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KRISLAI 
New Yorko Rinkiniai. 
Bendro Fronto

Konferencija. 
“Young Worker”. 
Jaunuolių Konferencijos.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių] 
Vienykitės! JGs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

NUŠOVĖ MAIMERJ; LEWISO MAŠINA 
EINA IŠVIEN SU VALDŽIA; 15,000 DALY
VAVO MAINIERIįJ DEMONSTRACIJOJE

SPRINGFIELD, III. — 
Bpalių 19 d. į Illinojaus vals-

New Yorko miesto valdžios 
rinkimų kampanija pačiame 
įkaitime. Buržuazinės partijos 
išleis milionus doleriij agitacijai. 
Turi pinigų ir Socialistų Parti
ja, nes ją remia buržuazija. Be 
to, jos susirinkimus garsina ir 
populiarizuoja k a p i t a 1 ištinę 
spauda lygiai su kitomis savo 
partijomis.

Komunistų Partijai prisieina 
verstis savo locnomis spėkomis 
ir parama klasiniai sąmoningų 
darbininkų. Finansinis sunku
mas baisiai trukdo kampanijos
darbą. Dabar būtų galima viso-Įvijos sostinę sumaršavo apie 
kios literatūros išleisti ir išda-1 penkiolika tūkstančių mai- 

nierių, narių Progresyvės 
Mainierių Unijos. Tie mai- 
nieriai veda kovą prieš ske- 
bines sąlygas kasyklose, 
prieš bosus ir prieš United 
Mine Workers of America 
Lewiso mašiną. Kova aštri 
ir sunki. Su Lewiso mašina 
eina valdžia ir bosai. Lew
iso mašina atvirai ir begė
diškai verbuoja skebus, ga
bena juos iš kitur, kad pa- 
klupdyti Peabody Coal kom
panijos mainierius.

Beje, šis mainierių marša- 
vimas į Springfieldą buvo 
netgi prieš valią Progresy-

linti darbininkams. Reikėtij 
pasiekti kiekvieną stubą su Ko
munistų Partijos platformos 
obalsiais. Bet neturime ištek
liaus. ..

Turime suremti pečius ir nors 
mažomis kontribucijomis remti 
Komunistų Partijos kampaniją.

Pasirašė Šešis Mirties 
Dekretus

■ 1 ___________________

FRANKFORT, Ky.—Gu- 
beihiatorius Ląffoon per vie
ną spalių ,19 d. pasirašė net 
šešis mirties dekretus del 
sudeginimo elektros kedėje 
šešių kriminalistų. Trys 
bus sudeginti spalių 27, o 
trys lapkričio^ 3 d.

Apie 15,000 Savininkų 
Esą Sulaužę NRA

Spalių 22, rytoj, Brooklyne 
įvyks lietuvių organizacijų ben
dro fronto konferencija, ši kon
ferencija turėtų būti konstruk- 
tyvė. Ji turėtų suvienyti visas 
darbininkiškas jėgas kovai už 
bedarbių reikalus ir už pageri
nimą būklės darbininkams dirb
tuvėse. Tai reikalai, kurie yra 
bendri visiems darbininkams, 
visų pakraipų ir pažiūrų, 
tuos bendrus reikalus 
bendrai kovoti.

Už 
galima

tie ap- 
neneša 

Tas iš-

Kurie laukia gerovės, 
sivils. Roosevelto NRA 
darbininkams laimės, 
pūstas burbulas apie laikų pa
gerėjimą jau pradeda eksplo- 
duoti. Ateinanti žiema bus sun
ki New Yorko bedarbiams. To 
negali paslėpti netgi Tammany 
Hall sukti politikieriai. Tiesa, 
dabar, laike miesto valdžios rin
kimų, jie daug prižada darbi
ninkams. Bet po lapkričio 7 
dienos rinkimų jie giedos kitaip.

Lietuviams darbininkams rei
kia rengtis kovai prieš alkį ir 
šaltį. Mūsų darbininkiškos or
ganizacijos ir draugijos turi įsi
traukti į tą kovą.

Jaunųjų Komupistų Lygos 
angliškas organas “Young Wor
ker” pradėjo eiti žymiai page
rintas, populiariškesnis. Pas
kutinis numeris tuiji nemažai 
lengvų pasiskaitymų ir daug ge
rų paveikslų iš klasių kovos lau
ko. Lietuvių jaunimas turėtų 
skaityti anglišką jaunuolių or
ganą.

dentas Pearcy.
Visas miestas buvo paver

stas į ginkluotą stovyklą. 
Trys Nacionalės Gvardijos 
kompanijos kareivių buvo 
nutraukta.į miestą ir laukei 
gubernatoriaus Horner įsa-1 
kymo užpulti darbininkus. Iš 
visų apielinkių policija buvo 
sutraukta į miestą prieš 
mainierius. Valstijos val
džios rūmai buvo apsupti 
kulkasvaidžiais.

Tūlas Pete Haynes, chuli- ■ monės stovio, 
ganas iš United Mine Work-; svarbiausius faktus 
ers unijos, nušovė kovingą 
mainierį Melville Staples, 31 

1 metų amžiaus. Tas žmog
žudys tapo suareštuotas, bet 
abejojama, ar jis bus nu

ves Mainierių Unijos vadų, baustas, nes jis Lewiso ma- 
Tą pripažino unijos prezi- sinos agentas.

NEW YORK. — Roose- 
velto NRA miesto administ
racija gavus nusiskundimus 
net prieš 15,000 darbdavių 
ir biznierių už nesilaikymą 
kodeksų. Bet ji tyrinėsianti 
tik 500 skundų, nes kiti esą 
nepamatuoti.

SCOTTSBORO JAUNUOLIU NAUJAS 
TEISMAS ĮVYKS LAPKRIČIO 27 DIENĄ

Nauji Valdžios Planai Nužudyti Nekaltus Jaunuolius; Tyčią 
Paskirtas Ku Klūks Klano Te isejas Vedimui Bylos Prieš 

Jaunuolius.

šinos agentas.

GUBERNATORIUS RITCHIE IR VISA VALDŽIA 
KALTA UŽ NULINC!AVIMĄ NEGRO ARMWOOD
PRINCESS ANNE, Md.— 

Visa Maryland valstija su
judo delei brutališko. nulin- 
čiavimo negro jaunuolio 
Armwood ir sudeginimo jo 
lavono. Gal dar niękados 
Amerika nėra mačius tokio 
bjauraus, tokio prakeikto 
gaujos pasielgimo.

Mary lando valstijos gu
bernatorius Ritchie bando 
nusiplauti rankas nuo atsa
komybės už šitą kruviną 
žmogžudystę. Savo pareiš
kime jis sako, kad atsako
mybė puola ant teisėjo Du
er ir valstijos prokūroro, 
kurie pareikalavo Armwoo- 
dą atgabenti į šitą miestelį. 
Bet lygiai atsakomingas 
pats gubernatorius Ritchie. 
Jis žinojo, kad rengiamasi 
Armwoodą nulinčiuoti. Jis 
kreipėsi prie Amerikos Le
giono komandieriaus apsau
goti negrą. Bet Legiono ko- 
mandierius pareiškė, kad jo 
organizacija atsisako gelbė
ti negrą. Pasirodo, kad le
gionieriai buvo vyriausi to 
linčo promotoriai; . Bet. ką 
darė Rjtęhie, kuomet; Jl^egip-

Dabar “Young Worker” veda 
vajų už naujus skaitytojus. Lai
kraštis savaitinis, o prenume
rata metams tik $1, pusei metų 
60 centų. Lietuvių Jaunuolių 
Komitetas žada tuojaus išsiun
tinėti visoms lietuvių darbinin
kų organizacijų kuopoms po vie
ną kopiją “Young Worker” ir 
kortų gavimui prenumeratų. 
Draugai, gavę tą medžiagą, ne? 
numeskite, nepadėkite į šąlį be 
veikimo. Duokite jaunuoliams
laikrašti pasižiūrėti ir paskaity- nas atsisakė apginti Arm- 
ti. Pakalbinkite tėvus, kad sa- < 
vo vaikams tą naudingą laikraš- ^arė 
tį užrašytų. Tik $1 metams, o | 
jaunuolis gaus puikų • klasinės i 
apšvietos šaltinį.

woodo gyvybę? Nieko- ne- 
. Leido gaujai' atlikti

Visuotinas Pramonės ir Biznio Smukimas 
Eina Toliau-Valdžia Turi Pripažinti!

National. Industrial Con
ference Taryba paskelbė sa
vo raportą iš biznio ir pra- 

Štai kokius 
šitas

valdžios įstaigos raportas 
priverstas pripažinti:

Biznis, kuris pradėjo eiti 
žemyn liepos mėnesį, dar to
liau sumažėjo pereitą savai
tę.

Rugsėjo, mėnesyje abelna* 
gamyba žymiai sumažėjo.

“Gamyba sunkiosios pra
monės”, sako raportas, “per 
rugsėjo mėnesį ir per pir-

DECATUR, Ala. — Tei-Jos prokuroras Knight ty- 
sėjas Calahan paskyrė lap
kričio 27 d. naujam teismui 
prieš Scottsboro jaunuolius. 
Pirmiausia bus išnaujo tei- 

j siamas jaunuolis Paterson, 
‘ kuris jau pasmerktas mir- 
I tin.

Kas per vienas teisėjasmąją pusę spalių mėnesio 
toliau ėjo žemyn, kas jau Calahan? O tai atviras Ku 
buvo pastebėta rugpjūčio Klūks Klano narys ir mirti- 
mėnesį.” Automobilių ga- nas negrų priešas. Valsti- 
myba buvo susiaurinta. Plie
no ir geležies gamyba per 
rugsėjį stovėjo žemiau, ne
gu per rugpjūtį.

Elektros jėgos/ gamyba 
buvo mažesnė, negu papra
stai esti per šitą sezoninio 
pakilimo laikotarpį.

Medžio pramonės gamyba 
sumažėjo dviem punktais 
ber pereitą savaitę.

Slaptai Išleido ir Platina C V TD Ą ! 
“BrowhUook”

savo barbarišką darbą ir su
deginti ant laužo žmogų!

Gi šerifas pareiškė, kad 
jokio tyrinėjimo neprivalo 
būti, nes, girdi, aš ten pats 
buvau ir mačiau, kaip Arm- 
woodas tapo nužudytas. 
Tai visa parodo, kad .valdžia 
yra tiesioginiai įvelta į šitą 
žmogžudystę. Tie 75 poli- 
cistai, kurie neva bandė at
stumti gaują, buvo tik šiaip 
sau pastatyti. Nes jeigu jie 
būtų tikrai gynę\,Armwoo- 
dą, tai ir būtų ap ę, nes 
jie buvo ginkluoti buožėmis, 

 

šautuvais ir gazinėmis bom

 

bomis. Kuomet tik kejft po- 

 

licistai vaiko daug didesnę 

 

darbininkų demonstraciją, 

 

suskaldo galvas daugybei. 
Tuo tarpu nė vienam iš balt- 
veidžių gaujos galva neper- 
skelta, nė vienas nesužeis
tas šitame atsitikime! Pasi
rodo, kad policistai tyčia lei- '/įų knygynų visas knygas, 
do gaujai pasigrobti negrą kurias yra parašę ne nordi- 
darbininką. Ir tos gazines ! kų kilmės autoriai, arba ku- 
bombos buvo metamos taip,' rips nėra nordiškos kryp-

• ♦ Vr r ''‘iii ; o i

kad nepataikė’į gaują. ' • [ties. >
' ' ' ' ’ ; j j r
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DUONOS KAINA PAKILO 49 MIESTUOSE:

BERLYN. — Vokietijos 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas, slaptai išleido 
knygą apie fašistų terorą 
“Brown Book of Hitler Ter
ror.” Knyga labai platina
mi. Išleista ant specialiai | 
plonos popieros, tik 3 colių 
pločio, puspenkto colio ilgio 
ir ketvirtdalį colio storio, 
turi 254 puslapius. *■■1 w

Stebėtina tas, kad ši or
ganizacija yra nelegalė ir 
nepaisant baisaus fašistų 
teroro, šiandien turi 70,000 
duokles mokančių narių.

Daugiau Knygų Degins
BERLYN. — Hitlerio vai- 

į džia pradėjo šluoti iš viešų-

čia paskyrė teisėją Calahan 
vedimui šio teismo, idant 
lengviau būtų legaliai nekal
tus jaunuolius nulinčiuoti.

Kova už Scottsboro jau
nuolius buvo apsistojus. Da
bar, paskelbus naują teismą, 
vėl visur reikia reikalauti 
jiems pilnos laisvės. Tik ma
sinis spaudimas privers jau
nuolius paliuosuoti.

ROOSEVELTO KABINETAS SVARSTIS 
SOVIETU SĄJUNGOS PRIPAŽINIMĄ

Spalių 29 d. Brooklyne šau
kiama šios apielinkės distrikto 
lietuvių jaunuolių konferencija. 
O šį sekmadienį, spalių 22 d., 
įvyks Waterburyje Connecticut 
valstijos distrikto konferencija.

Man atrodo, kad prisirengimo 
prie šių svarbių 
ei jų buvo mažai, 
užtenkamai veikimo 
lu nei iš centro, nei 
O distriktų konferencijos taip 
pat svarbios, kaip kad buvo na- 
cionalė konferencija. Šios kon
ferencijos turės įsteigti distrik
tų vadovybę, įsteigti distriktų

aparatus vedimui darbo tarpe 
jaunuolių įvairiose apielinkėse.

Kiek laiko dar liko, turi dar
buotis suaugusių darbininkų or
ganizacijos. Reikia jaunuolius 
raginti, kad dalyvautų savo kon
ferencijose. Reikia pasiųsti de
legatus jaunuolius nuo suaugu
sių organizacijų.

pabrangimas reiškia padidė
jusį; vargą, algų nukapoji- 
mą!

kohfercn- 
Nesimato 

tuo reika- 
ant vietų.

Taip pat spalių 29 šaukiama 
lietuvių jaunuolių konferencija 
Shenandoah, Pa. šiuo tarpu ten 
vyksta su prakalbų maršrutu 
draugai Strauss ir Orman. Rei
kia, kad ir masiniai jaunuolių 
susirinkimai ir konferenciją iš
eitų gerai ant šimto 'procentų.

WASHINGTON, yj “Ag
ricultural Adjustment; Ad
ministration” r a p o r tuoja, 
kad 49 didmiesčiuose duonos 
kaina vėl pašoko augštyn. 
Dabar parsiduoda po 7.9 
centus svaras. Tuo tarpu 
miltai, ir kiti visi daiktai, 
kurie dedami į duoną, atpi
go keliomis dalimis cento. 
Tai jau ketvirtu sykiu paki
lo duonos kaina nuo įvedimo 
NRA.

Nuo pabrangusios duonos 
pelnas eina stambiųjų duon- 
kepyklų savininkams į kiše
nių. Bet darbininkams tas • dviem punktais, i i

PLIENO IR ELEKTROS 
GAMYBA VĖL NU

PUOLĖ

Plieno pramonės trusto 
organas “Iron Age” rapor
tuoja, kad per vieną pasku
tinę savaitę' plieno gamyba 
nukrito ant 5 punktų, tai 
yra nuo 44 iki 39. Taip pat 
elektros ■ jėgos i, gaminimas 
per vieną savaitę sumažėjo

’ MASKVA, Spal. 20. — 
Šiąnakt Sovietų vyriausybė 
skelbia spaudoj kablegra- 
mas, kuriomis Jungtinių 
Valstijų prezidentas Roose- 
veltas susirašinėjo su drg. 
M. Kalininu, pirmininku 

I Sovietų Sąjungos Centro 
Komiteto. Sakoma, kad tos 
kablegramos praskynė kelią 
diplomatiškiems ryšiams 
tarp Sovietų Respublikos ir 
Amerikos. Todėl manoma, 
kad Jungtinės Valstijos 
pripažins Sovietų valdžią 
greitoj ateityj.

Clifton, N. J. — 800 šilko 
streikierių, kaip skelbia vė
liausios telegramos, padarė 
užpuolimą ant Cretona 
Print fabriko; pasigriebė 
vieną kompanijos viršinin
ką, Daniel Machliną ir no
rėjo jį numesti po bėgančio 
traukinio ratais. Jį išgelbė
jo policija; bet ir po to strei- 
kieriai smarkiai šturmavo 
'dirbtuvę. , > y,.-

Neriboti žiaurumai iš bo
sų ir policijos pusės veda 
darbininkus iš kantrybės ir 
terčia juos griebtis keršto 
priemonių.

Krizis Kubos Valdžioje
HAVANA. — ABC “radi- 

kalų” organizacija, kuri iki 
šiol buvo vyriausias ramstis 
paujos kruvinos valdžios, 
viešai pareiškė, kad ji tą pa
ramą ištraukia. Ši organi
zacija yra atskilus nuo re- 
guliarės ABC organizacijos. 
Jinai veikė išvien su armija, 
bet dabar nutrauksianti ry
čius ir su armija.

WASHINGTON. — Spa-1 ei jos konfiskuotas, taip pat 
lių 17 d. Roosevelto kabinę-< atmokė j imo Kerenskio val

džios skolų ir bonų, kurios 
buvo panaudotos karui prieš; 
Sovietų valdžią. , »4 •

Iš savo pusės, Sovietų val- 
pažinus, galėtų tuojaus Am-1 džia padavė reikalavimą, 
erikoje duoti užsakymą už kad Amerikos valdžia atly-i 
$300,000,000 mašinerijos,; gintų už tuos baisius nuo7 
kas, sakoma, suteiktų darbo! stolius, kurie tapo padaryti 
del 600,000 bedarbių. Sovietų kraštui laike impe- 

Kabinetas svarstęs staty- Balistinės intervencijos, ku* 
ti Sovietų valdžiai reikalavi- rioj dalyvavo Amerikos vai-1 
mą, kad jinai atlygintų Am- džia ir pasiuntė amerikonus 
erikos kapitalistams, kurie kareivius žudyti Sovietų 
buvo įdėję kapitalo į seną ’ valstiečius ir naikinti jų 
Rusiją ir kuris tapo revoliu-'.kraštą.

tas laikęs ilgą posėdį ir 
svarstęs klausimą pripažini
mo Sovietų Sąjungos. Ka
binetui buvę raportuota, 
kad Sovietų valdžia, ją pri-

Sovietų kraštui laike impe-

Daug Balsy už Komunistų Kandidatą
LYNN, Mass. — čionai 

buvo laikomi pirmieji rinki
mai į miesto majorus. Ko
munistų kandidatas draugas 
Reynolds gavo 1,346 balsus. 
O pernai miesto rinkimuo- 
Manning gavo 11,383 balsus, 
buvo paduota tik 125 balsai.

Šiuose rinkimuose tūlas 
Manning gavo 11,385 balsus, 
o Murphy duota 1,448 bal
sai. Pagal taisyklę, du dau-

se. Komunistų Partija tvir
tina, kad del Murphy duota 
keliais balsais daugiau už 
komunistų kandidatą todėl, 
kad nedavus progos komu
nistams būti ant baloto pas
kutiniuose rinkimuose. Tuo 
būdu mūsų partija reikalavo 
perskaitymo balsų.

Keturi Turės Mirti
a eigai Ldioy n-ię, uu uau- ( v 4 1 1

giausia gavę esti kandida- «?OvU Apdraudą 
tai paskutiniuose rinkimuo-

Atydai Bendro Fronto 
Konferencijos Delegatų

10Rytoj, spalių 22 d., 
valandą ryte įvyks Brook- 
lyno lietuvių organizacijų 
bendro fronto konferenci
ja Labor Lyceum svetai
nėj, 949 Willoughby Ave. 
Visi draugijų išrinkti de
legatai privalo dalyvauti 
ir susirinkti laiku. Apie 
šios konferencijos svarbą 
jau buvo rašyta, todėl ne
kartosime. Turime dėti vi
sas pastangas, kad jinai 
būtų sėkminga visais at
žvilgiais. Todėl visi orga
nizacijų atstovai dalyvau
kite.

Veikiantis Komitetas.

NEW YORK.—Keturi vy- 
rai-suokalbininkai rasti kaU 

’tais pirmo laipsnio žmogžu
dystėje už nužudymą tūlo 
Michael Malloy, kad pasi- 

i ėmus jo apdraudos $800. Jie 
1 tą nupuolusį žmogų apdrau
dė, paskui nužudė ir bandė 
iškolektuoti apdraudą. Visi 
nuteisti mirtin. Tarpe nu
teistų mirtin yra tūlas Pas- 
qua, 24 metų, graborius.

Gazolino Stočių Darbininkai 
Skelbs Streiką

NEW YORK.—Visos šios 
apielinkės gazolino stočių 
darbininkai rengiasi į strei
ką už unijos pripažinimą, ir 
už algų pakėlimą. Į kovą 
stos apie 25,000 darbininkų.

•4
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APŽVALGA
30 /aikučiŲ Kuopelių 
Prie IDŠ!

P^ręitam, savo suvažiavi
me, „Lietuvių Darbininkų 
Susivįenijimo Centro Valdy
ba svarstė vaikučių 1 prič 
LDS organizavimą. Išdirbo 
konkrečius planus tam’ dar
bui. n /‘Tiesa” praneša, kad

Vaikučiai, organizuoti į 
kuopeles' bus lavinami darbi
ninkiškos apšvietos, mokinami 
dainą, lietuvių kalbos ir taip 
toliau. ■ • :

Jeigu tik dėlto būtų paskel
bęs “Vienybės” mirtį, tai 
Tysliava būtų pasirodęs di
deliu neišmanėliu. Mes ta
čiaus netikim, kad del to 
“Vienybė” buvo užvertusi 
kojomis. “Vienybė” buvo 
sustojus todėl,,kad negalėjo 
išmokėti ■ žmonėm skolų. 
Buržuaziniam pasaulyj juk 
yra šimtai skylių, per kurias 
galima vienaip ar kitaip iš
sisukti.

Bet klaidą daro Tysliava, 
■ • . . ,jei jis mano, kad apie už-

Kuopos Taginamoš tuojaus,verįusįa Rojas “Vienybę” 
organizuoti vaikučių kuopeles 11 * t* •ir steigti vaikučių mokyklėles, komunistai butų garbini-, 
Į mokyklėles Veikia traukti ir' giesmes giedoję. .Tai 
pašalinius vaikučius, nepri-1 būtų buvusi veidmainystė, 
klausančius prie LDS vaikų i kurios komunistinė spauda 
skyriaus. Centro Valdyba siū- Į nepraktikuoja, bet kurią pa- i 
10, kad nuo'pašalinių vaikučių! lieka tokiem lapam, kaip jo I 

.mokestis j mokyklėles būtų . nas. Tiesa; tasai, sme- 
/^darbių vaikučius priimti vėl- ^n,lnla,mratm 
/ tui? Svarbiausia, tai dėti pa- 

z stangas, kad g^uti kuodaugiau- 
sia "Vaikučių į L.prŠ. skyrių. 
Steigiant mokyklėles, reikia 
paaiškinti tėvams, kad jię, leis- 
damir ša^o vaikučius į 'Mokyk
lėles, įrašytų į L.D.S. vaikų 
kuoį>elę%-į apdraudos skyjrių.

Vaidučių kuodelių ųrganįža- 
vimui ir tvarkymui kuopos ga
li išrinkti speciales komisijas 
iš frijų narių, arba tą darbį' 
pavesti kuopos valdybos na
riam’^. Jąuąuolių kuopos taip- tys nežino, ką bedarą. Tai 
gi privalo kooperuoti tame dar- paties kraštutinio netiorma-

Kur. nėra L.D.S. kuopų, arba A
i°s .sūpuos, ten reikia L. pj^dimnis ant komunistų jis 

prikeltą jau beveik pasmir- 
dusį lavoną apdabins ir su
stiprins. Gud luck to him!

yra. Juk beveik 
Ipekvienam “Ryto” ir “Lie
tuvos Aido” numėryj suran
dame žinias apie komunisti
nį veikimą, apie naujus ko
munistų :areštus, naujus 
nusmerkirtiūs, naujus perse
kiojimus. Tai mato kiekvie
nas, ‘kuris turi akis. Tai, 
pagaliaus, parodo, kad ko
munistų veikimas nelikvi
duotas, kaip to nori jų prie
šai, bet jis gyvuoja, kad ir 
prie sunkiausių sąlygų. ' 

• : Dabar, kaš gi ta per “vi
suomenė,” • kuri norėjo lin
čiuoti komunistus? Tai bu
vo, žinoma, Smetonos išauk
lėtų chuliganų • go veda: žval
gybininkai, šauliais Tai: pa
rodo, prie ko fašistinis au
klėjimas privedė tuos žmo
nes. Kaipo demokratų lai
kraštis, “Tėvyne” turėtų tai 
pasmerkti. Tačiaus ji elgia
si atbulai; .; ,

Doresnė net buržuazinė 
spauda paprastai smerkia 
linčiuotojus; smerkia chuli
ganų šąikas. “Tėvynė” tuo 
džiaugiasi.

SLA nariai tai privalėtų 
turėti galvoj ir kartą ant vi
sados pasakyti sąvo organo 
redaktoriui: laukan su lin- 
čio propaganda iš SLA or- 

■gąno. redakcijos!

EKONOMINIO KRiaO ASTREJIMAS LIETUVOJE IR POLITI
NIS JOS SUSIARTINIMAS SU HITLER INE VOKIETIJA

> ’ 7 •• 1; ___ I : , '

Praėjusieji metai . buvo 
jau ir Lietuvoj sunkiausi 
krizio metai. Tai kuoriš- 
kiausia rodo eksporto ir 
importo smukimas. ’ .

Lietuvos eksportas 1932 
m. nupuolė ligi 181,1 mil. li
tų prieš 333,7 .mil. 1930 m. 
Jis pasidarė daug mažesnis, 
negu kad buvo 1924- m. ir 
visais vėlesniais metais. ■ <

Šieniet, matyt, da gilyn ir 
platyn eina ’ krizis. LietuJ 
vos banko, ihformacijų sky
riaus surinktomis žiniomis, 
užsieninė ir vidujinė Lietu
vos prekyba per šių metų. 
-3 pirmuosius. mėnesius su-i 
mažėjo 20-30%, kai-kuriose 
vietose—40%, o atskiromis 
prekių rūšimis 1 net iki

tinka, bet tai ne mes kalti. 
Jis del to plūstasi. Jis “Vil
nį” ir “Laisvę” apšaukė žvė
rimis, “kurie maitinasi la
vonais.” 1 Išvadina Tysliava 
mus “šunimis” ir kitokiom 
fašistįškę leksikono “pažibo
mis.” . • : t ,

Ką tas viskas parodo? 
'Tai, kad tie žmonės įpuolę 
niirtinon desperacijon, pa-

ĮDOMUMAI

kur jos silpnos, ten reikia L. 
D.SC nariams bendrai veikti su 
kLDLD . kuopomis steigime 
aikučių kuopelių ir mokyklė-

Iki sekančio LDS seimo, 
1 ris įvyks birželio mėnesį, 
1 *34 m., nemažiau, kaip 30 
X akučių kuopelių turi būti 
į teigta, sako nutarimas.

Reikia tiktai pasveikinti 
šį LDS Centro Valdybos žy
gį. Vaikų organizavimo ir 
švietimo darbas iki šiol pas 
mus buvo labai apleistas, 
paneigtas. Kaltė čia, žino
ma, viso mūsų judėjimo.

Dabar tenka tiktai mestis 
į uolų darbą, kad LDS C.V. 
nustatytą kvotą ne tiktai iš
pildžius, bet perpildžius!

lumo apsireiškimas. Tyslia
va, matomai, viliasi, kad

Laukan Linčio
Propagandistus!

“Tėvynė,” kuri

Naivus -Tysliava

nauda iš to, kad mes 
' paskelbę Vienybės

Atgijęs Nabašninkas
Piktai Plūstasi

Turime galvoj “Vienybę”, 
kuri, padrunėjus grabe tūlą 
laiką, šiaip taip tapo atgai
vinta ir dabar paleido-(J. 
Tysliavos -lūpomis) savo 
gerklę plūsti, žinoma, komu*- 
nistus.
skelbia:

Kokia 
buvome
mirtį? Mes dar geriau pažino
me savo priešus ir ė 
Mes suskaitėme juos.

Išrodytų taip, kad Tyslia
va buvo sumanęs avantūris- 
to Bagočiaus ^savais laikais 
sugalvotą > sKymą: 1 įj&si- 
gkolbti, kai- miręs ir žiūrėti, 

, ką Žmonės apie jį kalbės.

draugus...
os. >

visados 
apie komunistus ir Sovietų 
Sąjungą moka niekų pa- 
pliaukšti, pasirodė tuo ir pe
reitam savo numeryj. šiuo 
tarpu jai panižo liežuvis pa
niekinti Lietuvos komunis
tus ir pasidžiauti chuliga
nais. Ir štai ką ji paskelbė:

Rugsėjo 3 dieną viso pasau
lio komunistai šventė komunis- 

j tinio jaunimo šventę. Prie tos 
šventės sumanę prisidėti padri-: 
ki, kur ne kur užsilikę Lietu-, 
vos komunistėliai. Kauno vi
suomenei, išėjus praleisti sek-

< madienio popiečio į Vytauto 
Aržuolyną, atsirado, ją keli’ ir 
pabandė savo “jėgas”. Vaiku
čiams begriežiant ir publikai 
ties ta vieta tirštai susirinkus, 
jie išsitraukė raudoną vėliavą, 
kaž ką šuktelėjo ir pasileido 
bėgti. Visuomenė, nugirdus, 
kad šie šaukia už komunizmą, 
pąsįleido vyti, visus trię sučiu
po*, sudraskė į skliąutuliųs vė
liavą, o pačius juos pradėjo 
mtišti. Girdėjosi balsų ir už 
tai, kad reikia nekviestus :“roj’ 
jaus” panašus nulinčiųoti.
ė et, girdi, geroji Kauno 

policija “apgynusi” komu
nistus. .. Komunistų veiki
mas Lietuvoj, baladoja tas 
pats laikraštis, “yra visiškai 
likviduotas.” Mes pabrau
kiame šituos \ jos žodžius, 
kad parodžius, kaip melą-

OU/O.

Jei paimti svarbiausią da
bar Lietuvos eksporto šaką 
—bekonų eksportą, tai mes 
pamatysime ir čia didelį su
mažėjimą: per pirmuosius 
šių metų 4 mėn. buvo su
vartota “Maisto” bendro
vės J. 67,915 kiaulių prieš 
255.020 kiaulių pereitais me
tais tuo pačiu laikotarpiu, 

!arba sumažėjimas 34%, be
kono išvežta 35%, mažiau. 
Taigi, neteisingai yra sako- 

1 ma oficialėje “Maisto”'apys
kaitoje (“L. A.” 10. VI.), 
būk 1932 m. “Maisto” au
gimas tik sustęjęs. Ištik
tųjų jis ne tik; sustojo, o 
-žemyn smunka. > Tai priver
tė “Maisto” bendrovę nuo 
gegužės 1 d; pakelti primo
kė jimą prie valdžios nusta
tytųjų minimalių kainų iki 
15 lit. (pirmiau buvo primo
kama iki 10 lit.).

Pramonėj tais pat davi
niai nevienoda i padėtis įvai
riose šakose: kai-kurių ša
kų gamyba net padidėjus 
(gilzų, arbatos, degtinės), 
kitų sumažėjus: alaus gamy
ba sumažėjo 24%, o spiri
to net 31%. Dėlto buvo su
mažinta alaus kaina. Šiau
lių odų fabrikai šių metų 
pradžioj, palyginūs su tuo 
pačiu laiku praėjusių metų, 
savo darbą kiek padidinę, 
pirmiausia ačiū Sovietų už
sakymams. Lentpjūvės pil
nai dirba tik tos, kurios tu
ri valdžios užsakymus; kitų 
darbas sumažėjo net iki 
50%. Malūnai metų pra
džioj normaliai dirbę, ne- 
įvykę didesnių pasikeitimų

Kaip Fabrikuojama šven- 
1'1 11 • ’ tieji ;. <

Kunigų- sumulkinti? žmo
nės šiandien garbina yisę- 
kius “šyentubšiųs,” atsiklau
pia prieš medines arba mo
lines stovylas kokių 'būrzdo-' 
tų diedų, kurių vienas pa- 
vądintas “šventu^ -Petru,” 

f kitas “šventu. Pilypu,” >. tre- 
' čias “šventu Prptazijum”' ir 
tt> Melsdamiesi jie įdebia 
akis į tuos balvonus, many
dami, jog jie tikrai išprašys 
'pas “šventuosius” sveikatos 
sau, savo gyvuliam, o mer
ginos,—kad greičiau ištekė
tų... Tikintieji iš tikrųjų 
mano, kad tie “balvonaį,” 
kada nors dar gyvendami 

į ant žemės, jau buvo šventi 
ir tokiais numirė.

Štai 15 d. spalių Romoj 
(Vatikane) laikė “slaptą” 
mitingą “šventasis tėvas” su 
21-nu kardinolu. Šiame su
sirinkime jie slaptu balsavi
mu “nukalė” dar dvi šven
tąsias, būtent, “šventą” Ber- 
nadettą Soubirous ir Joan 
Thouret, kurios daugelis 
metų, atgal gyveno Prancū
zijoj. Jos abi buvo žmoni
jos nenaudėlės — minyškos. 
Gyvendamos jos buvę labai i ir tekstilės-pramonėj.

’!’• 1* TYxil_____ • _______________-uplios “ąvento įįznio” rėn$- 
jos, todėl dabar, tikintieji j ir 
'jas turės garbint. n (

(, Ištikrųjų pramonės padė
tis daug , .bįpgesriė, negu 
'Lietuvos banko (informaci
nis skyrius tai piešia. Sek
dami Lidtuvo’s laikraščius, 
mes nuolat ; skaitome, ; kad' 
visa eile fabrikų užsidaro' 
arba .mažina savo darbą, 
pavyzdžiui, Kaune užsida
rė stiklo fabrikas, Petriko 

perkūninga” audra, dau- baldų fabrikas nutarė suma- 
giausia Raibas trenkią į tą žint darbą ligi 3 dienų ' sa- 
nąmą, bet jam niekad nieko vaitėj, didesnioji šių mėtų 
nepakenkia. Kadangi to na- stątyba Kaune, ir kitose vie
nio paštatyme sunaudota tose, anot “L. Žinių,” “gero- 
60,000 tonų plieno (nuo že- kai yra sumažėjus”; Šiau

liuos prie bankruto eina 
saldainių fabrikai ir tt. ’ 

“Mūsų ’ Rytojąus” N. 43 
praneša, kad pernai Šiaulių

Didžiausias “Perkūnsargis” 
i ‘ Pasaulyje

New Yorke yra augščiau- 
sias pasaulyje namas—Em
pire State Building. Kada 
tik ■ New Yorką aplanko 
u

mes iki pat viršui grobai 
plieniniai), tai smarkiausias' 
žaibo trenkimas tomis gele
žimis nueina į žemę, o. pa
čiam naipui mažiausios žy- 
*mės. nepadaro.

V. Gelažis, 
100 darbininkų, o šiemet te
dirba vos keliolika žmonių, daro išėjimui

Tas pats “Mūsų Ryto
jaus’" numeris rašo," kad 
Mariampolės apskrityj vei
kė 6 plytnyčios, kuriose dirb
davę apie 60 darbininkų.; 
“Paskutiniu laiku pastebi
mas jose darbo ir gamybos 
sumažėjimas. G e r e s niais 
laikais daug plytų pirkdavo 
ūkininkai, o dabar ■ iš ūki
ninkų pusės paklausa visai 
sumažėjo.”

Gerai atvaizduoja padėtį 
taip-pat valstybės biudžeto 
įplaukos per 4 pirmuosius 
šių metų mėnesius, 
per 
mil. 
mil. 
vo 
mil. 
niais 
mų pozicijose šiais metais 
ryškus (įplaukų) mažėji-' 
mas.” Daugiausia sumažė
jo įplaukos iš netiesioginių 
mokesčių—jų gauta 17% 
mažiau, negu 1932 m., įplau
kos iš valstybės turto ir ka
pitalo sumažėjo net 34%, iš 
miškų—41%, iš sienos mui
tų—17%, iš monopolių— 
19%, geležinkelių—18 nuoš.

Lietuvos banko aukso ir 
valiutos fondas per pirmuo
sius š. m. 3 mėnesius su
mažėjo trečdaliu, sulyginus 
su 1932 m. tuo pačiu, Uįkų.,

Varžytinės per tą laikąi 
irgi žymiai padidėjo—be
veik dvigubai palyginus su 
1932 m. ir pustrečio karto 
daugiau sulyginus su 1931 
m. Šiemet išviso jų buvo 
1,603 prieš 915 pernai.

Iš varžytinių pardavinė
jamas turtas dažnai už visai 
mažas skolas arba mokes
čių nesumokėjimą. Pavyz- kįetijai ir stengiasi patrauk- 
džiui, va kokiais skelbimais - - L L 
išmargintos Žemaitijos vąls- yfatyt, ne tik ekonominiam

Pernai 
tą laiką įplaukė 57,8 
litų, šiemet—tik 52,8 
litų; išlaidų pernai bu- 
65,3 mil., šiemet—58 
litų. Oficialiais davi- 

“beveik visose paja-

Ką gi fašistinė; valdžia 
iš krizio ? 

Pirmiausia, jos spauda šau
kia, kad Lietuvoj nesą da 
taip blogai, kaip kituose 
kraštuose; reikia tik dau
giau dirbt ir pigiau gamint, 
t. y. da labiau reikia suma- 
žint darbo mokestį; reikia 
ištesėti Nauja, apie ką da
bar fašistų spauda kalba, 
tai įstatymo rengimas atsi- 
likusiems žemės ūkiams ! ■ • ! I

I tvarkyti. Manoma prievar
tos keliu kelti ūkį. Aišku, 
kad iš to nieko neišeis.. Vis
kas pasibaigs veikiausia 
tuo, kad vietose, kur gelž- 
kelis praeina ir daug užsie
nio žmonių važiuoja, prie
vartos keliu bus nugriautos 
sulūžusios, nuskurusios tro
bos. Bent apie tai daugiau
sia rašo fašistų' spauda. O 
buožės ir dvarininkai, ne- 

i1 ž i ū r i n t f a š istų spaudos 
į šauksmų apie ūkio kėlimą, 
pradeda mažiau sėti; visi 
valstiečiai mažiau perka 
mašinų ir mineralinių trąšų, 
nes nėra iš ko pirkti.

Ir bekonų augimas sąry
šy j su krizių ne didėja, o 
mažėja; pačioj Lietuvoj jie 
visiškai neturi rinkos,. Svies
to kainos da*labiau nukrito: 
1930' m. už pirmos rūšies 
eksportuojami sviestą vals
tybė primokėdavo iki 5 litų 
20 centų už kilogramą, o 
dabar primoka tik iki 3 lit. 
iQeij;/ 'J.' ': \

Apie autarkiją jau nebe
kalba fašistiniai ekonomis
tai, o vis labiau stengiasi, 
kad Lietuva šlietųsi prie 
Vokietijos. Latvių laikraš
tis “Jaunakas Zinias” rašo, 
kad už keletą sviesto svarų 

'Lietuva parsiduodanti Vo-

Šeštadienis, Spalio 21, 1933
- > ♦ ■ ■ ■ * . __ _

vokiečių 'okupanto ‘ • ne tik 
kaipo tadfiškojo priešo, o ir 
dėl jo savinaudiško išnaudo
jimo, bet jam imponavo vo
kiečio tvarka, ir kaimietis 
mielai klausė tų vokiečių 
tvarkos ar darbo parėdy
mų, kurie buvo naudingi 
pačiam kaimui.”

Tautininkų spauda tiesiai 
tyčiojasi iš tų, kurie sau 

j “baubą” iš nacional-socialis- 
tų tverią. Buvusis vokiečių 
generalinio štabo bendra
darbis imperialistinio karo 
metu, dabartinis Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris 
Zaunius savo kalboj Klai
pėdoj birželio pradžioj, 
kaip tikras vokiečių impe
rialistų advokatas, įrodinė
jo, kad joks karas nė iš Vo- 
kįetijos, nė kitų imperialis
tų pusės dabar negręsiąs. 
“Taikos ir tautų ramumo 
garantiją”— suteikianti, sa
ko jiSj gręsiančio visiems 
chaoso baimė, antra, “kil
nus Amerikos prezidento 
pareiškimas, padarytas visų 
pasaulio valstybių galvom”; 
ant galo, Wilsono balsas, 
prieš 15 metų atgal nuaidė
jęs po visą pasaulį, kuris 
buvęs priimtas suvargintų 
tautų kaipo evangelija, ne
įeisiąs naujo karo paskelb
ti. .. P. Zaunius nusiduoda 
nežinąs, kad ir dabar Japo
nijos imperialistai grobia 
Chinijos kraštą, kad kitų 
šalių imperialistai vienas už 
kito ginkluojasi ir rengiasi 
į karą. Tautininkų fašistų 
spauda sąmoningai slepia 
nuo masių Vokietijos fašis
tų planus kaslink Rytų.

Lietuvos fašistai giria 
Hitlerio knygą “Mano ' Ko
va,” kur jis aiškiai kalba, 
kad Vokietijos fašistai iš 
visų jėgų eina prie Rytų 
žemių užkariavimo ir jų pa
vertimo savo kolonijom. Tą 
patį nekartą išplepėjo Ro
zenbergas ir kiti fašistai, 

i Tai buvo pareikšta nesenai 
; ir tarptautinėj ekonominėj 
I konferencijoj Londone. Jie 
kalba pirmiausia apie So
vietų Sąjungos žemių už
grobimą. Bet kokiu būdu 
prieiti prie jų? Tam reikia 
pirmiausia įsistiprint Lie
tuvoj, Latvijoj, Estijoj, su- 
stiprint jose vokiečių fašis
tų įtaką, paverst jas savo 
kolonijom. Yra dar kitas 
kelias—susitarti Vokietijai 
su Lenkija ir kartu užpult 
Sovietų Sąjungą, bet tai 
sunkesnis kelias, nes yra 
labai dideli prieštaravimai 
tarp Lenkijos ir Vokietijos 
imperialistų. L e n g v esnis 
yra Vokietijos imperialis
tams pirmasis kelias, ir jie 
ypatingai jį renkasi. Bet 
!r vienu, ir kitu keliu ei
nant vokiečių imperialis
tams į Sovietų Sąjungą, ne
išvengiamai bus sutremta 
Lietuva ir įtraukta į karą 
prieš SSRS.

O Lietuvos tautininkai- 
fašistai stengiasi tuos vo
kiečių fašistų planus viso
kiais būdąis paslėpt nuo 
darbo masių akiu. Komu- c c

nistų uždavinys parodyt tai 
joms ir sukelt kuodidžiau- 
sią kovą prieš tą Lietuvos 
fašistų parsidavimą vokie
čių imperialistams, kuris. 
neša Lietuvos darbo ma
sėms nemažesnį jungą, kaip 
vokiečių okupacijos laikais.

(“Priekalas” Nr. 7) »

ti paskui save ir Latviją, 

o ir politiniam susiartinime 
’• • • su Vokietija Lietuvos fašis

tų valdžia įžiūri geriausią 
išėjimą,iš krizio.

Tautininkų “L. Aidas” 
tiesiai sako, kad lietuviams 
reikalinga esą mokintis iš 
Vokietijos fašistų. Birželio 
1 dieną jis rašė:

“Reikia ilgai nelaukiant 
pasekti vokiečių organizuo
tumą, drausmę, darbingumą 
ir heroingą pasiaukavimą 
savo tautai.. *- “L. Žinios”... 
pataria “atsirubežiuoti nuo

i nacionalistiškųjų diktatūri-' 
nių kraštų ir jų įtakos, o 
pirmoje eilėje nuo hitleri
nės . Vokietijos. ;Mes pata
riame dar daugiau pasekti 
tų kraštų vidaus santvarką, 

augštujų valdininkų tunka kuri sucementuoja visą kra- 
• y j., . .i-bj vv. J-' - i ' ' galingon uolon.”

Aiškiau negalima išreikš-' 
ti savo simpatijų hitlerinin
kų .tvarkai. Tai galima iš
aiškint tik tuo susiartini
mu, kuris įvyko tarp fašis
tinės Lietuvos ir Vokietijos.

“L. Aidas” birželio 10 d. 
dargi inia garbint vokiečių 
okupantų tvarką ir viešpa
tavusią tuomet vokiečių; 
žandarų kumštį. Jis taip 
rašo savo įžanginiam:

“Mūsų kaimietis įvertina 
organizuotumą ir reikalin
gą prievartą. Jis nemėgo

čių policijos nuovadų sie
nos: “Teismo antstolis 
skelbia viešas varžytines... 
bus parduodama: 7 centne
riai šiaudų—įkainuota 5 lit., 
10 centnerių dobilų—10 li
tų, 2 paršeliai—25 lit., 3 rąs
tai—10 lit.” ir tt. ’

Miestuose iš varžytinių 
pardavinėjamos net paskuti
nės kėdės,- stalai, lovos, vi- 
šoki skarmalai, nes dažnai 
daugiau jau nebėr kas par
duoti. Iš tų parduotų daik
tu dažnai visiškai negalima 
užmokėt nuomos už butą ir 
skolų, nes gautosios sumos 
neužtenka net teismo ant
stoliui sumokėk • > • ' ■

Skurdas ir vargas visur 
auga. Tik hiažiukė sauje
lė bankininkų, spekuliantų,

• I 1 t • j t' T

iš darbo masių vargų.
Bedarbiai > neišnyko nė 

vasarą. Tie, kuriems žiemą 
buvo duotas darbas prie va
dinamųjų viešųjų ’ dafbų, 
dabar liko atstatyti, nuo jų, 
nors daugelis jų ir dabar ne
gauna darbo. Palikti prie 
“viešųjų darbų” tik šauliai. 
Dabar vis daugiau atsiran
da naujos rūšies bedarbių— 
įvairių tarnautojų, inteli- 

.. . gentinių profesijų, dargi 
miesto savivaldybė Rėkia-, artistų. Iš 28 ztūkst. valsty

bės tarnautojų manoma pa
likt tik 25 tūkst.

vos durpynuos kasė daug 
durpių—dirbo ten daugiau
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rašo,
f

teatrai

naudojasi jų

dar vis tikisi gaut darbą, susitikti su 
mergina ir pradėti šeimynišką gyveni-

rt

“Red
Tik,

teisman tur- 
kojų.” žiūrė-

Kashin
Sovietų

Jie užlai-

Adomo/mergina- taipgi panaši istorija, 
dirba ilgiaus. Planai apsivedimo su-

Paskutiniu laiku mes pradedame gauti 
daugiau laiškų ir pabarimų iš mūsų vienetų.

Draugas Grybas rašo, kad jiems trūksta 
veikalėlių dviejų kopijų, nes jie vaidina 
“Rankos šalin.” Pasiuntėme.

Clevelando Lyros Choras reikalauja 
Song Book.” Siunčiame ir jiems, 
draugai, imkite biskelį kantrybės.

Geriausia, tai Rockfordo draugai 
kad jie jau “apsivalę nuo sklokos, puikiai
gyvuoja.” Jų karingumas atspindi ir laiške. 
Draugai klausia, ar mūsų “Centras dar gy
vuoja, nes per šį laiką nieko negavę iš jo.”

Gerai, kad draugai subara Centrą, nes 
jų laiškas atėjo ir su pinigais. Mes galime 
pasakyti draugams, kad mes dar gyvi. 3-4 
veikalai greitai bus gatavi. Dainų—viena 
jau gatava ir greitai ją siunčiame. Kitos 
ruošiama spaudai.

Į Worcester!, kur draugai ruošia scenai 
4-‘Inkviziciją,” dainos taip pat pasiųsta. Kuri 
kita bus mūsų kolonija, kuri imsis vaidinti 
“Inkviziciją?”

Pennsylvanijoj, Minersvillėj, draugai vai
dins “Už Lietuvos Sovietus.” Dabar jau pa
duota spaudai didelis veikalas apie Lietuvos 
Sovietus. Jį mums parašė d. Jurata Juraitė.

Net Pacifiko pakraštyje, San Francisco, 
draugai reikalauja veikalėlių. Mes jiems 
jau pasiuntėme. Kuomet išleisime naujus — 
pasiųsime ir tuos.

Hartforde mūsų Laisvės Choras vaidins 
gerą komedijėlę, “Suiro Tėvelio Nervai.”

Iš Kenosha rašo draugas V. Naruševičius, 
kad ir'jiems reikia veikalėlių. Tenais darbi
ninkai nori‘vaidinti. Tai gerai, kad draugai 
imasi meno darbo. Mes turime dramatizuoti 
mūsų gyvenimą ir kovas.

Centre jau ruošiami nauji veikalai ir jie 
greitai pasirodys. Tai yra sekami: -“Pra
džia,” “Moteris Gatvėje,” . , “Mes Alkani.” 
Paskiaus bus mažesnių veikalėlių, kaip tai 
“Tekėtų tik už Ateivio,” “Pavasario Kovą.”

Pastarasis veikalėlis vaizduoja Sovietų 
Sąjungos kovas su trukumais. Šis veikalėlis 
eis per spaudą ir bus paruoštas vaidinimui.

Tad, draugai, Centras veikia. Pradėkime 
veikti visi.

tea-

V. Bovinas, Sekretorius.

MERIDEN, CONN.

palydėjimą ve*-

draugės

Nedainininkas.

su geru 
progra-

jo draugams J.
M. šaliunui už

b

* 
dainavimą

jos žodžius. Tad ji seka:

“Naktis Prieš Sausio 10-tq”

“1931”—Revoliucinis Veikalas Beto, bus gera dalis, 
lietuviškos

5
8 
f i&

Tai nauja daina, kurią tik ką išleido Meno 
£ Sąjunga mūsų chorams. Iš rusų kalbos ją 

vertė draugas Jonas Kaškaitis, muzika L. Li- 
sovskio. Lietuvių kalbai muziką patvarkė 
draugė B. šalinaitė. '

Kad geriaus galėtų mūsų chorai ir draugai 
darbuotojai šią dainą įvertinti, tai čia paduo
dame

Tylu, tylu Petrograde
Ant plačiųjų tų gatvių, 

Apšlakstytų ašaromis,
Ašaromis ir krauju...

Balių kėlė ten budeliai,
Girti krauju, ne vynu:

Savo pergalę žmonelių
Šventė papročiu senu. *

O tarpuvarčiuose merdėjo—
Kančiose mirties vargšai,—

Keikė, kam jie patikėjo:
Pas’gailės, mat, jų niekšai.. .

Na, ir kaip tikėt galėjo
Savo amžiniem priešam:

Ponam—ir parazitam:
Ir tiem kraugeriam caram ? ...

Ar nematė ar nejuto,—
Juk tai tęsės amžinai,— 

Kraują lakė, dūko, siuto
Tie tironai, tie tranai!...

Ponai, carai—nevidonai,
Jie mus engė amžinai:

Ei, su vėliava raudona
Eikim, darbo milžinai!

Mes manome, kad šita daina tiks mūsų cho
rams. Amerikoj ne carai, bet Morganai, 
Melionai, Fordai ir kiti panašūs engėjai en
gia darbininkų liaudį. Jų vardai skamba ki
taip, bet engimas y ta tas pats. Su kiekviena 
diena tas engimas darosi skaudesnis.

Muzika šios dainos yra gera, gaminta miš
riam chorui. Tad ją galės naudoti mūsų cho
rai.

THRUfc
Sovietų Sąjungoj kultūrinis gyvenimas ky

la visais atžvilgiais. Tai liudija kad ir ju- 
džių lankym'as. Iš Maskvos pranešama, kad 
pereitais metais Sovietų Sąjungos judžius 
lankė 2,000,000,000 žmonių.

Ši skaitlinė labai daug pasako.. Ji pasa
ko ne tik tai, kad Sovietų Sąjunga kyla kul
tūriniai, bet ir tai, kaip yra svarbus kultū
ros kokybe—teatro, judžių turinys.

Sovietuose kelia klausimą: “Lai judžių 
įplaukos pakeičia degtinės įplaukas.” Bet 
čia ne valstybės įplaukų klausimas. Pir
miausia Sovietai rūpinasi, kad judžiai galėtų 
atitraukti nuo girtavimo tuos, kurie dar prie 
to nuodo prisirišę.

Judžiai Sovietų Sąjungoje gimė tik po 
revoliucijai. Pirmiaus jų kaip ir nebuvo. 
Judžiai labai daug pasitarnauja darbininkų 
apšvietai. Taip ir kitur teatras turėtų pasi
tarnauti darbininkų kultūros praplėtimui.

Sovietų Sąjungoje darbininkai turi kliu- 
bus, tuose kliubuose yra vaidinama 
ir rodoma judžiai.

Paskiaus, kaip kad rašo Bella 
New Yorko “Timese,” tai didesni 
teatrai turi ir kitus parankumus.

. ko ir užkandžio kambarius (svetaines.) Čia 
suėję darbininkai gali pasikalbėti, užkąsti 
ir padiskusuoti judžius. Darbininkai judžius 
turi teisę kritikuoti. Šiose diskusijose būna 
ir veikėjai, kurie dalyvauja judžių gamini
me. Jie ima darbininkų kritikį atydon.

Sovietų Opera
Sovietų opera jau pradėjo sezoną su 

Tchaikovskio “Pique Dame.” Taip pat duoda 
ir baletą—“Red Poppy.” •

Nauja opera ruošiama, būtent, “Prince 
Igor.” Generalis direktorius šios operos yra 
L. Baratovas.

Sekančiame balandžio mėnesyje bus ruo
šiama paminėjimas 125 metų sukaktuvių nuo 
įsteigimo Maskvos*operos baleto mokyklos.

Šiame paminėjime specialiaii {baletas bus 
vaidinama. Bus padaryta palyginimai 
tumų ir ypatybės baletų, koki jie buvo 
eityje ir dabar.

skir- 
pra- 
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Veikia ir kiti Maskvos muzikališki 
trai, kaip tai, Stanislavskio Operos Teatras 
ir Nemirovič-Dančenko Muzikališkas Teat
ras.

Bus vaidinama operos “Sevillės Barberis,” 
“Carmen,” Pskovitianka” ir “Veidrodis.”

Sovietų opera šiais metais bus turtingesnė. 
Vaidins ir naują operą, kurios autorium yra 
jaunas muzikas šostakovičius. Nauja jo 
opera vadinasi: “Mitzenski Distrikto Ponia 
Macbeth.”

Ši opera dar tik pirmą sykį bus vaidinama. 
Tai yra naujas dadėlis Sovietų menui.

Muzikaliam Sovietų pr.ogrape yra ir “La 
Traviata.” Bet tai bus ne ta,- kurią mes 
galime matyti dabartiniu laiku New Yorke. 
“La Traviata” bus vaidinama nauju libretu 
(naujais godžiais), kuriuos, parašė Sovietų 
poetas V. lųiber.

Praneša “Krasnaja Gazeta,” kad tarpe 
francūzų laikraščių surasta ,Turgienevo vei
kalo originalas, “Paskutinis Magikas.”

Šitas veikalas yra išverstas į rusų kalbą 
ir bus vaidinamas. Veikalas parašytas iš
juokimui (Satyriką) Napoleono III.

Veikalą scenai ruošia Leningrade. Tai 
reiškia, kad muzikalių kūrinių srityje Sovie
tų Sąjunga daro progresą. ,

Menininkas*

“1931”—yra parašytas Claire ir Paul Sif- 
ton. Išleido Farrar ir Rinehart. Kaina $2.00. 
Darbin. knygyne dabar parsiduoda po 50c.

Šį veikalą scenoj statė The Group Theat
re, balandžio 10 dieną, 1933 m., o paskiaus 
Teatro Kolektyvas. Veikalas vaizduoja du 
jaunus darbininkus—Adomą ir jo merginą. 
Veikalas parašytas su daugeliu scenų. Be
darbės vaizdas jame labai gerai ir vaizdin
gai nupieštas. ’

Per veikalą eina tarpakčiai (interliudai), 
kurie vaiduoja bedarbių, jieškančių darbo 
eiles. ;

Veikale matai bedarbius parke, jieškan- 
čius darbo prie dirbtuvės, važiuojančius ta- 
voriniais traukiniais, metamus iš kambarių,

beduonių eilėse, misionierių namuose ir t.t.
Veikąlas Jįprta ne tik; matyti, kuomet jisai 

vaidinaiiias,- bbt gerai ir perskaityti, nes ja
me yra Adomo ir jo merginos romansas.

Vienok reikia pasakyti, kad veikale yra 
ir trukumų. Kaip gerai ir vaizdingai buvo 
galima nupiešti bedarbių gyvenimas, jų tra
giškas likimas, taip reikėjo logiškai padary
ti aiškesnes išvadas, privesti veikalą prie po
litinės išvados. Tačiaus autoriai tą pabaigą 
nepadarė gana aiškią. t

Veikalo svarbiausiu charakteriu yra Ado
mas, kuris yra stiprus vyras, dirba sandėlyje 
sunkiai—stumia troką (dviratį). Jisai visą 
laiką dirbo, dar nežino, kas tai yra būti be 
darbo. Adomas įsimyli merginą ir ruošiasi 
apsivesti. j

Bet ant nelaimės, Adomas, nejausdamas, 
kad 1931 metais bedarbė buvo jau čia, pa
sipriešino bosui, kuris jį paleido iš darbo. 
Kitaip sakant, tai nepaleido Adomą, bet jisai 
pats metė darbą, pajutęs, kad jį paleis.

Adomas nepaiso, nes jisai sveikas, stiprus 
vyras—gali dirbti bile ką. Vienok gyveni
me pasirodė kitaip. Adomas negali gauti 
darbo, jisai bastosi, važiuoja į kitą miestą, 
bet ir tenais negauna darbo. Meldžiasi prie 
dievo—ir čia nieko nėra.

Adomas pereina visas įstaigas, kurias turi 
pereiti kiekvienas darbininkas, kuris yra be
darbių eilėse. Adomas trokšta darbo, o dar 
dažnai girdi metamus ant jo žodžius, kad 
jisai “tinginys,” “netikęs,” ir t.t.

Šioje gyvenimo eigoje Adomas bando vog
ti, gatvėse prašo “nikelių” ir pastoja kelią 
turtuoliui ant Park Ave. Tačiaus jisai ne
gali tapti banditu, jis teisingas darbininkas. 
Jisai 
savo 
ma. t

Su 
Jinai
įra, Adomas jai liepia gauti kitą vaikiną. 
Paskiaus suserga Adomo mergina, po ligai 
netenka darbo. Jos gyvenimas toks pat, 
kaip ir Adomo.

Tačiaus Adbmas gauna darbelį, kuomet 
bosas pavaro kitą darbininką, valgykloje. 
Čia veikale būna ta scena, kad Adomas vėl 
susitinka su savo mergina. Bet jau Adomo 
mergina buvo ne ta, kokia jinai buvo 2-3 
metai atgal, šiuo kartu Adomo mergina 
atėjo “gerti puoduką kavos.” Jau jinai bijos 
policijos, ją neigia ir tas Adomo bosas!

Mat, šiuo kartu mergina jau užsiima savo 
kūno pardavinėjimu, ji gatvėje.

Bet tuo mbrhėrrtu darbininkai jau daugiau 
pradeda kovoti, maršuoti, policija juos gau
do ir naudoja gazines bombas prieš bedar
bius. Kuomet eina darbininkų demonstra
cija, tai Adomo bosas užsidarinėja duris, 
sulaiko ir Adomą net po darbo valandų, čia 
Adomas vėl negali pakęsti boso keiksmų ir 
kolionių. Jisai išmuša duris ir jau susilieja 
su kovojančiais darbininkais.

Vienok pabaiga neaiški. Baigiasi tik su 
revoliucine daina. Logiškos išvados, įmaty- 
mo, kas reikia daryti bedarbiams ir kaip 
kovoti, tai autoriai nedavė. Tačiaus šis 
veikalas vertas skaityti ir matyti.

Draugė Menkeliuniutė Ruošiasi 
Sezono Darbui

Draugė K. Menkeliuniutė, žymiausia daini
ninkė tarpe Amerikos lietuvių, jau veik pil
nai pasirengus naujam sezono darbui—koncer- 
tavimui, dainavimui.

Kuomet draugė Menkeliuniutė buvo sugrį
žus iš Italijos, tai jos sveikata biskelį sušlu
bavo. Vieni kalbėjo vienaip, kiti kitaip. Tą- 
čiaus d. K. Menkeliuniutė pažino save ir dėjo 
pastangų, kad sustiprinti savo sveikatą. Ir 
ji laimėjo.

Per šią vasarą mūsų dainininkė pilnai susti
prėjo ir jau pasirengusi dideliam darbui.

Pastaruoju laiku jinai rengiasi operiškam 
Koncertui, šitas naujas debiutavimas mūsų 
dainininkės įvyks gruodžio 10, 1933 metų. 
Dainininkė duos biskį Sutrumpintą operą 
“Kavaleria Rustikąna.” Tai bus puikus ga
balas muzikos, 
skoniu ir menu paruošta 
mos.

* *
Kas girdėjo dabartinį

Menkeliuniutės—visi gėrisi jos . balso stipru
mu ir menišku išlavinimu.,- žodžiu, jinai dai
nuoja gerai! Tai reiškia, kad mūsų mylima 
dainininkė vėl galės dalyvauti koncertų pro
gramose.

Reikėtų, kad draugė Menkeliuniutė sucĮary- 
tų operetišką grupę dainininkų ir pamaršru- 
tuotų nors didesnėse kolonijose. Taip būtų 
galima duoti mūsų kolonijose augštesnio laips
nio muzikos. Apie tai reikia pagalvoti vi
siems mtisų menininkams, ypač labiau daini
ninkams.

Judžiai-Teatras'Komedija 
Apžvalga

Apie Būsimą Jaunuolių 
Konferenciją Conn. Valstijoj

“Joan of Arc”—Istorinis Veikalas

Pastaruoju laiku Acme teatre buvo rodo
ma Francijos istorinis judis. Jame vaizduo
jama krikščioniška inkvizicija. Veikalo siu
žetas eina apie Joan of Arc. Tai yra mer
gina, kuri “prasižengia” prieš krikščionišką 
tikėjimą; abejoja apie bažnyčios teisingumą.

Tai vaizdžiai ir šiurpiai vaizduojama 143C 
metų bažnyčios darbai. Veikale parodoma, 
kokiais kankinimais, gązdinimais priverčia 
šią “eretikę” priimti “dievo sakramentus”, b 
paskiaus sudegina “ant ląužo” šią nekaltą, 
kovą reiškusią merginą.

Judis vertas pamatyti—jis nesudarkytas 
taip, kaip kad Amerikos judžiai.

“I’m No Angel”

Vien tik Mae West už parašymą dialogo 
ir vaidinimą šiame judyje gavo $500,000.

Bet kas jame vaizduojama? Daugiau 
nieko, kaip tik lytinis vulgarizmas. Matai 
šilkus, deimantus, kuriuos neša turtingi vyrai 
moteriškei, kuri tūri stipraus lytinio ir gra
žumo patraukimo jėgą.

Pradeda nuo menko pasirodymo cirke, 
paskiaus iškyla iki augščiausios klasės tur
tuolių. Kiekvienas vyriškis svaigsta ją pa
matęs. Tačiaus ši moteris (mergina judyje) 
eina “per visų galvas.” Atrodo, kad moteries 
lytinis patraukimas valdo pasaulį. Senas 
teisėjas ir jauni vyrai netenka galvų, pamatę 
“gražuolę,” o ta “gražuolė” 
silpnumu ir puošiasi.

Ji daro suokalbius, traukia 
tuolius, nes ir teismas po “jos
damos merginos ir moterys į šią “grožybės 
parodą,” ir mąsto: “Ot, kad aš būčiau tokia 
graži ir turėčiau tokį lytinį patraukimą, tai 
būtų laimė!”

Socialio nieko judyje nėra, apart tos pa
šaipos, kad ir teisėjus ir valstybės politikie
rius tokios panelės gerai apkerta. Bet ir čia 
tik viena medalio pusė. Jos laimė pačios 
gamtos duota. Tikro nieko judyje nėra. 
Tačiaus .amerikoniškai publikai jis patinka.

I Reporteris.

Už keletos dienų įvyksta 
pirmoji lietuvių jaunuolių kon- , 
ferencija Connecticut valstijo
je, Waterbury mieste. Šią 
konferenciją šaukia,patys jau
nuoliai. Nėra abejonės, kad 
nebūtų aplaikę jaunuolių atsi
šaukimus visos LDS jaunuolių 
kuopos, chorai ir suaugusiųjų 
organizacijos, ypatingai kaip 
ALDLD, LDSA ir kitos drau
gijos, kuriose numanoma pri
klauso jaunimo.

Tos kuopos ir draugijos tu
rėtų nepraleisti taip sau pro 
šalį tuos atsišaukimus, bet turi 
imtis darbo, tūri nuskirti de
legatus iš jaunuolių, kurie pri
klauso suaugusiųjų kuopose 
arba draugijose ir pasiųsti į 
pirmąją jaunuolių konferenci
ja. ’ f .

Jaunuoliai suvažiavę išdirbs 
sau planus, kaip praplėsti vei
kimas tarpe lietuvių jaunimo. 
Ten jie be' visų kitų svarbiųjų 
dalykų aptars ir apie sporto 
steigimą, kurį jaunimas labiau
siai mėgsta ir daugelį kitų da
lykėlių, kuriuos nėra reikalo 
minėti.

“Teatro Naktis” 
i • *

Po šiuo antgalviu buvo suruošta vakaras, 
kurį rengė Teatro Kliubas, City College 
Auditorium, New Yorke, šiame parengime 

i kas metasi į akį, tai šie du dalykai: Pirma, 
• j kad parengimas buvo griežtai darbininkiš

kas, proletarinis savo turiniu. Antra, tai vie
ta, teatro svetainė didelė ir nežymioj vietoj, 
tačiaus žmonių buvo pilnai,) kimštinai prisi
rinkę. ' ,

Vaidinime dalyvavo kelios darbin. teatro 
grupės, kaip tai Veikimo Teatras, Group 
Teatras, Kolektyvo Teatras, Naujų šokikų 
Grupė ir t.t. Paskiaus dar galima pastebėti, 
kad šita programa susirinkusiems labai gerai 
patiko.

Vaizdelio^ iš veikalo “1931,” kuris atvaiz
dino sceną misionierių name. Ši scena ati
dengia, kaip toki misionieriai, po priedanga 

“ maldų, po priedanga labdarybės, apgaudinė
ja žmones’ dedasi sau sudėtus pinigus ir 
daro gerą biznį.

Padengime labai gerai vaizduojama NRA 
veidmaininga politika.

Kitas labai geras dalykėlis, kuris buvo 
suvaidintas darbininkų teatro, tai kaip val
džia “rūpinasi” sušelpimu farmerių ir dar
bininkų. Gera satyra išeina, kuomet ant sce
nos gerai atvaizduojama šios politinio gy
venimo fazės: Darbininkų ir farmerių mi- 
lionai badauja, tai kad juos išgelbėti nuo ba
do reikia deginti kviečiai, aparti medvilnę.

Šis vakaras parodė, kuris buvo suruoštas 
spalio 15 d., kad darbininkiškas ir net labai 
aiškiai politinis menas turi -gero skonio ir 
satiros. Publika juo pasitenkinus.

Reporteris*

(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

Dar vienas svarbus reikalas, 
tai suaugusiųjų organizacijos 
jaunuoliams turi prigelbėti su 
nuvežimu delegatų į būsimą 
konferenciją. Nei vienas drau
gas, turėdamas mašiną, netu
rėtų atsisakyti nuo nuvežimo 
delegatų. Jeigu draugai tą 
nepadarytų, reikia nepamiršti, 
jog mūsų jaunuoliai vieni be: 
suaugusiųjų pagelbos negalės 
turėti sėkmingą konferenciją, 
nes jie nėra prityrę, kaip tas 
visas darbas reikia vesti. Ta
čiaus po valiai dalyvaujant ir 
diskusuojant tuos reikalus, ku
rie stovi priešakyj jaunimo, jie 
pradės pilnai tą viską suprasti 
ir vėliau del šaukimo konfe
rencijų mažai reikės jiem gel
bėti, išskyrus veikime, turėsi
me būti sykiu su jaunimu..

Konferencija įvyksta Dar
bininkų kambariuose, 774 •< 
Bank St., Waterbury,. Conn., 
kaip 1 v. dieną. (O kurią mė
nesio dieną bus?—Red.) De
legatai turėtų nesivėluoti ir 
draugai, kurie apsiimš nuvežti 
delegatus, turėtų žiūrėti, kad' 
būtų laiku su prigęlbėjimu 
jaunuoliams.

šioj konferencijoj dalyvaus 
vienas iš Nacionalio Lietuvių 
Jaunuolių Komiteto narys , ir 
nuo YCL bei sporto grupės.

V. J. Valaitis.

Padėkos Žodis

Visiems draugams ir drau
gėms, kurie dalyvavo laidotu
vėse velionio Stakonio, rugsėjo 
18 dieną, 1933 metų, tariu šir
dingą ačiū.

Ypatingai buvusiems jo 
draugams ir draugėms pri
klauso padėka, už taip prie
lankų ir draugišką dalyvavimą 
laidotuvėse ir 
lionio į kapus.

Taipgi ačiū
S. Stružui ir 
pasakymą prakalbėlių velionio 
laidotuvėse. Dar kartą dė-j 
kojų visiems laidotuvių daly 
viams!

Pasilieku,
Velionio Brolis,

D. Stakonis,
111 Hick Street, 
Meriden, Conn.

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

kų klases masinės dainos anglų kalboje:

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

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

Jų Reikalaudami Rašykite sekamai:
J. NALIVAIKA, 46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas Puslapis

MENO SKYRIAUS DALIS

/

Meniškos Nuotrupos
Kam Tos Jėgos Priklauso?

Viename laikraštyje mes skaitome, kad 
“opozicionierių meniškos jėgos yra didesnės 
ir labiau lavintos.” Girdi, jie jau apsieina 
“ir be tokių svetimtaučių”... Bravo patrio
tizmas !

Gerai, bet kas tame naujo? Juk tos jėgos 
nėra joks naujas menas. Jei kas nori šiais 
laikais pasigirti, tai galima girtis tik nauju 
menu, nauja kūryba. Opozicionieriai nieko 
naujo savo sukurto neparodė, kad ir savo kon
certe. Jie semiasi iš seno katilo.

Tas menas, kuriuo šie žmonės giriasi, yra 
tik trupiniai, nukritę nuo pasenusios buržua
zijos stalo.

*■ * *

Nebaigti Sakiniai
Elmanukas pagiria “lyraites ir lyriečius” 

sekamu nebaigtu sakiniu: “Parodykite, kad 
jūs galite ne tik smagiai sudainuoti ir gra
žiai šokti”... O ką dar?

Veikiausia jisai norėjo pasakyti, kad lyrie- 
čiai moka “nė tik smagiai sudainuoti ir gra
žiai pašokti,” bet ir gerai pasigerti!

* * *
Vienas reporteris rašo priešų laikraštyje, 

kad koncertas buvęs labai geras, nes “tai liu
dija nors ir rožių bukietai, kuriais tapo ap
krautos mūsų solistės—Paraliutė, Tamkiutė ir 
Cesnavičiutė.”

Na, bet kaip tie “rožių bukietai” galėjo 
“liūdyti,” kad jie svetainėje pasirodė pir- 
miaus, negu dainininkai ant “steičiaus”? Tie 
žmonės geri magikai!

♦ *

Dar vienas numeris. Sako, kad “dvasinio 
peno publika gavo įvairaus ir rinktinio.” Bet 
kodėl nepasakyti daugiau apie tą “dvasinį pe
ną”? Girdi, buvo “solai, duetai, trietai, quin- į 
tetai, choras, pianas” ir dar kas kitas.

Bet tai pasakyta tik kiekybė. Come on, vy
rai, pasakykite, kur jūsų naujos gadynės 
“dvasinis penas”? Ką davėte proletarinio?

* * *
Naujos Teatro Jėgo Kyla

Profesionališką teatrą su socialiai ir klasi-z 
niai sąmoningu turįniu ruošiasi atidaryti Te
atro Unija (Theatre Union). %Savo technika į 
ir menu šitas teatras bus lygus Broadway te
atrams. Bet turiniu jisai bus daug augšciau 
pastatytas. Vieton lytinių “dramų” ir miste
riškų pasakų, Teatro Unija imsis “dramatizuo
ti reikšmę šio periodo, kuriame mes gyvena
me?/ •

Teatras imsis socialių klausimų visos dir
bančiosios visuomenės, kitaip sakant, tai bus 
darbininkų klasės teatras.

Dabar jau ruošiama scenai veikalas “Peace 
on Earth” (Taika ant žemės). šį veikalą pa
rašė George Skar ir Albert Maltz. Pastara
sis yra autorius veikalo “Merry Go Round.” 
Ruošiama ir kiti veikalai scenai.

* * *
Šio teatro pildomasis komitetas susidaro iš 

sekarpų intelektualų: Joseph Freeman, Ma
nuel Gomez, Paul Peters, Charles R. Walker, 
Liston M. Oak, Sherwood Anderson, Countee 
Cullen, H. W- L. Dana, John Dos Passos, Rose 
McClendon, John Howard Lowson, Lewis Mun
ford, Sidney Howard, Elma Rice ir kiti.

fcaip matome, tai į budavojimą Amerikos 
naujo teatro dedasi visa eilė geresnių, neap- 
svaigusių su NRA, inteligentų ir net profe
sorių, Na, o mūsų judėjimo priešai (prusei- 
kiniai) graipstosi dar už senų, buržuazijos nu
dėvėtų liekanų.

Darbininkų Teatro Kliubas
Darbininkų Teatras pradėjo veikti visai 

naujai. Kad dar tą veikimą praplėsti, tai 
New Yorke (veikiausia bus' tai daroma ir ki
tur) organizuojama Teatro Kliubai.

Nariais šių kliubų gali būt bile kas, kas no
ri prisidėti prie plėtimo darbininkų teatro. 
Nariai moka po 1 dol. į metus duoklių. Jie tu
ri įvairias privilegijas, dalyvauja paskutinėse 
teatro praktikose, ruošia prelekcijas, disku- 
suoja veikalus ir tt.

'Įeatro Kliubo nariai gauna nužeminta kai
na įžangos tikietus į veikalų vaidinimus. Pas- 
kiaus kliubo nariai prisideda prie vadovavi
mo’ teatralio veikimo, kuris dar tik nesenai , 
pradėjo organizuotis, o jau padarė daug pro
greso'

Norinti draugai bei draugės įstoti į Teatro 
.Kliubą, gali kreiptis po numeriu 42 E. 12th 
St., New York City.

ščyrasis.

Kovon Prieš Tironus
i Kur tik nepažvelgsi, 

Skurdas ir vargai, 
Tai vis turčių ponų, 
Juodieji darbai.

I 
Laikas jau subrusti 
Ir apsidairyt,
Kaip prašalint skurdą 
Ir ką reik daryt.
Šviečia jau saulutė 
Ten, krašte Rytų.
Laikas mum sukilti,— 
Yra daug darbų.

Laikas jau mum stoti 
Kovon prieš turčius, 
Kurie mus nardina 
Į baisius vargus.
Krašte pilna turtų, 
Maisto ir namų, 
O mes, darbo žmonės, 
Mirštame badu.

Tad į eiles, broliai, 
Mes visi kartu, 
Kovon prieš tironus, 
Frontu mūs bendru!

10, 10, 33
Detroit. ( • J. J. Butkus.

Sūkuriuose, Tarp Sužvėrėjusių 
Ryklių

Sūkuriuose, tarp sužvėrėjusių ryklių, 
Sūkuriuose kančių ir melų,— 
Su raudonu ženklu kilnių idėjų 
žengiam tarp baisūnų žmogžudžiu.
žepgiam sparčiai vis pirmyn;
šviesos spinduliai mums kelią rodo, 
Artyn prie laisvės žydinčio sodo, 
Keldami savo vėliavą augštyn!
Nors budeliai mums galvas kapoja, 
Kankina kalėjimų urvuose,.
Bet šviesos spinduliai kelią kloja 
Ir pergalės viltis spindi verguose.
Drąsiai žengiam vis smarkyn, 
Link pergalės vis- artyn;
Jau toji valanda netoli, 
Tik stiprų šuolį pirmyn!
Nelaukim, draugai, ryt,dienos;
Stokim į. kovotojų eiles; 
žengkim keliu mūs šviesos, 
Tuomet laimėsime mes! •

Miškų Darbininkas.

Moterys ir Jy Organizacinis Veikimas minėtoj organizacijoj ne kurį 
laiką ir numoja ranka, saky
damos, kad nenumatančios jo-

TORONTO, Ontario. — šia
me mieste yra nemažas skai

šeštadienis, Spalio 21, 1933 J

čius lietuvių moterų,' kur dau
guma iš jų priklauso vienai ar 
kitai organizacijai, o kaip ku
ri net kelioms ir gana daug 
darbuojasi tame veikime. Bet 
daug didesnė dalis yra, kur 
jokiai organizacijai nepriklau
so, o tam yra daug priežasčių: 
viena, tai kad dauguma mote
rų nesupranta, nemato reikalo 
priklausyti jokiai organizaci
jai, kaip jos nekartą yra išsi- 
reiškusios: “Bile* ką tos orga
nizacijos duos; ar pagerins 
būvį, vien tik laiko ir pinigų
eikvojimas” ir p. Daugumą iš 
jų norėtų priklausyti jom sim
patizuojamoms organizaci 
joms, lavinti save, gauti dau 
giau supratimo organizaciniu 
me veikime ir tt., bet gyveni

mo aplinkybių verčiamos turi 
nud to susilaikyti.

Be kitokių organizacijų* ku
rios nėra reikalo čion išvardin
ti, yra susitvėrusi Lietuvių 
Darbi ninkių Susivienijimas 
Amerikoje organizacija/ į Ro
dos, ši organizacija susitvėrė 
1930 metais ir iki šiam laikui 
gyvuoja. Tai yra labai pa
girtinas dalykas.' Iš karto ši 
organizacija turėjo ne visai 
mažą skaičių narių ir veikimas 
ėjo neapsnūdęs ir buvo tikė
ta, /kad laikui bėgant ši orgą- 
nizacija padidės narių skaičiu
mi ir pats veikimas eis kas 
kart geriau, bet, anot tos pa
tarlės: “Ne taip stojas, kaip 
d ūmo jas.” Tiesa, nors narių 
skaičius ir nesumažėjo, bet 
per tuos kelis metus gana 
daug narių perėjo. Pabuvusios

kios naudos, todėl ir išeina. 
O. kurios ir pasilieka, tai ir 
maža nauda/ tiek pat, kiek iš 
ožio pieno,” nes ne tik kad 
nenori prisidėti prie jokio vei
kimo, bet taip lygiai nenori 
ir į susirinkimus atsilankyti.

O kas yra visa to kaltininkė, 
tai nežinia. E^et ar tik nebus 
kaltininkėmis tos, kurios dau
giau supranta organizaciniame 
veikime, kurios tuo ar tai di
džiuodamosi ar tai kas kita, 
padaro daug nesusipratimų 
tarpe narių/. Dažnai pasitai
ko ir asmeninių užgavimų, kas 
labiausiai • turėtų būt vengia
ma, kada eina organizacijos 
dalykai.

Aš esu tikra, kad dauguma 
.moterų norėtų. įstoti į minėtą 
organizaciją, jei ji (organiza
cija) tvirčiau stovėtų, nebūtų 
taip pąkrikus. Bet dabar pa-

■ > »■—n........... .................iii!II -  ..............i;  

sitaiko, ,kad ir kurtos pašali
nės ateina jant , susirinkimų, 
įgauna labai blogą^spūdį apie 
apie jų veikimą ir bijo įstoti. 
Viena, tai kad narės nesiskaito 
su susirinkimais—t. y. visiškai 
nenori lankyti susirinkimus, o 
kurios lanko, tai labai nesi
laiko punktualumo (čia tą ne 
visoms taikau). Jos neskaito 
jokiu blogumu, jei 2, o kar
tai ir 3 valandas pasivėlina 
ant susiriųkimų. žinoma, nu
statyti laiką, kad visos susi
rinktų punktualiai, ypač dar
bininkėms, yra labai sunku ir 
tas negalima, nes kartai^ pasi
taiko dirbti ilgesnes valandas 
dirbtuvėse ar kitose vietose, 
kur ir prie didžiausių norų ne
gali laiku ateiti, nes su gyveni
mu irgi reikia skaitytis. Bet 
dauguma jų pastebėjau, kad 
galėtų būti punktualesnėmis, 
bet tik jų pačių apsileidimas! 
Ypač yra apsileidusios tos, ku
rios kaip tik turėtų parodyti 
pavyzdį kitoms!

Ar ne laikas būtų mums, 
moterėlėms, mesti tuos blogu-

. y; . • •
riems. Kiek numatoma, tai 
greičiausia minėtos d Vi organi
zacijos susivienys. Aš to pati 
linkėčiau nuo saVęs!

Panenupietė.

APLA 2 KP. TEISMAS

PITTSBURGH, Pa,—Spalio 
18 popietinėj sesijoj Stoner pra
dėjo klausinėti Bealles apie tai, 
kad Laisvės Draugija yra kaip 
dabartinis komunizmas. .Jis iš
aiškino, kad seniaus nebuvo jo
kių laisvų draugijų, apart reli
ginių. Todėl laisvės vardas 
skaitės perdaug baisus ir #ara- 
pijonai buvo priešingi tokiam 
vardui. Dabar didžiuma APLA 
2 kp. narių yra parapijonai 
ir priešingi komunizmui. Klau
stas, ar jis priguli prie bažny
čios, pasisakė prigulįs. Beker
tąs užprotestavo už tokį klausi
nėjimą. Teisėjas palaikė Eck- 
erto pusę ir pareiškė, jog jis 
nuosprendį neišneš pagal religi
nį pasidalinimą, ir todėl tas 

1 klausimas teisme nereikalingas.

vienijimu tos dvi didelės na- 
cionaleš organizacijos, tai kuo
met įtykš galutinas susivieni
jimas tų organizacijų—nutar
ta surengti “vestuvių” vaka
rėlį, kad būtų įvairus pasilink
sminimas. , '. J

Clevelandiečiai, nepamirški
te atsilankyti, kuomet paste
bėsite spaudoje laiką ir vietą. 
Į komisiją apsiėmė J. Petraus
kas ir J. Stropeika.

ALDLD 22 kuopos kitas su
sirinkimas įvyks 14 dieną lap- 

I kričio, Liet. Darb. salėje, 920
E. 79th St? Nariai, nepa-

mirškite atsilankyti ' nes jau 
turime įiš centro valdybos bal- į 
savimdįblankų, tai? ateinančia-j į , 'fe 
me susirinkime bus balsavi
mai.

Sekr. Juozas Petrauskas.
—..............r..

SKAITYK LAISVE 5
IR KITIEMS UŽRAŠYK

mus, kurie kliudo mūsų orga
nizacijai didėti ir pasekmin- 
giau veikti, o pradėti gyviau 
veikti, kad mūsų darbai at
neštų, taip visuomenei, taip ly
giai mums pačioms naudos, iš 
ko turėtume pačios malonumo, 
matydamos, kad mūsų darbai 
eina ne veltui.

Dabartiniu laiku daug yra 
rašoma spaudoje, taip pat. ir 
kalbama, kas link suvienijimo 
dviejų organizacijų, būtent: 
LDSA su ALDLD. čion yra 
labai geras pasiūlymas, tik, 
deja ir jų gyvenimai! įvykdinti 
yra ne taip lengva, nes pasi
reiškia daug priešingų, skirtin
gų nuomonių kas'link šio klau 
simo. Dauguma moterų tam 
pasiūlymui pilnai pritaria, nes 
jos jaučia, kad šis susivieniji
mas atneštų jom daugiau nau
dos, negu kad veikiant joms 
atskirai, nes jos sako, kad mo
terims vienoms, be vyrų, vado
vauti sunku. Bet dauguma iš 
jų griežtai protestuoja prieš 
šį susivienijimą, sakydamos, i 
kad tuomet motorų lavinimasis Į 
visiškai bus užslopintas, nes 
vis viena, visas veikimas—va
dovybė bus tik vienų vyrų ran
kose ir tuo būdu moterys ne
turės progos lavinti save ir t.t. 
Bet, mano nuomone, vyrai taip 
nedarys ir neturėtų' taip da
ryti, kad, susivienijus, paliktų 
moteris užpakalyj savęs; jiė 
jas skatins ir visokiais būdais 
joms pagelbės organizaciniam 
veikime, neskaitydami jas že
miau už save. Tik, deja, ne iš 
visų vyrų to galima laukti. 
Dauguma iš jų ar tai iš “prin
cipo” ar tai iš ko kito, nie
kaip negali pastatyti moteris, 
taip organizaciniame, taip ki
tokiuose dalykuose, kartu su 
savimi. Jiems, mat, labai sun
ku sau įsivaizduoti, kaip mo
terys gali būti lygios vyrams.! i 
ši jų nuomonė apie moteris ir 
sukelia pas moteris abejonę 
apie save—joms atrodo, kad iš ' 
tiesų jos niekos nežino, visiškai 
nustoja ūpo vienokiame ar ki
tokiame darbe. Oi, daug daug 
vyrai kalti kas Tink moterų ne- 
pasirodymo organizaciniame 
veikime. Paimkime kad ir to-

Klausiant, kodėl buvo skolin
ta centrui $1,000.00, Bealles pa
aiškino, kad 1920 metais buvo 
sukčius Centro Sekretorius ir 
nunešė apie $15,000.00 ir da
bar jo niekas nežino, kur ran
dasi. Klausiant, kieno tie bu
vo $1,000.00, atsakė: “Kliubo 
pinigai.” Kliubo nariai nutarė 
duoti, tai ir paskolino, taipgi 
užmokėjo, kitas su Centru suriš
tas išlaidas. Kadangi pašelpinė 
draugija neturėjo pinigų, tai 
kliubas mokėjo. Tačiaus nei 
vieno dokumento neparodė, kad 
būtų vardu kliubo arba kitos 
kokios organizacijos, apart A- 

1 PLA 2 kuopos. Klaustas, ar jis 
gali paaiškinti, kodėl buvo nau- 

Įdojami kliubo pinigai delei Cen
tro, atsakė; kad jis negali taip 
išaiškinti, kad teismas galėtų 
suprasti. 1 •

Eckertas pradėjo vėl klausi
nėti Bealles. Pastarasis vėl ne
gali “viską atsiminti.” Kuomet 
buvo paklaustas, ar yra ky,r 

'nors raštiškas paliudijimas, kad 
ne APLA 2 kp. susirinkinias 
būtų nutapęs perkelti.pinigus iš 
čekių j kitus bankus, bandė vi
saip sukinėtis ir niekaip nega
lėjo atsakyt. Tada teisėjas pa
reiškė, jogei tokiame atsitiki
me nėra dokumentų apart AP
LA 2 kp. Bealles instruktuotas 
peržiūrėt bent vieną protokolą 
ir parodyti, kur pažymėta, kad 
kita draugija ką nors turėjo su 
čekių pinigais, apart APLA 2 
kuopos.

Pakviesta vėl šiurmaitienė 
liūdyti apie 19 seimo tarimus. 
Stoneriui klausinėjant, jinai liu
dijo, kad apie kuopų turtą pro
tokole pilnai nepasakyta ir ne 
visas raportas1/ atspausdintas 
“Laisvėj.” Jinai taipgi paliu
dijo, kad . komiteto raporto da
lis praleista, kur Miliauskas ra
portavęs, jogei APLA 2 kp. na
mas nėra ant APLA vardo, bet 
kitos raidės.

Reporteris.

NAUJAIaINA
DVIEM BALSAM

i Už vardyta
i ‘‘LAISVES” VAJUS

Parašė Buolio Sūnus
Muzika V. Žuko

Labai tinkama šiuom tar
pu dainuoti oktetam, sekste
tam ir kvartetam.

DUODAME VELTUIi
Ją padovanojo dienraščiui 

“Laisvei” autorius ir kom
pozitorius;

Prašykite “Laisvės” ad
ministracijos prisiųsti.

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

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP 83°°

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE _____________ $4.00
WASHINGTON ___________ 5.00
BOSTON _________________ 2.00
RICHMOND _____________  6.25
PITTSBURGH ___________ 6.25
DETROIT ________________ 11.75
CLEVELAND ___________u. 9.00
CHICAGO ________________ 10.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

HAMBURG-AMERICAN LINE 
«, 39 BROADWAY, NEW YORK '

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEW YORKAS- <170.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE J I > O —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai! 

susisiekimai iš Hamburgo. Informaciją 
kreipkite! j vietiniu* agentus

p/ • M : rU’to

CLEVELAND, OHIO
Spalio mėri. 10 dieną, Liet.

Darb. salėje, 920 E. 79th St.,
kį pavyzdį : yra moterų, kurios 
norėtų mėginti savo “laimę,” 
pasakydamos kokią nors pra
kalbą, parašydamos korespon
denciją ir p., bet ką jos galų 
gale iš to susilaukia ? O štai 
ką:-—Visą eilę kritikos! Ne
manykite, draugai, kad aš nei
giu kritiką. Oi: ne! Kritika, 
mano supratimu, tai yra lygi
nai kaip ligoniui geri vaistai. 
Už 7 rimtą ir vietoje kritiką 
niekas neturėtų pykti, bet prie- 
šingai-^—būt dėkingos-gi, bet 
jei ji pasireiškia išjuokimu ar 

‘net pačio ašmens užgavimu, 
tai tas jokios naudos neduoda, 
bet vien tik žalos. Iškritikuoja
mas asmuo tokiu būdu visiš
kai‘nustoja ūpo ir ateityje bi
josi vienokiu ar kitokiu būdu 
pasirodyti.

Kaip jau pirmiau minėjau,, 
aš šią pastabą taikau ne vi
siems vyrams, bet tik atski-

1 . t> . ; • <

įvyko ALDLD 22 kuopos su
sirinkimas. Nors susirinkimas 
buvo neskaitlingas, bet vieną 
kitą gerą tarimą* padarė., Po 
įvairių komisijų raportų skai
tyti laiškai nuo dienr. “Vil
nies” apie “Vilnies^ . vajų^A- 
laiškas priimtas ir apsiėmė 
pasidarbuoti kaip “Vilnies,” 
taip -ir “Laisvės” i vkjuje šie 
draugai: M. Valentikonienė, J. 
Kaulinaitis, J. Petrauskas, J. 
Mažeika, L. Mažeikienė ir V. 
Lobikis. Vajininkai visi su 
energija pasižadėjo mestis 
darban, kad šiais metais mūsų 
dienraščių 'būtų pasekmingas 
vajus. Pažiūrėsime.

Taipogi nutarta pąrtrdukti 
iš “Vilnies’’ kalendorių 1934 
metų 25 egz. platinimui.

Nutarta paaukoti iš kuopos 
iždo $3 del “Daily Worker.”

Kadangi eina prie, susivieni
jimo ALDLD su Moterų Susi-

- t" 'i.. . ?:

SKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
; ‘Pinig'us< aprašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

i - , išanksto tūri užsimokėti “Amtorgui? už žuvis.

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

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

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.



Austin Nichols Darbininką Tamsumas

500 NBA Laužytoju

••šeštadienis, Spalio 21

Tuo- 
laivų 
centu

YORK. — NRA vyk- 
apskaito, kad mieste 
kompanijų bei pavie-

yra niekinamos 
stumdomos žy- 
nckalbant jau

■m■■■mhbhhI

įvyks Polish 
svetainėje, 

Echford St. 
diskusuojama 

įvairių

Browder ypač ragino!
remti “Daily

kaip svarbiausią
Partijos įranki,

VIETINES ŽINIOS
Sis sandėlis randasi ant 

Kent Avė. prie N. 3rd St., 
Brooklyne. čionai kartu su 
prieplauka dirba virš 500 
darbininkų—darbininkių. Ne- 
kurie turi įsidirbę ir geresnius 
darbus bei uždarbius; tame 
tarpe randasi keletas ir lietu
vių. Bet pasirodo, kad “įsi- 
dirbti” į geresnius darbus .... __ ..... , _ ......  ~
Augiausiai galima tik šnipi-'tąip nuolankaus bosams? 
nejant ir skundžiant bosam 
kitus darbininkus.

Didžiuma darbininkų tai 
tamsūs Airijos piliečiai, lenkai 
ir lietuviai, žinoma, randasi 
ir kitų tautų, bet jau mažuma. 
Vie i tamsūs ir nuolankauja 
bosams; vieni ant kitų “kal- 
t§§” verčia, skundžia viens ki
tą, kad tik geresniu likti. 

Darbo valandos nelabai bū
tų blogos; dirbama 8 vai. ir 
pusė; duodama valanda pie
tums. šeštadieniais dirba 5 
vai. ir pusę; už visą dieną mo
ka.

Naujų darbininkų alga 2 
«ol. 50 centų į dieną; bet nau
jus skiria prie išliodavimo lai-

prasitarti negalima. Ir kaip 
gi galėsi, kad prieš bosus ke
pures nusiima ?

Toks “pakarnumas” man 
primena Kanadą 1912 metais, 
ypač Montreale, kuomet nie
kas apie unijas nei nesap
navo. Bet 1917 m. tenais per
sirito streikų audros. Taigi lie
ka klausimas, ar ilgai ir čionai

vų, kas reiškia, kad jiem te-! pertvaras 
duoda tik mizerną algą, paly 
ginant su laivakroviais. 
mi pačiu laiku unijistai 
krovėjai gauna nuo 85 
iki dolerio į valandą.

Pačiame budinke nėra jau 
taip skubus darbas, kaip ant 
“doko”; o daugelis jau “įsidir- 
busių” gauna ir geresnes al
gas. Bet ir čionai randasi to
kių niekšų, kurie puola, grie
bia, kad tik už kitą daugiau 
nugriebus, kad tik formanui 
įrodyti, kad ot aš geras dar
bininkas, o anas “no good.”

Apie organizaciją niekas 
čia, rodosi, nei nesvajoja, o ir

Matosi ir nepasitenkinimo 
tarpe naujų darbininkų, tik 
bėda, kad jie nesileidžia į kal
bą, neduodasi paaiškinti, kaip 
reikia kovoti. Jie kovoja 
žiurkiškai kartu ir niekšiškai, 
—vienur sukrautos “binzu” ar *■ ♦ 
lyšių iš kelių dešimčių maišų j 
stirtos. Apatinį maišą per
skrodžia peiliu,—ir visa stirta 
guli ant šonų; už tai daugiau
siai nukenčia krovėjai. Kitur 
vietoj eiti toiletan, apšlapina 
miltų maišus, arba kitokius 
daiktus gadina. Tai šitokie 
pas juos kovos būdai, žinoma, 
greit tokius nužiūri ir pašali
na iš darbo.

Dar kiti būriais sulenda į 
krauti tavorus ir 

stovi kai kada po kelias valan
das. Jei kuris bando dirbti, 

į tam grasina peiliu arba dantų 
i išdaužymu. - Bet kaip pama-! 
to bosą ar formaną, puolasi į 
kaip tigrai prie darbo. O jei!

i bosas paklausia, deįko nedir
bo, dažniausia apkaltina seną 
darbininką, kuriam visaip jau 
jprigrąsino. Jei tie žmoneliai 
daugiau protautų, o mažiau 
poteriautų, tada surastų tei
singus kovos būdus pagerini
mui savo būvio. O taip, kaip 
dabar, niekas negali laimėt 
nieko nei pagerint būvio.

Reportere N. 379.

RAUDONA «

Penktas Puslapis

ALDSA 111-tos KP. NARĖMS
Šį antradienį, spalio (Oct.) 

24 d., įvyks LDSA 111-tos 
kp. mėnesinis susirinkimas pas 
draugę Norkienę, '78 Milford 
St., Brooklyn, N. Y., 8-tą vai. 
vakare. Visos narės atsilan
kykite, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstymui, kaip tai rinki
mas sekretorės, nes mūs sekre
torė išvažiavo į kitą miestą.

Kuopos Komitetas.

Komunistę Kandidato
Debatai su Buržuazi

jos Politikierium
Trečiadienį, spalio 25 d., 8 

vai. vakare, komunistų kandi
datas į N. Y. valstijos seime
lį J. J. Kahn debatuos su viet. 
buržuazijos politikierium H. 
E. Sprigade iš Greenpoint. Šie 
politiniai ginčai 
National Hali 
Driggs Ave. ir 
Braoklyne. Bus
klausimai, surišti su 
partijų rinkimų platformomis 
ir su tais reikalavimais, ku
riuos komunistai stato darbi
ninkų naudai šioje rinkimų 
kampanijoje.

Įžanga visiems veltui.
Skaitlingai susirinkite ir iš

girskite revoliucinio darbinin
ko pasikalbėjimą akis akin su 
ponų politikierium.

Kom. Kuopelė No’. 25.

NEW 
dytojai 
yra 500 
nių samdytojų, kurie nepildo
NRA taisyklių, nors turi pri
siklijavę prie durų ir langų 
mėlynąjį arą. Sakoma, būk 
jie gali būt nubausti po $500 
ir kalėjimu iki 6 mėnesių, bet 
tiktai sakoma. . .

LENTA
“LAISVES” VAJININKAI

štai kaip dabar stovi “Laisves” vajaus len ktyniuotojai ir veikėjai:
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa........... 9
M. Skučas, Newark, N. J...........
D. Krūtis, Elizabeth, N. J...........
P. Bokas, Waterbury, Conn. . .
B. Fulton, Brooklyn, N. Y. . . . .
E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa.
I. Kartonas, Yonkers, N. Y. ... 
S. Petkienė, Great Neck, N. Y 
R. Jarvis, Plymouth, Pa.
P. Greiviškis, Hudson, Mass. . .
J. Katilius, Bridgewater, Mass.
J. Grybas, Norwood, Mass. ... 
J. Gaidis, Maynard, Mass..........

Wallace, Kenosha, Wis. .................... 1
Moskaitis, Spring Valley, Ill............1

. .6

. .3

. .3
. 2

. .2

. .2
. .2
. .2
. .2
. .2

S.

$150 METAMS IR

S. Misevičius, Gardner, Mass..
1

J. Chinski, O’Falon, III.................... .. . . . 1
A. Klimas, Hartford, Conn................ . . 1
A. Račkauskas, Girardville, Pa............. 1
M- Burauskienė, Waterbury, Conn. . . 1 
Baltrėnas, Brooklyn, N. Y............. *.......... 1
J. Wizbar, Elizabeth, N.J. ..................1
P- Žirgulis, Rochester, N. Y....................1
S. Puidokas, Rumford, Me.............  1
V. Straževičius Toronto, Ont. ...... 1 
M. Krasauskienė, So. Boston, Mass. . . 1 
A. Pavilionis, Sutton, Mass........................1
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa. 
G. Kardauskas, Linden, N. J. 1

$2.25 PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty

Drg. M. Skučas vienu kartu gavo 4 metinius skaitytojus ir 3 pusmetinius. Jis pasi
ėmė daugiau medžiagos ir pasižadėjo pralenkti drg. S. Reikaušką ir laimėti*pirmą 
dovaną. Mass, valstijos draugai mano, kad pirmoji dovana teks jiems, bet kol kas, 
jie dar stovi silpnai.

Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai.. Se
ni ir jauni, dirbkim visi.

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 $18 $16 $14 $12
ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA

$10

go ?7 $6 $5

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
Ir organizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašuokite:

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

Ar Gali New Yorko Darbininkai
Išrinkti Majoru Draugą R. Minorą?

-----------4------------
J

(Tąsa iš 6-to pusi.)
Kacja miestelio iždas buvo 

išsisėmęs, drg. Nygard padarė 
į kitus valdybos nariusį tokį 
spaudimą, kad tuojaus buvo 
užtraukta paskola, iš ko ga
lima būtų maitint bedarbius; 
o bedarbių Crosby yra 60 nuo
šimčių visų darbininkų.

Parėmimui savo sumanymo, 
drg. Nygard sutelkė darbinin
kus į demonstraciją prieš 
miestelio valdybą. Tada pas 
jį atėjo policijos viršininkas ir 
burbtelėjo, kad ve tie žmonės 
“naudoja prievartą.” “Aš jam 
liepiau sėstis”, tęsė drg. Ny
gard, “ir jis atsisėdo ir sėdė
jo! Darbininkai gi kumščius 
kratė, grūmodami, po pat no
simis valdybos narių, sakyda
mi : ‘Mums reikia maisto, ir 
jeigu jūs neduosite, mes patys 
pasiimsime.’ ”

Vieną kartą 300 pašalpinių 
darbininkų, dirbančių verstiną 
darbą už pašalpą, kaip bedar
biai, išėjo streikan; bet 14 pa
siliko streiklaužiauti. Tuomet 
majoras Nygard pasiėmė aš
tuonis Bedarbių Tarybos na
rius, nuėjo pas tebedirbančius 
ir išvedė juos streikan už są
lygą pagerinimą. Ir tai ne
žiūrint, kad iš valstijos sosti
nės St. Paul buvo atkeliavę 
veidmainingi “darbiečiai” po
litikieriai, kurie cigarais ir ta
baku -mėgino papirkt tuos bp- 
darbifts. Kapitalistai stengėsi 
papirkti ir Crosby B. Tarybos 
sekretorių, siūlydami jam dar
bą su $150 algos per mėnesį, 
bile tik jis nevadovautų pa
šalpinių darbininkų streikui. 
Sekretorius paklausė politikie- 
riaus: “Ar tu supranti angliš
kai?”. Politikierius atsakė: 
“žinoma, kad suprantu.” Tada 

. Bedarbių Tarybos sekretorius 
jam pasakė: “Na, tai eik sau 
stačia galva į peklą!”

Pašalpiniai streikieriai išrin
ko iš savo tarpo 16 bedarbių, 
kaipo komitetą. Valstijos 
Kontrolės Taryba atsisakė su 
tiek daug vesti derybas del 
streiko baigimo. Tuomet drg.

Nygard tiems ponams šitaip 
užkepė: “Aha, jūs nesitikite 
visus papirkti; tai jums per
daug!”

Už veikimą bedarbių naudai 
drg. Nygardui buvo du kartu 
grumojama kalėjimu. Bet tas 
jį nenugąsdino; sako: “Komu
nistas turi būt gatavas susidur
ti su teismiškais sąmokslais 
prieš jį.”

Toliaus iš drg. Nygardo kal
bos paaiškėjo, kad įvairiuose 
Minnesotos miesteliuose nuo 
sausio mėnesio šiemet į valdy
bų narius buvo išrinkti jau aš- 
tuoni komunistai.

Drg. Nygard baigė savo kal
ba, karštai atsišaukdamas i 
New Yorko darbininkus dar
buotis ir balsuoti: už drg. Mi
norą į miesto majorus ir už 
kitus komunistų kandidatus, 
ragindamas sykiu visus esa
mus svetainėje stoti į Komu
nistų Partiją.

Tom Manu, Anglijos darbi
ninkų vadas, su didžiausia pa
garba kalbėjo apie komunistų 
kandidatą į majorus drg. Mi
norą, pabrėždamas jo narsą

Drg. Rabin pareiškė, kad tos 
trys partijos jums nepasako, 
kas yra pamatinė priežastis 
šio krizio, būtent, pelno siste
ma, darbininkų išnaudojimas; 
kad bankieriai viską kontro
liuoja, o kapitalistiniai valdi
ninkai yra jų klapčiukai. Tas 
pasakymas ponams labai ne
patiko.

Drg. Rabin ragino reikalau
ti užsilikusių algų ir išvien su 
darbininkais vesti griežtą kovą 
prieš algų mažinimą.

Kuopos Korespondentas.

MIRTYS-LAIDOTUVĖS
John Maskeliūnas, 45 metų, 

Hoover’s Town, Astoria, L. I., 
mirė spalio 17 d. Pašarvotas 
grabOriaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidotas spalio 20 dieną 
Kalvarijos kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si grab orius J. Garšva.

Pragariška Padėtis 
Benamiu Merginu

New Yorke yra Central Re
gistration Bureau, 289' Fourth 
Ave., kur užrašinėja pašalpi- 
niams darbams arba prieglau
doms bedarbes moteris darbi
ninkes. Šičia 
ir specialiai 
dės bedarbės, 
apie negres.

Vieną kartą 25 merginos at
ėjo užprotesluot prieš mėty
mus iš įvairių prieglaudų. Biu
ro viršininkė O’Shea arešta
vo devynias merginas už tokią 
jų drąsą ir teisme prieš jas

ir neatlaidų veikimą darbinin- Į liudijo, 
ku klases naudai.”

Pats gi drg. Minor savo 
prakalboje pareiškė, kad gaut 
komunistų kandidatams daug 
balsų šiuose newyorkiniuose 
rinkimuose tai reikštų priduot 
drąsos ir pasiryžimo visos ša
lies- darbininkams del ei smar
kesnes kovos už savo reikalus. 
Sykiu drg. Minor priminė, jog 
jau ir dabar eina visuose 
Amerikos kampuose klasinių 
apkasų kova, kur vis labiau 
jaučiama Komunistų Partijos 
įtaka.

Drg 
darbininkus 
Workerį”, 
Komunistų 
daugiau ir daugiau stoti į šios 
partijos narių eiles ir balsuoti 
už drg. Minor.

Vakarui pirmininkavo advo
katas Joseph Brodsky. Kom
partijos rinkimų vajui surink
ta $492 aukų.

Salvation Armija išmetė iš 
prieglaudos 200 merginų be
darbių ir pasiuntė į minimą 
biurą, kur jos nieko nepešė.

Iš Municipal (miestinės) 
Nakvynių Prieglaudos nuolat 
veža benames bedarbes į Wel
fare Islandą, kur jos faktinai 
talpinamos į kalėjimą. Jeigu 
kurios protestuoja, tos areš
tuojamos arba net į beprot
namį siunčiamos.

Bedarbė

Phone, Evergreen 8-9130

T. B.

Bendro Fronto Konferencijos Delegatam
Šį sekmadienį, spalio 22 d., i (tame dienotvarkę šiai konfe- 

bus bendro fronto konferenci- j rencijai: 
ja Labor Lyceum svetainėje, 
949 Willoughby Ave., Brook
lyne, N. Y.; prasidės 10 vai. 
iš ryto.

Delegatai turi atsinešti 
kestis. Buvo nutarta, 
kiekviena prisidedanti orga
nizacija turi 
dolerį 
kimo, 
pusė 
būdu, 
tarė, kad delegatai turės atsi
nešti mokesčius į. konferenci
ją; kitaip, bus svarstoma, ar 
priimt delegatą be mokesčio 
ar ne.

Draugai, čia žemiau paduo-

mo
le ad

užsimokėti po 
del bendro fronto vei- 
Bet iki šiol dar beveik 
neužsimokėjo. Tokiu 
veikiantis komitetas nu-

Yonkers, N. Y., Žinios,
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
172-ra kuopa per savo susi
rinkimą spalio 15 d. nutarė 
varyti plačią agitaciją vajaus 
mėnesį/ Nutarta duoti dova
nas draugams, kurie gaus 
daugiau “Laisvei” skaitytojų 
ir daugiau narių į mūsų kuo
pą. Visi draugai pasirįžę da
lyvauti lenktynėse ir laimėti 
dovanas.

Bravo, yonkeriečiai! Pasi- 
rodykime, ką mes galime.

Nutarta rengti1 agitacijos 
prakalbas su programa lap
kričio (November) mėnesį; 
taip pat nutarta suruošti ba
lius gruodžio (December) 2 
d. ir į šį parengimą pakviesti 
Brooklyno Aido Choro Mergi
nų Sekstetą ir Vyrų Oktetą. •

1. Pranešimas kalbėtojo iš
Bedarbių Tarybos. t

2. Mandatų komisijos rapor
tas.

3. Pirmininko rinkimas.
4. Sekretoriaus rinkimas.
5. .Rezoliucijų komisijos rin-: 

kimas.
6. Sekretoriaus raportas iš 

praeities veikimo.
7. Diskusijos bendro fronto 

ir bedarbių klausimu.
8. Kova prieš fašizmų.
9. Kova prieš karą.
10. Komiteto rinkimai. (

Bendro Fronto 
Veikiantis Komitetas.

Spalio 9 d. čia gasu nusi- 
troškino lietuvis M. Yungaitis. 
Jis laikė “Beer Gardeną” su 
Lapinsku po num. 204 River
dale Ave. Velionis paėjo iš 
Kauno rėdybos. Nusižudymo 
priežastis tikrai nežinoma; bet 
žmonės sako, gal prakozyria- 
vo pinigus.

, Spalio 16 d. viešosios mo
kyklos num. 5 mokytojos su
rengė diskusijas kas del da
bartinio krizio. Buvo užkvies
tos visos partijos dalyvauti 
diskusijose. Demokratai, re- 
publikonai ir socialistai, žino
ma, davė visokius prižadus, 
Jcad tik darbininkai už juos 
balsuotų. Bet drg. Rabin, 
komunistų kandidatas į alder- 
manus, numaskavo visus po
nus, pareikšdamas, kad dar
bininkai nieko daugiau negaus 
iš tų ponų, ką ir iki šiol gavo.

O> 
<4/

O

< >
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tiek daug pagerinimų, kad nei 
kita kompanija negali susily- 
nors jų mašinos kainuoja du 

sykiu daugiau

PH1LADLLPHIA, PA
Šiuomi pranešame, jog Prima kom
panija išleido naują skalbiamą maši
ną, su tiek daug pagerinimų, kad nei 
viena 
ginti,

mašina išskalbia j 15 minučiųTa
taip gražiai, jog kita neišskalbs nei 
j pusę valandos. Sausų drabužių 
galima sudėti 8 svarus. Elektrikos 
suvartoja tik apie 6 centus į valandą. 
Visos mašinos dalys įdėtos į aliejų 
ir jas reikia tepti tik vieną sykį į 
tris metus. Taipgi su kiekviena ma
šina, kompanija duoda Patarnavimo 
Bond ant 10 metų. Bonas reiškia tą, 
kad, jeigu mašina pasigadintų laikė 
10 metų, tai kompanija už savo dar
bą nekainuoja nieko. Kaina tos ma
šinos prasideda nuo $59.50. Phila- 
delphijos lietuviai tą mašiną gali 
gauti pas:

LIETUVIŲ FORNIČIŲ 
KOMPANIJA 

653 N. 11 th Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas: Boulevard 1923 
I). ANTANAITIS, Mgr.

Ignition Specialist

W01F 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. 
AH Work Guaranteed, lowing Day and Night

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akię Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

< >

o

< >

< >
< >

<>

(l>

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5o

< >
o

Me a

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

ryto iki 9 vai. vakare.iš 
valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Giaborius

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



■

! V.A

šeštadienis, Spalio 21, 1933* *1

Brooklysiiečiij Domei

S. Kuzmickas

I Telephone Stagg 2-4409

Telephone, Evergreen 6-5310PARDAVIMAI
J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)

(248-250)
visi

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

156

(246-251) O

INC

197 HAVEMEYER STREET

vTragiškas

Si

sekcijoje) Brook- 
šaukite telefonu:

TEL. STAGG 
2-5043

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

d
tiH

partiją.
prele- 

j. Sugarman kal- 
Komunistų Parti-

PARSIDUODA restaurantas lietu
viais ir kitataučiais apgyventoje 

vietoje, Republic Restaurant, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigtas tas biz
nis, galima daryti puikus pragyve
nimas.

PARSIDUODA užeiga (saliūnas).
Biznis gerai išdirbtas per kelis 

metus laiko. Yra visas įrengimas ir 
laisnės. 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)

NOTICE is hereby tfiven that License No.
N.Y.B-14518 has been issued to the un

dersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 107 Throop Avenue, Brook
lyn, County of Kings, to be consumed upon 
the said premises.

JAMES ERNEST GROSS
107 Throop Avenue, Brooklyn, N. Y.

Newark© Jaunuoliu
mokinasi operetišką

PARSIDUODA storas cigarų, sal- 
* dainių ir sodės. Biznis gerai iš
dirbtas per 18-ką metų ir galima 
padaryti geras jpragyvenimas. Yra 
2 kambariai. Kreipkitės 6657 Forest 
Ave. (Ridgewood 
lyn, N. Y. Arba 
Cleveland 3-3409

Uiyjos, 799 Broadway, New 
York. ši unija kovoja už būk
lės pagerinimą namų darbinin- 
katns ir prižiūrėtojams.

DR. HERMAN MENDLOWITZ

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų ITambdrgo universiteto 
‘ klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas parankA- 
čluotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 .vakare 
Nedėlioinis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $»)OO'IIHI egzaminavimas

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

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

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

» UNDERTAKERS AND EMBALMERS
66Q,C“.............~ .......... .......... ”

MŪŠtį
MIRUSIUS

W w w w v w

NOTARY 
PUBLIC

PARSIDUODA kriaučiaus “Clean
ing” ir “Dyeing” biznis. Į. savai

tę galima padaryti $90.00 įplaukų. 
Trys rūmai. Parsirandavoja už $27.- 
00 į mėnesį laiko, jeigu kas norės 
išrandavoti, Pardavimo kaina pri
einama. Galima pasidaryti garės 
gyvenimas. Kreipkitės 6348 Forest 
Ave. (Ridgewood sekcijoje), Brook
lyn, N. Y. Arba telefonu šaukite:

.Cleveland 3-3409.
(248-250)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omias ir chroniikas vyrų Ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau iityrinius k-aujo ir ilapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien*
Telefonas Lackawanna 4-2186

GRAND ST. BROOKLYN. N. V.
(STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

JA5VEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
ČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 

ęiRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
UR1UO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRlŽlORETl. DUODAM* GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIŠ REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDAR/X DIENĄ^ IR NAKTU MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Šeštas Puslapis

Iš Anksto Pasidarbuokime
Laisves” Koncertui Šv. Jurgio Draugijos Narių i 

Judamieji Paveikslai

d)

<♦>
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AR GALI NEW YORKO DARBININKAI 
IŠRINKT! MAJORU D-Gį. R. MINORĄ?

per svetainę nešė T6mą Man- 
veteraną Anglijos darbi- 

miestelio Crosby, j ninku kovotoją; Robertą Mi- 
Taip. jūs galite išrinkt norą, komunistų kandidatą :į 

New New Yorko majorus, ir Earl

Drg. Emil Nygard. pirmutinis 
šioj šalyj komunistas majoras,. ną, 
Minnesotos 
sako: 
drg. Robertą Minorą 
Yorko majoru.” Tai jo pa- , Browderį, Kom. Partijos cen- 
reiškimas, padarytas ketvirta- tro sekretorių, 
diehio vakare, komunistinių 
rinkimų bankiete, New Star 
Casino svetainėje. New Yorke, 
kur ąusirinko, virš 3,000 darbi
ninkų ir pažangių inteligentų.

Masinis bankietas buvo ne
paprastai entuziastiškas, ypač 
pasitinkant ateinančius komu- ' kapitalistiniai miestų 
nistų kandidatus ir revoliuci-; susidaro patariamas sau tary- 
nius darbininkų veikėjus. Vi
sa svetainė sukilo, kada pasi
rodė drg. Wil liana Borrughs, 
negrė komunistų kandidatė į 
miesto iždo kontrolierius. 
Draugą Nygardą uniformuoti 
raudonarmiečiai iškėlė ant ir prašau juos išreikšt jų nuo- 
fankų ir atnešė per svetainę, monę; ir dar nei sykį nepasi- 
griežiant Raudonarmiečių Or-' taikė, kad aš neįvykdyčiau jų 
kestrai. Taip pat, iškeldami pageidavimo.” 
virš savo galvų, darbininkai i (Tąsa 5-tam pusi.)

Šiandien Yra Svarbi 
Siuvėju Konferencija

Savo prakalboje drg. Ny
gard papasakojo, kaip jis ma- 
jorauja Crosby miestelyje. Ta
pęs majoru, sausio mėnesį šie
met jis tuojau pakvietė darbi
ninkus išrinkti jam pataria
mąją tarybą iš savo tarpo. O 

galvos

bas iš bankierių, trustų advo
katų ir kitų išnaudotojų. 
“Pirm negp aš balsuoju už bi- 

! le sumanymą,” sako drg. Ny- 
į gard, “aš visuomet pirmiau 
■ perstatai! jį darb. tarybai

Sekmadienį Kalbės Drg 
R. Minor ir Emil Nygard

Drg Kuzmickas, kurio pa
veikslą čia matome, dalyvauja 
Šenandorio Mainierių Kvarte
te, kuris dainuos dienraščio 
“Laisvės” koncerte lapkričio 
12 d., Labor Lyceum svetainėj, 
949 Willoughby Ave., Brook- 

Kuzmickas 
vien 
ruo-

lyne. Bet drg. 
rengiasi nepasitenkinti 
dainavimu kvartete; jis 
šiasi dar solo dainuoti.

Visus dalykus krūvon sudė
jus, aišku, jog šiemetinio “Lai
svės” koncerto programa bus 
gyvesnė ir geresnė, nekaip ke
liuose pereituose mūsų meti
niuose koncertuose.

tuziazmo sukėlė Aido Choro 
koncerte, dainuos ir šioje “Lai
svės” pramogoje.

“Laisvės” koncerte taip pat 
girdėsime dąinas skambaus 
mūsų artistiško baritono A. 
Višniausko.

Stebėtinai žema įžanga, tik 
50c. ir 75 c. ypatai.

Po koncertui bus šokiai, 
griežiant Wm. Norris Orkes
trai.

šį nedėldienį tarp 1 ir <3 va
landos po pietų bus traukiami 
judamieji paveikslai šv. Jur
gio Draugijos narių, Klasčiaus 
Parke, Maspethe. Visi nariai 
yra kviečiami laiku susirinkti. 
Reikia suprasti, kad toliaus tie 
judžiai bus viešai rodomi, taip 
kad galėsite patys save matyti.

Jurginis.

Aido Choro Dramos; 
Grupės Atydai

<l>

<!>

<!>
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITlkRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y. H ; <

BROOKLYN. — Spalio 22 
d., šį sekmadienį, 3 vai. po 
pietų,'bus svarbus mitingas iš- 
diskusavimui rinkimų kampa
nijos klausimų. Mitingas įvyks 
Vienna Mansion svetainėje, 
105 Montrose Ave. *

Kalbės profesorius Pietro 
De Matteis, atstovaujantis La- 
Guardijos “fusion

žymus rašytojas ir 
genias, A. 
bės vardu 
jos.

Taip pat

Draugai, visi Grupės nariai, 
ir taipgi tie, kurie turi rolę j 
veikale “Prie Šviesos”, būkite 
“Laisvės” svet. pirmadienio 
vakare, kaip 7 :30 valandą, i 
Apart repeticijų turėsime Gru-I 
pės susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti.

LICENSES
BEER—WINE___

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume-, 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujo į vietoj 
s t u d i Ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

stotis

vietoj

NEW YORK. — šiandien! 
10 vai. iš ryto prasidės siu-j 
vykių darbininkų konferenci
ja Cooper Union svetainėje. 
Lietuviai Amalgameitai ir kiti 
siuvėjai privalo dalyvauti. Bus 
renkama delegacija į Wash- 
ingtoną kovot su pačia NRA 
už siuvėjų reikalus, šioj kon
ferencijoj taip pat kalbės drg.: 
Emil Nygard, komunistas ma-;• 9jotas iš Crosby, Minnesota.

Bausmė-Nusivest Pačio 
Į Judamus Paveikslus
BROOKLYN.—Sidney Pruss- 

man supyks metė krėslu į savo 
pačią* Buvo teisman patrauk
tas. Magistratas Hughes pri- 
tęisė, kad Prussman už tai ret
karčiais nusivestų savo moterį į 
judžius, duotų jai biskį “show” 
ir kartais nueitų su ja Į resto
raną pavalgyt. Tai, sako, ju
dviejų abiejų nervai atsiliuo- 
suos ir nereikės del niekų pyk
tis.

NEW YORK. — Komunistu 
kandidatas į miesto majorus 
drg. R. Minor ir komunistinis 
majoras Nygard iš Crosby, 
Minn., sakys prakalbas sek
madienį, 3 vai. Rockland 
Palace, 155th St. ir 8th Ave.

“NRA ir Apgautieji
Klasiniai Mūšiai”

NEW YORK. — Ateinantį 
antradienį vakare, drg. Cl. 
Hathaway, “Daily Workerio” 
redaktorius, kalbės apie “NRA 
ir augančius klasinius mūšius”, 
susirinkime partijiečių ir ne- 
partijiečių, veikiančių darbo 
unijose ir kitose masinėse or
ganizacijose. Drg. Earl Brow
der, Kompartijos centro sek
retorius, aiškins apie spaudos 
rolę mūsų judėjime. Mitingas 
Įvyks St. Nicholas Arenoj, 
66th St. arti Broadway. Kvie
čiami visi darbininkai.

Tačiaus ne vien programoje 
visas klausimas. Ne tiktai del 
to į šį koncertą turėtų su-1 
plaukti didžiausia darbininkų 
armija. Pamatinis dalykas tai 
išreiškimas praktiško pritari
mo savo dienraščiui be atlai
dos kovojančiam už darbinin
kų reikalus.

Darbo žmonių padėtis vis 
blogėja; kovos už gyvybę pla
tėją ir aštrėja; ir todėl dabar 
svarbiau, negu bet kada pra-; 
eityje, išlaikyti ir sudrūtinti 
“Laisvę”, kaip lietuvių darbi
ninkų svarbųjį ginklą tose ko
vose.

Štai kodėl kiekvienas skai
tytojas, draugas ir pritarėjas 
turėtų iš anksto padirbėti, vi
sur skelbiant žinias apie šį 
koncertą ir pardavinėjant jo 
tikietus iš anksto.

Gerai, kad pats darbininkas 
atsilanko į mūsų .parengimą; 
bet išplatinti tikietų, atsivesti 
dar būrį žmonių, tai reiškia 
dalyvauti koncerte su tikru 
nuopelnu, kuom galėtų kiek
vienas susipratęs darbininkas 
didžiuotis, kad jis nuveikė ką 
realaus, apčiuopiamo.

Tikietai kaip pirkimui, taip 
pardavinėjimui yra gaunami iš 
“Laisvės” administracijos.

Kai del programos, mes ne
turime jokios abejonės, kad 
jąja džiaugsis visi dalyviai.

Daugeliui bus įdomu išgirsti 
pirmą kartą po sugrįžimui iš 
Italijos pilnai dainuojant Kon
stanciją Menkeliuniutę.

Apie Rusą Nicholą Karlashą, 
kuris dainuos “Laisvėj” kon
certe, rašė visa eilė laikraš
čių. k&i kurie lygindami jį net 
su šaliapinu (Rochester “Even 
ing Journal”). San Francis
co “Daily News” ir Chicago 
“Evening American” apie jo 
dainavimą, balsą ir vaidinima 
“Russian Opera Kompanijoj” 
atsiliepia su didžiausiu entu
ziazmu ir tokiais komplimen
tais, kokių retai gauna net ge
riausi operų dainininkai.

Dainuos Anna Klymkovka, 
sopranas, pasižymėjusi daini
ninkė iš New Haven, Conn.

Drg. B. šalinaitė davė žo
dį, jog 
Grupė

i veikalą perstatyti šiame kon- 
I certe. Taipgi, dainuos Aido 
Choras, kuris šiuom tarpu yra 
puikiai įaugęs gražiu jaunimu. 
Aidė Choro Merginų Sekstetas 
irgi pasirodyk kupm nauju, o ’ 
Vyrų Oktetas, kuris daug en-

Taip pat užkviesti, kalbėto- 
tojai nuo demokratų, socialistų 
ir McKee “recovery”partijų.

Kiekvienas aiškins savo par
tijos rinkimų programą ir ką 
jie žada duoti žmonėms, jeigu 
bus išrinkti į valdvietes.

Rinkimai artinasi; balsavi
mai bus lapkričio 7 d. Visiems 
tad svarbu susipažinti su įvai
riomis partijomis, kad žinotų, 
kam savo balsus atiduoti.

Pirmininkaus Dominic 
iani.

Lietuviai darbininkai, 
eikite į šias prakalbas. Įžanga 
veltui.

Kviečią
Proletarinis Italų Kliubas.

Naktinhj Darbininkiy 
Plovėją Skurdi Būkle

Viena darbininkė rašo apie 
didelį išnaudojimą moterų, 
kurios naktimis dirba, kaipo 
valytojos-plovėios, viešbučiuo
se, raštinėse, teatruose ir ki

ltuose didnamiuose. Už 156 va
landas darbo jos per mėnesį 
vidutiniai gauna tik $30, dau
gelis—dar mažiau. Iš to jos 
dažnai turi užlaikyti šeimynas.

Tokios darbininkės yra kvie
čiamos užeiti į raštinę Build
ing Maintenance Darbininkų

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
tnai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio • Žar
nų ir Mėšiaža**- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. - , ■ . ;

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

*

Lietuviškos Vakaruškos STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

BROOKLYN, N. Y.

Telephohe Stagg 2-7057
PA

Įvyks šeštadienio vakare, 21 
Očt. Įžanga veltui; muzika 
pirmos rūšies.

Visus nuoširdžiai kviečia sa
vininkas Jonas Jurevičius, 
148 Grattan St., kampas Va- 
rick Ave. Phone Stagg- 2-7311 
Brooklyn, N. Y.

(247-249)

DARIUS, GIRĖNAS IR ŠARKIS
GARSINĖJE LIETUVIŲ FILMOJE

Toje filmoje atvaizduoti svarbiausi paskutinieji lietu
vių gyvenimo momentai, kaip tai:

KULTŪRINIAI DARBAI LIETUVOJE
PASAULINĖ PARODA CHICAGOJE

Mūsų Didvyriai Lakūnai DARIUS IR GIRĖNAS: 
Išskridimas iš Chicagos, Jų Gyvenimas New York’e ir 
Pakilimas Skristi per Atlanto Vandenyną. 
Žuvimas Soldine.
Žymiausias Pasaulio Boksininkas JUOZAS

Be to, yra daug gražių vaizdų ir iš tautiško Amerikos 
lietuvių veikimo ir gyvenimo. Dilesniųjų kolonijų lie
tuviai patys save pamatys ir net išgirs filmoje savo 
balsą. - '■ /

Spalio (October) 20 ir 21 d. d., 1933
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE 

80 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

MATHEW P. BALLAS 
( B I ELfi U S K A S) 
GRABORIUS

ŠARKIS

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas 1. Urd St.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 5

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

2i>2 Berry St., Brooklyn. N. Y,
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, se red ome ir sukatoms 
iki 7:10 vai. vakarais. /
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