
KRISLAI
Ir as atsimenu.
Nepasižiūri į veidrodį.
Jau geriau tylėtų. 
Užsimoka geradėjams.

Rašo A. B.

Stilsonas labai nepamatuotai
ir piktai šmeižia draugą Šukį. 
Primeta jam kokias ten machi
nacijas septyniolika metų atgal, 
kai jis, Stilsonas, buvo nuteis
tas kalėjiman.

Jis pats lošė bailio rolę, o 
paskui gerus draugus purvina. 
Drg. Šukys nebijojo eiti kalėji
man, neprašė draugų, kad jį iš
pirktų, neatsiklaupė prieš kapi
talistų valdžią ir neprašė susi- 
mylėjimo, organizacijos pinigų 
nė cento savo asmeniškiems rei
kalams neišleido. Togi negali 
pasakyti apie save Stilsonas, 
nekarunuota galva Sklokos
No.2. z"

Šį tą ir aš atsimenu apie tuos 
laikus ir apie tą negarbingą 
Stilsono praeitį. Kadangi jis da
bar viską verčia aikštėn ir di
džiuojasi, kad jam kapitalistinė 
valdžia viską dovanojo, kad jis 
dabar gali visa burna viską lais
vai kalbėti, tai leiskite ir man 
šį tą pasakyti iš tų senų atsimi
nimų.

Tai buvo po karo, tai buvo 
laikais Palmerio raidų. Aš bu
vau nesenai apsigyvenęs Brook
lyne. Nebuvau buvęs jokiame 
didesniam komitete nei Socia
listų Sąjungos, nei kurios kitos 
nacionalinės organizacijos. Vis
kas man buvo nauja. Buvo pir
ma pažintis su draugais, su 
veikėjais.

Atėjo Socialistų Sąjungos su
važiavimas. Stilsonas buvo visa 
galva ir vadas. Bet tame suva
žiavime jisai lošė ardytojo rolę 

•—užpuldinėjo Šukius, puldinėjo 
kitus draugus, teisinosi ir mu- 
čelninku statėsi. Nuo baro ma
žai tesitraukė. J mane Stilsonas 
padarė labai prastą įspūdį.

Jau senai' ėjo pinigų rinki
mas vedimui Stilsono-Šukio by
los. Nežinau, kiek jų buvo su
rinkta. Bet draugai aukojo la
bai duosniai. Šukys ir Stilsonas 
buvo nuteisti kalėjiman. Kaip 
jau minėjau, draugas Šukys nu
ėjo šešiems mėnesiams į kalė
jimą.

Kas kita su Stilsonų. Nuta
riama jis paliuosuoti nuo kalė
jimo. Tegul pasislepia, tegul 
žūsta tie dešimt tūkstančių 
lerių kaucijos!

Man ta procedūra baisiai 
patiko—nepatiko, matyt, ir
tiems draugams, kaip dabar pri
pažįsta ir pats Stilsonas, kuo
met jis sako, būk d. Šukys su
kurstęs prieš jį tuos 
Kas liečia mane, visai 
apie tai asmeniškai 
su draugais Šukiais.

do-

ne- 
ki-

draugus, 
nebuvau 
kalbėjęs

Tiek to, maniau sau, ką čia 
padarysi. Pats Stilsonas geriau 
žino, ką daro. Bet neužilgo pa
tyriau, kad iŠ to paties fondo 
dar paskirta keliolika šimtų do
lerių asmeniškiems Stilsonų rei
kalams, būtent, pragyvenimui ir 
išvažiavimui į Sovietų Sąjungą.

žiuoja—be pradžios ir be 
pabaigos^ Stilsonai, kaip ponai, 
gyvena iš visuomenės suaukotų 
pinigų. Aš nesuprantu. Beveik 
du tūkstančiai dolerių, apart 
tos dešimties tūkstančių! Tuo 
tarpu šimtai mūsų draugų ka
lėjimuose, po tų raidų. Rašo lai
škus jų šeimos, skundžiasi, ver
kia. prašo pagelbos. Atsiminiau, 
kad ir aš buvau įmestas už gro
tų ir išgulėjau ant purvino flio- 
ro porą savaičių už tuos pačius 
griekus, kaip Stilsonas. Niekas 
manim pesirūpino.

"Tik ačiū vietiniam 
draugams, išsisukau nuo 
kalėjimo.

Gary 
ilgo

Visa tai pradėjo susikuopti 
mano galvoje. Kur čia teisybė? 
Kur čia lygybė? Stilsonas turė
jo gerus advokatus apsigynimui, 
Stilsono vardan išsižadama de
šimties tūkstančių dolerių, Stil-

sonams dar duodama ir dova-save.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams , 
Brooklyne $7.50

Metams

No. 221 Telephone STagg 2-3878

1,500 Ginkluotų Specialių 
Šerifu Prieš SaEnas, Cat, 

Saloty Rinkėjų Streikų
SALINAS, California. — 

Šerifas Carl Abbott pašaukė 
ir apginklavo 1,500 piliečių 
prieš sustreikavusius 5,000 
salotų rinkėjus, grūmoda
mas areštuot tuos, kurie ne
ims ginklo ir neis prieš 
streikierius.

Specialiai šerifai jau pa
šovė du streikieriu ir 800 
aptroškino 
bombomis, 
kuose pūva 
tės salotų.

ašarinių dujų 
Tuo tarpu lau- 
$11,000,000 ver-

Jei Kas Užpuls Sovietą 
Sąjungą, Tai Bus Su
muštas Savoje Šalyje

KIJEV. — Sovietu apsi
gynimo komisaras Kl. E. 
Vorošilov savo kalboj užrei- 
škė, kad jeigu kas pradės 
karą prieš Sovietus, tai jie 
tą karą baigs ne sovietinėj 
žemėj, bet paties užpuoliko 
šalyje. Jis turėjo mintyj 
ypač Hitlerio intenciją at
plėšt Ukrainą nuo Sovietų 
Sąjungos. Sakė: “Priešas 
turės būt taip visiškai su
muštas, kad daugiau nebe
galėtų svajot apie pavergi
mą Sovietų Sąjungos darbi
ninku ir kolektyviu valstie
čių. Mes, bolševikai, turime 
gerai pamokint užpuoliką.”

Vorošilov priminė, kad 
Sovietų Saiunga užvis la
biau pageidauja taikos ir ii 
pirm# pasiūlė nusiginklavi
mą, įet kapitalistinės šalys 
jį atmetė: todėl Sovietai tu
ri būt pasiruošė apsiginti ir 
tuo pačiu žygiu kirst prie
šui tokį smūgi, kad jis dau- 
epau.nedrįstų kliudyt Sovie
tų Sąjungos.
T,...rrtiru---- -

nojama keliolika šimtų dolerių, 
tuo tarpu mūsų eiliniai draugai 
apleisti, užmiršti. Kur čia tei
sybė? Kas čia darosi? Stilsonie
nė sveika. Stilsonas sveikas, bet 
dirbti neina, nors darbu užten
kamai, o gyvena iš aukų!

Nebegalėjau ištylėti. Pradė
jau zurzėti prieš tokį Stilsonij 
lepinimą. Kam nors išsitariau, 
kad taip negalima, kad Stilso
nai turi eiti dirbti, kad toks ant 
jų žarstymas draugų suaukotų 
pinigų, kuomet šimtai gerų 
draugų kalėjimuose ir prašo pa
gelbos, nepateisinamas dalykas.

Tie mano išsireiškimai tuo- 
jaus pasiekia klusnias ausis ir 
opias sielas Stilsonų. Išgirstų, 
kad Stilsonienė gailiai apsiver
kus ir per ašaras pasakius: 
“Tam velniui mes niekados ne
dovanosime!”

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjis (September) 19, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVIII

Atsišaukimas į Komu 
nistus ir Simpatikus

Drg. Browder Reikalauja 
$100,000 Partijai už Jo 

Prakalbų Išardymų

/Lietuvių Komunistų Nacionalis Suvažiavimas, įvykęs Ro- 
chesteryje rugpjūčio 21-22 dd., išrinko naują Lietuvių Komu
nistų Centro Biurą, šis Biuras imasi už darbo pravesti gyve- 
niman suvažiavimo tarimus ir tikslus. Bet mes žinome, kad 
tą tikslą atsieksime tiktai pagelba visų komunistų ir simpati- 
kų. Todėl ir atsikreipiame į visus draugus ir drauges, kvies
dami talkon.

Musų suvažiavimas numatė ir pabrėžė sekamus greitus dar
bus, reikalaujančius viso mūsų revoliucinio judėjimo dėmesio:

1. Tuojau padidinti Komunistų Partijos lietuvių narių eiles. 
Mes raginame visus senus partijos narius kalbinti darbininkus 
stoti į partiją, o draugus simpatikus kviečiame stoti į mūsų 
eiles. Mes tikime, kad jūs, draugai ir draugės, suprantate 
svarbą ir rolę Komunistų Partijos, bet iki šiol del vienos ar 
kitos priežasties stovėjote už jos sienų. Dabar laikas stoti į 
jos eiles. Laikas visose mūsų kolonijose turėti skaitlingus bol
ševikų būrius. Nebeatidėliokite šios savo revoliucinės pareigos.

2. Sukelti penkis tūkstančius dolerių Komunistų Partijos 
rinkimų kampanijai. Amerikos darbo žmonių masės nori iš
girsti, ką pasakys komunistai. Jas mes turime patenkinti. Jos 
turi išgirsti tai, ką turi joms pasakyti Komunistų. Partijos 
kandidatai — draugai Earl Browder ir James Ford. Bet, kaip 
žinote, tam tikslui reikia daug pinigų. Mūsų partija negauna 
aukų nuo kapitalistų. Ji yra kapitalistų mirtinas priešas. Mes, 
darbo žmonės, turime sudėti po nikelį, kvoderį ar dolerį ir 
pagelbėti savo partijai šioj kampanijoj. Prašome ir raginame 
draugus patiems aukoti ir parinkti aukų tarpe kitų. Mūsų 
spaudoje jau buvo nurodyta, kaip aukas rinkti ir kur jas siųs
ti, tat čia nekartosime.

3. Plieno darbininkų organizavimas. Labai puikiai eina šitas 
fcerai pradėtas istorinis darbas po vadovyste Industrinės Or
ganizacijos Komiteto. Mes, lietuviai revoliuciniai darbininkai, 
turime dėti didžiausias pastangas, kad neliktų nei vieno lietu
vio plieno darbininko neįrašyto į uniją. Tai toks didelis ir 
^garbingas darbas, kad juo turi susirūpinti visas mūsų judėji
mas, visos mūsų organizacijos, visa mūsų spauda. Centro Biu
ras daro plantls, kaip pasiųsti vieną ar du organizatorius ke
liems mėnesiams į plieno kovos lauką. Lėšas padengsime iš 
Agitacijos Fondo. Todėl, draugai, remkite Agitacijos Fondą.

O spalių 25 d. Pittsburghe yra šaukiama tarptautinė konfe
rencija visų broliškų organizacijų rėmimui plieno darbininkų 
organizavimo kampanijos, šaukiamos visos organizacijos at
siųsti delegatus. Be abejonės, kad mūsų nacionalės organi
zacijos turės savo atstovus, bet taip pat Pittsburgho apielin- 
kės kuopos ir apskričiai privalo atsiųsti delegatus. Ypatingai 
mūsų draugai turi stengtis įtraukti vietines pašalpines draugi
jas į šitą taip svarbią konferenciją.

4. Sėkmingas spaudos vajaus pravedimas. Su spalių 1 diena
prasidės dienraščių “Laisvės” ir “Vilnies” i 
rinkimo vajus. Jau nereikia draugams aiškinti, kap svarbus 
yra šis darbas. O jis gula ant pečių komunistų ir jų simpati- 
kų. Be mūsų didelių pastangų šis spaudos vajus nebus sėk
mingas. Todėl raginame visus draugus ir drauges mestis į 
darbą vajui prasidėjus. •

5. Ispanijos kovotojų rėmimas. Mes negalime neprisidėti 
prie Ispanijos žmonių kovos prieš fašizmą. Ta jų. didvyriška 
kova yra mūsų kova. Jeigu fašizmo sprandas bus nusuktas 
Ispanijoje, tai fašizmo sienos pradės braškėti visam pasaulyje. 
Bet jeigu fašistai tą kovą laimės, tai visam pasaulyje sustiprės 
reakcija ir karo pavojus. Todėl, draugai, kur tik tinkama 
proga pasitaiko, paremkime Ispanijos kovotojus, išreikšdami 
jiems savo simpatijas žodžiu ar paremdami jų kovą aukomis.

6. Lietuvos žmonėms pagelba ir bendro fronto reikalai. Ne- darbininkus, bet policija iŠ-

f asistuojančių 
ir iš miesto 

tai, kad buvo 
prakalbų mi-

TAMPA, Fla. — Earl 
Browder, Komunistų Parti
jos kandidatas į preziden
tus, per teismą reikalauja 
$100.000 atlyginimo Parti
jai iš kelių 
organizacijų 
valdybos už 
išardytas jo
tingas pereitą sekmadienį. 
Miesto valdyba patraukta 
teisman todėl, kad neapsau
gojo nuo fašistinių gaivalų, 
kurie užrakino ir-užblokavo 
drg. Browderio prakalbom 
pasamdytą svetainę.

Ispanijos Liaudis Gavo 
Lėktuvą Kulkasvaidžiu 

Ir Kulką iš Meksikos
BARCELONA. — Ispa

nijos laivas “Magallanes” 
parvežė iš Meksikos didelį 
skaičių šautuvų, kulkasvai- 
džių, lėktuvų ir 2,400,000 šo
vinių. Ispanų fašistų orlai
vių būriai įnirtusiai ataka
vo jį bombomis, pradedant 
nuo Gibraltaro ir vejantis 
toliau. Bet nė viena bom
ba i am nepataikė .

Meksika yra vienatinė ša
lis, siunčianti ginklus Liau
dies Frontui.

Franc. Fašistai Buriasi 
Prieš Liaudies Frontą
PARYŽIUS. — Francūzų 

fašistų vadinama “socialė 
partija” rugs. 17 ,d. Pary-

naujų skaitytojų i prilindę prie sienų dau-
i 4-1 Ir n %-. « * czgybę didžiulių plakatų prieš 

Liaudies Fronto valdžią. 
Juose skelbė, būk dabartinė 
valdžia “apgavus žmones,” 
“pabloginus gyveni ma;” 
šaukė stoti į ta fašistinę 
partiją ir gyrėsi, būk perei
tą mėnesi i ją įsirašė 15,000 
naujų nariu.

Darbininkai plėšė tuos 
plakatus nuo sienų. Fašis
tai planavo išdaužyti tokius

Amerikos Du Pontų ir 
Naziu Ginklu ir Amu-

nicijos Suokalbiai
DU PONTAI MOKĖJO NAZIAM PELNUS NET 
NUO AMERIKOS VALDŽIAI PARDUODAMŲ KA
RO REIKMENŲ; JIE YRA ŠULAI FAŠISTINĖS 

LIBERTY LYGOS
—---------------------—------- -i WASHINGTON. — Nye

senatorių komisija rųgs. 17 
d. aikštėn iškėlė skandališ- 
kas sutartis ir bendradar
biavimą tarp amerikinės Du 
Pontų amunicijos kompani
jos ir Vokietijos nazių Dy- 
namit-Actien Gese llschaft 
ginklų ir amunicijos kom
panijos. Tapo įrodyta, kad 
Du Po n tai yra pirkę už virš 
$800.000,000 šėrų iš tos na
zių kompanijos, kurios gin
klus iie pardavinėjo net 
Amerikos valdžiai, piešdami 
pernelyg brangias kainas.

Du Pontai, iš savo pusės, 
šmugeliavo ginklus ir amu
niciją per Holandiją į Vo
kietiją, nors Versalės sutar
tis buvo tatai uždraudus. 
Ta sutartis taipgi uždraudė 
Vokietijai pardavinėt gink
lus užsieniams; todėl vokie
čiu ginklus svetur pardavi
nėjo amerikinė Du Pontu 

, kompanija.
1934 m. sausvj Amerikos 

Remington Arms kompani
ja susitarė su minima nazių 
kompanija, kad naziam mo
kės tam tikrus nuošimčius 
net nuo parduodamu ginklų 
Amerikos valdžiai. Tuo bū
du per pirmus šešis 1934 m. 
mėnesius Remington kom
panija išmokėjo naziam 
$16,745.86 pelno. O Reming
ton Ginklu kompanijoj Du 
Pontai turi daugiau kaip 
56 nuošimčius šėru.

Du Pontai jau 1926 me- 
(Tąsa 2-ram pusi.)

Nežiūrint Maisto Stokos, 
Madridas Nepasiduos

LISBON, Portugalija. — 
Loren Green, amerikonas 
direktorius Ingersoll-Rand 
Kompanijos, sugrįžęs iš Is
panijos sostinės Madrido, 
sako, kad ten pritrūksta 
įvairių valgio produktų. Bet 
jis mato žmonių pasiryžimą 
nieku būdu nepasiduot 
šistam.

fa-

Madrid, Ispanija, rugs. 18. 
—Respublikiečiai vienu to
nu dinamito su nitrogliceri
nu išsprogdino piet-vakari- 
nę sieną Alcazar tvirtoves, 
tuom užmušdami daugumą 
iš 1,700 joj buvusių fašistu 
karių. Per spragą sienoj 
tuoj įsiveržė respublikos 
gynėjai, ir prasidėjo žiauri 
kova durklais su likusiais 
fašistais. Fašistų likučiai 
dar iš mūrytų rūsių bom
barduoja r e s p u b Ii kiečius 
rankinėmis granatomis ir 
šaudo kulkasvaidžiais.

Jeigu fašistai iki nakties 
nepasiduos, tai bus išsprog
dinta dinamitas su nitrogli- 

Icerinu dar dviejose vietose 
po Alcazaro tvirtumos sie
nomis.

Seville, Ispanija, rugs. 18.
—Fašistai skelbiasi, kad jie . 1T . . _ r
nustūmę liaudies miliciją 6 Italai Nedalyvausią T. Lygos

Eina dienos ir savaitės, o Stil- 
sonai neišvažiuoja — spacera- 
voja Brooklyne. Zurzėjimas 
draugų virsta pasipiktinimu. 
Pradedama reikalauti, kad 
jiems pašaras iš Fondo būtų su
laikytas—tegul arba išvažiuoja, 
kitur, kaip žadėjo ir planavo, 
arba eina duoną užsidirbti.

Ir tik po didelio vargo išsi
kraustė—išvažiavo.

Šukiai nesukurstė draugus 
prieš Stilsonus. Jie savo dar
bais susikurstė draugus prieš

užmirškime Lietuvos žmonių kovos prieš kruviną Smetonos 
diktatūrą. Jiems eikime talkon. Amerikos Lietuvių Kon
gresas Demokratinei Tvarkai Atsteigti Lietuvoje buvo tik pra
džia tos suvienytos talkos. Kongreso tarimus ir tikslus reikia 
pravesti gyvenimam Kiekvienoje kolonijoje lietuviai komu
nistai ir simpatikai turi darbuotis, kad vietiniai Amerikos Lie
tuvių Kongreso Komitetai būtų veiklūs. Deja, iki šiol to didelio 
veiklumo nesimato. Tai bloga padėtis. Tai apleidžiamas 
svarbus 'darbas. Reikia tartis su kitų sriovių žmonėmis ir 
šaukti vietines organizacijų konferencijas, kad išrinkti naujus 
komitetus vieton tų, kurie nepajėgia veikti.

Ateina labai džiuginančių žinių .iš Lietuvos, kad ir ten 
laisvę mylinti žmonės, išgirdę Amerikos Lietuvių Kongreso 
troškimus, pradeda arčiau susieiti į Liaudies Frontą prieš Sme
tonos diktatūrą ir už gynimą Lietuvos nepriklausomybės.

Taigi, draugai ir draugės, šitie ir bus vyriausi greiti mūsų 
judėjimo darbai ir reikalai. Naujasis Centro Biuras pats veiks 
ir nuolatos skatins visus draugus į darbą. Dar kartą prašo
me visų draugų ' nuoširdžiausios talkos, nuoširdaus, ryžtingo 
revoliucinio darbo. Tęgul Lietuvių komunistų Suvažiavimo 
tarimai ir obalsiai nepasiliks ant popieros!

Lietuvių Komunistų Centro Biuras, 
A. BIMBA, sekretorius,

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

blaškė besispiečiančius faši
stų būrius.

Francijos Audėją Strei
kas Būsiąs Sutaikytas

PARYŽIUS. — t’arpinin- 
kaujant Franci jos ministe
rial pirmininkui L. Blumui 
ir ministeriams R. Salen- 
gro’ui ir C. Chautemps’ui, 
tikimasi sulaikyt 80.000 
streikuojančių audėjų Lillėj 
ir kitur su fabrikantais., 
Streikieriai rugs. 17 d. pa
darė nusileidimą ir reika
lauja pridėt algos tik 6 nuo
šimčius. Užėmė audyklas, 
darbininkai atydžiai prižiū
ri mašineriją, kad nesuges-

Susirinkime, Jei Bus Priimti 
Ethiopų Atstovai

GENEVA. — Ethiopijos 
imperatorius paskyrė savo 
atstovus j ateinantį Tautų 
Lvgos susirink imą. Bet/ 
Mussolinis grasina nesiųst 
Italijos delegatų j tą susi
rinkimą. jeigu bus priimti 

I Ethiopijos atstovai.
BURGOS, Ispanija.—Fa-1 -

šistai skelbiasi atėmę iš res- iMaža Naziam Nauda iš Paki- 
publikiečių Maqueda, apie 
45 mylios į pietų-vakarus 
nuo sostinės Madrido. Res
publikos valdžia nepripažįs
ta to jų “laimėjimo.”

Fašistai turį 175,000 savo 
karių Madrido ir Toledo 
frontuose.

mylias atgal ties Santa dal
ia, sunaikinę 7 respublikie- 
čių lėktuvus ir užėmę Ma- 
queda, iš kur pabėdami res
publikos milicininkai palikę 
du tanku ir batarėją kanuo- 
lių šaudyt priešo lėktuvus.

Fašistų Pasigarsinimas

Nominuota Keturi Komunistai 
Wisconsin Valstijoj

Arneke, Franc. — arbi- 
ninkai, užimdami mioštelio \ z
valdybos rūmą, privertė ją 

 

įvesti vietinę bedarbiam pa
šalpą.

Abilene, Texas. — Teisme 
tapo įkaitintas farmerys C. 
L. Duncan, kad nužudė savo 
moteries mylėtinį ir paskui 
ją pačią.

San Angelo, Texas.—Nuo 
liūčių North Concho upės 
vanduo pakilo 50 pėdų; nu
nešė daug namų, paliko 700 
žmonių be pastogės; padarė 
bent $1,000,000 nuostolių.

MILWAUKEE, Wis.—Pi
liečiai nominavo 34 kandi
datus Farmerių-Darbo Fe
deracijos rinkimams į įvai
rias valdvietes keliuose Wis- 
consino valstijos miestuose. 
Tarp nominuotų yra ir ke
turi komunistai.

. tusios Užsieninės Prekybos
B E R L YNAS. — šiemet 

rugp. mėnesį iš Vokietijos 
išvežta ir parduota daugiau 
tavorų negu bet kurį kitą 
mėnesį per trejus paskuti
nius metus. Bet didelė iš
vežimų dalis apmokėta vo
kiškomis markėmis. Tuo 
būdu Vokietija permažai 
tegavo tvirtesnių užsieninių 
pinigų, kurie jai taip reika
lingi pirkimui būtinų me
džiagų iš kitų šalių.

Madrid, rugs. 18. — Vie
nas šarvuotlaivis pabėgo iš 
Isnaniios fašistų laivyno ir 
nrisidėio prie respublikos 
karo laivų kovai prieš fašis
tus.
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Kitiems nė leitenantų teismo prokuroras 
negalėjo primesti kaltinamos medžiagos. 
Bylos raštai sudaro 6-šis tomus (matot, 
kiek žvalgyba prifabrikavo), kaltinama
sis aktas apima 70 spausdintų lapų. Vien 
liudininkų žvalgyba kviesianti 50.

“Keturi iš kaltinamųjų sėdi kalėjime, 
kiti paleisti už užstatą.

“Jei jie komunistai ir jei jie ištikro 
platino komunistų atsišaukimus, tai fa
šistai teis juos už tuos atsišaukimus, ku
riuose rašoma:

“—Ginkim Lietuvos nepriklausomybę! 
Kovokim prieš gręsiančią Hitlerio okupa- 
ei ją!

“Taip gina nepriklausomybę nuo Hitle
rio liaudies budeliai Lietuvoj!”

Mūsų Kova Už Lietuvių 
Darbininkų Vienybę

A. BIMBA

Po Biskį i Hitlerio Glėbį
Kai tarp Lietuvos ir Vokietijos buvo 

padaryta nauja pastaroji prekybos sutar
tis, mes nurodėme, kad ji labai nepalanki 
Lietuvai. Tos sutarties padarymas, mes 
rašėme, reiškia smetonininkų nusileidi
mą voldemarininkų politikai, kuri stoja 
už glaudžių ryšių palaikymą su Vokieti
jos fašizmu. Dabar apie tai praneša ir 
mūsų vienas bendradarbis Lietuvoj, ku
ris rašo:

“Kaip nesenai spaudoj buvo rašyta— 
Lietuvos fašistai pasirašė su Hitlerio 
valdžia prekybinį susitarimą, kuriuo ei
nant atidaromas ir vadinamasis mažasis 
pasienio susisiekimas tarp Lietuvos ir 
Vokietijos. Apie šio susitarimo pasėkas 
Lietuvos spauda išviso mažai tepraneša, 
o jei ką ir rašo—tik ekonomines pasėkas 
giria. Latvių laikraštis “Jaunakas Ži
nias0 iš 29.VIII.36 praneša, kad mažasis 

• pasienio susisiekimas jau prasidėjęs visu 
platumu.

“Bet kad šis susitarimas turi ir savo 
politinę pusę tepaaiškėjo tik iš rytinės 
31. VIII spaudos. Užsienių spauda, 
Kauno žydų laikraščiai ir, pagaliau, lie
tuviški dešimtcenčiai praneša, kad Klai
pėdos gubernatorius VI. Kurkauskas at
sistatydina.

“Atsistatydinimo raštas jau esąs įteik
tas prezidentui ir tikrai būsiąs patenkįn- 

( tas. Nauju Klaipėdos gubernatorium 
būsiąs paskirtas notaras Juras Kubilius 
(buv. Šiaulių apskrities viršininkas), 

[ tautininkų centro veikėjas.
į “Kai kas sprendė, kad Kurkauskas at- 
l sistatydino išvykdamas į “seimą.” Bet 

dalyką patyrinėjus, pasirodė, kad einant 
fašistų ‘seimo’ įstatymu, valdininkas, 
vykdamas ‘seimo’ sesijon, neprivalo atsi- 

į statydinti, jį pavaduoja jo padėjėjas, o 
‘ grįžęs iš sesijos valdininkas vėl užima sa

vo vietą. Tai viena. Antra — laikraš
čiai pranešdami apie Kurkausko atsista
tydinimą nė nesieja jo su ‘seimu’: “Inž.

į VI. Kurkauskas vėl grįšiąs į ūkišką 
darbą. Jis figūruoja kaip reformuotų že
mės ūkio rūmų direktorius.”

“Vadinas, jis atsistatydino grynai po
litiniais motyvais. (

Iš kur tos politinės priežastys galėjo 
išplaukti? Tiktai iš prekybinio susitari
mo su vokiečiais. Prekybinis susitari
mas, be abejo, turėjo politinę pusę: susi
draugauti su vokiečių fašistais. Atsta
čius vokiečiams įgrysusį (sulig Kauno 
nurodymais) Kurkauską, Lietuvos fašis
tai peršą vokiečiams naująjį: Kubilius 
esąs ‘gabus ir taktiškas administratorius 

Į ir politikas’. . ;
“Taigi, santykiuose su vokiečiais lie

tuviški fašistai imasi elgtis taktiškai — 
tai yra bičiuliautis.

“Tos bičiulystės jau ir pinuos pasėkos 
yra. Smetona kruvinasis, grūsdamas į 
kalėjimus fašizmo priešus ir šaudydamas 
Lietuvos valstiečius, amnestuoja hitleri
ninkus iš Klaipėdos. Šio ryto spauda; 
greta žinios apie Kurkausko atsistatydi
nimą, pranešė, kad Smetonos aktu iš ka
lėjimo apleisti 4-ri hitlerininkai: Marty
nas Kurmies (buv. Šreiberio direktorijos 
mokyklų referentas) — baustas 6 metais 
kalėjimo; Lietzas, Peteraitis ir Tabašas 
(šie trys turėjo po 4 mt.)

“Šie keturi hitlerininkai buvo suimti 
Newmano-Sasso garsiojoj byloj.

“Tenka laukti naujų faktų iš dviejų 
fašizmų bičiulystės. Sekantiej faktai b i 
abejo bus jau užsienio politikoje.

“O tuo tarpu:
“Kariuomenės teismo prokuroro padi - 

jėjas pulkininkas leitenantas Sereika ja i 
parašė kaltinamąjį aktą Utenos komunu - 
tų byloje, į kurią įtraukta Utenos, K( - 
varsko, Anykščių apylinkių valstiečių i 
ir darbininkai. Išviso suimtųjų buvo 8 3 
žmonės. Bet dabar prokuroras bekaltin i 

- tiktai 53 žmones: 36 vyrus ir 17 moterų.

Drg. Fosteris Prašo Pagelbės
Daug aiškinti, kad šiemet prezidenti

niai rinkimai turi nepaprastos svarbos, 
nereikia, nes jau ne kartą buvo aiškinta. 
Todėl USA Komunistų Partija, kuri da
lyvauja rinkimų kampanijoj energiškiau 
ir plačiau negu kada nors šios šalies is
torijoj, reikalinga kur kas didesnės pa- 
gelbos iš plačių masių darbo žmonių.

Partijos žodis nebegalės pasiekti masių 
tiek, kiek jis turėtų pasiekti, jei mes vi
si nedėsime pastangų to žodžio praplėti
mui.

Spauda ir radio—du tinkamiausi įran
kiai, kuriais mūsų Partija gali pasiekti 
milionus šio krašto darbo žmonių. Bet 
tam tikslui reikia pinigų.

Todėl d. Fosteris (žiūr. “L.” num. už 
rugs. 17 d.) ir atsiliepia į visus parti jie- 
čius ir jų prijautėjus ragindamas atlikti 
savo pareigą, subruzti sukelti pasibrėž- 
tą fondą rinkiminei kampanijai.

Iš Kompartijos nafių prašoma po die
nos uždarbį, iš prijautėjų Kompartijai— 
kas kiek išgali.

Lietuviai darbininkai pasižadėjo su
kelti $5,000 rinkiminei kampanijai. Dar 
toli gražu tos sumos nepasiekėme, nors 
jau visa eilė gerų draugų prisidėjo su 
aukomis gan duosniai.

Išklausykime d. Fosterio, Kompartijos 
pirmininko paraginimą. Išklausykim vi
sos Kompartijos balso: paaukokime pa
tys ir raginkim kitus tą patį padaryti, 
kad užtikrinus Kompartijai atatinkamą 
paramą, kad stoka lėšų nesulaikytų jos 
pasibrėžtų didelių darbų!

Japonijos Karo Išlaidos
Žinios iš Tokio skelbia, kad sekantiems 

metams Japonijos išlaidos numatomos 
1,338,000,000 ($401,400,000) jenų, o perei
tais metais buvo 1,293,082,00’0 ($387,924,- 
600) jenų. Vadinasi, šiemet jos bus gero
kai didesnės.

Bet įdomiausia yra tai, kad 62 nuoš. 
tų išlaidų sues armija ir laivynas. Skel
biama, kad prisieis uždėti ant žmonių 
nauji taksai.

Japonijos imperialistai galvatrūkčiais 
ruošiasi karui. Tą patį daro Vokietijos 
fašizmas. Pirmoji iš rytų, o antroji iš 
vakarų pasirįžo apsiginkluoti, kaip nei 
jokia kita šalis pasaulyj, ir sunaikinti So
vietų Sąjungą.

Žinoma, tas verčia Sovietų Sąjungą 
ruošais apsigynimui; verčia leisti pinigus 
stiprinimui savo atsparumo, užuot su
naudojus juos tuojautinio darbo žmonių 
gerbūvio pakėlimui.

Fašistų Laikraščio Bendradarbis 
apie Savo Rašytojus

Kaip paduoda “Tėvynė,” Smetonos Ai
de” tūlas St. Vukantas sekamą pamokslą 
išrėžia šių laikų tūliems savo kolegoms, 
rašytojams:

Paskutiniu metu mūsų literatūroje įsiga
lėjo beletristika, labiausiai romanas. Kas tų 
romanų dabar nerašo. Susigalvojo suvesti 
asmenines sąskaitas su savo priešais, roma
ną rašo, už aferas į kalėjimą pateko, atspė
jamo laiko yra, romaną rašo, įsimylėjo, mei
lės apysakas rašo. Ir pasipila tokia literatū
ra, kur perdėm grafomanija, jokio skonio, 
jokios literatinės nuovokos, jokios kultūros.
Tenka pažymėt, kad tai yra tiesa. Per

skaitęs kelis “moderniškuosius” Lietuvos 
fašistinio plauko rašytojų romanus, kiek
vienas prieis tos pačios išvados.

Geriau rašo, žmoniškesnių veikalų su
kuria kairesnieji Lietuvos rašytojai, su
sispietę aplink “Literatūrą,” bet juos 
“Lietuvos Aidas” su dūmais sumaišo, kri
tikuodamas.

Del esamos lietuvių literatūros men
kumo Lietuvoj kalčiausia yra smetoniš- 
ka-fašistiška diktatūra.

(Pranešimas Amerikos Lietu
vių Komunistų Suvažiavimui, 
Rugpjūčio 21-22 Dienomis, 

1936, Rochester, N. Y.)
Draugės ir Draugai: Mes 

priėjome prie svarbiausio mū
sų dienotvarkio punkto. Cent
ro Biuras buvo paskyręs drau
gą Abeką padaryti Suvažiavi
mui pranešimą šiuo klausimu. 
Tačiaus jis pranešė, kad jis 
nedalyvaus suvažiavime, tuo 
būdu negalės pądaryti prane
šimą. Tad man prisieina re
feruoti ir šiuo klausimu.

Pranešime bus galima pa
liesti tiktai pačias svarbiau
sias šio klausimo fazes. Suva
žiavimui pačiam pasiliėks nuo
dugniai šis klausimas išdisku- 
suoti ir nustatyti ateities vei
klai gaires.

Suvienyti darbininkus kovai 
prieš išnaudojimą, prieš pa
vergimą, už visišką pasiliuosa- 
vimą buvo vyriausias tikslas 
visų laikų komunistų, prade
dant nuo Karolio Markso ir 
Fredricko Engelso. ' Bet šis 
tikslas gal niekados nebuvo 
taip degantis, taip svarbus ir 
taip brangus, kaip šioj mūsų 
gadynėj, šiuo laikotarpiu, 
kuomet visą pasaulį stengia
si apžioti fašistinis barbariz
mas, kuomet dvesiantis kapi
talizmas grūmoja nušlavimu 
nuo žemės paviršiaus šimtams 
milionams žrųpnių ir sunaiki
nimu tūkstančiais metų žmo
gaus atsiektiems kultūriniams 
laimėjimams, šiandien, kaip 
niekados pirmiaus, kiekvieno 
sąžiniško kovotojo, kiekvieno 
komunisto, kiekvieno sąžiniš
ko ir sąmoningo žmogaus augš- 
čiausiu gyyeniipp darbu ir, ide
alu turėtų būti atmušimas i?’ 
sunaikinimas fašizmo.

“Fašizmas”, sakė draugas 
Dimitrovas Septintam Komu
nistų Internacionalo Kongre
se, “tai pikčiausias darbinin
kų klasės ir darbo žmonių, 
priešas. Fašizmas—-tai devy
nių dešimtųjų vokiečių liau
dies, devynių dešimtų austrų 
liaudies, devynių dešimtųjų 
kitų fašistinių šalių liaudies 
priešas.”

Bet “kaip, kokiu būdu šis 
pikčiausias priešas galėjo lai
mėti ?” klausė d. Dimitrovas.

“Fašizmas galėjo ateiti 
valdžios visų pirma dėlto”, jis 
atsakė, “kad darbininkų kla
sė, dėka socialdemokratijos 
vadų vedamai klasinio bendra
darbiavimo su buržuazija po
litikai, buvo suskaldyta, poli
tiniai organizaciniai nugink
luota prieš puolančią buržua
ziją. Komunistų gi partijos 
buvo nepakankamai stiprios, 
kad be socialdemokratijos ir 
prieš ją pakelti mases ir nu-

prieš fašizmą.”
Tai buvo vyriausia sąlyga 

kruvinojo fašizmo laimėjimo 
Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj, 
Lietuvoje ir kitose šalyse. Bet 
tai ne vienintelė sąlyga. “Fašiz
mas laimėjo taipgi todėl,” sa
kė draugas Dimitrovas, “kad 
proletariatas buvo izoliuotas 
(atskirtas) nuo savo natūra
linių sąjungininkų. Fašizmas 
laimėjo todėl, kad jam. pasi
sekė patraukti paskui save 
dideles valstiečių mases. . . 
Fašizmas laimėjo ir todėl, kad 
jam pasisekė įsiskverbti į 
jaunimo eiles, tuo metu kaip 
socialdemokratija atitraukda
vo darbininkų jaunimą nuo 
klasinės kovos, o revoliucinis 
proletariatas neišvystė tarp 
jaunimo reikiamo auklėjamo
jo darbo ir nekreipė pakan
kamo dėmesio kovai už jo 
specifinius reikalus ir pagei
davimus.”

Tuo būdu, fašizmui kelio 
pastojimas ir jo sukriušini- 
mas, nurodė drg. Dimitrovas, 
“visų pirma priklauso nuo ko
vingojo pačios darbininkų 
klasės aktingumo, nuo jos jė
gų subūrimo į vieną kovojan
čią prieš kapitalo ir fašizmo 
puolimą kovingąją ~ armiją. 
Proletariatas, pasiekęs savo 
kovingosios vienybės, parali- 
žuotų fašizmo įtaką į valstie
čius, smulkiąją miesto buržu
aziją, į jaunimą ir inteligenti
ją, sugebėtų vieną jų dalį ne- 
itralizuoti, kitą — patraukti į 
savo pusę.

“Antra, tai priklauso nuo 
buvimo stiprios revoliucinės 
partijos, teisingai vadovau
jančios darbo žmonių .. kovai 
prieš fašizmą. . .

“Trečia, tai priklauso nuo 
teisingos darbininkų klasės 
politikos, taikomos valstiečių 
ir smulkiai buržuazinių miestų 
masių atžvilgiu. . .

“Ketvirta, tai prįklauso 
nuo revoliucinio proletariato 
budrumo ir tinkamu laiku pa
darytų veiksmų...”

Iš šio supratimo išplaukė 
Komunistų Interna c ionalo 
Septinto Kongreso Proletari
nio Bendro Fronto ir Liaudies 
Fronto taktika. Tai buvo Sep
tinto Kongreso istorinis tari
mas—tarimas pasaulį judi
nančios reikšmės. Septintas 
Kongresas, draugai, pasak 
drg. Dimitrovo, “padėjo pa
matus tokiam plačiam visų 
darbo žmonių jėgų mobiliza
vimui prieš kapitalizmą, ko
kio niekada nebuvo darbinin
kų klasės kovos istorijoje.” 
Septintas Kongresas atidarė 
naują gadynę darbininkų ko
vose už pasiliuosavimą. Nuo
dabar, po ilgų dvidešimties 
metų pasidalinimo, prasidėjo 
darbininkų' klasės apsivieniji-

mo gadyne!
Ir šiandien, tik vieniems ly

giai metams prabėgus (Sep
tintas Kongresas įvyko liepos- 
rugpjūčio mėn., 1935 m.) tie 
Septinto Kongreso žygiai ir 
tarimai purto kapitalistinį pa
saulį. Draugai, šiandien visa 
darbininkų klasė nebe ta, ko
kia buvo metai atgal, visos 
darbininkų kovos nebe tos, 
kokios buvo metai atgal. Iš 
traukimos, defitizmo, nusimi
nimo ir pasidalinimo, visur, 
visam pasaulyje, darbininkai 
vienijasi, pasidrąsinę puola 
priešus, muša fašizmą, mar- 
šuoja pirmyn. Tik pažiūrėkime 
į Ispanijos proletariato karžy
giškas kovas, į Franci jos dar
bininkų laimėjimus, į Lietuvos 
liaudies atbudimą, į Ameriko
je darbo žmonių vienybės au
gimą—tik . pažiūrėkime į tai, 
draugai, o persitikrinsime, ką 
reiškė žmonijai Septintasai 
Komunistų I h t e r n a c ionalo 
Kongresas.

Amerikos Komunistų Parti
ja, Kominterno Sekcija, grie
bėsi už darbo Septinto Kon
greso tarimus pravesti gyve
nimam Nepavelina laikas ši
čia lukštenti tas mūsų partijos 
pastangas del apvienijimo dar
bininkų klasės ir jų nepa
prastai didelius laimėjimus, 
šie paskutiniai metai buvo 
metai daužymo sektantizmo 
komunistų, judėjime, metai 
naikinimo izoliavimo mūsų 
partijos nuo amerikinių masių, 
metai susirišimo su plačiosio
mis organizuotomis masėmis.

Ką mes, lietuviai bolševikai, 
veikėme ir darėme pravedime 
mūsų partijos ir Komunistų 
Internacionalo Septinto Kon
greso linijos? Ką darė Centro 
Biuras šiuo klausimu ?

Su pasididžiavimų, draugai, 
galime šiam suvažiavimui ra
portuoti, kad kaip Centro Biu
rui, taip beveik visam mūsų 
judėjimui, šitie Septinto Kon
greso ir mūsų partijos tarimai 
bei žygiai nepasiliko negyva 
raidė. Priešingai, jie tuojaus 
tapo kūnu ir krauju visos mū
sų veiklos. Negalima netgi sa
kyti, kad mes tik laukėme 
Septinto Kongreso ir tik po jo 
permainėme taktiką ir pradė
jome jieškoti naujų būdų ir 
ryšių, su Amerikos lietuvių ma
sėmis. Ištikrųjų, Septintas 
Kongresas šį mūsų darbą tik
tai padarė vyriausiu mūsų dar
bu, tiktai nušvietė naujas 
perspektyvas, pamokino mus, 
suformulavo mums temas ir 
obalsius, konkretizavo klausi
mus ir problemas. Dar pirma 
Kongreso Centro Biuras pada
rė tam tikrus be galo svarbius 
žygius apvienijime Amerikos 
lietuvių darbininkų. Dar pra
džioje 1934 metų mes nuta
rėm pasiūlyti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui, kaipo 
masinei organizacijai, iškelti 
klausimą visuotino Amerikos 
lietuvių darbininkų suvažiavi
mo. Tatai ir padarė LDS 
Antrasis Seimas, įvykęs 1934vesti jas į sprendžiamą mūšį

Farmiški traktoriai, naudojami Liaudies Fronto valdžios Ispanijoj kovai 
su fašizmu.

metų vasarą Detroite. Jisai 
nutarė pasiūlyti Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje, Augš- 
čiausiai Prieglaudai Lietuvių 
Amerikoje ir Susivieniji
mui Rymo Katalikų Ameriko
je bendromis spėkomis su
šaukti tokį suvažiavimą. To 
suvažiavimo tikslu buvo sta
toma : Padėti Lietuvos žmo
nėms kovoti prieš fašizmą, ko
vot prieš fašizmą ir karo pa
vojų abelnai, pagelbėti Ame
rikos lietuviams darbininkams 
organizuotis j darbo unijas, 
kovot už pašalpą ir apdraudą 
bedarbiams. Rymo Katalikų 
Susivienijimas visai ignoravo 
mūsų pasiūlymą, visai neatsa- t 
kė; SLA viršininkai atsakė, 
kad jie nemato reikalo tokį 
suvažiavimą šaukti, ir tik 
Augščiausia Prieglauda tam 
pritarė. ■

Suvažiavimas buvo sušauk
tas 1935 metais. Jūs jį atsime
nate, todėl apie jį patį čia ne
kalbėsiu. Tiek tik reikia pa
sakyti, kad jis sulošė labai 
svarbų vaidmenį mūsų pastan
gose apvienyti Amerikos lietu
vius darbininkus. Jame daly
vavo atstovai 55,000 organi
zuotų lietuvių. Jis nutarė va
ryti darbą pirmyn, ruoštis 
prie didesnio suvažiavimo. O 
bene svarbiausias jo tuojauti
nis puikiai pravestas gyveni- 
man žygis buvo pasiuntimas 
Amerikos darbininkų delega
cijos į taip vadinamą Lietuvos 
Išeivijos Pasaulinį Kongresą. 
Tikslas tos delegacijos buvo 
pačiam Kaune skelbti kovą 
Smetonos diktatūrai, išreikšti 
simpatijas ir' visokią paramą 
Lietuvos žmonėms, užmegsti 
su jais ryšius. Delegatai buvo 
draugai Abekas, Mažeika, 
Ormanas, Kielienė ir kanadie
tis Guoba. Nepaisant kelių ne
taktiškumų ir klaidų, ši dele
gacija, mano supratimu, gerai 
atliko savo svarbias pareigas. 
Ji Kąune ..suvaidino svarbų 
vaidmenį.- Apie/ tai buvo/ranu 
portuota mūsų spaudoje bei 
susirinkimuose. Lietuvos žmo
nės suprato mūsų tikslus ir 
nuoširdžiai juos pasitiko, 

(Pabaiga rytoj)

Amerikos Du Ponių ir Naziiji 
Amunicijos Šmugelis
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tais padare sutartį su Vo
ki e t i j o s Dynamit-Actien 
kompanija mainytis naujais 
sprogimų išradimais; ta su
tartis veikia ir po šiai die
nai.

Du Pontai yra sekamai 
su naziais pasidalinę rinkas 
pardavinėt ginklus ir amu
niciją:

Vokietija turės išimtiną 
teisę pardavinėt karo pa
būklus savo šalyj, Holandi- 
joj, Lenkijoj, Austrijoj, San 
Salvadore ir Pietinėj Ame
rikoj ; o Du Pontai turės to
kią išimtiną teisę pardavi
nėt amuniciją Jungtinėse 

‘ Valstijose ir Centralinėj \
Amerikoj (apart San Sal
vadoro) ir neišimtiną teisę 
Pietinėj Amerikoj.

Du Pontai yra stambiausi 
šulai fašistinės Liberty Ly
gos, kuri darbuojasi •• už 
Landono išrinkimą į Jungt? 
Valstijų prezidentus. Jie 
yra savininkai 25 nuošimčių 
šėrų ir General Motors au
tomobilių kompanijos.
MICH. FAŠISTŲ KANDI

DATAS Į SENATĄ
DETROIT,“Mich. — Se

nųjų republikonų kandida
tas į senatorius W. M. 
Brucker nominacijose gavo 
apie 100,000 balsų daugiau 
už senatorių Couzensą, lai
svesnį republikoną, kuris rė
mė Naująją Dalybą. Visi 
juodieji legionieriai ir kiti 

1 fašistai darbavosi už Bruc- 
kerį. Yra nurodymų, kad jų 
p.olitikieriai nuvogė ir‘ daug 
balsų nuo Couzenso.
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ir T as apie Meną
Diskusijos Sovietų Literatūroj

Pradžioje šių metų prasidėjo svarbios dis
kusijos Sovietų mene, literatūroj. Nagrinėta 
ne tik literatūra, bet ir muzika, architektūra 
ir tt. Sutrauką diskusijų, pamatines kalbas, 
galima rasti “International Literature” No. 6, 
1936. Patį branduolį tų diskusijų, trumpoje 
sutraukoje, taip pat pateikia ir d. V. žalionis 
“Priekalo” numery 6.

Amerikiečiams patartina, kas gali skaityti 
anglų kalba, įsigyti “International Literature” 
No. 6. Jame daug medžiagos.

Pamatiniai diskusijų klausimai—formaliz
mas ir natūralizmas. Draugas žalionis nurodo, 
kad sovietinis skaitytojas, socializmo budavo- 
tojas “reikalauja didžio meno, kuriamo socia
listinio realizmo pamatais.” Gi formalizmas to 
negali sukurti. Formalizmas daugiau kreipia
si į formą kūrinio, į parinkimą įvairių žodžių, 
bet idėjiniai jis neturi ką pasakyti. Gorkis 
sako, kad formalizmas “tarnauja sieloš tuštu
mui ar elgėtystei pridengti.”

Formalizmas, sako d. žalionis, dažniausia 
pasireiškia, kada rašytojas “nepažįsta ar nesu
pranta tikrovės, kada jis gyvena užsiskleidęs 
tarp keturių sienų, nežinodamas, kam ir ku
riam tikslui jis rašo savo kūrinius.”

Natūralizmas kreipiasi daugiau į žmogaus 
fiziologines smulkmenas. Dažnai jis prieina 
prie vulgarizme, Jsiskiria iš socialių žmogaus 
gyvenimo ypatumų, prasilenkia su tikruoju, 
socialiu gyvenimu.

Veikiausia šiais klausimais reikės ir mūsų 
spaudoje plačiau kalbėti. Formalizmo požymių 
galima pastebėti ir pas visai neprityrusius, be- 
bandančius mūsų rašytojus draugus.

Artistas Banasevičius
Ignas Banasevičius turi savo studiją po nu

meriu 96 Fifth Ave., New Yorke. Artistas Ba
nasevičius yra lietuvis. Jis jau veikia tapyboj 
apie 15 metų ir gerai žino savo profesiją. Ta- 
čiaus artistų gyvenimas šiame surėdyme nėra 
labai lengvas. Kaip daugelis kitų profesionalų 
šiais laikais, taip ir Banasevičius dirbą prie 
WPA. Tenąis jisai mokytojauja jaunamečių 
klasę ir šiaip darbuojasi savo profesijoj.

Nuliktu laiku Banasevičius darbuojasi savo 
studijoj. Aplankius jo studiją, teko susipažinti 
su jo rankų darbais—daugeliu įvairių paveiks
lų. Jo paveikslai yra aliejum tapyti, kiti pieš
ti vandeniu maišomomis spalvomis daryti.

Bandsevičiaus paveiksluose vaizduojama dau
giausia architektūra, gamta ir žmonių figū
ros. Kai kurie paveikslai jau buvę parodose 
ir gavę garbės minėjimus. Vėliausiu laiku Ba
nasevičius specializuojasi ant “pupečių”—ma
žų judomų figūrėlių, šios “pupetės” galima 
panaudoti scenoje.

Artistai, kaip kad Banasevičius ir kiti, rei
kėtų traukti į mūsų judėjimą. Jie gali daug 
padėti kultūriniame darbe, o ypač scenoje. Me
nininkai turime galvoti, kad sutraukus tokius 
žmones, kurie yra artistai, muzikantai ar kitų 
profesijų specialistai, į tam tikrus socialius 
darbus, šiaip tie žmonės, kad ir su dideliais 
talentais, pas lietuvius nėra žinomi ir neteikia 
naudos progresyviam judėjimui.

Odets Jau Judžiuose
Clifford Odets jau judžiuose. Jo rašytas vei

kalas, “The General Died at Down”, dabarti
niu laiku rodoma įvairiuose miestuose, šis ju- 
dis nėra originalis Odetso, bet perrašytas iš 
kitd veikalo—iš novelės.

čia mum ne tiek rūpi Odetso veikalas-judis, 
kiek pats Odetsas. Kaip visi judžiai, taip ir 
“The General Died at Dawn,” ne nuo vieno 
autoriaus priklauso. Hollywood© judžių maši
nerija turi savas priemones judžių darymui. 
Kompanija, pelnas, direktoriai— yra vyriausi 
autoritetai judžių pramonėje. Jie išsprendžia 
ir turinį.

Vienok Odetso jud’s išėjo vienas iš geres
niųjų. Autoriaus statumas, karingumo ūpas, 
socialė tema judyje aiškiai pasiliko. Judis vaiz
duoja Chiniios žmonių kovas, svetimšalių le
nais viešpatavimą. Tačiaus liaudies sukilimai, 
kovos labai mažai matosi,* veik neaiškios. Iš 
kitos pusės, judis pilnas judinančių, stebinan
čių scenų.

Kaip pateko Odets į Hollywood? Jis buvo 
aktorius Teatro Grupėje (Theatre Group), ši 
organizacija priklauso prie kairiojo teatro ju
dėjimo. Per . ųjų porą metų Odets parašė 
kelis veikalus kairiųjų teatrui. Jo veikalai 
“Waiting for Lefty,” “Till The Day I Die”— 
visai radikališki, darbininkiški. Taip pat geri 
veikalai “Paradise Lost”, “Awake and Sing.”

Jauną rašytoją žymūs kritikai įvertino, kai
po talentingą dramaturgą kairiajame teatro 
judėjime. Jo veikalai su reikšme, su tikslu, 
vaizduojanti gyvenimą socialiai realistišką.

Odets iškilo kaipo radikalas jaunas dramatur
gas. O jis ir galėjo iškilti tik todėl, kad ėmėsi 
temų, kurias teikia nauja, bekylanti socialisti
nė gadynė. Kitaip sakant, revoliucinis, mark
sistinis judėjimas, jo filosofija iškėlė Odetsą.

Todėl Odetsą pastebėjo laikraščiai, kritikai. 
Jį pastebėjo ir judžių magnatai. Paramount 
kompanija pasiūlė Odetsui po $2,500.00 į sa
vaitę, su kuria jis padarė kontraktą rašyti 
“The General Died at Dawn.” Odetsas savo 
pasikalbėjime su spaudos reporteriais, išsireiš
kė, kad jisai ir pasilieka radikalu dramaturgu. 
Jis sutikęs dirbti Hollywoode, kad pasidarius 
ištekliaus tolimesniam jo darbui scenoj. Jis 
manė baigti rašyti ir pastatyti scenoje savo 
veikalą “The Silent Partner”, kuomet grįš iš 
Hollywood.

Tarpe rašytojų ir menininkų dažnai kalba
ma, jog didelės judžių kompanijos nuperka 
naujus talentus, kad jie negalėtų toliaus su
kurti gerų kūrinių visuomenės naudai. Ar taip 
bus ir su Odetsu, mes dar nežinome. Jis pasi
sakė, jog nesiduos būti papirktas. “Mano idė
jos bus galima dėti į paveikslą,” sakė Odetsas. 
Pastaruoju laiku mes neturime vėliausių žinių, 
ką šis talentingas autorius dabar veikia. Vei
kiausia greitai pamatysime.

Patekimas Odetso į judžius, jam mokėjimas 
net po $2,500.00 į savaitę, dar kartą parodo, 
kad naujas menas, revoliucinis menas yra aug- 
štai statomas. Kita vertus, būti revoliuciniu 
menininku yra ne pasižeminimas, bet garbė. 
Tie "artistai, dramaturgai, kurie mato naujas 
idėjas, yra geresni menininkai. Jie geresni to
dėl, kad įneša naują idėją, naują dvasią į savo 
kūrinius.

Lietuvių Liaudies Teatro Veikla
Lietuvių Liaudies Teatras (Brooklyne) jau 

pasiruošęs vaidinimui. Veikiausia bus pirmu 
kartu mūsų judėjime, kad spalio mėnesį, kuo
met laikas pradėti vaidinti, yra jau gatavai 
paruošta du veikalai vaidinimui—“Ant Be
dugnės Krašto” ir “Partizanai.” Bus ir dau
giau veikalėlių.

Iki šiol .pas mus būdavo taip, kuomet jau 
laikas turėti parengimus, tai renkama komisi
jos, j ieškoma veikalų ir pradedama mokintis. 
Tokią metodą sekant, negalima veikalai vai
dinti laiku, pradžioje sezono ir tinkamai susi- 
mokinti.

Antra, Lietuvių Liaudies Teatras yra orga-' 
nizacija, kuri turi savo susirinkimus, platų ko
mitetą, veikalų komisiją ir tt. Jos reikalus 
sprendžia atatinkami organai—komitetai, su
sirinkimai. Todėl Lietuvių Liaudies Teatro or
ganizaciniai pamatai yra visuomeniški.

Vaidinami veikalai L. L. T. nėra kokio nors 
vieno asmens parašyti, priimti, užgirti ir mo
kinami. Mūsų veikalus skiria pirmiausia ko
misija, komitetas ir narių susirinkimai užgi- 
ria. Mokytojas yra Jonas Valentis. Valentis 
yra scenos specialistas, profesionalas šioje sri
tyje. Jisai per daugelį metų lankė ir dar tebe- 
lanko čekovo mokyklos scenos kursus. Jonas 
Valentis prie Lietuvių Liaudies Teatro režisa
vimo pakviestas susirinkimo tarimu, o ne pa
vienių asmenų.

Tad žmonės, kurie leidžia įvairias kalbas ir 
bando kenkti L. L. T. darbui, neturi pamato. 
Lietuvių Liaudies Teatras suorganizuota tam, 
kad pagerinti mūsų sceną. Mokytojo lėšas pats 
Lietuvių Liaudies Teatras pasidengia. Todėl 
apielinkės ir vietinėm organizacijom veikalus 
bei visą programą Lietuvių Liaudies Teatras 
galės duoti visai už menką kainą. Kas norite 
gauti gerus ir gerai vaidinamus veikalus su
vaidinti, rašykite sekretoriui: P. Baranauskas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

'Menininkas.

Prašantiems Veikalo “Dvaro 
Bernas”

Jau gavau keletą laiškų su prašymais, kad 
prisiųsčiau veikalą “Dvaro Bernas”.

Taigi čia visiems atsakau, kad augščiau mi
nėto veikalo nesiųsiu niekam patol, pakol ne
bus suloštas Brooklyne. Veikalas atrodo geras, 
bet mano nuomonė gi tokia, kad naujas veika
las reikia pastatyti scenoje, pamatyti jo tikra 
vertė ir tik tada jį leisti ar neleisti svietan. 
Gi lošiant labai lengva nuspręsti veikalo ver
tė, todėl kad ne tik ką žodžiai išsireiškia, bet 
būna matyt judėjimas, artistiškumas ir kitoki 
dalykai. Taipgi sprendime dalyvauja šimtai 
žmonių.

Augščiau minėtas veikalas bus loštas Brook
lyne šių metų lapkričio mėnesį ir iki to laiko 
prašau visus palaukti su prašymais.

J, Juška.

Ei, Upeli!
Ei, upeli, vandeneli, 
Kur taip bėgi, skubiniesi? 
Ko nestoji pasilsėti?
Ką geni tu? Ką vejiesi?

Ką kelionėj esi matęs?
Ar gal kliūčių kur turėjęs?
Gal žinių tu daug nešiesi?
Gal daug naujo ko girdėjęs?

Ei, sustok čia, nors minutei, 
,Tark nors vieną man žodelį,—
Juk per svietą bekeliaudams, 
Daug tu matęs, miels upeli!

—Ne, nestosiu,—tarė šniokšdams,
' Krantą brau.kdams vandenėlis,—

Skubu bėgti į jūružę, 
Kelti didžių bangužėlių.

Daug skriaudų esu aš matęs, 
Matęs kraujo daug pralieto, 
Matęs vargšą kasdien raudant 
Per niekšystę seno svieto.

Todėl bėgu į juružę
Aš ir brolis ir kaimynas, 
Ten sujungsim didžią jėgą,— 
Bus galingas vandenynas!

Susitarę mes savyje,
Bangas kelsim nematytas!
Ir kaip matant senas svietas
Bus sugriautas, suardytas!

St. Jasilionis.

Petro Cvirkos Antras Romanas
ŽEMĖ MAITINTOJA, Romanas. Parašė Pet
ras Cvirka. Išleido Sakalas, Kaune. 290 pulp.

į Kaina 3,50 lt.
šis veikalas-rrraniras Petro Cvirkos stambes

nis veikalas (pirmasis buvo “Frankas Krū- 
kas”). Romanas vaizduoja naujakurių sunkų 
gyvenimą, skurdą.

Savanoris bežemis Juras Tarutis sugrįžta 
kariavęs ir apsiveda.su dvarioke Monika. Gau
na jis sklypą parceliuoto dvaro žemės ir pra
deda kurtis, taisytis pastovų gyvenimą, siektis 
laimingesnės buities. Dirba Juras su žmona 
sunkiai, vargsta, bet nebegali prasimušti pir
myn, pasišokėti aukštėliau, nes įsiskolina ban
kui ir dvarui ir nebepajėgia skolas atmokėti. 
Susilaukia Tarutis ir vaikų. Bet Kaziukas, tar
naudamas dvare susižeidžia ir dėlto numiršta; 
mergaitė negyva gema. Kai Tarutis bando iš
gauti iš dvarponio atlyginimą už vaiką, tai 
Jarmala (dvarponis) užveda bylą, reikalauda
mas sugrąžinti skolas. Tą patį padaro ir ban
kas ir, štai, susilaukia Juras ir varžytinių (li- 
citacijos). Del susirūpinimo ir persidirbimo, 
pagaliau, numiršta ir Monika. Pasilieka Juras 
Tarutis vienas.

“Dabar,—rašo Cvirka,—kai žemė pasiėmė 
Juro artimųjų kaulus, ji jam visai kitą, giles
nę prasmę atidengė. Ir jame atgimė meilė, ne 
pirmykštė vienišo rudnagio meilė dirvoms, 
daiginusioms gobšumą, bylas, nesantaikas del 
ežių, bet nauja, plati, gaivališka meilė, kuriai 
šildant—kada nors visų skurstančių rankos su
sijungs dideliam, bendringam darbui.

“Geresnės, prasmingesnės būties pasiilgimas 
budo ir augo visuose valstiečiuose. Del to Juro 
krūtinė prisipildė naujo džiaugsmo, naujų vil
čių.. ..”

Neabejotinai, Petras Cvirka yra gabus ra
šytojas, mokąs pavaizduoti gyvenimą, malo
niai, gražiai pavaizduoti. Deja, man išrodo, 
kad “žemė Maitintoja” perdaug siauro apėmio, 
neduoda visapusiškesnio paveikslo tos padė
ties, kurioj randasi Lietuvos naujakuriai. Vei
kale meškiškai pasitarnaujama ir pačiai demo
kratinei tvarkai, nes į Seimą (“žemė Maitin
toja” daug kalba apie prieš-fašistinius lai- 

.. kus Lietuvoj) reaguojama neigiamai, beviltiš
kai. Nepaisant to faktoĮ kad Seimai naujaku
riams ir bendrai darbo žmonėms nedavė to, 
ko turėjo duoti, o vis tik jie yra .kūr kas ver
tingesni už smetonišką fašistišką režimą. Bet 
autorius tų skirtumų niekur neparodo. Atpenč, 
kai jis bando gnaibyti šeiminę tvarką, o nieko 
neigiamo nepasakyti apie fašistinę—tai duoda
si blogas įspūdis.

Gal' tas romano apėmio siaurumas išeina iš 
to, kad autorius, anot jo paties, rašė apie kai
mą, kuriame jis gyvena ir net .kai kurių “per
sonažų vardai ir pavardės... nepakeisti.”

Buvo skelbta, kad “žemė Maitintoja” bus 
išversta rusų kalbon ir Gosizdato, Maskvoje, 
išleista, šitų žodžių rašytojas mano, geriau 
būtų palaukus na kad ir trečiojo P. Cvirkos 
romano. Nadyras.

Argentinos Lietuvių Liaudies Te
atras Žengia Pirmyn

šeši metai atgal, būrelis draugų tvėrė Ar
gentinos lietuvių “Liaudies Teatrą”. Jį tver
dami, jie statėsi sau už tikslą Buenos Aires 
lietuviams karts nuo karto suvaidinti gyvenimo 
vaizdų, kad paįvairinus nuobodų darbininkų 
gyvenimą ir pakėlus jų kultūros laipsnį. Jie 
jį tverdami tikėjosi, kad jis augs, plėtosis, bet 
tik svajotojas būtų galėjęs pasakyti, kad še
šių metų bėgyje jis užaugs į tokią milžinišką 
teatro organizaciją.

Toks smarkus Liaudies Teatro augimas yra 
kuo aiškiausis liudytojas, kad jis yra geru ke
liu vedamas. Nors Liaudies Teatro augimui 
daug trukdė įvairių spalvų Argentinos lietuvių 
“tautininkai” su neprašoma savo propaganda, 
apšaukdami Liaudies Teatrą “sektantų grupe
le,” kas daug kenkė Liaudies Teatro populia
rumui, bet teisingas ir populiarus L. Teatro 
veikimas sulaužė visus neteisingus ant jo už- 
metinėjimus ir dabar, gaudamas kas kart vis 
daugiau narių, daugiau jėgų ir populiarumo, 
žengia milžino žingsniais pirmyn.

Liaudies Teatro tikslas Argentinoje jau yra 
žinoma visiems—duoti Argentinos lietuviams 
kultūrinių parengimų, vakarų, ir visokiais me
no būdais skleisti apšvietą ir kultūrą Argen
tinos lietuvių išeivijoje. Liaudies Teatras—tai 
yra proletarinio meno dalis. Proletarinio meno 
svarba yra labai didelė. Be meno darbininkas 
negali apsieiti, ir jeigu mes neturėsime savo— 
darbininkiško meno, tada turėsime naudotis 
buržuaziniu menu, turėsime gerti tuos nuodus, 
kuriais yra persisunkęs buržuazinis menas.

Darbininkas, per visą dieną sunkiai dirbęs 
fabrike, grįžęs iš darbo, turi kur nors nueiti, 
turi kuom nors užimti savo mintis ir praleisti 
laiką, tad nors kartą į savaitę ar nors į mėne
sį eina į teatrą, kiną ar kur kitur. Ypač jau
nimas, sulaukęs šeštadienio ar sekmadienio, 
jokiu būdu nenusėdės namie. Skaudu matyti 
tiek daug jaunų darbininkų, kurie nyksta pa
mažu, ar tai užsidarę namuos, po sunkių savo 
darbo valandų, ar tai naikinant savo sveikatą 
karčiamose ar bjauriose kavinėse, o retkarčiais 
kinuose ar teatruose pavargusiomis savo aki
mis žiūri kaip choristės žargosi nuogom šlau
nim, ar tai klausantis farsantų kvailų tauški
mų, visa tai augščiausis išsireiškimas buržu
azinio meno. Matant tą skaudų reginį, dingsta 
visos abejonės ir nerangumas dirbti proleta
riniam mene. Proletarinis menas reikalingas, 
kad išgelbėjus tuos jaunus ir brangius vyrus 
nuo moralinio pagedimo, J<ad juos išauklėjus 
naudingais bendram darbui, bendram siekimui 
tų, kurie nori būti laisvi ir vienodai naudotis 
žmogaus teisėmis.

Argentinos lietuviams darbininkams teatro 
klausimas jau veik išrištas. Beveik kas antras 
šeštadienis Liaudies.Teatras rengia, vakarus su 
vaidinimais. Bet tas dar nepasako, kad jau nė
ra reikalo plėsti Argentinos lietuvių meno vei
kimą. Meno klausimas yra platus, o darbas dar 
platesnis. Argentinos lietuvių meno dirvonai 
dar daug reikės arti, akėti, kad pasivijus kul
tūringųjų tautų meno laipsnį, o kad tą pada
rius, tad turime dirbti, sutraukti į Liaudies 
Teatrą visas pažangiąsias Arg. lietuvių jėgas 
ir bendromis mintimis, bendromis jėgomis 
stumti tą kilnų darbą pirmyn.

Liaudies Teatras savo darbais yra užsitar
navęs rimto pasitikėjimo iš Argentinos lietu
vių visuomenės. Jo kultūriniai atsiekimai ne
ginčijami. Liaudies Teatras atidarė visiems 
laisvą nemokamą biblioteką, per trumpą savo 
gyvavimą sugebėjo sugrupuoti apie save dide
lį skaičių narių, sugebėjo suvaidinti daugybę 
kultūrinių ir pamokinančių veikalų ir įrodė 
Argentinos lietuvių masėms, kad darbininkai, 
jeigu tik nori, gali ir sugeba atlikti didžiau
sius darbus.

Tad Liaudies Teatro laimėjimai lai būna pa
skatinimas visiems lietuviams darbininkams 
žengti kultūros keliu.

Lai būna paskatinimas visai pažangiajai lie- 
tuvijai stoti į proletarinio meno darbuotojų 
eiles, stoti į darbą kėlimui ir ugdymui ateities 
meno—darbininkų meno.

D. Renas.

Viešas Knygynas, Kaipo 
Apšvietos Centras*

Visose Suv. Valstijų daly
se, vieši knygynai pilnai už
imtos vietos. Jų skaitymui 
kambariai prisigrūdę. Knygų 
vartojimas vis auga. Susirin
kimų kambariai vartojami va
karinėms klasėms (už dyką) 
visokioms prakalboms ir dis
kusijoms. Patarimų skyriai 
žengia pirmyn.

Beveik kiekvienas Ameriko
je knygynas Šiandien gali 
teikti informacijų apie kny
gas, kurios žmonėms yra rei
kalingos paskirtam darbui, 
apie skaitymo kursus, apie vi
sokius bėgančius dalykus ir 
kitus reikalus.

Mažuose knygynuose, skai
tytojas gali pats kreiptis prie 
lentynų, kur knygos laikomos 
ir peržiūrėti, katras tik kny
gas jis nori. Bet kartais jis 
pats negali pasirinkti jam ge
riausią knygą. Jeigu jį inte
resuoja ypatinga problema, jis 
gal nežino, kad apart knygų 
apie tą dalyką, įvairūs maga
zinai irgi apie tai rašo. Apsi- 
pažint su subjektu yra geriau
sia sistematiškai tą darbą pra
dėti ir sunku net apsipažinu- 
siam skaitytojui pasirinkt jam 
“svarbiausias knygas”. Įvairių 
dirvų specialistai pagamino 
“reader’s guides”, kurias bile 
kas gali paskaityti. Nepaisant 
koks dalykas interesuoja žmo
gų^ Jis gali rasti knygų ir 
straipsnių apie tai knygyne.

Daug knygynų turi svetimų, 
kalbų knygų departmentus. 
Taipgi čia galima rasti viso
kių informacijų apie pilietys- 
tę ir panašius dalykus, kurie 
visi yra išdėstyti lengvoje kny
goje anglų kalboje ir kaip tik 
pritaikinti sveitmtaučiams.

Daug žmonių kreipiasi prie 
knygynų tik pasiskolinti kny
gų arba dėlto, kad yra labai 
linksma vieta praleisti kelias 
valandas. Bet jie greitai apsi- 
pažįsta su viskuom knygyne ir 
neužilgo tampa kuo geriausi 
knygynų rėmėjai.

F.L.I.S.

J. S. BACH’AS BROOKLYNE
Aido Choras, vadovaujamas B. šalinaitės, 

šiemet, spal. 4 d., sudainuos garsaus vokiečių 
muzikos genijaus, J. S. Bach’o, kantatą, vadi
namą “Kavos Kantata.” žodžius šiam puikiam 
kūriniui lietuvių kalbon vertė Jonas Kaškaitis

Ištikrųjų, tai bus tikra muzikos pažiba. Mo
kytoja, choras ir solistai deda didžiausių pas
tangų veikalo tinkamam perstatymui.

Brooklyniečiai lietuviai pirmu kartu išgirs 
“Kavos Kantatą” Aido Choro metinėj pramo-

Youngstown, Ohio.
Nepaprastai Svarbi Naujiena 

Lietuviams

Rugsėjo 24 d. Youngstowne 
bus ir kalbės drg. Earl Brow- 
deris, Komunistų Partijos kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Tai tikrai nepa
prastas įvykis šiame mieste. 
Jis kalbės Central Auditoriu- 
me 7 :30 vai. vakare. Taip pat 
šiame masiniame susirinkime 
kalbės drg. Joe Dallet, komu
nistų kandidatas į kongresma- 
nus.

O paskui, 10:45 vai. vaka
re drg. Browderis kalbės per 
radio iš stoties WKBN. Jo 
prakalbos tema bus: “Specia- 
lis pranešimas plieno darbi
ninkams ir unijistams Maho
ning Valley”.

Raginame visus Youngs
town lietuvius dalyvauti masi
niam susirinkime, kuriame 
Browderis kalbės ir paskui at
sisukti radio ir pasiklausyti jo 
prakalbos.

Komitetas.

Neužimtam žemės sklypely
je ties Wortman ir Sheridan 
Avės., East New Yorke, rasta 
augant marijuana žolių, iš ko 
daroma narkotikai. Detekty
vai išrovė 10 svarų tų žolių.

apsiveda.su
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PASAULINES ŽINIOS
Amerika Laikys Būrį 

Karo Laivų Europoje
WASHINGTON. — Ke- 

lios dienos atgal Amerikos 
valdžia žadėjo atšaukti sa
vo karo laivus iš Ispanijos 
pakraščių. Bet rugsėjo 16 
d. nutarė nuolat palaikyt 
būrį Jungtinių Valstijų ka
ro laivų Europos vandeny
se. Tai, girdi, todėl, kad 
Europoj išsivysto vis pavo
jingesnė karinė padėtis.

Austrija ir Vengrija
Kuždasi su Mussoliniu
ROMA. — Rengiasi atva

žiuot pas Mussolinį pasitart 
Austrijos ir Vengrijos už
sienių reikalų ministerial, 
kaip sako, “vidurinės Euro
pos klausimais.”

Bet suprantama, kad fa
šistinių šalių karinis blokas 
prieš Sovietų Sąjungą bus 
vienas iš svarbiausių die
notvarkės dalykų.

Senas Farmerys Geriau
sias “Spellintojas”

TOPEKA, Kansas. — 78 
metų senis farmerys J. M. 
Palmer laimėjo silebizavimo 
(spelling) varžytines. Nors 
jis nebuvo lankęs net vidu
rinės mokyklos, bet pasiro
dė geresnis “spellintojas” ir 
už baigusius kolegijas.

Prancūzų Audyklos Direkto
rius Šaudė j Pikietus

LILLE, Francija. — Au
dyklos direktorius Jean

Therry šovė iš revolverio į 
streiko pikietininkus. Poli
cija suėmė 6 šautuvus ir ke
liolika revolverių, kuriuos 
rado paslėptus jo audykloj. 
Jis jau pirmiau buvo teis
man paduotas už nušovimą 
vieno darbininko laike de
monstracijos, bet tada liko

Anarchistų Valdžia Santan- 
deryj, Ispanijoje

H E N D A YE, Franc. — 
Pranešama, kad ispanų an
archistai paėmė visą val
džią į savo rankas Santan- 
deryj, prieplaukos mieste, 
šiauriniame p a k r a š t y je. 
Vietoj policijos, jie pastatė 
ginkluotus d a r b i n i n kus 
tvarkai prižiūrėt.

Anarchistai Santanderyj 
užgrobė privačius radio pri
imtuvus, idant fašistai iš 
lauko pusės negalėtų duot 
slaptų patvarkymų savo sė
brams užsilikusiems San
tanderyj.

Fašistai skelbia, būk an
archistai vedą į kapines ir 
masiniai šaudą fašistinius 
imtinius.

Fašistai Sušaudė Francijos 
Pilietį Isp. Morokkoj

TANGIER. — Fašistai Is
paniškoj Morokkoj sušaudė 
vieną Francijos pilietį. 
Francūzų valdžia del to 
protestuoja ir reikalauja, 
kad fašistai atsiprašytų ir 
atlygintų už jo gyvybę. Jei
gu fašistai nepatenkins šių 
reikalavimų, tai Francija 
visai uždarysianti rubežių 
tarp Francūziškos ir Ispa
niškos Morokkos.

Philadelphia, Pa. Binghamton, N. Y.
Susirgo Gera Draugė

Po “Laisvės” pikniko sun
kiai susirgo draugė Domicėlė 
Lesčienė. “Laisvės” piknike 
dar dirbo, bet jau skundėsi, 
kad prastai jaučiasi.

Ji randasi General Hospi-

Gražiai pavykęs jaunuolių 
išvažiavimas.

13 d. rugsėjo įvyko LDS 
jaunuolių kuopos išvažiavimas 
į Strolio farmą. Išvažiavimas 
gražiai pavyko. Ir diena pasi
taikė nebloga, ir svečių šuva--

tai, Women’s Dept. Lankyto- žiavo apsčiai—net apie 30 au-

-------- ---------- ... —r
Pagiegala, prisimindamas rei
kalą vykinti pereito LDS Sei
mo tarimus — auginti LDS ei
les.

Temstant vakarui, smagi 
publika skirstėsi su vilčia vėl 
pasimatyti jaunuolių parengi
me netolimoj ateity. J.

Pareiškimas Išsigi
mėliam

Buvo laikai, kada Trockis, 
Zinovjevas ir Kamenevas bu
vo autoritetai. Tai buvo tais 
laikais, kada jie ėjo su darbo 
žmonių klase. O dabar kaip 
tik atbulai. Tie vardai iššau
kia pas visus laisvę mylinčius 
žmones neapykantą ir pasipik-, 
tinimą.

Paskutinis tos šaikos tero
ristinis žygis nutraukė nuo jų 
veidų pardavikiškas maskas. 
Jie patys save išdavė. Pasiro
dė, kokį kruviną darbą jie no
rėjo atlikti. Jie prisipažino, 
kad jų šaikos pasiųstas žmog
žudys nužudė draugą Kirovą. 
Jie prisipažino, kad jie orga
nizavosi nužudyti draugus 
Staliną, Vorošilovą, Kagano- 
vičių, ždaną ir kitus komunis
tų vadus. Jie kėsinosi nužu
dyti daugiausia pasišventusius 
draugus statyme socializmo.

Mirė Leninas, bet gyvuoja 
leninizmas. Būtų, užmušę Sta-
liną, jo vieton būtų stojęs ki
tas vadas, vienok stalinizmo 
teroristai nebūtų užmušę. 
Kontr-revoliucionieriai troc- 
kistai būtų bandę su pagelba 
užsienio fašistų ir rusų balt- 
gvardiečių užpulti darbininkų 
tėvynę ir ją sunaikinti. Bet 
jiems nepavyko, jie prilipo 
liepto galą ir skaudžiai užmo
kėjo už savo kruvinus darbus 
ir tikslus.

Man, kaipp sūnui darbo 
žmonių klasės, yra nepaken
čiami visi trockistai, kur jie
nebūtų ir kas jie nebūtų.

Lai gyvuoja didi Sovietų 
Sąjunga!

Lai gyvuoja viso pasaulio 
Komunistų Partijos ir jų išti
kimi vadai su drg. Stalinu 
priešakyje!

J. Wizbor.

Didelis Išvažiavimas
Su dainomis ir prakalbomis. Dainuos 4 Conn. Valstijos darbininkiški chorai

Rengia Lietuvių Darbininkiškos Organizacijos Naudai Vietos Darbininkiško Judėjimo. 
Dalis pelno teks Conn, valstijos Dark Org. apskričiams.

Įvyks Nedėliok 20 d* Rugsejo-Sept*, 1936

Bridgeport jaunuolių choras, kuris dalyvaus šioj programoj
B—----- ---------------------------------——------ —----------- ——«

Ištisa programa yra sekama: Dalyvaus Laisvės Choras iš Hartford; Vilijos 
Choras iš Wateibury; Jaunuolių Choras iš Bridgeport; Daina Choras iš New 

Haven, ir kalbės vienas iš “Laisvės” redaktorių.

PIKNIKAS BUS LIETUVIŲ DARŽE
Už Lakewood Ežero. Waterbury, ’ Conn. Pradžia 12 vai. dieną
GRIEŠ MERRY MAKERS ORKESTRĄ. ĮŽANGA 25c ASMENIUI

t ;

Širdingai užkviečia visus ir visa's—KOMITETAS/

TeL TRObridg* 03SS A

Dr. John Repshis
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

jai galite matyti ją sekamo
mis valandomis: sekmadie
niais, antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 3 iki 4 vai. po 
pietų; pirmadiniais, trečiadie
niais ir penktadieniais—nuo 
6:30 iki 7:30 vai. vakare.

Draugės ir draugai, aš pra
šau, kam laikas pavėlina, at
lankykite draugę Lesčienę.

J. S. Rainys.

San Francisco, Calif.
Rugsėjo 7 d. įvyko istoriškas 

San Francisco darbininkų La
bor Day paradas. Nors aš jau 
gyvenu Amerikoje nuo 1914 
metų, bet tokios milžiniškos 
darbininkų demonstracijos ne
buvau matęs. O dabar savo aki
mis pamačiau. Netgi fašisto 
Hearsto “Examiner” pripažino, 
kad paradavo 60,000 unijistų. 
Bet ištikrųjų demonstracijoj 
dalyvavo nuo 80,000 iki 100,- 
000 darbininkų.

Demonstracija prasidėjo 10 
vai. ryte ir tęsėsi iki 2 vai. po 
pietų. Ypatingai kovingai pa
sirodė jūrininkai. Juos negalėjo 
pralenkti. Mat, jūrininkai yra 
puikiai organizuoti. Man teko 
kalbėtis su longšiormenu darbi-

tomobilių. žymėtina, kad mūs 
jaunuoliai suįdomina svečius 
ir iš toliau. Čia dalyvavo ir 
serantoniečiai Antanaičiai ir 
vežimas jaunuolių iš Roches- 
terio. Be šokių ir įvairių žai
slų pievoje, kuopos sekretorius 
Stanley Žvirblis pasakė bran
džią prakalbėlę apie savo kuo
pos įsikūrimą, jos darbuotę 
ilfi šiol ir pasibriežtus darbus 
ateičiai. Jis kalbėjo lietuvių 
publikai dar pirmu sykiu, bet 
gana nuosekliai, sugabiai. Be 
jo, trumpai kalbėjo ir seran- 
tonietis Antanaitis, džiaugda
masis jaunuolių veikla ir reikš
damas reikalą senesniųjų pa
ramos jaunuoliams. Rocheste- 
rietis Andersonas taip pat pa
žymėjo Rochesterio jaunuolių 
pasiryžimą organizuotis ir 
kiek galima bendradarbiauti 
su binghamtoniečiais, apsimai
nant scenos vaidmenimis, pro
gramų pildymais ir persiėmi- 
mais sporto žaismėse; jis 
sveikino binghamtoniečius nuo 
Rochesterio jaunimo. Kelis žo
džius tarė ir vietinės suaugu
sių LDS kuopos pirmininkas

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų—• 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite, išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
?grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
ūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs

ti dar kitą dieną? Valandos: Šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

pro Hearsto laikr. namą, ga
lingu balsū baubė, išreikšdami 
savo pasipiktinimą tam fašistui.

278 Harvard St^ 
kampas Inman SL, 
arti CenraI SkvSro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniaim 

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familjjų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Tek: Glenmore 5-6191

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

25c
15c

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
f

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų,* Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

Į tt. Puikus steičius su naujau- 
! šiai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 3847

ninku Wm. B., kuris jau ilgus 
metus tame darbe dirba. Jis 
man sakė, kad prieš 1934 metų 
streiką teuždirbdavo nuo $14 
iki $18 į savaitę, bet po 1934 
metų streiko pradėjo uždirbti 
po $45. Tai labai didelis skirtu
mas. štai kodėl jūrininkai taip 
energingai ir kovingai gina sa
vo savo teises.

Demonstrantai^ praeidami
L,

Taip pat demonstrantai smar
kiai išreiškė solidarumą strei
kuojančioms F. W. Woolworth 
tenštorio darbininkėms. Tos 
darbininkės reikalauja algų pa
kėlimo ir žmoniškesnių darbo 
sąlygų. Joms mokėdavo tiktai 
po $2 ar $3 į savaitę. Tai ar
gi gali darbininkė pragyventi iš 
tokios algos?

Sužeista širdis.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsnmdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan A ve.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

I
Tel. Starg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligą, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan Ėjimo Nesveikumų,, kaipo 
skausme ir nesmagumo priežasčių. 
Gydomą Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
Reumatiški keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.
Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 
bandymai, X-spinduliai, Serumų 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr.LZINS—

Iš- 
ir

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

.Valandos—» A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 1 P. M.

MES KALBAM LIETUVIŠKAI,

; Balius su Programa
I

Rengia Liet. Darb. Susivienijimo 3-čias Apskr.

Nedėlioj, 20 d. Rugsčjo-Sept, 1936
408 Court St. Elizabeth, N. J.
Pradžia 5 vai. vakaro Įžanga 25 centai.

Programą išpildys Bangos Choras; 
solo dainuos Dorothy Šidlauskaitė. 
Taipgi bus ir jaunuolių iš Newarko.

Kadangi tą dieną bus LDS. 3-čio apskričio konfe
rencija tai bus daug delegatų ir svečių iš New Yorko 
ir New Jersey. Po konferencijos prasidės šokiai ir 
programa. Visi Elizabethiečiai ir kitų miestų lietuviai 
širdingai esate kviečiami dalyvaut šiame LDS. 3-čio 
Apskričio parengime. širdingai kviečia Komitetas.

KP NAUJOJE VIETOJE? ja

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

GARSINKITE^ “LAISVĖJE”""



Puslapis Penktas LAISVĖ šeštad., Rugsėjo 19, 1936
t

Haverhill, Mass.
Margumynai,

Rugsėjo 5 d. nelaimė patiko 
du lietuviu, būtent A. Paltana
vičių ir Joną Kancevičių. Va
žiavo mašina ir įvažiavo į me
dį. Nuvežtas ligonbutin Kan- 
cevičius mirė už devynių va
landų. Paltanavičius sužeistas 
ne sunkiai.

Velionis Kancevičius 10 me
tų atgal buvo sunkiai sužeis
tas, neteko abiejų kojų. Buvo 
tik 30 metų amžiaus.

žodis del keturių miestų, pi
kniko. Draugai, kurie turite ti- 
kietus, tai nelaikykite pas sa
ve, bet pardavinėkite. Turime 
sudaryti iš Haverhill mažiau
sia du busu. Jeigu visi gerai 
pasidarbuosime, t a i turėsime 
geras pasekmes.

nį pikniką, kuris mūsų kuo
pai ir kitoms kuopoms^ kurios 
bendrai rengė, davė apščiai 
pelno. Praktika paskatino ir 
jau rengiamės surengti tarp
tautinį balių, bendrai lietuviai, 
lenkai ir rusai, žinoma, pro
gresyviai.

šiame kuopos susirinkime, 
rodos, ko ne visi nariai pasi- 
mokėjo į ALDLD savo metines 
duokles.

Senas Pijus.

kandidatų, kuomet balsuosite. 
Kiekvienas balsas bus prieš 
karą ir fašizmą.

ALDLD 11 kuopos koresp.,
J. M. Lukas.

Nazareth, Pa.

Worcester, Mass.

Draužai, susimildami, mes
kime šalin ypatiškumus, sto
kime prie darbo šitokiam svar
biam momente. Verbuokime 
naujus narius į Literatūros 
Draugiją, į Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą, į Komu
nistų Partiją, į Darbininkų 
Susivienijimą ir kitas organi
zacijas. Nesakykime, kad ne
galima naujų narių gauti. Aš 
į mėnesį laiko gavau keturis 
narius į Literatūros Draugiją.

J. K.

Paterson, N. J.
ALDLD 84 kp. įvykusiam 

susirinkime, 13 d. rugsėjo, ga
na plačiai ir nuodugniai ap
kalbėta bėgamieji darbininkų 
klasės reikalai, ypatingai daug 
kalbėta apie Ispanijos kovą 
prieš fašizmą, apie Komunis
tų Partijos rinkimų vajų, apie 
“Laisvės” vajų ir tt.

Nutarta, kad 84 kp. ragintų, 
kad taip vadinama vietinio 
bendro fronto komisija ūmai 
imtųsi už darbo — sušaukti? 
vietos draugijų atstovų konfe
renciją, kad ūmai surengti 
prakalbas ir parinkti aukų pa- 
gelbai Ispanijos kovotojams 
prieš fašizmą.

Kuopa iš savo iždo nutarė 
paaukoti Ispanijos kovotojams 
$5, į Agitacijos Fondą $5, ir 
Komunistų Partijos kampani
jai išleistus certifikatais pa
pirko 2 serijas, knygeles už 
$10.00.

Kuopa išrinko drg. J. Ma- 
tačiūną, gana gerą vajininką, 
darbuotis “Laisvės” vajaus 
metu skleidime apšvietos. 
Kuopa iš savo iždo skiria drg. 
J. M. dovaną $5 vertės. Ta- 
čiaus yra kiekvieno draugo pa
reiga platinti darbininkišką 
apšvietą — užrašinėti dien
raščius ir tt.

Kadangi kuopoje yra kele
tas gana gerų knygų, kaip 
“Povilas Jurka”, “Mortos Vil
kienės Divorsas” ir kiti ALD 
LD leidiniai, tai naujai užsira
šiusieji “Laisvę” gaus kelių 
dolerių vertės knygą.

Nesenai turėjome tarptauti

Iš ALDLD 11 Kuopos 
Susirinkimo

Šis susirinkimas turėjo būti 
šaukiamas net antru kartu 
kol įvyko. Tai labai negerai, 
draugai, taip nepaisyti. Visi 
žinot, kad mūsų susirinkimai 
įvyksta ketvirtą šventadienį 
10:30 vai. ryte kiekvieno mė
nesio. Centras paskelbė, kad 
Worcesteris yra pasilikęs ne
garbingoj vietoj už neprisiun- 
timą duoklių. Dar daug drau
gų yra nepasimokėję už šiuos 
metus. O knyga jau gatava 
ir tuoj aplaikysit. Nepamirš
kite, ateinantis susirinkimas 
įvyks 27 d. rugsėjo, 29 Endi
cott St., tuo pat laiku iš ryto.

Organizatorius, draugas Ja
nulis, išdavė raportą iš veiki
mo komiteto pikniko, nes ant 
jo rankų buvo palikta svarbes
nieji darbai per V. K. Pasek
mių nebuvo galima sužinoti, 
nes dar atskaitą nespėjo pa
daryti. Jo raportas priimtas. 
Kažin kur dingo mūsų atsto
vai iš Veikimo Komiteto, kad 
neateina išduoti raportą?

Aplaikytas laiškas ir 4 kny
gutės kuponų vertės $20.00 rė
mimui rinkimų Kom. Partijos. 
Nutarta $10.00 tuoj pasiųsti, 
o likusius vėliau.

I*ikos išrinkti draugai D. 
Jusius ir P. Plokštis į Kom. 
Partijos rinkimų kampanijos 
tarptautinį komitetą. Likos iš
rinkta du draugai, kad atlan
kytų sergantį draugą Grab- 
liauską, mūsų kuopos narį ir 
nuoširdų veikėją. Šis susirinki
mas sumetė $1.25, kad nu
siuntus jam dovaną.

Draugas Grabliauskas perei
tą žiemą laike streiko, būda
mas ant pikieto linijos, iš di
delio nuovargio ir peršalimo 
sunkiai susirgo ir dabar dar 
serga. Mes linkim draugui 
greito pasveikimo.

9 d. rugsėjo pas mus kalbė
jo drg. Fordas, Kom. Partijos 
kandidatas į vice-prezidentus. 
Nors buvo gerai išgarsinta, 
bet žmonių galėjo būti dau
giau. Aukų svetainėj buvo 
sumesta 70 dolerių su centais. 
Drg. Fordas pasakė gerą kal
bą, išdėstydamas visų partijų 
programą ir jų kandidatus 
taip numaskavo, kad girdėję 
jo kalbą, pažino priešus ir 
draugus darbininkų klasės.

Prieš kalbėsiant svetainėj, 
drg. Fordas kalbėjo ir per ra
dio. Jo kalbą visi giria, kas 
tik girdėjo..

Visi lietuviai piliečiai nepa
mirškite darbininkų klasės

Pirmiau rašiau “Laisvėje”, 
kad cemento išdirbystėje orga
nizuojasi unija. Dabar pradė
jo smarkiau organizuotis. Pen
na Dixie No. 6 dirbtuvėje, ku
ri randasi Bath, Pa., darbinin
kai jau susiorganizavo į A. F. 
Cement uniją ant 97 nuoš., ir 
pradėjo stipriai pikietuoti No. 
5 ir No. 4 dirbtuves nuo rug
sėjo 12 d.

Taip pat rašiau, kad čionai 
darbininkai buvo vaišinami 
piknikais ir alum, kad jie būtų 
bosams geri. Apie tuzinas ske- 
bų dirba nuo rugsėjo 12 d. ir 
iki šiol neina į streiką. Strei- 
kierių pikietas neleidžia jiems 
maisto įgabenti. Kompanijos 
daktaras, tankiai važiuodamas 
į dirbtuvę, išmugeliavo vieną 
kitą skebą—nesusipratusį dar
bininką. Streikieriai tai pas
tebėjo ir kažin kas paleido ak
menį į daktaro automobilių, 
žinoma, pataikė ir daktarui. 
Uždraudė važinėti į dirbtuvę 

j ir sako, “kurie serga, lai eina 
fnamo.” Streikieriai mano, kad 
jie greitai sustos skebavę, nes 
jiems trūksta visko. Sako, jog 
skebai nedirbą viduje, tik pe
čius kūrena, kad dūmai rūktų.

bet to prasto svietelio tai bu
vo permažai.

Matyt, vietiniai tautininkai 
savo tarpe ir nesusitaiko, nes 
pp. Žiugžda, Kralikauskas ir 
kiti, visą dieną buvo ant Pa
langos Juzės pikniko.

Trečias piknikas buvo Cran
ford, N. J. Ten draugai ir 
draugės elizabethiečiai Ban
gos Choro nariai turėjo savo 
draugišką pikniką užbaigi
mui vasarinio sezono.

Well, draugai, vasarinis se
zonas pasibaigė, ką darysime 
parėję iš parkų į svetaines 
žiemos sezone ? Planus darant 
jau girdėjau. ALDLD kp. jau 
svarstė, kad Newarko meni
ninkai pirmiausiai savo spėko
mis turi susimokinti ir sulošti 
geriausį veikalą pagal savo iš
galę. Tą atlikę turi rūpintis 
parsitraukti iš Brooklyno ar 
kitur, jei ten draugai turi su- 
simokinę, gerą ir mūsų aplin
kybėm prieinamą veikalą.

Tas darbas pavestas žy
miam menininkui J. Miškeliū- 
nui. Ir reikia tikėtis, kad dar
bas bus atliktas, nes apsiėmęs 
draugas kaip tik tam darbui 
ir tinkamas.

Teko patirti, kad užsidarė 
skrybėlinė sapa. Toj dirbtuvėj 
mašinistų departamentą suda
rė vieni lietuviai su lietuvių 
formanu J. Abromavičių. Gai
la, kad jie visi neteks darbo, 
turės išsiskirstyti ir prakaituo
ti, kur suras kitą. Visi jie pir
meiviai žmonės. Ignas.

LICENSES
BEER WINE

Wholesale
LIQUOR 
Retails

that License No.NOTICE is hereby iri ven ----- -----
A 10397 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Smith Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JERRY MURPHY
223 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10407 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the- Alcoholic. Beverage Control Law at 
191 Smith Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM MASS 
AL'S CUT RATE MARKET

191 Smith Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 4259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 70 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE LEIDEMER
159 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.

under 75

of

Y.

ketvirtadienį, 7:45 vai. vak., Lietuvių 
Svet., 315 Clinton St. įžanga tiktai 
25c suaugusiems, vaikams iki 12 me
tų 10c. Judžio titulas “Red Army 
Days,” (Raudonosios Armijos Die
nos).

Antras iš eilės F. S. U. “movies” 
įvyks ketvirtadienį, spalio 22, taip 
pat viršminėtoj svetainėj, pradžia 
7:45 vai. vak. Bus rodoma “Three 
Women” (Trys Moterys). Įžanga 25c 
suaugusiems ir 10c vaikams.

Trečia F. S. U. “movies” įvyks 
penktadienį, lapkričio 20, viršminėtoj 
svetainėj, pradžia 7:45 vai. vak. Įžan
ga ta pati. Beje, prie įžangos tikietų 
bus duodama dovanos. Judžio titu
las “We are from - Kronstadt” (Mes 
esame iš Kronštadto.”

F. S. U. rengia dar 2 Sovietų 
džius, kurie įvyks gruodžio 18 
sausio 15. Vardai bus pranešti 
liau. Prašome įsitėmyti dienas
nieko kito nerengti, nes pakenksit 
draugijai. “Laisvėje” bus pranešta

apie ateinančius judžius. — F. S. U.
Reporteris. (220-222)

B B

ju- 
ir 

vė- 
ir

NOTICE is hereby given that License 
No. A- 10446 has been issued to the 
undersigned to sell beer at retail un-j 
der Section 75 of the Alcoholic Beve
rage Control Law at 227 Wilson Ave., * 
Borough of Brooklyn, County of. 
Kings, to be consumed off the pre- ■ 
inises.

HENRY RUDOLF
227 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR ĖJ-

Telefonas: Humboldt 2-7964

SO. BOSTON, MASS- 
DIDELIS IR UKKSMAS BANKIETAS
{engia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisves” Naudai

Subatoje, 3 Dieną Spalio (October), 
LIETUVIŲ SALĖJE

E ir Silver Sts. South Boston

GERBIAMIEJI:— Visus širdingai kviečiame ateiti į 
šį puikų bankietą pasilinksminti ir sykiu paremti geriausį 
darbininkų dienraštį “Laisvę”, kuri ištikimai kovoja už 
darbo žmonių reikalus. Bankietas bus labai puikus. Gra- 
jis geros orkestros ir šokiai bus abiejose svetainėse. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Užtikrinam smagiausi laiką vi
siems—jauniems ir seniems. Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus.
7 Vali Vakare Kviečia Rengėjai.

Pirmu kartu istorijoje ce
mento darbininkai pradėjo 
bruzdėti ir pasirodė neblogi 
kovotojai. Pikietuoti pusėti
nai sunku, kad dirbtuvės labai 
didelės. Bet darbininkai yra 
budrūs. Jie žino visus kelius.

Čionai randasi ir daugiau 
cemento dirbtuvių, kurios bus 
organizuojamos į uniją, žin- 
geidu būt matyti “Laisvėje” iš 
kitų miestų apie cemento dar
bininkų gyvenimą. Atsiliepki
te per “Laisvę”.

Kokios pasekmės čia bus to
liau, greitai parašysiu.

F. B.

Newark, N. J.
Pereitą nedėldienį, rugs. 13 

d., užbaigėme vasarinį pikni
kų sezoną.

Tą nedėldienį mūsų apylin
kėj buvo 3 piknikai. Palangos 
Juzės Draugijos piknikas įvy
ko Kennilworth, N. J. Iš sykio 
atrodė, kad piknikas bus labai 
mažas, nes oras buvo debesuo
tas ir atrodė, kad bile kada 
gali pradėti lyti. Pavakariu 
oras biskį prasiblaivė ir pikni
kas pasidarė vidutinis. Ta
riaus, kaip tokios didelės drau
gijos, jis buvo permažas. šiaip 
piknikas buvo geras ir links
mas ir duos apie pusę šimto 
pelno.

Reikia pastebėti, kad pas
taruoju laiku Pal. Juzės Drau
gijai nepergeriausiai sekasi 
su parengimais. Jos parengi
mai nėra taip skaitlingi, kaip 
jie turėtų būti ir kaip jie bū
davo pirmiau.

Mat, laike depresijos, drau
gija savo nariams davė viso
kius palengvinimus ir paliuo- 
savimus nuo įvairių draugijos 
pareigų. Ir dabar didžiuma 
narių taip priprato, kad drau
gijos parengimų visai nepaiso. 
O kokios nors iš draugijos pa- 
gelbos, tokie nariai tankiau
siai nori gauti pirmutiniai.

Draugija tuos klausimus tu
rėtų sutvarkyti ir padaryti na
rius visus lygiais, t. y., j e i 

‘draugija padarė parengimą, 
tai tas parengimas turi būti 
del visų narių, o ne del dalies 
ir tuo parengimu tūri rūpintis 
visi draugijos nariai ir del jo 
dirbti, o ne taip, kaip dabar 
yra, kad parengimais turi rū
pintis tik maža dalis narių.

Antras piknikas buvo SLA 
N. Y. ir N. J. apskričio, Hill* 
side, N. J. Piknikas buvo labai 
mažas. Buvo nemažai ponų iš 
Centro, kurie prakalbas sakė. 
Ir ponia Vitaitienė padainavo,

Freehold, N. J.

PHILADELPHIA, PA.
TDA. 9-tos kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, 22 d. rugsėjo, 8 vai. va
karo, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Visus narius kviečiame daly-- 
vauti susirinkime. — Sekr. B. Ra
manauskiene. (219-221)

SCRANTON, PA.
Rugsėjo 26 d. įvyks didelis masi

nis mitingas palei Mičiulio stovylą,1 
Court House. Pradžia 8 vai. vak. šį 
mitingą šaukia Lyga prieš karą ir 
fašizmą. Scrantono lietuvių visuome
nė, kurie turite suaugusius vaikus, 
atsiveskite juos ir taipgi paraginkite 
savo draugus bei pažįstamus atsilan-' 
kyti ,kad būtų Court House S'quare 
masinis susirinkimas. Bus geri kal-t 
bėtojai. — Komisija. (220-222)

apie 
apie-

gar-

Mūsų Kejione į “Laisvės” 
Pikniką

Freehold tai yra maža lie
tuvių kolonija palyginus su ki
tomis. Čia gal randasi 
80 šeimynų, įskaitant ir 
linkės farmerius.

Laikraštyje pamatėme
sinant, kad Philadelphijos or
ganizacijos suvienytomis spė
komis rengia dienraščio “Lai
svės” naudai pikniką rugsėjo 
6 d. Sako, kad į . pikniką va
žiuos iš ten tiek busų, iš ten 
vėl tiek. Vienas ir kitas klau
sia manęs, na, o kaip, ar bus 
busas iš Freehold©? Ketvirta
dienio vakare gauname busą 
ir pasileidžiame darban, šeš
tadienio vakare jau turime už
tektinai važiuojančių pikni
kam Sekmadienio ryte 41 
ypata sugužėjo į busą ir dau
giau dar norėtų važiuoti, bet 
jau vietos nebėra.

Dvidešimt minutų iki vie
nuoliktos apleidžiam Freehol- 
dą. Draiveris leidžia mašiną 
smarkiai. Visų važiuojančių, 
senų ir jaunų ūpas geras. 
Kaip bematant, už poros va
landų, ir jau pikniko vieta. 
Sutinkame vieną kitą pažįsta
mą, o čia stalų, jau nėra, visi 
užimti. Imamės už darbo. 
Vyrai ima stalus taisyti, o mo
terys krepšius atidarę traukia 
užkandžius. Reikia alaus bač
kutės. Visi linksmai leidžia 
laiką.

O čia jau ir programa—^dai
nos, draugo Mizaros prakalba 
ir vėl dainos ir laimėjimai.

Užsibaigus viskam, susirin
kę, visi užganėdinti, traukia
me į namus. Kiti šneka, “ant 
kitų metų reikia imti du busu, 
nes vieno permažai”. Gi ne- 
kurie buvo atvažiavę su ma
šinomis.

Tas parodo Freeholdo lietu
vių draugiškumą—į d v i die
nas viską priruošti, tai verti 
pagyrimo. Q dar liko $2.35 
pikniko sudėtinių pinigų. Vie
nas klausia, 1 ką darysime su 
tais pikniko' likučiais ? Atsi
liepia: “Paaukokime darbinin
kų reikalams!” Antras: “Nu
pirkime Ispanijos liaudies 
frontiečiams kulkų, gal patai
kys fašistams į makaulę”. Dar 
draugai sumeta sekamai: A. 
YasiųkevičiuS, 50c.; M. žero- 
lis, 50c.; K. Kavaliūnas, 50c.; 
C. Shaltis, 85c. Iš viso susida
rė $5. Bravo, draugai, jau 
laikas stoti visiems už vieną, 
vieilarii už visus!

Sykiu Buvęs.

BINGHAMTON, N. Y.
Draugai Sovietų Sąjungos (Friends 

of the Soviet Union) vietinis skyrius 
rengia Sovietų pagamintas “movies”- 
judžius. Pirmutinis įvyks rugsėjo 24,

Darbininkų ir Delegatų 
Vedama Turą į U.S.S.R.

Lapkričio Septintos 
Apvaikščiojimas 

(19-kos metų sukaktuvės)
Pamatykite S o v i etų Są- 

? jungą Paroduojant!
Tuoj rezervuokitės vietą laive.

20% nupiginta ant 
Sovietų Turų 

Aplankykite Leningradą, 
• Maskvą, Kharkov, Kiev 

Važiuokit Laivu
QUEEN MARY 

Išplauks Oct. 21 Spalio 
Keliaukite pigiai ir kofortiškai 

Del Platesnių Informacijų 
Kreipkitės:

WORLD TOURISTS, INC.
175—5th Ave., New York City 

Tel. Algonquin 4-6656-7-8
Cunard White Star Limited

Informacijų

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

, mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avėnue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
; Telefonas Evergreen 7-1312

nuo
OFISO VALANDOS 

1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

STAMFORD, CONN.
DIDELIS RUDENINIS PIKNIKAS

Rengia 8 organizacijos, pritarian
čios darbininkiškarr veikimui prie \ 

kurio prisidėjo Ir LDS 99 kp. Įvyks 
20 d. 
North 
pietų, 
sakys 
šokiai, 
bei pamarginimų. Yra puiki svetainė 
šokiams. Pikniko rengimo komisija 
deda visas pastangas, kad būtų už
ganėdinti visi atsilankiusieji, todėl 
mes kviečiame ir lietuvius iš apylin
kių kolonijų, kaip tai: Brooklyno, 
Portchester, White Plains, Bridge
port, New Haven, Waterbury ir iš 
kitur. Atvažiavę į Stamfordą, imkite 
Summer Street karą ir važiuokite 
juom tiesiai. Matysite iškabas, at
rasti bus nesunku. Kviečia Komisija*

Intervale Faunoj,rugsėjo, 
Stamford. Pradžia 1 vai. po 
Bus gera muzika, prakalbas 
geri kalbėtojai, bus klasiški 
boksininkai ir kitokių žaislų

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper B-6776

NOTARY PUBLIC

Sav. Vincas Višniauskas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis. •

TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
A

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
BROOKLYN, N. Y660 GRAND STREET

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Reumatiški Skausmai
Reumatiški,skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonemis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems pagelbėjo.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 

ir pasekmes, tai visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite, 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS, Hartford, ConnP. 0. Box 352

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j J2sų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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C. BROOKLYNIEČIAMSNEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS1'

Iš ALDLD 24 Kuopos 
Veikimo.

Pirmadienio vakarą, rugsė
jo 14 d., Lietuvių Neprigul-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Socialistai Pasikvietė 
Ir Komunistus Kalbėt 
Jamaica Town Hall

Brocklyne Šaukiama Plati Konferencija
Amerikos Lietuviy Kongreso Reikalu

Nepaisant, ką mano “Hitle- 
riukas Harvey, Queens Kara
lius”, komunistų vadas kalbės 
Jamaicos Town Hali ateinanti 
pirmadienį. Bent gi dalykai 
dabar taip stovi.

Mat, Socialistų Partija gavo 
leidimą nuo Harvey laikyti 
masinį susirinkimą Town Hall, 
vienok Borough prezidentas 
Harvey nedavė leidimo Komu
nistų Partijai laikyti susirin
kimo toj pačioj vietoj. Todėl 
Socialistų Partija pasiuntė se
kantį ’ pakvietimą Komparti
jai:

“Atsižvelgiant į tai, kad 
Borough Prezidentas Harvey 
atsisakė duoti jums leidimą 
laikyti susirinkimą Town Hall. 
Socialistų Partija širdingai 
kviečia jus atsiųsti oficialį at
stovą į socialistų susirinkimą, 
kur jūs atstovui bus duodama’ 
proga kalbėti.”

Toliau išaiškinus tą žygį, 
Jock Altman, Socialistų Parti
jos sekretorius ve ką pasakė:

“Kuomet legališkai politinei 
partijai neleidžiama laikyti 
susirinkimus viešose salėse, tai 
jau laikas mums apsidirbti su 
mūsų mažais Hitleriukais. So
cialistų Partija prisirengus sa
vo susirinkime duoti oficia-

Prisidėjimui prie sušaukimo 
Amerikos Lietuvių, Kongreso 
Demokratinei Tvarkai At- 
steigti Lietuvoje, buvo su
šaukta Brooklyno ir apylin
kės lietuvių organizacijų at
stovų konferencija. Ta kon
ferencija išrinko platų veiki
mo komitetą.

Po kongreso tas komitetas 
savo susirinkime priėjo prie 
išvados, k a d reikalinga su
šaukti vieną konferenciją 
Brooklyne, o kitą bile kurioj 
artimoj New Jersey kolonijoj 
tolimesniam kongreso darbo 
vykinimui.

Brooklyne tokia konferen
cija šaukiama 25 d. spalio, 
sekmad., Liet. Amer. Piliečių 
Kliube, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. Pradžia 10 vai. 
ryto.

Konferencija turės išdirbti 
planus ir išrinkti veikimo ko
mitetą tolimesniam vykinimui 
gyvenimai! tų nutarimų, ku
riuos padarė Amerikos Lietu
vių Kongresas Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti Lietuvoje, 
įvykęs Clevelande pereitą va
sarą.

Teikimas paramos Lietuvos 
žmonėms jų kovoje už demo
kratinės tvarkos įsteigimą,

bendras veikimas ant vietos 
kultūros ir apšvietos srityje, 
tai bus pamatiniai klausimai, 
svarstomi šioj konferencijoj.

Į šią konferenciją kviečia
mos Brooklyno, Great Necko 
ir Yonkerso lietuvių organiza
cijos prisiųsti atstovus. At
stovus galima rinkti: vieną 
nuo 25 narių, arba nuo dides
nės to skaičiaus dalies. Kiek
viena organizacija, kuri ir ne
turi 25 narių, gali pasiųsti 
konferencijon vieną atstovą.

Kvietimo laiškai siuntinėja
ma visoms organizacijoms, 
kurių tik antrašus turime. Jei
gu kuri organizacija del ko
kios nors priežasties negautų 
kvietimo laiško, tai gali ir be 
oficialio kvietimo rinkti atsto
vus, ir tie atstovai bus priimti 
konferencijoj.

Prašome organizacijų vei
kėjų įsitėmyti šį pranešimą, ir 
artimiausiam savo organizaci
jos susirinkime iškelti klausi
mą, kad organizacija pasiųstų 
atstovus konferencijon.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Komitetas Brooklyne ir

Apylinkėje.
Sekretorius J. Siurba,

419 Lorimer St.,
Brooklyn, N. Y.

liam Komunistų Partijos at
stovui laiko išaiškinti savo par
tijos poziciją. Mes nesutinkam 
su komunistais, bet mūsų prie
žastis daug skirtingesnė nuo 
Harvey’o. Vienok žodžio ii* su
sirinkimo laisvė daug svarbes
nė, negu tos priežastys.”

Kažin ar Hitleriukas Harvey 
pasius iš piktumo ?

Ryt Visi j Forest Parką

Paskutinis Kvietimas 
J “Liaudies Vakarą”

Kom. Partijos Bazaro 
Paskutinės Dienos

Ryt dieną, rugsėjo (Sept.) 
20 d., Forest Parke įvyks 
smagus išvažiavimas, kurį ben
drai rengia East New Yorko 
kuopos (ALDLD 185-ta ir L 
DS 13-ta).

Širdingai kviečiame drau
gus ir drauges d a 1 y v a u t 
šiame išvažiavime, kur turėsi
me skanių užkandžių ir gėri
mų iki sočiai. Taip pat bus ir 
žaislų.

Jei lytų išvažiavimas įvyks 
“Laisves” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Tu
rėsime orkestrėlę, galės ime 
gražiai pasilinksminti.

Komitetas.
P. S. vakarykščiam num. 

klaidingai buvo pagarsinta, 
kad įvyks Kiburio svetainėj, 
turėjo būt “Laisvės” svetainėj.

Novelty Furniture Kompa
nijos pastogėj, 513 Porter Av., 
trūko “boileris” ir sužeidė 
penkis darbininkus.

Last Two Days of the 
BAZAAR 

Saturday & Sunday

Lietuviški drabužiai, lietu
viškos dainos, lietuviški šokiai 

.—ot, tai liaudiška atmosfera! 
Tokioj atmosferoj atsilankiu
sieji į Aido Choro rengiamą 
“Liaudies Vakarą” galės sma
giai laiką praleisti.

Tas vakaras rengiamas tuo 
tikslu, kad sukėlus finansų pa
statymui scenoj pagarsėjusią 
“Kavos Kantatą”, kurią cho
ras smarkiai mokinasi. Kadan
gi Aido Choras patarnauja 
įvairioms organizacijoms dai
nomis, tad apylinkės lietuvių 
pareiga paremti tą darbinin
kiška chorą, v v

Vakaro eiga bus labai įvai
ri. Pirmų pirmiausia, prašome 
dalyvauti dėvint lietuviškus 
drabužius, jei jūs turite. Už 
gražinusį apsirengimą bus 
duodama dovana. Wm. !Nor- 
ris’o orkestrą grieš polkas, 
suktinius ir kitus lietuviškus 
šokius, tad atsilankiusieji ga
lės trepsėti prie geros muzi
kos. žinoma, ir amerikoniškų 
šokių bus įmaišyta, tad jauni
mas irgi bus pilnai patenkin
tas. Bus gardžių užkandžių ir 
gėrimų.

1 Trumpą programėlę išpil
dys jaunuolė Emily Klimas de
klamacijomis ir Aido Choro 
merginų trio — dainomis. At
silankiusiems bus pastatyta 
mįslės, į kurias publika atsa
kys. Tą vakarą taipgi bus 
duodama dovana — $10 ver
tės elektrikinis kavos virimui 
indas “percolator.” Įžanga į 
tą puikų parengimą tik 35 
centai. Dar sykį visus širdin
gai kviečiame dalyvauti.

Komitetas.

Praktikos Nedėlioj
Lietuvių Liaudies Teatro 

vaidylų pamokos įvyks šio ne- 
dėldienio rytą, 20 d. rugsėjo, 
lygiai 10-tą vai., 280 Union 
Avė., Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube. Būkime visi ir vi
sos nepasivėluodami.

Beje, išrinktieji į parengi
mo komitetą, taip pat būkite 
viršminėtu laiku kliube.

Sekr. P. Baranauskas.

Komunistų Partijos New 
Yorko Distrikto bazaras atida
rytas pereitą trečiadienį, St. 
Nicholas Palace, 69 W. 66th 
St., New Yorke. Šeštadienį ir 
sekmadienį, 19-tą ir 20-tą rug
sėjo yra paskutinės dvi dienos.

Darbininkai ir darbininkės 
skaitlingai lankosi bazare. 
Svetainė išpuošta įvairiais at
sišaukimais į darbininkus, kad 
organizuotųsi į unijas, stotų į 
Komunistų Partiją, balsuotų 
už komunistų statomus kandi
datus į J. V. valdvietes.

Pirmą vietą užima literatū
ra : yra įvairiausių knygų, bro- 
šiūraičių, žurnalų ir laikraš
čių spausdintų Amerikoj ir iš 
Sovietų Sąjungos. Kas gali ru
siškai skaityti, bazare gali 
gauti labai gerų knygų, spaus
dintų Sovietų Sąjungoj. Yra 
daugelis visokių paveikslų, 
pieštų Sov. Sąjungos geriau
sių artistų.

Programa būna kas vakarą. 
Ketvirtadienio vakarą progra
mą pildė šokėjai. Pirma pasi
rodė ant pagrindų jaunos mer
ginos, su baltomis kepuraitė
mis, bliuzėmis, pančiakomis ir 
čeverykais, raudonais sijonais. 
Šokėjos išreiškė taiką. Paskiau 
pasirodė vaikinai, su raudo
nais marškiniais ir šviesiai mė
lynomis kelinėmis apsirėdę, su 
kardais rankose, šokėjai iš
reiškė kovotojus už taiką. Vė- 

Įliau abi grupės susiliejo į su
tartiną šokį. Publika gausiai 
plojo šokėjams.

Bazare yra gražiai išpuošta 
valgykla ir labai skaniai ga
minti valgiai kiekvienam pri
einamomis kainomis. Taipgi 
yra vyriškų ir moteriškų dra
bužių.

Lietuviai, aplankykite dar
bininku bazarą, pamatykite 

• tuos puikius perstatymus ir 
tokiu būdu paremkite darbi
ninkų judėjimą. Jūs gerai ži
note, kad Komunistų Partija 
kovoja prieš karą ir fašizmą, 
už bedarbių apdraudą, už su
trumpinimą darbo valandų ir 
didesnę mokestį. Todėl darbi
ninkų yra užduotis lankyti jos 
parengimus. Kaimietis.

Ohrbach Meldėsi, Bet Jo 
Merginos Turėjo Dirbt;

Kitos Pikietavo
Kada pagarsėjusios Ohr- 

bach suknelių krautuvės savi
ninkas nuėjo melstis, apvaikš
čioti savo naujus metus į 
Temple Emanuel-El, ant 5th 
Avė., jo krautuvėj dirbančios 
tos pačios žydų tikybos mer
gaitės turėjo dirbt tas pačias 
ilgas valandas už tą patį mi- 
zerną atlyginimą. Ponas Ohr- 
bach andai išvarė iš darbo bū
rį jaunų darbininkų už tai, 
kad jie budavojo uniją, kurios 
pagelba galėtų kovoti prieš 
nežmoniškas sąlygas.

Sulaukęs naujų metų, Ohv- 
bach nuėjo dievui padėkavoti. 
Ir jis turėjo už ką. Jam laiki
nai pavyko apsiginti nuo uni
jos ir mokėti darbininkams 
menkas algas, versti dirbti il
gas valandas. Jam daug eks
tra dolerių maloniai kutena 
kišenių. Jis dėkavojo dievui ir 
užtai, kad New Yorke dar nė
ra darbininkų bendro fronto 
valdžios ir dėlto esamoji bur
žuazinė valdžia duoda įvalias 
policijos, kuri kartkartėmis 
mušė ir areštavo išvarytus iš 
darbo unijistus ir jų draugus 
pikietus.

Bet unija ir išvaryti darbi
ninkai unijistai neturėjo už ką 
dievui dėkavoti, tad dvi jau
nos merginos nuėjo pikietuoti 
Temple, k u r Ohrbach nuėjo 
melstis. Jos nešė iškabas, ku
riose buvo išaiškinta, kas yra 
Ohrbach. Sam Rosoff, turtin
gas subvės kontraktorius, už
puolęs merginas ir suplėšęs iš
kabas. Praeiviai nedavė mer
ginas sumušti. Jos tapo paliuo- 
suotos iš areštų, kada Temple 
vedėjai atsisakę jas skųsti.

Viešėjo Brooklyne V. Kalėda
Virš mėnesio laiko pasivie

šėjęs Brooklyne V. Kalėda, už
vakar išplaukė-keleiviniu lai
vu, kaipo jūrininkas į Pietinę 
Ameriką ir vėliau manąs plau
kti į Chiniją, Sov. Sąjungą ir 
tt.

V. Kalėda yra atvykęs tik 
keli metai iš Lietuvos, baigęs 
Marijampolės V. R. J. Realinę 
Gimnaziją, čia jis yra vaka
rais baigęs Technikinę Braižy
bos mokyklą; todėl pavažinė
jęs ant laivų, bandė New.' Yor
ke susirasti savo amato darbą, 
bet nepavyko.

Kalėda daugelį įdomių da
lykų papasakojo iš savo kelio
nės laivais. Todėl jis pasižadė
jo prie progos parašyti savo 
kelionės įspūdžių į “Laisvę”.

P. B.

Policija suareštavo du augš- 
tesniosios mokyklos studentus 
kaltinamus apvogime namo, 
po num. 9523 Shore Road.

mingo Kliubo kambariuose, 
Am. Lietuvių Darb. Literatū
ros Draugijos 24-ta kuopa tu
rėjo savo mėnesinį susirinki
mą. Narių dalyvavo tik apie 
trečdalis. Tai labai peiktina, 
kad draugai nelanko savo or
ganizacijos susirinkimų. Kurie 
buvo susirinkime, veik visi pa
sižadėjo daugiau darbuotis 
ateinantį žieminį sezoną. Per
skaitytas laiškas, aplaikytas 
nuo ALDLD 2 Apskr., ragi
nantis kuopą darbuotis laike 
vajaus, kuris tęsis per tris mė
nesius : prasidės su spalio mėn. 
ir baigsis su pabaiga gruodžio 
mėn. Nutarta, vajaus laiku, 
surengti prakalbas, pakvie
čiant bent du kalbėtoju ir kad 
viena būtų moteris kalbėtoja. 
Prakalbas rengti spalio mėn.

Nutarta, progai pasitaikius, 
surengti vakarienę. Taipgi ren
gtis prie surengimo perstaty
mo veikalo “Dvaro Bernas”, 
kurį J. Juška yra parašęs, ir 
jau mokinasi suvaidinti. Akto
riai yra parinkti ir gerai moki
nasi. Centralbrooklyniečiai tu
rės progą netolimoje ateityje 
pamatyti veikalą, kurio 
suvaidinimu manoma visus pa
tenkinti.

Finansų raštininkas prane
šė, kad dar yra apie 5 drau
gai nepasimokėję duoklių už 
šiuos metus. Draugas Bende
ris, kuris šiuom laiku nedirba, 
pasižadėjo dėti pastangas, kad 
iš visų išrinkti mokestis iki se
kamo kuopos susirinkimo.

šiame susirinkime padaryta 
gana gerų tarimų. Dabar visų 
narių pareiga darbuotis, kad 
tie tarimai būtų sėkmingai 
įvykinti gyvenimai!.

Kuopos Koresp.

Barone Eva von Blixen-Fi- 
necke ir Kurt Bjorkvall, šve
dai, mano už keletos dienų or
laiviu nulėkti iš New Yorko 
iki Stockholm, Švedija. Tai 
yra 4,000 mylių kelionė.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
tfravorų alus, ir 
Elius. Kada husi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

s-------—---------------- ,---------------------------------------------- m
PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerą Programą ir šokiam Griežia šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

•
Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyt’ ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.

S----------------------------------------------- ----------------------------------------- {įj

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNI UOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e
Graborystės reikale visada jum* 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 

Harrison, N. J.
Telefonas: Harrison 6-1693

LIETUVIŲ KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIMAS

Visų lietuvių komunistų susirinki
mas įvyks šį pirmadienį, 21 rugsėjo, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Bus ra
portas iš Am. Lietuvių Komunistų 
Suvažiavimo ir kiti svarbūs reikalai. 
Visi nariai privalo dalyvauti.

Fr. Biuras.
(221-222)

PARENGIMAI
Linksmas Balius
BROOKLY, N. Y.

Rengia Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. įvyks šeštadienį, rugsėjo 19 
d. Pradžia 7 vai. vakare.

Šis balius yra rengiamas, kaipo 
atidarymas žieminio sezono, nes jau 
gal daugumai ir įsipyko vasariniai 
parengimai. Įžanga visiems veltui. 
Jūs žinote, kad kliube galima išsi
gerti vienas-kitas stiklas alaus, taip- 
pat bus ir skanių užkandžių. Užkan
džiai irgi bus duodami veltui. Šo
kiams grieš puiki orkestrą visokius 
šokius. Užkviečia Komitetas.

(220-222)

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

A. VELIČKOS ir O. DEGUTIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antraSą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brook!yn, N. Y.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA t 

čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI .IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck. St8.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priimame svečius ii kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8526

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.




