
Karinius Laivus
RIO DE JANEIRO.—Lai

vyno ministerija paskelbė 
kad Brazilijos valdžia yra 
pasirengus tuojaus pradėti 
budavojimą 28 naujų kari
nių laivų. Matomai, impe
rialistinė Brazilija neatsi
liks nuo kitų imperialistinių 
valstybių.

New York.—Central par
ke policija rado vieną vyrą 
negyvą, o kitą pusgyvį j Ty
rinėjimas parodė, jog jie bu
vo išgėrę užnuodyto alko
holio.

Pirmai Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių,1 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!
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DERYBOS AMERIKOS SU SOVIETAIS
KRUVINAS POUCUOS UŽPUOLIMAS “|gį

ANT PATERSONO DAŽŲ DARBININKŲ
Trys Darbininkai Pašauti ir Kovoja su Mirčia; Bandomas 

Suokalbis Prieš Streiko Vadus; Federacijos Unijos Vadai 
Veda Derybas Washingtone, Kuomet Patersono Policija 
Šaudo Jos Narius
PATERSON, N. J.—Spa- 

lių 20 d. kruvinoji policija 
padarė žmogžudingą užpuo
limą ant pikieto prie Natio
nal Silk Dye kompanijos 
dirbtuvės. Pikietavo darbi
ninkai Nacionalės Audėjų 
Unijos ir Federacijos unijos. 
Be jokios priežasties, kruvi
noji policija šaudė ir mušė 
streikierius. Trys darbinin
kai pašauti ir kovoja -su 
mirčia ligoninėje. John Bar- 
tolozzi pašautas per plau
čius. Dino Bruni, 26 me
tų pašautas ir baisiai su-

muštas. Nick Fawas per
šautas per ranką ir sudau
žyta galva. Kiti dešimts 
darbininkų sužeista leng
viau, 
tuota 
nuoti.

Tai

NEW YORK. — šiomis 
dienomis čionai įvyko nacio- 
nalis žydų darbininkų kliu- 
bų suvažiavimas. Tai buvo 
labai sėkmingas suvažiavi
mas. Kliubų atstovai užgy
nė komunistų “Daily Work- 
erį” ir pasižadėjo greitu lai
ku sukelti du tūkstančiu do
lerių aukų.

j Studentai Streikuoja 'i
I Prieš Socialistą į

j SAN JUAN, Porto Rico.

I —Nacionalio Universiteto
I

trys tūkstančiai studentų 
paskelbė streiką, kam į uni
versiteto trustistus tapo pa
skirtas tūlas Tores, socialis- 
tas.

PAGALIAUS AMERIKOS IMPERIALISTAI BUVO PRIVERSTI , 
NUSILENKTI PRIEŠ PROLETARINI REVOLIUCIJĄ IR JIEŠ- | 

KOTI SUSITAIKYMO SU DARBININKU KLASES TĖVYNE
Roosevelto Valdžios Išrokavimus Padiktavo 
Amerikos Ekonominė Situacija, nes Biznis 

su Sovietu Sąjunga Labai Nusmuko

Trylika vadų suareš- 
ir bandomi inkrimi-

šitokis Rodsevelto 
valdžios NRA atsakymas 

| Patersono dažų darbinin
kams.
Tuo tarpu Federacijos uni

jos vadai sėdi Washingtone 
ir veda derybas su ta val
džia.

LAIŠKAI SUSIRAŠINĖJIMO TARPE DRAUGO
KALININO IR PREZIDENTO ROOSEVELTO

ROOSEVELTO LAIŠKAS DRAUGUI KAUNUW

Drtf lifvinnvac Afvvk<:iTaip pat reikalausianti suing. L11VJHVV<R> Hivynd|stabdymo propagandos

Amerikon
Tai pirmas Sovietų val

džios oficialis atstovas, ku
ris bus priimtas Baltajam 
Name. Drg. Litvinovas yra 
patyręs diplomatas, senas 
bolševikas. Jis mokės at
stovauti darbininkų tėvynės 
interesus derybose su stam
biausia imperialistine vals
tybe.

prieš Amerikos valdžią. Bet 
Sovietų ' Sąjunga priduos 
Wall Stryto valdžiai bilą už 
tuos nuostolius, kuriuos 
Amerika padarė darbininkų 
tėvynei su kruvina interven
cija.

Viso pasaulio akys dabar 
atkreiptos link įvykių tar
pe Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų.

Amerikos Imperialistinė Valdžia Bandys Atgauti Senas Gary 
Skolas iš Pasiliuosavusios Sovietų Sąjungos Liaudies; So
vietai Priduos Bilą už Tuos Nuostolius, Kuriuos Padarė 
Amerikos Karinė Intervencija

Ep

M. Litvinovas

Kokių Skoly Roosevelto Val
džia Reikalaus nuo Sovietų

BALTASIS NAMAS
Washington, Spalių 10, 1933.

Mano Brangus Pone Prezidente:
Nuo pradžios mano.' administracijos aš galvojau apie reikalin

gumą pastangų padaryti galą dabartiniams nenormališkiems 
santikiams tarpe Jungtinių Valstijų šimto dvidešimt penkių mi- 
lionų ižmonhj ir Rusijos šimto ir šešių dešimtų milionų žmonių.

Apgailestingiausia tas, kad šitos didžios taupos, tarpe. kurių 
per virš šimtmetį viešpatavo puiki draugiškumo tradicija; dabar 
neturi praktiško'būdo tiesiog'iAiam 'susisiekimui viena su kita. Tie 
sunkumai, kurie sutvėrė’ šitą- nepaprastą situaciją, yra/ rimti, 
bet, mano supratimu, nėra neišrišarrii, i Ir sunkumus (nesusiprati
mų) tarpe šių didžių tautų galima prašalinti tik pagelba nuošir
džių, draugiškų pasitarįpių. Jeigu ir jūs esate tos pačios nuo
monės, tai man bus labai smagu priimti bile atstovą, kurį jūs pa
skirsite delei apsvarstymo asmeniškai su manim visų svarbiausi 
klausimų, kurie stovi tarpe mūsų šalių. f

Dalyvavimas tokiose diskusijose, žinoma, dar nereikštų, kad 
viena ar kita tauta jau būtų priversta laikytis kokio nors nu
statyto veikimo ateityje, bet tik parodytų sąžinišką troškimą pri
eiti prie patenkinančio išrišimo tų problemų, kurios yra iškilę. 
Aš turiu viltį, kad tokie pasitarimai pasibaigtų nauda abiems 
mūsų šalims.

Aš pasilieku, mano brangus prezidente, nuoširdžiausiai jūsų,
< , FRANKLIN D. ROOSEVELT.

Michail Kalinin, Prezidentas Visasąjunginio Centro Pildomojo 
Komiteto, Maskva.

Pagaliaus, po šešiolikos į sigaudinėjimas ir apgaudi-•
metų, pasidavė imperialisti- i nėjimas darbininkų, many- 
nės Jungtinės Valstijos ir | ti, jog Sovietų Sąjungai ne
pradėjo jieškoti susitaikymo ' bėra pavojaus iš imperialis-

' tų pusės, arba kad Ameri
kos imperialistai jau bus 
Sovietų Sąjungos draugai ir 
neberengs karo prieš darbi- seną bolševiką ir patyrusį 
ninku tėvynę.

su Sovietų Sąjunga. Per vi
są tą ilgą laikotarpį laukė 
ir troško Amerikos buržua
zija pražūties Sovietų Są
jungai, nuvertimo Sovietų 
valdžios. Ne tik troško, bet 
aktyvią! dalyvavo, kruvinoj 
intervencijoj tuojaus po re
voliucijos ir padarė neapsa
komai daug Žaizdų: ant So
vietų liaudies kūno. Bet 
Sovietų valdžia gyvavo, ir 
tvirtėjo!

Kodėl Biznio Reikalai

Drg. Litvinovas Diplo 
matas ir Kovotojas

Sovietų Sąjunga siunčia 
Amerikon d. Litvinovą, kaip

diplomatą. Jisai šiuo tarpu 
turėjo vykti į Turkiją, 
del įvykių .su Amerika, 
mainė planą. Drg. Litvino-

Privertė Amerikos KapitaJis- vas atvejų atvejais dalyvavo 
lūs Nusilenkti?

Roosevelto valdžia reika
lausianti iš Sovietų valdžios 
atmokėti skolas, kurios bu
vo duotos caristinei Rusijai.

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia sudarysianti 
net iki $800,000,000 skolų, 

| kurių reikalausianti iš So- 
1 vietų Sąjungos laike dery
bų.

Amerikos valdžia turinti 
paskolinus dar carų valdžiai 
iki $332,519,891.37. Gi caro 
valdžia dar 1916 metais iš
leido ir pardavinėjo Ameri
koje visokius bonus. ’Pasi
daro apie $88,000,000. Gi 
privatinių kapitalistų in- 
vestmentai senoj Rusijoj 
taip pat sudarą apie $400,- 
000,000. Tuos irgi Roose
velto valdžia bandys, iško^- 
lektuoti iš darbininkų tėvy- 
nės liaudies. . . i

DRAUGO KALININO LAIŠKAS PONUI ROOSEVELTUI

PROTESTUOKITE PRIES LINCIA VIMĄ NEGRŲ
Baisus, barbariškas nulin- 

čiavimas darbininko Arm- 
woodo Princess Anne, Ma- 
rylande, turėtų supurtyti vi* 
sus darbininkus. Reikia su
kelti protestų audrą po visą 
Ameriką prieš linčo sistemą.

Visos darbininkų organi
zacijos tuojau turi siųsti 
protestus Maryland® valsti
jos gubernatoriui Ritchie ir

reikalauti, kad teisėjas Du
er, prokuroras Robins ir še
rifas Daugherty būtų tuo- 
jaus suareštuoti ir nubausti 
už sudarymą planų del nu- 
linčiavimo Armwoodo.

Protestus ir reikalavimus 
siųskite sekamai: Governor 
Ritchie, Baltimore, Mary
land.

Maskva, spalių 17, 1933.
Mano Brangus Pone Prezidente:

Aš aplaikiau jūsų laišką iš spalių 10 dienos.
Aš visuomet laikiau nenormališkiausia ir apgailėtiniausia pa

dėtimi; kurioje, bėgyje paskutinių šešiolikos metų, dvi didžios 
respublikos—Amerikos Jungtinės Valstijos ir Socialistinių So
vietinių Respublikų Sąjunga—‘neturėjo' paprastai priimtų' susi
siekimo metodų ir nustojo tos naudos, (kurią joms suteiktų tokie 
susisiekimai. Man smagu girdėt,■;kad. ir jūs priėjote prie tos 
pačios išvados. • ■

Negali būti jokios abejonės, kadi sunkumus, dabartiniūsr arba 
iškilusius, tarpe abiejų šalių, galima išrišti tik tada,’kada bus 
įsteigti tiesioginiai sentikiai tarpe jų; gi, iš antros pusės; nesant 
tokių santikių; nėra*progos išrišimui tų sunkumų, u Aš pasiimsiu' 
sau teisę , išreikšti savo dari ir tą nuomonę, kad ta inenormališikai 
situacija, apie kurią jūs konkrečiai prisimenate savo laiške, ne
prielankiai atsiliepia, ne tik į reikalus šių dviejų valstybų, bet 
taip pat į abelną tarptautinę situaciją, apimant to neramumo 
elementą, kuris apsuhkina pasaulinės taikos konsolidavimo pro
cesą ir paakstina tak spėkas, kurios linkę drumsti taiką.

Pasiremiant tuo,'kas viršujė pasakyta, mari labai smagu pri
imti jūsų pasiūlymą atsiųsti Sovietų valdžios atstovą į Jungti
nes Valstijas del įšdiskusayimo su jumis abi šalis liečiąnčius 
klausimus. Sovietų valdžią atstovaus M. M. Litvinovas, Liau
dies Komisaras del Užsienio Reikalų, kuris atvyks į Washingto- 
ną tuo laiku, kurį abi pusės bendrai nustatys.

Ašį pasilieku, mano brangus prezidente, nuoširdžiausiai jūsų,
■ , MICHAIL KALININ.

Franklin D. Roosevelt, Prezidentas Ąmerikos Jungtinių Valsti
jų, Washington. , f.

GAISRE ŽUVO DAUG Fitchburg Abt Centre kilo 
DAILĖS KŪRINIŲ gaisras ir sudėge daug įvai-į 

rių dailės kūrinių. Jų vertė 
siekusi $150j000.<

. • j •, t-----------------— ■' A • '

FITCHBURG,. Mass..

tarptautinėse konferencijo
se ir kovojo už Sovietų Są- 

_ AmG_ jungos poziciją delei nusi
ginklavimo.

Drg. Litvinovas gimė 
Bielostoke, 1876 metais. Į 
s o c i a 1 d e mokratų partiją 
įstojo dar 1900 metais ir vi
suomet buvo bolševikas. So
vietų Sąjungos užsienio rei
kalų komisaro pareigas ei
na nuo 1930 metų.

WASHINGTON.
rikos buržuazinė spauda

Visos kitos didžiosios ka- per kelis metus tvirtino, kad 
pitalistinės valstybės pasi- Amerika gerai biznį varo su 
davė anksčiau ir pripažino 
Sovietų valdžią. Tik Ame
rika laikėsi. O po jos ko
manda nepripažino Sovietų 
Sąjungos ir Pietų Amerikos 
buržuazinės respublikos.

Čia talpinami Roosevelto 
ir Kalinino laiškai yra isto
riniai dokumentai. Roose- 
veltui politiką padiktavo 
ekonomis krizis. Buvo ma
nyta, kad NRA išgelbės iš 
to krizio. Todėl laukta, ty-1 jau tik už $12,000,000, o par- vius, kurie užsiimdinėję pro- 
lėta per kelis mėnesius ir davė tik už $6,128,795. Štai Vokacijomis. Hitlerio Val- 
nedaryta jokių žygių del kodėl Roosevelto valdžios džia nenorinti pyktis su 
pripąžinimo Sovietų Sąjun- širdis “suminkštėjo.”

Sovietų Sąjunga ir be pripa
žinimo jos. Bet išėjo kitaip. 
Sekamos kelios skaitlinės 
parodo, kaip nuolatos biznis 
su Sovietų Sąjunga pradėjo 
smukti: 1930 metais Sovietų 
Sąjunga pirko Amerikoje 
įvairių produktų net už 
$111,000,000, pardavė Ame
rikoje savo produktų tik už 
$21,903,000. Gi 1932 metais 
Amerikoje pirko produktų

BERLYN. — Pranešama, 
kad Hitlerio valdžia slaptai 
ištraukus iš Šveicarijos pa
sienio fašistus karštagal-

Šveicarija
gos. iBet’ biznis geryn nei- 

Amerikos valdžia turi
jieškoti išeities, turiJieškoti IR DARBO FEDERACIJOS REAKCINIS P

> i • 'i ' • * ‘ .•. —■*- ž.__v. • ’Ji

, RENTAS GREEN JAU KITAIP GIEDA
I . I i J e 1 5 ! . > - ------

WASHINGTON. — IŠgir-
kurentams; kaip Anglijai 'ir dęs apie. Roosęvelto susira- 
Francijai, kurios veda biznį širiėjimąisu Sovietų Sąjun-’ 
su Sovietų Sąjunga. j^tai A 
karpe pamatinė. priežastis 
Roosevelto valdžios šio žy
gio. - • ■ ’ •

Tai milžiniškas Sovietų 
Sąjungos laimėjimas, ekono
miniai ir politiniai. Sovietų 
Sąjunga triumfuoja! Jos 
tvirta proletarinė diplomati
ja privertė visas didžiąsias 
buržuazines valstybes su ja 
rokuotis..

Smūgis Japonijos imperi
alistams, kurie rengia karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Ži
noma, būtų. didžiausias ap-

rinkos savo produktams, 
idant palengvipųs. ekonomi
nę situaciją,, idant-uždavus 
ekonominį smūgį savo kon- fakto, kad Sovietų Sąjunga 

nekontroliuoja nei Kęmuni- 
Stų Internacionalo, nei Am
erikos Komunistų Partijęs. 
Mūsų partija, kaip organi
zavo darbininkus kovai 
prieš kapitalizmą, taip pr- 
ganizuoš.

PALEIDO NAUJĄ 
SUBMARINĄ

PORTSMOUTH, N. H — 
Čionai su didelėmis ceremo
nijomis paleistas vadenin 
naujas karinis submarinaš.

ga, ■ Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Green 
liūdnai pareiškė, kad jis “te
betari Upasitikejimą prezi
dentu.” Pripažįsta, kad 
Federacija grieščiausiai ko
voja prieš pripažinimą. Bet 
neišlaikė. Dabar tik Green 
trokštąs, kad Roosevelto 
valdžia, pripažindama So
vietų Sąjungą, išsiderėtų, 
kad Jungtinėse Valstijose Tai vis Roosevelto valdžios 
būtų “sulaikyta Komunistų žygiai del padidinimo apsi- 
Internacionalo • propagan- ginklavimo. ■''
da.” Bet tas ponas užsimeH 
kia ir nenori pripažinti tb

’ ■ ..(.h------------

(Daugiau žinių 5 pusi.)

1: ■
- <i ; «»•ja*.
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sPagai iaus!
Kaip skaitytojai matys pirmam šitos “L.” laidos pusią*- 

py j, j jungtinių Valstijų prezidentas Rooseveltas pasiuntė 
Sovetų Sąjungai laišką, kviesdamas ją pradėti derybas- 
pasilįįrimusl Sovietų prezidentas d. Kalinių atsakė Mr. 
Roc ^veltui, kad Sovietai Sutinka .jas pradėti ; įr siunčia 
Wa jjnngtonan savo atstovų raudonąjį diplomatą d. Lit
vin ;^ą. Vadinasi, pradeddmr koŪliretūs žygiai del So
viet ^pripažinimo. H H < ’ <' ;

I 16-ką metų Amerinds imperializmas nepripažino, 
kac t gyvuoja tokia šalis, kaip* Sovietų Sąjunga, budavo- 
jan į>socializmą—mirtiną priešą kapitalistinės.sistemos. 
Ne įjrk nepripažino, bet darė viską, kad Sovietų Sąjungą 
surakinus: pirmiau intervencija, paskui boikotu, paskui 
visokiais kitokiais skymais. Bet viskas veltui. Prie sun
kiausių sąlygą, darbininkų valdomas kraštas valiojo ap< 
siginti nuo interventų, atstatyti sugriautą ūkį, susistip- 
rintjjįr atsistoti kelyje linkui socializmo, šiandien Sovie
tų Sąjunga (ir tai pripažįsta kiekvienas) yra pilniausiai 
nepaklausoma šalis, kaip ūkiškai, taip ir politiškai. Nau
ja s&tema, naujas pasaulis, kurio stiprėjimas verčia pa
matas senojo pasaulio.

Istorija pasikartoja.
Kuomet Jungtinių Valstijų žmonės ęukilo prieš Angli

jos imperialištus (1776) ir patiekė pagrindus kapitaliz- 
muy tai feūdalistinė carištinė Rusijos valdžia atsisakė 
pripažinti Amerikos valdžią per 33’metus! Feudalai ir 
carąi? tuomet argumentavo, kad jie megąlį pripažinti 
Amerikos, katĮangiji skelbia, jog’“visi žmonės lygūs,” ka- 
danjgj ji atisakanti carų ir karalių. įtai buvo feudalizmo 
kova'su kapitalizmu. Šiuo t Alpu stipriausia kapitalistinė 
šalinį Amerika'dėjo visas pastangas, kad nepripažinti Sįq-‘ 
vietį Sąjungos/kuri panaikino žmogaus žmogum išnau- 
dojiįną, kuri patiekė pagrindą šodializmui. i Tai kova tar
pe plunkančio kapitalizmo ir augančio komunizmo!
,.. T’icįiaus, kaip Amepkps kapitalizmą^. kadaise privertė 
griūvantį feudalizmą priį)a%Jnti jį, taip šiandien augan
tis j&munizmas nriverčia kapitalizmą padaryti tą patį!

Nereikia, (Jraugaį, skaitytojai,/apsigautiir manyti, 
kadJRooseveltb' valdžia Jš geradarystės pripažįsta Sovio-.- 
tų Sąjungą. Nereikia manyti, kad bile kapitalistinė šalis 
pripažino Sovietų Sąjungą dek to paties. Ne ! Griūvąs 
kapįjtalizmaš, krizis, į kurį kapįtąlizmaš yra įbridęs, pri
verčia kiekvieną kapitalistinę šalį pripažinti Sovietus ir 
su jaij; skaitytis.

Jungtinių Valstijų imperialistai mato, kad pripažinus 
’Sovjįętus, jie galės šiek tiek daugiau savo prekių iškišti į 
SSSR, jie gal galės išbristi iš tO.krizio. Jie mato, l^ad 
Sovietai yra pasaulinė pajėga. Ten būdavo jamas socia
lizmas. Prie tos greitos statybos reikalinga dar ir iš ki
tur'įvežti mašinų, kad greičiau pastačius savo pramo
nes pakėlus visų darbo žmonių, visų savo piliečių gy
ventą ant ąugščiausios lygmalos kaip tik galima. To
dėl !tie tik Jungtiniu Valstijų, bet ir kitų kraštų fabri- 
kanXki deda didelių pastangų prisitaikyti prie Sovietų ir 
daryti su jais biznio, nepaisant, kaip jie neapkenčia So-

bereikia, pagaliaus, manyti, kad Jungtinių Valstijų 
' ipį^ialistąb pripažinę Sovietų Sąjungą, atsisakys nuo 
1 wife prieš ją, nuo skymavįmo, nuo ruošimosi į karą. 
I 3!ft'Ruoši$ą$i& į imperialistinį karą ir visųpirmiausiai 
į katą prieš Sovietus, eis kaip ėjęs; faktinai, tai bus. dar 
labrau paspartinta. Su tuo juk kapitalizmas neišeis iš 
krii(6. Atp^tfČ! Kuomet Sovietų Sąjunga stiprės, kuo-

i labiau augs ir gerins sayo piliečių gyvenimą, 
tekinių kraštų darbo žmonių gyvenimas vis blo- 
rH; {Tąk: vers kapitalizmą j ieškoti būdų sunai- 
iyįęįp-isavo didžiausio, mirtino priešo!

darbininkai privalo budėti!
Šiį SovieįųlBąjtmgos laimėjimas privalo kiekvieną dar

bininką paketinti pyią. vęikimp, besiorganizavimo iri ko* 
vos juries imperialism^, prieš ‘karą ir fašizmą!
v’ '
Sovibty Stratosfejririio ’
BaBuio Laimėjimai
Tapitf Patvirtinti

dfin

Kalbasi Žemė su “Dangum”
■ Pereitais metais iškilo 
šveicaras mokslininkas Pic
kard į orą 53,153 pėdas ir il
gai buvo prapuolęs. Tai bu
vo augščiausias pakilimas. 
Rugsėjo 30 d., 1933 metais, 
sėkmingai pakilo Sovietų 
Sąjungos Raudonosios Ar
mijos baliūnas su trimis 
mokslininkais: Prokofjevu, 
girnbaum ir Gųdenov; iškilo 
veik 12-ką ‘amerikoniškų 
mylių, arbąi 6(0>369 pėdas. į 
orą, ikas sudaro 9,000 pėdų 
daugiau, kaip buvo iškilęs 
Pickardas. Sovietų Sąjun
gos mokslininkai .išbuvo ore 
8 valandas ir * 191 minučįų. 
Šis pakilimas į orą šutėikė 
neišpasakytai daug mokslui. 
Ant baliūno buvo radio prie
taisas, per kurį mokslinin
kai visa laika teikė žinias. 
Nuo žemės su jais ’kalbėjosi 
taipgi per radio aparatą.

Sovietų mokslininkai tu
rėjo su savimi ir parašiutus 
tam, kad jeigu sugestų 
lėktuvas, jie galėtų nusileis
ti. Taipgi jie turėjo ir ma
žų parašiutų, kad jeigu at
sisakytų radio aparatas tar
nauti, tai su jų;pagelba ga
lima būtų suteikt žinių.

Milžiniškas baliūnas bu- i tis pagal mūsų aparatus 17,- 
yo pripildytus lęngvbsniais 
už orą gazais. Po baliū- 
nu buvo pririštas metalinis 
apvalas baliūnas : (gondola), 
kūr buvo tyrinėtojai su vi
sais savo apartais.; Ant 
gondolos didelėmis raidėmis 
užrašyta: “S.S.S.R.” (Są
junga Sovietų Spcialibtinių 
Respublikų.)
: . į ' Pradžia

8 vai. 40 minučių iŠ ryto 
Raudonos Armijos orlaivy
no kpmandierius drg. Alks
nis davė leidimą iškilimui:

—I orą!
—Taip, į orą!—atsakė ba

liūno komandierius Proko
fiev.

Baliūnas pradėjo kilti, su- 
sirinkusi minia šaukė 
“Ura!”

Toliaus “Pravda” seka
mai aprašo baliūno iškili
mą ir jo dalyvių pasikalbė
jimą. Baliūno radio 
tą vadino “MARS,” 
mės radio stotį, per 
kalbėjosi su baliūno 
vadino “GAMS.”
“Mars” ir “Gams” Kalbasi

—8 vai. 45 m. Kalba 
“Mars.” Mes esame jau 3 
kiloihetrų augštumoje.

—8 vai. 55 m. Kalba 
“Gams.” Sveikiname! Lai- 
'mihgo^ keliones!. - į

. •—$ fvąl. F Į 5 - min. Kalba
- ‘‘Marš.” ’! Aparatai ; augštu-

apara- 
o že- 
kurią 
įgula, 

4

laipsniai žemiau zero. Vi
duje 22 laipsniai šilumos. 
Balasto išmėtėme 80 kilo
gramų. Žemę matome ge
rai. Baliūno viršutinėje 
dalyje gazų įkaitimas 75 

ar 
mes 
bai-

miau zero. Viduje gondo
los temperatūra yra norma
lė, nejaučiame nei šalčio, 
nei karščio. . š •

—Kalba “Gams.” Prie 
aparato Alksnis. Visus jū
sų pranešimus gavome sėk
mingai. Jūsų perdavimus 
girdime gerai. Linkime pa
sisekimo. Drg. Eideman 
klausia jus—kaip jaučia
tės? Jau dabar jūs esate 
augščiau pakilę,, kaip buvo 
iškilęs Pickardas. Sveikinu 
jus su nauju rekordu.

—-9 ival. 32 min. Kalba 
“Mars.” Klausomės. Apa
ratas rėkia ant viso kamba
rio. Jūs prašėte rečiau 
teikti jums žinias, tą daro
me. Aplaikėme žinią nuo 
Raudonos Armijos orlaivy
no komandieriaus drg. Al
ksnio. Mes esame 17 kilo-: 
metrų ir pusę augštumoje. į baliūno “Osaviachim” svei-

laipsniai. Praneškite, 
jūs matote mus ir kur 
randamės? Pranešimą 
giau, klausausi jūsų.

—Kalba “Gams.” , Jūsų 
žinias aplaikėme pilnai. Vi
są laiką tėmij ame baliūną. 
Jus matome gerai. Mūsų 
aparatai parodė, 11 valan
dą, kad jūs esate 24 kilomet
rai į piet-rytus nuo tos vie
tos, iš kur pakilote. Pra
neškite apie jūsų padėtį ir 
kiek laiko manote būti pa
siektoje augštumoje. Jūsų 
atsiekimai per radio per
duoti visai šaliai ir užsie
niui. Vadai ir įgula orinio

ir drg. Molotovui, pirminin
kui Sąjungos Sovietų So
cialistinių Respublikų:

Mes, įgula pirmo sovieti
nio stratosferą tyrinėjančio 
baliūno, savo pareigas atli
kome pilnai ir pranešame, 
kad “SSSR” sėkmingai pa
siekė augštumą 19 kilomet
rų arba 19,000 metrų ore. 
Mes pasirengę ir tolimes
niam tyrinėjimo darbui, kol 
užkariausime stratosferą.

Prokofiev—kbinandierius 
“SSSR.”

Birnbaum—valdytojas ba
liūno. ; r ;

i> j I • I ■

Gudenov — inžinierius.
—13 vai. ū min. ’Kalba 

“Gams,” Mes pastebėjome^ 
jūsų leidimąsi link žemės.

—13 vai. 16 min. Kalba 
“Gams.” Jūs dabar esate 
apie 50 kilometrų nuo vie- 

. tos starto, ties Bronnica. ’ 
Jūsų baliūųas eina į rytų- 
pietus. Nusileidimas aiš
kiai matomas. • Manome, 
kad nusileisite tarpe Bron- 
nicos ir Kolomnos.

—14 vai. 40 min. Kalba 
“Mars.” Mes povaliai lei
džiamės žemyn. Esame pil
ni energijos sėkmingai baig
ti mūsų žygį. Dabar mes j 
esame 17 kilometrų augš
tumoje.

—15 vai. 20 min. Kalba 
“Gams.” Įgulai baliūno 
“SSSR”. Aiškiai matome 
jūsų besileidimą žemyn. Vė
jas gelbėja jūsų prisiartini
mui prie Maskvos... Gali
mas daiktas, kad jūs nusi
leisite ' tarpe Monino ir 
Bronnicos. Ten pasiuntė
me reikalingą pagęlbą. Tu-, 
rime paruoštus orlaivius, 
kad paimti jus, kaip tik nu
sileisite, ir atvežti, į Mask
vą. Linkiu tolimesnio pa
sisekimo ir tinkamai nusi
leisti. Suteikite žinias jūsų 
augštumos ir leidimosi grei
tumo—Chripin.

—15 vai. 25 min. Kalba' 
“Mars.” Kaip mes augštai 
randamės ir kur, sulig že
mės aparatų? Laukiame at
sakymo. Pagal mūsų apa-j 
ratus, mes dabar randamės 
14 kilometrų ore.

—15 vai. 40 min. Kalba 
“Mars.” Mes dabar randa
mės 13 kilometrų ir pusė 
ore.

Laukiame ant žemės I
—16 vai. Kalba “Gams.” 

Priimkite pasveikinimą nuo 
“Pravdos:” “Pravda” karš
tai sveikina bolševikus-lakū- 
nus su nauju pasisekimu So
vietų mokslo, Sovietų tech
nikos. Laukiame jūsų ant 
žemės. ,Į jūsų nusileidimo 
vietą pasiųsta specialiai 
“Pravdos” k orespondentai 
automobiliais ir orlaiviais. 
Sveikiname!—Meklis.

—16 vai. 23 min. Kalba 
“Mars.” Kodėl neatsakote? 
Kaip augštai mes esame ? 
Nurodykite, kur mus neša? 
Pagal mūsų aparatus, mes 
dabar randamės 10 kilomet
rų augštumoje. .. .

1S LIETUVOS
Lietuvoj Plėšikai Nužudė 

Kunigą
Rugsėjo 27 d., 7 vai. va

kare, Šakėnų miestelio kuni
gui J. Barždžiui bevalgant 
vakarienę su gaspadine K. 
Juknevičiūte, staiga įsibrio- 
vė jų kambarin du apsimas- 
kavę plėšikai su revolve
riais. Liepė abiem atsigult 
ant grindų. Tarnaitė atsi
gulė, tai ją surišo, o klebo- 
naš atsisakė gult. Tada 
plėšikai užgesino šviesą, iš- 

I sive'dė kunigą į kitą kamba
rį ir grasindami nušausią, 
.reikalavo pinigų. Kunigas, 
p a s i n a u d o d amas tamsa 
kambariuose, leidosi bėgt 
pro duris, bet tuo tarpu vie
nas iš plėšikų paleido šūvį 
į jį ir kunigas krito ant vie
tos negyvas. Tada plėšikai, 
susiradę 100 auksinių rublių 
ir apie 1,500 litų, pabėgo į 
artimą miškelį.

Tai jau antras kunigas 
Lietuvoj nužudytas šiais 
metais. Praeitą vasarą kas 
tai girioj nušovė žinomą • 
žmogžudį kun. Olšauską.

kina jus su pasauliniu re
kordu pasiekimo augštu
mos. Linkime tolimesnio 
pasiseki mo ir laimingai 
baigti jūsų žygį—Alksnis, 
Eideman, Ch ripin, Ilin, 
Vangreim.

—12 vai. 13 min. Kalba 
“Mars.” Išmetus balasto, 
mes pasiekėme augštį 18,- 
400 metrų. Oro spaudimas 
51 milimetras. Mechaniz
mas išmetimui balasto vei
kia gerai. ' Dangčiai gazų 
kontroliavimui veikia ge
rai. Baliūnas pilnas pripil
dytas gazais. Per prietaisą 
mes matome gerai baliūno 
vidurį. Sveikiname gumos 
darbininkus fabriko No. 39. 
Sveikiname ir kitus SSSR 
technikus ir vadovus. Dė
le a v o j ame “Osaviachimo” 
įgulai už pasveikinimą. Lin- 

■ kime jiems atlikti sėkmin
gai jū žygį. Mes jaučiamės 

i gerai. Jūsų radio žinias ąp- 
laikome pilnai.

—Kalba “Gams.” Jūsų 
radio gavome. Jus girdime 
gerai. Džiaugiamės, kad 
jūs pasiekėte 18,400 metrų. 
Praneškite, kiek išeikvojote 
balasto ir kada rengiatės 
nusileisti. — Alksnis, Eide
man Chripin.

—-MeSj oria ivininkystės 
darbininkai ir starto darbi
ninkai, sveikiname pirmą 
Sovietų baliūną, tyrinėjantį 
stratosferą.—Raivičer, Al- 
tovski, Malčanov, Beliakov, 
Selimov,i. Garakanižde ir 
Skripicin.

į 19 Kilometrų Augštumoje 
sveikįnimas nuo spaudos —vaI- 45 min. Kalba 
darbininkų. Jūsų atsieki- “Mars.” Pranešame Alks- 
hriaj yra atsiekimai mūsų i nmi fir Chripinui, kad , mes 
darbininkiškos šalies. Svei- j esame 19 kilometrų augštu- 

a’tstovai nuomoje. Oro spaudimas 50 
“Ža Industrial!- hiįl. Jūsų radio visus gau- 

“Kom- name. Prašome atydžiai 
” sekti mus nuo žemės. Lau

kiame jūsų žinių.
. —12 vai;‘50 min. Alio!

Kalba “Mars.” Augštuma

Išlaukinė temperatūra 46 
laipsniai žemiau zero. Į orą 
kylame* apie metrą į vieną 
sekundą. Mes 
jaučiamės.

—9 vai. • 58
“Mars.” Jūsų 
me.

visi gerai

min. 
radio

Kalba 
gavo- 

Sveikiname. Oro spau
dimas 60 milimetrų. Augš-

900 metru. Prisilaikome 
jūsų patarimų. Sveikiname 
iš baliūno “SSSR” visus. 
Oras geras. Viduje pas 
mus šilumos yra 14 laipsnių 
(Celšijo); Gondolos pusė, 
kuri ,yra atkreipta į saulę 
karšta, o kita šalta, bet ne
labai. Dabar sukame gon
dolos kitą pusę į saulę, kad 
vienodai būtų ji kaitinama. 
Kalbėkite. Klausomės jūsų.

—Kalba “Gams.” Prie 
aparato Alksnis. Jus gir
dėjome puikiai. Sveikina-1 
me “SSSR” įgulą—Proko- 
fievą,Birnbaumą ir Gudeno-i 
va. Jūsų radio apie pasie
kimą 17,900 metrų gavome. 
Džiaugiamės jūsų pasiseki
mais. Praneškite, kokia 
temperatūra išlaukinėje pu
sėje, taipgi kiek panaudojo
te balasto. Ką jūs matote, 
kaip matosi jums žemė, ant 
kiek įkaitę gazai viršutinė
je baliūno dalyje. Linkime 
tolime snių pasisekimų — 
Ąlksnis ir Eideman.

—10 vai. 22 min. Kalba 
“Mars.” Jūsų radio gavo
me pilnai. Atsakymą gau
site neužilgo, kaip viską pa
tikrinsime.

—10 vai. 30 min. Kalba • 
“Gams.” Karštas jums pa-

žiauriai Nubaudė Streiko 
Vadus

• Kaune ir Jonavoj šią va
sarą streikavo baldų fabri
kų darbininkai, reikalauda
mi algų ir žmoniškesnių są
lygų darbe. Už fabrikantus 
stojo fašistinė Smetonos 
valdžia. Kaune streikas jau 
užbaigtas, o Jonavoj dar te
bekovoja darbiųinkai. Po 
streiko Kauno komendantas 
surankiojo visus 
nius, laike streiko 
kus ir smarkiai 
Viso nubaudė 12
kų įvairiomis bausmėmis: 
nuo 1,000 litų pinigais arba 
mėnesiu laiko kalėjimo, iki 
3,000 litų arba trijų mėnesių 
kalėjimo. Streikieriai, žino
ma, pasirinko kalėjimo bau
smę. •• ,

aktyves- 
darbinin- 
nubaudė. 
darbinin-

Mokestys už šunis
Kauno miesto savivaldybė 

už pirmus 8 šių metų mėne
sius gavo pajamų už šunis 
.13,800 litų. Mokestys už 
šunis yra tokios: už “paka- 
javo” šuniuko ar šunies lai
kymą 24 litai metam, o už 
kiemo šunį—12 litų metam. 
Delei perdidelių mokesčių 
Kaune šunės žymiai nyksta. 
Pavyzdin, kaip parodo šu
nų registracija, tai šiemet 
šunų Kaune 800 mažiau, ne
gu buvo užpernai.

Kaimo gyventojai taipgi 
turi mokėt už šunis: kiek
vienas šuo turi nešiot me
dalį, nelyginant, kaip vals
čiaus viršaitis. Už šuns me
dalį reikia mokėt 2.50 lt. 
metams.

kiųą jūs 
, M ' (C

“Techniki,”
“Tass

ir “Sojuzfo.to;”
67 Laipsniai šalčio

—11' vai. 2 min. Kalba' ta pati, 19 kilometrų. Ba- 
“Mars.” Klausykite, šutei- liūnas/ laikosi' gerai. Pasie
kiame .žinias. Jūsų radio kerne ‘lubas/ tai yra augš- 
gavome gerai. Užrašykite čiau jau negalime kilti, 
davinius: Įgula “S S S R” Rengiamės prie nusileidimo.

15 kilbmetrų.' dąl^kinė^pranėša Raudonos Armijos Perduokite sekamą mūšų 
temperatūra 55 laipsniai že
miau zero. \ '

—9 vai. 25 min. Alio!
Kalba “Mars/l.. Aukštuma
jau 17;200 hietrų.’ "Išlaukinė
temperatūra 54 laipsniai že-

mą jau rodo 10 | kilometrų. “Pravdos 
IšlaUkirjfe'tterf^ęHMra 55 zaciju,' ______ ,
jaiįfeniai > žemiau šomolskaja Pravda
žfei’bi ‘ r
į. —9 vai. 8 minutės. Kal
ba “Mars.” Augštuma yra 
12 ' kilometrų. Išlaukinėje

'apie 11.8 mylių. Tai sumuš- j 
tas visoks iki šiol žmonijai į 
žinomas rekordas iškilimo į ' „, e.., .. v. 
erdves. Sovietų mokslas dar P^e 60 laiPsnilJ žemiau 

įkartą laimėjo.
MĄSKVA. — Mokslinin

kų grupė padaru pertikrfni- 
mą visų rekprdųr apie Sovie
tų styatosferinio baliūno pa- 
kiliitfą į orą. Pasitvirtino, 
kad - balionas bųvQx įskilęs į 
*'rštf ant; 19'* kilometrų virs

SUDEGĖ DŲ KŪDIKIAI
. •. •” J f i. ' .i 'K ' .i

greenbrook, N: j. — 
Spalių 18 d. gazolino stoties 
gaisre žuvo du kūdikiai Bu- 
rafti: šeimynos. Trė&ą iš-

jūrų paviršiaus—tas reiškia gelbėjo motina.

zero. . • .
—9 v^l. 14 min. Alio! 

Kalba “Mat's.” Augštuma

1 ..... . ==
gai. Baliūno įgula sveika 
ir pilna ūpo. Reikalingi 
žygiai, kas liečia baliūną ir 

Tai buvo paskutinis pasi- įgulą padaryti.
Taip atliko Sovietų Są

jungos mokslininkai
džiausį iškilimą į stratosfe
rą,'kokio iki šiol dar žmo
nija nežinojo. Bolševikai 
nugali' kapitalistinį1 pasaulį 

SSSR” nusileido netoli Ko- ne vien ekonominiame Ša-
lomnos ir vienas ketvirta- lies sutvarkyme, bet ir mok- 
dalis versto nuo Kolomnos šio srityje. • 
fabriko. Nusileido sekmin-,

orlaivyno komahdieriui drg. pranešimą drg. I. Stalinui, 
Alksniui. Aukštis, pagal sekretoriui Sovietų Sąjun- 
mūsų aparatus, tas patsai gios Komunistų Partijos, 
Oro spaudimas 60 milimet- drg. VoroŠilovtii, komisarui 
rų. Baliūnas štbvi ramiai. Raudonos Armijos, Raudo- 
Išlaukinė temperatūra 67 no Laivyno ir Orlaivyno,

kalbėjimas. Oro baliūnas 
nusileido žemyn ir 18 vai. 
5 min. iš Kolomnos radio 
bangos pranešė: ,

—Kolomna, 18 vai. 5 *m.; 
17-tą valandą bąliūnas

di-

D. M. šolotnskas.
I
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Trečias Puslapis

KONCERTAS
Po Programai Šokiai. Koncertas Prasidės 3:30; Šokiai 7 Vai. Vak.

SEKMADIENI
NOV 933

LAPKRIČIO
OperetiškąAktą

Duos
Newark JaiitaioSį

ANNA KLYMKOWSKA, sopranas 
Pasižymėjusi Conn, valstijoje dainininkė, ui Vad. B. Šaknaitei

William Norris
Orkestrą

.. Iši Kavalku
Grieš Šokiams
įvairius Kavalkus

K. MENKELIUNIUTĖ, dramatiškas sopranas 
šiame koncerte ji parodys savo išsilavinimą, kaipo 

profesionalė dainininkė

Koncertas Atsibus
i

os Šios G r up e s .K

LABOR LYCEUM SALEJE,
Mainierių Sekstetas iš Shenandoah, Pa.
Merginų Sekstetas iš Brooklyn, N. Y.

949 Willoughby Ave Vyrų Oktetas ir
Brooklyn, N. Y

Brooklyn Aido ChorasPrie Myrtle Av.L Stoties

NICHOLAS KARLASH, 
basas, garsusis operų daini
ninkas, kuris stovi lygiai su 

Šaliapinu.

Brooklyno Aido Choras, kuris dainuos šiame koncerte revoliucines dainas

Įžanga 50c ir 75c. Prašome iš Anksto Įsigyti Tikietus ir Laiku Bukite Svetainėje

V ‘

v;■.■■■ ’i

DRG. KUZMICKAS 
iš Shenandoah, Pa., kuris 
dalyvaus mainierių kvar
tete ir dainuos mainierių 

solo.

A. VIŠNIAUSKAS, barito
nas, nuoširdus rėmėjas dar
bininkiško judėjimo savo 
talentu, kaipo dainininkas

j
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PAVASARIO KOVA LTRUMPMEN0S

(Trijų paveikslui dramatinis etiudas).
Kaip skaitytojai matys, “Pavasario 

Kova” yra ryškus vaizdas to, kas de
dasi Sovietų Sąjungos kaime; kaip dir
ba kolektyviečiai ir kaip visaip trukdo- 
sabotažuoja darbą klasiniai priešai, 
buožės ir jų agentai. “Pavasario Ko
va” vertėtų perskaityti kiekvienam. 
Jis galima ir vaidinti. Menininkų Są
junga pagamins jį vaidinimui ir drau- 

Y gai, norį “Pavasario Kovos,” lai krei
piasi į Meno Sąjungos centrą (46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

“Laisvės” Redakcija.
; VEIKIANTIEJI ASMENYS:

Jurgis—dirbtuvės darbininkas.
Mikalojus—kolektyvo valdybos pirmininkas. 
Klimas—Mikalojaus brolis—pavienis ūkininkas. 
Akulina—jo žmona.
Ona—komjaunimo kuopelės sekretorius. 
Vosylius—demobilizuotas raudonarmietis. 
Nevalyvas—kolektyvo valdybos sekretorius. 
Komjaunuolis.
Kolektyvietis.
Kablys—remontinės brigados brigadierius

. kietis).
2 buožės (kulokai).

PAVEIKSLAS PIRMAS
šalia Klimo pirkios. Prievakaris. 

REGINYS PIRMAS
KLIMAS (sėdi, skaito laikraštį)—“...už tvir

tą kolektyvinį arklį, prieš buožę, prieš oportu
nistą—buožių agentą.” ,

—Už tvirtą arklį.. . reiškia pravirto su savo 
mašinomis. Tpriu! Nepaveža... “žemai lenkia- 
mė.s arkliukui - juodbėriukui. Ech-che-che.. . 
Apibendrino, paliko kolektyvinis, o ne juodbė- 
riukas. Pagal skambutį, kaip nustatyta, pie
tauk, susirinkimai... posėdžiai... tempai... 
lenktyniavimai... Ne, ne, ne. Aš individualas! 
O kolektyvizacija—liuosanoriška.
> {Mikalojus skubiai eina pirkion. Klimas šau
kia jį) Mikalojau! Mikalojau! Mūsų kolektyvo 
pirmininkui vis nėra laiko. “Prie pavasario sė
jos kampanijos prisirengimas.” Namie jau ir 
negyvena. Na, koks jis man brolis? Kplekty- 
viętis... O gudrus, -šuns snukis.įNfeveltui jis 

r-ir pirmininkas—kolektyvo šeimininkas; ■ Tik bė
ginėja, blaškosi: “reik sėti, pakelti derlių.” O 
sėklų nėra... Čia ir pas kiekvieną pirmininką 
galva apkvaiš. (Žiūri laikraštin). Štai tau ir po
litika: javus išvežė, o dabar duok dar ir sėklas! 
Kaip tai yra—ir išvežė ir vėl duok? E, čia so
vietų valdžioj matyt spraga, maty^ ji pradėjo 
gesti. Bet ir tos valdžios, kas t£i, nesimato... 
Koksai tai darbininkas iš miesto—Jurgis, kokia 
tai mergšė, Ona, štai tau ir visa valdžia. Ar gi 
tai valdžia? Dabar turbūt tik ir valdžia VCIK’o 
ir dr. Kalininas, nes visi pas jį eina. Taigi nu
važiuoti ir pasakyti: drg. Kalinine, javus išvežė, 
sėklų nėra, nėra kuom sėti—leiskit pavasario sė
jos kampaniją norints kartą amžiuje padaryt 
išeigine, poilsio diena.

REGINYS ANTRAS
(ZŠ pirkios išeina Akulina).
AKULINA.—Klimai, duok šen laikraštį. 
tCLIMAS.— Ką? Kam jis tau reikalingas?

Lifcbezo dar nebaigė, o jau už laikraščio grie
biami.

AKULINA.—Kuriems galams jį skaityti? 
Krosnį pakurti.

KLIMAS.—O, tas galima (duoda). Palauk, 
tuojau baigsiu skaityti. Tu paklausyk: “nes tik 
turėdami tinkamus žemės ūkio padargus ir svei
ką arklį, kolektyvai gali ir privalo laiku užbaigti 
bolševistinę sėją.” . .

ĄKULINA.—Skaityk, skaityk, žmogau, laik
raštį, gal pagudrėsi, tai ir į kolektyvą užsirašysi, 
kaipo susipratęs.

KLIMAS.— Kas gi čia dabar, tavo nuomone, 
aš kvailys? Laikraštį aš skaitau taip sau, pra
mogai. Ir ko tik ten neparašo įvairūs popie
riaus gadintojai.. , Vis apie buožes ir kenkėjus— 
žalotojus ir į ir tą pliauškia...

AKULINA.—Kenkėjai... ir tokius išgalvoja. 
Na, kad ir mūsų kaime—iš kur jie gali atsiras
ti? Turčius nubuožino, neturčiaf išnyko... Me
luoja ...

. KLIMAS.—žinai, ką aš pamaniau. Mačiau aš 
vieną kenkėją-žalotoją. Mokytojas—buvusis po
naitis, dar pas mūsų poną. Kiek jis per vieną 
vasarą merginų sužalojo. O tai kenkėjas-žalo- 
tojas. Dabar turbūt, kur nors, laikraščius ra-

AKULINA.-^-pad tu surugtum, bjaurybe, jei- 
bininke! Ką tu jam nesakyk, jis tau savo pliau
škia (ei\, pirkion).

KLIMAS.—Ghe-che senukė.
REGINYS TREČIAS

(Įeina susinervavęs Jurgis ir Nevalyvas.) 
JURGIS.—Velniai žino kas darosi! Dienos

metu! Viešai! Ir nieks nepastebėjo.
NEVALYVAS.—-Jfl s; draugas Jurgi, perdaug

(vo

'te __. Jk -----

Aš sakau, kad šis

Kadaise Kaune susirgo 
Jieva Vai tekūnai tė. Kuni
gų palaikoma Zitos draugija 
ją prižiūrėjo-slaugino. Be- 
slaugindamos, tūlos zitietės 
Jievą mirtinai sumušė neva 
už teršimą lovos. Del to iš
kilo didelis skandalas. Di
delė didžiuma zitiečių, kad 
ir būdamos tikinčios, sukilo 
prieš tokią dr-jos tvarką ir 
jos valdybą, kurios prieša
kyje stovi kanauninkas kun. 
Dogelis. ! Keletas susirinki
mų buvo išardyta zitiečių 
protestais. Įsikišo arkivys
kupas Skvireckas, sumobili
zuodamas visas kunigų pa
stangas. Šiaip taip, mato
mai, pavyks sukilimą nuga
lėti, bet tie baisūs darbai 
vistiek nebus nuplauti. Ku
nigų “Rytas” smarkiai iš
keikia zitietės, kovojančias 
prieš tąjį žiaurumą.

tonu, bet jį keisti, sudarant 
įvairumo intonacijoj. Nesi
jausti kaip ant žarijų, bet 
stovėti prieš publiką ramiai, 
pasitikinčiai.

Jaša Heifitz, žymusis pa
saulio smuikininkas, važiuos 
į Sovietų Sąjungą koncer
tuoti. Ten išbus apie 6 mė
nesius. .Heifitz gimęs’Vil
niuj. šių žodžių rašytojui 
teko keletą kartų girdėti ir 
matyti Heifitzą griežiant. 
Tai vienas iš keletos virtuo
zų pasaulyj.

Į Sovietų Sąjungą važiuos 
ir Kipras Petrauskas kon
certuoti. Ten jau senai Ma-

gi

nesisielokit, neaimanuokit.
dalykas, taip sakant, absoliučiai...

JURGIS.—Gana! Girdi! Pakviesk jį greičiau.
NEVALYVAS.—štai jo brolis. Klausyk, Kli

mai, Mikalojus—namie?
KLIMAS.—Brolis? Jeigu pirkioj—tai namie.
NEVALYVAS.—Pakviešk jį čionai, tiktai 

greičiau.
KLIMAS.—O kas ar užsidegė?
NEVALYVAI.—Skubus reikalas, taip sakant, 

negaištinas.
KLIMAS.—Jeigu skubus, tai aš akies mirks

niu (eina).
• ■ ' i * ’ | i • , • - b

JURGIS.—Ant kiekvieno žingsnio galima su
silaukti kenkimo. Priešas panosėje,, o’ jūs* vienu 
balsu šaukiat:—nevietinis, nevietinis! Tad kas 
gi?

NEVALYVAS.—Mat, draugas Jurgi, iš ša
lies, taip sakant, tai neva, rodos, kad buožės ar
klių ir neliečia, nes tai absoliučiai aiškus daly
kas,’ tai, taip sakant. . . •

REGINYS KETVIRTAS
(Išeina, iš pirkios Mikalojus, paskui Klimas.) 
MIKALOJUS.—Kas atsitiko, draugai?
NEVALYVAS.—Čia, galima sakyt, naujas 

įvykis. Dauboje radom tris absoliučiai padvėsu- 
| sius arklius.

MIKALOJUS.—Ka?
JURGIS.—Ne padvėsusius, drauge Nevalyve, 
užmuštus. Jūs sakykit teisybę!
MIKALOJUS.—Liūdna naujiena. Bet kas tą

padarė? Ir tokiuo laiku, darbymety, kuomet 
arklį reik saugoti, kaip akį kaktoje.

JURGIS.—Aišku, kad tą padarė tas, kas nori 
nutraukti mūsų sėjos kampaniją. Jis gerai ži
no, kaip brangus tokiuo laiku arklys.

MIKALOJUS.—Tikrai taip. Ką besakysi. 
Priešąs nemiega, įykoja, jis dairosi į visas pu
ses, kad kur tiktai galima skaudžiau suduoti per 
kolektyvą.

JURGIS.—Vagis randasi čia-pat. čia—savas 
vagis!

NEVALYVAS.— Ir ko tik jūs' nesugalvosit, 
draugas Jurgi. Ir kas-gi čia dabar iš mūsų ko- 
lektyviečių išdrįstų tokį dalyką padaryt?, I Juk 
Ikiekvijenam gaila savojo arklio. . Absoliučiai gy- 
tvas sutvėrimas. Kaip sau norit, o tą padarė ne 
vietinis! Pas mus, taip sakant, visi žmonės pa- 
tikimi4

KLIMAS (visą laiką klauso.; Užsiidomavo, pri
eina).—Apiė ką jūs čia, draugužiai, kalbate, kuo 
taip susirūpinę? Arklys? Kuinas? Kaip čia 
bar?... štai jūs, draugas Jurgi, iš miesto, 
dos iš pat traktorių dirbtuvės?

JURGIS.—Taip, iš traktorių dirbtuvės.
KLIMAS.—O susirūpinę del arklio... Nesu

prantama. Aš štai skaičiau laikrašty, kad jūs 
“smarkiais tempais žengiat tiesiog prie socializ
mo?” Kam gi jums arklys? Gi traktorium grei
čiau prieisi prie socializmo.

MIKALOJUS.—Keistas tu, Klimai, nesupranti 
esmės.”

JURGIS.—Blogai jūs, Klimai, skaitot laikraš
čius, kad taip suprantat socializmą. “Mes einam 
prie socializmo.” O jūs?

KLIMAS.—O mes dar iš šalies pasižiūrėsime...
JURGIS.—Tas ir blogai, kad iš šalies.
KLIMAS.—Nebent jau traktorium pavėžėsite...
MIKALOJUS.—Tu, Klimai, geriau patylėtum, 

jeigu nieko nesupranti ir neįvertini arklio.
KLIMAS.—Kas? Aš? Kaip tai!
JURGIS.—Klimai, ar jūs skaitėt, laikrašty 

apie, tai, kaip yra brangus mums arklyst? Ypač 
dabar, laike tokios svarbios kampanijos.

KLIMAS.—Hm...
JURGIS.—žinokit, kad mūsų srity, pavyz

džiui, Šioje pavasario sėjos kampanijoj, ark
liams išpuola trys ketvirtadaliai visų lauko dar
bų. ’* ’’ a

KLIMAS.—Aha... Kaip gi tai yra?!
MIKALOJUS.—štai ką, draugai (mąsto). Aš 

apsiimu išaiškint į visą teisybę^ Neatidėliojant, 
tuč-tuojaus. Eik^t, draugai, kolektyvo valdybės 
raštinėn aš jus .pasivysiu (dina pirkion).

JURGIS.—Smarkus. ’ ' ‘ ■ J
(Paskutiniuoju išeina Jurgis, priešais jį per 

sceną praslenka buožė. Jurgis, įtartinai į jį pa
sižiūrėjęs, nueina).

NEVALYVAS.—.(eidamas).— O tai situaci
ja!

da- 
ro-

71 ■ ' REGINYS PENKTAS
KLIMAS (vienas).—Aha, atsiminė apie arklį. 

Brangus mums arklys! O koksai gi velnias pa
liko juos prie dąubos? Gi patys kolektyviečiai. 
Patys šeimininkauja... Kad gi aš vesčiau savą
jį kaštaną į kolektyvą? Nesulauks k Bene jie 
įvertina arklį*?
reik prižiūrėti, kaip kūdikį, auginti kaip gėlę 
kad pakinkytas jis nenuleistų galvos, oi ’ ’ ' 
ir linksmai sužvengtų: “i
kinkyk jį ir pavasarį ir rudenį—visuomet (įeina 
pirkion).

raso
Conn.

Tūlas A. Viznis 
“Naujienom” apie 
valstijoj įvykusią SLA 4-to 
apskričio konferenciją (An
sonia, Conn.). Jis sako:

čia buvo visko: juokų, aša
rų,—na, ir dantų griežimo. 
Netrūko ir gėdos, tik gaila, 
kad ne visi mes gėdą pažįsta
me.
Žinote del ko tas viskas? 

Del $90! Reikia atsiminti, 
^ad nesenai $1,200 to apsk
ričio pinigų vienas tėvynai
nis sutačijo! Bet tie $90— 
tai jau nauja suma.

Michael Gold, rašo “Dai- 
y Workeryj” ‘ apie mūsų 
kalbėtojus ir
Patsai rašytojas d. Gold yra; 
abai geras kalbėtojas. Jo 
jaties pareiškimu, laike pa
starųjų dešimt metų, jis yra 
jasakęs virš 500 prakalbų. 
Jauniems kalbėtojams rei
kėtų paskaityti tie jo straip
sniai (tilpo už • 
ketvirtadienį ir penktadie- 
nį)„ '

amerikietis žymusis orkest
rų diriguotojas, Albertas 
Coates. Be abejo, kad se
kančią žiemą dar visa eilė 
pasaulinio maštabo žvaigž
džių aplankys Sovietus 
savo talentais.

Prieš
rptestuos
lb. Ritchie
TIMO RE, Md,

SU

Gal kaip kas pasakys, 
rai, bet juk tie artistai 
vyksta ir į Ameriką. Taip, 
jie atvyksta. Bet kas čia jų 
darbais gėrisi ? Pertekliuj 
gverstanti • buržuazija. O 
Sovietų Sąjungoj kiekvienas 
žymaus menininko- atsilan
kymas fcyra sunaudojamas 
masių kultūrinės lygmalos 
kėlimui; meno darbo žmonė
se gilinimui, apškritaų nes 
ten jų koncertus lanko dar
bininkai.

at-

R. M.

Iš Priešfašistinio Komiteto Veikimo;
Chicagietės Išpildė Savo Kvotą

Minint pen kiolikmetines 1 ižd. draugės S. Sasnos var- 
sukaktųves nuo įsikūrimp ...... K1
Lietuvos K. P., chicagiškis 
LDSA trečias apskritys nu
sitarė sukelti 50 dol. para
mai L.K.P. ir iššaukė brook- !
lyniškį LDSA pirmą apskri
tį į draugiškas z, lenktynes. Į 
Pirmojo LDŠĄę, apskričio Į 
draugės, chicagiečių iš- i 
šaukimą į lenktynes pri-1 
ėmė. Rezultatai tų lenk
tynių štai ką parodo. Lai
ke pastarųjų dviejų savai
čių. draugė Skeberdytė LD 
S A trečio apskričio'sekreto-

du ir blankas ir money or
derius prisiųskite sekr. J. 
Weiss, 857-55 St., Brooklyn,

J. w.

Gali Mušti Darbininkus, 
bet ne Arklį

re prisiuntė pluoštą blankų 
su aukomis, kurias surin- apie musų . v. , .

klanwfoins lko slos draug'es; J- Skeber- klausyt_ojus.jdyt. ?385; D Slavinskienė 
$1.70; A. Ruc®skienė $1.60;
H. Strumillo 45 centus; A, 
Dočkienė $3.25; V. Zavec- 
kienė 25 c.; A. Stukienė 
$1.90; K. Sokienė $1.00 ir 
K. Kelly $1.20. LDSA 9

trečiadienį, kP- paaiįtkojo $2.00 ir LDSA

Jis suranda, kad tūli mū
sų draugai rengia prakal
bas, užmoka kalbėtojui lė
šas ir nepaiso, ką kalbėtojas 
pasakys. Rengia, daro iš
gąsčius, kad tik surengti. 
Dalis nuolatinių klausytojų 
ateina į prakalbąs, nepaisy
dami, dažnai net neklauso, 
xą kalbėtojas sako. Kalbasi įa neį cento, 
tarpe savęs, vaikšto pasie
niai^, nuduodami, kad jie 
viską jau >žiną. Šitokioj at-, 
mosferoj ir kalbėtojui sun
ku: Jis, rengęsis prie prakal
bos nuoširdžiai, važiavo, ei
kvojo laiką ir mato, kad jo 
darbas neįvertinamas.

3 apskritys $5.00. Viso su- 
•daro $22.20. Su pirmiaus 

| prisiųstais pinigais per drg. 
Skeberdytę gauta viso $53.- 
50. Reiškia draugės chi
cagietės savo kvotą išpildė 
ir su kaupu. Bet tai dar 
neviskas. P a s k u t iniame 
laiške draugė Skeberdytė 
rašo, kad jos dar daugiaus 
prisius*. Na, o kaip su 
brooklyniškiu pirmuoju ap
skričiu? Kol kas dar negau- 

__  _ Bet tai dar 
nereiškia, kad jos nieko ne
veikia. Jos, ant kiek teko 
man sužinoti, darbuojasi iri 
ant syk pasirodys su stam
bia auka. ......

Aplaikyta nuo J. Daubaro

• Labai daugelyj vietų ir 
jas lietuvius yra panašiai. 
Prakalbos rengiamos piktai 
;arsi atbuvimui kokios tai 
būtinos pareigos. Del to jos 
negyvos, dažnai be ūpo. 1

*
Kalbėtojam d. Gold pata

ria nekalbėti ilgiau vienu 
atveju, kaip. 45 minutas.

E- bandyti prisiruošti
am Irnnilri murinki L-aip Cele ' ” ’

j budriai taip> kad per tą lalką galg' 
i-go-go-gb”! O, tąsyk ius išreikšti; daug. Po 45

(Tąsa bus.)

. Po 45 
minutų atydaus klausymo, 
•bile žmogus ima atbukti, 
nepaisyti. Nekalbėti vienu

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo delegacija, va
dovaujant nacionaliam sek
retoriui d. Patersonui, vyks- 4 
ta į Annapolis, kad užprote
stuoti prieš nulinčiavimą 
negro darbininko Armwood. 
Delegacija protestuos prieš 
gubernatorių Ritchie, kuris 
neparūpino apsaugos sua
reštuotam darbininkui ir lei
do gaujai jį nulinčiuoti.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas bus 

trečiadienį, spalio 25-tą d., Kliubo 
svetainėj, 376 W. Broadway, kaip 
8 vai. vakare. Neatbūtinai visi da
lyvaukite, kadangi yra labai svarbių 
dalykų aptarti; taipgi bus balsavimas^- 
Centro Komiteto.

Sekr.
(250-251)

NEW BRITAIN, CONN.
Pranešimas visiems “Laisves” 

skaitytojams ir rėmėjams yra šau
kiamas susirinkimas ant 26 d. spa
lio (October), 7:30 vai. vakare, Dar
bininkų Centre, 58 Church St. Malo
nėsite visi atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai, nes bus apkalbama visų 
darbininkų bėganti reikalai. Bran
gūs draugai ir draugės! Mes visi 
jaučiame kaip mus spaudžia valdan- 

i Čioji klasė. Todėl visi atsilankykite 
ir savo draugus pakalbinkite ir at
siveskite į augščiau minėtą susirinki
mą; bus diskusijos įvairiais klausi- 

1 mais kiekvienas turės progą išsi- 
■ reikšti savo mintis ir duoti gerus 
i patarimus, kaip būtų galima page- 
j rinti darbininkų būvis ir prašalinti 
1 blogumus, todėl visi be skirtumų 
i įsitikinimo bei sriovės dalyvaukite 
šiame susirinkime.

Širdingai kviečia visus Rengėjai.
(250-252)

BINGHAMTON, N. Y.
Kaukių Balius

LDSA 23 kuopa rengia kaukių ba- 
‘ lių, kuris įVyks ketvirtadienį, 26 d.

ton St., Binghamton, N. Y.; pradžia 
8 vai. vakare. Griež Jack Lynch ir 
jo orkestrą

BROOKLYN, N. Y.—Po-! 
licistas Heingartner paleis- j 
tas iš darbo ir traukiamas ; spalio, Lietuvių Svetainėj,_ 315 Clin- 

teismaų už mušimą savo ar
klio. Bet tas pats policis-Į. yjsi Binghamtono. ir apielinkės lie-, 
tas yra buože suskaldęs gal-1 ?s?te •kviečl1t*£i.J \ Y . ^ią pramogą. ir,praleistl linksmai, lai-
va ne vienam , bedarbiui,Į ta-
v. . 1 . v 1 i upaiiiu*»R.UMKiw5, iicb y 1 <* sMiiaiuuaČiaus niekas JO UZ tai nebau- trys geros dovanos, tad pasistengki- 
dė. Priešingai, po kiekvieno 
tokio žygio gaudavo nuo po
licijos viršininkų pagyrimą. 
Taigi, valdžios akyse ark
lys daug daugiau užsitar
nauja pasigailėjimo, 
alkanas bedarbis!

ką.' Kuriem aplinkybės pavėlina, tai 
apsimaskūokite, nes yra skiriamos

te apsimaskuoti ir dovanas laimėti.
Širdingai kviečia visus Rengėjos.

(250-251)

negu NAUJA DAINA

Davė Išsigert Viskės 
Prieš Nužydymą

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Dallas Egan, kuris spalių 
20 tapo sudegintas elektros 
kėdėj e, gavo gerai išsigerti 
tvirtos degtinės ir mirė drą
siai. Tai buvo vienatinis jo 
prašymas. Gi buržuazinės 
leidos pakėlė protestą prieš 
gubernatorių už leidimą 
žmogui pasigert prieš nužu- 

j dymą. . ’ —

iš Athol, Mass. $1.50 ; L. E. 
Sheralienės $3.16; P. Mažei-' 
kos $2j00; P; • KrakaiČio 
$4.40; Z. Podžiūnienės 55 c; 
O Paužienės $1.25 ir ALDL 
D 24 kp. $2.00. Tai tiek 
galima pranešti šiuona sy- , 
kiu.

Būtų labai'pageidaujama, 
kad draugai nelaikytų rin
kimo aukų blankas per ilgai, 
bet stengtųsi ’ kaip .. galint 
greičiau pasidarbuoti ir už
baigti darbą sugrąžinant 
blankas kartu su pinigais. >

J. W. i 
! , • * j

P. S. Siųsdami, pinigus iš-; 
rašykite money orderius j

SKAITYK LAISVE

DVIEM BALSAM
Užvardyta 

“LAISVĖS” VAJUS 
Parašė Buolio Sūnus 

Muzika V. Žuko
Labai tinkama šiuom tar- 

,pu dainuoti oktetam, sekste
tam ir kvartetam.

. duod'ame veltui
Ją padovanojo dienraščiui 

“Laisvei” autorius ir kom
pozitorius.

Prašykite “Laisvės” ad
ministracijos prisiųsti.

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

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
—-■ ■» ■■■■ .. . .. r - - • .11

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

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes <rLąisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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



UtTUWIN»?.$<.j:

munizmą, o ne Prieš Franciją bei Angliją

Jūros Pilnos Gyvačių

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

<!>

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

.11

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

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

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

Kainos prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Mūsij Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Pirmadienis, Spalio 23,1933

VIETINES ŽINIOS
Dilgučiai

st.

Roosevelto valdžią.

EAST ST. LOUIS, ILL.

reiSKia, nau 11 Lie nariui, uriva- *** vx .
Io laukti metų galo, kurie gali liečia kitus visus kandidatus, lai sl.,1®u.s. ,tal Paskelbsime

Neleis Naziams Susirinki

Reikia

4*41

sausio, 1933 
1934 metų.

nieko
Taipgi,

I a

rai-
Ne-

žiniomis - 
Pabandyk,

Rodosi, jau laikas vėlokas 
bet už spalio 15 d. “Tiesa” nei 
čiūkšt apie generalį LDS vajų. 
Nejaugi šiemet vajaus nebus?

“nemažųir tai I

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvero,

CAMBRIDGE,' MASS. x
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliotais ir šventadieniais:

10-12 ryte

v PASMARKINKIME DARBA jos, kurie ruošia visokias prb- 
1 vokacijas.

ALDLD

Penktas Puslapis

Draugas Streikieris iš 
Louis, Mo., “Tiesoje” paduoda 
įdomių žinių apie darbininkų 
kovas ir įrodo, kad ne tik ei
liniai prūseikiniai, bet ir Prū- 
seikos gerbiamas tenaitinis čy- 
fas BereiŠa yra streiklaužis. Už 
streiklaužiavimą gavo kailį išva
noti.

Kompartija senai sakė ir sa- 
jso, kad doras darbininkas neil
gai pakęs būti politinių streik
laužių prieglaudoje (sklokoje). 
Būtų labai geistina, kad drg. 
Streikieris tokius nuotikius iš 
kovos lauko ir ‘Laisvei” rašinė
tų. r-------

Apie Prūseikos St. Louis tū
zą Bereišą nelieka daug aiškint. 
Nes tai tas pats tipas, atsivedęs 
policiją į LDS 120 kp. susirinki
mą, anais metais terorizavo jam 
ir Prūseikai nepritariančius na
rius. Mat, vargšas norėjo iš- 
anksto padaryti LDS 120 kp. 
grynai skebine kuopa. O kas 
nežino, kad policija visados to
kiem gelbsti?

Tūli darbininkai mano, kad 
“N. G.” (“Klampynė”) mažai 
ką reiškia.

Tiesa, dabar ji aptarnauja at- 
bulėivius būtlegerius, priešdar- 
bininkiškus biznierius
vienur, tai kitur bando suve
džioti streikierius. O suskal
džius streikierių vienybę, strei
kai lieka bosų laimėti. Tai da
bartinė “Klampynės” politika.

Bet kilus didesnei reakcijai, 
kuri nelabai toli, Prūseikos-But- 
kai su “Klampyne” priešakyj 
loš svarbią šnipų rolę.

Keli metai atgal tūla Lietu
vaitė papuošdavo “Laisvės” skil
tis savo dailėraščiais. Kas pa
sidarė, kad jos raštų nebesima
to. Apsivedimas dar neturėtų 
pastatyt tašką laikraštiniam 
darbui.

Pereitą pavasarį buvo pasiro
džiusi Audra su neblogais raš
tais.

Persigandęs^ maniau krausty
tis sklepan nuo Audros; pasiro
do, kad baime buvo bereikalin
ga : Audra savaimi pranyko.

J. B. tai didelės raidės. “Jos” 
ėmėsi už didelių dalykų, nema
žų kritikų, ypač dailės srityje. 
Bet kada gavo biskutį pipirų, 
tai pasirodė, kad už didelių 
džių stovi nemažas Bailys, 
jaugi ištikro taip yra?

Išskiriant “miškų darbininką” 
ir dar vieną kanadietį, tai, ro
dos, mažai kas iš pašalinių tera
šo į “Laisves” meno skyrių. O 
gal jie tik tuom pačiu amerikie
čiam atsiteisia?

Apžiūrėjus J. L. K 
sau, dailios raidukes. 
rodosi, gana gabus ir jų savi
ninkas. Nors šios raidės neblo
gai atrodo po pranešimais, bet 
kur kas gražiau atrodytų po ge
rais straipsniais bei 
korespondencijomis.

Beje, dar daugelis 
raidžių pranyko, kuriomis savo 
raštus patvirtindavo- Brooklyn© 
Korespondentų Mokyklėlės Stu
dentai. Okei, draugučiai, tuo
jaus atsidarys LDS vaikų sky
riaus mokyklėlė; galėsite ateiti 
ir prisiminti savo pereitos žie
mos jaunas dienas.

J. Sgr.

Mūsų Vajus
Dabar yra vajus už naujus 

narius į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugiją ir 
už mūsų spaudą. Darbininkas, 
prigulėdamas prie ALDLD, į 
metus moka duoklių $1.50. Nau-

> jas narys, įstodamas, pasimoka 
dar 10 centų įstojimo. Jeigu

> r vienas šeimynos narys moka
pilną duoklę, tai kiti šeimynos 
nariai gali prigulėti, mokant į 
metus tik po 10 centų, jeigu 
jie neima knygas. Bedarbiai 
moka į metus taipgi tik 10 cen
tų, o likusias duokles pasimoka, 
kada jie gauna darbo. Taip 
jau pat ir bedarbis darbininkas 
siedamas į A.L.D.L.D. duoklių 
moka tik 10 centų ir gauna 
Draugijos išleistas knygas. 
Taigi bedarbė negali būti kliū
timi gavimui naujų narių. Ku
rie naujų narių nori, tai tiems 
dar knygomis, iš senesnių leidi
nių, ir dovanų suteikiame.

Medžiaginiai kiekvienam dar
bininkui j bei darbininkei mūsų 
organizacija veik du kartus tiek 
atsimoka knygomis, kiek jis

* įmoka duoklėmis. Bet pati svar
ba yra tame, kad darbininkas

ir arba darbininkė, prikladsydami | žurnalas “ŠVIĖfSA 
prie A.L.D.L.D., yra nariu re
voliucinėj darbininkų organiza
cijos, kuri kovoja už darbinin
kijos reikalus, prisilaikant Ko
munistų Partijos linijos. Būti 
organizuotam yra labai svarbu 
ir tą privalo aiškinti mūsų 
draugai visiems darbininkams.
„ Reikia pasakyti, kad pradžia 
vajaus nėra taip sėkminga, ar
ba gal kuopos nesuteikė žinių, 

-Jbkiek jos jau nuveikė.
visiems mestis daugiau į darbą. 
Šio vajaus metu mes privalome 
gauti mažiausiai 500 naujų na- 
rių, o tas nesunku padaryti, jei
gu visi padirbėsime.

Kuopai Dovana.
Pereitais metais A.L.D.L.D. 

137 kuopa gavo 81 naują narį 
ip laimėjo dovaną. A.L.D.L.D.

gų mes gauname tik už narines 
duokles ir todėl kiekvieno nario 
pareiga pasimokėti duokles. 
Kas nepasimokė s iki vidurio 
gruodžio, tas negalės gauti žur
nalą, nes žurnalas bus duoda
mas ne už 1933 metus, o už 
1934 metus ir kurie nebus pa
simokė ję iki 15 d. gruodžio, tai 
negalės gauti, nes mes»nežino- 
sime, ar tas žmogus bus nariu 
ar ne. Taigi, kad nesusivėlintu
mėte su žurnalo gavimu ir kad 
nebūtų reikalo centrui daryti 
dvi žurnalo ekspedicijos—tuo
jaus pasimokėkite duokles.

Prakalbų Rengimas
Vajaus metu bus surengta 

šimtai prakalbų. Dabar tik par
vyko iš Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos drg. J. P. Milleris, 
“Vilnies” administratorius. Jis 
apkeliaus veik visas Jungtines 
Valstijas su prakalbų maršrutu.

Taipgi dabar važinėja drg. K. 
Strižauskas (Strauss) jaunuo
lis, kuris buvo Paryžiuje jau
nuolių prieškariniame kongre
se. Taipgi su prakalbomis va
žinės dar apie du desėtku mū
sų kalbėtojų. Prakalbas reikia 
rengti ne vien didmiesčiuose, 
bet ir mažesniuose miesteliuose, 
kur tik yra lietuviškų darbinin
kų. Prakalbas visada reikia ge
rai išgarsinti. Plakatus išpla
tinkite eidami stuba nuo stubos. 
Turėkite literatūros pardavi
mui,—mūsų dienraščių, brošiū
rų ir khygų.

“Laisvė” ir “Vilnis”
Dabar yra vajus už naujus 

skaitytojus “Laisvės” ir “Vil
nies”. Metams naujam skaity
tojui $4.50, pusei metų tik 
$2.25. Seniems skaitytojams 
metinė kaina $5.00, o pusei— 
$2.50. Tai pigiausi dienraščiai 
visoje Amerikoje. Kaip “Lais
vė,” taip ir “Vilnis” eina 6-šių 
puslapių ir įtalpina labai daug 
raštų, šio vajaus metu būtinai 
reikia gauti bent po 1,000 nau
jų skaitytojų kaip vienam, taip 
ir kitam dienraščiui.

SCRANTON, PA.
4

Šioje apielinkėje dabar siau 
Čia teroras, tačiaus mūsų spau
doje tas klausimas veik ne
nušviestas. Aš nežinau, kodėl 
taip yra, kad niekas nerašo 
spaudai. Gal darbininkai taip 
labai užimti su pikietavimais.

Veikiausia jau yra žinoma 
mūsų visuomenei, kad šią ap- 
ielinkę užplaukė’ streikų ban
ga. Jų pabaigos taip pat dar 
nesimato. Bet, draugai mai- 

' nieriai, mes neturėtume nusto-f 
ti vilties. Kaip mes laikėmės 
streiko lauke, taip turime ir 
laikytis. Mūsų laimėjimas pri
klauso nuo mūsų pačių.

r
. Prieš mainierius kovoja taip 
pat kompanijų pasaldyti mu
šeikos, policija ir bažnyčios. 
Mes turime eiti rytais į pikieto 
eiles, mes turime gerai laiky
tis kovoje. Tik taip mes galė
sime laimėti streiką.

Yra žmonių, kurie kalba ir 
prieš darbininkų naująją uni
ją. Girdi, kad ir naujoji uni
ja taip veiks, kuomet jinai įsi
galės. Bet kaip geriausia ap
saugoti naują uniją nuo išda
vysčių, tai reikia ją padaryti, 
kad jinai būtų pačių mūsų 
unija. Nauja unija, tai turi 
būti mes patys. Juk ir šį strei
ką iššaukė ne kas kitas, kaip 
tik patys mainieriai, darbinin
kai, kurie ėjo pas naują uni
ją ir reikalavo, kad jinai šauk
tų streiką. /

i _. •Mes buvome nuėję ir pas 
Bpylano vadovaujamą uniją, o 
ką jie mums pasakė? Jie pa
sakė, kad negalima streikuoti, 
nes sutartis dar nėra pasibai
gus. Todėl tie ponai pasakė, 
kad jie negali nieko padaryti.

Darbininkai mainieriai jau 
streikuoja antras mėnesis. Per 
tą laiką, kaip kapitalistinė 
spauda praneša, tai net tapo

Centro Komiteto Rinkimas
Visoms A.L.D.L.D. kuopoms 

yra išsiuntinėta C.K. balsavimų 
blanko's.' Į CK yra 13 kandida
tų, iš jų reikia išrinkti 7. Bū
tinai reikia išrinkti draugus V. 

F J. Senkevičių ir V. J. Valaitį. 
Drg. V. J. Senkevičius dabar 

ALDLD Centro Komiteto

Centro Komitėtas skiria Raudo
ną Vėliavą tai kuopai, kuri 
gaus daugiausiai naujų narių. 
Nauji nariai bus skaitomi už 
visus metus, tai yra nuo 1 d.

iki 1 d. sausio, yra . . ,
Taigi kiekviena Pirmininkas ir jis daug dirba 

kuopa šio vajaus metu privalo organizacijai. Daugiau- 
pasidarbuoti. Raudonoji Vėlia-1 siai darbo L “Spalis” knygą yra 
va yra didelė garbė laimėti kuo- j?. £rau?as...
pai ir ją turėti laike darbinin
kų išstojimų, demonstracijų ir 
masinių revoliucinių darbininkų | 
susirinkimų.

Duoklių Mokėjimas
Duoklės pratęstos pasimokėti ' abu šie draugai ir jų dalyvu- 

iki metų pabaigos. Bet tas ne- j mas suteikia mums žinias apie 
reiškia, kad ir tie nariai, priva- ! HI ir VI apskričių kuopas. Kas

dabar pasimokėti. Kiekviena'.patys nariai sprendžia kas tū- 
kuopa privalo pasirūpinti kaip ibūti organizacijos prieša-

11 ’ Visi kandidatai yra re-
‘ vieni dirba 

mūsų atsakomingų įstaigų prie 
šakyje, o kiti dirbtuvių darbi
ninkai.

, Draugas gyvena 
'Easton, Pa., kur mūsų judėji
mas gerai pastatytas.

Drg. V. J. Valaitis iš New 
į Britain, Conn., yra vienas iš 
į veikliausių ten draugų. Dabar- 

, itiniame Centro Komitete yra

greičiau išrinkti narines duok-ikyje.
les ir pasiųsti jas į centrą. Vai-, voliuciniai^ nariai, 
dybų nariai privalo nueiti p-.s 
tuos darbininkus, kurie del vie
nos ar kitos, priežasties dar yra 
nepasimokėję duokles ir jas iš- 
kolektuoti.

žurnalas ir Knygos
Centro Komitetas nutarė, kad 

______  „ ______ ” būtų jau 
gatavas pabaigoje gruodžio mė
nesio. Jis bus išleistas už sau
sio mėnesį, 1934 m. Centro 
Komitetas išrinko žurnalo re
daktorium drg. Roy Mizarą ir 
su pradžia gruodžio mėnesio jis 
imsis už žurnalo redagavimo, 
žurnalas bus didelis, turės 64 
puslapius, papuoštas paveiks
lais, apdarytas tinkamais virše
liais ir savyje įtalpys skyrius 
iš mokslo, literatūros, Sovietų 
Sąjungos, leninizmoi klausimais 
raštus; bus jame daug eilių ir 
apysakų. Visi ALDLD. nariai, 
kurie gauna knygas, gaus ir 
žurnalą už nario duokles. Pa
šaliniams žurnalo metinė prenu
merata bus $1.00. Taigi pri
sirengimas prie leidimo žurna
lo ir knygos pradžioje sekamų 
metų reikalauja pinigų. Pini-

Į alternatus yra 8 kandidatai, 
reikia išrinkti 4. Balsavimo 
blankos į centrą privalo būti 
grąžintos ne vėliau 20 dienos 
gruodžio, 1933 metų, vėliau pri
siųstos nebus priskaitytos.

D. M. šolomskas.
ALDLD dK. sekretorius.

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

ELIZABETH, N. Jz-Po- 
jicijos komisionierius Mulca- 
hey pareiškė, kad vokiečių 
fašistų draugijai “Naujoji 
Vokietija” nebus leista lai
kyti Elizabethe susirinki
mus, bei iškelti nazių vėlia
vą. Policija bijanti susikir
timo tarpe fašistų ir fašistų 
priešų; koks nesenai įvyko 
Newarke.

Hitleris Noris Apsiginklavimo Prieš Ko- SnSypro“yti

BER^YN. — Kruvinasis 
Hitleris pareiškė Anglijos 
spaudos korespondentams, 
kad jo valdžios žygiai del 
apsiginklavimo yra atkreip
ti ne prieš Franciją, Angli
ją, bei kitas kapitalistines 
valstybes, bet prieš komu
nizmą. Jaunimas esąs mo
kinamas karinio muštro ne 
del naujo kaito, bet del nu-

slopinimo “raudonųjų.” % Jis 
pareiškė: “Mės muštravoja- 
me savo jaunimą vyriausiai 
prieš komunizmą!”

Tai svarbus to budelio pa
reiškimas'. Jis turi mintyje 
ne tik karą prieš komuniz
mą namie, bet ir lauke. O 
tas reiškia, kad Hitleris tie- 
sioginiai rengiasi į karą 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Arba NRA Laimes, 
Arba Bus Revoliucija”

PROVIDENCE, R. I. — 
Čionai kalbėjo Yaje univer
siteto prezidentas D. James 
Rowland Angell. Jis su bai
me kalbėjo apie šalies įvy
kius. Sakė, kad N RA (Na- 
cionalis Atstatymo Aktas) 
turi laimėti, arba, girdi, 
gali kilti revoliucija, nes 
žmonės negalėsią ilgai pa
kęsti tos suirutės, kuri iįd 
šiol viešpatavo, šaukė uni
versitetus visais būdais rem
ti

Paskelbė Nacionalį
Farmeriy Streiką

ST. PAUL, Minn. — Na
tional Farm Holiday Asso
ciation paskelbė farmerių 
streiką. Šita organizacija 

.. x m .'turinti du milionu'narių,isdinamituota 24 stubos. Tai ! _ .
tiesą tas geltonlapis kalba. Bet į Streikas busiąs vedamas uz 
nereikia pamiršti Boylano gau- kad privertus valdžią

Spalio 15 
kuopa laikė 
draugus Mankauskus. 
perrinkta nauja valdyba se
kančiam sezonui. Šie draugai 
išrinkta į valdybą: F. Man- 
kauskas ir R. Janušaitis. Taip 
pat ir moterys nuo LDSA iš
rinko porą draugių į kuopos | 
valdybą. Jos išrinko dd. Ku
bilienę ir Kairienę.

Susirinkime pasirodė, kad 
yra ir iš mūsų organizacijų 
narių, kurie dirba, tai reiš
kia, kad jie itreiklaužiauja. 
Kuopos susirinkime nutarta 
vienbalsiai dar neskelbti' tų 
narių vardus. Tačiaus jei ne-

Susirinkimas
diena ALDLD 

susirinkimą pas 
Likosi

tuojaus pasirašyti “NRA 
kodeksą d^įl agrikultūros.” 
Streikas turi prasidėt šešta
dienį, spalių 21 d.

Reikalauja Didesnio 
Anglijos Laivyno

LONDON.
lordas ir admirolas Beatty 
reikalauja, kad Anglija tvir-! 
Tintų laivyną. Jisai nurodo,' 
kad Jungtinių Valstijų Roo
sevelto valdžia pradėjo bū
davo j imą naujų karinių lai
vų, - o Anglija atsiliekanti. 
Vadinasi, imperialistinės ap
siginklavimo lenktynės žada 
dar paaštrėti.

Atsišaukimas į “Laisves” ir 
“Vilnies” skaitytojus

Draugai ir Draugės! Nuo 
15 d. spalio prasidėjo mūsų 
darbininkiškos spaudos vajus 
ir ALDLD narių gavimo vajus. 
Mums visiems yra reikalinga 
šiais metais susidomėti su mū
sų spaudos ir apšvietos orga
nizacijų vajumi. Niekuomet 
nėra buvę taip įtempti impe
rialistų interesai, kaip šiandie 
ir bile valandą gali prasidėti' 
karas. Taipgi reakcija savo 
galvą augštyn ir augštyn ke
lia, organizuodama fašistines 
organizacijas, kad pasekmin- 
giau kovoti su darbininkų kla
se. Darbininkų klasė, ne- 

gy
venimo naštą, įstojo į griež
tesnę kovą prieš kapitalizmą ir 
jos rėmėjus. Todėl mumis 
verčia būnąs reikalas tamp
riau susiburti į būrelius ir 
išdirbti planus, kaip būtų ge
riau pagelbėti šiame bedar
bės krizyje mūsų spaudai ir 
kaip atmušus reakcijos puo
limus ant darbininkų klasės. 
Dabar kaip tik geriausias lai
kas įrodyti, kad mes . ne tik 
mylim savo spaudą skaityti, 
bet kad mes mokame ją ir 
darbu paremti. Šiam tiks
lui ALDLD 49-ta kuopa nu
tate sušaukti visų “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojų susirin
kimą 24 d. spalio 1933, 7:30 
vai? vakare, pas L. Bukauską, 
555 Collinsville Ave.

Būkite visi į laiką.
Draugiškai,
ALDLD 49-tos Kp. sekr.

J. J. Daujotas.
P. S. Būkite ir iš St. Louis, 

Mo., ir apielinkės, nes pas juš 
yra daug darbo. Pasitarus 
bus geresnis veikimas.

viešai ir išmesime is organiza
cijų.

Net neprogresyviai darbi
ninkai ir jų organizacijos ne
pateisina tuos, kurie streik- j panešdama sunkėjančią 
laužiauja. Tačiaus mes, są
moningi darbininkai, negalime 
pakęsti tokių, kurie priešinasi 
darbininkų kovai. Mūsų visų 
vieta yra streiko lauke, pikię- 
to eilėse.

Progresyviškoą organizaci
jos yra nutarusios, kad mai
nieriai, kurie susižeis streik- 
laužiaudami, tai negaus pa
šalpos. Tai reikia' vykinti ir 
pas mus. Tik kunigai šaukia 
kad darbininkai eitų darban.

Korespondentas No. 3.

WASHINGTON. — Roo
sevelto NRA (Nacionalio . 
Atstatymo Akto) administ
racija nutarė uždrausti 
medvilnės pramonės dirbtu
vėse įvesti naują, pagerintą 
mašineriją. Savininkai, ku
rie norėsią pagerinti maši
nas bei įvesti naujas, turėsią 
gauti specialį leidimą nuo 
valdžios!

Tai valdžios pastangos pa
sukti istorijos ratą atgal, su- 

i laikyti technikos progresą 
tik todėl, kad išgelbėti kapi
talistinę sistemą. Ir ištikrų- 
jų kapitalistinė sistema ta- 

Anglijos P° didžiausiu užtvaru žmo
nijos progresui.

BOSTON, Mass. — Laivo 
i “San Bruno” kapitonas 
Grant pasakoja apie savo 
įspūdžius šiltuose vandeny
se. Sako, kad spalių 9 d. 
netoli Bocas Del Toro (ties 
Panama) jūroje jie matė 
tirštai gyvačių.. Gyvatės 

! juodos, bet geltonais pil
vais. Laivui artinantis, jos 
iškildavo į viršų ir bandyda
vo kirsti.

Bocaso gyventojas pasa- 
, koja, kad tos gyvatės vei- 
Isiasi ant salos, bet tam tik- 
1 r u metų laiku jos visos suei
sią į vandenį. <

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

<l>

o o

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

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

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

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 

' miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doj e, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—^Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

L
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Šeštas Puslapis Pirmadienis, Spalio 23, 1933^’>

<♦>

<!>

<l>

<♦>

<♦>

^Telephone Stagg 2-4409

Telephone, Evergreen 6-5310

kalams? Nagi', pirmiausia ap-i džidjo New Yorko

231. Bedford Avenue

=

ltf6 W.

nkriai i ■ <

< 1

Telephone SĮtągg Ž-,7057

PfliN-EXPELLER

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y. ‘

LICENSES
BEER—WINE ; • LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

NOTICE is hereby givch ’ that License No.i N.Y.U-1451S-ha? been jBsued t<> 4he, un
dersigned to sell beer and wine at 'retail, 
under Section 70 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,, Y.

1 PARDAVIMAI
PARSIDUODA Storas "cigarų/ sal

dainių ir sodės. Biznis gerai iš
dirbtas per 18-ką metų ir galima1 
padaryti geras pragyvenimas? Yra
2 kambariai.; Kreipkitės; 6657 Forest
Ąve. /(Ridgewood sekcijoje) Brook
lyn, N. Y. Arba šąųkite telefonui I 
Cleveland 3-3409 !

(248-250)

• ■ į
t Ištyrimas ir

KALBAM

DR. ZINS
110 East 16 ST. N.Y 

• y ;

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
4 Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M, iki 8 P. M. ?■

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

NOTICE is hereby given IhM Wcėn8<! H6* 
N.Y.B-13920'ha's Been, iRHued- to the un

dersigned to sell bee|: ^n<I ,wine at retąjį, 
under Section 70 of the Ąlcohollę Beverage 
Control Law, at 49 Ten Eyck Street, Brook
lyn, . County of.Kings, tq{ ,,b>ę ęonsjunęd 
upon the said jpremises. ■ ,, , .'

STEPHAN4 TUBA '.
49 Ten Eyck ; Street, < , Bipoklyn, ,N. X,

j PARSIDUODA restaurantas lietu
viais ir kitataučjdis apgyventoje 

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

(246-251)

<*©;.♦ > ii > 11 . . , j , j ( „ , ėn/d / :

i 'fiEMKITE LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ NAMį
ČIĄUSJAĮ . jLIjE^ŲVIAIŠ ’ APGYVENTOJI VW6J ' 
St BALI/M, 'KONCERTAM, BANKIĖTI'AM v'E^Ū-* 
Mitingam ir ' kitokiems, paręng.iniąms ,

BROOKLYN, N. Y.
5b'.dH. 1 * . } '• -

1

Ji

’ Drauge Williana 1 Burroughs, Komunistų 
Kandidatė į N. Y. Iždo Kontrolierius

Komunistų Partijos’; ’ tad' auKii 
surinkta $8.57; JJž tai yąrdė 
Kompartijos tariu visiems au
kotojams širdingai ačiū.

Čia tėlpia aukotojų vardai: 
P. Marcinkevičius aukojo 
$1.00; po 25 centus—F. Griš-j 
kevičienė, O. Skridulienė, A. i 
Vinisky, A. Gulkis, J. Gudiš
kis, J. Lą/ižaitieūė, F. KlastonJ 
F. Griškęvičią, J.’ Kupčinskas,, 
J. Klimaitis, V.,i , Aleckas,' O.‘ I 
Klimaitienė, 'M? -Adomonis - ir 
Yogis.

Draugai ir draugės, aš labai 
atsiprašau^, jeigu,, kurių t.auko-j 
jusiu vardai čia per klaidą ne4 
tilptų^ . :

Darbininke S. '■!

(Daugiau Vietoš žiAių 5 d ši.)‘

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, > į j“Laisyės” Name

Brooklyn, N. Y. i ‘ < m

atsiėmė vaikučius iš prieglau
dos. ' ■' ' ;

Pradiniame moksle mergai
tė Williana parodė didelio ga-i 
bumo ir pasižymėjimo, nors 
tuo laiku |upėdavo daug dirb
ti apie namus.- Su laiku jinai 
įstojo į mokytojų •'kolegiją, da
bartinę Hunter Kolegiją, ir 
tuojaus pasiro'de gabiausia 
studentė, ’ 'prašokdama visas 
baltąsias merginas. Tuo tar
pu jinai turėjo ir uždarbiauti 
pragyvenimui ir mokslo lėšų 
apsimokėjimui. ' Mergaitė ga
vo vietą, kaipo motinos pat 
gelbininkk 'flarbe.1 Už tą dar
bą jinai “pelnydavo” po 5 do1- 
lerius per savaitę '; tai ir visos 
mokslui įplaukos;' Ilgdi tuVė- 
darna fiziškai dirbti, negalėjo 
išlaikyti pirmos vietos' kolegi
joj;' kaip’ gabiausia studentė. 
O ’vis■ dėlto labai gerai užbai
gė' mokytojos kursą ir 'paskui 
gavo' pirmą darbą su 56 dole
rių algos per mėnesį, kaip vie-. 
Šošios miesto mokyklos moky
toja.

Tarp mokytojų jinai greit 
įgijo pagarbą savo teisingumu, 
žmoniškumu, gabumu ir kas 
svarbiausia — kovingumu už 
reikalus savo draugų mokyto
jų prieš Tammany Hall val
džios grafterius, kurie viso- — 
kiais būdais apsuka mokyto-1 

jas ir mokytojus. Jinai vado
vavo mokytojų delegacijoms ir 
demonstracijoms už žodžio 
laisvę, prieš mokytojų mėty
mus iš vietų del jų kairumo. 
Todėl, pagaliaus, ją pačią iš- 
nietė iš vietos Dr. O’Shea, Di- 

mokyklų 
/ ■ t / ■

Vienas iš „svarbiausiu Kom. 
Partijos kandidatų į New Yor
ko valdžią šiuose rinkiniuose 

į ' yra draugė pegrė ( Wįllivana 
,J. Burroughs, kandidatė, į 
miesto} .iždo. . kontrolierius. 
įDraugė Burroughs yra darbi
ninkišką inteligentę, iš pro
fesijos. (mokytoja, ;bet per ilgą 
eilę, rąetų kovotąja už darbi- 

,nijikų reikalus. , ..
Jinai dabar vadovauja New 

iHkrlem Dkrbihinkų Mokyklai. 
'Sako: i“lMAhė: nliešt'o ’ valdžia' 
!išmėtė iš' viešosios ‘rflokyklos 
mokytojos fvi’etos, bot nesi-: 
į^alPiu'.’ Nes štai fhano ; klds'e’’;; 
khrią h’s' gAl*iu ’tikrAi nidkinti.” 

Repbrteris 'pastatė' klausimą 
, ts ė' draikei Burroughs: “Kodėl 

■sulįstus Robins laivų taisymo jOs, rm4n()tė,/^kad-kalėturiižte 
-Rrieplaukqs, .•kMQWt.-#ta8ik«t0-.la-tnkti .a>airbSi' New Yorko iždo 
ja garinių katilų darbininkai.,?

JO Prieškarinių Mitingų Federacija Išduoda Lai- 
Šiandien Vakare

všį pirmądienj 7:3y vai. va
karę bps kiešimts ...prieškarinių 
■mitingų atvirame orę įvairiose? 
iNėw Yorko ir BrpoiįVno Id^ly- 
įe. Spėciajiai dorherbus kr^P 
Jpiania prieš Jungtinių Valstis 
Kų ginkluota veržimąsi į Kubą.- 
j Brooklyn© lietuviams svar
bu žinoti, 1 kad šį valtarą^ ant 
kampp Gr^nd Street Extension 
ir Havemeyer kalbės drg. 
JMajį* Pedacht, • Kopi. ♦,1’art/joA 
Centro Komiteto narys, vienas 
iš • seniausių • ir- ž ymi ausiu * josios* 
Vadų. Apart karinio klausi
mo, jis aiškins, ką darbinin
kams reiškia, NRA; ir dėstys 
svarbą ateinančių rinkimų. 
Lietuviai • darbininkai, urmi
niai dalyvaukite šiose, pra
kalbose! j

South Brooklyne, kampe 
Prospect ir Tremont Avenues, 
sakys prakalbą- drg. Roy Hud
son.
• Kampe Pitkins ir Hopkinson 
Avenues, Brooklyn© daly, va
dinamoj Brownsville, kalbės 
Ęen Gold,, komunistų kandida
tas į New Yorko miesto tary
bos prezidentus, sekretorius 
revoliucinės Siuvėjų Industri
nes Unijos.. ■

Panieka, įžeidimas Gim-į 
bei Krautuvės Negrams

vų Darbininkų Streiką
■ ■- ų t ; '

NEW YGRKU-t- ' Amerikos 
Darbo-' Federačįjį| va4^> £ru" 
Moja' 'paragint - pblicijh lareš- . . 4 A K • 4 k • ii- • •

! Pl- 
letchel ,laį- 

ioii 
gabiai i

tuot, š(įreikreriUs, jeigu* jib 
ftietėos .Morse 'ir-rletchel, 

‘vų taisymo prieplauką; o pj 
tarpu kompaniją_ j 
streiklaužius jipąžaįs ląivukąii. 
> BROOKLYN. A'iheriko š 
Darbo 'Federacijbs viJšMibk^i 
Ateišąko jiššžiiik'tj” strę-ik^.nVma-

Federacijos vadai ne . tik ne
organizuoja pikietų, bet visais 
būdais kenkia pikietavimųi.

HOBOKEN. —- Darbo Fede
racija uždraudžia laivų staty
mo ir taisymo pikietininkams 
nešiotis bet kokias iškabas.

Šiuo laiku 
plaukose streikuoja 3,000 dar
bininkų. Industrinė Metalistų / 
Unija skleidžia tarp jų lape
lius ir.žadina kovos dvasią.

Šaltkalvis.

MBDIKALIS: PATARNAVIMAS’ 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FitURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
t i klinike).

LBGOS: Odos, kraujo ir'-iyties-llaptnimosi 
organų, j Beskausmis, gydymas gar^nkS- 
čifįotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Snccialistų visose ligose.
Valandos) nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nędėliomip: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
li3 W. '42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6tH Avenue 
'’V RAY Pasitarimai ir 1 

egzaminavimas

Kodėl McKee Apšaukė 
LaGuardia “Komunistu”

NEW YORK, t— Tammany 
demokratų išpera, McKee, 

; “recovery” kandidatas į mies
to majorus, apšaukė .“komu
nistu” LaGuardia, bendrą re- 
publikonų ir vadinamų.) \'‘•‘pa
žangesnių” demokratų, kandi
datą ,į 'majorus. ’• c 11 | l j • 

; ;McKee tuom įnori < .buržuji- 
nius piliečius 'nubaidyti;i, nuo 
balsavimo * už/ LaGuardia, pa
garsėjusį! darbininkų . mulftiji- 
toją “progresyviais” žodžįįįa>;.

Iš antros -puses,’ kapitalistai 
stengiasi pakenkt Kom. Pąrtk 
jos kandidatui į majorus, drg.

, šauksmais, 
‘komunistas’’/, 

tarp 
d a r- b b n i,n k ų, iįd-aĄrt ■ <ji|ps 
ititraukt riuo . >bdIsaVimS 
Minorą, taip -kad jie įbalsuotų 
įž LaGuardia, stamifeus Ka^pi? 
falo kandidatą.

Klausyk”, 
atsake drg. Burroughs,' “aš esu 
užlaikius'šeimyną iš' keturių 
asmenų :sv 20 dolerių algos 
per mėnėšį* išviso ; aš • esu ‘ bai
gus kolegiją, tilo laiku užsi-: 
dirbdama po 5 dolerius per sa- | 
vaitę ir su tokiomis įplauko-

. . ■ ■ . mis užbaigdama mokslą. Rei-
skia, aš mokėčiau šeiminin
kauti miesto ižde, ypač su pa- 
gelba disciplinuotos Komunis
tų Partijos.”

Draugė Burroughs sako, kad 
dabartinė miesto valdžia pu
čia žmonėms pelenus į akis, 
būk esą sunku suvesti galą su 
galų. “Well,” sako komunis
tų kandidatė į kontrolierius, 
“ką daro bile šeimyna, kuo
met nebūna pinigų visiems rei-

, NEW YQRK. — , Gimbe] 
Byoss. department!nė sankror 
va rengė mętiųį , ,balįų savo 
darbininkams spalio. 14 d. 1$ 
pradžios buyo ii; negrams dar- 
binipkąms, (Pabalinta (ŲkliUtiš 
tikietai- - Bet pfieš, pat baliui 
įvykstant, mąnądžėris. pasisau? 
k6 negrus ir sako r šis bankie- 
tas„yra rengiamas Waldorf- 
Ąstofia viešbutyje; o į tą 
v^šbutj neleidžia* negrų;, to- jos kandidatui į : 
del? jūs .deįalėšitė 0iyvatiti.< | Robertui. Minorui 
• K0 visgi .išreikšt, ,veidmaį-i būk LaGuardia ‘

>r • paniekinančią “$in4-1 buržujai jieško durnių, 
patiją” negrams, manadžeris 
padalino jiems paprasto teat- 
EO- tikietus tam vakarui. •

’.. —  T——— J

Darbininkas Davė $40 
' “Daily Workeriui” 
NEW YORK. — M. Shum- 

kih; narys Tarptautinio Dar
bininkų OrdenO) -uždirba po 
$10 j. savaitę; bet “Daily 
Workeriui” jis paaukojo $40. 

/-Iš Lietuvių negirdėt tokių 
revoliucinės spaudos: entuzias- 
tų. i.Bet kas kiękigali, turi pri
sidėti »prie; dabartinio “Daily 
Workerio”. ufipansavimo i va
jaus. >. s- J J i

Aido Choro Dramos 
Grupės Atydai

Draugai, visi Grupes 
ir taipgi tie, kurie turi rdlę 
veikale “Prie šviesos’’,' būkite 
“Laisvės” svet. pirmadienio 
vakare, kaip 7:30 ' valandą. 
A part {repeticijų turėjime-Gru
pės susirinkimą, nes yra daug 
svarbiu, dalykų aptarti., ,

SyKįTAINES BALIAM, KONCERTAM, BANKIĖtAM, VŽS'iū- :
# J * • ' ' *

Paskubėkite Užsiregistruoti Dienas Savo Pramogom
. Lietuvių’ Amerikos Piliečių Kliubas nuoširdžiai kviečią t vipuą | 
Bfooklyno lietuvius—kliubųs, draugijas, kuopas ir pavienius^ ‘ 
kiekvienas pramogos reikalu kreiptis į Kliubo Namą. Niekui ki-S ' 
tųr jūsų parengimai nubus taip, pasekmingi, kaip čia. KHubo Na- ’ 
mas - tra- įsteigtas visų. Brooklyno lietuvių naudai 'ir todėl visi ' , 
esate kyiečiami jj remti, juomi naudotis. ' į ' ’ j . ■

KLIUDO MANAGER: S. MASSULIS . '
80 Union Avenjįe;—- . Jirooklyir, ;N.’ Y. Phone Stagg’£*9672

tt

sirūpina tokiais būtinais ręik- 
menimis, kaip maistas, renda, 
kasas ir tt.’ -fokiu laiku jie 
nemoka' skolų ir nevažinėja į 
brangias vakacijAs.”

,<> : i •’■•'.ii J i i '.<i
■įj. Tai buvo :■> draugės,. Bur- 
roughįSf nurodymu, ,-kad i mies
to/ vąldžiaj suštąbdytų r išmokė
jimus/. .b^nkieriams y šimtų .mF 
lionų; doleriu nuošimčių ir su- į 
mų pekrmetūį, ir griežtai , nu
girstų alias' ’višiemš ’Augšt'es- 
niemš valdininkams.

Jinai pabrč.žjė, kad, šyąrbiau- 
sias? visus, '. kitus viršijantis 
4ąbarf dalykas—-tai yra suda- 
rjrfgand pąšalpos visiems bę-. 
(tarbiąnls, Rinkamai aptaksuo- i 
jant banki’erjus ir kitus išnau- r?s 1r. H - .
0o.toju8/‘ ' ’ ’ ' '.' ; kas-Strauss, jaunuolis ką tik
C Draugė Lilijana , J. Bur-' įgrįžęs iš prieškarinio jAu-: 
Roughs įstojo į Komunistu Par-;nuo1^. kongreso, kuris įvyko 
tiją 1926 metais.. Per 16 m,e- Paryžiuj. _
tų ji buvo viešosios mokyklos čia^ nieko daug neminėsiu 
mokytoja,’ bet tuo pačiu laiku 
studijavo' 'darbininkišką • litera
tūrą ir rėriiė darbininkų judė
jimą.

Stot' į Socialistų. ' Partiją 
dPaUgė Burroughs ’ atsisakė, 
kadangi “socialistai” nepripa
žįsta negrams lygybės su bal
taisiais’ ‘pietinėse valstijoše.' '

1926 metais, įstojus į orga
nizuotų komunistų eiles, (jihai 
dieiiomis -’mokino 1 viešoj :-mdL 
kykldj' nuni.’ 48 Queens; b” va. 
kabūs 'pbal e'id o i dirbdama Kdm. 
Partijoj ‘ darbą ' tarp 1 - negrų 
Hablfe’itie. ‘ , m ,

Iš mokyklos drg’. Burrbtrghs’ 
■BdVd ’ išmesta! už f fa’i, ‘kdd 1 vh* 
dotavo kdva'i ŪŽ paliūos?Nim'ą 
riegriį Sdorttsb'dro' jhūhublių if 

i prieš* išmetiiną' ' !iš mbkytbjd 
viėtdš Bluihbėrgb’ Už jo Ya’di- 

' kališką veikim^. ) ' i! ■ <:‘r ’ 
į Draugė; ’Burroughs’ ’yra / gi
mus , Petep’sbųrgo miestelyj,

; Virginijoj, Kuorųet jinai bu- 
jvo keturių .metų amžiaus^ jos 
našlė motina atsivežė mergai
tę į New Yorką su kita sesu
te ir broliuku., Kadangi ipotina 
negalėjo birbti turtingespių 
žmonių narpuose ir tuo, pačiu 
laiku kūdikius ; prižiųreti, tai 
jie buvo . sęptyn.iemp jįęta.ms 
patalpinti Negrų .. Nąšlaičių 
Prieglaudoj, ant 143-čios gat
vės. r Tųp./lajku . Pati; jpptipa 
uždirbdavo i tik tai. $5* nėr 
nes|. Po septynių mėtų, moti- 
nosį u|i 
lepių į

Superintendentas.
Balsuodami už tokią draugę 

rinkimuose, darbininkai paro
dys savo klasinį susipratimą ir 
išreikš pagarbą kovotojai už 
savo klasės reikalus.

,4(.v; H HL
Great Necko Žinios

j\’Stjąljo 11 d. buvo surengta 
prąkąlbos paminėjimui' Jungt. 
Valstijų Komunistų Partijos 
keturiolikos metų sukaktuvių. 
Prakalbos pavyko labai gerai. 
Publikos prisirinko pilna sve
tainė.; Kalbėtojai budo trys: 

i. M. šolomskas, Mille- 
įapLbanįierius ir kitus išnaų- 

uotojU&’ . '■■■■<<.........................

apie kitus mūsų kalbėtojus, 
kurie mums yra labai gerai ži
nomi, kad tie draugai yra geri 
kalbėtojai, kaip kad ‘'mūsų 
draugas D. M. šolomskas, žy
mus kalbėtojas ir agitatorius 
už darbininku reikalus. Tik 
turiu platėliau pažymėti apie 
drg. Kl. Strižauską. Jis mums 
nė tik storai pabrėžė darbus 
jatiriuolių pasaulinio prieš’k'ari- 
lii'o kongreso ir perstatė didė
jantį' karo pavojų, bet taipgi 
plačiai kalbėjo apie būddvo- 
jirną • Lietuvių Darbininkų 'S'u- 
sivjėnijimo jaunuolių kūdpiį, ir 
kvidfė’ jaunuolius stoti :į’šią ’or- 
įganižaciją, paaiškindamas, 
'kaip syarbd'būti jos nariais ir 
kokią jindi neša naudą darbi
ninkų jaunuoliams. Taip pat 
ragino suab^Usius darbininkus 
ir darbininkes stoti į LDS.

Pirmininkavo drg. S. Petkie-i 
nė. Mūsų draugė pirmininkė 
paprašė susirinkusios publikos, 
kad paaukotų sulig išgalės del

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

tę galima padaryti $90.00 įplaukų. 
Trys rūmai. Parsirandavoja už $27.-, 
00 Į mėnesį laiko, jėigu kas norės 
išrandavoti. Pardavimo kaina prir 
einama. Galima pasidaryti garės 
gyvenimas. Kreipkitės 6348 Forest 
Avė. (Ridgewood sekcijoje), Brook
lyn, N. Y. Arba telefonu šaukite: 
Cleveland 3-3409.

(248-250)

?. A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) „
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 

’ karnai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

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

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume-- 
riarns, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, i 
po numeriu* 
512 Marion Št., < 
kampas Broad- 
way, Chauncey'/ 
Street stotie-’ 
Brooklyn, N. Y.J 

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

'JONAS < STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

Nuo Išširidririimų ’
Kuomet jums pasitaiko nikstelčti. ko- 

jos rieŠ9, iJiinįfrinti tjaijka ar gautf 
dieglį į pečius it* kuomet skausmas jus 
iš proto varo,', tai ; issitrinkite - su 
ANCHOR Pdin-Expelljprju' įir ipdėngkit’ 
su flaneliniu ar Vilnoniu. audeKlti/

I kelias ininutes skausmas- pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirš 60 metų Anchor -Pain- 
Expelleris buvo ir yta vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausrtių pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—-skirtingo dldiitno bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Ibkaro vaisbaženklį.

Telefonas: Stagg 2-9105*

DR. A. PETRIKĄ 
v (PETRICK) ' 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N% Y.
X-Spindulių Diagnoza t..

Gazo Anestetiką 
. Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadięniąis ir Šventadieniais - 

tik susitarils 1 ’ ‘ !

Lietuvis Advokatas

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) I 1 Persiuntimas ,15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

VIETINIŲ TABAKŲ 
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako 1* skirtingi kainų išpildome greitai 

ir akurątbai.f >' ž 1. ,
Specialias'ndoldidas duodame restžucacijom.

j L. GRAYEFSKY, m
172. Ayeritiel B,)New York City; i , ( < ! ■. Tel. Ąlg. 4-1836 i 

’ *' 1 ’ ‘ ' (tarpe 10‘ ir 11 , SU.) (

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlaža*-- 

. . , . n ės Ligos, Nervų 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. y , > • ' i. ■

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

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

Prieinama. Kaina t 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAIKRAUJO SPECIALISTAS
I Gydah' ūmias ii chroniškas vyrų ir 

moterų; ligas kraujo, ijr odos . ,
Padarau ištyrimus kasoję ir šlapumo

DR.MEER
44th St. :Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte huo io iki 1. “Pto-piiettj huo 4 
iki S valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieni 
Telefonas Lackawanna 4»-2180

7
NOTARY 
PUBLIC

i,

t

MATHEW P. SALLAS 
(BIELAUSKAS) 

,1 ; G R A B O R I U S
UNDERTAKERS m EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN*, N. Y.

......... MUSU [STAIGA ATLIEKA -SEKANČIUS PARBUS: 
mirusius' pafvežam iŠ visų saliu, iruŠ čia 
PASIUNČIAM < KUR KAM REIKjA.' TURIM PfilVATIŠKĄ 
PIRMąJAI PAGALBAI AMBULANSUNį AUTOMOBILIU 

'KURIUO PATARNAUJAm NUVEŽTILIGONINI IR
, .PARVEŽTI.?.TURIM MOTERĄ MlRUSlQMą MOTERIMS’
' PRIŽIŪRĖTI. DUQDAM GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO' } 

M^UMUOiSids P/įŠARyOTI DOVANAI. ' \
* ■*■ • i VISAIS ‘TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 

:KUOGtRIAŲSIAI. PATARNĄUS)M. ’
■i t Mūsų RAŠTINE ATDARĄ DlENĄJft naktlĮmUsu

• TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. , . . , ■ ■
1' v *■ i It ; ■ i . ' . b

•7-

V W V W

INC

TEL. STAGG' 
2-5043

DR. HERMAN MENDLOWITZ
.’i f. i ' ' i •K *

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y.
. i i : ■ arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959j ' x B \ ‘i • > ’ 4 •
Ofiso valandos nuo 1 iM 4 kas dlen. aeredoms ir subatoma 

nuo S iki T:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
Ž22k Avenue 1

> r NETOLIOMIS
Nud 10; iki 12 vai. ii - ryto




