
KRISLAI
Būsimi Rinkiniai.
Audėjų šaudymas.
Atsiliepė “Puviekas”.

Rašo 1). M. šolomskas.

Lapkričio 
valstijų ir 
rinkimai, 
valstijų dalyvauja ir Komunis
tų Partija. Visų darbininkų 
pareiga atiduoti savo balsus už 
Komunistų Partijos kandidatus. 
Demokratų, republikonų ir soči- I 
alistų partijos jau pakankamai I 
įrodė darbininkams, kad joms; 
neapeina vargo žmonės, kad jos 
atstovauja turčius, buržuaziją ir 
kapitalistinę tvarką.

pradžioje įvyksta 
miestų viršininkų 

Didelėj didžiumoj

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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NEW YORK.—Tarptautinės Jaunuolių Dienos 
demonstracija prieš karą ir fašizmą.
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Xthtt kongresu prieš kara ir fašizmą 
ninku kraujas, kaip jis yra prie < _ _ --------
Roosevelto demokratinės vai 
tižios. Valstijų armijos nesiliau-j 
ja vedę karą prieš streikierius. ‘ 
Visi didieji streikai mato apsi-į 
maskavusius ir apsiginklavu-į 
sius kareivius. Pradedant Tole- Į Jungtinių Valstijų kongre- 
do automobilių darbininkų strei
ku ir turint omenyje dabartinį: 
tekstilės streiką, visur darbiniu-! 
kus šaudė ir šaaudo. -Seniau į 
barbariškoje 
streikierius, 
demokratinėj Amerikoje, 
sijoje carizmui

i-! Prieškarinis, Priešfašistinis Kongresas Bus Darbininkų ir] 
Inteligentų Atsakymas į Naujos Skerdynės Planus . i

CHICAGO, Ill.—Antrasis

sas prieš karą ir fašizmą 
; įvyks šiame mieste rugs. 28- 
30 d. Jis bus ne šiaip sau 

Rusijoje šaudė! konferencija, bet darbinin- 
dabar tas daroma Į kų, farmerių ir inteligentų 

Ru-j spėkų sukaupimas kovai 
i ir buržuazijos; pricš tikra imperialistinio 

viešpatavimui padarytas galas, } nnvm’n i . ...» . -I Įveli v) Del VU ll 1
-V» t T 1 e* W\ AT d AAV’0 1 U aIž^ Mtai caristinės metodos persikėlė 

į buržuazines šalis.
ir prieš gre

siančia fašizmo šmėkla Am
erikoje. Ryšyje su tuom už

kurti- . tenka prisiminti jau dabarNew Yorke lankėsi 
gaikštis” Aleksander Obolenski. Į einantį karą Pietų Ameri- 
Jis pasikalbėjime su burzuazi-1 koj, nesiliaujančias Japoni- 

‘ S°‘jjos karo provokacijas prieš 
- • ■■ -iSovietų Sąjungą, Japonijos 

Tas supuvusio pa-1 susiderėjimą su Hitleriu 
i prieš Sovietus, karščiausią 

Jau .imperialistų ginklavimąsi, iš 
jiems vienos pusės, ir valdišką vai- 
_ : ’ stijų terorą prieš streikie- 

irius, kaipo didelį žingsnį į 
ant augšto laipsnio, žemes ūkiai1 atvirą fašizmą.

jos reporteriais pareiškė: “So-; 
vietų Rusijoje su kiekviena die-! 
na padėtis darosi vis blogesnė j 
ir blogesnė.“ ’ 
šaulio likutis mano, kad greitai 
sugrius Sovietų valdžia, 
tikrai “dievas” atėmė 
protą. Kada Sovietų Sąjungos 
padėtis vis darosi stipresnė, ka
da šalies industrija pastatyta Į 

perėjo prie kolektyvio apdirbi- 1 
mo, apšvieta pasiekė augŠtą 

, laipsnį, darbininkų ir kolekty- 
viečių gyvenimas nuolatos gerė
ja, tai tamsios caristinės Rusi
jos apaštalas kalba apie griuvi
mą bolševikų valdžios! Bet net 
buržuazinė spauda nepridavė jo 
pareiškimams svarbos.

Tuos pavojus jau supran
ta šimtai tūkstančių darbi
ninkų, farmerių in inteligen
tų. Ir todėl kasdien plaukia 
pranešimai apie būrius iš
renkamų į tą kongresą dele
gatų iš visų šalies -kampų. 
Pav., nigs. 13 d. žinios Ame- 

i rikinei Lygai prieš Karą ir

Danokratv-R^ublikong K
Šmugelis su Pašalpa le?atls

I A A f 1 ’

Hyde Park, N. Y.—Vy
riausias pašalpų adminis
tratorius Harry Hopkins 
kalbėjosi su prezidentu Roo- 
seveltu, kaip prašalint graf- 
tą iš pašalpų skirstymo be
darbiams. Prezidentas pri
pažino, jog tokiomis pašal
pomis republikonai, lygiai 
kaip ir demokratai, papir
kinėja. šelpiamuosius, .kad 
rinkimuose remtų demokra
tus ar republikonus, žiūrint, 
toj bei kitoj šelpimo stotyje.

į išrinkimus šiuose 
miestuose: Uniontown, Pa.; 
Los Angeles, Cal.; Fall Riv
er, Mass.; West Hudson, N. 
J.; Harrisburg, Pa.; Boston, 
Mass.; New Brunswick, N. 
J.; Worcester, Mass.; New 
Bedford, Mass.; Newark, N.

Inteligentai ir net Generolas
Į kongresą taip pat va

žiuoja šimtai profesorių, in
žinierių, gydytojų ir kitų 
profesionalų. Kartais atro- 
ro, lyg darytųsi prieškari- 

: niai stebuklai. Pav., šiame 
kongrese sakys prakalbą

Sniegeną Vitaminas caro generolas Viktoras Ja- 
'chontov, kuris paskui tapo 

Amerikos Chemikų Draugi-.karo priešininku. Kitas'na- 
jos suvažiavime, Wisconsino! vatnumas, tai kad kongrese 
Universiteto profesoriai O. j 
L. Kline, Elvehjem ir E. B. 
Hart pranešė, kad jie sura
do smegenų vitaminą, kurį 
pavadino B-4. To vitamino 1 
daugiausia randama smege-, 
nyse; sakoma, kad jis palai-!—Buvęs 
ko smegenų sveikatą.

CLEVELANDAS, Ohio.

Teisėjas Nusuko Našlės 
Pinigą $49,372

WHITE PLAINS, N. Y. 
miesto teisėjas 

Ta- Sam. F. Swinburne pasisa- 
čiaus, rodosi keista, jog dau- vino $49,372 čekį, kurį našlė 
giausia jo yra kiaulių sme- Elsie Boydienė jam atsiun- 
genyse. Profesoriai tiiški- tė, kad išmokėtų.kaipo jos 
na, jog tai todėl, kad kiau-; dvaro morgičį.
lės viską ėda ir gauna to vi- mirus, tas teisėjas buvo pa
lamino, jei ne iš vieno mais-Į skirtas josios turto globėju, 
to, tai iš kito. ' ' ;

Vištos, iš kuritj lesalo bu- mas Swinburną įkaitino ir 
vo ištrauktas vitaminas B-4, padėjo po $20,000 parankos 
visos liko suparalyžiuotos.

Jos vyrui

Dabar prisiekusiųjų teis-

iki galutino teismo.

dalyvaus ir eile kunigų 
rabinu.

Kongresas nei vieno 
klaus, kokių tu esi religinių 
bei politinių pažiūrų—jeigu 
tik žmogus eina prieš karą 
ir prieš fašizmą, jis ir yra 
mielai priimamas.

Lietuviai darbininkai, in
teligentai ir smulkieji biz
nieriai pašaipūnėse ir kito
kiose draugijose, pasidar
buokite, kad ir jūs pasiųstu- 
mėte delegatus į taip isto
riniai svarbų kongresą.

Kariška Japoną Gudry
bė prieš Sov. Sąjungą

BERLYNAS. —Japonijos 
ambasadorius T. Ota padarė 
Sovietams tokį gudrų pasiū
lymą. Sovietų Sąjunga tu
rėtų ištraukt raudonąją ar-

z

DU STREIKIERIAI NUŠAUTI; URMU 
GAUDOMI, KAUNAMI RAUDONIEJI

Rooseveltas Sutinka Siųst Šalies Armiją prieš Audėjus; N. 
J. Teismo Indžionkšinas prieš Šilko Dažytojus; Pa. Mezgėjai 

Protestuoja prieš Streiklaužiškus Vadus
PROVIDENCE, R. I. — 

j Valstijos gubernat orius 
Green įsakė uždaryti septy
nias didžiausias audyklas, 
kuriose fabrikantai ban'dė 
dirbti su streiklaužiais. Tas 
dirbtuves per kelias dienas 
šturmavo tūkstančiai strei
ko pikietininkų, kurių neį
veikė nei žmogžudiška poli
cija nei milicija.

tams šiuose rinkimuose. Bet 
seimo senatas nubalsavo pa
skirt $100,000, kad'padau- 
gint valstijinę policiją ko
vai prieš streikierius.

Nežinia kas, galimas daik
tas, kad fabrikantų ir val
džios pastatyti provokato- • 
riai išdaužė keliems saliū- 
nams ir krautuvėms langus

Valdininkai ir

Ward Laivą Kompanija
Trukdo “Morro Castle”

Nelaimes Tyrinėjimą
New York. — Jungtinių 

Valstijų prokuroras Martini
i;d7‘pareik&alauTkadVi 

> - * • ---
—- ~ »» ( _ _________ _ __

advokatai deda pastangas, ^“RhodTYsiand ‘vaisioj ce-kaneleris“ CharieU Egan
Ward laivų kompanija ir jos

Pats gu-1 Providence.
I bernatorius buvo streikierių tą primeta komunistams ir 
prispirtas prie sienos. Ta- aštrina karišką 
tai parodo didžią galią ko- prješ streikierius.

- vingo masinio pikieto. Pra-
i nešama, jog gubernatorius 

ir vi
sos kitos audyklos ir verpy-

prispirtas prie sienos. “tvarką”

Uždraudžia Dažytojam 
Streikuot.

Jersey City.—Teisėjas vi-
kad užkirst kelią tyrinėji- 

Lygos kišimasis į tautinių' 
mažumų reikalus Lenkijoj. 
Jis dar pastatė klausimą: o 

miją ir palikt neginkluotą, kodėl Lyga nieko nesako

užsidarytų, idant išvengt išdavė indžionkšiną, ūž
to kių audringų kovų, kaip Į drausdamas streikan eiti 

pci nulį z.uvu io'i Woonsockete ir Saylesvillėj. 120,000 šilko dažytojų Pater- 
Conboy pareiškia, ,T - ..... v I . j •
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Lenkija Neduos Lygai 
Kištis į Tautinių 
Mažumą Klausimą

GENEVA.—Lenkijos už
sienio reikalų ministeris pul
kininkas Beck rugs. 13 d. 
pareiškė Tautų Lygos susi
rinkimui, kad nuo tos dienos 
yra panaikinama bet koks

mams “Morro Castle” lai
vo gaisro, per kurį žuvo 134 
žmonių, i 
jog kompanija ir jos advo
katai mokina liudininkus 1 
meluot, kas liečia gaisrą ir; 
laivo oficierių apsileidimą. 
Prokuroras Conboy reika- ■ 
lauja, kad kompanija pris-1 
tatytų tyrinėjančiai grand 
džiurei slaptus užrašus ir 
dokumentus apie tą gaisrą

Nors du milicijos peršauti šone ir apygardoje.
'darbininkai, Charles Gor-
cynski ir Jude Courteman- indžionkšiną, išeidami ko- 
che jau mirė; nors desėtkai von ir masiniai pikietuoda- 
kovotojų sužeista, bet dar- mi.

ibininkai parodė tokią stip- streiko pikietai apdaužė

25 mylių pločio ruožtą paleiapie tautines mažumas kito- 
Manchukuo sieną; tad mai-■ se šalyse (turėdama minty- 
nais Manchukuo ir Japoni-jje Anglijos, Francijos ir ki- 
ja paliktų tokį pat negink-Į'tų imperialistų pavergtas 
luotą ruožtą iš savo pusės, j tautas) ?

Japonų gudrybė yra štaiJ Nuo šiol Lenkų valdžia 
kame. Sovietinis pasienis ’ darys, kaip jai vienai patin- 
yra aprūpintas apsigynimo ka, kas liečia milionus kita- 
tvirtumomis, o Japonija - (taučių: žydų, ukrainų, lietu- ir oficierių apsileidimą gel-i 
Manchukuo dar nepaspėjo (vių ir kt. Lenkijoje,—nors dėjime. Bet kompanijos ad-1 .v.- . . . , . . .

................................ - " ■ sutarties vokatai šaukiasi i federalį J ™edz>otl. komunistus ir ki- Į 
teismą, kad išduotų in. | tus. kovingus darbmmkus. i 
džionkšina prieš tyrinėtojus I yriais, ano .
ir uždraustų jiems reikalaut !NT .Ja" u*k,,msta kale^ 
tų dokumentų. >mal ; ir konfiskuojama vi-1 si komunistiniai ]

Ward kompanija su savo 
agentais tuo pačiu laiku juo 
plačiau pradėjo skalyti prieš 
komunistus, kaipo gaisro 
“kaltininkus.” K a p i talisti- 
niai laikraščiai išspausdino 
Havanos, Kubos, policijos 
viršininko O. Hernandezo 
tvirtinimą, būk dauguma is
paniškos kilmės darbininkų 
ir tarnautojų tame laive 
buvę komunistai. Sykiu 
bubnijama, būk komunistai

pasistatyti ten tvirtumų, ' sulig Versalės
Naujas Japonijos vedamas Tautų Lyga per savo Tary- 
karinis gelžkelis dar nepri- bą turėjo globoti ten tauti- 
eina prie sienos arčiau kaip ’ nes mažumas.
50 mylių. Taigi Japonija ir; Lygos politikieriams atro- 
jos valdomas Manchukuo do, kad tas Lenkų pareiški- 
faktinai nieko nenustotų, 
nuginkluojant tokį savo 
ruožtą. Jie, vadinasi, mai
nais už sovietinį tūzą siūlo 
savo devynakę. O karui ki
lus Japonija, arti būdama, 
galėtų greičiau sugabeni į 
Manchukuo milionines armi
jas, negu Sovietai per 5 tūk
stančius mylių. Be to, Ja
ponija niekad karo neskel
bia, o visuomet iš pasalų už
puola.

Tuom pasiūlymu Japonija 
siekia ir vieno tuoj autinio 
tikslo — parodyt pasauliui, 
būk Japonai “norį” taikos, 

Sovietai jos “nenorį.”

mas ženklina, jog1 Lenkija 
tolinasi nuo Tautų Lygos ir 
artinasi prie Vokietijos.

k
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Nusižudė Rašytojas

SAN DIEGO, Cal. — Nu
šokdamas nuo tilto nusižu
dė Joseph Wild, plačiai žino- j

Darbininkai, laužykite tą

j rybę, jog gubernatorius dre
ba, šaukdamas, kad čia “ne 

j streikas, bet komunistų re
voliucija.” Ir jis užsiundė

Sovietai jau Pakviesti į 
Tautą Lytos Narius

GENEVA.—Pradinis Tau
tų Lygos pasiūlymas, kad 
Sovietų Sąjunga į ją įstotų, 
yra perduotas Sovietų užsie
nio reikalų komisarui Litvi- mėginą, sudeginti dar tris 
novui, kuris dabar randasi (laivus Panamos kanalo sri- 
Francijoj. Litvinovas jau tyje, nors aišku, jog tie me
davę atsakymą. Bet nei pa
siūlymo nei atsakymo teks
tas nėra dar viešai skelbia
ma.

BUDAPEST. — Vengrija 
pasirašė prekybos sutartį 
su Jugoslavija. Tuomi su

mas finansinių straipsnių švelnėja santikiai tarp tų- 
r ašy to j as kapitalistų spau-I dviejų šalių, 

do j. ' i ----- .-------------
------------ ;-------- I MASKVA. — Rugsėjo 10 d.

Managua, Nicaragua. — tapo apdovanoti Lenino ženklu 
Eksplodavo parako ir kitos du amerikiečiai, William La- 
amunicijos sandėlis; suardė Xe7, ir ,CIy<!® ,Armistead 
kelis valdžios namu§ 
mušė vieną žmogų.

ir už- Fairbanks, ’ Alaskos, kurie pa
gelbėjo išgelbėti Sovietų moks
linę ekspediciją šiauriuose.

ginimai tai provokatorių 
žingsniai, kad prikabint bė
dą revoliuciniams darbinin
kams.

HANKOW, Chinija. —šiau
rinėj daly Hupeh provincijoj 
vilkai, išbadėję iš priežasties 
sausros, užpuldinėja ir drasko 
gyventojus. Vienam kaime de
šimts gyventojų sudraskė.

VIENA, Austrija. — Nepai
sant fašistinio teroro, Austri
jos .Komunistų Partija gerai 
darbuojasi. Pastaruoju laiku 
plačiai paskleidė lapelius tarp 
darbininkų.

du Audiger and Meyer šil
ko dirbtuvės skebus.

Passaic, N. J.—Areštuota 
. . v trys pikietininkai, kuriuos

visus pohemms savo goncus ! Eismas pripažino kaltais, 
•vx/i za z-J r*» i z~x 4-1 I r A n i v* i Ai 4- i t I y |

i bet suspendavo bausmę.
i Mummuo, į

Y. Daily i Mezgėjų Protestas prieš 
Federacijos Vadus

Philadelphia, Pa.—Ketvir- 
laikraš- tadienį 10,000 mezgėjų, su- 

čiai bei kitokia darbininkiš- sirinkę į Kensington Labor 
ka literatūra. Lyceum, niekinančiai nu- 

baubė Smithą ir McKeow- 
ną, Darbo Federacijos mez
gėjų unijos vadus už tai, 
kad jie atšaukė 12,000 mez
gimo darbininkų streiką. 
Tie vadai pasakoja, kad su
tarties laikas su kompanijo
mis neišsibaigęs, todėl ne
valia streikuot.

Vadai Ardo Pikietūs
Worcester, Mass. —* Teis- 

išdavė indžionkšiną

Rooseveltas Prirengia Ar
miją prieš Streikierius
Rhode Islando gubernato

rius nepasitiki, kad su tūks
tančiais savo milicijos galė
tų nuslopinti streiko pikie- 
tus; todėl jis atsišaukė į 
prez. Rooseveltą, kad at
siųstų šalies armijos pulkus., 
Rooseveltas pasižadėjo ta
tai padaryt, kaip tik guber
natorius galutinai pareika- mas 
lauš. O šalies armijos gal-! prieš Fitchburg verpalų 
va generolas D. MacArthur kompanijos streikierius, ir 
jau davė Įsakymus oficie- Darbo Federacijos vadai pa- 
riams 6,800 kareivių viską liepė darbininkams namie 
prirengti maršavimui prieš; sėdėti.
Rhode Island streikierius.

Seimas Pasidalinęs
Bet gubernatoriaus Gree- 

no reikalavimas užkliūva' suprantama, jog preziden- .f 
ant greitųjų sušauktoje vai-! tas Rooseveltas trumpu lai- 
stijos seimo sesijoje. 50 re- ku šauks fabrikantų ir fe- 
publikonų atstovų pritaria deracinės audėjų unijos at- 
demokrato g u b ernatoriaus1 stovus pasitarti ir paskelb- 
reikalavimui, o 50 demokra-1 ti kovos pertrauką. Tai vėl 
tų atstovų priešinasi. Pas-1 bus žingsnis / iš Roosevelto 
tarieji bijo, kad pašaukimas! pusės linkui streiko laužy 
armijos pakenktų demokra-'mo.

Roosevelt Siūlo Streiko 
Paliaubas

Hyde Park, N. Y.—Yra

Y
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daug atkaklesniu ir didesnėn. Komuni
stai, pavaryti palėpin, bus priversti veik
ti iš ten ir vesti tą patį darbininkų orga
nizavimo ir švietimo darbą.

Visų Jungtinių Valstijų darbininkai! 
Pareiškite savo protestus prieš Rhode 
Island valstijos tekstilės baronų ir guber
natoriaus pasimotus teroro žygius! Rei
kalaukite, kad federate valdžia sulaikytų 
siuntimą kariuomenės tekstiliečių strei
ko laužymui.

Darbininkai, į bosų terorą atsakykite 
dar didesne solidarybe, prijautimo strei
kais, nesulaužoma vienybe!

Už Teisę Streikuoti; Prieš 
Terorą Rhode Islande!

Negalėdami sulaužyti streikuojančių 
tekstiliečių solidarybės ir kovingumo, 
Rhode Island valstijos tekstilės pramo
nės magnatai, per savo gubernatorių, 
Theodore Francis Green, nusitarė parsi
traukti federalės valdžios kareivių. Šiuos 
žodžius rašant, šis klausimas yra įneštas 
į valstijos seimelio nepaprastą sesiją ir 
ten diskusuojamas. Nėra abejonės, kad 
seimelis gubernatoriaus Green žygius už- 
girs.

Tolydžio gubernatorius Green įsakė ap
ginkluoti šimtus legionininkų ir išstatyti 
juos prieš streikierius.

■ Visos pajėgos, naudotos iki šiam laikui, 
kad neprileisti streikuojančių darbinin
kų prie masinio pikieto, nepajėgė darbi
ninkų sulaikyti, nepajėgė juos nugalėti, 
jtai gubernatorius, pildydamas norus ir 
užgaidas tekstilės magnatų, daro naujus 
žingsnius.

Daugiau: gubernatorius Green įsakė 
policijai ir šnipams suareštuoti visus ko
munistus, kurie, girdi, norį “nuversti mū
sų įkurtą valdžią.”

Reikia tikėtis, kad dabar prasidės te
roras baisesnis, negu kada nors, nes val
džia bandys areštuoti kiekvieną streiko 
veikėją, kiekvieną darbininką, stovintį 
streikuojančių tekstiliečių priešakyje; 
kiekvieną protaujantį darbininką, nepai
sant, ar jis yra komunistu ar ne.

Paleisti į darbą teroristai bandys dau
žyti galvas darbininkams, bandys brukti 
į kalėjimus visus, kurie tiktai drąsiai sto
vi pirmose eilėse streikuojančių darbi
ninkų.

Gubernatorius*kalbėjosi telefonu su 
prezidentu Rooseveltu, kuris, sakoma, 
pažadėjęs federates armijos.

Karo sekretorius, Mr. Dern, dabarti
niu laiku esąs Bostone, taipgi pažadėjęs 
pasiųsti į Rhode Island valstiją “apie 
2,000 federates kariuomenės.”

Vadinasi, viskas paruošta didesniam ir 
žiauresniam puolimui; galima tikėtis, ko 
dar nematėme. Gubernatorius Green, 
beje, pareiškia, būk, girdi, ir kitose vieto
se panašūs žygiai bus daromi, nes augan
ti depresija kelia masėse nepasitenki
nimą.

Mūsų pareiga pareikšti čia pat, kad 
gubernatorius p. Green meluoja skelbda
mas, būk komunistai dabar Rhode Islan
de bando paimti valdžią į savo rankas. 
Komunistai, kaipo gynėjai darbininkų in
teresų, visuomet ir visada gynė, gina il
gins darbininkų reikalus kiekvienoj jų 
kovoj su išnaudotojais. Komunistams 
šiuo tarpu rūpi padėti tekstilięčiams lai
mėti tuos reikalavimus, kuriuos yra- su
formulavusi ne Komunistų Partija, bet 
tekstiliečių unija, dalis Amerikos Darbo 
Federacijos.

Komunistai tiktai tame kaltų kad jie 
žino kaip ir drąsiai organizuoja darbi
ninkus į pikietų linijas, patys stodami 
pačiose priešakinėse darbininkų eilėse.

Klysta ponas gubernatorius, manyda
mas, kad sukišdamas į kalėjimus komu
nistus ir kitus darbininkus, jis sunaikins 
komunizmą arba patenkins darbininkii 
klasę. Nei areštais, nei švinu, nei buo
žėmis tekstiliečiai darbininkai ir joki 
darbininkai patenkinti nebus. Galima su
laužyti jų vieną pasirįžimą, vieną kovą, 
bet tai nereikš, kad bus jie tuo nuramin
ti ir jau daugiau nebandys kovoti. Anaip
tol! P&šfrnokinę iš pralaimėjimų, darbi
ninkai dar drąsiau stos naujon kovon, tik

nežino. Reikalingą atsiklausti Smetonos 
biuro, kokis oras bus visą rugsėjo mėne
sį. (Ar negeriau būtų Grigaičiui įsigyti 
šimtmetinį kalendorių ir sulyg juo ruošti 
lėkimą?) Visa eilė Amerikos lakūnų, per
lėkusių per Atlantiką, nesikreipė į Kau
ną oro reikalu, bet, va, lietuviški menše- 
vikiški didvyriai turi ten kreiptis! Pa
galinus, netgi, jei oras, sakysime, šiomis 
dienomis (telegrama buvo išsiųsta per
eitą šeštadienį) ir būtų nepalankus, tai 
ką Smetonos biuras žino, kokis oras bus 
sekančią savaitę?

Bet čia, gerbiami skaitytojai, nėra, 
klausimas oro. Čia buvo susitarta (ir pa
daryta) nublofuoti tuos, kurie aukojo, 
tuos, kurie rėmė, tuos, kurie, dirbdami 
tam visam, tikėjosi dirbą “rimtą mokslo 
darbą.” Ot, kur šuo pakastas!

Andai “motoras kaito/’ dabar “Euro
poje oras darosi nepalankus”, o rytoj ap

Galas Nešvaraus “Bloffo” 
ir Prigavystės!

“Naujienos” (už rugsėjo men. 12 d.) 
spausdina sekamą telegramą, neva gau
tą nuo Lietuvos Aero Kliubo Kaune:

Oras Europoje darosi nepalankus. Pata
riame skridimą atidėti sekančiai vasarai.
Grigaitis editoriale, iš kitos pusės, 

rašo:
Tokį patarimą ALTASS Valdyba ignoruo

ti negali, kad ir ji norėtų kitaip elgtis. Nes 
jeigu ji jo nepaisytų, tai ji pasi imtų ant 
savęs visų atsu komy be tigliai to, kas gali su 
lakūnu kelionėje atsitikai.
Kitas žodžiais, “antrasis per Atlantiką 

skridimas” jau padžiautas visai žiemai ir, 
veikiausiai, visam laikui. Prašome skai
tytojų atkreipti domės į Grigaičio žo
džius “kad ir ji norėtų kitaip elgtis.” 
Jie aiškiai liudija, jog ALTASS valdyba 
nenori (ir nenorėjo) kitaip elgtis! Gi 
Grigaičio išperėta valdyba tą visą triuk
šmą ir monkey biznį darė visųpirmiau- 
siai ne tam, kad skridimą įvykinti, bet 
tam, kad pasipinigauti, pablofinti, pagar
sinti menševikų lapą ir iš to turėti me
džiaginės naudos.

Bet eisime prie pačių menševikų ne
švariausių priemonių naudojamų apdū- 
mimui žmonių akių.

Kaip, tiktai Grigaitis su Ko. tą biznį 
sugalvojo ir paskelbė, mes tuojau įspėjo
me mūsų skaitytojus ir visus lietuvius 
darbininkus, kad tai yra niekas daugiau, 
kaip, mandagiausiai pasakius, negražus 
biznis, neperšvariausia priemonė pasipini
gavimui. Mūsų broliškas dienraštis “Vil
nis” Chicagoje, arčiau būdama prie to vi
so biznio, nuolatos skelbė, kad Vaitkus 
neskirs į Lietuvą, kad “Naujienos” ne
švariai meluoja, skelbdamos, būk jis lėks 
ir “gabens laiškus.”

Aną dieną Grigaitis su Ko. suruošė at
sisveikinimo Vaitkui pramogą, bankietą, 
o vėliau—masinį žmonių susiėjimą, į kur 
įėjimas asmeniui buvo 25c. Prieš pasta
rąjį parengimą “Naujienos” visaip “blo- 
fino,” kad Vaitkus atlėks su “Lituanika 
II” ir rodys įvairius prajovus. Girdi, or
laivis jau įtaisytas puikiausiai, motoras 
naujas, federate valdžia suteikusi leidimą 
lekioti. Bet atėjus laikui, Vaitkus atva
žiavo automobilium ar busu. “Lituani
ka” nepasirodė. Tuomet Grigaitis sugal
vojo naują skymą, skelbdamas, būk, gir
di, “motoras šilo”, nebuvo galima tekti. 
O vėliau paaiškėjo, kad orlaivis visiškai 
nebuvo pakilęs nuo žemės* Daugiau: or
laivis buvęs išardytas ir net nebandytas. 
Kuomet “Naujienos” rašė, kad jis gata
vas ir įruoštas, tai jos sužiniai melavo, 
prigaudinėdamos visą visuomenę!

Bet per metus vWomenei buvo aiškin
ta, kad šią vasarą “Lituanika II” būtinai 
lėks. Dar buvo pridėta, kad ji lėks ne | 
tiktai į Kauną, bet ir į Maskvą. Mat 
norėta kaip nors neutralizuoti toji dalis 
visuomenės, kuri pritaria Sovietų Sąjun
gai. i

Atėjo rugpjūčio mėnuo ir praėjo. At
ėjo rugsėjo mėnuo ir jau va turime jo 
vidurį. Lėkimas tebestovi ant lentynos. Pereitais metais mes neture- 
Dabar prisieina kaip nors pasiteisinti - 
prieš tuos, kurie sudėjo tiek daug pini
gų ; reikia juos kaip nors nublofinti (tam 
menševikai specialistai). Ir va susitaria
ma su kitais tos rūšies bloferiais Kaune 
ir paskelbiama telegrama, kad “oras Eu
ropoje darosi nepalankus.”

Kokis puikus tasai Smetonos oro biu
ras ! Jis, žino, kokis Europoj darosi oras, 
o kiti oro biurai, Amerikos, pavyzdžiui,

t

Wilkes Barre, Pa.
Trukumai Aido Chore
Pirmutinis

ba užporyt lakūnui pilvą suskaus, ir taip 
šis skymas bus nūmuilintas, bandytas už
glostyti !

Mum«, žinoma, ši “telegrama”, šis sky
mas nėra įstabus dalykas. Mes iš tų 
žmonių visko tikimės. Mums tiktai rū
pi, kaip ilgai suvadžioti žmonės dar il
giau duosis save už nosies vadžioti ?!

Mes manome, kad kiekvienas, aukojęs 
šitam bizniui pinigus, turi pilną teisę pa
reikalauti atgal savo pinigų. Mes mano
me, kad SLA nariai, kurių pinigų perei
tas seimas paskyrė “skridimui” $500, turi 
moralę ir legalę teisę reikalauti jų atgal.

Mes manome, kad organizacijos ir pa
vieniai nariai, aukoję šitam bizniui, turė
tų pareikšti savo protestą prieš tuos, ku
rie juos taip negražiai už nosies va
džioja!

Nors kartą turėtų būti padarytas ga
las tam negražiam žmonių mulkinimui!

daro daugiausia nesusi pratimų, 
tai ypatiškumai. Draugai jau-.' 
nuoliai ir suaugę, jeigu mes tu
rime kokių ypatiškumų, tai ne- 
sineškime jų į chorą arba kitas

trukumas Aido | organizacijas.
Chore yra, kad ne visi choristai ’ Turiu tarti padėkos žodį tu- 

A’teina iš visų liems žmonėms, kurie gavo gar- 
choristus. džiai pasijuokti, kada choras su-1 

svarbiausia klupo ant vienos dainos. Tie 
tai draugai nelinki gero mūsų cho

rui. Bet aš manau, kad jiems 
nepavyks atitraukti jaunuolius 
nuo choro, kad jaunuoliai dau<- 
giau supranta svarbą choro pa
laikymo. Jie nesiduos juos at
kalbinti. Aš manau, kad toliau

lanko pamokas, 
balsų tik po kelis 
Draugai choristai, 
kad palaikyti gerą chorą, 
lankytis į pamokas. Tą truku
mą aiškiai parodė Wilkes-Barre 
“Laisvės” naudai rengtam pik
nike.

Per visus metus choras buvo 
ant tiek nupuolęs veikime ir dai-
nąvime, kad negalėjo vienos iš j h’ tie jaunuoliai supras, kurie 
seniausių dainų sudainuoti. Kastuvo bandomi sulaikyti nuo cho- 
kaltas, draugai? Kalti patys,
kad paskutinėj praktikoje prieš 
pikniką nė pusė choro narių
neatsilankė. Ar jūs, draugai,
manote, kad aš į kelias pamo
kas galiu atgaivinti užmirštas 
dainas, kada jūs nesilankote į 
pamokas? Būtų geriausia ir 
sveikiausia i del choro, jeigu 
kiekvienas choristas lankytųsi į,būti gerais susipratusių darbi- 
pamokas ir klausytųsi mokyto
jos, ypatingai kada mokytoja 
paduoda balsus parengimuose. 
Atleistina tiems choristams, ku
rie dirba naktinį darbą. Bet 
tie, kurie nedirba ir 
padaro trukumą chore.

Antras trukumas, tai stoka 
draugiškumo tarpe choristų. 
Choristai turėtų būti draugiš-

ro. Tikiu, kad ir jie išaugs iš 
tos baimės ir ateis j chorą, nes 
jų vieta darbininkiškam chore, 
re. Ne dėlto, kad aš vadovau
ju, bet del to, kad svarbu būti 
visiems jaunuoliams chore, ne
paisant, kas chorą mokytojaus.

Aš, kaipo jaunuolė, nekalti
nu tų jaunuolių. Nes kaip gali

ninku organizacijų nariais, ka
da jų tėvams jaunuoliai ’turi 
pastabas duoti. Vietoje, kad 
tėvhi jaunuolius mokintų, kaip: 
būti susipratusiais, tai patys ne-1

• nesilanko, j supranta tos brangios svarbos,!

šdįtadieh., Rugsėjo 15, 1934 

žinoma, tas atsiliepė kiek ant 
ippsų ' parengimo. , '

Ačiuojame scrantoniečiams 
draugams už atsilankymą į 

, mūsų pikniką. Gal kas nepa
tiko, tai atsiprašome, nes pik; 

' nike būna visokių žmonių, 
i Ačiū ir tiems nariams, kurie 
■ prisidėjo prie pikniko suren
gimo ir pačiame piknike dirbo. 
Peiktina tų narių pasielgimas, 
kurie nei neatėjo į pikniką.

Prašomi visi nariai ateiti į 
! sekantį susirinkimą, nes nuo 
: pikniko liko pelno, tai galėsi
me paaukuoti darbininkų rei
kalams. Pereitą susirinkimą 
nedaug buvo susirinkę, tai ir 

j neaukavome, nes paskui tūli 
! nariai pyksta. Jie sako: “kaip 
; pinigų padaryti, tai visi nariai 
j reikalingi, o kaip išaukuoti, tai 
j gali ir keli.” Taigi, geriau susi
rinkime visi draugai ir drau
gės ir aptarkime, kiek ir kam 
reikia paaukoti. Minėtų kuopų 
susirinkimas įvyks 7 dieną a- 
teinančio mėnesio.

John Kandrotas.
Kuopų Sekretorius.

ALDLD 219 ir LDS 27 kuo
pos turėjo surengę pikniką, 26' 
d. rugpjūčio. Piknikas buvol 
rengtas paramai darbininkų! 
reikalų ir gerai pavyko, 
mes nei nesitikėjome.

Alumino Dirbtuve
Milžiniška alumino dirbtuvė 

ko,budavojama netoli Kamensko, 
žmonių Uraluose. Tai bus didžiausia

prisirinko daug, vaikinų, mer- tos rūšies dirbtuvė Sovietų Są- 
ginų, suaugusių, bet daugiau- jungoj. Aprokuojama, kad bus 
šiai buvo jaunimo. Maisto ir’pagaminama į metus 26,000 to- 
kitų reikmenų me« turėjome nų metalinio alumino ir 18,000 
pakankamai. Turėjome gerus, tonų alumiho medžiagos, 
muzikantus ir šokiams buvo-l _____
me nusirandavoję salę^ bet ne- Rįebalų Gaminimo Dirbtuvė

Nesenai paleista darban di- 
gaminimo

žinia kokiais išrokavimais sa^ 
lės savininkas prieš pikniką! 
pranešė, kad galime turėti(dėlė nauja riebalų 
pikniką, bet šokti nebus gali-'dirbtuvė, Ęydakove, už 150 ki- 
ma. Mūsų gi buvo ta vieta iš-.lometrų nuo Voronežo. Joje 
garsyta, tat komisijai nebelijo1 gaminama aliejus iš daržovių. 
ka$ daryti, kaip gretimai • pas'Tai jau devintą tokią dirbtuvę 
farmerį Stankevičių’ nūsiranda- i Sovietai pasibudavojo bėgyj še- 
voti sodą ir šokli jo stuboje.Jšių metų.

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964 J: kurios reikalauja 'mūsų darbi
ninkų judėjimas. 1

• I

Kaip mes, jaunuoliai, galime!
žengti pirmyn, kada senesni KRAUJINGOS MĖNESINĖS. kite mėnesių mėnesiais. Bus 

PUČKAI Į geresnės mėnesinės, netokios
. I kraujingos, ir visai bus tvir- 

Aš labai būčiau linksma, jei'čiau,1 smagiau. Kalkėms ge- 
ir man ką pagelbėtumėt Pcr( riau pasilaikyti organizme, im- 
Laisvę . Aš esu_ 16 metų įajpgj bent po šaukštą

kesni vienas su kitu, užmiršti draugai, kurie vadinasi save su-
sipratusiais, mums koją kiša, 
kad mus parmesti. Bet kiek
vienas jų kojos pakišimas turi

ypatiškumus ir draugauti, lai
kytis vienybės. Pasižiūrėkime 
į kitus chorus. Juose viešpatau
ja draugiškumas. Išrodo į vie- duoti mums daugiau energijos, 
na didelę šeimyną. Jauni vai
kinai vaikščioja su senesniais 
dainininkais, merginos taipgi > 
draugauja, neatskiria nė vieno,gal: Ar jūs nepakenkiate savo 
choristo, padaro vieną bendrą i klasės reikalams? g0S jr man kraujuoja. Ir

paskui dažnai man pasidaro
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daugiau pasiryžimo darbuotis j co ’į ugl0> kas diena žuvų aliejaus, “Cod
1 I— įso e.,, Mano oda gry- ]iver oil”. ------ * " ‘, " * . - sveriu 150 sv.choro gerovei. ... . . v) . , . . .na, tik pablyškusi, be skaistu-

Pagalvokite jūs, suaugę drau-Į mo> Mano mėnesinės kokie
metai kaip pasidarė neregulin

kūną ir pavadina jį choru. Ta
da, draugai, choras yra svar
bus, gerai sudainuoja, susiklau-1 kviečiu vardan Aido Choro su-j 
so, nereikia nė disciplinos, ver-1 ; į '4'A”a. viena -
ti pagarbos ir publika džiau-1 bendrą kūną.

• giasi jų draugiškumu ir daino- ir naujus narius, kurie dar nėra! 
mis. čia yra pastaba Aido dainavę Aido Chore, ateikit® iri 
Choro nariams, .kad laikytųsi prisidėkite pęie mūsų, 
draugiškumo, sueitų į pamokas,

I vienas kitam ranką paduotų, 
■ gerą žodį tartų. Ir būsime vie

na didelė šeimyna vardu Aidoj 
Choras. Tada, draugai, mūsų 
choras eis pirmyn, bus smagu 

! 'sueiti į pamokas ir dainuoti, 
bus daugiau energijos ką nors 
didesnio nuveikti, naujiems 
draugams bus drąsiau pas muš1 
ateiti ir įstoti į chorą, choras 
bus ne vienos ypatos, bet pri
klausys visiems. Visi rūpinsis 
jo palaikymu, jo svarba, jo vei
kimu.

Mus laukia žiemos sezonas. ■
Mes negalime sėdėti rankas •nu
leidę. Mes turime atsižymėti, 
kaipo choras.

Būkite dažniau ant 
saulės, pusplikė arba visai 
nuoga. lodo tinktūros po lašą 

"i dukart kas savaitė, su vande- r1 . t| mu.
i ^Dėl tų geltonų baltųjų, plau- 

ir kraujo tiuputis damaišyta. j nju. į kvortą verdančio van- 
! dens ištarpinkite 3—4 šaukš- 
i tus “boric acid” miltelių. Kai 
j praaušo, išsiplaukite kas vaka- 
i ras, o ant nakties jsidėkite

Visus draugus jaunuolius, ne
paisant praeities ypatiškumų, Pni kada tų gegulių oaitųjų, piau-Ageltono skysčio, kai kada lyg, kit6s borin6s rūkšties skiedi-

Igrįžti į chorą, padaryti vieną; Kad‘tik nebQtu ko pavojingo.! 
Taipgi ^kviečiu j aš valgau gerai, bet nesijau-; 

čiu tokia smagi.
Mano vienais metais vyres-

j nė sesuo turi daug pučkų ar makštin medvilnes gniužtelį, 
šių pamokų,! spuogų ant veido ii ant nuga- pamirkyta tame pačiam skie- 

. Visaip gydėsi, bet neina i dinyj; ' Ant rytojaus išsiimki- 
kuris geryn. i įe> j^aį baiįosios dingo, nebe-

ATSAKYMAS ' re^kia daugiau plautis.
Jūsų sesutei dėl tų pučkų, 

Jums veikiausiai yra mažo-'dėl aknės.
i ka kraujo, kad oda tokia pa- j 
i blyškusi. Galimas <
kad ir kalkių Jums yra mažo-'ir žaliuoju muilu.

Taipgi laike 
rugsėjo 14 d., bus Aido Choro' ros. 
mėnesinis susirinkimas, 
turėjo įvykti pereitą penktadie-, 
nį. Neįvyko todėl, kad visą i 
dieną ir vakarą lijo, tai visai ■ 
mažai choristų atsilankė. To- 
del visi draugai ir draugės pri
būkite į šias pamokas, nes tu- 
lime daug syaibių dalykų ap- |<a organizme, todėl ir mėnesi- J sišluosto, apsivilgo trinamuo- 

kraujingos, ilgos; i ju alkoholiu, išspaudinėja di-

Kas vakaras tegul ji gerai 
daiktas,! nusimazgoja karštu vandeniu 

Paskui nu-

tarti, sudąryti žiemos sezonui i n^s jums ] 
piogiamą ii tt. i kraujas lyg perskystas. j dėsnius spuogus su spaustuku

Choro pamokos laikomos1; Vartokite gerą, nesugadintą1 (“comedone extractor”). Te-
kiekvieno penktadienio 7:30 vai.' maistą: visokių daržovių, kiau- gul paskui bent 10 minučių pa- 

St., * žinių, pieniškų, Žuvų, šviežios laiko ant veido karštą rank- 
Ypač dažniau kiauši- siuostj. Paskui nusimazgoja la

bai šaltu vandeniu arba apsi- 
trainioja ledais. Nusišluosto ir

vakare, 325 E. Market
Wilkes-Barre, Pa. Į mėsos.

‘ A. ZdxinwtH, | nio trynių, kepenų, žirnių, pu- 
Aido Choro Mokytoja, j pų, riešutų, sūrio, varškės, - - - „

■ morkvų, ropių, špinato, apel- susivilgė šituo skiediniu: ^‘SuL
' sinų, limonado. 1 J J 1 XT

Pieno Produktų Gamyba i
i Į puskvortę virinto vandens
I įmaišykite “Iron Ammonium

Pieno produktų gamyba žy- citrate 1/1( lb.”, o paskui taipgi 
“Copper sulphate 1 gr.” šito 

arbatinį

jome Aido Choro metinio kon
certo, nesulošėme didelės ope
retės, kaip kas metai būdavo. 
Aš atsikreipiu į visus Aido 
Choro narius, simpatikus ir rė- • miai padidėjo per pirmuosius 
mėjus, kad pagelbėtų man, kai- į šių metų šešis mėnesius. Svies- į skystimo imkite po 
po jaunai ir naujai choro mo-jto pagaminta .112 
kytojai, atgaivinti mūsų Aido! daugiau, negu per tą patį pe- 
Chorą, būti draugiškesniais, ne- riodą 1933 metais, sūrio—39.6 
siskirstyti į grupes ir užlaikytį nuošimčiai 
chore pilną vienybę^; » pieno produktg. gįkj^yba

Padidejo

. phurated lime solution, N. F.
Imkite ilgą laiką toniko. (Vleminckx’s) 4 ozs.” Bet 

negrynu, o atmiežtu: tegul 
vieną dalį šito skiedinio su
maišo su 9 dalimis vandens, tai 
bus geras atmiežtas skiedinys 
veidui ir nugarai vilgyti, kur 

nuošimčių j šaukštelį, su pienu, po valgio, yra pučkų, kas vakaras..

daugiau. Abelnai 
smar-

Taipgi po valgio imkite, da į Jei- oda. po tūlo laiko, pasi- 
ir pieno kalkių, “Calcium lac-r darė sausoka, tegul sustabdo 
tate, 10 grs., Tablets No. 100”,: keletui dienų vilgymus, o pas- . 
po vieną, sutrintą į miltukus ir. kui ir vėl ,kol oda būs švari ir 
vandeniu užgerdama. Ir varto-, be pučkų.



Trečias Puslapis

Meno Dirvonuose

šeštadien., Rugsėjo 15, 1934

Pasižiūrėk

Judžiai-Teatras-Muzika

Pati

Streikierys.

* *

Menininkas.

kurį 
žur-

Šitai eina suvargęs senukas
Į sąšlavyną jieškoti sau maisto, 

Lyg tas paklydęs šuniukas, 
O turčiai pinigus švaisto. . .

Tu dirbi pasidėjęs švarką,
Ir dar jiems nuolankauji,

Gindams jųjų tą tvarką, 
O kartais badauji. . .

Pasižiūrėk nors per tvorą, 
Jei tu bijai protauti.—

Pamatysi buržų “dorą”, 
Kurie nesiliauja puotauti.

Kitas bando nuo tilto šokti
Į upę ir nusižudyti,

O trečias eina vogti,
Bet gauna kalėjimą pamatyti.

Ar tas tau gražu,
Kad motinos varge žudos,

O našlaičiai verkia pamažu, 
Netekę motinos paguodos?

Ar tai tau gražu pažiūrėti 
Į tokį jojo liūdną likimą?

Jis troško visko turėti, 
Bet dabar traukia vargų 

vežimą.

Kalbes Drg. Angelo 
Herndon

* *

DETROIT, MICH.

tre” už rugsėjo mėnesį išėjo 
32 puslapiu, gerai suredaguotas ir paveiks
luotas. Iki šių metų šis žurnalas nagrinėjo 
veik išimtiniai tik darbininkų teatrą. Kas ki
ta dabar, žurnalas spausdintas ant geros po- 
pieros, o savo turiniu apima profesionalį tea
trą ir dramaturgiją. Taip pat judžius, šoki
mą ir teatro techniką.

Kiekvienam reikia įsigyti minėtą (rugsė
jo) numerį. Jame randasi pamatinis straips
nis d. Joseph Freemano, pašvęstas kritikai ir 
peržvalgai Elmer Rice dramaturgijos. Kaip 
žinoma, Elmer Rice lankėsi Sovietų Sąjun
goje ir pradėjo kairėti. Minimame straipsny
je yra geras analizas šio autoriaus kūrybos.

* * *
Mūsų judėjimo draugai, kurie turi reika

lų su veikalais ir vaidinimais, turi skaityti 
žurnalą “New Theatre.” Jame eina straips
niai, kaip reikia paruošti veikalai ir vaidini
mai. Toki steičiaus ir teatro technikos pa; 
tarimai tik mokyklose galima gauti.

15 Metą Nuo Aktorių Streiko
šiais metais sueina 15 metų nuo New Yor- 

ko aktorių streiko. Minėtas streikas turi tam 
tikros istorinės reikšmės. Iš 15 teatrų akto
riai išėjo streikan. Tai buvo 1919 metais.

šiais metais, pavasaryj, taip pat pasikar
tojo aktorių streikas. Bet jis pasireiškė daug 
mažesne skale.

Kituose mūsų skyriaus numeriuose tiki
mės duoti platesnę peržvalgą 1919 metų 
streiko.

“New Masses” skelbia kontestą parašy
mui proletarinės novelės (knygos). Autorius, 
kuris parašys geriausią veikalą, gaus $750. 
šį kontestą “New Masses” skelbia bendrai su 
John Day Kompanijos knygų leidykla.

Pora metų atgal pasirodė Grace Lumpkinos 
“To Make My Bread.” Tai buvo pirmas vei
kalas iš naujų rašytojų. Apie kontestą tuo 
laiku nebuvo ko nei mislyti. Dabar kas ki
ta. Ypač šiais metais jau išėjo daugiau, kaip 
pusė tuzino proletarinių veikalų (novelių). 
O į kontesto paskelbimą jau atsiliepė dau
giau kaip šimtas rašytojų, kurie rašys re
voliucinius veikalus.

Kai kurie kritikai šiuos metus vadina “li
teratūros renesansu.” žinoma, tas pavadini
mas ir teisingas. Literatūros atgimimas pa
sireiškia iš po tų plunksnų, kurios piešia nau
ją gadynę.

* * *
Marksizmo renegatas Max Eastman para

šė veikalą, atkreiptą prieš Sovietų Sąjungos 
meną ir menininkus. Tačiaus tas veikalas ne 
tik kad renegatiškas, kontrrevoliucinis, bet 
ir tiesiog kvailas. Draugas Radekas ima tą 
“veikalą” nagan ir išrodinėja, jog Eastma- 
nas, kuris Amerikoj skaitomas “dideliu” in
teligentu, o yra tikru kvailiu—jis rašo apie 
dalykus, kurių visai nežino.

Radekas sako, kad kiti neva kritikai, ku
rių literatūra yra labai ant žemo laipsnio, 
yra bent skaitę Hegelį ir Marksą. Gi East- 
manas nei jų neskaitęs. Jis rašo niekus, ir 
rašo net ne darbininkams, bet Amerikos in
teligentijai! Iš to galima spręsti, kokia yra 
Amerikos inteligentija, kuri seka tokius 
Eastmanus. *

Newyorkietiams. New Yorke John Reėdo 
Kliubas pradėjo laikyti serijas prelekcijų ir 
simpoziumų sekmadieniais. Kurie lietuviai 
darbininkai, ypač jaunimas, įdomauja menu 
ir literatūra, turėtų tas prelekcijas lankyti.

Prelekcijos įvyksta John Reed Kliube, 
430 Sixth Ave., New York City, 8:30 vai. 
vakarais, sekmadieniais. Įžanga 25c.

Pereitą nedėldienį buvo daroma peržvalga 
šių metų proletarinės literatūros ir kritikos. 
Taip pat, minėtas kliubas užlaiko mokyklą 
piešimo, tapybos, skulptūros ir kitų meno 
šakų.

Spartakijada
Proletmeno Sąjungos Trečias Apskritys ren

gia spartakijadą, kuri įvyks 16 dieną gruo
džio, Newark, N. J. Tai bus sekmadienis.

Menininkų Apskritys kreipiasi prie visų dar
bininkų organizacijų tą dieną nerengti jokios 
pramogos, idant padarius sėkmingą spartaki- 
jalą visais atžvilgiais.

Spartakijadai yra paimta visa diena, ku
rioje po pietų bus vaidinimas ir sportas, o va
kare—muzikalė programa, koncertas. Kaip 

vaidinimas, taip ir koncertas bus duodami pil
nu menininkų prisirengimu, kas yra užtikrini
mu, jog atsilankiusieji žmonės bus patenkinti 
programos įvairumu, nes jame dalyvaus ga
biausios apskričio meno spėkos.

Einafit arčiau prie spartakijados,—bus pas
kelbta visi jos dalyviai. Dabar gi, visos dai- 
norių grupės, šokikai, sportininkai ir vaidylos 
—rengkitės prie minimos dienos!

Kada Sovietų tvarka bus
Ant visos mūs žemės,

Tai senukai-motinos nežus, 
Pranyks gyvenimas aptemęs.

Kuršėnų Studentas.
26-VIII-34

Antroji Rytinių Valstijų Darbinin
kų Teatro Konferencija ir Teatro

Iškilmė
Rugsėjo 21, 22 ir 23 dienomis įvyksta Dar

bininkų Teatro Lygos konferencija ir Festi- 
valas (iškilmės, paroda), šios apielinkės ir 
lietuvių darbininkų teatro grupės ir chorai 
turi dalyvauti šioje konferencijoje. Jei dar 
nėra išrinkta delegatai, tai ūmai reikia tai 
padaryti. Chorų bei teatro grupių valdybos 
turi labai greitai subrusti veikti šioje srityje.

Konferencijos ir iškilmių programa yra se
kama :

Penktadienį įvyks viešas atidarymas su 
vaidinimais, šokiais ir muzika.

šeštadienį, 10 vai. ryte, įvyks pirma kon
ferencijos sesija. Duos* raportą sekretorius 
H. Elion. Paskiaus raportai grupių.

Popietinėj sesijoj, kuri prasidės 2 vai. po 
pietų, seks raportas laikraščio “New Thea
tre.” Duos draugas II. Kline, redaktorius. 
Seks diskusijos laikraščio klausime.

Gi vakarinėj sesijoj bus raportai iš teatro 
grupių veikimo ir profesionalio teatro klausi
mas. Seks diskusijos. O 10 vai. vakare bus 
paruošta specialis vaidinimas delei delegatų 
ir svečių, publikos.

Sekmadienio ryte susirenka komisijos 10 
vai. ryte. 11 vai. ryte prelekcija teatro meno 
klausimu. Čia bus paliesta klausimai revoliu
cinio teatro: repertuaras, veikalų režisieria- 
vimas, estrados technika ir kiti klausimai. 
Kalbės žymūs veikalų autoriai ir režisieriai.

Nuo 2 vai. iki 6 vai. seks komisijų rapor
tai, rezoliucijos ir diskusijos. 7 vai. bankietas 
delegatams ir svečiams.

Kiekviena teatro grupė gali siųsti po du 
delegatu. LOWT. raštinėj (114 W. 14th St.) 
reikia sumokėti už kiekvieną delegatą po 
25c. Iš toliaus pribuvusiems tik 15c. Nakvy
nes parūpina konferencijos ruošimo komisija. 
Maistu delegatai turi patys pasirūpinti.

Kiekviena grupė turi paruošti raštišką ra
portą konferencijai ir įteikti delegatams.

1. Raportai turi būt gerai paruošti. Kaip 
tai: Grupės istorija, kuomet suorganizuota 
ir kas suorganizavo.

2. Narių skaičius; narių sudėtis> kiek ir 
kaip lavinti, kiek yra profesionalų, intelek
tualų; kiek dirba ir nedirba; duoklių mokė

jimas’; finansine padėtis ir kiti dalykai.
3. Kokia grupės organizacinė struktūra, 

kaip planuojama vaidinimų darbas ir t.t.
4. Grupės artistiškas lavinimas. Koki gru

pės planai lavinti aktorius artistiškai? Kiek 
turi lavintų aktorių ir tt? Kiek direktorių 
grupė turi? Kaip dažnai laiko repeticijas? 
Ar pasidaro savo estradą ?

5. Repertuaras. Kiek veikalų grupė vai
dino per metus laiko? Kiek vaidino naujų 
veikalų? Ar grupė gaminasi s,avus veikalus? 
Jei taip, tai kaip: kolektyviai ar individua
liai? Kiek sykių grupė vaidino? Ar buvo 
naudojama muzika, kostiumai, grimas, fil-

• mos, šokiai ? Kokios sąlygos vietose, kur rei
kia vaidinti ?

6. Koks skaičius lankė grupės vaidinimus? 
Kokia publika: revoliucinė ar ne? Kiek iš
platinta laikraščio “New Theatre?” Koki pa
matiniai trukumai? Kokios pagdbos grupė 
reikalauja iš Darbininkų Teatro Lygos?

Tai toks dienotvarkis ir programa Dar
bininkų Teatro Lygos konferencijai ir iškil
mei. Mes, lietuviai, turime šioje konferenci
joj skaitlingai dalyvauti iš Brooklyno, New- 
arko, Elizabetho, Great Necko ir apielinkės.

Konferencija ir vaidinimai įvyks po nu
meriu 114 West 14th St., New York, N. Y.

Konferencijos Ruošimo Komisija

“PETERBURGO NAKTYS”
Cameo Teatre pereitą šeštadienį, rugsėjo 8 

d., pradėjo rodyti kalbinį judį, “Peterburgo 
Naktys.” Veikalas paimtas iš Dostojevskio 
raštų. Vaidina B. Dobron Ravov, A. Goru- 
nov, K. Tarasovna, A. Fenin, L. Orlova, I. 
Doronin, M. Koudrecev ir kiti geri aktoriai.

Šis judis yra vienas iš gerai nusisekusių 
Sovietų Sąjungos judžių, kuriame vaizduojama 
dar senoji Rusija. Vaidinimui parinkta geri 
vaidylos, muzika gerai žinomo Sovietų kom
pozitoriaus D. Kavalevskio. Direktoriais šio 
judžio yra taip pat naujesni žmonės, G. Roshel 
ir V. Strojava.

Judis vaizduoja talentingo muziko ir smui
kininko gyvenimą caristinėj Rusijoj,
judžio pradžia prasideda su saužudyste smui
kininko. Bet tas smuikininkas palieka savo 
smuiką jaunam, talentingam muzikantui, kuris 
grajina orkestre. Jaunasis muzikantas Fi- 
movas, kurį gerai vaidina B. Dobron Ravovas, 
jaučia savo talentą. Jisai grajina gerai smui
ką. Jo muzika graži, originali ir liaudiška. 
Kitaip sakant, su savo muzika jis pasiryžęs 
smuikuoti, “grajinti teisybę.”

Tačiaus konvehcialiai muzikos direktoriai, 
koncertų vedėjai, nepriima Fimovo muziką. 
Jiems muzika reikalinga, kad užbovinti val
dančiąją klasę. Jaunas muzikantas turi su
sikirtimų su tais direktoriais, jis atmeta jų

čia atvyksta su Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo marš
rutu drg. Hei^idon, kuris buvo 
nuteistas nuo 18 iki 20 metų 
kalėjimai! ant Georgia “chain 
gang” už organizavimą negrų 
darbininkų. Dabar jis paleistas 
po $15,000 kaucijos. Apart jo, 
kalbės draugė Norris, Scottsbo
ro jaunuolių motina ir d. R. B. 
Moore, TDA organizatorius.

Prakalbos bus labai svarbios 
ir įvairios. Vienu vakaru kal
bės net trys geri kalbėtojai! 
Verta mums visiems jas girdėti.

Prakalbos įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 17 d., 7:30 vai. vakare, 
Light Guard Armory svetainėj, 
kampas Brush ir Larned Sts. 
Įžanga visai maža, tik 11 centų 
ypatai. Pelnas eis apgynimui ! 
Scottsboro jaunuolių, Angelo j 
Herndono ir Thaelmanno.

Amerika Pyksta ant Naziu 
už Prekybos Varžymą

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsienio rei
kalų ministeris Hull smer
kia Hitlerio valdžią už tai, 
kad jinai beveik visai užda
ro Vokietijos duris tavoram 
iš užsienio. Hull vadina 
Hitlerio politiką net “komu
nistine,” tarytum pasimoki
nęs pliaukšt iš lietuviško so- 
cial-fašisto Grigaičio.

siūlymus. Jisai pasitiki dar savimi, savo ta- T IT J |UI
lentai. Fimovas dar neturi supratimo, kad | liUllSOIl, 1TMSS.
draugija pasidalinusi į klases. Jisai mano, 
kad jam tik reikia nuvykti į didmiestį, kaip 
Peterburgas,' ir tenais jisai atras savo “laimę.”

Muzikas susitinka su darbininkais ir stu
dentais, kurie jam pataria dėtis prie revoliu
cionierių ir kovoti už laisvę. Tačiaus studen
tų ir darbininkų patarimai neįtikina Fimovą. 
Jisai savo kojomis keliauja į didelį miestą. 
Tenais randa koncertą ir eina klausytis. Jo 
gyvenimo troškimas buvo, kad pasirodyti pub
likai. Ir šiame koncerte, po nepasisekimui 
oficialio muzikanto, jaunas Fimovas užbėga 
ant estrados ir grajina smuiką. Jisai sužavi 
publiką. Ji visa pradeda dainuoti su juo. Ta
čiaus darbo ir čia nėra. Jam pasakyta, kad 
jo muzika, “atsiduoda kaimietiškumu.-”

Taip bėgo metai. Originališkas ir talentin
gas mūzikantaš netiko aristokratijai ir valdi
ninkams. Jisai netiko, kad jo muzikoje buvę 
kitos klasės esmės balsas. Jisai smuikavo ir 
dainavo darbo žmonių balsu. Todėl, nusivylęs 
gyvenimu, negalėjęs pasirodyti su savo talen
tu, eidamas keliu (saužudystės) to, kuris jam 
paliko tą brangų instrumentą, smuiką, Fimo
vas susitinka darbininkus, kurie buvo varomi 
į Sibirą. Tarpe šių darbininkų nebuvo nuliū
dimas, bet skambėjo kovos daina. Ir čia ta
lentingas muzikas Fimovas išgirdo, kad jie 
“dainuoja mano muziką”! Muziko dvasia 
pradėjo kilti.

Jo muziką dainavo kovojanti darbininkai. 
Vadinasi, Fimovas buvo liaudies dainius, mu
zikas. Todėl jisai' negalėjo rasti vietos pas 
valdančiąją klasę. Bet suprato ir pamatė sa
vo vietą tik perėjęs gyvenimo mokyklą, tik 
prie mirties “patalo” jis sutapo su darbinin
kais.

Judis gerai papuoštas muzika, gerai foto
grafuotas, kalbantis ir aiškus. Veikalas rei
kia darbininkams pamatyti. 

si< * *
“NAUJO TEATRO NAKTIS”

Tokiu vardu buvo pavadintas vakaras, 
surengė proletariniai menininkai naujo 
nalo, “New Theatre,” naudai. Parengimas 
įvyko rugsėjo 7 dieną, Civic Repertory tea
tre, New Yorke. .

Rašančiam šiuos žodžius teko dalyvauti veik 
kiekviename Darbininkų Teatro Lygos paren
gime ir sekti šio judėjimo vystymąsi. Todėl 
galima pasakyti, kiek šis parengimas buvo 
geresnis už . kitus. - Ir reikia pasakyti, kad 
šis parengimas toli buvo geresnis ir pilnesnis 
teatro m'eno žvilgsniu, šioje srityje padaryta 
daug pažangos.

Be to, dar galima paminėti, kad toki vaka
rai bus rengiama dažnai. Tai požymis, jog 
Amerikoj yra vieta tikram darbininkų teatrui. 
Svetainė buvo pilna publikos ir ta publika

(Daugiau Meno 4-tam puslp.)

Čeverykų Darbininkų Streikas

Hill Bros. Co. čeverykų dar
bininkai streikuoja. Gal būt' 
dar Amerikos istorijoje nėra 
buvę tiek streikų, kaip dabar 
yra. Nuo Atlantiko iki Ramio
jo vandenyno streikų banga 
išsilėjo. Darbininkai kovoja 
už geresnį pragyvenimą. Ta
me streiko sūkuryje atsidūrė ir 
minėtos dirbtuvės čeverykų 
gaminimo darbininkai, čionai 
dirba vyriškus apsiavus vidu
tinio greido. Darbininkų iš
naudojimas žiaurus. Algų ka
pojimas pasikartoja kas pusė 
metų. . Darbininkai, bijodami 
darbo netekti, kentėjo, tat i 
kompanija dar visokius išnau
dojimo būdus padidino. Kad į- 

.vesti didesnę paskubą, tai pa- 
j naikino pirmesnią sistemą ir 
įvedė konvejerio (diržo) sis
temą, panaikino kuponus, taip, 
kad dirbi ir nežinai kiek algos 
bus už tą dieną.

žiauraus išnaudojimo darbi
ninkai verčiami susiorganizavo 
į USLW. uniją ir pareikalavo 
grąžinti kuponų sistemą, grą
žinti pirmesnę algą ir pripa- 

; žinti uniją, žinoma, kompani
ja su tais reikalavimais nesu
tiko, tat darbininkams nieko 
kito neliko, kaip paskelbti 
streiką. Streikas tęsiasi jau ke- 

i tvirta savaitė laiko. Visi dar- 
■ bininkai gerai laikosi, skebų 
' nėra. Šapa uždaryta, darbi- 
! ninkai pikietavimui susirenka 
i kiekvieną dieną. Kompanija 
i visais būdais nori sulaužyti
• streiką, kalbina darbininkus ir 
daug ko prižada. Streikas pa
liečia apie 200 darbininkų. 
Kaip kurie yra su didelėmis

i šeimynomis ir jiems reikalinga
• pašalpa. Jiem teikia pašalpą 
| unija ir kaip kurie biznieriai.
Kol kas, kompanija nenori nu
sileisti, streikas gali užsitęsti, 
bet jeigu darbininkai tvirtai 
laikysis ir ant toliaus, tai jie 
jį laimės.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK
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MENO SKYRIAUS DALIS
Niekas Neturi Žinot!

Tūlam mieste, dideliame gelžkelių kompani
jos fabrike per laikus nebuvo jokios unijos. 
Darbo sąlygos buvo nepakenčiamos. Samdy
tojai vertė darbininkus dirbti už begėdiškai 
žemas algas.

Petras D-----  kelis kartus bandė suorgani-
zuot to fabriko darbininkus, bet nevyko. Lai
kai blogėjo, samdytojai ėmė karpyti darbinin
kams ir taip jau iki kaului nugraužtas algas. 
Petras, suėjęs darbininkus, dažnai klausyda
vo jų kalbų, jų nuomonių, jų išsitarimų, taip 
kaip gydytojas ligonio pulso. Petro manymu, 
darbininkų kalbos, jų mintys, tai kovos pul
sas. Ir dabar Petras, matydamas darbininkų 
nepasitenkinimą, priėjo išvados, kad būtinai 
reikalinga unija, unija, kuri atstovautų darbi
ninkų reikalus.

Petras buvo dailus, simpatingas, dvidešimts 
astuonių metų vaikinas; puikiai atletiškai nu
augęs; kupinas pasiryžimo kovot už darbinin
kų reikalus; geras, iškalbingas kalbėtojas ir 
veik visiem to fabriko dailydžių skyriaus dar
bininkam gerai žinomas.

Petras nuolat kalbėdavo dailydžių skyriuj 
apie reikalingumą revoliucinės unijos. Jis 
faktų faktais įrodinėdavo, kad, jeigu darbinin
kai būtų organizuoti, tai algų kirtimas būt 
neįvykęs; darbo sąlygos būt žmonišk' ;nės; 
darbininkams būt lengviau dirbti ir same tojai 
nedrįstų įvesti racionalizacijos. Po ilgo ir 
neatlaidaus darbo, Petrui, su būreliu pritarėjų, 
pavyko pralaužt ledus—suorganizavo revoliu
cinę uniją. Trumpu laiku veik visi to fabriko 
skyriai žinojo apie naujai tveriamą uniją. Pa
galiau ir samdytojų ausį pasiekė ši žinia.

Samdytojai, matydami vergų bruzdėjimą, 
sumanė užbėgt darbininkam už akių. Kad su
klaidinti darbininkus, jie, samdytojai, paskel
bė organizavimą kompaninės unijos, pareikš- 
dami, kad jokia kita unija nebus legališka 
šiame fabrike. '

Po to, kai Petras tapo išmestas iš darbo už 
unijinį veikimą, tą pačią dieną, vakare, buvo 
sušauktas revoliucinės unijos narių susirinki
mas, prisirengimui prie streiko. Petras ati
darė susirinkimą; jo pagerbimui, darbininkai 
išrinko jį to susirinkimo vedėju.

Susirinkimas ėjo gyvai. Darbininkai ėmė 
dalyvumo diskusijose ir sudaryme planų, ku
riuos jie rengėsi patiekti samdytojams. Ne
žiūrint, kad susirinkimas svarstė dalykus gy
vai, tačiaus, nusitęsė iki vėlai.

Po diskusijų Petras aiškino, kaip užsilai
kyti streike; kaip vengt provokacijų, kurių 

• pagalba samdytojai bando ,sutriuškinti strei
kus; kaip elgtis su streiklaužiais ir kitais dar
bininkų priešais.

Miesto laikrodis mušė dvyliktą. Darbinin
kai greitai skirstėsi ir dingo nakties glėbyje.

Kada Petras žingsniavo tamsia gatve, jį 
staiga pralenkė didelis automobilius ir apsis
tojo prie šalygatvio. .Petras, nieko nemany
damas, sparčiai žingsniavo šalygatviu. Kuo
met prisiartino prie automobiliaus, jis buvo 
užklaustas, kur yra Front Street.

Petras prisiartino prie automobiliaus, norėda
mas nurodyt “paklydėliam” kelią. Bet staiga 
prišoko pora vyrų, kurie buvo išlipę iš auto
mobiliaus, ir užlaužė rankas į užpakalį, užkišo 
burną skepetaite ir, įtraukę į automobilį, pra
dėjo važiuot. Petras dabar suprato, kad čia 
ne paklydėliai, bet negalėjo suprast, kas jie per 
vieni. Jie visi buvo apsimaskavę juodomis 
maskomis ir dėvėjo didelius mėlynai tamsios 
spalvos akinius. Jie važiavo ilgai ir smarkiai. 
Pagaliaus sustojo. Ištraukė Petrą is auįtomo 
biliaus ir ilgokai vedė giria. Apsistojo ties 
dideliu ąžuolu ir sukūrė ugnį, nuplėšė Petrui 
marškinius, užrišo ant rankų storą virvę ir 
augštokai pakėlė nuo žemės.

“Dabar, tu, raudonas agente, pasakyk, kiek 
darbininkų priklauso tavo unijoj?” žemu tonu, 
pasityčiojančiai užklausė apsimaskavęs vyras.

Petras kabojo ant virvės sukandęs dantis 
ir mintyse kartojo: “ne jums, niekšai, išgauti 
narių. sąrašą; ne jums priversti mane kalbė
ti!” Jis dar tvirčiau sukando dantis ir dar su 
didesniu pasiryžimu pasižadėjo pats sau nei 
žodžio neprakalbėti.

“Tyli, tu, raudonas šunie!” pro dantis prako
šė pirmasis balsas.

Po tų žodžių Petro nuogą kūną perpylė. bann 
ga bizūnų, bizūnų, kuriuos valdė priešingos 
klasės pikta ranka, kurie, skrosdami orą, 
Šnypštė, kaip piktos gyvatės ir apsivyniodami 
apie kabantį ant virvės Petrą, kaip plieniniai 
kardai, perkirsdami odą iki kaului ir tarytum 
taškydami gyvas mėsas, darėsi vis skaudesni ir 
skaudesni.

“Kalbėk, raudonas šunie, kalbėk!” ir dar 
su patankintu tempu švilpė bizūnai, kuriais 
žaidė penkių vyrų rankos ant Petro kūno. Bi
zūnų smūgius lydėjo piktžodžiavimai, keiks

mai ir pašaipos.
“Pakaks!” pasigirdo tas pats įkiriai žemu 

tonu skambantis balsas. “Jis dabar kalbės!” 
Vyrai, nustojo plakę. Jųpdu ploščiu apsisupęs 
vyras priėjo prie kabančio Petro ir, nuaudamas 
čeverykus nuo kojų, tęsė: “Kalbėk, raudonas 
šunyti, kalbėk!”

Po jo kojomis prižėrė didelę krūvą žarijų 
ir įsakė atrišti virvę. Apsimaskavę vyrai at
rišo virvę ir, išlėto leisdami žemyn, pastatė 
ant krūvos žarijų. Kada Petras siekė basom 
kojom žarijas, tai vėl lėtai laipsniškai jį kėlė 
•augštyn-; leido stot ant žarijų ir vėl kėlė 
augštyn. Taip kankindami atkartojo kelis 
kartus. Kada .kojų padai pradėjo pūslėti, at
rišo virvę, paliuosavo rankas ir liepė stotis ant 
kojų. Petras jau buvo be sąmonės. Jis gu
lėjo išsitiesęs ant žemės, šalę krūvos žarijų. 
Juodais ploščiais apsisupę vyrai apstojo Pet
rą ratu ir, vieni pešdami plaukus nuo galvos, 
kiti kišdami degančius papirosus prie veido, 
pajuokiančiai kalbėjo: “Pasakyk mums pra
kalbą, pasakyk! Pasakyk prakalbą!” Dar di
desniam pasityčiojimui, negarsiai plojo ran
komis ir vis kartojo: “Pasakyk mums prakal
bą!”

Petras gulėjo be spėkų. Jo sukapotas bizū
nais kūnas neapsakomai skaudėjo. Jam da
bar atrodė, kad jis įdėtas į kokią geležinę, 
raudonai įdegintą geldą, kuri iš visų pusių 
apgaubus jo kūną degina iki kaulų. Juodais 
ploščiais apsisupusių vyrų balsai, pasityčio
jimai jį darė bepročiu. Jis, surinkęs visas 
spėkas, ištarė:

“šalin, jūs, bepročiai!”
“Ištyko, draugas organizatoriau. Mes lau

kiame tavo prakalbos.”
Jie paėmė Petrą už rankų, pastatė jį ant 

pūslėtų padų ir liepė jam sakyti prakalbą. Jis 
sudribo ant žemės. Du vyru priėjo prie jo ir 
vėl pastatė. Vienas iš vienos pusės, kitas iš 
kitos—laikė, kad nepargriūtų. Trečias atsisto
jo priešakyje organizatoriaus ir sugniaužęs 
kumštį pradėjo . sakyti prakalbą atvaizduoda
mas, būk Petras kalba: “Mes sugriausim šią 
supuvusią tvarką! Mes paimsime į savo rankas 
fabrikus! Lai.gyvuoja revoliucija!” ir pasity
čiodami pradėjo ploti.

Paskui vėl ėmė kankinti: rovė plaukus, ki
šo degančius papirosus prie veido, kapojo bi
zūnais, bet organizatorius nieko jiems nesakė. 
Matydami, kad nieko neišgaus, didesniam pa
tenkinimui savo žvėriškų jausmų, ant Petro 
pečių juoda maliava išrašė didelėmis raidė
mis “U S S R.” Apleisdami iki nesąmonės 
nukankintą Petrą, įsakė:

“žiūrėk,” pirštu prikišęs prie Petro nosies 
kalbėjo juodu ploščiu apsisiautęs vyras, “apie 
šį nuotikį ir apie tavo čia pasakytą prakalbą, 
niekas neturi žinoti! Supranti!? Niekas neturi 
žinot!”

Pjautuvas.

Judžiai-Teatr as-Muzika

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
pilnai pasitenkino parengimu.

Dar tenka pažymėti tas, kad darbininkų te
atro veikėjai nemiega per vasarą, kaip kad 
mūsų teatras. Pas mus dar tik kalbama arba 
jau kaip kur pradedama šiek tiek judėti, veikti 
del sekamo sezono. Na, o čia jau sezonas ati
daryta—jau vaidinama.

Apie patį parengimą reikia pasakyti, kad 
jis buvo suruoštas geroje tvarkoje. Buvo gana 
agitacijos, bet gerai meniškai atlikta. Agita
cija įvyniota į muziką, į gerą ir tinkamą 
satyrą,—visai nesijaučia kaipo agitacija.

Darbininkų Laboratorijos Teatro grupė vai
dino satyrišką veikaluką, “The Great Mar
riage.” Tai vaizdelis iš dabartinių vedybų 
ir perskyrų kapitalistinėj draugijoj.

Paskiaus sekė Bunino “Puppet Show.” šis 
kavalkėlis dar pirmu kartu buvp rodomas ir 
bandomas darbininkų teatre, šiomis lėlėmis, 
satyros formoje, buvo perstatoma Hitlerio vei
kimas. Tai geras ir priimtinas kavalkėlis.

Paskiaus sekė dainos, šokiai ir ispanų me
nininkų grupė suvaidino (ispanų kalba) sce
ną iš veikalo “Alma Negrą.”1

Gerai lavintai suvaidinta/ (Darbininkų Te
atro Laboratorijos) veikalėlis paliuosavimui 
Thaelmanno, šis veikalėlis yra tiesioginės 
propagandos veikalėlis, politinis. Vienok pub
likai veik geriausia patiko, nes suvaidintas 
labai gerai.

Pas mus dienos klausimais teatras dar vis 
velkasi užpakalyje, yra atsilikęs. Ypač da
bar, kuomet yra taip daug jaunimo mūsų cho
ruose ir pradeda rastis kitose organizacijose, 
tai tokių veikalėlių vaidinimas turėtų rastis ir 
mūsų parengimuose.

Dalyvis.

D n WT I I Drg, A. Bimba pasakė puikią tais, didįjį, audėjų, streiką pra-
I aicrson, Hį J * | prakalbu. ’ nurodydamas lietu- ganė; priimdami “arbitration,”

I viam darbininkam, kokiu keliu kaipo priėmonę darbininkų rei-
Komunistų Partijos einant audimo pramonės darbi-,kalų “apgynimui.” Praktika

Prakalbos
Rugsėjo 7 d. Komunistų Par

tijos Patersono sekcija buvo su- 
rengus prakalbas Washington "a "at'iduot kreditai
Hali, tikslu, kad išaiškint dar
bininkam, už kokius reikalavi
mus stovi K. P. dabartiniam 
audimo pramonės generaliam 
streike, ir kaip šį streiką lai
mėt. žmonių prisirinko veik 
pilna didžiulė svetainė ir jei 
ne toks smarkus lietus, tai būtų 
publika svetainėn netilpus.

Pirmas kalbėjo d. M. Brown, 
buvęs NTWU vadas ir dabarti
nis kandidatas nuo KP į N.J. 
valstijos gubernatorių. Nuo 
Jaunųjų Komunistų Lygos kal
bėjo d. Golberg. Kalbėjo d. M. 
Rusek, buvęs vadas NTWU 
Mass, ir Rhode Island valstijo
se, taipgi kandidatas ant K. P. 
tikieto į kongresmanus New 
Jersėy valstijoj. Vyriausiu va
karo kalbėtoju buvo d. Brow-’™11®8 streikieriai kovingai ven
der, K. P. vadas ir sekretorius.

Didžiausį entuziazmą sukėlė 
d. Browder, kaipo Komunistų 
Partijos Vyriausis vadas. Ap
lodismentai tęsėsi per 3 minutes. 
Browderiui atsistojus 
publika sudainavo 
lą.

Visi 
laimėt 
m ones 
entuziazmą sukėlė tarpe publi
kos d. M Rusek su savo ug-

kalbėt, 
Internaciona-

kalbėto j ąi 
šį generalį 
streiką.

aiškino, kaip 
audimo pra- 

Bet didžiausį

ninga prakalba.

Rugsėjo 10 Komunistų Parti
jos lietuvių distriktas surengė 
prakalbas d. R. Mizarai. Bet d. 
Mizarai susirgus, jo vieton pri
buvo d. A. Bimba, Prakalbos 
buvo rengta ant greitųjų, tik 
trim dienom laiko, tad išgar
sint nebuvo galima tinkamai, 
neigi buvo galima sužinot, ku
ris kalbėtojas atvažiuos. Tad 
ir publikos buvo tik vidutiniš
kai. Jei būtų buvę duota dau
giau laiko prakalbų išgarsini
mui, veikiausiai būt buvę dau-
giau publikos. Rengėjai turi 
vengt rengt prakalbas taip ant 
greitųjų.

Čerepoky Lenktynės su 
$200,000 Šmugeliu

NEWARK, N. J. — Tūli 
gudruoliai buvo sugalvoję

čerepokų (turklių) lenkty-', 
nes ir išpardavę daug tikie- 
tų po dolerį delei laimėjimo 
$200,000 dovanų “betyto- 
jams”, kurie eis į laižybas ir

pataikys ant laimėtojo. Šmu
gelis buvo toks aiškus, kad 
jį uždraudė valdžios advo
katas Wachenfeld.

ninkai streiką laimės, kodėl tapą parodė, kad Komunistų Partija 
suvienyta NTWU su ASWU.'sakė darbininkam teisybę, kad 
Šiuo^ tarpu sklokininkai užsilai-1 “arbitration” yra priemonė dar
kė džentelmeniškai, už ką gali- 
____ ____  ______  Taip ir

i reikia. Kam tas lermas reika
linga, kuomet yra užtikrinta

PRANEŠIMAI ir KIW 
zzz '.?g m . iH’irt rfr- 

WORCESTER, MASS.
Prieš-fašistinio komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks antradienį, 18 d.• susinnKimHB |vyKb lo
bininkų kovos slopinimui ir jų rugsėjo (Sept.), 8 vai. vakare, Lie

ti čia vėl tuviU svetainėje,reikalų paneigimui.
Gorman, Keller ir kompanija 
prievarta užkars su Roosevelto kalbėti.

, 29 Endicott St. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
tuffin labai daug svarbių reikalų ap-

balsas išreikšt nuomonę prakal- NRA arbitraciją ant jų spran-Į 
bų temos klausimu? Tas paro- do. , .
do, kad ir sklokininkai darbi- į 
ninkai pradeda atsipeikėt iš 
pagiežos prieš komunistus, prie 
kurios buvo juos privedę Pru- 
seika ir Butkus. Per porą me
tų tokia pakanta pas sklokinin- 
kus buvo neįmanoma. 81

Taipgi gerą prakalbą pasa
kė ir d. S Reed, K. P. Pater- j 
šono sekcijos organizatorius.

Kaip Stovi Streiko 
Reikalai

2. Tai nešaukimas Dye House 
darbininkų streikam

3. Tai komplikuoti manevrai

Org. J. J. Bakšys.
(219-220)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. mėnesinis susirin-

Mes skaitom pranešimus, kad 
Soutuose ir kitur audimo pra

j kimas įvyks 23 d. rugsėjo. 7 vai. 
SU džekaųų audėjais. Mat, dže- : vakare. Darbininkų svetainėj. Visi 
karų audėjus nei šaukia, nei ' nariai malonėkite dalyvauti, nes tu- 
nešaukia i streiką Džekam i rim Iabai daug užsilikasiv* seml dar: nesauKia j sueiKą. LJZCKai ų kuriuos turim apkalbėti, taipgi 
audėjų agrymentas pasibaigia

i pusė mėnesio vėliau, negu 
“broad silk” darbininkų. Dže
karų audėjai atskirai ir susirin
kimus laiko. Kuomet “Broad 
Silk” darbininkai apskelbė strei-į 
ką, tai džekariniai nežinojo kas Į 
daryt, ar laužyt agrymentą, ar' 
ne. Tad vieni džekarų darbi-' 
ninkai išėjo į streiką, o kiti j 
pasiliko dirbt. Bet vėliau ir ki- ' nes yra labai daug svarbių reikalų 
.. i • i i .v .v. . . . l flnkfllhSf.ii.' ‘

Sekr. J. Norkus. 
(218-219)

reikės rinkti delegatai j apskričio 
konferenciją, kuri įvyks Girardville, 
Pa.

Ser. K. Rušinskienč.
(219-220)

SCRANTON, PA.
L.D.S. 82 kuopos susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 17 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
I vakare, pas draugą F. Indriulj, 

kriaučių šapoje, 1321 N. Main St.
Visi nariai malonėkite dalyvauti,

da streiką ir energingai kovo
ja už savo reikalus, i 
šone šiais metais to visko nė- simą, ką jie turi daryt, ir at-j 
ra pas streikierius, kas yra pas siklausė Streiko Komiteto Wash-! 
Soutų ir Naujosios Anglijos au-j ingtone. Iš Washingtono, nuo i 
dimo pramonės centruose. Strei- p. Gorman gavo pranešimą, kad • 
kan iššaukta virš 10,000 darbi- neitų dirbt kelias dienas ir tar-1 
ninku. O į susirinkimus suei-jtųs su bosais. Darbininkai taip; ciJa iyyks 30 d. rugsėjo, n vai. ryte, 
na tik po kelis šimtus ir tie ir padarė. Jie turėjo susirin-' svetainėje, 2nd Street, Gi- 
sueina be ūpo, be entuziazmo, kimą ir nutarė eit dirbt rugsė- i 
Didesnių pikieto linijų negali- jo 12 d. Bet džekarų organiza- į 
ma sudaryt. Ir tos pikietų Ii- j torius p. Ross gavo pranešimą 
nijos nėra tinkamai organizuo-; nuo p. Gorman, kad dar neitų

Bet Pater- Įti sustojo, kad išrišt tą klau-! apka bėtl*

jamos. Suorganizuoja dvi tris 
pikietų linijas tik po kelias de
šimts darbininkų, žinoma, su 
tokiais pikietais veik negalima 
sustabdyt dirbtuvių, kurios ne
nori eit streikan, nes policija' 
lengvai apsaugo kailį streiklau
žių prie tokių pikietlainių.

Dabar, kodėl Patersono dar
bininkai taip šaltai žiūri į šį 
taip svarbų ir istoriniai reikš
mingą streiką, kuomet jie pra
eityje visuomet kovingai laiky
davos streiko lauke? šiuom 
klausimu atsakymo reikia jieš- 
koti priežastyje. Ir štai nie-
kam neužginčijamos priežastys.

1. Todėl, kad ASWU vadai—; 
Shweitzer ir E. Keller 1933 me- 1

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9-to apskričio kuopų aty- 

dai. ALDLD 9-to apskr. konferen-

i Vis.i draugai ir draugės suruoški- 
j te savo mitingus ir išrinkite savo 
• atstovus. Taipgi priduokitė delega
tams gerų įnešimų, kurie būtų nau
dingi apskričiui ir visam darbinin-

dirbt. Ross nesušaukė visų dže- 
I karų darbininkų susirinkimą, 
bet tik sušaukė džekarų pirmi
ninkus ir nutarė, kad džeka
rų darbininkai dar neturi eit 
dirbt. Bet didžiuma darbiniu- • 

įkų apie tai nežinojo, nes, kaip; 
minėjau, didžiuma darbininkų į 

■ streikierių susirinkimus nesi
lanko. Tad 12 d. rugsėjo kaip 
kurių dirbtuvių džekarų darbi
ninkai atėjo dirbti. Nors jiem 
prie dirbtuvės jau buvo praneš
ta apie čermanų nutarimą, bet 
pasidarbavus bosų pakalikams, 
pavyko jiems apgaut didžiumą

kiškam judėjimui. Todėl nepamirš
kite draugai visi dalyvaut susirinki
muose, ir atstovaut šioje svarbioj 
konferencijoj.

Sekr. E. Motuziene.
(218-220)

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. rengia paskutinį 

pikniką šią vasarą, nedėlioj, 16 d. 
rugsėjo (Sept.), Mičiutos darže, prie 
Green Rd. Prasidės 11 vai. ryte ir 
tęsis iki vėlumos. Įžanga tik 15c. 

f Gerbiami draugai ir draugės, kvie
čiam visus atsilankyti skaitlingai ant 

i paskutinio didelio ir puikiaus pikni
ko, turėsim gardžiausių valgių, gė-

I rimų, visokių žaislų, ir kas norės, ga
lės pasišokti prie geros orkestros.

Ateikite ir savo visus draugus at-

(Tąsa 5 pusi.)

si veski te, tuomi netik patys linksmai 
dieną praleisite, bet ir darbininkiš- 

į ką organizaciją paremsite.
| Kviečia Rengėjai.

Koki tai Skirtumą
Iv Extra Grietinė gali padary t!

Golden Crest

ATSIMINKITE—EXTRA GRIETINĖ GOLDEN CREST’E PADĖS 
JUMS IŠLAIKYTI ATOSTOGŲ SVEIKATĄ

BORDEN’S FARM PRODUCTS COMPANY, ING.
110 Hudson Street, New X^tk, Phone WAIkcr 5-7300 or your local branch

Parsiduoda tik specia
lise Golden Crest Bon- 
kose su i raudonu ir 
auksiniu arit spaudu.

■ ■’ • ' i! •' !

TA‘ lygiai per tris mėnesius 
r Borden’s Golden Crest įgijo 
sau specialę vietą tūkstančiuose 
ir tūkstančiuose namų. Šio ska
nesni pieno paslaptis yra dau
giau, extra grietinės. Ir tos ex
tra Smetonos priežastis yra ta
me, kad vien nuo šių metų pra
džios keli tūkstančiai specialių, 
“grietinę-gaminančių” karvių bu
vo pridėta prie Borden’s Grade

A pieninių bandų. Be to, padidin
tas tapo Borden’s veterinarų 
štabas, kad galėtų tankiau ištir
ti karves, ir farmeriams yra mo
kama extra kaina už tokį turtin
gesnį pieną. Pabandykite Gol
den Crest jūs patys, ypatingą jo 
smetoningumą, o gausingas, svei
kas jo kvapsnys ir skonis jums 
daugiau nelėšuoja, kaip papras
tas Grade A pienas.
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TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

šeštadien., Rugsėjo 15, 1934

1844

G. Albinus.

Visiems reikia vajaus laiku ;
Daugiau kaip metai atgal

fin. sek. Kuzmickas 
kad jie rengiasi prie! 
ir kad vajumi rupi-

naujų įtarių.
J. G.asiunas, Centro Sekr.

LIQUOR
Retails

apversti Centro Sekretorių i 
jstojimo aplikacijom, kad net i 
ir jis pats pasakytų, “oj, nusi- i 
dirbau.”

that License No. 
A-1147 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, nt retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control law at 1768 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRED FISCHER
I 1768 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE

BEER WINE
Wholesale

NOTICE is hereby given 
has been issued to

geriausiosPirmos klases
ir

Telcfonuokite:

arba užeikite

Brooklyn, N. Y.485 (.rand St.,

anglis,

Prista-
Prašome

pasikalbėti į

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The SupiWre Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

Penktas Puslapis

.jos svetainėj, 142 Orr St.,
į Pittsburgh, Pradžia !
pietų. Visi veikėjai kviečia
mi dalyvauti. Tai vis pasita-

Centrą pasiekė žinios iš kail1^as ^elei piavedimo kiek 
kurių kuopų apie rengimąsi 
prie vajaus. Tose kuopose iš-, 
tikrųjų susirūpinta gauti na u-! 
jų narių.

3 kp. fin. sek. J. Gatavec 
kas praneša, kad kuopa nu-' 
tarė įtemptomis spėkomis dar- I 
buotis vajaus laiku ir tuojaus! 
užsako 10 įstojimo blankų.

4 kp. 
praneša, 
prakalbų 
namasi.

5 kp. fin. sek. K. Dumčius taipgi prakalbų vietas. ■
praneša, jogei prakalboms pa- -- - - ••
imta svetainė ir darbuojamasi, j ^au^, smarkiau darbuotis gavi-j

mui

Kaip Kuopos Rengiasi 
Pravesti Vajų

ti tam tikros šviėąoįs Ai^tį .užpa
kaliu busų, įvažiavus į Penu.

I valstiją. Komisijai niekas dau- 
Igiau jieliko daryt, kaip sutik- I / ( I
į ti, arba liekam namie. Gi pub-' 
į likai buvo pranešta, kad kelio-' 
Į nė bus tik doleris į ten ir at- 
igal. Komisija gi, matydama,

LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA

rūsies svoris—2000 svarupilnas 
tonas, tai legališkas svoris.

Orr St., palyginus su kitom kolonijoms/-
2 vai. po bet tas neužkerta mums kelio |kacJ negalima padengt busų iš- 

ir turime tą prirodyti faktais, i 
Todėl visos kuopos turi stoti I 

prie darbo, didelės ar mažos,! 
visos turi prirodyti savo veik
lumą ir neatsilikti, kaip įvyko 
praeitam vajuje. Ar girdėjo
te, draugai ir draugės, 
vienas 5“ 
reikalavimą nubaust Centro' 

kad buk jis netu-. 
ir tt. !

• galima sekmingiaus vajaus.
Pittsburgh© apielinkėj taipgi 

į bus rengiama prakalbos visose 
j vietose, kur tiktai randasi kuo- 
' pos ir kur jų nėra.

Kietosios anglies ir New
Yorko apielinkėse, kaip žino- Sekretorių

: mą, paskelbtas prakalbų rįs užtenkamai darbo 
i maršrutas, bet dar nevisos. Tad kuopos turi kuodaugiau-! j • ...... ’I kuopos praneša, kaip jos ren- šia naujų narių gauti ir taip j 
j giasi prie prakalbų. Kuopos ' ' ‘ 11
kviečiamos tuojaus pranešti 
Centrui, kaip jos darbuojasi 

į prie prakalbų surengimo ir

laidas, priversta buvo prašyti 
daugiau primokėt kas kiek išga- , ,. „ ~° 1 NOTICE is hereby Riven that License No.
Ii: žinoma, pasirodė pas neku-’ A-1200 „hįs bee" iR*u?.d t° the undersigned į7 1 x i to sell beer, at retail under Section 75 of ;
riuos važiuotojus nepasitenkini- tr° .Alco.holic Bc';0,afrc.Co,',t7* 1,aw atr 1844 t u , Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun-mas, tačiaus tas viskas Vėliaus ' ty of K<n«s- to be consumed off the premi-

,buvo užmiršta, kada mūsų ke- 
iliaūninkai pasiekė vietą ir pa-1 

kaip matė programą ir visą pikniką,1
55 kuopos narys įneše ]<ur|s jiems- labai patiko. (

Apie programą aš negaliu sa-.j 
kyt, nes pačiam jame dalyvau-' 
jaut, nesinori save girti, o ki-! 

jtus peikti.

Vieša Padėka Drg. P 
Žebrio Rėmėjams

tome greit į jūsų namus.
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Evergreen 7-1661

Kampas Union Avė. ir Grand St.

* kad turėt geras pasekmes.
12 kp. fin. sek. Kinderis ra

šo : “Gavom vieną naują narį ‘ 
ir tikimės gauti daugiau, bet Į 
įstojimo blankų mažai turime. . 
Prisiųskite daugiau blankų.”! 
Pereitam vajuj toji kuopa dau- j 
giausia naujų

Pirmas Šūvis “D. W.” I 
Pagelbos

Laikytam kuopos susirinki-!
me rugsėjo 9 d. tapo pakeltas > M. L. Sūnų ir Dukterų Pašelp. 
klausimas
Workeriui
sėkmės 
kotą iš 
riai ir
Aukojo 
k a 50

‘Daily Draugija vedė vajų už sukeli-, 
pa_' mą drg. P. žebrio kelionės ir, 

Paau-1 Paramos fondo, jo sugrįžimui
i Lietuvon.
I. Laikotarpiu vajaus nuo 1933 , 
■m. rugpjūčio men. pradžios Ii-' 
i gi dabar viso ši draugija su-' 
įkėlė $142.26 minėtan fondan 
i ir dar specialiai jo paramai! 
i $26.25 prieš išvykimą.

Drg. Pet. žebrio sveikatai 
reikalam per drau-1 truputy sutvirtėjus, jam pagei

daujant, buvo išleistas kelio
nėn j Lietuvą š. m. liepos mėn. 
14 d. ir sėkmingai pasiekė

I Lietuvą.
M.L.S. ir D.P. Dr-ja, kaipo 

jo globėja', esant jam betur
čiui ir ligoniui, visiems prisidė- j 
jusiems darbu ar aukomis prie 
šios paramos, reiškia širdin
giausią padėką.

M.L.S. ir D.P. Dr-ja.

pagelbeti 
finansiškai.

pasirodė geros.
kuopos iždo du dole-’ 
parinkta tarpe narių 
šie draugai: A Medei 
centu, A. Gravelis

Vajui Prasidėjus
Washington Pa.- Prasidėjus 

giausia naujų narių gavo. Ir | Augščiausios Prieglaudos Lie- 
dabar pasirengusi gerai dar-• tuvių Amerikoje vajui, 55 kuo- 
buotis.

47 kp. fin. sek. J. Alvinas už
sisakė daugiau įstojimo blan
kų ir darbuojasi gavimui nau
jų narių.

50 k p. pirm. P. Norkus pa
reiškė, jogei jis vajuj sumuš 
visus kitus vajininkus.

52 kp fin. sek. P. Deveikis; 
užsisakė įstojimo blankų ir pa-! 
reiškė, jogei Chicaga neapsi- Į 
leis mažomis vietomis. O d.! 
Deveikis, suprantama, moka! 
gerai darbuotis. Su pagelba 
kitų jis irgi gal būt geras kon- (tų 
kūrentas kad ir didžiausioms; ėjo jie dirbti.
kuopoms. Ituom, kad jie nekovoja nei už;

54 kp. fin. sek. Geo. Brak- trumpesnes valandas, nei ūži 
nis praneša jau gavės naują daugiau mokesties, tik jie sus-' 
narę ir pasižada daugiau dar- tojo dirbti delei simpatijos

# buotis. j “broad silk” darbininkam. 12
55 kp. fin. sek. P. Alska d. rugsėjo streikierių susirin- < 

ragina greičiausia prisiųsti 8 kime p. E. Keller pranešė, kad; 
įstojimo blankas, nes nedaug!eina gandai, kad p. Ross davęs į 
beturįs. Mažasis Washingto- leidimą džekarų darbininkam ei-! 
nas neapsileisiąs ir i"* ’ 
sioms kolonijoms.

Devynios kuopos, vadinasi 
jau atsiliepė pranešdamos, jo
gei jos rengiasi smarkiai prie 
vajaus ir 
jų narių.
tų kuopų atsiliepimo.
ko didžioji 51 kuopą, kuri se- 
niaus puikiai pasižymėdavo 
vajuose ?
20 kuopos, kuri pereitam va-j 
juj net padvigubino savo na
rių skaičių. Drg.
manau, jau darbuojas bet nie-'Aus laukan, 
ko nepraneša. Iš visų kuopų n^n^ai keikė vadus.
laukiame daugiau žinių apie jie galvas nusisuktų su visom [salines pagalbos atliko milzims-[ 
vajaus prisirengimą ir pasek-! l‘nonUey biznėm, padare mus 

streiklaužiais.mes. i
Visos kuopos turėtų regu-| Ar «eral darbininkai, padarė 

liariai pronešdinėti Centrui ir eldaali dirbt? žinoma, kad ne
spaudai apie vajaus pasekmes.

Kaip žinote, vajus p rasi d ė-
' jo rugsėjo 1 d. ir tęsis per ke

turis mėnesius iki sausio 1 d.
reikia
padir- 
rastis' 
gavus

pa nutarė visais budais mobi-1 V. Blonskis, T. Sopata, G.Kau-i . 
lizuoti naujus narius į musų ' 
draugystę. Nors laikai neger- j 
ėja/ bet naujų narių turime! 
gauti, prirodyti kitų kolonių 
kuopoms, kad tas galima at- gą 
siekti. Nors mūsų apielinkė- draugiškai ačiū.
je randasi visai mažai lietuvių, P. Alška, sekr.

' lis, A. Višniauskas, A. Alškie-1I inė po 25 centus. Viso aukų 
$4, kurios ir pasiųstos “Daily 
Workerio

Gasiuną. Aukavusiems Į

Paterson, N. J.

dirbtuvių darbininkų ir

sime. žiūrėkime, kad Kelleriai 
sir kompanija nenuvestų j balą. 
{Reikalaukime, kad šauktų vi
suotina nariu susirinkimą. At- i vmeskime “arbitration”. Taika 

su_ tik per dirbtuvių streiko komi- 
Pamatuodami tetus nacionale papėde.

Streikierys.

MARTIN WOHLTMANN 
Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5992 has been issued to the undersimned 
to 'sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 47 I 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County } 
of Kings, to be consumed off the premises. : 

MAX FLEISCHMANN
47 Rogers Ave.. Brooklyn, N. Y. ,

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10610 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6928 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. • 

WO LIN and ROSS. INC.
I 6?)28- 5th Ave., Brooklyn, N. Y. i
| ------------ --- . 4----------- I

NOTICE is hereby given that License No. j 
B-6874 has been issued to the undersigned , 
to sell beer at retail, under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 459 | 
Grand St., Borough of Brooklyn, County

I of Kings to be consumed on the premises. | 
JOSEPH VEPSTAS

459 Grand St., Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
B-324 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2821 
East 7th St.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings to be consumed on the premises. I 

SAM WEITZ
2821 East 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B-592 has been issued to the undersigned ’ 
to sell beer at retail, under Section 76 of ■ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1298 1 
Bedford Ave.. Borough of Brooklyn, County I 
of Kings to be consumed on the premises. ,

BEDFORD PLAZA CAFETERIA INC. | 
1298 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. j 

B-6061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of | 
tlye Alcoholic Beverage Control Law at 5605 | 
Avenue L, Borough of Brooklyn, County | 
of Kings to be consumed on the premises. > 

CECELIA BAILEY
5605 Avenue L, Brooklyn, N. Y. I

. NOTICE is hereby given that License No. 
' B-6062 has been issued to the undersigned 
, to sell beer, at retail under Section 76 of 
j the Alcoholic Beverage Control Law at 472.3 
i 1th Ave., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings to be consumed on the premises.

MARTIN HOGAN & GEORGE JOYCE , 
, 4723- 4th Ave., Brooklyn, N. Y. |
i —...——— ——" ;
. NOTICE is hereby given that License No. I 
I B-6143 has been issued to the undersigned 
| to sell beer, at retail under Section 76 of 
. the Alcoholic Beverage Control Law at 23 
■ Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, County 

of Kings to be consumed on the premises.
ERASMO Di SENA

23 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. , jyjp.S 1
B-6450 lias been issued to the undersigned i _ . ", . , . . ., ,
to sell beer, at retail under Section 76 of duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, 
the Alcoholic Beverage Control Ęaw at 1449 | m j a 11 f n n lywa i f/v iiinin-n iiaa nncnvr.
Myrtle Ave., Borough of, Brooklyn, County (

Newarjjo Sietyno Cfo-; Lietuvis Batų Siuvėjas ! 
; ras ir “Laisvės” Naudai

Piknikas, Phila., Pa.
didžiau- ti dirbti, ir pareiškė, kad pas- Į 

kalai be pamato, ir perstatė; 
'iRossą, kad paaiškintų, kaip yra' 

.'su tuo Rosso leidimu. Ross ne-; 
.JužginČino leidžiamų paskalų ne-!

ir pora kuopu turi nau-l teisingumo, sakė, buvo jų toks
Laukiame dabar ki-itaiimas> kad 12 d- rugsėjo eit

Ka sa-i^kL (smulkesnį paaiškinimą 
viršui nurodžiau). ~
vo eit pikietuot dirbančias diib-4 busus ir 7 privatines 
tuves, ir pasigyrė, kad jis nebi- Įmašinas, kas sudarė apie 150-

■ 160 publikos, tai yra jau vidu- 
koloni-

Mano užduotis nėra girti 
Tačiaus turiu pasakyti,1

šiuom kartu ir vėl Sietyno 
Choras parodė savo pasišventi
mą link darbininkiškos spaudos, 
suprasdamas jos reikšmę ir 
svarbą. Rugsėjo 2 dieną ne tik 
pats nuvyko ir pildė dalį pro-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 7 

Kampas E. 23rd Bt.

i krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

Tel.; Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

rylo

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Npo 10 iki 16 vai. iš

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborhis
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
.  Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.! of Kinus to be consumed on the premises.

r. į Duoną pristątome i visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
whole- 
issued 
whole- 1 

Control
471 Sack-i 

County of !

ETHEL CAMEO REST
1119 Myrtle Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that beer 
■ salers License No. C-1296 has been
! to the undersigned to sell beer, at

sale under the Alcoholic Beverage 
Law, in the premises located at 
man St., Borough of Brooklyn, 
Kings.

BELLEMORE DISTRIBUTORS
471 Sackman St., Brooklyn, N. Y

N.

Taisau senus ir padarau 
i naujus čeverykus. Darbą 
i atlieku patenkinančiai.
j Jei čeverykai maži, spaudžia koją» 
nekentekite skausmo, ateikite pas 

mbne ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

• 1 • k X •Specialiai Žemom Kainom
Tūros j

Sovietų Sąjungą
gramos, bet paskui save atsiga-. i

. , beno dar 3 pilnus busus. New- __________________________
Bet agita- jarkas davė Phila. draugijų pik- ---- ---— -■■■■■— .. —

5 
5 
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Infliacija Nekenkia Turai į j
Sovietų Sąjungą | 222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Near Manhattan Avenue
puikiai 

Laukiame žinių iši. , ; jo pikieto vest.
. | Mes nuėję pikietuot išvedėm įtinis piknikėlis vienos 

Yonikas kaip kurių dirbtuvių darbiniu-'jos.
1 ’ Eidami darbi-' chorą. 

Girdi, kad'kad sietyniečiai be jokios pa- 
' ■ i

I ką darbą; tiek publikos suor-1 
ganizuot ir aprūpint busais, tai1 
tikrai darbas vertas pagyrimo 1 
•ir draugiškos padėkos.

Jie turėjo neit dirbt. I žinoma, buvo ir nusiskundi-' 
Džekarinių dirbimas yra laužy-iml* nekuiių komisijos drau- 
mas audėjų streiko. 1^’ kad mes visuomet turime

Ką gi tas viskas rodo? Ogi rCiPintis ne tik sav>m. bet ir' 
kitais; sako, “kodėl nepasiimt 
sau busą ir susėdus vieniems 
be rūpesčio, darbo ir ‘trubelio’ 
liuosai nuvažiuot, taip kaip kitų 

.” Tš 
dalies jie turi tiesą, nes mūsų 

publika dar neįstengė suprast ir 
j įvertint tų draugų-gių darbo ir 
.triūso, kaip sunku tuos žmo- 
; nes suregistruot, suorganizuot 
į iš anksto. Ir atėjus dienai, žiū- 
irėk, kad busai pripildyti ir dar 
j laukia kokia pora trejetas de- 
sėtkų. Tada komitetas turi rū
pintis gaut daugiau busų arba 
privatinių mašinų, kad tie žmo
nės nepasiliktų namie jau iš- ( 

. Antras j ‘ 
, kada ta-'

tą, kad komunistai sako nesu- 
mušamą teisybę darbininkams, 

..kad stovėkite sargyboje savo1 
reikalų, nepasitikėkite Gor- i ; ,
manais, Kelleriais ir visa jų ch^al;
grupe, tšsirinkite eilinių narių

1935. Per ta visa laika *■ * 
visiems APLA nariams 
bėti. Nei vienos neturi 
kuopos, kuri nebūtų 
naujų narių. Atminkite, kad 
įstojimas pusiau numažintas ii komįtetug iš kovingų darbinin- 
jeigu kuopos savo dalies ne- įr imkite visus streiko reika- 
ima, tai dar pusiau nusima- jus j savo rankas, tuomet nie-Į 

kas jūsų nepadarys streiklau- 
lllinois kol kas žiais ir kova suvienytom spėkom

Gauta pra- bug galima laimėj

Draugai Darbininkai!
negalima turėti, j Meskime šalin nusiminimus ir 

ir be prakalbų gali re-;neveiklumą! Kovos laiku negali

ima, 
žiną.

Iš pietinio 
nieko nesigirdi. 
nešimas, kad jie norėtų ture-' 
ti prakalbų maršrutą, bet kol Į 
kas dabar i 
Bet jie 
krutuoti naujus narius. Pie- būt vietos dvasios nupuolimui, stengę1 ant pikniko, 
tinio Illinois Apskritys turėtų \ Atnaujinkime savo energiją ir i nesmagum<;s pasidarė, 
išdubti planus savo apielinkes pasiryžimą, eikime visi į strei-lpo sužinota tikrai, kad ta vie-1 
veikirnuh Įkierių susirinkimus ir ant pi. ta randasi ne New Jersey, bet

Pittsburgh© apielinkės APL;kieto linijų. Apginkime praei- penn.
A. apskritys vėl šaukia visiro-Ities kovingumo tradicijas. Sto-
• • * w • • . • • -

valstijoj, kas davė pro
gą busų kompanijai pakelt kai- . - t 1 • 11 • Vtiną suvažiavimą rugsėjo 23, vėkime kovos fronte visi, kaip-nas p(/2 dolerių ant buso, aiš-1 

nedėlioj, Liet. Mokslo Draugi- Ivienas, kol savo priešą nugalė-1 kindama tuomi, kad reikės pirk- Į
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Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
• 278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
J LIETUVIS GRĄBORIUS 

. ’ H 'Senai dirbąs grabprystčs profesi- 
jpje ir Bropklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofijsą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu .mirusių.

Veltui Chape! Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

čia

8701

į World Tourists į
Incorporated

175 Fifth Ave. New York i

CLEMENT VOKET AITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
• ADVOKATAS
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
roliria gubernatoriui sekamą 
telegramą.

“Protestuojame naudojimą 
Nacionales Gvardijos streik- 
laužiavimui, reikalaujame tuo- 
jautinio jų atšaukimo.”

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS r
270 BERRY STREET

Sekmadienį Paskutinis Išvažiavimas; Būkite
Tarptautinio Darbininkų Ap-, muose, duoti apeliacijas. Visa 

sigynimo 17 kuopa rengia jau tai reikalauja begalinės su- 
paskutinį išvažiavimą šiame1 mos pinigų, 
sezone. Jisai įvyks sekantį sek
madienį, rugsėjo (Sept.) 16 d., 
Forest Parke. Kaip ir papras-1 
tai, bus užtektinai užkandžių Herndon ir Scottsboro jaunuo- 
ir gėrimų ir 
tą smagiai girioj laiką praleis- tijų teismą. Gynėm juos 

šiol, išlaikėm tris su virš me
tus gyvus, tad aišku, kad mes 
jų neapleisim ir šioje kritiš
koje valandoje. Bet tam rei
kalinga kiekvieno iš jūs para- į 
ma. Todėl, lai jūs šio sekma-■ 
dienio liuoslaikis, lai jūs šio

“Daily Workerio” 
Bazaras

i Nacionalgvardiečiai Prieš 
Streiklaužiavima

Sovietų Sąjungos draugai 
ruošia vakarą su judžiu ir šo
kiais. Tas vakaras įvyksta' 
šiandien, rugsėjo 15 d., 8:30

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare
Ever. 8-8707

Pereitą ketvirtadienį New
Už poros savaičių turim baig- Yorko darbininkų organizaci- 

ti sukelti penkiolikos tūkstan-PO atstovai turėjo konferenci- 
čių dolerių fondą apeliacijai svarstė, kaip geriau- j Workenui

ir galėsime dar kar- Hų bylų į augščiausią J. Vals- Pt11 enl^i Daily Woikeiį ir iš-

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREETNew Yorko Nacionales Gvar

dijos 212 Anti-Aircraft Regi- vai. vakaro, Irving Plaza, li
mento grupė narių ] 
ketvirtadienį pranešė “Daily 
"■ ' ’ i” ir “Young Wor-

sia ir daugiausia būtų galima1 keriui” pasiuntę South Caro- 
■ liną gubernatoriui, Blačkwood, 

. šioj "D. | telegramą, protestuojančią 
W.” kampanijoj. Prieita prie ; prieš siuntimą tos valstijos Na- 
išvados, kad bazaras bus vienai cionalės Gvardijos prieš strei- 
iš daugelio gerųjų priemonių. Į kuojančius darbininkus. Laiš- 
Konferencija nutarė vykdyti, ke minėtoms redakcijoms ra-j 
bazarą 19, 20 ir 21 d. spalio., soma: !

Nutarta kreiptis į visas dar-|i Męs, kurie esam_ priešingi i 
bininkų organizacijas ir atski-į naudojimui Nacionales Gvatdi-j 
rus asmenis, kad tuojau prar'J°s Inn^.vmui audėjų darbinin- 
dėtų rinkti ir aukoti daiktus streiko, pasiųntėm S. Ca- 
bazarui. Lietuvių komitetas! 
del minėto bazaro prašo visus 
lietuvius darbininkus tuojau 
imtis to darbo ir visus gautus j REIKALINGA mergina arba mote- 
daiktus atnešti ar atsiųsti į ' ris dirbti prie abelno darbo mažam 
“Tniqvpq” rnštinP nnžvmint iviešbutyje- Prašom rašyti angliškai. Laisves įasrinę, pažymint, Hillcrest Lodge, Plainfield, N. J. 
kad tai “D. W.” bazarui. Lie- (219-221)
tuviai šiemet tikisi turėti savo : 
būdukę tame bazare, tad labai i 
svarbu ją gerai užpildyti.

Taip pat svarbu paimti iš 
anksto tikietų platinimui, nes 
perkant iš anksto tikietą bus 
10 centų nuolaida ant kiekvie
no tikięto. Tuomi turi pasi
rūpinti organizacijų valdybos. 
Tikietus galima gauti “Lais
vės” raštinėje. Taipgi bus 
svarbu išrinkti darbininkus 
dirbti pačiam bazare. Tai pir
mieji žingsniai link bazaro. j 
Toliau 
gesnių

ikj pildyti savo kvotą

pereitą į ving Pl. ir 15th St., N, Yorke. 
“Daily Bus rodomas niekad šioj ša

lyje nematytas satyriškas ju-j 
dis “Nusmerktas Į Sveikatą”. 
Po judžio šokiai prie geros or-! 
kestros. Įžanga 35 centai.

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

ti ir pasilinksminti. O svar
biausia tas, kad paremsim taip 
svarbią darbininkišką organi
zaciją.

Paremti šią darbininkus gi
nančią organizaciją yra nepa
prastai svarbu, ypač dabar,
akyvaizdoje einančių didžiųjų * sekmadienio pasilinksminimas 
streikų, kur darbininkai kas
dien areštuojami šimtais, kem
šami kalėjimuosna vien tik už 
ramų pikietą, nuteisiami. Rei
kia jiems suteikti gynėjus teis-

bus ne kur kitur, kaip tik 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo išvažiavime virš minė
tų svarbių reikalų parėmimui.

Rengėjai.

IŠRANDAVOJIMAI

Artistai Sudarys Kolumną Alkanų Maršavime
Artistų Unija ir John Reed I skulptūrų 

Kliubas, kuris taip pat yra ar-| parkų, 
tistų organizacija, turėjo savo 
symposiumą, diskusavo bedar
bės klausimą ir būsiantį visų 
didžiojo New, Yorko organiza
cijų maršavimą prie miesto 
rotušės, 22 d. rugsėjo ir nuta- 
.rė organizuotai dalyvauti ta
me alkanųjų maršavime ir tu
rėti savo kolumną. Tų orga
nizacijų ' bendro veikimo ko
mitetas išleido lapelį, kuriame 
ragina visus artistus dalyvauti 
jų kolumnoj tame milžiniška
me maršavime. Dalyj artistų 
pareiškimo randame sekamą:

“Prie dabartinio, pūvančio 
kapitalizmo, kuomet Wall 
Stryto eksplozija nunešė dau
gelio milionus dolerių ir kas gi j 
žino kiek milionų pasidarė i 
prie naujos dalybos—jie visi 
dar dejuoja, kad nebėra, ne
bėra dailės rėmėjų, ir nebėra

papuošimui mūs-.
Iš kur gi bus, kuomet 

miestas duoda visus savo pini
gus bankieriams, o ne dailės 
tvėrėjams.

“Tikrasis artistas nėra lobs- 
tantis artistas dėlto, kad jei
gu jis parsiduoda kapitalis
tams, jo kūryba tetinka tik są
šlavynui. Tokie artistai yra 
akli, kurčiai, nebyliai, jie ne
girdi žmonijos vaitojimo arba 
ateinančio kito karo. Jeigu ji
sai yra artistas—jisai yra tvė
rėjas liaudies meno, o jeigu 
ne, tuomet jis yra savo klasės į 
išdavikas.

“Artistų unija maršuos sy
kiu su darbininkais 22 d. rug
sėjo, paremiant reikalavimus 
darbo ir šalpos, taipgi remiant 
kovą už Darbininkų Bedarbės 
Apdraudos Bilių HR 7598.”

Ignas Benasevičius.

REIKALAVIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, didelis ir šviesus; “steam heat
ed”, labai žema kaina. Savininkus 
galima matyt kaip 7 vai. vakare. 
Atsišaukite sekamai:
4.36 South 5th St. Apt. 9. Brooklyn, 
N. Y.

Planas Darbuotei
ALDLD 2-ras Apskritys, 

kurio teritorija yra dalis New 
Jersey valstijos ir artima New 
Yorko miesto apielinkė, jau 
pasidarė planus veikimui žie
mos sezonui.

Kadangi darbininkiškos 
spaudos platinimo vajus pra
sideda su 15 d. spalio ir tęsis 
iki gruodžio 1 d., tai apskri
čio komitetas, laikytame posė- 
dyj 12 d., rugs., nutarė kreip-Į 
tis į kuopas, raginant jas mo-; 
bilizuoti vefkliausius savo or
ganizacijos narius ir nares rin
kimui dienraščiam prenumera
tų ir tuom laiku atsidavusiai 
platinti kitą literatūrą.

Kai kuriuos kuopos šiemet' 
rodo apsileidimo: neatsiliepė i 
į kampanijas, vedamas stipri-' 
nimui darbininkų klasės kovų,' 
vėlinasi su mokestimis centrui 
ir nepasirodo platinime litera
tūros. Tokio apsileidimo ma
tosi Bayonne, N. J., Maspeth, Į 
L. I., Brooklyno miesto Ridge
wood ir South dalyse ir kai 
kur kitur. \ i

i

Nutarta greit atlankyti tas 
kuopas. Į Bayonne, N. J., vyks 
drg-ai M. Dobinis, Geo. Janu
šonis ir Skiparas; Ridgewoo-

D. M. ŠO- 
Brooklyną

delegatą į

suteiksim smulkmenin- 
žinių.

Bazaro Komitetas.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retail

j NOTICE is hereby Riven that License No. 
A-10598 . bus been issued to the undersiun-

I ed to sell beer, at retail under Section 75 
I of the Alcoholic BevevaRC Control Law at 
1 1632 Benson Ave., Boroup.h of Brooklyn, 
i County of Kings, to be consumed off the !

premises. |
i FLORTNDO BARANELLO
Į 1632 Benson Ave., Brooklyn, N. ’ Y. i

NOTICE is hereby Riven that License No. I 
B-6413 has been issued to the undersiRned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 
588 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on. the 
premises.

JAMES CUTHBERT
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 345 
78th St., Borough of Brooklyn, .County of 

I Kings, to be consumed on the premises.
BAY RIDGE POST AMERICAN LEG

ION. j
345- 78th St., Brooklyn, N. Y. I
NOTICE is hereby given that License No. j 

B-5235 has been issued to the undersigned | 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1512 j 

I Kings Highway Borough of Brooklyn, County ; 
I of Kings to be consumed on the premises. I

L. and K. .BEER GARDEN INC.
1512 Kings Highway, Brooklyn, N. Y. ’ 
NOTICE is hereby given that License No. j 
B-4712 has been issued to the undersigned I 
to sell beer at fetail. under Section 76 of | 

į Hie Alcoholic Beverage Control Law al. 300 
i Lenox Road, Borough of Brooklyn, County 
I of Kings to be consumed on the premises.

1 ROSE ALBERT
300 Lenox Rond, Brooklyn, N .Y.

i1cl.eby j-iven that License No.
B-303 has been issued to the undersigned 

. ... ___ __ _• at retail, under Section 76 of
Šeimynos arba I the Alcoholic Beverage Control Law at

Jay St., Borough ol Brooklyn, t.ounty 
SZL.gs, to be consumed on the premises.

Mrs. GEORGE A. SWII-T 
180 Jay St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2184 has been issued to (he undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County i 
of Kings to be consumed on the premises.

B.&T. CO EFEE SHOP & RESTAU
RANT INC.

78-6th Ave., Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS zZFvStae 

(DANTŲ GYDYTOJAS) Tel. Stagg 2-07706
Namų, Republic 9-3040

499 GRAND ST. Penktadieniais uždaryta

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

(219-221)

PARENGIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda vasarnamis, kuriame

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

yra labai gerai išdirbtas biznis, čia ! 
yra geras darbas ir pragyvenimas, • sell beer 
del vienos didelės ! .
dviejų. Yra visi įtaisymai, lovos, už- | King 
klodės, 
del 45 
Taipgi 
derlingos žemės, didelis upelis mau
dytis; medžių malkom. Dvylika trio- 
bų, dvi geros karvės, telyčia, bulius, 
arklys, daug vištų, 20 kralikų ir 
daugybė angančių daržovių. Yra visi 
farmos įrankiai, ir geram stovyje.

Kas tokiu bizniu interesuojasi, ma
lonėkite atsišaukti del platesnių ži
nių: Avanta Farm, Ulster Park, N.Y.

(218-230)

Te). STagg 2-5043Notary Public
i su 
<>f!• »

New Yorko Laivakro- 
viai Pradeda Kovą už 

Algas
Komunistų Partija ir Jūri

ninkų Darbininkų Industrinė 
Unija išleido pareiškimus, .šau

kiančius laivakrovius skubiai 
organizuoti veikimo komitetus I 
pravedimui naujos algų skalės. J 
Partija šaukia visus savo na
rius ir sim patikus aktyviai 
gelbėti laivakroviam tame dar
be. Abi organizacijos šaukia 
savo narius eiti Frisco darbi
ninkų keliu. ,

Tuo tarpu Tarptautinio Lai- j

stalai, ir virtuvės įrankiai • 
žmonių, yra elektra, gazas. i 
yra daug žemės,—10 akrų

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU

Pajieškau gyvenimui drauges, link
smos išvaizdos, mylinčios skaityt 
darbininkiškus laikraščius, nors bis- 1 
kį prasilavinusios, ir mylinčios tikrą ■ 
draugišką šeimynišką gyvenimą. Tu- 1 
ri būt nejaunesne kaip 35 metų ir į 

, v. , . . I i • o • • _ -v • • ! ne senesnė kaip 45 metų. Be skir-sekančių metų vasarinių pa. vakrovių Susivienijimo eiliniai | tumo ar naš|. ai. mergina>
rengimų. Nutarta pirmą pik- j nariai taipgi jau pradėjo vei-1 turinti kelioliką dolerių finansų. My- 
niką apskričio naudai turėti ’ 
16 d. birželio, o antrą, spau- į valandą, už 6 ...... ..
dos naudai pikniką 11d. rugp. darbo dieną ir 30 valandų Tonėkite" su pirmu laišku ir fotogra- 
Prie spaudos naudai rengiamo 
pikniko bus pakviesti L.D.S. ir 
Proletmeno Sąjungos vietos 
apskričiai. Bendra visų trijų 
apskričių komisija tars, kaip 
įvairiau surengti spaudos pik
niką.

Kai kurios iš kuopų dar nė
ra atsiteisę apskričiui už lai
mėjimo ir spaudos pikniko ti-

dą prižiūrės drg. 
lomskas; į South 
kreipsis P. Buknys.

Nutarta siųsti
Kongresą Prieš Karą ir Fašiz
mą, kuris įvyks 28, 29 ir 30 
dienomis rugsėjo, šiuomi de
legatu išrinkta drg. A. A. Li- 
deikienė, apskričio sekretorė.

Iš anksto rengiamasi prie

kimą UŽ naują algų skalę—po linti švarų gyvenimą ir užsilaikymą 
valandų skirtumo namie arba išėjus, turi 

. būt fiziškai ir protiškai sveika. Ma- |

*•

Telephone, EVergreen 8-9770

I. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I

I

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
į ant visokių kapinių; parsamdo au-j 
I tomobilius ir karietas veselijomsj
I krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

MATTHEW P. BARAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

‘1

Telephone: Evergreen 7-0072

DI?. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 i 
Avenue

Tel. Stagg 2-0783 NČTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauskas) ,
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

darbo savaitę, nors tos unijos

lai-
iki 1

2

156
512

<♦>

Painters and Carpenters <♦>

<♦>

<♦>

alaus išgeriu, ir tai visai ma- 
Esu sveikas fiziškai ir protiš- 
Turiu pastovų darbą ir visuo- 
dirbu be pertraukos. Mylintis 
draugišką šeimynišką gyveni-

f i ją prisiųsti, ant pareikalavimo su- 
. Atsakymą duosiu visoms. 

Aš esu našlys, 39 metų senumo.
pirmininkas, Joseph P. Ryan, grąžjnsm.

’ .. .. . , ' AŠ eSU X.WO.JO, , J OC..U...V,
stengiasi sulaikyti rimtą kovą užsilaikau kuono geriausiai, svaigi-

F. VĘNSKUNAS
' Plymouth, Pa.

(218-224)

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos PriSmitnoi

Ryte nuo 10:30 iki t. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakar* Į

J’elephonas MEdallion 3-1328

Ligos,

Skilvio,

nančių gėrimų nevartoju, tik kaip 
kada 
žai. 
kai. 
met 
tikrą 
mą.

atsidedant ant derybų su 
vu savininkais, v

Williamsburgieciams
Šiandien, 15 d. rugsėjo, 

vai. po pietų, Bedarbių Tary- 312 shonk Štr.J- 
kietukus. Nutarta tuojaus lai-! bos centre, 413 ,S. 
škais kreiptis į tas kuopas, reį- įvyks Williamsburgo 
kalaujant atsiteisti.

Manoma, kad gal bus gali-1 kaip geriau prisirengti marša- 
ma laisviečiams susitvarkyti sti j vimui prie Home Belief Biu- 
vilniėčiais taip, kad vienas iš ro ateinantį ketvirtadienį, 20 
rytų nuvyks laike vajų- į Chi-< d. šio mėnesio, ir kaip pravesti 
cagą su prakalbų maršrutu, o kuo ~

4th St., 
organi

zacijų atstovų pasitarimas, !
KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ttmiaa ir chroniška* vyrų ir 

moterų liga* kraujo ir odoa
Padarau iityrimua kraujo ir ilapuma

grupių ir pavienių 
Iš semj padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškaia 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieisimą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parim, krikžtynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

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

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 

• jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški Skau
duliai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žames Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, KraUjo Tyrimai, Se- 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z<NS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

New York
Valandos—> A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P; M.

• - -- - - ( kuo plačiausią mobilizaciją
drg. V. Andriulis gal atvyks, didžiajam viso did. New York 

i maršavimui prie miesto rotu
šės, kuris bus šeštadienį, 22 d. 
rugsėjo.

i Organizacijų išrinkti bedar
bių komitetai, o kur tokių ko- 

; mitetų neturime, ten valdybos 
nariai turėtų pasiųsti nors vie
ną atstovą iš kiekvienos orga
nizacijos. Draugai dirbantie
ji taipgi turėkite mintyje tą, 
kad išbadėję bedarbiai reiškia 
jūsų unijoms, jūsų algoms pa
vojų, tad norėdami sėkmingai 
kovoti už savo geresnes algas 
ir sąlygas turite sykiu kovoti 
už bedarbių reikalus. Kova 
už dirbančiųjų ir bedarbių rei
kalus yra neatidalomas daly
kas.

į šio apskričio ribas.
Papilietis

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”
IN THE WORKERS’ SCHOOL Begins Sept. 24, 1934

COURSES FOR WORKERS
Principles of Communism 
Political Economy 
Marxism—Leninism 
Organization 
Negro Problems 
Trade Union Strategy 
American Labor Movement 
The Russian Revolution 
History of the Communist 

International

Historical Materialism <
Origin of Man and Civilization ? 
History of Science and |

Technology |
Revolutionary Journalism E
Public Speaking |
English . . £
Russian - ?
REGISTER NOW! '

WORKERS SCHOOL I
35 EAST 12th STREET, NEW YORK CITY J

į ’ TELEPHONE: ALGONQUIN 4-1199

Taisome ir maliavojame namusziš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
Chaiincey Street, ' Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street,,Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

321

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKA,) '"‘J 

MILLERTONE 
Norime kuo labiausiai- supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine., Dep. L. 
62 Beacon St., Newark, N.J.




