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KRISLAI
’Laiškas Litvinovui.
Bijo Agitacijos.
Sibiro Vilkai.
Kalba “Meilę”.

Rašo V. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
SeRmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Raymond Moley parašė atvi
rą laišką Litvinovui ir išsiunti
nėjo laikraščiams. Apie 50 lai
kraščių talpino tą laišką.

Pirmiausia Moley sveikina 
Litvinova ir sakosi, kad jisai 
vedąs agitaciją už Sovietų Są
jungos pripažinimą. Bet šis 
ponas labai bijo komunizmo. 
Todėl jisai ir sako, kad “Ame
rikos masės 
ir nenori jį

J. V. Skolino Kerenskio 
Valdžiai

WASHINGTON, D. C.— 
Jungtinės Valstijos Kerens
kio valdžiai, kuri tik kelis 
mėnesius gyvavo, paskolino 
$187,750,000. D iš k u s i jose 
apie Sovietų Sąjungos pri- 

trkTtvaž'ilvimaš jau“pMs savai-1 pažinimą Amerikos valdi- 
mi reiškia komunizmui rankos ninkai kelia šias skolas. O 
padavimą.

Kas liečia mases, tai Ameri- amerikonai paskolino $410,- 
koj jos dauginasi su kiekviena qqq qqq 
diena del kovos už komunizmą. | ’ ______________
žinoma, Litvinovas nevažiuoja I i i • •
propagandos tikslais Amerikon. Roosevelto-Litvinovo 
Bet jo misija padarys įtakos j . e
Amerikos mases. Kai kurie Pasitarimas Suvėluotas 
ponai tai jaučia. Tad jie ban
do perspėti mases nuo tos “pro- 
pagąndos.”

KUBOS VALDŽIOS JĖGOS IMA VIRŠĮJ- 
J. VALSTIJOS STIPRINA SAVO JĖGAS

A J 1 * SOVIETU VALDŽIA PASIUNTĖ
Apdraudimo r

nepaiso komunizmo 
turėti.’’

ponas Moley žinoKiek tas
apie Amerikos mases, kuomet 
jis kalba už visą Ameriką? Jam 
reikia pasakyti, kad Litvinovo 
tik atvažiavimas jau pats savai-

caro valdžiai privatiniai

Amerika Vėl Pasiuntė Laivą su Reikmenimis’ j Kubos Prie
plauką; Šimtas Žmonių Užmušta; Iš Sukilėlių Atimta Vie
nas Fortas, Tariaus Jie Laikosi

Biznio reikalais, tai Moley sa
ko, “pasidėkime kazyres ant 
stalo.“ Tai gerai, bet pasidėji- 
mas kazyrių ant stalo, tai jau 
dalinai reiškia kapitalizmo ir \

WASHINGTON, D. C. — 
Vyriausias pasitarimas Lit-

JAPONIJOS VALDŽIAI PROTESTĄROMA.—Dvi Romos ka
talikų bazilikos paskutiniu 
laikų likosi apdraustos nuo 
ugnies ant $20,830,0t)0. Tai 
yra Šv. Povilo ir Šv. Mari
jos bazilikos. Vadinasi, ir 
“dievo”, kuris viską gali,

Reikalauja, kad Japonijos Militaristai Sulaikytų Savo Da
romus Žygius Prieš Sovietų Sąjungų. Japonijos Valdžia 
Gavo Lekciją nuo Jurenevo
MASKVA. — SoVietų Są- džia padarys tinkamus žing-siųsti į Kubą..

Sukilėlius vadovauja AB- 
C organizacija, i 
zacija nėra darbininkų or-1 
ganizacija. S 
ilgam mūšiui, ketvirtadienį, į 
kai kurios sukilėlių jėgos į 
jau pasidavė. Tačiaus dar i 

fortą. Pirmiaus sukilėliai apie 2,000 sukilėlių susitelkę 
laikė užėmę 3 fortus. j fortą ir vėl iš tenais jie 

Amerika taip pat veikia, i gali pradėti puolimus ant 
Šiomis dienomis jau pasiun-' valdžios jėgų.

Komunistų Partija kelia 
1 plauką, šis laivas tenais darbininkų^ reikalavimus ir 
nugabeno reikalingus laik- šių kovojančių frakcijų nu-'

HAVANA. — Piliečių ka
ras Kuboje nesibaigia. Tik 
per porą dienų išmušta, dau
giau, kaip 100 žmonių ir' 
virš J75 žmonės yra sužei
sti. Tačiaus sakoma, kad 
iš sukilėlių jau Martin, val
džios jėgos atėmė vieną

V J 1 AC4L4O1CVO JLllJlClO U1V — • -i • • TT •. •

vinoVo ir Roosevelto, sako-;^e vieml iajyą l Kubos pne- •
ma, kad vienai 'dienai suvė
luotas. Tas pasikalbėjimas 
ir pamatinis reikalų 

socializmo kazyres. į sprendimas atidėtas
Propaganda pati savaimi pa- penktadienio popiečiui.

Litvinovas dabartiniu

iš- 
iki

lai-

_______ . turtai bijo ugnies. Mat, da- junga pasiuntė per savo snius patenkinti šį protes- 
Ši organi- partiniu laiku tose bažny-1 ambasadorių Japonijai grie-

1 čiose yra kunigų turtas, ku- protesto notą, kad pa-, 
Sakoma, kad po į sukrautas iš žmonių | sįarojį sulaikytų savo mill- to. Sovietų Sąjungoje buvo 
i, ketvirtadienį, i triū^g. 1

tą.”-
Laike įteikimo šio protes^

ĮVAIRIOS ŽINIOS

sireiškia. Tas ponas sako, jog i ______ ___ _________
Amerikos masės nenori komu-1 apsistojęs pas Sovietų 

nizmo, tai logiškai protauda- o .
mas jis turėtų pasakyti, kad Sąjungos atstovą Washing- 
“propaganda nėra pavojinga.” |tone, Bons E- Svirski.
Tačiaus Moley pakartotinai kai- i
ba, kad Litvinovas neskleistų1 
propagandą.

Dr. Mitchell ir Helena Wilson j 
važinėjo labai daug Sibire. Jie 
pradėjo darbą Kuzbase, kuo
met dar tenais nieko ifebuvo. 
Dabar Kuzbas jau esąs veikimo 
ir gyvumo pilnas miestas.

Apie Sibirą, prisiminus kal
bas, kaip juos gązdino New 
Yorko žmonės, tai Wilson pa
sakė, kad New Yorko gatvėse 
baisiau važinėti, negu Sibire, 
kur tie “vilkai gyvena.“

Bedarbiai Maršuos i 
Pittsburgh?

“Darbininkas” ir visa kuni
gija, kurie dabartiniu laiku ra
šo daug *apie “artimo meilę,” 
lai paaiškina, ar tik ne iš “arti
mo- meilės“ jie užlaiko ne tik 
namus, bet ir vasarnamius-palo-1 
cius? Ar tik ne iš tos “artimo 
meilės“ biznio kunigija turtin
gai gyvena?

Pagaliaus, jeigu, jiems’ rūpi 
“artimo meilė’” tai kbdel jie ne
padalina savo turtus tiems ka
talikams, kurie neturi namų ir 
badauja? “Tikrenybėj, tai ta 
“artimo meilė” reiškia darbi
ninkų didžiumai didesnę vergi
ją-

PITTSBURGH, Pa. — 
Šios apielinkes darbininkai 
bedarbiai ruošiasi maršuoti 
į Pittsburgh ą ir reikalauti 
daugiau pašalpų ir bedar
bių apdraudos. Maršavi- 
mas prasidės lapkričio 28 d. 
Maršavimą remia ir tie dar
bininkai, kurie dar šiek tiek 
dirba.

West Parke buvo laikyta 
masinis mitingas, kuriame 
dalyvavo apie 3,500 darbi-

tarinius orlaivius, kurie le- laidojamas Japonijos komu- 
1 ‘ į teritorijoj1 nistų vadas, d. Katajama.

i Sovietų Sąjungos Komunis- 
i tų Partijos vadai dalyvavo 
i be kepurių laidotuvėse šio 
[draugo. Čia priminta, kad 
Sovietų Sąjungos masės yra 
nusistatę apginti savo šalį 
nuo imperialistinių puolikų.

Tas protestas reiškia So
vietų valdžios rimtą pasar
gą Japonijai, jei ji nori pa
laikyti taiką su Sovietais;

kioja \ Sovietų
apie Amur upę.

Ambasadorius Jūrenevas 
sako:

“Aš reikalauju, kad toki
Maskva. — Sovietų Są

jungoje patirta, kad dide
lių paukščių, kurie vadinasi dalykai ateityje nepasikar- 
Strusais, mėsa yra labai1 totų, kad tas incidentas turi 

| skani. Todėl pradeda tuos būt ištirtas ir asmenys, ku-
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tųs del kitų Amerikos lai-, vertimą ir įsteigimą darbi- paukščius veisti ir auginti 
vų, kurie jau seniaus pa- ninku ir valstiečių valdžios. maistui.

VOKIETIJOS FAŠISTAI SKUBINASI
• NUTEISTI KOMUNISTUS MIRTIN

,NEW YORKAS.. — Iš 
Paryžiaus gauta žinių, kad 
Vokietijos fašistai mano 
skubinti teismą keturių ko
munistų if* juos pasmerkti 
mirtim Gautos žibios, kad 
fašistai jaU yra jpadarę suo
kalbį, koks taš “teismo” nuo
sprendis turės būti. O tai
bus, kad komunistai turi būt '
nuteisti ir greitai nužudyti.

Fašistai skubinasi greito ! ^a^0 KidnaperillS 
komunistų nužudymo todėl,' fhicaunip 
kad darbininkams nebūtų ® 
laiko kelti protestus prieš 
Vokietijos fašistų terorą.

New Yorkas. — Ameri
kos pirkliai .mano greitoje 
ateityje gauti iš Sovietų 'Są
jungos už $50,000,000 užsa-. 

jkymų. Tai -bus pirma So-
Todėl darbininkų organi- I viet*V S?junKos Penimo

4. . . iZ pasekme.zacijos turi imtis greito
darbo gelbėjimui Vokietijos 
komunistų. ' Reikia šaukti
greitai s u si r i n k i m ai ir įsius
ti telegramai Vokietijos fa
šistams ir parodyti, kad vi+ 
so pasaulio darbininkai 
pranta, jog jie .nekalti;

OŲICA^GO, III. — Čia

su-

su-
Iš Tarptautinės Komisi-' Savo grupę vaikvagių, ku

rie yra tame kalti, turi būt 
pašaukti atsakomybėn. Aš 
manau, kad Japonijos val-

Saužudystės Vokietijoj po Karui Padidėjo

Havana. — Valdžia išlei
do kąri^ką įsąkymą ir įsąkė, 
visiem piliečįąųi, būti . nar, 
muosę, nevaikščioti gatvėse. 
Sukilimo pąyojųs dar nepra
ėjęs. ; ,

Portland. — Keturi - žmo
nės užmušti ir penki sužei
sti, kuomet orlaivis sudužo 
atsimušęs į kalną.

BERLYNAS. — Vokieti
jos valdžia paduoda skaitli
nes saužudysčių nuo 1919 
metų iki 1930. Per visą tą 
laiką saužudystės Vokieti
joj ‘ didėjo. Per metus Jų 
yra jau arti 18,000. Tačiaus 
1919 metais dar buvo sau
žudysčių tik 5,800, o jau 
19Š0 metais pakilo iki 17,- 
880. ”

Viso nuo 1919 metų sau1- 
žudysčių Vokietijoj buvo 
224,900. Prieš karą Vokie-

tijoj kiekvienam 100,000 
žmonių buvo apie 23 sau
žudystės, gi po karui jau 
yra 31.

Dabartiniu laiku veikiau
sia tos skaitlinės dar padi
dėjo. Labai daug jauną 
merginų ir moterų žudosi.

Tą “dovaną” Vokietijai 
davė pasaulinis karas. Gy
venimas pasidarė blogesnis, 
nepakenčiamas, nepakelia
mas, tai ir saužudystės pa
sididino. •

t> . a. i. x z. Italija Deda Naštą antBombay.—Mahatma Gan-1 * •
dhi apmestas kiaušiniais'

Francija Pyksta ant 
Vokietijos

ninku ij- užgyrė bedarbių i jos Gelbėjimui Nukentėjusių rie tą darbą dirba jau. ga- kog 
maršavimą į. Pittsburghą gauta telegrama, kuri sako, na sena1, t ^ie Y^a pa- s^.a
reikalauti daugiau pa
šalpos. Leidimas maršavi- 
mui taip pat jau gauta.

jog Vokietijos komunistų v°gtus vaikus, atėmę $500,- 
gyvastys yra pavojuj. “Or- 9^ Šioje valstijoje
ganizuokite masinius mitin-, Juos £a^ nuteisti mirčia.

kuoi^t jisai pasirodė publi- 
i susirinkime. Ganhi 

skaitomas Indijos liaudies 
kankinys.

gus ir siųskite protestus Vo
kietijos fašistams,” taip 
praneša telegrama. Pas- 
kiaus dar prideda, kad “gy
nimo advokatas Sack nepa
sirodė teisme pačioje spren-

Geneva. — Lindberghai

į<0MA.—Italijos fašistų 
valdžia išleido paskolos bo
nus ir reikalauja, kad jos 
piliečiai pirktų tuos pasko
los bonus. Tai reiškia dar

Fašistais
i------------------

ROMA.—Buvo paskleista 
kalbos, kad Romos katalikų 
galva, papa, išleis encikliką 1 džiamoje valandoje.

Amerikos Doleris Labai 
Sumažėjo

buvo suplanavę išlėkti iš čia, didesnę naštą krauja ant 
bet juos sulaikė netinkamas darbininkų.
oras. 1

PARYŽIUS. — Francija 
nepatenkinta, kad Vokieti
jos fašistai gali sumobili
zuoti savo armijos 45 divi
zijas į 5 dienas. Todėl 
Franci jos politikieriai sako, 
kad Vokietija dabar yra 
ginkluota kempė.

Kuniginė “artimo meilė“ taip - v • - v. i
pat veda prie kartuvių, prie, in- prieš Vokietijos fašistus. Į Iš Šveicarijos slaptai^ ke- 
kvizicijos. Bet, žinoma, ne ku- Dabar jau pareikšta, kad liais pranešama,.. kad teis- 
nigus, o tuos, kurie kovoja už tokia enciklika nepasirodys,, mas eina prie to, kad jau 
darbininkų laisvę. ' . nes papa su Vokietijos fa- ne Reichstago padegimas 
•■K5a.SE ™ y,.a „žirniu klasta.

nes papa su Vokietijos fa- ne Reichstago padegimas
džiaugiasi senovės laikais, kuo- v, . . .
met “viduramžių krikščionišką pycia visuomet palaiko tero- 
civilizaciją... liūdiją anų laikų rą.
religinė ir politinė Vienybė.“

■> 
bet asmeniniai puolimai ant 
kaltinamųjų komunistų, ; ;

Berlynas. — Hitleris ma
siniame mitinge pareiškė, 

erikos doleris jau vertas tik kad Vokietija nevalys batus’ 
60c. Sakoma, kad per per
eitą šimtją metų taip nebuvo 
Jungtinių f Valstijų doleris 
žemai : nupuolęs, kaip kad, 
dabar; Tas- dolerio* nupuo-* 
limas; jaučiamasi ir; Ameri
koj.

LONDGNAS. — čid Am-

kitoms valstybėms. Lygybė 
arba Vokietija pasilieka vie
na; i /■ 1 -

' Madridas. —* ičia paskelb
ia žinios; kad slaptai 'gabe-

Ragina Valdžią Pirkti Anglis

Girdi, ir “ekonominėje dirvoje c; ~ Fackhic i KpmnPC 
buvo sėjama krikščioniški prin- d3unc,a ras,SniS J kempes
cipai.”

Tai buvo “artimo meilės” j 
dynė! O ar. jūs žinote, kokia

VIENA. — Austrijos val- 
džia giriasi, kad jinai ko- 

tada buvo gadyne, kuomet “rX i J>rieš fašistus. Gir- 
Jigija ir politika” veiks bend- di, valdžia nazius siunčia į 
ral? Tai buvo inkvizicijos lai- Woellersdorf koncentraciją. 
kai, kuomet žmones korė, degi-v’ ’ 5 1 A
no ant laužo, jiems gyslas tam-J 
pė, kankino ir tąsė ant visokią 1 
ratą.

Kaltina 53 Darbininkus už Vien? Fašistu
Vokieti-BERLYNAS.

jos fašistai tiešįog siunta 
ant darbininkų, kūrie nėra 
fašistai. Pereito sausio mė- 

Į Tačiaus ir dabartinė Aūst- nėšio 30 d. įvyko susikirti- 
; rijos valdžia yra labai arti >mai tarpe fašistų ir dąrbi- 1 * i • 1 - t-x i . ♦ • i

Tačiaus šiame >’ susikirtime, 
kuomet darbininkai buvo 
užpulti ir gynėsi nuo užpuo-

narna '.’ginklai- į Catalonia ^ 
kraštą.

> i Pėiping. — Sakoma; kad 
chinų policija išvijusi ban
ditus,, kurie buvo paėmę 
miestelį Funing. Apie 800 
likosi užmušta.

---- --------—-—

WASHINGTON, D. C. — 
Biznierių komisija ragina 
valdžią, kad jinai nupirktų 
10,000,000 tonų anglies. 
Tuomet, iparioma,. pagelbė
tų anglies kompanijoms pa
daryti biznį, o ta anglis ga
lėtų būt išdalinama bedar
biams.

Moteris Kalėjime Streikuoja

fašistų. i ninku. ' Dokumentai įrodo, 
= ;kad fašistai ruošė sukilimą 

senovė kruvina, ta senovė su ir dčfrė ptrdlimus ant darbi-\ Tai matote, ką reiškia “arti- j------- --------- , -------- - -------
mo meilė“ bažnyčios supratimu, degančią latcžą ir kartuvią vaiz- ninku. 
Ne, ta “meilė“ jau negrįš. Jos dais galima, matyti dabar tik 
reikia bijoti, kaip kokio paša-' paveiksluose. Ją dabar gdivina 
kiško siaubūno. Hitleris, Mussolini, Smetona ir

Kunigai ir jų spauda gali kai- visa kunigija.
bėti apie savo senovę. Bet ta šalin tą “meilę“!

Įsakymas, kurį išleido fa- 
šistų komandieriai, aiškiai 

Mes'"sakome": ro^° tą puolimą fašistinių 
i trūperių ant darbininkų.

likų, tai likosi užmuštas vie- Japonija Jieško Provokacijų
nas fašistas Maikovskis. TOKIO. — Japonija vėl 

paskalus, kad• Dabar fašistų valdžia tei- paskelbė paskalus, kad 
šia 53 darbininkus, Ipirid' Mandžurijoj yra išmušta 
gynėsi nuo. fašistų ir kalti- apie 200 Manchukuo pilie- 
na juos už nužudymą to fa- ;Čių. Tais “banditais” japo- 
šisto. Fašistinę• valdžia irjnai skelbia, būk,tai esą So
jų ;teisdarystė ’. reikalauja, vietų ‘kareiviai. Veikiausia 
kad šie darbininkai būtų nu- tai ■' daroma provokaciniais 
teisti mirtim ' tikslais.

FAIRMONT, W. Va.— 
Darbininkė moteris liko nu
teista 25\dienoms į kalė
jimą tik todėl, kad jinai da
lyvavo rinkimų kampanijoj 
ir palaikė Komunistų Par
tiją. Tad už komunistų 
kandidatų surašo lipinimą 
ją ir nuteisė kalėjiman. Da
bar, ši moteris, * |Auvill, par 
skelbė bado streiką ir jau 
10-ta diena badauja.

Atydai LDSA Kuopę
Paskutiniu laiku likosi 

išsiuntinėta LDSA su A- 
LDLD vienybės klausimu 
blankutės.

Draugės, imkitės dar
bo, nes jau laikas trum
pas, dėkite pastangą, 
kad sutraukti kuo dau
giausia draugių į susirin
kimus. Pas tas drauges, 
kurios nebus susirinkime, 
nueikite į stubą, paaiškin
kite apie balsavimus ir te
gul jos nubalsuoja. Rei
kia žiūrėti, kad visos na
rės dalyvautų balsavime.

Balsavimo blankas į 
Centro Komitetą gausite 
vėliaus. Del tūlų priežas
čių siuntinėjimas tų blan
kų pavėluotas.

LDSA Pild. Komitetas.

(Daugiau žinių 5 pusi)
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Kas Patirta Stratosferoje?Kur Link Jie Tempia?

J

7

nes pirmą kartą Pickardo ! daugelis klausdavo: ar aug-

tyti didesni daiktai. Plentai
savo skridimo rengėsi kelis j1’ buvo matomi la-
metus. Prie to, mūsų pra- ^ai aiskiai- Viskiai buvo

t

TRUMPMENOS

vimą, turėjo būti sulaužy-
Mes labai greitai, veiklas, pasiliko sveikas, kad

orlaivininkyst'ės ir motorų dą, nusileidęs, užklausiau

U

Žada, bet Neduoda

far-1 
pra- 
Tad

L visų atžvilgių: kart^ laike pakilimo, 
stratosferoje galima atsiek- ant1 % kartą—nusileidžiant.

“Mes buvome ypatingai

Na, tai rytoj bus “Lais

draugės, iki pasimatymo!
- R. M.

Patsai 
nusileidimas buvo taip leng
vas, kad net amortizatorius 
(specialiai po gondola pada- 

rankose yra tas prityrimas, rYtas Medžio pintuvas del

antras Puslapis

Ką Nominuoti Į SLA Pild. Tarybą?

Blaivybės Galas

c

k.‘.
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Tarpe fašistų ir soeial-fašistų jau prasidėjo ėdynės dė
lei kandidatų į SLA^ild. tarybą. Social-fašistai nori bū
tinai įstatyti Bagočių (LDS skundiką) prezidentu.

- Andai Brooklyne abiejų sriovių žmonės turėjo savo su
sirinkimą, kuriame ėmė ir susipešė. To pasekmėje, socia
listai apleido susirinkimą. Tuomet,

Tautininkai pasilikę vieni, nutaria po vieną statyti į kiekvieną 
urėdą, taip pat niekam nelinkčiojant rekomenduoti kuopoms bal
suoti. Nutarta statyti tuos kandidatus, kurie yra arčiau Centro, 
kad nesudarytų daug kaštų. Susirinkimas suaaro sąrašą ii" vien
balsiai priima: X. Strumskis—prez., A. S. Trečiokas—vice-prez., 
Dr. M. J. Vinikas—sekretorium, K. Gugis—iždininku, šios kan
didatūros reikalu susidarė ginčų, dėl ko tautininkai stato socialis
tą į savo sąrašą, tuo tarpu, kai socialistai nė vieno tautininko ne
stato/ Buvo paaiškinta, kad dabar reikalinga palaikyti iždinin
ką tą patį. Paaiškinimas neįtikino susirinkusiųjų ir buvo rei
kalauta, kad iždininku būtų p. Lopatto. Iždo globėjais—S. Moc
kus ir J. šlikas, ir daktaru kvotėju Dr. Stanislovaitis.

Pasirodo, kad fašistai “kairieji” ir ^dešinieji” suda
rys savo sąrašą be socialistų. Pastarieji, žinoma, spirsis 
už Bagočių. ,

Mes jau nurodėme, kad Struihskis, kurį pastaruoju lai
ku smarkiai parėmė Grigaitis ir Prūseika, bando atgai
vinti “Vienybę” tik tam, kad galėjus per ją pasigarsinti 
^kandidatuojant į SLA prezidentą. /

Kokis politinis skirtumas tarpe Strumskio ir Bago- 
čiaus, Lopatto ir Gugio? Nei jokio! Ypač pirmieji du, 
kiek tai liečia darbininkišką judėjimą, pasižymėjo tik 
skundais ir provokacijomis.

SLA nariams darbininkams reikia balsuoti už savo rei
kalus ginančius asmenis, už SLA Narių Darbininkų Ko
miteto patiektą sąrašą, kuris seka:
Į prezidento vietą—J. Gataveckas, SLA 128 kp. narys, 

Carnegie, Pa.
Į vice-prezidento vietą—V. Šmulkštys, SLA 13 kp. narys, 

Minersville, Pa. ' 5 • • 1
Į sekretoriaus vietą—J. Miliauskas, SLA 286 kp. narys, 

McKees Rocks, Pa.
Į iždininko vietą—P. Mažeika, SLA 35 kp. narys, Wilkes- 

Barre, Pa. z
Daktaru kvotėju—Dr. J. Vitkus, Cleveland, Ohio.
Į iždo globėjus—B. žolinas, Chicago, Ill., ir M. Girdžiu- 

viene, Collinsville, Ill.
' SLA Narių Darbininkų Komitetas bandė sudaryti ben
drą frontą rinkimų kampanijoj su socialistais darbinin
kais ir kt. pažangiais elementais, bet socialistų dalis pasi
bijojo savo dėdės' (Grigaičio) ir nutarė balsuoti už Ba- 
gozčių.

Mūsų draugai SLA privalo veikti, aiškinant SLA na
riams darbininkams, kodėl jie turi nominuoti šituos as
menis ir kovoti prieš fašistų ir jų talkininkų sleitą.

Prūseikos gazietoj Ign. Beeis (nesumaišykit su Great 
Necko d. Bėčiu) kolioja “Laisvę” del to, kam ji atsišau
kė į Prūseikos suklaidintus darbininkus, ragindama juos 
suvaldyti provokatorius ir skundikus APLA teisme, Pitts- 
burghe.

Kaip žinia, ten būrys suklaidintų Prūseikos žmonių pa
traukė APLA į valdišką teismą, reikalaudami APLA 
2-ros kuopos viso turto. Vyriausias jų “argumentas” 
teisme prieš APLA, tai būk šita organizacija yra komu
nistinė ir būk ją norinti praryti kita komunistų organi
zacija—Lietuvių Darbininkų Susivienijimas. Visas 
skundikų tonas teisme yra komunizmas • ir tik komuniz
mas. Lyginai panašiai darė Gegužiai, Strumskiai, B ago- 
čiai prieš Lietuvių Darbininkų Su’sivieriijmą.

Beeis, žinoma, Jškoneveikęs komunistus ir Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą, prūseikįnių-skundikų darbą užgi
riai Tuomet,, žinoma, mūsų argumentai su juo savaime 
nusitraukia. Jų tikslai pateisina priemones. Tik vienas 
dalykas tam žmogui reikėtų pasakyti: “Jeigu šitaip, jei
gu jūs užginate tokius provokatoriškus savo kolegų žy
gius McKees Rocks, Pa., ir Pittsburghe, tai kokiem paba
liam jūs save vadinatės “komunistam simpatizuojan
čiais?” Ar gali sveikų smegenų žmogus 'sakyti, kad jis 
užgiria komunizmą ir, apsisukęs, užgiria skundikus, ku
rie valdiškam kapitalistiniam teisme skelbia, būk jie no
rį pasitraukti iš APLA todėl,- kad ši organizacija yra 
“komunistų organizacija?”

Jūs, p. Bėči, ir jūsų bičiuliai, galite eiti į valdiškus 
teismus ir per ten pulti mūsų organizacijas. Mes jums to 
nedraudžiame ir nepavydime. Bet norime iš jūs nors to
kios doros, kaip fašistai skundikai ir tai bus gerai: jie 
puolė LDS valdiškam teisme komunizmo (išgalvotu) bau
bu, bet, išėję iš teismo, nesisakė, kad jie yra komunisti
nio judėjimo draugais. Kodėl jūs taip nesielgiate?!

. “Pravda” No. 277 plačiai l kilusių buvo dar labai ma- 
aprašo, ką patyrė Sovietų žai. Apie Pickardo skridi- 
Sąjungos mokslininkai, iški- mą parašyta?labai mažai. Ir 
lusieji ąpie 12-ką mylių, į tas yra ne į0(jei' ^aj norėtu 
orą. Draugas Prokofiev,1 ,. T) , . - .?•i . , v r- i paslėpti. Paprastai, veik kuris buvo baliuno koman- _ 1 .. A >
dierium, sekamai perduoda neia Pas ii ^am medžiagos 
savo prityrimus:

“Mes pradėjome praktiš
kai tyrinėti stratosferą tam, 
kad užtikrinus, ateityje aug- 
štumą skridimo ne vien ba- 
liūnu, bet ir specialiai pri
rengtu orlaiviu. Tas labai 
svarbu iš '

has turėjo 14,000 kubo met-*”* 
rų įtalpos Ir svėrė virš’800 < 
kilogramų, gi Sovietų “‘SS- ’ 
SR” turi 25,000 kųbometrų. 
įtalpos ir sveria 950 kilogra
mų. • --

Drg. Birnbaum, kuris yra • 
radio specialistas, pasakojo, 
kad kaip tik jis pradėjo 
rengtis į stratosferą, tai

iškilimo jam buvo labai kar
šta, o antru—labai šalta, gi 
prie tokių sąlygų dirbti ne
galima. Apart to, jis ir pir
mu ir antru kartu sudaužė 
savo įrankius ir įtalpas. Vie- 

o

ti didelio greitumo, gauti
puikų nuvokimą apie oro er- gerame ūpe ir kiekvienas 
dvės, gerai matyti ir t. t. užimtas savo darbu. Matė-

“Mes turėjome labai iha-ime £eiai. Bėgyje vi- 
| so skridimo mes gerai ori- 
entavomės* Net vietoje nu-

dvės, gerai matyti ir t. t.
“Mes turėjome labai iha- i 

žai laiko prisirengti skridi
mui į stratosferą. Mes ren- . 
gėmės viso tik apie 8 mene-1 S1lel(limo galima buvo ma
sins laiko. Pickardas prie

matęmas susiliejimas Mask
vos dr Oka upių.

“Kylant vis augščiau, mai
nėsi dangaus spalva. Dan
gus laipsniškai darėsi vis 
tamsesnis, o ant augštumos 
19-ka kilometrų dangus pa
sidarė t a m s u s - violetinis. 
Stratosferoje negalima ap
sieiti be akinių; jeigu mums 
į akis netikėtai pataikinda-

Kauno' “Rytas” spausdina 
paveikslą būrio tų kunigų, 
kuriuos, kuriuos Sovietų Są
junga iškeitė ant politihių 
Lietuvos kalinių. Kontr-re- 
volihcininkii kunigai' išrodo 
apyriebiai, dikti. Į Jų tarpe 
stovi ir kunigas Matulionis, 
kuris slapta buvo padarytas 
vyskupu!

Ką tie jągamasčiai Sovie
tų Sąjungoj pastaruoju lai
ku darė? Dirbo prie me
džio. Buvo pristatyti dirbti 
naudingą darbą, ir tas, ži
noma, jiems labai nepatiko. 
So. Bostono “Darbininkas” 
šaukia: “Iš Sovietų pragaro 
grįžo Lietuvon” tiek ir tiek 
kunigų... Matot, naudingą 
darbą, medžių kirtimą, kuni
gai vadina “pragaru”. Te
gul parapijiečiai tai įsitė- 
mija! *

na parlamentarinio darbo. 
(Kalbu vyriausiai apie lie
tuvius!) Neklauso jie Leni
no mokymų. O Leninas sa
kė: “Taip ilgai, kol jūs ne
galit išvaikyti buržuazinių 
parlamento, ir Kitų reakci- 
nių įstaigų, jus turite ten 
veikti... Priešingai, jūs ga
lite patapti paprastais ple- 
petojais.”

monei ir konstruktoriams 
tas žygis buvo visai naujas, 
ir todėl atsižymėjusių tame 
žygyje ir jo prirengime in
žinierių ir kitų’asmenų yra 
labai -didelis darbas.

“Atliktas mūsų žygis yra 
ne paskutinis. Mūsų atsie^ 
kimai parodė, kad pilnai ga
lima skrajoti į stratosferą 
taip dažnai, kaip bus reika
linga. Tas labai svarbu, kad j vo saulės spinduliai, tai ant 
stratosferoje, kaip ir žemu- tūlo laiko mes netekdavome 
tiniuose atmosferos sluogs- regėjimo—viduje gondolos 
niuose įvyksta metereologi-1 buvo apytamsų, ir tas ap- 
nės permainęs. Reiškia; ja^ . sunkindavo žiūrėjimą į žur- 
išstudijuoti įvairiais metiį'nalą.
laikais. -jirj. , , i “Mes išbuvome maksima-

• Ko Bijotasi?? liškoje augštumoje veik 14
“Kas mums grūmojo? paskui prade j o-

jpaugiąusiai prisibijojome 
uel baliūno a

Pagaliaus, pereitą antradienį tapo užduotas galutinas 
/smūgis 18-įam J. V. konstitucijos pataisymui, kuris bu
vo žinomas, kaipo “blaivybės arba prohibicijos įstaty
mas,” Su gruodžio 5-ta diena bus užbaigta visi forma
lumai ir su ta diena, vadinasi, bus galima legališkai par
davinėti degtinė ir kiti stiprūs gėrimai.

Kuomet blaivybės įstatymas buvo paskelbtas, komunis
tai tuomet tvirtino, kad iš jo nieko neišeis; su tuo “gera
širdžiai” blaivybės neįves ir žmonių neišmokiris, neatpra
tins nuo girtuoklystės. Norint žmones apšviesti ir at
pratinti nuo girtuoklybės, reikia juos šviesti ir sudaryti 
tokios sąlygos, kurios neverstų žmones būti girtuękliais.

Kaip tik panašiai ir išėjo. Girtuokliavimas per tuos 
beveik 14 metų ne tiktai kad nesumažėjo, bet! dikčiai 
padidėjo. Podraug išaugo naujas sluogsnis vagių ir ban
ditų : raketierių, šmugelninkų ir kt. vadinamų žulikų. 
Spykyzės, be abejojimo, padėjo juos pagimdyti.

Dėka blaivybės įstatymui, ne vienas kyšaėmįs ir rake- 
tierius patapo milionierium Jungtinėse Valstijose.
' Viskas išrodo, kad ir vėl sugrįš senoviškų saliūnų ga
dyne. 1

Komunistai nėra tais “šventaisiais,” kurie kovoja prieš 
gėrimus sektantiškai. Išgerti retkarčiais stiklas alaus, 
stiklas vyno ir net geros degtinės, jei darbininkas turi 
kelis centus, ir jei jam tai eina sveikaton, nėra prasižen
gimas. Bet nereikia pasigerti, nepersilakti, kaip žmonės 
sakb. Persigėrimas ne vieną žmogų sugadino politiniai, 
ne tiktai kad nuvarė be laiko į kapus.

Komunistas ir šiaip susipratęs darbininkas turi duoti 
pavyzdį kitiems darbininkams ne tik politikoje, bet ir vi- 

1. game kame, štai, kodėl reikia saugotis nuo ekscesų!

. Lietuviški jagamasčiai iki 
šiol labai daug šaukė apie 
Sovietų Sąjungoj badą. 
Girdi, išmirę ten 12-ka mi- 
lionų žmonių pereitą vasa
rą. Bet kokiais" stebuklais 
galėjo išlikti šitie kunigai? 
Juk jie buvo prasikaltėliai,' 
kontr-revoliucininkai!v Bet 
gi ne tik badu heišmirė, ale 
į,Lietuvą’parvažiavo* gerai 
išrodydami. t žinoma, ’ jiems 
Lietuvoj: bus rojus, nes ten 
prispausti vargo žmonėliai 
turės maitinti juos, kaip pė- 
nikšlius, Sovietų Sąjungoj 
kunigam “pragaras,” ka
dangi ten jų sparną; pakar
pyti.' O Lietuvoj pragarą 
kenčia protaują darbinin
kai, kovotojai už visos dar
bininkų klasės reikalus. Lie-( 
tuvoj, naje, vienas didelis 
pragaras visiem darbo žmo
nėm ! ' ’ • \■t

»V'
• i .■ >
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Taip, pereitieji miestą vi 
rinkimai Nevy- Yorke; paro
dė, kaip daugelis mūsų met 
pirmose eilėse stovinčių 
draugų ir draugių neįverti-

Ana, Bostono davatkų 
laikraštis jau dejuoja del to, 
kam, girdi, Sovietai pardavė 
Amerikai du Eycko pieši
nius. Esą, “brangenybių v y y I

Sovietų Rusijos finansinio ;pagaminlmą t______  ....
susmukimo.” Nesąmonė,1 liūnams medžiagos, 
kunigėliai! Jūs ilgai tauš-| ' ' **
kete, būk Sovietų Sąjungoj' nepastebimai, atsitolinome 
jokių brangenybių nebelikę,' nuo žem§s ir faktiškai grei- 
nes jas bolševikai sunaikinę. tumas kilimo pasiekė pagei- 
Dabar jau plepate visai ką dautąjį laipsnį. 17-ką kilo- 
kitą. , metrų mes iškilome į 43 mi-

-------- nutes laiko. Bet sekančiuo
se pakilimuose taip greitai 
kilti neapsimoka. Lėtesnis 
pakilimas suteiks daugiau 
progų apžvalgai ir prityri- 
maųis. Būdami 2,000 met
rų augštumoje, mes uždarė
me dangčius į mūsų gondo
lą. Aparatai veikė labai ge
rai ... Ant 17-kos kilometrų 
augštumos tikrai įsitikino
me, kad viskas pas mus ge
rai veikia ir mes dar gali
me kilti augščiau ir ramiai 
tęsti apžvalgą ir studijavi- 
ųią.'

* “Visos įgulos atyda buvo 
atkreipta į darbą. Viduje 
gondolos sąlygos visą laiką 
buvo geros. Temperatūra 
svyravo tarpe plius 12 ir 32 
laipsnių’.

Jautėsi Puikiausiai
“Kaip mes jautėmės stra

tosferoje? Prileiskime, jau
tėmės, kaip submarine po 
vandeniu. Bet mes nežino- 

ves” koncertas! Draugai ir jome, ką “ten”' sutiksime: 
po vandeniu žmonės dažnai 
leidžiasi, o į stratosferą iš-

................................. - - . I

mę laipsniškai leistis žemyn. 
________ viršutinės dalies, Nusileidimas buvo labai ge- 
pripildytos gazais. - Prisibi- ras* Greitumas leidžiantis 
jojome, kad ji gali neišlai-1 nebuvp . didesnis, kaip 3-4 
kyti saulės spindulių ir gali metTa,i j sekundą. ^a^sai 
išleisti gazus. Dabar tą vis
ką reikia atmesti ir tas pa
sakas užmiršti. Pas mus

pardavinėjimas yra ženklas kuris užtikriną atatinkamą apsaugojimo, nuo sukrėtė 
Sovietų Rusijos finansinio 1 nagaminima tinkamos ba- mo)> kuris, pngal išskaitlia-

< . •

Chicagos kunigų “Drau
gas” rašo sekamą:

Amerikos bolševikams iš 
Maskvos yra įsakyta triukš
mingai pasitikti Amerikon at- 
Vykusįj«Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų komisarą Litvino- 
vą. Be abejojimo, prie to 
triukšmo prisidės ir lietuviš
kieji bolšėvikai . . ..

) 4 x • - » . • * -" : n * » t j

' Del to galima tiek, atshky-r 
ti: kunigėliai, jūs esate be
gėdiški melagiai!
t. J f 1 ' J ! ' ' ' ’ ' ■

Jokių įsakymų iš Mask
vos New Yorke triukšmau
ti komunistai nėra gavę, 
prie jokių triukšmų jie ne
sirengė ir jokiuose triukš
muose jie nedalyvavo. Ši
tam kunigų pareiškime tiek 
tiesos, kiek Prūseikos apie 
parvežtus iš Maskvos pini
gus. Tiesa, tikslai, abiejų 
vienodi1! r r •

sekantį pakilimą jį reikės 
tik perdažyti ir jis vėl tar
naus. Šis žygis yra geriau
sias patikrinimas mūsų me
chanizmo dalių.

“Labai svarbu del mūsų

štai jūs manote iškilti? -Jis 
atsakydavo: “Pasistengsi
me kuo augščiau.” Bet ma
nė pasiekti tik apie 17,500 
metru, i °

Jie kiekvieną prietaisą ge
rai išbandė po kelis kartus . 
ant žemės, pirm iškilsiant į 
orą. Kas tai buvo paleidę 
“antį”, kad prie 60-70 laips
nių šalčio žemiau zero vir
vės sutrūksta rankose, ku
rios ant žemes, normalėje 
temperatūroje, išlaiko toną 
svorio. Kadangi gondola 
buvo virvėmis pririšta, tai 
pirm pakilimo jie išbandė ir 
virves specialiai atšaldytoje 

I temperatūroje. Pasirodė, 
kad tik pasaka. Jis sako, 
kad juos apgavo tik vienas 
dalykas: jie peršiltai apsi
rengė. “Ant žemės mus 
įbaugino, sakydami: ‘Stra
tosferoje jūs užšalsite.’ Pro
kofiev priešinosi ir sakė, 
kad jis skris su paprastais 
orlaivininko drabuži ais,: 
nors mes pirmiau neskrajo
jome augščiau kaip 5,000 
metrų. Aš patikėjau žmo
nių perdavimams ir apsivil
kau ketvertais marškiniais, 
svederiu, vilnoniais drabu
žiais, apsiaviau vailokais ir 
užsidėjau šalmą. Gi pas 
mus temperatūra pradėjo' 
yis augti, viršijant 30 laips
nių šilumos. Pas mus žur
nale yra užrašyta laikas, 
kada gondoloje buvo tikras 
išsirengimas ir mes nusivil- 
kome tuos drabužius...

“Radio! Štai ko nebuvo 
pas Pickardą! Mes turėjo
me radio nr palaikėme ry
šius su žeme. Aš labai su
judęs surikau: “Marsas kal
ba!” Viskas buvo tvarkoje. 
Mes .priėmėme nuo žemės 
apie 20 radio pranešiinų-pa- 
sikalbejimų ir apie tiek pa
siuntėme ant žemės esan
tiems draugams.

“Mūsų iškilimas ir sėk
mingas nusileidimas parodė, 
kad skridimo į stratosferą 

plausimas yra išrištas. Ka

gamybos patirti oro skirtu
mai ant įvairios augštumos, 
nes tas svarbu orlaivių mo
torų konstrukcijoje. Mes 
turėjome keletą įtalpų del' 
paėmimo oro, • ir nusilei
džiant visi tie indai su oru 
išliko sveiki. Pas mus buvo 
daug įvairių' prietaisų, su 
pagelba kurtį galėjome at
žymėti drėgnumą ir tempe
ratūrą. Visi prietaisai ant 
baliūho “SSSR” buvo sovie
tinės išdirbystės, išimant 
vieną orografą, kuris, tarp 
kitko, atsisakė tarnauti. Šis 
pirmas į stratosferą skridi
mas atidengė galimybes to< 
limesniam tyrinėjimui.”

Ką Sako Kiti žinovai
Inžinierius Goduno<nuro

dė, kad baliūnui audinių - 
gumos apvalkalas buvo pa
gamintas po vadovyste inži
nierių moterų Kuzinos ir 
Ęevitinos. Sovietų baliūnas 
buvo geresnis ir didesnis už 
Pickardo. Pickardo baliū-

apie tai profesorių Vengen- ' 
greimo ir Malčanovo, ąr jie 
norėtų ateityje su mumis 
skristi į stratosferą, tai jie 
atsakė: ‘Dabar skrajoti ga
lima’.”

Šis Sovietų Sąjungos mok
slininkų žygis turi labai di
delės -reikšmės tyrinėjime 
stratosferos ir Sovietų Są
jungos apsigynimo klausi
mu.

D. M. šolomskas.

OMAHA. — Dabar 
meriai streikuoja. Jie 
dėjo kovoti griežtai, 
generolas Johnsonasjausiū-. 
lo jiems pągelbą. Vienok ji
sai sako, kad “aš nemanau 
greitai panaikinti depresi
ją.” Johnsonas prisipažino, 
kad farmerių kova privers 
valdžią pasirūpinti jų reika* 
lais.



TreKas Puslapis

Vakaro Vaizdelis

pries

Veiksnis

Baletas su Socialiniu Turiniu

būti tik

SOVIETU ŽUVIS

(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

Rodos, ramybė pasaulyj 
Gamta turtinga be galo, 
Bet kad plėšikų saujelė 
Turi savastyj savo.

Sovietų Sąjungoj . 
Vokietijoj 
čeko-Slovakijoj .. c. 
Norvegijoj .......... ’..
Francijoj .................
Anglijoj
Jungtinėse Valstijose

Narių 
4,000,000 

350,000 
130,000 

.. 20,000 
. 15,000 
.K 8,000 
.. 8,000

Vėjelis aptilo—
Vakaro tyluma laukuose;
Tik retkarčiais paukštelis prabilo 
Gamtos malonumas jo dainose.

Ok, kokia apgaulystė— 
Nuosavybė prakeiktoji 
Milionams mintis suvystė 
Ta demagogija nedoroji.

Tau ne miela nei gamtos grožybės
Nei paukštelių čiulbesiai:
Tau prieš akis vargų daugybės, 
Tu jautiesi vis karčiai.

Meniškos Nuotrupos

Ar matai, vatguoli, 
Viešbučius auksu dabytus 
Ir plėšrųjį turtuolį
Ir jo vaikus, šilkais aprėdytus

nors
Vol-

Prie lenktynių
Bėt negrai ir pasilieka negrais.

kadrus 
social-

Juk tai tavo darbo vaisiai— 
Dykaduonio nuosavybė;.
O tu vargsti, skursti baisiai 
Kur gi čia yra teisybė?

5, gavo 
rekomen- 

atmetė

Tau tik vienas tėra kelias
Išėjimui iš kančių, 
Tai kartu su komunistai^ 
Už būklę eit bangon kovų.

Miškų Darbininkas.

menas ir 
sugyventi.

para
revo

mas. Gi 
Druseikis

Kas tie sportininkai? Jie parinktieji iš 35,- 
000,000 narių buržuazinio sporto organizacijų 
Esmė ir tikslai buržuazinio sporto organi
zacijų yra aiškūs. Tai aršūs proletariato prie
šai. Tai kareiviai kapitalistinių divizijų 
Šiandien jie užimti bėgiojime, bet rytoj, pa
gal .pirmutinį signalą savo feldmaršalų, jie

Dabar jau pati buržuazija* pripažįsta, kad 
propaganda,” tai labai gerai gali

Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 
prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVĖ”
427 Lorimer St„ Brooklyn, N. Y.

paruošti susirėmimui su darbininkų klase. Ka
talikų sporto rateliai, studentų, ir moterų, ir 
mokyklų,—Jie visi tarnauja vienam jų galuti
nam tikslui: fašizacijai ir ruošimui buržua
zinės armijos, . u u i > 'T • ,

Bet penkios šeštadąlys pasaulio ir nėrą ,cįė- 
lumoje. Kapitalistinis pasaulis dabar dau
giau, kaip bent kada pirmiau klasiniai pasi
dalinęs. Taip jau pasidalinęs ir sporto fron
tas. Iš vienos pusės buržuazinės organizaci
jos ir geltonasis Liucerno Sportinternas, iš 
kitos pusės Raudonasis Sportinternas. Rau
donasis Sporto Internacionalas turi savo eilė
se geriausias revoliucijos jėgas, geriausius 
sportininkus, kas yra darbininki; tarpe, štai 
keletas Raudonojo Sporto Internacionalo sek
cijų narių kiekio:

Mūsų spauda jau senai kalba apie šokius 
ir meną abelnai, kad menas gal 
tuomet dienas, kuomet jis yra socialia. C 
ką šakė tūli žmonės apie “propagandą” me

gariiza^Fh' sh^o'' rvošihmūos' koncertuos 
tokių klasikų, kaip! Tchaikovškio, Beethove- 
no ir kitų kompozitorių;, ; •. , ;

Bet taip pat Sovietai organizuoja ir nau
ją muziką, naujus muzikus ir chorus iš pačių 
dirbtuvių darbininkų. Tik ką baigusius kur
sus kompozitorius ir muzikantus traukia 
prįe darbo.

Koncertų programa Leningrado ir Mas
kvos šiais metais yra didelė ir įvairi. So
vietai naudoja geresnius meno kurinius, ku
rie sukurti buržuazijos gadynėj ir smarkiai 
vysto naują, savo gadynės meną. Buržua
zinės kūrybos geresni kavalkai yra 
syti laikais, kuomet buržuažija buvo 
liucinė.

Amerikos spauda rašo apie baletą su so
cialiu turiniu. Ypatingai dabar mes skaito
me recenziją apie Jooss meną. Jooss yra 
žydų kilmės, gyvenęs Vokietijoj ir.Paryžiuj. 
Jo baletų kompozicija—yra liaudies baletas. 
Taip apie jį rašo buržuazinė spauda.

Baletai: “Balius Senoje Vienoje,” “šam
pano Pokilis,” “žaliasis Stalas,” “Mirties 
šokis” ir kiti yra socialio turinio. Ne re
voliuciniai baletai, bet juose yra pašaipos 
diplomatijai ir senovei.

Be to, apie Jooss baletą John Martin iš- 
sireiškia, kad jisai įrodė, “jog menas gali 
būt propaganda ir menas taip pat.” Baletas, 
kaip kad moterų sukilimas ir jų šaudymas, 
motinos mirtis ir kiti; yra socialio turinio vi
soj pilnumoj.

Dabar yra 100,000 fizkultūrininkų, kurie 
turi “gatavas Darbui ir Apsigynimui” ženk
lelius. Bet tai neužtenka, iki pasaulinės spar-, 
takiado^* tokių fizkultūrininkų kiekis privalo 
paatfjktf 1,500,000 proletarų ir proletarių. 

^Spartakiada privalo būti pravesta ne pa
matu konkurencijos tąrpe sportininkų, o pa
matu leninistinio, socialistinio lenktyniavimo.

Sovietų Sąjungoje įvykusi spartakiada yra 
padarytas žingsnis prie pasaulinės darbinin
kų spartakiados.

Sovietų Sąjungos sportas. Bet ar reikia 
aiškinti, kokia bus pasaulinė darbininkų šven
tė! Mūsų spartakiadoje dalyvavo mūsų didvy
riai, tai tie, kuriais mes didžiuojamės. Jie 
jauni, jie mūsų tvarkoje išaugo. Jie galingi 
fiziniai ir dvasiniai ir tą galima drąsiai sa
kyti. Pas mus' išaugo kultūra, disciplina, pa
tvarumas ir technika! , .

Jeigu pas mus iš kolektyvo atsiranda^ atski
ri sugabūs sportininkai, tai visi žino ir jau
čia: tai pasekmė kolektyvio lavinimosi, pasek
mė draugiškos pagelbos ir patarimo išauklė
jimui atskirus^sugabiausius draugus. Tą žino 
kolektyvas ir patys sugabiausi draugai.

Bėgikai, dviratininkai, šokikai, plaukikai 
snaiperiai ir kiti parodžiusieji ypatngus gabu
mus,—tai nėra rekordistai buržuazinio sporto 
tipo. Proletarai turi visas progas pirmeny
bei. Prie mašinos ir sporto stadijume. To- 
kiais turi tapti visi dirbantieji Sovietų Są
jungoj : geras gamintojas, patvarus fizkultū- 
rihinkas ir tvirtas apgynėjas.

Iš “Vokrug Svietą”
Vertė D. 'M. Šolomskas.

pirmą dieną ge- 
suyienytu frontu 
gatvėmis, negu

su vien tik

Krautuvams proga įsigyti Sovietų 
žuvies UŽ žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų Idekyienos rūšies, 
viso 50 kenukų

UŽ $5.75

i. Jisai palaikė ge
rus ryšius su Fredriku, Katarina Didžiąja, 
su Pompadoura, kuri valdė JLouiso XV poli
tiką. Bet pas Voltairą radosi kovos už bied- 
nuomenę, už reformas, kurių pažangus bur
žuazijos atstovas galėjo reikalauti. Prieš 
bažnyčią savo nusistatymą Voltaire išdėstė 
veikale “Filozofihis žodynas.” Tačiaus ir tas 
žodynas buvo pasmerktas sudeginimui.
* Bėgikai, dviratininkai, šokikai, plaukikai, 
reformas. Voltaire, matydamas, kad kara- 

Judyje vaizduojama, kuomet Louis kara
liškoji valdžia puotoms leido milionus dol., 
kuomet jį komandavo Pompadoura, tai Vol
taire rašė brošiūras į Francijos liaudį ir slap
tai skleidė. Kuomet jį klausinėjo ir kaltino, 
tai jisai atsakė, kad tai “rašo visa Francija.” 
Darbininkija tuo laiku badavo ir jokių tei
sių neturėjo. Judis fodo, kad Voltaire rašė 
šiems darbininkams brošiūras ir akstino prie 
sukilimo.

Buržuazinėse: sporto organizacijose priklau
so dar nemažai darbininkų jaunimo.; Tai tie, 
kurie i: gražiai įrengtų stadionų, plaukimo 
•/.rūdų—nemato, ar nenori matyti tikrąjį veidą 
jų darbdavių — buržuazijos. Tai tie, kurie, 
siekdami garbės, užmiršta savo klasinius rei
kalus, klasinius uždavinius. Tai del jų visur 
pastatyta buržuazinės žabangos pavidale ge- 

drabu

Vyriausiai judyje vaizduojama Voltairo 
dramatinis veikalas, kuriuo jisai manė kara
lių “atversti į gerą kelią,” kad jisai duotų 
reformas. Voltaire, matydamas, kad kara
liaus valdžia siunčia į Bastiliją kiekvieną, 
kuris pasipriešina jo valiai, veikė prieš des
potizmą. Nuteisus ir nukankinus vieną ko
votoją, Voltaire paima auklėjimui jo dukte
rį ir parašo veikalą, kuriame išdėsto kara
liaus žiaurumą ir žmonių kankinimą. Ta
čiaus į šį veikalą įveda darbininkų sukilimą, 
kad jie, taip pavergti ir badaujanti, sukyla, 
u.žpuola karaliaus puotą, čia Voltaire nebė
jo persergėti karalių, kad jam gali taip būti.

.Bevaidinant šį veikalą, parodžius tą sce
ną, kuomet darbininkai įsiveržia į karaliaus 
palocių, Louis XV sulaiko vaidinimą ir Įsako 
areštuoti Voltaire^, Voltaire jau būna pa
skirtas siuntimui į Bastiliją, tačiaus jisai iš
kelia karaliaus ministerio suokalbius karo 
fronte ir vėl lieka liuosas. Be to, dar ir 
Pompadoura Voltairą gelbsti.

Paskiaus judis baigiasi darbininkų sukili
mu. Tas sukilimas neparodo, kokiam tiks
lui jis keliamas. Darbininkai daužo langus, 
plėšia,—tai tokį gauni įspūdį iš to judžių 
padaryto sukilimo.

Tačiaus tas judėjimas daėjo prie revoliu
cijos. Francijos revoliucija paėmė Bastiliją 
(1789), paskiaus įsteigta nacionalis susirin
kimas (seimas) ir daug kitų reformų davė, 
ši Francijos revoliucija.

Amerikos judžiai tiksliai neduoda tikrus 
vaizdus istorinių nuotikių. Mat, rodomi re
voliuciniai įvykiai, darbininkų sukilimai, 
tuomet vestų prie dabartinių darbininkų su
kilimų. Kaip tais laikais klerikalizmas, feo
dalizmas, baudžiava, despotizmas laikė su
kaustę liaudį, taip dabar laiko kapitalizmas 
darbininkų klasę.

Paderewskis Susirgo

Jan Paderewskis, kuris pašau

' Amerikos judžių kompanijos šiais metais ro
do “Voltaire,. ” Tai turėtų būti Voltaire gy
venimas. Iš Amerikos judžių, kurie gamina
mi HollyWoode, negalima tikėtis gerų judžių. 
Šių kompanijų pirmas tikslas, tai įplaukos, 
žmonių skonio patraukimas, o ne menas, ne 
kurinio turinys. Tad labai daug ir Voltaire 

jy nukentėjo nuo judžių biznio.
. Vienok “Voltaire” yra istorinis judis. Ir 
p šiame judyje Voltaire rodomas kaipo kovo

tojas prieš bažnyčią ir priespaudą, nors tai 
tik su pašaipa. ,

Veikale rodoma Voltairio 1762 metų pe
riodas. Tuo laiku Voltaire buvo jau 68 me
tų amžiaus. Kad suprasti Voltaire, tai rei- 

. kalinga pažvelgti ir į tų laikų istoriją. Tais 
laikais (1762 metais ir vėliaus) buvo tąsa 

I septynių metų karo. Europos valdonais, des
potais, karaliais buvo Katarina Didžioji, Fred- 
rikas II, Juozupas II, Louis XV.

W Anglija ir Francija jau turėjo parlamentus. 
Bet Francijoj parlamentas mažai ką reiškė.

Į' Francijoj, kaip ir daugelyje kitų šalių, buvo 
baudžiava, valstiečiai turėjo prievarta dirbti 

t ponui dienas, mokėti mokesčius. Romos ka
talikų bažnyčia buvo dar pusė valstybės. 
Daug valstybinių pareigų ji atlikinėjo, ji ve
dė švietimo darbą ir tt. Bažnyčia tuos pilie
čius, kurie netiki į jų dievą, persekiojo. Vals
tiečiai neturėjo teisės parduoti savo žemę arba 
apsivesti be ponų leidimo.

M Iš kitos pusės, Voltaire jau skelbė New- 
tono mokslą. Tais laikais pradėjo veikti taip 
vadinami enciklopedistai. Jų tarpe buvo ir 
Voltaire. Jisai dar jaunas būdamas lankė
si Anglijoj, kur jau buvo daugiau laisvės ir 
pilietinių teisių. Voltaire rašo laiškus iš- 
ATiglijos,” bet juos Paryžiaus “parlamentas” 
nutaria sudeginti viešai.

Tačiaus Voltaire nebuvo bedievis 
jisai ir kovojo prieš bažnyčios galią, 
taire kovojo ir prieš karalių .despotizmą, ta 
čiaus nebuvo demokratas

Amalgameitų Unijos Žinios

Nekvrie nuotikia’ yra pu
sėtinai senoki, bet buvo tam 
tikrų priežasčių, kurios nelei
do eiti į spaudą. O aplinky
bėms ėmė daug laiko, kol pa
sikeitė. Tikiu, “Laisvės” skai
tytojai bus patenkinti tomis 
žiniomis, kad ir vėlai, negu 
kad visai jos nebūtų buvę 
spaudoj.

Drg. A. Sereika, būdamas 
nariu Jungtinės Tarybos nuo 
lietuvių 203 lokalo Amalga
meitų Unijos, buvo pasirinkęs 
apvaikščioti 
gūžės su 
maršuoti 
apvaikščioti
Amalgameitais svetainėj ir 'tą 
pačią valandą parengtą.

(Unijos oficiozai, taipgi ir 
203 lokalo pirmininkas J. 
Druseikis kaltino Sereiką 
už dalyvavimą su ta “genge”. 
Menedžeris reikalavo d. Serei
kos rezignacijos iš Jungtinės 
Tarybos, gązdindamas, jeigu 
nerezignuosiąs, tai gali imtis 
griežtesnės bausmės. Sereikai 
nepasiskubinus rezignuoti, na
gi už apie poros mėnesių vė
liau 203 lokalo pildančioji 
taryba turi nepaprastą susi
rinkimą, šauktą per atvirutes. 
Sereika, būdamas tarybos 
pirmininku, negaudamas atvi
rutės į laiką, negalėjo daly
vauti minimam posėdyje. Pil
dančioji Taryba nutarė di
džiuma balsų rekomenduot lo
kalu!, kad d. Sereika Butų su
spenduotas iš atstovystės į 
Jungtinę Tarybą. Čia Druseį- 
kis buvo agitatorium ir bal
savo už Sereikos suspendavi
mą. To dar nebuvo gana, 
kad Tarybos tarimą pervary* 
ti lokale, tai Druseikis lan
džiojo net po stubas, agituoda- 

lokalo susirinkime 
ir yisi jo pasekė

jai, kurių buvo tik 
juodą akį: Tarybos 
daciją susirinkimas 
apie 35 balsais prieš
:,D¥6‘seikis čia minimas del 

dviejų priežasčių: pirma, kad 
yra pirmininku lokalo ir gyrė
si susirinkimuose, kad jis pa
taisys 203 lokalą tokiu, kokiu 
turi būti, ir kaltino Sereiką, 
už dalyvavimą 1-mos gegužės 
apvaikščiojime su bendru 
frontu. Tą darė net keliuose 
susirinkimuose. Antra, tai 
kad Druseikis myli puoštis sa
ve neva klasiniai sąmoningu 
darbininku. Tiesa, visuomet 
sukinėjasi su progresyviais ir 
su tuomi daugelį apgauna sa
vo “revoliucingumu”, labiau
sia katalikų sriovės darbinin
kus..

1932 m. prieš prezidento 
rinkimus J. Druseikis buvo da
linęs apgarsinimus už socialis
tų kandidatą Thomasą. ALD 
LD 50-ta kuopa buvo pa
reikalavus pasiaiškinimo, tai 
J. Druseikis pasiteisino, jog 
nesąs kokis didelis revoliucio
nierius ir nelabai interesuo
jasi veikimu, girdi: “Jūs 
tą visi žinote.” Aš nepa
dedi! veikti socialistams nei 
komunistams, bet daugiau 
simpatizuoju komunistams. 
Tiesa, Druseikis buvo ant 
Kompartijos pikniko. Tačiaus 
tas dar neviskas. • Vienam iš 
rugsėjo mėnesio susirinkimų 
buvo atsilankę Keller’o dirb
tuvės lietuviai darbininkai. 
(Keller’o dirbtuvė buvo suor
ganizuota tik praeitą liepos

(Tąsa 4-tam Pusi.)

Ignacas 
liniai^pagarsėjęs pianistas, susirgo. Jisai jau 
yra 73 metų amžiaus, dabar Paderewskis 
gyvena Šveicarijoj.

Paderewskis buvo pasirengęs atvažiuoti į 
Ameriką koncertuoti, bet liga jį sulaikė ne
ribota mzlaikui. * f

’ šis pianistas nėra* prielankus darbininkų 
menui. Jisai yra artistas, pianistas, bet 

\ naujų idėjų pas jį nėra.
Sovietų Kocertuose Duos Klasikinės Muzikos

Sovietuose diskusuojama koncertų ruoši
mas. Leningrado Valstybės Simfonijos or-

Paveikslai iš Sovietų Sąjungos

Metropolitan Muzėjus pargabeno iš > So
vietų Sąjungos du labai žymius paveikslus— 
“Nukryžiavojimas” ir “Paskutinis Teismas.” 
Abu paveikslai yra religiniai. Jią tapyti dar 
viduramžį. 1

Vienok šie paveikslai meno atžvilgiu toli 
pralenkę dabartinių artistų paveikslus. Tu
rinys jų: Kristaus nukryžiavojimas, pekla, 
mirtis, dangus. Vaizdas padarytas taip, 
kaip tai suprato tų laikų artistai įsivaizduot. 
- Prie matymo šių paveikslų pridėtas žiū- 
ronėlis, kurio pagelba geriau galima juos 
įmatyti.

ra i įrengtų sportinių klubų* parinktų 
žiu ir siūlomos patraukiančios dovanos.

Sugabiai buržuazija veda kovą už 
sporto fronte, nesigailėdama lėšų, o 
demokratija ištikimai jai gelbėja tame darbe. 
Bet ir užrubežyje geriausioji darbininkų jau
nimo dalis priklauso prie Raudonojo Sporto 
Internacionalo. Pirmoje vietoje revoliucionie
riai. Geriausias jų apibudinimas štai laikraš
tyje, iš kurio ištrauką paduodame pilnai: r

“Didvyriškose kovose (Čekoslovakijoj) mai- 
nierių prieš darbdavių bandymus nukapoti 
jiems algąs ir pailginti darbo dieną, ypatin
gai atsižymėjo dviratininkai, nariai čeko-slo- 
vakų sporto organizacijų, priklausančių prie 
Raudonojo Sporto Internacionalo Sekcijos. 
Buržuazijos laikraščių, pranešimuose apie mai- 
nierių išstojimus ir demonstracijas visada ga
limą buvo matyti; ‘priešakyje demonstracijos 
važiavo būrys dviratininkų.’ Dviratininkai 
puikiai organizavo susisiekimo tarnybą tarpe 
streikierių ir jų komitetų.

“Veiklus dviratininkų veikimas įvarė į pa
siutimą policiją. Policijos viršininkas, Komo- 
tavoje, išleido sekamą patvarkymą:

“ ‘šimtai dviratininkų dirba, kaipo karje
rų ir išvežioja priešįstatymiškus streikierių 
komiteto patvarkymus, taipgi žinias apie po
licijos išstojimus. Jų veikimas grūmoja vi
suotinai tvarkai ir ramybei. Prisakau visaip 
trukdyti dviratininkų veikimui, sulaikinėti 
juos ir varyti į artimiausią policijos stotį. Dvi
račių šienis būtinai supjaustyti į kavalkus.’ ”

Beprotiškas policijos viršininko patvarky
mas iššaukė masę protestų ir privertė jį atmai
nyti. Ypatingai džiuginantis dalykas, kad 
kartu su raudonais sportininkais veikė ir na
riai iš reformistinių profsąjungų.

-Veik tuom pat kartu, kada Jungtinėse Val
stijose įvyko olimpiada, tai Leningrade įvykč 
Sovietų Sąjungos spartakiada. Tai buvo uni
jų spartakiada. Dalyvavo nuo 43 unijų spor- 
tininkai-metalistai, audėjai, kriaučiai, chemi
kai, mainieriai, spaustuvių darbininkai ir tt.

•Ii.Sovietų Sąjuagos spartakiadą’suvažiavo 
visi tie, kas sugebėjo prie mašinų, kasyklose 
ir prie kitų darbų atsižymėti. Suvažiavo ga
tavi prie; darbų ir apsigynimo.

Kas jie? Lobačievai, Putinai, Krasotkinai, 
ir kiti. Tai. vis didvyriai, iš socializmo budavo- 
fojų fronto... Tai didvyriai, kurių atlape 
matėsi Raudonosios Vėliavos ženklelis... . Tai 

I

tie, kurie gatavi prie darbo ir prie apsigyni
mo.

Prieš visuotiną Sovietų Sąjungos spartakia
dą buvo valstijų, rajon'ų ir sryčių sportiški 
išmėginimai. Ten išrinko kuo geriausius spor 
tininkus į Visos Sovietų Sąjungos sparta
kiadą . .. .

Iš 17,000,000 unijų narių fizkultūros orga
nizacijose yra virš 3,000,000 narių ir vienas 
milionas ne unijinių jaunuolių. Kiekvienas 
šeštas Sovietų Sąjungos unijos narys yra fiz- 
kultūrininkas—sportininkas. Bet to neužten
ka ; iki pasaulinės darbininkų spartakiados, ku
ri įvyks 1934 metais, rugpjūčio mėnesį, į spor
to organizacijas Sovietų Sąjungoj^ privalo 
būti įtraukta nemažiau 6,000,000 unijų narių, 
tai yra dvigubai pakeltas fizkultūrininkų kie-

Tai buvo tik revolverio šūvis. Bet įtempto
je tylumoje jis praskambėjo, kaip kanuolės 
trenksmas. Ir nuo starto linijos atitrūko ke
lios figūros. Bėgikai turėjo rungtynes 100 
metrų atstumo. Keletas asmenų bėga apie 20- 
30 metrų kartu, vienoje eilėje. Po to, vienas 
iš jų pradeda išsikišti į priekį. Pirmiausiai 
jo krūtinė, paskui ir visas jis ant metro, 
dviejų, priekyj. Jis bėga smarkiai ir jo juoda 
krūtinė nutraukia “finišo” 'juostą.

Juoda krūtinė, tai ne taip įšilusio bėgiko. 
Taip, tai negro krūtinė. Pasaulinėj olimpia
doje 100 metrų bėgimo rungtynėse negras tapo 
laimėtoju. Jis atliko tą tarpą į 10 sekundų 
ir tris ketvirtadalius sekundos. Jam priklauso 
pasaulinis rekordas! Reiškia, pasaulinė garbė. 
Bet štai, „tarpe negro laimėtojo ir garbės iš
auga didelis “No”. Tas, kas yra nenugalima 
ir tam bėgikui.. Todėl, kad rekordinis laimė-, 
j imas priguli ne vien nuo sugąbumo, bet ir 
nuo to, kokios spalvos yra jo oda—balta ar 
juoda. (

šiaurinėje Amerikoje, Uos Angeles mieste 
įvyko pasaulinė buržuazinė olimpiada. Olim
piadoje dalyvavo ir negrai 
juos prileido
Net if tada,' kad ‘negras yra laimėtojas pasau
linio rekordo bėgime:’

Tęisėjai nepriskaitė laimėjimo sugabiam 
negrui, Talanui.

—Negalima, jis negras,—tokia jų išvada.
O kaip su visuomenės opinija? Ir tas menk

niekis. Ant rytojaus po laimėjimo negras pa
skelbtas niekšu, prasikaltėliu, “raudonu svo- 
lačium,” “banditu” ir “žydų samdiniu.” Juk 
jeigu buvo galima nekaltai pasmerkti 8 Scotts
boro negrus jaunuolius, tai kodėl negalima 
apsidirbti su vienu negru sportininku?

Los Angeles olimpiada, ką gi ji reiškė? Pir
miausiai — tai ne mažos reikšmės įvykis. Ne 
vien iš sportinio tašjco, bet, kas svarbiausiai, 
iš politinio. Olimpiada Los Angeles mieste, 
tai pasaulinė paroda dabartinės buržuazijos, 
paroda ištikimų kapitalizmo sūnų, čionai su
važiavo iš viso pasaulio sportininkai* kad už
kariavus sau garbę ant penkių šeštadalių pa
saulio—futbolistai, lengvi atletai, tenisistai, 
baksuotojai, beisbolininkai, bėgikai, šokikai ir 
kitokie. *

Veikalas prisš Hitlerį

žydų, kalboje vaidinama veikalas 
kietija Liepsnoje.” šis veikalas yra 
fašistinis veikalas. Jį parašė dramaturgas 
Dymov.

DymoVas jau yra parašęs kelis veikalus, 
kurie yra geros reikšmės veikalai. Būtent: 
“Duona,” “Bronxo Ekspresas”1 ir kiti.

Reikėtų ir mums pagalvoti apie priešfašis- 
tinius veikalus. Su fašizmu mes susiduria
me labiau ir labiau.
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Norwood, Mass., Žinios g-yvenr

DETROITO ŽINIOS
L. L. R. Choro Metiniai Šokiai

ROCHESTER, N

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Rpose- 
dabar

6.25
6.25

11.75
9.00

13.75

$4.00
5.00

Org. F. I 
(266-267)

Rašt.
(266-267)

turime 
kad

■tas reiškia, kad mū 
Mūsų duoną vai

EASTON, PA

Mes perkame geriausios rūšies miltus 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir. į pavienius namusj taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645

Vardan
Čiai

DARBININKAS. Triji 
parašė V. Kneziavas

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Kad išdėsyti visą 
reikėtų išrašyti 
Išgirsite puikią 

k* džiaugsitės, kad už

prie langelio—40c.
jog save

- Kad iš anksto susipažint su 
koncerto programa, todėl nors 
mažą dalelę čionai paskelbsiu. 
Dalyvaus: Aido Choras, Lai- 
tvfe Choras, ukrainietis A. M. 
Yawly, splo; Vyrų

streiko 
streikie- 

Oktetas,' rius į taikos konferenciją, tai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
mėnesį) ir skundėsi*, kad for
maliai ir šapos čermanas žiau
riai elgiasi su buvusiais strei- 
kieriais, o į skebus atsineša 
daug geriau. Taipgi skundė
si, kad neduoda sušaukti ša
pos susirinkimo ir išrinkti ša
pos čermaną. Ir neleidžia 
naujiĄng lietu viams-unijistams 
prigulėti prie 203 lokalo.

čia J. Druseikis atsako maž 
daug taip: “Jūs dar esate jau
ni unijistai, “neekspyrins”, o 
kaip pabūsite unijoj ilgiau, 
susitupėsite, tai gausite vis-

d. lapkričio (Nov.) L.
Chorąs rengia šokius, 
atsibus Lietuvių Svetai- 

Tradžia 8-tą vai. vakare.
Bert

Montello.
kviečia i
'lietuvių

sekstetas, trietas, 
solo 
pro- 

visas 
pro-

keturių veiksmų, pen 
Parašė V

žemiau talpiname ALPMS išleistųjų vei
kalų sąrašą. Norinti juos gauti, tesikreipia 
prie Centro Sekretoriaus arba .“Laisvės” 
knygų krautuvėn. *

Nepasiduokite, Draugai 
Ir Draugės!

Detroito darbininkai manė, 
kad dailės klausimas Detroi
te yra užmirštas ir niekad ne- 
atgys; niekas nėra veikiama 
tame klausime. Tokis manyT 
mąs, tai būtų apgavystė pačių 
savęs. Dabartinė tyla yra 
tyla prieš audrą, tai yra, pri
sirengimo periodas prie dide
lio veikimo. 19 d. lapkričio 
išgirsite tą, ko jūs niekad ne
sitikėjot išgirsti. 19 d. lapkri
čio Aido Choras duos pirmą 
koncertą Martin svetainėje. 
4959 Martin St., du blokai 
nuo Michigan Av. Priveža Mi
chigan gatvękariai. Išlipus 
reikia eiti du bloku į žiemius. 
Koncertas prasidės lygiai 7 
vai. vakare. Po koncertui šo
kiai prie geros muzikos. Įžan
ga, iš anksto perkant tikietą 
—35c 
Todėl, kad užtikrinti 
neapgausi, būtinai -reikia nusi
pirkti tikietą iš anksto. Tikie- 
tus galima gaut . pas Aido 
Choro narius, taipgi ir pas 
Laisvės Chor6 narius.

Darbininkai tuomi pareiški
mu^ labai pasipiktino,’ nes čia 
yra tiesioginis pasijuokimas iš 
Keller’o darbininkų. Virš mi
nėti nuotikiai parodo, kad, 
Druseikis yra didesnis simpa- 
tikas fašistų, nes su fašistais 
darbavosi, kad apkaltinti d. 
Sereiką už dalyvavimą bend
ro fronto 1-mos gegužės de
monstracijoj, negu kad ko
munistų simpatikas. Drupei- 
kis neturi nusistatymo, vieną 
dieną simpatizuos komunis
tams,’ antra socialistams, tre
čią fašistams, žmogus be po
litinio nugarkaulio, linksta 

pučia. I
Siuvėjas.

M.E.S.A. Streikieriai
Išvijo Išdavikus

Kuomet sudėtinas 
komitetas pakvietė

Juozo 
turėta 
neva
Parengi

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ’pirmadieni 13 d. lap
kričio (November). Drg. Ku- 
nigienenės namuose, 11 Brown Lane. 
8 vai. vakare.

Draugai, turite visi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų šiame su
sirinkime aptarti.

“Laisvės” ir ALDLD 9 Kp 
Vajus

HUDSON, MASS.
Mėnesinis susirinkimas įvyks ne

dėlioję, 12 lapkričio, 10 vai. ryte, 
L.P.K. svetainėje, 17 School- St. 
Visi nariai būkite susirinkime, nes 
turime daug reikalų apkalbėti. Taip
gi yra atėję knygos ir bus išduotas 
raportas iš 7-to apskričio konferen
cijos.

Sekr. J. Rudzinskas 
(266-267)

merginų 
merginų choras, duetas 
ir tt.
gramą 
lapas, 
gramą 
tokią mažą kainą galit girdėt 
tokią puikią programą. (

Draugės ir draugai, mes vi
si žinome,, kad šioje didelėje 
bedarbėje, visiems visų pirma 
rūpi duonos klausimas, o pa
silinksminimas, šokiai, koncer
tai, yra antraeilis dalykas. 
Tas tiesa. Bet kad nenupulti 
energijoje kovoje už , duonos 
kąsnį, mums yra reikalinga 
sueiti pasikalbėti, pasilinks
minti, nors ant valandėlės už
mirštai tą didelį skurdą, var
gus ir rūpesčius; gi ant ryto
jaus su nauja energija stoti 
kovųn už geresnę ateitį. Prie 
to, mes turime remti, kiek iš- 

I gąlim, mūsų darbiiiinkiškas 
Į organizacijas—dailę ir jaų- 
i nuolių judėjimą. Todėl pa
darykime šitą koncertą skait
lingu ir parefnkime mūsų re
voliucinę dailę.

Kol kas.vajus eina tik vidu
tiniai; jau gauta keletas dien
raščiui “Laisvei” naujų skai
tytojų ir keletas ALDLD kp. 
narių, bet dar nepakankamai. 
Bet atrodo, kad vajaus dar
bas’įsismagins, nes d. S. Sas
nauskienei čia atsilankius tu
rėta draugų-gių pasitarimas: 
išrinkta vajininkai: J. Trečio
kas, L. Trakimavičius, J. Bud- 
revičius, S. Budrevičienė, N. 
Grybienė ir J. Grybas, kurie 
pasiskirstė vietas, kur darbuo
sis, kad laimėti nors vieną do
vaną iš

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėliojo, 12 lapkričio, 10 vai. 
ryte, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus svarbių reikalų apkalbėji
mui.

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEW YORKAS- €17^.50
KAUNAS, TREČIA KLASE
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės J vietinius agentus

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais:* 
10-12 ryte

tetą ir abelnai visą streiko 
padėtį.

“Piliečiai, Gelbėkite, Revo
liucija Jau Čia Pat, Ji Sunai
kins Mūšy Demokratiją!”

Taip šaukė Fordo lūpomis 
Detroito ir Dearborno parazi-

SUIRO TĖVELIO NERVAI. Vieno veiksmo 
smagi komedija apie kunigo nelaimes. 
Vaidina 8 asmenys.

PRIE ŠVIESOS. Veikalėlis iš Sovietų Są
jungos pradžios veikimo apšvietos dar
be. Vaizduoja, kaip seni mokinasi ra
šyti ir skaityti.

RENEGATŲ KUKNELĖ. Satyriška komedi- 
jėlė apie sklokininkus.

PAVASARIO KOVA. Veikalėlis ėjo per 
“Laisvės” špaltas ir bus paruoštas vai
dinimui. Vaizduoja Sovietų Sąjungos 
darbininkų kovą su buržuazinėm lie
kanom.

MES ALKANI. Vaikams veikalėlis. Bus 
išleistas šią savaitę.

RANKOS ŠALIN. Trumpas veikalėlis, ku- 
' ris zgalima vaidinti prie kito parengimo.

Draugai ir draugės, kurie dalyvaujate 
veikime prie veikalų vaidinimo, tai išsikirp- 
kite šį pranešimą ir laikykitės. Tuo būdu 
jūs žinosite, kokius veikalus galite gauti Me,- 
no Sąjungos (ALPMS) centre. Norintieji 
gauti veikalų, rašykite: Meno Sąjunga (ar
ba sekretoriaus vardu), 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

V. }BOVINAS, ALPMS Sekr. .

DETROIT, MICH.
Diskusijos ir susirinkimas TDA 

Karolio Požėlos kuopos įvyks antra
dienį, 14 d. lapkričio, 7 vai. vakare, 
draugijų svetainėje, 3600 Vemor 
Highway. Kviečiame visus narius ir 
nares dalyvauti susirinkime ir dis
kusijose. Bus diskutuojama streikų 
vedimo klausimai.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
_ 39 BROADWAY, NEW YORK '

Keturių veiksmų istorinis 
Parašė Mikas Rasoda. Dai- 

muziką parašė B. šalinaitė. Kai- 
be muzikos.

Dviejų veiksmų drama.
Keturių veiksmų drama' su
Veikalas galima vaidinti ir

Dabar gauna-

PHILADELPHIA, PA-
November 12, nedėlioję, T.D.A. 

9-ta kuopa rengia koncertą ir šokius. 
Prasidės 7-tą vai. vakare, 995 N 
5th St. Visų darbininkų būtina pa

pa- | reiga dalyvauti šiame parengime 
Čia linksmai laiką praleisite ir pa
rengsite organizaciją, kuri gina ko
votojus už darbininkų klasės reika-

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

įvyks 13 lapkričio (November), 7:30 
vai.- vakare, svetainėje, 59 Park St. 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti į 
virš rrtinėtą susirinkimą paskirtu lai
ku, nes yra' daug reikalų aptarimui. 
Yra prisiųstos balsavimo blankos iš 
centro ir pasirūpinkite užsimokėti 
duoklės, kuine dar nesate užsimokė-

T.D.A., Tom Mooney kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 12 d. 
lapkričio, Easton Baking Co., svetai
nėje, 36 N. 7th St. Prasidės 2 vai. 
po pietų.

Visi nariai yra kviečiami daly
vauti šiame susirinkime, \ nes bus 
daug svarbių reikalų aptarimui ir 
padarymas planų ateities veikimui. 
Taipogi daugelio narių duoklės yra 
užvilktos, malonėkite užsimokėti. Ne 
nariai taip jau kviečiami atsilankyti 
ir įstoti į šią, taip svarbią orga
nizaciją. Nedirbančių įstojimas tik 
5 centai, o mokesčiai 2 centai į mė
nesį, dirbančių mokestis, 20c į mė
nesį. Ateikite ir sužinokite kodėl 
kiekvienas susipratęs darbininkas 
privalo būti nariu Tarp. Darb. Apsi
gynimo.

Finansų Sekretorė,
B. E. Senkevičienė.

(266-267)

Philadelphia
ROUND TRIP

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE . 
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CLEVELAND . 
CHICAGO 2__

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

Amerikos Lietuvių Proletarų Meno 
Sąjungos Veikalai

numirusių sandariem 
šnaudoja žmones

Norwoodo fašistiniai sanda- 
riečiai vardan mirusiųjų pra 
dėjo rengti parengnhus, vaka
rienes, neva paminklų pasta 
tymui. Štai mirusio 
šakarnio vardu jau 
lėtas parengimų, 
minklo pastatymui, 
mai įvyko, pelnas į fašistinių 
sandariečių kišenius sulindo, 
o paminklų kaip' nebuvo, taip 
ir nėra. Tai apgaudinėjimas 
žmonių vardan mirusiųjų. Da
bar labai susirūpino Dariaus- 
Girėno žuvimu. Mat, vardan 
tų lakūnų dauginus dolerių 
galima gauti, negu Pašakar- 
nio vardu. Tai “bunčius” ap
gavikų !

Vienok yra žmonių, kurie 
duodasi save išnaudoti, ma
nydami, kad jie pagerbia mi
rusius, nesuprasdami, kad - tas 
viskas eina kelių fašistų kiše- 
niun. Tai visas mirusiųjų pa
gerbimas.
Darbai Susmuko, Nieko Ne

išgelbėjo Roose velto NRA
Kaip pernai šiuo laiku buvo 

daug bedarbių, taip ir dabar 
darbai visai sumažėjo, ir dau
gelį darbininkų paleido visai 
iš darbų. Likusieji neišdirba 
nei 40 valandų. Darbiniųkai, 
kurie lengvai patikėjo 
velto valdžios blofams, 
apsivylė.

Darbininkai! mes 
vieną dalyką suprasti 
kapitalistai darbo žmonių gy
venimo nepagerins. Jei no
rim geresnio gyvenimo, tai 
mes patys, darbininkai, turime 
organizuotis į darbininkiškas 
organizacijas, į unijas; lietu
viai darbininkai, taip pat or- 
ganizuokimės ir stokime į 
ALDLD 9 kp., į Komunistų 
JPartiją ir į unijas. Tik per 
organizuotą kovą darbininkai 
išsikovos' sau geresnį 
ma.streikieriai atsisakė dalyvauti 

konferencijoj pato!, pakol F. 
X. Martel, Darbo Federacijos 
galva, ir jo visa gengė bus 
.prašalinti iš sudėtino taikos 
komiteto. “Mes negalime vie
nam suole s.ėdėti su išdavikais 
darbininkų klasės,” pareiškė 
streiko komiteto narys H. 
Harrison. F. X. Martel ir jo 
visa gengė turėjo apleisti kon
ferenciją. Prasidėjus dery
bom, kompanijos atstovai tuoj 
pareikalavo, kad Harry Har
rison ir kiti pažangesni strei
ko komiteto įtariai atšauktų 
.visus “šmeižtus” prieš auto
mobilių kompanijas, padary
tus laike streiko.'-Bet, gi Har- 
rišonas ir kiti komitetai nepri
siėmė jokių šmęižtų ir1 pasa
kė, kad jie nieko neturi at
šaukti, nes ką jie pasakė, tas 
viskas yra gryna tiesa. Strei- 
kieriams neriusilenkus, konfe
rencija išsiskirstė be jokių re
zultatų; b£t gi susitarta susi
rinkti sekančiam 'pirmadienyj. 
Tai buvo pirmas bandymas 
kompanijų agentų, kad strei
kieriai nusilenktų prieš bosus. 
Bet sugabus streiko komite
tus nepasidavė bosų intrigoms. 
Nors gabus ir gana sąžiningas 
išrinktas streiko komitetas, 
bet be mūs tvirtos paramos 
streiko komitetas gali suklup
ti prieš tokią gaują išsilavinu
sių kompanijų 'agentų. Todėl, 
draugės ir draugai, remkime 
visokiais būdais streiko komi- del komunistinio dienraščio

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randafei lietuviška apticka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD kuopos susirinkimas 

įvyks utarninke, 14 lapkričio, Liet. 
Darb. salėje, 930 E. 97th St.

Draugai! šiame susirinkime da
lyvaukite visi, turime iš centro bal
savimo .'blankas ir kitokių svarbių 
reikalų atlikimui.

(267-268)

kurte 
nėj 
Šokiams grieš garsioji 
Orris orkestrą

Choras kviečia iš plačios 
apielinkės 'lietuvių publiką 
atsilankyti; smagų laiką turė
sit ir sykiu paremsi! L. L. R. i 
'Chorą, kuriam dabar finansi-1 
nė parama labai reikalinga.- 
Įžanga 35c ypat'ai.

Rusijos Revoliucijos 
Paminėjimas

19 d. lapkričio (Nov.) Nor- 
wbode darbininkų organizaci
jos su Komunistų Partija prie
šakyj rengiasi iškilmingai pa
išinėti proletarinės revoliuci- 
cijos laimėjimus; bus geras 
kalbėtojas; bus puiki muzika
is programa: benaš, chorai ir 
solistai. Įvyks Finų svetainė
je. Įėjimas, kaipo auka, tik 
10 centų. -

$35.00 “Daily Workeriui”
Norwoodo darbininkiškos 

organizacijos turėjo surengę 
programą su šokiais, kurie at
sibuvo 28 d. spalio Finų sve
tainėj. Publikos susirinko 
skaitlingai, ir' nuo parengimo 
pelno 'liko $35.00* Tai gra
žus Norw'oodo revoliucinių 
darbininkų pasidarbavimas ten, kur vėjas

šią savaitę Fordas aklai už
daro savo dirbtuves, sako, 
“biznio nėra.” Pastaruoju lai
ku dąr dirbo keletas šimtų 
darbininkų ir atlikdavo dar
bą už keletą tūkstančių dar
bininkų. Baisus skubumas ir 
priespauda šu labai mažu už- 

i mokesčiu privertė darbininkus 
! griežčiau susidomėti savo liki
mu. Vienur išėjo į streiką, 
kitur pradėjo rengtis į griež
tą kovą, stoja į Auto Workers’ 

“Uniją. Detroite ne vien au
tomobilių, bet ir kitų dirbtu
vių .darbininkai’ veda smar
kią kovą prieš General Motor 
Kompaniją ir kitas dirbtuves;! 
pikietuoja milžiniškos pikieto ' 
linijos ir verčia bosus nusilen
kti prieš darbininkus. Di
džiausioj Fordo tvirtovėj dar-j 
bininkai pastatė savo kandi- i 
datą, drg. Jones, į majorus iri 
nominacijose laimėjo didelę 
didžiumą balsų; pilnai numa
toma, kad drg. Jones bus iš
rinktas į miesto majorus. Bo
sai labai persigando ir įpuolė 
desperacijon, puolėsi tortu- 
ruoti . draugą Jones, kad jis 
atsisakytų nuo kandidątūros. 
Pirmiausia Dearborno ir Det
roito parazitai byidė papirkti 
drg. Jones, bet nieko nelai
mėjo; vėliaus suareštavo ir 
norėjo .jį išdeportuoti, būk jis 
nelegaliai įstojo į kandidatus 
į miesto majorus, -bet ir iš to 
niekas neišėjo. Dabar atsi
šaukė į visus Dearborno ir vi
sos Amerikos piliečius vieny
tis ir stoti kovon prieš komu
nistus, nes revoliucija jau čia 
pat ir komunistai rengiasi nu
šluoti mus nuo žemės pavir
šiaus; sunaikinti mūsų demo
kratines įstaigas, teises ir kon
stituciją,—tuomet mes būsime 
■išnail^nti iš pdmatų. Taip rė
kia Dearborno ir Detroito pa
razitai. Jie neriasi iš kailio, 
kad tik daugiau darbininkų 
patraukti* savo pusėn; kad 
kiek ilgiau pratęsus darbinin
kų išnaudojimą ir turėti sau 
rojišką gyvenimą. Detroito ir 
Dearborno darbininkai sako: 
mes tęsime kovą iki galui, nes 
laimėjimas mūsų pusėj.

Vinkšna,.

FABRIKĄNTAS ir 
veiksmų drama ; 
Kaina 45c.

PRIEŠAI. Melodrama 
kių atįdengimų. 
Kaina 50c.

ANT RYTOJAUS. Vieno veiksmo 
Surankiojo Benamis.

MES IR JIE. Liaudies d narna 
veiksmuose. **

UŽ LIETUVOS SOVIETUS. Dramatinis vie
no veiksmo vaizdelis. Parašė Povilas 
Arskis. Kaina 15c. ,

VĖJĄ SĖJI, AUDRĄ PJAUŠl. Trijų veiks
mų drama. Parašė J. P. Karnaukalas. 
Kaina 35c. ,

Už DIEVĄ IR TĖVYNĘ. Drama trijų aktų, 
dviejų paveikslų. Parašė Senas Vincas. 

DARBAS LAIMĖJO. Dviveiksmis žaismių 
veikalėlis vaikams.

BUOŽĖS. . Drama-tragedija trijuose veiks
muose. Parašė J. P.' Karnaukalas.

KARO AUKOS. Keturių veiksmų drama. 
Parašė Sodalius.

KOVA Už IDĖJAS. Keturių veiksmų ope
retė. Ukrainiškai parašė L Togobočnij. 
Lietuvių kalbon v^rtė ir dainas sūtvar- 
kė P. Bukšnaitis.

ARTURO REGRAČIO RAŠTAI. Daugybė 
gražių eilių. Kaina 50 centų.

NEBAIGTA KOVA. Trijų veiksmų melo
drama. Parašė Senas Vincas. Liaudies 
dainoms muzika E. Retikevičiutės. Iš
leido PMS III Apskritys. Kaina, 20 
egzempliorių muzikos ir vaidinimo kny
gučių, $20.

ALKIS. Trijų paveikslų alegoriška operetė. 
Muzika dd. B. šalinaitės ir L. Adqh- 

; myan.
SPARTAKAS 

braižinys. 
nom 
na 50c.

BEDARBIAI
INKVIZICIJA 

dainomis, 
po du veiksmu atskirai 
ma numažinta kaina.

M ARATAS. Drama del penkių mėgėjų.
PRADŽIA. Drama apie kūrimąsi Lietuvoje 

Sovietų. Parašė Jurata Juraitė (dar 
spaudoj). Veikalas 4 veiksmų.

MOTERIS GATVĖJE. Dramatiškas vaizde
lis iš bedarbių gyvenimo New Yorke. 
Veikalas trijų veiksmų.

KOVA PRIEŠ BADĄ. Parašė O. Krakaitie- 
nė, vieno veiksmo mažas veikalėlis, ga
limas vaidinti su choru.

Ten, kur upė Volga plaukia, 
Plaukia ramiai sau toli;
Tai garsi upė pasaulyj, 
Vingiuoja rytų šalyj.
Ramiai tenai ji banguoja, 
Tarpe laisvųjų kaimų, 
Toj šalyj, kur nėr vergų, 
Kur milionai mūs draugų.
Tai šalis, kur darbininkai
Laisvę pagerbė darbais, 
Nes ir antrąjį jie planą 
Su viršūne greit užbaigs.
Jungias bendrosios spėkos
Visų darbo ten žmonių; 
Ten uolinės auga jėgos. 
Mokinkimės ir mes iš jų.
Ten, kur upė Volga plaukia, 
Ten liuosybė yra plati;
Ten džiagias žmonės jąja, 
Komuhizmas žmonių širdyj.
Tai smagu minėt tą šalį, 
Nors ji rytuos ten toli;
Tai šalis garši pasaulyj, 
Kur Volga bahguoja tyli.
Banguok, garsioji tu, Volga, 
Pro tuos gražius sodžius, 
Kur komunos bendrai dirba
Plačius , derlingus laukus. ,
Imkim tą payyzdį, draugai!
Mes gyvendami čionai, 
Stokime į bendrą frontą;
Lai ir mum laisvė prašvinta!

J. J. Butkus 
10-28-33. Detroit.

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOLES BAKING fe
- 168 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Sąjunga-Pavyzdys Mums
Lapkričio mėnesį, šių metų, j tas paėmė sau pamatinį politinį 

Sovietų Sąjungos proletariatas , uždavinį panaikinimo kapitalis
te ir valstiečiai minėjo 16-kos me-i tinių elementų ir kapitalizmo 

tų sukaktuves pasekmingo nu- liekanų, kaip ekonominiai, taip 
^vertimo caristinio jungo, ir ant i h* draugijiniai, traukiant’ mies- 

caristinės imperijos griuvėsių i tų ir kaimų darbo žmones į dar- 
įsteigimo revoliucinės proletari-■ bą įsteigimui socializmo.
ato diktatūros. j Kaip tik antras penkių metų

Lapkričio mėnesį, šių metų, I planas prasidėjo, tuojaus pra- 
viso pasaulio darbininkai minė-i riejo aiškėti, kad jis bus sek- 
jo didelius Sovietų Sąjungos niingai j vykintas, nes taip, kaip 
laimėjimus socialistinėj statyjir pirmas penkių metų planas, 
boj, statyboj pasaulio proleta-;jau nekuriose industrijų šakose 
riato tėvynės; jie taip pat svei-; pradėjo viršyti kvotą. Praneši- 
kino istorinius atsiekimus antro 1 mai rodo, kad jau yra padaryta 

<į)enkių metų plano socialistinės 
statybos.

O kaip su Amerikos darbinin
kais? Amerikos darbininkai 
įžengė į penktus metus bado ir 
skurdo. Krizis, lig tas vilkas, 
žiūri darbininkams į akis. Ame
rikos darbininkai su augančia 
vilČia, instiktyviai suka savo 
%kis į Sovietų šalį, į kylančią 
pasaulio akyse planuotą ekono
miją.

Su pradžia antro penkių me
tų plano* kuris prasidėjo šį me
tą, Sovietų Sąjungos proletaria-

didelis progresas svarbesnėse 
industrijose, kaip tai: anglies, 
metalo ir mašinerijos; pažymi 
nuolatinį kilimą. Kada Vati
kanas, troejeistai, fašistai ir bu
ržuazija skleidžia pasaltas apie 
badą ir kanibalizmą Sovietų Są
jungoj, tai daviniai rodą didelį
pasisekimą agrikultūros fronte, demagogiška taktika lydi į atvi- 
kartu su tais pasisekimais taip- rą fašizmą. Atviras streikieYių 

auga' ir vartojamų tavorų skerdimas, legališkas negrų lin- 
čiavimas, abelnas “indžionkši- 

vartojimas, ir taikymasis

gi
kiekis

Tačiaus lengvosiom industrijos nų 
pasisekimai dar nešulygo su užsmaugti revoliucines unijas, 
sunkiąja industrija, bet algųRAUDONA*

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos mokyklos dabar 
laiko “apšvietos savaitę.” 
Šiuo laiku tėvai ir šiaip su
augę žmonės lanko mokyk
las ir domisi jų tvarka. To
kių lankytojų, sakoma, bus 
apie 10,000,000^ Tkčiaus 
dar apskaitliuojama, kad 
milionai vaikų negali priei
ti prie mokslo ir lieka beraš
čiais.

vienintelis kelias, Sovietų Są
jungos darbininkų y? valstiečių 
kelias, kurie ėjo 16 metų tąm 
atgal. Tai revoliucinio proleta
riato kova prieš kapitalis’tų iš
naudojimą, prieš Roosevelto N. 
R.-A., bado programą, kuri ve
da linkui fašizmo ir karo, kova 
prieš A. ,F. of L. vadovų viliu- 
gystes Jr socialistų partijos va- i 
dovybę. Tai revoliucinė kova ' parodą buvo kviesta visi 
už nuvertimą kapitalizmo ir darbininkai ir 
įsteigimą proletariato diktatu- jos. Amerikos Darbo Fede- 
ros.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYKADF Darbininkai. 

Prieš NRA
kilimas ir abelno gyvenimo 
lygmala pakilo gana augštai. 
Mėnesinė alga nuo 1932-1933 
metų pakilo daugiau negu 33 
nuošimčiais.

Sovietų Sąjungos pasisekimai 
nėra iš dangaus nukritę, bet at
siekti teisinga Komunistų Par
tijos vadovybe, kuri, vaduoda
mas! Markso ir Lenino moks
lu, pastūmėjo mases pirmyn 
pergalėjimui visų kliūčių linkui- 
socializmo.

Teisingoj Komunistų Partijos 
vadovybėj socializmo statybos 
periode, galima jausti stiprią 
drg. Stalinu vadovybę, kuris, va- ; 
duodamasis Renino mokymu, ko- = 
vojo prieš visokius oportunistus j 
ir kartu išvystė Markso-Lenino 
mokymus, kaipo rodyklę akcijai 
socialistinės kūrybos laikotar
py j-

Roosevelto administracija jau j 
suprato, kad N. R. A. neišrišo I BROOKLYN. Saldainių 
krizio klausimo. Kas dieną jo i krautuvės savininkė Rose 

Brenner ant 13th Avė. buvo 
davus $200 Abr. Goldheriui, 
kąd jos krautuvę sudegintų, 
idant ji galėtų gaut apdrau- 
dos pinigus. G oi d nėr pasiliko 
sau $50, o už $150 pasamdė 
Šamą Skoblovvą tą darbą at
likti. Už šį ir kitus padegi
mo darbus, pagaliau, jiedu 
pakliuvo į teismą, kur Kings 
County Courte Skoblow jau 
prisipažino kaltu.

LEWISTON, Me. — Kaip 
ir kituose miestuose NRA 
patriotai ruošė parodas, tai 
tas ir čia buvo padaryta. Į

organizaci-

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
• Tel,,. Stagg 3847

Amerikos darbininkams yraENTA
LAISVĖS” VAJININKAI

Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus len ktyniuotojai ir veikėjai:
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa............23
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. ...................14
P. Bokas, Waterbury, Conn. ...... 13 
G. Krance, Bridgewater, Mass..............12
H- Žukienė, Binghamton, N. Y............. 12
O. Girnienė, Binghamton, N. Y............. 11
P. Greiviškis, Hudson, Mass.......................9
G. Krance, Bridgewater, Mass................7
M. Skučas, Newark, N. J........... ................7
M. Burauskienė, Waterbury, Conn. . . 7 
S. Puidokas, Rumford, Me. • •............... G
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass- . . . .6 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass........... 4
Geo. Šimaitis, Montello, Mass............... 4
A. Račkauskas, Girardville, Pa.............. 4
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa.......................4
M. ŽaFdokas, Philadelphia, Pa...............4
M. Qaleckiene,4 Philadelphia, Pa. . . .4 
S. Sasnauskiene, Brooklyn, N- Y............4
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. ...... 3
B. Fulton, Brooklyn, N. Y........................... 3
M« Guoba, Toronto, Ont......................... 3
L Kartonas, Yonkėrs, N. Y. ......................3
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa.................... 3
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.>.................. 3
M. Krasauskienė, Milford, Mass............ 3
V. Smalstisnė, Detroit, Mich. ....... 3

Sklarisnė, Cleveland, Ohio.................. 2
Raulinaitis, Cleveland, Ohio............. 2
Davidonienč, Worcester, Mass- ... 2 
Karpich, Lynn, Mass................................2
Vasiliauskas, Detroit, Mich.................. 2
P. Miller, Chipago, Ill.............. . 2
Cibulskiene, Nanticoke; Pa. . . . . 2 
Petkienė, Great Neck, N. Y. .... .2 
Jarvis, Plymouth, Pa. .... .....................2
Katilius, Bridgewater, Mass............. \2

A. Lukaitis, Bayonne, N- J.......................2
A. A. Lideikienė, Great Neck, N.Y.. 2
A. Klimas, Hartford, Conn....................... 2
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash................2

E.

E.

E.
S.
R.

$1.59 METAMS IR

t

1

1
1
1
1

J. Cheponis, Montreal, Can
J. Adomaitis, Monangahela, Pa. .... 1 
J. Daubaras, Athol, Mass-........................ 1
J. Gaidis, Maynard, Mass. . ... ■ 
S. Wallace, Ken°sha, Wis. . . . 
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill 
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. 
J. Žilinskas, Lewistone, Me. . . 
S. Misevičius, Gardner, Mass.. . .
A. Kupčiūnas, Phila, Pa-......................... 1
J. Chinski. O’Falon, III......................
A. Klimas, Hartford, Conn. 
Baltrčnas. Brooklyn, N. Y...................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. ..........
V. Straževičius Toronto, Ont- . . 
A. Pavilionis, Sutton, Mass................
G. Kardaii^kas, Linden, N. J............
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass.
J. Žeinius, Montreal, Can.................
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. . . 
P. Kazakavičius, Newarkj N. J. ... 
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.. . . 
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa 
Geo. Raulinaitis,-Lost Creek, Pa. 
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill................
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa.
A. Griškevičius, Providence,'R. L . 
O. Butėniene, Lawrepce, Mass. . .
A. Depsis,' Detroit, Mich....................
S. UrGan, Salem, Mass........................
K. Rušinskienė, Minersville, Pa. . .
D. P. Lekavičius, Findleyville, Pa. 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.................
J, Jamison, Livingston, N. J............
F> Prūsas, Los Angeles, Cai............

Adams, Grand Rapids, Mich. . . 
Madison, Youngstown, O- .... 
Peleckasr, Brooklyn, N. Y. ..... 
Paulenka, Lowell, Mass..................
Bakšys, Worcester, Mass..............

Wm. Trainis, Royalton, Ill. 
J. Čelkis, Montreal, Can. ...............
J. Valukonis, Eddystone, Pa. ....
B. Ligmalis, Detroit, Mich...............

F.
S.
S.

$2.25 PUSE! METU
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Brooldyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty
Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 

gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai. Se
ni ir jauni, dirbkim visi. /—"—

ta

DEŠIMTĮ DOVANU PINIGAIS URMININKAMS 4 1 •
PIRMA ' ANTRA TREČIA KETVIRTA

$20 $18 $16 $14
ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA

PENKTA

DEŠIMTA

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

“LAISVĖ” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y

A. Dagis

Samdomi Padęgiotojai 
Del Insurance Pinigu

racijos susirinkime buvo pa- 
■ kvietimas prisidėti prie 
'prie NRA parodos. Bet pa- 
diskusavųs ir pakalbėjus 
apie NRA, 500 darbininkų 
balsavo prieš dė j imąsi, o tik 
20 balsavo už parodavimą.

Partneriai Renkasi 
Konferencijon

\ Phone, E Vergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Demonstracinis Minėji
mas Karo Paliaubų 

• -į t-
NEW YORK.—Minint 15 

(metų. sukaktuves nuo pasira- 
’šymo pasaulinio karo paliau
bų, šiandien 12 vai. dieną bus 

j prieškarinė ir4 priešfašistinė 
demonstracija Columbus Cir
cle, ant 59-tos’ gatvės. Iš čia 
maršuos kitomis gatvėmis. 
Demonstruot šaukia Ameriki
nis Komitetas Kovai prieš Ka- 

i ra ir Fašizmą, Nacionalė Stu- 
I denių Sąjunga, Darbo Unijų 
I Vienybės Lyga ir kitos dar
bininkiškos organizacijos.

Henri Barbusse, tarptauti
niai garsus revoliucinis Fran- 
cijps rašytojas, specialiai krei
piasi į pažangius, jaunuolius, 
kad demonstruotų prieš karą 
ir fašizmą. Jis primena, kad 
buržuazija ruošiasi darbinin
kus nublokšti iš vergijos i 
skerdynę. H. Barbusse atsi
šaukia į revoliucinius jaunuo
lius, kad jie būtų pirmieji sar
gai viso darbininkų jaunimo.

Dalyvaukite šiandieninėj 
demonstracijoj prieš karą ir 
fašizmą!

Iškėlė Raudoną Vėliavą
YONKERS, N. Y. — Ant 60 *

pėdų augščio stiebo prie City 
Hali iš nakties ir iki 10 vai. 
rytą lapkričio 9 d. plevėsavo 
raudona vėliava su ženklu kū
jo ir pjautuvo, su parašu: 
“Balsuokite už raudonuosius 
ir už tuojautinį atmokėsimą 

' algų miesto darbininkams.” 
1 Valdžios agentai turėjo daug 
darbo, kol nuėmė raudonąją 
Vėliavą nu*o to augšęiau gana 

! plono stiebo.
Yonkers miesto darbinin- 

Jcams ir tarnautojams alga 
nemokėta'; per tris mėnesius.

AUKOS
“DAILY WORKERIUI”

Charles Kundrotas surinko,
J. Simon šapoj .--------------------- $5.40
Pranas Zubrickas—Diržio' šapoj 1 65 
Kasparas (surinko) ------------ 1.40
S. Karocles—Petrovskio šapoj 2.80 
šrupeikis—Mičiulio šapoj ______ 1.00
Kairis—Vamio šapoj ----------- 1.45
J. Seeger (surinko) ----------------1.10
V. Bovinas—-LDS 1-moj kp. 1.75

Viso ______ ___________ $15.55
KOMUNISTŲ PARTIJOS 

-RINKIMŲ KAMPANIJAI
K.^Viltrakis (surinko) —__   $1.95
K. Levanas (surinko) ----------- 3.20
Darbininkas (aukojo) -------------- 1.00

» ■

Viso _________________  $6.15
šie finikai yra perduota atatinka

mom jstaigoiri taip greitai, kaip tik 
buvo gauti. Jeigu kurie draugai tu
rite kiek surinkę, tuojaus priduokite 
sekamu antrašu:

Ju VALATKA
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

CHICAGO, Ill. — Iš 40 
valstijų delegatai jau pradė
jo važiuoti į konferenciją, 
kuri prasidės 15 d. lapkri
čio Chicagoje. Konferenci
joj dalyvaus apie 750 dele
gatų. Tai galima pasakyti, 
kad konferencija bus dide
lė ir j atstovaujanti geriausią 
ir karinngiausią Amerikos 
farrperių elementą.

Chicagoje konferenciją ir 
delegatus sveikins darbinin- 
kaį/kurie gerai žino, kad 
farmerių ir darbininkų ko
vos turi būti vedama bend
rai. Ši konferencija priims 
farmerių veikimo progra
ma.

Lenkija Prašo P^gelbos 
prieš Vokietiją

WASHINGTON, D. C. — 
Lenkijos valdžia kreipiasi į 
Tautų Lygą, kad jai gelbė
tų suvaldyti Vokietiją, kVri 
persekioja lenkus ir žydus. 
Vokietijos teritorijoj gyve
na apie 600,000 žydų ir apie 
1,000,000 lenkų, kurie labai 
persekiojami.

Tuo pačiu Lenkijos val
džia sako, kad Lenkijoj yra 
apie 900,000 vokiečių ir jie 
gyvena nepersekiojami. Vo
kiečiai turi teisę dalyvauti 
Lenkijos seime. Todėl Len
kija ir kreipiasi į Lygą, kad 
jinai suvaldytų Vokietiją.

Kaltina 12 Komunistų
SlOUHįr CITY. — Iowa 

valstijos valdžia kaltina 12 
’darbininku, kurie buvo are
štuoti, kuomet valdžios ag
entai ' padarė puolimą ant 
komunistų susirink imo. 
Tiems darbininkams bando-1 
ma primesti kriminalį sindi- 
kalizmą.
-> Kuo tie darbininkai pra
sikalto? Viskas, ką jie vei
kė, tai buvo organizuoti ir 
kitus darbininkus ragino 
organizuotis

Tuoj aus’ gaukite
knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kity įdomių 

, dalyku.
u----------- •

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00,

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARKUS, Dw,*o™;r., p.V’ ,m
NEW YORK, N. Y

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

232-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.

Near Manhattan Avenue

<|)

<t>
< >

<į>

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PĄ.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Mes 
jums

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisyė*\gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 L°rimer St Brooklyn, N.. Y
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Šeštas Puslapis

K. Menkeliuniutė, skambiau
sia Amerikos lietuvių daini
ninkė

Raudonosios Šokikės, kurios 
vadovybėje Edithos Segal 
šoks Raudonosios Armijos 
maršą ir kitus šokius.

LAISVI

Anna Klymkowska

MIRTYS—LAIDOTUVES
Ona Kajauskienė, 37 metų,*' 

47 Hudson Av6.. mirė lapkri- i 
čio 8 d. Bus palaidota ląpkr. 
11 d. š-v. Jono kapinėse. Lai
dotuvių apeigom rūpinasi gra
borius J; Garšva. • 3

Juozas Paukštis 66 metų, 
107-43 113th Sii, . 'ne lapkr. 
9 d. Bus palaidotas lapkričio 
13 ch šv. Jono kapin.eso. •

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

(Daugiau v

NIEŽĖJIMAS

■ 1
įPy*‘/F.’ ■ ' > !»“•.. t

' " * u '•.*<. ♦ , 4 Cl

šeštadienis, Lapkr. 11, 1933LORIMER RESTAURANT.
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

‘ - SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Niežėjimas pasireiškia del 
paerzinimo odos nervų. Prie
žastys gali būti įvairios, įkan
dimai vabalų, pali.etirtiąs kaip 
kurių augmenų, kaip tai “ivy 
poison” ir kitų; taipgi pavei- 
kimas tam tikrų chemikalų; 
arba užsikrėtimas odos para
zitais', kaip tai niežais arba 
kitomis odos užkrečiamomis

Pasimatykime Rytoj, Sekmadienį, Lapkričio 12 d., Didžiame Metiniame “Laisvės ’ Koncerte ir 
Pažmonyj, Labor Lyceum Svetainėj, 949 Willoughby Ave. B’klyn, N. Y., Pradžia 3:30 Vai. P. P.

------— . •_ . ' W i pU 1 ■, t •• i ; ''
Draugai, draugės ir pritarėjai, parodykime, kad lietuvių 

darbininkų judėjimas taipgi nesnaudžia. O tatai galime pa
daryti, sueidami ir suvažiuodami i savo klasės dienraščio “Lai
svės” i 
nustelbt visus pirmiau buvusius mūsų koncertus!. ' jtės ir kitų ligų. '

O kai del programos, tai visi džiaugsitės josios įvairumu ir symas dar daugiau erzina odą. 
šitokiais stambiais talentais: . Kovai prieš tokias ligas yra

Nicholas Karlash, šaliapiniškas basas, operų dainininkas; reikalingas
Raudonosios Šokikės; K. Menkeliuniutė su pilnai Italijoj iš-priežasčių. Patsai ligoniš 
lavintais gabumais; Anna Klymkowska, dainų artistė; A. Vis-i tą negali padaryti, tai jau 
niauskas, skambus, rnuzikalis baritonas; Shenandorio Mainie- į daktaro reikalas.
rių Kvartetas; Aido Choro Vyrų "Oktetas; Brooklyn© Merginų 
Sekstetas; Newarko Jaunuolių Grupė, kuri suvaidins “Cha
rity.”

Dar žada būti gabi dainininkė iš Rochesterio;
William Norris smarki orkestrą šokiams, kurie prasidės 7 } 

valandą.

Niekur negalėtumėte tą popieti ir vakarą kultūrišjkiau ii 
linksmiau praleisti, kaip girdėdami ir matydami turiningą ir 
talentingą šio koncerto programa, taip pat sueidami minias 
vietinių žmonių ir svečių iš kolonijų, o po koncerto pasišokda
mi ir bendrai pasilinksmindami. Ir visa tai už pigią kainą— 
tik už 50 iki 75 centų.

Vienas priminimas draugams ir draugėms, tai kad nepavė
luotumėte, nes programa prasidės paskirtu laiku—3:30 vai. 
po pietų.

Užtikrindami sėdynes visiems turintiems tikietus po 75 cen
tus. s^kiu turime priminti, kad pirkusieji po 50 centu tikietus 
ne visi gaus atsisėsti. Nors dikčiai yra nusdoleriniu sėdy
nių, bet daugeliui vėliau ateinančių pritruks vietų atsisėsti.

Kuo anksčiau, todėl, nusipirksite tikietus sekmadieni, sve
tainės ofisėlyj (o dar geriau šiandien “Laisvės” administra
cijoj), tuo ramiau galėsite grožėtis koncerto programa, anks
čiau sueidami ir gaudami patogias vietas.

Policijos įsiveržimas Lkos' Veikiausia a|kohoii° TY ■ H eigų biznieriai skundė šį dar-
Darbininky Centra bininkų centrą, khriam atsida

rius jų biznis sumažėjo. 
„ .. .. puolimas padarytas su Policija :

i priekabe, kad darbininkai ten 
sueina šokti ir linksmintis be 
polięjjos leidimo.—Areštuotus

BROOKLYN.
įsiveržė į Skandinavų Darbi
ninkų svetainę, 5111 Fifth 
Ave. ir areštavo keturis dar- ( 
bininkus. Už kiekvieną buvo gina Tarptautinis Darbininkų
reikalaujama po $1000 paran- Apsigynimas.,

RADIO-ŠIANDIEN
WMCA-570 Kc

11:15 A. M.—American Speech—
Lea Penman z

1:35 P. M.—Matinee Club
4:30—Argentine Orchestra
5:30—Dorothy Allyn, Soprano;

Ballad Singers Quartet
7:00—Sport Highlights— '

Clem McCarthy
7:15—News Dramatization
8:30—Lives of Great Geniuses—

Mary Wood, Soprano; Tommy 
Harris, Songs; Cynthia, Blues 
Singer; ’ Ryan and Roblette, Co
medy; Senator Fishface, Come
dian; Hillbilly Group

WOR—710 Kc

iškilmę tokiais dideliais pulkais, kad svečių skaičium * ligomis bei nuo mažakraujys-Į
Unr>n.4nc.f < j įgg jr Įęjįų ]įgų. TankUS ka-

Visus nuoširdžiai kviečiame. Rengėjai.

Tėvas Papjovė Kūdikį Užregistruokite Savo
Ir Persipjovė Gerklę Vaikus Į Mokyklėlę

BRONX. — William Owens • 
papjovė savo dviejų metų į 
dukterį Dianą, paskui pats 
persipjovė gerklę ir atsuko 
gasą. Jo moteris, kuri rengia
si gimdyti naują kūdikį, pas
pruko, išnėšdama savo gyvy
bę nu$ įsiutusio vyro. Jis buvo 
paimtąs į Fordham ligoninę ir 
atgaivintas. Bus teisiamas 
žmogžudystę.

u z

[kaltintas Jaunuolis
“Kidnaperis” Brack

ištyrimas nieže-

Dr. Filiurin odos ligas gy
do su pagclba X-ray spindu
lių. Jo ofisas 113 W. 42nd 

į St., tarpe Broadway ir 6th 
! Avė. Ofisas atidarytas nuo 10 
valandos vyto iki 10 vai. va
karo. Reiškia, galima užeiti 
p^ls Dr. Filiurin po- darbo, 
darbo laiko nesutrukdant.

(Apg.)

10:00 A. M.—Children’s Hour
12:30 P. M.—Kings of Assyria— 

Huger Elliott
4:30—Lester Place and Robert 

Pascocello, Piano
5:00—-True Story Program
5:30—French Course
8:00—Little Symphony Orch., 

Philip James, Conductor; John 
Erskine, Piano

9:00—Robert McGimsey, Whistler
9:45—The LovHand Singers

11:00—Wheather Report

WJZr-760 Kc

NEW YORK. — Federalis 
teismas atrado kaltu kaip 
“kidnaperi” John Bracka. 19 
metu berniuką, kuris prisipa
žino. kad sykiu su dviem ki
tais jaunuoliais jie buvo pa
dare sumoksią pasigrobt 10 
metu vaika. milionieriaus dak
taro W. P. Beach’o anūką. 
Bausmė dar nepaskirta.

9:30—Ridgewood Grove Boeing 
Bouts

11:45—Jerry Lester and 
Pietro Gentili, Songs

WEAF—660 Kc
10:15 A. M.—Variety Musicale
11:80—Gloria LaVey, Soprano;

•Henry Shope, Tenor; Al and Lee i 
Reiser, Piano Duo; Henry 
Neely, Narrator

5:30 P. M.—Three Scamps, Songs i 
6:00—From Warsaw, Poland:

Speakers, Professor Ignace 
Moscicki,' President of Poland; 
Sigismond de Chamiec, General ! 
Manager, Polskie Radio; Ladis- 
las Raczkiewicz, President 
Polish Senate

6:30—Russia as Viewed by a 
Chemist—Dr. Alcan Hirsh

7:00—Mountaineers Music
8:00—Radio City Dedicatory Pro-; 

gram; Symphony Orch.; Maria 
Jeritza, Soprano; John Mc
Cormack, Tenor; Jane Cowl, 
anti Others

9:00—Jack Pearl, Comedian; Good
man Orch.; Demarco Sisters, 
Songs; Robert Simmons, Tenor; 
Leaders Trio

11:00—Broadcast to Byrd South 
Pole Expedition

10:15
1:30
7:30—Trio Romantique
7:45—Football Scores
7:50—O’Leary’s Irish Minstrels

A. M.—String Ensemble 
P. M.—-Merrie Men Quartet

; Išmetė ant Loto Mirti . 
Sužeist? Gatvėj Vaiką
BROOKLYN. — Nauja ma

da “čiužinėjimosi” ant ratukų

MĘDIKALĮS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FlLURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinikė). .

LIGOS: iO<ioA kraujo ir lytics-člapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo . >10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis:* nuo 10 ryto iki 2 po vietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th A.venue

X-RAY Pasitąrimai ir $*>OO"IIHI egzaminavimas

Telephone Staj?g 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
s t u d i *a daug 
geriau įrengta,

* todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyry ir Motery s 

Chroniškos Ligos Gydomos 
S. Šiandien atoiki-

te delei savo svei- 
| katos ištyrimo, o 
Į Jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
“f kai stovite, 
j I Odos Nušašėji- 
f f m ai, Nervų Ligos, (J Abel nas Silpnu- f mas, Skilvio Žar

nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervą 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumu bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSSUSIRINKIMAI

j LDS Jaunuolių mokyklėlės 
organizavimui komisija laikė 
savo posėdį, lapkr. 9. šiame 
susirihkime komisija aptarė ir 
padarė planus organizavimui 
jaunuolių mokyklėlės.

Draugės ir draugai, komisi
ja nutarė pradėti mokyklėlę 
su 15 d. lapkričio. TodeL da
bar jau pradėkite registruoti 
į mokyklėlę savo vaikučius.

Į mokyklėlę yra priimami 
vaikai nuo septynių iki šešio
likai metų. ‘

Kurie sutinkate leisti vaiku
čius į mokyklėlę, praneškite 
komisijos sekretorės vardu: 
Mary Sinkus; 46 Ten Eyck St., 
Brooklyri, N. Y.

Pirmas susirinkimas vaiku
čių ir tėvų įvyks 15 d. lapkri
čio, “Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Į šį susirinkimą kviečiama 
i visi draugai ir drauges, kurie
ir neturi vaikų. Susirinkime 
bus galutinai nutarta ir su-

' tvarkyta vaikų mokyklėlės 473 Grand Street 
reikalai.

Draugai ir draugės, mes 
manojne šioje mokyklėlėje la
vinti vaikučius lietuvių kalbos! 
ir’ rašybos, dainų, vaidinimų, 
sporto ir šokių.

Mary Sinkus, Sekr.,
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.

SO. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 147> kuopos' susirinkimas 

įvyks nedėlioję, 12 d. lapkričio 
(November), 10 vai. iš ryto, Hano
ver Kliube, 738—5th Avė ir 24th St.

Visi draugai1 ir draugės1 dalyvau
kite šiame susirinkime ir pribūkite 
laiku. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių į susirinkimą. Turime daug 

, reikalų apsvarstyti. • '
Sekr. A. Bružas.

(266-267)

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant vipokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir 'kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
Į • >4 •

■ PARDAVIMAI
PARSIDUODA moteriškų ir mer

gaičių kotai už pigią.kainą. Ga
lima ir ant vietos .jJpsiųš arba pirkt 
“ready-made.”

C. & B. CLOAK CO.
131 Scholes St. Brooklyn, N. Y. 

Klauskite del Mr. Belakoe
(267-269)

IŠRANDA VO.JIM Al
PASIRANDAVOJA

. h

Pasirandavoja 4 kambariai su vi
sais įtaisymais; žema randa.

; Brooklyn, N. Y.
(266-268)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS

KRAUJO SPECIALISTAS
;Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų, lisas kraujo ir odos
Padarau (Styrimus kraujo ir ilapumo

dr; meer
156 W. 44th St. Room -302

few York, N. Y.
Valandos Pričtnimo:

Ryte nuo l6-Jlki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare •

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien<
Telefonąs Lackawanna 4-2189

j ©R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

NOTARV 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS
(Bl £L A U SK A S)
G R A gORlUS

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

INC

9:00—Duchih Orch.; Ray Perkins, gatvėse padaro vis daugiau 
! nelaimių tiems sportininkams. 
Trejetas dienų atgal taip au
tomobilis užmušė ir v paliko i
gatvėj 16 metų mergaitę, Ma-1 
ry Grenhill. O pereitą, tre-' 
čiadienį kitas automobilis par-į 
trenkė ir pavojingai sužeidė ( 

> 17 metų ‘.vaiką Ajrthurą , Olae-i 
ną. Bet šiame atsitikime du 
važiavusieji! autoniobilili, pasi
rodė ypač nedori. Jiedu paė
mė berniuką į mašiną;- žadė
dami nuvežt į Ijgoninęj betDarbų Federacijos narių prieš 
pusę mylios jį pavežę išmetė Greeno-Wollp fašistinę Fede- 
jį ant tuščio loto, tikėdamiesi, racijos valdybą, yra šaukiama 
kad jis ten mirs. Vaikas bu- konferencija lapkričio 25 d.,

Comedian; Shirley Howard, 
Songs

WNYC—810 Kc
‘11:45 A. M.—Story of Blood Trans

fusion—Dr. Reuben Ottenberg
1:00 P. M.—Opera Matinee
3:15—«Clef Male Quartet

\ WĄBC—860 Kc
1:30 P.iM.—Male Quartet
5:45—‘AJelody Paradei
7:15—Jeannie Lang, Songs; Paul 

Small, Tenor; Denny Orch.
8:15—Fray and Braggiotti, 

Piano Duo
12:00—Wilson Orch.; Doric Quartet; i 11:15—News Bulletin

Come- **.
Munn,

WEAF—-660 Kc

8:00 P. M.—Eddie Cantor, 
dian; Rubinoff Orch. - 
9:80—Concert Orch; Frank
Tenor; Virginia Rea, Soprano; Oh- 
man and Arden, Piano Duo.

WMCA—570 Kc
10:45 A. M.—Current Legal 
—Robert Daru.
12:15 P- M.—Edna White, Trumpet
Quartet. į
2:00—Russian Choir.

WOR—-710 Kc

Topics

Reikalingas darbininkas prie ke
pimo ruginės duonos. Darbas nuo
latinis. , Pageidauju, kad būtų iš 

I rytinių valstijų irmokantis darbą. 
■John Vilkas, 651 W. Conway, Bai'- 
i timore,' Md.

Steigia Darbo Federaci-! 
jos Opozicijos Centru

. * J
• NEW YORK. — Įsteigimui 

centro opozicijos > ..Amerikos

(266-267)

Rapee, Conductor.

7:30—Joe Penner, Comedian; Nelson 
Orch.; Harriet Hįlliard, Songs.
8:00—Egon Petri, Piano; 400-Piece 
Symphony Orch.; Jc^eph Weber, 
President American Federation of 
Musicians, Speaker. - ’ .
11:30—Minneapolis Symphony Orch.; 
Eugene Ormandy,^ Conductor.

WABC—860 Kc
12:30 P. M.—Titp Guizar, 
Harp Ensemble.
7:00—Ethel Walters, Songs;
Beatty, Comedian; Dorsey 
Orch.
9:00—Rapee Orch.; Nino/ Martini, 
Tenor; Jane Froman, Soprano; Ju-

Tenor;

George 
Bros,

12:30 P. M,—Symphony Orch., Emo nus Tannen, Comedian.
10:00 — Your Child—Angelo Patri.

kad jis ten mirs.
Yo paskui ten atrastas ir ligo-: 
ninėj patalpintas.

2 vai. po pietų, Irving Plaza 
svetainėje, v Irving x Place ir

— 15th St. v G

Antra Didele Sayaite
Štai yra kitas galingas apskundiman 

draugijos mandagumo ’ akyvaizdoje nu
kryžiavimo žmonlAkumo!

JEAN COCTEAU’O

h BLOOD POET”
(Poeto Kraujas)

Interesuojanti ir realiSka filmą, pa
gaminta žmogaus, kuris buvo vadinamas 
“The Outstanding Rebel of Modern 
Thought’’

FIFTH AVENUE PLAYHOUSE 
66 5th Ave., tarpe 12th ir 13th Sts. 
Kainos: nuo pirm, iki penktad. 26c iki 1 
vai. 40c iki6 vai. 55c vakarais. ŠeSt. ir 
nedalioje—40c iki 1 vai., 55c vįliau.

■Rodoma be perstojo nuo pietų iki 
11:80 vai. nakt)

Narių orgahizūpta opozicija 
prieš vadus-biurokratus iki 
šiol buvo išreiškiama per Fe
deracijos Eilinių Narių Komi1- 
tetą Kovai už Bedarbių Ap- 
draudą. Komitetas susidarė 
iš delegatų nuo lokalų./Į šią 
gi konferenciją yra šaukiafna 
ne vien lokalai, bet ir eilinių 
nariy grupės, husistačiusios 
prieš Federacijos < viršininkų 
NRA politiką. ! J v

Telefonap? rStagg 2r9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

: DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vaL vakare 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

i ( tik susitarus , '

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVĘMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.(

Telephone Stagg 2-7057

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam IŠ VISU ŠALių, ir iš čia' 
PAS1UNČ1AM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN’L AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEKį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ V1ETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

< MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, Jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
2b2 Berry St., \ * Brooklyn, N. Y, 

/ arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo S

iki < kas dien, se rodo m s ir subatoma • 
iki 7:10 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J. 

Kanapas K. Mrd 8t.




