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Anglai Darb. prieš Karą. 
Kom. Partijos Valymas. 
Lavinimosi Reikalas.

Rašo D. M. š.

Londone darbininkai lai
kė masinį susirinkimą ir ap
tarė Japonijos provokacijas 
karo prieš Sovietų Sąjungą. 
Virš 4,000 darbininkų susi
rašė ir pasiuntė speciąlį lai-1 
šką Sovietų Sąjungos Spe-! 
cialei Tolimųjų Rytų Rau
donosios Vėliavos armijai, 
kuri yra pastatyta apsaugo- j 
ti SSSR rubežius nuo Japo-į 
nijos puolimų. Darbininkai į 
savo laiške sako: “Masinis! 
darbininkų judėjimas Ang-Į 
lijoje palaikys jus ir neleisi 
Anglijos kapitalistams ir Į 
militaristams teikti bent ko-

Drg. E. Jaroslavskis, ra
šydamas apie Sovietų Są-

I

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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a Darbininkai Vitt/ Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsita 
Pasaulį!
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Telephone STagg 2-3878

Gal Pats Hauptmann 
Pagrobė ir Nužudė 
Lindbergho Vaiką?

NEW YORK. — Norima 
New Jersey valstiją per-

jungos Komunistų Partijos gabenį Bruną R.Hauptman- 
| na ir ten jį teist kaipo lakū- 
|no Lindbergho vaiko “kid- neat-

valymą, paduoda pamatines 
priežastis. Komunistai pa
pildo prasikaltimus, 
likdami savo pareigų. Pra
sikaltimais skaitoma: “(“ 
Neišpildymas partijos nuta- • 
rimų tinkamame parinki- Į 
me 
arba 
mas 
išpildymas partijos tarimų 
apie sustiprintą patikrini
mą teisingo darbo atlikimo 
ir masinės kontrolės. (3) 
Silpnai išplėsta, apleista ar 
užslopinta savikritika. (4) 
Nepaisymas, nustojimas re
voliucinio budrumo. (5) Ne
vedimas tinkamos kovos 
prieš kenkėjus, vagis, Židi
kus ir išgverėlius, (6) Ne
vedimas kovos prieš eikvoji- į 
ma visuomenės turto ir tt.

tinkamame parinki- i 
į pareigas žmonių 
jų n e p a s k i r s t y - į 
atatinkamai. (2) Ne-

Sovietų Sąjungoje taip 
pat negali būti komunistu 
tas, kas nenori lavintis, 
šviestis, mokytis. Jungtinė
se Valstijose mūsų judėjime 
visur yra stoka prasilavinu
sių draugų ir draugių, ir 
del to labai kenčia mūsų ju
dėjimas. Už tai yra kal
ti seni oportunistiniai ele
mentai — Prūseikos, kurie 
visai nesirūpino pagelbėti 
darbininkams nors kiek pra
silavinti.

naperį” ir užmušėją. Rank
raščių žinovai sako, kad j 

' ' Hauptmanno raštas panašus į 
į rankraštį žmogvagio laiš
kų, kuriais buvo reikalau
jama iš Lindbergho $50,000 
ir už tuos pinigus žadama 
sugrąžint vaiką.

Lindberghų N. J. namo i 
sargybinis Kutchiak liudija, 
kad pirm vaiko pavogimo 
Hauptmann norėjo įeit į na
mus, bet nebuvo įleistas. 
Keli kiti kaimynai sako, kad 
matę Hauptmanną ties 
Lindberghų namais apie tą 
laiką, kai vaikas buvo pa
grobtas.

New Yorke Hauptman
nas yra laikomas kalėjime 
be parankos; kaltinamas, 
kad prigavingu būdu išga-
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Gastonia, N. C.—Iš kairės pusės stovi Loray audyklos streiko pikieti- 
ninkai, kurie jokio skebo nepraleidžia j dirbtuvę.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS I “DarbiniiAu” Draugo
BEDARBIŲ VARGAI

Marijampolė. — Miesto sa
vivaldybės name Gedimino 
g-vėj num. 36 žiemos metu ir 
dabar gyvena ištisos šeimos be
darbių. Bedarbiai skolingi už 
ištisus mėnesius nuomą. Dabar 
miesto s-bė patraukė nesumo- 

; nuominin-
---- x---O” O ------ O | pClLLCLU 

ivo $50,000 iš Lindberghų i bėjusius bedarbius 
tarpininko Dr. Condono. Tie kus teisman.
pinigai buvo skiriami Lind- 
berghučio išpirkimui iš 
žmogvagių. Hauptmannas1 
žadėjo juos perduoti žmog- į 

i vagiams.
Pas Hauptmanną garaže 

rado $13,750 būtent tokių 
pinigų. Jis gi sako, kad 

į juos “uždirbęs”, mekleriau- 
damas kompanijų Šerais, ir

Žiema ateina, parengimai 
bus perkelti į svetaines. Žie
mos metu’ būtinai visų di
desnių kolonijų draugai tu- 1923 metais, jis buvo atgal 
retų steigti savitarpinio 
klasinio lavinimosi mokyk
lėles. Mūsų centrai kas me
tai vadovauja bent kelias 
klasines mokyklėles, bet 
to neužtenka. Būtinai rei
kia, kad kolonijų draugai 
stengtųsi ir patys palaikyti 
lavinimosi ratelius.

120,000 Komunistę ir 
Socialistą Mitingas

“Izviestija” praneša, kad 
rugsėjo 3 d. francūzų ko
munistai netoli Paryžiaus 
Garše miške surengė meti
nę savo organo “Humanite” 
šventę. Šventė nepaprastai 
pavykusi. Joje- dalyvavę 
120 tūkstančių komunistų, 
socialistų ir nepartinių dar
bininkų. Darbininkai soci
alistai, dalyvavę šventėje, 
iškėlė komunistiškus šūkius.
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ROOSEVELT ŠAUKIA STREIKIERIUS 
GRĮŽTI DARBAN, PASIDUODANT JO 
KOMISIJAI; VADAI TAM PRITARIA

Fabrikantų Pirmininkas Priešinasi net Atgal Darban Imti 
Visus Kovingus Streikierius; Tūkstančiai Darbininkų 
Protestuoja prieš Valdžios ir Geltonųjų Vadų Sumoksią

KOM. PARTIJA ŠAUKIA DARBININKUS IMT VI
SĄ KOVĄ Į SAVO RANKAS

HYDE PARK, N. Y. — kantais. Tiems pardavi- 
Prezidentas R o o s e v e Itas kams rūpi greičiausiai iš- 
rugs. 21 d. išleido atsišau- krikdyt 
kimą į streikuojančius au- darbininkų kovingumas ei- 
dėjus , verpė jus, mezgėjus ir 
kt. Jis išreiškia viltį, kad 
fabrikantai priims visus da
lyvavusius streike. Sykiu 
Rooseveltas savo atsišauki
mu monija darbininkus, būk
per jo paskirtas komisijas viltį (rugs. 21 d.), kad “dar
bus klausimai išspręsti taip, bininkai sugrįš darban.”

streiką, kuomet

na vis augštyn ir kuomet 
pradeda įsigalėt komunistų 
skelbiama taktika delei ko
vos laimėjimo. Ne veltui 
Gorman giria streiklaužišką 
raportą ir pats išreiškiaĮVAIRIOS ŽINIOSBombos Streikuose

ir

ninkams kas liečia algų pa- su savo patarimais> iš kurių

šia darbo, v

kierių sugrąžint darban to- Sll^g streikierių reikalavi-

(Daugiau žinių 5-tam pusk),bri-$30 augštai išlavintiems.audėjų.

darbininkai visiškai nieko 
gero negali sau laukti.

privers fabrikantus paten
kint darbininkų reikalavi
mus.

i Darbininkai Atmeta Roose- 
velto Pasiūlymus

PATERSON, N. J.— 15

O kas tuomet? Nagi, Ro- 
osevelto agentai išnaujo 
“tyrinės” audimų pramonės 
stovį per 3-4 mėnesius ir 
įteiks raportą Rooseveltui

“užsakymai sumažėję.”

Varšava. — Lenkai Joseph 
ir Benjamin Adorpowicz, ku
rie nuskrido iš Amerikos į 
Lenkiją, jau grįžta atgal. Jie 
Gdynioje sėdo ant laivo “Kos- 
ciuszko.” Savo orlaivį parda
vė Lygai Orlaivininkystės 
Apsigynimo už $22,000.

Des Moines. — Iowa farme- 
riai rengiasi prie streiko. Sa
koma, kad streikas bus pa
skelbtas į dvi savaites laiko.

Paryžius. — Francijos im
perialistai pritaisė ant keturių 
motorų orlaivio 75 mm. ka- 
nuolę ir*sėkmingai atliko iš
bandymus. Pirmiau kanuolės 
perdaug išjudindavo orlaivį. 
Tai dar vienas prisirengimas 
•karui.

suprast, kad tokiems nebū- tūkstančių plačiojo šilko au- 
i dejų atmetė Roosevelto ko- 

HAZLETON, Pa. - Dup-1 misii°s pasiūlymą grįžti 
..................... - - - 'darban; sako, turi būt pa

WASHINGTON. — Pul
kininkas B. C. Gross, galva 
Lake Erie Chemikalų Kom
panijos, kalbėdamas senati- 
nėje tyrinėjimo komisijoje, 
užreiškė, kad nuodingos du
jų bombos tai “yra geriau^ 
sias darbininkų draugas.” 
Jo kompanija yra išpurda
vus daugybę bombų kovai 
prieš streikuojančius audė-

PRASTA SĖJA
Vilkaviškis. — Su pradžia

rugsėjo prasidėjo ir žiemken- Jus i1’ kitus darbininkus. To 
j čių sėja visoj apylinkėj. Del “darbininkų draugo” bom- 
bepinigės tik retas nusiperka bos buvo naudojamos 1932 
vieną kitą maišą zuperio; jo meįaįs prieš suplaukusius 

to naH —1 e e _
Washmgtonan buvusius ka
reivius, kurie reikalavo at
mokei jiems priklausančius 
bonus. Tuo atveju buvo už
mušta lietuvis Yuška ir ki
tas pasaulinio karo vetera
nas.

vieną kitą maišą zuperio; j 
kaina ta pati, o grūdų—25% i 
žemesnė. Del tos pat priežas
ties nelabai jieškoma ir nau- 
jos sėklos: sėja tokią, kokią 

nieko bendra neturįs su|tun’ 
Lindberghų istorija.

Jis prisipažino, kad Vo
kietijoj buvo už vagystę nu
baustas 4 metais kalėjimo. 
Slapta atvažiavęs Amerikon

kad patenkins darbininkus 
ir samdytojus, — anot tos 
patarlės, ir vilkas sotus ir 
avis čiela.

Sloan, Audimų Fabrikan
tų Instituto pirmininkas, 
viešai išreiškė abejojimą, ar 
galima bus atgal priimti vi
sus streikierius darban. Jis,(kas atšauktas be jokių užti- 
tačiaus, giria Roosevelto pa-Įkrinimų darbininkams, 
šaukimą streikierių darban I 
ir džiaugiasi, jog prezidento 
paskirta komisija su guber
natorium Winant pryšakyje 
nieko nereikalauja darbi-

Gorman šeštadienį sušau
kė unijos vadus pasitart dė
lei streiko baigimo; ir kapi
talistinių laikraščių kores
pondentai, pasikalbėję su 
tais vadais, tuojaus pradė
jo daryt spėjimus, kad gal 
net šį pirmadienį bus strei-

sugrąžintas; bet paskui vėl 
slapta atvyko.

ŪKIO ĮRANKIAI PRASTĖJA
Vilkaviškis. — Pernai ir se-( 

niau čia būdavo kuliama dau
giausia motorinėmis arba trak- 
torinėmis mašinomis. Dabar 
įvyko persilaužimas: beveik 
visi kulia savomis arklinėmis. 
Taip rašo Lietuvos buržuazijos 
laikraščiai, b et nepasako, 
kuom kulia mažažemiai.

kėlimą bei darbo savaitės 
sutrumpinimą.

Arthur Besse, pirminin- j 
kas Vilnonų Fabrikantų Su- 
sivinijimo, keikia veiklius 
streiko pikietus ir leidžia

Gelžkeliečiy Streikas
BALTIMORE, Md. — Su- 

streikavo 113 motormanų, 
konduktorių ir kitų darbi
ninkų Washington, Baltimo
re and Annapolis gelžke- 
lio kompanijos, reikalauda
mi po $5 algos dienai. Su
stojo visas traukiniu judėji
mas ant 160 mylių, ilgio 
gelžkelio.

Nušovė Pikietininką
CHICAGO, Ill. — Polici- 

ninkas nušovė Waldman ke
pyklos streiko pikietininką 
Josephą Piskonovičių, kuo
met pastarasis nepaklausė 
policininko įsakymo ir nesi
traukė nuo kepyklos.

BYLA DEL PRIEŠINIMOSI 
UŽDĖTI PANČIUS

Kauno kalėjimo administra
cija teisman siunčiamam kali
niui Ad. Čereškai norėjo uždė
ti pančius, bet čereška griež
tai pasipriešino, nurodydamas, 
kad pančius kalėjimo adminis
tracija gali dėti tik plėšikams 
ar - žmogžudžiams. Kalėjimo 
virš, už pasipriešinimą Čereš
kai iškėlė bylą. Apylinkės 
teismas už tai čerešką nubau
dė 3 mėn. kalėjimo, bet apyg. 
teismas užvakar nagrinėjo Če- 
reškos apel. skundą ir jį ištei
sino.

Madrid, Ispanija. — “Kara
lius” Boris I, Andoros, pasiųs
tas metams į kalėjimų. Ando
ra yra po Francija ir ji turi 
5,500 gyventojų. Tas žmogus 
norėjo pagarsėti ir patsai save 
praminė karalium.

Viena. — Fašistinė Austri
jos policija areštavo 87 asme
nis ir juos kaltina komuniz
me. Sako, kad daug yra areš
tuota Lintz, Graz ir kituose 
miestuose. Sakoma, kad buvu
sių 70,000 Social-Demokrati- 
jos narių povaliai pereina į 
komunistų pusę, nes jie persi- lan šilko dirbtuvės bosai sa-”’,™’ u.n mpir- 
tikrino, kad buvę jų vadai juos ko, kad'negalėsią visų strei- ma, uzLkimta^ pagennimai 
apgavinėjo. kierių sugrąžint darban to- streikierių leikalavi-

Spring Lake, N. J.—Iš Ed. del, kad, girdi, per streiką miį^ 
F. Keating įstaigos pavogta 
auksais ir kitais brangakmeni- 
mis $12,000 vertės.

Audyklų Streikierių 
Vyriausi Reikalavimai
Pagal Darbo Federacijos 

audėjų unijos suvažiavimo 
nutarimą, audimų pramonės 
darbininkai kovoja už šiuos 
vyriausius reikalavimus •

Įvest 30 valandų darbo 
savaitę; pripažint uniją; 

j sumažint mašinų skaičių 
buvusią komunistinę litera-i kiekvienam darbininkui ir 
turą. Sulig buržuazinės mokėt ne mažiau kaip $13 j 
spaudos pranešimų, čia ko- savaitę paprastiems darbi- 
munistai pradeda plačiai į- ninkams, $18 pusiau-lavin- 
sigalėti tarp streikuojančių tiems, $22.50 išlavintiems ir

1,500 Žuvo Smarkioj 
Viešnioj Japonijoj

TOKIO. — Pereitą šešta
dienį per nepaprastai smar
kią viesulą Japonijoj tapo 
užmušta 1,500 žmonių ir su
žeista- 5,000. Keli pakrašti
niai miestai užlieti įsiūbuo
tomis1 jūrų bangomis; Dau
giausia nukentėjo didmies
čiai Osaka, Kyoto ir Kobe. 
Medžiaginių nuostolių pada
ryta $250,000,000.

KOMUNISTŲ ĮTAKA AU
GA AUDĖJUOSE

CONCORD, N. C.—Poli
cija įsiveržė į privatinį na
mą, areštavo komunistę Ca-I 
roline Drew ir pagrobė ten!

turą.

25,000 šilko dažytojų dar 
šiandien rengiasi streikan 
išeiti. Iš desėtkų streiko 
vietų plaukia protesto tele
gramos Germanui prieš jo 
bandymus sulaužyti strei-. 
ką per derybas su Roose vel
to komisijomis.

Judošėlių Suokalbis 
i

Viskas rodo, kad fabri
kantai, savo pusėje turėda
mi Roosevelto valdžios ma
šiną ir Darbo Federacijos 
vadus, nes tik nežada bent
ką darbininkams pagerinti,' Darbininkai, Kovokite, kol 
bet dar streiko pikietus' Laimėsite
bausti, įtraukiant juos į juo-' Komunistų Partija atsi. 
duosius sąrasus. ! šaukia į audėjus, kad visur 4

Aišku, kad visuotino organizuotų plačius streiko 
streiko komiteto pirminin- komitetus, imtų visą streiką 
kas Gorman, McMahon ir i savo rankas, ir kovotų, kol 
kiti Darbo Federacijos au- 
dejų unijos viršininkai iš- 
anksto padarė sumoksią su 
gubernatoriaus Winani^ko- 
misija,
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nudardės. Renegatų kelias yra vienas ir, 
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Kontr-revoliucinės spėkos vienijamos. 
Mustejiečiai jau sendi parodė savo fašis
tines iltis, skelbdamiesi ultra-ameriko- 
nais ir atakuodami mūsų judėjimą, kaipo 
svetimą, egzotišką. Dabar mustejietinį 
nacionalizmą papildys kontr-revoliucinis 
trockizmas.

Kuomet įvairūs elementai vienija savo 
pajėgas, tai mūsų uždaviniu stiprinti ko
munistinį judėjimą, Komunistų Partiją!

Nebegali

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Lindberghio Vaiko
* Nužudymo Dalykai

Santikyj su areštu Bruno Richard 
Hauptmann, pas kurį rasta $13,750 tų 
pinigų, kuriuos—viso $50,000 — Lind- 
berghas užstatė, atsinaujina jau beveik 
pamirštas dalykas. Pasirodo, kad 
Hauptmannas buvo kriminalistas Vokie
tijoje ir čia atvyko slaptai. Jis, paga-

• liaus, yra nepilietis, ir tai buržuazinė
'’ spauda labai pučia, užakcentuoja, ban

dydama sukelti prieš nepiliečius svetur- 
gimius darbininkus sentimentą. Su tuo, 
žinoma, reikia kovoti. ;

Žymiausieji Amerikos kriminalistai — 
pav. Dillinger—buvo amerikonai, jankės, 

1 bet tai nereiškia, kad visi amerikonai 
yra kriminalistai. Panašiai ir čia.

Mes jau ne kartą nurodėme, tuojau po 
to; kaip Lindberghių vaikas buvo pavog
tas ir nužudytas, kad tos rūšies krimina
listus ir visokius kriminalistus Amerikoj 
gimdo sąlygos. Panaikinkit tąsias sąly
gas, nyks ir kriminalybės. Sovietų Są
jungoj tokio dalyko niekas nepraktikuo
ja, nes ten ištraukta tam pagrindas.

Amerikoje, kaip ir visam kapitalisti
niam pasaulyj, gudrus ir garbingas pilie
tis, yra tas, kuris turi daug pinigų, kuris 
yra bagotas. Apie būdus, kuriais pini
gai įgijami, čia nekreipiama domesio. 
Dažniausiai turtas įgijamas kitų žmo
nių (darbo žmonių) prakaitu ir gyvybė
mis. Štai, ir šiuo tarpu, audėjai yra šar 
domi, mušami, kalinami. Kieno naudai? 
Saujelės garbingų kapitalistų, saujelės 
išnaudotojų. Suruošiamas imperialisti
nis karas, kuriame žuvo milionai darbi
ninkų. Kieno tai naudai? Saujelės ka- 
pitalistų-imperialistų, amunicijos kara-

• lių ir kt! Panašiai ir visur. Visa kapi- 
; talistinė sistema paremta ant išnaudoji- 
-'■mo, ant kriminalybių, ant saujelės žmo-
* irių prasisiekime milionų žmonių nelai- 

mėmis.
, Smulkios ir didelės vagystės ir žmog- 

> žudybės kaip tik panašiai paremtos, kaip 
- : tik yra išdavas išnaudojimo sistemos.. 

• Lindberghių vaiko pavogimas ir nužudy
mas yra viena iš daugelio pasėkų to vir

' ‘ pikttf, to viso blogo, kurį neša kapitalisti
nė sistema.

' Komunistai ir visi revoliuciniai darbi
ninkai, kovoja prieš kapitalistinę siste- 
mą, kovoja prieš tas visas josios antmes- 

“ tas bjaurybes, kad ir tokias, kaip Lind- 
\ berghių vaiko užmušimas!

v

r

t' Susivienijo
* * I

’“Pranešama, kad Amerikos trockistai, 
pagaliaus, oficialiai susivienijo su mus- 
tejiečiais. Vieni, kaip žinia, palaikė sa- 

“komunistinę opoziciją,” o kiti nese- 
nai buvo suorganizavę Amerikos Darbi- 

į ; ninku Partiją. Kaip vieni, taip ir kiti 
f“: Buvo generolais be armijos. Tiek troc- 

kištai, tiek mustejiečiai smarkiai puolė 
.Komunistų Partiją. Pirmieji primesdi- 
nėjo komunistams “dešinumą”, o antrie- 
ji-r-“Maskvą”.

Kadangi abiejų tikslas vienokis, — 
'atalfboti komunistinį judėjimą—tai, ži
noma, nebuvo jiems reikalo palaikyti at

skiras organizacijas. Labai galimas

i

F

Italijos
a u

Tirana, 

ir 

ginga

Albaniją 
kolonistų

Ir Lietuvos Valstiečiai Streikuoja
“Lietuvos Žinios” praneša:

Tuo pat metu, kai pieno kooperacija šven
tė savo dešimtmetį, pakaimės ūkininkai, ku
rie pristato pieną A. Panemunei, buvo nu
tarę streikuoti ir nebestatyti A. Panemunes 
pieninėms pieno.

To streiko užuomazga kilo Rokų kaimo 
(A. Panemunės valse.) ūkininkų tarpe. Pie
no statytojai ūkininkai nepatenkinti A. Pa- 

• nemunės pieninių mokamomis žemomis kai
nomis: 10-12 et. už literį. Jie reikalavo po 
15-18-20 et. Tačiau pieninės jų reikalavimų 
nevykdė. Tada pieno statytojai nusprendė 
griebtis streiko. Ir tas streikas prasidėjo 
pereitos savaitės pirmadienį, tęsėsi iki tre
čiadienio. Miestelis visą dieną buvo 
pieno.

Streikui likviduoti prisidėjo policija, 
ri sutrukdė tiems streikininkams, kurie
liuose būdami nenorėjo leisti vežti pieno į 
miestelį. :

Dabar, del šito viso A. Panemunės vals
čiaus policijoj kvota vedama. Aiškėja^ kad 
tame streike dalyvavo ne tik Rokų km. ūki- , 
ninkai, bet ir keli gretimi Pakuonio vals
čiaus kaimai.
Šį Lietuvos ūkininkų žygį reikia skai

tyti turinčiu didelės politinės reikšmės. 
Lietuvos komunistinė spauda jau senai 
rašė, kad tarpe ūkininkų nepasitenkini
mas labai didelis; kad prasideda bruzdė
jimas. Šis žygis parodo pradžią dides
nio valstiečių bruzdesio Lietuvoj.

Kuomet miestuose, streikuoja darbinin
kai, tuo pat kartu kaimuose prasideda 
valstiečių streikai. Lietuvos valstiečiai 
pradeda sekti kitų kraštų kovingų vals
tiečių ir farmerių pavyzdžiu.

kįndivo žmonės, 
galėjo tiktai ,ąėdėti susilen
kęs ant akmenų, bet išėji-1 
mo viršun, į saulės šviesą,' 
kaip atidengta kasinėjimais, 
nebuvo. Išėjimas buvo tik-i 
tai į kapines. Buvo suras-! 
ta įmūryta sienose, įgrūsta] 
ten, sulankstyti lavonai nų-; 
kankintų eretikų, arba, tik-! 
•riausia visokių politinių 
prdsikaltėlių, tų, kuriems 
bu^o nepakenčiamas jungas i 
carų, etmanų, dvarininkų ir 
kapitalistų.

“Vienoj ,ip tų šoninių peš- 
čerų sukrauta ant vienas 
kito eilėmis milžiniškas 
skaitlius lavonu.' Ju nesu- 
skaitysi, jų ten keli šimtai. 
O kas žino, kas už jų—gali 
būt, jų keli tūkstančiai. Iš 
kur šitie lavonai, kokios čia.

be

ku- 
ke-

Brazilija Įeina į Revoliucinio . 
Krizio Laikotarpį

Brazilijos lietuvių darbininkų laikraš
tis “Mūsų Žodis” paduoda sekamą:

Nacionalė Komunistų Partijos Konferen
cija išnagrinėjus Brazilijos ekonominę ir 
politinę padėtį konstatavo (nustatė), kad 
Brazilija įeina į revoliucinį krizį, t. y. į 
periodą naujų feodal-buržuazijos pučų, ku
riuos jau lydės revoliuciniai darbininkų ir 
valstiečių sukilimai, į periodą griežtų masi
nių kovų už išėjimą iš ekonominio krizio 
revoliuciniu keliu.

Dabartinė Getulio konstitucija ir skelbia
mi seimo rinkimai yra politinis manevras 
suviliojimui iš naujo alkanų darbo masių, 
kad penėt jas prižadais, naujom “demokra
tijos” viltim ir tuom atitraukt nuo revoliuc. 
kovos. Getulis pamatė, kad darbininkų ma
sės jau nesikreipia į jo “darbo ministeri
ją”, kur jie visa eile metų buvo apgaudinė
jami, bet imasi kovos prieš išnaudotojus ir 
tų kovų vadovybėje vis dažniau ir dažniau 
atsistoja Komunistų Partija, šiandien strei
kai jau įgauna ir aiškų politinį charakterį. 
Masių kovingumas auga, jos jieško savo re-

• voliucinės Partijos, kad joms vadovautų. 
Tat Getulis su konstitucija ir seimo rinki
mais, kaip nauja apgavyste, nori užbėgti 
tam už akių.

į. ; 1 .

Kompartijos konferencija nurodo, kad 
miesto ir laukų darbininkų padėtis labai 
sunkėja, “ypač sąusros apimtose šiaurės 
srityse tiesiog viešpatauja badas”. Kon
ferencijoj : ■•

dalyvavo atstovai iš visų Brazilijos kam
pų, konstatavo, kad dabartiniu laiku visoj 
didžiulėj šaly smarkiai kyla Komunistų 
Partijos įtaka, jos narių skaičius auga ko
vingais elementais. Feodal-buržujų paža
dais masės yra nusivylę, jos kreipiasi į re
voliucinį kelią.

Albania. — Tarpe, matosi, kad tai yra karinė su-į 
Albanijos padaryta; tartis, nes to pagalba Italija 

. . mano pasiimt sau Albaniją, sutartis. Pagal ją' ?,••* r ± , .žinoma, del to dar daugiau 
persikels 10.000 ita- pablogės Italijos - Jugoslavijos

yventi. Iš to’ sentikiai.

Albaniją.

White Plains, N. Y. — Po- 
licmonas peršovė P. W. Par
ker, 19 metų jaunuolį, kada Į 
jis norėjo motoriniu dviračiu 
pabėgt nuo arešto del greito 
važiavimo.

-tarkom m

Sovietų valdžia, po prole
tarinės revoliucijos, pavel
dėjo nuo caristinės tvarkos 
šimtus tautų, susiundytų 
viena prieš kitą'ir daugybę 
religinių sektų, taipgi pilnų 
neapykantos viena prieš ki
tą. Sovietų valdžia, vado
vaujama bolševikų, tautų 
nelygybę ir antagonizmą 
pakeitė į tąutų lygybę ir 
brolišką gyvenimą. O tiky-^ 
bų gamintojams atėmė ga
lią mulkinti darbo mases ir 
vietomis išblaškė jūjų {iž
dus. Tvirčiausiai organi
zuoti ir arčiausiai stovėju
sieji prie caro valdžios dva
sininkų lizdai buvo, be abe
jo, pravoslavų ir katalikių 
Šie du lizdai turėjo užgro
bę nemažai žemių, prisista
tę brangiausių katedrų, .so
borų, klioštorių, cerkvių, 
bažnyčių ir kastiolų, iš kur ( 
nuolatos garavo debesiai! 
prakeiksmo ant revoliucio-1 
nierių ir laiminimas caro Į 
despotijos. 1

Caro valdžia, apart nuo
latinių algų, dar duodavo! 
toms įstaigoms bei jų agen-j 
tams brangias dovanas, at-; -
sižvelgdama į tai, kiek kuri į 
įstaiga tarnauja palaikymui! 
valdžios. Nepamiršdavo ir! 
dvarponiai su kapitalistais i dė į dangų griešninkus! O 
jas apdovanoti. , kas .žino, kokios nuodėmės

'Sovietų valdžiai šitie liz- -slepiasi - po Vatikano sieno- 
dai buvo nereikalingi ir to- įmis?
del ji pavedė jų likimą pla- Kiek buvo nugriauta cer- 
čiųjų darbo masių valiai. Hvių ir bažnyčių per šiuos 
Taigi dabar pažiūrėkipie,TPas^aruos^us
kaip tikyba laikosi, kuomet' mai} gyvenant Leningrade, 
jos nepalaiko“ ' valdančioji 'skaitlinių neturiu, bet iš tų, • 
klasė: " * 1 'kurias prisieidavo matyti,

I beliko labai mažai, o kurios
Klioštoriai, monastyriai (tebėra, pusiau gyvos, lauk- 

tapo uždaryti; monachal ir damos paskutinės valandos; 
minykai paįiuosuoti ir pri-1 Vienos tapo nugriautos 
statyti prie naudingo dar- jr plytos, akmenys sunau- 
bo; katedros ir soborai pa- dota statybai, kitos buvo 
versti į anti-religinius mu-! perdirbtos į naudingus na- 
ziejus, nuolatos mažėja cer- imtis. O lietuvių bažnyčioj, 
kvės ir bažnyčios. Kas jas! dar baigto j statyti po revo- 
naikina? Ogi tie patys žmo- iliucijos laikų, kriaučiai šili
nes, kurie kadaise klupoda-! 
mi prieš altorių griaudeno 
savo širdis, kurie bučiavo 
kryžius ir ašarojo, žiūrėda- L J J
mi į “šventųjų” paveikslus! Itauto^ Protestuotojų ne-

Isiranda! Mūsų kaimynyste- 
Ir juo daugiau jie sugriau- je riogsojo medinė cerkvė ir 
na cerkvių ir bažhyčių, tuo kartais girdėdavosi varpų 
labiau įsitikina, jog jie buvo gaudimas. Prieš pereitą ge- 
lizdai didžiausių darbo > gūžės pirmą iškilo raudona 
liaudies priešų ir prasikal-1 vėliava ant \jos. Tas Radas
tėlių—kriminalistų. Nes la- pyta pačių darbininkų, ku
bai retas atsitikmas, kad riems buvo bažnyčia paves- 
ardant nugriautų bažnyčių ta, nutarimu, 
ir cerkvių pamatus nebūtų 
surandama vienos ar kitos

-■7'7 —acg;
i f nų profėšiją rėikih! iškaityti; 

mirusią ;Sęvietų Sąjungoje.
'; Tokis pasigavimas ’penkinių 

s'1 ar dešiihtinių yra mažiau
i užtikrinantis . gyvenimą už 

> k j “teisėto” elgetos ir panašus 
a mys į gyvenimą klaidžiojančio 

žmogaus, jieškančio laimės. 
Neužvydėtina greita atei

tis ir kitų šalių dievo tarnų.
’; Darbo žmonių teismas arti
nasi ant jų—nusipjaus tą, 
!ką pasėjo!

B. Krasauskas.

j į Pirntąd., Rugsėjo 24,
' — ■  Iii- —. į.*.,, į h

>; Toronto Dzūkui, Kanada.
, jLabai ačiuojame už strai

psnelius (du); sunaudosime 
prie pirmos progos.

Klausimai ir Atsakymai

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susirinku Jurgiui.—Drau

go čilėraštis peršilpnas, pa
sinaudoti negalime; rašyki
te proza dalykėlius.

Jaunam Petrui, Worces
ter, Mass. — Draugas klau
siate, ar patartume jums 
rašyti eilėraščius. . Spren
džiant tais, kuriuos prisiun- 
tėte, nepatariam. Rašykite 
proza straipsnelius, kores-

Klausimas:
Ar galėtų dabartiniu lai

ku nuvažiuoti į Sovietų Są
jungą asmuo, kuris tarnavo 
Raudonojoj Armijoj revo
liucijos laikotarpiu per ke- 
turius metus?

Kanadietis.
Atsakymas:

Nuvažiuoti, beabėjo, galė
tų, bet nežinia, kaip būtų su 
apsigyvenimu. Patariame 
draugui’ parašyti tuo reika
lu Sovietų Sąjungos konsu
latui, kurio antrašas yra se
kamas : General Consulate 
of Union of Soviet Socialist 
Republics, 7-9 E. 61st St., 
New York City, N. Y.

i

aukos? Sulyg drapanų ir pondencijas, vaizdelius. Po- 
! apavų liekanų, tai žmonės |draug lavinkitės lietuvių ra- 
i ‘žemosios klasės’—valstie- i šysenos, gramatikos. Tuo-
į čiai, baudžiauninkai. Jie pa- ! met galėsite rašinėti eilėraš- 
Ilaidoti jau daugiau du šim-ičius. Atsiminkit,;kad. eilių 
! tai metų, arba apie tiek. Ga- rašymas reikalauja pažini- 
'li būt, tai dalyviai masinių mo kalbos. Skaitykite Ju- 
j valstiečių sukilimų, paimti lių Janonį, Artūrą Regratį, 

‘ , ovi&xūstx į šiuos į Vacių Žalionį ir kitus mūsų 
; urvus ir ten sukapoti, už- ■ poetus. Iš ten daug galėsi- 
' smaugti?” i te'išmokti.

» . I
Tai taip dvasininkai ve- Miškų Darbininkui. — 

Ačiū už eilėraščius. Peržiū
rėsime.

ŠYPSENOS
Da Karo Nematęs

Buvęs kareivis:—Aš ka
riavau Meksikoj; aš karia
vau Ispanijoj; aš kariavau 
Rusijoj; aš kariavau Itali
joj ir aš kariavau visam pa
saulyj.

Vedęs jo draugas: — Bet 
kadangi da tu esi nevedęs, 
tai apie karą pilnoj to žo
džio reikšmėj neturi jokio 
supratimo.

A. M. Bedevis.

, tris metus,

va kelines.
“Dievnamiai” griūva vie

nas po kitam, o apgailes-

Isiranda! Mūsų kaimynystė-
Ir juo daugiau jie sugriau- * * ‘ " - - -

“Dievas”

varpų

buvo visagalis, 
-x XXXpOpaį kunigai, pastoriai 

lyties niekam nežinomų la- f 1
vonų, o neretai ir brangė-1 
nybių užkastų. Kas tas 
žmogžudystes papildė, jeigu 
ne dvasiški tėvai ?

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Užkimštos Ausys. filiozofas: piokat gyvent. Sa- 
. v .... . v. , .< kote, nesate fanatikas su gėri-As tukstancius jūsų patari5 . .v . . . . mu ir rukvmu. čia neblogai,mų esu peržvelgęs ir nekurtus ‘

kelis kartus perskaičiau. Taip Bet su tuo cigaru, tai, brolau, 
gi važinėjau po daug valstijų, vely visai be jo apseiti. Kam 
girdėjau iš žmonių pasitenki-, gadint vyrišką “cnatą“? 
nimus: pildydami jūsų patari-! T ..... m .*. : v ! Jums ausys užsikimšo. Taimus, pasigydė, lai ir as no-' .. . . , .. ._v. r . ,,T . ,,<ne naujiena. Kaip ir kitur,rečiau patarimo per Laisvę. ; . . . , .. taip ir ausyse oda ir pieveles,

Esu vyras, jau persvėręs peri ^ani mažulyčių liauku- 
keturias dešimtines metelių, j išsunkia riebalinę medžia- 
Aukščio 5 pėdų ir 9 colių. sve-’ga Ausyse toji medžiaga yra 
riu 180 sv. Tebesu senvaikis.’gavingai tiršta, lipni, karti, lyg 
taip sakant, nenusistatęs fn-;j<afj medžio sakai. Ji yra to- 
natiškai negerti ir ^nerūkyti.! ^ja ypatinga tam, kad neleidus 
Kaip kada praryju Rūzveltinės; vabaliukams ar kokiems vabž- 
porą kaušų ir alaus taip gi. \ Ežiams rėplinėti po uždraustas 
Su rūkymu ir gi,‘ kartais, kitus j vjetas. 
pamėgdžiodamas, užsidegu 'ci- i 
garą. Tie visi dalykai pri- Taip, ausų kanalai £ra už- 

Nevalia ten. 
netik landžioti vabzdžiams, 
bet nevalia ir pirštų ar šipu
liukų kaišioti, krapštinėti, kad 

gydytol ’ nepažeidus labai jautrių, glu-

p u o 1 a mai — nekasdiėhiniai. draustos vietos.
Taip, kad galima pasididžiuo
jant sakyti—ir nežinau kam 
ačiū turėčiau sakyti: per tą 
gyvenimo laikotarpį g. 

'jams nedaviau duonos 
dirbti.

. Bet va dabar man 
pradėjo pasidaryt, kaip 
kimštos. Kada bandau \ .
ti šiltoi vandens ir, ant šipulė-į ^va^oj Us tam meistras, 
ilio apvyniojęs vatos, bandau iš-!
šluostyti, kartais taip :
džiai užgaunu barabaniuką. I cBrti ir šitaip.
Tai patarkit, kaip geriau au-!^ vandenilio

j drogen peroxide.” Įpilkite po 
j keletą lašu į ausis ir įsidėkite 

O kas ftnk dalinimos gam- j medvilnės, kas vakaras ant 
x...- . įjž kokios savaitės

užsi- džių plėvelių.
Tai Jūs, Drauge, nesibala- 

dokite ten po ausis su kokiais 
Geriausia nueikite

i buvo drąsūs, kada caro des- 
Ipotija laikė prislėgusi 
darbo žmones! Kuomet pro
letariatas sudaužė' caro ir 

! kapitalistų priespaudą, dje- 
Štai' ką rašo įdrg. E. Ja- i-vas paliko be galius, popai, 

roslovskis, nesenai > aplan- i kunigai ir pastoriai užsida- 
kęs Kievo Peščėrsko Lau- lrė nuo žmonių akių; Dau

gelis jų išsižadėjo gerojo sys išplauti, 
dievo, kuris sočiai maitin- ( 
davo juos prie senos tvar- tos gerybėmis, tai gamta pa- ! nakties, 
kos, ir nuėjo į naudingą dar- darė klaidą; kada žmogus ru-!ausų vaškas jau bus minkštes- 
bą, kiti dar grupuojasi apie 
kapinynus ir gaudo tai pen
kines, tai dešimtines už su- 
giedojimą panichidų. Jie ži-1 
no, kad žmogus nelaimėje į dusiam, tai tas atsimainymas 
daugiau pasiduoda misti-, nėra normalus. Kaip tankiai 
kai, o dar randasi žmonių, j žm°gus turStU atlikti tą veiks- 
su nepagijusiu protu nuo'nią ’ 
fanatizmo ir jie naudojasi; 
tuomi. Bet jau dievo tar-l

ausys
prj_ šipulėliais.

pripil- Pas gydytoja: tegul jis ausis 
: - - • • • . Bet,

.'jei Jūs esate lyg ir fanatikas 
skau-!su daktarais, tai galite paban- 

Gaukite bonku-

r.ą: “Nesenai bikvo padaryti 
iškasinėjimai pėšČerų (po
žeminių urvų). Buvo suras
ta užmūrytų vietų. Ir tas, 
kas buvo surasta tose už
mūrytose vietose, atsiduo
da didžiausia smarve di
džiausių prasikaltimų, pa
darytų dvasiškiais ant ma
sių. PešČerose randasi tie 
monastyriniai (klioštori- 
niai) kalėjimai—kambariai 
su geležinėmis grandimis 

sienose, prie kurių prira-

tuliavosi evoliucijos keliu, tai I njs. Tada paimkite kokią 
sukeitė tas smagumo gerybes :| šmirkstynėlę ir išsiplaukite au- 
moteriai įteikė, kas vyrui rei-;sjs šiltu vandeniu, išsišpricuo- 
kalinga, o vyrui—kas mote-'kite, gal’per kelis kartus, kol 

Tai, žinoma, kaipo neve-!gerai išsivalys.

Apie gamtos klaidą, tai ne 
klaida, bet didelis gamtos tiks
las. Tą gamtos prisakymą tu
rite pildyti, bent po porą, tre
jetą kartų savaitėje, sulig sa- 

rpi Jūs Drauge, nieko sauvo gabumais ir sveikata.
Atsakymas.

PUBLISHF.il
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THRU iPR
St. Jasilionis.

Trečias Puslapis

Morro Castle
I

Morro Castl? katastrofa, 8 d. rugsėjo, baisi 
ir reta istorijoj.

Vandenyje dega laivas, liepsnoja ugnis, 
pasažierių* gyvybei pavojus, o ugnies užge
sinti negalima.

Pasažieriams išsigelbėti progos patapo ma
žesnės, negu kad yra progos “kiekvienam 
Jungtinių Valstijų čiagimiui piliečiui patapti 
šalies prezidentu.”

Liepsnos užkerta kelius prie išsigelbėjimo 
pabūklų.

Sveikas dingęs. . .
II

žuvusiųjų priskaityta arti pusantro šimto.
Guli eilė lavonų . . .
Kiekvienas žuvęs asmuo turėjo giminių ir 

draugų.
Giminės ir draugai lieja graudžias gailes

čio ašaras.
Vien tik išverktomis ir surinktomis ašaro

mis būtų galima užgesinti nemažą ugnį.
Bet kas jas surinks? Kas gesins?
Ta ugnis, kuri buvo Morro Castle pasažie

rių žuvimo priežasčia, gesinti jau pervėlu.
Po laikui.
Po piet šaukštai. . .

III-
Gražios gėlės puošia žuvusiųjų šermenis 

ir kapus.
Laidotuvių maršai aidi.
Sakoma atsisveikinimo kalbos, pinamos 

lemties rezginės.
Atsisveikinimo kalbos su negyvėliais. . .ir 

paprasta, ir keista. . .
Negyvėliai nebetaria “adieu.”
Sakyk į juos ką tik nori, o jie nei džiūgaus 

prieš tave, nei smerks tavo kalbą.
IV

Dakar—dėstomos priežastys, kas laivą pa
degė :

Perkūno žaibas;
Nežinia kas;
Kerštinčius;
Sabotažninkai;
Organizuoti raudonieji internacionalistai;
Komunistai!
Laivų kompanija negi bus pati kalta.
Ji turi rasti ką kitą kaltinti; jai pagelbon 

eina Kubos policijos pranešimai: kaltinti ko
munistus.

—Ha-ha-ha,—kvatojasi kiekvienas žmo
gus, turįs bent kiek supratimo apie komunis
tinę teoriją ir žinąs komunistų žygius prakti
koj.

—Hi-hi-hi,—velniška gudrybė, anot tos 
pasakos, kvatojasi į rankovę ir patys to kal
tinimo suplanuotojai, meistrai, manydami 
tuo būdu užduoti smūgį bekylančiam darbi
ninkų judėjimui ir prailginti valdančiosios 
klasės pasilaikymo dienas.

He-he-he,—slaptu savitarpinių džiaugsmu 
gyvatiškai sušnypščia ir visi naktiniai apuo
kai, parsidavę valdančiąja! klasei, kad vi
sais būdais gązdinti ir klaidinti darbininkų 
klasės narius.

—Nepavyko primesti komunistams pade
gimas Vokietijos reichstago rūmų, gal bent 
dabar pavyks.

—Gal?. ..
Bet po žodžio “galj” reikia statyti klausi

mas, nes. . .nes ką gi gali žinoti?
Vokietijoj pačių kaltintojų draugas, Van 

Der Lubbe, turėjo atsimokėtf sava galva, o 
kaltinamieji žymūs komunistai — Dimitro
vas, Popovas, Tanevas—išleisti į darbininkų

Nors pasamdytos planuotojų galvos veikia 
gudriai, bet ką gali žinoti plano pravedimo 
pasekmes.

Klausimas iš anksto neatsakytinas.. .

Komunistai ir jų simpatizatoriai Morro 
Castle katastrofos aiškinime mato naują hy- 
drą, pasimojusią pulti darbininkų klasę.

Mato naują hydrą, bet vis to paties s’eno 
šeimininko—valdančiosios klasės—siundomą.

Laivo darbininkai jau pareiškė, jog laive 
buvo vežama—prieš teises vežti—nesaugių 
dalykų: sprogstamosios medžiagos; kad po
niški pasažieriai švaistėsi ugnimi bez atsar
gos. .♦

—Suremkim jėgas prieš Šį kaltinimą,—pa
sigirsta klasiniai sąmoningų darbininkų bal
sas. v

—Atmuškim planuotus melus!
—Tai naująjai hydrai nusukime sprandą 

ir eikime toliau.

—Eikime toliau—ruošti galą melų ir veid
mainysčių sistemai—kapitalistinei santvar
kai !
Rugsėjis, 1934.

Bedarbė Amerikos Aktoriams
Bedarbė palietė ir Amerikos sceną labai 

skaudžiai. Neskaitant tuos mėgėjus. (akto
rius), kurie jau visai nedirba, bet ir dirban
tieji uždirba labai mažai. Skaitlinių paduo
da net patys teatro žurnalai, kaip kad “The
atre Arts Monthly.”

Raportai Equity organizacijos parodo, kad 
net 1927-28 metais, kurie skaitėsi “teatro žy
dėjimo” metai, buvo 30 nuoš. aktorių visai 
be darbo. Gi 70 nuoš., kurie skaitėsi dirban
čiais, dirbo tik 28 nuoš. laiko. Tai reiškia, 
kad jie dirbo tik po 15 savaičių į metus.

Bet ir ne visi aktoriai dirbo tiek.’ Iš 6,031 
aktorių New Yorke, kurie vaidino įvairiuose 
veikaluose, 79 nuoš. dirbo tik apie 9 savaites. 
Skaitant muzikalių ir dramatinių aktorių al
gas po $100.00 į savaitę (ką jie retai kada 
gauna), tai apskaitoma, kad- 4,500 aktorių 
uždirbo į metus tik po $880; 2,400 aktorių 
uždirbo į metus tik po $350. Kas reiškia, 
kad daug aktorių uždirbo tik po $6.00 į sa
vaitę.

Tokia padėtis buvo keli metai atgal. Da
bar ta padėtis labai daug pablogėjo. 1927-28 
metais New Yorko teatrai nepasisekimų tu
rėjo apie 65 nuoš., o dabar jie turi 
nuoš. Kas reiškia, kad ir aktoriams 
re didesnė bedarbė ir nuostoliai.

apie 80 
pasida

ro d o ir 
rapor-

Kad aktoriai netenka darbų, tai 
Frank Gilmore, Equity prezidento, 
tas apie narių stovį. Birželio 1 dieną 1934 
m. paskelbtame raporte jisai sako, kad iš 
12,000 aktorių, kurie buvo organizacijoj, jau 
liko tik 4,000. Bet ir šie nariai ne visi ge
rame stovyje. Pilnų narių yra tik 2,127. Gi 
1,228 nariai jau nemoka duoklių ir pašalinti 
nuo pašalpų. Vadinasi, per pastaruosius ke
turis metus Equity neteko apie 8,000 savo 
narių. Sumažėjo dviem trečdaliais. O reiš
kia, kad ir bedarbiai yra tie aktoriai, kurie 
išsimetė iš organizacijos.

Prie to dar skaitoma 5,000 chorų narių be- 
darb. Daugiausia merginų. Tad pasidaro jau 
13,000 bedarbių aktorių tik New Yorke. 
Negrų aktorių taipgi yra iki 2,000 bedarbių, 
arba dar daugiau. O Hollywoode taip pat 
yra 17,000 bedarbių aktorių, kurie yra pašal
pos sąraše. Šiuo laiku paskelbta, kad NRA 
administracija paleido 15,400 aktorių. Prie 
to dar yra gana daug aktorių ir kituose mies
tuose, kurie nedirba. Tad tik paviršutiniai 
apskaičius mes gauname apie 35,000 skaitli
nę nedirbančių aktorių.

Kokia jų išeitis? NRA nieko neduoda, o 
dabar jau atima ir tai, ką žadėjo. Senoji 
unijų vadovybė nieko naujo neišranda. , Ji 
tik dar daugiau krauja ant tų pačių narių, 
kurie dar šiek tiek dirba. Reikalauja, kad 
jie vaidintų veltui ir viršlaikius delei nedir
bančių aktorių. Bet tai tik pjovimas iš vie
nos vietos, o kitos lopymas.

Kiek geresnius reikalavimus stato naujas 
aktorių bedarbių judėjimas, kuris susiorga
nizavęs į “ ‘Actors’ Emergency Association”, 
šis judėjimas yra šiek tiek progresyvis ir 
remtinas.

Pasižiūrėjus į tokią padėtį Amerikos ak
torių, reikia padaryti liūdna išvada. Jei pri
siminsime, kad yra aktorių bei aktorkų, ku
ne lavįnimuisi savo profesijoj padėjo po 
keletą metų, o kiti ir desėtką, o pagalinus ir 
dirbdami negali pasidaryti tinkamą gyveni
mą, tai jau kas nors negerai su visa šia tvar
ka. Todėl daugelis aktorių pasilieka “nu- 
puolėliais.” Negaudami tinkamo darbo savo 
profesijoj, o kito darbo negalėdami arba 
mokėdami dirbti, kenčia dar daugiau.

Ypatingai merginos, kurios paleistos 
chorų, iš muzikališkų veikalų ir baletų,
lieka gatvės ir kitų lindynių lankytojomis. 
Jų gyvenimas labai dažnai veda į prosti
tucijos namus.

Sąmoningi scenos veikėjai metasi į klasinę 
kovą, kuri yra tik viena ir geriausia išeitis. 
Jie kovoja su sąmoningais darbininkais už 
pakeitimą šios sistemos. Daugelis, ir profe
sionalių aktorių dedasi prie .darbininkų te
atro. Čia jie kovoja .už savo ir kitų darbi
ninkų reikalus. Dabar jau leidžiama gerai 
paruoštas žurnalas “New Theatre.” Jame šie 
klausimai yra gvildenami.

Mūsų chorų pareiga, kur tik galima, padė
ti' platinti šį laikraštį tarpe lietuvių jaunimo. 
Tarpe lietuvių jaunimo yra gana daug talen
tų, kurie dar siekia to “rojaus”—pasirodymo 

ant scenos. V. B.

ne-

iš
par-

........................................ I'MM'I | | į , i,, y V...r-y , i,... .

Pakartojimas Tįo, Ką Pasakė
1 Dr angas Stalinas

Jukš laukan, degloji,
Iš Sovietų daržo,

Kurį rūpiai tvarko
Darbštus proletaras.

Jeigu savo šnipo •
Knise nesuvaržo,

Tai tuomet turės kilt 
Raudonasis Aras. . .

Tuomet nepabaigę
Darželį taisyti, —

Eis pinučiu kiaulei
Šonus išpaišyti

Ir ją nuvaryti
Į jos seną gardą— 

žvangantį sulaužyt
Militarų kardą.

Japonai-grobikai
Nęgal nusėdėti,

Jūjų kailis niežti,
Didėja jų norai.

Su gaujomis nazių
Nor karą pradėti

Nes kraujas jiems kvepia—
Tai budelių porai.

Jie tik progos laukia
Kad užpult Sovietus;

Netiki užtikti
' ‘ Jie riešutus kietus,
Nuo kurių kietumo

Sutruks jūjų įltys,
O jūjų galybė—

Subyrės kaip smiltys.
Raudonas Juokas*

M. Gorkis Apie Buržuazinį ir So
cialistinį Realizmą ir Sovietų 

Literatūros Uždavinius
Vienam iš vėlesnių savo pasikalbėjimų su 

jaunais rašytojais (balandžio pabaigoj) M. 
Gorkis, tas dideliausias literatūros žinovas ir 
mokytojas, palietė eilę be galo svarbių visai 
Sovietų literatūrai kūrybinių klausimų. Tai 
kalbos, teisingo gyvenimo atvaizdavimo, mo
kėjimo jį pažint, literatūrinių formų tam gy
venimui atvaizduoti suradimo, kultūrinio ra
šytojų laipsnio plėtimo ir 1.1, klausimai.

M. Gorkis sako: “Tam, kad mūsų literatū
ra suprastų savo, atsakomingumą prieš savo 
šalį ir išAioktų' įriderkmai atlikti savo pa* 
reigas,1 reikalinga atydžiai ir. rimtai išstudir 
juotj dabattinį pasaulį.”

Toliau M. Gorkis pereina prie pačių li
teratūros klausimų nagrinėjimo ir statomų 
rašytojams reikalavimų.

Trys Literatūros Elementai

—Iš kokių elementų susideda dailioji li
teratūra—klausia M. Gorkis? 1

Pirmasis literatūros ' elementas yra kalba, 
kaip pagrindinė jos priemonė ir—kartu su 
faktais, gyvenimo reiškiniais — literatūros 
medžiaga. . . Pasaulyj nėra nieko, kas netu
rėtų pavadinimo, žodis—visų faktų, visų 
minčių rūbas. Bet už faktų slepiasi jų socia
linė prasmė, už kiekvienos minties slepiasi 
priežastis: kodėl ta ar kita mintis tokia, o 
ne kitokia. Iš dailės kūrinių, kurie stato sau 
tikslą parodyt paslėptą faktuose social, gy
venimo prasmę visame jų reikšmingume, pil
nume ir aiškume, reikalaujama aiški ir tiksli 
kalba, stropiai atrinkti žodžiai, šitokia bū
tent kalba rašė “klasikai,” išdirbdami ją pa
laipsniui, šimtmečiais. Tai tikroji literatūrinė 
kalba, ir nors klasikai ir sėmėsi jos iš gyvo
sios žmonių kalbos, ji griežtai skiriasi nuo 
pirmųjų savo šaltinių, nes vaizduojant apra
šinėjamai, ši kalba atsijoja iš gyvosios kal
bos stichijos viską, kas joje pripuolama, lai
kina ir nepatvaru; atsijoja, kas sauvalinga, 
fonetiniai iškraipyta, nesutampa del įvairių 
priežasčių su pagrindine “dvasia,” t. y. ben
dra tautine kalbos struktūra. Savaime aišku, 
kad gyvoji kalba lieka literatoriaus vaizduo
jamų žmonių kalboje, bet pasilieka nežy
miam kiekyj,.kiek to reikalauja sklandesnis, 
ryškesnis vaizduojamo asmens nupiešimas, jo 
didesnis pagyvinimas. . .

Kultūros istorija mokina mus, kad ypatin
gai smarkiai kalba turtėjo ' ehergingiausio 
žmonių visuomeniško veikimo gadynėse 
drauge su įvairių naujų darbo būdų įvairėji- 
mu ir klesinių prieštaravimų aštrėjimu.

Tai patvirtina įr folkloras (liaudies kūry
ba) : priežodžiai, patarlės, dainos, ir tai yra 
natūralūs gyvosios kalbos vystymosi kelias. 
Dirbtinos, sugalvotos “naujienybės” šioj sri- 
tyj taip lygiai bejėgės, kaip ir konservaty
vus gynimas pasenusių žodžių, prasmė kurių 
jau nusitrynė, dingo. Priminsiu aiškumo ode
lei, kad Puškinas aukštai brangino maskvie
čių bobelių kalbą, mokėsi kalbos iš savo 
auklės Arinos Radionovos. Stebėtinas gy
vosios kalbos žinovas Leskovas taipgi mokės 
iš auklės. Ir bendrai nepastebimos auklės, 
vežikai, žuvininkai, kaimo medžiotojai ir kiti 
vargo žmonės tam tikra kryptim veikė į li
teratūros, kalbos vystymąsi, bet literatoriai iš 
stichinės gyvosios kasdieninės kalbos stropiai 
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atrinko ryškiausius, švariausius, prasmingiau
sius žodžius. ■ ■ : i '

Antras literatūros elementas yra teina. 
Tema—tai įdėja, kuri gimė autoriaus patyri
me, kurią pats gyvenimas jam kelia, bet kuri 
tūno jo įspūdžių lopšyj dar nesuformuluota 
ir, reikalaudama įkūnijimo vaizduos, skatina 
jam ryžimąsį dirbti, kad ją įkūnijus.

Yra taip vadinamos “amžinos temos:” 
mirtis, meilė, taipgi kitos, kurias sukūrė pa
grįsta individualizmu visuomenė; šios temos: 
pavydas, kerštas, šykštumas ir t. t. “Amži
nių” temų šaltiniu buvo ir tebėra asmens 
nuojauta tragingos jo vienatvės ir bejėgišku
mo visuomenėj, kuri pagrįsta žiauria klesų 
kova, visų su visais kova del duonos, del 
vald. Yra žinoma, kad charakteringas ir ne
prašalinamas buržuazinės visuomenės fak
tas yra tai, jog didžiulė jos narių dauguma 
priversti yra eikvot visą savo energiją tam, 
kad užkariaut primityves, pusiauelgėtiškas 
gyvenimo sąlygas.

Sąlygose, kurias kuria beklesihė socialisti
nė visuomenė, “amžinos” literatūros temos 
dalinai visai atmiršta, išnyksta, dalinai pasi
keičia jų prasmė. Mūsų gadynė iškelia te- 

. maš nepalyginamai didesnes ir tragiškesnes, 
kaip atskiro žmogaus mirtis, nežiūrint kiek 
didžiulė būtų jo socialinė vertė. Individualis
tų tai nepaguos, bet individualizmą pasmer
kė istorija mirti.

, Trečiuoju literatūros elementu yra siuže
tas, t.y. ryšiai, prieštaravimai, simpatijos, an
tipatijos ir bendrai žmonių santikiai—to ar 
kito tipo charakterio augimo ir organizacijos 
istorija. Man išrodo, kad šiais trim elemen
tais veik pilnai išsemiama sąvokos literatūra, 
prasmė, jeigu tą literatūros prasmę aprube- 
žiuot “beletristika,” drama, romanu, apysa
ka, vaizdeliu. Toliau galima kalbėti apie ra
šymo būdus, “stilių,” bet tai subjektyvios 
autorių gabumų ypatybės. Suprantama, ir 
po šitom ypatybėm slepiasi tie ar kiti objek
tyvaus jų “geneziso” (kilmės) rodykliai— 
kilmė ir vystymasis.

Buržuazinis ir Socialistinis Realizmas

“Žaliasis T riūksmas
Sukelia Gražaus

T riūkšmo
m. balandžio mė-
Newarke įvykis.
įvykis.

įvyko
premjeras.

Galop š. 
nėšio buvo 
žymėtinas 
Svetainėj 

: Triukšmo” 
Į pirmutinį kartą tapo tenai su
vaidinta labai įdomi ‘Naujojo 
Gyvenimo drama. Suvaidino 
Sietyno choro dramos grupė. 
Suvaidino puikiai, šauniai! Ir 
padarė pastovaus, neišdildomo 
įspūdžio. . r-

Kiek man paskui kartų te- 
i ko susieiti su daugeliu ma- 
i čiusių tą perstatymą, visi ne- 
! svyruodami pareiškia, kąd tai 
i buvo geriausis spektakljff . per 
I pastarųjų desėtką metiį: “Ot 
i tai teatras! Tai bent suvaidi- 
' no! Tokį teatrą žmogus ir vėl 
Į ir vėl norėtum matyti,, ir vis 
|tau būtų įdomu, nenusibostų.” 
■ Taip ir panašiai išsireiškia 
i daugelis. Ir ne be pamato

“žaliasis Triukšmas”'

Lietuvių
“žaliojo

Patį

yra 
naujas veikalas, kūrinys ga
baus Sovietų Sąjungos drama
turgo, lietuvių kalbon verstas 
d-go K. Jonaičio. Vaduoja 
jis naujovinio gyvenimo moty
vus, perstato tą didžiulį tve- 
rybos darbą Darbininkų Res
publikoje. Vienos šeimynos rė
muose, tenai veikia visa eilė 
skirtingų tipų, skirtinga psi
chologija. skirtingais palinki
mais. Eina kova tarp šertojo ir 
naujojo gyvenimo, kova taip 
įdomiai, taip gyvai perstatyta. 
Eina natūraliai, nenuduotai, 
be įtempimo, be dirbtinumo.

Ir. štai ką aš noriu pakar
totinai pareikšti. “Žaliasis 
Triukšmas” privalo gerokai ir 
platokai patriukšmauti.,... Turi 
pereiti visas didesnes mūsų ko
lonijas. Apsiriboti vien tik. 
Newarku būtų stačiai gėda, 
apsileidimas. Ir čia malonu 
konstatuoti faktas, jog tuč
tuojau, prasidedant šiam ru
dens sezonui, Newarko., dra
mos grupė rengiasi ..sulošti 
“žaliąjį Triukšmą” Ęl.izabe- 
the, N. J. O ten ir toliau ir to
liau, kol ši grupė apkeliaus 
keletą apielinkės kolonijų.

Platesnis “žaliojo Triūkš- 
mo” pasirodymas nebuvo ga
limas lig šiolei, kadangi jis 
New ark e įvyko jau prieš pat| 
šiltąjį pavasarį, ir tada jau 
nebe laikas sėdėti tvankioj sa
lėj,’ kai gamta tave vyliotė 
vylioja laukan. Ir tai, net ir to 
pavasario pabaigoj, buvo jau 
daryta susitarimų su Brook- 
lynu, su Bayonne ir Ęlizabe- 
thu, kad ir ten sulošus šią gy
vą dramą, da prieš vasarą. Ta
čiau aplinkybės privertė tatai 
atidėti iki šiam sezonui;. •

Tai va dabar ir reikia pa
triukšmauti, reikia “pąjųdinti 
žemę,” reikia parodyti, bent 
artimesnių apylinkių “pasau
liui,” ką gali gabūs Newarko 
artistai! O artistai, reikia ti
krai pasakyti, tai ne bent ko
kie, bet rinktiniai. Tai, tegul 
jie dabar pagastroliuęja, po 
keletą miestų-miestelių.. . Man 
regis, ir Philadel. ne ‘ ponia: ; 
ir filadelfiečiai turi pasitarti 
su newarkieciais ir pasikviesti 
juos pas save ant scenos. O, 
kai del Elizabetho, Brooklyno, 
Patersono, Bayonnės, tai čia - 
jau paprastas dienot'varkis; 
artimi Newarko kaimynai, ir 
nėra jokių keblumų newarkie- 
čiams pervažiuoti su “žaliuoju; ( 
Triukšmu.”

Bet ir to negana, “žaliasis ■ 
Triukšmas” neprivalo apsiri- 1 
boti tik šita apielinke. Ne. Ir Q 
kitur, tolimesnėse kolonijose, • 
vietos lošėjų grupes turi su-N 
vaidinti šitą kunkuliuojančią-J 
dramą. Puikus, įdomus vei-j 
kalas! . .j

Jonas Kaškaitis.
• » i • į

London. —- Anglijos impe- j 
rialistai išrado būdą kaip ap-į* 
saugoti medžią nuo degimo, ųį 
Sako, kad jie daugiausiai su- j 
sirūpino del “Morro «Castle” | 
gaisro. Naujas išradimas busJs 
panaudotas apsaugai karo lakų* 

vų. ;

Charakteringa ypatybė realizmo, kaip pa
grindinės, plaučiausios ir vaisingiausios XIX 
šimtmečio literatūros srovės, kuri persilieja 
į XX šimtmetį—yra aštrus racionalizmas ir 
kriticizmas. Šio realizmo kūrėjais daugiausia 
buvo žmonės, kurie intelektuališkai peraugo 
savo aplinkumą ir, už žiaurios, fizinės savo 
klesos jėgos aiškiai matė jos socialiniai-kūry- 
binį bejėgiškumą. Tuos žmones galima pa
vadinti buržuazijos “klaidžiojančiais vai
kai,” kaip ir bažnytinės legendos gerojus, jie 
apleisdavo tėvų nelaisvę dogmų, tradicijų 
priespaudą ir šių atskalūnų garbei reikia' pri
pažint, kad tik visai nedaugelis iš jų.'grįžda
vo į savo klesos glėbį keptos veršienos val
gyti.

Mūsų pažiūrose į XIX šimtmečio europie
čius literatorius-realistus ypač didelę rolę lo
šia buržuazinės kritikos įvertinimai, kuri na- 
grinėdama kalbos, stiliaus, siužeto geras ir 
blogas puses, anaiptol nebuvo suinteresuota, 
kad atidengti, apnuogint socialines faktų 
prasmes—knygos medžiagą.

Buržuazijos “klaidžiojančių vaikų” litera
tūra buvo dideliai vertinga savo kritišku prie 
tikrumos priėjimu, nors novelių ir romanų 
autoriai, suprantama, nenurodė išeities iš 
purvinos anarchijos, kurią ugdė riebi ir soti 
miesčioni j a. Pagrindine ir vyriausiąja XIX 
šimtmečio tema buvo pesimistiškas asmens 
supratimas savo socialinės buities nepatvaru
mo.

Naujoje tikrovėje, kurią kuria Sovietų Są
jungos proletariatas—diktatorius, dargi už- . 
simetus Arktikos dykumų ledynuose, gyve
nanti, turėdama kiekvieną minutę prieš akis 
mirties pavojų, asmenybė nesijaučia vienat
vėj ir be pagelbos.

Socialistinis realizmas literatūroj gali būt 
tik kaip socialistinės kūrybos darbo prakti
kos faktų atspindis. Ar gali gimti toks re
alizmas mūsų literatūroj ? Ne tik gali, bet ir 
privalo, nes revoliuciniai—socialistiniai kū
rybos faktai pas mus jau yra ir jų skaičius 
smarkiai aūga. Mes gyvenam ir dirbam ša
lyj, kur garbės, šlovės ir geroiškumo žygiai 
lieka tiek priprastais faktais, kad daugelis 
jų dargi spaudoj nepažymima. Rašytojai jų 
nepažymi todėl, kad rašytojų dėmesis vis 
dar nukreiptas kritiškojo realizmo linkme, 
kuris^aturaliai ir pateisinamai “specializa
vosi įteigiamų gyvenimo reiškinių” parody
me.

Viena rimčiausių priežasčių konservatyviš- 
kam kritiškojo realizmo stovėjimui vietoj 
tarnauja profesinės, techninės literatorių 
kvalifikacijos stoka, arba, paprastai sakant, 
nemokėjimas stebėti, žinot, ši priežastis da
žnai susijungia su emocionalin.iu krypimu į 
praeitį, prie senojo senelio, kuriam gyveni
me viena perspektyva yra—krematorijus. 
Prie šios linijos visai vietoj pridėti liniją ma
žiausio pasipriešinimo darbe: medis lengviau 
apdirbti, kaip akmuo, akmuo—lengviau kaip 
geležis, geležis—lengviau kaip plienas, o 
parodyti gyvenimą mažam mediniam vieno 
aukšto namelyje kur kas lengviau, kaip gy-

(Daugiau Meno 4-tam puslp.)

Anglijos impe- }
« — v v •
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K. Pallon Vertė D. M. šolomskas

SUBMARINAS L55
Lawrence, Mass.

| (Tąsa)
Ant laivo ir prie mašinų tyla. Nevei

kia kaip reikia kairioje pusėje inžinas. 
s Mašinistas Sedov stovi vienoje vietoje ir 

galvoja: kad tik motorai išlaikytų. Ka- I 
To metu jie turi gerai veikti. Netokis j 
dabar laikas. Buvo specialis komunistų ’ 
susirinkimas pirm išplaukiant į jūras, i 
Ten komisaras sakė: padėtis darosi aš
tresnė. Anglija pasiuntė submarinus ir 
siunčia kitus karo laivus į Baltijos jū
ras. Tas patikrinta. Sedov yra narys ’ 
Komunistų (Bolševikų) Partijos ir jis ! 
negali leisti apsistoti kairioje pusėje mo- |

* torams. Smarkiai plaukia “Azard” mi- j 
nininkas tiesiai į vakarus. Tiesiai pasi- i 
tikti priešą. Jūrose nieko nesimato, pa- ! 
rūkavę.

—Nerti! Nerti į jūras!—sukomanda- } 
vo Anglijos submarine “L-55” komandie- ■ 
rius Redch. Jis paskutinis įėjo į subma- i 
riną. Užsidarė. Submarinas povaliai į 
neria į jūras.

—Pagal laivo išžiūrą, tai — naikinto- ;■ 
jas... !
į Komandierius Redch prisilenkė prie 
įperiskopo, nusijuokė ir pridėjo: — Jie, ; 
bolševikai, nepastebėjo mus.
.pilnais garais, nekeisdami kurso. — 
Smith! Duok mūšio signalą! Jūreiviai 
r aparatai paruošti!

. Submarine suskambėjo varpeliai, pa- 
„įgirdo jūreivių žingsniai besiskubinan- 
•ių į savo vietas, ruošiantis atakai.

siramino. Tėmijo jūreivius, greitai už
imančius savo vietas. Jis matė, kaip ka- 
nuolininkai triūsėsi aplinkui kanuoles, 
kaip gabeno kulkas linkui kanuolių, kaip 
'stovėjo kievienas savo vietoje pasirengęs 
kovai. Jis prisiminė apie prastai vei
kiančius kairioje pusėje motorus. Mi
nutei širdis sujudo. Gali ta mašina su
gesti, ir tada žus karo laivas.

Komandierius davė kokį tai patvarky
mą ir laivo pirmagalis vėl pasisuko į de
šinę. Numatomas “seklumos ženklas” 
buvo tiesiog laivo, priešakyje.

—Paleido torpedas!! — suriko signali
ninkų viršyla.

—Į kairę!... Į kairę!—davė signalą 
“Azard ” minininko komandierius. Mini
ninkas greitai pasisuko į kairę ir anglų 
torpedos praūžė pro šalį.

Iš Audėjų Kovos Lauko

Lawrence polic. apstatyta ap
link miestą, kad neįvažiuotų 
darbiu, 'iš kitų miestų pikietuo- 
ti Lawrence dirbtuves-audiny- 
čias. Nepraleidžia ne vienos 
mašinos, jeigu pamato pilną 
mašiną darbininkų. Tuojaus 
pradeda klausinėti, iš kur va- 

kad 
yra,

dar- 
išsi-

Plaukia

—Drauge komandieriau! — signalinin
kas Beliajev nenuleidžia akis nuo to, ką 
;ol kas tik jis vienas mato.

—Ten... Dešinėje, priešakyj laivo... 
Caip ir seklumos ženklas.
—Kur?!!

į —Štai ten—dešinėj... Žiūrėkite toli 
įrie regratės.
Į Komandierius, komisaras, signalų vir- 
pla, Beliajev ir net laivo valdytojas žiū-. 
MO visi.
j—Ar matote? — klausė Beliajev.
^Komandierius neatsakė nei vieno žo- 
Ro. Seklumos ženklas čia negalėjo bū- 
į Jis tą gerai žinojo. Jis žengė žingsnį 
žgal, greitai paėmė telefoną ir suko
mandavo:
—Į dešinę. Mūšio signalas — prisi- 

mgti!
Komisaras pamatė ir tylomis linktelėjo 
ilva. Jis buvo išbalęs, bet greitai nu-

—Bolševikai mus pastebėjo, — subma
rine “L-55” komandierius Redch tarė 
sausai, prispaustu balsu.

—Situacija reikalauja... — pradėjo 
jaunas leitenantas, bet greitai susilaikė. 
Ne jo reikalas duoti patarimus koman- 
dieriui Redch, kuris turi didelį prityri
mą ir daugelyje mūšių dalyvavęs. Ko
mandierius ir be jo patarimo žino, kas 
reikia daryti tokiu momentu. Ir koman
dierius žinojo, kas reikia daryti. Jis vėl 
paėmė telefono rankeną ir negarsiai su
komandavo :

—Dešinys torpedų aparatas į viršų!.. 
Į viršų!... Šauti!

Tuom kartu pasigirdo tolimas kanuo- 
lės šūvis... Submariną-“L-55” kas tai 
smarkiai pastūmėjo.

■ žiuoja. Jeigu tik pasako, 
I iš to miesto, kur streikas 
i tai grąžina atgal.

Kuomet tik maža dalis 
bininkų dirba, tai negali
judinti, išeiti į streiką. O Ame-!

i rican Woolen kompanijos 
dirbtuvės uždaryta. Tai dar 
negalima žinoti, kaip bus nuo 

, rugsėjo 24 d., nes vilnonės 
atsidarys.

United Textile Workers uni
ja turėjo du mitingu miesto 
darže. Visokie šitos unijos ly
deriai deklamavo visokių nie
kų, daugiausia išgyrė poną 
Rooseveltą. Mat, tiem vadu
kam nerūpi darbininkų reika
lai, tik rūpi Rooseveltą išrekla
muoti, kad jis yra “garsus.” 
Nepasako darbininkams teisy
bės, kas dedasi kituose mies
tuose, kaip Roosevelto valdžia 
darbininkus vaišina buožėmis, 
švinu ir gazinėmis bombomis. 
Tas ponas Rooseveltas nė pu
sės žodžio neištarė už darbi-! 
ninkus.

nė akių neparodė, iškrikdė 
darbininkus ir pasiliko be pa
sekmių. O National Textile 
Workers unijos neprileido prie 
vadovybės, kuri dabar agituo
ja darbininkus eiti į streiką. 
Bet darbininkai ir darbininkės 
neturėtumėte nustoti kovoti ir 
nupulti taip žemai. Turėtumė
te organizuotis dar stipriau, 
stoti po NTW. unijos vadovy
bės vėliava ir būti laimėtojais. 
Pasirodykite viso pasaulio dar
bininkams tokiais kovotojais, 
kokiais buvote 1912 metais.

I 
Atmenate, ir tada buvo sunki 
kova, bet laimėtojais buvo 
darbininkai. Visa istorija pa
rodo, kad Lawrence darbinin
kai audėjai nebuvo atsilikę 
nuo kitų miestų darbininkų. 
Nelaukite, kad kitų miestų 
darbininkai laimėtų del jūs, 
ale padėkite jiems laimėti to
kią didelę kovą, nes jų visų 
akys atkreiptos į Lawrence.
Jie tėmija, ką Lawrence dar
bininkai darys. Atminkite, kad 
Lawrence yra. centras tekstili- 
nės pramonės visoje Ameriko
je. Kaip greitai Lawrence dar
bininkai paskelbtų streiką, 
taip greitai darbdaviai turėtų 
taikytis ir išpildyti audėjų 
reikalavimus.

L. K. Biuras.APLA REIKALAI

t

Lapkr. 6 d., Carnegie, Pa. ! plieno industrijos lietuvius
Lapkr. 7 d., New Kensington, Į darbininkus, kurie da nėra

Pa. | darbininkų savišalpos organi-
Lapkr. 8 d., McKees Rocks, Pa. zacijos nariais kad šiame AP-
Lapkr. 9 d., Washington, Pa LA vajaus laike būtų galima 
Tnnkr 11 d Fast Pittsburgh J ir JU0S Pritraukti P° APLA 

ir’Wilmerding, Pa. į savišalpos vėliava ir bendrai 
Lapkr. 12 d., Courtney, Pa. ! frum‘ls Prles «'velllm0 s«n-

8 kp. teritorija, tai S.S. dalis} en^ es‘ 
Pittsburgh^, neįvardinta, nes i 
apskričio komitetas su 8 kp.; 
draugais rengs ir biznišką su1 
prakalbomis vakarą, todėl pri-.
sieis parinkti pagal Šaut Sides ■ ......... «
drąugų noro ir dieną.

. f
Kalbėtojai yra

4 draugai: D. P. Lekavičius,j 
A. K. Sliekienė, A. Norkiukas; 
ir J. Gasiunas. APLA kuopos, į 
rengdamos virš minėtiem kai- pritarėjus atsilankyt į choro kamba- 
betojam savo kolonijoj prakal- (Sc’t} 7:30 va| vakare .į. 
bas, turi pilną teisę pasirinkti duotas raportas iš Detroit konferen- 
iš 4 bent 2 kalbėtoju, kurie Abos, jaunuoliai parodys kaip ir ką 
geriausiai kn kolonlioi vra na-1 jie veikia; Tad visus atsi‘‘ . 1 * J J .V 1 ‘ lankyt, nes daug ką svarbaus išgir-
geidaujami. šis prakalbų niar- gite, 
srutas APLA reikalais yra, 
pirmą sykį rengiamas Pitts-1 
burgho apielinkėj, todėl turi-} 
me dėti visas pastangas, kad: 
maršrutas pavyktų kogeriau-!

APLA 1 Apsk. Org.
Geo. Urbonas.
815 Middle St 

N. Braddock, Pa.
I.

parinkti i
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS-
Aido Choras Šaukia visus narius

Sekr. J. Kižys.
(226-227)

CAMBRIDGE, MASS.

ALDLD 8 kuopos mėnesinis susi- 
i rinkimas įvyks trečiadienį, 26 d. 

šiai ir suteiktų pageidaujamus rugsėjo (Sept.), 181 Clark Str., 7:30

: Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
; nes turim daug svarbių reikalų ap-

t

į

I

Prie kanuoles ant pirmagalio minininko 
“Azard” užvedėju buvo jūrininkas Bo
gov. Jis ištiesė kaklą. Norėjo matyti 
pėdsaką torpedų ir submarine bokštelį. 
Stengėsi užvesti ant jo kanuolę. Pik
tai raukėsi. Saulė... prakeiktoji saulė. - 
Bet vis gi tolumoje pastebėjo juodą žen- • 
klelį.

—Taip! Štai kur submarinas, pra
keiktasis... — Komendoras Bogov už
vedė kanuolę ir davė šūvį.

Ant viršaus jūrų pasirodė submarine 
pirmagalis, bet veik tuom pat laiku din
go jis Finlandijos užlajos jūrų bangose. 
Pasivažinėjimas admirolo Pritten ir 42- 
jų Anglijos karaliaus jūreivių bolševikų 
vandenyse pasibaigė.

Daugiau bus)

MENO SKYRIAUS DALIS
. Gorkis Apie Buržuazinį ir Socialistinį 
ealizmą ir Sovietų Literatūros Uždavinius

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

nimą plytiniam arba geležiniam-betoni- 
im daugelio aukštų name.

Detalės Kūriniuos. Kūrybinio Augimo 
Evoliucija

Toliau M. Gorkis apsistoja ties detalių 
rtojimo saiku ir atskirų rašytojo kūrybos 
iktikos klausimais.
Sovietų literatūroj, romanuos, ypač liečian- 
os prąmonę, buvo priimta duoti visas ar 
k visas fabriko ir gamybos procesų de-

—Detalizavimas viešpatauja ir kenkia 
•gi ten,—sako M. Gorkis,—kur jis labiau 
toj, kur perauklėjimo žmogaus principai 
individualinio į kolektyvų eina palygina- 

lėčiau, pavyzdžiui, kolchozų statyboj. 
4 didieji romanai apie statybą blogai 

nyksta autoriams būtent dėlto, kad jie 
pildyti imamų be atrinkimo smulkmenų 
ašymu. Žmonės susivilioja aprašymų de- 
zavimu ir už tų detalių gausumo skaity

tojas nemato pačios esmės. Magnitogorskas, 
Dnieprostrojus, ir t. t. lieka kaip ir abstrak
čiomis sąvokomis. Dingsta esmingiausioj i di
džiulės žmonių energijos reikšmė, pačios 
vertingosios pasaulyj energijos. Josios įkū
nijimas, josios realizavimas—tai procesas, 
kuris iš esmės eina daug toliau tų laikrašti
nių išgyrimų, kuriuos mes skaitom. Ir išti- 
krųjų, visose srityse vyksta mūsų šalies žmo
nių kuriami procesai, stebuklais pavadinti 
juos nepriimtina, — pasakysim, stebėtinos 
reikšmės procesai.

Mokytis rašyti reikia nuo mažų vaizdelių, 
kaip tai darydavo veik visi rašytojai Vaka
ruos ir p&s mus. Apysakaitė mokina žodžio 
ekonomijos, logiško medžiagos išdėstymo, 
temos aiškumo ir siužeto ryškumo. Pradėti 
darbą nuo didelių romanų-—tai labai blogas 
prieprotis.

Aš ne natūralistas, aš už tai, kad literatū
ra pakiltų aukščiau tikrovės, kad ji žiūrėtų 
kiek iš viršaus į tikrovę, nes literatūros už
davinys ne tik atvaizduoti tikrovę. Maža at- 
vaizduot kas yra, reikia atmint pageidauja
mą ir galimą. Reikalingas reiškinių tipizavi
mas. Imt reikia smulkų, bet charakteringą ir 
padaryt dideliu ir tipingu—štai literatūros 
uždaviniai.

• (“Priekalas’/)

I
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autojo Degančio Laivo
u

W YORK. — Trys ju

'visai nebuvo naudojamos 
j gaisrinės durys delei išsigel
bėjimo. Patiems jūrinin-

rys yra. Tai dar vienas
faktas piktadariško apsilei

•i liūdij.4, jog užside- kams nieks iš viršininkų 
“Morro Castle”, niekad nerodė, kur tos du-ivui

dinto iš Ward laivų kompa

nijos pusės.

UTW. unija po Amerikos 
Darbo Federacijos globa pra
rado pasitikėjimą darbininkuo
se. Kožnas vienas darbininkas 
atsimena 1931 m. UTW. va
dovavimą, kaip juos apvylė, 
parduodami streiką bosams, 
palikdami 10 tūkstančių dar
bininkų miesto darže be jokios' 
vadovybės. Gi patys vadovai1

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoj Pirmas Ap
skritys Pittsburgh ir Apielin- 
kčj Rengia Prakalbų Maršrutą 

Sekančiose Kolonijose:

Lapkr. 1 d., Aliquippa, Pa. 
Lapkr. 2 d., Ambridge, -Pa.
Lapkr. 4 d., Soho, Pittsburgh, 

Pa.

rezultatus mūsų mylimai AP-. vai. vakare.
TA nrannizneiini AnskričirC Visi nariai mal°nėkitc dalyvaut, 
LjA. 01 gamzacijai. ApSKl C10.nes turjm (|aUg svarbių reikalų ap- 
komitetas yra išsiuntinėjęs vi- kalbėt o laikas visai trumpas. Kat- 
soms kuopoms delei prakalbų !rie Jar ncpasimokėjot duoklių—atei- 

i -v, TZ , i kite ir pasimokėkite, galėsite irrengimo laiškus. Kuopų sekre-l «§viesos 
toriai turi perskaityti artimiau-j 
šiame kuopos susirinkime ir. 
kaip kuopa nutars prakalbų 
rengimo dieną, vietą ir laiką,' 
tai kp. sek. turi tuojaus pra-} 
nešti apskričio organizatoriui 
žemiau pažymėtu antrašu.

I
Gal kuri kuopa nesutiks su 
paskirta kuopai diena, tai bus' 
galima pakeisti pagal kuopos Į 
pasirinkimą.

I
Dirbkime visi, draugai, iš 

peties ir sutartinai, kad šis 
maršrutas išjudintų sunkiosios

pasi mokėki te, galėsite 
num. 3-čią pasiimt.

Komisija.
(225-226) I 

L

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

. METINIS ISVAZIWMAS
Rengia Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 15-tas Distriktas
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Nedėlioję, 30 d. Rugsejo-Sept., 1934■

Puikioje ir visiems gerai žinomoje vietojeE
E

E

Ukrainiečių Darbininkų Choras iš New Haven, Conn

Už LAKEWOOD 
WATERBURY,

EŽERO, 
CONN.
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Apart ukrainiečių choro dalyvaus ir Waterburio Vilijos Choras; sakys prakalbas L WOLSY, kandidatas 
ant gubernatoriaus;A ®TON, rinkimų kampanijos manadžeris. UNITY DRAMA GROUP, pirmu kartu 
Waterburyje perstatys puikią dramą. Bus visokią valgių ir gėrimą pakankamai visiem. /
MUZIKA NUO 2:30 VAL. PO PIETŲ Kviečia Rengėjai.
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Paterson, N. J
Dye Housių <* 

privertė UTW vadus 
juos į streiką 24 d. rugsėjo. 
Fr. Gorman, Nacionalio Strei
ko Komiteto pirmininkas, kad 
geriau pasitarnaut darbda
viam, visaip manevravo ir vis 
atidėliojo šaukimą į streiką 
dažų pramonės darbininkų, 
įsakydamas lokalų organizato
riams, savo pasekėjams, kad 
šie kuoilgiausia palaikytų tuos, 
darbininkus dirbtuvėse ir su 
tuom silpnintų audėjų darbi
ninkų streiką. Bet eiliniai da
žų pramonės darbininkai matė, ’ 
kad jų dirbimas silpnina abel-j 
nai tekstilės darbininkų strei-i 
ką. Jie suprato, kad juo ma
žiau audėjai laimės šiame na-j 
cionaliame streike, tai jau iri 
taip nepakenčiamos darbo są-j 
lygos ir žemos algos pasidarys| 
dar blogesnės. Ir patiem da-: 

darbininkam vistiek priseisj 
streikuot, kuomet jų kontrak-' 
tas pasibaigs. Tad laikytam su-j 

gairinkime 15 d. rugsėjo darė 
griežtą reikalavimą savo va
dam, kad juos šauktų streikai! 
kuo greičiausia, kad sykiu ko-Į 
vojus su audimo pramonės į 
darbininkais. Ir kuris tik ban-1

i ninkai bus sustreikavę ir kapi- teisybė.
I talistam pelnų nebedarys. i

Draugai darbininkai, su 24 j jie norės.
d. rugsėjo mūsų spėkos didžiai 'streikuoti, nes bus 

darbininkai pasididina kovoje su kapitalu, spėkos. Būtų gert 
šaukt! Surėmę petį petin su

darbininkais, parodykim savo 
išnaudotojams ir valdžiai, kad 
mūsų pasiryžimas kovą laimėti 
už didesnį duonos kąsni yra 
nesulaužomas. Ir jokis teroras 
iš valdžios ir darbdavių 
pusės mum yra nebaisus. Tad 
su didžiausia energija, su tvir
čiausių pasiryžimu masiniai 
demonstruokime dar dirban
čias dirbtuves, kolei savo vi
sus reikalavimus laimėsime.

Streikieris’

Tai tikra teisybė. Po 
streiko vėl jie elgsis taip, kaip 

Tada bus sunku 
permažos 
kad su 

dažų unijos pagalba taip darytumė
te, tada būtumėte užtikrinti su 
laimėjimais.

Darbininkai laukia rugsėjo 
28 d., nes tą dieną pripuola 
algų mokėjimas. Jeigu algos 
nebus pakeltos, darbininkai iš
eis

teks apie tai parašyti kon
krečiau, plačiau. ’ r .

A. ArbačąU'skas.

privalo ją remti visokiais gali-j riavimo” rezultatus dar kol 
mais būdais. O tuom pagelbė- j jcas nįeR0 nežinoma.
site išeiti iš kalėjimų urvų ko-'

i streiką.
L* K. Biuras.

Scranton, Pa

Lawrence, Mass
Darbininkų Solidarumas PrL 

vertė Bosą Nusileisti

Pacific Mill dirbtuvės šilko
j skyriaus departmente rugsėjo

17 pasirodė lapeliai.
daug baimės bosams.
lakstė po visus rumus, jieško-'jje 
darni, kas tuos lapelius atnešė. |
Lapelių turinys yra toks:

“šilko audėjai ir visi darbi-i

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydiu fimiai Ir chroniškai vyrj ir 

Moterų ligai kraujo ir odos
Padarau iityrimui kraujo ir tlapaau

DR. MEER
156 W. 14th St. Room <02

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po foietų nuo 4
iki 8 valandai vakaro

Telephonas MEdallion 3'1328

votojams už darbininkų reika-: _ 
lūs. ’ į’‘

Kad geriau tą klausimą iš-! 
diskusavus, TDA. Karolio Po
žėlos kuopa rengia svarbias 
prakalbas ir diskusijas 29 d. i 
šio mėnesio. Bus pora gerų' 
kalbėtojų, kurie duos trumpus, | 
bet svarbius pranešimus iš bė- ( 
gančių kovų, kuriose šiomis j 
dienomis jau krito daug gy-į 

Kiekvienas dalyvis I 
kankinami per šiame mitinge turės progą pa-j 

klasę su pa- siėmęs balsą nurodyti geras ir;
fašistu ir reformistinių i silpnas puses tos organizaci-, ' • ______ x__:_įjos.

Iš TDA Darbuotės;
Svarbios Prakalbos

kurių

įvyko;
buvo

gene- 
streiko

Tie dar- 
atsisakė

DETROIT, MICH.
Mes matome šiandien aštrė- 

jimą klasių kovos, kuri išsivy
sto streikų laukuose,

; bangos didėja kiekvieną die
ną. Tose kovose darbininkai 
būna persekiojami, kemšami į vasčių. 
kalėjimus ir 1 
viešpataujančią

' gelba
I elementų. įjos. Šios diskusijos tęsis taip'

Mes žinome, kad vienintelė' ilgai, kaip susirinkimas matys! 
organizacija, kuri išimtinai rū
pinasi gelbėjimu politinių kla
sių kovos kalinių, yra Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas. 
Tai yra organizacija, kuria 
kiekvienas darbininkas turėtų 
susidomėti ir nežiūrint politi
nių ar religinių įsitikinimų,

; reikalą. Prie to, dar bus už-' 
kandžių, ir gėrimų.

Tas viskas įvyks žinomoj i 
vietoj, Draugijų svetainėj, 40-. 
97 Porter St., Pagal Clark! 
Park. Pradžia prakalbų busi 
7 vai. vakare. !

Korespondentas.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

k sudarau su 
amerikoniškais.

Bį Reikalui esant 
M| ir padidinu to- 
Hį kio dydžio, ko
lų kio pageidauja- 
W ma. Taipgi at- 
V maliavoju įvai

riom spalvom. 
. Kainos prieina

mos.
JONAS STOKES

Marion St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Darbininkų “vadų“ 
susirinkimas, kuriame 
apkalbama paskelbimas 
ralio vienos dienos 
užuojautai s t r e i kuo jautiems
audėjams, vienok toki darbi
ninkų “užtarytojai.“ kaip Boy
lan ir kiti, vien tik pasirodė, 
kokio jie yra plauko, 
bininkų pardavikai
nuo tokio streiko, aiškindami, | 

Pridarė ; j<af] tuomi jie sulaužys savo!
Bosą!| kontraktą, padarytą su bosais.:

, mat, nori elgtis garbingai1 
įsu kompanijomis, kad neuž-; • • • v
įsitraukti jų piktumą ant savęs. I Streikienai Pasiryžę 
i Kitaip sakant, tie neva darbi-l mukai, stokite i generaų strei- . , 1 , . ,, . I

ka, visi už bendrą frontą, I vadai vien tik mulkina j 
dė kalbėt prieš streiką, buvo I streikuokite už šiuos ’reikalavi- i *mones- Juk kompanijos ant;

...........15 “i,;- mus: 1) už 30 valandų darbo! k,®kvlen0 įjingsmo laužo kont-,Huntingdono 
! savaitę; : 
į 3) už 
'• (loomų) 
i pažinimą
Workers unijos.

; Nesurasdami, kas tuos la-‘ 
sus!- pelius atnešė, bosai manė, kad! . . i • i i• if ’ , • I siskusti uz savo skriaudas.1 , j iikas nors per • langus miete. T . ~ , ... , • . į Runnemede audyklos.‘ Jeigu nori darbą turėti, tai tu-' . . . .

iri kęsti, kaip gyvulys, nežiū-Į'hminkai sužeisti. 
' rint, kaip tau sunkų. j BOSTON, Mass. —

Dirbantieji darbininkai atsi-idJa su gengsteriais užpilo- 
minkite tai: šiandien jūs nu-pe 300 streikierių pikieta

PASAULINES ŽINIOS
i langą nušovė Mount Her- 

■ mon mokyklos viršininką

Tęst Savo Kovas iE1 sPeei
PHILADELPHIA, Pa. —' 

_______„___ j strei kieriai 
2) už algų pakėlimą;|‘'aktus- Prarytus su darbinin-!b užg fabrjko k. 
sumažinimą staklių Ika1' moka J‘em ubagiškas ai-;.________ .... <

skaičiaus ir 4) už pri-1
National

syi didžiausia panieka iš eili-į 
n^ų narių pusės atmetamas;! 
kad palaikyt kaip nors tvarką 
susurinkime. prisiėjo net keli i 
pirjrnininkai rinkt.

Taipgi audimo pramonės 
darbininkai per tris savaites 
streiko savo masiniuose ; 
rinkimuose griežtai reikalavo,' 
kad ASWU vadas E. Keller Tuojau> už kokios 10 minučių, 
darytų spaudimą ant vietos U liepė visus langus turėti už- 
TW vadų ir F. Gormano, kad darūs, kad daugiau lapelių

niekas neįmestų. Bet darbi- 
i vis tiek lapelius per-j

iškaitė. Kai katrie pradėjo! mosite ranka ant audėjų ko-'Ludlow miestelyj. Prieš pi- 
Ant rytojaus vi-į vos, tai rytoj audėjai numos' kietininkus vartojo nuodin- 

-įsi darbininkai “i
!<l| mašinų, laukė pakol bosas at-*^cfia h' truperiai vaišins laz- 

! eis. Atėjęs bosas liepė maši- Į domis ir kulkomis.
Į nas leisti darban, bet darbiniu-j d^es jau 
kai atsisakė klausyti ir padą- žinojne 

{ vė savo reikalavimus.

- V il!^as visaip iškoneveikta dar-j (fąjeihauzę). Uzpuolu- 
Textile' ūininkus, tai nuo tokių įvykių si policija-šešis darbininkus 

jtie darbininkų “užtarytojai”, sužeidė ir dvyliką areštavo.
. Į visai užsikreipia. Dabartinių Clifton Heights policija ata- 

’laiku jau niekur negalima Pa-,pavo 599 pikietininkų prie

Japonų Prekėmis Bus 
Užversta ir Lietuva?

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

| Telephone, EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja jr laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

| tomobilius ir karietas vcselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford AvenueI
| BROOKLYN, N. Y.

Ke-

Poli-
šie šauktų dažų darbininkus _ 
streikai!. Bet Keller per tą!njnj<aį 
visą’jaiką desperatiškai kovo-' 
jo pi/ieš tokį darbininkų reika-šnekučiuotis, 
lavinta. Pradžioje audėjų L.- * .1.1^*streiko buvo įnešta rezoliucija; 
per d. Valgo ASWU pildančio; A 
komiteto susirinkime už reika-; 
lavimą, kad' UTW lyderiai 
su Gorman u priešakyje šauktą 
d<tžų darbininkus streikai!, tai 

)|Kelleris tos rezoliucijos nelei- 
4 do nei diskusuot ir ją atme

tė. Bet rugsėjo 19 d. tokis jau 
buvo griežtas reikalavimas 
masiniam susirinkime, kad A 
SWU pildantis komitetas siųs
tų telegramą F. Germanui;
Washingtonan. kad jis šauktų p. v-j sustabdė mašinas, 
dažų darbininkus streikai!. 
Kell.eris pamatė, kad jau il
giau darbininku reikalavimus' 
ignoruot nebegalima, nes 
manievrai perdaug jau aiškūs, Į 
kad jo karjerai gręsia pavojus., ^ns‘ 
Todėl priėmė įnešimą, J 
Germanai būtų pasiųsta 
grama, kad jis šauktų 
darbininkus streikan. Ir sek-jj<amaj; j<ur buvo 16 loomų 
mėje tų griežtų darbininkų j jvesta i2> kur buvo 8. bus 6 
reikalavimų. Germanas buvo!™ • • - -- --• - • •
priverstas paskelbt, kad su 
rugsėjo 24 d. dažų darbinin
kai yra iššaukiami streikan. 
Tad Patersone ir apielinkėj, 
kuomet ši korespondencija 
tilps “Laisvėje“ tai veikiausia 
jau visų dažų dirbtuvių darbi-

neštardavo” j J’^nka ant j.ūsų, kuomet jus po-(gas bombas ir gaisrininkų 
O uk tai van(^'ens dūdas. Penki dar- 

pernešėme nesenai įribinipkai ąieštuoti.į Strei- 
bosų , geradėjystėsikieriai‘beąigindamF sužeidė 

Bosks 's t r e i k u.o jantiepis darŲiniti-j kelią polięfnariŪŠ. ’ T
pranešė darbininkams, kad su-|^ams* Mūsų pereiga prispirti, NORTHAMPTON, Mass.
peritendento nėra namie, kad 
telefonuos jam New Yorkan ir 
ką supreritendentas pasakys, 
tai jis duos darbininkams žino
ti. Bet laukia vieną dieną ir 

' pusę, o vis neduoda nieko dar- 
■ bininkams žinoti. Darbininkai 

L .C! Bo-
’ sas pamatęs, kad darbininkai 

j ne juokais sustabdė mašinas.
pasakė, kad jis algą pakels ir

*°! loomus sumažins. Dabar ture-' 
j jo po 16 loomų ant šilko ray-| 

_, prie gražesnio šilko 8' 
kad 1 lumus. Algas mokėjo po $13 
te’e“iį savaitę. Taigi, nuo rugsėjo 
dažų Į dienos loomai sumažinti se-

mūs bosams parsidavusius uni- 
jų viršininkus, kad jie nors;t- d;u. d 
mažai kuomi prisidėtų prie j . v °
pagalbos streikuojantiems au- Plles 
dėjams.

Kor.

Minersville, Pa.

Taipgi bosas prižadėjo darbi
ninkams mokėti vietoj $13 ai-, 
gos, po $18.

Bet klausimas, ar gerai dar-i 
bininkai padarė priimdami ši
tas sąlygas be jokio rašto ? Bo
sai darbininkus gražiai apmul
kina. Gal manysite, kad ne-

TĖVAMS IR VAIKAMS
Draugai:— }/ <

žiemą ateina. Daugiau bus laiko skaityti ir la
vintis. Tėvai nori, kad jų vaikai išmoktų lietuviškai « 
skaityti. Jaunuoliams, kurie išsimokys, tai tas ateity- ’ 
je bus labai reikalingai

ALDLD. centre yra keli šimtai mokytis vadovėlių *

“Jaunuolių Švyturėlis”
Patsai gali išmokti skaityti. Knygą sutaisė drg. R. Mi- ' 
žara. Ji yra didelė ir labai naudinga. Knyga didelio | 

formato, turi 160 puslapių, daug, eilių, g 
apysakimėlių* patarimų. " '

Jos kaina buvo 50 centų. Dabar kas pirks nemažiau I 
5, tai gaus po 10 centų. Kas norės gauti 1

vieną, tai bus 20 centų.
Vaikų mokyklėlių komisijos, tėvai ir jaunuoliai, parsitraukite ■ 

tuojaus, nes vėliau negausite. Užsakymus siunčiant g
prisiųskit ir pinigus. !

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. <

Pietvakarinėj dalyj šios a- 
pielinkės kelios savaitės atgal,i 
Reading Coal Co. buvo atsiun
tus apie 27 savo tarnus už
griauti bedarbių “savas“ ka-

I syklėles (skyles), kuriose šie 
! bedarbiai mainieriai kasa ang- 
I lį ir tuomi šiek tiek gelbstisi 
nuo bado! Nesenai rašiau, 

i kaip didvyriškai ^ie mainieriai 
i išgujo iš savo apielinkės tuos 
I kompanijos pakalikus ir ap- 
’ saugojo savo kasyk lėles. Da
bar šie bedarbiai mainieriai 
pilni drąsos,, organizuojasi į; 
tam tikrą uniją, pagal išdirbtą j 
projektą Bedarbių Tarybos! 
organizacijos.

šios rūšies mainieriai čia va- į 
dinami “bootleger miners,” tai 

£ ’jie po. tuo vardu organizuoja 
f ir šią savo uniją. Rugsė jo 14, i 
į Bedarbių Tarybos mitinge, bu- 
F vo atsiųstas tos unijos atsto-1 
į vąs, kuris paaiškino, kad mi-, 
x i nėtos apielinkės jau veik visi 
Į “bootlegeriai” mainieriai susi- 
ę rašė. Jisai sakė, kad, “ši unija 
j ims čarterį iš Bedarbių Tary- 
J bų Centro, po juo varys ko- 
į vingą veikimą, rems Bedarbių 
1 Apdraudos Bilių H. R. 7598 ir 
I panašiai. Jis prašė, kad Bedar- 
J bių Tarybų organizatoriai a- 
1 teitų į jų mitingą pakalbėti 
£ minėtais klausimais. Org. d. 
5 P. Paul prižadėjo atvykti ir, 
I reikale, duoti jiems daugiau 
K kalbėtojų. 1
r Atrodo, šis kovingas bodar- 
I bių mainierių judėjimas, neuž- 
4 ilgo išsiplės po visas kietąsias 
TJ anglis. Tačiaus ši žinutė tik 
ft i apičiupomis parašyta. Vėliaus!

Kaip “Estrop” praneša,! 
japonai atkreipė dėmesį ir į Į 
Pabaltijo valstybes. Prieš 
kurį laiką jie įsteigė savo 
centralę Salonikuose, iš kur : 
prekės dumpingo kainomis1 
buvo platinamos visuose' 
Balkanuose. Nežiūrint vi-• 
šokių priešinimosi, prekės! 
plito ir plinta, nes jos dvi- j 
gubai pigesnės už vietines 
arba Europos ir Amerikos 
valstybių prekes. Dabar,; 
kaip “Estrop” praneša, ja
ponai* sumanė savo prekėms 
rinką iškovoti ir. Pabaltijų.

Lietuviai Dailydės (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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306
Gubernatorius ply at.siun-tekstilės ir stiklo dirbi- 

‘ L milicijos agentas aplankė Taliną, j 
Hampton dirbtuvės Mintaują ir Klaipė-

streikierius.

NORTHFIELD, Mass. — 
Nežinia kas pro jo namo

dą, kur norį įsteigti savo 
prekių sandėlius ir trijose 
Pabaltijo valstybėse 
skleisti savo prekes.
apie tolimesnius šio “užka-j

pa-
Bet

Seimininkės 
reikalas

KODĖL tiek daug šeimininkių 
būna tokios susiraukusios apie 6 
valandą vakare? Jos yra pavargu
sios, suprantama. Ir lyg sunyku
sios. O jos pavargusios ir suny
kusios tik todėl, kad jos nekreipė 
domes i save apie 12 vai. dieną. 
Jos nevalgę tos rūšies maisto, ku
ris duoda tokios energijos, kokia 
reikalinga šeimininkes darbui po 
pietų iki vakaro.

“Aš turiu taupyti,” kai kas sa
ko. “Aš neturiu laiko,” sako kiti. 
“GERKITE DAUGIAU PIENO, 
sako mitybos žinovai, 
duoda daugiau .maisto 
kainą negu beveik bi 
•žinomas valgis.

Jis sutaupo laiką 
užkandžius taip pat.
vieną kitą stiRĮą pieno, ir vis tiek 
ką daugiau jūs prie jo valgysite, 
tuomet faktinai viskas , bus gerai. 
GERKITE DAUGIAU PIENO— 
TATAI. JUMS NAUDINGA! Bu-

* davoja jūsų stiprumą ir atsparu- >’ 
mą! ' V ’ *

PATARIMAI
NUO APETITO 

ŽADINTOJO IKI 
PRIESKONIO SU

ALUM

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 1 

Kampan E. 23rd 8t.

M

Nes pienas 
už tą pačią 
kuris kitas

begaminant
Išgerkite po

Palaikykit Jūsy 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra plejsanų, 
jeigu jūsų plaukai puola ai’ba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos matų praktika)
223 Second A.ve., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. II 

Telefonas: TOinpkins Sq. 6-7(197
OFISO VALANDOS : . .

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo ryto 

iki 2 po pietų.

Greita Sekmadienio Vakariene
Kuomet nelauktinai užeina sve

čių sekmadieni po pietų, ir jūs no
rite, kad jie pasiliktų vakarienei, 
tai nėra reikalo rūpintis, jeigu ne 
viską turite po ranka.

Sveika, namiška vakarienė gali 
būt sudaryta trumpiausiu laiku. 
Ir nėra smagesnio dalyko, kaip 
jeigu jus galite susodinti grupę 
draugų prie vakarienės, pati nepa
vargus hegaminant jąją. Pusė se
kreto, kaip būti gera svečių priė
mėja, yra tame, kad nereikia bė
ginėti aplinkui “bedirbant taip 
daug darbo.”

Štai vakariene, kuri gali visa 
pareiti iš delikatesseno—
Šaltos Jautienos Kepsnys su Chili Padažp 
Mi&rios Daržovių Salotos Ruppėrt’s Alus 

Dili,Agurkai Varškės Sūris
Kepti Obuoliai

, Kava ,
O nesenai, kai aš iš netyčių, be 

pranešimo užėjau pas savo seną 
draugę, užaugusią senojoj tėviš
kėj, ji mane nustebino puikia, 
skaičiai spalvuota staltiese ir tu
zinu stalskepetaičių. “Mano- pus
seserė anapus marių žino, kad 
man patinka tokie daiktai. Jie 
primena man tuos laikus, kada aš 
buvau mergaitė ir mes sekmadie
ni popiečiais eidavome toli į lau
kus pasivaikščioti ir turėdavome 
užkandžių ir įsigėrimų sodžiaus 
Užeigose. Taigi ji man ir atsiuntė 
šiuos daiktus, ir aš laikau juos 
nuošaliai pasidėjus, o pasiimu 
juos del mažų vakarienių specia- 
liams svečiams.”

Tai šitokie, namiškiai dalykė
liai padaro net paprasčiausią val
gymą su svečiais, kaip kokį poki- 
lj. Jeigu jūs neturite, kas jums 
atsiųsti iš anapus, marių tokių 
skaisčių lininių staltiesių ii’ stal
skepetaičių, jūs galite jų surasti 
čia pat savo kaimynystėje—gal ne 
su tokiomis mintimis apie senuo
sius namus—bet vis 1 
savo darbą.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

tiek jos atliks j š
1 1

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamįpusias 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



šeštas Puslapis E A I S V e

WSHMBSBS?

NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS

svetainėje, 20 d. rugsėjo. Kon-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED

E. Bensonas.

drauge Benso-

E. Bensonas.

Tel. STagg 2-5043Notary Public
Antrą J. V. Prieškarinį-Prieš-

R. MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

(222-228)

De-
kad paskleidus kuo-į partmentas praneša, kad su 26 yra labai gerai išdirbtas biznis, čia j —
~ *     —__________ J ~ X ~ 1 • t • 1 • • • : z-mzxmz-i zm ,1 Z-. ,.U ~ zx zww.tzxm^ azv-i

Pasirodžius “Laisvėje

S

savo 
turės 
ryto,

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

PASIRANDAVQJA 5 dideli kamba- i 
rįai, šildomi, yra karštas vanduo, 

ir visi modemiški įtaisymai. Kreip
kitės sekamai del tolimesnių infor- j 
macijų: 436 South 5th Str., Brooklyn, •

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

leidimą Be
laikyti de- 

d. rugsėjo,

Fowler 
La Guard i-

jo reikalauja.mą? žmonės 
“Wake up!”

Pastangomis Didžiojo New i veikėjų. Iš E. New 
Yorko Lietuvių Draugijų Sąrv-lko delegatų irgi nebuvo.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbtti I ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IŠRANDAVOJIMAI 
PASIRANDAVOJA 5 kambariai vie-1 

nais trepais į viršų. Kambariai 
yera dideli ir šviesūs. Geras priva-! 
žiavimas j New Yorką ar j bile dalį 1 
Brooklyno. Randa nebrangi. Kreip
kitės del tolimesnių informacijų šiuo 
antrašu: 547 Knickerbocker Ave., I 
kampas Linden Str., Brooklyn, N. Y.,

■UUHM 1 JI J.U JJ. imLUJIllIM!

Yor- 
Juk 

priešfašistinė-prieš-Į reikia žinoti, kad tenai randa-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

relcphone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Priimta, eilė rezoliucijų, nacijų konferencija, “Laisvės” Į kame judėjime. Nuo jaunuolių

Rezignavo policijos komisio
nierius O’Ryan ir du vyriausi 
pagalbininkai Harold 
ir Harold L. Alien.
ja priėmė jų rezignaciją, ka
dangi LaGuardija jo vieton pa
skyrė sau prielankesnį Lewis 
J. Valentine.

pildė meniškąją dalį progra
mos.
IWO simfoniška orkestrą iš

i Publikos dalyvavo apie 10,000.! ferencijoj atstovybėj buvo^ se
nukų surinkta virš $400.

Kokia Bus Programa 
“Laisvės” Metiniam 

Koncerte?

Eondsu^'^'taip'gj'p'ersėiiiojo'^ir Pileškarine-Pfiešfašistine Lietuvių Organizaciją 
mėtė iš Socialistų Partijos 
kovingus narius, kurie prieši-i 

i nosi karui bei klasių bendra- 
I darbiavimui ir skelbė klasių 

Pas daugelį brooklyniečių J<ov^- ■
eina kalbos, klausinėja: “ko-1 
del ‘Laisvė’ nepaskelbia savo 
metinio koncerto programos?” 
Nekurie pusiau simpatikai dar
bininkiškam dienraščiui tie
siog sako, būk apart Aido 
Choro daugiau dainininkų-ar- į 
tistų nebūsią ir, girdi, už tai. 
neskelbia.

Esant didelei bedarbei, gir-' 
di, į visus koncertus negalimai 
nueiti, bet mes visuomet eida-l 
vom į “Laisvės” metinį koncer-j 
tą, kaipo to laikraščio simpati-l 
kai, tai viena; o antra, kito-j 
kiam parengime, savo senų J 
frentų' negalima matyti. “Lais
vės”. koncerte rasi draugų iš 
Baltimorės, P h i 1 a d e Iphijos,

Konferencija Išrinko Delegatą į Chicagos Kon 
gresą; Nutarė Remti Komunistų Partijos 

Kandidatus Sekamuose RinkimuoseDaug ko galima buvo suži-j 
noti ir pasimokinti iš d. C. 
Hathaway istoriškos ir labai 
aiškios prakalbos. Kalbėjo ir 
streikuojančių audėjų atstovė, šio įvyko

! karinė lietuvių įvairių organi-' si seni veteranai darbininkiš-

I karna : Amalgamated Clothing 
Į Workers of America, lietuvių 
! 54-tas lokalas, J. Pronskevi- 
čius ir M. Nazveckas; Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 22 kp., K. Briedis; 
Didžiojo New Yorko Draugijų 

j Sąryšio, S. Balčiūnas, Levanas, 
! Bepirščiutė ir Grybas; Tarp- 
I {butinio Dąrbininkų Apsigyni- 

n Mes, Didžiojo New Yorko, mQ 17_tos kuopos. A.Mureika
Camdeno, Newarko, Chffsides, Darbininkiškų Organizacijų; jr SaulSnas; Amerikos Lietu- 
Ehzabetho ir is visos tolimos atstovai, susirinkę į konferen-, viy Darbininkų Literatūros 

r? i i C*^’ ru®s®i° ^0 d-, 1934 i Draugijos 1-mos kuopos, šo-

Sąryšio Rezoliucija 
Tekstiliečių Streiko 

Klausimu

virtu jų grupės dalyviu.
Penkiolika minučių vėliau,' 

kada policija su radio karais 
pasileido jų gaudyti, surado jų ! 
automobilių paliktą prie 18th j 
St. ir Second Ave.

Pirmad., Rugsėjo 24, 1934

Garsus advokatas Samuel 
Leibowitz, kuris gynė Scotts
boro jaunuolius, atsisakė ginti 
Bruno Richard Hauptman, 
kaltinamą pagrobime ir nužu
dyme Lindberghų vaiko.

delegatų irgi nebuvo.
Aido choras, kuris visur da

lyvauja, bet šiuo kartu savo 
delegatų neprisiuntė. Nekurie 
aiškinasi, kad negavo pakvie
timų, bet tai labai prastas pa
siteisinimas, nes “Laisvėje” 
per kelis sykius buvo praneš
ta. Jei aukščiau suminėtu i *-
apielinkių organizacijos būtų 
prisiuntę savo delegatus, tai 
konferencija būtų buvus du 
syk tiek didesnė.

Nutarta pasiųsti telegra
mos majorui F. H. La Guardia 
ir policijos komisionieriui, rei
kalaujant duoti 
darbių Taryboms 
monstraciją 22 
New: Yorke.

Konferencija išsiskirstė su 
dideliu ūpu, apie 11 vai. va
kare.

New Yorke pinigams krep
šelių (pocketbook) darbinin
kai paskelbė generalį streiką. 
Streikas yra šimtaprocentinis. 
Paliečia 5,000 darbininkų ir 
200 šapų. Streiką šaukti iš
reikalavo vienbalsis Internatio
nal Pocketbook (AF of L) 
Darbininkų Unijos narių tari
mas.

mrm

p j i emiesuiuusv. ijmuiAcsiiių | 
randasi kelios lietuvių darbi- informacijų. galima gauti yie- 
ninkų organizacijos;, už tai šųjų, mokyklų raštinėse, arti- re

miausioje ąpielinkėje.

company skyriaus prie Avė. u r • . • r> ■ 0* —
ir 10th St., New Yorke, įstaigą LlCtUVlS DSlŲ dlUVCjaS 

' pro atvirą lubų langą (sky- , •-
Telephone: FOxcroft 9-6901

k e ties ba'iik

rrrTTTn t. r.r ittttt rrr r

dienomis 
vakarais 
iki 1

rašyti nei 
duodamos 

pamokos
Amerikos

■

T- -

pZL.-

Reikia pastebėti, kad dele7i tuose didžiojo 
gatų nebuvo iš Maspetho, kur p r i emiesčiuose.

atsakomingi yra mūsų draugai.
Taipgi nebuvo . delegatų iš 

Central Brooklyno. čionai at
sakomybė gula ant senesniųjų

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

PARDAVIMAI į
Parsiduoda vasarnamis, kuriame ’

Pasirodžius “Laisvėje” žinu-' daugiausiai propagandos tar-j rugs, prasideda registracija į geras darbas ir pragyvenimas, i 
_ į z*I Z} 1 J71 *** f* * zl 1 zv rv z*. z> . *%« I-v r'v

tei, kad lietuviai kriaučiai ly- pe lietuvių darbininkų Brook- vakarinius kursus suaugusiems į (lviejų>
giečiai išleis savo laikraštį ir jį; lyne. Konferencija išrinko 
pavadins “Siuvėjas,” tą “L” i rinkimų kampanijos komitetą 
numerį, galima sakyti, beveik'iš 5 narių, kurin įeina A. Mu- 

reika, Taras, Kuraitis, Plepys 
ir Briedis.

nutarta siųsti l„ . 0. v. 1 r
ieškarinį-priešfa-i Veteranai Siunčia 15 
° ■’ ;C ki Ddegahll Prieškarinį ,

i Kongresų
New Yorko miesto eks-ka-

AK VA-

į paskutinėmis trimis šio mėne-
. Eks-

delegatai išvažiuos

> < ’ ' ' i į , < . t ;
Pristatau Parengimams Gerą Muziką UŽ '

Prieinamą Kainą
321 Chauncey Street 18 Stagg Street

Brooklyn, N. Y.

■

i

drauge Bukny, ka-. Brooklyn, N.
da paskelbsi koncerto progra- j tekstilės pramonės darbininkų 

reiškiam didžiausia už-
- i

Labai gerai 
ne, darote, kad pranešate žmo
nių sentimentą. Draugas Buk- 
nys tikrina, kad programa bus 
puiki, bet nenorėjo peranksti 
pradėti skelbimą, .kad sutau
pius vietą laikraštyje. Mat, 
koncertas bus už 47 dienų, 11 
d. lapkričio. Tačiaus noriai 
priima jūsų pasiūlymą ir greit 
pamatysite to puikaus koncer
to dalyvių sąrašą. '

Džiaugiasi Apsilankiusi 
Sovietų Sąjungoj 

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos Amerikos in
telektualų ir studentų grupė, 
kuri praleido tenai apie aš- 
tuonias savaites, šešias savai
tes ši grupė lankė mokyklą 
Maskvoje, kur buvo suruošti 
speciališki anglų kalboj kur
sai. O apie dvi savaites—va
žinėjo po Sovietų Sąjungą.

Minėtoj grupėj buvo dvi lie
tuvės studentės—abi mūsų 
draugų dukterys, — Aldona 
Vaitkevičiūtė, iš New Haven, 
Conn., ir Lillija Giraite, iš 
Hartford, Conn.

Aldona Vaitkevičiūtė apsi
lankė “Laisvės” redakcijoj ir 
plačiai pasakojo savo įspū
džius. Jai viskas labai patikę 
Sovietų Sąjungoj ir buvo labai 
įdomu. Prieš išvyksiant, jinai 
pati prisipažįsta, Aldona ma
nė apie Sovietų Sąjungą dau
giau iš neigiamos pusės. Spau
doj ir mokykloj jai buvo pri
kalta visokių nesąmonių. Tik
tai nuvykusi ten, pagyvenusi, 
jinai persitikrino, jog tai buvo 
aršūs melai.

Dabar Aldona patapo entu
ziaste viso komunistinio judėji
mo.

Iš KP 15 Metų Sukaktu
vių Apvaikščiojimo 
Pereitą penktadienį New 

Yorko darbininkai apvaikščio
jo Amerikos Komunistų Parti
jos 15 metų sukaktuves. Ap
vaikščiojimo mitingas įvyko 
Bronx Coliseum. Mitinge kal
bėjo keletą kalbėtojų.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
buvo d. Clarence Hathaway, 
“Daily Workerio” redaktorius. 
Jisai perbėgo Amerikos Komu
nistų Partijos istoriją nuo pat 
pradžios jos formavimosi, tai 
yra nuo pereito pasaulinio ka
ro laikų, kada socialistų parti
jos viršininkai atidavė darbi
ninkus karo rengėjams, bal
suodami už rėmimą savo vai

kovą, 
uojautą kovojantiems darbi
ninkams už geresnes gyvenimo 
sąlygas, už trumpesnes darbo 
valandas, už didesnę mokestį, 
už teisę organizuotis, ir ragi
name prie Sąryšio priklausan
čias organizacijas dėti visas 
pastangas, kad paremti streiką 
medžiaginiai.

Taipgi mes griežtai protes
tuojame prieš valdžios streik- 
laužiškus žingsnius, prieš su- 
mobilizavimą policijos ir mili
cijos mušimui, terorizavimui ir 
žudymui streikierių.

Mes reikalaujame, kad iš 
streiko centrų tuoj aus būtų iš
traukta kariuomenė, kad strei-

apkalbėję ]omskienė ir Višniauskas; Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 1-mos kuopos, M. Plepys, 
taipgi dalyvavo kaipo svečias 
drg. J. Siurba, Komunistų Par
tijos kandidatas į valstijos le- 
gislatūrą (assembly) iš 14-to 
rinkimų distrikto.

Vienbalsiai 
delegatą į pri 
šistinį kongresą, < 
Delegatu išrinktas G. Kuraitis, Į 
alternatu A. Mureika. į

Sugrįžus delegatams iš kon
greso, bus surengtas masinis reiviai siunčia 15 delegatų į 
susirinkimas, kur jie išduos ra
portą iš nuveiktų darbų. Pra- j fašistinį Kongresą, kuris įvyks 
kalbos įvyks Lietuvių Piliečių,.
Kliubo Salėje, 80-Union AVe.,! šio dienomis, Chicagoje.
Brooklyne. Lietuvių delegatų! kareivių

kieriams būtų suteikta pilniau-. jau yra išrinkta 5, bet mano-: šiandien, 10 vai. ryto, troku. 
šia teisė pikietuoti. I ma, ]

Mes tariame, kad kopijos'rinkta. Surengimui masinio: gus Pittsburgę, 
šios rezoliucijos būtų pasiųsta susirinkimo išrinkta komisija 
prezidentui Rooseveltui ir gu-iiš sekamų: M. Nazveckas, 
bernatoriams tų valstijų, kur Briedis ir Plepys, 
prieš streikierius sumobilizuo
ta policija ir kariuomenė lau 
žymui streiko.

“Siuvėjas Jai Ne Kriaučius,”"',^”“;
Sako Nekurie Lietuviai
Kriaučiai

kad bus dar daugiau iš-Į Pakelyje turės masinius mitin- 
■ ' 'J ’ ., , Youngstown,

,! Clevelande, Toledo. Grįždami 
K. turės mitingus Erie, Buffalo, 

Rochester. . Išleistuvėms 
Atsilankė Komunistų Parti-' ^legatų ęks-kareiviai 

, jos šeštos sekcijos .atstovas d. I pasinį mitingą 10 va. 
Jack Ross. Suteiktas jam bal- j Dmpn Squaie.
sas. Jis nurodė svarbą rinki-'; _ 7

. Konferenci-Prasideda Vakarines
,’ja vienbalsiai pasisako už rė- 
i mimą Komunistų Partijos kan-H 
j didatų ir pasižada dėti visas j New Yorko Apšvietos 
į spėkas, I

didžiuma skaitė ir- ginčinosi, 
kad siuvėjas, tai nėra kriau- 
čius, bet tas asmuo, kuris ope
ruoja siuvama mašina. Var
das laikraščiui labai tinkamas 
esąs, tai “Kriaučius,
kriaučius ne vien mašina mo
ka operuoti, bet jis moka pa
siūti žiponą ir visokias 
las” supranta. Girdi, “ 
prisirašyti, į kriaučių Lygą ir 
permainysime laikraščiui var
dą.” ( - j • - .

Man rodos, kad tfe kriaučiai, 
kurie mano apie( > main^yma 
laikraščio, vardo, ‘painiausiai 
turėtų tą laikraštį įsigyti, per
žiūrėti jo turinį, susipažinti su 
Lygos programa ir, be abejo, 
Lygon įstoti. O vardas šian
dien mažai reiškia.

' E. Bensonas.

Komitetas kreipsis į visas 
lietuvių organizacijas, kvie- 

I čiant prisidėti prie rinkimų 
nes kampanijos. Taipgi nutarta 

savaitė ar anksčiau prieš rinki- 
. mus surengti didelį masinį su- 

stai-i sirinkim^ kuriame bus už-, 
eisime | ^vįes^a republikonai, < 

kratai, komunistai ir socialis
tai, delei išdėstymo savo par
tijos platformų.

QN7 BALČIŪNO
' LIETUVIŠKA

ORCHESTRA

Policijos komisionierius O’- 
Ryan pereitą ketvirtadienį iš
davė draudimą masinio pikie- 
to visiems darbininkams. Iki 
šiol buvo reikalaujama atski
roms kompanijoms išsiimti 
draudimus (injunctions). Pi- 
kietų skaičių nustatysianti po
liciją. Ar randasi nors vienas 
darbininkas, kad neįžiūrėtų fa
šizmo šiame įsakyme ?

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

i del vienos didelės šeimynos arba! 
_i v.vivjų. Yra visi įtaisymai, lovos, už-! 

ir jaunuoliams, kurie nebaigė! klodės, stalai, ir virtuves įrankiai j 
mokslo. Pamokos i 
spalio 1 dieną. Mokyklose' 
randasi kursai norintiems iš
mokti angliškai, net ir tiems, 
kurie visai nemoka 
skaityti. Taipgi 
Amerikos istorijos 
rengiantiesiems imti 
pilietybę. Prirengiama augš- 
tesnės mokyklos kursams ne-{ 
baigusius pradinių mokyklų.!

demo-'^aiP Pa^ mokinama ir visokių 
' amatų.

U ž s i r egistravimo punktai j 
randasi visose apielinkese New! rėjas. 
Yorke, Brooklyne, Bronx ir ki-į 

New Yorko! 
Smulkesnių !

prasidės • 45 žmonių, yra elektra, gazas. i
I Taipgi yra daug žemes,—10 akrų ; 
i 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. i 

(218-230) i

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris j Bar ir 

Restaurant biznį. Gali būt vyras 
arba moteris, bet turi būt geras vi- 

Priimsiu su mažu kapitalu,
- - j arba visą parduosiu. Greitai atsi- 

{ šaukite: Morgan Bar and Restaurant, 
------ i 191 Morgan AVe., Brooklyn, N. Y.

! (222-230)
(226-230)

REIKALINGA mergina prie genera-1 
j lio namų darbo. Žydų šeimyna, j 
[ Kreipkitės , šiuo antrašu del plates-r 
1 nių žinių: J. Ehrlich, 54 Maujer St.,

(225-226)
Apiplėšė Banką ant $50,000 Į Apt. 8, Brooklyn, N. Y. 

I
Trys plėšikai nusileido į į---------- .------------‘-----

Corn Exchange Bank & Trust'
Company skyriaus prie Ave. D - -

j light) ir, primušę sargą, ra- 
; miai laukė nuo 5 vai. ryto iki 
i 8 :50, kol pradėjo ateidinėti 
banko darbininkai. Kiekvie
nam iš’ jų atėjus ir atidarius 
savo kasą, plėšikai juos suldi- 
kinęjo ir atiminėjo jų ^žinioje 
esatnuš pinigus, iki, galop, su
rinko $50,200 ir su jais pas
pruko automobiliu, kuris lan 

u su vežėju, ket

Taisau senus ir padarau 
naujus čeverykus. Darbą 

atlieku patenkinančiai.
Jei čėverykai maži, spaudžia koją» 
nekentčkite skausmo, ateikite pas

•* mane ir. bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

£ 
£ 222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Near Manhattan Avenue

s 
3

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

tas ir už prieinamą kainą.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
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.

L I —I "W1" I Illi ■ 1    HUJ.11.1111

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoj* tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 

,žarnos Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žp",b:
O 1 1 ų

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 didele dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam menesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

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

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

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. Y

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th A^e. ir Irving PI.

New York
Valandos—-9 A. M. iki 8
O sekmadieniais 9 iki 4

P. M.
P. M.




