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KRISLAI
Jie Sugyvena, 
“šventi Metai”. 
Dvasinis Krizis. 
Bedievėjimas.

Rašo V. B.

Darbininku Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų šalrq, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o lilaimčsite 
Pasauli!

Paimame “Draugą” už spa
lio 12, jame rašo žmonės įvai
rių profesijų, ne koki prasti 
darbininkai. Antrame pusla
pyje tuojaus metasi į akis var
dai, kaip tai: nūn. A. Petraus
kas, Dr. A. Petriką, Kun. J. V.

Visi jie sugyvena tame laik
raštyje. Kunigas redaktorius 
mokina apie “dvasią
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JERUZOLIMAS. — Gink-
,. . (t. . „ . tv luotą policija saugoja mies-mokma apie dvasią ir Pijų • . L . . . . .

X. Dr. Petriką mokina, kaip tą 11 Jai įsakyta šauti, jei 
nesudiktėti—aiškina moksliniai. Į yra reikalas. Arabai ruošia 
Kun. J. V. S. niekina evoliuci- demonstracijas prieš žydus, 
jos mokslą ir žmogaus išsivys- Miesto valdžia uždraudė lai- 
t.ymą, panaudodamas Dr. Au- jmasinius mitingus ara- 
tą, paneigimui daktarų moks- 
lo. i

AREŠTUOJAMI RIEŠUTŲ FARMOSE
Darbininkai Laiko Masinius Teismus; Kovoja prieš NRA ir 

Reikalauja, kad Pavaryti Darbininkai Būtą Paimti Dar
ban; 75 Areštuota; 1,400 išmesta iš Darbo

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

Rakandą Unija Reikalauja 
Pripažinimo

Well, seniaus taip nebuvo, 
šie žmonės taip gerai nesugy
veno. Ah, ką gi padarysi, juk 
prieš vėją nepapūsi—krizio me
tai, reikia taikytis!

Ir “Draugas” rašo, kad net 
“dievą” reikia jungti su “vel
niu”, tai yra ekonominiu gyve
nimu. ’Girdi, “klaida yra ir tų 
katalikų, kurie sau pasilieka tik 
dangų, o liberalams atiduoda — Mžemę.

Kaip matote, tai tas katalikų 
“dievas” nesitenkina savo “ro
jum”, bet nori ir žemę atimti 
iš tų vargšų žmonių. Tačiaus, 
geriausia būtij ant šios žemės, 
tai kad visi tie “ano svieto” 
skelbėjai apleistų šią žemę ir iš
sikeltų pas tą savo dievą. Tada 
jie galėtų įrodyti ir “dievo esy
bę.”

ja, kad šie metai, tai esą “šven
tieji metai.” Todėl, girdi, ne
galima rūpintis tik ekonominiais 
reikalais ir apleisti “dvasinius.”

BERLYNAS. — Iš Berly
no praneša, kad Vokietijos 
Hitlerio valdžia jau pasi
traukė iš Pasaulinės Nusi
ginklavimo Konferencijos, 
kuri dabar laiko sesijas Ge- 
nevoje. Be to, Vokietija pa
siskelbė, kad jinai pasitrau
kia ir iš Tautų Lygos.
Hitleris ir prezidentas Hin- 

denburghas jau paskelbė 
naujus Reichstago rinkimus 
ant lapkričio 12 d. šiuose 
rinkimuose, sakoma, Hitle
ris galės išspręsti Vokietijos

Streikuojanti ir jų simpa- 
- —______ i sumose
masinį teismą NRA ir darb
daviams. šiame masiniame 
susirinkime dalyvavo virš 
1,600 darbininkų. Entuzias
tiškai darbininkai pasakė, 
kad darbdaviai yra kalti.

Šitas masinis susirinki
mas taip pat reikalavo, kad 
1,400 darbininkų, kurie da
bar yra paleisti be jokio rei
kalo, būtų priimti atgal į 
darbą ir kad jų reikalavimai 
būtų išpildyti. Darbininkų 
kovos ūpas yra geras.

ST. LOUIS, Mo. -- Rie- S " j 
šutų rinkėjai darbininkai tikai darbininkai 
streikuoja už pakėlimą al
gų ir sutrumpinimą dar
bo valandų. Streikieriai 
masiniai pikietuoja.- Penk
tadienį policija areštavo 75 
darbininkus, kurie dalyvavo 
masiniame pikietavime.

Šį streiką veda Food 
Workers Industrial Unija. 
Pikietuotojai buvo prie Fun- 
stein kompanijos darbavie
čių, kur dar nesenai pa
skelbta generalis darbinin
kų streikas. Areštuota bal
tų ir negrų darbininkų.

Caristiira Kontr-revoliMcionierai
Mobifettcjasi prieš Sovietu Sąjungą

šiuo pačiu laiku Vokieti
joj buvo nuvesta ^policijos 
stotį klausinėjimui Ameri-

Susidomėję kunigai tuo klau-!kos advokatai, kurie protes- 
simu, pareiškia, kad “liberalai; tavo prieš žiaurų elgesį 
... pradėjo stumti katalikišką 
dvasią.” Bet kur jie tą “dva
sią stumia?” Tai “iš socialio ir 
bendrai viešojo gyvenimo.” Tai 
reiškia, kad žmonės^arba jų gy
venimas bedievėja. Ta ‘dvasia’ 
kunigų žodžiais “visa galia’ 
dievas. Bet apsisukus ją ir 
beralai stumia.” Tai kad 
gumentai!

vienu komunistu kaliniu.

Japonija Malšiną 
Sukilėlius

ar-

Na, bet palaukite, pamatysi
me, kaip kunigai taikosi prie 
gyvenimo sąlygų—žemiško ro
jaus. Ve, kaip jie aiškina apie 
krizį:

“žmogus nustojęs dievo, nu
stojęs dvasios... Nustojus mo- 
ralio pagrindo, teisinis ir eko
nominis gyvenimas daugiau nor
muojamas jėga bei smurtu, ne
gu teisingumu ir moralybe. Iš 
to seką nuolatinis bangavimas, 
nepastovumas ekonominio ir so
cial io padėjimo.”

Tai ve kaip kunigai taikosi 
prie kasdieninio gyvenimo. Iš 
šios jų kalbos mes jau galime ' 
suprasti, kad ir ekonominis kri- 
zis pareina nuo dievo. Jei bū
tų žmonės “pilni dvasios” v tai ' 
krizio nebūtų, 
protauja.

su

TOKYO. — Japonijos lai

SHANGHA JUS.— Kontr
revoliucionieriai, pagarsėję 
baltagvardiečiai iš'Shangha- 
jaus pulkais yra gabenami 
į Mandžuriją. Taip pat 
Shanghajuj baltagvardiečiai 
atvirai kalba, kad jiė nori 
kariauti prieš Sovietu Są
jungą.

Generolas Semenovas, ku
ris gerai darbininkams yra 
žinomas dar nuo revoliuci
nių laikų, kuomet jisai ka-

kraštis praneša, kad Man-1 riavo prieš Sovietų Sąjungą,

Todėl dabar šitie ponai ir 
telkiasi prie Sovietų Sąjun
gos rubežiaus į Mandžuriją. 
Jie tikisi, kad karas greitai 
kils tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Japonijos, tai jie sudarys 
savo pulkus ir kariaus su 
Japonijos imperialistais.

Paskutiniai pranešimai 
sako, kad vėl du Sovietų 
Sąjungos darbuotojai tapo 
areštuoti ant Rytinio Chi
nijos gelžkelio. Taip pat, 
kuomet Sovietų Sąjungos

džurijoj jau yra išmušta1 dabar sitas kontr-revoliu- atstovas nuvyko užimti Vie- 
“300 banditų”. Banditus' cionierius tikrina, kad jisai tą areštuoto atstovo antu

gaudo kareiviai.
Veikiausia tie sukilėliai, 

kuriuos Japonijos valdžią 
vadina “banditais”, yra pa
prastas Mandžurijos vals
tiečių sukilimas. 
Japonijos valdžia 
Mandžurijoj, tai 
gyvenimas tenais 
blogėjo.

Kuomet 
įsigalėjo 

valstiečių 
daug pa-

Lindberghas Lėks į Paryžių
PARYŽIUS. — Čia lau

kiama Amerikos orlaivinin- 
Sakoma, 

kad amerikonas lakūnas čia 
Nė, mes nenorėtume manyti, lankysis tik privatiniais rei- 

kadjkųnighi tįk tiek tepusima- i kalais. ,Tie reikalai neskeĮl- 
no; tai jau būtų perdaug'kvai- biama viešai, 
las protavimas. Juk katalikiš
kose šalyse, kur daugiausia ku
nigai turi galios, — krizis yra 
dar didesnis.

Kunigai tai sako tik del savo 
nelaimingų katalikų, kurie jau 
pradeda mesti bažnyčias ir be
dievė ja. Ot, tai kunigai ir gal
voja: “Būkite katalikais, tai 
gausite darbą, laįkai pagerės.”

, Taip kunigai i .
į ko, Lindbergho.

Kunigams reikia pasakyti, 
kad ne dvasinis krizis įnešė eko
nominį krizį, bet ekonominis 
krizis davė ir dvasinį krizįi 
Tai taip sukasi pasaulinis, ra-* 
tas.

Krizis ne tik kunigų bizniui, 
bet jisai reiškiasi ir Visame 
kultūriniame buržuazijos gyve-

jau gali sudaryti iš 200,000 gęlžkelio stoties, tai Japo- 
armiją prieš Sovietų Sąjun- nijos valdininkai jau buvo 
gą, jei tik Japonija jiems paskyrę savo žmogų ir ne
duotų ginklus. įsileido Sovietų atstovą.

Unijos Vadai Bando Grąžinti Darbininkus
Atgal Į Darbą ir Laužo Audėją Streiką

nime. Tas “dvasinis” krizis da- 
ibar reiškiasi literatūroj, mene, 
ifilozofijoj ir t. t. Kodėl? To
dėl, kad kapitalistinė sistema su 
visais išnaudotojais ir kunigais

PATERSON, N. J.—Pra- 
i nešama, kad United Textile 
Workers unijos vadai jau 
bando Penn. valstijoj grą
žinti darbininkus .atgal į 
darbą ir šliaužyti streiką. 
Ta išdąvystė paąišl^ėjo Eas- 
tone ir kituose miestuose. 
•Nacionalio Suvienyto Stbei- 
kierių Komiteto. = ; ■

Toki bandymai buvo da
ryta Wilkes-Barre, Scran
tone ir kituose miestuose. 
Kai kur jau, sakoma, “kad 
jiems pasisekė darbininkai 
apgauti ir sugrąžinti dar-

iki laimėjimo.
Darbininkai tik kovodami 

galės laimėti. Jie visi sykiu 
turi laikytis ir grįžti dar
bai.

Tik 9 dol. Savaitę 
Pavojingam Darbe

Norfolk, Va. — čia mote
rys pavojinguose darbuose 
skalbyklose gali uždirbti tik 
po 9 dolerius į savaitę, i Kitos 
uždirba dar mažiau.
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jau atgyvenno savo žydėjimą. I ban be laimgjimu. Bethlė- 
Pnėjo galą liepto, ši sistema ,____
jau noksta ir pūsta.

Jei šalyje, kurioje milionai 
badauju, o tuo pačiu sykiu vai
sius, duoną, įvairius drabužių 
materiolus metu į vandenį, de
gina ir aparia į žemę,—tai to
kia sistema nėra niekas dau
giau, kaip tik sumišusių žmo
nių. O sumišęs valdymas t ne
galės ilgai tęstis. >

hem miestelyje tie vadai su
varė darbininkus į dirbtu
ves. Tačiaus darbininkai 
nieko nelaimėjo, jie vėl eis į 
pikieto eiles. Tačiaus R. I. 
valstijoj, kur pirmiaus dar
bininkai nestreikavo, dabar- 
išėjo į streiką. Nacionalė 
Audėjų Unija ragina darbi
ninkus laikytis kovos lauke

Bernard Shaw apie Hitlerį
•LONDONAS. — Vienoje 

sueigoje pagarsėjęs Anglijos 
rašytojas - dramaturgas, 
George Bernard Shaw, išši- 
rejškė, kad “Hitleris yra sa
vo vietoje”... Shaw mano, 
kad talkininkai padėjo Vo
kietiją į tokią padėtį, o Hit-, 
leris nori Vokietij ą > išvesti 
iš to paskandinimo.'

WASHINGTON, D. C.— 
Rakandų Unija, kuri turi 
savo delegaciją W'ashingto- 
ne ir yra prisidėjus prie 
Amatihių Unijų Vienybės 
Lygos, reikalauja, kad ją 
pripažintų NRA taip lygiai, 
kaip ir ADF unijas.

Shanghajus. Chinijos bu
delis, Chiang Kai shekas, 
kuris dabar ruošia naują 
maršavimą mušti komunis
tus, pasiūlė už gyvus sugau
tus komunistų vadus po 
$100,000, o negyvus — po 
$80,000.

Tokyo. — Japonijos im
perialistai jau pabijojo karo 
su Sovietų Sąjunga ir pra
dėjo rimčiau kalbėti. Karo 
ministeris Araki pareiškė, 
kad Japonija nenori karo.

Madrid. — Ispanija rei
kalauja, kad būtų uždrausta 
laikraščių korespondentams 
rašyti tai, kas tų šalių val
džiom nepatinka.

Breslau. — Silezijoj jau 
policijos varšininkai prisipa
žįsta, kad buvo ir yra daro
ma puolimai ant žmonių, 
kurie yra žydų tautybės.

Fašistai Bijo Savo 
Šešėlio

BERLYNAS. — Fašistinė 
valdžia Vokietijoj uždraudė 
net rodymą judžio, kuris 
vaizduoja jų pačių gyveni
mą. Judis pagamintas del 
atvaizdavimo Horst Wessel, 
jauno ir žuvusio hitleristo, 
gyvenimo, uždraustas rody
ti.

Propagandos ministeris 
pasakė, kad filmą negana 
gerai vaizduoja fašistų tiks
lus ir fašistinę Vokietiją. 
Todėl ta filmą bus numesta.

2,000 Mainierių 
Sustreikavo*

Terre Haute, Ind.—2,Q00 
mainierių sustreikavo pieti
nėj daly Indiana valstijos. 
Streikas prasidėjo todėl, kad 
mainų savininkai nepaiso 
neį,.NRA sutarties ir reika
lauja, kad darbininkai dirb
tų ir subatomis.

Kareiviu Sukilimai Siame
BANGKOK, Siam.-—Pra

nešama, kad šioje srityje 
yra kareivių sukilimai. Su
kilėliai, sakoma jau užgrie
bė orlaivių stotį ir. tęsia ko
vą toliaus. Šaudymasis tar
pe sukilėlių ir kareivių tę
siasi. Yra ir užmuštų.

MAINIERIAI KOVOJA PRIEŠ BOSUS 
IR LEWISO MAŠINA

Lewiso Mašina Įsakė Mainieriams, kad Jie Neturi Teisės 
Rinkti Savo Viršininkus; Kovos Lauke Mainieriai Laikosi 
Gerai—Kovoja prieš NRA

prezidentui Rooseveltui, kad ( 
jie sutinka patys rinkti 
mainierių duokles ir perduo
ti Lewiso mašinai. Mainie
riai prieš tai griežtai kovo
ja ir reikalauja, kad jie ga
lėtų patys tvarkyti savo 
unijos reikalus.

Mainieriai gerai laikosi 
Fayette, Greene, Allgeheny

PITTSBURGH, Pa.—Lew
is išleido pareiškimą į Penn. 
valstijos 4 distrikto mainie- 
rius, kurie streikuoja, kad 
jie neturi teisės rinkti nau
jus viršininkus. Šiuo laiku 
mainieriai laiko konferenci
jas, kad išvyti darbininkų iš
daviką William Feeney, 4 
distrikto prezidentą.

Šis ponas Feeney yra Lew- ir Washingtono pavietuose, 
iso mašinos geriausias ram- - Mainierių moterys laikė 
stis ir darbininkų priešas, 
todėl mainieriai jį nori pa
šalinti. Tačiaus Lewisas pa
reiškė, kad mainieriai netu
ri teisės jį išmesti ir rinkti 
kitą prezidentą.

Taip pat plieno trusto vir
šininkai davė pasiūlymą

konferenciją ir svarstė, kaip 
jos galėtų padėti streikuo
jantiems nlainieriams. Mai- 
nierių atstovų buvo laikoma 
konferencijos, pasitarimai, 
kur nutarta kreiptis į mai- 
nierius jų pačių organiza
cijos ir kovos reikalais.

Vokietijos Fašistai Areštuoja Darbininkus
Tik Todėl, kad Jie Pagerbia Torglerį

BERLYNAS. — Vokieti- ant vietos, kur įvyko gaiš- 
jos fašistai savo terorą nau- ras. Čia susirinko ir minia • 
doja taip, kaip tik jie gali, žmonių darbininkų. Darbi- 
Komunistų teisme iškeliama J’į’’
daug naujų dalykų ir fašis- - 
tai negali paslėpti tų faktų, frontas„ 
kad tas teismas suplanuotas j munjstų Ta-

1 s iai‘ 1 fašistams labai nepatiko.
Visas teismas susirinko ir; Todėl jie ėmėsi vėl areštuoti 

kaltinamieji buvo atgabenti nekaltus darbininkus.

vo atgabentas ir Torgler, 
kas nors suriko: “Raudonas 

Tai reiškia ko-

Amerikos Darbo Federacijos Konvencija 
Baigiasi su Užgynimi Roosevelto NRA

WASHINGTON, D. C.— 
Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavimas jau eina 
prie pabaigos. Suvažiavi
mas nieko nenuveikė. Keli 
vadai biskelį pasiginčino, 
tai ir viskas.

Lewis, kuris stojo už padi
dinimą Pildomosios Tary
bos, pralaimėjo. Buvo ma
nyta, kad jisai statys savo 
kandidatūrą į prezidentus, 
bet neišdegus pirmam “fai- 
tui”, Lewis pasiliko ramus.

Darbininkų klasės reika-

lūs kėlė tik kaikurios darbi
ninkų delegacijos, bet ne va
dai. Tačiaus vadai mažai 
klausė darbininkų balso.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadovybėje pasilieka 
seni vadai—Greenas ir jo 
kompanija. Ši ’ konvencija 
Federaciją pasuko dar dau
giau dešinėn. Svarbiausias 
konferencijos tarimas, tai 
tas, kad jinai pasisakė už 
Roose velto NRA. Tai reiš
kia darbininkams smūgis.

Norėjo Nulinčiuoti Negrą tik Šveicarija Skiria Milicnus 
už įėjimą j Krautuvę Kanu

Simpsonville, N. C. — Čia 
negras darbininkas kaip tik

GENEVA. — Šveicarijos 
nelik? nulinguotas 'tik to- Nacionalė Taryba nutarė 
del, kad jisai įėjo į krau- paskirti karo reikalams $6,- 
tuvę pro priekines duris. 000,000. Sakoma, kad šitaš 
Mat, čia negrai įsileidžiami karo išlaidas finansuoja Vo- 
tik pro užpakalines duris, kietijos fašistai, nes jie yra 

——----- padarę slaptą sutartį išbu-
Washington, D. C.—Roo-'davoti Šveicarijos armiją ir 

seveltas slepiasi nuo plieno kad Vokietija galėtų per jos 
ir anglies streikuojančių teritoriją puti Franciją. 
darbininktį delegacijos. N.e- ============================= 
nori, kad delegacija jam (Daugiau Pasaulinių fcinių 
įteiktų reikalavimus. R-tam nuslanyj)
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Saugokitės, Budėki!, Patersono 
Darbininkai!

Tiesioginių žinių iš Patersono nuo mūsų draugų ne
gavome apie dabartinę streiko situaciją. Bet šeštadienio 
“New York Timese” tilpo pranešimas, kuris parodo, kad 
Amerikos Darbo Federacijos lyderiai vėl užsimojo su
laužyti audėjų ir dažų dirbimo darbininkų streiką. Pra
nešimas sako, kad dažų pramonės darbininkai nustebo, 
kubtnet Federacijos lydęriai paskelbė, kad jų streikas 
j’au pabaigtas, darbininkai sugrįžę į darbą. O streikas 
nepabaigtas, darbininkai tebesilaiko kovos lauke.

Toliaus pranešimas sako, kad Federacijos unijos vadai 
buvo sušaukę susirinkimą audėjų spalių 13 d. ir paskel
bė, kad Washingtone nauja sutartis padaryta ir audėjai 
turi priimti. Bet, girdi, “pasirodė, kad kairiasparniai iš 
Nacionalės Audėjų Unijos pripakiavo svetainę, tuo būdu 
pirmininkas Charles Vigorito susirinkimą uždarė po de
šimties minučių po prasidėjimo.” Taip pat, sako, bus 
šaukiamas kitas susirinkimas ir kai kurie audėjai bus 
neleidžiami į susirinkimą. Ir šitaip, matomai, smurto ke
liu nelemti senosios unijos vadai bandys audėjus suvaryti 
į darbą, streiką sulaužyti.

Kaip sakėme, tisioginio pranešimo apie tą susirinkimą 
negavom nuo mūsų draugų. Bet jeigu “N. Y. Timeso” 
pranešime yra nors truputis teisybės, tai pasirodo, kad 
streiko reikalai randasi pavojuje, kad federacinės unijos 
vadąi yra susitarę su valdžia ir bosais streiką parduoti. 
^'Draugai audėjai ir dažų pramonės darbininkai! Bu
dėkite, būkite sargyboje! Jūsų kova arti prie laimėji
mo. , Laikykitės Nacionalės Audėjų Unijos vadovybės! 
Suglauskite' eiles visų unijų darbininkai ir laikykitės 
vienybėj prieš tuos nelemtus vadus, kurie šitaip bandys 
streiką sulaužyti. Parodykite, kad jūs suprantate savo 
reikalus. Parodykite, kad esat visi broliai ir draugai, 
nepaisant, prie kurios unijos priklausote. Ypatingai tie, 
kurie esate nariais federacinės unijos, pašalinkite tuos 

. savb vadus, kurie susiuoste.su valdžia ir bosais ir, mato
mai, nori streiką baigti nelaimėjus jūsų reikalavimų.

tas, darbininkai tebesilaiko kovos lauke.

Subankrutavo Soc. Fašistinis “Žiburys”

: Pirmadienis, Spalio 16,1933 _

VYKDYKIM GYVENIME PRIEŠKARINIO
KONGRESO MANIFESTĄ

prieš Hitlerį yra tik akių.

, < . I t > j l "J. s t t r

įsitaisė,—nusprendė farme
ry s ir pasiryžo nutėmyt ne
kviestąjį svečią. ' Sykį jisai 
pamatė, jog avių būryje ki
lo sujudimas, ir jisai, šautu
vą pasigriebęs, ten Nusisku
bino. Pribėgęs pamatė, jog 
vilkas suleidęs iltis į vienos 
avies sprandą. Tuo tarpu 
didelis avinas* kuris tame gi 
būryje buvo, kad jau puls 
ant vilko, kad jau smogs sa
vo raguota galve vilkui gal
von! Pastarasis ir sukrito 
(farmerys pasakoja) ant že
mės. Avinas dar ir dar kar
tą pavaišino parpuolusį vil
ką, tai tas ten pat ir nusi
baigęs. Paskui pasirodė, 
jog vilkas numirė del' per
mušto galvos kiaušo ir nu
laužto’ sprandokaulio.

-»...... ,■■■■■— ....... Į T

gyvas darbininkų solidaru
mas kapitalistinėse šalyse 
užtikrins taiką ir Sovietų 
apsigynimą. Fašistinė Vo
kietija ir Italija, fašistinė 

! Lenkiją taip, kaip ir “demo-

ĮDOMUMAI
r _____ __ •

Amerikos prieškariniam 
kongresui pasibaigus, dabar 
turėtų prasidėti dar sunkės-1 
ni mūsų darbai, vedant ko
vą prieš karą ir fašizmą. 
Kiekvienas mūsų organiza
cijų narys turėtų pildyti 
kongreso tarimus. Kodėl? 
Todėl, kad imperialistų gin
klai jau išgaląsti, nors paci
fistai prakaituodami tikina, 
kad karo pavojus sumažėjo, 
nepaisant, kad Tautų Lyga 
jau pripažino, jog karas ne
be už kalnų.

Nepaisant įvairių skers- 
painių, Sovietų Sąjunga tai
kos dėsniais privertė keletą 
kapitalistinių šalių pasira
šyti nepuolimo sutartis su 
Sovietais; bet tuom pačiu 
kartu Wall S try to valdžia 
lošia centro rolę visam po
litiniam Vystymuisi tarptau
tiniame lauke.

Kokia gi šiandien padė
tis? Japonija, kuri nuolati
niai niaujasi su Chinija, už
imdama Chinijos teritorijas, 
iš kitos pusės mobilizuoja 
savo spėkas prieš augančią 
Sovietų Chiniją ir smarkiai 
rengiasi pulti Sovietų Są
jungą.

Ginklavimasis Jungt. Val
stijose taip pat’ yra daug 
skubesnis, negu kada nors 
pirmiau. Kasdieną karo 
pavojus auga tarpe Jungt, 
Valstijų ir Japonijos. Eko
nominis krizis išvystė įtem
ptą kovą už rinkas ir įtekmę 
visame pasaulyje. Lotynų 
Amerikoj tas išvystė karo 
pavojų tarpe Anglijos ir 
Amerikos. Europoj karo 
pavojų paaštrino Hitlerio 
paėmimas galios Vokietijoj. 
Vokietija ir Lenkija, Lenki
ja ir Italija, Anglija ir Pa
balti jos kraštai, visi sku
biai rengiasi prie naujų 
skerdynių.

Londono ekonominei kon
ferencijai sugriuvus, padėtis 
dikčiai paaštrėjo. Jungt. 
Valstijose, NRA medaus mė
nuo jau baigiasi; tą pripa
žįsta ir Washingtono politi
kierių rateliuose. Wall Stry- 
to go veda pradėjo naują 
kompaniją už pasaulio rin
ką. Milžiniškos sumos pini
gų skiriama laivynui, mo- 
torizavimui armijos, oro lai
vyno; organizuojama nauji 
rezervai po vardu “refores
tation camps”. Krizini au- 
gan t, kartu seka ir karo pa
vojus. Jungtinės Valstijos 
jau ir dabar kariškai ver
žiasi į Kubą. ?

Augimas pasauliriio krizio 
didina atakas ant Sovietų t

dūmimas. Jie taį (Jaro tik kratiška” Francija, Anglija 
todėl, kad Sovietų Sąjungos ir Jung. Valstijos yra lygūs 
taikos politika ir augimas priešai Sovietų Sąjungos, 
darbininkų masinės Sovie-! Prieškarinis kongresas šu
tam simpatijos kapitalisti- sidėjo iš visokių pažvalgų 
nėse šalyse verčia juos tup- žmonių, tame skaičiuje ir 
čioti. Vienok tas nieko ne
reiškia : imperialistinė Fran- nifestas yra mum paaksti- 
cija neatsisakys1'nuo savo
plahų ! pulti darbininkų te- manifesto dėsnius visos or- 
vynę. ' ‘. 1 ! ' ganįzacijos turėtų vykinti

Jungt. Valstijų prip.ąžinį- gyveniman, r K 1 
mas iSovietų Sąjungos neuž
tikrintų, kad Amerika ne
bandys užpulti Sovietų Są
jungos, tik Sovietų Sąjun
gos darbininkai ir auganti 
Raudonosios Armijos jėga,

socialistų. Jo priimtas ma-

nimas į kovą prieš karą. To

mobilizuojant 
visus darbininkus į kovą, 
ypatingai prieš Jungt. Val
stijų dabar veržymąsi į Ku
bą. Mūsų uždaviniai prasi
dėjo. Visi į darbą!

A. Dagis.

Judošiaus Pelnas '
Katalikų tikėjimo pasakų 

knygoje, vadinamoje “Nau
jasis Įstatymas”, yra pasa- 

Įka apie tai, būk vienas Jė
zaus mokinių Judošius (Ju
das) pardavęs savo mokyto
ją žydų kunigams už 30 si
dabrinių pinigų. Tatai įvy
kę, sulyg dabar vartojamos 
metskaitos, 1900 metų atgal.

Dabar vienas profesoyius, 
John N. Cameron, North
western State Mokytojų Ko
legijos (Oklahomoje) mate
matikas, ąpskaitliavo, kiek 
būtų užaugę turto, jeigu Ju
došius iš gautųjų už Jėzaus 
skūrą pinigų būtų padėjęs į 
banką ant nuošimčio vieną

0

Visoms AIDED Kuopoms ir Nariams

Višta Padėjo 6 Colių 
Kiaušinį

Štai ir kitas nepaprastas - 
gyvulių visuomenėje nuoti- . 
kis:

Texas valstijoje, arti mie
sto Fort Worth, gyvena far
mery s W. B. Degge. Tas 
farmery s turi Brahma veis
lės vištą, kuri* matyt, nieko 
nežino apie valdžios įsaky
mą farmeriams mažiau vis
ko gaminti. Ta višta, prie
šingai, pasiryžo daugiau 
kiaušinių pagaminti. Jei 
skaičium ir po vieną į die
ną, tai didumu jos, kiauši
niai toli pralenkia kitų viš
tų produktus.

Štai šiomis dienomis ta 
višta padėjo kiaušinį,1 kuris 
sveria ketvirtą dalį svaro. " 
Kad'apjuosti tą kiaušinį ap
linkui, reikalingas “gerų” 
šešių colių ilgio siūlas.

Verpetas. T,

Jeigu tasai vienas doleris 
būtų buvęs banke ant 4 nuo
šimčio ir tas nuošimtis būtų 
buvęs priskaitomas kas pu
sė metų; ir nuošimtis nebū
tų niekad buvęs išimamas, 
bet laikomas tolimesniam 
pelnui, taip sakant, augi
nant nuošimtį ant nuošim
čio, — tai iki šiol tas vienas 
doleris būtų užaugęs vertėje 
iki $10,000,000,000,000,000, 
000,000,000,000. Ši skaitlinė 
vadinasi dešimtis oktilionų 
dolerių. Tai tokis baisingai 
didelis skaičius, kad jo ne
galima kiek nors apčiuopia- 
miau nei įsivaizduoti.

Tasai matematikos profe
sorius, žinoma, galėjo iš- 
skaitliuoti, kad tokia sumą 
susidaryįų iš vieno dolerio, 
palikto 4% sudėtiniam nuo
šimčiui (compound interest) 
per 1900 metų. Bet jeigu 
reikėtų tokią sumą realizuo-

1 kp. narė, Brooklyn, N. Y. 
V. J. Senkevičius,

13 kp. narys, Easton, Pa. 
V. J. Valaitis,

27 kp. nar. New Britain,Conn. 
D. Krūtis,

54 kp. nar., Elizabeth, N. J. 
J. Valatka,
185 kp. n., Richmond Hill, N.Y. 
G. Jamison,

5 kp. narys, Newark, N. J.
A. Mureika,

63 kp. n., Bridgeport, Conn.

Kandidatai į Alternatus
J. Bimba,

84 kp. narys, Paterson, N. J.
B. šaknaite,

1 kp. narė, Brooklyn, N. Y. 
J. Nalivaika,

1 kp. narys, Brooklyn, N. Y. 
i Sf Petkienė, (

72 kp. narė, Great Neck, N.Y. 
A. Lideikienė,

72 kp. narė, Great Neck, N.Y. 
A. Pakalniškienė,

138, kp. narė, Maspeth, N. Y. 
P. Pakalniškis,

138*kp. narys, Maspeth, N. Y. 
J. Visockis,

1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.

Draugai, nuo dabar prasi
deda diskusijos kandidatų 
reikalu, kas yra tinkamas 
išrinkti. Šiuo kartu mes tu
rime pakankamai kandidatų 

■—13 kandidatuoja į Centro 
Komitetą, iš jų reikia iš
rinkti 7. Į pavaduotojus tu
rime 8 kandidatus, o turime 
išrinkti 4.

Diskusuokite šaltai, atsi
žvelgiant į organizacijos rei
kalus, kas tinka būti jos 
priešakyje. Dabar Centro 
Komitetą ir pavaduotojus 
renkame ant dviejų metų 
laiko.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius 

46 Ten Eyck St.
’• Brooklyn, N. Y.

■ ■ , J

Draugai ir Draugės!
Mūsų organizacijos vajus 

už naujus narius ir naujas 
kuopas prasidėjo. ; Taipgi 
kartu yra vajus ir už dien
raščius, “Laisvę” ir “Vilnį.” 
Dienraščių kaina yra nuže
minta vajaus metu.

ALDLD Centro Kortiite- 
tas kreipiasi į visus mūs or
ganizacijos narius ir nares, 
kad šių metų vajaus laiką 
visi mestumės į darbą, už 
gavimą naujų narių ir skai
tytojų. Apsvarstykite kuo
pos susirinkime vajaus rei
kalus. Eikite pas lietuvius 
darbininkus, nusineškit mū
sų knygų, laikraščių, brošiū
rų, parodykite jiems, kal
binkite ■’juos į A.L.D.L1D. ir 
užsisakyt nors vieną iš’mūsų 
dienraščių. Vajus praside
da su 15 d, spalių ir bus iki 
1 d. sausio, 1934 mėtų. Įsto
jimas naujiems nariams yra 
tik 10 centų’ Duoklių moka 
$1.50 metams, bet kiti šei
mynos nariai tik po 10c, jei
gu jie neima knygų.

Matykite ir tuos narius, 
kurie dar nesumokėjo savo 
duokles. Jeigu kurie nedir
ba, *tai jie moka tik 10c ir 
gauna knygas, likusias duo
kles atsimokės, kada pradės 
dirbti. Dirbkime visi, pla
tindami klasinę apšvietą ir 
gaudami naujų narių į Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją.

WORCESTER, MASS.ĮGIJAU L U LUiYlcį ouillcį 1 tJdlJLZrf LIU" j 
ti, t. y., tikrenybėje sudary- ■ 
ti-suskaičiuoti ir sumokėti 
pinigais, tai pasirodytų ne- DBD susirinkimas, 
galima, nes tiek pinigų 
(auksu bei sidabru) nuo to 
laiko iki dabar nebūtų ga
lima prilieti, nors ir viso pa
saulio pinigynai juos lietų. 
O ir nebūtų iš ko tiek pini
gų prilieti, nes visame pa-! 
šaulyje iki šiol nėra rasta i 
tiek brangių metalų, kad už
tektų tokiai sumai prilieti. 
Tokia skaitlinė galima tik 
teorijoje, tik apskaičiavime.

Tačiaus, apie minėtos 
skaitlinės teisingumą abejot 
netenka. Profesorius, vei
kiausia, “sūrokavo” teisin
gai. O jei kas abejos—pro
fesorius gali pasakyt, neti
ki—tai susiskaitliuok pats...

Spalių 3 d. atsibuvo LS ir
Svarstant 

draugijos reikalus, pasirodė, 
kad šį mėnesį neprirašyta nei 
vienas naujas narys, nes mūsų 
organizatoriai neturi laiko, 
turbūt, užsiėmę pinaklio loši
mu. Tiesa, vienas Rutkaus
kas yra prirašęs kelis, o kiti 
nieko.

Priešfašistinio komiteto vei
kimo raportą .išdavė Bakšys, 
kiti mūsų delegatai ne visi tu
rėjo susirašę raportus. Pra- ’ 
nešė, kad rengiama vakarienė, 
o vėliau diskusijos. Apie šiuos -- 
parengimus bus pranešta vė
liau “Laisvėje.”

J. Kosulis išdavė platų ra
portą iš prieškarinio kongre
so, atsibuvusio New Yorke. 
Raportą išdavė smulkmeniš
kai; raportas geras. Bet,’ro
dos, perdaug ilgas, užėmė 40 

' minutų jo išdavimas, vienok 
susirinkusieji klausėsi iki ga
lui. Pranešė, kad buvo 3,000 
delegatų, kurių tarpe buvo 70 
lietuvių; 130 kompartijos de
legatų; buvo taip pat katali
kų, protestonų, socialistų ir ki
tų. Aukų surinkta $900 ir 
$450 prižadais.

Buvo atsilankęs delegatas iš 
Steel & Metal Workers Uni
jos, bet nieko nepešė, tik kal
bėjo apie reikalingumą darbi
ninkams organizuotis. Tad. 
katrie darbininkai norite dau
giau sužinoti apie uniją, eiki
te po num. 112 Front St., Rm. 
209, nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vakare.

Buvo delegatas nuo SLD sve 
tainės; rengia fėrus, prašė,

ternacionalu, yra klasių ko
vos pardavikai.

Be abejo, reikia tikėtis, 
kad beaugantis klasinis su
sipratimas liet, darbininkų 
tarpe atims visas galimybes 
atgyti arba susikurti ateityj 
bet kokiai panašiai į “Žibu
rį” organizacijai ir kartu 
patį Uckaus geltonlapį pri
ves

SAO PAULO.—Socialfa- 
šistinės orientacijos draugi- 

v ja galutinai subankrutavo.
Rugpjūčio 5 d. žiburiečiai 
statė vakarą, į kurį atsilan
kė vos astuoni “evoliucijos 
socializmo” pasekėjai ir del 
to fiebaigę programos 11:30 
vai. vak. vakarą uždarė. Po 
tokio nepasisekimo, iki kak
lo paskendę į skolas žibu
riečiai kas sau išbėgiojo.

Kuomet, apie metai atgal, 
susidariusi viduje opozicija 
išspyrė lauk iš organizacijos 
geltonlapio “L.* Aidas B.” 
savininką Uckų ir jo redak
torių Dutkų, tai organiza
cijos galva pasiliko Tolutis. 
Šis tipas palaikė glaudžius 
ryšius šu išmestais šulais ir 
opoziciją nugalėjo gązdini- 
mąįs areštu, kalėjimu ir tt. 
gręsiančių iš policijos pusės, 
jei»ši perdaug £uks kairėn 
organizacijos vairą. Tolučio 
pastangbtnis buvo griežtai 
uždarytos durys visiems 
“nepatinkantiems”, t. y. kai- 
rieųnš darbininkams. Nekurį 
laiką Tolučiui neblogai sekė- 

z si,-^pragyveno darbo ne
dirbdamas. Bet paskutiniais 
keliais mėnesiais pradėjo 
visai nesisekti • ir galop po’ 
5 d. ,rugp. nepavykusio va
karo kaž kur be žinios viską 
palikęs—dingo.

“Žiburio” bankrūtas paro
de, >l<ad» lietuviai darbinin
kai Brazilijoj jau suprato, 
kokių rolę vaidina ne tik S. 
Paulo socialfašistukai,-bet 
abclnai visu šalių, einanti su 
Il-ju subankrutavusiu In- j

prie to pat likimo.
Sp.

LOWELL, MASS.

BAYONNE, N. J.

listinių šalių manevravimas

r

-

K
Žvalgas.

mąs bus 
vakare.

Sekantis draugijos susirinki- 
lapkričio^ d., 8 vai. 
Visi nariai pribūkit. 
DBD Koresp.

savininkais, labai

i:

moję ėmė prapuldinėti erių-į kad mūsl.‘ draugija prisidėtų 
kai.—Nekitaip, kad ‘vilkasi“ d1eJ ,PalaikJm?,Paimta 15 knygučių isplatihi-

| niui. Fėrai įvyks lapkričio 
Pra- (Nov.) 3, 4 ir 5 dienose.

puolimo sutartys su neku- prasideda kartu su rinki- 
mais Centro ^Komiteto, tai 
yra, šu 1 d. lapkričio ir baL 

Francijos ir kitų imperia- i SU 15 d. gruodžio,

■* "| ’ i*'X" i.' i

“Isnevožijo” Kunigėlį

Praeitą nedėldienį lietuvis 
kunigas verkia, sakydamas pa
mokslą, kad jam viena para- 
pijonka iškirto kiaulystę: gir
di, nuėjus pas airišį kunigą 
šliūbą imti... Paklausus, ko
dėl ji heina pas savo lietuvį 
kunigą, ji atsa kius, kad 
“Lithuanian priest is a big 
.crazy...” Tai, girdi, kaip ji 
gali taip sakyti ant kunigo! 
Man atrodo, kad toji mergina 
pataikė į cielių. Pavyzdin, 
nelabai senai šis kunigas vi
saip išniekino bedievius ir įsa
ke savo parapijonams saugo
tis bedievių, ir jeigu parąpijo- 
no ar parapijonkos vyras ar 
moteris, brolis ar sesuo, sūnus 
ar duktė bedievis, tai su to
kiais negyvent sykiu; jeigu 
pamatai gatve einant, tai 
bėgk kiton pusėn gatvės, kaip 
nuo kokios pavietrės.

Na, kaip gi atrodo tokis ku
nigo mokinimas? Man atrodo 
daugiau, negu kvailas. Jis 
neturėtų pykt, kad toji mer
gina airišių kunigui perstatė 
jį esant kvailiu.

Šio miesto smulkūs namų sa
vininkai bankrutuoja: vienieji’ 
bankai atima namus už, pas
kolas, kitiem miestas už taksų

Išsiuntinėta visoms kuo
poms laiškai ir balsavimo 
blankutės del sujungimo į 
vieną organizaciją Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkių Susivieni
jimo Amerikoje. Kiekvie
nas narys privalė gauti ba
loto lakštelį ir išpildyti. Pa
skui kuopa suskaito balotus, 
ąųrašo ant specialią! pasiųs
to laiško, kiek balsavo, itž vie
nybę ir kiek prieš* ir ;balo- 

„ t . v , tus su tuom laišku prisiun-
Sąjungos. Pasiraitos pe- čia į centrą., Balsavimai 
L. ' 
fiomis šalimis nedaug te 
reikš. '

neužsimokėjimą. Kaip prane
ša valdžia, tai jau yra atim
ta nuosavybių už 200,000 dol. 
vertės. Mat, kai industrija pa
kriko, miestui įplaukos suma
žėjo, tai miesto valdžia pake
lė du kaiT didesnes taksas ant 
smulkių namų savininkų. O 
šie, negalėdami išsimokėti, 
bankrutuoja. Taigi, kurie dar
bininkai manė praturtėti—-ta
po namų 
apsivylė.

1933 m. >
Kandidatai į Centro 

Komitetą
D. M. Šolomskas, 

z 1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
J.. J. Kaškiaučiąs,

5 kp. narys, Newark, N. J.
A( Bimba, .......... .

l,kp. narys, Brooklyn,. N. Y.
R, ? Mįžara, ■ ■ .

1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
H. Jeskevičiūtė, ’ ; .

’ 1 kp. narė, Brooklyn, N. Y.
J. Shirba,. j .; ; ;vl <

1 kp. narys, Brooklyn, N. Y.
S. Sasnauskienė,

Svarbus Pranešimas Visiems

Brangūs darbininkai ir dar- 
binįnkės! Išsijudinus darbinin
kams į smarkesnę kovą prieš 
kapitalistų, su Rooseveltu prie
šakyj, vykdomą vergijos aktą, 
vadinamą NRA, kapitalistinė 
valdžia pradėjo kruviną tero
rą prieš kovojančius darbiniu-, 
kus. Nėra tos dienos, kad ne
žūtų keli darbininkai nuo val
diškų žmogžudžių. Tad nebe
galima mums ramiai rankas 
■sudėjus sėdėti. Turim stot į 
dar smalkesnę kovą, kad at- 
mušt Roosevelto valdžios kru- 
viną» ranką.

• Tam Tikslui viėtinė Tarptau
tinio Darbininkų ’Apsigynimo 
693 kuopa rengia masinį pro
testo susirinkimą,, kuris įvyks 
ateinantį trečiadienį, (tai yra 
spalio (Oct.) 18 d., 1933, L.A. 
U. Kliūbo svetainėj, To W.

Avinas Užmušė Vilką
Regimai, pasaulio pabaiga 

jau tikrai artinasi, jei jau 
tokie prajovai darosi, kad 
net avinai vilkus galabiją! 
Kas? Kur?... “Glupstva” 
tai tik! — Palaukit, štai 
jums ir faktas:

Kanadoje, Ontario pro
vincijoje, rugsėjo 22 d., į 
miestelį Sault Ste. Marie at
važiavo Noelville kaimo far
merys Ed. Mayer. Jis pa
pasakojo pats matęs, kaip jo 
avinas užmušė vilką.

Buvę taip: Mayerio far-

22 St., Bayonne, N. J. 
džia 7:30 vaK vakare.

Kviečiame visus skaitlingai 
atsilankyti; bus geri kalbėto
jai.* Įžanga veltui.

'Rengėjai*

susiuoste.su
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Išėjo Naujas Teatrališkas
Žurnalas

Nauji Žodžiai “Dainos Ansamblio” 
Kvartetui

LAISV1

Naujas revoliucinio teatro grupių laikraš
tis, “New Theatre,’’ jau išėjo. Ateityje ši
tas žurnalas pradės eiti dažniau.

“Naujas Teatras” (New Theatre) išėjo 
vieton pirmians ėjusio “Workers Theatre.” 
Dabartinis laikraštis (žurnalas) yra' geres
nis ir didesnis. Taip pat jisai užima plates
nę dirvą savo veikimui.

Dabartinis “Naujas Teatras” bus ne tik 
teatro organu, bet taip pat judžių ir šokikų. 
Jfeskiaus laikraštis ima platesnę teatro per
žvalgą abelnai.

Šiame numeryje jau pradėta talpinti at

Oi, Lietuvos kareivėliai, niekad nedejuoja, 
Nors blusos ir juodnugarės jiem kaklus tar

kuoji.
Marš, marš, juodnugarės, marš, marš* ir blu

selės z
Per kuprą pirmyn, pirmyn, pirmyn, pirmyn!

sakymai apie Amerikos teatrą ir galimybes 
revoliucinio teatro. Daugelis gana žymių ir 
buržuazinių teatro profesionalų, dramaturgų, 
direktorių atsako į klausimus. Šios diskusi
jos yra gana rimtos ir įdomios.

Plati telpa peržvalga apie šokius (baletą) 
/ ir judžius. Draugai turi įsigyti šį numerį 

ir platinti tarpe mūsų jaunų ir suaugusių 
skaitytojų.

Lietus lyja, darganota ar šalta dienelė, 
Kareivėliui viskas tinka—jo kieta skūrelė.
Marš, marš, kareivėliai, marš, marš, vargdie

nėliai,
Prie mirties pirmyn, pirmyn, pirmyn, pirmyn.

Mergužėlės juosius myli, gražiai apkabina, 
Gyvus lydi, paskui verkia—jų kapus dabina. 
Marš, marš, kareivėliai, marš, marš, vargdie

nėliai,
Į kapus pirmyn, pirmyn, pirmyn, pirmyn!

Nei viens turčius kareivėlio garbės nenorėtų, 
Nes pamatęs savo priešą, kaip lapas, drebėtų. 
Marš, marš, kareivėliai, marš, marš, vargdie

nėliai.
Jūs už juos pirmyn, į kapą vis pirmyn!

Nežinomas.

Draugai, pas mus dar vis pasigendama 
rašinėjimų iš mūsų Meno Sąjungos chorų 
veikimo. Rašinėti mes jau raginome ir vėl 
turime raginti. Jei chorai neturi išrinkę ko
respondentų, tai juos reikia paskirti arba 
išrinkti. Galima rašinėti ir be to—pavie
niams.

Rašinėjirpas iš mūsų chorų veikimo yra 
labai svarbus ir tai reikia atlikti. Meno 
skyriuje turi atspindėti visa mūsų meno dar
buotė. Tad, draugai, imkitės to darbo. Ra
šykite apie dainas, kurias dainuojate, apie 
veikalėlius, dalyvavimą chorų kitataučių pa
rengimuose, mokinimąsi ir kitus dalykus.

Be to, dar vis mes turime raginti draugus 
> užsimokėti duokles į Meno Sąjungą. Drau- 
. gai gal mano, kad Centras dar gerai fipan- 

siniai stovi. Taip, mes stovime dar kol kas 
gerai, bet neilgai.

Šiuo tarpu jau yra ruošiama keli nauji 
veikalai, kurie bus gatavi visai trumpoj at
eityj. Mes juos išleisime—vienus spausdin
sime, kitus leisime mimeografu. Tačiaus šis 
darbas duos mūsų chorams ir dramų gru
pėms naujų veikalėlių. Centras, juos išleis
damas, išleis ir pinigus. Todėl negalima 
sakyti, kad mes labai gerai stovime finan
siniai.

> Tuo pačiu laiku ruošiama ir naujų dainų. 
Dainos geros, muzika gera—jos taip pat bus 
greitai gatavos.

Be to, visi šie kūrinėliai bus pasiųsti mūsų 
Sąjungos vienetams. Peržiūrėję, išdiskusa- 
vę, draugai galės tuos kūrinėlius naudoti ir 
mokintis dainuoti ir vaidint?.

V* Bovinas, Sekr.
*

Prie Šaltinio Tyro
Prie šaltinio tyro

Saulė skaisčiai tekėjo, 
O jos spinduliai žvyro

Kranteliu vikriai šokinėjo.
* ♦ ♦

Ir peteliškė čion atskrido 
Iš žaliuojančių pievų, 

Neturėdama jokio pavydo 
Del Žydinčiųjų jievų.

žaliasis beržas čia svyro,
Berdams sidabrinę rasą

Ant vandens tyro,
Kur atgauni drąsą. '

Lelija troško gėrio
Ir linksmai ji linko 

Prie reikiamo mierio,
O bitės saldų medų rinko

Ji s^vo sparneliais plasnojo, 
O kojeles dažnai mirko, 

Kur vanduo putojo, * 
Daug čia jųjų susirinko.

čion malonu pasėdėti
Prie ganytos vaizdų

Ir ramiai pasilsėti
Nuo vargų-kančių.

Kuršėnų' Studentas
10-VIII-33. . ' z

Meniškos Ir Nemeniškos 
Kibirkštys

Trumpmenos apie Hollywood© Žvaigždes

Krizis, tai visur krizis. Ateina pranešimai, 
kad net Hollywoodo aktoriai, bet ne prasti 
aktoriai, o taip vadinamos “žvaigždės,” ren
giasi “streikam” Ir jie kovos prieš NRA.

Mat, ir šių žvaigždžių laikas atėjo. Pre
zidentas Rooseveltas nori ir į Pacifiko pa
kraščius pasiųsti savo mėlyną arą algas nu- 
lesti.

Na, bet pažiūrėkime, kiek tos Amerikos 
judžių “žvaigždės” gauna algų ? Patyrinė
jus, pasirodo:

Maurice Chevalier gauna už vaidinimą 
viename judyje $150,000; vaidina po du 
judžius į .metus.

Will Rogers gauna $125,000 už judžio vai
dinimą; vaidina po tris judžius į metus.

Greta Garbo—$150,000, vaidina du pa
veikslus į metus.

Leslie Howard—$60,000.
Ann Harding—$90,000.
Constance Bennett—$100,000; gamina tris 

judžius į metus.
Janet Gaynor—$100,000 už judį, vaidina 

tris judžius į metus. .
Kay Francis—$5,000 į savaitę.

• John Barrymore—gavo $75,000 už 15 die
nų, kuomet jisai vaidino “Councellor at Law” 
ir po $5,000 į dieną per šešias extra dienas.

Mae West gavo už judžius ir rašymą 
$500,000.

Jeannette McDonald gauna po $4,000 į 
savaitę. ,

Walter Huston—$35,000 už vaidinimą ju
dyje.

William Powell—$4,000 į savaitę.
Ruth Chatterton—$4,000 į savaitę.
Jackie Cooper—$1,300 į savaitę.
Baby LeRoy—$2,500 už vaidinimą “Bed

time Story.”
Yra ir daugiau tokių “žvaigždžių,” kurie 

ima tokias sumas pinigų. Prie jų skaitoma 
Wallace Beery, Marie Dressier, Helen Hayes 
ir kiti. ,

Kaip kurie šių aktorių jau yra padarę 
daugiau kaip po milioną dolerių. Tai yra 
Harold Lloyd, Charles Chaplin ir kiti.

Bet tame pačiame Hollywood yra ir tokių 
aktorių, kurie negauna nei 20 dol. į savaitę, 
paskaičius metų sąskaitas. Šių aktorių yra 
tūkstančiai, jie vaikščioja didžiausią laiko 
dalį be darbo ir badauja.

Tai ve, kokią kapitalistinė tvarka—vieni 
turi milionus, o kiti neturi nei ką pavalgyti. 
Taip yra ne tik pramonės srityje, bet ir me
no industrijoj.

> 1 l

Ir Elmanukas Prabilo apie Meną
Na, tai ir sklokos suveltas Elmanukas jau 

prabilo apie meno kritikas. Girdi, mūsų 
menas talpina “patriotizmo ir nesąmonių 
maldas/’ o paskiaus jau mes garbiną Lietu
vą “su jos miškų ošimu ir kitais galais.” \

Todėl jau ir išvadą, vyras, padaro, kad 
mūsų menas “išrodo meniškai bukas ir striu
kas.”

Bet sklokiškas menas, tai geras ir “nepa
triotiškas!” Tik paimkite tą pačią “N. G.,” 
kurioje taip “nedėkingai” Elmanukas apkal-

ba mūsų meno “nedarbininkiškumus,” o jūs 
ir akimis pamatysite.

Hm.:.. Tame numeryje, kad parodžius, 
kaip sklokininkai yra meniški, jie skelbia 
visą paveikslą savo “meno”—šešių merginų 
“baletą.” Apačioje paveikslo parašyta, kad 
jos “šoks koncerte,” tai lyraitės. Jų “meno” 
pa’žiba.

Tačiaus paveikslas yra labai “meniškas!” 
Merginos, vienos susėdę', kitos rankose laiko 
pakėlę baltas sukneles. Koks čia baletas, 
tai kąd ir kytras žmogus, negali suprasti. 
Tokių paveikslų, tokio “meno,” tai pas gy
vus žmones labai retai kur galima surasti. . . 
Taip, yra, bet tiktai 14-tos gatvės languose, 
kur suknelėmis aprėdytos, ant marionečių, 
stovi pardavimui, šis “menas” vadinasi 
“window show.”

Bet mes nenorime įtarti tas merginas, 
kad jos stovėtų languose ir skelbtų tas suk
neles pardavimui. Dabartiniu laiku ir toki 
darbai sunku gauti. Veikiausia šios mergi
nos tik nori pasirodyti, kad jos dar gali pa
sipirkti baltas ir gražias sukneles. “Go to it.” 
' Na, bet ką dar tas “menas” reiškia? Ma- 

, tote ant galvos šio “baleto,” (vidurinės mer
ginos), yra šilkinė skrybėlė, bet ne moteriška. 
Tai šilkinė skrybėlė, kuri tinka tik tiems. 

| kurie frakais dėvi, žinoma, apie “Naujo
sios Gadynės” raštinę tokių “kepeliušų” ne
simato. Jei nori vyrus pamatyti su tokiomis 
skrybėlėmis, tai turi važiuoti ant 5th Avė. 
į New Yorką, apie 8 vai. vakare. Na, o ar 
jūs žinote, kodėl yra didelė “garbė” tokius 
“kepeliušus” dėvėti? Jes, pasakysime, kuo
met užsideda tokią augštą ir šilkinę skrybė
lę, tai reiškia, kad ant tavo galvos (galvoje) 
yra kapitalizmo, aristokratiškos kilmės sim
bolis—šilkai, auksas, deimantai! Ot, čia, 
tai sklokiškas menas!

Mes tas merginas irgi nekaltiname. Sklo- 
kiškasis menas mokina, kad ta kapitalistinė 
sistema yra tokia gera, graži, tai jos, varg
šės, neturėdamos tos progos tapti tikromis 
kapitalistinės klasės damomis, nors panašiais 
“kostiumais,” skarmalėliais pasidžiaugia.

Menininkas.

Tik už Ateivio Tekėtų
Vieno Veiksmo Komedija iš Sovietų 

Gyvenimo

Parašė I. Ilf ir E. Petrov
1 PERSONALAS*:

MAMA.
NATĄ, Jauno jį.
RITĄ, jos sesuo.
STAŠEK MARKOTSKIS, jaunavedys. 
LIFŠITZ, Natos pirmas vyras. 
MARKOTSKIS, jaunavedžio tėvas. 
ČULANOVAS ir BERNARDOVAS, jauni 

vyrai.
PONAS PYPLYS, gerai apsirengęs ateivys. 
SVEČIAI.

RITA: Trys bonkos degtinės, tai negana 
del 15 žmonių.

MAMA': Bet ne visi jie geria, Rita.
RITA: Visi. Bernardovas geria. čulano- 

vas geria. Markovna taip pat geria. 
'Daktaras geria. Leonaš Nikolajevičius 

ir Antanas Paulovičius—geria kaip 
kiaulės. Stasekas ir gi geria.

MAMA (susijaudinus) : Stasekas geria? 
RITA : Kaip žuvis!
MAMA: O dieve! Kaip baisu pamislyti, 

kad jisai geria.
RITA: Jei aš būčiau Nata, tai aš nesivesčiau 

antru kartu. Lifšitz buvo geresnis, 
negu Stasekas. Jei aš kada vešiuosi, 
tai tik su ateiviu. Mes tuomet važiuo
tume į užsienį. O, kaip aš norėčiau 
dar kartą pagyventi apšviestoje drau
gijoje, kur nors pajūryje, gražiame 
namelyje su svetimšaliu. Gal ir sve
timšalis geria, (čulanovas greitai įbė
ga ir griebia už telefono. Kalbėda
mas per telefoną išima iš kišenių bon- 

z kas ir užkandžius.)
ČULANOVAS: Rita, aš esu genijus. (Kalba 

per telefoną:) V. 1-01-11. JTaip, Za- 
moskvorečia... Heilo, aš norėčiau kal- 

' bėti su ponu Pypliu. (Ritai) Rita, 
Pyplys yra pasauliniai pagarsėjęs atei
vys. Jisai atvyko tiktai vakar. (Kalba 
į telefoną.) Heilo, ponas Pyp.. . Ką.. . 
Kur jisai išvažiavo. Atleiskite, bet 
mes padarėme sutartį sueiti. (Užkabi
na telefoną.) Blogiausias įvykis. Pyp
lys nugabentas į Popovų pokilį. 'Jūs 
žinote juos.,

RITA (šaltai): Tai reiškia, kad čia nebus 
ateivio? Jei taip, tai nereikalingas ir 
jūs. '

ČULANOVAS: Dabar ne ateivių sezonas,, 
jūs matote? Trumpa ateivių... Jei taip 
porą savaičių atgal, tai aš galėjau 
daugybę jų atvesti. Pilną laivą—ke
turis šimtus ponų Pyplių. Visi apsi
taisę pietų pokilio švarkais. Juodų ir 
baltų. Bet dabar jų nėra nei vieno. 
Aš net ėjau į Nacionalį Viešbutį. Aš 

tenais pažįstų patarnautoją, jisai sa- 
‘ / ■ ■ i ■ 1
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kė, kad nėra nei vieno. Aš galiu at
vesti Utesovą, džiazo muzikantą, ži
nau draugą, kuris pažįsta Utesovą. 
Jisai gali jį atsivesti. Įsivaizduokite 
kaip būtų iškilminga—Utesovas, vestu
vių pokilyj. (Lyg dainuojančiai.) “Labą 
nakt, labą nakt. Aš matysiu tave, ki
tame ryte.”

RITA: Aš nekalbėsiu su tavim tol, kol tu 
gausi ateivį.

ČULANOVAS: Aš myliu tave, Rita.
RITA: Aš vešiuosi tik su ateiviu. O tams

ta neesi ateivys.
ČULANOVAS: Tai, kas aš esu, tu manai? 

Peržiūrėk mane atydžiai. Ką aš tu
riu bendro su Sovietų kraštu? Tu turi 
žiūrėti į mane, kaip į kapitalistinės 
draugijos atstovą.

RITA: Koks biednas atstovas. Tu net ne- 
, gali padaryti taj, ko prašo mergina, ku

rią tu myli.
ČULANOVAS: Gerai, tai aš atvesiu ateivį.

(Išeina.)
MAMA: Kodėl tu su juo taip elgiesi? Jisai 

yra geras jaunas vaikinas.
RITA : Tu manai, kad jisai yra geresnis.
MAMA: Aš stebiuosi, kur gali būti Nata ir 

Stasekas. Laikas jau jiems sugrįžti.
ČULANOVAS (sugrįžta) : Lifšitz yra ant 

laiptų. Lifšitz, pirmas Natos vyras, iš
rodo labai nuliūdęs.

MAMA: O, mano dieve! Nata su Staseku 
greitai bus namieje iš registravimosi 
raštinės. Jie susitiks! Kaip jisai iš
rodo?

ČULANOVAS: Ar gi aš jums nesakiau? Ji
sai labai išbalęs.

MAMA: Jisai ją užmuš. (Durų skambutis 
suskamba.)

ČULANOVAS: Tai jisai.
RITA: čulanovai, atidaryk duris ir liepk 

jam įeiti.
ČULANOVAS: Jūs, geriau, atidarykite du

ris, o aš bandysiu jį įtikinti, kad eitų 
į vidų.

RITA: Gal būt ateivys. (Atidaro duris, 
įeina Bernardovas.)

BERNARDOVAS: Lifšitz ateina ant vir
šaus.

MAMA: Ar tu jam pasakei, kad Nata ir 
Stasekas jau vedę?

BERNARDOVAS: Taip, bet jisai sakė, kad 
jis ims ją su savim. (Triukšmas girdė
tis už scenos, aišku, kad tenais eina 
kova.)

ČULANOVAS: Gerai, Rita, aš išeisiu pro 
užpakalines duris. (Išeina.)
(Įeina Nata ir Stasekas. Taįp pat įeina 
daugiau svečių. Staseko drabužiai ne
tvarkoj, Natos skrybėlė ant šalies.)

NATA (verkia) : Mama!
MAMA: Kas atsitiko, mano brangioji? Ar 

jisai tave įžeidė?
NATA: Aršiau, negu tai. Jisai mane pa

bučiavo.
RITA: O, tai tas jau praėjo. Aš taip links

ma. (Kreipiasi prie Staseko.) Jūs ne
galite įsivaizduoti, kaip man linksma, 
kad viskas eina gerai.

STASEKAS: Ar gi tu manai, kad aš ne
galiu įsivaizduoti? Tu manai, kad aš 
neturiu vaidentuvės? O gal tu manai, 
kad aš esu idiotas?

RITA: Ne, tu nesupratai mane.
STASEKAS:. Kodėl tu manai, kad aš tave 

nesupratau ? Ar tu manai, kad aš esu 
kvailys?

RITA: Ar tu juokauji su manim ?
STASEKAS (užgautas daugiau, negu kada 

pirmiaus) : Kada aš juokavau ? Aš nie
kuomet nejuokauju. Kiekvienas tau 
tai gali pasakyti.

RITA: Kodėl tu vedeisi su tokiu charakte
riu? 1

STASEKAS: Aš?... Aš vedžiausi, kad iš
rišti mano lytinį klausimą.

RITA: Tai koks kvailys! (Eina nuo jo ša
lin.) Ne, aš vešiuosi tik su ateiviu, 
vien tik su ateiviu!
(Vėl girdėtis triukšmas už scenos, kur 
manoma yra Lifšitz, o čulanovas įeina pro 
užpakalines duris.)

ČULANOVAS (misteriškai): Rita!
RITA: Girdžiu, kur ateivys?
ČULANOVAS: Aš palikau jį virtuvėje. 
RITA: Kaip kvailai. Parodyk jam į vidų. 
ČULANOVAS: Bet aš turiu tave persergėti.

Jisai yra ateivys, bet ne europietis. 
RITA: Tai kas jis?
ČULANOVAS: Diplomatas. Jisai myli bal

tas moteris labai daug.
RITA: Jisai ne diplomatas.
ČULANOVAS: Tikėk mano žodžiui, jisai 

yra. <
RITA: Ir jisai nėra japonas, bet chinas.
ČULANOVAS: Duodu garbės žodį, jisai yra 

iš Japonijos ambasados.
RITA: Jisai yra chinietis iš skalbyklos, 

(stumia čulanovą į virtuvę.) Eik ir ne- 
grįžk be ateivio. Tikro ateivio.

ČULANOVAS: Gerai, aš eisiu pas Popovus 
ir atvesiu poną Pyplį.

RITA: Taip, bet ar jisai yra tikrai ponas? 
ČULANOVAS: Ne, jisai tik yra iš Phila-

(Tąsa Meno Skyriaus 4 p.)
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Jis kliube suka pru- ' 
sklokos L’zdą; jis tar- 
darbininkų judėjime 

menševikam. Kuris*

lesi 

Holders of Fourth 4Mi's are offered the 
IvileBO,- for_ji. limited period. beginning 

uncalled!

Trečias Puslapi

NOTICE OF CALL FOR 
, PARTIAL REDEMPTION QF

Fourth Liberty Loan į
41/4% Bonds of 1933-38

BEFORE MATURITY '
To FI older t of Fourth Liberty Loon Bonde\ . 
of 1933-38 and othert concerned:
Public notice is hereb, given:
1. Pursuant to the provision for redemP-t* 
tion contained in the bonds and in<* 
Treasury Department Circular No. 131.' 
dated September 28, 1918, under which the* 
bonds were originally issued, all outstand- j. 
Ing Fourth Liberty Loan 4V4 bonds of ' 
1933-38, hereinafter referred to as Fourth 
4%'s, bearing the serial numbers which < 
have been determined by lot in the man- 1 
ner prescribed by the Secretary of the 1 
Treasury, are called for redemption on I 
April IS, 1934, as follows:

All outstanding permanent coupon bonds 
bearing serial numbers the Anal digit of 
which is 9, 0 or 1, such serial numbers 
being prefixed by a corresponding distin
guishing letter J, K or A. respectively;

All outstanding temporary coupon bonds 
bearing sėrlal numbers the final digit of 
which is 9, 0 or 1, and

AU outstanding registered bonds bearing, 
serial numbers the final digit of which is 
9, 0 or 1.
2. Interest on all such outstanding Fourth ) 
414'8 so called for redemption will' cease 1 
on said redemption, date, April 15, 1934.
3. Fourth 414's bearing serial numbers1 
(and prefix letters) other than those I 
designated are not included In or affected 1 ''

this oaU for partial redemption.

privilege, for a limited 'period, be 
October 18, 1933, of exchanging all 
bf their bonds (whether called,or uncalled), 
lor a new issue' of 10-12 year Treksury- 
sonds, dated October 16, 1933, and bear
ing Interest from that (date at the rate of 
4y«% per annum until October 15, 1934. 
and thereafter at the rate of 3V4% per 
annum. > ’ t

Full information regarding the presen
tation and surrender of Fourth 4*4'8 for 
Redemption under this call is given in 

'reasury Department Circular . No. 50L 
dated October 12, 1933, and full informa
tion regarding the optional exchange of
fering is given In Treasury Department 
Circular No. 502, dated October 12. 1933. 
Copies of these circulars may be obtained 
from any Federal Reserve Bank or branch, 
or from the Treasury Department, Wash
ington, D. C.

W. H. WOODIN. .
Secretary of the Treasury.

Washington, October 12, 1933.

WATERBURY, CONN.'
Kliubo Pirmininkas Neįsilei

džia Naujų Narių

Pora savaičių atgal, drg. M. 
Ceplijauskas, progresyvis žmo
gus, kliubo darbuotojas, %pą;. 
kalbino mane prisirašyti kliu- 
ban. Pamaniau, nepriklausau 
prie daug pašalpinių draugijų, 
tai reikia įstot kliuban, nes jis 
yra pašei pinis ir politinis,’>i 
kliubas. Nuėjova kliubo sveT r 
tainėn; gavau įstojimo blanką, 
išpildžiau ją, perstatytoju pa
sirašė d. Ceplijauskas. Tom 
Matas ir kitas geras! pažįsta
mas pasirašė kaipo liūdinini 
kai.<’ Prie baro pasiėmėm po 
stiklą alaus. Tom Matas dar • 
išsitarė, kad tokių žmonių rei
kia* mūsų kliube. Bet tai bu- J 
vo tik tušti žodžiai, galima — 
buvo nujaust, kad jis ką kitą 
mintyj turi. Atsisveikinę- flk 
siskyrėme.

Užpereitą pe nktadienį 
nuėjau kliubo susirinkiman,. 
k«ur mane turėjo priimt susi
rinkimas. Pakėlus mano' pri
ėmimo klausimą, nutarė ne- 
priimt. Kodėl? Ilgų diskusijų1'" 
nebuvo; jokių blogybių ant ‘ 
manęs neturėjo. Svarbiausia'4 ’ 
p r i e ž a s t is nepriėmimo, tai,., 
kliubo pirmininkas Jonas Jo-, 
kubonis atsistojo ir pareiškėf 
kad “jis yra bolševikas;” gir
di, susirinkimuose kalba už' - 
bolševikus ir rašinėja bolševi-4 
kų laikraščiuosna; nesenai jis-* 
ir mane apšmeižė per “Lais
vę.” Gi Matas tuoj patvirti
no, kad ir jis matęs tą “Lais
vės” numerį,—“kriminaliai ap
šmeižtas pirmininkas.. . ” Ka- , 
dangi šiame susirinkime ne-, 
dalyvavo daugelis progresyvių 
draugų, todėl tik draugai 
Svenkūnas ir Ceplijauskas kal
bėjo už priėmimą. Gi didžiu
ma pabūgo vieno bolševiko.

Draugai darbininkai, Liet,., 
Politinio Kliubo nariai! Man* 
nesvarbu, kad jūs nubalsavdt 
mane nepriimt. Daugelis iš**'- 
jūsų mane pažįstate, ir nežiū
rint, kokių pažvalgų aš ir jūs; 
mes visi esame draugai. Aš 
esu tikras, kad jūs nieko prieš 
mane neturit. Bet kadangi aš' 
nepatinku jūsų pirmininkui, 
todėl jis ir užagitavo jus bal-“ ■ 
suot prieš mano priėmimą. Jis t 
nujaučia, kad aš galiu kenkt 
jo politikai, kurią jis veda • 
kliube ant nenaudos pačiam 
kliubui. 
seikinės 
nauja 
priešam 
labiau kenksmingas darbinin
kiškoj organizacijoj ?

Pavyzdžiui, kaa ir manęs 
nepriėmimas. Kliubas yra po
litinis; jame gali priklausyt-> 
nariai visokių pažvalgų. Jūsą.

(Pabaiga ant 4-to pusi.)
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MENO SKYRIAUS DAUS
Tik už Ateivio Tekėtu
(Tąsa nuo 3-čię pusi.)

geriau žiūrėk
(Išeina.)
eikime prie stalo. Ne-
tol, kol ateivys ateis.

Kuomet daktaras

kad būtųdelphijos. Tu 
jam degtinės.

MAMA: Na, Rita, 
galima laukti 
(Svečiai sėdasi, 
pradeda tostą, tai triukšmas vėl prasi
deda tenais, kur yra Lifšitz. Du sve
čiai išeina kovoti su Lifšitzu. Greitai 
jie grįžta. Triukšmas dar vis pasi
kartoja. Laike, kuomet svečiai prade- 
deda valgyti ir gerti, tai įeina Markots- 

>kis, jaunavedžio tėvas.)
STASĘK (pustebęs) : Tėtis!
MARKOTSKIS: Kaip tau einasi, Stasekai. 

Buvo taip sunku surasti šią vietą. Bet 
aš buvau laimingas, kad suradau jauną 
vyrą ant laiptų, kuris man parodė jūsų bu
tą. Smagu matyti tave... Geras vakaras 
visiems. Na, kur tavo geresnėji pusė? 
(Bučiuoja Natos ranką.) Labai smagu 

jus sutikti.
NATA (Stasekui) : Tu nesakei man, kad turi 

tėvą. Kur jisai gyvena?
STASEKAS: Tik palaukite. (Vedasi Markots- 

kį į šalį.) Kaip jūs čia atėjote?
MARKOTSKIS: Aš galėjau išeiti del šio va

karo. Aš užsilaikau labai gerai dabar. 
/Tai jie padrąsino mane už permainas kai 

‘ kuriomis privilegijomis.
STASEKAS: Taip, tai jūs atvykote su gvar

diečiu.
MARKOTSKIS: Kaip senoviškas tu esi, mano 

sūnau. Gvardietis? Tu negali įsivaizduoti, 
kokia naujoji yra kalėjimų sistema.

STASEKAS: Kodėl tu manai, kad aš negaliu 
suprasti tą naują sistemą? Ar tu manai, 
kad aš esu asilas? Klausyk, niekas čia 
nežino, kad jūs kalėjime, 
sų apie tai nesakyti nei 
abudu prie stalo.)

MARKOTSKIS (sėdasi šalę 
graži apielinkė. Jūs turite atleisti man. 
Aš pamečiau. įprotį kalbėtis su moterimis, 
žinote, moterų skyrius mūsų vietoje yra 
atskirtas nuo vyrų namo.

STASEKAS (mėgina aiškinti) : Mano tėvas 
dar tik sugrįžo iš sanatorijos.

BERNARDOVAS: Ar yra gera sanatoriją?
MARKOTSKIS: “Čera”! Tai negana pager

bimui. Jūs žinote, ateiviai aplanko tą 
vietą ir negali atsidžiaugti ja. Ir kuomet 
išeini iš tos vietos, tai lieki kitas žmogus., 

NATA: Ar jūs užaugote daug svarumo 
nais?

MARKOTSKIS: Taip, svarumo, taip pat. 
vyriausias dalykas, tai psichologija, 
veda kultūrinį darbą tenllis labai didele 
skale. Ir kokį labai gerą dentistą jie turi 
tenais. Aš gavau visus mano dantis su
taisyti. (Atidaro burną parodyti.) Daug 
liuoso laiko, tai kodėl nesunaudoti jį ap
lankymui dentisto. Kuomet žmogus liue
sas, tai jisai niekad neturi laiko eiti pas ; 
dentistą, bet yra kitoks dalykas, kuomet 
esi...

$TĄSEKAS: Tėte!
(Triukšmas už durų darosi garsesniu.) 

STASEKAS (Natai) : Tas viskas yra del ta
vęs.

Aš prašau jū- 
žodžio. (Eina

Natos) : Kokia

to

Bet 
Jie .

Pirmadienis, Spalio .16,193%

NATA: Tai ne mano klaida, kad jisai mane 
myli.

MAMA: Bernardovai, eikite pasakyti jam, 
kad mes šauksime miliciją. (Bernardo- 
vas išeina ir greitai grįžta.)

BERNARDOVAS: Jisai sako, kad jokia mi
licija pasaulyje jį negali sulaikyti nuo 
mylėjimo Natą. (čulanovas ir Pyplys 
įeina iš,virtuvės.)

ČULANOVAS: Rita, ve jisai. O kad tu ži
notum, ką aš turėjau pergyventi! Ponia 
Popova draskė mano veidą su menikiu- 
rintais nagais. Na, tai pavėlinkite man 
supažindinti jus su ponu Pypliu. (Visi 
svečiai sukyla ir apsupa poną Pyplį.)

RITA (bando kalbėti angliškai) : Have do you 
do?

ČULANOVAS: Nesikankinkite, jisai gerai kal
ba rusiškai.

BERNARDOVAS (prieina prie Pyplio ir pa
liečia jo švarką) : Tikrų vilnų.

MERGINA: Ar tamsta negalėtumėt pasakyt, 
koks yra oras užsienyje?

BERNARDOVAS: Ar daug jūs norite už šį 
siutą?

RITA: Ar jūs kalbate angliškai?
ČULANOVAS: Kas tu manai jis yra? Tūlos 

kaimietis? žinoma, jisai kalba angliškai. 
Rusiškai taip pat.

RITA: O, aš taip išsiilgau susitikti su Euro
pos kultūros vyru.

MARKOTSKIS: Klausyk, ponas, kokia yra 
kalėjimų sistema užsienyje?

ČULANOVAS: Palaukite biskelį. Ponas Pyp
li, jūsų draugai labai domisi, ką jūs čia 
darysite?

PYPLYS: Aš atvykau čia j ieškoti darbo! 
RITA: Ką? Ką jisai sakė?
PYPLYS: Aš neturiu kuom gyventi, (šypso

si.) Bet aš matau, kad aš čia turiu daug 
draugų.

RITA (čulanovui) : Aš niekuomet tau nedo
vanosiu. (Svečiai sėdasi į savo vietas prie 

■ stalo.
sėstis, 
domės

PYPLYS:

Ponas Pyplys bando rasti vietą 
bet nesuranda. Niekas nekreipia 
i jį-)
Išrodo kapo vestuvių sueiga čia.

(Niekas neatsako.) Beldžiasi labai gar
siai. Jūs turėtumėt atidaryti duris.

BERNARDOVAS: Klausyk, Pypli, jūs susto
kite mus trukdę. (Pyplys pasitraukia į 
šalį.)

* MARKOTSKIS: Gerai, kad tu, Stasekai, ap- 
aš būsiu paleistassivedei. Į mėnesį laiko 

iš kalėjimo.
NATĄ: Ką? Iš kalėjimo?
STASEKAS: Nesijaudink, 

Tėti, jūs apleiskite šį
MARKOTSKIS; žinoma,

Nata. Tai nieko, 
kambarį ūmai.
kalėjime geriau.

(Skubinasi prie durų, Pyplys eina paskui
jį.)

NATA:. Taip, tai tu slėpei šiuos faktus nuo 
manęs?

STASEKAS: Jie yra tik mažniekis, Nata.
NATA: Tu negali suprasti, koks tu esi kiaulė. 
STASEKAS: Kodėl aš negaliu? Ar gi aš ne

turiu vaidentuvės?
NATA: Ar galite kas nors paprašyti Lifšitzą 

ateiti į vidų. (Laimėjimas Lifšitzo. Jisai 
įeina, nedidelis vyrukas, išbalusiu veidu.) 

SVEČIAI: Ura, Lifšitz! (Nata ir Lifšitzas 
bučiuojasi.)

MAMA: Ar gi aš tau nesakiau, Rita, kad bus 
gana degtinės,, žiūrėk, visi jau girti.

* (Uždanga)

Kas Dabar Veikiama Ellis Islande
f

Sustabdžius Imigraciją, Persi
keitė ir ‘‘Ašarą Salos” 

Tvarka

jama, kad ten yra kas blogo; 
nujaučiama didelių skandalų tos 
salos administracijoje. Tam tik
ru laiku tūli politikieriai gar
siai surinka, kad reikia daryti 
nuodugnus tyrinėjimas tųjų 
Amerikos vartų, bet tas riksmas 
po truputį, nutyla ir vėl viskas 1 
užmirštama. • , U

Kas iš mūs nežino Ellis Island 
gąlos, kurią pokariniais laikais 
žmonės pradėjo vadinti “Aša
rą Sala”? Galima tvirtinti, kad 
visi iš mūs, atvykę Amerikon 
ptieš karą, viešėjome toje salo
je—“kaslegarnėj e.” 
’ 20 metų atgal, Ellis Island 
buvopabąi garsi vieta; ten kas
dien būdavo didelis judėjimas. 
Tuomet buvo daugelis tokių die
nų, kuriose iki 5,000 naujai at-; metais, į Jungtines Valstijas 
yykusių imigrantų buvo išėg-j buvo galima įvažiuoti tik 150,- 
^aminuojama ir paleidžiama po 000 svetaimšalių į metus. Bet 
plačiąją Amerikos žemę daryt 
sau naują, daug žadantį, gyve
nimą. Bet dabartiniu laiku ir 
500 emigrantų Ellis i Islande 
būtų didelė retenybė. Dabar yra 
tokių dienų, kad ten esama ne 
daugiau 150 svetimšalių ir di
džiuma jų ne įvažiuojanti Ame
rikon, bet išvažiuojanti—depor-?
tuojami.
\ Ellis Island dabar stovi ant 
^tyrinėjimo'listo”; senai skiria
mos komisijos daryt abelną in- 
Vestigaciją toje įstaigoje. Spė-

Imigracijos Permainos
1917 metų imigracijos naujo 

patvarkymo įstatymas labai per
keitė šios salos veikimą. Pagal 
naująjį įstatymą, 'išleista 1924

dabartiniu laiku nei penkta da
lis tos skaitlinės negali įvažiuo
ti šion šalin. Amerikos konsu
lam visai uždrausta duot leidi
mus asmenims, kurie, atvykę 
čia, galėtų “paveržt’’, darbą iš 
Amerikos piliečio; arba kurię 
negalėtų sau pragyvenimą pa
sidaryti atsidurtų ant kitų 
susimylėjimo. 1932 metais tik 
35,567 svetimšalių buvo įleista 
šion šalin.

Bet nežiūrint, kad ateivybė 
veik visai pasinaikino, kad ElHs

Island įstaiga aptuštėjo, ten ir 
šiandien dirba daugiau negu 
500 darbininkų ir valdininkų, 

i tai yra tiek pat, kiek būdavo 
anais laikais, kuomet per ten 
pereidavo nemažiau 90,000 atei
vių per mėnesį.

Šiandien Ellis Islande inspek
toriai turi atlikti trijų katego
rijų darbus. 1) išvažiuojančių 

| ir grįžtančių turistų popieras 
j sutvarkyti, 2) naujai atvažiuo
jančius apsigyvenimui bei ap- 

jnuoti ir 3) deportavimą tvar- 
tubežiuotam terminui egzami- 

! kyt. Be to dar yra ir 
teenų dokumentų skyrius, kaip 
įai seniau įvažiavimo Ame
rikon. Tuos dokumentus reika
lauja surast imantieji piliety
bės popieras, norintieji išva
žiuot iš Amerikos aplankyt savo 
šalis ir kt.

Gi dabar įvažiuojamų naujų 
svetimšalių tik apie 5-tas nuo
šimtis patenka užkliūt vadina- 
mon “kaslegarnėn”, kiti visi iš
lipa tiesiog laivų prieplaukose.

Sulaikyti “Kaslegarnėj”
Naujai atvažiavusius ar grįž

tančius po apsilankymui Ellis 
Islande sulaiko del sekamų prie
žasčių: del popierų netvąrkos, 
del įtarimo laikinai atyažiuojan-

čių, jog jie mano pasislėpti čia, 
del ligos ir, svarbiausia. del įta
rimo radikalizme,—nors to vie
šai neskelbiama.

Šie sulaikytieji “kaslegarnėj” 
patenka malonei arba nuožiūrai 
paskirtų trijų inspektorių-val- 
dininkų. Jeigu jųjų nuospron-' 
dfe išeina ateiviui blogon pusėn, 
tai yra — grąžint atgal, atei
vis dar turi teisę apeliuoti Wa- 
shingtonan. Kolei tokios pro
cedūros užsibaigia, ateiviai kar
tais pasėdi “ašarų saloj” kelias 
savaites arba net ir mėnesius. 
Prisiėjus grąžinti, laivų kompa
nijos, kurios juos ar jį atvežė, 
turi grąžinti savo lėšomis.

Deportuojamąją Rūšys
Didelį skirtumą šioj saloj pa

daro deportavimo veikimas, kas 
pirmiau visai nebuvo žymu, šis 
veikimas čia dabar užima pir
mą ir žymiausią vietą. Ateiviai, 
deportuojami trimis skirtingo
mis klasėmis. Pirma, patys pa
sidavę deportuot, kurie čia at- ' 
važiavę po 1930 metų ir galį 

I įrodyti, jog jie negali gyveni
mo pasidaryt,—1932 m. tokių 
išdeportuota iki 1,000; antra— 
“kriminaliai prasikaltėliai” (į 
šią klasę įskaito ir revoliucinius 
darbininkus), kurie čia būdami 
mažiau negu 5 metus, o jau bu
vo nuteisti metams kalėjimo, 
arba svetimšaliai, nežiūrint, ka
da jie atvažiavo, kurie gavo du 
tokius nuteisimus. Po atsėdė- 
jimui savo bausmės, jie, pagal 
naują patvarkymą, “automatiš
kai išsideportuoja.” Trečia kla
sė, tai ateiviai, atvažiavę Ame
rikon nelegaliai.

Gi apskaitoma, kad nelegališ- 
kai įvažiavusių Amerikon yra 
400,000, kurių apie 40,000 ap
sigyvenę New Yorko valstijoj. 
Jie deportuojami kaip tik su
randami čia. Bet 1929 metų ; 
aktas leidžia svetimšaliams, 
slaptai atvažiavusiems pirmi Kaip greitai Nacionalė Unija 
1921 metų, išsiimt Imigracijos ’ sužinojo tą šposą, taip greit 
biure tam tikrą registracijos 
kortą, ir jam negręs deportavi- 
*mo pavojus. 1932 metais 14,- 
000 tokių užsiregistravimo kor
tų išduota svetimšaliam. Atei
viai, atvykę čia nelegaliai tarpe 
1931 ir 1924 metų, nepapuola 
po deportavimu, bet jie nebus 
įleisti Amerikon, jąi jienšva- 
žiuos aplankyti savo šalis.
Kodėl Užvilkinėja Deportavimą

Atvežus deportuojamuosius 
ateivius Ellis Salon, perlaiko 
juos čia iki šešių mėnesių ir il
giau, daugiausiai, žinoma “kri
minalius svetimšaliuą”, kurių 
skaičiun, kaip minėjau, įskaito
mi darbininkų klasės darbuoto
jai, veikėjai. Sakoma, tos ša
lys, į kurias žmogus išdeportuo- 
jamas, reikalauja tikrų ir pilnų 
įrodymų, kad ’tas asmuo esąs

rųjų emigrantų kriminąlizniu”-
Ellis Islando kalėjime sun

kiau kentėt, negu bile kalėjime 
šalyje. Paprastam kalėjime sė
dintis žino savo bausmės laiko 
užbaigą, o čia niekas nežino; 
kada jam palieps pasiimt savo 
daiktelius ir sėst laivan. Įėjus 

i kokiam inspektoriui ar valdinin
kui į salos kalėjimą, visi su di
delio žingeidumo ir pasiilgimo 
akimis žiūri į jį ir mintyse klau
sia: gal mane pašauksi? Ir šių 
nelaimingųjų tarpe yra daug 
tokių, kurie mažiausio prasikal
timo nepapildė šioj šalyj. Kodėl 
jie turi taip kentėti?

Taip dalykams esant, nekurie 
“minkštaširdžiai” ir užsimena, 
kad reikia tyrinėti Ellis Islando 
padėjimą. Jie jaučia gėdą, kad 
tokios Amerikos garsūs vartai 
paversti kalėjimu, ašarų sala.

PATERSON, N. J

iš

vai. ryte,

Šis Tas iš Streiko Lauko
Čia paduosiu kėlės žinutes 
Patersono streikų įvykių, 

nors ir pavėluotas. x ...
Spalių 3 d.,

streikieriai renkasi į paskirtas 
vietas. Apie 500 streikierių 
m a r š u o jame prie National 
Textile ir prie Dye Works 
dirbtuvių. Iš ten nutraukėme 
prie Wedmenn, U.P.D.W. Čio
nai jau pasitikome N.T.W. 
unijos pikieto liniją, kur kar
tu sudarėme apie 1,000 strei- 
kieriu minia. Streikieriai su
darė “muziką” iš senų 
kenų, bliūdų ir kitų 
buvo garsus “benas.” 
kiame iki Royle Pcs.
paskiau iki Victory P. D. W. 
Čia buvo pradėję skebauti 
kaip karpenderiai, taip ir ma
šinistai, paimdami kitus dar
bus, kurie jiem nepriklauso.

blekių, 
daiktų,

Traū-
D. W.,

prisiuntė pikieto liniją. Čia 
ne tik dažų darbininkai strei
kuoja, bet sustabdyta mecha
nikai ir elektros darbininkai, j 
Tokio darbininkų pasiryžimo 
laimėti streiką dar nebuvo is
torijoj.

Pabaigę pikietą kaip 10 vai. 
ryte, traukiame į svetainę, kur 
gaunam po vieną “sandvičių” 
ir puoduką kavos. Kaip tik 
spėjom užkandį praryti, iš
girstam, kad dažų fabrike 
Unite P. D. W. reikalauja pi
kieto linijos. fvodos, kad 
perkūnas trenkė: visi, kaip 
vienas, marš, kas kokią obal- 
sio kortą nustvėręs,—net sve
tainės durys braška. Kaip 
greit pasiekėme tos dirbtuvės 
vartus, taip greit išvedėme 
darbininkus iš dirbtuvės. Čia 
skebavo maž. dažų fabrikėlis, 

tikrai” tos "Šalies pilietis, kokis Kaip 8reit sužinojo, kad čia 
čia dirba, taip greit buvo pasiųstajojo prasikaltimas ir tt. 

Amerikoj, irgi tyrinėja jojo vi
sus čia buvimo žingsnius. O 
tuo tarpu paskiriamas deporta
vimui sėdi “ašarų salos” kalėji
me, nuo visų atskirtas. 1932 
metais tokių “kriminalių prasi
kaltėlių” išdeportuota 511 as
menų.

Skirtumas Įstaigos Namą 
Išvaizdoj

Prieš pasaulinį karą Ellis 
Islande nematėm šitokių vaizdų: 
nekuriuose didelių trobesių ko-, 
ridoriuose nuolat vaikšto apgin
kluoti sargai; sunkios geležinės 
durys užrakintos didelėmis spy
nomis; langai apkalti storomis 
geležinėmis štangomis. Gi viduj 
tų užrakintų kambarių nuolat 
sėdi įvairus, skaičius nelaimin
gų ateivių, apdriskusių, išblyš
kusių. užsimąsčiusių... Oras 
tuose kambariuose tvankus, 
drėgnas. Jiem neduodama jokio 
užsiėmimo: nei telefonu jie ne
gali naudotis, nei laikraščius 
gauti, nei sueiti su pirmos ir 
trečios kategorijos arba klasės 
(Įeportuojamais, šių dviejų kla
sių deportuojami naudojasi 
šiokia tokia laisve: vaikštinėja 
liuesai kięme, naudojasi skai
tykla įr ft. Bet todėl tariamie
ji “kriniinalistai” niekur ųeiš- 
leidžiąmi, kad “neužkrėstų ge-

pikieto linija. Streikieriai iš
griovė geležinę tvorą ir ap
daužė langus. Bosą privertė 
išvest skebus ant pikieto lini
jos. Už nepaklusnumą jis ga
vo kelis plaštakus per marmu- 
za. '

Patersone ir trokų draive-, 
riai paskelbė streiką. Pas 
juos geras streiko ūpas. An
glų spauda rašo, kad bučeriai 
rengiasi paskelbt streiką. Jųjų 
40 nuošimčių priklauso prie 
Amalgam. Butchers’ Union. 

“Jie reikalauja pakėlimo algų.
Taipgi apatinių drabužių 

2 fabrikai . išėjo į streiką, 
viso apie 1,000 merginų. Strei- 

„kuoja J. G. fabrikas ant;
Market St.—300 merginų ; 
R. G. — 700 merginų Totoway 
Boro.

Sujudintas visas Patersęnas. 
Streikieriai laikosi visi, kaip' 
vienas.

Bendro 
ko gerai, 
na salė. 
J. Bimba.

fronto balius pavy- 
Publikos buvo pjl- 

Pirmininkavo drg.

Vabalas*

WATERBURY, CONN
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

nariai, atidupdąte visą galią 
vienam pirmininkui,—kas jam

patinka, gali priimti, o kas ne
patinka—nepriima. Toki? pir
mininko elgesys daro kliubui 
nuostolį. Nuo pereito susirin
kimo jau neturite vieno na
rio; taipgi nupuldot energiją 
žmogui, kuris iki šiol darba
vosi ir kalbino naujus narius 
prie kliubo.

O kas link to “apšmeižimo” 
pono Jokubonio, tai jis netie
sa sako visam susirinkimui. 
Kas buvo parašyta, viskas tei
sybė. Aš visko dar nerašiau,

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus Tarptautinio Darbi

ninkų Apsigynimo 9-tos kuopos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 16 d. 
spalio, 995 N. 5th Str., 8 vai. vaka
re.

Bus raportas iš Prieškarinio Kon- 
kas ištikrųjų turėjo būt para- greso, Negrų Teisių Gynimo Kon- 
šyta.

Geo. Kuraitis.
greso ir Miesto Aktyvų Susirinkimo.

Sekr. A. Ramanauskas.
(243-244)

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
I

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS
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Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 

keyboard©.”

RAŠYKITE: “LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

LAISVES” KNYGŲ
IŠPARDAVIMASt

SOCIALIZMUI? Labai 
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO Į VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius.

Dabar 10 centų.
Kaina buvo 25

Šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kainą buvo 10

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — Jie yra ne
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLES. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado. šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINAS! 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. 
Dabar 10 centų. /

SOCIALIZMO BESI VYSTYMĄ S IŠ
Parašė K. Radek, 
centai.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS, 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų, 
centų. Dąbar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVŲ. Parašė A. Bimba. Istorija 
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la*- 
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

KAS TAI YRA TROCKIZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžiene. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 4<1 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 centų. » ,

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALĄ!. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jp vartojimo. Ką reiškia 
firtuokliavimąs ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 

1.00 Dabar parduodame už 50 centų.

Norėdami Įsigyti Šių Brošiūrų Rašykite:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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IS KANADOS DARBININKU GYVENIMO

sąlygas 
kempė- 
pusdy- 

5 dol. 
kad su

Kaip Jungtinėse Valstijose, 
taip ir Kanadoj, bedaruių yra 
daug. Bet ir dirbančių gyve
nimas čia labai sunkus, nes at- 
lyginimas už darbą tokis men
kas, kad darbininkas nei apsi
rengt, kaip reikia, negali.

Paimkime darbo 
Kaministikwia “relief 
se.” Dirbome beveik 
kiai, nes mokėjo tik 
mėnesiui. Matydami,
tokia alga ilgiau gyvent ne
galima, rugpjūčio mėnesį, 

^kuomet Kanados vakaruose 
prasideda javų p jut?, nuta
rėm važiuot į vakarus: Mani- 
tobos, Saskatchewan ar Al
bertos provincijosna, nes ten 
randasi stambios farmos. Tuo 
laiku farmeriai samdo daug 
darbininkų. Susitarę būrelis 
lietuvių, leidomės kelionėn: 

^pasigavę freitą (tavorinį trau
kinį), važiuojam į vfestus. Ke
lionė nemaža—-apie 1,000 my
lių, bet per tris dienas pasie
kėme Regina miestą; mat, 
apie čia bene didžiausios ir 
gražiausios farmos. Radom 
apie čia labai gražų derlių, 
nors, abelnai, Kanadoj šiemet 
nekokis derlius buvo del sau
sos vasaros ir del žiogų, kurie 
naikino javus. Čia farmeriai 
tik pradeda pjauti; žmonių, 
laukiančių darbo, visur pilna. 
Prasidėjus pilnai pjūtei, far
meriai pradėjo imti darbinin
kus prie statymo kviečių. Bet 
atlyginimą davė labai menką, 
nežiūrint, kad šiemet kviečių 
kaina perpus augštesnė, negu 
pernai buvo. Prie statyme 
kviečių mokėjo $1.00—$1.50 
dienai, o prie kūlimo—$1.50— 
$2.00. Tarpe darbininkų čia 
jokios vienybės nėra, mat, ant 
pjūtes suvažiuoja iš visur viso
kių tautų, todėl ir sunku kokį 
nors susitarimą turėti. Atsi
tinka taip, kad farmeris pa
samdo darbininką, o kitas at
eina ir pasisiūli dirbti, už ma
žiau, tai farmeris ir ima piges
nį. Farmeriai irgi labai išnau
doja darbininkus; paimą tave, 
tai nori, kad už dų atidirbtum; 
turi dirbti nuo ankstaus ryto 
iki vėlybo vakaro.

Matydami, kad ir čia pras
tas ir sunkus darbininkų gyve
nimas, tai vėl sėdam ant tavo- 
rinio traukinio ir grįžtam į 
Ontario provinciją. Važiuo
jant, kur tik užvažiuosi kokian 
miestelin, visur matosi daug 
žmonių be darbo; mum nėra 
vilties čia jieškot užsiėmimo. 
Mažesnių miestelių bedarbių 
gyvenimas vargingas, nes turi 
naktimis gulėti vagonuose ar
ba kur krūmuose; daugumas 
neturi pinigų maisto nusipirk
ti, tai eina per farmas arba 
miesteliuose ir prašo duot pa
valgyti.

Ir kas tie bedarbiai? Nagi 
visi jauni vyrai, daugumoj at
eiviai, prieš keletą metų atva
žiavę iš Europos, tikėdami 
rai uždarbiauti, pasidaryti 
resnį gyvenimą čia. Bet 
bar turi kentėti, skursti ir
dauti, kuomet Kanados aruo
dai visko pilni, visko pertek- 

(liūs.. f ■ <
Pasitrankius po Kanados 

■ vakarus, matydami, kad ten 
darbininkų gyvenimas taip pat 
sunkus, kaip ir Ontario pro
vincijoj, vėl turėjome grįžti 
Ontario provincljon, padary
dami apie 3,000 mylių kelio
nės. Tik spėjus sugrįžti On- 
tarion, tuoj užmokestį kempė
se pakėlė iki $9.50 mėnesiui. 
Batys ponai, pamatė, kad at
eina šalta žiema iri reikia šil
tų drabužių ir geresnio afrsia- 
vimo, todėl ir primetė $4.50 
mėnesiui daugiau. Girdiį, kad 
dar kiek primes. Bet'jei ir 
primes porą dolerių mėnesiui, 
tai maža nauda iš to.

“Relief Kempės”
Kas yra tos “relief 

pės?” Kanada iki Šių

Kenoriai prie Manitobos pro
vincijos randasi didžiausi plo
tai nenaudojamos žemės, tai 
yra akmens kalnai, apaugę 
miškais. Tose vietose mažai 
farmerių yra,—tik prie dides
nių miestelių. Taigi dabar 
Kanados valdžia, pasinaudo
dama didele bedarbe, pradėjo 
smarkiai dirbti tą kelią, kurį,! 
tiesa, jau treti metai, kaip 
dirba. Dirba tą kelią beveik 
per visą Kanadą, bet smar
kiausiai darbą varo Ontario 
provincijoj. Tūkstančiai žmo
nių privežta į tas kempes. Jie 
Čia turi dirbti už menką atly
ginimą ir blogą maistą, nes 
visose kempėse maitina kon- 
traktorius Crawley McCrac
ken, o jam valdžia moka 50c. 
už kiekvieną darbininką die
nai. Dirba 8 valandas į die
ną. Nekuriose kempėse bosai♦

labai spaudžia darbininkus, 
nes girdėt, kad jie gauna “ko- 
mišiną” už daugiau padaryto 
darbo.

Taigi matome, prie ko priėjo 
gyvenimas kapitalistinėj siste
moj, kuomet visko pilni aruo
dai; kuomet kapitalistai netu
ri kur padėti maisto pertek
liaus, milionai žmonių badau
ja. Tuo gi tarpu saujai ė iš- 

i naudotojų gyvena didžiausia
me pertekliuj. Taip negalės 
visados būt. Ateis laikas, 
kuomet darbininkų klasė nu- 

; sikratys tuos parazitus ir pa
darys teisybę tarp žmonių, 
kaip padarė Rusijos darbinin
kai.

Gauname dienraštį “Lais
vę” ir labai esame dėkingi už 
ją; keletą lietuvių imam. Kai 
gaunam, skaitom visi, ko ne
suprantam, aiškinam tarpe sa
vęs.

Darbininkas.-- z------
Lawrence, Mass,, Žinios

ge- 
ge- 
da- 
ba-

Lawrence Dirbtuvių Bosai 
Suokalbingai Apgavo Dar

bininkus

Rugsėjo 16 d. turėjom pui
kią vakarienę. Nors buvo lie
tinga diena, vienok svečių tu
rėjome daug, suvirš 250, nė

šiai vaka-

Spalių 8 d. įvyko progresy- 
viškų organizacijų susirinki
mas. feusirinko gana skaitlin
gas būrys draugių ir draugų. 
June Croll, N.T.W. unijds

riai, tai yra šie: A. Deltuva, 
S. Bagdonas, J. Kasilonis, J. 
Penkauskas, J. Taminauskas, 
Ch. Savickiai, I. čulada, B. 
Čulada, D. Kondrotas, J. Sa- 
taravičius, J. Kiza, N. žeimis, 
Ig. Umpia, F. Lincauskas, F. 
Vaikšnoras, Sarapinas, O. Ču- 
ladienė, A. Matuzevičius, J.

Stambesnės šio miesto dirb
tuvės, tarp kurių yra Ameri
can Woolen Co., sumanė su
rengt “mėlynos varnos,” tai 
yra NRA parodą. Ir čia bo
sai neapsiėjo be apgavinėjimo 
darbininkų. Kapitalistų laik
raščiuose jie paskelbė, kad 
skiria 5,000 dol. rengiamai pa
rodai, kuri bus 12 d. spalių 
pagerbimui mėlyno arelio. 
Dirbtuvių darbininkam, girdi, 
nieko nekainuos, tai yra įvai
rius parodoj aprėdalus gaus 
veltui. Darbininkai manė, kad 
nieko tokio peyeit gatvėmis
dirbamoj dienoj, jei už tai ne-' partneriu, 
bus iš algos išrokuota; buvo 
tokių, kurie visai nemanė pa
red uot.

Štai prieš pat parodos dieną 
vienas kompanijos bernas už- 
reiškia, kad visi darbininkai 
turi maršuot po prievarta, ku
rie nemaršuos—neteks darbo. 
Be to, -kožnas darbininkas tu
ri pasimokėt už kokius ten ap
rėdalus po $1.50. O pirmiau 
laikraščiuose paskelbė, kad 
kompanija skiria parodoj lė
šoms 5,000 dolerių ir darbi
ninkam nieko nekainuos. Ne
gana to, kad darbininkai ir 
darbininkės nuplėšė apsiavi- 
mus, bet dar turėjo sumokėt 
kompanijos kišeniun po $1.50. 
Taigi, visos dirbtuvės priver
čia savo vergus eit paroduot. 
o paskui kapitalistiniai laik
raščiai didžiuojasi, kad tūks
tančiai žmonių dalyvavo NRA 
parodoj, būk tai iš prijautimo 
mėlynam areliui.

WATERBURY, OONN,

Iš Atsibuvusio Prieškarinio 
Kongreso Raportas

Spalių 7 d. vakare buvo.-su
rengta šokiai su užkandžiais. 
Laike užkandžių delegatai iš 
prieškarinio kongreso davė 
trumpus, bet aiškius raportus. 
Raportus davė jaunuoliai: A. 
Perkins, J. Jasulevičius, F. 
Barauskiutė ir 2 svetimtaučiai 
jaunuoliai, ir iš augusių P. Bo- 
kas. Šis parengimas buvo su
rengtas be prisirengimo, bet 
draugių ir draugų susirinko 
nemažai, dar ir pelno duos ke
lis dolerius. Jei būt buvęs di
desnis prisirengimas, nebūtų 
tilpę į svetainę. Tai pasirodo 
netiesa, kad Waterburio liet, 
darb. atsitolinę nuo revoliuci
nio judėjimo. Sąžiningi dar
bininkai niekados neatsitolins 
nuo savo klasės reikalų, čia 
tik reikia didesnio veikimo 
tai ir visokį “opozicionieriai” 
išnyks.
Liet. Revcliucmhj Farmer jų 

Piknikas

Spalių 8 d. įvyko Southbu- 
rio' ir Woodburio liet, farme- 
rių, LDS kp. piknikas, žmo
nių buvo neperdaugiausia, to
dėl, kad buvo atkeltas 
spalių 1 
daugelį, 
įsitaisyti 
tai būtų 
piknikų.

nuo 
d., tai tas suklaidino 
o antra, ten Teiktų 
šokiams platformą, 
labai graži vieta del 
Dainavo Vilijos Cho-

Sluzis, Lukauskas, Rapcinskas, ras Waterburio, sudainavo, 
J. Rudis, ir J. Kodis. Kurių rodos, 
pirmųjų vardų nepažymėjau, navo vykusiai; žmonės 
prašau atleist, nes kolektoriai 
neužsirašė; jie gyvena apie 
Maple Parką. National Bott
ling Co., tai yra Markevičius 
ir Davidonis turi sodės išdir- 
bystę. P. Aleksoms su savo{ gimsta mokančiu, tik

Su savo mašinomis i daugiau drąsos? Buvo 
patarnavo : F. Zulzia, A. [ mos prakalbos, kalbėjo 
Gross ir Ig. Čulada. Vardu 
mūsų organizacijų tariam vi
siem širdingą ačiū, 
komisija dėkinga tiem 
gam ir draugėm, kurie 
vinėjo tikietus.

apie 5 dainas ir dai- 
gyre, 

nepaisant, kad dar jaunas mo
kytojas d. Kiudulukas vado
vauja, išvažiavus C. Straussui, 
bet su laiku išsilavins ir drau-

i gas Kiudulas; nei vienas ne
reikia.
sako- ateiti.” 
jau- ponam 

ir

4.

Taipgi 
drau- 

parda-

Dar pažymėsiu apie sklokos 
manievrus. Jie, pamatę “Lais
vėje” pranešimą apie mūsų 
vakarienę, tuoj stvėrėsi už- 
lyst mum už akių, kad kaip 
nors pakenkus: jie ant grei
tųjų surengė pikniką ant 10 
d. rugs. Manė sau surengs ko
kio našlės ožkos barabanšči- 
ko, anot Pruseikos, vardu, tai 
Lawrenco visuomenė subėgs 
pas juos. Bet buvo visai at
bulai, Lawrenco publikos nesu- 
vilsite, nes ji žino, kas yra to
ji skloka, su kuo ji eina. Pru
seikos pasekėjam visai neap
eina darbininkų reikalai,— 
jie varo priešdarbininkišką 
darbą; visur bando pakenkt 
veikimui. Paskiau, po savo 
pikniko, koks tai melagis jųjų 
purvinos “Klampynės” kores- 

j pondentas rašo, kad bimbiniai 
I norėjo mus iš parko išvaryt 

organizatorė pasakė trumpą I arba muštynes sukelt, bet mū-
prakalbėlę. Po prakalbai bu
vo paimta apkalbėjimui “Lais
vės” vajaus klausimas. Iš
rinkta vajaus komitetas iš šių 
draugų: A. Butėnas, B. Ta
mašauskas, V. Kralikauškas ir 
S. Penkauskas. Labai 'gerai, 

* kad draugai mato reikalą pla
tinti savo klasės laikraščius. 
Girdėjau, kad jau gauta du 
skaitytojai.

Rugsėjo 16 d. apsivedė drg. 
N. žeimis su drg. Alena (pa
vardės neteko sužinot). Drg. 
.Žeimis yra susipratęs darbi
ninkas, narys ALDLD 37 kuo
pos; jojo draugė irgi priklau
sė darbininkiškose organizaci
jose. Šliūbą ėmė civilį. Lin
kiu draugam Žeimiam laimin
go gyvenimo. ' .

sų, draugai, anot to melagio, 
tokie tvirti, kad mes juos ap- 
galėjom. Mat, jie užsiprašė 
iš So. Bostono kokį ten savo 
3-jų pėdų “milžiną” ir iš 
Worcesterip kokį puskvailį, su 
kuriais ir norėjo sklokininkai 
muštynes išprovokuoti. Jei
gu “bimbiniai” būtų norėję 
sukelt jūsų piknike netvarką, 
tai jūs būtumėte atsidūrę Bos
tone ar Worcestery, nes jūsų 
tame piknike nebuvo pilnai 
nei trijų tuzinų jūsų publi
kos. . . Bet mes neinam į muš
tynes, tai jūsų darbas. Gerai 
atmenam, metai laiko atgal 
pats “Klampynės” reporteris 
mus policija gązdino.

L. K. Biuras.

kalbė- 
vertas 
Į cho- 
spėkų.

mentų, ir visa publika 
josi, kad tokis choras 
visokeriopo parėmimo, 
ra žada stoti naujų
Taip ir reikia, draugai, buda- 
voti savo klasės chorus ir ki
tas organizacijas ir visą vei
kimą. Tegul sau buržuazijos 
blusos straksi, kada vilkas 
draskūhas (kapitalizmas) bus- 
nugalabintas, o jis bus nugala 
bintas, tada ir jo tos blusos 
nudvės. Vilko jie neišgelbės.

Liet, republikonai, socialde
mokratai ir sklokos pasekėjai 
užsimanė savo chorą organi
zuot. Spalių 7 d. tas “cho
ras” rengė “parę,” gyrėsi, kad 
šimtai bus žmonių, o sudėjus 
iš visos Conn, valstijos skloki- 
ninkus, kuriuos importavo, tai 
gaspadinės, visas naujas “cho
ras” ir komisija sudarė virš 
pusšimčio—apie 60. Atpyškė- 
jo ponai Pilkauskai iš West j 
Hartford,’Visotskis iš Wilson, 
Conn. Pilkauskas ir Visotskis 
atgabeno po pustuzinį publi
kos. Daugelis iš vietinių nu
ėjo tik pamatyti ir jie dau- 
giairi neis, nes susipratęs dar
bininkas nerems kontr-revoliu- 
cionierių. Pavyzdžiui, Visots
kis atsivežė d. Gailiūnus; jie 
geri žmonės ir jokio blogo tik
slo neturi prieš revoliucinį ju
dėjimą, jei jie būtų žinoję, kad į 
tas parengimas taikomas prieš 
darbininkišką judėjimą, vei
kiausia nebūtų važiavę. Supo
nėję miklialiežuviai prigauna 
darbininkus. Dainavo ir tas 
“choras”—9 ypatos; vadovavo 
B. Rasimavičiutė; sakė ir 
“prakalbas” pan Pilkauskas, 
T. Matas ir kiti. Agitavo už 
“korą.” Kas tai užklausė: “ar 
negrų nebus?” Vienas iš “or
ganizatorių’’ atsako: “čia ne
bus Krasnitskų ir kitų komu
nistų, tai • ir nigerių negalės

Oi, kaip tiem “baltiem 
baisūs negrai darbi

ninkai! Atsimename dar neto
limus laikus, kada dar Komu
nistų Partija nesiėmė taip 
smarkiai organizuot negrus 
darbininkus, taip kaip i^ kitų 
rasių darbininkus. Tada toki 
poneliai rėkdavo prieš žydus. 
Keista, ar ne ? Atrodo, kad ir 
jiem negrai darbininkai ką 
nors blogo padarė, kad jie or- 
organizuojasi kartu su baltais 
darbininkais. Ir jiem baisu, 
kad negrai darbininkai švie
čiasi kartu su kitais. Hart
ford ponas Pilkauskas visur 
važiuoja, kur tik kas ką ren
gia prieš komunistinį judėji
mą, važiuoja duetais su V. 
Visotskiu. Tik ten jų nėra, 
kur revoliucinių darbininkų 
parengimas. Worcester, Mass., 
sklokos parengimas, ten ir Pil-

Tai tik- 
Kur susi- 
renegatų, 
vadovau- 
vadovau-

bininkus. Bandant darbiniu-! ir Vaikų biuras paskelbė, 
kus apgauti, susipratusio dar- 90 nuoš. mirimų vai- 
bininko užduotis persergėti 
tuos draugus darbininkus. Tai 
ve, mano tikslas ten nueiti.

kų galima išgelbėti, jei bū
tų tinkamai jie prižiūrėti 

'Jūsų užduotis darbininkus i medikaliai.
apgaudinėti, klaidinti, traukti Į 
juos nuo savo klasės reikalų, 
o mano ir visų kitų klasiniai 
susipratusių darbininkų užduo
tis—aiškinti jūsų tikslus, jūsų 
klaidinimus ir jūsų, žalingą 
tikslą darbininkų judėjime. 
Taigi, ar blogai dariau del 
darbininkų? Turiu pasisakyti, 
kad nuosavų savo tikslų netu
riu. Ypatiškumų ar keršto ne
turiu, ne taip, kaip jūs bando
te keršinti visai darbininkų 
klasei.

J. Žemaitis-

ZURICH, Šveicarija. Čia 
gauta žinių, kad Vokietijos 
fašistuose yra neramu. Net 
jų taip vadinamuose, “štur
mą viko* kareiviuose” įvyko 
sukilimų ir yra daugelis jau 
areštuota.

Tokias žinias Vokietijos 
fašistai labai slepia. Drau
gai apie tai tik slaptai 
žino.

Degtinės Amerikoje yra 
Užtektinai

SU-

Tulare, Cal. — 300 med
vilnės streikuojančių darbi
ninkų išmesta į gatves. Juos 
išmetė tik todėl, kad jie 
streikuoja už didesnes algas.

NAUJA DAINA
DVIEM BALSAM

Užvardyta 
“LAISVĖS” VAJUS 
Parašė Buolio Sūnus 

Muzika V. Žuko
Labai tinkama šiuom tar

pu dainuoti oktetam, sekste
tam ir kvartetam.

DUODAME VELTUI
Ją padovanojo dienraščiui 

“.Laisvei” autorius ir kom
pozitorius.

Prašykite “Laisvės” ad
ministracijos prisiųsti. • /

Rašykite: “LAISVĖ” 
427 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.

kem- 
laikų

neturėjo keliais susisiekimo iš
rytų į vakarus, turi važiuoti skaitant vaikų.
pef “SteitUs” (J. V. A. žemę), riėnėi surengt nemažai pri^į- 
Ontario prov. nuo Sūdburio dėjo mūšų farmėriai ir ftizūfe-

BUCHARE^TAS. — Gau
ta žinių, kad Brada mieste 
maršavo fašistai po vardu 
“Geležinė Gvardija” ir kėlė 
anti - semitinius obalsius. 
Kaip kur ir žydų krautuvės 
buvo užpuldinėjamos.

nuoliai F. Burauskiutė
Jasulevičius apie prieškarinį 
kongresą ir artėjantį karą, ir 
J. J. Mockaitis apie LDS, 
spaudą ir imperialistinį karą. 
Sutemus Vilijos ^Choras sku
binosi į Scottsboro mitingą.

Beje, buvo renkamos aukos 
jaunuoliu organizavimui, su
rinkta arti $3.

Ruby Bates ir Alice Burk, 
Prakalbos

Spalių 8 d. vakare Rusų sve
tainėje, 184 Cherry St., Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo kuppa surengė prakalbąs 
del Ruby Bates' ir Alice Burk, 
taipgi kalbėjo Bill Tailor nuo 
Komunistų Partijos 15 dist. 
žmonių buvo nemažai, ir kas 
revoliuciniam judėjimui ant 
naudos, tai kad veik didesnę ' kauskas su Visotskiu. 
pusę publikos sudarė negrai-ri vėjo pamušalai, 
darbininkai, kas Waterbury 
pirmu kart buvo.

Tas reiškia turčių išnaudo
tojų viešpatavimui pražūtį, o 
taip pat ir mūsų tiems baltojo 
šovinizmo apuokams, kurie 
surengė Dainų Dienoje, rugs. 
20 d., muštynes provoka’cijos 
tikslais, kad paskui jie galėtų 
kelt neapykantą prieš negrus 
darbininkus, ir baltuosius revo 
liucinius darbininkus. Suren
gę tą provokaciją dabar ; ir 
stengi a s i visokiais būcįais 
drumsti ir visai nebūtus daik
tus skleisti “Keleivyj” ir 
“Klampynėj”. Bet su tuomi 
jie nesugriaus revoliūcinio , darb. organizacijose ir nepajė- 
darbininkų judėjimo, tuomi nė gete eiti sykiu su visu revoliu- 
nesijus, kaip jie patys užsi- niu progresu? Už jūsų pačių 
ners savo tai “opozicijai“ vir- 'proto atbukimą kaltinate, ker- 
vę. šiose prakalbose prisira- šinate revoliuciniam judėjimui, 
šė prie Tarptautinio Darbiniu- tik todėl, kad patys silpnučiai/ 
kų Apsigynimo virš 20 darbi- Darb. revoliucinis judėjimas 
ninku, jų tarpe apie 15 neg- žygiuoja ir žygiuos, nušalinda- ' 
rų.‘ Imas visus šašus nuo tyro kū-į

Aukų sudėjo del kovų vedi-, no. ;
nio arti $20;' liks keli doleriai, 
už įžangą.

Reikia ištarti didelė padėka 1 skersai gatvės, kur jų tas pa
ir suteikti didelis kreditas Vi- rengimas ėjo. O kodėl nega
luos Choro nariams. Į pra-. liu matyti, koks ten kermošius, 
kalbas choras nebuvo kviestas koki ten žmones eina. Esu 
dainuoti, bet, važiuojant iš i klasiniai susipratęs darbinin- 
farmerių pikniko, nariai nusi-'kas-komunistas; man privalo 
tarė, kad dainuoti tose TDA rūpėti** darbininkų 
prakalbose, ką ir padarė: su- įį'įvalau būti darbininkų rei- 
dainavo kėlės angliškas dai-^kalų sargyboje, 
has, už ką gavo daug aplodis-* priešų mekleryštės prieš dar-

metė pora trejetas 
na, ir duetas atbėga 
ti; taip labai norėtų 
ti, bet niekur netinka ir tiek.
Iš išmatų nėra galimybės pa
stovumas sutverti. Laksto lyg 
kūdikiai, gaudo, lipdo išmatas 
ir džiaugiasi kūdikiškai ir ma
no, kad “sulaikys” darbininkų, 
revoliucinį judėjimą. Bet jei 
turėtų proto nors tiek, kiek 7 
metų kūdikiai, tai gerai maty
tų, kad revoliucinį judėjimą į 
sulaikyti negali pati valdanti ■ 
klasė, o ką jau sakyti su to-. 
kiais suskiais, proto ubagais! j1 
Kas gi kaltas, kad jūs buvote :

Oi, kaip “opozicionieriams” 
! nepatiko, kam žemaitis atėjo i ‘ f • J — 1 •

reikalai,

jei matoma

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos biznieriai, kurie 
jau kalba apie grąžinimų ir 
legalizavimą degtinės parda
vinėjimo, sako, kad senos 
degtinės, net likusios dar 
nuo 1916 metų yra užtekti
nai.

Apskaitoma, kad esą apie 
40,000,000 galionų senos 
degtinės. Mat, dabar vėl 
kalbos eina apie senų laikų 
atgaivinimą ir degtinės le
galizavimą.

VAIKAI MIRŠTA BE 
REIKALO

WASHINGTON, D. C. — 
Jungtinių Valstijų sveikatos

The Lithuanian Municipal 
Musical Protective Union

Visiems Brooklyno lietuviams muzi
kantams

Draugai muzikantai! šiuomi prane
šame, kad mes atgaivinome muzi
kantų uniją ir kviečiame visus lie
tuvius stoti j ją. Sekantis susirin
kimas įvyks spalių (October) 20, 
73 Grand St., 8-tą vai. vakare. Kvie
čiame atsilankyti į šį susirinkirųą ir 
susipažinti su mūsų veikimu.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano, pa
tarnavimas bus 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—Main 1417
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188 South 3rd Street 
Brooklyn, N. Y.
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NOTARY 
PUBLIC

Šeštas Puslapis

Pirmas Komunistas Ma
joras Kalbės Rinkimu 
Bankiete Ketvirtadienį

PRAKALBOS SVEIKATOS
KLAUSIMU

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Įžanga dykai. Kviečia ren 

gimo komisija.
Klausimai bus išaiškinti ant

bile ligos. ‘ I
Nepraleiskite šio svarbaus J 

vakaro.

~ 1
Pirmadienis, Spalio 16, 1933

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Rengia Sveikatos Kultūros 
Draugija. Kalbės Dr. R. W. 
Anderson, N. O. ir P. Baltrū
nas, apie maistą ir vidurių už
kietėjimą. A. Depsiutė, gim
nazijos studentė, darys mank- 
štinimus ir aiškins jų veiki
mą į žmogaus kūno dalis.

Prakalbos atsibus spalio 18 
d., 1933 m., 8 vai. vakare, 
"Laisvės" svetainėje, 46 Ten

<♦>
<p

(243-245) įNEW YORK. — Pirmas ko-1 
munistas miesto majoras iš i 

i Crosby, Minnesotos valstijos, I 
Į drg. Emil Nygard atvažiuoja į 
| komunistinių rinkimų bankie- 
I tą, kuris Įvyks spalio 19 d. va- 
: kare, šį ketvirtadien, Webster 
! Hali svetainėje, New Yorke.

Kiekvienam įdomu išgirst, 
Į kaip komunistinis majoras šei- 

iš I mininkauja ir kokius žingsnius 
de- jis padarė naudai bedarbiii ir 

monstravo prieš streiklaužišką i dirbančiųjų, nepaisant, kad se- 
NRA politiką ir šaukė, kad tu-Jnųjų partijų politikieriai, ka-i 
ri būt išklausyti delegatų rei- ■ pitalistai ir valstijos valdžia 
kalavimai. Vietoj išgirst strei-! stato jam kliūčių kliūtis, 
kieriu skundus, tačiaus, NRA, Pasimačius su drg. Nygar- 
nonai užtraukė policiją, kuri; du,, išgirdus jo prakalbą, 
žvėriškai užpuolė darbininkų1 brdoklynicčiai ir newyorkie- 
minią. , čiai darbininkai pasisems dau-

Kada buvo keli desėtkai giau energijos darbuotis šiuo- 
darbininkų areštuota, demons- se rinkimuose už komunistų 
trantai metėsi prie policijos | kandidatą Į majorus drg. Ro- 
stoties ant 30-tos gatvės pro- i bertą Minorą, 
testuot ir reikalaut tuojaus pa-j 
liuosuot savo draugus.

Kuomet delegacija išėjo iš 
/iešbučio, tūkstančiai darbi- 
linkų su delegatais numarša- 
70 į Manhattan Lyceum sve
tainę, kur davė raportą ir pa
lakė prakalbą Industrinės 
Tiaučių. Unijos ir streiko va
las, Biedenkapp ir kiti kalbė
tojai.

Imant, kad ir šiaučius, žy- 
nėtina, jog Amerikos Darbo 
Federacija šioj apielinkėj fak- 
tinai neturi narių savo unijoj, 

nesiskaito su 
vadovauja-

Šturminga 8?000 Šiferį De»staija i 
prieš NRA Strdkboms Ir D. Federaciją ’

NEW YORK. — 
nį policija padarė 
puolimą ant 8,000 
jančių darbininkų, 
monstravo prieš NRA raštinę, 
esančią Pennsylvania viešbu
ty}. 53 demontrantai tapo 
areštuoti, daugelis sužeista po
licijos buožėmis ir arklių ka
nopomis; apdaužyta ir dalis 
darbininkų, kurie buvo įsiver
žę į viešbučio priemenę.

Tas darbininkų susispyrimas 
su policija padarė gilaus įspū
džio į vietinius 
laikraščius, 
"American" 
jog "visko 
šiais laikais.

Penktadie- 
žiaurų už- 

streik no
kti rie de-

kapitalistų 
kad, pa v., 

redaktorius rašo, 
galima tikėtis"

Į NRA raštinę buvo pasiųsta 
bendra delegacija nuo strei
kuojančių kostumeriškų siuvė
jų, drabužių valytojų ir čeve- 
rykų darbininkų. Delegacija 
nuėjo su skundais, kad NRA 
viršininkai išvien su Darbo Fe
deracijos vadais ir bosais lau
žo streikus, vedamus kovingi, 
industrinių ir nepriklausomų 
unijų. Delegatai taip pat bū
tų reikalave padaryt NRA vie-: tačiaus NRA 
šą posėdį su atstovais nuo tų ' 6,000 streikierių, 
streikierių. Bet vietiniai NRA mų Industrinės Unijos, bet sy- 
vykdy^no galvos, Grover Wha
len ir Henry Wolf buvo ty
čia pasišalinę, kad 
su streikierių delegatais.

v <J>

Maspdi, N. Y <♦>

se jie paliko tik neturintį 
kios galios raštininkėlį.

Tūkstančiai darbininkų 
lauko pusės griausmingai

jo

Apart drg. Nygardo, ban- 
! kiete kalbės Ben Gold, vadas 
industrinės Siuvėjų Unijos; 
Carl Winter, žymusis Bedar
bių Tarybtj veikėjas, ir Louis 
Weinstock iš A. D. Fede
racijos eiliniu narių Komiteto 
Kovai už Bedarbių Apdraudą.

Tikimasi, kad daug ir lietu
vių darbininkų dalyvaus tame 
raudoname bankiete.

Socialistu Vadai Spjauna ant 
Smulkių Depozitoriy

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” N

Brooklyn, N. Y.

LDSA 91 kuopos mėnesinis 
Susirinkimas įvyks pirmadienį,! 
16 d. spalių (Oct.) pas drau< 
gę Laukaitienę, 64-45 Perry 
Ave., 8 valandą vakare.

Visos nares, būtinai daly
vaukite susiriaki.'.'ie, nes turi
me daug svarbių dalykų ap
kalbėjimui. Taipgi bus disku- 
suojąma apie susivienijimą su;
ALDLD.

<!> ame

Nuo Sustingusiu Sąnarių 
f Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR, Pain-Expclleriu. įtrinkite 
užtenkamai I’ain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Ex0ellcriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pajn-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti sti 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—■ 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

Org.
(242-244)

LICENSES
FEER—WINE . '

NOTICE is hereby given that License No.
N.Y.B-13313 has been issued to the un

dersigned to sei) beer and wine at retail, 
under Section 76 01' the Alcoholic Beverage 
Control I,aw, at 208 Stagg St., Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed upon 
the said premises.

STANLEY ADOMAITIS
208 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA užeiga (saliūnas).

Biznis gerai išdirbtas per kelis 
metus laiko. Yra visas Įrengimas ir 
laisnes. Gali pirkti vyras arba mo
teris, nedaro skirtumo. Kaina yra 
prieinama. Kreipkitės sekamu ant
rašu: 427 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. ir gausite nurodymą, kur yra už
eiga. (244-249)

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki
Nedėliomis
113 W.

tarpe

X-RAY

nuo 10 ryto iki 10 vakare 
: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
42nd ST. NEW YORK 
Broadway* ir 6th Avenue

Pasitarimai ir $»>OO 
egzaminavimas

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u m e r i u 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway

tin-

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS
512 Marion St., 

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

a

Scr^snciu
Chroniškos

[ ITelephone, Evergreen 6-5310

Vyry ir Motery 
ligos Gydomos

Šiandien ateiki
te delei 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 
Čiepų ĮšmirkŠtimai.

Prieinama Kaina 
Sųlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

J. GARŠVAPARSIDUODA restaurantas lietu
viais ir kitataučiais apgyventoje 

vietoje, Republic Restaurant, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigas tas biz
nis, galima daryti puikus pragyve
nimas. (240-245)

Graborius (Undertaker)Newyorkinis Soęialisti) Par
tijos organizatorius August; 
Claessens* atmetė pąkvietimą i 
dėtis prie komiteto kovai už 

I atgriebimą smulkių depozito- 
rių pinigų, kuriuos nušmuge- 
liavo viršininkai nubankrutuo- j 
to Banko of United States. į 
Depožitorių Bendrą Komitetą, 
susidedantį iš 25 narių, ponas I 
Claessens pakrikštijo "komu
nistiniu" kliubu ir savo atsa- 

NEW YORK. — Jau regis- kyme pareiškė, kad socialistai 
truojantis balsavimams, demo- i neturi "nei laiko nei palinki- 
•kratai ir republikonai pradėjo j mo dalyvauti tokiuose suma- 
naikint komunistinius balsus. t 
Pavyzdžiui, Harleme, kada 
negrai darbininkai užsiregis- 

viršininkė-
liai reikalavo parodyti regis
tracijos blankas; ir jeigu buvo 
užsiregistruota balsuot už ko
munistus, tai jie tas blankas 
draskė. Tai reiškia, kad tokie 
negalės dalyvauti balsavimuo
se lapkričio 7 dieną.

kiu su 'Federacijos vadais ir 
fabrikantais varinėja ' slaptas 

nesimatyt derybas, kaip sulaužyti šiaip 
O f i-' čių streiką.

Šį Vakarą Rbt. Minor 
Kalba Brooklyne

Demokratai Naikino Ko 
munisti] Registracijas

Komunistui kandidatas į 
New Yorko majorus, drg. Ro
bert Minor šį pirmadienį 9 :30 
vai. vakare kalbės ant kampo 
Manhattan ir Norman Ave., 
Greenpointėj, ir 10:30 vai. ant 
Grand St. Extension ir Haver- : travo, demokratai 
meyer St., Brooklyne.

Nors pastarojoj vietoj 
Minor bus vėlokai, bet 
viai darbininkai privalo 
rinkt į tą masinį mitingą nuo 
8 vai., kadangi čia bus eilė 
kalbėtojų pirm atvykstant drg. 
Minorui.

Komunistų šešta Sekcija 
ragina visus mobilizuotis į tą 
svarbų mitingą atvirame, ore.

d r g. 
lietu- 
susi-

Šiaudiniai Balsavimai
Miesto Kolegijoj

Aido Choro Sekstetas
m • • IT • i padaryta1 arptautimam Veikime mas sPai

Aido Choro Sekstetas dai- j 
navo International Workers 
Order jaunuolių kuopos pa
rengime, kur kalbėjo Phil Ro- 
sepgarden ir CL Strauss, jau
nuoliai delegatai, sugrįžę i.š 
pasaulinio .kongreso, įvykusio 
Paryžiuje,—prieš karą ir fa
šizmą.

Svetainė buvo pilna įvairių • 
tautų jaunuolių; entuziastiškai 
priėmė delegatų prakalbas ir 
Aido Seksteto dainas.

NEW YORK. — Tarp Mies
to Kolegijos studentų buvo 

t "šiaudinis" balsavi- 
spalio 11 d. Už bendrą 

i republikonų-demokratij kandi
datą LaGuardia balsavo 1,560, 
už bėganti nuo Tammany Hall 
McKee 435, už socialistų Solo- 
moną 329, už komunistų kan
didatą į majorus R. Minorą 
247, už reguliarį Tammany 
demokratų kandidatą O’Brie- 
ną 83.

Sekstetas dainavo įvairias 
dainas ir užbaigė Internacio
nalu.

Padaryta pirmi žingsniai 
delei subendrinimo jaunuolių 
organizacijų t a r p t a utiniam 
veikimui. Yra planuojama 
tarptautinė jaunų darbininkų 
"Basket Ball" Lyga ir didelis 
prieškarinis veikimas.

Aido Merginą Sekstetas 
smarkiai rengiami prie "Lais
vės" koncerto, kur sulos vei
kalą, sudarytą iŠ darbininkiš
kų dainų.

J. Rep.

nymuose.

Primušė Du Nemi už Daly
vavimą Kom. Mitinge

NEW YORK. — Pereitą ke
tvirtadienį vakare demokratu 
distrikto vadas J. R. McNeill Į 
pašaukė policiją; mėlynsiūliai 
užpuolė komunistų priešrinki
minį mitingą ant 138-tos gat
vės; iki sąmones praradimo 
sumušė negrą darbininką N. 
E. Whitehead ir primušė jau
ną negrę darbininkę Betty 
Patterson.

Tai vis faktai, kurie liudija 
apie "politinę laisvę" kapita
listinėje "demokratijoje."

NUSIŽUDĖ BEDARBIS 
RAŠTININKAS

t

NEW YORK. — Nusinuodi- 
jo buvęs Wall Stryto ofisų raš
tininkas Alph. Koch, bedarbis 
per paskutinius dvejus metus.

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10. kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ *

Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes "Laisvė" 
isanksto turi užsimokėti "Amtorgui" už žuvis.

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

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jtj i-r rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N.

DR. B. SHIFERSON
DANTŲ GYDYTOJAS

Valandos nuo 9 ryto iki 
vakare

9

403 EAST 14th STREET
Kampas 1st /Avenue

• New York City

<

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

MM® Telephone Stagg 2-7057

Evergreen 7-8738 Evergreen 7-1643

Lietuviai ffleisteriai-Budavotojai
, ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS

Art Decorating
Per(aisom^ senus namus ir buda- 

vojame naujus. Perbudavojame fron- 
lūs, sudedame duris ir įdedame sie
tus , (screens) j duris, langus ir
porčius Dengiame stogus visokiems * 
namams “
51 Meserole Street •
Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

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. Towing Day and Night

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
H

Near Manhattap Avenue

WOTWWWWtWWWWWW

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo Ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156 302

bei

Patarimas Veltui 
LIETUVIŠKAI

: PR. Z INS
i 110 Fast 16 ST. N. Y

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
; O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

I
■t

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F- BALLAS 
(BIZAUSKAS) 
G R A B O R i U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRG.^D ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' pafveŽam iš visų šalių, ir iš čia 
PASIUNČ1AM L. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsburghe:
2b2 Berry St., * Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

♦Id 4 kas dien. seredoms ir suimtoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas C. 28rd Si.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 9

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto




