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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlalmėsite 
Pasaulį!

Amerikos judžių gamintojas 
Al Rosen bandė pagaminti 
priešfašistinį judį (filmą). Šio No. 256 
judžio \ ardas būtij buvęs f Pa
siutęs Europos šuva” (Mad Dog 
of Europe).

Tačiaus ne Amerikoj tai ga- Į 
Įima. Judžių Gamintojij ir Iš- 
dalintojų Sąjunga pasakė, kad 
tas judis svieto nematys. Po
nas Will Hays judžio gaminimą 
sulaikė.

Gamintojai minėto judžio 
jieško teisių Los Angeles teis
me. Al Rosen pareikalavo 
$1,022,000 nuostolių.

Gal bus šiokio tokio triukš
melio, bus ginčas teisme. Bet 
judis prieš Hitlerį jau mirs ne; 
gimęs.

Tai taip reiškiasi Amerikos 
“free country”. Valia viskas, 
kas tik prieš darbininkus, bet 
nieko prieš fašizmą, kapitaliz
mą.
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Austrija Ginasi nuo 
Vokietijos

Kaip greit Amerikos kapita
listinėj. spatfdo j Vėjas atsisuko 
iš kitos pusės. Vakar jie rašė 
prieš Sovietų Sąjungos pripaži
nimą, o šiandien jau kalbą už.

M. E. Tracy, Telegramo Se
rijų rašytojas sako, jog “būtų 
man linksmiau, jei mes nebūtu
me laukę depresijos atidaryti 
mūsų akis'.”

VIENA. — Pranešama, 
kad Austrijos valdžia sulai
kė 16 Vokietijos fašistų lai
kraščių, kurie pirmiaus bu
vo siunčiami ir platinami 
Austrijoj. Tuom Austrijos 
valdžia nori pasirodyti, kad 
ir jinai kovoja prieš Hitle
rio fašizmą.

Diskusijos Unijų 
Klausiniu

artimesnius
Sovietų Są

Rusijos ne

Kalba eina apie
santikius J. V. su 
junga.

“Nepripažinimas
tik užgavo mus, bet ir sukom
plikavo visą tarptautinę padė
tį.” Vienok šiam rašytojui čia 
yra tik “moralinė klaida.”

Visu choru buržuazinė spau
da dabar rėkia: “Tai. buvo klai
da nep^įpažinti Rusiją!“

Šio Tracy žodžiais ta “klaida” 
buvo daroma todėl, kad “daug 
valstybinių žmonių,.čia ir užsie
nyje, manė, kad jie sudaužys 
Rusijos eksperimentą, stovėda
mi nuošaliai. Tai buvo klaida.”

Ta “klaida”, anot šio rašyto
jo, yra didelis “aklas lopas mū
sų dalykų matyme” (vizijoj).

Mat, kapitalistai blokadomis 
griovė Sovietų Sąjungą. Jie 
manė bolševikus badu išmarint. 
Bet dabar, kada Ameriką pasie
kė baisiausias krizis, tai ir šie 
ponai pamatė, kad “bolševikų 
valdžia pasidarė stipresnė ir 
sėkmingesnė, negu mes manė- 
me.

žinoma, Sovietų Sąjunga, 
ypač jos socialistinis eksperi-' 
men tas (budavojimąs) yra di- i 
dėlė juoda akis kapitalizmui. ,

MARYLAND VALSTIJOS TEISMAS 
NUTEISĖ NEGRĄ LEGAllšKAI 

NULINČIUOTI KARTUVĖSE
Negras Euel Lee, Eidamas prie Kartuvių, Pareiškė: “Aš Ne

kaltas,” Bet Kunigo Pagelbos jis Nepriėmė; “Gelbėjote 
Mono Žmonių Rasę,” Jisai Pasakė

Veda Agitaciją už Veržimąsi; 
į Kubą WHALEN VĖL DARO SUOKALBIUS 

PRIEŠ DIPLOMATINIUS RYŠIUS 
TARPE J. V. IR SO V. SĄJUNGOS

HAVANA. — Praneša
ma, kad’ amerikonai vėl 
pradeda skustis, būk juos 
Kubos darbininkai puola. 
Sakoma, kad tūlas ameriko
nas Jervis paimtas į darbi
ninkų nelaisvę. Jisai esąs 
dirbtuvės užveizda.

Todėl jau vėl kalbama 
apie Amerikos įsiveržimą 
“saugoti savo piliečius.”

Sugauti Laiškai Rodo, kad NRA Viršininkai Bando Primesti 
Sovietų Sąjungos Propagandai Amerikos Komunistą Par
tijos Laikraštį “Daily Worker”\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NEW YORK. —Kuomet klausdamas, ar jisai neturi 

prasidėjo artintis diploma- “kokių dokumentų, kaipo 
tiniai santikiai tarpe Jung-1 prityręs tame darbe žmo- 
tinių Valstijų ir Sovietų Są-Jgus.”

Su šiais laiškais iškelia
ma Whaleno, NRA ir Civic 
Federacijos suokalbiai prieš 
darbininkų spaudą.

; Kodėl tie ponai griebiasi 
tokių priemonių ? Pirmiau
sia, tai prijjažinimas Sovie
tų Sąjungos jau savaimi 
reiškia smūgį Amerikos ka- 

Ipitalizmo politikai. Tai 
reiškia, kad Sovietai sustip
rėjo, o Amerikos kapitaliz
mas susilpnėjo ekonominiai 
ir politiniai. Tai mato -dar
bininkai. Todėl toki ponak 
kaip Whalen, kuris pasižy-\ 
mėjęs fabrikacijomis ir suo
kalbiais, kuomet jisai buvo 
policijos k o m i s i onierium, 
dabar vėl bando daryti to
kius suokalbius, kad kaip

BALTIMORE, Md.—Ne- gališkas liričiavimas baltų- 
paisant nekaltybes, čia liko- jų prieš juoduosius žmones, 
si nuteistas negras Lee mir-, Negro Lee bylą vedė 
tin. šiam negi ui primeta- Tarptautinė Darbininkų 
ma, k^d^ jisai uzmusęsMjąl"_^^įgynįmo organizacija, 
tųjų rasės^farmerį. Bet tai Faktaįs įr dokumentais bu- 
tik primetimas. Tikroji vo įro.jyta> ^acĮ negras ne

kaltas, tačiaus baltasis šo
vinizmas nusvėrė jo likimą.

i Todėl darbininkai dar la
biau turi kovoti prieš baltą
jį šovinizmą. Reikia parem
ti Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą, kad šita orga
nizacija būtų stipresnė fi- 

žinojo; kąd 'jo mirtis yra nansiniai ir moraliai veęli- 
niek'as ’daugiau, kaip tik le- i me tokių bylų.

WORCESTER, Mass. —; kaltė šio negro buvo ta, kad 
Spalio 30 d., pirmadienį, po jisai gimė juodas, o ne bal- 
num. 29 Endicott St., 7 vai. tas žmogus, 
vakare, įvyks svarbios dis
kusijos unijų klausimu.

Eidamas prie kartuvių, 
negras pasakė kunigui, ku- 

Visi darbininkai ir darbi- ■ias bandė “gelbėti negro dū-
1 v.H 1 1 • _  ___________________ i

ninkės turite dalyvauti šio-, 
se diskusijose.
dabartiniu laiku, kuomet 
darbininkų kovos didėja, 
kuomet išnaudojimas žiau
resnis ir Roosevelto val
džios NRA daugiau darbi
ninkus apgaudinėja, unijų 
klausimas yra labai svar
bus.

Be to, Amerikos Darbo 
Federacijos vadai darbinin
kų streikus išdavinėja ir tt.; 
Todėl visi dalyvaukime šio
se diskusijose ir kvieskime 
kitus darbininkus dalyvau
ti. Visi būkite laiku, nesi- 
vėlinkite.

Diskusijas rengia lietuvių 
darbininkų unijų organiza
cinis komitetas.

Komitetas.

- - . • šią”, kad jam pagelba nerei- 
Ypatingai i kalinga, “gelbėkite mano 

.zmojiių rasei.” Jisai gerai

Sukilimai Palestinoje Plečiasi; Daug Žmonių yra 
Sužeista ir Daug Užmušta

PALESTINA? — Jaffa 
miestelyje eina ginkluoti su
sikirtimai tarpe žydų ir ara
bu. Kuomet arabai suruo- v % . •
šė demonstraciją protestui 
prieš žydų imigraciją į Pa- % 
lestiną, tai dalyvavo tarpe 
8,000 ir 10,000 arabų. Su 
policija susikirtimuose liko-

si daugiau kaip 22 žmonės 
užmušta ir 130 sužeista.

Šie susikirtimai yra tau
tinio pabūdžio. Arabai ruo
šia protestus prieš žydų ke
liavimą į Palestiną. Gi žy
dai laikosi, kad Palestina 
yra žydų žemė. Tai išdavas 
buržuazinės propagandos— 
šovinizmo pasekmės.

Amer. Fermeriai vėl Kovoja su Valdžios Armija
Fašistai Skleidžia Propagan- DES MOINĘS.—Ameri

kos farmeriai vėl pradėjo 
streiką prieš didžiuosius 

. , £ r i i.trustus, kurie farmerius beir dabartinis vadas, Mustapha1 --------- 1
Kemal,'savo laiku kariavo prieš ! Pranešamą, kad Vokieti-į išnaudoja., Nacionalė 
Sovietus.

Bet laikai pasikeitė. Sovie
tų taiki diplomatija gauna dau
giau įtakos ir stiprėja.

Turkija savo respublikos de-
šimtmetinėse sukaktuvėse turi dą prieš Žydus Pietinėj 
svečių ir iš Sovietų Sąjungos. | AfrJLnjp 
Turkijos' respublikos steigėjas “H1KOJC

Dabartinis Sovietų sugyveni
mas su Turkija taip pat prisi
deda prie Sovietų Sąjungos tai
kos politikos sustiprėjimo.

Karinis .periodas 1920 metų 
pamirštama. Sovietai pasiun
tė Turkijai net dovanas. Turki
jos valdžia palaiko gerus santi- 
kius su Sovietais.

jos fašistai visur siekia te
roristinių žygių prieš žydus. 
Jie net pasiekė. Pietų Afri
ką ir tenais skleidžia savo 
propagandą. Žydai tuo 
klausimu yra labai susido
mėję ir darys žygius prieš 
fašistus.

gvardija apstojo kelius ir 
saugoja streiklaužius.

Streiką šaukė taip vadi
nama Farmerių Šventės 
(Holiday) Sąjunga. - Jie pa
sitinka streiklaužius ir išlie
ja jų pieną ant kelio. Roo^ 
sevelto valdžia r sakė gelbės

farmeriams, bet nieko ne
gelbėjo. Farmerii; produk
tų kainos yra labai mažos, 
b kuomet darbininkai per
ka maistą, pieną ir kitus 
produktus, tai turi mokėti 
labai dideles kainas.

Ikz,

Bet dabartiniu laiku, * kuo
met farmeriai (pradėjo ko
voti, tai gubernatorius Her
ring ir kiti valdininkai duo-

Arabai vėl Kyla prieš Žydus
JERUZOLIMAS. —Mū

šiuose su policija miestelyj 
je Jaffa likosi 16 arabų 
smarkiai sužeista. Sako
ma, kad susikirtimai yra 
gana dideli, nes reikalauja 
specialės policijos jų maži
nimui. . ‘

Varšavos Universitete
Sukilimai

VARŠAVA. — Lenkijoj 
taip pat neramu. Varšavos 
universitetas turėjo užsida
ryti, nes jame įvyko labai 
rimti susikirtimai naciona
listų studentų su jų politi
niais priešais. Paskutiniu 
laiku likosi apie 5 studentai 
užmušti.

Abi pusės gerai susiorga
nizavę ir,apsiginklavę buvo 
mūšiuose. Šie mūšiai yra 
politiniai mūšiai. Tai reiš
kia, kad net Lenkijos uni
versitetuose yra didelis, ju
dėjimas prieš Pilsudskio fa
šizmą.

jungos, taip greitai prasidė
jo skleistis suokalbiai ir ra- 

I ketieriški, falsifikuoti doku
mentai prieš tuos santikius. 
Gerai pagarsėjęs Whalen, 
kuris jau seniau pardavinė
jo falsifikuotus dokumen
tus prieš Sovietų Sąjungą, 
dabar vėl įveltas į naujus 
suokalbius.

“Daily Workeriui” pateko 
į rankas du laiškai, kurie 
yra rašyti Nacionalės. Civic 
Federacijos pirmininko Ea
sley. Tie laiškai rašyti 
Whalenui, New Yorko NR- 
A pirmininkui ir generolui 
Johnsonui. Pastarasis yra 
nacionalės NRA komisijos 
galva.

Šiuose laiškuose daromi i
nors nuslopinus Amerikos 
darbininkų spaudą.

Savo laiške ir sako, kad' 
“Daily Workeris” kovoja 
prieš NRA, kuri darbinin
kams niekas nėra, kaip ..tik 
dar didesnė vergija.

j

i

ĮVAIRIOS ŽINIOS

suokalbiai, kad kokiais nors 
būdais jie galėtų sudaryti ir 
“įrodyti”, kad komunistinė 
spauda yra leidžiama ir fi
nansuojama iš Sovietų Są
jungos. Todėl šitas feikeris 
ir rašo laišką Whalenui,

Stoughton, Mass.—Rain- 
kočių darbininkai, kurie dir
ba Garment kompanijai, iš
ėjo streikan ir reikalauja1 n 1 lv* HI ■ • n JIJ 
daugiau mokesties. Taip i Vaitos Dokumentas rarodo, kad 
pat reikalauja 40 valandų! x---- -- -- - — —
darbo savaitės. NRA Negelbėjo Pramonės Pakėlimui

Kuboje Amerikos Ambasadorius Pildo 
Wall Gatvės Įsakymus

WASHINGTON, D. C.— 
Čia iškelta dar aiškiau; kad 
Amerikos valstybės valdi
ninkai gauna įsakymus, 
kaip jie turi elgtis užsie
niuose, ne nuo valdžios, bet 
nuo Wall gatvės bankieriųi

Sumner Welles, kuris da
bartiniu laiku yra Kuboj it 
tenais gina Amerikos impe-

rialistų reikalus, pirmiaus 
važiavimo į Kubą, gavo in
strukcijas nuo Wall gatvės 
bankierių. Gegužės mėnęsį 
buvo laikyta slapta konfe
rencija, kuri nutarė, kaip 
Amerikos ambasadorius tu
ri laikytis Kuboj. Vadina
si, Washington© valdžia yra 
tik iškaba.

Horning, Pa. — Mainie-1 
riai atsisakė klausyti Gree- 
no kompanijos. Kuomet jie 
grįžo darban, tai mamose 
rado ginkluotą mušeikų ar
miją, 
metė 
kan.

Todėl mainieriai vėl 
darbą ir išėjo strei-

11 AIu vaiuiiiiiiiuai uuu- . R- 

da pagelbą streiklaužiams.

Kaliniai Piešia Bankus

INDIANAPOLIS,—Pra
nešama, kad iš valstijos ka
lėjimo išsilaužė būrys kri
minalių kalinių, išėję jie nu
šovė šerifą, apvogė 2 ban
kus. Paskiaus jie išplėšė 
policijos ginklų du arsena
lu ir' dabar slapstosi kur
nors girioje. Valdžios jė- skonio, 
gos juos mano sugauti. Jų Zuerichen Zeitung”. Vienas 
gaudymui paskirta 560 pa- ir Londono laikraštis sulai- 
sižymėjusių šaudytojų.

New Yorkas, 
i duktė 

Rusijos kunigaikščio, 
traukė judžių > kompaniją 
teisman, kad jai išmokėtų 
$2,000,000 už “grabės .nu
plėšimą”1 judyje “'Rasputin 
and Empress.”

—-; Jouso- 
“didžiojo” 

pa-

Vokietijos Fašistai Sulaiko 
Laikraščius

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai vėl Sulaikė laik
raščius, kurie ne visai jų 

Sulaikyta “Neu

kytas.

WASHINGTON, D. C. — 
Tarpe Amerikos valdžios 
NRA politikierių jau eina 
susikirtimai del taip vadi
namo atgaivinimo plano. 
Šiomis dienomis išėjo val
džios leidžiamas Federal 
Reserve buletirias, kuriame 
yra pasakyta, kad “per pa
staruosius du mėnesiu pra-' 
monės veikimas nupuolė.” Į

Ypatingai ponams nepa
tinka, kad buletine pasaky
ta, jog pramonės kritimas 
pasireiškė to(se pęąmonėse, 
kur veikia NRA.

Ponai Pešasi

raše ir rašo, kad NRA ne
gali pagerinti dabartinę pa
dėtį ir nepagerins. Reikia 
darbininkams kovoti ir rei
kalauti pirmiausia didesnių

Tačiaus dabar jau val
džios dokumentai tą teisyZ 
bę patvirtina.

Merginos Galės Auginti Ūsus

OAKLAND, Cal.—Dakta
ras Schwartz paskelbė, kad 
yra išrasta mokslinis būdas 
išauklėti moterims vyriškus 
muskulus ir kitas kūno ypa-

Kiti ponai, kurie sėdi ir tybes. Sakoma, kad net Sr 
ima geras algas iš NRA, ūsus merginos galės augin- 
kaip.kad generolas John- ti. 
son, pareiškė, kad tai netie
sa apie pramonės kritimą. 
Ypatingai, kad taksai suma
žėjo, tai Johnsonas neatsa
ko. Sako, kąd “NRA nieko 
neturi su taksais.” * ; ,

Mūsų spauda jau senai

Prie tokių pakeitimų 
žmogaus sudėties turi nau
doti tam tikrus glandsų ek
straktus. Tai ima gana 
daug laiko, bet yrai galima.

s
J

I 
a

8

■‘Ii

(Daugiau žinių 5 pusi.) .
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Sujudo Sovietų Sąjungos Priešai
Kadangi viskas rodo, jog Jungt. Valstijų valdžia pri

pažins Sovietus, tai įvairūs SSSR priešai subruzdo. Pra
dedant baltagvardiečiais rusais ir baigiant Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiais, kiekvienas iš jų .bando; kaip 
nors Roosevelto-Litvinovo derybom pakenkti, kad neprir; 
leidus pripažinti Sovietų. Kunigai, rusai kontr-revoliw- i 
ciriinkai ir kt. siunčia prakaituodami Roošėveltui' teleg-' 
ramas ir laiškus, siūlydami jam patarimus, kaip nepri
pažinti Sovietų Sąjungos.

Typingiausias žygis tai The National Civic Federation, 
reakcininkų organizacijos kovai su bolševizmų,: vadų, 
ypačiai jos sekretoriaus, Ralph M. Easley. ■ :. i į •

Pastarasis pasiuntė laišką NRA direktoriui, gen.! 
Johnsonui, reikalaudamas, kad Amerikos valdžia neduo-1 
tų Sovietų Sąjungai paskolų iki Sovietų valdžia neužda-! 
rys “Daily Workerio”, Komunistų Partijos Cehtralinio 
organo Amerikoje!- Neišmintingesnio žygio būtų sunku 
kur kitur surasti. į

Kita, tas pats Easjey pasiuntė laišką NRA direktoriui 
New Yorke, Sovietų aštriam priešui Whaleriui, prašyda
mas pastarojo suteikti jam žinių, kaip Soyietų valdžia 
kovoju prieš NRA New Yorke! Girdi, jis, gavęs tas 
žinias, perduosiąs teisėjui Gerard, o pastarasis pasiusiąs 
prez. Roose veltui, gi Rooseveltas reikalusiąs iš Litvinovo I 
siilaikyti prieš NRA propagandą New Yorkė ir kitur!... j

Protaujančiam žmogui išrodo, kad šitokis žygis, kokiu 
užsiima Easley, yra perkvailas, ir net negalima tikėti, 
kad jis jį bandytų vykinti gyvenimam Bet taip yra!

Nežino tie žmonės, jog tai tuščios jų pastangps. , Neži
no (o gal žino, bet tik bando nuduoti nežiną), kad ne So-, 
vietų valdžia kovoja prieš NRA, bet Amerikos darbinin
kai, vadovaujami komunistų. Nežino neišmanėliai, kad 
Sovietų valdžia jokių pažadų apie suvaržymą Amerikos 
komunistinio, judėjimo nedarys, nes tai ne jos biznis:

Visgi skundikai eikvoja popierą, laiką ir pinigūš, ma
nydami, kad jiems pavyks kaip nors įkąsti: komunisti- 
niąm darbininkų judėjimui. 1 . • 1 " ; s

' Vienas aišku: “Daily Worker is”, pasirėdė, jau tūri 
plačiose masėse įtakos, jeigu net The National Civič 
Federation sumanė daryti viską, kad šį dienraštį užda
rius! !

Mūsų draugų pareiga tą dienraštį kuo labiau paremti. 
Ypačiai šiuo tarpu, kuomet vedame “Daily Workerio” 
vajų už sukėlimą $40,000 fondo, ^kiekvieno pareiga paau
koti ir gauti naujų prenumeratorių!

Argumentas šeštas
<v I » .

Kaipq dienraštis, “Laisvė” žiūri, idant jos skai
tytojai būtų painformuoti apie viską. Jie turi ži
noti ne tik tai, kas darosi darbininkiškam pasau
lyj, revoliuciniam darbininkų judėjime, bet ir prie
šų tarpe, jų organizacijose, jų pastogėje. Todėl:—

1. Mes turime tam speciališką skyrių, vadinamą 
“Apžvalga.”| Ar visi skaitytojai jį seka? Nežino
me. Bet kiekvienas, norįs susipažinti su. tuo, kas

. darosi ypatingai kitose sriovėse, ką rašo kitų srio- 
-vių spauda, turėtų skaityti “Apžvalgos” skyrių. 
Ten dažnai padūūdanie apyilges citatas iš kitų lai- 

f krąščiui1 Žmoma, prie jų dedame ir savo komen- 
tarus!

. -i ■ . ;

2. Darbininkas, skaitydamas “Laisvę”, vadinasi, 
žinp nė tik tai, kas dedasi mūsų judėjime, bet ir 
kaip dalykai stovi mūsų priešų garde. Ko nepa-

, dengia “Apžvalgos” skyrius, tai atlieka atskiri 
straipsniai ir žinios, o taipgi korespondencijos.

3. Asmuo, perskaitąs kiekvieną “Laisvės” nume
rį, gali gerokai susipažinti su tuo, kas darosi vi
sam pasaulyj, lietuviškam judėjime, klasių kovos 
fionte ir, greta to, pasiskaityti dailiosios literatū
ros. Kitais žodžiais, dienraštis “Laisvė” supažin
dina savo skaitytoją su viskuo. ■

Bet gerinimui ribų nėra. “Laisvė” reikia gerin
ti ir bus gerinama.

Tam talkon kviečiame jus, draugai skaitytojai.
Šį vająiis mėnesį reikia pasidarbuoti. Gaukit 

bent po vieną dienraščiui skaitytoją!

kapitalistiniame vasaulyje 
jau keturi metai, kaip viešpa
tauja baisus krizįs. Vįrš 50,- 
000,000 darbininkų yra be dar
bo ir kenčia didžiausį badą ir 
skurdą. Tūkstančiai* darbinin
kų laipsniškai 'išmitė, o Bar 
daugiau išmirs.

Vargas ir skurdas daugelį 
ir dirbančių bei dar turinčių 
kiek taupinių, priverčia pagal
voti apie rytojų. Daugelis iš 
darbininkų stengiasi ištrūkti iš 
šios kapitalistinės tvarkos’, iš- 
gęlbėti save, išvengt to vargo 
ir skurdo. Kovingi darbinin
kai ir darbininkės, metasi į ko
vas prieš vargo ir priespaudos 
sistemlą. Bet bailesni pasiren
ka kitą kelią—būtent jieškoti 
kur geriau.

Niekam < nėra sekretas, kad 
kada kapitalistiniam pasaulyje 
yra desėtkai milionų darbinin
kų be darbo, kada vien Jungti
nėse Valstijose apie 17,000,000 
yra bedarbių, tai tuom laiku 
nėra bedarbių Sovietų Sąjungo
je ir net stoka darbininkų.

Kas Važiūoja į Sovietų | 
Sąjungą

demoralizuotas.! * Jam Sovietų 
Sąjungoje* ws'kas negerai. Jis 
)<alba apijJ f‘badą b .Ukrainoje, 
nors ten įkišai nebuvo —i jam 
tą kiti • sakė. Jis kartoja fa
šistų melus, būk Sovietai atima' 
nuo valstiečių grūdus, nors fake
lų neturi. Jam ir budavoja na
mus ir ’ fabrikus negerai. • žmo
gus žemo prasilavinimo, anar
chistinių tendencijų. Buvo tik 
vienoje vietoje, būk pavažinė
jęs 75 mylias (Ką gi tai reiškia 
tokioje didelėje Sovietų Sąjun
goje!?), o kalba apie visą So
vietų Sąjungą, kartoja kontr
revoliucionierių ir fašistų išmis- 
lus.

Kas čionai tikrai vargsta,

drąsos stoti į revoliucinį judėji
mą, bijojo jo, sukinęjosi aplin
kui mus. Daugelis iš jų buvo 
neblogi simpatikai, bet vis tiek 
tai ne kovotojai. Nuo jų^nebu-^ 
vo galima daug ko laukti, kada; 
jie pasieks Sovietų Sąjungą.

Nuvykojr Nusivylė
Europos šalių—Vengrijos, 

ustrijos, Vokietijos ir kitų ša
lių nuvykę darbininkai į Sovie
tų Sąjungą greitai susigyvena. 
Jie tuojaus pajunta lengvesnį 
gyvenimą. Bet kitaip yra su 
amerikiečiais. Daugelis ameri- skursta, tas jau neturi už ką iš- 
kiečių didelio vargo dar nema- Į vykti. Bet ten nuvyksta tie, 
tę, dar turėdami pinigų ne tik 
kelionei, j tyet ir šiokiarp-tokiam 
paviršutiniam p rasi lavinimui 
valdyti traktorių, ar kitokį dar
bą prasilavina ir ;važiuoja * ra
jaus jieškoti į Sovietų Sąjungą. 
Ten nuvykę jo neranda. Jie ne
supranta ir nenori suprasti tas 
sąlygas, prie, kokių Rusijoje 
darbininkai gyveno caro laikais. 
Jie nenori suprasti, kaip vargo 
Sovietų Rusijos darbininkai lai
ke piliečių karo, kada jie basi ir 
badaudami turėjo gintis nuo 
priešų. Jie nenori suprasti, 
kaip buvo kontr-revoliucijos su

Dešimts Metų Turki jos Nepriklausomybės
Vakar, spalių 29 dieną, sukako lygiai dešimts metų 

nuė paskelbimo Turkijos nepriklausomybės. Naujoji 
Turkija, žinoma, nėra proletarinė. Revoliuciniai darbi
ninkai Turkijoje priversti kovoti su savo buržuazija nei 
kie& ne lengviau, kaip kituose kraštuose.

Vistiek, tačiaus, nepriklausomos Turkijos reikšmė yra 
didelė, kuomet paimam komplikuotą ir opią esamą Eu
ropos padėtį.

Tuč tuojaus po imperialistiniam karui, alijantąi bandė 
pasidalinti Turkiją. Ypatingai Anglija siekėsi atsistoti 
prie Dardanelių sąsmaugos ir ją kontroliuoti. Graikija 
buvo užgrobusi Trakijos plotus ir jau sykį buvo visai prie 
pat Angoros, esamos Turkijos sostinės. Išrodė, kad .Tur- 
kįjps armija, vadovaujama Kemal Pašos, bus sukriušinta> 
ir Turkija teks, plėšriesiems imperialistams.

•Tačiaus, pasirįžusi jaunos Turkijos liaudis vedė griežę 
tą-kovą ir ją laimėjo. Be abęjo, labai daug Turkijai? 
padėjo Sovietų Sąjunga, kaipo pavergtųjų tautų gynėja;

Jei Anglijos imperialistai būtų laimėję, aišku1, 'tai1 būtų- 
buyęs pavojingiausias Sovietų Sąjungos priešaš atsistok 
jęs prie pat darbininkų respublikos durų. ;Su Turkija .gi 
Sovietai draugiškiausiai sugyvena. Prekybą tarpe abie
jų’salių tarpsta. Trokšdama palaikyti taiką, Sovietų Są- 
junga, žinoma, deda pastangų sugyventi draūgiskiahsiai 
ne:tik su Turkija, bet.su kiekviena kaimyniška šalimi.

Paminėti dešimtmetines sukaktuves Sovietai pasiuntė 
Turkijon savo delegaciją, vadovaujantį d. Vorošilovo. r

Darbininkę Kongresas 
Už General; Streiką

streiką. Valdžia pajuto pa
vojų, todėl tuo jaus suareš
tavo unijų vadus.

Įvairūs Dalykai
Neduoda, — Jie Ęatys 

Pasiėmė
i > Nesenai valdžia išleido 
patvarkymą, sulig kurio už
draudžiama ginklų fabri- 
kahtąm ir pardavinėtojam 
parduot gengsteriam maši
ninius šautuvus. Tuos gin- 
klūs^ turi teisę pirkti ir lai
kyt ;tik policija (slopinimui 
darbininkų išstojimų). Sa-1 
ko, valdžia turi žinot, kam 
parduodamas mašininis šau
tuvas. Na, ir, turbūt, po
nai iš valdžios jau manė, 
kad dabar tai nei gengste- 
riai nei raketieriai neturės 
tų baisių ginklų.

Bet štai kokia žinia pasi
rodė laikraščiuose

Peru, Ind., spalių 20. — 
Du ginkluoti plėšikai už
puolė Peru City policijos 
stotį vėlai naktį, suvarė po- 
licistus sklepan, pasigriebė 
mašininį šautuvą, didelės 
jėgos šautuvą ir porą revol
verių ir pabėgo.

Jeigu valdžia uždraudė 
plėšikam pirkt ginklus, — 
jie patys pasiėmė... iš po-

kieriai palaiko tam tjkrus 
ryšius su mokyklomis. Mo
kyklose vaikai agituojami 
dėt bankuosna pinigus są- 
vo vardu ir čėdyt, kad su 
laiku “taptų milionieriais.” 
Trys metai atgal mokyklų 
vaikų įdėlių bankuose buvo 
$29,347,795,—tai didelė su
ma pinigų. Be,t užėjus eko
nominiam krizini ir viešpa
taujant didelei bedarbei, tie 
vaikų < 
dėjo smarkiai mažintis; iš
ėmimai viršijo' įdėlius dide
liais nuošimčiais. Ir štai per 
3 metus, tai yra nuo 1930 
birželio mėn. iki 1933 bir
želio mėn. tie įdėliai suma
žėjo ant $18,800,000, reiš
kia, sumažėjo dviem trečda
liais. Praeitais metais vai
kų įdėliai sumažėjo ant 7,- 
347,795 dolerių.
Valdžios raporte užtylimą, 

kiek vaikų pinigų nunešė 
subankrutavę bankai. Ma
tyt, ir vaikai nepasitiki ban
kais ir netik nededa savo 
centų į juos, bet dar išimi- 
nėja seniau padėtus.

l mucici pcuai uci,. ne i 
čėdijami pinigai pra-1 
markiai mažintis: is-

-HAVANA, Kuba. — čio
nai įvyko pusiau slaptas 
Kubos darbo unijų genera- 
lis kongresas. Dalyvavo še
ši stotai delegatų ų* vien
balsiai pasisakė už generalį

San Francisco.
laikraščiai, kad Tom Mooney 
planuojąs atsišaukimą į Jung
tinių Valstijų augŠČiausį teis
mą Bei jo paliudsavimo iš ka
lėjimo.

Praneša'

saugodami Kitus, Patys 
Užsimušė

. Ant didesnių automobilių 
kelių yra nemažai policistų, 
•kurie, važinėja ant .motor- 
ciklių ir prižiūri važinėjan
čius, kad jie laikytųsi tvar
kos, kad neįvyktų nelaimės1 
ir> t.f .t. Kartais ir be reika
lo dtioda automobilistui “ti- 
kietą.” ,, ' .• .

‘ Štai spalių 22 • d; ant di
džiojo iškelto kelio,' Pulas
ki Highway, New Jersey 

‘valstijoj, susidūrė du mo- 
torcikliniai polįci^tai, ' Pr. 
Drewes ir Benjamin Ric-- 
cardi. Jie taip ■ smarkiai 
drožė viens į kitą, kad net 
motorcikliai
Vienas ant vietoj užsimu
šė, o kitas nuvežtas ligoni- 

vrten kritiškoj padėtyj.

užsiliepsnojo.

Ir Vaikų Įdėliai Bankuose 
, Susmuko

Nuo senai Amerikos ban-

Bet ten nuvyksta tie, 
kurie iš vienos pusės dar pusė
tinai sustovihti finansiniai ir, iš 
kitos, kurie neturi gilesnio su- 
pratinio nei apie kapitalistinę, 
nei Sovietinę tvarką. Su to
kiais bėda. Kas nuvažiavo šu 
tikslu padėti budavoti socializ
mą, kas suprato, kokis darbas 
juos laukia, tas pritapo. Bet 
tie, kurie važiavo ^tikslų išnešti 
savo kudašių iš kapitalistinės 
tvarkos, išgelbėti savo skūrą, 
j ieškoti gerų kelių, gerų namų, 
ir to, ko dar negali rasti, tie 
parvykę į Amęriką tauzija vi
sokius niekus. Jiems ir valgis 

O čia. pat 
Amerikoje vien iš “Laisvės” 
įstaigos tūkstančius%ir tūkstan
čius mūsų draugai nupirko So
vietų Sąjungos žuvų kenukų ir 
niekas dar'nemirė, valgo žmo
nės- ir' gėrisi. Sovietų Sąjunga

Kiekvienoje šalyje atsiranda naįkintą šalis, kad piliečiu karo Sovietų nepatiko, 
tiek daug norinčių važiuoti i pabaigoje industrinių dirbinių
Sovietų Sąjunga, kad jokiu bū- 

! du negalima juos visus priimti 
ir suteikti jiems darbo ir gy- 
venamių. To sėkmėje iš kitų 
kraštų įvažiavimas yra aprube- 
žiuojamas į darbininkų šalį. 
Sovietų Sąjunga juk negali pri
glausti viso pasaulio daibinin- 

• kus ir išgelbėti juos, nuo kapi
talistinio išnaudojimo ir vargo. 
Darbininkų pareiga savo šalyse 
kovoti prieš kapitalistinę tvar
ką už įsteigimą savo tvarkos.

Vienok šiek tiek įleidžiama* 
iš kitų šalių, darbininkų f So
vietų Sąjungą. Pirmiaus bu
vo įleidžiama kiek daugiau iš 
lavintų darbininkų ir technikų, 
nes Sovietų Sąjunga savų ne
pakankamai turėjo. Jiem bu- 
v6 net teikiama da>ugiau privi- 

|/legijų maisto ir butų reikale, 
i negu savo šalies darbininkams.
Sovietų Sąjungos darbininkai 
ne kartą sakydavo : “Gerai, už- 
imkite mūsų gyvenamius, mes 
pagyvensime barakuose, kol 
įgausime jūsų žinojimą.” 'Bet 
dabar Sovietų Sąjunga jau tu
ri pakankamai savo išlavintų 
technikų ir darbininkų, ir tas j 
ateivių privilegijas naikina. Da- 

J>ar ateiviai darbininkai ir tech
nikai Sovietų Sąjungoje turi 
tapti Sovietų šalies piliečiais ir 
pereiti prie Vienodų sąlygų su 
vietos gyventojais.

vos buvo pagaminama tik vie
nas penktadalis to, ką pagami
no 1913 metais. Jie ir 
pranta, kad Rusija buvusi atsi
likusi šalis, agrarinė, o dabar 
virto industrine, kad išbūdavo- nereikalauja iš kitur žmonių, 
ta galinga metalo—plieno, špi- Ir tie, kas vienokiu ar kitokiu 
žo, čiguno, geležies gamyba.' būdu įsigauna, lai nemano, kad 
Augštai pastatytas traktorių ir ■ del 
automobilių gaminimas. Išplės-' lės 
ta orlaivininkystės gamyba, į 
smarkiai padidintas ir mecha- ( 
nizuotas žemės apdirbimas. Jie t 
nesupranta to, kad dabar Sovie- j 
tų ,Sąjungos darbininkai ir vals- j 
tiečiai džiaugiasi ir gėrisi savo , 
atsiekimais. Tiesa, dar yra trū
kumų, jų dar ir bus, bet Sovie
tų Sąjungos, gyventojai žino, 
kodėl taip yra ir kas bus už 
metų kitų.

Išpūsti Troškimai 
Nepasotinti

Kaip kurie amerikiečiai 
vykę pritapo, prisitaikė ir 
vena. Bet buvo ir tokių, kurie 
važiuodami į Sovietų Sąjungą 
nusivežė net automobilius. Ma
tyti, kad jie vargo nematė, jei
gu patys galėjo nuvažiuoti ir 
dar net automobilius nusivežti. 
Ten nuvykę nerado jiem nuties
tų įvalias kelių—įklimpo ir su-; 
pyko. Dar daugiau, į tokius I 
Sovietų Sąjungos gyventojai iš 

Šis Sovietų Sąjungos valdžios pat pradžios atsinešė šaltai. To- 
žygis labai nepatiko daugeliui ‘ kiems nepatinka ir visa eilė ki
tų ateivių, kurie turėjo daugiau tų dalykų. Pavyzdžiui, Sovietų 
privilegijų ir jie nešdinasi iš' Sąjungoje darbininkai gauną 
Sovietų Sąjungos ir pyksta ant daug pigiau maistą ir butą, ne

neduoda gu tie, kurie neturi darbo kor
tos ir perkasi tą viską pas spe-

to nesu-

j

nu-
gy-

jos. Mat, “vargšams 
privilegijų.

Dar daugiau, į Sovietų Są- Į kuliantus. Tokia tvarka yra la- 
jungą mažai pastaruoju laiku j bai gera. Jeigu ir tinginiai, ne
išvažiavo gyventi pastovių, ko- norinti dirbti, galėtų pigiai 
vingų, atsidavusių darbininkų- gauti, tai išnaudotojų negalima 
komunistų, kurie supranta didį- • būtų niekados išnaikinti. Bet 

pasakojo f jį komunistų tikslą ir pasirengę tas nepatihka tūliems amerikie- 
vienas darbininkas Cliffsi- paaukoti savo ašmeninius reika- čiams: 

lūs del darbininkijos labo. Ko- svė” ii' 
mųnistų Partija pastarais me- ba. 
tais veik visai neduodavo leidi
mo savo nariams išvažiavimui 
ir apsigyvenimui Sovietų Sąjun
goje. Komunistams atvirai bu
vo ir yra pasakoma, kad jtj pa
reiga būti savo* šalyje ir kovoti 
už darbininkijos reikalus.

IŠ Jungtinių Valstijų pasta
ruoju laiku į Sovietų Sąjungą 
išvažiavo daugiausiai iš mūsų 

zsimpatikų. Daugelis tokių As
menų, kurie čionai neturėjo

Siūlo Tapti Bankų
Savininkais /

Nesenai man

dėj, N. J„ kad jis turėjo su
gėdinęs (per virš 20 metų 
sunkiai dirbdamas cuker- 
nėj) keletą tūkstančių dole
rių. Tą sayb' 'turtą jis lai
kė ddviejūo’se ‘ vietiniuose 
bankuose. Bąnkai užsida
rė. Negali išimt nei cento, 
nors tu ir badu mirtumei.

Dabar, sako darbininkas, 
pas mane pradėjo landžiot 
tų bankų agentai ir liepia 
pasirašyti ant kokios tai po- 
pieros. Kada pareikalavau 
gerai-išaiškint, ką mano pa
sirašymas reiškia, tai agen
tai sako, jog bankas nori vi
sus sąvo depozitorius pada
ryt' banko savininkais. Gir
di, 1Q0 dol. Šerą mes tau 
parduosime (už įdėtus pini
gus) už 65 doh Vėliau kitas 
agentas, atėjus,1 jau siūlė 
100 dolerių šėrą ųž 45 dol.

/.................. . ..... . ' ------

Sako, tik pasirašyk, ir tavo 
pinigai, kurių dabar negali 
ga'ut, virs Šerais ir tu 'būsi 
banko savininkas...

‘Kaip tai-, kokia čia lai- 
jie. prieš tai labai bum-

kurie patys bėga atgal 
rojų”, paskui

jų bus kokios nors specia- 
privilegijos.

D. M. šoloniskas.

—-----------------.L‘
CLEVELAND, OHIO

Padekos Žodis

Tariarpe padėkos žodį vi
siems draugams ir draugėms, 
kunje skaitlingai dalyvavo pa
lydėjime mano mylimo gyveni
mo draugo K. Graibaus. Men 
pasiliekame dideliame nuliūdi
me, kuomet nelemta mirtis at
ėmė mūsų vyriausią šeimynos 
narį.

Ona Graibienė,
Antanas, sūnus, 

Alzbieta ir /
Ona—dukterys.

AVOCA, PA.
Spalio 22 d. čia įvyko pra

kalbos. žmonių buvp daug, 
pas mainierius geras sentimen
tas ir kovos ūpas. Veik visi 
stoja už streiką. Tačiaus kal
bėtojais čia buvo visi tie po
nai, kuriems darbipinkų rei
kalai mažai apeina. .Kalbėjo 
Maloney, Shuster, Capelini.

Tie ponai veikia tik taip, 
kad jiems ir kompanijoms bū
tų gerai, bet ne darbininkams. 
Darbininkai turėtų mesti juos 

| ir stot į NMWU. Jie kritika
vo Boylaną, bet tikrenybėje, 
tai tarpe jų nėra jokio skirtu.-

Skirtumas. tik toks, kaip 
demokratų ir repupli-

Kaip 
į kapitalistinį 
vėl apsisukę bando važiuoti at- • 
gal į Sovietų Sąjungą. Keli j 

, metai atgal tūlas Motuzą su sa-Į 
vo žmona išvažiavo J Sov. Są
jungą. Iš ten parvažiavo ir

mo.
tarpe 
konų.

Bedarbis.

DURYEA, PA.
čia miestelis yra m^žas,

,-------- • teisia ir išvaro iš Sovietų Sa-
Darbininkai turętų gerai jungos.. Tokie parvykę į Ame- 

apsižiūrėti,, kad savo viso- ūką ugnimi spjaudo ant darbi- 
kiais pasirašymais nenusto- ninkų šalies. Tik šiomis dieno
tų -paskutinės vilties gaut1 P1!8 teko kalbėtis su vienu, kurį 
nol-s-dalį savo pinigų iš tų Aiek^nd™vs'i0 . “'!tWe 
uždarytų bankų.

, bet 
gana daug nętiesos paskleidė, bedarbių yra labai daug. Viė- 
Paskui vėl išvažiavo.—“Durni, i na kasykla buvo išėjusi į strei- 
durni buvome, kad išvažiavome ką, pasiliko tik :8 darbihinkai 
iš Sovietų Sąjungos”,—kalbėjo darbe, 
jie “Laisvės” raštinėje. Bet te- varė natno.
ko girdėti, kad jie ir vėl nepri- niiikai stfeikuoja, kiti taip be
tapo Sovietų Sąjungoje. Kaip darbiai.
kuriuos ten patys darbininkai 
fabrikuose arba sovietiniuose 
ūkiuose pastebi zurzančius, nu-

Bet ir tuos bosai iš-..
Tad vieni darbf-

P. Š.
sovietinio ūkio darbininkai ir 
reikalavo apleisti Sovietų Są
jungą. Tas žmogus visiškai su

čia taip, kaip ir dideliuose 
miestuose, yra bedarbių, Kurie 
gyvena už miestelio krūmuose 
susikalinėję būdeles.
' O maistą jie gauna visokiais 
būdais: ubagaudami, prašinė
dami išmaldų, išmatosė Ir t.t. 
Darbininkai turi organizuotis 
į uniją ir kitas organizacijas, 
kad atmušti badą, kuris jų 
laukia šią žiemą.

1 Bedarbis.

bet.su
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Dramos Grupės Ir Jų Veikimas
Prasideda šaltas oras—prasideda vaidini- 

Y mai, koncertai, prakalbos, .prelekcijos ir kiti 
parengimai, šiuo laiku sportas, kaip tai, 
plaukimai, tenisas, visoki kiti sporto veiki
mai, kurie reikalauja lauko, sumažėja. Gi 

Rb meno veikimas padidėja.
Mes jau kelis kaltus kalbėjome šiame Me

no Skyriuje apie padidinimą dramos ir me
no veikimo. Kalbėjome apie organizavimą 
dramos grupių. Su vaidinimais galima labai 
daug nuveikti ir padėti mūsų judėjimui. 
Vaidinime veikalėlių, mokinimesi meno, sy
kiu reikia įsitraukti ir į idėjinį veikimą. Dra
mos dalyviai turi lavintis literatūroj ir dau- 

_ gelyje kitų klausimų. Proletarinis menas 
mokina ir klasių kovos, pažinimo klasinių 
charakterių, klasinės ideologijos ir psicho
logijos. Taip pat čia įeina paišyba, poezija, 
muzika, dainavimas, vaidinimas ir t.t.

Agitaciniai Vaidinimai
Vienur, tai kitur mūsų chorai ir dramos 

grupės jau pradėjo veikti ir skiriasi veikalę- 
liūs. Tai gerai. Bet trumpų veikalėlių dar 
mažai vaidinama. Tik kaip kur pasirodo 
toki veikalėliai.

ima pilną vakarą, mūsų grupės turi turėti 
susimokinę po 1-2-3 mažus veikalėlius, kad 
prakalbose, vakarienėse, vakarėliuose būtų 
galima programą paįvairinti ir pagerinti. 
Be to, tokie veikalėliai yra veik visuomet 
momento klausimais. .

* •

• Reikia Gerai Atlikti
Kitas klausimas pas mus stovi, tai meniš

koji dalis. Turime pasistengti, kad toki vei
kalėliai būtų gerai atliekami. Jei jie gerai 
bus atlikti, suvaidinti, šumokinti, tai publika 
juos mėgs.

Je kur veikia (kaip kad New Yorke) 
tarptautinis darbininkų teatras, tai1 draugam 
reikia būtinai su juo susirišti. Tie, kurie da
lyvauja vaidinime, veikalo mokinime, turi 
lankytis pas tuos draugūs, kurie veikia anglų 
kalba. Didesniuose miestuose mes jau tu
rime ir profesionaliai patyrusių teatro veikė
jų. Todėl dalyvavimas su tomis teatro gru
pėmis, mums duos daugiau patyrimo, prakti
kos ir labiau sukoordinuosim teatro veikimą.

V. Bovinas. .

Bet Žengiam Vis Pirmyn

Mat, pas mūsų draugus dar yra atbulo 
• supratimo apie darbininkų meną. Kai ku

rie draugai mano, kad agitaciniai veikalė
liai, tai nėra menas. Bet kuomet pažiūri į 
buržuazijos rrfeną, tai šie argumentai visai 
subyra į dulkes. Kurie lanko judžius ir 
skaito laikraščius, tai jau gerai žino, kad 
pati buržuazija naudoja tokį meną labai se

if nai, apie kurį mes dar tik kalbame. 
t1 Ve, New Yorko rinkimų kampanijoj yra 

dainuojama daina apie kandidatą į majorus 
McKee.«. Tokių dainų matome judžiuose 
apie NRA; apie Ėooseveltą. Paskiaus ju- 
džiai pagaminti apie Valteirą, Henry VIII 
ir daugelį kitų* Tačiaus jei mes vaidintu
me veikalą apie Leniną, Liebknechtą, tai tie 
draugai sakytų, kad čia “ne menas, tai agi
tacija.” Tačiaus apie buržuazijos minėtus 
veikalus niekas nesako, kad jie nėra meniš
ki. ‘

? Kaip į Tai Žiūri Publika
* • Teko patirti, kad rimtesnius veikalus pu

blika labiau ir geriau priima, negu tokius, 
kurie nieko nereiškia. .Taip pat yra ir su 
mūsų veikalėliais. Darbininkai ir abelna 
rimtesnė publika juos mėgia labiau, negu 
tokį meną, kuriame daugiau nieko nėra, kaip 
tik “paprastas kojų pakratymas.”

Bet čia dar ne viskas. Sąmoningi darbi
ninkai, menininkai turi gauti savo publiką.

* Jei jie nėra tik paprasti “robotai,” tai jie 
turi žiūrėti rimčiau į kurinius. Jei mes ne-

♦ galime duoti nieko nauja, tai mūsų me
nas būtų nereikalingas tverti. Juk buržuazi
nio “meno” yrą pritverta užtektinai. Mes 
neturime jokių priemonių buržuazinį meną 
geriau pastatyti. Mūsų tikslas, tai kad pa
rodyti ką geresnio, tikresnio, idėjiniai nesu
darkyto. Todėl mūsų kūryba žiūri į naują 
ateitį, naują gyvenimą. Mūsų menas turi 
įmatyti dabartinę pakrikusią kapitalistinę 
sistemą, joje esamas klasines jėgas, pasida
linimus, darbininkų skurdą, kovas ir matyti

W ateitį. Mūsų menas ne tik veidrodis, bet ir 
kelrodis.

Toks menas yra naujos gadynės menas. 
Mes stojame už tokį meną. Jame gali dirb
ti ir dirba jau daug inteligentų ir profesio
nalų darbininkų, čia ir yra išeitis visų me- 
nihinkų.

Agitacinių Dramos Grupių Darbas'

Tad, apart mūsų veikalų, kuriuos vaidina
me dideliuose parengimuose, mes turime tu
rėti ir agitacinių Reikalėlių. Toki veikalė- 
liai galima gauti Workers Laboratory Thea
tre centre ir Meno Sąjungos centre. Kai 
kurie šių veikalėlių bus išversti į lietuvių 
kalbą. ^Tuos galima ir anglų kalboje vaidin
ti, kur nyra veiklaus jaunimo.'

Toki agitaciniai yęikalęliai reikia panau
doti labiausia prakalbos^, vakarėliuose, kur 
programa susideda ne, vien tik iš vaidinimo. 
Mūsų dramos grupės tūri jaugiau kreipti

> domės į tokių veikalėlių vaidinimą. Saky
sime, kuomet dramos grupės surenka grupę

4 tokių draugų ir draugių, tai jie gali susimo- 
kinti, kad ir kelis veikalėlius, nes tie veikalė
liai visuomet esti trumpi. \

Paskiaus ta grupė gali vaidinti tokius vei- 
t kalelius ne tik savo kolonijoj, bet ir apie- 

lįnkėj.
- Veikalėliai reikia pasirinkti toki, kurįe 
nereikalauja daug vaidylų ir keblių sceneri- : 
M . , < . -

Tad. draugai, prie didelių veikalų, kurie

Nors juodos šmėklos 
Stovi mum ant kelio; 
Nors galybės aklos 
Kankina mus be galo, 
Bet žengiam vis pirmyn, 
Keldami savo vėliavą augštyri.
Einame per tamsias pelkes, 
Tvankiais, kruvinais takais; 
Sėjame teisybės sėklas— 
Apsupti plėšriais vanagais. 
Bet žengiam vis pirmyn, 
Keldami savo vėliavą augštyn.
Nors viesulos aplinkui dūksta— 
Švino ir ugnies sūkuriai;
Nors granatos padangėmis trūksta 
Ir staugia apkvaišę kraugeriai, 
Bet žengiam vis pirmyn, ' 
Keldami savo vėliavą augštyn.. t.

t

Einam į šviesos okeaną, 
Į skaistų Sovietų pasaulį, 
Kur yyliūgiams jau gana 
Lupti nuo darbininkų kailį. 
Mes žengiame vis pirmyn, 
Keldami savo vėliavą augštyn.
Tik dar žengkim žingsnį drąsų, 
Tai peržengsim kruvinus liugynus: 
Augštyn mūs vėliavą į viršų!
Tai nugalėsim vyliūgius slibinus.’ 
Todėl žengkim dar drąsiau, ' 
Keldami savo vėliavą augščiau.
Tuomet jie netaškys mūs krauju žemės, 
Nežais mūs gyvastim karo laukuose;
Ir badu marinti jie mus negalės, 
Nes bus pasaulis mūsų rankose. 
Tiktai žengkim dar drąsiau, 
Keldami savo vėliavą augščiau.

Miškų Darbininkas.

Y'ff*1.1...... . .......!' 'nw»i"y >

darbas prasidėjo tik šiais metais. Parengi
mas, kuris įvyko pereito birželio mėnesį, 
davė labai džiuginančias pasekmes. ' į 

Darbininkų Šokikų Lyga jieško naujų for
mų ir temų išreiškimui socialių reiškinių, 
šiame darbe yra gerų pasekmių.' Techniškai 
šokiai dar nėra tobuli. Tačiaus juose jau 
mes randame skirtingas temas, būtent: “Al
kis,” “Labdarybė,” “Pabusk,” “Bedarbiai,” 
“Mainierių šokis,” “Karo Trilogas” ir t.t.

Meniškai šie šokiai pagerės lavinimosi ei
goje. Mūsų chorai turi gana daug jaunimo. 
Reikia gauti draugai arba draugės, kurie 
galėtų lavinti grupes šokikų, baletus. Prie 
chorų gali būti: šokikų grupė, dramos gru
pė ir t.t. > Taip veikdami mes praplosime 
veikimą, pagerinsime mūsų parengimus ir 
lavinsimės naujos kūrybos.

Marksistas.,

P. GERMAN.

Aviacijos Maršas
,L_---------------- > ' , • > •

Mes gimėme, i • s : į - >
kad būti ne naujiena, 
Kad užkariaut 
erdvės platybių orą.
Rankas mums davė protas— / 
sparnus plieno, 
O širdies vietoj— 
Ūžiantį motorą.

Aukštyn vis
į aukštį, į aukštį
Pakilti mums 
nieks neužgins, 
Galingi plieniniai 
mūs paukščiai 
Nuo priešų 
sovietus apgins.

Birzgia aukštai 
paklusnūs aparatai, 
Mes darom 
nematytus skridimus, 

: Kaip auga jėgos mūs— 
visi tai mato, 
Mūs orinis laivynas 
jau stiprus.

Aukštyn vis 
į aukštį, aukštį 
Pakilti mums 
nieks neužgins, 
Galingi plieniniai 
mūs paukščiai 
Nuo priešų ■ 
sovietus apgins. ‘

Mūsų žvilgsniai
pirasmeigia kožną atomą,
Griežti mūs nervai, 
kaip ugnis.
Tikėkit:
į kiekvieną ultimatumą 
Oro laivynas 
puikiai atsakys.

Aukštyn vis 
į aukštį, į aukštį 
Pakilti mums 
nieks neužgins, 
Galingi plieniniai 
mūs paukščiai 
Nuo priešų 
sovietus apgins.

Iš rusų kalbos vertė F. SODAINIS.
(Paimta iš “R. Art.”)

i

l

Revoliucinis Baletas
Kalbant apie šokius, tai kai kas gali pa

sakyti, jog perdaug dažnai mes naudojame 
- “revoliuciją.” Toki žmonės, kaip mūsų pru- 

seikiniai, manys, jog šokis nieko daugiau ne
reiškia, kaip tik tiek, kad mikliai mergaitės 
gal apsisukti, kojas pakilnoti.

Tačiaus taip nėra. Rašančiam šiuos žo
džius teko matyti net buržuaziniam teatre 
socialio turinio baletų; Pavyzdžiui, baletas ' 
(šokis) “baltųjų ir raudonųjų.” Šiame šoky
je lieka nugalėti raudonieji. Vadinasi, šia
me balete labai vaizdžiai' ir suprantamai 
perstatoma, kad baltieji revoliucionierius nu
galėjo. . ( , ,

Paskiaus, Maskvoje baletu perstatoma 
Fran.cijds revoliucija. Įr tai labai gražus 
vaizdas. Gi Amerikoje šokiai labai didelėj 
didžiumoj yra beprasmiai. Kaip jau sakė
me, juose nieko daugiau nėra, kaię tik tech
niškai sutvarkytas judėjimas. Tačiaus nėra 
išraiškos, nėra prasmės. \

Profesionaliame teatre mes dažnai mato
me šokant kad ir sekamus vaizdelius: “Bac- 
chanale,” “Satan’s Lid Lamp,” “Farandole,” 
“Water Study,” “Picoli Soldati” ir daugelis 
kitų. Šiuose šokiuose nėra socialės temos.' 
Jų estetika, tai augštesnėsės klasės skonis.

Jauni artistai, kurie jau paspėjo įmatyti 
tą netikumą baleto Amerikoje, pradėjo veik
ti arčiau su darbininkų teatru. Pradėjo or-* 
ganizųoti šokikų grupes. Dabar mes jau tu
rime Darbininkų šokikų Lygą su 17 grupių 
tik New Yorko mieste. O organizavimo

Meniškos Nuotrupos
I

. “Laisvės” koncertas jau netoli. Jame da
lyvaus daug gerų meniškų jėgų. Jų tarpe da
lyvaus ir dainininkė K. Menkeliuniutė. Visi, 
draugai ir draugės, kurie tik galite, dalyvau
kite šiame koncerte.

Čia bus gerų dainininkų ir daugelis drau
gų iš kitų kolonijų.

Lietuviai menininkai Idbiau bijo naujų for
mų, naujo gyvepimo meno,. negu tie, kurie 
yra Amerikos tęatre pasiekę “didelių mar
kių.”, ... .

‘ Ypatingai dabar, kuomet darbininkų me
nas, teatras, litebatūra, plečiasi labiau, kuo
met ateina daugiau jėgų šiam darbui, tai lietu
viai menininkai, rodos, turėtų dar labiau eiti 
prie mųsų judėjimo.

t* * *
•t

Veikimo, , naudingo darbininkų klasei, lie
tuviai menininkai gali rasti tik* revoliuci
niame judėjime. ' Naujoji literatūra, poezija, 
naujos dainos, naujas teatras,,nauja muzika 
ateina iš tų šaltinių ,kur veikia revoliuciniai 
menininkai. Daugiausia naujos kūrybos atei
na iš Sovietų Sąjungos, nes ji revoliucinė.

Mes turime tokius literatinius šaltinius, 
kaip “Tarptautinis Darbininkų Teatras” (So
vietų Sąjungoj leidžiamas keturiose kalbose), 
“Tarptautinė Literatūra” (einą taip pat ke
turiose kalbose), “Sovietų Kultūros Peržval
ga.” Paskiau? eina daugelis literatūros (ir 

meno žurnalų fusų kalba.
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Na, o Amerikoj mes. jau, turime žurnąlus 
meno ir literątūros klausimais: “News Mas- 

:ses” (greitai bus savaitinis), “New Theatre” 
—darbininkų teatro, juUžių ir baleto žurnalas, 
“Left Front”—literatūros žurnalas. Karts 
nuo karto išeina “Red Front.” Pastarasis lei
džiamas “Kūjo ii* Pjautuvo” rašytojų.

Lietuvių kalba mes turime “Priekalą”, ‘,‘Lai- 
svėje” Meno Skyrių. Organizacirfiai (anglų 
tarpe) turime visą eilę John Reed Kliubų, kur 
spiečiasi geriausi artistai, kurie metė buržu
azijai tarnavę ir .dabar jau dirba darbininkų 
judėjimui. Taip pat veikia darbininkų teat
ro grupės, judžių organizacija. iii veikia mo
kykla.

* ❖ *

• Visa šita kūryba eina su Komunistų Partijos 
vadovybe Amerikoj ir Sovietų Sąjungoj. Pa
darykite dabar suvadas, ką gali parodyti 
(apart buržuazinės kūrybos) tie žmonės, kurie 
niekina mūsųi judėjimą? Sakysime, tokie at
skalūnai, kaip Prūseika, Butkus ir kiti. Juk 
jiems ta naujoji kūryba svetima. Jie neturi 
teisęs ją savintis, .i|es jie piekina to, judėjimo 
vadą—Komunistų Partiją.

* sg *

žmonės, kurie atsimetė išvmūsų judėjimo, 
jie išsimėtą ir iš to kultūrinio judėjimo, kuris 
tveriamas Sovietų Sąjungoje, jie išsimėtą iš 
tos inteligentijos, kuri dabar eina arčiau ko
munistinio judėjimo Amerikoj.

Tad mes sakome, kad lietuvių artistų, me
nininkų, dainininkų, muzikų pareiga eiti su 
šiuo plačiu mūsų tarptautiniu revoliuciniu ju
dėjimu. Mes turime jau gerą būrį artistų, 
piešėjų, muzikantų, dramaturgų, aktorių, šo
kikų savo eilėse. Jau bandoma kurti profe- 
sionalis teatras. Todell tų lietuvių menininkų 
yra pareiga stoti prie šio darbo, o ne ardyti ir 
griauti revoliucinį darbininkų judėjimą.

Susipratęs.

Žygiuokime Pirmyn
—DAINA —

(Muzika kaip “Red March”)
Viens, du kairėn,

Viens, du, kairėn, 
Sustokime į būrį, 
Mūs tvirta bus spėka; 
Melodijoj teskamba, 
Mūs vargdienių daina: 
Ei! liens’, du, kairėn,

Viens, du, kairėn.
. ; - i i

J kovą prieš tironus 
Patraukime smarkyn, 
Ei, žmonės darbininkai^ 
žygiuokime pirmyn. .
Ei!‘Viens, du, kairėn, /

Viens, du, kairėn}
Kankino mus lig šiolei 
’tie turčiai nedori;, 
Jie draskė mūsų širdis, 
Nagai jų kruvini. 
Ei! Viens, du, kairėn,

Viens, du, kairėn!
/ Per amžius mes kentėjom; 

Jiems krovėme turtus " 
.Ir iškasėm mes auksą, 
Išpuošem palocius.
Ei! Viens, du, kairėn, 

Viens, du, kairėn!
Bet patys visad buvom 
Išalkę, be namų;
Varguose, šaltyj žuvom, 
Išmesti ant gatvių. 
Ei! Viens, du, kairėn,

Viens, du, kairėn!
Atėjo štai jau laikas, 
Gana jau mums kentėt, 
Mes rengiamės galingai 
šią kovą tuoj pradėt. 
Ei! Viens, du, kairėn,

Viens, du, kairėn!
•

Jūs ponai, jūs dykūnai, 
Gana jau jums ponaut; 
Prieš jus einam į kovą, 
Laisvę iš jūs atgaut.
Ei ! Viens, du, kairėn,

Viens, du, kairęn!
Balsai kasdieną šaukia 
Komunos; mūs. garsios; 
Pasiliuosuokim, žmonės, 
Iš priespaudos baisios. 
Ei! Viens, du, kairėn,

Viens, du, kairėn!
štai minios jau sukyla 
Mūs alkanų vergų;
Mes ruošiamės į kovą, 
Prieš gaujas, kraugerių. 
Ei! Viens, du, kairėn,

Viens, du, kairėn!
Tat stokime į eiles 
Mes, darbo milžinai; 
Nebūkime saumeiliais 
Ir vergais amžinai. 
Ei! Viens, du, kairėn,

Viens, du, kairėn!
J. J. Butkus* 
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Iš Aido Choro Dramos 
Grupės Veikimo

- Tūli- brooklyniečiai, teatrų 
lankytojai, jau pradėjo kalbė
ti, kad Aido Choro Dramos. 
Grupės aktoriai šiemet miega/ 
Ne, drauguČiai, nenusiminkite. 
Mūsų grupės aktoriai nemie
ga, bet tik biskį pavėlavo su 
veikalo gavimu.

Dabar gi draugas, J. Juška 
jau gavo labai juokingą trijų 
aktų komediją, kuri vadinasi 
“Už Pinigus Vesta Pati”, su
rinko juokdarius aktorius ir 
jau pradėjo mokintis. Taigi 
mūsų aktoriai netik kad hė- 
miega, bet dar jie mano, loš
dami šitą komediją, tiek j,UO- 
ko padaryti, kad jūs nuo juo
ko net nuo sėdynių nusiristu- 
mėt.'

, J r - •' »
Komedija pirmą sykį bus 

lošiama Brooklyne, Aido Cho
ro parengime, sausio 14 d.' 
1934 m., paskui gi kitose ko
lonijose. < r

Vienas iš Grupės.!

• Iš Laisvės Choro Susirinkimo

HARTFORD, Conn.—Lais- 
vės Choras laikė susirinkimą 
spalio 19 dieną. Buvo skaity
ta pereito susirinkimo proto
kolas, o paskiaus kalbėta-apie 
įvairius dalykus. Pranešta, 
kad choro parengimas įvyks 
lapkričio -11 dieną.

Nutarta padaryti vajus ga
vimui naujų, narių (daininin
kų) į Laisvės Chorą. Turi dar
buotis kiekvienas narys, per 
visą mėnesį, kad padidinti ęhp- 
ra nariais.

šiuo vajaus reikalu Laisvės 
Choras kreipiasi ir į visus lie
tuvius darbininkus, kad jie 
leistų savo ■ jaunuolius į ęhorą 
lavintis darbininkiškos dailės.

Šiuo tarpu pas mus yra vįso- 
'/kių 'žmonių, kurie, vaikščio- 
, įąmi po stabas, kalba visokias 

nesąmones apie mūsų chorą 
ir bando jam pakenkti. Ta
čiaus negali. Tėvai ir jaunuo
liai neturėtų paisyti tų kalbų. 
Mes visi turime darbuotis, kad 
padarius jaunuolių judėjimą 
naudingu darbininkų klasei.

Čia jau susitvėrė LDS.. jau
nuolių kuopa, ši kuopelė’’ge
rai laikosi ir pati save tvarko
si. Tam darbui plėsti yęa 
rengiama vakarėlis, kuris 
įvyks lapkričio 5 d., 6 vai. va
kare. Visi jauni ir seni turi 
dalyvauti šiame parengime.

L. Choro Koresp.
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Spalio 21 d. yisų organizaci
jų buvo surengta vakarienėj 
kad sukėlus pinigų užmokėji
mui nuomos už laikymą sųsi- 

i rinkimų. Vakarienėje drau
gas Puodis prisiminė apie Ko
munistų Partijos kovas, kurias 
jinai veda del darbininkių bū
vio pagerinimo. Ypatingai da
bartiniu laiku Komunistų Par
tija veda kovas ir prieš, (fa
šizmą, kuris čia kelia galvą. 
Tam tikslui buvo rengiama de
monstracijos spalio 28 d.

Todėl* draugai^ atjausflami 
Komunistų Partijos kovas, b’ 
ypatingai, kuomet dabar 'Vo
kietijoj bandoma nuteisti ‘ ne
kaltai komunistai vadai, auko
jo kovos reikalams. Po *25c. 
aukojo sekami draugai: L. Če- 
pelis, M. žaldokas, P. Bara
nauskas, J. Bulauka, J. Vait
kus, J. Masionis, J. Papefiušį 
ka, L. Tureikis, J. Gružauskas, 
K. Petrulienė, W. Skotch, H. 
Rainiutė. Smulkių surinkta 
$1.14. Viso aukų surinkta 
$4.39. .

Visiems aukotojams varde 
K. P. 3 distrikto tariu ačiū. : '

• ' . *

p. p.
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K. MENKELIŪNIŪTĖ, Dramatiškas Sopranas 
Jai repetuojant, rengiantis prie šio koncerto, kon- 

cervatoriją aplankė “Laisvės” reporteris.
Ryt Dienos laidoje bus aprašymas

"’T
KLIMAS. (Pakelia kumščias);. i
MIKALOJUS.—-Leisk... (puola Klimą, smau

gia).

Vertė P. SAŽENIS. ‘ P. KOVTI'NENKO.į

PAVASARIO KOVA
--------------------- —------- (Th'iju paveikslų dramatinis etiudas). -------;;_____________

'BKISV? -.j
Į UH!.i! '■»! m UI Mini

(Pabaiga)
t

KLIMAS.—Ir nebuvo atėjusi?
MIKALOJUS.—Nebuvo atėjusi. Atstok tu su 

savo Akulina.
KLIMAS.—Ko jūs taip susirūpinę dr. pįrmi- 

ninke? Gal jums galvelę skauda? Kodėl* jūs 
miegas neima? Reik sėti sklų nėra... 
džia nepagelbsti.. . . Nieko, pagelbės.. . 
sime...

MIKALOJUS.—Kaip — pasėsime? Tu 
ki mane!

KLIMAS (surikdamas).—Neišjuokiu!
MIKALOJUS (nustebęs žiūri į Klhną).—Tu 

girtas arba paikas. Tu nesupranti, ką tai reiš
kia duona (javai)...

KLIMAS (pertraukia).—Suprantu. Supran
tu... Duona (javai)—tai mūsų auksas./ Duo
na—tai... (sugniaužia kumščias). Aš girtas, 
arba paikas. . . Taip, aš buvau girtas ir paikas, 
o tu... (ilga pauza) gudrus ir negirtas. Ar ži
nai javams kainą! Pirmininkas... galva...

MIKALOJUS.—Klime, aš tavęs negaliu 
žinti...

KLIMAS.—Pasikeitė Klimas, pasikeitė...
MIKALOJUS—Jurgis tave pedirbo?
KLIMAS.—Tu.
MIKALOJUS.—Aš? Aš gi ne Mikalojus 

stebukladaris!
KLIMAS.—Tu Mikalojus javų vagis!
MIKALOJUS.—Ką?
KLIMAS.—Tu—Mikalojus sąrašų vagis!
MIKALOJUS.—Klime!! (užsimoja kumščia 

bet susilaiko. Pauža). Klime, tu viską žinai... 
tu buvai pas Jurgį. Tu pasakei apie sąrašus. . . 
Mane suims (suareštuos)... Aš dar galėsiu 
sprukti; Sakyk, kur Jurgis, gal jau stovi 
durų? Klime...

KLIMAS.— (Mikalojaus tonu) Mikalojau, 
jau nebegalėsite pasprukti (užstoja duris), 
pirmutinis pastosiu tau kelią, (smarkiai),
pasinaudojai samdinio (kumečio) vardu, kad 
tapti pirmininku, kad pavogti javus! Pas tave, 
po sudriskusiais marškiniais gyvuoja buožiška 
dvasia! Dvasia tavo uošvio ir žmonos. Tu bjau
resnis už juos, tu... (skaudžiai) buvai mano 
brolis!

MIKALOJUS. — Leisk. Jau aiškėja (išsiaiš
kina) ... Dabar man visvien. Leisk, nevesk 
mane...

REGINYS KETVIRTAS
Įeina—Jurgis, Vosylius, Kolektyvietis, Ona, 

Kablys, Akulina, suimtas Nevalyvas. Jeigu yra 
žmonių galima išeiti scenon miniai kolektyvie- 
čių ir pavienių ūkininkų.

JURGIS.—-Sustok! (Mikalojus pašoksta ir nu
rimsta. Scena be žodžių. Klimas po pauzos1 
pamaži keliasi užsisegiodamas kalnierių. Visi: 
tyli.

KLIMAS.— (pasižiūrėjęs į visus, nusišypsoja). 
Sutrukdęt... Aš ir pats vienas būčiau su juom 
apsidirbęs.

KABLYS.—Intus’as—vienas pats...
ONA.—Patsai jūs, dėde Klime, nieko nepešit 

(nepadarysit)* jeigu neprisilaikysit draugijos.
VOSYLIUS.—Drauge ir tėvą gerai mušti.
KLIMAS.—Stiprus tėvas, kalės vaikas...
KOLEKTYVIETIS.—Ne į tėvą, o į uošvį įsi- 

gimęs.
AKULINA.—Ir kas gi ant jo galėjo pamany

ti?
KLIMAS.—žmonel. štai tau ir kenkėjai. O tu 

sakei,—kad niekus plepa. Reiškia, ne niekus 
plepa, kad... (čia galima pavadinti tą kaimą, 
kur statomas šis veikalėlis. Klimas kalba apie 
vietinius įvykius).

JURGIS.—Draugužiai! Jau švinta ir iš ryto 
mes išvažiuojame į tyrlaukį, Priešas stato pink
les ir maskuoja savo žvėrišką veidą. Kova su juo 
turi būti žiauri.

VISI.—žiauri!
JURGIS.—Ir šitoj kovoj, mes pergalėsime!
VISI.—Pergalėsime!
JURGIS.—Draugužiai, imkite plačiau! Klimai, 

su mumis?
KLIMAS.—Su jumis, tiktai su jumis! Žmo

nel, tuojaus vesk Kaštaną į kolektyvą! Ir pri
žiūrėt man, kaip mažą vaiką!

VISI.—Teisingai!
(Klimą iškelia į viršų, supa.)

(Uždanga)

KRISTAUS PROTĖVIAI IR ŠIŲ DIENU 
VEIDMAINIAI

Kad religiniai tikinti darbo 
žmonės žinotų, .kas buvo tie 
kristaus protėviai ir tūli kiti 
dvasiškijos perstatomi didieji 
šventieji, koki jų bjaurūs dar
bai atlikta visuomenėje ir pri
vačiame gyvenime, tai jie dva
siškąja netikėtų ir tų “šventų
jų” negarbintų. Ir kodėl gi 
nežinot? Kam-būt aklais dva- 
sipjT Kadangi pats “šventas” 
raštas—biblija, apie tai aiš
kiai:.‘parodo.

Kunigija žino, jog tų vadi
namų šventųjų nedorybės, 
bjaurūs darbai, nesuderinama 
su “dievu”, su dora, su šven
tybė. Vienok jie savo sekė
jams draudžia žinoti, o liepia 
aklai tikėti, ką jie. sako. Jie 
draudžia skaityt ir šventraštį. 
Kodėl? Todėl, kad eiliniai ti
kinti. nepamatytų religinio ti
kėjimo nesąmonių, pačios bib
lijoj rašto šlykštybių ir prieš
taravimų pati sau, ko ten yra

Katalikų kunigai labiau
sia draudžia skaityti raštus, 
kurie nušviečia tikrąją religi
jos «roję išnaudojimo ir paver
gimą sistemoj. Taip pat jie 
draudžia skaityt visą komu
nistinę — priešimperialistinę 
spaęrdą. Iš tiesų, nėra jokia 
nuodfeme skaityt visokią lite
rai ikrą, nes tąi siekimas .žino- 
jimo, .Todėl mes čia patiekia
me -apsčiai ištraukų žodis žo- 
din Jis biblijos, kas feikalinga 
žinoji ypatingai religiniams 
žmc(pėms, apie kristaus paėji
mo ^giminę.

Apie žydų ir krikščionių 
garbinamą Dovidą, iš dalies 
buv© “Laisvėje” dar nesenai 
aprašyta ir ištraukomis iš bib
lijoj prirodyta, kaip jisai tūks
tančiais >ir pavienius žmones 
teridjo — žudė, jų turtus gro
bė, tinkamesnes moteris sau 
pasilikdavo, kitas išgalabinda- 
vo! - Bjauriausius-šlykščiausius

darbus atlikinėjo ir vis sakėsi 
tatai darąs su dievo paliepimu.

Kunigų biblija aiškiai pasa
ko, kad karalius Dovidas tu
rėjo pulką pačių, kaip tūlas 
ūkininkas avių ir dar jam vis 
buvo negana. Pamatęs savo 
vergo Uriošiaus gražią pačią, 
pasigrobė ją ir išžagino, o jos 
vyrą Uriošių, , dėlto Dovido 
įsakymu užmušė! Rodos tik 
žvėriška širdis taip gali elgtis! 
Vienok tuos darbus atliko tas, 
kurį tikintieji taip kiltai gar
bina, ypač katalikai, jo vardą 
ir į rožančių įdėjo, kur davat
kos godžiai kartoja: “Jėzau, 
Sūnau Dovido.” žinoma, ku
nigai savo tikinčius mulkinda
mi, idant būtų nuolankūs, kad 
ir ištvirkusiai kapitalistinei iš
naudotojų klasei, stato Dovi- 
dą kaipo pavyzdį. Girdi “Do
vidas metavojo už tuos savo 
nusidėjimus ir jam dievas at
leido.” Mat “dievas atleidžia” 
ir šių dienų visokiems draskū- 
nams-kraugeriams. Bet Dovir 
das nebuvo tame išimtis. Jei 
versite “švento” rašto lapus ir 
rėmysite, jūs rasite perdėm 
visoj žydų istorijoj, kartojimą, 
tokių žvėriškų darbų kaip Do
vidas atliko. Tačiaus matysit, 
jog daugelis menamo kristaus 
protėvių net netikėjo į Abra- 
homo—Maižiešiaus — Dovido 
dievą (Jehovą).

Mes čia į jų istoriją toli nei
sim, tik kiek apsistosime pir
moj eilėj Dovido vaikų, kurie 
ištvirkime, brolžudystėse per
ėjo ir savo tėvą. Štai, skaity
kit kunigų biblijos grynus žo
džius:

“Amnonas, Savo Seserį Ap- 
žeidęs,
Nuo Absolomo Tarnų Nuža- 

vinamas
“Ir nusidavė potajn; kad- 

Absolomas Dovido Sūnus, tu
rėjo gražią seserį, vardu Ta* 
morę, ir Amnonas, Dovido

sūnus, ją pradėjo mylėti. Ir 
Amnonas dėjosi, būk sergąs 
dėl Tamorės, savo sesers. Nes 
ji dar buvo merga, ir Amno
nas vargiai tikėjosi, su ja su
tiksiąs. O Amnonas turėjo 
gerą prietelių, vardu Jonadab; 
tas buvo sūnus Simėa, Dovi-< 
do brolio, ir tas Jonadabas 
buvo labai išmintingas vyras. 
Tas tarė jam: kodėl tu kas
dien liesyn eini? tu karaliaus 
sūnau, ar negali tai man saky
ti. Tai Apmonas jas atsakė: 
Aš pradėjau mylėti Tamorę, 
savo brolio AbsalOmo seserį. 
Jonadabas tarė jam: gulkis 
ant savo patalo ir sakykis, 
būk sergąs. Taigi, kada tavo 
tėvas ateis tavę lankyti, tai 
sakyk jamui: “medžiu, te atei
ti mano sesuo Tamorė, kad ji 
mane kavotų ir man kokį vai* 
gį taisytų, kad aš tą matęs, iš 
jos rankos valgyčiau.” Taipo 
Amnonas atsigulęs dėjosi, būk 
sergąs. O kaip karalius atė
jo, jp lankyti, tarė Amnonas 
karaliui: meldžiu, te ateiti ma.4' 
no sesuo Tamorė, kadi jL man 
bile ką valgyti taisytų, ir aš 
iš jos rankų valgyčiau. Tai. 
siuntė Dovidas į namus pas 
Tamorę ir jai sakydino: eik į-; 
namus savo brolio Amnono ir 
taisyk jam valgį. Tamorė nu
ėjo į namus savo brolio. Amno- 
no, o jis gulėjo ant. patalo, ir 
ji tešlą ėmusi minkė' tą,'ir 
pataisiusi po jo akių, išvirė 
jam valgį. Ir ji tą valgį j ėpiu^ 
Si įpylus tą (į bliudą), po j,o 
akių, bet jis ne apsiėmė4 val
gyti. Ir Amnonas; tarė: kož* ; 
nas te išeiti laukan nuo ma
nęs, ir kožnas išėjo laukan nuo 
jo. Tai tarė Amnonas Tanįo- 
rei: nešk tą vai gį; į: karna hfo; 
kad aš iš tavo rankos vajgy* 
čiau. Tai ėmė Tamorė tą vali- 
gį, kurį buvo taisiusi, ir atnešė 
tą Amnonui, savo broliui# p ka* 
marą. Ir kaip ji tą jam atnešė, 
kad valgytų, nutvėrė jis-ją ir. 
tarė-: eikš mano sesuo, ir gul> ’ 
kis pas mane. Al® ji atsakė 
jam: ak ne, mans brolau, ne 
apgėdink manę I NW taipo< ne 
daroma Izraelyje. Id anti

daryk tokią durnystę ! Kur 
aš galėčiau dėtis dėl gedo®? 
Įr tu- būsi lyg koksai padūkė- 

' lią, Izraelyje. Ale kalbėk apie 
tai am karaliumi, tasai manę 

i tau neužgįs, Bet jis ne norėjo 
jąi klausyti, ir ją pergalėjęs 
apžėidė! ją ir gulėjo su ja. Ir 
toįydžiaus Amnonas jos didei 
neapkentė, kad neapykanta 
didesnė' buvo, neg pirma mei- 
Jė, Ir Amnonas tarė jai: kelkis 
ir eik šalin ! Ale ji atsakė jam : 
ta piktybė, kuHąi man dabar 
darei, didesnė, yra už aną, ka
dangi manp tąip'o šalin varai. 
Ąle jis. nenorėjo jos klausyti. 
Bet prišaukęs savo vaikui, ku
ris jam- tarnavo, tarė jam : iš
varyk ją šalin nuo manęs ir 
užrakink duris, jai išėjus. Ir 
buvo apsirėdžiusi marga ser
mėga, nes tokiomis sermėgo
mis vilkėjo karaliaus dukters, 
kol dar-mergos buvo. Ir kaip 
jo tarnas ją buvo išvaręs ir 
(juris užrakinęs, Tamorė s'aVo 
galvą apbarstė pelenais ir įp
lėšė margąją savo sermėgą, 
kuria apsirėdžiusi, ir galvą su 
ranka paėmusi nuėjo kaukda
ma. ;

“Ir jos brdljs Absalomas 
tarė jai: Ar tavo brolis Am
nonas buvo pas tave? Taigi, 
mano sesuo tylėk, juk jis ta
vo brolis, ir tu ne taip labai 
tužbykis. Taipo Tamorė pasi- 
iko netekėjusi savo brolio-Ab- 

salono namuose.
“Ir karalius Dovidas tai 

vislab patyręs labai supyko. 
Ale Absalomas nieko ne kal
bėjo su Amnęnu, nei gero nei 
pikto. Ale Absalomas neap- 
kentė Amnono todel> kad jis jo 
seserį Tamorę buvo apgėdinęs. 
' “Po dviejų; metų Absalomas 
davė savo ąvįs kirpti BalLAr- 
ore po Epraimo giminės, ir 
Absalomas pakvietė visus ka
raliaus vaikus. Ir atėjęs pas 
karalių tarė: Štai tavo tarnas 
duoda savo avis kirpti; taigi 
prašau, kad tu, karaliau, su 
savo tarnais norėtumbei ten 
eiti su manimi, savo tarnu. 
Ale karalius atsakė Absalo
mui: ;ne, mano sūnau, ne eiki
me visi, kad tą;u. ne perdaug 
procės darytumbime. Ir no
rint jį labai meldė, jis tačiaus 
nenorėjo eiti, bet peržegnoję 
jį. Absalomas tarė: argii ne 
galėtų mano brolis Amnonas 
su mumis eiti? Karalius tarė 
jam: kodėl jis eitų su tavim? 
Tai Absalomas jo labai meldė, 
kad leistų su juomi Amnoną 
ir visus i vaikus karaliaus.

Ale Absalomas prisakė savo 
tarnams tarydamas: pridabo
kite jį!” kadi nesibijotumitės 
parisjgėręs, ir aš jums tarsiu: 
‘^muškite Amnoną ir nuzavį- 
kite jį!” kad:nesibijotum bite®, 
peš aš tai jums liepiau i;, būki
te drąsūs' ir be baimės ’ Tai 
Absalomo tarnai darė taipo 
Ąmnopuiį kaip 
jiems buvo liepęs,
kėlė visi vaikai karaliaus ir 
uzssėdę ;kožnas ant savo asil- 
arklio išbėgo.” (2 kn. Zomelio 
P. 13).
< Absaloma; Revoliucija Prieš

kaibiavo,:organizavo izraelitė- 
ĮnUs; agitavo visame kame prie 
Įšintis karaliui, o klausyti jo; 
nes: jis visiems nuolankavo, ža
dėdamas visokių palengvini- 
mų> Ir taip/ jam vyko pa
traukti savo pusėn didelę di
džiumą, Pagalinus Absalo
mas sukėlė galingą revoliuciją 
prieš savo tėvą karalių Dovi- 
<dą, kuris turėjo nešdintis iš 
(Jeruzalės, su savo pulku pa- 
jčių; ir visais tarnais, kurių bu
vo 300. Bet Dovidas dar 10 
savo neprivenčiavotų pačių pa
liko.
I Absalomas, užėmęs karališ
kus rūmus, tas savo tėvo pa
čias viešai išgėdino (išžagi
no). Biblija sako: “Tai jie 
Absalomui šėtrą . sustatė ant 
istogo, ir Absalomas sugulė ,su 
neprivenčiavotomsioms mote
rims savo tėv.o po akių viso 
Izraelio.” (2 kn. Zomelio). < 

’ Vėliaus, toj pačioj revoliuci
joj, Dovido pirmarankis ka
ro vadas Joabas, trimis rago
tinėms pervėrė Absalomo šir
dį! Per tai Dovidas vėl buvo 
sugrąžintas Jeruzalėn, ant ka
rališko sosto.

(Bus daugiau)

Per rugsėjo mėnesį Jung
tinėse Valstijose iškasta 
271,000 uncijų aukso, kurio 
vertė siekia $8,547,000. O 
per rugpjūčio mėnesį iškas
ta 181,000 uncijų.

VISOMS LDS 5 APSKRIČIO 
KUOPOMS

5-to Apskričio LDS valdyba nuta
rė aplankyti visas LDS kuopas il
su pradžia lapkričio prasideda marš
rutas. Visos ; LDS 5-to Apskričio 
kuopos turi pasistengt sušaukt skait
lingus susirinkimus, nes yra daugelis 
svarbių, dalykų, kur visi LDS nariai 
kartu su Apskričio valdyba turėsime 
išspręsti. Taigi visi stengkitčs būti 
lapkr. susirinkime.

• 5l256-2g7)

GREAT JUECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi- 

* rinkimas įvyks ketvirtadienį, 2 dieną 
lapkričio (Nov.), 8 vėl1. Vakarė. Kam
bariuose F. Klastausko, 41 Orchard 
St. Draugai ir draugės, yrU užkvie-. 
čiami skaitlingai atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes yra svarbių reikalų 
aptarti, kaip tai: padidinti YLąisves” 
ir ALDLD vajų gavimui naujų, skai
tytojų ir narių j .kuopą. Taipgi ir 
neužbaigtų reikalų yra aptarti. Drau
gai, kurie neužsimokčję į šią organi
zaciją, yra kviečiami atsilankyti į 
susirinkimą, ir užsimokėti duokles ar
ba kuriems aplinkybės neleidžia pa- 
simokėti duokles—pasiaiškinkit susi
rinkime, o kuopa išras kokius būdus, 
kad palaikyti organizacijoje.

Sekr. V. A.
(Ž56-257)

DETROIT, MICH.
Lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, 

įvyks LDSA 17-tos kuopos susirinki
mas. Draugijų svetainėje,, kampas 
25-tos ir Vernor Highway. Draugės, 
stengkitės dalyvauti ir nesivėluokite, 
nes turime daug reikalų apsvarsty
mui.
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“Laisves” Koiuieft&s
VISI RENGKITĖS IR TUOJAU ĮSIGYKITE 

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

NEDĖLIOJĘ, 121.APKR1ČI0-N0V
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave.,

fe

/. t
nrr

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

šaliapinu.

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

po gera dainininkė. Mes turėsime progos ją iš
girsti ’“Laišvjs” koncerte. 1

NICHOLAS KARLASH, Bassas
Operų dainininkas, amerikoniškos spaudos 

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

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 
“Laisves” koncerte.

V. Del to Absalomas išbėgo į 
^iriją ir ten. pasiliko per 3 me
tus. Tuo laiku tėvo Dovido 
perėjo piktumas ir jam leido 
pargrįžti į savo namus. Bet 
gis vis nebuvo spakainas; suo-

WILKES BARRE, PA.
Didelis ir įdomus balius. Rengia 

ALDLD 12-tas 'Apskritys, 31 d. spa
lio (Oct.), Crystal Ballroom, 325 
E. Market St., pradžia 7 vai. vakare. 
Bus skanių užkandžių ir gardžių j 
gėrimų. Susirinkite kuo skaitlingiau
sia, neg visi būsite pasitenkinę. Gera 
orkestrą grieš įvairius šokius. Kas 
tik skaitote šį pranešimą, raginkite 
savo draugus ir pažįstamus .atsilan
kyti. Įžanga i tik 25 centai ypatai. . 
' širdingai Užkviečia Komitetas. 
: . (254-256) !

; ■■-------- ’■........-------------------------------- ----------------- -- -------------------------- -- --------- ------------------------------------------- ----------------- -----------------------------------------------------------

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

W $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Į FŪiigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išariksto turi, užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
.... . " -jf <■ j,-- ' , ■ ’ ” " \

Viskam' brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 
r Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 

šW kąiną. naudokitės proga, tuojaus. reikalau
kite j,į ir rašykite sekamu* antrašu:

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

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. Šaknai

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

RAUDONOSIOS ŠOKIKĖS—EDITH SEGAL
Grupė raudonųjų šokikių, vadovaujant Ėdi th 

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

MAIN1ERIŲ 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. Zdaniūtės, šis kvartetas yra puikiai išsilavinęs.

' Po Koncerto šokiai Griežiant WM. NORRIS



: I; ( i I : - ii 
j^rmadienis, Spalio 3Q,.i933 Penktas Puslapis

Susirifikimas įvyko 25 d. 
spalių, Lietuvių Piliečių Kliu
bo salėj, 80 Union Avė., Bkln.

Susirinkimą' atidarė sky
riaus pirrfrinįnkas K. Jankaitis 
7 vai. vakare.

Skaitytas pro^tokolaįs i.4 pra
eito susirinkimo, kuris'‘tapo 
priimtas be pastabų. Finansi
nę apyskaitą išdavė J. Kairys, 

priimta be pastabų. 
Raportų iš įvairių įstaigų 

buvo labai daug ir ilgų. Pir
mas raportas, tai iš ^skyriaus 
Pildomosios Tarybos;—rapor
tavo brolis. Marcihkevičius. 
Reikia paminėti, kacl Marcin
kevičius duoda raportus labai 
aiškioj formoj—taip kad ių 

f^uo Merkinės dzūkui galima 
suprasti ir tikėti, nes grynai 
teisingai duoda raportus.

Antras raportas, tai iš Board 
direktorių,—davė J. Buivydas, 
pažymėdamas, kad ąekokie. 
pyragai matosi kriaučių pra
monėj, ateityj gali būtį dides
nė bedarbe pas krįaučius, ne
gu, kada nors buvo i praeityjv 
Taipgi pabrėžė, kad per pasi
darbavimą Hillmano, dabarti
nio Amalg. prezidento,' Amai-! 
gameitų Unija liko prirašyta 
prie Amerikos Darbo Federa-' 
ei jos.

Iš Jungtinės Tarybos rapor-Į 
tavo V. Michelsonas, pareikš- Įvairių organizacijų, be skirtu-

pip—politinių ir religinių pa
žiūrų. Visi delegatai .priėjo 
prie išvados, kad karai nerei
kalingi ir prieš juos reikia ko
vot. Raportas sklandus ir aiš
kus. ( Taipgi antras delegatas, 
F. Vaidukaitis davė raportą iš 
to paties kongreso. Veikiau
sia brolis Vaidukaitis akinius 
pamiršo nąmie, kad negalėjo 
įžiūrėti kitokių žmonių, kaip 
tik komunistus, net pats save 
pairiiršo, kas yra—komunistas

Mjchelsonas pareįš^ė, kad kon 
ferencijoj nieko daugiau ne
buvo1, kaip tik bįrpbiniai (man 
rodos, buvo didelė atstovybė 
nuo kriaučių 54 Ipk., Liet. Pil. 
Kliubo, Luter. ' Martino, šv. 
Jurgio draugijų ir nežiūrint 
tos delegacijos, kurios buvo'du 
trečdaliai, kuri su Bimba nie
ko bendro neturi, padaryt juos 
visus Limbiniais, tai daugiau, 
negu pasityčiojimas iš organi
zacijų). Po to raporto kilo dis
kusijos, ar yra reikalas *siųst.

VIETINES ŽINIOS
Iš Amaigameity Unijos 54 I . . . - . '
01 • u- o • • i • viršininkai turi visa eilę pasi-> Skyriaus Men. susirinkimo s tarimų su firmom ta papėde,

I kad darbdaviai nori pakeisti 
j švarko dirbimo sistemą, ką^ 
! reiškia darbininkams algų nu- 
mušimą, tačiaus kaip toliaus 
dalykai dėsis, sunku pasakyti. 
Raportas sklandžiai išduotas, i

A. Linkus išdavė raportą iš! ar demokratas; trumpai ir sto- 
Trial Board; detaittŠkai jšdės- rai- pareiškė, kad tame koli
tą visus T. B. nuveiktus daly- grėsė .dalyvavo tik komunistai, 
kus. Raportas buvo labai ii- o nekomunistams snukius dau- 
gas, o kriaučiai ilgus raportus; žė.

! nelabai myli, todėl, kad Board j pagavo, kad liko nesudauyy- 
tas ir galėjo raportą duot taip 
garsiai, kad ir- vidutiniai kur
čias galėjo girdėti. Atsistojęs 
Buivydas pareiškė, kad Vaidu
kaitis raportuoja heteisingai, 
pareiškė, kad nieko panašaus, 
kaip snukių daužymas nebu-. 
vo.

Raportas iš lietuvių organL 
zacijų bendro fronto konferen
cijos, įvykusios spalių 22 d., 
Labor. Lyceum svet., raportavo 
J. Nalivaika, pabrėždamas, 
kad konferencija priėjo prie 
bendros sutarties ir priėmė re
zoliucijas, kurios Stoja už be
darbių reikalus ii* 1.1. Antras 
delegatas, V. Michelsonas irgi 
davė raportą iš minėtos kon
ferencijos; jis pareiškė, kąd 
toj konferencijoj negalėjo įei
ti į rezoliucijų komisiją prusei- 
kiniai. Bet kada buvo užklaus
tas,. del kokios priežasties pru- 
seikiniai negalėjo gaut tos vie
tos, atsakė, kad neapsiėmė.

! direktorių raportas kriaušiams 
yra svarbiausias, kiti, nors 
taip pat svarbūs, tačiaus ne 
taip, kaip vyriausios jųjų įstai
gos—Board direktorių.

K. Kundrotas davė raportą 
iš Trade Executive Bpardo; 
pareiškė, kad daug darbdavių 
yra nubausti už bandymą dirb
ti viršlaikį. Taipgi yra daug 
darbininkų nubausta už dirbi
mą viršlaikio,—nubausti po 
$5.00, o darbdaviai nuo $25 
iki $50 ir augščiau. K. Kun
drotas pranešė kriaušiam, kad 
viršlaikio nedirbtų nei vienos 
minutos, nes kitaip gali būti 
nesmagumų ir lėšų. Rapor
tas trumpas, aiškus ir supran
tamas.

J. Buivydas davė raportą iš 
prieškarinio kongreso, įvyku
sio praeitą mėnesį New Yor-, 

: ke. Pareiškė, kad delegatų 
buvo virš 2 tūkstančių nuo

Bet Vaidukaičio gal ne-

| -m--------- e y j ?

WORgĖSTĖR,[ Mass.—4Wor- 
'•ceštev AVi<£kwitfd ir: SpenceF 
kompanijų bosai pradėjo jieš
koti -priekabių :prip kiekvieno 
darbininko,' kuris tik nužiūri
ma^,? kaipo radikąliškas. Prie 
to darbo prisideda ir kompa- 
nična unija, kuri, susiorgani
zavo po vadovybę N*RA.

Tos* neva organizacij"ds ko-* 
miteto. nariai ne tik kad nesi- 

impina učiiuiiuimu reikalais, 
bet patys gaudo darbininkus, 
kaipo kairiuosius* - ir padeda 
''kompanijai jučs išvaryti''iš dar 
bo. Jie darbininkus sugauna 
.tuomet, kuomėt jie bando p'a- 
sįskųšti, kad darbas labai sun
kus arba darbo sąlygos nepa
kenčiamos. : • • 1 'J

i PaStebėtink' het ir šnipinėjiJ 
rpas. .Yparthgai 'bu dink e '9-C

• IŠLAIDOS LIEPOS MĖN.
Liepos 29, J. Weiss išlai- 

dožzuž’ 1932 metus 3.88
Liepos 30 d., Nac.,Kom.
: i Gelb. Kankinių Vok.

20.00

Francijos Valdžios Dar
bininkai Streikuoja

: i Gelb. Kankinių 
Fašizmo.

23.88 
nebuvo

RAUDONA 5^ LENTA
LAISVES” VAJ1NINKAI

štai kaip dabar stovi “Laisvės’,’ vajaus len
* y » •*, i /. * ♦ • . * « , i I

S. Reikauskas, She^aptjpah, Pa. ... 14
M. Skučas, Newark, N. J. .-.7
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. .........• . .6
P. Greiviškis, Hudson, Mass. ......... - 5
S. Penkauskas, Lawrence, Mass......... 4
Geo. Šimaitis, Montello, Mass.............4
P. Bokas, Waterbury, Copn....................3
B. Fulton, Brooklyn, N. Y....................... 3
S. Puidokas, Rumford, Me...................13
M. Burauskiene, Waterbury, Conn. .3
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich................2
P. Žirgulis,'Rochester, N. Y. ................2
J. P. Miller, Chicago, Ill..................... 2
E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa. ..... 2
L Kartonas, Yonkers, N. Y.............. . . .2 -
S. Petkienė, Great Neck, N. Y.............2
R. Jarvis, Plymouth, Pa. • ..................... 2
J. Katilius, Bridgewater, Mass............... 2
J. Grybas, Norwood, Mass....................... 2
M. Žaldokąs, Philadelphia, Pa............ 2
J. Gaidis, Maynard, Mass......... ...... 1

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

S.

ktyniuotojai'ir veikėjai: , . ;
S. Misevičius, Gardner, Mass..
A. Kupčiunaę, Phila, Pa-. ___ ....
J. Chinski, O’Falon, III. .........
A. Klimas, Hartford, Conn.............
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . . 1 
Baltrūnas,- Brooklyn, N. Y. .......
J. Wizbar, Elizabeth, N. J................
V. Straževičius Torbpto, Ont.
M. Krasauskienė, So. Boston, Mass. 
A. Pavilionią, Sutton, Mass..............
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa.'...........
G. Kard'auskas, Linden, N. J............
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass. . . 1 
J. Žeinius, Montreal, Can...........
V. Gailitinas, Egg Hafrbor, N. J. . . 
P. Kazakavičius, Newark, N. J. ... 
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.. . . 
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa 
Geo. Raulinaitis, LoąĮ Creek, Pa. . 
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill..........
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa. . 
O. Girnienčt Binghamton, N. Y.
A. Griškevičius, Providence, R. I 
O. Butėnienė, Lawrence, Mass.

$« METAMS IR $2.25 PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty

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

Drg. G. Šimaitis pasirodė su 4 naujais skaitytojais ir jis ketina pralenkti drg. S. 
Reikauskąi'" • v ; ■ ! . '. v ’

Drg. S. Penjkauska? iš Lawrence, Mass, priima iššaukimą drg. J. Grybo. Jis rašo: 
“Pr'ašau priska’itykite mane prie “Laisvės” vajinifikų. Drg. Grybas šaukia j lenkty
nes. Gerai, aš užtikrinu drg. J. Grybą, kad atsilaikysiu prieš jus visus kiekvieną sky
rium, o ypatingai pralenksiu So. Bostono draugus. Čionai pradžia—4 skaitytojai, kad
lenktyniuoti, tai riirbkįmę,! Greitai bus ir. daugiau naujų skaitytojų iš mūsų kolonijos 

»1 Lawrerfce miėšto’ garbė'isfaikyšiu. ‘ ' 'V i ‘ >. r. ,
■ i »;, i................  > -—•—■■■ i   *     

DESIMTI DOVANU PINIGAIS IMlNINKAjiŠ:1
‘ PIRMA1 ■ antUa' TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 ' $18 $16 $14 $12 .
ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA,

$10 •

♦ 

r

$7 $6 $5 s
. i 7 ./

į *r- ?•ii

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviėčia visus mūsų skaitytojus 
ir organizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie^vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašii^kite':

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

delegatą į bendro fronto komi-1 rūpina darbininkų 
tetą. Po diskusijų eita prie 
balsavimo ir 64 balsais prieš 
6 nubalsavo siųsti ir remti ben 
dro fronto veikimą. ; s

’Kilo diskuš-ij(os ar būtų nau
dinga siirengti prakalbos del 
visų partijų, kurios^tik stato 
kandidatus į miesto valdybą? 
Po (diskusijų balsuoją 58 bal., 
kad rengti, o 38, kad nerengti.
Pagal. balsų, didžiunią* pasiliko., yda žmogus,, kuris'pats klausi

• Viso
Rugpjūčio išlaidų

IŠLAIDOS RUGS. MĖN.
Rugsėjo 2 d., “Laisvei” 

už spaudos darbus ir
♦štampas 22.50

Rugs. 2 d. LDS už stamp. 4.45

Viso 26.95

PARYŽIUS. — Franeijos 
valdžia pasikėsino sumažin
ti valdžios darbininkų algas, 
o tuos pinigus išleisti karo 
reikalams. Bet civiliai dar- 

9 

bininkai subruzdo streikam 
Streikas plečiasi. Darbinin
kai organizuojasi pasiprie
šinimui valdžios pasikėsini- • 
mui sumažinti iki mažiausio 
laipsnio jų gyvenimo skalę.

50 83 Fordas prieš NRA
Viso išlaidų per tris 
mėnesius

SUTRAUKA
Viso jplaukų^ per tris rfin. 85.84
'Balansas birž. mėn.

DETROIT, Mich. — Pa-
345.14 garsėjusi Fordo automobi- 
_. | nu kompanija išleido par

- 4'rn'oo I reiškimą, kad “mėlynas ere- 
Jis nėra įstatymas. Todėl 

j 380.15 Fordo kompanija ir kovoja 
prieš NRA.

Tačiaus Fordo kova nėra? 
tokia kova, kurią veda-dar-

Fordas kovoja,
i kad padidinti savo pelnus, 
. kad jam mažiau reikėtų mo
kėti taksų. Darbininkai / 
kovoja prieš NRA todeį.., 

CHICAGO, Ill. Chica- ^ai reiškia darbinin-

Sykiu
kad rengti ant 5' d. lapkričio, n4ją darbihirikų Kiįi'ė sąlygas, Viso išlaįdų per tri

__ — 1 _ _ — __ O T T_ _ * _  A — .. r* I •- A. ZM •' Irii zx ZA 1" /"I2 vai.,po pietų, 80 Union Avę»,; 
A. Liet. P. Kliubo salėje.(

Atsiš.aukė F. Rainertas, kad 
paskolintų jam 54-tas skyrius 
150 dol. del užmokėjimo mo
kyklai, nes jo sūnus eina augš- 
tesnį mokslą ir eina Trie už
baigimo, tad jeigu nepaskolin
tų, tai jo sūnus turėtų išeiti iš 
mokyklos neužbaigęs vien tik 
del to 150 dol. Vienbalsiai 
nūtarė paskolint, kaipo senam 
ir teisingam unijistui. ‘

Delegato A. Bubnio rapor
tas iš lietuv. šapų padėjimo. 
Abelnai pareiškė, kad dar dir
ba beveik visos lietuviškos ša- 
pos, tačiaus nekuriu šapų fir
mos pabaigė kirpt, sako, drau
gai, ateitis nekokia išrodo, nes 
štorai pilni prisiūtų drabužių, 
nėra kam pirkti,, tokių būdu 
gali užeiti didelė kriaučiams 
bedarbė ant pavasarinio dar
bo.

Ant to susirinkimas užsibai
gė 10 yąl. vakarę.

54-to Skyriaus Koręsp.,
K. Neęiųnąkas.

✓ • I .; I * i

ąr viskas' gerai; kuomet dar
bininkas pasisako, kad nepa- • 
tenkintas ir tos unijos komite
tas nieko nedaro, tai šis šni
pas greitąi , praneša kompa
nijai ir tas darbininkas jau bū
na puolamas,' persekiojamas.

Po NRA darbininkų padė
tis nepagerėjo, bet dar pablo
gėjo. Tad dabar laikas darbi
ninkams pradėti veikti ir or
ganizuotis. Reikia kovoti už 
tuos prižadus, kuriuos Roose-! g0S jauhuoliai laikys prisi- 
velto NRA žadėjo, bet neišpil- į 
dė. Iki šiol tie prižadai dar 
stovi tik ant popieros.

Darbininkai turi organizuotis 
į tikrą darbininkų uniją, ku
rią kontroliuoja ne boseliai, 
bet patys darbininkai. Tokiai 
unija yra Plieno ir Metalo 
Darbininkų Industrinė Unija. 

. Dabartiniu' '-laiku . jau čia 
pradeda landžioti ir 'Darbo 
Federacijos apgavikai, kurie 
jau zdaugelį kartų darbininkus 
yra išdavę. Dabar jie mano 
pasipinigauti." Darbininkų .rei
kalai jiem nerūpi. Tad dar
bininkams reikią ętoti į savo

Sekr. J. Weiss, 
Ižd. S« Sasna.

Prieškarinis Kongresas I įlndin^
Chicago]

rengimo konferenciją se
kantį trečiadienį, lapkričio 
1 d. Šioje konferencijoj bus 
daromi planai prisirengi
mui prie jaunuolių prieška
rinio^ kongreso.

Lietuvių jaunuolių parei
ga dalyvauti šiame kongre
se kuo skaitlingiausia.

kams dar didesnį pavergi
mą ir išnaudojimą.

Havana. — Streikai 
plečiasi Kuboj. Yra ir 
sikirtimų, kuriuose jau 
Ii darbininkai užmušti.

su- 
ke-

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

Phone, EVergreen 8-9130
\

Ignition Specialist

asės uh’ijį—Rličnp ir v Md- 
„,lo Darbininku * ’Industrinė' 

GA DARBINrKALBĖTOJA < ■
. . Mes, . aapihinką.į, t , ,, 
kįd unija būtų. nyūsų, unija. 
Dčl informącįjiU.apie minėtą 
.uniją, į<r.eip,ki|čs. šįu'6 adresu : 
Plienu ir Metalo Darbininkų i _ ' • *, * — -- -- -r v I

MOČIUTĖ BLOOR—ĮTAKIN

(Tąsa iš 6-to pusi.)
tų Partijos kandidatusjširiose 
miesto valdininkų rinkimuose. 
Kad dabar ir neišrinksime, bet 
mes savo balsavimu, už komu
nistus parodysime demokra 
.tam ir republikonam, kad jau 
daugiau nesiduęsim jiem mus 
apgaudinėti visokiais apgau
lingais prižadais.??. : . / •

Policija ir šnipai buvo atsi
lankę unijos raštinėn būk tąį 
jieškoti kokių tai kelnių i^ ži* 
ponų po kokiu tai varau. Bet 
nieko nepešę išėjo. ’

Kelios dienos atgal New 
Yofke prasidėjo kostumeriškų 
kriaučių delegatų ii* bosų kon
ferencijos, bet iš'jų, kol kas, 
dar nieko neišėjo. Bosai tvir
tai laikosi savo nusistatymų. 
Išėjus streikan jie stengėsi lai
kyti dirbtuves atdaras su ske- 
bų pagelb'a. Pavyzdin, Wetz
el firmos dirbtuvėj pasiliko 15 
skebų,;bet prie jų nuolat laike 
apie tiek policijos* >

Delegatai iš konferencijos 
su bosais: išdavė platų raportą, 
kurio viso čia nėra reikalo 
pėrspausdint; nes užimtų1 daug 
vietos laikraštyj. Konferenci
ją . laikė NRA- o-Kaštinėj, ant 
Broadway, New Yorke. Į kon- 
ferfenciją kriaučių delegatus 
palydi šnidų.nbūrįsjv o prie 
konferencijoš aurų* ntiolatos jų 
keletas slankioja.

< Kaip matosi, streikas eina 
pbie užbaigos, ir šiokio tokio 
laimėj im'o.

Jam.

ta

norime

Industrinė Unija . (SMW.IU),. 
1*1'2 Front St., Roęm 209, Wor
cester, Mass., tarpe 9 vai. ryte 
ir 7 vai. vakare.

« *. . I

vai. vakare.
Darbininkas.

Atskaita
Amerikos Lietuvių Organizaci- 

•įPrtešfašistmįo Susi vieni ji- 
moMCęmtro Komiteto Įplaukų 
ir Išlaidų už Liepos, Rugpjūčio 

ir "Rugsėjo Menų 1933

ĮPLAUKOS LIEPOS MĖN.
Liepos 6 d., Brooklyn, N.

Y., per D.M. šolomską 17,.28
Liepos 31, Pittsburgh,

Pa., per J. Urboną 3.40

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 Akiniy

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

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

v PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Japon. Armija Manevruoja'
FUKUI, Japonija.—Japo- 

nijos armija manevruoja. 
Sakomą, kad 30,000 armijos 
davė garbę Japonijos im
peratoriui Hirohito. ,

, Šie Japonijos manevrai ie$? 
reiškia nieko daugiau, kaip 
tik Japonijos armijos, stip- 
rinimą. •

Viso : i 20.68 
įpi.AuVoS RUGPJ. Mėn. 

Rūgpj'31 d., Chicago, UI.
per J. Skėbferdį-tę ' ' 31..50 •' . . - if;! i ! Š 1 . '*». J. . ’ , »
ĮPLAUKOS -RŪGS,. MįĘN, 

.Rugsėjo .liL * Cleveland, i < 
O., per A.. L Bellsppj . 2.00 

Rugs.(42, Cleveland,f.O., f u 
pęr ,R. Buiką;. į :..6.00( 

Rūgsėjo- 18, Mlontello, 
fMass., per T. Bartkui 10-00i 

Rugsėjo 18, (Mpntello, 
? Mass., per T. Bartkų; 5.00 

liugs. 20, < Nanticoke, Pa.,
■ per įL Vitkuną V , ■ 2-00 

Rugs&jo 20, j Nanticoke, 
Pa.,- per -J. ^Vitkuną

Rugs. 20/ Nantjc., i Pa., 
per J. Vitkuną j-;

Rugs. 21,-, Athol,Mass., 
pęr J.- Daubarą i

Rugsėjp $6, ; Plainfield, 
N.J.,? per L. E. Shera-

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

iš ryto iki 9 vat. vakaro.’■ Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakard.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, i 831-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

: t . .1 : 1 • .■ ' . . •

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

.3.00

1.00

1.50

346

Viso įplaukų 
mėnesius

33.66 
pičr trisi i ./* .

85.84

Pennsylvania ir New
• Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone^—Main 1417
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<♦> LORIMER RESTAURANT<l>

<i>

<♦>

■

lt

<♦>

<♦>

<i>če-

Pirmiadsia

šėrininky' ir

Central Brooklyne Prakalbos

Prakalbos Gerai Pavyko
T

STEPHEN BREDES, JR.

BROOKLYN, N. Y:/

Tdfephonė Stagg 2-7057

Rep.

Rep.

PAIN-EXPELLER

rinkimų
Demo- 

partijos

a p-
SU

rinkimuose ?
klausimų bus išaiškinta.' Atei 
kite visi ir visos! Atsiveskite ir 
savo kaimynus! Įžanga vel
tui! '

STANLEY ADOMAITIS . r 
Brooklyn, N. Y.

1 ĮVARAS TABAKO $1.00
..v, ...........—, Persiuntimas ,15c

galite pasidaryti jos patys Iš rusiško, turkiškoji r
VIETINIŲ TABAKŲ .'JT... ' . v

Jus galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig sayo skonio už $1.78.,

Kriąučiams la’bai-patiko'mo-* 
čfutės Bloor prąkalba. (pauguį- < 
ma jų dar pirmu kartu girdėį- 
jo ją kalbant. ' h.

i lapkričio, 1933 m., drg. Alek-j 
siejaus svetainėje, 33 Hudson! 
Ave., Brooklyn, N. Y? Pra-

neskelbti :ų
Buržuaz. “Demokratai” Nori

i Lietuvis Advojęąjįas

197 HAVEMEYER STREET

10 0 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS 
700 GILZŲ 63c -- ----------- ------ “

(100—9c; Barons—12c)

. ' . - VIETINIŲ TABAKŲ 777^’ '
Jūs Kalite turėt 700 puikių cigaretų, sulig sayo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia jabako išdirbyste New Yorkė. !

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00. /
, Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 
ir akųratnai,- o . .<

Specialius. nuolaidas duodame restaucacijom.' - ’ .
< L. GRAYEFSKY, h’.

172. Avenup B, New York City. .Tel. Ąlgs4-193S >
ivU i * 4 (tarpe 10 ii* 11. Sts.)

“Laisvės” redakcijai prida- listai'ir sandariečiai, esam 
vė žemiau telpantį raštą as- tikrinti SLA kontrole bent 
muo, kurio pavardės jis prašė į šimčiai metų. Tai graži

*

k
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NOTARY \
PUBLIC

Kaip Strumskiniai Demokratai 
Nori Pasigriebti “Vienybę”

Didelės Demonstracijos • 
Priešais NRA Raštinę

Sugriuvo Senas Namas ir 
Sužeidė 4 Darbininkus

Virš 3,000 streikuojančių 
verykų darbininkų- praeitą 
penktadienį demonstravo prie
šais NRA- raštinę,- po num. 45 
Brbadway, New Yorke. Mat, 
čeverykų streikuojanti darbi- 

. ninkai gerai pamatė, kad NRA 
ima aktyvų dalyvumą sulaužy
me šių darbininkų streiko. De
monstrantai nešė daugybę 
plakatų su įvairiais užrašais, 
ypač prieš NRA rėmimą 
laike streikų.

: Kaip Čigonės Apmonijo 
Tikintį i Prietarus Vyrų

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Draugo Nygardo Prakalba
Spalių 20 dieną tiem patiem* 

streikųojantiėm kriaUČiam kal-į 
•bėjo pirmas komunistas majo-1 
ras šioj'šalyj, drgj Emil Ny-j 
gard, majoras Crosby, Minne-' 
sota, miestelio’. Jaunds 27. ynė-) 
tų, vyrūllas; rusvų’ pląųkų.j 
šviesaus veido, amerikoniško 
tipo . žmogus. Iš amato yra' 
mainieris, daug pasidarbavęs 
mainierių’ ‘Unijoj. Jis ■ sakė, 
kad Minnesota valst. mainiė-! 
riai' 100 nuošimčių .organizub-f 
ti. ' i
' : : • U ! < ■’, . ■ -5 • I H . t ’

Pasakojo, kad Crosby mieš-1; 
■telyj , viename. ^jtręiKe išėjo ( 
lauk iš dirbtuvės 300 darbinm-i 
kų,- ot skekęaut pasiliko tik' 14. 
Streik'ierii/'■!t komitetas khtiėjo{ 
pas jį, kaipo majorą, ir pąsa<- 
kė, kad dirbtuvėj pasiliko skė- 
bauti 14 darbinipkų. Drg.,.E. 
N y gard nuėjo dirbtuvei! ir lit -. 
pe skebam eiti iš dirbtuvės pdsl 
streikierius. Tie greit paklau
sė ir metė darbą. Nygardui pa
sakius, kad kol aš būsiu majo
ru, tai streiklaužių nepasiliks 
dirbtuvėse, patys streiklaužiai 
pasižadėjo už jį balsuoti ki
tam terminui.

Kriaučiai streikieriai pradė
jo kalbėti, girdi, būtų gerai, 
kad mūsų majoras O’Brienas 
išvestų visus skebus iš dirbtu
vių. ’ Juk šiuo laiku vienam 
New Yorke įvairių pramonių 
darbininkų streikuoja apie 10,- 
000. Kiek tai indžionkšinų iš
duota prieš streikierius, kiek 
areštų, kiek sumušimų. Bet 
nuo kapitalistinio ar »DUj:žua- 
zinio majoro to negalima lauk
ti. Tik darbininkų išrinktas 
komunistas majoras užstoja 
darbininkus prieš bosų žiauru- 
mus7 , ę- .... ’•

Taigjiį jąį-laĮkAŠ Visiem dar
bininkams -ir Now. Yorke, pa
duot savo balsą už Komunis-

’■ Sjy ■ i'.:’.

(Tąsa 5 pusi.)

už- 
d e-: 
bus 

Į kompanija! . Toji kompaniją 
jau ne sykį lietuvius darbinin
kus išnaudojo per savo įvairias 
bendroves ir, matomai, dar sy
kį bandys giljukf. Pasimoji- 
mas yra didelis. Tik nežinia, 
kaip jie pajėgs jį įvykdinti. 
Bendrovės šėrininkai per ra
dio šaukia, savo susirinkimą 
sekmadienį, spalio 29 d*. 2 vai, 
po piet, Klaščiaųs salėj, Betts 
ir Maspetb A ve., Maspetbe. 
Tai ponams galji visko tekti.:

Reporteris,.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Larimer Street, p “Laisvės” Name

■ } > 1 Brooklyn, N. Y. ' 1 1
Brooklyno fašistų stovykloj 

didelis škandalas. Teko patir
ti, kad grupė stambių biznie
rių. su Š.trumskiu, Garšva ir Vi- 

i nikų ;priešakyj, stengiasi “Vie
nybę” pasigriebti. Tąf įvykdin
ti, i planą: paruošė SLA sekre
torius Vinikąs. < Jppatiekė Vie
šam. susirinkime,• kuris įvyko 
penktadienio, vakare, spalio 20 
d.^ i Garšvos koplyčioje. Tuo 
planu einant, jie inkorporuos 
naują bendrovę su 1,000 be 
nominalės vertės . Šerų. • 300, 
arba 30 nuošimtį tų Šerų pasi
ims tūzai Strumskis ;ir: Garšva 
už “Vienybės” . be n droves 
/spaustuvę, mašinas, knygas, 
vardą, ir t.t., kuriuos jie tikisi 

■ iš senoš bendrovės atimti su 
I pagelba chatel morgičiaus. 13 
kitų parinktų “demokratų”) 
pasiims po 20 Šerų kiekvienas,1 
veikiausiai už “patarnavimą,” 
nes Vinikas tvirtinęs, kad jiem 
reikėję kelis šimtus valandą- 
mitingauti, iki išdirbo tą pla
ną. Visi tie 15 .parinktų “de
mokratų,” ištikimi Viniko- 
Strumskio klikai, tokiu būdu 
turėtų 560 arba 56 nuošimčius 
šėrų ir balsų naujos bendrovės 
susirinkimuose. Likusius šėrus 
galėsią pirkti kas tik norėsią, 
kad ir 100% fašistai, būtent 
po $115 Šeras.

Tuomi minėtų ponų grupė 
atsiektų keletą asmeninių ir 
“idėjinių” tikslų.
ji nušluotų apie 900 “Vieny
bės” bendrovės 
pasiimtų jų pinigais įgytą visą 
bendrovės tui*tą ir patį laikraš
ti/ Su i daugeliu* smulkių ' šė- 
rifiįnkų nebereikės- skaitytis; 
Jie turės 'uždarą 15 j žnionili 
korporaciją ir'' vadovaus sve
timais pinigdis1 Įgytą laikraštį, 

i Antras tikslaš, tai * nušluotų 
kreditorius' arba skolininkus. 
T.ąrpe paprastų ’skolininkų nu
kentės net ir “Vienybės” dais 
bihinkai, kuriems algų-esą nfe- 
rpokėta apie $800 ar $900 dbr 
lerių. Didžiausią nuostolį pa
neštų tai Susivienijimas Lietui 
vių Amerikoj, kuriam “Vieny
bės” bendrovė skolingą sU už
vilktais nuošimčiais ii’ taksais 
arti $30,000.

Kadangi į tų 15 parinktųjų, 
kurie numato save absolučiais 
diktatoriais naujos bendrovės, 
veikiausia įeis ir dabartipiai S 
LA diktatoriai Vinikai, Vitai- 
čiai, Gegužiai, Mikalauskai, 
Gugiai, tai naujai bendrovei 
jie veikiausiai suteiks labai 

* t r^r ta 0 4 \ ' • ! lengvas • išlygas skolą atsily-
• 1 ! ginti. Sakoma, kad Susiyieni-

pra a as pen a lenį, 'i jimąs tada atleisiąs savo spaus 
j tuvės: darbininkus, ir “Tėvynę” 
duosiąs tai .“naujai” “Vieny- 

kalbų pradžia 7:30 vai. va-L uVienvb§s” .šėrininkn J s 
kare. Kalbės d. D. M. šoloms-' ”^1 .vienybes.„ąerlnink^ 
kas.' 'Visus' ' interesuoja ■ ir
klausia': Ar bus pnpazm-1J . ' idąryti „15 
ta Sovietų'Sąjunga per Jung-, ’ ”
tines Valstijai' Kas bus Vo-‘ m^lLturiu- < . ,;■

[ •- ■’ a«.,< .. . i Kada > tie 'ponąi> ųsigysi tuo
;būdu “Vienybę/j tai tarpe san-: 

f s o c i a 4 istų ir

Coronoj, L. L, sugriuvo se
nas namas ir sunkiai sužeidė 
tris darbininkus' bedarbius, o 
vieną lengviau. Seniau šis 
namas buvo elektros pajėgos 
stotis. Dabar jau keli metai 
stovėjo tuščias. Bedarbiai tam 
name rinko geležgalius ir ki
tus naudingesnius ;daiktuą; už 
kuriuos, pardavę, galina kelio
lika centų. Kaip'tik tuo kar
tu pasitaikė 'ria'iMii griūti. 'Ne-.bosui, . , ... . , ..kuriem tų nelaimingųjų kojos: 

; sutriuškintos ir šiaip labai sun. 
,i kiai sužeisti.1 :Ėmė pusėtinai 

i laiko, kol juos ištraukė iš po 
■ griuvėsių. Visi sužeistieji — 
i italai, neturtingi žmoneliai. ’

Močiutė Bloor-Įtakinga 
Darbininkų Kalbėtoja

Mikolas Homonko, 29 metų Nepraleiskit Šių Prakalbų 
vyras, gyvenantis po num. 188 i • ------- -
Sutter Ave., Brooklyne, įbėgo ■ Miesto valdininkų 
policijos stotin baisiai susiner- ’ diena jau\visai arti, 
vavęs ir suriko: “Čigonės pavo ' kratų ir republikonų ____
gė nuo manęs 900 dolerių!” j pila pinigus šimtais tūkstan- 
Papasakok, kaip tas atsitiko, 
tarė leitenantas. Mikolas štai 
kaip papasakojo:

Užėjau pas dvi čigones, ku
rios buvo apsistoję tuščioj 
krautuvėlėj ant Rockaway 
Ave. Jos man sakė, kad jos 
gali padvigubinti mano pini-į 
gus už mažą atlyginimą. Jos{ 
mane prikalbino atnešt visus j 
mano sučėdytus pinigus, viso; 
900 dol. Aš atnešiau. Po ma-1 
no akių cigonka įsiuvo fuos pi-j valS^re; ^ietuvlsįKi 
nigus į maišelį ir liepė neštis; Siujba, anglisk 
namo ir nakčia laikyti po pa- ' . > . ,i.> 
galve,—ateiti už savaitės lai- kit visi iir.viąoą. 
ko, tai jos atidarys, krepšelį, 
kur jis ras jau 1,800 dolerių. 
Po savaitės laiko nuėjau su 
pinigų krepšeliu pas Jas, Eęt 
jų ten jau nesuradau. Atplėšęs 
krepšelį pats, vietoj pinigų ra
dau laikraštinės popieros šmo
telius. . . ”

Leitenantas pradėjo rij sar- 
galėjai 

kvailinti ?

čjų, kad -užsodint savo bosus 
apt miesto ėdžių. Jie tam pi
nigų turi. Neturėtų snaust ir 
darbininkai. Kurie ir negali 
balsuot, tai vistiek’turi susido- 
mėt; turi išgirsti kalbas iš ki
tos pusės, tai yra ,iš revoliuci
nių darbininkų pusės. s

Svarbios prakalbos tais klau 
;G j simais bus “Laisvės” svetainė- 

j je, ateinantį trečiadienį, lap- 
į kričio 1 d. Pradžia 7:30 vai. 
! vakare. Lietuviškai kalbės d.

:ai A. L. Su
garma!) ir A. Jeskevičiutė. BjV

matyt, girai, k. 
leisti save taij5 
Sarmata! Tuomet Mikolas pa , 
sakė, kad pora savaičių at-'^se^’ 
gal tos pačios cigonkos jam 
iš' dešimt dolerių tokiu pat 
būdu padarė 20 dolerių. Qir- 
di, aiškiai mačiau, kaip įsiuvo' 
mano dešimtinę krepšeliu ir 
padavė man. Už kelių dienų 
nuėjus* pas jas, jos atardė 
krepšelį ir ištraukė 20 dolerių, 
todėl aš ir rizikavau visus sa
vo 900 dolerių...

Susipratę žmonės, kurie skai 
to darbininkiškus laikraščius, 
ned^sileidžia prie tokių 
gavysčių; visai neužsideda 
apgavikėm cigonkom.

) . f i : i < ■■ 1 < l ' > • , ’ • ’

Privalo Agituot Balsuotojus
. i.į 1 ' ,-;i Į- j I ! J vI’Cį

Artinantis rinkimų dienai 
įą$kričio f'ij,•( lbfiįjržūŽ|iiiSų i jpai’- 
tijų brangiai apmokami agen
tai vaikščioja po stubas ir kal
bina piįiečius balsliotį ųž kąn- 

I didatus į miesto valdininkus, 
kurie darbininkams nieko gej- 
ro neduoda,—atbulai, jie visur 
stoja prieš darbininkus bosų 

Kom. Partija turi to
kią pat teisę statyti kandida
tus ir vesti agitaciją, todėl 
kiekvieno darbininko batuoto
jo užduotis palaikyti savo kla
sės kandidatus; ne tik patiem 
balsuoti, bet ir kalbinti kitus 
balsuotojus, kur tik juos susi
tiktų. 1 Jei patys darbininkai 
nesidarbuos, tai buržuazija 
mums jokių malonių nesuteiks. 
Stokim darban!

Praeito penktadienio vaka
re įvyko priešrinkiminės pra
kalbos mokyklos svetainėje, 
ant So. 3rd gatvės. Publikos 
prisirinko apypilnė svetainė. 
Kalbėjo trys kalbėtojai. ' Ge
riausią prakalbą pasakė dr£. 
Biedenkapp, kandidatas į Bo
ro pirmiriinkus brooklyne. Jis 
pridarė daug juokų,/charakte
rizuodama^ Roosevelto NRA 
pagerinimą darbininkų gyveni
mo ir kitus dalykus. 7 Išklausy. 
mas tokios prakalbos ištikrų- 
jų klausytojui daug žinojimo 
ir naudos suteikia. Į tokias, 
prakalbas turėtų lankytis lie
tuviai ir nebalsuoto j ai. Bloga, 
kad lietuvių matėsi visai ma
žai. Apsileidimas. Jeigu jau 
ne grynai lietuviškos prakalu 
bos, tai ir nemato reikalo at
eiti. NoH pasimokintų anglų 
kalbos, kuri yra labai reika
linga, dalyvaujant darbininkų 
judėjime.

kifetijoje ? Ar' būš iš^e:riįtas:ini
perialistų džiiūolimas Ant So- ... • '
vietų Sąjungos5? • Ūž ką dar- 4 a r'1;e c 
^ininkai privalo balsuoti d a- Peikimų Įvyks vien Wa bro-‘ 
kartinuose New Yorkb( miesto . Jau lr dabar tarpe

ir visa eilė kitu lzm^nių ^u°Ja Puikiausi san- 
išaiškinta.' AteL I taika‘ ^ysliava komplimen-

IŠRANDAVOJT^AI
PASIRANDAVOJA 4 šviesūs kam

bariai; elektra, maudynė, karštąs 
vanduo veltui., Renda $17 mėnesiui.. 
Du blokai nuo New Lots eleveiterio! 
Stoties—14th St.. Subway. Į 20 mi
nučių galima nuvažiuoti j New Yor- 
ką. 610 Watkin St., Brooklyn, (E, 
New York). 'Paimkite Wilson Ave. 

'gatvekarj (nuo Remeikos bažnyčios) 
ir važiuokite iki Tcarąs sustoju; ten 
rasite Watkin St.

J. STANKUS

tuoja fruseiką, Grigaitį,, šie 
grąžina komplimentus .T y si ja
vai: Bago^ius jau -parašė-'Vie
nybei” simpatijų, apsidžiaugė, 
kad ji pateko' Tysliavos glo
bom Kaip tesveikins. ‘ Juk 
Tysliava yra vienas iš Liėtuvoj 
žinomų saujai ės / :k etų rvė j įnin
ku, kurie atsitraukė1 nuo ko
munistinio judėjimo,, kaip ir 
Pruseika, del savo perdidelių 
saumilingumų ir ambfcijų. 
Toji brolija tikiri laiųiįn^i 
“vądovauti” Amerikos, lietuvių 
gyvenimą. * yįUįtięn^j būk jau. 
dabar giriąsi,’kad peš, sodia-*

New. Yorko streikuojanti 
kostumeriški kriaučiai nesenai 
turėjo didelį susirinkimą, ku
riame kalbėjo pagarsėjus se
nutė, darbininkų klasės drau- 

, gė, Mother Bloor. Ant manęs 
{senutė kalbėtoja padarė nc- 
( mažą įspūdį.

Mother Bloor jau susilaukė 
71 metus amžiaus; gimusi 
New Yorke. Pagal metus jai 
reikėtų ramiai leisti dienas kur 
šiltuose patogiuose kambariuo
se, vietoj važinėti iš vietos į 
vietą, panešt daug- nuovargio. 
Bet Močiutė Blpor to nepaiso ; 
ji dar nepavargus. Ji išrodo 
pilna energijos. Jos kalba, 
skardus balsas ir visas judėji
mas rodo, kad' ji ne senesnė 
35-40 metų. Kalba nenuobo
džiai,—tarpais pasako ir gana 
juokingų dalykų, vienok nenu
krypsta nuo kalbos linijos. Ji 
važinėja po visus šalies kam
pus, kaipo darbininkų klasės 
organizatorė, ragina darbinin
kus organizuotis, priklausyti 
prie revoliucinių unijų: ir t.t^ i

Kalbėtoja aiškino apie mai-. 
nierių -ir: plieno darbininkų 
pastarąsias kovas; • nurodė, 
kad dabar su išnaudotojąis ko
voja vyrai, moterys ir vaikai. 
Jie turi kovoti prieš bosus, 
prieš valdžios policiją ir prieš 

' pardavikiškus ADF vadus. 
Geltonųjų unijų vadai eina 
ranką rankon su bosais ir po
licija, šakė senelė.

Taipgi ji sakė, kad kalbėjus 
ir Patersono audėjiį ir dažyto
jų streikieriam. Gyrė Pater
sono stroikierius, kad jie ’ yra . 
kovingų drąsūs; pilni pasiry
žimo laimėti kovas.

Būdama vakarinėse valstijo
se sakius prakalbas ferme
riams. Farjneriai buvo labai 
užinteresuoti jos prakalbomis, 
imdavo didelėn ,domėn kiek
vieną sakinį. Vienoj vietoj po 
prakalbų vienas farmerys už- 
reiškė: “Aš: ąsų rieprigulmin- 
gas amerikoniškas farfnerys; 
man nereikia jokių p.olitikų, 
nes aš galiu gyventi ir be jų.” 
'Kalbėtoja užklausė farmerio: 

Ar tavo farrtios,morgieiai yra 
išmokėti?” “Q, ne,” atsakė jis. 
‘^^žemdirbystės įrankiai, ku- 
riiis y^ttoji fąrmos a.pdirbi- 
ihuliy af išmoksti ?” vąPpaklau
sė kalbėtoja. “O, ne,” atsa
kė jis. “ Tai koks tu esi n.e- 
prigulmingąs a m e r ikoniškas 
farmerys, kad tu neturi savo 
nei ūkės, nęi įrankių ? Esi vėr7 
gas bankieipų ir trustų, o vą-l 
diniesi neprigUlmingu farme- 
riu!” Kiti, daugiau susipratę, 
farmeriai turėjov juoko iš šio 
tikro amerikono.

licenses
BEER—WINE____

' • -> ' •; A s . ■ . ; ■
NOTICE is hereby given that License No.

N. Y. B-18901 hits been issued to the 
undersigned to sell bee? and wine at retail ’ 
under Section 76 of . the' Afcoholic . Beverage^ 
Control Law . at 49 Columbus Street, Brook
lyn. County of Kings, to bb bohsufned upon 
snid premises. * f--— ‘
59 Columbus Str.,'

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-1Š622' has ' been- Išktied' tį> the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section1 76 of* the Alcoholic Beverage 
Control Law at 527 BushvyicR Ave., Brook
lyn, County of Kings, to be. consumed upon 
the said premises.

PAUL GUDAS
527 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

Nuo Sustingusiu Sąnarių 
t* Niekas taij> nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu, bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rvtais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per oda ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk." 
Visose vaistinėse kaina 35c, ir 70c.— 
skirtingo .didumo bonkutės. >
Tiktai tikrasis turi Inkaro vbisbaženklj.

MEJMKALIS, PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 .ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W>42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway Jr 6th Avehue

XDAV ^Pasitarimai ir $fc>00 
“IIH1 egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409 _

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

>, (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 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 STONES
FdTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

i Sergančių Vyrų ir Moterų
T

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
/ • 

Graborius (Undertaker) 
i'

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant1 visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir ; pasivažinėjimams.

Chroniškos

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

t

: į • T i •* J .'t '

KRAUJO SPECIALISTAS 
t Gydau ūmias. Ir chroniškas vyrų Ir •. 

ihoterų t ligas kraujo (r odos 
Padarau lity rimus' kraujo it ilapumo

' l)R. MF.ER
186 W. 44th St. * : i . Room 

New York, N. Y.
’ Valandoa Priėmimo:
Ryte nuo 10 • iki 1. Po piety nuo 4 

iki 8 valandai Vakare
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieny 

Telefonas Lackawanna 4-2189

302

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Ž^r- 
nų ir Mešlaža»-- 
nės Ligbs, Nervą

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li- 
' gos yra sėkmingai gydomos naujo

viškais, moksliškais būdais.
X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La

boratoriniai Tvrimai, Serumų 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas it Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irvinu Place 

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

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

TEL stacg 
2-5043

fe..

MATHEW SALIAS INC
( B i Et A U S K A SI 
G R A B,O R l U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
•660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
’ mirusius' pafvežąm iš visų saliu, ir 'iš čia 

PAS1UNČIAM- t KUR KAM REIKIA. TURIM PIRATIŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSIN't AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. 'TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 

, MYLIMUOSIUS. PAŠARVOTI DOVANAI, ' ,
‘ i ' VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
FęUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

Mūšų ęąštinE atdara dieną^ ir naktl Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

bei

? '
i i DR. HERMAN MENDLOWITZ

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
WiDiamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
. » ' arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
iki
iki

Ofiso Valandos ntto 1 
nqo S

NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki IS Vm). ii ryto

: t .'

4 kas dien. seredoms ir sukatoms 
7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
)2220 Avenue J 

’ < Kampas I. Mrd St.

y




