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riDrg. Litvinovas Neduo- 
; j da Jokio Pareiškimo

. MASKVA.-Užsienio spau
dos korespondentai skubino
si išgauti kokį nors pareiš-

* kimą iš drg. Litvinovo delei 
derybų su prezidentu Roo- 
seveltu. Bet Litvinovas at
sisakė dabar duoti pareiški
mą, nes nieko konkretaus 
nėra nuveikta. Kuomet at
važiuos Amerikon’ir pradės 
derybas, tada; visi sužinos, 
kaip dalykai stovi. Sovietų 
Saldžia netiki) į jokius blo- 
bus.

Darbininkų Dienraštu
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

SeSmadienių

Amerikos Dolerio; Vertė 
Pakilo Maskvoje 1

\ I I I • '

Karo Stovis ir Teisinai 
Prieš Mainierius

GALLUP, N. M. — Mili- 
tarinis tesimas vėl pradėjo 
veikti. Spalių 21 d. tapo nu
teistas šešiems mėnesiams 
kalėjiman draugas George 
Kaplan, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo organiza
torius, kuris buvo atsiųstas 
rūpintis legaliu apgynimu 
suareštuotų mainierių. Pa
naši bausmė laukia kitų 
streiko darbuotojų.

Herbert Benjamin, sekre
torius Bedarbių Tarybų, bu
vo pabėgęs iš armijos sto
vyklos, bet: tapo sugautas 
prie pat Arizona valstijos 
rubežiaus. Jis tapo sugrą
žintas į stovyklą. ’ Jam grū
moja ilgų metų kalėjimas už 
bandymą pabėgti iš armijos 
nagų. . , .

MASKVA. ! i— • Kadangi 
laukiaiųa greito pripažini
mo Sovietų; ’ Sąjųhgos, tai 
Jungtinių Valstijų dolerio 
vertė Maskvoje pakilo ant 
trylikos kapeikų.; Pirmiau 
už dolerį duodavo 1 rublį ir 
24 kapeikas, o dabar moka 
1 r. 37 kapeikas.

Japonijos Imperialis
tai Nepasitenkinę

<

—

, Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalio (October) 24, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

Farmerių Streikas
.21 Valstijoje
. . -i—f— i ; i.•■ •;): ■'*

Farm Holiday. Associa
tion paskelbė • 'farmerių 
streiką už augštesnes farmų 
produktų kainas. Streikas 
paliečia 21 valstiją, kuriose 
žemės ūkis lošia labai svar
bią rolę. Iki šiol mažai ži
nių turime apie streiko eigą. 
Tik iš Iowa valstijos prane
šama, kad ten farmeriai 
pradėjo pikietuoti kelius ir 
sulaiko trokus, kurie bando 
vežti į miestus farmų 
duktus.

Nelegalis Komunistų 
Partijos Organas

pro-

PRAGA. — Čechoslovaki- 
jos Komunistų Partija yra 
nelegalė organizacija, ta- 
čiaus jinai veda revoliucinį 
darbą tarpe darbininkų ir 
valstiečių. Partija išleidžia 
nelegalį ,,flaikraštį. .“Rude 
Prąvo;” kurių Jąu pasirodė 
trys nunjeriai. ,, Ląįkraštįs 
paskleistas masiniai. Dar
bininkai . laikraštį. _ dalinas 
tarpe, savęs ir skaito su di
džiausiu įdomumu; • :'1 ’ •

$25,000,000 Išleis
• Armijos Reikalams

WASHINGTON. — Vie
šųjų Darbų Administracija 
paskyrė $25,000,000 armijos 
reikalams. $15,000,000 bus 
išleista karinių orlaivių bū
davo j imui, o $10,000,000 ar
mijos sumotorizavimui.• ši* 
tie dvidešimt penki milionai 
dolerių yra tik dalis karinės 
programos. Armijos reika
lams iš, viešųjų darbų fon
do Bus išleista šimtas mili- 
onų dolerių. * »< v

TOKYO. — Japonijos val
džios užsienio reikalų mini- 
steris ponas Hirota pareiš
kė, kad iš atnaujinimo dip
lomatinių santikių tarpe So
vietų Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų laimėsianti tiktai 
Sovietų Sąjunga. Girdi, 
kuomet biednas žmogus pra
deda draugauti su turtingu, 
tai visuomet turtingasis ap
moka lesąs.

Bet tai yra kvailas paty- 
ginimas.» Visi pripažįsta, 
kad šiandien Amerikai dau
giau reikalingą prekyba su 
Sovietais, negu govįętams 

>su Amerika. Amerikos bur
žuazija npri užsakymų iš 
Sovietų Sąjungos, o Sovie
tai galėjo ikr šiol apsieiti. bė 
Amerikos. Juk tik i gryni 
biznio sumetimai privertė 
Rčoseveltą j ieškoti .susitai
kymo sū Sovietų Sąjunga

Ir Hitleris Bažijasi, 
Nenorįs Naujo Karo

MUNICH, Vokietija. — 
Spalių 22 d. fašistų susirin
kime kalbėjo kruvinasis 
Hitleris. Sakė, kad Vokieti
ja nenorinti naujo karo “at- 
siekimui savo garbės tarpe 
tautų.” Bet, žinoma, Hitle
rio žodžiai yra" taikomi nu
raminimui kitų šalių, ta- 
Čiaus Hitlerio valdžios dar
bai aiškiai nukreipti link 
prisirengimo prie naujo ka
ro.

Plieno Gamyba Nusmuko 
Dar ant Šešiy Punktų
» | C' .. • •, Į • . r ’' • ' i i į • • 1

Plieno pramonės organas 
“Steel” raportuoja,' kad tik 
per vieną paskutinę savaitę 
Ariierikos pilėno gamybą su
mažėjo ant yišų/šešių?punk
tų. Šiandien jjnai eina tik 
ant 34 nuoš, savo pąjėgos,, p 
buvo pasiekus (iki 40 nųęą. 
Ir nesimato pagerėjimo, ąp-į 
art to, kad pripažinimas So
vietų Sąjungos gal 'šiek tiek 
suteiktų užsakymų del plie
ną pramonės. . >, ■ ■
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Bušo Nelaimė
WATERFORD; N. J. — 

Spalių 22 d. čionai susidūrė 
busas ir automobilius. Dif 4 
žmonės ant vietos užmuštu 
keturi sunkiai- sužeisti ir kė^ 
liolika smarkiai -sukrėsti. •

PIRMI ŽINGSNIAI PRIE SUVIENIJIMO 
VISU DAŽU PRAMONES DARBININKŲ Į 
VIENĄ MASINĘ U NI Jį ’ PATERSONE 
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čiaį organizuotų dažų darbi
ninkų, o apie devyni tūks
tančiai nepriklauso prie jo
kios unijos. Nacionalė UnL 
ja sutinka, kad dažų darbi
ninkai sutvertų savo uniją, 
bet jinai turi būt po eilinių 
narių vadovybe. Ta vado
vybė turi būt išrinkta de
mokratišku būdu pačių dar
bininkų.

Šitas Nacionalės Unijos 
pasiūlymas ir planas yra la
bai svarbus. Viena tvir
ta dažų darbininkų unija, 
galėtų sėkmingai apginti jų 
reikalus ir laimėtų del jų ge
resnes darbo sąlygas ir di
desnes algas.

sušaukė N acionalė 
Unija. . Nacionalės 
organizatorius drg. 
pasiūlė naują planą

PATERSON, N. J. Pe
reitą šeštadiehįl įvyko ’galin
ga audėjų ir dažų pramonės 
darbininkų i demonstracija, 
kurią 
Audėjų 
Unijos 
Baliam
del suvienijimo visų 15,000 
dažų pramonės darbininkų. 
Tas planas ‘ sako, kad būtų 
įsteigta viena dažų darbi
ninkų unija. Nacionalė Au
dėjų unija yra pasirengus 
prie to žygio, kad suvieni
jus jos dažų lokalo narius ir 
United Textile Workers da
žų lokalo narius. Per abi 
unijas yra apie šeši tūkstan-

NEW YORKO DARBINI! 
TRACIJAPRIEŠVt

’NEW YORK. — Vokie
čiai fašistai šaukia masinę 
demonstraciją - už> Hitlerio 
valdžią. lTa: jų demonstracija 
įvyks- ateinantį’ šeštadienį, 
sp&ii^® M. Arinijds i(fe-ib

xington Ave. ir 26th St. Jų 
tikslas yra, kad sustiprinti 
hitlerininkų spėkas New 
YorkeJ '

Prieš fašistų pastangas

YKAI SAUKIA DEMONS- 
JK1ECIUS PASISTOS
yra šaukiama tą patį vaka
rą atvirame ore darbininkų 
demonstracija. Darbininkų 
demonstraciją rengia Ame
rikos; Lyga? prięš; (Karą? ir 
Fašizmą,' kuriąi'suorganizk* 
vo' prįeškhrinis kongresas. 
Taip pat prie j demonstraci
jos‘prisideda visos kitos dar
bininkų revoliucinės organi
zacijos. / :: ...

DARBO UN1JU VIENYBI 
DARBININKUS REI 

f

Didžiojo New Yorko 
Darbo Unijų Vienybės Ta
ryba išleido atsišaukimą de
lei vedamos kampanijos už 
“Daily Workerj”. Visos 
darbo unijos raginamos 
remti komunistų dienraštį 
ir padėti sukelti $40,000 
fondą. Tarybos’ atsišauki
mas nurodo, kad visose dar
bininkų kovose, visuose 
New Yorko darbininkų 
streikuose “Daily Workeris”

iŠ TARYBA SAUKIA . 
RTI “DAILY WORKERI”
pasirodė tvirčiausias darbi
ninkų reikalų gynėjas. 
Streikuojanti darbininkai 
visudmet rado “Daily Wor- 
kerį” savo geriausiu įrankiu 
prieš bosus ir prieš valdžią.

Iki šiol surinkta aukomis 
$12,640. Per šią savaitę 
reikia sukelti mažiausia de
šimt tūkstančių dolerių.

i Aukas siųsti tiesiai: Dai
ly Worker, 50 East 13th St., 
New.. York/ N.’. Y. < •' • < '.

Balsuoja už Panaikinimą 
Prohibicijos

REYKJAVIK, Icelandija. 
r—šioje išąlyjpi e^na; balsavi“ 
mąs. del •. prohibicijos. , Iki 
šiol suskaityti balsai paro
do, kad už prohibicijos pa
naikinimą balsuoja du treč
daliai piliečių.

Vėl Masiniai
Areštai Vokietijoje

BERLYN. — Hitlerio 
valdžia jaučia vulkaną po 
savo kojų. Ji dreba prieš 
nelegalį darbininkų judėji
mą. Todėl nuolatos veda 
ablavas ir areštus. Pabai
goje pereitos savaitės mies
te Waltershapsen ginkluoti 
fašistai darė kratas pas nu
žiūrimus darbininkus ir su
areštavo 80. Kaltjna juos 
priklausyme prie nelegalės 
Komunistų Partijos. Mies
te Bottrop suėmė 23, Bue- 
re septynis, Gelsenkirchenė 
dešimt. Nepraeina ta diena, 
kad neįvyktų užpuolimai ant 
revoliucinių darbininkų.

' . . i < . < ’ •

Jau Išlęiję duBilionu 
Dėl. Viešiem Darbam

; t I ■ • i 4 ■ i :: \

WASHINGTON. Vie* 
šųjų .Darbų Programos ad
ministratorius r ponas Ickes 
sako, kad valdžia jąu pasky
rę apie du, bilipnų dolerių 
įvairiems viešiems darbams. 
Daugiausia, žinoma, paskir
ta karo reikalams. Ypatin
gai karo laivynas sues kelis 
šimtus milionų dolerių.

| Pagal kongreso tarimą, 
viešųjų darbų programa tu
ri išleisti tris bilionus ir tris 
šimtus milionų dolerių 
($3,300,000,000).

Greenas Agentauja 
Roosevelto Valdžiai

Roosevelto Valdžios Prižadėjimai del Užtikrinimo Kolekty
viu Derybų Buvo Blofas ir Apgavystė; Visur Streikieriai 
Pasitinka Spėką ir Ginklus iš Bosų ir Valdžios Pusės

Generolo Johnsono pareiš
kimas, kad po NRA strei
kai nebus toleruojami, vyki
namas gyveniman. Mes 
matome, kad visur valdžia 
kruvinomis p r i e m o nėmis 
laužo streikus ir terorizuo
ja darbininkus, štai keli 
pavyzdžiai iš valdžios žygių | 
prieš darbininkus:

Philadelphia, Pa. — Rug
sėjo 1 d. nušauta du strei
kieriai, kurie* bandė sulai
kyti skebus nuo ėjimo į dar
bą į Cambria Hosiery dirb
tuvę. Ant tos dirbtuvės ka
bojo NRA mėlynasis aras.

Ambridge, Pa.—Spalių 6 
d. policija padarė kruviną 
užpuolimą ant plieno darbi
ninkų. Du darbininkai tapo 
nušauti ant vietos ir apie 40 
sužeista. Prieš darbininkus 
buvo vartojama revolveriai, 
buožės ir gazinės bombos.

Tulare, Calif. — Spalių 9 i ir nuteista į kalėjimą, 
d. fašistinė,, gauja užmušė

ant streikuojančių mainiė- 
rių.

Clairton, Pa. — Policija 
darė užpuolimus ant mainie
rių ir plieno darbininkų. 
Daugelis darbininkų sužeis
ta.

Weirton, Clarksburg, W. 
Va., ir Steubenville, Ohio, 
buvo daromi atkartotam už
puolimai ant streikuojančių 
plieno darbininkų. Jie ga
vo nuo policijos gazinių 
bombų ir buožių.

Springfield, Ill
20 d. vienas mainierys ta
po užmuštas. Sumobilizuos 
ta trys kompanijos valstijos 
milicijos numalšinimui mai- 
nieriu.

1 . i ■ ■■

Gallup, N, Mexico. — Įve
stas karo stovis prieš strei
kuojančius mainierius. Dau
gelis mainierių suareštuota

Spalių

d. fašistinė., gauja užmušė „ Helper, ptah,. — Atkarto- 
keturis istrejkieriuš if su-i tii^ užpuolimą? ant strei-
žeidė >30 ; darbininkų.' j Ten 
streikuoją 15,000 medvilnės 
rinkėjų. f . ■ ■ ; <

iPaterson, N. J. — Spalių 
20 d., policija padarė kruvi
ną užpuolimą ant streikierių 
prie dažų, dirbimo dirbtuvės. 
Du darbininkai pašauti pa-
vo j ingai, daugybė gavo laz
dų.

Fayette County, Pa. — 
Vienas žmogus užmuštas, 
daug sužeistų užpuolimuose

kuo j ančių mainierių. Jung
tinių Valstijų armija parū
pina kompanijų mušeikoms 
ginklus ir amuniciją.

Indianos valstijoje prieš 
streikuojančius mainierius 
įvestas karo stovis.

Tai tik keli pavyzdžiai. O 
jeigu būtų galima paduoti 
visus faktus iš klasių kovos 
lauko apie valdžios terorą 
prieš darbininkus, tai reikė* 
tų užpildyti visas laikraštis.

SOVIETAI TUOJAUS GALĖSIĄ DUOTI Ui '' 
SAKYMU AMERIKOJE UŽ $500,000,000

Gubernatorius RĖtcliieAhnetėDdegaci jos 
Reikalavimus Nubausti įynčiuotojus fi

’ : * ' . J J H ' ’ ' .H •; ; Į > t, 11L z'4,

‘ BAETIMQRE; Md.1—Ma- 
rylando valstijos gubęrnato- 
f jus Rįtchie atmetė ■ visus 
darbi pinkų delegacijos rei
kalavimus. Delegaciją bu
vo ’ pasiuntęs Tarptautinis 
Darbininkų A p s i g ynimas. 
Buvo reikaląuta, kad Rit
chie tuo jaus darytų griežtus 
žygius prieš tuos, kurie su: 
darė suokalbį ir nųlinčiavo 
negrą Armwoodą ir kąd'pa
naikinti mirties bausmę 
prieš negrą Lee.

j Tarptautinis i Darbininkų 
Apsigynimas bandys i gauti 
“habeas ; corpus” popieras, 
kurios priverstų valdžią ati> 
dėti nužudymą i Lee, idant

padavus apeli&eįją >įi augš-f 
tesnį teismą, r; > m. į > ■

RitchieNusimaskuoją
. .BALTIMORE; Md.—Gu
bernatorius i Ritchie pasirodė 
didelis veidmainys. , Jis ne
va ‘ pasmerkė nulinčiavimą 
negro Armwood o ir pareiš
kė, kad visą dalyką ištirs ir 
kaltininkus nubaus.-y Bet ty* 
rinėjimui žada paskirti tei- 
sėją Duer, kurį jis pats kal
tino subkalbyjei i nulinčiuoti 
darbininką/!Armwoodą; Be 
fo;' teisėjas • Duer Jįrra tas, 
kiuris., nuteisė mirtini darbi
ninką negrą Lėe

WASHINGTON. — Ame
rikos ’ Darbo Federacijos 
prezidentas Green virto ag
entu . Roosevelto valdžios 

: B jdio J į Mūs! j ji 
sai .daro pareiškimus m vis 

w <wwb>- 
ninku gauna darbus. Pas- 
kųtiniąpįb sąvę pareiškime 
Green sako, kad nuo Roose
velto valdžios įsikūrimo jau 
3,600,000 bedarbių gavo dar
bus. Vien tik per NO! apie 
1,700,000bedarbių gavę dar
būs. Bet "kaip RoOsevel- 
tas, taip Green užtyli ir be
pasako, kaip ilgai tie bedar
biai dirbo, arba dirbs. Už
teko, kad bedarbiui davė 
darbo kht kelių dienų ir jau 
paskelbė, kad to bedarbio 
nebėra, nors’ už t'ų kelių die
nų jis vėl bedarbių armijoje. 
Ši toksi skaitlinių maišymas 
pasitarnauja 1 valdžiai-^ ap
gaudinėti darbininkus dr su
laikyti įjuos ;nuo kovos už 
bedarbių reikalus. ? (

WASHINGTON. — Skel
biama, kad Washingtone 
jau vedamos derybos tarpe 
Roosevelto valdžios ir So
vietų Sąjungos komercinių 
atstovų delei kredito ir už
sakymui 7 Senątorius;B Kppkr

mės ūkio produktų net už 
$500,000,000. Bet jinai tuO- 
jaus grynais pinigais, apmo
kėti negali. Reikalauja kre
dito, o bus atmokėta vėliau* 
Tai ; būsiąs • svarbiausias

hart sako,, kad i Sovietų ’.Sąr klausimas’ ir ’ diplomačių
junga pasiryžus tuojaus pa
duoti užsąkymą ant mašine- 
rįjos‘ir kitų pramonės ir ze-

Siunčia Delegacijų Protestui 
prieš Lynčiavimų ,■■'<, ..
-1 NEW YORK. -i. Is' New 
Yorko, Bdltimorės; Philadel- 
phfjos, Bostono :ir ;kitų mie
štų ddrbihinkai siunčia de
legaciją į Anriąpolis, Mary- 
lando.šostihę, kad užprotes
tuoti prieš nulinčiavimą ne
gro Armwoodo ir kad pa
reikalavus panaikinimo mir
ties . bausmės prieš neg^į 
darbininką Lee. Delegacija 
pribus .į Annapolis šį trečia
dienį, spalių <25 d. < > j 
n<O Baltimoreje šaukiama 
konferencija kovai prieš lin- 
čiavimą. Konferencija įvyks 
lapkričio 12 d.;‘ /:

derybų; ^kurios p'rhsidės tar* 
pie Rooševelto ir Litvindvo 
greitoje- ateityje. * -' ' • U

Rumunija Irgi Jieškoš 
Susitarimo Su Sovietais

BUCHAREST. — Runiu- 
nijos y aidžia irgi norėsianti 
susitaikyti su Sovietų Są
junga. Roosevelto žygis 
link pripažinimo darbininkų 
tėvynės labai sujudinęs Ru
munijos buržuaziją.

Svarbiausias klausimas
tarpe Sovietų Sąjungos / įr 
Rumunijos, tai Besarabija* 
Rumunija turi spėka užgro* 
bus ir pavergus ią kraštą, ir 
nori, kad Sovietų - Sąjungą 
jai, Besarabiją pripažintų. 
Bet Sovietai atsisako. tatai* 
padaryti.

į
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“Meš užkrautume naštų mi- 
lionafns lenkų, lietuvių, gudų ii 
kt., jubs bevaldydami. '

“Sis uždavinys bailiam ir pa
saulį pažįstančiam europiečiui, 
kaip ir šubūržuazėjųsiam1 vokie
čiui idealistui,’būtų sunkiai pa-

mokyklos butų višAi gerhlani- 
zbėtos.' Valstybės tarnautoj ai su

ku įgy Vėdinti. Dviejų kartų am
žiui praslinkus, Pabaltijo rytų 
provincijos būtų suvokietintos 
latviams ii1 estams suvokiėtėjūs. 
Tat įvyktus šios provincijos ga
lėtų būti prijungtos prie prūšų. 
Prijungtų provincijų1 gyventojai

nybį. * Baltarusių | ^kyklps 
miestuose būtų lėidžidma,* jėi šie 
pasižadėtų nemokinti rusų kal
bos.- Jęi jie. savo kalbos moky
tų, mokyklos būtų uždraustos. 
Valstybė užtektinai' Turėtų rū
pesčių, kad šiose tolimose srity
se vokiečių .kolonistams įkurtų 
mokyklas sodžiuje ir. jpiestuę-j 
se. Lenkų, ir didžiarusių moky
klos būtų uždraustos. * Litera-

rio atstovas išliejo Londono 
ekonominėj konferencijoj, 
tik, žinoma,; ne smulkmeniš

junga tuojau ištraukė dau
giau faktų, parodančiu na
ikių imperialistinius sieki
nius, atkreiptus vyriausiai

šVMOS

APŽVALGA
—?■'' ------- - "   _įHąąį

itūra ir spauda būtų leidžiama 
tik prižiūrint, kad ji’netarnau
tų didžiarūšiams. Daugelis balj 
tarusių, kurie prie Reino ąr.Bęlr 
gijoje atįiks karinę prięyųlę, pę 
abejo, tep .liką, kaip darbininkai, 
ir 'suvokietes. Baltarusių suvo- 
kietinimas ’ galės tęstis ' širstus 
mėtų, bet bV negalimi, uėi' spau-1 
/sėti nei to-siekti. • Mes palik
sime jieihs patiems; ąurąsti; peis 
-ėjimą. į .viespąįąujančjųs yokiė-f 
4ius, jieišįę turės nuotaiką. Jei 
•baltarusiai. išsiplės, kaip ’ mums 
nekenksmingi, jie bus 'mums 

>naudingi.” ■' 1 1 > ’' ' (

turėtų rinkimų teiises ;į‘ Rdich- 
stagą ir Landttagą;

: i ■ .1 i : I •: - i ' i L. ’ ,
Režimas Lietuvoje ~

'“Mes1 neturėtume 1 jokio1 pa
grindo išgyvendinti 2 mil. tvirtų 
lietuvių ūkininkų tąut&, gyve
nančią' itaūno,. iš / dūliės Vil
niaus, Gardino1, .Suvdlkų gūbėf- 
nijosė. Teh yra' karališki, fehkų' 
ir didžiarusių dvarai,’ ‘kbrii(os;

užtėktinūi'1 žė- 
_ . Rusai d Va-' 

rinirikai būtų išsiunčiami1 į ry- 
Itu’s, o lenkai, (atlyginusį į len
ktis. Vokiečiu dvarai pasiliktų 
ir jų skaičius būtų padidintas. 
Domenai galėtų pasilikti, bet 
šie turėtų būti įšnuomuojami 
tik vokiečiams. Ne tik .vokiečių 
ūkininkus, bet, mes turėtume į

keliamas. Bet jie klysta. Rū- 
saį (kurių ne daugiau kaip 7.5 

!mil.) Sugebėjo pdrblokšti Ū0’ 
mil., priversti brutaliu gHežtu- 
mų jų kldū'syti,' kad’įvykdytų 
pasaulio nukariavimo planus,' 
kaip priem'ohe. 1 Dėl ko gi mes 
nesugebėtume' apši’dirbti su len
kais ir liėtdviais?1 ’Mes laba'i ^e-' 
rai sūšitvarkysimo; jei perbldkš-1 

! tas tautas valdysime* nukariau
tojų pavyzdžiu, ' nesuteikdami, 
nukariautiesiems pilnų 'teisių. 
Nįėkas murriš 1 nestovi ’ skdrsai» l , -Ir ikelio,’kad mes negalėtume turė-' 
ti’tokį pat pašisękimą, kaip ‘ro
manai. Mes gėfai padarysime, 
kąd gubernatorių ir generalgu
bernatorių; diktatūrą užl^ąriąu- 
tupse kraštubsė pratesime ir tal
kos metu. Tuomet užkirsime

“Ištikimumas”
Baltrus.-—Žinai, mano my

limoji, aš kiaurą naktį ne
galėjau užmigti, 'Vis galvo- 
jau ir mąsčiau.! i

Ona.-J-Aš taipgi visą nak-; - 
tį 'varčiausi. i

i Baltrus.—Kodėl?
Ona.—Wakar 'jis 

kita.f ■

Kaip Lietūvoš komųniątų 
spAūda ?ja!u nurodė, Lietu
vėj ‘šiuo tarpu !fūšistų sluog- 
šniuose jaU: atsirandą gaiva
lų, stiprini - stojančių, už ko* 
Išravimai su Vokietija, ;ų^ 
padėjimą Hitleriui pasigrob
ti Taetufvą ir veržtis į Sovie
tų Sąjungą/1 H - ; . . . ( , 

' - Mūsų, lietuvių darbininkų 
•pareigą/budėti:* vesti kbyą 
prieš: lietuviškus ir k. fąšįs- 
tus ir f karo; pavojų!

užgniaužtą.. Prješvpkiškos.
PpĮjaitljoUąityše1 įsįgaiėtiį, ' 

Vpk|škuhįą ųdik.ntjųj [ir; ybhiasKį; 
kpohižadiją ĮtįiW lorĮiŠtuOse' yip 
sfckai ’pakirsti/, yįfes,’ .išėįdd/pį* 

: 1st įsavo interesų saugumo) af^iį- 
jjlje, privalome minėtuosius 'kra; 

’stpy paglemžti ir savo kįetbj^ 
rdųk-oje, romėnų ;proyinęijos pa-j 
vyzdžių, parblokštas provincijaš 
valdyti. y; H i

^Nepriklausomos Ukraiddš 
uždavinys yra susilpninti, Rusi-) 
ją; ją izoliuojanti nuo Juodosios’ 
jūros. Baltarusių kraštas 
tųįbūti skirtas mūsiškiams kolo-j 
nizuoti. * J • . ■ ! ’ / i

■ “Baltijos jūros mums arčiau, 
kaip Juodosios, dėl to mes Ru
siją greičiau prileisimę prie pa
skutiniųjų, nes šias kontroliuoja 
Turkija Dardanelų . sąsiauryje 
tie Konstantinopoliu ir dėl to 
gali užkirsti kelią Rusijai susi
siekti su kitomis .jūromis. Jei 
įkurdindami Suomijos valstybę,

ą* Lietuvą
ip, T^ytąsp- sakosi pa- 
Į ;Kąipį[įaįųqi‘japs ųni- 

ver^itęU jį>|ęfesorikUs Fridt 
ricljo lįežwp. raštą^ išleišt^ 
“sldpthi,- ’ baiikraščio! teisė
mis” iri pavadinto' ^Vokieti
ja ;ii‘ .Ryjtai.”'; Jąįnę tasai 
Hilįerįę pakalikas išdėsto 
Vokietijos fašistų užgaidas 
rytuose, į Rašinys vieną da
lyką aiškiai- nusako: Vokie
tijos fašistai ruošiasi karui, 
priįš Sovietų Sąjungą; ruo
šiami pasigrobti Ukrainą ir 
Pabalt.ijos valstybėles!

Kadangi raštas įdomus, 
taiįčia paduodame jo dide
les^ ištraukai, kaip “Rytas” 
jast yra išvertęs:

‘tašų karo tikslas Rytuose galime Maskovijai perleisti rytų 
išplaukia iš savo interesų aprū- ’Ukrainą, stengdamiesi išlaisvin- 
pirlmo ir tenykščio priešo nu-, Ji vakarą Ukrainą iki Dnieprui, 
šlapimo. ' Šio darbo | realizavi- tai Voluinė ir. Podolė su Kije-

čiupęs

nu f. pareina nuo mūsų pasiruo
ši!^. Mes turime labai aiškiai 
sumokti mūsų norų maksimumą 
ir net kurįa^ l^ajna . pasiekti šio 
daJbo realizavimo minimumą. 
Kels gi mūsų1 maksimbtnaš? 
Tit ne kasi kitafe, kaip Rusijos 
su Jaržymas,' j ai paliekant (JĮįr 
dŽJ^Yusius, Ma^koviją ir Azijos 
kofonijalineš sritis.

^Rusijos, kaip pasaulines vūl- 
stybės, tolimesnė plėtotė dabar
tinėje apimtyje nėra ♦suderina
ma su mūsų saugumu. Paliki
mu- 170 mik, kurie kas metai 
padidėja 3 mil., tai po 10 metų 
jau sieks 200 mil. ir 2000 me
tais bus jau 400 mik, kurie ga
lėsimus užtroškinti.

•Jei mes norime, kad rusai 
būfų nepavojingi, mes turime 
sudaryti sąlygas, kuriose jie ne- 
beį»ktU'Pasieninių teritorijų.

•Prie išplėstos Ukrainos pri
jungus didžiarusių Dono kazo
kus, didžiarusiai būtų nuo Juo
dosios jūros visiškai izoliuoti.

(‘Ukrainos valstybei būtų vie- 
niiitėlis pavojus iš Maskvos, ku
ri Jt>ūtų amžinas naujos valsty
bėj. priešas ir gręstų naujai su- 
sidfiriusiai valstybei.

^Suomijoje vokiečių kalba ir 
kultūra gana išsiplėtojusi, o jų 
prekybai Vokietija sveria labai 
daug. Suomijos didesniam pa
tvarumui mes turėtume padėti 
jaiį atkovoti vakarinę dąlį arkti
nėj Archangelsko ) gubernijos, 
Kcjos pusiausalį, kuriame yra 
dapg anglies ir vario rūdos ir 
neųžšalančius Murmansko kran- 
tuj ar Olonec, ruoniais turtingu 
sritį.
’f.Kaukazas, Lenkija,’ Pkbalti- 

jyirir baltarusiai neturėtų suda- 
ryfi nepriklausomas valstybes.

^Kaukazas turėtų priklausyti 
Trakijai. . > , , .,■. \

'Nepriklausoma Lenkiją 
Mums Sudaro Mirtiną, 
t Pavojų

• *Apie vokiečių lenkų taikin
gą^ sugyvenimą gali galvoti tik 
poftiškai nesubrendę. Varšuva 
ir įbJarevo sritis’ turėtų mums 
prjkiausyti' išeinant iš mūsų 
npiitarinio saugumo. Austrija, 
je| norėtų, galėtų gauti pietų 
Lehkijos dalį, kaip grobį, bet 

'forinė Lenkija turėtų priklau- 
,’K mums. ' ..,
{‘LietUva ir kitos Pabaltijo 

pi^iąusuvęrenės valstybėlės (Pu
ff 'rfiūrrfs' kenksmingos:
Vokiečių kolonizacija tuomet 
būtų iš lietuvių, latvių, estų pu-

nusąvmus butų 
rhės' koloniza’cijai

TRUMPMENOS Gana! Nutilk,
kelią kiekviepam pJiešvokiškaih tinkamą augštumą pakalti taip.

vu ir Odesa turbtų'priklausyti 
llapsburgams ir sudaryti Ukrai
nos karalystę. Tai duotų pa
vyzdį likusiai Ukrainos daliai, 
priklausančiai 1 ‘ ‘^maskoliams”, 
ika&: yėrstų. ją įį;’autonomiją ar 
neprįkjaųsonpiybę., . . . (( ,.

“pėl Austro-Venįrijqš gajim 
sakyti, kad,'esame'išgelbėję, tu
rimo teisę ir pareigą tai'/ ir 'pa
silaikyti. i Tuose kraštuose. val
stybės kalba turėtų būti yokie- 
Čių.. • • /

“Mes, -negalėtume pakęsti, ne
priklausomos Lenkijos. Mes 
turime būti Baltijos ponai, dėl 
Ao Suomija turi būti įkurta, 
kaip nepriklausoma valstybė 
Rusijos sąskaita. Mes negalime 
pakęsti, kad Rusija turi kąro 
uostus Baltijos jūroje. Mes 
privalome įsigyti Kronštatą vo
kišką uostą, kuris aptarnautų 
mūsų rytų frontą. Išeidami iš 
mūsų prekybinės ekspansijos, 
privalėtume neatsisakyti nė Pe
trapilio. Oficialioji Rusija ruo
šiasi ‘ nustoti šios kiekvienam 
maskoliui nekenčiamos sostinės. 
Paimsime ir pasjląikysime.. Ge
riausia mūsų strateginė siena 
eitų Dniepru ir Volchovu tuo 
negalime nė kiek abejoti. Mes, 
būdami Petrapilyje, tur būt, pri
verstume Rusiją mokėti taikos 
karo reparacijų mokesčių auk
su ir aukso, vertybėmis. Pet
rapilis būtų grąžintas tik sumo
kėjus karo reparacijas. Kronš
tatą'laikytume saVo rankose, 
kad Rusija nesulaužytų . sutar
ties.

. “Atsisakę, nuo Volchovo sie
nos, rasime ’geiį' šieną'Narova, 
Peipus,/Velikają, BerežinaĮ. Mes 
turim nępąkartpti j 1871 , ^etų 
klaidos, kai pąsitepkinome Vo- 
gezų viršūnėmis, atsisakę’ vaka
vimo jų šlaito. Upė tik tuomet 
yra gera sierta, ’kaiį Jos abu 
krantai priklauso.;, Dėl tp turi
me pasistengti, t kad vakarinis 
Ingermanlkhdaš, ’Nareves rytų 
krantai ir Pėipuš būtų. Iii,ūsų 
rankose. Privalome turėti abu 
krąntųs Velikaja. (ąu Pskovo 
miestu) ir Bereziną,' kad turė
tume sau apsiginti išėjimą. Ši 
siena nebūtų jau tAip gerą, kaip 
Vblchov—Dniepro, bet vis tik 
priimtina ir laikytina.

‘Mūsų sieną su Rusija taip su
tvarkę, visiškai įiuo, jos, apsau- 

.gotun^e ryty sieną. Ten sukur
tume ‘'sritis ‘kolonizacijos, kuri 
galėtų tęstis per . dvi geųeraęi- ____ _____ ____

■ j aš: *Antra> ten «būtų^pUiki^jaJMw >siunčwrri,*j< vokiečių •’mokyklas:

judėjimui, o bet kokį sukilimą 
laikysime visai negalimą Jokio
se sąlygose. Galima perblokš
tųjų masėms suteikti savivaldy
bių .teises ir tam tikrą .tautišką 
laisvę, kas gubernatoriams leis
tinų, kad savo blogus pasielgi 
mus. pateisintų. Vokietijos pi
liečio teisęs įgys tik Pabaltijo 
vokiečiai, tose sotyse apgyven
dinti vokiečiai; kolonistai iš už-!klos būtų, nepąkenčiamos. 
jūrio ar Rusijos ^idaus. Reich- tuviai ūkininkai galėtų , steigti 
stago rinkimuose dalyvauti,gąus liaudies "mokyklas ir savo kalba, 
tik dabartinėse Vokietijoj ribo-.ijTose.mokyklosp galėtų būti kiek 
se; gyvenautięj|į. kaip tėvynėje, yokįškąi. dėstoma, jei to tėvai 
Visi Vokietijos pįlįečiąi ątplėš- pageidautų. . Jei jie gi nenorė
tuose kųaštuopę turės įeisę vers-, ‘ « -■ ! , Yv/. - 1 , I v. ’ ,
tiš prekyba, o pavergtųjų, į<rųš- 
11 gyvęntpjai, .gjales, .verstis tik

pat vokiečių,dvarininkus ir nuo-, 
mininkus. Mūsų kariuomenės 
vadai, > galėtų gauti, majoratu^ 
Kurše ir Lietuvoje. Įstaigose 
tufėtų kalbėti vokiškai. Vokie
čių kalba būtų valstybinė mies-1 
tų ir sodžių ir vokiečių bend
ruomenių mokyklose, kurios bū
tų lankomos, ir lietuvių vaikų. 
Lietuvių krašte, lenkiškos mo'ky-

. Lie-

• ' . • i * ’
yokiškąi. dėstoma, jei to tėvai

įtų,1 bųtų .leidžiama vokiečių kal
bos. ,iįr. nesimokyti. Vokiečių 
kalbos nemokėjįmas būtų tiek

s. ivo srįtyse, bp.ųę visoje voKie-į galingas, kad pątyę jtėyai verstų 
č ų j imperijoj... 4 . turėsiipy §avq jvąikus jos mokintis: jei
rųpįntįs. sięmį apsaugoti, . kad miestuose Įietųviąį norėtu .įsteig- 
nebųtų ų^Pjlįi^ta^ atpUįl^ėlįų žy- ęayo ,i§gomjg privatines' . 
4Ų- , ^j>ems; i; ifeūjt r kyklaę,, :tąi jiems nebūtų drąu-
bus-uždraustą. Atėnų^rėspubli- ęįžįarną. ViinitĮje' '(a)'' gėriau 
kos metekai (kurie lietui ėjo pi- Mintaujoje) būtų 'įsteigtai V6- 
lįetybės teisių) ėjo tik į frbntą ’ ■' ' • ....  •
ir mokėjo mokesčius. Mes taip 
pat elgtumės leisdami regulia
riai mokesčius mokėti ir vokie
čių pulkuose atlikti -karinę prier 
Volę., .
t; h ■> . > . . 1 ; v . , • i

“Naujai užkariautos sritys 
fc^us taip tvarkomos:- Pabąltyj 
reiks suorganizuoti ,20Q,000 bal
tų—vokiečių viršūnių. Be jų, 
apie 300,000 miestelėnų estų ir 
Ijatvių, , kalbančių namie vokiš
kai*. Daugelis jų buvo vokie
čiams ištikimi, nes rusų buvo 
baudžiami už tai, kad vokiškai 
kalbėdavo. šie įgytų Reicho 
pilietybės teises. Kiti gi palai-: 
įė gerus santikius su rusais, o 
vokiečius net išdavinėdavo. šie 
turėtų būti išsiunčiami į Rusi
ją. Išsiųsti sodiečius- su ne
skaitlingais vaikais protestantų, 
tikėjimo, nereikės, nes koloniza
cijai žemės užteks: 1 domenai: 
dideli, ypač Kurše, 2 kelėtas di
džiarusių, magnatų turėjo din 
(Ižiauąius -turtus,, , 3. Pabaltijo j 
vokiečiai, turi- dideles; nuosavy
bes, kurias galėtų i prireikus disu 
ponuoti, 4 prievartos keJin^Jšj 
estų ,ir latyįų i bus.; galima * nū- 
jbjrkti bę jokios, skriaudos (pusę,; 
jų perdidelįųt ūkių.( , Tuo. būdų 
bus, įgalimą didžiausią- j skaičių 
kolonistių apgyvendinti be jokių; 
jsunkumįų. Vokiečių; kalba >bus 
vartojama įstaigose,, savivaldy
bėje, augštosiose mokyklose, vi
durinėse miestų ir liaudies mo
kyklose, išlaikomose valstybės ir 
įniestų. Esįabis ib latviams bū
tų leista miestuose įktirti* savo 
lėšomis jų privatines'mokyklas, i 
Tai jie darytų, tur būt, laibai 
retais atsitikimais ir. savų vai
kus leistų ,suz malonumu į vo
kiškas mokyklas. ; ’ ' '
i ^‘Vokiečiai kolonistai tūrėtų, 
sodžiaus liaudies mokyklas, ku
riąs lankytų latvių - ir estų vai--, 
kai. ūkininkai 'tųj’ėtįų J$aK
ba: liaudies mokyjįląč. u 
laukti tėvų būsiant tos .iiųomo*. 
ųės, kad jų vaikai turį prampktt 
;ti vokiečių kalboj opdehiidi bfytu l

mo-

Ūžiama.' Vilnitije '(ai’1 gėriau 

kiečių universitetai, * kad šis ap
rūpintų Klaipėdos kraštą kultū
ros atžvilgiu. f , ŠaVivaldybeš 
reiktų įkurdinti tuomet,• kai bus 
pakankamai vokiečių, tvirtai įsL 
kūrusių. Iki to laiko užtektų 
karo gubernatoriaus’ diktatū
ros.’ , '* ” i,;''

1 “Lietuviai neturi būti greitai 
germanizuojami. Ši nepavojin
ga tauta neturi būti spiriama. 
Per 100 metų šis kraštas taip 
susigyventų su vokiečiais, kąd 
būtų galima jį padaryti prūsų 
provincijos dalimi.

“Paėmę kraštus, apgyventus 
rusų, pav., nuo Velikaja, turėtu
me juos' padaryti vokiečių vals-i 
tybės savybe. Rusai būtų laiko
mi valstybės nuomininkais. - Jei 
kas norėtų pasitraukti savo at
sakomybe, tas galės, bet negaus 
jokio atlyginimo. Jei kas ir to
liau norės žemę dirbti, kol mes 
leisime' garbingai pasitraukti, 
jtuomėt šiuos iš'siųstume ' Į -Sibi-3 
rą, kūr būtų rusų 'reparūcijų be", 
įZaldš išlaikomi. Ši tuščioj! sri* 1 .

, jis' būtų vokiečiaisapsodinta^ ’ kanadiečiai iššaukė ą. reyp; 
kaiį Įmilitūrinė' šiėna prieš Maš- 
^wją/;7 /'. *’’’Z''7’ į- 

; i‘;Jei mes bašiteįikirifeiihe'šieiria/ į 
eiriančiA'Berezina', tada1 Į!mūsų 
rankas'jJatekliiį !^li biilibnal gu-i: 
Ūų.' Jei' Šie !ortoddkšai‘; gdlėsi- 

(me šiuos' kaip Y’iišiiš, iš'gyvėndih- 
ti ir! jų1 vietoje-vokiečius kolanL 
zuOti. i Vietos* kblonižacijai Už- 
tektiriąį I! (1) - dideli- < karališki 
dvarai,’ '(2)- nusavinti didžiarur 
šių įr lenkų dideli dvarai, (3). 
nušdųsinimas,’ valstybihė melio
racija įr -prievartos keliu nu
pirktosios žemės. ? šalia vokię* 
cių ■ ūkininkijos . reiktų sukurti 
stambūs žemes savininkai, stam.-, 
būs nuchnitunkai. Lenkams bū
tų visai uždrausta pirkti žemę 
-iš.. didžiarusiu.[■; Mes užlėkime 
^kūnigaįu^ pi(|kytojU;UtV7^ek 
,n0sudąfytų 
kų pdsėS; į^ddoti
ąiįąlfaljeti^my^ 1Įedr' 

imP, o,i bąltąrųsiy, n.eyei/sime lan- 
rkyti. vokiečių^mokyklas* ...* 
kai šie išmoktų vis geriau, kai i i 1.11'1 J ’• O J i 1 j

šoko-1 su
I l !

... j :
i ; Naujas Kursas' r

Vok. Socialistas. — Drau
gai, broliai, iries už lygybę, 
laisvę ir brolybę. ' ■ ! 1

Fašistas. •
jau atzvaninai, tu daugiau " 
nereikalingas. ' *•

Socialistas. — Ura Hitle- •' 
riui! Mes kovojame prieš*” 
kapitalą, bet tai prieš Mark
so “Kapitalą”, 

t --------
Nevisiems Patiks

Jonas.—Šimai, tu sakei, "* 
kad prie komunizmo visiems - 
bus gerai, ar bus ten degti- ” 
nes? ’

• Simas.—Suprantama, kad •' 
svaigalų' nebus. • '

Nesenai lankėsi Sovietuo-1 Būtinai perškaitykit šia- 
<se buvęs Kansas ' valstijas me * “L.” 1 numeryj Apžval- 
gubernatoriūs, Mr. Allen, !goj telpantį Vokietijos faši- 
kuris taipgi yra žyįnus bur
žuazinis laikraštininkas. Jo 
sidikatuoti straipsniai tilpo 
ištisoj eijėj laikraščių.. Mr. 
Allen įspūdžiai didžiumoj 
buvo naivūs savo tuririiu ir 
visa kryptimi, bet tai jo 
skaitytojai mėgsta. Rašy
damas apie Sovietų teismus, 
Alien; paėmė beveik J , ištisą 
[Skyrių 'iš Ella'Winter kny
gos apie Sovietų Sįjūrigąi 
Tuojau tai buvo pastebėta ir 
nurodyta.' * ’ i i 1
‘ , Ir štai, kaip jis dabar dėl' 
to; tėišinaši:Girdi,1 jis skai-■ 
vtęfe 'minėt!Js auioričs ; knygą’ 
ir; nuširidš'ę's' trišky Tiri į savo 
sąsitivinį. PAškui,' ‘rašyda-1 /'.Tolydžio//organizuojamo^ 
mas ale Sovietų^ Sąjįingi.i’tDS Vaikų Kuopelės.: LDj.. .. . eadvnėie la- 
sumaišęs -jį sū šaviškiais'ir; Centro .Valdyba nustatę iki ? , ’ -J-k/ V

stinio profėsoriaus slaptų 
raštą/ Tai ! dalykas, kuris 
turėtų paakstinti prie griež- į 
tesnės * -kovos ; su fašizmu 1 
kiekyieną darbininką!

Iš visko matosi, kad nese
nai užsibaigęs LDS jaunuo
lių va jus” bus davęs virš po
ros išimtų naujų jaunuolių. 
Tai didelis pliusas mūsų jų7 
dėjimui! Greitu laiku dą: 
varysime rikiLSO jaunuolių 
kuopų. ’Jei' gerai pasidar
buosime,-tai iki' II-rojo LDS. 
beimo Nutversime 50 jaunuos 
li'ų-kuopųi!/ < (

būtį vfeiems gerai, jeigu 
degtįnės^nebus!

lių' kuoptyb; ? 
h i-M-

’ ' Lengvesnis Darbas
1 Vienybietis.—Leonai, ‘kas i,; 
pasidarė su tavri komunizmu -i 
if kddėf dŽūgiau muš nekei-

’ b'Mušeika. — Komunizmo
I , T . — . , , - . ” ---- — ' *

sumaišęs jį sU šaviškiais -ir1 
todėl išėjęs tasai pl’agiariz- 
mas!: Kas' iš to 'išeis, riežL 
nia. ’ Kalbama, būk ’ autorė 
netylėsianti. ! i ’

: Ella Winter yra žmona 
garsaus radikalo žurnalisto 
Lincoln Steffens. Ji artima 
darbininkų judėjimui. Gera 
Sovietų simpatikė. Taigi 
Mr. Allen ir bandė pasipuoš
ti josios darbais. Negražu!

Kanados' / AI. 1)1..D Vei- 
kiantis Komitetas jau iš
rinktas. Sekretorium yra d. 
J. Brukąs. Vadinasi, kaila- 
diečiai pradeda veikti auto
nominiai, savystoviai. Da
bar reikia žiūfėti, kad ten 
kuodaugiaųsiąi \ darbinjnkų 
įtraukus į ALDLŲ, Beje,

'liupines lenktynes ĄLDLĮ)
Apskrįijį (Chicagoj), 

del h gavimo, j nąu jų ■ narių., 
Matysime,' kaip chieagiečiai 
čid pasirodys.1 .

Į^ąįb.ą^t' apie, ' AEDED,. 
tenka _ priminti . kuo
poms, ; kad daugely j;; vietų 
kuopos,, neišpįnkę iš, .narių 
du.ęklių už, šįųos metus, Rei
kia pasiskubinti. . Sekan
čiais metais prddes: eiti žur
nalas “šviesą”. Ęeįkęs pį-

ILrajam ; Seimui suorgani
zuoti nemažiau 30 vaikų 
kuopelių. Būtų gražu turė
ti Seime bent keletos vaikų 
kuopelių atstovus.

Kaip kas gal užklaus: ar
gi bus galima tiek daug at-

ibai sunku butt, daug leng 
viaū ‘ prisitaikyti. *

(Tąsa 3-čiam pusi.)

siekti? Taip, labai lengva 
Tik ręikalinga veikti, neati- 
dedant ant'rytdienos.

R. M.

KODĖL DIENRAŠTIS?
Apsilankę pas daugelį lietuvių darbininkų su pa- 

rągipįmais užsisakyti dienraštį “Laisvę”, mūsų 
4faugai idaŽnai išgirsta: “Aš jau turiu gazietą — 
savaitinę.” Ta “gazieta” dažniausiai esti kokis 
nors buržuazinis arba social-buržuazinis laikraštis, 
griežtai nustatytas prieš darbininkų interesus.

Mūsų draugai turi visųpirmiausiai išaiškinti 
reikšmę dienraščio’ kaipo tokio.' Antra, “Laisvės”, 
arba. “Vilnies” rolę, kaipo darbininkiškų dięnraš- 
čiut / ";i'‘ f ' ’\ \ \* ’/ " *■

1. Lietuvio darbininko pęįmyna negali apsieiti be . 
savo reikalus ginančio' dienraščio, šiandien pasau
lyj tiek!daug žinių ir<sVarbių žinių, kad jokis sa
vaitraštis i jų negalisutalpinti, nepaisant kaip jis 

‘didelis.' /-/.-i: ' m < ■ ,J‘1 *
-2. Jokis savaitraštis negali tų žinių "paduoti taip 
greitai; kaip: dienraštis;:• štai pavyzdys: prezideji- 

" tas Rėosevoltas pasiuntė Sovietam pakvietimą pri
siųsti savo * atstovą arba atštbvds į Washingtoną 

‘(tartis del pripažinimo Sovietų valdžios. “Laisvės”
skaitytojai jau pirmadienį sriiulkmeningai perskai- : 
te.apie tą.didelį įvykį žinias;' jie perskaitė abiejų 
prezidentų vieno kitam laiškus, kurie “Laisvėje” 
tilpd.uJy į)ei^kaitė^ “t^isvės” redakcinį Straipsnį 
tuo klausimu. Vadinasi, jie jau puikiai žino ne tik 
kad Ameriką pasirjžo. pripažinti Sovietus, bet ir 
kodėl. Savaitinio laikraštėlio (bile kurio) skaity
tojai tiktai už keturių-penkių1 dienų tą žinią tega
lės surasti:; It tai ji riebus visapusė, o tiktai ap
čiuopiamai, paskelbta, ries jie neturi galimybių ją 
yisapusiai perstatyti, Na, o jei kuris plačiau ra- 
šytų apię ąį jyykį, tai kibps žinios*bus apleistos. *

pi ?, i Štai vienas iš.'vyriausiųjų-argumentų, kodėl dar
bininkas turi'Užsisakyti dienraštį4 “Laisvę”! Apieka mųsų pramonės gaminiams. 

Taip nątiestume kelią, kuriuo

vojątis iŠ”’ Ū'kiniji- 
ų' Su 
ausi-

Galbūt jie pareikalaus, kad es
tu -ir latviu sodžiaus liaudies

ląigų. ■ < . . / . i ' v. ;

; ALDLD kuopose <' refe
rendumo rinkimai į CK jau 
prasidėjo.’ Būtinai reikėtų 
išrinkti draugai Senkevičius 
(is ;Eaštond)"iri Vaidila (iš 
■New,, (gįritąipo), .kuriuodu 
buvo šių metų Centro Komi-
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Prieš Naują Šmugelį ir Naujas Apgavystes

darbininkus

Dariaus ir 
kad skridi-

Delei Menševikų-sandariečių Organizuo
jamo Naujo Skridimo Į Lietuvą

‘ Chicagos lietuviška buržuazija su nu
sinešiojusiais menševikų vadais iš'“Nau
jienų” pastogės pradėjo naują biznį var
dan naujo skridimo į Lietuvą. Jiems 
pritaria tautininkai-sandariečiai ir SLA 
bosai, kurie per “Tėvynę” (spalių 13 d.) 
šaukia,, kad “mūsų žuvusių lakūnų pra
dėtą darbą reikia būtinai užbaigti. Tai 
visų Amerikos lietuvių pareiga.” Savo 

^tikslo atsiekimui “Naujienų” štabas ir 
jų talkininkai iš “Tėvynės’’ pasiėmė tūlą 
lakūną J. Janušauską—Jamesą. Pradė
tas didžiausis triukšmas, kad kuodau- 
giausia iškaulyti pinigų iš darbininkų 
tam jų tikslui. Patys ponai neduoda, 
neaukoja. Ponai duoda komitetą ir 
kiaurus kišenius, o lietuvius 

’kviečia aukoti.
Jau kilo skandalas delei 

Girėno nelaimės. Pasirodė,
mo vedėjai surinktus pinigus sudildė 
tarpe savęs. Dabar vieni kitus inkri
minuoja ir kaltina. Tas pats bus su Ja
nušausko kelione. Jau pradėtas šmugelis. 

»• Štai “Naujienos” paskelbė, kad Chicagos 
aviacijos dienos iškilmėje dalyvavo 15,000 
žmonių, užsimokėdami po 25 centus įžan
gos. Vadinasi, turėjo suplaukti virš pus
ketvirto tūkstančio dolerių. Tuo tarpu 
iškilmės finansinė atskaita parodo, kad 
įplaukė t tik apie trylika šimtų dolerių. 
Tas reiškia, kad virš dviejų tūkstančių 
dolerių nuėjo' į ponų kišenius. Ir taip 
vardan transatlantiko skridimo naujie- 
niniai ir fašistiniai elementai suvalgys 
tūkstančius dolerių.

Tai tik viena pusė medalio. Kita pusė 
yra politinė. Baisus . krizis spaudžia 
Amerikos darbininkų klasę. Lietuviai 
darbininkai pradeda stoti <į kovą bendrai 
su kitų tautų darbininkais prieš bosus ir 
prieš Roose velto valdžią. O “Naujienų” 
ir “Tėvynės” bosams tas nepatinka. Jie 
yra užgyrę Roosevelto vergijos progra
mą (NRA). Jie yra pasižadėję padėti 
Roosevelto valdžiai pravest tą programą 
gyvenimam Tuo<Wdu reikia surasti 
koks nors*blofas, Šokia nors apgavystė, 
kad nukreipus lietuvių darbininkų akis 
nuo jų ekonominės padėties ir nuo kovos 
už pagerinimą savo būklės. Šis trans
atlantinis skridimas tam puikiai pasitar
nauja. Pagelba patriotizmo bandoma 
užmigdyti lietuvius darbininkus.

Antra, šitas darbininkų priešų skymas 
patarnauja Lietuvos Smetonos valdžiai. 
Lakūnų Dariaus ir Girėno likimą Sme
tonos valdžia puikiai išnaudojo sustipri
nimui savo diktatūros prieš darbininkus

ir valstiečius. Dabar Smetonos agentai 
išnaudoja Janušauską atsiekimui savo 
politinio tikslo. *

Gi Amerikos lietuviai klerikalai, pa- 
dedent naujieniečiams ir sandariečiams, 
kolektuoja pinigus iš darbininkų neva 
pastatymui paminklo del Dariaus ir Gi
rėno. Ir t^aip prasidėjo po visas koloni
jas įkaitęs rpedžiojimas dolerių ir apgau
dinėjimas (jarbo žmonių.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Prieš- 
fašistinis Komitetas, kuris atstovauja 

■ pįačiausiąs lietuvių masės, griežčiausia 
smerkia visus tuos “Naujienų”, “Tėvy
nės” ir “Draugo” skymus. Smerkia tuoš 
visus gudrius ir apgavingus menševikų, 
sandariečių ir klerikalų politikierius, ku-* 
rie asmeniško pasinaudojimo ir politi
niais sumetimais apniko mulkinti lietu
vius darbininkus ir juos išnaudoti.

Mes šaukiame Amerikos lietuvius dar
bininkus neduot save apgaudinėti. Po
nai Grigaičiai ir Gugiai turi pinigų. Te
gul jie sudeda kelis tūkstančius dolerių 
ir pasiunčia poną Janušauską į Lietuvą. 
Bet jie to nedaro ir nedarys. Jiem ne 
tas rūpi. Jiems rūpi medžiojimas dole
rių į savo kišenius vardan skridimo į 
Lietuva. Jiems rūpi užmigdymas darbi
ninkų masių miglose pučiamo patriotiz
mo. Jiems rūpi nukreipimas lietuvių, 
darbininkų akių nuo kovos prieš alkį ir 
išnaudojimą, prieš fašizmą ir NRA te
rorą, į pakėlimą karjeros ir del pralo- 
bimo saujalės- suktų politikierių.

Mes norime atkreipti Amerikos lietu
vių darbininkų atydą į tai, kad šiuo tar
pu eina .vajus už finansinį parėmimą 
Lietuvos ir Vokietijos revoliucinių darbi
ninkų, kurie didvyriškai kovoja pri^š 
Hitlerius ir Smetonas. Ištieskime ranką 
tiems kovotojams. Paremkime Lietuvės 
ir Vokietijos Komunistinių Partijų spaudą 
savo centais. ,Tai bus darbas mūsų kla
sės naudai,, naudai Lietuvos ir Vokietijos 
darbininkų pasiliuosavimo iš po krūviniu 
jo fašizmo letenos. Vietoj savo sunkiai 
uždirbtus ir nuo burnos atitrauktus cen
tus pilti į Grigaičių, Vaivadų ir Vitaičių 
kiaurus kišenius, paaukokite juos Lietu
vos darbo; žmonių reikalams. Tai bus 
padrąsinimas jiems organizuotis ir kovo
ti prieš Smetonos valdžios ir visos bo^ų 
klasės priespaudą.

Šalin apgavikus iš “Naujienų,” “ 
nės” ir “Draugo” pastogės!

Tegul gyvuoja Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių darbininkų vienybė ir kova pri 
išnaudojimą ir priespaudą!

»Priešfašistinis Komitetas,
JOE WEISS, Sekretores.

Tėvy-

e,s

ŠYPSENOS

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Vienybietis.—Bet juk tu 

skelbei kapitalizmui galą ir 
pranašavai naują gadynę.

Pruseika.— Taip, bet da
bar aš ir leidžiu “Naują Ga
dynę,” kuri nieko bendro ne
turi su komunizmo gadyne.

į Čigonas ir Agurkai
Čigonas—Atsigulė kaimie- 

r čio darže, raško agurkus ir 
•mąsto: “Nusipirksiu už juos 
kiaulę, atves paršiukų, par
duosiu ir nusipirksiu ūkį, 
prisiauginsiu agurkų ir lai
mingai gyvensiu. Kad va
gys nevogtų, — pastatysiu 
sargą.” Taip bemąstydamas 

*'suriko: “Sarge, dabok agur
kus !”

k Valstietis—Bum, Bum!—
čigoną lazda per nugarą. 
Kaip tik tuom kartu su
griaudė perkūnas.

Čigonas.—Oh, kokis tas 
dievas padūkęs, už mužiko 
agurkus, o taip skaudžiai 
muša,

Raudonas Pipiras.

Laiškas iš Luxemburgo
J. Plečkaitis, kuris kadai

se rašė “L.” redakcijai, pra
šydamas knygų,'dabar rašo, 
kad jau knygas gavo. Jas 
siuntė d. Šolomskas ALDLD 
Centro Komiteto vardu. 
Ųraugai patenkinti.

* Prie progos’ tenka paste
bėti, kad tuojau po tilpu
siam “L.” laiškui, visa eilė 
draugų pradėjo siųsti “Lai
svei” knygas, prašydami jas 
persiųsti Luksemburgo 
draugams. To nereikėjo. 
ALDLD Centras turi užten
kamai literatūros.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Petrui, Kanadoj.—“Solida
rumą” gavome. Ačiū!* Tuoj 
peržiūrėsime.

A.M. Metelioniui, Detroit.— 
“Ar Yra Dievas’* rašinys gau
tas. Jo pasirodymas laikraš
tyje gal keletą savaičių nusi
tęs, nes šiuo tarpu turime ne-( 
mažai bėgamais klausimai# 
raštų. ' Didelis ačiū I

EAST WHITE PLAINS, N| Y.

Draugų Kraujalių Išleistuvės

Spalio 7 dieną pas draugą 
M. Kraujalį susirinko būrelis 
draugų, kad išleisti šį draugą 
ir jo sūnų. Kraujalis ir jo sū
nus Albinas gyvenimo verčia
mi išvažiavo apsigyventi į 
Brooklyną.

Kraujalis ir jo sūnus pri
klausė prie ALDLD 118 kuo
pos. Mes 'šios apielinkės dar
bininkai labai apgailestaujami 
tų dviejų draugų. . Nors nfūsų 
kuopelę draugai painazino 
dviem, tačiaus Brooklyn© dįide- 
lę kuopą tie draugai padidins. 
Mes, whiteplainiečiai, veiksim 
už darbininkų klasės reikalus.

draugai 
:įeti- 
vas-

Besilinksmindami 
nepamiršo Lietuvos ir Vok 
jos draugus, ant kurių gy 
ties fašistai laiko iškėlę kirvį.

Todėl draugų kovai par 
ta ir aukų. Draugai aukojo 
sekamai: M. Kraujalis, M. 
blinskas, 
$1.00. 
25c. 
doleriai ir 25 centai. '

Aukotojam tariame širdį 
ačiū.

ALDLD 118 Kp. Ndry

ink-

Sa- 
Kraujalis-U-po 

Draugė Kerdeil enė 
Viso aukų surinktą 3

ngą

s*

APLA ANTROS KUOPOS TEISMAS
PITTSBURGH, Pa. —Teis- 

mąbutyj kilo klausimas delei 
netikusio Dr. Baltrušaitienės 
vertimo. Jinai vis savotiškai 
nori išversti, taip kad skundė
jams geriau patiktų. Jinai iš
vertė žodį “lodge” į “kuopą”, 
“draugiją” į “organization”. 
Iš. kitos pusės buvo pastebėta, 
kad vertimas netikęs, kad “lo
dge” tai nėra “kuopa” ir “or
ganisation” lietuviškai varto
jama kaipo : “organizacija.” 
Tada jinai pareiškė, jogvi tik
tai radikalė literatūra taip 
vartoja. Ad. Stoner greitai 
paklausė, kokia toji radikalė 
literatūra. Tada jinai paaiš
kino,, jog radikalė liter, yra 
tokųi, kuri nesutinka su dabar
tine demokratijos forma. Taip 
sakydama jinai taikė duoti 
teisėjui supratimą, jogei apsi
gynėjai esą radikalai, komun. 
ir dar kitokie, ir kad teisėjas 
visai kitaip į apsigynėjus žiū
rėtų.

i '
i Kiek nors teisybės pas tą 
i Baltrušaitienę sunku rasti. Pa- 
Į ėmiau Lalio žodyną ir pažiū
rėjau žodžio “organization”, 
kuris lietuviškai išverčiamas į 
“organizaciją”; “lodge” Išver
čiama į “prieglaudą.” Taipgi 
peržiūrėjau klerikalų “Drau
gą”, fašistų “Vienybę”, tauti
ninkų “Sandarą” ir SLA orga
ną “Tėvynę” ir visi laikraščiai 

i naudoja žodį “organizaciją” 
taip lygiai, kaip ir komunistinė 
spauda. O jinai teisme aiški
no, kad tiktai radikalė spauda 
naudoja, o kita visai nenaudo
ja.

Dar vienas dalykas. Klau
sinėjant šiurmaitienę jinai vi
sai blogai išvertė jos atsaky
mą. šiurmaitienę aiškino, kad 
APLA 19 seime J. Miliauskas 
išdavęs raportą, kuriame pažy
mėjęs, jogei APLA 2 kuopos 
namas yra ne APLA vardu, 
bet kitokios raidės uždėta, tai 
Baltrušaitienė išvertė, *’ jogei 
APLA 2 kp; nkmas nepriklau
so APLA $ kuopai, bet skir
tingai or^ąnizacųai. Advoka
tui Eckebįūi pastebėjus jinai 
buvo pašaukta" pasiteisinti ir 
tada tiek pat vis. giųčino, kad 
Šiutmaitienė sakėj jogei na
mas yra skirtingos organizaci
jos. Pašaukta atgal šiurmai
tienė turėjo pasakyti, jogei ji
nai visai neminėjo žodžio “or
ganizacija”, bet tik sakė: 
“skirtingos esančios raidės”, 
čia buvo Baltrušaitienė sugau
ta verčiant taip, kad daugiau 
būtų naudos skundėjams.

Pačioj pradžioj teismo jinai 
irgi vertė savotiškai, nenorėjo 
išversti, taip, kaip knygose yra 
parašyta. Bet ir tada buvo 
priversta pripažinti, jogei pro
tokolų knygos yra APLA 2 
kp. vardu. Nesiseka jai pa
kreipti į kitą pusę.

Skundėjų puse buvo per du 
sykiu parsitraukė Šiurmaitienę 
ir bandė iš to pasidaryti geres
nių argumentų, bet niekas iš 
to neišėjo. Samulionis, Rod
gers, Bealles irgi labai pras
tai pasirodė. Jie niekur nega
lėjo faktais įrodyti, jogei 
APLA 2 kuopoj kada nors bu
vo dvi organizacijos. Dabar 
jie tiksi daug ko iš Ą. fe. šat- 
kaus, kuris irgi atvyko iš 
Grand Rapids, Mich. Tai tas 
pats, kuris sėdėjo 10 mėnesių 
kalėjime už sunaudojimą na
rių • mokesčių ir nepasiuntimą 
Centran. Mat tokie kaip tik 
ir tinka meluoti ir meluoti, 
kad tai buvo dvi draugijos ir 
tt.

Spalio 18 teisėjas pareiškė 
advokatams norįs paskirti kitą 
teisėją baigti šitą teismą. At
rodo, kad abi pusės su tuo su
tinka ir todėl veikiausia bus ši 
byla toliaus nagrinėjama jau

tvirtina turįs 150 
ir visus statysiąs į 
suolus. Jeigu taip 
tai nežinia, kada

prie kito teisėjo.
Jau praėjo devynios teismo 

dienos, vistiek nesimato galo. 
Stoner vis 
liudininkų 
liudininkų 
jis kalba,
teismas pasibaigs. Veikiausiai 
tada, kad jau nebebus delei ko 
provotis.

Advokatas Stoner visokiais 
būdais bando surišti šitą bylą 
su Komunistų Partija. Girdi, 
čia komunistai kalti delei su
irutės ir tt. Ištikrųjų, čia nie
kas nekaltas, kaip tiktai tie. 
kurie,, nepildė konstitucijos ir 
kitokių organizacijos taisyklių 
ir net nuėjo į teismą. Jie net 
apskundė visą organizaciją ir 
dabar tęsia bylinėjimąsi. Jeigu 
jie norėtų, tai ir dabar galima 
būtų susitaikyti. Bet jie to 
nepaiso. Jiems APLA reika
lai, atrodo, visai neapeina.

Reporteris.

WORCESTER, MASS.
Iš Komunistų Veikimo

Dabartiniu laiku mūsų drau
gai komunistai veikia rinkimų 
dirvoje. Renka parašus, kad 
padėjus komunistų kandidatus 
į miesto rinkimų sąrašą. Taip 
pat platina lapelius, kuriais 
šaukiama demonstracija pro
testui prieš deportavimą Bar
ney Creegan ir kitų draugų.

Taip pat komunistai deda 
visas pastangas, kad suorgani
zavus plieno ir metalo darbi
ninkus Į industrinę uniją. Da
bar yra gana pribrendus dirva 
tam darbui, tai draugai ir vei
kia. Valio, draugai, veikime, 
kad mūsų darbas neštų dide
lius vaisius. Lietuviai komu
nistai veikia taip pat labai ge
rai, kartais jie neturi laiko nei 
frakcijos susirinkimus lankyti.

Bet, brangus draugai, lietu
vių komunistų frakcijos vei- 
'kimas yra taip pat labai svar
bus, kaip ir veikimas abelnai. 
Tad, kuomet gausite pakvie
timą į frakcijos susirinkimą,— 
ateikite, dalyvaukite susirinki
me.

Serga Draugas Dovidonis

čia turiu priminti, kad drau 
gų Dovidonių šeimyna yra blo
goje padėtyje. Draugas Do
vidonis jau kelintas mėnesis 
kaip serga labai sunkiai džio
va. Daktarai sako, kad jam 
yra proga pasveikti. Dabar 
d. Dovidonis randasi Belmont 
ligoninėje. Draugai, kuriems 
tik galima, aplankykite d. Do- 
vidonį. Aš jam veliju geriau
sios sveikatos.

Draugė Dovidonienė yra su 
dviem mergaitėm. Jinai ran
dasi blogame gyvenimo padė
jime, 
kokio
laiku ji gavo 
Eastern Oil ir 
kompanijose, 
kurie perkate 
tus, kąip aliejus arba anglis,
pasipirkite per d. Dovidonienę. 
Tuom jai padėsite padaryti gy
venimą.

Reikia pasakyti, kad drau- 
'gai Dovidoniai visą laiką buvo 
ir yra darbininkų klasės veikė
jai. Ypač d. Dovidonienė ge
rai veikia mūsų judėjime. Tad 
padėkime jai dabartiniame 
kritiškame padėjime.

Tad turi jieškoti bent 
uždarbio. Dabartiniu 

agento, darbelį 
American Coal 
Tad, draugai, 
tokius produk-

Pašovė Tris Kalinius
FRANKFORT, Ky. — Iš 

valstijos kalėjimo bandė pa
bėgti keturi kaliniai krimi
nalistai, bet jų žygis nepa
vyko. Kalėjimo sargai tris 
pašovė—du pavojingai.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieks, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
' A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

' 8701 JOS. CAMPA V AVB. DETROIT M.ICH.

“Laisvės” Koncertas
VISI RENGKITĖS IR TUOJAU ĮSIGYKITE

• ĮŽANGOS TIKIETUS. — STEBĖTINAI 
ŽEMOS KAINOS: TIK 50c ir 75c

NEDĖLIOJĘ, 12 LAPKRIČIO NOV.
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

MAINIERIŲ KVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris dai- 
nuos revoliucines dainas “LAISVĖS” koncerte.

Mes turėjome mainierių kvartetą kiek laiko atgal ir jis 
padarė gilaus įspūdžio ant publikos, šiame kvartete yra 
naujų spėkų ir vadovystėje pasižymėjusios muzikos moky
tojos drg. Ždaniūtės, šis kvartetas yra puikiai išsilavinęs.

NICHOLAS KARLASH, Bassas
Operų dainininkas, amerikoniškos spaudos 

lyginamas prie Šeliapino, savo talentu mums pa
sirodys 12-tą lapkričio.

K. MENKELIūNIuTĖ, Dramatiškas Sopranas
Po grįžimui iš Italijos Menkeliūniūtė neturėjo 

progos pasirodyti kaip išsilavinusi dainininkė. 
Nes tik sugrįžus, ją suėmė sųnlęios slogos. Ban
dant dainuoti turint slogas, -sveikata pablogėjo ir 
taip vargino mūsų dainininkę apie septynis mė
nesius. Dabar ji jau sveika ir dainuoją lengvai. 
Jos išsilavinimą ir talentą turėsime progos*pa
tirti “Laisvės” koncerte.

ANNA KLYMKOWSKA, Soprano
Ji yra iš New Haven, Conn.,, pasižymėjusi kai

po gera dainininkė. Mes turėsime progos ją iš
girsti “Laisvės” koncerte.

A. VIŠNIAUSKAS, Baritonas,
Daugelį kartų yra mūsų judėjimui pasitarna

vęs savo talentu kaipo dainininkas. Vėl mes jį 
girdėsim “Laisvės” koncerte.

AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS
Daugelyje parengimų šisai sekstetas sukelia 

entuziazmo, tat ir šiuo kartu jis bus su mumis 
“Laisvės” koncerte.

AIDO VYRŲ OKTETAS
Dar naujai susiorganizavęs, bet jau puikiai 

pasižymėjęs savo balsų stiprumu ir harmonišku 
sudainavimu.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Puikiai išsilavinęs ir skaitlingas gražiu jau

nimu. Kaip visuomet, taip ir šiemet dalyvaus 
mūsų koncerte.

NEWARKO JAUNUOLIŲ VEIKALAS
Newarko jaunuoliai', vadovaujant B. Šalinai- 

tei, perstatys veikalą “Charity”. Tai gyvas ir 
įspūdingas veikaliukas.

RAUDONOSIOS šOKIKeS^EDITH SEGAL
Grupė raudonųjų šokikių, vadovaujant Edith 

Segal, šoks raudonąjį maršą. Tai bus blizgantis 
kavalkas mūsų programoje.

Po Koncerto šokiai Griežiant WM. NORRIS 
ORKESTRAI



P, KOVTUNENKO IŠ Kanados Lietuvių Darbininkų Veikimo
PAVASARIO KOV
. ...... ............  (Trijų paveikslų dramatinis etiudąs). .......  ............  ......

TORONTO, Ont. — čia ne 
žas skaičius lietuvių darbinio 
kų priklauso prie darbininkiš

neprityrę tame darbe, tai tik 
tada mes galėsime visus orga
nizacijos darbus tinkamai at-

los; tvarkymo komisija .-mato 
reikalą tarti nuoširdų padėkos 
žodį draugams mokytojams: 
B. šalinaitei, J. Siurbai ir M. 
Lerneriui’ kurie pasišventusiai 
ir sugabiai mokino, ir už savo

GREAT NECK, L. L, N- Y.
Linksmas Arbatos Vakaras su Labai -j 
- Ivafria, programa ir šokiais 

Rengia5 darbininkiškų organizacijų 
komitetas, 28 d. spalio, šeštadieni, 
7:30 vai. vakare, Z. Straukaus sve
tainėje, *1*39 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Draugai ir draugės, tu
rime už garbę jums pranešti, kad

(Tąsa)
REGINYS ŠEŠTAS

(Prietemis. Girdėt komjaunimo dainavimas.

lykas tame, kad mūsų kaime tokia situacija, kad 
surinkti sėklų sėjimui negalima... O todėl... 
Ką? O taip, kad nėra. Taigi labai prašome 
mums prisiųsti, nes kitaip neužsėsime.. L Ypač 

Skirstosi po susirinkimo. Skubindamos praeina j kviečių neturime nei grūdelio... Absoliučiai... 
Ona ir ją besivejąs Vosylius). j O... Tai iš kur gi jį paimsi, kad nėra .. To

kia situacija... A? žemės ūkio padargai? ž. ū. 
padargai pas mus,—o-ho-ho! Visi lig vienam... 
netinkami... Kodėl? Tai bene juos prižiūrėsi, kad 
žmonės laužo

Ona ir ją besivejąs Vosylius).
VOSYLIUS. Drauge sekretoriau!
ONA.—Tu mane seki?
VOSYLIUS.—Ne, visai netyčiomis. Niekur 

tavęs ir nepagausi. Ona, ^š, ilgiuos tavęs, be ta
vęs nuobodžiauju. ..

ONA.—Nuobodžiauji? Reiškia, tu neturi 
veikti. O aš nenuobodžiauju. Dabar darbai! 
Pavasaris. Reik rengtis išstot į lauką kovinga 
žygiuote, kad dirvos visur žaliuotų, o paskui pil
nomis varpomis it jūra banguotų. Ar tu su
pranti, kaip yra brangi mums kiekviena var
pelė?

VOSYLIUS.—Tu pati, kaip varpelė. Pabau
dai, įniršai...

ONA.—Tai-*-oportunizmas...
VOSYLIUS.—(Kur oportunizmas?
ONA.—Mudu dabar oportunistai praktikoje. 

Toks karštas laikas—o pas mus žaismas. * Jūs 
dr. Vosyliau, privalote atitaisyti savąją politinę 
liniją ir grįžti pas mane, kaipo kuopelės sekre-1 
torių.

VOSYLIUS.—Aš oportunistas?... Tu manai, 
kad per juokus aš ir reikalo neįmatau? Aš tau 
įrodysiu, jog aš moku kovoti... Pavasaris—tai 
yra nauja žiauri kova, kova už duoną (javus) 
ir mūsų galią... Tą aš suprantu, drauge sekre
toriau. Aš... Aš kad ir demobilizuotas raudon
armietis, aš vėl sargyboje...

ONA (pertraukia). Paraudai, įniršai!.. 
Šveikas, neturiu laiko.

VOSYLIUS.—Klausyk, tai kaipgi...
ONA.—Nėra laiko, Vosyliau, šiandien

giau aktyvesnių draugų, kurie 
ateityje galės pavaduoti kitus.

Susirinkimai reikalinga pra
vesti kaip galima trumpiau. 
Mano manymu, reikalinga 
kiekvienam susirinkime pasa
kyti trumpą agitacinę prakal- 
bėlę, kuri narius užinteresuotų

ko

. Lik

O

per darbas ? Tas

manim nepasitiki?
Reiškia, drauge?

dėsi, kad 
. Ką? Remontinę brigadą? Ne- 

siųskit, nes visvien sulaužys viską, kaip pradės 
Ką? Jau išvažiavo? Remontinės briga

dos brigadiriu^ jau išvažiavo? (Pats sau) Ot 
tai situacija.., (Įeina Ona) Na ir me/ga, kad 
tu prasmegtum. Ką? Aš tai absoliučiai ne ju
mis. . . Pasąkysiu. . . brigadirius. . ., lai. 
tuaciją... e...e... vienu žodžiu, gerai 
bus atlikta. '

dirbti.

i’ga, kad

. . į si- 
viskas

REGINYS ANTRAS
ONA.—Draugo Jurgio nėra?. Kur gi 

go?
NEVALYVAS.—Sveika gyva.
ONA.—Kur gi jis galėjo dingti, nesuprantu.
NEVALYVAS.—Sveika! Drūta! Sveika 

va! drauge Ona.
ONA.-—Atsitrauk, čia tokia nelaimė, o 

su savo kvailystėmis.
NEVALYVAS.—Tai kas gi atsitiko?
ONA.—Supraskit: paskutiniai grūda 
kaip yra...
NEVALYVAS.—Ką?
ONA.—Amžinai sugedo...
NEVALYVAS.— Sėklinis fondas (švilpteri).
ONA.—Maža krūvelė paskutinių sėklų.
NEVALYVAS.—Na ir ko jūs taip '

not?
ky#t, kaip... žieminė gėlė.

ONA.—Reik iškelti aikštėn, kas tą padarė, 
koks klasinis priešas...,

NEVALYVAS.—Ir iš kur toksai! To <ia situa
cija... Tai nekuriu klasinių priešų, b et iš kur 
jie atsiras, jeigu juos jau senai panaiki iom, kai
po klasę? O jus? Čia jūsų absoliučiai juokin
ga komjaunuoliška vaizduotė išgalvoja 
tuacijas... ’Jokių priešų nėra...

ONA.—Nėrą? O kas gi nustūmė dahbon tris 
geriausius kolektyvo arklius? Kas praeitais me- 
'tąįį laike kūlės (kūlimo) įmetė kūlėjon (kulią- 
mojon mašinon) geležgalį ir. sutrukdė dviems 
dienoms darbą? Ne kenkėjas?. Kas savo pano- 

i sėją nepatėmija priešo, kaip kad jūs ųepatėmi- 
jate—tas oportunistas!

jis din-

i—ir
si

gy-

jis

vi

susirūpi-
Tokia moteris... Absoliučiai, gklima sa-

tokias si-

susi
rinkime man pavedė labai svarbų darbą atlikti, 
nuo kurio priklauso mūsų sėjos likimas.

’’VOSYLIUS.—Svarbus darbas? (Karštai)
jeigu draugę?

ONA.—Ar tu žinai, kas 
darbas skubus ir slaptas.

VOSYLIUS.—Nejaugi tu
XONA.—Na, gerai, taika.
t VOSYLIUS i (džiaugdamos) .-^-prauge!

ONA.—Ėėgy dviejų-tįįjg* dįęnų’' mes * privalo
me surasti paslėptus kolektyvo javus. Kol vis
it® neatliksime, tylėt. Pildyt mano nurodymus, 
kutinki?

••VOSYLIUS.—Taip, drauge sekretoriau (pa- •’ NEVALYVAS.—Ką? Aš—oportunist 
spaudžia viens antram rankas ir eina J priešin- ^is, drauge Ona: 1- — - - -___

noras, jaunai, galima sakyt, merginai su kokio- 
.mis tai klasėmis, kokiais tai oportunist 
reikalai. Jums1 tik apie meilę ir apie x 
tų galvoti. ;

ONA.—Paskutinės sėklos... O sėjo 
nija—artinasi.

NEVALYVAS.—Ir kam čia dabar \ 
kia tai sėjos kampanija, kad mudu dviese gali
me sutverti tokią.kampaniją, jog ir sėti nereiks.

ONA (ūmai)__ žinot ką, Nevalyve, jūs tur
būt didžiai kultūringas ir apsisvietęš žmogus. 
Tad, parodykit man savo darbą.

NEVALYVAS.— Jums—su malonupu. Štai, 
žiūrėkit, čia—išskaitliuojami ir užrašomi darb- 
dieniai, o štai čia—darbas, kurį atlieki kolekty- 
vietis. O štai čia—produktų ir' pinigų išdavi
mas. 'Sudėtinga situacija.

ON A—O kas ten per raštelis, .pat pabaigoj: 
Didžiagurklis—100. Pritartinis—150? |

NEVALYVAS.—O čia*... klaidingoms skaitli
nės. .. Kaip jos čionai pakliuvo (trukciais, ner
vingai išplėšia ir paslepia^ kišenėn). t

ONA.—Ką daryt be sėklų, ką daryt?
NEVALVAS.—Ką daryti? Kad aš. būčiau jū- 

;s gražuo- 
i ir pasa- 
„ Nevaly- 
,s. {

ptos puses).
REGINYS SEPTINTAS
sutemo. Išeina du 'buožės, šaukia 

Girdėti žodžiai:
viską atlikom... žiūrėk, kad nepra

;as? Liau-
Ir iš kur tik imasi, pas jus

i s turėti

Am. Liet. Darbininkų Litera
tūros Draugijos, Bangos Cho
ro ir Liet. Darbininkų Siisivie- 
nijimo. Bet maža dalis tų na
rių dalyvauja organizacijų, su
sirinkimuose ir jųjų veikime.

Literatūros Draugijai pri
klauso apie 80 narių, bet .vei
kime bei susirinkimuose daly- draugijos veikimu, ypač nau-

Visiškai
Mikalojų. Mikalojus išeina 
“Mes jau 
virstume.”

Šią sceną reik taip sutvarkyt, kad žiūrėtojas 
nežinotą, kas iš pirkios išėjo—Mikalojus ar Kli
mas. Visi trys išeina.

' Uždanga.
H PAVEIKSLAS ANTRAS

REGINYS PIRMAS
Kolektyvo ‘raštinė. Nevalyvas sėdi prie stalo 

ir rašo. Jis rašo rūpestingai, kaip kad raštinin
kai rašo. Dažnai valo plunksną į savo galvos 
plaukus.

NEVALYVAS (rašo).—“.. .Ir atsakydami į 
Jūsų laišką, pranešame, kad pas mus jokių at
sarginių sėklinių fondų nėra...” Et, tekšterėjo! 
Velnias! Ir kaip tik ant tokios vietos! Tai situa
cija. Neberado kitos vietos, kur tekšteft., .Lig 
tyčia uždrėbė: ‘nėra.” (Mąsto, paskui rūpestin
gai nulaižo liežuviu). Atkreips domę, kad už
grėbta. O gal geriau per telefoną pasakyti, kad 
nėra? ' (wia telefono* trūbelę). Alo! Alo! Ra
jonas? Sujungkit su raikolchozcentru. Raikol- 
cMžcentras? Kalba kolektyvo “Pergalė” sėkre- 
torius Jurgis, Spjridono,sūnus, Nevalyvas. Da-

š kampa-

jums ko-

■' EAST ST. LOUIS, ILL
“Spalio 11 d. įvyko ALDLD. 

4£-tos kuopos susirinkimas. 
Senai tiek daug buvo pasibrėž- 
ta veikti, kaip šiame susirin
kime. t

/ “Vilnies,” “Laisvės” ir AL 
DLD vajaus-laiku nutarta sto
ti j vajų visiems kolektyviai!
’Nutarta sušaukti “Vilnies” 

it “Laisvės’7 skaitytojų susi
rinkimą 24 d. spalio pas L. 
Bukauską del apkalbėjimo 
mūsų vajaus ir kitų darbinin
ku reikalų. •

; Mūsų mieste bus pirmas 
“Laisvės” ir “Vilnies”, skaity
toj 9 susirinkimas, iš kurio ga- 
lutoa laukti gerų pasekmių.

N&VALVAS.-Ką daryti? Kad aš, 
sų vietoje, tai pamylętau kokį norin 
lį, pavyzdžiui, kaip aš. Prisiartinčįai 
kyčiau: “Eugenijau, sūnau Spįridom 
ve—jūs absoliutus didvyris ir aniuok

J (Tąsa bus.)

Priimta laiškas nuo Priešfa- 
šistinio Komiteto sekr. d. J. 
Weiss.1 Iš kuopos iždo paau
kauta 1 dol. ir draugai sudė
jo. $1.75, viso $2.75.

_ 't ‘ * 4 ,

Taipgi draugai pasižadėjo 
parinkti aukų daugiau. s

Kuopos knygius d. Kupstas, 
išduodamas - raportą pranešė, 
kad pasiuntė $1.00 del siun
timo jaunuolio į Paryžių,—ra
portas priimtas be užsipuldinė
jimo už neatsiklausimą kuo
pos, 1 kaip praeityje būdavo. 
Geras apsireiškimas.'

Taipgi nutarta užsisakyti 25 
egz. Darbininkų. Kalendoriaus 
1934 metams ir po 10 egz, 
“Labor Defender.” “Priėka- 

i las” gerai platinasi.

Vajaus reikale išrinko ko
mitetą del surengimo prakal
bų. Mūsų kolonijoj yra gera 
dirva dėl veikimo, tiktai buvo 
labai apleista. Visi į darbą! 
Visi būkime udarninkąis!

J. J. Daujotas.

Francijos Prekyba Smunka
PARYŽIUS. — Palyginus 

su rugsėjo mėnesių’ pernai 
metų, šiemet Francijos už
sienio prekyba magesnė ant 
87,000,000 frankų. Tas1 pa
rodo, kad Franci joj ekono
minis krizis tebeąuga.

vauja mažesnė pusė. Daugelis 
narių užsimoka metinę'mokes
tį, pasiima knygas ir per visus 
metus jam nerūpi draugijos 
veikimas. Mano supratimu; tų 
narių tokis apsileidimas, be
duoda jiem jokios naudos. Jei
gu mes suprantame, kad rei
kalinga būt organizuotiėm, suknelių 
priklausom toje ai kitoje or
ganizacijoje, tai kiekvieno na
rio pareiga dalyvauti kiekvie
nam draugijos susirinkime ir 
jos visam veikime, daboti 
draugijos reikalus ir kartu vi
siems rišti kasdieniniai opiau
si darbininkų klausimai.

Dabar, atsibūna draugijos 
susirinkimas, prisieina išrinkti 
kokiam darbui atlikti komite
tas, n£ra žmonių, visi atsisa
ko, kad negalės to darbo at
likti, ir taip susii’inkimas tę
siasi be jokios naudos. ~ 
veikimas negali 
mingas, kuomet 
riai bijosi imtis 
galėtų atlikti.

Pas mūsų draugus greit at
siranda didelis žinojimas ir 
savęs persistatymas, kad vis
ką žino, moka veikti 
kokią vietą užėmęs, 
man čia nereikia, lai 
tie, kurie niekad dar nedirbo 
organizacinio darbo.
taktika aktyvesnių draugų yra 
labai klaidinga ir žalinga or
ganizacijai. * Jeigu mes taip 
veiksime, persistatysime save 
daug nuveikiančiais ir viską 
žinančiais, tad tries negalėsime 
išauklėti organizacijos, kaip 
turėtų būti; negalėsime pri
auki ėti aktyvingesnių, narių ir 
negalės būti sklandaus veiki
mo organizacijoj. Jeigu mes 
esame aktyvūs’ nariai, ir su
prantame, kaip reikalinga at
likti įvairūs darbai, visokios 
kampanijos/ tai turime patys 
pirmieji stoti į darbą ir kartu 
vesti tuos narius, kurie dar

jus narius; o ne taip, kaip da
bar daroma: leisti laiką viso
kiais raportais, kurie užima 
po pusę valandos ir susirinki
mas pasilieka nuobodus.

■ ■ • i ■■ j

Pastaba Suknelių Preservams

Labai girtinas dalykas, kad 
preseriai ' suprato 

bjaurų darbininkų išnaudoji
mą, susiorganizavo į darbinin
kišką uniją ir išsikovojo iš 
darbdavių geresnį atlyginimą 
ir trumpesnes darbo valandas. 
Bet peiktinas tas dalykas, kad 
preseriai yra dideli saumyliai, 
jiems nerūpi bedarbių kovos; 
jie rūpinasi tik savo ašmeni
niais reikalais,—-mano sau : es-

energiją nereikalavo jokio at
lyginimo. Taipgi ačiū drau
gam Valatkani, Stankam, Va- 
lentukevičiam, kurie davė mo
kinėm veltui visą, pragyveni- 
•mą, tai yra kambarius ir mai
stą. Taipgi ,d.rąjugai Navikai 
dayė veltui kambarį. Draugai 
Valentukevičiai, skirtą jiems 
10 dolerių už draugės šalinai- 
tės pragyvenimą, paaukojo 
darbininkiškam judėjimui. Au
kas paskirstė sekančiai: Na- 
cionaliam, Jaunuolių Komite
tui $4, Kompartijos organui 
Daily Workeriui $3 ir Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimui $3. 
Finansinės paramos iš koloni
jų gauta sekančiai:, nuo A.L. 
D.L.D. apskričio $15.00, nuo 
ALPM apskričio $10.00, nuo 

! LDS apskričio $9.10, nuo LLK
Choro iš Norwood, Mass., $5.-1 
36, nuo LDS 128 kp., Nashua,1 
N. H. $5.00. j

Ši mokykla, draugai ir drau
ges, mufris buvo neįkainuoja
mos vertės. Suteikė ją lan-

daug visokių parengimų čia esame 
turėję su įvairiomis programomis ir 
t.t., bet tokio, koks yra rengiamas 
28 d. spalio dar nesame turėję. Tai 
bus naujanybė Great Necko ir apie- 
linkės visuomenei. Mes gerai žino
me, kad mūsų darbininkiška visuo
menė nori ką tokio naujesnio, įvai
resnio turėti, ir ant šio mūsų pa
rengimo turės laimę matyti daug 
naujo ir žingeidaus. Apart skanios 
arbatos ir šokių, mes turėsime tokią 
programą, kuri atitiks kiekvieno sko
niui. Todėl mes kviečiame visus da
lyvauti šiame mūsų (Tea Party) pa
rengime.

Darb. Organ. Kom.
(251-253)

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. 1

Sekr.
(250-251)

ame organizuoti, dirbame, tai šiušiems jaunuoliams klasinės

To kis 
būti pasek- 

aktyvesni na- 
darbo, kurį

turi 
tai jau 
apsiima

Tokia

LOS ANGELES, CAL

mums daugiau nieko ir nerei
kia. Tokis darbininkų apsilei
dimas neša žalą darbininkiš
kai organizacijai.

Kiek šį metą atsibuvo par
kuose bedarbių mitingų bei 
demonstracijų, kur policija 
ir visokie mušeikos daužė be
darbiams galvas ir grūdo į ka
lėjimus, tai mūsų organizuotų 
preserių nebuvo matytis nei 
vienam mitinge. Jiems ta ko
va svetima.
pakalbinti eiti į bedarbių mi
tingą, tai sako: “L.. ___ ._ _
darbiai; tegul jie kovoja.” Su 
tokia taktika darbininkai nie
kad negali laimėt, kuomet kož. 
nos šakos organizuoti darbi
ninkai !tik už’save kovotų. <

Kiek paskutiniu’ laiku, To
ronte buvo streikų, tai męs 
matėme, kad su będarbių.. pa- 
gelba streikai buvo laimėti. 
Bedarbiai organizuotai . daly
vauja pikieto linijoj.

Darbininkai tik . tada galės 
pagerinti savo būyį ii, ’ galu
tinai pergalėt, kada visi) taptų 
darbininkai ir bedarbiai so
lidariai ves griežtą kovą prieš 
darbdavius ir kapitalistus.

sąmonės, supažindino su kla
sių kovos eiga, kokios yra dar
bininkų klasės pareigos ir ke
lias prie galutino pasiliuosa- 
vimo iš po kapitalizmo pries
paudos.

Draugės šalinaitės klasėj 
mes susipažinom, kad proleta
rinis menas, dailė išplaukia iš 
paties gyvenimo, tik reikia 
mokėt. ir norėt panaudot jį

Nekuriuos teko ! mūsų, pačių gyvenimo kultūri-
■ • ■ •. irimui. Proletarinis menas lo-

lai eina, be- svarbią rolę darbininkų' 
gyvenime.

I Jaunuoliu Mąkyklelės Kom.

kožnas narys prigulės arti- 
miąusioj jo gyvenimo vietos 
kuopoj, nežiūrint, kokios tau
tos būtų. Juk savo miestelyje 
ar apielinkėj yra daug pato
giau veikti, kuomet yra ant 
vietos tos pačios organizacijos 
kuopos, negu važiuoti už 10-15 
mylių tolumo. Bet tą klausi
mą galutinai 5nuspręš sekan
čiame susirinkime. Visi nariai 
būkite.

ALDLD 145 kuopa išrinko 
mūsų dienraščių, “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajaus komisiją: A. 
Levanienė, J. Šelvis ir M. Pū
kis. Bet reikią- visiems. < ma

nytas Darbininkų Frontas bu- vįams ir skaitytojams pasidar-

Svarbūs Nuotikiai

Skaitytojai jau žino, 
spalių 2 d. sudegė' apie šimtas 
darbininkų Griffit Parko gais
re. Nemanykite, kad tie dar
bininkai žuvo delei paprastos 
nelaimės, oi, ne! Tas baisus 
nuotikis įvyko per perdėtinių 
žiaurumą, del spėka grūdimo 
darbininkų į pavojingas ug
nies apimtas vietas. Prieš tokį 
žiaurų Los Angeles County 
viršininkų pasielgimą, TSuvie-

kad

vo surengęs protesto derhons- 
tračiją miesto aikštėj spalių 
10 d. čia tapo pasmerkti tie 
valdininkai ir1 reikalaūta 7jų 
aštrdtis nubaudimo, kad atei-; 
tyje pahasi tragedija neatSi- 
kartotų. Taipgi‘reikalauta tin- 
kairio aprūpinimo tų šeimynų, 
katros yra nukentėję del gaisL 
ro.

Spalio 8 d, TDA {Giedrio ir 
ALDLD 145 kuopų atsibuvo 
susirinkimai. Apie TDA Gied
rio kuopą reikia tiek pasakyti, 
kad ji mažai ką nuveikia, kaip 
tik užsiirioka duokles ir paau
koja, dolerį kitą, kas lieka nuo 
parengimų. To neužtenka. 
Bet kaltinti kuopos komitetą 
arba visu^ narius irgi negali
ma, nes /kuomet nariai iš ketu
rių miestelių sudaro kuopą, tai 
tinkamai veikti ę sunku. Bet 
būti gyviems nabašninkams ir
gi negerai.,/; Tą klausimą na
riai stvarstė ir nutarė'', kad per
organizuoti teritoriniai, t. y.,

'-•.r. k ■ ' : : •' m ' f :i

buoti per šį vajų.
Apkalbėta apie geresnį Įbū- 

dą knygų platinimo. Drg. J. 
Stonkus, , kuris ęina kųygiąus. 
pareigas; rapo,rtavo, kad /par
sitraukė naujų knygų, tarpe1 
tų ir 20 egz., “Klausimai ir 
Atsakymai apie Sovietų Są
jungą.”* Kuopa nutarę pa^sL 
traukti 20 egz. Darb: Kalendo
riaus, kurį “Vilnis” išleis se
kantiems metams. Nutarta 
rengti pramogas ir t.t. Šis su
sirinkimas nebuvo skaitlingas, 
bet buvo geras savo tarimais.

Koresp. M. P.

WORCESTER, MASS
Padėkos* Žodis Draugams Mo
kytojams ir Jaunuolių Mokyk

los Rėmėjams'
z Galutinai sutvarkius buvu
sios jaunuolių mokylęljos ginant 
šus ir užbaigus darbą, mokyk-

YCČ3 i '• u: v

SKAITYK LAISVE
ir Kitiems užrašyk

PRANEŠIMAI Iš KITUR

NEW BRITAIN, CONN.
Pranešimas visiems “Laisvės” 

skaitytojams ir femejams yra šau
kiamas susirinkimas ant 26 d. spa
lio (October), 7:30 vai. vakaYe, Dar
bininkų Centre, 53 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
čioji klasė. Todėl visi atsilankykite 
ir savo draugus pakalbinkite ir at
siveskite į augščiau. minėtą susirinki
mą; bus diskusijos įvairiais klausi
mais kiekvienas turės progą išsi
reikšti savo mintis ir duoti gerus 
patarimus, kaip “būtų galima page
rinti darbininkų būvis ir prašalinti 
blogumus, todėl visi be skirtumų 
įsitikinimo bei sriovės dalyvaukite 
šiame susirinkime.

Širdingai kviečia visus Rengėjai.
(250-252)

ELIZABETH, N. J.
LDPJKHubaš bendrai su rusų' kliu- ‘ 

bu rengia labai' Žingeidi) veįkaiitik4, 
tai yra;, juokingą perstatymą, kome
diją ir; koncertuką. Taipgi bus ir 
šokiai. Tad visi Elizabeth© ir apie- 
linkės lietuviai dalyvaukite šiame pa
rengime. Atsibus rusų svetainėje, 
4i08< Court St., pradžia 7:30 vai. va
karę, subatoje, 28 d. spalio (Oct.) 
Čia linksmai praleisite laiką ir 
paremsite darbininkiška judėjimą.

(251-253)

BINGHAMTON, N. Y.
Kaukių Balius

LDSA 23 kuopa rengia kaukių ba
lių, kuris įvyks ketvirtadienį, 26 d. 
spalio, Lietuvių Svetainėj, 315 Clin
ton St., Binghamton, N. Y.; pradžia 
8 vai. yakare. Griež Jack Lynch ir 
jo orkestrą.

Visi Binghamtono ir apleiinkės lie- 
tuviai esate kviečiami atsilankyti į 
šią pramogą ir praleisti linksmai lai
ką. Kuriem aplinkybės pavėlina, tai 
apsimaskuokite, nes yra skiriamos 
trys geros. dovanos, tad. pasistengki- 
te apsimaskuoti ir dovanas laimėti.

Širdingai kviečia visus Rengėjos. 
' 4. ( ' (250-251 ly

NAUJA DAINA

LDSA 4-tos kuopos ir ALDLD 54 
kuopos bendras susirinkimas vieny
bės klausimu įvyks trečiadienį, 1 
dieną lapkričio (Nov,), LDP Kliube, 
•408 Court St., pradžia 8 vai. vaka
re. . Kituose miestuose tas klausimas 
jau išrištas, tad ir mes, kaip vienos 
organizacijos, taip ir antros nariai ii 
narės, susirinkime ir apsvarstykimo 
tą klausimą. Pas mus yra yda vė 
luotis į susirinkimus pribūti. Atsi
kratykime tos ydos ir visi i laiką 
pribūkime.

Robziw.
(251-252)

. i
WORCESTER, MASS.

TDA 13 kuopos susirinkimas;; įvyk.” 
24. d. spalio (October), 29 Ėndicott 
St., 7:30 vai. vakare. Visi, draugėj 
ir draugai, būkit šiame susirinkime, 
nes yra svarbių naujų dalykų. Taip 
gi atsineškite inokesčių knygutes, 
kad galėtumėt užsimokėti duokles

Sekr. D. Lukienė.

* DVIEM BALSAM
Užvaldyta

“LAISVĖS” VAJUS t
Parašė Buolio Sūnus

Muzika V. Žuko
Labai tinkama šiuom tar

pu dainuoti oktetam, sekste
tam ir kvartetam.

DUODAME VELTUI :
Ją padovanojo dienraščiui 

“Laisvei” autorius ir kom
pozitorius. • , /

Prašykite “Laisvės” lad?. 
ministracijos prisiųsti.

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

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
L - C . . t Į> * • * —-------- - ,. į į į , >|„ lt

.Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. .Pradžiai 
duodame penkiQ rūšiiį, po 10 kenukų kiekvienos 

i rūšies
Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

Nežijiomč, 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.
i'P: L ;J( . V / * f' i *



Antradienis, Spalio 24, 1932 Penktas Puslapis

Brazilijos Darbininkai Interesuojasi 
Sovietų Sąjunga

A
T"

KT . .Nežiūrint, kaip viso pasau
lio kapitalistų spauda nebliau- 
tų prieš proletarų tėvynę So
vietų Sąjungą, kad ten badas, 
praktikuojamas kanibalizmas, 
suvaržyta visų laisvė, panai
kinta kultūra ir menas, Bra
zilijos darbininkų jau nebe- 
apgaus. Rėkia pasaulio para
zitai, kad Maskvoj bei Lenin- 

’ ^grade darbininkai vaikščioja 
’gatvėmis išblyškę, išalkę, ap
driskę ir sušalę, visi bendrai 
ko tai laukia (Gal caro Mi
kės?). Apie Raudonąją Ar
miją tie tie darbo klasės prie
šai štai kaip dainuoja: Girdi, 
Raudonosios Armijos bolševi
kų Rusijoj' kaip ir nėra. Karei- 

•viai alkani, neaprėdyti tinka
mai, jų šautuvai surūdiję; 

#jiems ne šautuvai valyti rūpi, 
jeigu jų pilvai tušti. Jeigu 
kiltų karas,' tai Sovietų Rusija 
neišsilaikytų nei vienos dienos. 
Ir jūs manote, kad Raudono
sios Armijos kareivis, jausda
masis vergu, gali kam nors

♦ pasiskųsti? Ne.
Taip tai drįsta loti .Sao Pau

lo leidžiamas kruvinų balta
gvardiečių generolų, pabėgu- 

zsių nuo Spalio 
organas 
prieš tą šalį, kur nėra bedar
bių nei krizio! Prieš tą šalį, i 
kur Rusij. vergų liaudis, priešą ‘ 
kyje didžio mokytojo, savo į 
vado drg. Lenino ir Komunis
tų Partijos vadovaujami, suki- 
lo ir išvijo amžinus savo prie
šus kapitalistus. Ir dabar jąu 
16-ti metai, kaip triumfuodami 
stato naują pasaulį ant tikrų 
socialistinių pamatų! I I

Bet kad ir kažin kaip tie 
niekšai nesistengtų provokuoti 
Sovietų Sąjungą, darbininkai 
ir labiausiai atsilikusioj šalyj 
tikėti kapitalistams ir jų gon- 
čams jau nenori.

Revoliucijos,
Ruskaja Gazeta,”

Tokiu būdu viso pasaulio 
buržuazija, matydama, kad 
vien per savo spaudą darbi
ninkų suklaidinti ir atitraukti 
nuo Sovietų Sąjungai simpati- 
zavimo negali, 'priversta jieš- 
koti kitų priemonių.

Paimkime vieną buržuazijos 
išgalvotą lengvą priemonę ap
gaudinėjimui darbininkų, kur 
iš dalies į mažiau susipratusius 
darbininkus tas paveikia,—tai 
judžių gaminimas. Tie judžiai 
atkreipti prieš Sovietų Sąjun
gą ir visą revdliucinį judėjimą, 
žinoma, kad tuos judžius pa
gaminti kainuoja milionai do
lerių, bet tas išnaudotojams 
nesvarbu; užtenka, kad judis 
atkreiptas prieš bolševizmą. 
O jiems parsidavę geriausi ar
tistai Jr judžių gaminimo spe
cialistai tam spėkų nesigaili; 
jie yra prisigėrę’ buržuazinės 
ideologijos ir jai aukoja visas 
savo spėkas ir gabumus. Už 
tat mažiau susipratusiems dar
bininkams kartais net patinka 
tokie judžiai.

Brazilijos buržuazija irgi 
neatsilieka rodyme judžių, at
kreiptų prieš Rusiją, kaip, pa
vyzdžiui, “Audra,” “Volgos 
Laivakroviai,” “Juodosios Jū
ros “Tigras,” “Respublik.” ir 
kiti. Visuose šiuose judžiuose 

' parodoma neva revoliucijos 
i vadų parsidavimas del meilės, 
pinigų ir kitų prašmatnybių.

Paimkim judį “Audra.” Pir
miausiai atvaizduojamas žy
mus revoliucionierius, sėdi re
voliucijos štabe, teisia ir šau
do visus darbininkų priešus, o 
labiausiai, tai savo asmeniškus 
priešus. Bet štai ateina kalei- 
na sušaudyti vieną generolą, 
kurio duktė, to revoliucionie
riaus mylėtinė, taip pat sėdi 
kalėjime. R e v o 1 iucionierius 
tam priešinas, iškyla ginčas, 
pasektą ė to—jis jhjuįkiįrią; kitą

bolševikų' vadą, sugriebia re
voliucinio štabo pinigus, pava
gia gražuolę ir puikioj karie
toj dumia į priešų pusę, š

Judyje “Volgos Laivakro- 
viai” parodo vieną datrbininką 
dar priešrevoliuciniais laikais. 
Po revoliucijai jis tapo revo
liucionierių. vadu. Sušipažįsta 
su buvusia princese, kuri už 
kontrevoliucinį veikirpą areš
tuota, Jis, apgaudinėdamas 
kitus revoliucionieriusi bando 
savo mylimą, revoliucijos prie
šininkę kaip nors išsukti nuo 
bausmės. Pajutęs, kad jam 
už tai rengiama “pirtis,” jis 
su ja pabėga baltagvardiečių 
pusėn.

žmogus, tėmydamąs .visus 
tuos niekšiškus jučįžius, at
kreiptus prieš Sovietas, gauni 
labai juokingą įspūdį. Čia re
voliucionierius už bučkį par
siduoda, čia vėl už kokią tai 
aristokrato gražuolę ir 1.1., ir 
visur nugalėjo savo prie
šus, bet ne priešai juos. Ma
tyt, kad revoliucionįeriai yra 
ant viso ko gabūs.

Kuomet buržuaziją nei ju- 
džiais negali atitraukti dar- 
bin. nuo kovos, tai tam tiks
lui yra dar kita, kapitalistams 
parsidavusi grupė, tąi rašyto
jai. Jie prirašo tūkstančius 
tomų visokių romanų bei pasa
kų, na, ir žinoma, ii; jie ne
atsilieka nuo šmeižimo Sovietu 
Sąjungos., j

Brazilijoj nesenai išėjo iš 
spaudos knyga “Stalinas, Rau
donasis Karalius.” Jau pats 
knygos vardas aiškiai pasako 
tos knygos vertę. Ten drau
gas Stalinas, visų darbininkų 
mylimas vadas, atvaizduoja
mas žiauriausiu žmogumi, 
žiauresniu ir už buvusį carą.

Bet ir Brazilijos parazitų 
klasė kad ir kažin kaip norėtų 
apgauti savo darbininkus, bet 
kaip matome, jiems tas nesi-’ 
seka ir nesiseks. Ir Brazilijos 
pavergtieji, vadovybėj K. Par- 
'tijos, kas kart daugiau stoja 
kovon ’su savo išnaudotojaisi 
Atsimenam dar tik 1929 me-RAUDONA LENT A

LAISVES” VAJ1NINKAI
štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus len

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. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.
I. Karlonas, 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. ... 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. 
J. Gaidis, Maynard, Mass.........
S. Wallace, Kenosha, Wis. . . .
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill...........1
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O METAMS IR.

ktyniuotojai ir veikėjai:
S. Misevičius, Gardner, Mass..........
A. Kupčiūnas, < Phila, Pa«.......... ..J
J. Chinski, O’Falon, III...................
A. Klimas, Hartford, Conn.
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . . 
M« Burauskienė, Waterbury, Conn. 
Baltrėnas, Brooklyn, N. Y............... i
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. ...... . 
P« Žirgulis, Rochester, N. Y. .... 
S. Puidokas, Rumford, Me..............
V. Straževičius Toronto, Ont. . . i 
M. Krasauskiene, So. Boston, Mass, 
A. Pavilionis, Sutton, Mass..............
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa.......... ..
G. Kardauskas, Linden, Nį J. ....

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

darbą,
1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigaj

Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai 
gaukime “Laisvei” 7
ni ir jauni, dirbkim visu • ........

stokime į
Se

1 4 > n- JI . ' < KJ t . ,1 * , 1 ’

DESIMTJ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

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

$10 $8 $7- $6 ■1 lr $5 ;
_ _ _ _ _ _ _ 1

Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
------------------------------------------------ 1 •_ gjag dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau-ir organizačijų narius prie darbo. Šias dovanas gaus tie vajinipkai, kurie turės 

giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašuokite:

“LAISVE" 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

A 1 I, i .........  ..............—.... ........
■ ■ , ' t ■ ■ v < ę »

tais’, komunistų vardą mažai 
kas žinojo, o šiandien jau kal
ba apie tai plačios darbininkų 
masės; kareiviai, jūrininkai, 
studentai ir tie jau žiho, ką 
reiškia komunistai; pati bur
žuazija tai pripažįstą.

žinoma, ir buržuazija, tai 
suprasdama,' nemiega. Jos 
žandarmerija dirba išsijuosus, 
terorizuodama k o v i n gesnius 
darbininkus, ypač kurie veikia 
unijose. Brazįlijos darbinin
kas, papuolęs į baltojo teroro 
nagus, yra kankinamas žiau
riausiomis priemonėmis: muši
mais, statymais po šaltų van
deniu, laikymais po kęlias sa
vaites tamsiame kambaryje, ir 
po. to deportuojamas į kitas 
šajią arba į nežinomas salas: 
Ilhą^ Grande, Įlha Das, Pored, 
Ilha Das Cobeos ir kitas, kur 
priversti yra sunkiai dirbti, 
maitinami prasčiausiu maistu.

Ir šitokis receptas buržuazi
ją anksčiau ar vėliau" neišgel
bės.

Net pati buržuazija kart
kartėmis yra priversta prįpa- 
žinti milžiniškus Sovietų Są
jungos atsiekimus. Ne visai 
senai Sao Paulo feudal buržu
jų. oficiozas “Estado De Sao 
Paulo” rašo, jog Sovietų Ru
sija savo atsieisimais greitai 
pralenks visą kapitalistinį pa
saulį. Jis sako, kad jau ir 
šiandieną Sovietų Rusija kaip 
tai 'oviacijos, industrijos buda- 
vojime, kultūros bei mokslo 
pakilime, yra jau stipriausia 
valstybė visame pasaulyje. Čia 
reikia ypatingai pažymėti, kad 
šis juodlapis tankiai pripažįs
ta ir gana pusėtinai teisingai 
parašo apie Sovietų Sąjungos 
gyvenimą. Ot, kas kita, lie
tuviškų fašistų ir socialfašistų 
organai “Lietuvis Brazilijoj” 
ir /‘Lietuvių Aidas Brazilijoj.” 
Tų politiniai, sugedusių gaiva
lų logika — tai vien šmeįžtį 
proletarų tėvynę, Bolševikų 
Partiją ir visą revoliucinį dar
bininkų judėjimą, Q kad Bra
zilijos' buržuazija- savo šmei
žimais darbininkus negali ati
traukti nuo Sovietų Sąjungos 
simpatijos,' tai rodo ir keli pa
vyzdžiai. ■ <

Nekurį laiką atgal viena 
Brazilijos (“I. R. Gastro”) fil- 
mos kompanija gavo Sovietų 
Sąjungos naturalę filmą, nu
trauktą Maskvoj, 1 d. gegužės, 
1933 m., darbininkų ir raudon
armiečių demonstrąciją. Fil
mą buvo rodoma 17 rugpjūčio 
Sao Paulo kino teatre “Ave- 
nyda.” Laike garsinimo dar 
prieš porą savaičių darbinin
kai labai to judžio laukė. Pas
kutinėj dienoj vakare jau 
prieš valandą bilietų parda
vimo susirinko gatvėje virš 
1,000 darbininkų. Geras bū
rys uniformuotų sargų turėjo 
lazdomis palaikyt tvarką, kad 
darbininkai grūzdamiesi prie 
langelio neišlaužtų teatro sie
nų, nes Sao Paulo lig šiol to 
dar neatsitikdavo.

Pasirodžius filmos antgal- 
viuį “Bolševizmo 15 Metų” iš 
minios taip ir pasipylė entu
ziastiškas aplodismentas. Ir 
štai čia tūkstančiai dalyvavu
sių darbininkų turėjo progos 
pamatyti Raudonąją Aikštę, 
Spv. Sąjungos dąrtyininkų va
dus: Staliną,. Kalininą, Voro- 
šilovą, MaksimąGorkį ir ki
tus; galingą, kaip plieno sieną, 
Raudonąją Ariųiją ,if jos mi- 
lįtarinę jėgą apsigynimui, ųuo 
vidujinių ir išorinių plėšikų; 
entuziastišką visų Maskvos 
įmonių darbininkų inilioninę 
eiseną ir t.r.- ' ' ' 1

štai kitas -¥pavyzdis. Rug
pjūčio 19 d. Sao Paulo siuvėjų 
revoliucinis sindikatas salėje 
“Lego Lombardo” ruošė vaka
rą su prakalbomis ir daigomis; 
dalyvavo virš 600 darbininkų. 
Kalbėtojui vos ištarus žodį 
“Unias Sovietika,” kaip pasi
pylė griausmingas delnų plo
jimas, kuris tęsėsi per keletą 
minutų. Iš tų' faktų matome, 
kad, jau ir* labiausiai atsiliku
sioj šalyj kaip 'toki\ Brazilija, 
ir tai darbininkai interesuoja
si nauju pasauliu—Sovietų Ru
sija.

Drg. J. P. Millerio Prakalbų Maršrutas i 
ALDLD 10 Apskrityj, Michigan Vaisi |

Draugai ir draugės, mes su
silaukėme d. Millerį, sugrįžu
sį iš Sovietų Sąjungos. Jis su 
pilna energija pasakoja daug 
naujo ne tik apie Sovietų Są
jungą, bet ir apie mūsų gim
tinę Lietuvą. Kiekvieno pa
reiga, padaryti d. Millerio pra
kalbas visur sėkmingomis, bū
tinai reikia sutraukti suklai
dintus darbininkus.

Kalbės jis sekamose vietose :
Lapkričio

Michigan.
Lapkričio 

pids, Mich.
Lapkričio
Lapkričio 

Mich.
Lapkričio 

Mich.
Lapkričio 

chigan.
Lapkr. 20 d. Hamtramck, 

Mich.
Lapkričio 21 dieną liuosa 

del Detroito draugų ir draugių 
bendro susirinkimo. '

čia, V. Urlakienė, J. Laurinai
tienė, P. Baranauskas, J. Mi
kitas, J. Reginevičia, A. Jure
vičienė, K. Petrelienė. Su 
smulkiais aukų surinkta $11 
su centais.

Del vakarienės aukavo “kei- 
i nupi- jkus” M. Galeckienė, B. Rama

i

14

15

d. Muskegan,

d. Grand Ra-

d. Hart, Mich.
17 d. Scottville,

16

18 d. Saginaw,

19 d. Detroit, Mi-

PH1LADELPIA, PA
i

Pavykęs Parengimas
Spalio 15 d. įvyko LDSA 

11-tos kuopos vakarienė ir 
diskusijos.” Pelnas buvo ski
riamas “Daily Worker.” Kaip 
buvo garsinta, kad parengimą 
rengia 11 kp. 17 metų sukak
tuvėm, tai ir susirinko . nema
žai žmonių. Pirmininkė Po
tiene, atidarydama susirinki
mą, paaiškino parengimo tiks
lą ir pakvietė nares pakalbėti, 

per 
na- 
Tai 
Jos 
ko-

kurios priklauso kuopoje 
17 metų. Gaila, kad tokių 
rių radosi tik 2 draugės, 
dd. Nicienė ir Walantiene. 
trumpai ir aiškiai nurodė, 
kią naudą 11 kp. atnešė dar
bininkų judėjimui ir visai dar
bininkų klasei.

Tai buvo tikra“ darbininkų 
pradinė mokykla, kuri suteikė 
darbininkišką supratimą ir tt. 
Taipgi ir daugiau draugų-gitį 
išsireiškė nuomonę. Ant pa
baigos jaunuolės Valatkiūtė, 
Gedviliutė, Urlakiutė pareiškė, 
kad ne tik ateiviams darbinin
kams naudinga minėta' organi
zacija, bet ir mum, čia gimu
siom- suteikia tikrą darbinin
kišką supratimą. Tik gaila, 
kad čia gimusios darbininkės 
neįvertina šios organizacijos 
sVarbą ir tt.

Po to, buvo diskusuojama 
vienybės klausimas su ALDLD. 
Daugelis kalbėjo už vienybę, 
išskiriant d. Daugirdą, kuris 
pasisakė protesto formoje : Aš 
priešingas susivienijimui. -Ką 
mes darom, draugai-gės? Man 
gaila LDSA organizacijos, ku
ri atlieka didelį darbą tarpe 
darbininkių, moterų; Darbi
ninkų klasei ji duoda didelę 
naudą. Amerikoje tarpe lie
tuvių moterų yra didelė veiki- i 
mūi dirva. O susivieniję gal 
būt bus Sunku įtraukti žalią 
medžiagą į bendrą organiza
ciją. Už tai aš priešingas su
sivienijimui.” ,

i Reikia pasakyti, diskusijos 
įėjo rimtai ir draugiškai.

Prasidėjus vakarienei, jau
nuoliai, (Mačeniutė, Rainiutė, 
Puodis ir. Potas užgrajino In
ternacionalą ir pildė koncerti
nę programos, dalį gana vy
kusiai. $ravo, jaunuoliai, kad 
patarnaujate darbininkų pa
rengimams.

Vakarieniaujant t*po gerą 
prakalbėlę pasakė jaunuoliai 
Gedviliutė -ir Grįtciunas. Tai 
mūs jauni draugai, jauni vei
kėjai, jie turi būt kitiems pa- 
vyzdis. ' *

Neužilgo jie, pasimokinę

iš Sovietų Sąjungos, sutaisys 
savo išnaudotojams dar negir
dėtą pirtį. O kad šitas neiš
vengiamai greitu laiku įvyks, 
tai rodo kapitalistinio pasau
lio pats supuvimas.

S. Paulo Będarbis.

i
Nepamirškit tižrašinėt dien

raščius, parduoti mūsų 
gintą literatūrą ir gauti orga
nizacijoms naujų narių.

Su lapkričio 22 diena pra
sidės d. Millerio prakalbų 
maršrutas ALDLD 15 apskri- 
tyj, Ohio valstijoj, o iš ten jis 
vyksta per ALDLD 4 apskritį' 
Pittsburgh© apielinkėn, į ryti-! 
nes valstijas.

ALDLI) 10 apskričio kuo
pos skubiai rengkitės prie šių 
prakalbų paskirtomis jums | 
dienomis; imkite svetaines, 
darykite apgarsinimus ir gar
sinkite prakalbas.

“Vilnies” administratorius, 
d. Milleris dės pastangų gavi
mui naujų skaitytojų “Vilniai” 
ir “Laisvei,” nes dabar eina 
mūsų spaudos vajus ir ALDLD 
organizacijos vajus. Mes visi 
turime padirbėti vajaus metu. 

Su visais reikalais kreipki
tės prie ALDLD 10 apskričioi 
sekr. A. Senkus, 111 Mt. Ver-' 
non Ave., Grand Rapids, Mich.

u naguosna. Bosų valdžia, tai
i Baigiant vakarienę, pirmi-. bosų ir reikalus gina. Darbi- 
ninkė prisiminė apie Vokieti- ’ ninkai patys turi apsaugoti sa- 
jos fašistų barbarišką politi-‘ 
nių kalinių terorą' ir abelną 
visų šalių politinių kalinių pa- 
liuosavimą. Paprašė aukų, 
kas kiek gali. Draugai ir 
draugės aukojo po $1: L. Ni
cienė, A. Kiršanskas, A. Dau
girdas, A. Ramanauskas, J. 
Rainis, S. Juknienė. P^ 50c.: 
Papeliuška, T 
Mačėnienė, 
Griciunienė. 
tas, J. Buinauskas, Zakarevi-

nauskienė, P. Baranauskienę, 
J. J. Potiene; d. Daugirdas 
aukavo $1 del vakarienės. At
silankiusiems ir aukavusiems, 
varde 
riame

LDSA 11-tos kp., ta- 
diaelį ačiū.

Volga.

MINERS MILES, PA.

Bosas Pašovė Streikierj
Prie Delaware mainos vis 

dar tebesitęsia kova darbinin
kų su bosais. Streikieriai ne
nori pasiduoti bosams, kovoja 
ir kol kas stipriai laikosi prieš 
bosus, jų kazokus ir skebus.

Kelios dienos atgal vienas 
bosas pašovė pikietninką ir 
nuvažiavo sau, kaip kad nie
ko blogo nepadaręs. Jam už 

; tai jokios bausmės nėra. Bet 
I jeigu streikieris pašautų bosą, 

* tai greitai atsidurtų policijos

‘ vo reikalus ir save apginti.
’ Kad tą sėkmingiau atlikus, rei- 

“ kia visiems organizuotis j ko
vingas darbininkų organizaci
jas, o svarbiausia, į Komunis
tų Partiją. Bedarbiai turi sto
ti Į bedarbių tarybas ir orga
nizuotai reikalauti savo tei

sių. ' •
Bruno Žilį.

J. Masionis, E. _____
Vaslauskas, A.
Po 25c.: A. Po- SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVĘ”

Phone, E Vergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome 
mažiausiai 25%. Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš

Mes 
jums

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

ryto iki 9 vai. vakare.
Penktadieni iki. 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa-' 
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 

.* .kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone-Main 1417



Šeštas Puslapis »■ Antraffienis/Spalio Ž4’/i£fe

BENDRO FRONTO KONFERENCIJA
PASISAKĖ UŽ BEDARBIŲ TARYBAS

Brooklyno ir Apielinkės 
Draugijoms ir Kuopoms •

MINOR, Komunistų Partijos kandidatas j 
majorus, už kuri kiekvienas dar- 

turi atiduoti savo baisa rinki-

ROBERT
New Yorko miesto 
bininkas balsuotojas 

muose, 7 dieną lapkričio.

Rado Badu Mirusią Moterį, 
Kuri Užlaikė 6 Šuniukus

Iš Komunistų Partijos Unito 
21 Draugiško Vakarėlio

Priėmė Visą Eilę Rezoliucijų, Bendro Fronto Komitetas 
Veiks Kovoje liž Bedarbių Reikalus, Socialų Apdraudą, 
Dalyvaus Kovose už Didesnes Darbininkų Algas, Prieš- 
faŠistiniame ir Prieškariniame Darbininkų Judėjime- <

I .

Sekm. 22 spalio, Labor Ly- 
I Cėum1 svetainėje; Brdoxlyh,1 N. 
; Y., įvyko’ lietųvįų 'darbininkiš- 
i kų organizacijų, bendro\ fron
to konferencija. Konferenci
joj pėdžioje dalyvavo' lQ$. de- 
legątaj jiyo’ 27. orgarizacjjų. 
Včliavs pribuvo dar' keletas

fe re nei-

NEW YORK.—Po num. 109 
W. 62 St., policija rado miru
sią moterį, Myrtle Hoag, prie 
kurios lavono buvo šeši šuniu
kai. Jie neatsitraukė nuo sa
vo mirusios užlaikytojos, jai 
esant negyvai. - Pašauktas gy
dytojas pasakė, jog moteris 
mirus nuo širdies ligos, bet 
policijos raportas parodo, kad 
minėta moteris greičiausia ba
du mirė, nes jos kambariuose 
jau kelios savaitės atgal buvo 
uždaryta elektra ir gasas del 
neužsimokėjimo bilų ir nei tru
pinėlio maisto, nei cento pini
gų prie jos nerasta.

40 Ekskursantų Sužeista 
Grand Central Stotyje

New 
trau-

Praeitą nedėldienį į 
Yorką atėjo ekskursinis 
kinys iš Springfield, Mass., su 
1,000 ekskursantų, j“ 
traukiniui Grand Cėntral sto- I 
tin, da5* visiškai nesustojus, 
viena moteris jau norėjo nu
šokti nuo vagono I 
Konduktorius, pamatęs, kad ! 
moteris gali susižeisti, patrau- Į 
kė automatišką stabdį ir trau- i 
kinį ūmai sustabdė, del ko 
daugelis keleivių, kurie jau 
buvo sustoję vagono viduryje 
sugriuvo ant grindų. Many
dami, kad įįvyko traukinio su
sidūrimas, keleiviai persigan
do ir1 pradėjo veržtis lauk iš 
vagono. Susigrūdime 40 ar 
daugiau keleivių sužeista, kiti 
smarkiai sukrėsti. Didžiuma 
keleivių del to įvykio atsisakė 
eįt New Yorką pamątyti ir 
privertė kompaniją juos greit 
vežt atgal į Springfieldą.

Praeito šeštadienio vakare, 
‘Laisvės” svetainėje, įvyko 
Kom. Partijos unito 21-mo'šu- 
rengtas vakarėlis “Daily Wor- 
kerio” naudai. Programa su
sidėjo iš dainų, judžių ir;pra
kalbos.

Dainavo Aido Choro Sekste
tas, L. Kavaliauskaitė' ir rusė 
Anna Romanova; pianu visom 
akompanavb draugė ’Valinčit/- 
tė. Jaunas vaikinas, kuris 
operavo judamų paveikslų ma
šiną, pasakė prakalbėlę, nu
rodydamas, kokią svarbią už
duotį atlieka “Daily Worke- 
ris” ir *»t.t. Rinko “D. j 
aukas, bet neteko sužinoti, 
kiek surinkta. Buvo pardavi
nėjama “už paskutinį - nikelį” 
Lenino stovylukė, kas atnešė 
$3.90 pelno.

Judami paveikslai buvo — 
įvairūs vaizdai iš Rusijos in
dustrijos ir iš Amerikos dar
bininkų k o vų-demonstracijų.

Įvažiavus. pubiikog fouvo apje jqq. pveį_ 
ntrnl v

kia pažymėti, kad iš Great 
Necko atvažiavo apie desėt- 
kas draugų, kurių tarpe buvo

llĮj Bečiai, Lukauskai, Gudiškis, ir 
- j dar keli, kurių pavardžių ne-* 

------- - Po programai jaunuo
liai truputį’ pašoko prie rądio 
muzikos.

P. š.

Nauji Streikai New Yorke

Rasta Dvi Negyvos Moterys
Allen Street Parke

NEW YORK. — Praeitą ne- 
dėldieni Allen St., parkiukyj, 
netoli Bowery, rasta dvi ne
gyvos moterys, viena sėdėjo 
ant suolelio, kita prie jos ko
jų ant žemės. Toj vietoj visa
da sėdi daugelis bedarbių. Pas 
vieną jų rasta bankinė knygu
tė, paroddnti, jog'ji turi ban
ke $6,305 pinigų. Nuvež
tos ligoninėn ištirti mirties 
priežastį. J < . . i

LORIMER RESTAURANT
, LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
'J ‘ Pabandykime!

5 SALININKAI MARČIUKAI?

.417 Lorimer Street, “Laisves” Name
Brooklyn, N. Y.

Kelios savaitės atgal bu
vo išsiuntinėfa draugijoms ir 
kruopom j ‘lai škMij sii, bląnko- 
mis, prašant parinkti aukų 
Komunistų Partijos rinkimų 
vajui ir* -‘Daily Workeriui,” 
bet iki Šiol labai mažai kas 
nuveikta. Rinkimų vajus ar
tinasi prie pabaigos, ir daJ 
bar labąi < rejkalinga< pinigi-j 
ne parama renginiui mitin
gų,' ’‘spausdinimui lAįjfelių ir 
Vediniui viso] vajau4 ^dąrbp.

Todėl 'dar Syki kreipia
mės Jjprieį | UHugijų,
kųopų, ęhorų suteikti kuo 

, ūmiausią, .paramą-.........
Pinigus siųskite' sekančiu 

antrašu: J. Valatka, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyil, N. ¥-» 1 
LIET. KOM; FfcAkC BIUR.

i ši amą karą] prieš' fašistų tero
rą ir' prieš Jungtinių Vhlstijų 
imperialistų kišimąsi į Kubos 
Xfeikalpsl'! 7.K •
z 4 -f

f- .Konfęrepęija ;;nutja^,i - kad 
būsimkš komitetas tampriai su
sirištų su prieškariniu ir prieš- 
fašistiniu veikimų. ■ j

: i Konferencija patvarkė, kad 
(Bendro Fronto veikiantį komi
tetą sudarytų po vieną (atsto
vą nuo kiekvienos organizaci
jos arba > kuopos. ((Didelės 
draugijos, i * kaip . Šv. Jurgio, 
Martin- Luther ir kitos,; jeigu 
norės, galės turėti didesnę at
stovybę.) Komitetas privalo 
turėti centralinį sekretorių ir

kalėtas 
tai nuo 
, ACW

jturi 1,-
30(1 .narių, šv.. Jurgio-D^augys-
tjės, IVĮartĮn Lųtjipr. Draugystės,
Atletų Kliubp f ir visos ejlės na-
cionąĮiii; organizacijų kųopų.

Konferencijai pirmininkavo 
drg. J. Buivydas, jo pa'geltfi- 
ninkė buvo d.’T. Vašikoniutė. i pasidalinęs į komisijas:

ųni’još 5,4

Iš veikiančio komiteto,' ku
ris buvo išrinktas; b^lahd'. me
nesio konferencijoj, rėporto, 
paaiškėjo, kad darbo pradžia 
padaryta. Nebuvo galima 
daug veikti, neš negauta pa
kankamai paramos iŠ organi
zacijų narių. Konferencijoje 
kalbėjo atstoVė nuo Bedarbių 
Tarybų išdėstant nuveiktus 
darbus ir tolimesnius' mūsų už- 

ų dis- 
useika

norė- 
asisa-

ir

politi-

davinius. Buvo smarki 
kusijų, nes Butkus ir Pr 
išstojo prieš revoliucinas be
darbių tdrybas. Butkus 
jo, kad ši1 konferencija ;
kytų už Vienybę Viso bedarbių 
judėjimo'. Jam buvo nerody
ta, kad i bedarbi^' tary 
ddbar kviečią į savo eile^ ‘visus 
bedarbius, be skirtumo
nių įsitikihimų. Toliau^ But
kūs- 'ii* ,jd ’ Msdkėjai išstojo 
prieš- -prisid'ėijimą prie bedar- 
My ’tarybų; hfes, girdi/ “t^iš be- 
dąrbitj tafį’baš keriti*oliū()ja ir 
joms’ Vkddvaujfa Meha •sridvė,” 
tai1 'Yra? • ^Ko-ihurfisfg T-į’drtija; 
Etarbihirikai ‘pąįnėha;, i kaip pd- 
į*4‘ .nteitų1 atgal; ‘ Butkūs' ir Prų- 

.'mūšėšiVilkriltihd bal- 
Žliįl’čįi,’kad; jiė buk nieko nėtu- 

-fi pričš Konignistų ’P^Ptiją, -b 
jkbVdja 'tik pri^Š Bimbą.’ Dabar 

■ jiė-.ątvįraT stoją , už' LoVėstono 
;ir-Sb.ciąpštiį, Partijas vadį su- 
dArytąs grupeles iP prieš Ko
munistų. Partijos vadovybę. 
Dar- reikia priminti,’’ kad nūo 
pereitos bendro' fronto konfe
rencijos iki1 dabar Pruseikps ir 
Butkaus kuopos nepasimokėję 
duoklių į Bendro Fronto įfotn- 
dą, nbrs gerai žinojo, kad ! yra 
daug darbo' ir tas’ reikalauja 
•finansų. Konferencijoje 
siūlė’ tolimesnius fšavo planus 
darbininkų skąidymui, kad bū
tų ątstoVybė suddryta nė iud 
organizacijų,1 bet nuo šriovij. 
Konferencija 4‘8 balsais prieš 
15 balsų atmeti višūš ^rusėi- 
kog ir! Butkaus' demoralizh’ci- 
riius! ‘ įsiūlymus 1 ir pasisakė 
prisidėt prie- Ęędąrbiii Tarybų.

. Kppfereųcija .jpriėmč, , re zo- 
Hųęijap . prięš jnpsria.liątų. ;ruę-

Streikuoja auksinių bei dei
mantinių daiktų darbininkai. 
Del streiko turėjo užsidaryt 
didelė briliantų dirbtuvė, — J. 
R. Woods; daugelio mažesnių 
dirbtuvėlių darbininkai j metė 
darbą. Reikalauja didesnių 
algų. . ' ‘

Nesenai sustreikavo didelės 
keptuvės (Marsallaise French 
Baking Co.) kepėjai ir išve- 
žiotojai; reikalauja unijinių 
sąlygų.

Metropolitan Button Works 
darbininkai išėjo streikan. Ti
kimasi, kad ir kitų šios pramo
nės dirbtuvių darbininkai išeis, 
streikan. Mat, priėmus NRA; 
patvarkymą, > šioj dirbtuvėj 
jaunesniem darbininkam algas, 
numušė iki 7 ar 8 dolerių 44 
vai. savaitei. 't

Lord and Taylor, McGreė- 
ry’s ir kitų didelių krautuvių 

karpenteriai išėjo streikan,/rei-

jie

Kom. Partijos Nariuir 
VeikėjųSusirinkimas
'šLvakarą,' įai yfą , ąklią-' 
?d’iėnj,,ąp.Ąlių '24. d.,'Št. Nich
olas .Arena, W. ęStĮi , 
Nęw 5ęorkę„ įvyks j gene ; 
lis Pąrti^os narių, ir* revoliu
cinių darb. organižacijų 
susirinkimas, kalbjš E^rl 
Browder ir C. A. įHiatna* 
way, vyriausias “Daily-Wor- 
keribP re&aktdriūs.j Pradžią 
8 vai.,-vakare./} f'

N'4 p a rtiniai darbuoto 
prie :dūrų tūrėd įrddytU J:or Į 
kioj , organizacįjįoj ne y ' 
kla. Visi Partijos nariai 
darb. organizacijų veikė, 
privalo daly va 
isirinkįmie.z 1 t

• j \ a-

ir
ai

v

to®- -piMStUbjambs ; skaitlingais 
būriais streikierių.

organizacinę, streikų ir de
monstracijų, prieškarinio vei
kimo, priešfašisitinio judėjimo 
ir turi būti tampriai susirišęs 
su Bedarbių Tarybomis.; Tos 
visos komisijos veiks kaipo at
skiri komitetai, o jų sekreto
riai bendrai su centraliniu se
kretorium sudarys Bendro 
Fronto valdybą. Reikalui es
ant bus šaukiami visų organi
zacijų atstovų susirinkimai. Šis 
pasiskirstymas darbų galės pa
daryti veiklesnį Bendro Fron
to komitetą. Kiekvienos orga
nizacijos pareiga greitai nu
skirti savo atstovą ir jo vafdą 
ir antrašą pranešti drg. P.- Ta
ras, 46 Ten Eyck St«, Brook-

. < Ši konferencija pateikė, tin
kamus planus- kovai už- darbi
ninkų klasės .reikalus.^ - ji bū
tų > buvusi gyvesnė - ir , sekmin- 
gęąnė/,.jeigu < iRifusęika ir But
kus mebūtų. trųikdę Ją viso-kio- 
inis. .savo ’Teosofijomis.”,(Jie 
Visą- šlaitą < dejayo,'i>“kad) ne
bus^ nebusi nieko- gero.” ? Jie 
nepasiūlė nei (vieno' praktiško 
bedarbių; ir darbininkų ; ko
voms jpjapo/ tVdęnok1 yistįęk 
ši konferencija- nutiesė planus 
kovoms už . tuęjžtutinę,(. bedątr 

’biams; pagelbą ., dr darbininkų 
; draudimą. Dabar prigulės nuo 
visų organizacijų ir narių kon
ferencijos tarimų pravedimas. 
Jeigu visi energingai - padirbė
sime, tai pasekmės bus geros.

. : “1Y Rep.

Nbri Uždraust Bąliųjų 
Draugavimą su Negrais

Jau ir New - Yorke baltieji 
šovinistai bando įvesti' tokią 
tvarką, kaip nekurtose pietinė
se valstijose — atskirti ne
grus nuo baltųjų. Praeitą šeš
tadienį demokratiška policija 
areštavo baltą dari?mipką, Isa- 
dore Dorfman ,tik'del to, kad 
jis dalyvavo negrų protesto 
mitinge prieš lynčiavimus. Po- 
licistas aiškinosi, kad jam duo
ti įsakymai uždrausti baltųjų 
su negrais kartu vaikščiojimą 
gatvėsę. Ir jeigu baltieji mai
šosi tarpe juodųjų, jis turi ar
eštuoti, jei kitaip neklauso.

M1RTYS-LAID0TUVES
Kastantas Dėveikife; 44 metų 

amžiaus; ;5'05 Lafayette Avė., 
rriirė! Spalių 19 dJ ; Palaidotas 
spalių 23 d.,'National kąįhnė- 
se. >' La'idotuvių apeigomis Rū
pinosi graborius Garšva.

' > BROOKLYN. tlU PYaeitPjrie- 
dėldiėnibf rytė< 'tie^ - hum.'-<lT 
FūTtėn' St. ra’sta Isavo taxica- 
be ? sėdintis’ ’mišautąs '■šėferis 
Michael Grib;

' BROOKLYN, N; Y. —John 
S^ąfripfl,’ 16 metų 'Vaikėzas,'Va- 
Žipddamds1 dviračiu (“bAilsike- 
liti”)',' smarkiai atsimušė į Sa
vo : draugi,' ĘH'diė 'Snyder, par- 
musdaįmdš/jj-antį gatvės} | Sny
der smarkiai sumušė galvą į 
gatvę, nuo ko greitai>■ mirė.

' . f • . t . į;

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas
ALDLD 1 kuopos susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, 26 d. 
spalių, “Laisvės’' svetainėje,a 8 
vai. vakare. Draugės ir drau
gai, šis susirinkimas yra. svar
aus, nes delegatai iš prieška
rinio kongreso ir bendro from- 
to konferencijos išduos plačius 
raportus.. į Taipgi iš mūsų or
ganizacijos ,-vajaus darbuotojų 
išgirsime ' prąnešimus. į Kurie ' 
dar neužsimokėj:ę< už šiuos-me- 1 
tus, ;• būtinai i > užsimokėkite. ■ 
KRjskvienp.i nario--bei narės pa- ■ 
ręiga dalyvauti ršiame įsusirin- 
kimĮe* i t >. ; j., l ' >'i i į- < ‘ ; j

į rrt? i į > juSekr. K. D
-r; • ]; i .- r ;■ l i

Komi., PartijaRekrutuoja
Balsuotojų Sargus

Komuništų PaVtijds' ririkihių 
kampanijos1 komitetas yr*a *su- 
orgavizavęs ir dar vis rekru- 
tiU6ja> sargioj koriję' balšavimo 
dienoj, lapkočio 
šargaiš balsaviinų -vibrdsej kad 
įvaitūM'kitų partijų rilkdtiėri^i 
nedalytų trukdymų b^lsuojan-. 
tierū 'už Kom. Partijos kandi
datus.

<|., Irving Pla-; 
zaį s^eiįa^i^, IN^ Yorkę', Uus,

al^kįiiĮiamįa įminėtų 
balsuotojų1 'sargų ‘ Užduotys ir 
t't;' Apiėz tai bus“ vėliau* pa-' 
aiškinta pl$čįai|. y j

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTj

; DRą FILURIN
,(Buvusiu asistąntU Harriburig^ universjtėto 
«, ' ’ , klinikc).' ,
LIGOS: Odos, kraujo Ir lyties-žlapinihiosi 
organų. Beskausmis gydymas garankiy 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Dautarų- 
Specialistų visosė ligose.
Valandos: nuo 10 > ryto iki 10 vakare 
Nedėliomik: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 AV., 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue
VOAV Pasitarimai ir

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES 9
FOTOGRAFAS

Šiu.ęmi pranešu savo kostume- 
riąms, kad perkėliau savo fitbdiją 

naujon' Vieton;
, po j n u hi e r i ų 
512 Marion ŠtS 
kampas i Broad* 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N^ Y.

Naujoj 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

Sergančių 
Chroniškos

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
U-,. •• W..

Graborius (Undertaker)
I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzahiubja ir laidoja riumirusiUs 
ant visokių kapinių;-parsamdo au
tomobilius .ir kerietas veselijoms, 
•krikštynoms. ir. pasivažinėjimams.

234 Bhdfo^d'Avenue,

BROOKLYN, NV Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau flmids ir. chroniškas vytų ir 

' 'nioteĮrų liga* 1 kVa u Jo irrfdos I '
Padarau iityrlmua kraujo ir ilapumo 

f t r. įr.ii >DR» MBBR •, į. į 
lir W Utf rStX; ‘M " Room 8^2

NEW YORK. — Nuo pra- 
džios šių metų, iki dabar New 
Yofko mieste- ir priemiesčiuo- r 
se automobiliais užmūšta 995 
asmenys. Nuo' revolverių žu
vo—375. ■•• -.

- PARDAVIMAI ~
PARSIDUODA 5 kambariam^ stubos 

rakandai; veik visai nauji, 'yra , 
pianas, valgomojo kambario setas 
ir fron.t rūmio setas. Galimą, par-į J 
duoti ir po kavalk^ skyriumi. Kaina' i 
žema. Turime greitai' parduoti, neš 
išvažiuojame iš miesto; > (Kreipkitės: 
380 So. 3rd, ant 1-mo floro. 
ft - jčj-VlH 'Gt'^51-253) 
PAR SI DU O,D A ..yestausantąs, lietu-: 

, Viviajs ■'MtATAuči^s ♦’Apgyventoje • 
j vietoje,. Republic/, Restaurant,. ,4,75 ; 
! Grand St.,,Brooklyn,, N, Y. Jau apie 
J2 metų kaip'ciaL-įsteigtas -cas biz- 
■niSP priima da-ryti t^drkusjiprągyve- 
,nirnąf$. r • j / •

j Val^nfloa! Pri?jninjt>:
Ryte tttto 10 liti 1.. Po pietų nuo 4 

'iki 8 valandai vakare
Sekmadieniais nuo U ryjo iki 12 .dienų

Telefonai Lackawanna 4-2186

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

šiandien atoiki- 
W te delei savo svei- 

1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išai^kin- 

?|l ta, kaip j8s fiziSi- 
r f kai stovite.
* I Odos . ,NuršaŠ6ji- 
f . mai, Nervų .• Ligos, 

Abel nas Silpnu- 
r map, S.knvio Žat- 

nų it Mgšlaža”-- 
I , ( .J nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei ĘeumatiŠki Nesveiku
mai. 1''"

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yrą sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais. .U | 

2C-Spii)duJiai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai .Tyrimai, -Serumų bei 
čiepų Įšmirkštinlai. > ' i ? *

- Prieinama Kaina ■'«
Sąlygos pagal jūsų išgalę t 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui. 
KALBAMI LIETUVIŠKAI..

DR. ZINS
110 M16 ST. N, Y.

♦ .y '

Tarp 4 th Ave,, ir Irving Place 
įsisteigę? 25 metai ' 

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

NOTARY 
PUBLIC

w KJI KJt looutMjmji ; AoOoOoOijrxxMioooortortuOcjoooocVjcx — — —

TEL. STAGG
2-5043

MATHEW F. SALLAS INC.
. ( B I E L A U S K A S ) ',

G R A B O R i U Si
fe UNDERTAKERS AND EMBALMERS ,į 
B 660 GRANO ST. i BROOKLYN. N. Y. ’

' I * v. ' V K-S

MŪSŲ. ĮSTAIGĄ ATLIEKA^ SEKANČIUS DARBUS:, 
mirusius Parvežąm,; iš yistį

' PASIUNCIAM L KUR- KAM i REIKIA. 'TURIM P'RlVATlŠKĄ , 
, ‘ t’lRMĄJAl ' PAGALBAI, AMB$LANSIN|. AUTOMOBILIŲ; 
S • KURIUO PATARNAUJAM. NUVEŽTI I. LIGONINĘ. IR

(246-251
_ ____ " ■ ■»<

G J

TjBjefQqaB: Stągg, 2-^lp5 , f,J(

- DRi l PETRIKĄ -
j e c q (PETRICK) lIf'-’5 

DANTŲ; GYDYTOJAS 
’ ’ 221 ‘-SduiH 4th - 
i : v Brooklyn,' N. -Yv <
) ( K-Spindulių Diagnozę

Ga?o Anestetiką .J , () 
Valandos: nuo 9 ryto

tiki* 8; vali' j Vakare ' 1
Penktadieniais ir šventadieniais,

. Ga?o Anestetiką , J

’ 1 Uiti* 8 . vali' ; Vakaris ‘

tik susitarus

j , „ i n , i j i i , ,

i STEPHEN BREDES, JR.į r t '■ ; :• i ♦ '.’k ' 11 >■

Lietuvis Advokatas > i
I -
197 HĄVEMEYER STREET1 z • • k
; į BROOKLYN, rNiįiJj-.t į: .

- iTelephone Stagg 2.7057:

PA^VĘŽjT. TUElM MOT ;KE MIRUSIOMS moterims, 
PRIŽIŪRĖT!.- DUODAM- ČRAŽJA fVIET/\ SAVO

Į , MYLIMUOSIUS, PAŠARVOTI DČVANAI.
, , - ' viSAlSjTĄią REIKALAIS KREIPKIT^ (MUS, Q MES

‘ ; KČOGERIAUSIAl PATARNa{jSIM. * K
MŪ$Ų atdara dieną, ir- naktį, mūsų. '

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro sąvo ofisą 

'JI:, j Williamsburghe: l
, Brooklyn, N. Y.2b2 Berry SĮt., < -. ,

• ' • arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos puo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir sukatoms 
; . . nuo S iki 7:10 vsL -vakarais. | ;

NEDALIOMIS . .
£ i 'į V- 4 ’*•'** f 4 ®
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto 
z t : • • • r: : : : ■;: ; t: • : t t : r

FLATBUSH OFISAS 
1 2229 Avenue J » 
Kampas ■. ISrd St. -




