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Darbininkai Visą Salią, 
Vienykitės! Jū® Nieko 
N e p r alaimčsite, Tik 
Retežiu®, o Iš laimėsite 

Pasauli!

Bridgeport©, Conn., miesto 
rinkimus laimėjo Socialistų 
Partija. Majoru išrinktas tū
las Jasper McLevy. Tas ponas 
tuojaus nulėkė į VVashingtoną 
ir ant kelių atsiklaupė prieš 
Roosevelto valdžią.

Socialistų Partija 
džiaugiasi tuo laimėjimu, 
jokio džiaugsmo nėra Bridge- 
porto darbininkams. Ponas j 
McLevy valdys taip, kaip re- 
publikonai arba demokratai. 
Pavyzdį turime Milwaukeje. 
Pamatysite, Bridgeport© darbi
ninkai gaus lazdų nuo pono Mc
Levy, kaip Milwaukes, darbinin
kai gauna nuo pono Hoan. So
cialistai gina kapitalo intere
sus.

Kas kita su komunistais. 
Štai miestelio Crosby, Minn., 
komunistas majoras draugas 
Nygard tuoj po išrinkimo šau
kė darbininkus į kovą prieš ka
pitalą. Tuojaus atsistojo prie
šakiu bedarbių ir išplėšė iš bur-

No. 280 Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Lapkričio (Nov.) 27, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIII, Dienraščio XV

T .’..—F

Liaudies Sveikata P
*

Drg. Litvinovas Pasakė per Radio Atsis- I Visoki,ls Mti“s “"į *•"”® . .. r _ _ _ _ Susmukimus • Drg. Hathaway Lui
veildnimo Prakalbą ir Grįžta į SSSR

Drg. Hathaway Liudijimo

avojuje
VIENA.—Austrijos vai- •!

Susitarimas Tarpe Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų— džia oficialiai uždraudė vi- 
Sakė Litvinovas—Sustiprins Taiką Pasaulyje ir Išeis ant šokius politinius susirinki-
Naudos Akiems Šalims

santikių atsteigimas tarpe

mus tarpe gruod. 1 d. ir sau
sio 15 d. Plačiai kalbama, 
kad Dollfusso“ kabjnete yrą

žuazijos daugiau jiems pašai-■’ prekybos butas buvo suren- 
pos. Jisai nesiskubino sudėti 
ištikimybės prižadus Roosevel- 
to valdžiai.

NEW* YORK. — Lapkri
čio 24 d. rusų—amerikonų šių didelių respublikų su- (]į,jeiis pasidalinimas. Lau-

gęs balių delei atsisveikini
mo su drg. Litvinovu, So
vietų Sąjungos užsienio rei
kalų komisaru, kuris išvaPrieš imperialistinį karą Komisai u, kulis įsva-1 

Jungtinių Valstijų valdžios sko- žiūoja atgal į darbininkų
]ų buvo tik $1,225,000,000. tėvynę. Litvinovas kalbėjo 
šiandien tos skolos pasiekė mil- per radio. Savo prakalbo- 
^inišką sumą $26,597,000,000. je jisai apgailestavo, kad
Valdžia prasmegus į bankierių 
kišenių. O tiems bankieriąms 
už paskolą nuošimčius turi su
mokėti darbo masės formoje vi
sokių taksų ir augštų kainų.

Joks buržuazinis laikraštis 
nerašė taip bjauriai įr taip me
lagingai apie pripažinimą So
vietų Sąjungos, fraip Amerikos 
socialistų spauda. Štai Socia
listų Partijos oficialis organas 
“The New Leader” (lapkričio 
25 d.) visai begėdiškai loja, 
būk Sovietų Sąjunga gavimui 
Amerikos pripažinimo, sutikus 
užgniaužti Komunistų Interna
cionalą. Girdi,' Amerikos ko
munistai “net žado neteko.”

“The New Lėader” ‘dar pri
duria: “Nereikia tad stebėtis, 
kad ant rytojaus po paskelbimo 
pripažinimo sutarties, visos ei
lės Komunistų Partijos augštų 
funkcionierių negalėjo pasigau
ti reporteriai.” Supraskite, jie 
išsigando ir pabėgo! ,

Paskutinių šešiolikos metų 
prityrimai parodė, kad atsine- 
šime linkui darbininkų tėvynės, 
Amerikos ir Europos 
lyderiai toli gražu 
pąčius atkakliausius 
NebuVo purvas per 
kad jie nebūtų drėbę 
kų tėvynei į akis.

socialistų 
pralenkė 

buržujus, 
purvinas, 
darbinin-

per šešioliką metų nebuvo 
diplomatinių santikių tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų. Bet dabar san- 
tikiai atsteigti. Ir jis išsi
reiškė, kad diplomatinių

stiprins taiką pasaulyje.
Toliau drg. ’ Litvinovas 

pabrėžė, kad derybos su 
prezidentu Rooseveltu ne
buvo įtemptos* ir susitarta 
buvo labai lengvai. Prisimi
nė, kad Rooseveltas bandė 
įsprausti,, į derybas religi
jos klausimą.

Jis nurodė, kad 
Sąjunga jau virto 
industrine šalimi, 
nepaprastų atsiekimų pra
monės ir žemės ūkio srity
je.

kiama svarbaus politinio 
krizio valdžioje.

WASHINGTON.—Kol kas- vi- 
sos pastangos buvo veltui iš
gauti nuorašą drg. 
liudijimo kongreso komisijoj 
prieš Vokietijos fašistus. Ma
tomai, kongreso komisija ne
nori išleisti į svietą komunis
to liudijimo, kuris parodė tik
rus hitlerininkų tikslus ir kie
tai surišo Fišę ir kitus ame
rikonus su hitlerininkų veiki- 

'mu Amerikoje.

Kompanija su Visokiomis Provokacijomis

Sovietu 
galinga 
padarė

Ponas Calhhn SkubinsTeismą, kad Kuo- 
greičiausia Pasiuntus ■ Jaunuolius Mirtin

DECATUR, Ala. — Per- į 
eitą penktadienį įvyko ašt
rus susikirtimas tarpe tei
sėjo Callahan ir Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
advokato Leibowitz. Teisė
jas pareiškė, kad kiekvie
nam jaunuoliui bus duota 
tik po tris dienas laiko teis
mui. Kuomet Leibowitz už
protestavo prieš tokį pa
tvarkymą ir nurodė, kad 
apsigynimas turi net 150 
liudininkų, Callahan suri
ko; “Aš nepaisau, jeigu 
jūs turėtumėt ir tūkstantį 
liudininkų!”

Leibowitz jau griežtai pa
reiškė, kad tas surašąs, iš 
kurio bus renkama- džiurė, 
yra suklastuotas, kelių neg
rų vardai nesenai įrašyti 
del apgavystės. Ant to da
bar eina smarki kova tarpe 
apsigynimo ię valdžios.

Reikia išnaujo protestuo
ti prieš teisėjo Callahan 
brutališką pasiryžimą nelei
sti jaunuoliams tinkamai 
apsiginti teisme. Iš visko 
matosi, kad valdžia dabar 
bandys ant greitųjų teismą 
baigti ir jaunuolius nuteisti 
mirtin.

MAINIERIAI PRIEŠ KOMPANIJAS UNIJAS
UNIONTOWN, Pa, — 

Šios apielinkes mainieriai 
balsavo klausimą, kokios 
unijos jie nori: kompaniČ- 
nos, aę United Mine Work
ers of Amerika. Milžiniš
ka dauguma nubalsavo 
prieš kompanionas unijas. 
Už United Mine Workers 
paduota 9,929 balsai, o už 
kompanijų unijas 4,045 bal
sai. Iš pastarųjų daugelis

balsavo dėlto, kad bijojo 
nusidėti bosams ir darbo 
netekti. Kompanijos var
tą jo terorą « prieš ’ 
rius. Nežiūrint to, kompa
nijos, gavo skaudų ksmūgį.-

Fašistai Pavogė Darbininkų 
Nuosavybę-

visą šitą provinciją, kuri yra

Liberalų žurnalas “The New 
Republic” (lapkričio 22 d.) 
editoriale rašo apie Chang Kai- 
sheko pastangas sutriuškinti 
Chinijos Sovietus ir Komunis
tus. Jis > karą \yėda jau nuo, 
1927 kietų.’ ‘ žurnalas sako: •

“Šiemet ;kppųįnistų nųslopiniA 
mo kampanija. turėjo būti di
džiausia iš visų. Padaryta di
deli prisirengimai — politiniai, 
militariniai, finansiąiai. Pasi? 
rašyta slapta sutartis su japo
nais, idant Nankingo valdžia 
galėtų savo armiją ištraukti iš 
šiaurės. Pagel bos, gauta nuo 
Jungtinių Valstijų formoje
$50,000,000 vertės kviečių ir i ir žemės plotu didesnė ir gy- 
bovelnos, dalis kurios buvo 1 ventojais skaitlingesnė už visą 
parduota japonams už grynus Franciją...” 
pinigus. Sumobilizuota armi- ■ 
ja smarkiausiam užpuolimui 
ant Sovietų Kiangsi provincijo
je. Bet chinų Sovietai kirto 
pirmutiniai. Vietoj laukus už
puolimo iš priešų pusės, jie' 
pradėjo ofensyvą kitoj Szech-! Nemačijo nei slapta sutartis su 
wano provincijoj, kuri guli toli į Japonijos imperialistais, nei 
viduje krašto. Atrodo, kad jie Jungtipių Valstijų pėnkiasde- 
(Sovietai) baigia užkariauti ; šimt milionų dolerių* paskola.

Kaip atrodo, tai šitas šeštas 
Chiang Kai-sheko užsimojimas 
prieš Sovietus ir komunistus 
centralinėj Chinijoj subyrėjo.

BERLYN. — Fašistų val
džia paskelbė, kad jinai kon
fiskavo 3,500,000 markių ver
tės darbininkų organizacijų 
nuosavybės. Tai bjauri va
gystė.

AMNESTIJA FAŠISTAMS 
KRIMINALISTAMS

BERLYN. — Hitlerio val
džia paleido iš kalėjimų visus 
fašistus kriminalistus. Teisi
na juos tuomi, kad jie papil
dę žmogžudystes vardan fa
šizmo laimėjimo!

NEDAVALGYMAS, SUNKIOS GYVENIMO 
SĄLYGOS, KLAPATAI PAŽEIDĖ DAU- 
GUMOS AMERIKOS ŽMONIŲ SVEIKATĄ
Tiktai Organizuota Bedarbių ir Dirbančiųjų Darbininku Kova 

Galės Išgelbėti Milionus Vargdienių nuo Nelaikęs Mirties; 
Bedarbių Tarybos Turi Pradėti Veikti su Nauju Pasiryžimu

Jaunuoliai su Dainomis Eina ant Pikieto Linijos ir Pakelia 
Ūp? Savo Streikuojančiu Tčvų; Mokytojos Bando Sulaikyt 
Studentus nuo Pikiety, bet Joms Nesiseka 

-- --- "n----
Norwood, Mass.—Darb-i Darbininkai laiko po du 

daviai ir valdžia deda visas 
pastangas, ] 
odos darbininku 
Tam tikslui vartoja bjau
riausias priemones, štai 
veikiausia, pats vienas ske- 
bas sudegino savo automo- 
biliaus' ggftadžių ir apdegi-r 
no stubą, bet tuo pradėta 
areštuoti veiklieji pikieinin- 
kai streikieriai. Suarešta
vo tris darbininkus ir pa
dėjo kiekvieną po $3,000 
kaucijos. Aišku, kad kom
panija tai daro su policijos 
pagelba, kad susilpninti 
streikierių ktjvos frontą. 
Bet jiems tas nepavyks. 
Darbininkai laikysis vieny
bės iki laimės savo reikala
vimus 
pakelti algas.

ATLANTIC CITY, N. J. 
—New Jersey valstijos svei
katos ir sanitariškumo kon
vencijoj kalbėjo Dr. Edgar 
Sydenstricker. Jis yra ty
rinėjimo direktorius Mil- 
band Memorial Fund ir 
Jungtinių Valstijų Liaudies 
Sveikatos 'Biuro Direkto
rius. Šitas valdžios žmo
gus, nors labai atsargiai, bet 
turėjo pripažinti baisią pa- nių tatai atnešė žiaurų ir 
dėtį Amerikos liaudies svei- žalingą išbandymą.’’ 
katos. Jo prakalba buržua-

Toliau daktaras sarkas
tiškai pajuokė tuos, kurie 
blofina, kad depresija pa
taisė žmonių sveikatą. Jis 
sakė: “Diržo suveržimas, 
sugrįžimas į taip vadinamą 
protingesnį ir paprastesnį 
gyvenimą ir abelnas susi- 
kietinimas atneįė naudos 
tiktai saujalei Amerikos, 
žmonių, bet daugumai žmo-

• 11.* 1 V — V • •

Jau jeigu buržuazines val-
az.ia ucua viotto susirinkimu kasdiena. Visas Klnlyos.e laikraščiuose pasi- džios svejkatos įstaigų šu- 
kad sulaužyti veikimas atsibūna lietuvių |™de tlk trumPose Pastabe-!lai šitaip išsireiškia, šitaip 
liukų < streiką, sve taiųė j . 7 . nefyegal užslėpti tos nęlai-

žvalgas

Mėsmyčiy Darbininkų

ST. PAUL, Minn. — Pui- 
Į kiai kovos lauke laikosi šio 
miesto mčsinyčių darbinin
kai. Visos tos 
dirbtuvės uždarytos, 
panijos parsigabeno 
bet neturi prityrusių 
ninku, todėl negali 
paleisti. Darbininkams va- 

. v. . ... [dovauja revoliucinė unija.
Pripažinti uniją ir Amerikos Darbo Federaci. 

jos unijos vadai deda visas 
Darbininkai pareikalavo pastangas, kad savo kelis 

miestelio “seleCtmanų”, kad ■ pasekėjus suvedus į dirbtu- 
būtų visai išvaryti iš mies
telio kompanijos pasamdyti 
ir iš kitur atgabenti gengs- 
teriai. “Selektmanai” sutL 
ko sušaukti savo specialį 
susirinkimą ir svarstyti ši- 
|tą klausimą. ••• - : ( ?
-; Keturių darbininkų strei- 
kieriių teismas atsibus ; lap- 
kričioi 27 d, Jie i kaltinami-! 
neva -sumušime skebų. • / > ;

Mokyklos irgi < užrikiuo- 
tos prieš streiką, nes moky-i 
toj os prade j o: drausti moki- - 
niams eiti į pikiėto liniją. 
Bet pažangesni mokiniai 
nepaiso mokytojų draudi
mo. Iš mokyklos tiesiai ei
na į pikieto linijas ir dai
nuoja kovingas dainas. Tas 
priduoda darbininkams ge
resnio ūpo.

Darbininkui kerštas prieš 
kompaniją padidėjo nuo to 
laiko, kaip jinaį importavo 
(įgabeno) profesionalų gen- 
gsterių būrį. . .

Dr. Syhdėnstricker* pa- nfes liaudies sveikatai,' kO- 
i reiškė, kad krizis “pažeidė kią atnešė depresiją^ tai 
! sveikatą daugumos žmo- ką jąu kalbėti apie tikrą 
nių.” Tai labai atsargus pa- padėtį. Darbo liaudies svei- 
sakymas, bet jis reiškia la- kata žudoma!

Streikas Eina Gerai bai daug. Jis reiškia, kad!
_____  šis krizis, ši bedarbe jau ap-

— - - --- --- - i. įgadino sveikatą daugumos banti darbininkai turi orga-
i žmonių, tai yra, darbo žmo-1 nizuotis ir kovoti prieš alkį, 
nių masės. O galo nesimato. Reikia reikalauti, kad kapi- 
Krizis tebesitęsia , toliau talistai ir jų valdžia maitin- 
ųaikindamas liaudies svei- Į tų tuos milionus, kuriuos 
katą, desėtkus milionų žmo- išmetė iš darbo. Be kovos, 
nių varydamas arčiau prie laukia mus visiško sveika- 
kapų be laiko! tos sunaikinimo ateitis!' ’

Kur išeitis? Išeitis tėra 
viena. Bedarbiai ir dar dir-

pramonės 
Kom- 

skebų, 
darbi- 
darbų tos sunaikinimo ateitis!

Kruvini Mūšiai Tarpe Miršta Politiniai Ka- 
Kantono ir Fukien s liniai Jugoslavijoj

ves ir pavertus juos ske- 
baiš, bet pikietas eina die
ną ir naktį ir streiklaužių 
pastangoms nesiseka.

Sunkiosios Pramonės 
, Gamybą vėl Sumažėjo

praneša, kad per 
mėnesį Amerikos 
pramonės gamyba 
daug žemiau už 

mėnesį. Taryba

WASHINGTON. — Fe
deral Reserve Taryba savo 
raporte 
spalių 
sunkios 
stovėjo 
rugsėjo
taip pat pastebi, kad tai ne
paprastas dalykas, nes ki
tais metais kaip tik spalių 
mėnesį esti gamybos pakili
mo sezonas.* • Šiemet išėjo 
atbulai. O tas tik parodo 
tolimesnį krizio augimą.

Imant nuošimčiais, gamy
ba plieno, anglies, audimo, 
apvalų buvo mažesnė per 
spalį ant 7 nuošimčių.

SHANGHAI. — Gautas 
pranešimas, kad jau prasi
dėjo mūšiai tarpe Kantono 
valdžios spėkų ir” naujos 
Fukien valdžios. Kantonas 
palaiko Chiang Kai-sheko 
pusę. O Nankingo valdžia 
pripažįsta, kad'į Fukieno

BELGRADAS. — Jugosla
vijos kalėjime Mitroviza ran
dasi 196 politiniai kaliniai 
darbininkai. Jie paskelbė al
kio streiką. Iš jų 30 taip su
silpnėjo, kad atsidūrė ant mir
ties patalo ir tapo nugabenti 
į ligoninę.

valdžios rankas pateko ke- Darbininkės Pasmerktos ■ 
turi kariniai laivai. Alkiui jr Prostitucijai ■'

WASHINGTON. — Vie- 
šųjų Darbų Direktorius po
nas Hopkins pripažino, kad 
šiandien prie valdžios pa
šalpos darbų dirba apie 
75,000 moterų. Daugiausia 
esančios profesionalės mo
terys, kurias krizis išmetė 
iš jų profesijų. Bet jų už
mokestis. tesiekia $9 į savai
tę. Tuo būdu tos moterys 
sublokštos į didžiausio var
go padėtį, nes argi gali 
žmogus šiandien žmoniškai 
pragyventi iš devynių dole
rių ir dar sunkiai dirbti.

ORLAIVIO NELAIMĖJE 
l ŽUVO 3 ŽMONĖS .

OTTAWA, Ill.—Transpor- 
taeijos orlaivio nelaimėje 
lapkričio 24 d. užsimušė 
trys žmonės—du orlaivinin- 
kai ir vienas pasažieris. Or
laivyje įvyko eksplozija ir 
supleškėjo ore į pelenus.

BERLYN. — Visąi naujas 
dalykas atsirado fašistinėj Vo
kietijoj. Hitlerio valdžia įstei
gė koncentracijos stovyklas 
delei darbininkių moterų, ku
rias suareštuoja už revoliucinį 
veikimą. (Daugiau žinių 5 pusi.)
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Antras Puslapis

ĮDOMUMAITR U M PM E N O S
kalbant

MONTREAL, KANADA

TYSL1AVA ATSAKO
SUSI

buvo jau negyvas

Sovietų Sąjungoj yra virš IŠ LIETUVOS
Vagystės Vis DidėjaI Jau Nepasitiki Valdininkais

DAUGIAU ATGARSIŲ

Rusų Medžiai Klaipėdoj

a turėti gerus

prieš

Pereitais metais Sovietų 
Sąjungoj buvo apie 16d mi- 
lionų žmonių. Jeigu $ią va
sarą, kaip sako “Tėvynė”,

tai jau- būtų pasilikę 
negu 150 milionų.

patš” visuomet' šaipydavosi 
iš savitarpinio lavinimosi.

toj” bedieviškoj Rusijoj, bet 
“palaimintoj” katalikiškoj 
Lietuvoj. .

veiklu- 
reikia 

narius^ 
veik-

neesąs politiku, o tik rašytoju ir dar nebent kokiu, bet 
panašiu Bernard Shaw! Bet tas pats Tysliava apie poli
tiką mėgsta tauzyti, dažnai labai neišmintingai, naiviai!

Kitais žodžiais, Tysliava žodžių debesyse* bando pa
skandinti klausimus ir jų esmę. Gal ir atsiras tokių, ku
rie jam patikės, bet blaiviai mąstąs žmogus (tuoj aus pa
matys, kad čia yra kur nors pakastas šunytis; kad p. 
Tysliava yra įkišęs nagutį.' tam tikrą vietą, ir dabar 
sarmatijasi ir bijosi atsistoti kaip vyras ir atsakyti į 
klausimus aiškiai ir atvirai.

Išvažiavo Barbusse
NEW YORK. ■

\ Klaipėdoj streikuoja siu
vėjai del palaikymo savo se
nų ;algų. Mat, darbdaviai 
paskelbė algų sumažinimą, 
tai visų didžių įmonių dUr- 
bininkai sustreikavo.

Tikrai Manoma Įtaisyti 
Plaukiojančius Dokus 

Orlaiviam

Ką Daro. Kauno švaros 
' Komisiją?

ŠAUKIAMA SOVIETŲ SĄ
JUNGOS KOMPARTIJOS 

. KONVENCIJA

Tas viskas rodo, kad pri
valome lavinti naujus kad
rus kuogreičiausiai. Drau
gai, rašineją mūsų dienraš
čiams, turį gabumų ir noro 
rašyti, lavinkitės. Pasi- 
spauskite, pasimokinkite lie
tuvių kalbos gramatikos ir 
politinės gramatikos — 
marksizmo ir leninizmo. 
Mums reikia darbininkų!

MASKVA. — Išleista ofi- 
cialis šaukimas Sovietų Są-. 
jungos Komunistų Partijos 
kongreso, kuris įvyks sau
sio 25 d. Tai bus septynio
liktas iš eilės kongresai. Iš 
paskelbto dienotvarkįo ma
tome, kad draugas Stalinas 
duos raportą iš. atsiekimų 
per pirmą penkių metų pla
ną ir laimėjimus antram 
penkių metų plane.

sta- greit: šovinys; užsilai
kęs laivo įviduj; sprogsta us 
kelių sekundų, suardyda 
mas laivo vidų.
/ Vis tai daroma
apie “nusiginklavimą.

Kadangi pereitą vasarą 
valdininkai išvogė iš Kauno

/ Anglijos imperialistai 
džiaugiasi, kad ten tapo iš
rasta ir sėkmingai išbandy
ta stipriausias šovinys 
(“kulka”). Ji lengvai per-' 
lenda per 16 colių storio 
plieninę sieną. Bandymai 
buvo daromi iš karinio lai
vo 16-kos colių storio ka-1 
nuolės. To šovinio vidus 
užtaisytas. smarkiai sprogs
tama medžiaga. Ir kas im
perial istiniam žudikam 
svarbu, tai kad tas šovinys, 
atsimušęs ir perlindęs sto
rą laivo sieną, dar nesprog-

revue”, ir t. t.
Toki tai poeto “atsakymai”. Jie nėra atsakymai! Tys

liava bando aiškintis, koliotis (negražiai, piemeniškai 
koliotis), bet tie “aiškinimai” jį tik labiau įklampina, ir 
dalykus aptemdo. Girdi, poeto sostinė “tik jo paties šir
dis.” Jis, girdi, ne politikas, o tik poetas ir dargi geras 
poetas (kas kitas tam gyvulėliui pakels uodegą, jei ne jis 
pats!) Ana, girdi, Radeksas buvo Varšavoj ir net savo 
straipsnius trašė vietiniam laikraščiam, “bet ką jis ten

Pas mus yra kalbančių, kad 
pernykštis ALDLD vajus bu
vo “fluktuacija,” priimant 81 
naują narį ir todėl, esą 
linga, nes jie nesirodąĮ d. V. Kapsuko iškeltus klausimus, pilsudskinis-sme- 

toninis demokratas p. Tysliava duoda neva atsakymus.
Taip, Tysliava buvo Lenkijoj—1928 metais, kviestas 

“lenkų rašytojų”, kurie jį “priėmė labaį maloniai”, bet, 
girdi, jis nekalbėjęs, nepripažindamas jokių politinių 
konfliktų tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Į klausimą: “Iš kt(r paėmei Tamsta pinigų kelionei į 
Varšavą?”,p. Tysliava atsako, “Dabar jau gerai rie,atsi
menu.” O jei jis pagaliaus ir atsimintų, tai vistiek ne
sakytų, “nes čia ne jo (Kapsuko) biznis.” Esą, “kai man 
reikia važiuoti, tai aš, paprastai, jų pasiimu iš savo kel- būtų išmirę 12,200,000 ba 
nių kišeniaus,” Turėdamas tokias plačias ir mielaširdin- du, 
gas kelnes, Tysliava, kaip pasirodo, galėjo neblogai po i mažiau, 
Lenkiją važinėtis ir su pilsudskininkais “vienyti Lietu-f Bet ką matome? Šiandien 
vą su Lenkija

Į d. Kapsuko klausimą apie tą garsųjį Paryžiuje leistą į 165 milionai gyventojų! Tai 
“lietuvių ir lenkų tautų susiartinimui įkirtą žurnalą/ 
ir kas davė to žurnalo leidimui pinigų, klausiamasis at 
sako: “Ne mes jį leidome, ne mes ir atsakome...” Gir

Šolomskui. Kiti tūli drau
gai, dirbą mūsų redakcijo
se (tiek “Laisvėj”, tiek 
“Vilny”), taipgi ne visi jau
čias 100 nuoš. gerai fiziškai. 
Del to dažnai tenka nuken
tėti mūsų laikraščių turi
niui. . .

Įdomus Radinys
Daugirdų kaime, Krokia

laukio vai., gyventojas Ur
bonas, \alydamas šulnį, ra
do rusų pulkininko Andrie- 
jevo išrastą 1911 metais 
kompasą. ' Kompasas bron
zinis, atrodo dar kaip nau
jas. At kompaso padaryta 
užrašas, kad tokie kompa
sai buvo išleisti tik trys, 
kurių vieną turėjo pats pul
kim Andriejevas, o likusius 
du kiti augštieji rusų ka
riuomenės valdininkai.

Rašytojų Grupė Važiuoja į 
Decatur, Alabama

NEW YORK. — Del tė- 
mijimo Scottsboro jaunuo
lių teismo iš New Yorko va-» 
žiuoja į Decatur grupė ra
šytojų. Jie seks teismo ei
gą. Rašytojus siunčia Poli
tinių Kalinių Gynimo Na- 
cionalis Komitetas.

Laivu 
“He de France” šeštadie
nį išvažiavo atgal į Franci? 
ją draugas Henri Barbusse. 
Jisai čionai apvažiavo su 
prakalbų maršrutu, kurias 
rengė Lyga Kovai 
Karą ir Fašizmą.

Šiomis dienomis d.1 Tau
ras pasitraukė iš redakci
jos keletui mėnesių'patai
symui savo sveikatos. Jo 
akys ėmė smarkiai silpnėti. 
Drg. Bbvinas, kuris jau dir
ba “Laisvėje” nuolatos, dąr 
vis . nėra 
sveikatoj.

Spalio 10 d. naktį piktada
riai įsiveržė Krasausko Juo
zo tvartan ir pavogė 14 žą
sų ir 2 antis; iš ūkininko 
Weselgos tvarto šorus.

Daugirdų kaime išplėšė 
V4 Kazlausko du avilius bi
čių ir medų pavogė. Anto- 
kolio kaime naujus šorus 80 
litų vertės.

’ Maštalierių kaime naktį 
iš pil. T. Buzūno pro la^- 
gą pavogė kibirą ihedauš iš 
kamaros. Suimtas J. Bru- 
sokas ir B. Armanavičius, 
pas kuriuos rasta pavogtas 
medus.

Bjauriai Ištvirkauja
ALYTUS. — Spalio 8 d. 

Al. Baranauskas, ’ 25 metų, 
ir S., Balevičius, 20 m., išsi
vedė /pasivaikščiot mergi
nas, vieną. 171, metų, ikitą-r 
15-kos. Nusivedę nuošaliai 
nuo gyvenamų namų pavar
tojo žiaurų užpuolimą. Va
resnioji ištrūko ir pabėgo, 
o., jaunesniąją abu ištvirkė- 

pilnoj, normalėj Jiai išgadino.; Kaltininkai 
Drg. Tauro vie- suimti ir • sėdi kalėjime iki 

tą prisieis užimti d. D. M. tėišmo.^ • -«>

Pastaruoju ; laiku Kauno 
kepyklos taip “švariai” pra
dėjo kept duoną ir, bulkas, 
kad visai ne naujiena val
gant, rast papirosų galus, 
degtuką,; sagutę, šniūrą 
arba plaukų ^Itioštą, Kažin, 
ką veikia švaros ir sveika
tos “saugotojai”?

Nesikišk, Kuomet du Pešasi
Utenoj susiyaidijo du ru

sai ir smarkiai barėsi; vie
nas jų net medžioklinį šau
tuvą švaistė. Ūkininkas 
J. Šiaudinis priėjo prie jų. 
ir, matyt,^norėjo perskirti. 
Bet tuo tarpu rusas šovė į 
savo priešą, ’"bet pataikė 
ūkininkui šiaudinui ir pa
guldė anfr vietos.

Įdomus Įvykis
Kaune leidžiamas laikra

štukas “Žinovas” praneša, 
kad Kaune pas teismo tar
dytoją iškelta įdomi byla. 
Tūlas pilietis patraukė at
sakomybėn tarnaitę, būk ji 
už^rėtus lytiška1 liga jojo 

sielojosi vienuolikos metų berniuką; 
Tąčiaus, kadangi kunigai visuomet kuris turėjęs lytiškus santi- 

kids su minėta tarnaite.
Tas dedasi ne “prąkeik-

geldą aliejaus 
ungurį, dėjo verdantin alie
jum Ji laikė žuvį už gal
vos ir kaip tik įdėjo ungu
rio uodegą aliejun, tas 
smarkiai susivyniojo ir 
įkando Angelinos pirštą. 
Moteris pradėjo klykti ne
savu balsu, labai persigan- 
dus. Susirinkę svečiai, ku
rie laukė ungurio kepsnio, 
šoko jai pagelbon; kilo di
delis sumišimas. Pribuvo 
net ir policija ant to lermo. 
Pašaukta ir ligoninės veži
mas. Gydytojas aprišo 
smarkiai apkandžiotą pirš
tą ir davė moteriai gyduo
lių nuo nusigandimo.

Svečiai išsivaikščiojo ir 
taip užsibaigė ungurio po- 
kilis.

“Tėvynė” suranda, kad 
Sovietų Sąjungoj “žuvo apie 
200,000 kalinių.” Andai ji 
paskelbė, būk Ukrainoj žu
vo 12-ka milionų žmonių... 
iš bado. Keista, kad šiuo 
tarpu skaitlinė tokia mažy
tė. Argi tai sunku buvo 
parašyti dar vieną cifrą ir 
jau būtų buvę keli milionai.

Nepąsopsta tiems ' žmo
nėms liežuvis nuo tų melų 
ir kvailybių!

nutrea tto eecon ciase matter March 11. 1*24, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 8, 187*.

Cleveland© “Dirva” šito
kį pageidavimą reiškia:

Ko mūsų tautoje labiausia 
reikia tai žmonių su pinigais, 
kurie apie knygas nieko ne
nusimano, bet norėtų paremti 
jaunus rašytojus' neklausinė- 
jant apie jų raštų turinį.
Tokių .žmonių, tenka pri

minti “Dirvos” redaktoriui, 
pas lietuvius proporciona- 
liai yra ne mažiau, negu 
kurioj kitoj tautoj. Vienu 
iš tokių buvo žmogus, ku
ris pradėjo leisti pačią 
“Dirvą” ir leido Karpavi
čiaus “raštus.” Bet kam iš 
to- nauda? Patys fašistai 
sarmatinaši tų raštų!

LAISVĖ, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE. Ine..

•very day, except Bunday, at 46 Ten Eyck Street. Brooklyn. New York

Senstame, draugai. Be 
to, laikraštinis ir organiza
cinis darbas išsemia daug 
pajėgų. Tas priveda prie 
susinervavimų, < kai-kada ir 
bereikalingų met susipyki
mų pačiam 'veikime. Gi re
zervų, iš kurių galima būtų 
bile kada pasirinkti tinka
mas redakcijos darbui drau
gas, turime mažai. Nemo
kėjome priauklėti gerų ka
drų. Seniaus ant savitar
pinio lavinimosi—numoda
vome rankomis. Prūseikos 
laikais tasai darbas buvo 
labai paneigtas,. nes “jis

Spalio mėnesį du Sovietų baigt kelionę 
laivai atvežė Klaipėdos valdžia tam pritaria 
dirbtuvėms apdirbti me
džio. Dirbtuvės jau rengė
si užsidaryt, neturėjo dar
bo, bet atvežus Sovietų me
džio, darbas vėl pradėjo eit

Ekonominiu atžvilgiu Amerikai ypač na 
santikius su Sovietų Rusija, šiąndien Jungtines Amerikos 

Valstybės priverstos jieškoti didelės rinkos savo gaminiams, 
kurių perteklium ji serga jau daugelis- metų.

Tai, ot, beveik ir lietuviškų laikraščių, politiniai prie
šingų Sovietų Sąjungai ir komunistiniam judėjimui nuo
monės. Kunigų spauda, tenka pasakyti,' ilg 
prieš pripažinimą 
eina su valdančiąja klase, išnaudotojais, tai ;kaip ji pa
daro, taip paskui esti jai priimtina ir gera?

Sovietų Sąjungos pripažinimas atidaro kelią plačiam bizniui.
Toliaus, editoriale, Prūseika persergsti buržuaziją:

Tik nereikia perdaug įsisvajoti. Bus biznio už milionus, 
bet nebus už bilionus.
Tame pripažinime Prūseika nieko daugiau neįmato. 

Kodėl? Todėl, kad jis politiniai žabalas. Niekur ko
munistinė spauda nesidžiaugė,, kad “pripažinimas atida
ro kelią plačiam bizniui.” Tai buržuazijos vyriausias 
argumentas. Komunistų argumentas (ir tai yra realus, 
teisingas) tas, kad,Sovietų Sąjungas stiprėjimas, socializ
mo sėkmingas budavojimas, iš vienos pusės, ir kapitaliz
mo baisus krizis—iš kitos, privertė Ameriką pripažinti 
Sovietus. Bet ne Prūseikom tas suprasti!

Fašistų “Vienybė”, kaip ir Prūseikos “Gadynė” gieda 
tapačią giesmę: '

Kitas ddlykas—-jaunimas, 
čiagimis jaunimas* Jis tu
rėtų duoti mums veikėjų- 
redaktorių. Politiniai pra
silavinusių čia augusių 
draugų jau šiek tiek turi
me. Bet .jiems toli gražu 
neužtenka lietuvių rašybos 
pažinimo. Dėkime juo dau
giau pastangų, kad pralavi- 
nus tuos draugus. Kuris 
jaunuolis turi noro ir talen
to rašyto j auti — telavinasi. 
O mes tokiam padėkim, 
kiek tik drūti!

R. M.

Kaip tik tapo orlaiviai iš
tobulinti ir vienas kitas jau 
perskrido Atlantiko vąnde- 
nyną, įvairūs inžinieriai 
pradėjo galvot, kaip pada
ryt viduryj Atlantiko van- gius 
denyno , orlaiviam apsistoji- į 
mo stotį. Buvo paduota j 
įvairių planų, įvairiausių su- j 
manymų, bet vis pasirody-1 
davo negalimu daiktu įvyk
dyt gyvenimam

Dabar inžinierius Arm-! 
strong jau padarė galutinus, 
planus ir sako, kad tai ne 
svajonė, o greit gali būt j 
tikrenybė,—tai didelės plau- i 
klojančios platformos, tai 
yra orlaivių apsistojimo 
vietos. Jis mano, kad to
kių vidur - jūrinių “dokų” 
reikės pabudavot ne vieną 
ant kelio tarp Amerikos ir 
Europos. Ten laivai pris-, 
tatys benzino ir kitų reik
menų orlaivių kelionei. Or
laivis galės nutūpt ant to
kios plaukiojančios platfor
mos, “pasilsėt,” pasiimt 
kas reikia, ir vėl pakilt 

Amerikos 
, ir ža

da paskirti tam tikrą sumą 
pinigų.
Vis Del Didesnio žmonių 

žudymo

SUBSCRIPTION BATES:
•nlted Btetes »er yeax---------$6.00 United States, six months... .12.6*

Brooklyn, N. Y.» sei year... .$7.0* Brooklyn, N. Y., six months.. .$3.60 
’oreiim countries, per year...$7.00 Foreign countries, six months..$3.60 
«nad» and Brazil, par year. $6.0* Canada and Brazil, six. months $2.60

Susi- 
dalis 

i naujų narių, negu senų. į Ta$ 
Angelina prišildė didelę .pats ii- darbe, 'štai naujas 
1J“ -1--- . Ip paėmus rys drg. J. Klusis, važinėda

mas darbo jieškoti, gauna, p. 
p r e n u m eratąs “Darbininkų: 
žodžiui” ir aukų $3.80.

Drg. J. Puodžiūnas, taip pat 
važinėdamas freitu, gauna du’ 
prenumeratorių “The Work- 
er’iui” ir du “Young Work- 
er’iui.” O kuris iš senųjų nfc- 
rių tiek padarė, būdamas afit 
vietos, nesulyginamai geresnė
se sąlygose?

Jeigu ir čia, mieste, buvb 
gauta po 10 ir 13 prenumera
tų “D.Ž.”, tai gauta naujųjų 
narių. O seniai po vieną ar
ba nei vieno. Tas pat ir 
su pardavinėjimu literatūros 
vietoj. Jei kiek parduodama 
angliško bei francūziško laik
raščio arba kad ir “D.Ž.,” tai 
tik tiek, kiek naujieji nariai 
parduoda. Naujieji nariai 
gauna prenumeratų “Laisvei” 
ir “Vilniai,” o senieji nekurie 
patys atsisakinėja, nebeatsi- 
naujina savo prenumeratos....

Politinio lavinimosi mokyk
lėles lanko irgi tik naujieji 
nariai ir noriai, lavinasi. Gi 
senųjų nei vieno. (Turbūt jie 
jaučiasi viską žiną.)

štai kodėl nekaip atrodo ne 
i kuriems seniams nariams ne- 
imažas gavimas naujų veikėjų, 
hes pastarieji “bytina” šentio- 

sarmKtą jiems daro.
žinoma, didelė dalis Iš nau

jųjų narių neparodė 
mo. Bet čia ne juos 
kaltinti, o senuosius 
kad nepadarė naujųjų 
liais.

Meskim šalin tą klaidingą 
baimę “fluktuacijos” ir šiame 
vajuj padirbėkime gauti ne 
mažiau, naujų narių, kaip per
nai kad gauta.

Žagaras.

Atgijęs Ungurys, Įkando 
Moterei Pirštą

Šiomis dienomis vienas 
vyras sugavo septynių sva-’ 
rų ungurį užlajoj Sheeps-1 
head Bay, Brooklyne. Par-/| 
nešęs namo savo šeiminin
kei, Angelinai Būro ant 
Cropsey Avė., prašė paga-l 
mint ungurį vakarienei, o 
jis užsikvies savo draugus rinkimuos 
cnt- < mnrmvnzavirLC. T Tm m-i t.ttC I VlSUl klaidinga,

rinkimuos esti didesnė

Aną dien mes padavėme nuomonę Chicagos-menševi
kų organo Sovietų Sąjungos pripažinimo klausimu. To 
laikraščio išvada ta, kad Sovietų Sąjunga už pripažinimą 
“išsižadėjo komunistų.” Ji buvo sukritikuota ir parody
ta, kad tas žmogus, kuris taip rašė arba nežino dalykų 
stovio arba tiksliai iškraipo faktus.

Chicagos kunigų “Draugas” kitaip dalykus aiškina. 
Jis suranda, kad ne Sovietų Sąjunga išsižadėjo komunis
tų, bet Amerikos kapitalistai vertė Washington© valdžią 
pripažinti “materialiniais sumetimais”.

Sovietų šalininkams pasisekė, rašo jis, šio krašto vyriausy
bę įtikinti, kad šis pripažinimas Amerikai bus labai naudin
gas prekybos atžvilgiu.

Vadinasi, kunigai išmintingesni šiuo kartu pasirodė 
už Grigaitį (Apskritai, Sovietų Sąjungos klausimais Gri
gaitis visuomet pasirodė žioplai. Jis, mat, baisiai įsiutęs 
ant darbininkų valdžios ir šalies, todėl, rašydamas apie 
Sovietų Sąjungą, negali susivaldyti ir išsinarina iš lyg
svaros; jis paprastai rašo taip, kaip, norėtų, kad būtų).

TaČiaus “Draugo” redaktorius suranda, jog
k „JĮ * s ' •«..

laikąs, parodys, kad šis sovietą vyriausybei' paskelbtas pripa- 
žiąįmąs, bus didžiausia Amerikos klaida. Santikiai su bplševi.- 
kaią pasirodys nepakenkiami. O šią klaidą atitaisyti nebus 
taip lengva. r . ,

Prtiseikinių organas, kaip ir tinka tos rūšies laikraš- 
jjHiii^sūrįnka:

Kanados vyskupai turėjo 
konferenciją ir išleido pa
reiškimą, skelbdami, kad 
Kanadai grūmoja komuniz
mo pavojus. “Šis pavojus 
ima pasireikšti, kada nema
žas krašto intelektualų skai
čius ima linkti prie radi- Rotušės savivaldybės kasą, 
kalų šūkių ir žadėjimų,” sa-■ apie 100,000 litų, taipgi, ir 
ko kunigų “Draugas.” Tai kitose valdiškose įstaigose 
tiesa, bet ar kunigai ir vys- įvyko svarbių pinigų vogi- 
kūpai suturės tą pavojų ? . mų, tai dabar savivaldybės 
Jie klysta, jei taip mano, '.kasą saugoja šauliai. Sako- 

--------  ' '• ma, būrmistras Graurogkas
Vienas laikraštis rašo: ; pasamdė šaulius, kurie, ap-
Paskutiniu laiku labai gerai siginkl^vę, dieną, Įr , naktį 

i pradėjo jaustis dvarininkai, 'Stovį įprie. kasps.
kuriems grąžinami miškai už i 
nusavintas žemes. 1 Tūo .tar
pu Panevėžio apskr. dvarinin
kam jau grąžinta 900 hk. miš
ko. Dvarininkai pateikinti. 
Mišką veik visi stengiasi par
duot.
Ar neaišku, kieno reika

lus gina ir kam tarnauja 
Lietuvos fašistų valdžia?
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veikalus ; vaidinti išanksto. •

BIURAS.—šis biuras vei-

Menininkams Laiškas iš Kanados

va-’

iš-

TEATRO KLIU B AS

Reporteris.

nedeldienį Teatro
/Iš Augau, Skubėjau, Bet Kam?

Liepa.\\

J

Dirba ryte farmerys, 
Ėėdą ėda—kur arklys? 
Vyti poną reik pradėt, 
O draugai ateis padėt.

grupė 
sutei-

Jau'tave šaukia į barikadas 
Stoį ‘ prieš engėjų gaujas, 
štąi Kompartija tavo vadas. 
Ir Rytuose Pasaulis Naujas.

verta kiekvienam 
kuris £ik domisi

Nemanyk^ kad storpilvis 
Tau malonę suteiks;
Jis tau retežius kala -
Ir tavo laimę prakeiks.

Vyras-vyrui farmerys, 
Ryte kelia, kaip gaidys: 
Eina streikan prieš tfustus, 
Sau atgaut darbo vaisius. «

Ryte kelia farmerys, 
v Reikia jau kinkyt arklys.

Veža ropes jis paduot, 
Kad tik skolas atiduot.

Ponas skolų reikalaut 
Joja raitas, kad atgaut... 
Nėra pelno—farmerys, 
Jis be grašio,—ką darys?

Pab.usk, vargše, apsidairyk; 
Griebkis už ginklo, šviesos. 
Mirti badu atsisakyk;
žengk reikalaudams tiesos.

Sėja, dirba, kaip arklys, 
Bet nemato, kiek pelnys:
Gali vėtra išdaužyt, 
Kaitri saulė išdžiovyt.

te- 
ir

kad tie vaikai aiš- 
neišrodo į pabėgė-

jų 
ži-

prietaisus liejimui 
policija jau nugali 
lieka areštuoti.

Sutarta, 
jau kelyje tavoriniu traukiniu, 
merginą, kuri vaikino drabu-

bendrai kovon stosi, 
ir sau ir jiems.

Miškų Darbininkas.

teisėją, kuris jaunuolius neteisia už 
duoda darbus, 

Teisėjas, tai da- 
Iki “šiol buvo blo-

nebus,” taip kalba 
tėvams ir vaikams.

“žmonių sko- 
tvarkos neti-

Amerikos Farmerys
Anksti ryte, kaip gaidys, 
Kelia dirbti farmerys— 
Laukas arti reik skubėt, 
Laikas grūdus jau pasėt.

Tu pats sau laimę iškovosi 
Kartu su darbo žmonėms: 
Kuomet 
Laimėsi

du vaikai ir 
Visi apie 14-15 'metų, kiti jau su- 
Vaizduojama, kaip vaikai žaidžia

Vieni sakė: “Meskite 
nereikalingos.” Kiti:

*

Pabusk, Varguoli, Apsidairyk
Pabusk, Varguoli, apsidairyk;
Naujus retežius tžtu kala...
Skubiai sųkrusk, prasiblaivyk,
Išgirsk kovotojų • signalą. »

«
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Brangūs Draugai:
Jau gana senai jums laišką berašiau. Taip- 

9 gi į meno skyrių nieko neparašau. Tam yra 
rimta priežastis: tai, būtent, ta<\ ' d taip aš 
esu užsivertęs organizaciniu daruti, kad nėra 
kada nei plunksną imti į rankas.

Choras, Dramos Grupė, Vaikų Draugijėlė, 
taip, kad viską reikia žiūrėti, judinti, raginti 
ir pačiam dirbti, kad darbas nesustotų. Kas 
antras sekmadienis laikom perstatymus arba 
koncertus-, tai reikia gerai skubintis, kad pri
rengus programą visam vakarui.

Bangos Choras laikosi vidutiniai. Daugu
moj senas dainas dainuojam, naujų mažai mo- 
jkįnamės. Dramos Grupė smarkiai veikia, tris 
veikalus jau suvaidinom, kiti penki yra ren
giami ir daromi prisiruošimai. Taipgi visa 
eilė monologų, diologų ir kitų scenos smulk
menų ruošiama, šį žiemos sezoną nustatytas 

E* planas surengti 1G programinių vakarų, dalis 
jų bus užpildyta koncertine programa, o kita 
—vaidyba. Taip, kad numatoma perstatyti
apie šešiolika veikalų. Tai toks mūsų darbo 

planas šią žiemą. Visai neabejotinai manome, 
kad išpildysime.

Prisiųskite apie 20 kopijų dainos “Sveiki 
Gyvi Draugai.” Mėginsim ją mokintis.

Dar mums reikės šią žiemą gauti apie aš- 
tuonius scenos veikalukus. Pamatę jūsų skel
bimą “Laisvėje”, iš jų pasirenkam kelis ir 
prašau prisiųsti šių veikalukų po vieną kopi
ją: “Darbas Laimėjo”, “Buožės,” “Prie švie
sos”, “Rankos šalin” ir “Mes Alkani.”

Noriu susipažinti su virš minėtais veika
lu. lais, gal su jais galėsim pasinaudoti.

Parengimus rengiame sekmadieniais. Įžan
gos neimame, tačiaus sutraukiame gana daug 
žmonių. O tai labai svarbu. Kaip veikia 

• amerikiečiai?

Tai taip rašo mūsų draugai iš Kanados. 
Kaip matome, tai jie labai toli pralenkę mū
sų veikimą meno klausimais... Jie vaidina 
veikalus kas antras sekmadienis^ Veikalų jie 
jau pastatė kelis, o mes kai kuriose koloni- 

$ jose dar nė vieną nevaidinome. Jie kalbą apie 
< Šešioliką suvaidinti veikalų vienoje kolonijoje!

Na, kįęk mes suvaidiname?
* Be to, draugai veikdami, duodami veikalė

lius, pritraukia publiką prie mūsų judėjimo. 
Todėl ir mes pasimokinkime iš jų ir vaidin
kime daugiau veikalų.

V. Bovinas, ALPMS Sekr.

Judžiai-T eatrasKomedija 
■■ Apžvalga
“WILD BOYS OF THE ROAD"

Tuo vardu dabartiniu laiku eina kalbinis 
judis New Yorko teatruose, šis judis ga
mintas Amerikoj. Kūrinėlis panašus į So
vietų judį, kuris taip pat apie vaikus buvo 
rodomas Amerikoj. Vienok šiame judyje iš
vada, pats turinys veikalo,- yra toli gražu 
ne tas, kuris buvo Sovietų gamintam judyje.

Sovietų judyje vaikų klausimas išsiriša so- 
| •» cialistine kūryba, socialistine visuomene, kuo- 

'met Ąmerikos vaikų klausimas baigiasi teis
me, “geru” teisėjo patarimu ir “širdingumu.” 

Bet judžio turinys ’ visgi pasako dalį šių 
‘ dienų ‘ padėties. Niekam nėra naujiena, kad 

Amerikoj dabartiniu laiku yra tūkstančiai 
vaikų bedarbių tėvų, kurie neturi namų, vaikš
čioja miestas nuo miesto. Paskiaus kiti va
rinėja, prašinėja išmaldų ir tt. Kita dalis jau- 

^lameČių vaikučių nuo pat fyto Iki vėlumos, 
/ uždarbiauja, valydami praeiviams batus. >

Judis “Wild Boys of the Road” pasako tik 
labai mažą dalelę tiesos apie vargdienių vai- 
kus. Veikalas darytas daugiau 
niui”, o ne teisybės jr socialės

j&f kūmo nušvietimui.■f .Vyriausiais charakteriais yra
mergina.
augesni.
smagiai, kuomet jų tėvas dirba—yra namai, 
automobilius ir garadžius. Vaikas žaidžia. 
E»et ateina bedarbė, tėvas paleistas iš darbo. 
Kito darbo negalima surasti. Vaikas ir savo 

•nulūžusį automobilių parduoda už $22.00. Tė
vas skolingas tris mėnesius randos. Viskas 
eina šmailyn. Vaikas taip pat negali gauti 

į.', darbo.
Tad ta padėtis, skurdas, akstiną jauną vai

kiną j ieškoti išeities. Jisai susitinka kitą savo 
draugą, kurio gyvenimas toks pat.
na ir vaikai
Čia susitinka

žiuose. Kelionė vaikų labai schematiška, 
daugiau subjektyvė, negu objektyve. Jie daž
nai nugali policiją, kovoja prieš traukinio 
prižiūrėtojus. Mieste prašo išmaldų, kiti 
ginėja. 

I

Paskiaus vaikai apsigyvena kempėje, 
vienas draugas netenka kojos tose kovose, 
noma, Amerikos judyje vaikai gauna dakta
rą ir kitus reikalingus daiktus jo pagelbai. 
Paskutinis vaikų kovos pasireiškimas,. tai 
kuomet juos užpuola policija kempėje ir nau
doja lazdas ir ugnagesių 
vandeniu į vaikus, čia 
vaikus. Kai kurie vaikai

Šiose kovose, nepaisant, 
kiai schematiški, kad jie 
liūs ir ubagus vaikus, tačiaus visgi pasako
ma, kad jie lieka “keliautojais vaikais” del ne
darbo, del skurdo, neturto.

Bet kaip baigiasi veikalas? Sugauti vaikai 
atvedami į teismą, čia jie sutinka “tėviškos 
širdies
“priešinimąsi policijai,” bet 
suranda jiem užsiėmimus, 
bartinė NRA propaganda, 
ga, bet daugiau jau taip 
teisėjas. Girdi, bus gerai

Vadinasi, tą teisybę, kuri šiek tiek veika
le sužibėjo, paskiaus paskandina teismo “šir
dyje”, “geradarystėje.” Kitaip sakant, tai 
veikalas panaudotas agitacijai už NRA. Iš
vada sugadina visą turinį.

Aš augau, skubėjau, 
Jauas kaip paukštelis; 
Taip greitai užaugau, 
Lyg lankstus karklelis. 
Aš augdams džiaugiausi 
Visu kuom gėrėjaus, 
Mūsų gamtos surėdymu 
Visad didžiai stebėjaus.

Linksmas aš bėginėjau, 
Kartais net šokinėjau;
Mat, buvau pavalgydintas, 
Tėvų rūpesčiu augintas.
Tarsi, buvo man visos 
Gražios naktys ir dienos;
Vasaros ar žiemos šaltos, 
Man jos buvo visad mielos.

Aš augau, skubėjau, 
Nesvarsčiau visai, kam; 
Dabar tiktai pajutau, 
Kad vien užaugau vargam. 
Kiek paaugęs pajutau, 
Motutės, tėvelio netekau, 
Jisai žuvo karo laukuose, 
Motinėlė bado nasruose.

Kokia gi mano ateitis?
Likau vienas dar jaunutis, 
Prie ko reikės glaustis, 
Kokia gi yra išeitis?
Maniau sau, eisiu dirbsiu, 
Nes aš jaunas ir tvirtas;
Alkanas badu nežūsiu, 
Gyvenimą sau užsidirbsiu.

Ir taip, ėjau, jieškojau, 
Maldavau darbo visur; 
Per ištisas dienas alkau, 
Bet darbo negavau niekur. 
Nuplyšo drapana ir batai, 
Tarsi gyvenimas jau baigta, 
O daugiau, nėra kur gauti; 
Atrodau, kaip tik valkata.

Bastaus po šią šalį, 
Vis dar jieškau darbų; 
Taip nudriskęs, išbadėjęs! 
Į mane pažvelgti baugu. 
Vakarais, naktį ir dieną 
Nuo dirbtuvės iki kitos; 
Nepraleidžiu nei vienos, 
Tačiaus atsimušu į sieną.

Matau, darbo jau nerasiu, 
Veltui ir nejieškosiu;
Matau kelią, kuriuo eisiu, 
Į Bedarbių Tarybą stosiu.

' Priešai valdžios žygius, 
Prieš kankinimą mūs kovosiu; 
Kad ir žusiu, o neatbosiu, 
Aš į kovą drąsiai stosiu.
11-15-33. ' J. J. Butkus
Detroit

Darbininkų Teatro Veikimo 
Programa

PRADŽIA DARBININKŲ LABORATORIJOS 
TEATRO JUDĖJIMO

Metais po Wall gatvės garsaus Šerų rinkos 
sugriuvimo, 1930 metais, daugelis darbininkų 
ir studentų priėjo prie išvados, kad Amerikoj 
reikalinga steigti Darbininkų Teatras. Na, ir 
Darbininkų Laboratorijos Teatras pradėjo 
veikti 1930 metų pabaigoj.

Pati pradžia Darbininkų Teatro buvo liū
liuojama įvairiomis idėjomis. Draugų ne
patyrimas teatro technikoj ir ideologijoj, reiš
kėsi įvairiais būdais, 
scenerijas—mum jos 
“Mes esam realistai,?’ dar kiti: “Ne, mes būsi
me simbolistai,” “mes sutversime naują 
atrą.” Tai buvo laikas karštų diskusijų 
ginčų.

Tačiaus visi šie darbininkai priėjo prie 
vados “Mes norime darbininkų teatro.”

Taigi, kasiyra Darbininkų Teatras? Niekas 
daugiau, kaip kad visa .Amerikos .darbininkų • 
klasė, kuri šiądien skurde, kuri bovinama ju- 
džiais, laikraščiais, juokingomis komedijomis 
ir kitais tokiais buržuazinės kultūros suteik
tais žaislais. Tad Darbininkų Teatras ir sie
kia vaizduoti, dramatizuoti šias darbininkų 
kovas, tą gryną darbininkų gyvenimą. Darbi
ninkų Teatras yra sąmoningas teatras, dar
bininkų klasės teatras.

Amerikos darbininkų klasė, išskiriant mažą 
jos dšlį, yra atskirta nuo tikrojo teatro. Jinai 
negali nei suprasti, kas tai yra tikras teatras, 
tikra scena. Todėl skyrius Darbininkų Labo
ratorijos Teatro, Veikimo Teatras, imasi šio 
darbo, kad darbininkams duoti teatrą. Or
ganizuoja grupes gabių ir lavintų teatro vei
kėjų ir aktorių, kurie galės duoti vieno veiks
mo veikalus, vodevilių kavalkus ir kitus me
niškus teatro vaidinimus.

eatro menas ima kelias formas—muziką, 
šokį, chorą, paišybą, veikimą (vaidinimą) ir 
tt. Darbininkų Teatras naudoja geriausius 
elementus teatro formos. Jis negali apsiru- 
bežiuoti viena kokia forma bei technika.

Darbininkų Teatras dar 1930 metais pradė
jo leisti savo žurnalą, “Workers Theatre,” o 
1931 metais suorganizavo Darbininkų Teatro 
Lygą. Tais metais padaryta didelė pažanga 
ir teoretiniai. . ;

Paskiaus, 1932 metais suorganizuota darbi
ninkų teatro mokyklėlė, pralavinta geriau 
techniškai grupės veikėjų. Vėliaus tais pačiais 
metais suorganizuota Teatro Kolektyvas, kai
po dalis prie Darbininkų Laboratorijos Teat
ro. ši dalis darbininkų teatro yra revoliu
ciniai profesionalė;r..Tai 'heatr.as» kuris vaidi
na veikalus kaip “1931” ir kitus ilgus veika
lus, bet klasiniai sąmoningus. .

Todėl Darbininkų Veikimo Teatro sekcija 
mano savo veikimą praplėsti, ji mano pa
traukti naujų jėgų iš profesionalių artistų ir 
veikalų rašytojų. Patį veikimą* teatro mano
ma taip pat praplėsti.

VEIKIMO TEATRO ORGANIŽACINIS 
PLANAS

Veikįmo Teatras susideda iš sekamų sky
rių :

Perstatymų skyrius.
Lavinimo skyrius.
Biznio skyrius.
Darbininkų Tarptautinės Pagelbos skyrius.
Teatro Kliubas (Veikimo Teatro ir Kolekty

vo organizacijų).
Visi šie skyriai pasidalina į kitus skyrius 

tam tikriems darbams. Kiekvienas skyrius 
koordinuojasi su Pildomuoju Komitetu per sa
vo atstovą.

1. PERSTATYMŲ SKYRIUS.—šis skyrius 
pasidalina į penkis vienetus: aktorių grupė, 
dramatiškas choras ir dramatiška šokikų gru
pė, muzikalių instrumentų ' grupė. Paskiaus 
dar techniška grupė ir veikalų rašytojų grupė.

VIENETAI 1 ir 2.—Sudaro aktorių grupę. 
Jie vaidina veikalus, kaip kad ir iki šiol buvo 
daroma. Naudoja vieno veiksmo veikalėlius, 
įvairius pasikalbėjimus ir deklamacija^ per
statų. ,

VIENETAS 3.—Dramatiškas choras, šis 
vienetas veikia1 dangau muzikališkai. Daro 
būdus, 'kad mūzikališkai perstatyti eiles,, vei
kalus, Įdainuoja prie veikalų ir dramatizuoja 
dainas,. šis yienetas į skiriasi į du skyrius. 
Vienas masinio dainavimo, kitas—lavinimo 
balso. Visi choro nariai turi lankyti vaidi
nimo klases: '' 1
x VIENETAS 4—Dramatinė šokių Grupė la
vinasi šokiais išreikšti įvairius dramatinius 
judėjimus. Ji dažnai naudojama prie vaidi
nimų ir atskirai duoda savo programą. Viene
tas padalintas- į lavinimo skyrius. Nariai 
šios grupės taip pat turi dalyvauti balso ir 
vaidinimo pamokose. ’ .

• VIENETAS 5.-Hnstrumentalių Muzikos 
įrankių grupė susideda & tų draugų, kurie 
gali naudoti Irba nori mokintis naudoti mu
zikalius instrumentus, kurie galima taip pat 
panaudoti darbininkų teatrui. Jie lavinasi, 
kad kuo geriausia galėti] panaudoti darbinin
kų teatrui.

ARTISTIŠKA TARYBA.—šis skyrius su
sideda iš grupių Vadovaujahčių draugų. x šis

skyrius planuoja
Taip pat prižiūri veikimą ir meniškas koky
bės.

ARTISTIŠKAS 
kia, kaipo veikalų paruošimo ir vaidinimų pla
navimų įstaiga, šitas biuras veikia, kad išvys
tyti meniškai teatro mėgėjus ir grupes.

GRUPĖS STRUKTŪRA.—Teatro grupė 
veikia sekamai: Išrenka steičiaus gaspado- 
rių, kuris prižiūri veikimą repeticijų, veika
lų pastatymą ir tt. Paskiaus išrenka nuosa
vybės asmenį, kuris prižiūri reikalingą gru
pės nuosavybę. Taip pat grupė turi išsirinkti 
savo spaudos narį ir grupės redaktorių. Pir
masis prižiūri literatinius grupės reikalus, o 
antrasis rūpinasi, kad būtų platinama litera
tūra, kurią leidžia darbininkų teatras ir kitos 
įstaigos.

TECHNIKOS GRUPĖ.—šios grupės parei- 
’ ga veikti, kad praplėsti scenos techniką, su

rasti naujus būdus veikimui, ši grupė steigia
scenos 
kurie

lavinimo mokyklėles del kostiumų, 
struktūros ir rūpinasi kitais klausimais, 
Įiečia teatro techniką.

VEIKALŲ RAŠYMO GRUPĖ.—ši
turi rūpintis rašymu naujų veikalų. Ji 
kia grupėms tinkamus veikalus vaidinimams.

Meniškos Nuotrupos
SOVIETŲ TRAGEDIJA

Sovietų Sąjungos teatras da-" 
ro progresą visose srityse. Per 
pastaruosius penkiolika metų 
rašytojai daugiausia rašė vei-_ 
kalus iš masinio judėjimo, /pi
liečių karo, socialistinės kūry*‘ 
bos.

Dabar Sovietų rašytojai jau 
ir kitokių temų imasi, kaip tai, 
tragedijos, psichologijos, mei
lės ir tt. Pasižymėjęs proleta
rinis veikalų rašytojas Belot- 
serkovskis jau užbaigė sovieti
nę tragediją.

Galima pasakyt, kad veikalas . 
bus geras, nes šis autorius jau 
gerai yra žinomas su veikalu 
“Audra” ir kitais.

TEATRO UNIJA
Kurie menininkai New Yor- 

ko apielinkėje gyvena, tai jiems ’ 
patartina dalyvauti ir prikišu- ’ ■ 
syti prie Veikiančio Teatro, 
Teatro Kolektyvo, Teatro Uni
jos.
Teatro Unija dabartiniu laiku 

smarkiai ruošiasi prie vaidini
mo “Peace on Earth” (Taika 
ant žemės), šis veikalas bus- 
vaidinamas Civic Repertory 
teatre (6th Avė. ir 14th St.). e

Kai kurios organizacijos gavo 
pakvietimus dalyvauti, kuomet 
bus laikoma “dress rehearsals”. 
Šis vaidinimas bus profesiona- •• 
liškas. Reikia susiartinti su 
Teatro Unija.

LAVINIMO SKYRIUS
Darbininkų Teatras steigia lavinimo kursus. 

Be lavinimo naujų jėgų ir tų, kurias mes jau 
turime, negalima tikėtis sėkmingo darbininkų 
teatro.

Todėl, kad geriau būtų galima veikalai su
vaidinti, Veikimo Teatro lavinimo skyrius stei
gia šiuos lavinimo skyrius: 1) Vaidinimo kla
sę; 2) Kalbos, dikcijos klasę; 3) Technikos 
klasę; 4) Politinio mokslo klasę; 5) Veikalų 
rašymo klasę; 6) Klasė studijavimui socialių 
teatro pagrindų.

TEATRO KLIUBAS
Teatro Kliubas susideda iš tų žmonių, ku

rie domisi auklėjimu darbininkų teatro, bet 
negali arba neturi laiko tiesioginiai dalyvauti 
teatro veikime ir vaidinimuose. Todėl toki 
žmonės, kaip kad darbininkai, studentai, kri
tikai, darbininkų teatro rėmėjai,—priklauso 
prie Teatro Kliubo.

Teatro Kliubas laiko susirinkimus, duoda 
prelekcijas, daro peržvalgas ir kritikas veika
lų ir vaidinimų.

Nariai šio kliubo moka po 1 dol. į metus. 
Jie gauna tikietus del vaidinimų 25 nuoš. pi- 
giaus, negu tikietų reguliarė kaina.

Iš Workers Laboratory Theatre Programos.

' TEATRO KLIUBAS. — Tai 
darbininkų teatro auklėjimo įs
taiga. čia 
priklausyti, 
menu.

Pereitą
Kliubas turėjo simpoziumą. Kai 
bėjo eilė dramaturgų, teatro 
mėgėjų ir veikėjų. Paskiaus 
sekė diskusijos, koki yra pros-t 

ipektai buržuazijos ir darbinin- 
■ kų teatrui.

Tapimas Teatro Kliubo! na-*" 
ri’u kainuoja 1 dol. į metus.

KAIPJIE TAI ‘SUPRANTA#*
Kiek laiko atgal mes rašėme 

šioje vietoje apie baletą ir nu
rodėme į prūseikinių “meninin
kų” šokikių paveikslėlį. Iš to 
paveikslėlio kiekvienas galėjo 
suprasti, kad tie žmonės, kurie 
vadovauja tas šokikes, niekd 
nenusimano apie grupinius šo
kius, apie baletą.

Tų lyraičių paveikslėlis vaiz
davo marionetes lange. Jokio 
perstatymo, jokios reikšmės, jo^ 
kių figūrų paveikslėlis neparo
do. Tai buvo tik suknelių skel
bimas. Tačiaus mes nekaltinom 
tas merginas, nes jos geriau 
nežino. Kalti tie, kurie imasi 
darbų, apie kuriuos neturi su
pratimo, “vadovai” kalti.

Tačiaus tos merginos eina 
kartais į vodevilį, į judžius. 
Jos tenais mato merginas šo
kant, kojas kilnojant, plevėsuok 
jant suknelėmis, kartais užsi
deda šilkines skrybėles. Tad 
šiuo “menu” jos ir savo pa
veikslėlį “padabino.” Apie so
cialius šokius, kad ir buržua
zinius, kaip kad Dunkan, Mar
tha Graham, Kurt Jooss bale
tas ir kitus, jos nežino, arba 
nemato reikalo žinoti. Apie 
darbininkų organizuojamus ba
letus, jie taip pat neįdomau
ja. Geriau pasirinkti atkarpų.

Vadinasi, tos lyraitės, po va
dovybe prūseikinių vadų, orga
nizuoja net tos rūšies “šoki
kes,” kurios net pas pačią bur
žuaziją netenka įtakos, papras
tas žiūrovas nepaiso šokių, ku
rie nieko daugiau nereiškia, 
kaip tik kojų kilnojimą.

Pati buržuazija jau plačiai 
diskusuoja socialius šokius, ba
letus, o tas nuotrupas atmeta. 
Na, o mūsų judėjimo priešai 
tas buržuazines atmatas renka 
ir stato į savo programą. To
dėl mes juos ir kritikuojame. . 
Kuomet svietas eiųa priekyn, 
tai jie eina atgal. Ne tik kad 
jie imasi savo meno turinį iš 
buržuazijos bagažo, bet ima ne
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)
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149,641 
plotą ir

yra aprūpinamos

Franci j a

Franci ja yra antra pasau-
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k e-1tu_ 1345,000.
Josi Estija 18,355 keturkampiu

I 5
I svetainėj, 320 Kent St.

ri 4 šarvuotus traukinius, 75 prasidės kaip 6:00 vai. vakare. Kvie- 
tankas ir 40 šarvuotų automo- j čiame visus ir vi^as atsilankyti į š| ’ 

' linksmą parengimą. Tikietų kaina 
prie durų 25c. Išanksto 20c. Vien 
_ I šokių tik 15c.

Reng. K o m.
. (280-281)

karinėse del 
350,000

vuočių; 4 orlaivių vedėjus, 29 užima pati Italiją. Bet jie 
jkreizerius 256 minininkus ir 84 silpnai apgyventi. Italijos.im- 

j Befc. tai dar ne-1 perialistai jaučiasi, kad perei-

per visus sekamus metus.
Komisijos Sekr. D. J.

' > (279-280)

estevt
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PARAŠĖ PJAUTUVAS
Sekmadienis...
Lietus pylė be perstojimo. Oras dušnus. 

Visi keliai praskiesti purvynu. Kur neisi, 
visur purvyno iki kelių.

Štai siauras kelias, vingiuotas, riestas ir 
painus; nutiestas per laukus, pievas, krūmus; 
vietomis lyg žaltys apsivyniojęs apie kalveles 
—tai kelias, kurį patysskaimiečiai nutie’sė; be 
inžinierių, be jokio žinojimo, iš akies,—ke
lias į bažnytkiemį.

Tuo keliu prasiveržė žmonės: brenda pur
vinu keliu, klampoja, nelyginant gyvuliai; 
vietomis • pataiko basa koja į išmintą arklio 
pėdą, kuri prisipildžius vandeniu, “šmirkšt!” 
in • aptaško tave iki dvišakio; vanduo purvi
nas ir šaltas. Nedėldieniais žmonės apsitai
sė geriausiom drapanom ir jas išpurvina, be
eidami į bažnyčią. Moterys ir merginos eina 
su didelėm knygom, prisispaudę ranka prie 
šono, tai ‘ fšdltfniš”: šrba ‘“Kailtičkos”; kitoj 
rankoj pešasi Čęvėrykus ir, pasikėlę sijonų pa- 
dalkuš,' kad nesušlapinti, nesupurvinti, taip 
kantriai brenda purvinu kelių.
kinai, stiprių ūkininkų sūnūs ir eina pėsti 
biedniokai į tą pačią bažnyčią, į “dievo 
irius. .

“Kodėl žmohės taip skubinasi į bažnyčią per 
tokį lietų? Gal kokie atlaidai bus ar ką?” su
sidomėjęs užklausė sūnus savo motinos, kuri, 
ant pečiaus sėdėdama, čiupinėjo ilgo rožan- 

• čiaus didokus karolius, kiekvieną karolį atpo- 
teriaudama.

Langas—sudaužytas, be šibų; vietoj stiklų 
užkaišiotas skarmalais ir popieromis. Lange 
buvo vienintelė šibelė, pro kurią Andrius aty
džiai, išpūstomis akimis, lydėjo praeivius.

“Mama, kodėl žmonės eina būriais, tiek 
daug?” antru syk užklausė sūnus.

Motina lyg įpykusi:
.“Mama, mama! Jau gėda tau būtų klaut 

manęs, patsai turėtum žinot daugiau.”
Sūnus, apimtas žingeidumo, nusprendė eiti 

į bažnytkiemį.
“Mama, ir aš eisiu. Duok man valgyt.”

• Motina užbaigė rožančių, užsikabino ant 
kaklo ir, sunkiai lipdama nuo pečiaus, kalbėjo 
į sūnų:

“Andriuk, tu jau verčiau pasiliktum namie. 
Taip šlapia, purvynas, kolei nuklamposi. ;. ” 

“Mama, ką man reiškia? Septyni verstai tai 
tik nusispjaut,” pasididžiuodamas kalbėjo šu
nta. 1 ‘ ; I '

“Tiesą sakai; sūnelį.
metų, nueidavau į Šidlavą, į Vilnių, kur aš ne- 
išvaikščiojąū '... ” motina įkalbėdama taisė sū
nui pusryčius.

Tuo tarpu Andrius apsiavė klumpėmis, nu
valė aulus iki blizgėjimo, atrodė kaip veidro
dis.

<<‘Mama, žiūrėk, kaip nauji... žvilga... 
hrn, net gaila bristi į purvyną.”

"Andrius susišukavo plaukus, apsivilko bal- 
tihtos lininės drobės marškiniais, kuriuos ma
mą jam pasiuvo nelabai senai.

Motina pastatė ant stalo bliūdelį su bulvi
niais blynais ir' nedidelę torielkutę ištarpintų 
riebumų su spirgais.

“A, tai pusryčiai! senai kepei tokius bly
nelius!” linksmai kalbėjo Andrius su prikimš-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
tai kas pas buržuaziją yra ge
riausio, bet kas Slogiausio— 
buržuazines liekanas.

Elmanukas ir dar vienas jų 
Šulas bando atsišiepti, kuomet 
jiė pamatė “Laisvės” koncerte 
dalyvaujant Raudonąsias šoki
kes. Atrodo, kad jiem užkaito 
piktumas, nes Raudonosios šo
kikas parodė, kad sociali# šokis 
galimas. Jų šokyje buvo iš- 
reikšta darbininkų kovos, kali
nio kentėjimai ir kankinimai.' 

k K C *
’Tačiaus žmonės, kurie neturi 

nuovokos apie meną, tai jiem 
viskas viėnap išfodd. Tik per
skaitykite, kaip Elmanukas “iš
mintingai” rašo apie šokikes: 
"... tai visos merginos, kurios 

šoka vadinamuose burleskuose 
ir 90 nuoš. apsinuoginę—taip 
pat revoliucioniškos šokikės.” 
Kodėl jam taip atrodė? Tik to- 

‘ del, kad Raudonosios šokikės 
•turėjo tam tikras šokiui uni- 
fcįrnas.

• Kitas, anot jo pasakos, “pi- 
sotius”, rašo, kad “Laisvė” 
“atspausdina paveikslą grupės 
pusnuogiu . merginų, kurias va
dina raudonosiomis šokikėmis. 
Kur čia proletarinis mėijas, aš 
bematau, tikras burlesko pa-

ta burna, išpeštais žandais nuo bulviniu bly- 
1 \ - ,

ny. » ' ’ > i

Motina atsisėdo ant suolo, netoli Andriaus 
ir, atydžiai peržvelgdama sūnų suvargusiom 
akim, prakalbėjo:

“Ach, sūnelį,'koks tavo kaklas, kaip jie- 
na; plaukus susišukavai, o kaklo nenuprau- 
sei. Jau kavalierius, nei mergos nemylės.”

Andrius susigėdino ir lyg negirdėdamas ką 
motina sakė, pradėjo vaiky t muses nuo bly
nų.

“š-š-š-š-š,... padlos,” mostikuodamas ran
kom tarė, “nei apsigint negalima. Kad ir pik
tos prieš lietų!”

“Z-z-z-zir-r-r. ..” suūžė didelis debesys mū
šių, pakildamos palubėn.

“Skubėk, sūneli, jau vėlyvas laikas,” para
gino motina.

Andrius pabaigė valgyt. Greit pašoko nuo 
suolo, užsivilko juoda miline rubaška (bliu
ze) su stačia apykakle, susijuosė plačiu skū- 
riniu .diržu, atrodė kaip gimnazistas. Skubiai 
apleido bakūžę.

Andrius nėjo keliu, kuris buvo išklampo
tas, išmindžiotas molis; jis ėjo pievom, ežėm, 
per laukus, kad nesupurvinti blizgančių aulų.

Jau ‘ netoli bažnytkiemis. Girdėjosi ’ bažny
čios varpų gaudimas,'—žmonių kalboš-L-mergi- 

. nų ir vaikinų; linksmi šūkavimai. Andrius, 
dar greičiau pradėjo eiti, dar greičiau paspau
de savo dvikojį ir įžengė į miestelį. Andrius 
ėjo nesižvalgydamas; jo tikslas—pasiekt baž
nyčią, nepavėluot pamaldas. Bet štai neti
kėtai jis pamatė miestelio aikštę nuklotą atsi
šaukimais, plakatais ir kitokiais popieriais; 
plakatai buvt^ purvini, sumindžioti, sumaišyti 
su purvais. Andrius norėjo pakelt bent vieną 
ir pasiskaityti, bet gėdinos imt iš purvyno, 
galvojo; “kaip prieisiu prie bažnyčios vartų, 
prie šventoriaus, ten sausa, žvyrynas, gal ra
siu švarių?”

Andrius žingsniavo smarkiai, dideliais žing
sniais. Visi žmonės susigrūdo bažnyčion; nie
kas nesimaišė jam po kojom. Plakatais nuklo
ta aikštė labai sujaudino Andrių. “Niekuomet 
taip nebuvo. Iš kur tiek plakatų? Kas pri
mėtė tiek daug?” jis galvojo žengdamas aikš
te, su sunkiais klumpiais, kuriuos šį ryt nusi
valė.

“Atsišaukimas! paimk vieną!” garsiai pra
kalbėjo jaunas vaikinas, kuris buvo prisiglau
dęs "prie šventoriaus pilioriaus, kad neper
merktų lietus.

“O! Atsišaukimas?!” ;
Andrius atydžiai susilankstė plakatą ir nu

ėjo į bažnyčią.
Pradžia mišių. Choras giedojo “kyrie elei- 

son.” Andrius priklaupė ant vieno kelio, per
sižegnojo dievobaimingai ir atsistojo netoli 
durų, čia didžiumoj stovėjo jaunimas.

Retkartėmis kunigas atsigrįždavo linkui 
besimeldžiančių žmonių, suglausdavo delnus, 
nusilenkdavo žemai ir vėl ką tai tokio' nesu
prantamo lotyniškai, pusgarsiai kalbėjo. Ne
baigęs mišių, ’ užlipo ant sakyklos ir pradėjo 
kalbėti.

Andrius stebėjosi, kodėl viduryj mišių ku
nigas sakė pamokslą. Jis galvojo: “Gal to
dėl, kad jaunimas pergreit apleidžia bažnyčią 
ir neklauso, ką kunigas sako; o gal ir del to, 
kad greičiaus užbaigus pamaldas.” .

Kunigas pradėjo sakyti pamokslą be evan
gelijos, be “kristaus” žodžių. Bet drąsiai ir 
karžygiškai.

(Bus daugiau)

veiklas padarytas patenkini-p Į į^ - UetUVOS 
mui gašlių jausmų.” wwwvaw uivunw

Tai ir visa “išmintis.” Pir
miausia, tai • jei pats “rašyto
jas” pasisako “aš nematau”, 
kur čia “proletarinis menas”, 
tai jisai neturi nei rašyt, nes 
nežino. Apie jų “gašlius jaus
mus”—taipgi nėra ką kalbėti.

Bet pažiūrėkime, kiek Elma- 
riukas turi supratimo apie me
ną. Jam* atrodo, kad burles
ko šokikės gali būt “revoliucio
niškos”, kada jos apsirengia 
kiek nors panašiai į ^Raudoną
sias šokikes; Jie sprendžia ne 
sulig turiniu, bet sulig- forma. 
O revoliucinės šokikės yra 
“burleskas” nes jų apsirengi
me yra panašumo į burlesko 
šokikių apsirengimą. Tokia 
“logika”, tai Maskvos atletikos, 
revoliucinės parodos turėtų būti 
“burleskas,” nes jų apsirėng- 
gimai vasaros laiku visai “pus
nuogiai” ir labai panašūs į kai 
kuriuos burleskų apsirengimus.

Ginčytis su tokiais žmonė-« 
mis, kurie negali suprasti, kas" 
yra meno turinys, o kas forma 
—neverta. Tačiaus, pažiūrėjus 
į tuos paveikslus, matome: 
viename reikšmė suknelių, skel
bimo ant merioniečių, kitame 
—matome ’ socialį reiškinį, ba-v 
lėtą, socialį turin|.

Šėyrdsis

Kaip Imperialistai 
Rengiasi Karan

Sovietų Sąjungoje išleistas 
sieninis kalendorius 1934 me
tams paduoda skaitlines apsi
ginklavimo; kaip imperialistai 
ruošiasi prie naujo pasaulinio 
karo.

Čeko-SloVftkija ’ ’ 
* f „ į l

čeko-Slovakija užima .54,- 
210 keturkampių mylių plot< 
ir turi 15,000,000 gyventojų. 
Ji įsteigta po pereito karo 
ant Austrijos teritorijos. Fran
cijos talkininkė ir imperialis
tų laikoma kaipo arsenalas,

žiniškų kolonijų ir dar pačios 
Vokietijos 28,000 keturkam
pių njylių su 7įQ00,00b gyven
tojų. Prie to imperialistai 
perkirto Vokietiją, į dvi dalis,- 
per jos žemę pravedant Len
kijai koridorių link Baltijos 
jūrų. Vokietijos armija, pa- 

1 gal Versailio taiką, 100,000
grumoja pavergti Sibirą.

Jos armija yra 320,000 ka
reivių, iš to skaičiaus 100,000 
laikoma Mandžurijoje. Re
zerve turi 3,000,000 antraei
lių paruoštų del karo ir 1,200,- 
000 organizuotų ir lavinamų 
jaunuolių. Armija turi 70
pėstininkų pulkų, 25 pulkus dėlių kanuolių. 
raitarijoš, 6 pulkus specialės: daro 1,500,000. Jos orlaivyne 
tarnybos, 21 pulką lengvos ir 
priešorlaivinės artilerijos, 8 
pulkus artilerijos sunkios ir 7 
pulkus kanuolininkų daužy-

nes čeko-SIovakijoje yra daug kareivių arba 7 divizijos pės- 
ir didelių ginklų ir amunicijos' tininkų ir 3 div. raitarijoš. 
gaminimo fabrikų, jų tarpe Prie to, ji turi 160,000 kari-> 
Skoda. Jos armijoje randasi nes policijos “Schupo,” kurią 
175,000 kareivių, padalintų į jai leido turėti imperialistai 
12 pėstininkų divizijų, 10 rai- 
tarijos pulkų; turi 38 artile
rijos pulkus ir labai daug di- 

Rezervai su

Japonija turi
1,639 karo orlaivius, 3,700 ofi- 

17,000 orlaivininkų.
yra 

savi didu-
Ji turi 10 šarvuočių, 4

Anglija
Anglija yra didžiausia pa

vergėja kitų tautų. Ji pati 
52 kartus mažesnė už tas te
ritorijas, kurias laiko paver
gus. Anglija turi 40,000,000 
gyventojų, o jos pavergtos ko
lonijos 445>000,000.; Anglija,'mui tvirtumų, 2 pulkus tankų 
kaipo pavergėja kitų tautų/ir 20 pulkų šarvuoti^ automo- 
labai neapkenčia .Sovietų Są- bilių. 
juriįdš, kurtoje 198 tautose ir Orlaivyne 
visos' laisvai sugyvena.

Anglijos reguliarė armija— cierių ir 
500,000 kareivių. Jie sudaro 1 Japonijos karo laivynas 
136 pėstininkų batalionus, 20 trečias pasaulyje 
raitarijoš pulkų, 159 batare- mu.

įjas lengvų ir priešorlaivinių orlaivių vežėjus, 38 kreizerius, 
kanuolių; 55 vidutinės ir sun-1119 mininkų, 72 submarinu, ir

4 Į 14 kitokių karo laivų. Japo- 
šar-Įniją reikalauja, kad Anglija

i nesi- 
i priešintų ir jai turėti lygų su 
jomis karo laivyną. Japoni
ja karo reikalams išleidžia 
64 nuoš. visų valdžios įplaukų 
ir brenda į didžiausias sko
las.

I kios artilerijos batarejų, 
j tankų batalionus ir 20 
ivuotų automobilių batalionų, i ir Jungtinės Valstijos 
j Ji turi 4,000,000 rezervų. į 
I Orlaivyne yra paruoštų 
1,644 karo orlaivių- ir 48,560 
orlaivininkų.

Anglija yra tvirčiausia ant 
i jūrų. Jos karo laivynas turi 
115 šarvuočių, 6 orlaivių vežė
jus, 55 kreizerius, 160 mininin- 
|kų, 58 submarinus ir apie 150

Ji tu- lyje svetimų šalių grobike ir 
[ri didžiausį pasaulyje preky- pavergėja. Ji užima 207,054 
1 bos laivyną ir daug tavorinių keturkampes mylias žemės 
,11- pasažierinių laivų, kurie bus plotą ir turi 40,000,000 gyvęn- 

■ tojų. Francijos pavergti kraš
tai sudaro 4,696,001 ketur
kampių mylių, arba 50 kar
tų daugiau, negu pati Franci- 
ja, ir turi 62,000,000 gyvento
jų. Suprantama, kodėl ji ne
apkenčia Sovietų Sąjungos.

Francija labai ginkluojasi 
ir tam reikalui išleidžia di-

Jos armi-

yra 700 karo orlaivių.
Lenkija

Lenkija užima 149,957 
turkampes mylias plotą ir tu
ri 32,000,000 gyventojų. Fran
cijos talkininkė karų suokal-

. biuose. Pavergus rusų, ukrai- 
nų, lietuvių ir vokiečių terito
rijas. Išlaikymui jų palaiko 
303,000 armiją. Ji sudaro 90 
pulkų pėstininkų, 40 pulkų 
raitarijoš, 31 pulką lengvos ir 
10 pulkų sunkios artilerijos. 
Rezervai siekia 2,000,000 bu- 
siamų kareivių. Orlaivyne 
yra 8,000 oficierių ir orlaivi
ninkų. Ji turi 450 karo 
vių. Smarkiai išplėtus 
gamybą. Lenkija del 
ginklavimo išleidžia 
trečdalį valstybės įplaukų.

Rumunija
9

Rumunija užima 
keturkampių mylių plotą 
užgrobta Besarabija ir 
18,000,000 gyventojų. Prieš I ti savo Raudonąją Armiją, 
pereitą karą ji buvo ant pus'Raudoną Laivyną ir orlaivyną, 
mažesnė ir turėjo tik 7,500,-; kad atrėmus imperialistų puo- 
000 gyventojų. Imperialistams limus.

D. M. Šolomskas.i paversta į karinius, kada ka- 
iras prasidės. Karo reikalams 
į pereitais metais išleido 116,- 
j 000,000 svarų sterlingų.

Jungtines Valstijos
Jungtinės Valstijos šiauri

nės Amerikos yra pavergusios 
visą eilę 'kraštų ir vis labiau 1 
veržiasi į Cęntralinę ir Rieti-: džiausius pinigus 
nę Ameriką. Jos yra didžiau- ja ramiu laiku yra didžiausia 
sias konkurentas su Anglija už' pasaulyje. Ji turi Francijoje 
rinkas. Jos nuolatos niaujasi ir ( 430,000 kareivių, 33,000 spe- 

pavergimo į cialės armijos ir 150,000 ba
kelis reivių kolonijose. Karo re- 
išlei- zervai siekia 7,000,000 būsią- 
negu mų kareivių.

im- i Francijos orlaivyne yra 3,- 
j 150 karo orlaivių ir 40,000 or- 

taikos! laivininkų. Jos jūrų karo lai- 
yra pa- j vyne yra 9 šarvuočiai, 1 or- 

'Armi-. laivių vežėjas, 20

Varžytinės už “Dūšią”
Goriškės 

gyventojas 
metų žydų 
mylėjo į
Mergina jam sakydavo: 
aš tave galiu mylėti, kad tu 
‘nadaverka,’ netiki į mūsų die- 'ro oriaįvįų 
vulį.” Tada Naika užklausda- 
vo: “Na, o £ad 'aš pereisiu tavo 
vieron, ar tada eisi už manę?" .niejlZieilua 
Gavęs teigiamą atsakymą ,̂ nų-1 sub^arinųs

nojo apie tai fanatiški’ žydai ir 
pradėjo baisiai jį ■ pęrsekįot. 
Sugavę einant mokytis poterių, 
uždarė sklepan ir laike kelias 
dienas. Gi mergina, iš kitos 
pusės, net su policija ir keliais , 
katalikais pagelbininkais, NaiL 
ką išgelbėjo iš “namų, nelais
vės”, ir išsiuntė slaptai, į Kur- 
tavėnų miestelį persikrikštyt. 
Bet nakties metu žydai jį ir Čia 
susigavo ir vežėsi surištą na
mo. ' čia vėl vietinis kunigus, 
sužinojęs, kad žydai pasigriebė 
jau beveik katalikišką “dūšią,” 
išsiuntė policiją vytis. Vėl ta
po atimtas ’ iš žydų iri 5 spalių 
kun. Daukantas jį apkrikštijo. 
Išgelbėjo žydo “dūšią” iš “rit- 
klanių ”! Dabar katalikiška dū
šelė galės laisvai keliaut' “pek- 
lon. ”

del sukrušinimo komunistinio 
judėjimo. Vokietijai uždraus
ta turėti tankai, karo orlai
viai, gamintis nuodingi gazai 
ir karo jūrų laivyne, palikta 
4 šarvuočiai, 6 kreizeriai, 26 
minininkai. Submarinai už- 

I drausta. Bet Vokietijos fa
šistai su pritarimu Anglijos ir . 
Japonijos visus tuos draudi
mus laužo. Jie gaminusi nuo-, 
dingus gazus, dienomis 
timis jų fabrikai daro 
ir amuniciją. Jie jau 
zuoja karo orlaivyną 
organizavę į fašistinius
ninkus 1,100,000 fašistų, kurie 
yra nieks kitas, kaip armija. Jie 
gaminasi ir naujus karo lai
vus. Vokietijos fašistai taria
si su imperialistais prieš So
vietų Sąjungą, planuodami už
grobti Ukrainą ir kitus Sovie
tų Sąjungos plotus.

Čia yra trumpa

orlai-
karo
apsi- j čia yra trumpa sutrauka, 
vieną kaip stambūs imperialistai ir 

| artimi Sovietų Sąjungos kai- 
j mynai yra apsiginklavę ir 
I kaip jie rengiasi karan. Iš to 

113,886 bus aišku, kad Sovietų Sąjun- 
su j ga, kuri nenori karo, nori tai- 

turi. kos, bet yra priversta tvirtin- 1_• Y ! , • « • A • •

000 gyventojų. Imperialistams 
gelbėjant, ji prisigrobė sveti
mų žemių užgrobdama ir Bes
arabiją nuo Sovietų Sąjungos. 
Ji yra talkininkė Francijos, 
Lenkijos ir Jugo-Slavijos bei 
Čeko-Slavijos. Jos armija 
240,000 kareivių, arba 1 ka
reivis ant 75 gyventojų. Ar
mija sudarp 70 pėstininkų pul
kų, 6 pulkus kalnų .armijos, 7, 
pulkus parubežio, 21 pulką 
raitarijoš, 42 lengvos artileri
jos ir 7 pulkus sunkios. Rezer
vai siekia 1,500,000. Orlaivy- 
ne turi 430 karo orlaivių. Ka
ro jūrų laivynas Juodose juro-1 
se sudaro 47 karo laivus. Tu-<

PRANEŠIMAI IS KITUR
....  £ , ——

SCRANTON/ PA.
Jaunuoliai, Y. C. L. rengia 'arba

tos vak^rėlj, įvyks 3 gruodžio, Inter
national Haij,\Lakawanna'Aye/ p ra-! 
džia 7:30,. vai; vakare, įranga 20c. j 
Jauhudliai'‘kviečia kaip jaunus taip; 
ir senus dalyvauti Šiame parengime. 
Visi čia būsite pasitenkinę.

' (281-282)

, ROCKFORD, ILL.
Komedija ir šokiai. Rengia LDSA 

kp., lapkričio 80 d., Columbus
Lošimas

su Japonija del 
Chinijos plotų. J 
partus daugiau pinigų 
džia karo reikalams, 
jos išleido pirm pereito 
perialistinio karo.

Sausžemioo* armija 
metu nedidelė, bet ; 
ruošta tvirti rezervai. 'Armi-. laivių vežėjas, 20 kreizerių, 
joje taikos metu yra 38 pės-|79 minininkai, 80 submarinu ir 
tininkų pulkai ir 15 pulkų j 50 kitokių karo laivų. Prie to 
raitarijoš. 119 batarejų leng-iji yra sudarius karinius suo- 
vos ir priešorlaivinės artile- kalbius su Belgija, Lenkija, 
rijos ir 74 batarėjos sunkių ir Jugo-Slavija, Rumunija, čeko- 
didelių kanuolių, Si7 tank'll (Slavija ir dar eile valstybių, 
kuopų ir 24, rotos šarvuotų da-1 kaip Finija. Francijos kari- 
lių.

Orlaivyne yra 3,058
orlaiviai su skaitlingu kiekiu 
orlaivininkų. Generolas J. E. 
Fechet, orlaivyno komandie- 
rius dar reikalauja paskirti turkampių mylių plotą ir 
$130,000,000 karo orlaivynui ri 42,0Q0)000 gyventojų.
ir išbudavoti 2,750 naujų k a- pavergti kraštai turi 871,417 j mylių užima plotą ir turi 1,-

| keturkampių mylių plotą, ar-1200,000 gyventojų. Armija 
Jūrų j laivynas turi 15 šar-jba aštuonis kartus tiek, kiek (15,000. Vienas kareivis ant 

a gyventojų. Fašistų organi
zacija “Kaiselita” turi 30,000 
narių. Rezervai siekia 30.500.

Latvija turi 24,400 ketur
kampių mylių ir 1,900,000 gy
ventojų. Armija , 20,000 ka-,| 
reivių ir organiz»uotų fašistų ^rinksite valdybą, kurį galės būti 
į “Aissargą” 40,000. Rezer
vai siekia 190,000.

Visos trys: Fiųlandija, Esti
ja ir Latvija dėka revoliucijai 
Rusijoje gavo neprigulmybę, 
bet kurstomos Anglijos nuola
tos intriguoja prieš Sovietų 
Sąjungą. Visos turi 
liūs karo laivynus Baltikes 
jūrose Jr 
stambių imperialistinių vals
tybių karo orlaiviais bei tan
kais.

bilių. Plačiai išvystyta karo 
gamyba ir fašistinėse 
organizacijose turi 
būsiamų kareivių.

Pabaltika

. Francijos 
| nes išlaidos viršija $550,000,- 

karo OOO į metus.
Italija

Italija užima 110,660

Finlandija užima 
keturkampių mylių 
turi 3,635,000 gyventojų. Nuo
latinis priešas Sovietų Sąjun
gos. Jos buržuazija daug iš
skerdė komunistų. Armija 
30,000 kareivių ir 100,000 or
ganizuotų fašistų j “šiuckor” 
organizaciją. Rezervai siekia

WASHINGTON, PA.
i APLA 55 kuopos vakarienė atsi

bus subatoje, 2 d. gruodžio;
draugus Gravelius, pradžia 6-tą vai. 
vakare, 700 Maple Ave. Apart ska
nių valgių bus ir šokiai griežiant 
gerai muzikai. Tokia vakarienė 
Washingtono lietuviams <|ar nėra 
matyta, tat skaitlingai atsilankykite. 
Užkviečia komisija.

(279-280)

skyrė veik 250,000,000 dole- cija ir jie rengiasi karan. Jie 
rių budavojimųi naujų; karo nuolatos niaujasi su Francija, 
laivų,i iri budavoja 37 laivus/ Jugo-Slavija, čeko-Slavija ir 
1932. metais karo tikslams iš-j Rumunija. Italijos armijoje 

j Karo rei- yra 250,000 kareivių. Rever- 
vai 6,000,000. Armija sudaro 
30 pėstininkų divizijų ir 2 
raitarijoš divizijas, turi 3 Al
pų kalnų brigadas, 330 bata- 
rejas lengvos, priešorlaivinės 
ir kalnų artilerijos, 23 batare- 
jas sunkių kanuolių ir 22 tankų 
batalionus.
' Italijos orlaivyne yra 1,600 
karo orlaivių, 2,000 oficierių 
ir 20,000 orlaivininkų.

Jūrų karo/laivyne yra 
šarvuočiai, 26 kreizeriai, 
mininkai, 75 submarinai ir 
kitoki karo laivai. Italija ka
ro reikalams išleidžia vieną 
trečdalį visų savo valstybės 
įplaukų.

leido $8f 4,000,00. , 
kalams išleidžia vieną penktą 
dalį visų valdžios įplaukų.

Japonijos Imperialistai
Japonija vis daugiau virsta 

į kitų šalių pavergėją. Japo
nija užima (148,756 keturkam
pes mylias .plotį ir turi 65,- 
000,000 gyventojų. Bet ji 
pasiglemžė Ramiajame van
denyne daugybę salų, paver
gus Korėją su 22,000,000 gy
ventojų. Nuo 1931 mėtų vi
durio pavergė Mandžuriją, ku
ri daugiau, kaip du kartus di
desnė už pačią Japoniją ir tu? 
ri virš. 30,000,000 gyventojų. 
Veržiasi giliau į Chinija^ ir

Vokietija
Vokietija užima 185,889 ke

turkampių mylių plotą ir turi 
63,000,000 gyventojų. Vokie
ti jOs imperialistai 
pereitą karą, jie

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubo pin 

mutinis parengimas bus “Prize 
Dance” Padėkavonės Dienoje, lap
kričio 30, 7:30 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St. Kvie
čiame visus ^dalyvauti kaip jaunimą, 
taip ir suaugusius. Bus linksmas 
vakaras.

Taipgi antras atgaivinimo LDK 
susirinkimai įvykstą gruodžio 3 d., 
2 vai. po pietų. Visi pirmeiviai 
Worcesterio lietuviai abiejų lyčių, o 
ypatingai pavieniai LDS nariai, 
skaitlingai dalyvaukite šiame susi- 

; rinkime, nes išgirsite atgaivinimp 
LDK komisijos, pilną raportą ir 13-

TĖMYKITE!

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS
Grand Paradise Ballroom f 

;318 Grand Street 
Brooklyn

■j; t.
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L. i U J : lH CPenktas Puslapis

ALDLD, Vili jos Choro Susirinkimai, 
Prakalbos, Vakarienė, Veikimas

WATERBURY, Conn.—AL 
DLlS 28 kp. susirinkime buvo 

^-sumanyta per d. J. Vaitonį ir 
nutarta surengti “Laisvės” 
naudai didelį bankietą su 
įvairia programa, susidedan- 
dančia iš muzikos, dainų, loši
mų ir sporto. Į komisiją ap- 

, siėmė: J. Vaitonis, M. Cipli
jauskas, S. Katinas, M. Stri- 
žauskienė ir L. Žemaitienė. 

/ Visi minėti draugai sumanūs 
darbštūs. Kada komisija 

nustatys laiką ir vietą-svetai- 
nę, privalome dirbti visi, kas 
ką galim ir suprantame, kad 
būt sėkmingas parengimas.

Stravinskas, J. Strižauskas ir 
vienas draugas nedavė vardo. 
Po 30c—P. Kukenis. Po 25c: 
Ig. Paulauskas, A. Kiudulas, 
M. Svinkunienė, A. Sokol, J. 
Milius, F. Gribinas, F. Stiklius, 
P. Marozas, sūnus P. Marozas, 
Tamošaitienė, M. Burauskie- 
nė, L. Žemaitienė, M. Ulins- 
kas, J. Bačiunas, J. Dvilins- 
kas, M. Kučiauskienė, F. Mu- 
lerčikas, Joe Vidžiūnas, K. 
Lucas. P. Digimas, J. Gabrė
nas, V. Krasnitskas. Viso su 
smulkiom aukom surinkta 
$13.81. Visiem tariame ačiū.

kafienės pelno liko $16.00. 
Dramos grupė raportavo, kad 
pradės rengti parengimus, lo
šimus. Raportas iš Conn. Liet. 
Jaunuolių konf., kurį davė 
Ann. Maroziutė, John Jasu- 
levičius ir V. Kiudulas, dabar
tinis choro mokytojas. Ap
kalbėjo apie vajų “Young 
Workerio,” išrinkta komisija 
užrašinėjimui “Young Work
er.” ’ Į komisiją apsiėmė V. 
Kiudulas, J. Jesulevičius , ir 
Chesna. Taip ir “Laisvei” 
gauti prenumeratų apsiėmė 
J6hn Jesulevičius, V. Kiudu
las ir F. Burauskiutė.

Finansų sukėlimui del N. 
L. Jaunuolių Komiteto pasi
ėmė blankas F. Burauskiutė ir 
J. Jesulevičius.

Nutarė važiuoti visas cho-
Jei draugai pastebėsite klai- ras I Conn, jaunuolių distrik-
dingai pažymėta auką arba to rengiamą bankietą-koncer-

kiu priduos. L. Riktoraičiutė 
pridavė Chorų A'pslt pinigų, 
kiek pas ją buvo-4-$7.57 ir vis-, 
ką, kokios tik buvo rasytės ar 
kas, atidavė komisijai.

Chorų Aps. iždą sutvarkyti 
Įgaliojo Vilijos Chorą, Water-1 
bury, jaunuolių ir kiti visi 
darb. org. apskričiai ir apsk. 
daro spaudimą, kad būtų su
tvarkyta greitai.

Išrinkta komisija del kvar
tetų, sekstetų formavimo.

Tik reikia pasidžiaugti iš 
mūsų jaunuomenės, kad imasi 
už veikimo. Taip ir reikia, 
jaunieji draugai, panaudokit 
savo energiją del naudingų 
darb. klasės reikalų.
Puikus Bankietas-VAkariene

\ ■»

Rengia ALDŲD 28 k p., 
lapkr. 29 d., pradžia 8 vai.

vakare, 774 Bank St., Water
bury ,* ’•Conn., vakare . prieš 
Thanksgiving Day.

Lietuvių darb. organizacijų 
kambariai pertvarkyti, iššva- 

I rinti, išmaliavoti naujai. Da- 
bar smagu visiems užeiti, šva
ru, šviesu.

Tai* ten’ ir ši vakarienė 
įvyks. Vakarienė bus duoda
ma gera, valgiai geri.

Ruby Bates Kovoja su 
Mirčia Ligoninėj

------- ....................... ■ ..............n U. ...... ....... , ■

Prieš eisiant ant operaci
jos, jinai dar' kartą atsišau-' 
kė į Amerikos darbininkus 
gelbėti nekaltus Scottsboro 
jaunuolius. Nepaisant jos 
gyvybei pavojaus, jinai sa
ko su mielu noru važiuotų 
į Decatur ir vėl liudytų už

NEW YORK. — Staiga 
sunkiai susirgo ir atsidūrė 
ligoninėj Ruby Bates, vy
riausia liudytoja už Scotts- 

ma gera, valgiai geri. Kvie- b01 ° jaunuolius. Jai pada- 
čiame draugus vietinius ir iš j ryta operacija. Daktarai jaunuolius, jeigu tiktai fi- 

nežino, ar jinai pagis.kitur atsilankyti.
kitų kolonijų prašomi 
grupėmis, o mes tuom 
simokėsime jum.

Draugai, čia
palaikyti darb. kambarius, o 
nuo vakarienės likęs pelnas 
eis jų palaikymui.

Draugai iš 
atvykti 
pat at-

ziškai išgalėtų.

labai svarbu ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Prakalbos

Lapkr. 19 d. Įvyko prakal
bos, kalbėjo D. M. šolomskas, 
ouvo renkamos aukos. Nema
žiau 25c aukavo sekanti drau
gai: J. Budris, J. Jesulevičius 
ir K. Krasnitskas po $1.00. 
Po 50c. K. Kučiauskas, S. 
Sinkevičius, K. Sinkevičius, J.;

klaidingai užrašyta pavardę, tą, gruodžio 24 d., 243 Front
ateikit Į kambarius, 774 Bank 
St. ir pranešRit, tuomet bus 
pataisyta.

Choro Susirinkimas

Lapkr. 21 d. Vilijos Choro 
Įvyko mėnesinis susirinkimas. 
Narių dalyvavo virš dvide
šimts. Nuo choro rengtos va-

St., New Haven, Conn.
Komisija paėmimui chorų; 

Apskričio iždo iš buvusio ižr I 
dininko K. Sabučio, raportavo,! 
kad sykį nuėjo į fašistskloki- 
ninkų “choro” praktiką ir ten 
matėsi su buvusiu Apskr. iždi
ninku Sabučiu. Sabutis sakė, 
kad su s^vim neturi, kitu sy-

Draugo 1R Millerio Prakalbą Maršrutas. Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

RAUDONA LENTA
LAISVES” VAJININKAI

Štai kaip dabar stovr“Laisvės” vajaus lenktyniuotojai ir veikėjai:

40 
25 

. 22
20 

, 20
19
19 
17 
1G 
15 

.14
14 
14

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. . 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J...............
ALDLD 11 Kp., Worcester, Mass. 
M. Duobinis, Newark, N. J...........
M. Barauskienė, Waterbury, Conn 
H. Žukienė, Binghamton, N. Y. . 
P. Bokaš, Waterbury, Conn...........
G. Krance, Bridgewater, Mass. . 
M. Skučas, Newark, N. J................
A. Bimba, Brooklyn, N. Y...............
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. .
P. Greiviškis, Hudson, Mass...........
J. P. Martinaitis, Belleyue, Pa...........- ?
A. A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 11

Šimaitis, Montello, Mass. . . 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. ...
R. Mizara, BrqokJyn, N. Y. ...
S. 'Puidokas, Ruihforcįj Ms. . . .
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass. 
P. Buck, Brooklyn, N. Y..............
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. ...
A. Klimas, Hartford, Conn. . .

Penkauskas, Lawrence, Mass. 
M. Galeckisnė, Philadelphia, Pa 
J. Adams, Grand Rapids, Mich. 
S. Petkienė, Great Neck, N. Y. 
M. Guoba, Toronto, Ont. .....
B. Ligmalienė, Detroit, Mich. .
J. Vasiliauskas, Detroit. Mich. . 
A. Račkauskas, Girardville, Pa.............. 4
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa..................... 4
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa...............4
A. Lipčius, Chester, Pa. ..............
R. Jarvis, Plymouth, Pa............
F. Buslevičius, Paterson, N. J.

G.

S.

. .10 

. 10 
. 10 
. . .8 
. . .8 
.. 8 
.. 7 
. . 7 
. . .6 
.. 6 
. . 6 
. . 6 

. . 5 
. . 5 
.. 5

$4.50. METAMS IR

New Jersey ir New Yorko 
apielinkėj draugas J. P. Mil
leris, kuris nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos, kalbės seka
mose vietose:
Gruodžio 12 d., Newark, N. J.

” 13 d. Elizabeth, N.J.
14 d. Linden, N. J.

15 Kearny, N. J.
16 Paterson, N. J.
17 d. Yonkers, N. Y.

18 d. Bayonne, N. J.
19 Great Neck, N.Y.

” . 20 C. Brooklyn, N.Y.
21 So. Brooklyn, N.Y.

Draugai, greit apsirūpinkite 
; svetainėmis ir tuojau duokite 
į spausdint plakatus. Patarti- 
• na, kad prie prakalbų duotu
mėt kiek nors ir dailės pro-

gramos: dainų ar kitokių Įvai
rumų.

“Laisvės” administracija tu
rės plakatam daug-maž ben
drą tekstą, tinkamą visose 
vietose. Darant plakatus tos 
pačios kompozicijos, tik pa
keičiant dieną ir programą, 
kainuos daug pigiau. Pasisam- 
dę svetaines ir susitvarkę pro
gramas, tuojau duokite “Lais
vės” administracijai užsaky
mus daryti plakatus.

Neskūpaukite atsispausdinti 
plakatų ir rūpinkitės kuo pla-z 
čiausiai juos paskleisti. Dar
buokimės, kad šis prakalbų 
maršrutas būtų sėkmingas.

A. A. Lideikienė.
ALDLD 2 Apskr. Sekr.

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

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

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

A. Žemaitis, Shenandoah, Pa..............4
B. Fulton, Brooklyn, N. Y......................... 3
I. Karlonas, Yonkers, N. Y. ....................3
M. KrasAuskiene, Milford, Mass............ 3
V. Smalstiene, Detroit, Mich. ....... 3 
E. Sklariene, Cleveland, Ohio.. .............3
J. P. Miller, Chicago, Ill........................ 3
J. Rudmin, New Haven, Conn...............3
P. Urban, Detroit, Mich........................ 3
J. Saulenas, Haverhill, Mass...................3
K. Rušinskienė, Minersville, Pa. ... 3
A. Lukaitis, Bayonne, N. J.................. 3
A. Pakalniškienė, Maspeth, N. Y. ... 
J. Raulinaitis. Cleveland, Ohio; ....'. 
P. Karpich, Lytin, Mass..........................
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich., * . . . . 
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. .... 
J. Katilius, Bridgewater, Mass.............
G. Stasiukaitis, Grandwood, N.. J....
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash............
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill.........
P. Paul, Arnold, Pa.................. .............
J. Balsys, Baltimore, Md........................
D. M, Šolomskas, Brooklyn, N. Y. . . 
A. Yakštys, Detroit, Mich....................
K. Biliūnas, Detroit, Mich/..............
K. Dunčius, McAdoo, Pa.....................
A. Ramanauskas, Philadelphia, Pa. . 
Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. . 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y................
A. Šliekis, Gardner, Mass....................
A. Senkus, Springfield, Ill......................
H. Bagužienė, Avalon, Pa....................
J. Blazionis, Lowell, Mass..................
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y..........
J, P. Latvis, New Haven, Conn.............

2 
2 

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

1
1
1

IDelei J. P. Millerio Pra- Bedarbiai Dėkavoja

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

$225 . PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Metų

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

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

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

$10 $8' $7 $6 ‘ $5
“Laisvės” administracija skelbs tik vieną kartą ant Raudonos Lentos tų draugų var

dus, kurie turi po vieną skaitytoją. Kada tie draugai gaus daugiau skaitytojų, tai 
jie bus perkelti į daūgiau gavusiųjų tarpą. Tą esam priversti darytai, kad sutaupinus 
vietos laikraštyje. Kiekvieno draugo yra pareiga būti uždėtam ant' Raudonos Lentos.

Mes gavome daug laiškų nuo vajininkų, kurie prašo pratęsti “Laisvės” vajų iki 
naujų metų. Drg. G. Šimaitis rašo, kad jis negalėjo dalyvauti vajuje iš priežasties. 
3treiko, bet jeigu bus vajus pratęstas, tai jis pasivys d. S. Reikauską. Direktoriai 
veikiausiai pratęs vajų.

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

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

kalbų Maršruto Pitts- 
burgho Apielinkėje
Gavus žinią, kad d. J. P. 

Milleris, dienraščio “Vilnies” 
administratorius, vhžiupja šioh 
apielinkėn su prakalbų mar
šrutu, todėl atidėta d. šoloms- 
ko prakalbų maršrutas kiek 
vėliau ir d. Milleris dabar kal
bės sekamose vietose ir dieno
se:

Komunistų Partijai!
SEATTLE, Wash.—Bothel i. 

Bedarbių Piliečių Lygos su
sirinkimas vienbalsiai nu-1 
tarė pasiųsti padėkavonę 
Komūtlistų Partijai už nuo
širdų padėjimą streikui, ku
rį nesenai vedė minėtą or
ganizacija prie pašalpos 
darbų. Streikas buvo lai
mėtas.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Lapkr.

Gruod.
Gruod.

29—Newr Kensingtons
1— Soho-Pittsburgh
2— Wilmerding
3— New Eagle (po

piet.)
Gruod. 3—Washington (vaka

re)
Gruod.
Gruod.
Gruod.
Gruod.

Iš Keršto Nušovė Marčią 
Ant Operacijos Stalo

222-224 LEONARD STREET ’ BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

4— N.S. Pittsburgh
5— -Carnegie
6— McKees Rocks
7— S. E. Pittsburgh.

Kadangi d. Milleris kalbės 
lapkr. 28 Youngstowne, todėl 
prakalbų nebus lapkr. 28 

' Wilmerdinge. Pitts burgho 
apielinkėj prakalbos prasidės 
lapkričio 29.

ALDLD 4 Aps. Komitetas.

CHICAGO.-Daktarė Alice 
Lindsay Wynekoop prisipa
žino, kad jinai nušovė savo 
marčią, 23 metų amžiaus. 
Kaipo daktarė, jinai norė
jus pagydyti marčios skau
dantį šoną ir pasiguldžius 
ant operacijos stalo. Užda
vus jai chloroformos ir1 
kuomet nelaiminga moteriš
kė amžinai užmigus, tada' 
daktarė pasiėmus revolverį 
ir ją sušaudžius.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3 
^^jįuul.1 DAKTARAI:

Pittsburgho Darbininkai, Protestuokite ir 
Kovokite prieš Badą ir Skurdą

PITTSBURGH, Pa. — 
Pittsburgho darbininkai 
reikalauja daugiau* pašal
pos, bedarbių apdraudos ir 
kitų reikalavimų* dar
bininkai ruošia masinį pro
testo mitingą ir“ demons
traciją.

Darbininkų demonstraci
ja įvyks antradienį, lapkri
čio 28 d., prasidės lygiai 
12:30 dieną, ant Fifth Ave. 
ir Dinwiddie St., prie Fifth 
Ave., High School, apie 
1600 Fifth Ave.

Maršavimas prasidės 1 
vai. po pietų ir 6is per patį 
miesto cenfrą Fifth Ave. 
gatve ir eis į West Parką.

Ši demonstracija yra už

bedarbių ir dirbančių 
draudą. Padėtis, kokia 
bar yra, negalima pakęsti. 
Tūkstančiai ir milionai dar
bininkų ir jų vaikų neturi 
priemonių gyvenimui, nega
li apsirūpinti save tinkamu 
maistu ir aprėdalais.

Ligos plečiasi labiau, ne
gu kada nors pirmiau. Vi
sokios kriminalybės taip 
pat didėja, darbininkų mė
tymai į gatves dauginasi. 
Gi pragyvenimo kainos ky- 

*la. Todėl visi darbininkai 
turi skaitlingiausiai daly
vauti šioje parodoje. Visi 
lietuviai darbininkai daly
vaukite šioje demonstraci
joje. * J

ap- 
da-

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai*, Bell—-Oregon 5186 
Keystone—Main 1417
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Prakaibii Trečiadienį

Rengėjai-

Sudegė du Benamiai

.—Cuban Ensemble 
j Good News Digest

brooklynietis 
darbininkė 
prakalbų.

VI.—Florenda Trio 
ming Parade, Variety

pa
bus

bei
šių

New Yorke prie 
Upės, tarpe 54 ir 55 
tuščiam, lote iš lentų 
votoj būdoj, (šandėj)

DRAUGAS V. TAURAS Nepraleiskit Svarbių 
PASITRAUKĖ

Drg. V. Tauras, kuris vedė 
“Vietos Žinių” skyrių, 
traukė iš redakcijos 
mėnesių.
kaip d. Tauras skundėsi nes
veikata.

Linkime d. Taurui greit pa- 1 rjus, ir V. Zablackutis (kalbės 
sveikti ir greit sugrįžti 
laikraštinio darbo!

Sekantį trečiadienį, lapkri- 
pasi-įčio 29 d.. “Laisvės” svetainėje, 

keletai įvyks svarbios prakalbos. Pra- 
Jau ilgokas laikas, ■ sides 7:30 vakare.

Kalbės drg. D. M. šol’oms- 
kas. ALDLD centro sekreto-

Pr,e , angliškai).. Prakalbas rengia 
'Amerikos Lietuvių Darbininkų 
: Literatūros Draugijos 1-ma 

Moteris su Kūdikiu Šoko nuo ikli”pa-: . v. .
1 *v n *• u i Bus aiškinama svarbiausi J Augsto is Degančio Namo 1 šių dienų klausimai, kaip tai:

----- —— į ką reiškią Amerikos darbinin- 
Užsidegus namui po num. kam Jungtinių Valstijų pripa- 

1688 Webster Ave., Bronxe, žinimas Sovietų Sąjungos; ką 
ir liėpsnom užkirtus išėjimą i mums, darbininkams, reiškia 
lauk, ant trečio augšto lange i NRA; ar bus išvengtas impe- 
pasirodė moteris su 15 mėn. rialistų tarpe karas ir kiti 
vaikučiu ir suriko: “Aš šok
siu žemyn.” * Pribuvęs gaisri- 

. njnkas rėkė jai palaukt mi- 
nutą, kol pastatys kopėčias, 
bet del triukšmo moteris ne
galėjo girdėt, ką jai sakė, pa
sileido su vaikučiu 
žemyn. Gaisrininkas 
skėstom rankom prie 
pagavo moterį savo 
Nors moters puolimas parmu-! 
šė jį ant žemės, vienok ; 
vastį abiejų išgelbėjo.—vaiku-; 
tis liko nesužeistas, o 
riai nulaužta koja.

rialistų tarpe karas 
klausimai.

Nei vienas 
darbininkas 
nepraleiskit 
Įžanga veltui.

Bet kas paaiškėjo—-darbo 
dar nei vienam nėra, tik* lie
pė išpildyt aplikacijas ir eit 
namo kol kada nors bus pa
šaukti. Vis tai del suramini
mo alkanų bedarbių.

Prakalbos Maisto Produktų 
Kainų Kilimo Klausimu

I Bendrą Frontą Išrinktiem 
Draugijų Delegatam

I Buvo Pagriebę Jauną Tur
tuolį, bet Vėliau Paliuosavo.

Šiomis dienomis buvo “kid- 
naperių” pagriebtas turtingo 
New Yorko biznieriaus sūnus, 
Charles. Cohen, Cornell'' uni
versiteto studentas. Po išlai
kymui keliolikos valandų, ta
po paleistas.

Jis buvo 
universiteto, 
tiekon, kuri 
nuo mokykloj.

pagriebtas prie 
kupmet ėjo ap- 
randast tolokai 

Važiuojanti 
du vyrai autolnobiliu ,pasivijo 
jį ir pasiūlė pavežėt. Kuomet 

. Cohenas įlipo, tuoj jam buvo 
užrištos akys ir surištos ran
kos; po keleto valandų važia
vimo, tapo įvestas kokion Į 
praston stubelkop. žmogva- 
giai, matyt, pabijojo papult 
bėdon, tai. užrišę akis savo au
kai, atvežė netoli Phillipsburg, 
N. J. ir paleido.

Bandys Apsaugot Keptuves 
nuo Raketierių Išnaudojimo

Antradienį, lapkričio 
Irving Plaza svetainėj, 
Place ir 15th St., New 
bus svarbios- prakalbos, 
sides 7:30 vai. vakare.

28 d., 
Irving 
Yorke

Pra-

laikuKadangi paskutiniu 
visokie gyvenimui re 
produktai, o ypač maistas kas 
kart vis brangsta, kainos kyla 
ir kyla, o algos kai kur dar 
mažinamos, kas veda darbi
ninkų klasę prie dar didesnio 
skurdo,—tai šiuo klausimu 
bus plačiai kalbama. Bus nu
rodyta .planai, kaip pasekmin- 
giau kovot prieš tokį apsireiš
kimą, ką darbininkai turi da
ryt, kad užkirtus kelią to 
kiam baisiam 
darbininkų. Kalbės Max Be- 
dacht, vienas iš Kom. Partijos' 

komiteto .»■ narių J 
Kom. Parti- 

Distriktas.
darbininkas, 
ir dalyvauti

Sekantį ketvirtadienį, lap
kričio 30 dieną, kaip 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainė
je, Brooklyne, įvyks visų or
ganizacijų išrinktų į bendrą 
frontą delegatų susirinki
mas.

Delegatai prašomi visi 
nesivėluojančiai dalyvauti. 
Turime eilę svarbių klausi
mų, kuriuos turėsime iš- >| 
pręsti.

Laik. Sekretorius.

PARDAVIMAI
I PARSIDUODA COFFEE POT 
į pat dokų, gera vieta bizniui, 

išnaudojimui tumerių. turiu .visokių tautų>

centralinio
Prakalbas rengia 
jos New Yorko 
Turėtų kiekvienas 
susirūpint tuomi 
šiose prakalbose.

Rado Pasikorusį Bedarbi

prie 
kos- 
Par-

duosiu už žemą kainą. Kas norite
turėti gerą pragyvenimą pasiskubin
kite su pirkimu. Atdara nuo 6 vai. 
iš ryto iki 6-tai vai.
madieniais—uždarytas.
St., Brooklyn, N.' Y.

vakare. Sek-Į'
151 Furman 1

(281-283);

PIGIAI PARSIDUODA FORNIČIUS 
del “singelių” vyrų. Kambarių 

randa—$10.00 men. Savininką gali
ma matyt nuo ketvergo iki nedėl- 
dienio—nuo 1 po pietų iki 5 vakare.

P. Č., 95 Cook St., Apt. 11, 
Brooklyn, N. Y.

rankose !
šoko iš- i
na r k ir! Tūkstantinės Minios Susirin- 

g e in ! ko prie Darbą Davimo
Raštinės

mo C ; Prezidentui Rooseveltui 
> skelbus, kad greitu laiku 
.suteikta 200,000 darbininkų 
J darbai New Yorko apielinkė- 
!se, ir kad bedarbiai tuoj 

Hudson ! kreiptųsi į State Employment 
gatvių Service (valstijos darbo gavi- 

pabuda-jmo patarnavimas) į raštines, 
buvo j kurių yra apie pusė tuzino

apsigyvenę du bedarbiai ir be- New Yorke ir Brooklyne. Ant 
namiai vyrai. Penktadienio rytojaus po šio pranešimo, t. 
naktį jie, eidami gult, užside- y. lapkr. 24 d., prisirinko di- 
gė kerosininį pečiuką. ]£e- džiausi būriai bedarbių .ir ap- 
miegant pečiukas, matomai, įstojo darbo gavimo raštines 
Afoogo ir užsidegė šandė,—, per keletą blokų. Prie New 
abu įnamiai sudegė. . i Yorko raštinės, po . num. 124 

------------- E. 28 St., jau 2 vai. ryte pra- 
Paslydo ant Bananės ir Už- dsį° rinktis; apie s 

. į----------------------------------.vai. jau buvo iki 5,000 t ūks-
simusė ant Vietos

1 Francesco G0ndiororp< kir
pyklos savininkas iš arfield 
N. J., eidamas gatyė, užsisto

 

jo ant bananės 1/pynos, pas

 

lydo ir tįjp smukiai griuvo, 

 

suduodamas galyą į žemę, kad 
greitai mirė.

ADIO-ŠIANDIEN

Itančių minia. Prisiėjo šauktis 
policiją tvarkos palaikymui, 

į Brooklyne ant Duffield ir 
j Willoughby gatvių raštinė 
Į taipgi buvo labai apgulta, ir 
! čia šauktasi policijos. Kiek
vienas norėjo įsiveržt pirmiau 
už kitą gaut žadamą darbą.

WMCA-570 Kc
Adler Novelty Trio 

10:00—Heafth Information 

 

11:00—Dr./Shirley Wynne, Health

• ' Talk
11:30—'Italian Program; Orch. and

Soloi 
1:30 P. 
4:30-—Th 
7:45—Wnltz Favorites

‘ VyEAF—660 Kc
9:45 A.
10:30—Mdming Parade, Variety

Mu41c »]e b 1 I •' < > » 1
3:00 P. VfA-Your Health 
4:004-Heidlfnes in Song ' 1 
4:30—Sbngs and Griitar
7:00—Shirley Howard; the Jesters, 
I t Red, Gtty andi Wamp; Milton

Rettenberg, Pianist; Tony Ga- , 
lucchi, Guitar

8:30—Floyd Gibbons and Victor 
.Young’s Orch.

9:00r—Gypsies, Orch.; Frank Par-
► ker, Tenor
|0:00— Gene Arnold, Narrator; the

Lullaby Lady; Male Quartet;
Orchestra, Direction Morgan L.

, Eastman; Jean Paul King, An
nouncer

11:00—John Erskine; Viewing the 
American Scene'

WOR—710 Kc
10:00 A, M.—Pure Food Hour 
ll:06*-Nell Vinick, Beauty Talk 
12:55 P. The World’s Most

Beautiful Waltzes
1:45J-SIrens of Songs, Vocal Trio 
4:00—-Dr. H. I. Štrandhagen,

“What’s Beneath the Skin”
WJZ-r-760 Kc

10:45 A. M^—Singing Strings 
11:30—Rythm Ramblers, Dance
Orch.; Edna Odell, Contralto

9:00 A. M
12:00 Noon.—Gene Arnold and the 

.Commodores
12:30 P. M.-7-National Farm and 

Home Hour
2:00*—Musical Originalities; Dick 

Teela, Tenor; Mary Steele, So
prano; Węndell Hail, Ukulele; 
Walter Blaufuss’ Orch.

4:30—Words and Music; Edward 
Davies, Baritone; Ruth Lyon, 
Soprano; Harvey Hays, Nar
rator ,

6:45—Lowell Thomas, Today’s 
News /* ’

7:00—Amos ’n’ Andy
7:30—Potash and Perlmuter, Co

medy Sketch'
7:45—Madame Frances Alda
8:00— Side Show, Cliff goubier, 

Barker; Morin Sisters Harmony 
Trio} Harold Stokes’ Orch.

9:00-r-Minstrel Show With Gene 
Arnold, Interlocutor; Joe Par
sons, Bass, Male Quartet;, Bill 
Childs, Mac McCloud and Clif
ford Soubier, End Men; Band 
Director, Harry Kogen

9:30—Melody Moments: The Melo
dy Singers, Mixed Quartet, 
Guest Artists; Orch. Direction 
Joseph Pasternack

11:30—'Southern Symphonies, fea
turing Theodore Hahn, Jr.’s 
Orch.

WABC—860 Kc
9:30'A. M.—Metropolitan Parade 

11:00—Cooking Close-ups; Home
Economics

12:30 P. M.—News Flashes
12:35—Concert Miniatures, Vien-<

nese Program
2:30—American School of the Air
3:15—The Voice of Experience
3:30—U. S. Marine Band
4:3p—<News Flashes
8:15—Edwin C. Hill, "The Human 

Side of the News”

Distrikto prokuroras Wil
liam Geoghan su keletą teisė
jų turėjo pasikalbėjimą, kaip 
apsaugot Brooklyno ir New 
Yorko kepyklų savininkus 
nuo raketierių išnaudojimo. 
Ypač tas raketierizmas išsi
platinęs Brooklyne. Sakoma, 
Brooklyne apie 700 keptuvių 
sumoka tiem raketieriam iki 
500,000 dolerių per metus. 
Moka būk tai “už apsaugą” 
biznio ir paties savininko ir jo 
šeimynos nuo visokių piktada
rių ir tt. Raketieriai turi atr 
skiras nuo valdžios sa,vp “nak
tinių .sargų’’ agentūra^, kurie 
būk saugoja naktimis biznius 
tų žmonių, kurie jiem moka 
mėnesinę ar savaitinę mokestį, 
Bet nuo ko jie saugo ? Nagi 
nuo patys savęs. Geriaus sa
kant yra taip: mokėk mum 
algą, tai mes neapvogsim tavo 
įstaigos.

Nors tie raketieriai lenda 
prie visų binierių, bet kepėjai 
jau pradėjo skųstis - valdžiai 
del perdidelių mokesčių tajai 
nematomai valdžiai, 
atsisakė nuo mokesčių 
tieriam, tai turėjo 
nuostolių: raketieriai 
krautuvėn dienos 
šlakstydavo kokiu
kiančiu skystimu viską, 
krautuvėj randasi, tai 
duoną, keikus ir tt. 
trokus sudegino bei šiaip su
gadino.

Dabar valdininkai 
labai “susirūpino” ir 
išnaikins raketierius 
Yorko ir Brooklyno.
jau ne pirmas raketierių “nai
kinimo vajus” paskelbtas; ra
ketierių kaip buvo taip ir bus, 
nes ir patys valdininkai be jų 
neapsieina. į : ' . . . , ( . t '

MENKELIUNIUTES

KONCERTAS
10 Gruodžio (December)

Labor Lyceum Salėje
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.
Kohcertinėj programoj, apart 
čios Menkeliuniutes, dalyvaus:

Violet Tamkiute, Lillian Kava
liauskaitė, ♦ Adelė Valatkiutė, 
Amelija Mickūnaitė irFrarias 

Stankūnas
Dalyvaus koletas svetimtaučių 

žymių dainininkų.
Koncerto pianistas Petrovas.

PO PROGRAMAI ŠOKIAI
Įžanga 50c, 75c ir $1.00

pa

Central Parke (New Yor
ke) rasta pasikoręs žmogus I 
apie 65 metų amžiaus, 
kišeniuose nerasta nei 
pinigų. Kol kas dar

Jojoj 
cento' 
neži-! 

noma, kas yra tas nusižudėlis, 
bet, matomai, bedarbis, kuris 
nenorėjo badau’t, tai užbaigė 
savo dienas.

“LAISVĖS”

BAZARAS
prašome Visuomenes

< Paramos ’
BAZARĄS BUS TRIS

• ‘v PIENAS , ■
• I '

Gniodžio-December, 
. ' 23,24 ir 25 
“LAISVĖS” SVETAINĖSE

Pernai mūsų dienraščio 
bazaras ./buvo sėkmingas, 
šiemet turi ’būt dar sekmin-. 
gesnis.

Prašome Draugų Aukų
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Lhbai svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dapirkti naTijų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami primeskite pi
niginių aukų bazaro reika
lams..

Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės“ 

koncertą nenorėjoms pa
skelbti bazaro, nes du da
lyku ’ kartu gailinti nepato
gu, tai/baza’ro reikalui lai
kas 'labai trumpasj ' Todėl 
įprašome draugų greiti pri
duoti aukas,, kad -galėtume 
sparčiai'Aj; sėkmingai reng
ti baząrą.

‘laisvės”' Administracija

(280-281)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kambaryš pas apy

senius žmones, kur pataisytų va
karienę. Dirbu naktimis, 
tokią, vietą prašau laišku 
nešti. J. Danielis, 956 
Ave., Bronx, N. Y. c-o L.

Turinčių 
man pra- 
Intervale

Nagle. 
(278-280)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA 

Sales del Balių, koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949.-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847
I

Nuo Sustingusių Sąnarių 
-r Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, ‘skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikius išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expcllerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expellcris yra labai persisun
kiančiu per od?i ir jųš galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2:7057

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

! Atdara nuo anksti ryte iki 
; vėlai vakare .kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

100 C1GARETŲ UŽ 25 CENTUS
< 700 GILZŲ 63V 11 SVARAS TABAKO $1.00
(100—9<į; Barons—12c) ‘I . Persiuntimas ,15c

GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR . 
VIETINIŲ TABAKŲ

Jūs galite , turėt 70.0 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 
Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

Tabako Icąinos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainū išpildome greitai 

ir akuratnai. * ;
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY,
172. AvpĮiue, B, New York City. Tel, Alg. 4-1836
/ J ' (tarpe 10 ir 11 Sts.)
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NOTARY 
PUBLIC

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūsių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ‘‘Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 
2-5043

(NCMATHEW F. SALLAS 
(BIELA USK AS) 
C R A B O R i 0 S 

UNDERTAKERS AfoD EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALiŲ, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM I 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNj. AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (. LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA vjeTA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PASARVi --------

VISAIS TAIS RE1I 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

in u vin (
PRIVAT1ŠKĄ 
TGMOBILIŲ,

VOTĮ DOVANAI.
KALAIS KREIPKITĖS Į. MUS, O MES

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

Williamsburgbe:
2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y

j arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
\ nuo •

IM 4 kas dien, seredoms ir sukatoms 
iki T:20 vai. vakarais. . t ,

NEDftLIOMTS
Nuo 10 iki 12 vai. Ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
.2221 Avenue J 

s Kampas W. tMrd'lt.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikai vyrq ir 

moterų tiras kraujo ir odos 
Padarau ištyrimas kraujo ir tlapurao

DR. MEER .
156 W. 44th St. Room 302 

New York, N. T.
Valandos Priėmimo t

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki H valandai vakare 

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

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinlke).

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

tarpe Broadway ir f* ii A. venue

X-RAY Pasitarimai ir“RHI egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parSm, krikštynom < ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

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

i
* Telephone, Evergreen 6-5310 -

J. GARŠVA
: Graboriuš (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numiruriuš 
nnt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume-; 
riams, kad perkėliau save studiją 

naujon vieton, I 
pa numeriu! 
512 Marion Št., į 
kampas Brand-’ 
way, Chauncey 
B t r e p t stotis 
Rrooklm, N. Y.1 

Naujcn vietoj 
studija daug 
geriau įrengta,' 
todėl paveikslai 
nadarorpi kuo-’ 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S šiandien ateiki

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

Odos Nušašėjl- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, 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 Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

įsisteigęs 25 metai
* Valandos—9 A. M. Iki 8 P. M.

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




