ir LDSA vie
nybės klausime mes suran
dame planą, kuris yra de- 
mokratiškesnis ir už demo- 
kratiškiausį. Ko dabar dar 
reikia, M tai daugiau dis-'H
kusijų ant šio patiekto pla
no. Būtų geru dalyku, kad 
draugės moterys išreikštų 
savo mintis., Kol kas riesi-

viėnodi, veikimo būdai irgi 
nesiskiria. Na, tai kas gi yra 
to ji | “skerspainė” suvieniji
mo? Girdisi balsai su atsa
kymu: “Organizacijos var
dai ir lytis.” Bet toji “bar
jerą” gyvenime jau senai 
panaikinta. Dirbtuvėje prie 
mašinų bosai darbininkus 
neskirsto pagal lytį. Kova 
prieš bosus yra bendra 
abiejų lyčių darbininkų kla
sės. Sukoncentruotos spė
kos kovoje visuomet dau
giau laimi. Eikime sykiu 
su gyvenimu.

V. Lienius.

TRUMPMENOS
, Mes turime šiuo tarpu Vi

są eilę rinkliavų kampaųi-. 
jų. Renkam aukas:— 
Vokietijos Komunistu. Par-

Lietuvos Komunistų Parti
jai.

Daily Workeriui (į $40,000 
fondą).

Miestavų rinkimų kampa- 
jai (New Yorke).

Tik nesenai rinkome pasvei
kinimus J. V. Kompar-

Pasiuntimui delegato - jau
nuolio į Paryžiaus anti
karinį kongresą. { 
Šitos tai didžiosios mūsų 

kampanijos, šalę jų randa
si mažesnių, lokalinių. Pra
vedant jas, aišku, iš priešų 
tenka susidurti visokių prU 
metimų—dažniausiai be jo-

rezoliucijas, kurios tapo su-1 kjo. pagrindo tie primeti
mai! ' Dažniausiai tie pri
metimai, beje, sėjami esan
čiųjų Prūseikos įtakoje 
žmonių.

vos Kompartija jo senai 
prakeikta. '■1 Ant<viso lietu
vių darbininkų jaunuolių 
judėjimo jis putoja šlykš
čiau, negu klerikalai. Ki
taip žiūri į tai komunistai ir 
jiems pritaria darbininkai. 
Todėl nei jokios prūseikinių 
pliovonės neturi sulaikyti 
mūsų draugus ir pritarėjus 
nuo vedimo intensyvio dar
bo pirmyn. Atpenč, tai tu
ri paakstinti!

Šmeižti, niekinti Vokieti
jos fašistų persekiojamą 
proletariato vadą, Kompar
tiją, šiandien gali bile ne
naudėlis. Tai lengviausis 
darbas. Tai darbas, paga- 
liaus, social-fašistų ir komu
nistinio judėjimo atmatų- 
renegatų. Sąmoningų ir są
žiningų darbininkų uždavi
nys—remt tą vadą! Žiūrė
kim, kaip išdidžiai kerta į 
fašistinio teismo akis Torg- 
leris, Dimitravas ir kiti 
draugai, teisiami Leipzige!

Eisensteinąs dirba prie 
gaminimo naujos filmos-ju- 
džio

važiavime priimtos. Turė
tume atsiminti, kad po įvy
kio, kad ir geriausios pasta
bos bei kritika tankiai kaip 
kur pakenkia užsibrėžtam 
tikslui mūsų judėjime. ''

Darykime bolševikiškai, 
jei turiine ką pasakyti, sa
kykime paskirtame laike. 
Jei turime gerų argumentų 
už ar prieš, statykime juos 
pirm darant galutinus tari
mus, o kuomet tarimai pa
daryta. ir, prie to, pripažįs
tame, kad didžiuma valdo, 
--- ---—--- --- - . --- M---------- - 
jčgtų; jei ne milioninės masės darbo žmonių, stovinčių 
už Sovietui Sąjungos pečių.

Šito kongrežo uždaviniu, todėl, ir bus išdirbimas pla
nų kovai prieš imperialistinį karą; kovai; prieš fašizmą; žųazinė valdžią jau kelinta 
kovai už gynimą Sovietų Sąjungos; kovai, pagaliaus, diena siunčia armijos bū- 
prieš patį kapitalizmą, kaipo karų gimdytoją! rius 1 vidurines Kubos pro-\

Mes linkime draugams delegatams svarstyti visus rei- vincijas malšinįmųi darbi- 
kalus minėtoj dvasioj! ninku sukilimo. Kaip jau,

Tegyvuoja Kongi^sas prieš karą ir fašizmą!
Tegyvuoja kova prieš imperialistinį karą! 
Tegyvuoja Sovietų Sąjunga!

•' ■ < * . '' • ■ ■ *

Su ramia sąžihe Prūsei- 
ka numoja rankomis ant Vi
sų ,mūsų kąmpknijų. ’ Kas' 'istorinis judis, apimąs 500 
.jam'galvoj, jei šiandien rąi- metų Maskvos proletariato 
kalinga parama Vokietijos gyvenimo. Tai, žinoma, bus 
Kompartijaįl' Juk jis buvo1 nepaprastai geras judis! 
vienas iš pirmųjų, vėrusių r Prie to darbo prįtraukta vi- 
peilįu į tos partijos pečius, sa eilė istorikų ir politinių 

‘kuomet Hitleris pasigrobė (dąrbįninkų, apart artistų, 
galią į sayo rankas! Lietu-1 > < R. M.

prieš patį kąpitalizmą, kaipo karų gimdytoją!

—“Maskva.” Tai bus

, į Siunčia Armiją Malšinimui 
^Darbininku

HAVANA, Kuba. — Bur-

žinoma, daugelyj vietų dar
bininką! laito užgrobę cuk
raus fąbriktfs,

Šeštadienis, Rugs. 30, 1933 
.......... . --------- - ■ > .

“Kaip čia gyvena žmę-
, kas

vena. Tinginiai čionai men
kai turi gyvent, o geras 
darbininkas visur aplanko
mas kuogeriausiai. Čionai, 
Don Basse, kurio industrija 
labai svarbi, tai darbinin
kai gerai gyvena. Namai 
gražūs, geri. Valgyti už
tektinai. Šitą vasarą visi 
sau prisisodino visokių dar
žovių ir bulvių ir kornų, ir 
tt. Kiti užšiaugino tiek, 
kad jiems iš kooperatyvo 
nereikės pirkti nei bulvių 
nei kopūstų bei agurkų. Ki
ti turi pilnus skiepus viso
kių daržovių. Kiti turi net 
kelis šimtus dynių (pump
kins ir watermelons). Iš 
kooperatyvo gauna gerą 
šviežią duoną (nei balta nei 
juoda, vidutinė, tokia; ką 
daktarai Amerikoj pataria 
visiemš ‘ Valgyti). Gauna 
mėsos, sviesto iv tokio val
gio pagal paskirtą normą, 
Bet būva /užtektinai pragy
venti. Paskui, yra restora
nas, kur gali tris syk į die
ną' valgyti. ‘ Geras valgis ir; 
pigus. Tai, galima sakyti, 
gyvena dabar gerai. Jeigu 
nori, tai gali eiti į bazarus, 
kurie randasi kiekvienam 
miestelyj, tai ten gali dau
giau daiktų dasipirkti nuo 
farmerių, bet, tiesa, čia bis- 
kį brangiau.

“Aš dar nei vieną žmogų 
nemačiau, kad sakytų, kad 
bloga ar nemožna pragyven
ti. Bet visi sako: ‘Mažum 
mes čia vis dar neturim 
taip, kaip jūs Amerikoj, bet 
palaukit, drauge, į tris ke
turis metus ir jūs Ameriką 
pravysim...!’

“Tiesa, yra tokių elemen
tų, ką seniau gyveno geriau 
—tai buržuazija. O darbi
ninkai tai dabar geriau gy
vena. Čia nėra baisu, kad 
verstų žmogų dirbti taip, 
kad į tris-keturis metus 
sveikatą prarastum. čia • 
dirba, kąip gali, kaip žmo-! 
gaus sveikata pavėlina.

“Šiandien Sovietų Sąjun
ga žengia pirmyn, o kapi
talistinės šalys—atgal. Tik 
žmonių energija tą padarė. 
Ir aklas gali matyti, khd čia 
yra kur kas geriau, negu 
buržuazijos laikraščiai ra-
še.

“P. Peterson.”

BALBO LAKSIĄS
SOVIETŲ SĄJUNGON

MASKVA. — čionai kal
bama, kad Italijos genero
las Balbo su savo armada 
iš/ 24 orlaivių atskrįsiąs į 
Sovietų Sųjuųgą. Dalyvau
sią tie patys orlaiviai ir or- 
laivinipkaį, kurie buvo at
skridę į Ameriką.

Dr. J. J. Kaškiaučiaus Ji 
Prakalbų Maršrutas H 

ALDLD I Apskrityje'
Jau laikas pradėti rengtis 

prie ALI5lD agitacijos .mėne
sio, kuris prasidės su spalio 15 
diena ir tęsis iki 1 dienai sau
sio 1934 metų.

Mūsų darbuotė turi eiti visu 
smarkumu kolonijose už gavi
mą naujų narių j ALDLD or
ganizaciją ir verbavimą naujų 
skaitytojų “Vilniai,” “Laisvei” 
ir kitiems mūsų laikraščiams. 
Visų laikraščių kainos bus nu
pigintos vajaus metu.

Dr. J. J. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J., pribus su pra
kalbų maršrutu «u 1 diena 
lapkričio ir jis maršrutą turės 
tris savaites iki 22 d. lapkr. 
šiose apielinkėse:

Lapkričio 1 ir 2 dd. Bridge- 
porte.

3
4
5

5

6

8

d. Roselande.
d. North Sidėje.
d. (kary, Ind. 1 vai. po 
pietų.
d. Indiana Harbor, 7:30 
vai. vakare.
d. Town of Lake.
d. Cicero, 111.
d. Brighton Park.

9 d. Aštuonioliktoj Al^elink.
10 d. Melrose Park, Ill.
11 d. West Pullman, 111.
12 d. Waukegan, 111. po piet.

d. Kenosha, Wis. vakare 
d. Racine, Wis.

d. Milwaukee, Wis.
d. Sheboygan, Wis.
K7 dd. Rdckford, 111.

12
13
14
15
16-
Su 17 d. lapkričio pasibaigs 

Dr. Kaškiaučiaus prakalbų 
maršrutas ALDLD 1 ir 8 Ap- 
skričiuose. Jis kalbės kiekvie
noj didesnėj kolonijoj.

Lapkr. 18 d. jis jau kalbės ; 
13 Apskrityj, Springfieldo ap-< ; 
ielinkėj. Jis ten išbus iki 23 
d. lapkričio, bet jo maršrutą 
turi patvarkyti tos apielinkės 
apskr., komitetas. .

Taigi, pasistengkime pada
ryti daktaro Kaškiaučiaus 
maršrutą sėkmingu.

Sekr. ALDLD 1-mo Apskr.
V. V<Vąsys, ;

3J/l6 So. Halsted St., 
ę Chicago, 111.

PATERSON, N. J.
PIKIETNINKŲ AREŠTAS
Patersone mėlynas vanagas 

jau paleido sava nagus dar
ban. Rugsėjo 26 h. tapo areš
tuoti du streikieriai ant pi- 
kieto linijos. Vienas iš jų yra 
lietuvis jaunuolis, drg. S. Mo
tiejūnas, 17 metų amžiaus, 
veiklus streikierys. Jis buvo 
smarkiai policijos sumuštas; 
jo byla atiduota^ grand džiu- 
rę. )

J. Rose ir drg. Ade- 
plė.

imbos pra- 
neminėsiu,

Rugsėjo 24 d. įvyko ALDLD 
84-tos kuopos surengtos pra
kalbos. Kalbėjo drg. A. Bim
ba, jaunuolis drg. V. Zablac- 
kas iš Brooklyn, vietinės ko
munistų sekcijos organizato
rius drg.
lė Bimba, jau

Apie drg. A. 
kalbą čia plačis 
nes šį draugą visi žino, kaipo
geriausią darbininkų kalbėto
ją. Drg. Zablackas irgi ge
rai kalbėjo jaunuolių klausi
mi.

Po prakalbų buvo klausimų, 
kuriuos drg. A. Bimba gra
žiai atsakinėjo; bet ant galo 
atėjo 3-4 asmenys, iš pikniko 
grįždami ir pusėtinai įsitrau
kę, sklokininkai. Jie bandė 
triukšmą sukelti; tai darbinin
kai dar geriau pamatė, kas jie 
per žmonės. t

Darbininkas.

MEDŽIO IŠDIRBYSTĖ 
SUMAŽĖJO

Amerikos medžio pramo
nė vis dar slenka žemyn. 
Per pereitą savaitę dar su
mažėjo ant dviejų nuošim
čių.



Mūsų Veikalų Klausimu Sudarkė Eisensteino Judį Scrantono Žinios

kiek
Sovietų

Dalyvis

V. Bovinas.

Scrantonietis.Gražuolė

Štai Pasaulis Jau Sujudo

O jums, brangūs jaunuoliai, čia bus

Buvęs Organizatorius

Tad visi stokime j eiles, 
I mūs kovojančias minias, 
Po komunistų vadovybe, 
Draugai, kovot nebijokime

Darbininkų jėga stipri, 
Tik reikia ją suvienyti. 
Miliūnai vargdienių Šalyj 
Jie gali išlaimėt pasaulį.

Pulkai žmonių alkanų, 
Marguoja pašaliais gatvių 
Ar jie greitai susipras, 
Geresnę būklę atras?

Daugelis yra mūs žmonių, 
Kurie nemoka senai rendų 
Ir kaip tik oras atvės, 
Juos išmes ant gatvės.

štai pasaulis jau sujudo— 
Audros kyla vis smarkyn: 
žmonės darbo, vargo juodo 
žengia kovon vis pirmyn!

Mes iškovosim savo teises, 
Mes apsišildysim grįčias, 
Nereikės bijot rudens vėjų 
Ir visų ponų niekadėjų.

Tai pii’fnas 
bet jaii -ir 

Šiais metais

štai jau atėjo ir ruduo, 
Net žmogui darosi baugu 
Oras staiga tuoj atvęs, 
šalti vėjai pūst pradės.

Streikų bangos nuolat kyla 
Kas kartą didyn, augštyn; 
tjžę fabrikai nutyla, 
.Siaučiant audrai vis smarkyn

Ir Azijoje keršto bangos— 
Chinų liaudis ten žygiuoja. 
Augštai iškelta į padanges 
Mūs vėliava plevėsuoja.

legališki 
sistemoje 

Ne vienas

Ir engėjai smarkiai dūksta;
Jiems nėr vietos tarp audrų 
Machado iš Kubus rūksta 
Nuo kumščio savų vergų.

Reikės šaltyje bebūti 
Ir iš bado kur pražūti. 
Štai tau Roosevelto laikai 
Bedarbių pilni kampai.

Jei jie susiorganizuos, 
Badu marint save neduos,— 
Jie turčių pareikalaus, 
Maistą, drabužį, butą gaus

Reikės šildyti namučius 
Pirkti rūbus šiltesnius. 
Bet kur gi tie pinigai, 
Jei be darbo tu ilgai?

Tad ga- 
ir šiokiais vakarais. 
Dramos Grupei rei- 
kuris būtų galima 
kitokiuose parengi-

9-23-33
Detroit.

Judžiai- T eatras'Komedi ja 
Apžvalga

Raudona aušra jau šviečia 
Nuo pat rytų lig vakarų. 
Mus kovon karžygiai kviečia 
žengt iš .tamsybės ir vargų!

Miškų Darbininkas

Tad sukilkime, žmonės, 
Prieš mūs skriaudikus— 
Kapitalistus, turčius, ponus, 
Kurie visaip kankina mus!

J. J. Butkus

mažas veikalėlis, 
prie prakalbų ir
Toks veikalėlis reikalinga visai apie

Čia visiems gerai 
Bosakas, kuris per 
metų bankieriavo ir n 
riavo kelis milionus

Aido Choro Dramos Grupė Imsis 
Darbo

Be to, Meno Sąjunga greitoj ateityje išleis 
porą gerų dainų. Jų muzika yra gaminta So
vietų Sąjungoj, žodžius pritaikė—vertė Dr. 
Kaškiaučius. Tai bus gerai, ritmingai skam
bančios 1 darbininkų dainos.

Nėra , naujos operetės. Operetės negalima 
taip lengvai ir greitai pagaminti. Draugai, 
kurie mano vaidinti operetę, tai man neįma
toma, kad centras galėtų duoti tokį kūrinį 
greitoj ateityj. Draugai turi rūpintis savomis 
jėgomis.

Bet man rodos, kad Meno Sąjungos išleis
tą veikalą “Inkviziciją” gąlima vaidinti. Šia
me veikale yra ir muzikos. Be to, tą veikalą 
galima vaidinti ir mažose kolonijose—pada
linus į dvi dalis.

• - ----------------- ■ •— .......... ........—-TTV-

Draugai bei draugės, kurie gyvena New 
Yorke-Brooklyne ir nori plačiau susipažinti ir 
lavintis judžių gaminime, jiems patartina eiti 
į judžių mokyklą. Tokią mokyklą suorgani
zavo Workers Film and Photo Lyga, New 
Yorke. • , - .

Darbininkų Filmų Lygos tikslas yra pra-, 
plėsti judžių rodymą ir gaminįmą darbininkų 
tarpe,1 klasių kovos pamatais. ' Lyga užsiima 
rodymų judžių darbininkų svetainėse, paren
gimuose.

Pastaruoju laiku įvyksta New Yorke prieš- 
karinis kongresas, šiame kongrese dalyvauja 
daug inteligentijos. Taip pat daug dalyvau
ja ir menininkų. Dalyvauja pagarsėjęs dar
bininkų rašytojas Barbusse. šio autoriaus ir 
lietuvių kalba yra vienas veikalas, būtent, 
“Ugnyje.”

Nuo Meno Sąjungos dalyvauja kongrese d. 
B. šalinaitė. Kol kas dar nežinome, ar daug 
lietuvių menininkui dalyvaus iš kitų kolonijų.

JUrata Jūratė tik šiomis dienomis 
pataisytą veikalą, “Pradžia.” Ma- 
Meno Sąjunga greitai imsis darbo 
veikalą. Tai bus nepaprastas vei-

~ NEWARK, N. J.— Sietyno Choras savo 
mėnesiniame susirinkime, rugsėjo 18 d., pa
darė labai gerą nutarimą: Išrinko naują, ga
bų jaunuolį, Frank Vitkų, organizatorium. 
Išrinko 2 atstovus, Frank Vitkus ir Mildred 
Jamison, atstovauti chorą Prieškariniame 
Kongrese, kuris įvyks 29-30 rugsėjo, New 
Yorke. Delegacija dalyvaus su Choro rau
dona vėliava.

Nutarė surengti puikų, koncertą spalio 28 
d. ir mokytoja, drg. šalinaitė, lavina visu 
smarkumu choro jaunuolius, kurie žada pa
rodyti, ką jie gali ir ko Newarkas dar nėra 
matęs.

Nutarta ir komisija išrinkta peržiūrėt ope
retę “Inkvizijeiją”, ir rekomenduot sulošt žie
miniame sezone. (Kom. savo darbą jau at
liko ir nutarė pasiūlinti chorui lošti. ) Šiame 
susirinkime dalyvavo.ir pati drg.' šalinaitė, 
kuri pasiūlė, kad reikalinga įsteigti darbi
ninkų meno ir muzikos choro jaunuoliams 
lavinti kursai—mokykla. Drg. šalinaitė net 
karštai agitavo už tokios mokyklos įsteigi
mą ir pasižadėjo veltui jaunuolius mokinti.

Visi su minėtos mokyklos įsteigimu suti
ko ir pasižadėjo rengtis visais galimais bū
dais 
puikiausia proga lavintis ir pažinti, kas yra 
nroletarinė dailė fc Kuo ji skiriasi nuo bur
žuazinio šlamšto, vadinamo daile.

Taipgi, smarkiai parąginta komisija, kad 
būtų surengta vieša paskaita, kurią skaitys 
drg. šaknaitė: Menas—darbininkų ir bur
žuazinis. I# kartu bus agitacijos mėnesis už 
naujų narių gavimą chorui, kad padidinti ir 
pasmarkinti didesnį veikimą. Kaip matote, 
darbų užsibrėžta labai daug ir turėsim juos 
atlikti.

■yra Meksikos buržu- 
Valdžia, kuri priklauso nuo 

Šita “nauja Mek- 
yra darbininkų skurdo, vargo, išnaudo-

akto- 
Mek- 
nėra.

Bet

(Dainuškėlė.)
Graži suknelė geltona, šilkinė, 
Už kurią mokėta visa tūkstantinė. 

Visokių kvepylų pirko sau kromelyj 
Pilviškių miestelyj už visą šimtelį.

JBalti vėideliai tai ir nuo miltelių; « 
Pilna kvepylų ir ant jos plaukelių, 

Balti veideliai prie melsvų akelių, 
Širdžiai, malonę ,rodo iš dantelių.

Jos tikrį dantys senisii išbyrėjo:' 
Tuos, ką ji turi, deKtistai sudėjo.

H •' Osv. Bug.
(Iš Lietuvos kaimo jaunimo dainų.)
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

žinomas 
desėtkus 
ubankie- 
dolerių, 

kaip jo bankas subankrutijo. 
Dabartiniu laiku tas ponas 

biznį ir 
saliūni-

Pastaruoju laiku kilo gana daug ginčų ’ir 
protestų del vaidinamo judžio, “Thunder Over 
Mexico” (Perkūnija Viršuj Meksikos), Rialto 
Teatre. Net Pruseika savo laikraštyje parašė, 
jog “Sovietinis kino-artistas S. Eisensteina's 
pagamino puikią filmą iš Meksikos gyveni
mo." Girdi, “matykite ją.”

Bet Darbininkų Filmų ir Photo Lyga su
ruošė net susirinkimą ir dalino lapelius, ei
nantiems į Rialto Teatrą. Kodėl? Todėl, kad 
šita filmą, kurią Pruseika jau išgyrė, nėra 
ta filmą, kokią bandė padaryti Eisensteinas. 
Darbininkų Filmų organizacija pareiškia, kad 
šita filmą yra melas, ne Meksikos gyveni-

į Mes turime ant rankų kelis laiškus su pa
klausimais. apie naujus veikalus šiam sezo
nui. Draugai klausia veikalų ir operečių.

Gerai, kad draugai klausia. Dramos klau
simas reikia plėsti. Gal būt, kad Meno Są
junga nesuspėjo laiku paruošti naujų veika
lų. Mat, gal buvo tam ir ^priežasčių. Bet 
geriau vėliau, negu niekuomet—Sąjunga šiam 
sezonui veikalų, manau, dar duos.

jau atsidaro naują 
pardavinės svaigalus 
ninkams.

Tas parodo, kaip 
sukčiai gali šioje 
liuosai bizniavoti 
ir lietuvys šiandien dar verr 
kia, praradęs savo paskutinius 
centus to pono banke, o jis ei
na į naują biznį' ir iš naujo 
žers pinigus sau į kišenių. Bet 
jėr cįį^bininkas būtų pavogęs 
kelis centus del savo badau
jančios šeimynos, tai greitai 
būtų nubugdytas dešimčiai 
metų kalėjiman prie sunkių 
darbų.

susirinkimas šiame sezone. 1 
laikas pradėti dramos darbas 
(Jhamos darbas reikia varyti stipriau, negu 
kada pirmiaus. Pats gyvenimas darosi labiau 
dramatiškas. Kovos, streikai, bedarbė 
vienos dienos klausimas.

Tas kovas mes turime dramatizuoti, 
kia vaidinti įvairių veikalėlių. Aido Dramos 
Grupė judinasi šiam darbui. Pasirodė, kad 
jau mokinamas! nedidelis veikalėlis, “Prie 
Šviesos.”

^Kalbėta apie tolimesnį veikimą. Pageida
vimas yra komedijos. To darbo draugai 'jau 
imasi dabar. Draugas Juška sutiko komedi
ją režisieriuoti. Paskiaus kalbėta apie vieną 
didelį veikalą—istorinį veikalą. Draugai im
sis ir to darbo. Taip pat reikia rūpintis 
veikalais iš klasių kovos—veikalais, kurie yra 
iš darbininkų kovų, gyvenimo.

Kitas geras dalykas, tai Dramos Grupė nu
tarė savo darbą ir narių skaičių praplėsti, pa
didinti. Kol kas didesnis darbas dar ♦neiš
vystytas. Tas darbas yra labai svarbus.

Aido Dramos Grupė kviečia drauges ir drau
gus, kurie turi noro veikti prie teatro, ateiti 
ir prisidėti prie darbo. Draugai gaus dar
bo, kurie tik turi noro dirbti.

Valdybai ir jau veikiantiems nariams taip 
pat patartina plėsti dramos darbą. Reikia 
pakalbinti drauges ir draugus prie teatro vei
kimo. Reikia sukviesti į susirinkimus dau
giau veikėjų, mėgėjų.

Mano manymu, reikalinga ruošti daugiau 
ir mažų veikalėlių, kurie galima vaidinti 
“Laisvės” svetainėj. Steičiukas jau yra. Vai
dinti prisirengimas daug nekainuos 
Įima vaidinti dažnai, kad

Dar vienas dalykas, tai 
kalinga 
vaidinti 
muose. 
lin'kei.’

mas. .■ * j i •• >
Net kapitalistinė spauda, kaip “Times” ir 

“Tribune,” išsireiškė, kac| šitas* judis yra su
darkytas. Rašantis šiuos? 'žodžius1 savo aki
mis tą filmą jau matė įr gali patvirtinti, kad 
joje nėra jokio “Meksikos gyvenimo. ”

Su šia filmą Hollywoodo, “meisteriai” pa
darė taip, kaip kad jie pasielgė keli metai 
atgal su Pilniako veikalu, o vėliaus su Drei- 
serio “American Tragedy.” Ir “Thunder Over 
Mexico” nėra Eisensteino redaguotas veika
las. Iš Eisensteino filmos,- kurios buvo nu
imta 234,000. pėdų, rodoma tik menka dalis, 
kuri sudaro veikalą užgynimui dabartinės 
Callo valdžios, šita reakcinė valdžia filmoje 
rodoma, kaipo “nauja Meksika.”

“Thunder Over Mexico” matai kelis 
rius, pasipuošusius ir valdiškus žmones, 
sikos liaudies, jos tikro gyvenimo visai 
Tas vietas judžio gamintojai iškarpė, 
keista, kad ir socialistas Upton Sinclair pri
sideda prie būstinimo to veikalo.

Dabartinio veikalo turinys eina sekamai. 
Darbininkas įsimyli merginą ir ruošiasi prie 
apsivedimo. Bet čia susitinka visokius keb
lumus iš kunigų ir valdininkų. Mergina pa
tenka kalėjiman, jos vaikinas ruošiasi ją iš
vogti. Įvyksta susišaudymas. Vaikinas su 
savo draugais bėga. Paskiaus juos vejasi 
valdžios raita policija. Įvyksta šaudymasis. 
Įsimylėjęs vaikinas ir du jo draugai liekasi 
sugauti.

Juos paskiaus pasmerkia nukankinimui. Iš
kasa duobes, įleidžia “kaltininkus” iki pa
žastų į žemę, paskiaus apkasa žeme taip, kad 
jų tik galvos būna lauke. Tuomet per juos 
joja zovadomis iki arkliai kanopomis užtran- 
ko tuo “kaltininkus.”

Bet vienam iš gaudomųjų pasiseka išbėg
ti. Jisai būtų tas revoliucionierius, kuris 
paskiaus “sukelia revoliuciją.” Bet kur jis 
Įgelia tą “revoliuciją”—visai neparodoma, 
žmonių, kurie sukyla, del ko jie sukyla,— 
visai nesimato judyje.

Įspūdis susidaro, kad tas sukilimas (kurio 
taip pat labai mažai tematosi) yra del mer
ginos. Paskiaus jau rodoma! Įsnauja Mek
sika.” Vadinasi, Sinclairio “išlaikytas” žodis, 
kad veikalas bus nepolitinis,—baigiasi labai 
aiškiu garbinimu dabartinės valdžios.

Gi dabartinė valdžia- 
azinė valdžia 
Wall Stryto milionierių 
sika” ;
jimo, kankinimų ir darbininkų slopinimo Mek
sika.

Tikras Meksikos gyvenimas paslėptas. Kai
miečių kovos ir sukilimai, kuriuos Eisenstei
nas manė parodyti, išmesta. Veikalas politi
nis ir veidmainingas, ‘žinoma, nepaisant, kaip 
veikalas sudarkytas—visgi jis daro dar šiokio 
tokio įspūdžio į žiūrėtojus. Fotografijos dar
bas aiškus ir geras. Bet judis, kaipo tokis, 
yra neteisingas ir klaidinantis žiūrėtojus.

Menininkas.

Kaip visoje šalyje, taip ir pas 
mus tie, kurie pirmiaus manė, 
kad šiuo laiku tikrai turės bū- 

suvilti. 
gerėtų, 

Skurdas

Krautuvams proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 60 kenukų

Už $5.75 f.. . j
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“L AIS V Ė” .1

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Reikia kelis žodžius pasa
kyti apie mūsų “nezaležni- 
kus”. Tie žmonės galvas gul
do už Vilnių ir mušdami sau 

4 krūtinę šaukia, kad “mes 
be Vilniaus nenurimsim”. Ke
tina paliokus išvyti iš Vilniaus 
ir jiems galvas sudaužyti • ir 
tt. Bet tuom pačiu laiku jų 
vietinis kunigas daro visokį 
biznį su vietiniu lenkų “neza- 
ležnikų” vyskupu, kuris čia 
laiko ir “mišią ir kozonę”. 
Tas parodo, kiek reiškia jų 
riksmas. Vienaip šneka, ki
taip daro.

Draugė 
prisiuntė 
nau, kad 
išleisti šį 
kalas—pradžia Lietuvos Sovietų valdžios. To
kių veikalų mes dar neturime, .‘-šitas veika
las tiks didelėm ir vidutinėm mūsų kolonijom.

Rašančiam šiuos žodžius yra žinoma, kad 
Meno Sąjunga turi eilę ir mažesnių veikalų 
ant rankų. Iš bedarbių gyvenimo yra veika
lėlis “Raudonas Reikalavimas 
gyvenimo-T-'Tavasario Kova.”

Yra ir kiti veikalėliai, kaip • tai, “Pirmas 
Laimėjimas,” ^Nežinojo,” “Mes; Alkani” (pa
starasis taikomas vaikarhs).' Rodos, kad dar 
yra <ir daugiau veikalėlių, tik juos reikia su
tvarkyti. Reikia be vilkinimo leisti juos į 
svietą.

“Patriotai”—Sovietą Kalbinis Judis
Patartina darbininkams pamatyti Sovietų 

Sąjuhgoš gamintą judį, “Patriotai” (The 
Patriots), kuris- rodoma Acme Tėatre. Vei
kalas yra kalbinis. Jame yra geros muzikos, 

, vietoAnš. ir komįkos, kalba gerai, aiškiai.
Vaizduoja pasaulinio karo periodą Rusijoj, 

šiurpių sęėnų jame matosi ir iš karo lauko. 
Paskiaus veikalas baigiasi kareivių broliavi- 
musi fronte. Gera pajuoka Kerenskio val
džiai.

Turinys veikalo “Patriotai” eina sekamai: 
Kilus, karui su Vokietija, Rusijos darbininkai 
manė, kad jie “vokiečius galės kepurėmis” iš
daužyti. Didžiuma buvo paskendę patriotiz
mo svaigulyje. Daina, pąrodos, muzika vilio
jo jaunuolius karan. Batsiuvio darbininko 
sūnus, jaunas vaikinas, pats pasiduoda į ka
riuomenę. Tėvas vienas pasilieka- dirbti.

Tačiaus karo eiga pasirodo ne taip švelni. 
Krinta aukos ir patenka nelaisvėn iš vienos 
ir kitos pusės—vokiečių ir rusų. Į miestelį, 
kuriame gyvena šitas batsiuvys, atgabena 
pulką vokiečių nelaisvių. Juo laiko tūlą laiką 
nelaisvėje. Tačiaus, pristigus maisto, jiems 
įsakoma patiems jieškotis darbo. Jaunas vo
kietis vaikinas, j ieškoję darbo per visą die
ną, susitinka su mergina. Pastaroji parsi
veda vaikiną ir ruošia jam arbatos. Bet jos 
tėvas išbunda. Prasideda pekla. Jisai su
kelia skandalą ir išveja vokietį vaikiną.

Paskiaus vaikinas gauna darbą pas minėtą 
batsiuvį, jisai jau mylį tą merginą, dažnai 
dainuoja dirbdamas. Bet karo atmosfera 
kaista. Pradeda grįžti sužeisti į miestelį. 
Batsiuvys gauna laiška nuo sūnaus, kad jisai 
jau sužeistas. Jam beskaitant laišką, vokie
tis Vaikinas dainuoja. Mat, jisai neturi sup- 
ratiiho apie savo “boso” laiško turinį. , čia 
kyla patriotizmo kerštas. . Batsiuvys išvaro 
vokietį vaikiną. Tuo pačiu tarpu ateina girti 
patriotai ir sumuša, vokietį vaikiną., .Tačiaus 
jam teikia pagelbą mergina ir tas pats bat
siuvys, kuris jau visgi nugalėjo, savyje pa- 
triotizhlą. Jam jau ir vokietis toks pat “bat
siuvio,“ kaip ir aš,” darbininkas.

Frohte kovos tęsiasi. Sykiu kyla ir darbi
ninkų kovos, silpnėja patriotizmas. Pas ka
reivius labai smagi šypsą pasirodo, kuomet 
jie gavo žinių, kad darbininkai jau paėmė 
žieminį palocių.

šalę veikalo, yra rodoma labai įspūdinga 
Sovietų Sąjungos atletikos paroda. Taip gra
žiai, taip sutartinai jie daro fizikinę mankš
tą. Kultūrizuojasi jaunimas ne tik sav6 svei
katai, bet ir militariai—apgynimui savo šalies.

Šioje parodoje matosi ir d. Stalino smagus 
veidas. Joje matosi ir gražus, uniformuotas, 
apsirengimas jaunimo. Jauni vaikinai, mergi
nos savo sporte sudaro Sovietų žvaigždę, pas
kiaus Stalino pavardę. Ir tai atliekama taip 
vikriai, tarp gražiai.

Paroduojama ne individualizmas, ne vienu
tės, bet naujos tvarkos žmonių masė. Masė 
jaunimo, tūkstančiai dalyvauja, bet taip tvar
kiai, taip ritmiškai. Man norėtųsi matyti ir 
po kelis sykius tokią, parodą.

Reporteris.

ti “prosperity”, liko 
Vietoj, kad dalykai 
kasdien eina blogyn, 
ir badas didėja. Streikai au
ga, o tas parodo, kad žmo4 
neš, negalėdami pernešti blo
gų aplinkybių, ne tik kad žo
džiais išreiškia neužsiganėdi- 
nimą, bet jie viešai išeinh.f ko
vą už duonos kąsnį. Iš NRA 
išėjo tik burbulas.

Pas mus angliakasių strei
kas didėja. Didėja it polici
jos ir kazokų žvėriškumas. 
Pirmiaus buvo manyta, kad 
tik juokas, kuomet keli tūks
tančiai, girdi, “kvailų” anglia
kasių išėjo į streiką, vienuole 
kuomet jų minios didėja irtjų 
pasiryžimas kovoti irgi didė
ja, tai bosai nusigąsta, ir jie 
vartoja visokias brutališkas 
priemones nuslopinimui strei
ko. Pikietuotojai yra muša
mi, areštuojami ir kankina
mi. Bet tas nesumažina jų 
pasiryžimo. Jie žino, kad tik 
per kovą jie gali ką nors lai
mėti.

šilko išdirbystėje irgi strei
kas tęsiasi. Nuo to neatsilieka 
nei siuvimo pramonė. Strei
kuoja darbininkai už pageri
nimą savo būvio.

TUOJAU ĮSIGYKITE MASIŲ DAINA
Tik dabar tapo atspausdinta žodžiai ir gaidos darbinin

kų klasės masinės dainos anglų kalboje:

THE SCOTTSBORO BOYS SHALL NOT DIE
Perkantiems nemažiau 10 kopijų kaina tik 2c. už ko

piją. Chorai tuojaus reikalaukite tų dainų ir platinkite 
jas visur piknikuose ir kituose susirinkimuose.

Jų Reikalaudami Rašykite sekamai:
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MENO SKYRIAUS DALIS
Kuom T u Nori Būti?

(Vaizdelis)
YTAS. Nors rytų pusė dengėsi kokia tai 
lengva ūkana, vienok patekėjusios saulės 

spinduliai maloniai dengė žemės paviršių.
Aplinkui nepaprastas sujudimas, kokio šioji 

apielinkė gal dar nebuvo mačius: būriais žmo
nės buvo išėję į gatvę. Ėjo jauni ir seni, 
viduramžiai žmonės ir vaikai. Ėjo moterys 
su kūdikiais ant rankų arba vesdamos su 
savimi mažučius; ėjo ir pavienės moterys bei 
merginos. Ėjo garsiai kalbėdami, bardamiesi 
ir grūmodami—linkui kasyklų, prie kurių bu
vo sutraukta eibės policijos, apginkluotos re
volveriais, švino buožėmis, lazdomis, ašarų 
bombomis ir kitais užpuolimo pabūklais, ku
riuos valdančioji klasė jiems suteikė, kad nu
malšinti suvargusius, išbadėjusius, pusnuogius 
ir alkstančius angliakasius, kurie išėjo į strei
ką.

Pakalnė bangavo nuo žmonių, kaip tvanas, 
kaip upės sriovė, kuomet išsiveržia augščiau 
savo krantų. Keliai, vedanti į kasyklas, irgi 
buvo užtvenkti minios, kuri nepraleido nei 
vieną streiklaužį.

Jie buvo surinkti iš visų kampų ir bandė 
čia prasimušti per eiles pikietuotojų. Tai 
buvo tamsūs, sukvailinti darbininkai, parsi- 
samdę prieš savo draugus, tokius pat, kaip 
ir jie, suvargusius darbininkus.

Bet šiuomi kartu streiklaužiams nebuvo 
lemta persilaužti per tirštas pikietuotojų ei
les. Visur jie buvo sutikti ne tik rūsčiais žo
džiais, bet ir grąsinimais ir buvo priversti 
sugrįžti, iš kur atėjo. Kai kuriose vietose 
jie bandydavo sukelti muštynes, vienok prieš 
būrius darbininkų jų pastangos buvo be ver
tės. Policijos būriai irgi lig šiam laikui dar 
nepadarė užpuolimo ant darbininkų-pikietuoto- 
jų, kurie gana tvarkiai užsilaikė, sulaikydami 

k visus padaužas, kurie bandė eiti dirbti.
Džiaugsmo buvo daug, kuomet pasirodė, kad 

šis rytas išėjo naudai streikierių. Džiaugs
mingai visi tarp saves kalbėjosi, prisižadė
dami viską daryti, kad tik nedaleidus bosams 
sutraukti skebus ir parodyti, kad streikierių 
pastangos be vertės. 5

Paskui sekė kalbos, nurodančios^ tolimes
nę streiko eigą. 

* * *
Kiek toliaus nuo kasyklų prie grintelės, 

mažas Vincukas atydžiai tėmijo, kas dėjosi 
pakalnėje. Jo tėvelis, mama ir vyresnysis 
brolis radosi pikietuotojų®eilėse, vienok jam 
buvo įsakyta nepalikti grintelės, kad kas ne- 

^afsitiktų. Jis buvo vienmarškinis ir basas. 
Jo kelinaitės keletą kartų lopytos, o taip pat 
ir marškinėliai. Tai buvo vienatinė jo ap

sauga nuo vėsaus ryto, kurio saulutė dar ne
spėjo įšildyti. Bet jis tuomi nesirūpino. Jo 
rūpestingai‘įtemptos akytės žvelgė į tolį, kad 
pamatyt savo artimuosius. Jo mažoj krūtinėj 
siautė bairųės vėtros, kad nepasipiltų žmonių 
kraujas, apie ką jis tiek daug buvo girdėjęs 
iš streiko bėgio.

Saulutei pakilus biskutį augščiau, žmonės 
pradėjo grįžti namo, šiuomi kartu girdėjosi 
kalbos, kurios reiškė pergalę. Nors tai b’uvo 
vienos dienos pergalė, bet vis tiek PERGALĖ. 
Nors rytoj vėl reikės eiti į kovos lauką, vie
nok šiuomi laiku mažai kas apie tai mąstė, 
šis laikas buvo pergalės laikas.

Vincuko akytės nušvito, veidukas prasi- * 
blaivė. Jis tolumoj išvydo savo motiną, kuri 
grįžo su daug'uma kitų. Baisūs dalykai, del 
kurių jis taip nerimavo, šiuom kartu neįvyko. 
Apie rytojų jis dar nemąstė. . .,

Bet rytojus atėjo ir praėjo. . . Prabėgo ke
lios dienos. . . Kovos eiga persikeitė. . . 1

Bosai matydami, kad gražumu, be žvėriš
kų kazokų jie negali paleisti darban kasyk
las; jie užtraukė būrius raitelių, kurie lyg 
laukiniai žvėrys vaikė visus nuo* kasyklų, ir 
kurie tik darbininkai nepaspėjo pasprukti, 
tuos kapojo lazdomis.

Vincukas kasdieną buvo prie savo grinte
lės ir tėmijo, kas aplinkui dėjosi. Šį kartą 
jis žiūrėjo į beskubinčius žmones, kurie slė
pėsi nuo kraujo ištroškusių kazokų.

Šiuo kartu baimė varstė jo krūtinę dau
ginus, negu pirmesnius rytus, vienok jis ne
sislėpė. Jis sėdėjo ant gonkų ir žiūrėjo, kaip 
šalia jo ne tik šaligatviu, bet ir gatve sku
bėjo vejami beginkliai suvargę žmonės.

Netolimai šaligatviu ėjo atstatęs krūtinę, 
guzikuotas policistas. Jis išrodė mažai kuom 
besirūpinąs, vienok jis džiaugėsi, kad strei- 
kieriai išblaškyti, o jis yra vienas tų, kurie 
atliko tą “puikų” darbą.

Prisiartinęs prie Vincuko, jis paretino savo 
žingsnius ir sumanė prakalbėti į vaiką:

—Na, pasakyk man,—tarė jis,—kokis ta
vo vardas?

—Vincukas,—atsakė vaikas.
—Tai pasakyk man, Vincuk, kuom tu nori 

būti užaugęs? ar gal prezidentu Rooseveltu, 
ar Babe Ruth arba tokiu,. kaip kada buvo 
Jack Dempsey? Ką tu sakai?

—Aš noriu būti tokiu,—atsakė vaikas,— 
kokiu yra dabar, draugas Stalinas.

—Ką, ką tu dabar sakai?—lyg apsvaigęs, 
klausė apsiginklavęs kapitalistij bernas.—Aš 
tau (tuoj uždarysiu snukį,—pridūrė atsigavęs 
ir puldamas į pasiutimą policistas.

—Kam tu nepasięenki sau lygų, kokį ap
siginklavusį kaip tu, streikuojantį darbinin
ką?. . . v

Vergo Sūnus-

kursai įvykdavo kasdieną, tik 
nevisi ištikimieji galėjo kas 
vakaras klausytis, nes buvo 
skirstoma į tris grupes: vien 
moterims, vien jaunuoliams, ir 
bendrai visiems.”

Kur čia yra sąmonė taip 
meluoti, kuomet visi? torontie- 
čiai, kurie lankėsi, žino, kad 
jokio skirstymo nębuvo ir vi
siems durys atdaros buvo, ne
žiūrint jų įsitikinimų? Argi tas
ignorantas nori priversti tuos 
70 lankiusių įsitikinti jo me
lais ?

Toliaus rašo apie prakalbas 
drg. R. Mizaros, girdi:

“Mizara kalbėjo virš pus
valandžio. bet ką jisai norėjo 
pasakyti, pats nežinojo, o 
klausytojai dar mažiau.”

Čia vadinasi, visi, katrie 
buvot tame susirinkime nieko 
nesupratote, tiktai vienas A. 
Frenzelis suprato. Bet toliaus 
jis rašo, kad būk tai jisai vi
sus jus pertikrino ir pradėjot 
suprasti jį (Frenzelį). Jisai sa
ko :

“Mat, Mizara bėgyje trijų 
savaičių nebuvo sutikęs tokio 
skaudaus smūgio, akyvaizdo- 
je susirinkusių įvairių įsitiki
nimų darbininkų.”

Čia A. Frenzelis rašo apie 
tą įvykį, kada jisai gavo bal- J
są iš tų “diktatorių” ir staugė 
nesavu balsu, kaip jisai sako, 
“pakaltu tonu”, tai jo galve
lė manė, kad galas R. Mizarai 
ir visi tapote A. Frenzelio pa
sekėjais! Bet ir \fel nelaimė, 
ką jisai toliau prisipažįsta,

POLITINIO IGNORANTO TRUKŠMAS
TORONTO, ONT.—Toronte 

šiais metais buvo įsteigta lavi
nimosi mokyklėlė, kuri tęsėsi 

, nuo 23 d. liepos iki 3 -d. rug
pjūčio.

^Mokyklėlėje dėstė marksiz
mą-leninizmą drg. R. Mizara, 
kuris gana gerai yra prasila
vinęs išaiškinimui marksisti
nių klausimų. Mokinhj į mo
kyklėlę atsilankė kasdien apie 
40-50 asmenų. Buvo dikčiai ir 
kitų, kurie lankėsi neregulia
riai. Ne vien lankėsi ALDLD 

> nariai, bet ir daugelis mums 
\artimų simpatikų-kių, nes. vi
siems įdomu buvo kartu susi
rinkus analizuoti painų kapi
talistinės sistemos subudavoji- 
mą ir surasti tas kliūtis, del ko 
kapitalistinė tvarka negalės 
amžinai egzistuoti, o ją turės 
nuversti darbininkų klasė ir įs
teigti sovietinę tvarką. Tie 
klausimai labai gerai išsiaiški
no daugeliui draugų simpatikų 
ir jie pageidauja, kad ir ant 
toliaus mokyklėlė būtų vede- 
ma.

Paskutinė mokyklėlės diena 
buvo skirta paminėjimui pa
saulinės imperialistinės sker
dynės, nes 1 rugp. sukako 19 
metų nuo to laiko, kuomet pa
saulio imperialistai suruošė 
darbininkų skerdynę. Tam tik
slui buvo 3 d. rugp. sušaukta 
masinis mitingas, į kurį atsi
lankė virš šimto asmenų; tarp 
atsilankiusių atėjo ir Toronto 
šešių sumulkintų “kultūros 
draugijos” narių vadas A. 
Frenzelis. Jau iŠ kalno buvo 
tikėtasi, kad to tipo nervai ga
na suirę buvo del minėtos mo

kyklėlės; tas vėliau viešar’pa- 
sirodė.

/

Prasidėjus prakalboms, vie
nas A. Frenzelio išmokintas 
asmuo pradėjo trukšmauti, bet 
pirmininkui pareiškus, kacL 
klausimų galėsit duoti pasibai
gus prakalboms, turėjo pats 
A. F. su savo pasekėju nurim
ti.

Prakalbose nekurie draugai 
paminėjo ir socialšovinizmą, 
kalip socialistai Vokietijoje ir 
kitur balsavo už karo pasko
las ir kėlė tarp darbininkų1 
patriotinį ūpą, kuo padėjo 
kapitalistams vykinti legalę 
darbininkų skerdynę. Tas vi
sai A. Frenzelio silpnus ner
vus suardė.

Į prakalbas atsilankė ir 
Toronto policijos būrys, bet 
negalėdami iš svetainės išvai
kyti, o darbininkų spiriami, 
kad išeitų laukan, išsinešdino. 
Matomai, juos buvo užsikvie- 
tęs'pats A. Frenkelis ir jiems 
buvo pasakyta, kad čia eina 
prieškarinis susirinkimas.

Draugui R. Mizarai pabai
gus savo kalbą, kuri užsitęsė" 
virš pusantros valandos laiko, 
prasidėjo klausiniai. A. F. 
pirmas atsistoja neva su klau
simu, bet visas paraudonavęs, 
kaip vėžys keptas, r pradėjo 
bliauti, būk Sovietų Sąjungo
je darbininkams nėra laisvės, 
ir daugiau tokių nesąmonių, 
už ką salėje susirinkusieji pra
dėjo iš jo juoktis, ir dairėsi 
nabagas į šalis, bet nesimatė 
nei vieno, kuris jam pritartų, 
nes jo pritarėjas buvo per du
ris išsinešdinęs. '

Į jo klausimą drg. R. Mizara 
atsakė teisingai, kad Sovietų 
Sąjungoje balsuoja 85 nuošim
čiai visų turinčių teisę balsuo
ti ir pabrėžė, kad tas asmuo, 
turbūt, neskaito nei buržua- 
-zinių švaresnių laikraščių, ku
rie ir tą patį pripažįsta.

Ant to atsakymo A. Fren
zelio nervai visai suiro ir ma
tydamas, kad niekas jam ne
pritaria, pradėjo staugti nesa
vu balsu, norėdamas prišaukti 
policiją, kad policija atėjus 
galėtų areštuoti kalbėtojus, 
bet draugai neprileido prie to; 
tad neišdegus provokacijai jis 
išsinešdino laukan.

Į tą jo žygį Toronto drau
gai nekreipė jokios domės ir 
nematė reikalo net į spaudą 
talpinti apie tą incidentą, nes 
visi Toronte žino A. Frenzelį, 
kaipo didelį politinį ignor^n- 
tą; net asmeninių rimtų pasi
kalbėjimų su juo turėti nega
lima, nes tuojau pradeda ko- 
liotis ir “špygą” rodo, kitokios 
apsigynimo priemonės neras
damas; už tokį jo elgesį net 
jo buvusieji karšti pasekėjai 
atsitraukė nuo jo. .

Bet Frenzelis, nesulaukda- 
t '

mas darbininkiškoje spaudoje 
apie jį aprašymo, pats apsira
šė “Naujienose” num. 195, net 
visą puslapį apie save prįsi- 
reklamavo ir pasirašė slapy
vardžiu “marksistas”, būk ji
sai viską žino, supranta, o kiti 
visi nieko neišmano, politiniai 
aferistai, “žvalgybininkai”. 
Kiekvieno kalba iškraipyta.

Bet iš tokio asmens nieko 
daugiau ir tikėtis negalima, 
kaip tiktai melų ir šmeižtų.

Jisai rašo:
“Kaip teko l girdėti iŠ tų, 

kurie Įąnkė tuos kursus, tai

girdi:
“Pradėjo staugti visuose 

kampuose vilkų balsais, o pir
mininkaujantis atėmė balsą ir 
neleidžia kalbėti.”

Sunku kur nors kitur būtų 
užtikti tokį ignorantą, kuomet, 
kaip jisai pats prisipažįsta, 
baubia prieš jį visuose kaąi- 
puose ir yra įvairių įsitikini
mų darbininkų, o visi jam 
priešingi, bet jojo galvelė ma
no, kad jisai juos “pertikri
no.” Tai tiesa, darbininkai bu
vo įvairių įsitikinimų, bet jie 
atskiria gerą nuo blogo vis 
tiek. O kad, jie A. Frenzeliu 
“persitikrino,” tai kam jie 
juokiasi iš jo, kuomet jisai 
kalba, kaip jisai vadina, “bau
bia” ant jo?

Mat, A. Frenzelis save įsi
vaizduoja dideliu žmogum, 
sakosi, paeinąs iš Lietuvos 
Soc. Demokratų Partijos vir
šūnių ir esąs marksistas, bet 
niekas niekur nematė, kad bū
tų kovojęs kur už darbininkų 
reikalus ir laikraščių, mato
mai, kitokių neskaito, vien tik
tai “Naujienas” ir “Keleivį”. 
Pereitą metą jis kalbėjo per 
radio; manė praplėsiąs “kul
tūros'draugiją” visam pasau
lyj, bet ir tie patys, matydami 
aiškų jo nervų irimą, išbėgio- 
ja. Jeigu jisai skaitytų kitus 
laikraščius, pavyzdžiui, tą pa
čią buržuazinę Šiaulių “Kultū
rą”, tad ką kitą atrastų. Nes, 
pav., šių metų N. 4 “Kultūra” 
pripažįsta, kad “marksizmas” 
yra įgyvendinamas Sovietų 
Sąjungoje ir toliau num. 5 ra
šo apie atsakomingą komunis
tų būklę Sovietų Sąjungoje; 
aug teisybės tenai yra aprašy
ta, o tas ignorantas, pasivadi
nęs save “kultūros” skleidėju, 
net nesigedina po^savo Išmėiž-
tų krūvą pasirašyti marksistu. 
Būti marksisfuy tai turi būti 
kovotojas už darbininkų kas
dieninius reikalus, o A. Fren
zelis yra tikras darbininkų 
kovų priešas, ką žino kiekvie
nas torontietis, ir tą paliudija 
jo paties peckeliojimai “Nau
jienose”, kur ne kartę yra 
verkšlenęs per tą smalavirių 
organą, kam Toronte darbi
ninkai daro demonstracijas ir 
net thm pačiam '“Naujienų” 
195-me numeryje jis giria To
ronto policijos “mandagumą.”

Visi torontiečiai pereitą va
sarą yra patyrę policijos man
dagumą : kovoje už spaudos ir 
žodžio laisvę ne vienam teko 
paragauti policijos buožės ir 
gasinių bombų durnų, sužeidi
mų nuo motorciklių ratų ir 
arklių kanopų, o A. F., save

skaitąs “marksistu”, užgiria 
policijos eilgėsius. Tai sakau, 
jau tikras $rigaitinifi marksiz
mo subjauriojimas!

Kito ko laukti ir negalima 
iš tokių politiniai nusibankru
tavusių žmonių, kaip kad A. 
F. yra nusibankrūtavęs. Mato
mai, tas žmogus neskaito jo
kių marksistinio turinio kny
gų, bet save laiko viską su
prantančiu, o kitus visus nieko
neišmanančiais. .Tą darbinin
kai puikiai mato, užtai ir ne- 
turi pasekėjų toki Frenzeliai 
Toronte, ir ateities jiems nėra. 
Bet per tas pačias “Naujie
nas” jie peckioja, kad “šalin 
komunistai! lai gyvuoja demo
kratija”! Tas ignorantas, jei
gu plačiau atidarytų akis, su
prastų, kas tai yra ta “demo
kratija” darbininkams ir kapi
talistams, ir pamatytų, kad ar 
prie buržuazinės demokratijos 
ar diktatūros buržuazijai yra 
laisvė apiplėšti darbininkus, o 
darbininkams už jų pasiprie
šinimą nesiduoti save apiplėšti 
yra pavartojama tos “demo
kratinės mandagiosios” polici
jos buožė ant darbininkų gal
vų.

Dabar jau ne laikas yra 
kalbėti apie “demokrhtiją”, 
kuomet kuone visam pasauly-
je demokratinė kaukė baigia
ma nuplėšti ir vien tiktai vie
nas klausimas stovi prieš akis 
visiems: ar buržuazinė fašistų 
diktatūra, arba darbininkų ko
vos, revoliucija ir vėliaus pro
letariato diktatūra slopinimui
buržuazijos ?

Apie “demokratiją” dabar 
kalba tiktai žmonės visiškai 
dvasioje nupuolę arba toki 
buržuazijos tarnautojai kaip 
Frenzeliai-Grigaičiai, kurie* mė
gina sulaikyti darbininkus 
nuo kovų už savo reikalus;* 
bet mato, kad darbininkai 
jiems netiki, linksta prie kovų, 
tai jie bliauja ožio balsais, 
“lai gyvuoja demokratija.” 
Bet tokie šūkiai nusibankrūti- 
jusių idėjiniai žmonių yra is
teriški šūkiai, ir jie darbinin
kų nesulaikys nuo kovos: dar
bininkai patys pradeda supra
sti, kas jiem bloga, kas gera, 
nors tokie Frenzeliai ir Grigai
čiai, pamėgdžiodanji revoliuci
nius darbininkus pasisavina 
Markso vardą, kad kovojus 
prieš tas K. Markso idėjas, 
del kurių jisai visą savo gyve
nimą paaukavo; bet tie demago
gai bei ignorantai gali rėkti, 
kiek tiktai jie nori,—dąrbinin- 
kai kovos už savo reikalus, 

jki pergalei.
MarksMzmą Studijuojąs.

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Ir čionai Ford Motor 
kompanijos darbininkai pa
skelbė streiką. Kovon sto
jo keturi šimtai . Fordo ver- 
gų.___ _

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

National Hall, Roselle St., Linden 
N. J. Šjpečiallai gera koncertinė 
.programa. Rusų ir ukralnų mando
linų orkestrą ir lietuvių' Bangos 
Choras iš Elizabeth dainuos. Po 
programos bus šokiai. Geri kalbė
tojai sakys prakalbas. Įžanga 25 

I centai.
(230-231)

WORCESTER, MASS.
Vaikų Draugijėlės Žiburėlio susi

rinkimas įvyks spalio 8 d., 8 Vąl* 
vakare. Seni ir jauni visi susirinki
te. Bus pervesti Visi Reikalai naujai 
Draugijėlės valdybai. /

Sekr. V. Žitkus.
(232-283)

PLYMOUTH, PA.
LDSA 53-Čia kuopa rengia puikų 

vakarėli nedėlioj, 15 dieną spalio 
(Oct.), Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Wilkes-Barre, Pa. Pra
šome kitų kuopų nieko ne rengt tą 
dieną> bet ateit ir pasilinksmint su 
mumis. Turėsime gerą muziką, del 
šokių. Bus skanių užkandžių. Ti- 
kietai tik 25 centai.

Komisija.
! (232-238) <

------------------------------------------: r ■ ;______________ i_____ i. ■' / 1 .

CHESTER, PA_V
APLA 30 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį 2 spalių, 8 vai. va
kare, Lietuvių Kliube,. 339 E. 4th 
St. Visi nariai malonėkite susirinkti 
ir naujų narių atsiveskite. Jau per 
du mėnesiu neturėjome susirinkimo, 
tai susidėjo daug svarbių reikalų ap
svarstymui.

Sekr. 1’1 Kašarauskas. 
z----- ----------7 (230-231)

KONCRETAS IR ŠOKIAI
RENGIA AIDO CHORAS

Durys Atdaros 3 vai. po Pietų Programa 4 vai.

ĮVYKS NEDEUOJ, SPALIO (OCT.) 8,1933
BROOKLYN LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA 50c IR 75c YPATAI

Dilovas, garsusis rusų basas

PROGRAMOJ DALYVAUS SEKAMI DAINININKAI:
O. KATKAUSKAITĖ, paskžymejus radio dainininke, iš . 

Hartf<j>r<į|, 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 Kavalk ų Orkestrą

g®ji

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į ABI PUSI, NEW YORKAS- C17Q.50
KAUNAS, TREČIA KLASE UH / 0—
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės J vietinius agentus

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį spalio 4-tą d., 7:30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje, kampas 
25-tos ir Vernor Highway.

Nares dalyvaukite visos, nes bus 
diskusuojama, LDSA su ALDLD vie- 
nijimos klausimas.

Sekr.
(232-233)

PHILADELPHIA, PA.
Diskusijos NRA Klausimu

ALDLD 10 kuopa rengia disku
sijas NRA klausimu spalio 1 dieną, 
kaip 2 vai. po pietų, 995 N. 5th St. 
Phila., Pa.

šis klausimas labai svarbus ir 
reikalinga kuo daugiausia su juo 
susipažinti. Daugelis darbininkų 
mano, kad NRA daug pagerino dar
bininkų būklę. Kiti mano, kad Roo- 
seveltas „ rūpinasi darbininkų klasės 
reikalais, o turčius daugiau spaudžia. 
Kiti dar mano, kad jie ir nieko gero 
neduoda bJRA, bet nors .pajudino 
darbininkus organižuotis j unijas,- 
ir eiti į streiką, ir. tt. I tuos ir ki
tus klausimus bus atsakyta, ką davė 
ir duos NRA darbininkams. Tad 
visi ir visos dalyvaukite kuo skait
lingiausia minėtose diskusijose.

M. ž.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
_ 39 BROADWAY, NEW YORK —.

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

LINDEN, N. J.
Apvaikščiokime 14 metų sukaktu

ves Komunistų Partijos, rengia Ro
selle ir Linden vienetai; įvyks suba- 
toje 30 Sept. 7 vai. vakare, Polish 

11

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam .ir 
j kitus miestu^.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS



darbi

RIALTO
■Baltimore

GRIAUSMAS VIRŠPlinta Plieno Darbininky MEKSIKOSna

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ne

Youngstown

Tel. Porter 3789

tarpe

metų

vakare

YOUNGSTOWN, OHIO

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

yra

užsimokėti ran

Apysaka Apie Meilę, 
Geismą ir Pavojy

Amerikos Darbininkų 
Kūdikiai Badauja

Visi Waterburio ir Aplinkinių Miestų 
Lietuviai, Būkite Vilijos Choro

♦ *

Vakarienėje Rugsėjo 30 Dieną

Vienatinis Rodymas 
New Yorke

Su nepaprastu smarkumu 
plečiasi plieno darbininkų 
streikas. Weirton, W. Va., 
plieno fabrikas visai užda
rytas. Streikuoja dvylika 
tūkstančių darbininkų. Taip 
pat pradėjo eiti į streiką 
plieno darbininkai Steuben- 
villėj ir Clarksburge.

Jkaugas Strauss (Strižauskas) Grįžta iš 
Paryžiaus Prieškarinio Kongreso Spaliu 5

Dukterys Pasiuntė Tėvą 
I Beprotnamį, kad Jis 
Negalėtą Apsivesti

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

dalyku. _

parengimus, nei apie 
ninku judėjimą.

I. W. 0. Surinks $8,000 
“Daily Workeriui”

PHILADELPHIA, Pa. — 
Kaiser dirbtuves darbinin
kai pilnai laimėjo streiką. 
Jie gavo 8 valandų darbo 
dieną ir 5 dienų darbo sa
vaitę, taip pat pakėlimą al
gų ant 10 nuoš. Taip pat 
darbininkai iškovojo panai
kinimą štukinio darbo.

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

lapkričio — Chicagos 
apielinkėje. Chicagiečiai tu
rės progą patys sau dienas 
pasiskirti.
.Kai draugas Strauss sugrįš 

iš Chicagos, važiuos į Massa
chusetts valstiją.

Nacionalis Lietuvių Jaunuo
lių Komitetas,
Strauss Maršruto Koilisija.

TOLIMESNE EIGA AUDĖJŲ 
STREIKO; MASINIAME SU

SIRINKIME VIENBALSIAI 
NUBALSAVO STOVĖTI KO
VOS LAUKE IR STREIKĄ 

PILNAI LAIMĖTI

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartinių laiku.
A. M. KISHON, Aptiekoriiis Savininkas 

8701 Tos. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

CHICAGOS DRAUGAI SAUKIA RYTIEČIUS Į 
LENKTYNES LDS JAUNUOLIU VAJUJE

ALDLD 90 kp. turi išrinkus 
1933 metams korespondentą, 
kuris visus kitus kaltindavo, 
kad nieko nerašo, į laikraštį. 
Dabar gi jau metai baigiasi, 
o iš Youngstowno nieko nuo 
musų korespondento negirdėti, 
nei apie mitingus, nei apie

savaitės beliko.
Draugai ir draugės, gaukiųi 

nors 40 jaunuolių per tas dvi 
savaites. Kalbinkime jaunuo
lius rašytis. Ypatingai suau
gusių LDS kuo-pų nariai turi 
ateiti į pagelbą?

Praneškite Nacionaliam Jau
nuolių Komitetui ^įSie padėtį 
jaunuolių organizavimo jūsų 
kolonijoj. Tuojaūs, kai prira
šysite jaunuolį, siųskite žinią 
Jaunuolių Komitetui, kad tin
kamai galėtume pravesti šį 
specialį vajų per šias dvi sa
vaites.

Nacionalio Lietuvių Jaunuo
lių Komiteto Sekretorius,

J. Urmonas.

9 d. spalių-
10 d. spalių
11 d. spalių

7 d. spalių—Newark, N. J
8 d. spalių—Paterson, N. J

Komunistų Partijos orga
no, “Daily Workerio” finan
sinis vajus pradeda įsisiū
buoti. Kasdieną darbiniu-' 
kai susiunčią po pustrečio 
šimto dolerių. Iki šiol jau 
surinkta $3,329. Vajaus tik
slas yra sukelti $40,000.

Labai svarbų pranešimą 
duoda “Daily Workerio” ad
ministracija, kad Interna
tional Workers Order (tarp
tautinė pašalpinė darbiniu-' 
kų organizacija) pasižądėjo 
sukelti $8,000 del komunis
tų dieųraščio. Visoms or
ganizacijos kuopoms išsiun
tinėtas atsišaukimas, ragi
nantis, visais būdais remti 
šitą vajų.

je dirba, pasakojo, kad vadai 
liepė jiems dirbti, tai ir dir
ba. Sugrįžo pikietas atgal ga
vę vien tik prižadą nuo UTW 
vadų, kad išves darbininkus į 
streiką. Aišku, tam prižadui 
niekas netiki ir bus daromas 
dar didesnis spaudimas tą 
prižadą pildyti. Tai bus dar 
vienas išbandymas UTW vadų.

Rep.

Bet ką daro Roosevelto 
valdžia, kad aprūpinti tuos 
kūdikius maistu? -Nieko. 
Daktarų ir slaugių konfe
rencija nesuteiks duonos bei 
pastogės alkaniems . milio- 
nams. Rooseveltas išleidžia 
šimtus milionų dolerių ka
ro reikalams, o bedarbiams 
ir jų šeimynoms “neturi pi
nigų.”

Baisi Drama 
Ne Angly Kalboje

Elizabeth, N. J 
-Brooklyn, N. Y 

Great Neck

WASHINGTON. — Net 
Roosevelto valdžia nebegali 
užslėpti tos baisios padėties, 
kuri viešpatauja tarpe mili
onų bedarbių šeimynų kūdi
kių. Darbo sekretorė Per
kins šaukia daktarų h\ slau
gių konferenciją. Ji sako, 
kad industriniuose centruo
se, kur bedarbe labai sun
kiai slegia, kūdikių padėtis 
pasiekus pasibaisėtiną laip-

Kompartijos Veikimas
Čia Komunistų Partija gerai 

veikia; turi išstačius kandida
tus į visas valdvietes rinki
mams ir plačiai varo propa
gandą už komunistų platfor
mą; Darbininkai skaitlingai 
lankosi į susirinkimus ir užgi
na -komunistų programą.

Tas labai nepatinka demo
kratams ir republikonams. 
Tad jie pradėjo organizuoti 
visokius padaužas ir niekšus 
ir siunčia juos į komunistų su-

NEW YORK 
amžiaus milionierius advoka
tas Fr. Fischer užsimanė ap
sivesti 'su ruse šokike Thama- 
ra Svirskaja, 35 metų. Bet ję, 
dukterys padarė sumoksią ir 
patalpino tėvą į beprotnamį, 
kad-jis negalėtų apsivesti, kaip 
sako to advokato advokatas.

sirinkjmus, kai kelti betvar
kę ir išprovokuoti muštynes; 
o policija tik to ir laukią, sto
vėdama' už kampų, kad tik 
prasidėtų muštynės; tai tuo- 
jaus išvaikytų mitingą, ir dau
giau neduotų leidimo tokiems 
susirinkimams. . Taip jau du 
mitingu norėjo išardyti, bet 
komunistai prie to neprisilei
do. Vienok, jeigu niekšai 
bandys atakuoti komunistus, 
tai mes būsime priversti gin
tis, nežiūrint, kas atsitiks.

Partijos Narys

Philadelphia
oo

Draugai Rytiečiai, Subrus- 
kim!

Vilniečiai beveik kasdieną 
šaukia rytiečius į lėnktynes 
del prirašymo jaunuolių į LDS 
laikd šio vajaus. IK LkT šiol 
niekas neatsakė į tuos šauki
mus.’ Chicagos draugai turi 
teisę šaukti mus ir didžiuotis 
atlikimui savo darbų linkui 
gavimo naujų narių. Viena 
“Sparks” Jaunuolių kuopa yra 
prisiuntus 21 aplikaciją cent
ram Tai didelis darbas at
liktas ir kreditas daugiausiai 
priklauso jaunai draugei Li
llian Zutraitei. Kitos vakari
nės kolonijos irgi neatsilieka. 
Clevelandas yra atsiuntęs 12 
aplikącijų. Viską suėmus, va
karinių valstijų draugai turi 
29 narius daugiau, negu ryti
nių valstijų.

Ką mes turime daryti? Tu
rime visų pirmiausiai raginti 
savo vaikus, brolius ir seseris 
rašytis prie LDS. Turime'kai
mynus raginti rašytis. Turi
me tverti jaunuolių kuopas, 
kur tik yra gana jaunuolių 
arba kuopoj arba norinčių pri
sirašyti.

ĘrooklynięČiai ypatingai la
bai blogai iki šiol stovi, čio
nai vietos (Įrąugąį- turi- būti
nai pasispaust ir pagelbėti 
jaunuoliams narius prirašinėti. 
Daug “Laisvės” skaitytojų ir 
tėvų, kurie priguli prie LDS, 
jokios domės nekreipia į jau
nuolius.

Jaunuolių kuopos Brooklyno 
susirinkimai yra ląikpnp kas 
pirmadienį vakare “Laisvės” 
svetainėje. ;

Draugai ir draugės, raginki
te’ savo jaunuolius ateiti ir 
prisirašyti.

‘Iš rytiečių, turbūt, prasčiau
siai pasirodo Elizabeth, N. J., 
Bridgeport ir New Haven, 
Conn. Jaunuolių judėjimas 
dar tebėra silpnas tose vietose 
ir suaugusieji turi labai daug 
pagelbėti jauniems gauti nau
jų narių.

Brook lyjiiečiai jaunuoliai, 
pasikalbėję apie tą padėtį, 
kviečia visus mūsų judėjimo 
draugus ir simpatikus koope
ruoti, prirašinėti naujų narių 
į~ LDS. Vhjus del jaunuolių 
baigiasi su 15 d. spalio. Dvi

gimais. 
legacija 
sikreips 
bendro 
streiko.

Panedėlio anksti rytą apie 
25 mašinos pilnos pikietninkų 
leidosi link Shamokin. Ten 
yra .milžiniška audinyčia, joj 
dirba apie keturi tūkstančiai 
darbininkų po kontrole UTW 
unijos. Pasirodė, kad UTW 
vadai stovi ant kelio išvedimui 
tos šapos darbininkų streikam 
Darbininkai, kurie toje šapo- Dr. Anthony Stenger

Dr. Fred E. Burnham

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Afain 1417

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražia) apdaryta. - Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo ąjlręsu:

I BARKIS DeDt- A - BoxJ. DftnMJO, General P. O..
NEW YORK. N. Y.

Sergančio S. Jurgaičio pa
šalpai į draugijas užsimokėti 
mėnesines duokles surengė 
rugsėjo 10 d. pikniką LDS 4 
kp., AĘLA 24 kp. ir ĄLDLD 
90 kp. Pelno liko $13.14.

Kelios draugės aukojo pik
nikui sūrių, kiaušinių ir tt. S. 
Jurgaitis taria toms draugėms 
ačiū.

Stasys Jurgaitis serga jau 
treti metai. Kada jis buvo 
sveikas ir mokėdavo parapijai 
visas duokles, tai buvo geras 
parapijonas; o kai apsirgo, 
negalėjo mokėti bažnyčiai, tai 
pasidarė negeras.

Prieš pikniįą S. Jurgaičio 
moteris nuėjo pas kunigėlį, 
kad užsakytų ant/\ bažnyčios 
parapijonamš pikniką. Kuni
gėlis atsakė, “eik pas F. J. 
Madisddąž’ tegul jis tau už
sakys?’ • '

Matote, draugai ir draugės; 
tik ąiT pinigais geras parapi
jonas. Galite visą amžį mo
kėti kunigui; o ligoję bei se
natvėje, neturėdami pinigų, 
būsite negeri.

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

VISI TĖMYKITE!
Bangos Choras' rengia 

paprasčiausius šio sezono 
kius šį nedėldienį, spalio-Octo- 
ber 1 d., po num. 408 Court 
St., Elizabeth, N*. J. Prasidės 
8 vai. vakare.

Tie šokiai skirsis nuo visų 
kitų; tai bus “Kids Dance”, 
arba “vaikiščių šokiai.”

Ko reikia, einant į tuos šo
kius, tai apsirengti kaip ma
žam vaikui: mažiukes mer
gaitės suknelė su pagražini
mais, plaukuose kaspinas, ar
ba trumpos kelinaitės su pan- 
čiakomis ir įsikąst “lolly pop.”

Kas bus gražiausiai apsiren
gęs, gaus dovaną' už dailumą, 
o kas bus prasčiausiai apsirė
dęs, tai gaus dovaną už “bo- 
miškumą.”

Suaugusiems įžanga po 15 
centų, vaikams po 5 c.

Sueikite visi ir kiekvienas į 
tuos smagius ir juokingus 
Bangos Choro šokius.

Kidsualskis.

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Gi tos vietos, kur nėra strei

ko, tai Shamokin, Pa., ir tos 
apielinkės miestelių. Ir ten, 
kaip žinoma, ir net nekartą 
Thompsonas pasididžiuodamas 
tvirtino, kad visi darbininkai 
organizuoti visu šimtu nuošim
čių į UTW, bet dirba. Tad 
ne 'be reikalo streikier. atme
ta tokią uniją, kaip UTW, 
sakydami, kas iš tokius unijos, 
jei kovos neveda.

Po visų pranešimų ir rapor
tų NTWU org. Trumbull daro 
pasiūlymą, kad laimėti strei
ką būtinai turime dar ^plačiau 
išplėsti streiką ir ištraukti tas 
šapas, kurios dar operuoja. 
Pasiūlymas priimtas vienbal
siai. Nutariama anksti ryte 
rugs. 25 sumobilizuoti didelį 
pikietą ir traukt/ link Shamo
kin. Išrenkama ' platus komi
tetas sukėlimui finansų, idant 
mašinas aprūpinti gazolinu, ir 
kitoms išlaidoms. Taipgi tas 
pats komitetas rūpinsis paren- 

Taipgi išrenkama de- 
į Allentown, kuri at- 
del kooperacijos ir 
veikimo praplėtimui

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Drg. J. Sabaliausko Nelaime
Čia ištiko nelaimė ^draugą 

J. Sabaliauską. Jis 24 a. rug
sėjo ėjo namo iš “autingo.” 
Beinant skersai gatvę, auto
mobilis užvažiavo, pramušė 
draugui galvą ir sužeidė koją. 
Nuvežus jį į ligoninę, dakta
ras susiuvo aizdas ir Jiepė ke
letą dienų pabūti ligoninėj. ■ '

Drg. Sabaliauskas priklau
so prie Amerikos Lietuvių 
Darbininką” Literatūros Drau
gijos 172-ros kuopos ir gerai 
darbuojasi. Linkima draugui 
Sabaliauskui greit pasveikt.

Aldietis.-

Tuojaus gaukite 
. ‘‘ , šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J- ROBINSONO.

Mūsų kolonijos parapijonai 
sako, kad jie neskaito “Vil
nies” nei “Laisvės”. O kada 
būna tuose laikraščiuose ko
respondencija, kur tiesa para
šyta apie parapijonus ar baž
nyčią, tuomet visi vienas nuo 
kitb “Laisvę” ir “Vilnį” grie
bia ir skaito. Ar jūs esate 
parapijonas ar ne, bet' jūsų, 
kaipo darbininko, reikalus gi-

LaisVė” ir “Vilnis.”
Rudenis.

Draugas'' Strauss (Strižaus
kas), delegatas mūsų jaunuo- 

* lių judėjimo į Pasaulinį Jau
nuolių Kongresą Prieš Karą 
ir Fašizmą, grįžta į Pary
žiaus 5 d. spalių. Nacion. Lie
tuvių Jaunuolių Komitetas 
deda visas pastangas, kad 
maršrutas, kuriame dalyvautų 
ypatingai jaunuoliai, būtų pa
sekmingas visais atžvilgiais.

Ne tik reikalinga, kad sve
tainės būtų prisikimšę jau- 

Thuoliais, bet ir kad mūsų jau
nuolių judėjimas tinkamas or
ganizacines pasekmes turėtų. 
Kad atlikus visas pareigas tin
kamiausiai, mūsų suaugusių 
ir jaunuolių organizacijų val
dybos turėtų atlaikyti bendrą 
susirinkimą taip greitąi, kaip 

įgalima, kad apkalbėjus cįrau- 
goJStrižausko maršrūtą, ir kad 
savo kolonijoj tinkamai būtų 
p rife jo prisirengta.

Svarbiausia, tai kad visi na
riai, ne tik jaunuolių organi
zacijų, bet ir suaugusių, būtų 
sumobilizuoti tam darbui. 
“Laisvė” atspausdino del mar- 

Vtšruto lapelius, kurių 1,000 ga
lima gauti už $1.50. Tai la
bai pigi kaina ir draugai ne 
turėtų gailėtis cento kito pra
leisti, kad drg. Strauss pra
kalbos gerai išgarsint 
plačių masių jaunuolių

MARŠRUTAS:

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

B’way and 42nd Street
NEW YORK

13 d. spalių
14 ir 15 d. spalių—Philadel- 
' phia, Pa.

17 iki 22 d. spalių—Connecti
cut Valstijoj. (22 d. įvyksta 
Liet. Jaunuolių distrikto kon
ferencija ir draugas tenai da
lyvaus.). •. . , .
23 iki 29 d. spalių—Shenan
doah apielinkėje, ryšyj su Lie
tuvių jaunuolių idjnferenčija, 
kuri atsibus 29 d.- spiailių.
30 spalių iki 5 d. lapkričio— 

Wilkes Bąrre apielinkėje.
6 d. lapkričio — Binghamton, 

New York.
8 d. lapkričio— Rochester, 

New York.
9 d. lapkričio

Ohio.
10, 11 ir 12 d. lapkričio— 

Cleveland© apielinkėje.
13, 14 ir 15 d. lapkričio— 

Detroito apielinkėje.
16 d.,4apkričio--Grand Rapids, 

Michigan.
17 d

ROUND TRIP *
ONE WAY $2.00

Expresai eina kas valandą
BALTIMORE ____________ $4.00
WASHINGTON __________ 5.00
BOSTON __A____________ 2.00
RICHMOND ______ L___  6.25
PITTSBURGH __________ 6.25
DETROIT _______________ 11.75
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO _______________ 10.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St, CHickering 4-1600

Yra rengiamą vakariene su muzikale programa, 
kuri įvyks ateinančios subatos vakare, rugsėjo 30 
dieną, Lietuvių Parke. Įžanga prieinama—po 

75 centus ypatai.
Kaip Waterburio, taip ir kitų miestų lietuviams dar

bininkams yra žinomas Vilijos Choras, kuris visada pa
tarnauja darbininkiškiems parengimams be jokio atly
ginimo. Jis dainavo ir dainouja naujausias revoliuci
nes dainas, šaukdamas darbininkus į kovą už geresnį 
rytojų. Vilijos Choras tąipgi niekad nepamiršta visų 
darbininkų kovų, kurios tiktai buvo bei šiandien 
jis jąsias rėmė ir remia visais galimais būdas.

Chorui yra reikalinga turėti pinigų 
das už praktikų fvietą, pasipirkti gaidų, mokėti’algų, 
mokytojui ir dar įvairiems mažmožiams. O jo iždas 
šiandien yra tuščias. . >

Visi Waterburįo ir kitų miestų draugai ir draugės, 
esate kviečiami dalyvauti šioj vakarienėj. Jūsų daly
vavimas padidins Vilijos Choro idą ir sustiprins choro 
narių dvasią, kas šiuo inomentu yra labai reikalinga. 
Taigi visi būkite vakarienėj!

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

isą.darbjĮ atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

. 1 
j



Bestas Puslapis šeštadienis, Rugs. 30, 1933

REIKALAVIMU

ran-

Parengime Šiandien Vakarė <♦)

<♦>
(231-34)

<t>

<♦>

<f>

(229-231)
pirmi-

PARDAVIMAI

PARSIDUODA

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)
laiku.

Parsiduoda Delikatessen

Sergančių vyry ir Motery
T Chroniškos Ligos Gydomos

SUSIRINKIMAI Graborius (Undertaker)

prie
East

duoda
50 iki

vakare.
užsimo- 
kad ne 
praeitas

kon- 
pro- 
seną 
pir-

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusiut 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius- ir Išrietas vesolijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Parsiduada grosernč ir biznis iš
dirbtas gerai, per daugelį mteų. 
Priežastis pardavimo: savininkas tu
ri apleisti miestą. Kreipkitės 11 
Perry St., New York City.

(229-231)

IŠRANDA VO.IIMA1
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja privatinis garadžius, 
žiemą apšildomas; vieta kampas Lo
rimer ir Ten Eyck Street. Kreipkitės 
į “Laisvės” ofisą.

BROOKLYN, N. Y. '
APLA 22 kuQ,p0s susirinkimas 

įvyks pirmadienį, spalio 2, “Laisvės’’ 
raštinėje. Pradžia 8 vai.

Visi draugai ateikite ir 
kėkite * užvilktas mokestis, 
liktumėte suspenduoti, nes
seimas nutarė, kuris neužsimokės 
per du mėnesių ir pusę, tas . laike 
ligos negaus pašalpos—jsitėmykite!

A. Baltaitis.
(230-231)

' • 4 ‘'hl ■ . . |

PARSIDUODA
PARSIDUODA Saldainių krautuvė 
labai pigiai; atsišaukite po mum. 58 
Ten Ęyck St. Brooklyn, N. Y.

(230-31)

i Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICĘ) ",

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N.< Y, 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką \ - 
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

MEDIKALIS 'PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytles-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakaro 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir $6>OO 
“HA! egzaminavimas '

PASILINKSMINIMO vakarėlis ren
giamas šeštadienio vakare. Rugsė

jo 30, 1933, su muzika ir šokiais.
Įžanga ir užkandžiai veltui. Ma

loniai kviečia- visus atsilankyti savi
ninkas

Jonas Jurevičius
148 Grattan St., kampas Varick !

Ave. Brooklyn, N. Y. 
Phone: Stagg 2-7311

' (230-231) i

Parsiduoda kostumerskas kriaučių 
Storas su visa reikalinga mašinerija? 
ir yra stako. Parduodu su staku ar
ba ir be stako. Pardavimo priežas
tis: savininkas turi du bizniu, tą ir 
saliūną. Tad sunku abu tinkamai 
vesti. , .

Jei negalės “kėš” užsimokėti, tai 
duosiu ant lengvų išmokesčių. Kreip
kitės: River View Bar and Grill, 101 
Metropolittan Ave., kampas Wythe 
Ave., Brooklyn. Atdara bi

Tel. Evergreen 7-8792
(229-231)

Telephone, Evergreen 6-5310

/. GARŠVA

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

’ Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS “dženitorius” 
G šeimynų namo prižiūrėjimo 
New Yorke.

Gaus 4 kambarius, damokant
dos 7 dol. menesiui. Telefonuokite 
Newtown 9-591G, arba rašykite laiš- j 
ku: J. Stankus, 8448—63 Rd. Elm
hurst. '

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

I*

Antanas Garšinskas, Jaunuolis Kalbėtojas | 
Organizatorius, Kalbės IDS Jaunuolių į

Kiti Jaunuoliai Delegatai į Prieškarinį Kongresą Taipgi 
Dalyvaus Šioje Pramogoje

Šį vakarą, 8 vai., “Laisvės” į Aktyviausi jaunuoliai atva- 
svetainėje,, vietinė LDS' jau- žiuoja ir kalbės tame baliuje, 
nuolių kuopa rengia Rudeninį Tarpe jų yra ir d. Antanas 
balių. Ne tik jaunuoliai, bet- Garšinskas, jaunųplis, 
suaugę draugai ir draugės ren- įninkąs didžiulio L. K. M. Cho- 
giasi masiniai dalyvauti. Jau ro Chicagoje; jis taipgi yra 
buvo rašyta apie įvairius žais- narys vidurvakarinių valstijų 
lūs, kurie bus čia laikomi, bet Jaunuolių Komiteto, 
tai ne viskas.

Vis daugiau ir daugiau at
važiuoja jaunuolių veikėjų iš 
kolonijų į prieškarinį kongre
są. Tarpe jų yra ir labai ga
bių organizatorių-kalbėtojų.

t

Šokiams grieš gera orkestrą. 
Bus valgių ir gėrimų. Įžanga 
15 cėntų.* 5 • '

Visus ir visas kviečia atsi
lankyti. > * '

Komitetas.

Darbininkų Kovos 
bei Laimėjimai

Ką Žmonės Kalba apie 
Aido Choro Koncertą

New Yorke ir Brooklyne 
eina streikas nepriklausomos 
Alteration Maliavotojų Unijos. 
Šimtas bosų jau pasidavė, pri
imdami streikierių reikala
vimus. Brooklyne buvo atlai
kyta streikierių demonstracija 
prieš Amerikos Darbo Fede
racijos Maliavotojų Brolijos 
centrą, kurio vadai kišasi į 
streiką, norėdami darbininkus 
parduot bosams.

Paskutiniais laikais matosi 
po vieną kitą Darbo Federa
cijos pikietą prieš įvairių rū
šių mažesnes šapas. Pikie- 
tams draudžiama kalbėtis su 
žmonėmis. Reporteris patyrė, 
kad jeigu savininkas 
Federacijos vadams 
150 dolerių kyšių, už tai jie 
atima pikietus ir baigia strei
ką. Yra, suprantama, ir tikrų 
Federacijos darbininkų strei
kų, kurie kovoja už uniją ir 
geresnes sąlygas. Bet vadai 
abelnai žiūri į streiką, kaip į 
savo raketą.

Girdėjau žmones kalbant, 
klausiant vieni kitų: ką jūs 
žinote apie Aido Choro 
certą ? Ar bus gera dainų 
grama? Ar išlaikys savo 
rekordą dainose, kuris
miaus buvo plačiai žinomas?

Į šiuos klausimus reikia at
sakyti trumpai, kad šių metų 
koncerto programa bus daug 
įvairesnė ir geresnė tuomi, kad

Jame dainuos Katkauskaitė, 1

kuri dainavo ir Lietuvos vals
tybinėj operoj; tai jau žino
ma, kad ji yra gera daininin
kė. Ji netankiai Brooklyne 
dainuoja.

Kitas dainininkas—Dilovas, 
rusų darbininkijos išeivių Ša-, 
liapinas. Jo dainas visi kon
certų lankytojai myli.

O kas yra Višniauskas? Ogi 
New Jersey valstijos radio 
dainininkas, kuris nuolat per 
radio dainuoja. Reiškia, .jis 
yra gamtiniai talentingas vy
ras dainose ir balse, nes kitaip 
jis tenai nedalyvautų. Taigi 
jau turime tris žmonėms plfį- 
čiai žinomus solistus.

Ketvirtas solistas—Hodarick. 
Kas buvote praeitame “Lais
vės” koncerte, tai atsiminsite, 
jog jis nusinešė publikos visą 
simpatiją ir delnų plojimą. 
Vadinasi, Aidas duoda geras 
artistiškas dailės spėkas.

Dar tupėsime solistę Kava
liauskaitę. Apie ją rašyti daug 
nėra ko, nes ji, taip sakant, 
yra saviškė, brooklyniečiams 
žinoma ir mylima.

Iš' didesnių dainorių gru
pių dainuos pats Aido Choras, 
Bangos Choras, Aido Merginų 
Sekstetas, Vyrų Oktetas ir 
skambins Rusų Mandolinų Or
kestrą. Didesnių dailės spė
kų, kokias Aidas šį metą duo
da, nereikia nei reikalauti.

Vaidinimų nebus jokių. Bus 
grynai dainiškas ir muzikališ- 
kas koncertas. Jis įvyks sek
madienį, 8 d. spalio, Labor 
Lyceum svetainėj.

Įžanga 75 ir 50 centų. Šo
kių orkestrą W. Norris.

Kviečia Aido Choras.

Keno Reikalus Atsto 
vauja LaGuardia?

NEW YORK. — Demokra
tai ir republikonai pereitą 
ketvirtadienį iškėlė bankietą 
vadinamam “progresistui” La 
Guardijai, bendram jų kandi
datui į miesto majorus. Ban- 
kietui pirmininkavo Malcolm 
D. Simpson, narys tarptauti
nio J. P. Morgano banko..Su
lig to reikia suprast, kam La 
Guardia tarnautų, jeigu būtų 
išrinktas. Be kitko, jam buvo 
pastatytas klausimas: ar jis 
stovės ūž palaikymą penktu
ko, kaip važinėjimo kainos 
elektriniais miesto gelžkeliajs. 
La Guardia išsisukinėjo nuo 
atsakymo, ir tik šnekėjo, kad 
reikėsią “apvienyti” gatveka- 
rių ir požeminių gelžkelių li
nijas.

Sąmoningi darbininkai ne
balsuos už tokius feikerius, 
kaip^ La Guardia, McKee bei 
O’Brien. Rinkimų dienoj kiek
vienas, savo reikalus supran
tantis darbininkas balsuos už 
Ko m. Partijos kandidatą į 
majorus drg. Robertą Minorą.

APIE LIETUVĄ IR SOV. SĄJUNGĄ 
DIDELES PRAKALBOS SEKMADIENI

Drg. J. P. Milleris, “Vilnies” 
administratorius, ką tik sugrį
žęs iš Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos, sakys prakalbas “Lais
vės”, svetainėje,. 46 Ten Eyck 
St., Brooklyne, šį sekmadienį, 
spalio 1 d. Pradžia 7 vai. va
kare.' N . . > > • i •.f t

Visi eikite ir važiuokite iš
girsti naujausių dalykų apie

vieną ir kitą šalį—sužinokite, 
kur. l*nk eina gyvenimas So
vietu Respublikoje, iš vienos 
pusės, ir Lietuvoje, iš antros.

Po prakalbų, bus klausimai- 
atsakymai.

Patys j prakalbas eikite ir 
kitus veskitės.

Įžanga veltui.
Rengėjai*

I

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 8-9130

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

IŠ Newarko, N. J.,« praneša
ma, kad ten paleista iš darbo 
daug merginų siuvėjų todėl, 
kad jos nepaspėja padaryti, į 
kiek reikalauja NRA skubini- 
mo programa. Kitoms siu
vėjoms gręsia regėjimo prara- 
dijnas del nesvietiškos pasku
bos.

NEW YORK. —Pereitą ket
virtadienį Industrinė Batsiu
vių Unija laimėjo streiką prieš 
dvi dideles dirbyklas: Star 
Slipper Ko. ir Pacific Slipper 
Kompaniją. Darbininkams pri
dėta 35 nuošimčiai algos.

NEW YORK. — Paaiškėjo, 
kad Darbo Federicijoš Malia- 
votojų Unijos 499-to lokalo 
vadai buvo padarę sumoksią 
su gengsteriais pasičiupt kai-

Gauta N. Y. Miestui dar 
124 Mil. Paskolos

New Yorko demokratų val
dyba gauna dar $124,000,000 
paskolos iš bankierių—apsimo
kėti algas, tiems patiems ban- 
kieriams nuošimčius ir senes
nes sumas.

Kad valdininkai pasižadėjo 
naudai bankierių pakelti kai
nas važinėjimo požeminiais 
gelžkeliais ir gatvekariais, 
dabar nieks neabejoja. Bet 
jie tatai padarys po rinkimų.

Majoras O’Brien panaikina 
mokesčius, kuriuos pirmiau 
miesto taryba buvo nuspren
dus uždėti ant Šerų vertelgų 
biznio. Čia irgi pašitarnavu- 
mas Wall Streeto bankieriams.

Jūrininkai Išreikalavo 
Algas iš Kapitono

NEW YORK4 — Sekmadie
nį atplaukus “Muntropic” lai
vui, jo darbininkai pareikala
vo ąlgų. Kapitonas atsisakė 
mokėti. Jūrininkams atėjo 
talkon devyni delegatai nuo 
Marininkų Industrinės Unijos. 
Prieš delegatus bpvo pastaty
ta 4 policmanai; laivo inži
nierius bandė numest vieną 
delegatą į vandenį, bet jam 
nepavyko. Prispirtas savo dar
bininkų ir delegatų, kapito
nas išmokėjo algas.

Xaip šiemet buvo laimėta 
jau 15-ta Munson laivų linijos 
jūrininkų kova del algos ir 
kitų sąlygų, su pagelba Indus- 
triri’ės ’Marininkų Unijos.

su gengsienais pasiuiupv nai- __ li 1 ’ ' '

riųjų vadą, Louis Weinstocką, iflCgF(HDOtllHS DOKUHICII- 
kovotoją už eilinių narių rei- ■ ° __ • • ‘ •
kalus, išvežt jį kur už miesto j 
ir nudėt. Mat, Weinstock 
aikštėn iškėlė, kaip lokalo ju- 
došėliai susiderėjo su bosais 
ir pardavė Federacijos malia
votojų streiką'.

CORONA HEIGHTS. — 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo kuopa su Bedarbių 
Taryba iškovojo pašalpą trims 
bedarbių šeimynoms. •

Reporteris.

Sukapojo Moterj
CONEY ISLAND. — Pavo

jingai, gal inirtinai kirviuku 
sukapojo savo pačią Heleną 
Calcaa’ienę jos vyras James. 
Susivaidijo del piniginių klau
simų. Jis pirmiau buvo tur
tinas auksų krautuvė^ savi
ninkas. Dabar areštuotas.

ty Komisionierius
Taksai ant Pirkinių

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

b-n COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

Evergreen 7-1648

kraujo, Specialistas
Gydau ūmias Jr chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimus k^ajo ir Slapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki L Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai Vakare

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

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. '

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

OR. Z1 IM®
110 East 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

BROOKLYN. — Kings pa
vieto rekordų .komisionierius 
Hyman Schorenstein. jokioj 
kalboj nemoka skaityti nei ra
šyti, bet jis gaųpa iš miesto 
$7,500 metinės algos, kaipo 
demokratų vadas,—sako ad
vokatas TJurray M. Pomerantz, 
reikalaudamas atstatyti tokį 
dokumentų komisionierių 
vietos.

Paleido 16 Ateivybės 
Inspektorių

iš

BROOKLYN. — Valstijos 
finąnsų departmentas prane
ša, kad su ateinančiu pirma
dieniu, spalio 2 d., prasideda 
antras laikotarpis, kur bus 
imama po vieną nuošimtį tak
sų už kiekvieną perkamą 
krautuvėse daiktą.

Tuos taksus mokėdami, pir- 
kikai, kaip sakoma, “nejau
čia”, nes krautuvininkas vals- 
tijinius mokesčius priroknoja 
prie daikto kainos, f

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Kazys ūsas, 61 metų, 61 So. 
2nd St., mirė rugsėjo 26 d. 
Kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Pa
laidotas rugsėjo 29 d. Šv. Tre-

NEW YORK. — Iš tarnybos 
paleista 16 ateivybės inspek
torių. Viena, tai mažai atei
vių dabar atplaukia; antra,—-; jybės kapinėse, 
valdžia sako) reikia taupyw Laidotuvių apeigom rūpino- 
pinigus. j si graborius J. Garšva? 1

Evergreen 7-8738

Lietuviai Meisteriai-Budavoto  jai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda 

vojame naujus. Perbudavojame fron-^ 
tus, sudedame duris ir įdedame sie
tus (scręens) į duris, langus įr 
porčius. Dengiame stogus visokiems 
namams } 1
51 Meserole Street 188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

VYRAI IR MOTERIS
r KURIEMS REIKALINGA

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

lankykite specialėmis dienomis:

Nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vakarePenktadienį 
šeštadienį

Sekmadienį, nuo 10 vat iš Ryto iki 1 po Pietų
f

403
DR. B. SHIFERSON
East 14th Street, < Kampas 1st Avenue

. New York City <
Kliniko ir Dispensary Kainos

Ekzaminacija Veltui—Priimame Savaitines Mokestis
’ • - •. ' i • ’ . * ' i k ' i i

INCMATHEW P- SALLAS 
(BIT (.SUSKAS) 
C R A B O R i U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA. - DARBUS.
MIRUSIUS PA?VEŽAM IŠ VISU.ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASlUNČlAM t, KUR KAM REIKIA. ‘ TURIM PRIVAUŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA V|ETą savo 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. v

t , MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT(. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

omiiuaixVWWW

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

Willianuburghe:
2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

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

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 9

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSU OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd St.




