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KRISLAI
Kalba apie Dangų.
Kas Loja prieš Mėnulį? 
Už Kapitalizmo Buožes. ‘ 
Kiti į Priekį—Jie Atgal.

Rašo V. B.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

(šeina Kasdien, Apart 
_J Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 

*N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį 1

Darbininkų klasės priešai 
imasi įvairių priemonių kovai 
prieš darbininkų judėjimą, kuo
met krizis.aštrėja. Kaip čia se
nai Lovestonas sakė, kad “Ame
rika, tai ne Europa—čia krizio 
nebus”. Na, o kaip senai Troc
kis kalbėjo, kad “Partijos ir 
Stalino politika neišves Sovietų 
Sąjungą geru keliu.”

Bet laikai pasikeitė. Sovie
tai auga politiniai ir ekonomi
niai. Litvinovas jau Amerikoj, 
o Trockis jau r,ašo, kad 
Sovietų planinga ekonomija pa
darė daug progreso.”

a

t MAMERIKOS VALDŽIA REIKALAUJA UŽ 
TIKRINIMU IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS

' j Padarė Užpuolimą ant 
LdiKrusčio

BALSUOTI UŽ HITLERIO TERORĄ MANSP1^ į, _
—---- ------ ------ — , I # | Čia likosi užpultas laikraštis

Vienok ne Visi Darbininkai Balsavo už Fašistinę Politiką, ir bandyta išėkspioduoti su 
Hitlerio Valdžia Svaigsta Laimėjimais. Naujo Karo Pa- ,/^e^ kad tas laik- 
vojus Pasididino, Kuomet Fašistai Grąsina Imperialistam

A  .

BERLYNAS.—-Iš Vokie-1 prieš valdžią, dar balsavo 
tijos 44,500,000 galinčių bal-1 ° or;o 
suoti, dalyvavo rinkimuose 
apie 43,000,000. Tie žmonės 
dalyvavo balsavimuose to-

Kunigą iš Vietos i balsuoti. Balsayusieji gavo 
tam tikrą ženklą, o kurie 
nebalsuos, tai buvo skelbia
ma, kad juos vadins “išda
vikais”. Buvo panaudota 
visos priemonės žmonių su
varymui prie balsavimų.

Kitos partijos neturėjo 
teisės statyti kandidatų, nei 
agituoti prieš fašistus. Už 
Hitlerio valdžios politiką 
balsavo 40,618,147. Vienok

Darbininkai Apdaužė 
Fašistus VOKIETIJOS FAŠISTAI PRIVERTĖ

LONDONAS. — Darbi
ninkai su fašistais turėjo 
susikirtimą ir gerai apdau- 

yisgi žč fašistus. Darbininkai 
nutrapkė kąi kurias vėlia
vas ir .iškabas nuo fašistų.

Tačiaus tūlas prūseikinis Si-1 Paskiaus policija susirinki- 
dabras apie New Yorko mą išvaikė.
“Times” korespondentą Duran-----------------------7
ty dabar rašo, kad jis yra ’ _ .
“amerikinis bolševikų korespon- PjĮVgfg FaSlStS 
dentas.” Na, o pirmiaus Du-, 
ranty ir “Times” rašė, kad “So- ! 
vietų valdžia grius tuojaus,” j 
nes bolševikai “išskerdė desėt-1 
kus tūkstančių darbininkų ir 
valstiečių.”

Kad taip jie rašė, tai tiesa. Ta- į-aj gaJįma matyti-ir iš to, 
______ ta.. .... ... Į

BERLYNAS—Kaip toli 
Vokietijos fašizmas siekia,

čiaus tie laikai jau praėjo. Du- kajp jie elgiasi su 
ranty, “Times” ir tūkstančiai 
daugiau rimtų žmonių, inteli
gentų suprato ir pamatė, kad v v. . .
Sovietų Sąjunga, po Komunistų v0 bažnyčioje įsake balsuoti 
Partijos vadovybe-, auga ir bu- UŽ fašistus utaipn ir pasąu- 
davoja socidlizmą.

Bet kas atsitiko dabar su prū- 
seikiniais ir butkiniais renega
tais? Kuomet pati jėga socia
lizmo budavojimo verčia kiek
vieną darbininką pagalvoti, kuo
met ir Jungtinių Valstijų val
džia pamatė, kad komunistai iš
vedė geru keliu Sovietų Sąjun
gą, tai šie renegatai bėga nuo 
Sovietų Sąjungos vado—K. P.

Tas sklokininkas daro išvadą 
apie tuos reakcinius plūdįRus 
ant Sovietų Sąjungos, jog 
“šuns balsas nenuėjo dangun 
pėr 16 metų ir 
kuomet.”

. nenueis nie-

Teisybė, bet ne iš to galo. 
Prie “šflns balso” šitie renega
tai lygina Komunistų Partiją. 
Jie niekina tą Partiją, kurios 

• darbais, ypatingai Sovietų Są
junga, jau gėrisi viso pasaulio 
darbininkai ir visi progresyviai 
žmonės!

Taip, tie, kuriuos jūs vadina
te “tūla samozvancų įstaiga” ir 
“centro biuru”, yra dalis pasau
linės Partijos. Jei jūs ją nie
kinate, tai kokią teisę jūs turi
te gėrėtis Sovietų Sąjungos 
darbais? Juk jūs esate tos Par
tijos, kuri vadovauja Sovietų 
Sąjungą, niekintojai ir išsiyne- 
tėliai, pabėgėliai.

savo 
žmonėmis. Protestonų ku
nigas Niemaeller, kuris sa-

linio karo laike gavo geleži
nį kryžių, bet pasipriešino 
žydų persekiojimui, todėl 
paleistas iš vietos. Taip pat 
jisai buvo fašistų partijos 
nariu.

Uždarė Chicagos Fėrus

CHICAGO, Ill. — Fėrai, 
kuriuose buvo rodoma 100 
metų progresas, jau užsida- 
rėi . Šie ferai, sakoma, kad 
vėl bus atidaryti sekančiais 
metais apie birželio mėnesį.

Leidžia Melus apie Sovietus

MASKVA.—Japonijos im
perialistai paskelbė, kad So
vietų Sąjungos kareiviai nu
šovę kelis Japonijos orlai
vius Sibire. Dabar tas ži
nias Sovietų Sąjunga užgin
čija, nes tai netiesa. Japo
nijos imperialistai tai pa
skelbė provokacijos tikslais.

nes” tik kaip šis Sidabras. Kas 
duos ‘/darbininkų klasei perga
lę,” jei ne Komunistų Partija?

raštis vedęs kovą prieš ra- 
ketierius ir kitas genges. 
Prieš puolimą laikraštis ga
vo grąsinimą.2,055,363. Paskiaus “nege

ru” balsų priskaityta 790,-. , . . „ . ... v v
000. /Vadinasi ir tokiose te- JungtmiŲ ValstlJlJ KapitaltS- 
roro sąlygose visgi pasireiš- tai Pietų Amerikoj 
kė dar arti 3,000,000 balsų i --------
prieš fašistinę valdžios po-' BUENOS AIRES.—Ame- 
litiką, kuri reiškia Vokieti- Į rikos valstybės sekretorius 
jos artėjimą prie karo ir vi- /Hull važiuoja į Pietų Ame- 
dujinį terorą. |nką, kur btisjaikoma kon-

Kuomet balsuota už f ašis- ferencija. Tenais Hull gins 
tinius kandidatus, tai iš 43,- Amerikos imperialistų rei- 
007,577 balsų fašistams pri-. kalus. Dabar paskelbta, 
skaityta 39,655,288, o 3,352,- kūd tik 3 Amerikos korpora- 
289 balsai priskaityta “ne-!cijos turi įdėję pietų Ame- 
gerų”. Tai reiškia, kad ir jrikon 50,000,000 pesų, kurie 
prievarta fašistai negalėjo ” " ’ “ ' ‘ ‘ '
panaikinti opoziciją.

Pasitarimai Eina. Litvinovas dar Negalės Apleisti Jungtines 
Valstijas Ši Trečiadienį. Sovietą Sąjungos Pripažinimas 
Kaip ir Užtikrintas po Atlikimui Formališkumą

------------------------------- -------------------------------

WASHINGTON, D. C. — jungos ir davimas kredito 
Sovietų Sąjungos pripažini- yra svarbiausia problema, 
mas ir Litvinovo misija kuri dabar reikia išrišti. 
'Jungtinėse Valstijose prail- 1930 metais Sovietų Sąjun- 
vgėjo daugiau, negu iš kar- ga Amerikoj pirkosi už 
to buvo manyta. Tačiaus
Sovietų valdžios pripažini- metais nupuolė iki $12,640,- 
mas, sakoma, yra užtikrin
tas. Tarpe pasitarimų Lit- t Tas pirkimas sumažėjo 
vinovas susisiekia su Sovier taip labai žymiai, Litvino- 
tų Sąjungos valdžia.

Pamatiniai klausimai. da- Amerikos valdžia nėra pri- 
bar eina, tai senų skolų pažinus Sovietų Sąjungą, 
klausimai. Rusijoje prie ca- Dėlto Amerikoje kreditas 
ro valdžios amerikonai tu-; Sovietų Sąjungai buvo pa
rėjo savo bankus ir įvestinę kirstas, neužtikrintas, 
daug jpinigų. Paskiaus ka-

114,000,000, tačiaus 1932

891.

vas aiškina, ir todėl, kad

. Ki
tas dalykas, tai tais laikais 
Amerikos valdžia darė ata-
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Angli jos Policija Daužo Galvas Tiems, 
Kurie Protestuoja prieš Vokiet Fašistus
LONDONAS. — 200 dele- nuo policijos, kai kurie liko- 

gatų maršavo, kad įteikti si sužeisti.
/ės Valdžios atstovybei: t>ė- j Amerikoj

Protestų banga plečiasi ir 
j. .■ < Darbininkai ir 

inteligentai p r o f ę s ionalai: 
organizuoja masinius mitin-

■ ’ gus ir siunčia protestus Vo- 
. - , ” kieti jos atstovybei Amen-komunistus, kurie dabar yra koj Dabar fašistai •. u sku.,

protestą Vokietijos fašisti
nės
legacįja norėjo ’ įteikti rei
kalavimą, kad Vokietijos 
.valdžia paleistų nekaltus

teisiami. > / . ( bina prįe gaj0 teismo ir
Tačiaus 'delegaciją pasiti-i draugams Dimitrovui, Tor- 

ko policija , ir puolė darbi-! gleriui, Tanevui ir Popovui 
ninkus. Darbininkai gynėsi gręsia pavojus.

vadinama “užšalusiais”. Del — . - . .
gelbėjimo Amerikos kapita-;ro skolos ii' kiti panašūs rei- į
listų indėlių ir važiuoja Hull kalai dabartinėse diskusijo-1 kas ant Sovietų Sąjungos, 
į Pietinės Amerikos konfe- se Kyra aptariami. Todėl ir j Prie to dar prisidėjo ir ki-
renciją.

Japonijoj Fašizmas Smunka

TOKIO. — Tūlą laiką fa- i 
Čizmas Japonijoj pradėjo 
plėstis,/ tačiaus dabar jau. 
smunka. Ypatingai darbi
ninkai jau pradeda matyti 
fašizmo 'pasekmes Vokieti
joj ir kitifr, todėl ir atsisa
ko nuo jo.

M

tų šalių konkurencija, ku
rios Sovietų Sąjungai davė

tęsiasi taip ilgai šitas klau
simas. Jungtinių Valstijų
valdžia reikalauja užtikrini- geresnes sąlygas.
mo iš Sovietų valdžios.

Į Todėl negali prieiti prie gą, manoma, kad prekyba 
klausimo išrišimo. tarpe šių dviejų-šalių vėl pa-

Pripažinimas Sovietų Są- didės/

Pripažinus Sovietų Sąjun-

tarpe šių dviejų-šalių vėl pa-

—— ---------------------------------—......................-j—    —------------------------------------------------

SOVIETO SĄJUNGĄ GINS SAVO SALĮ
NUO IMPERIALISTU •

Toliaus šitas asmuo svietui 
pasakoja, kad “mes, kurib su
pratome pradus kapitalistinės 
visuomenės tvarkos > ir esame 
įsitikinę galutina darbininkų 
pergale... stojome už rusus 
darbininkus ir valstiečius.” r

Argi?
kad jūsų vadas Prūseika, Ame- balsas nenuėjo dangun per 16 
rikoj būdamas, kovojo prieš metų ir nenueis niekuomet/’,.j 
bolševikus—prieš darbininkų ir niekam kitam taip netinka, kaip 
valstiečių spalio revoliuciją? O tik tokiems Sidabrams, Prūsei- 
ar ne Butkus pabėgo iš Sovietų 
Sąjungos, kuomet tenais buvo 
pąsiųstas? Ar ne Prūseika vėl 
atsisakė važiuoti į Sovietų Są- 
jungąz kuomet norėta jis tenais 
pasiųsti, kad išrišti frakcijas? 
Kuomet kiekvienas trokšta pa
matyti socialistinę kūrybą, dar-' renegatai pas žmones nuėjo'. ' 
bininkų šajį, tai Prūseika ir

Nejaugi prūseikinės dvasios 
žmonės mano sugriauti Ameri
kos Komunistų Partiją ir suor
ganizuoti naują “komunistinę 
partiją?” Juk- tai perdidelis

MASKVA. — Kuomet bu- Sovietų Raudonoji Armij’a 
vo minėta Sovietų Sąjungo- • yra apginkluota vėliausio
je 16 metų Revoliucijos su- mis priemonėmis apgyni- 
kaktuves, tai Vladivostoko mui savo krašto. Nėra abe- 
darbininkai ir Komunistų jonės, kad ji apgins šalį 

--------  ; . Partija padarė pastabą ir iš- nuo imperialistinių puolikų. 
KENOSHA, Wis—Strei- leido pareiškimą, kad šį dar- Dabartiniu laiku -pasiro- 

kuojanti darbininkai laikė j bininkų šalis neleis imperia- do, kad Japonijos imperia-

Darbininkai Reikalauja 
Masinio Pikieto

KĖNOSHA, Wis.—Strei-'Sovietų Laivas Daug Prisnigo New 
Laužo Ledą Yorko Valstijoj

:MASKVA.—Sovietų Są- S ROCHESTER, N. Y. — streiką prie laimėjimo, 
jungos prekinis laivas bus New Yorko valstijoj jau pa- į įįj' organizuojama 

rSrperįimą^Daba”: sirod6 «ana daug sniego, Iniai pikietavimai prie Nash 
rytm| perėjimą, uaoar lai • . * . i Automobilių kompanijos
vas CeliUskin laužia ledą ir kuris gerai, paliete Roches-. ,jir^UVgS 
randasi netoli atviro van-' ; Prisnigta net 5 '
dens, apie 6 mylios nuo Be- j 
ring Pertakbs. Laivas per storio. Kaip kur nuo snie- 
užšalusias jūras einą apie go ir žmonės nukentėjo.
tris mylias* ir pusę į dįėną. Sniegas kaip kūi> sulaikė

masinį susirinkimą ir parei
kalavo, kad ADF. vadai ves

I Darbininkai reikalavo, kad 
, masi-

listams veržtis į Sovietų 
kraštą.

Sovietai panaudos visas 
galimas priemones, kad at
mušti imperialistų gaujas.

listai tikrai ruošiasi karui. 
Ypatingai Manchukuo kra
šte Japonija darosi militari
nę bazę del puolimo Sovie
tų Sąjungos.

1
,5

Sniegas kaip kūi> sulaikė
darbas del tų žmonių! Prie to Ledą laivas ne visur gali gatvė karius ir automobilius, 

pralaužti, tad . darbininkai 5 žmonės likosi, užmušti iš 'Taigi, tas posakis, kad suns r . • , £ d./ i i ; tipo? • v ..turi kiršu. > i f ” priežasties sniego.
jie ir neina.

O ar< jūsj pamenate, ^Taigi, tas posakis, kad “šuns :

koms, Butkams. .

Pasigyrimas prūseikinių “lai
mėjimais” ir “masėmis” nieko 
nereiškia sąmoningam darbinin
kų judėjimui. Tikrai, tai ne 
tie žmonės pas juos atėjo, bet

bininkų šaįį, tai Prūseika ir Pasididžiubti šiais laikais ga- 
siunčiamas atsisako ten važiuo- Įima tik tuom, kiek masių suor

ganizuojama į Komunistų Par
tiją, į revoliucines unijas. Tos 
“masės”, kurios einajsu Prūsei
ka, nepakairėjo ir nesukomunis- 
tėjo. Tai nėra laimėjimas. Ta- 

i čiaus Prūseikos-Butkai padeši- 
jje gaudo

ti..

Bė to, kaip galima suderinai 
tokią logiką, kuomet Prūseikos 
laikraštyje niekinama Komuni
stų Partija, kuomet remiama 
renegatai, o bandoma prielan-1 nėjo labai daug. 
kiai rašyti apie Sovietų Sąjun-1 “mases” stovėdami už kapita- 
gą? Juk širdis Sovietų Sąjun-įlizmo buožės.. Kapitalizmas

Amerikoj^ dar stiprus, todėl ir 
prūseikiniai dar gali būt “stip
rūs”. Bet jų stiprėjimas—dar
bininkams yra silpnėjimas. • <

gos yra Komunistų Partija.
Tai tik žmonės taip dabar 

rašo ir kalba, kurie supranta 
“pradus kapitalistinės visuome-

turi kirsti.
...u.

Šiame masiniame mitinge 
dalyvavo virš 2,000 darbi
ninkų ir šimtai jų pasisakė, 
kad jie dalyvaus masiniame 
pikietavime.

Sustreikavo Negrai 
Darbininkai

Columbus Darbininkai 
Reikalauja Pašalpos

CAIRO, Mo. — Apie 150 
negrų darbininkų, kurie dii\ 
ba prie laivų iškrovimo ir 
priklauso Marine Workers 
Industrinei ■ Unijai, išėjo 
streikam ! Jie reikalauja, 
kad bosai išpildytų jų lai
mėjimus, .kuriuos jie pir- 
miaus iškovojo.

COLUMBUS, Ohio. ♦ — 
Darbininkai masiniai susiri- 
rinko į miesto šelpimo įstai
gą ir reikalauja pagelbos 
savo vaikams. Moteris pa
sakoja, kad jos vaikai neturi 

(ką valgyt, nei kuo užsikloti. 
'Darbininkų susirinko virš 
700 į miesto tarybą reika
lauti’ pašalpos.’

I d ■
Ragina Meksiką Artintis 
prie Sovietą _

sįlęos Socįalės Orientacijos
Reikia Gerai Paskubinti “DailyWdr-U

■'1 ' • 1 ri* 1 • • • * «•* • ♦ »• sįkos Socįalės Orientacijoskeno Aukų Rinkimas ir Siuntimas. . r t \ tui Rodnguez pareiškimą,
; - , i „ „r . . . . kad jisai bandytų padaryti

Paskutinėmis dienomis Daily Workeno vajus nėjo* taip artimeęniUš ryšius su Sovie- 
gerai, kaip reikia.Penktadienį: gauta įplaukų tiktai Sąjunga. Taip pat ši ko- 
$182.20. Tai labai mažai.. Tiesa,- šeštadienį gauta dau- įįsija‘ pasiuntė pasvcikini- 
giau, bet negana. Tikrai, tai reikėtų gauti darbininkų įįjo Lityinoviii

* i Al 
/ f. i

Keturi Vaikai Sudegė Faunoj

$182.20. Tai labai mažai,Tiesa; šeštadienį gauta dau-

dienraščiui po $1,000 į dieną, kad $40,000 fondas būtų 
sukeltas greitu laiku. . *

Ką, draugai ir draugės, veikiate del D. W.? Ar. turite 
aukų surinkę mūsų dienraščiui, Daily Workeriui? Jei ne, 
tai imkitės\ darbo. Duokite įnešimus organizacijų susi
rinkimuose gelbėti Daily Workeriui. • ’

Aukų eiga stovi sekamai:* , 
šeštadienio įplaukos z>$5,74.68 
Pirmiaus buvo' $21,577.95 • ;

Aukas;siųskite: Daily Worker, 50 East' 13th Sts, New;
York City. • ’ i i >. / <. »

Fašistinė Italija Sveikina 
Karalių

ROMĄ. ;— Fašistai -Itali
joje sveikino karalių Em
manuel, kuoihet jam suėjo 
60 metų. Fašistai ir kara
lius gerai sugyvena. Vokie- 
tijoš fašistai taip ipat kalba 
apie kaizerį. ‘ h

KAUKAUNA, Wis.—Ke
turi farmerių vaikai sude
gė, kuomet užsidegė jų na
mai. Kįti keturi žmonės 
tapo išgelbėti nuo gaisro.

Bogota, Colombia. — Šio 
krašto valdžios įstaigos pa
darė apyskaitas savo vals
tybės įplaukoms sekantiems 
metams. Daugiausia ir ši 
šalelę skirįa tąi karo reika
lams/ Tam tikslui paskirta 
10,000,000 pesų.

DUNEDIN. Lincoln 
Ellsworth padarė planus 
lėkti į pietų polių tyrinėji
mo tikslais. Šiuo kartu pa
darytas planas lėkti ypatin
gai tomis vietomis, kur dar 
žmogus nėra buvęs nei ma
tęs. šiaftie lėkime manoma 
padaryti 3,000 mylių per 20 
valandų be sustojimo.

. f. r 1 ’■ , , .
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Lėks į Pietinį Polių
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įkūrimą Austrijoj “ramiu kejiu” ne taip, kaip “barbariš
ki bolševikai” bandą įvesti Sovietų Sąjungoj.

Bet kuomet jie plepėjo apie socializmą, kovodami prieš 
komunistus, tolydžio jie ruošė kelią fašizmui, kuris dabar 
ima už pakarpų pačius socialdemokratus. Reikia pami- 

j nėti, kad Austrijos darbininkų klasės didžiuma dar vis 
buvo įtakoj social-demokratų. Komunistų Partija ten, 
palyginti, visą pokarinį laikotarpį buvo silpną.' Apžavė
tos gražiais social-demokratų žodžiais, Austrijos darbi
ninkų masės tikėjo Bauėriams ir Adleriams, manydamos, 
kad ištikrųjų tiem žmOhėm rūpi socializmas. Skaudžiai 
jos tapo nuviltos! A

Pereitą sekmadienį įvykęs dienraščio “Laisvės” nau- v Pąvaręs palėpin Auptriąos Komunistų Partiją, suki
bai koncertas buvo didesnis, negu'pereitais metais. Svar-i.^s i kalėjimus jos^geriausĮus draugus, Dollfuss su savo 
bu, kad iš kitų miestų žmonių, palyginti, buvo labai' pia-' ^a^ar kerta iš kelio ir social-dęippjiratus.. Mauras 
žai. “ 
daugiausiai Didžiojo New Yorko darbo žmones, mūsų 
prietėliai ir draugai. į

Nors laikai sunkūs, tačiaus darbininkai ėjo j’parerigi-' 
mą, ries jie didžiai įvertina rolę savo dienraščio, rolę ‘mū
sų judėjimo, . ' '

Tai gera mūšų žieminių parengimų pradžia. Daugelį 
net ir optimistų nustebino šis pasisekimas. Netutime? 
žinoma, tiktai tuo tenkintis. Reikia išnaudoti tą didelį 
už dienraštį sentimentą konsolidavimui mūsų viso revo
liucinio judėjimo.

Datigiau. Reikia ir kolonijose būtinai suruošti bent po 
vieną gerą parengimą mūsų dienraščiui. Kur aplinky
bės leidžia, reikėtų suruošti koncertus; kitur vakarienes. 
Mes manome, kad Philadelphijos draugai galė.tų suruošti 
didelę vakarienę dienraščio naudai. Apie tą patį reikėtų 
pagalvoti ir Wilkes-Barrės apielinkėje ir Shenandoahrio 
apielinkėj.

Nūrs kartą reikėtų tuo dalyku pasirūpinti ir Conn, 
valstijoj. Vasariniai parengimai mūsų spaudos naudai 
visupmėt būdavo geri. Ar nereikėtų, todėl, ten žieminis 
geras parengimas (sakysime, didelė vakarienė) suruošti 
kuriam nors mieste? Bostono apielinkėje gal reikėtų įan-

* dytiLšuruošti eilę gerų koncertų arba kitokių pramogų.
Draugai, darbininkai mūsų judėjimui pritaria. Jie 

Triūsų judėjimą remia. Mūsų dienraštis jiems šiuo tarpu 
yra brangesnis ir reikalingesnių, negu kada ‘ Todėl 
mūsų1 uždavinys—surasti būdus, kaip geHau būtų gali
ma tuos darbininkus sutraukti į mūsų dienraščio paren
gimus ir padaryti daugiau naudos dienraščiui.

.O parama dienraščiui šiuo tarpu rerikalingesnė, negu 
kadžįpors! '■ - i ? į ’ / Į,./A t į

Pereitą sekmadienį įvykęs dienraščio “Laisvės” nau-

Spalio 12 d. po visą Sovietų 
Sąjungą bus parodos fizikultur- 
ninkų. Taipgi Baku mieste 
40,00b žm. demonstruos savo 
spėkas; aš pasistengsiu prisiųs
ti jums paveikslus, kad ir jūs 
pamatytumėt.

Pagaliaus, kode) gi jums ne
atvykti Sovietų Sąjungon? Ar 
jūs skaitote save būtinu ten, 
idant kovoj pereiti tą etapą, 
kuris jau toli pas mus pasiliko 
užpakalyje? Parašyk apie tai 
sąVp nuomonę.

. "^rangus V. ir. jūsų draugai, 
kurie gyvena ir dalinasi su ju- 

?mis vienomis .mintimis ir, kvė
puoja vienoj atmosferoj,; kaip 
norisi man, kad būtumėt įąi- 
mingi, kad. jūs jaustųmėt sy7 
kiu su mupiis, tas pergales ,ir

Iš LIETUVOS
Nusišovė Klaipėdos Pašto 

Valdininkas
17 Klaipėdos pašto 

telegrafo ir telefono/ 
vedėjas, Vladas Va/

Spalių 
įstaigos 
skyriaus 
ranka, < nusišovė. Niusišovimo
priežastis, kol kas neaiški. .

ŠYPSENOS

Tą masę, kupiną Labor Lyceum svetainę,, sudarėįatlįko są^o-^teeina sau mauras!” 
ausiai Didžiojo New Yorko darbo žmonės, mūsų I- (/Kaip laiminga būtų buvusi Vokietiibs ir Austrijos dar

bininkų klasė,, jei p?ętų atgąl. ji nebūtų paklausiu
si > apgavikiškų, socialdemokratų pažadų ir-būtų nušla
vusi juos į šiukšlyną, kaip padarė Rusijos proletariatas, tuos trūkumus, kuriuos mums 
Šiandiėų,j veikiausiai, jau visoj rytinėj ir Centralinėj Eu- tenka pergyventi greta mil^i- 
ropoj būtų buvęs socializmas. '■■■>■ . niškos ' pergalės (socialislinėsniškos pergalės Įsocialistinės

Šie įvykiai; tačiaus, social-demokratijai uždavė tokį ^statybos fronte- ' 
smūgį, nuo kurio jinai veikiausiai neatsikels. Tiek Vo-į Kas link manęs, malonu yra 
kieti jos, tiek Austrijos darbininkų masės, pamatę Jas tiesiog juoda duona, kuomet ži-
baisias išdavybes, dabar, žinoma, suksis į kairę, j ieško
damos išeities komunistiniaijn judėjime, komunistipėj va
dovybėj. Sovietų Sąjungą joms yra ir bus geriausiu kel
rodžiu!

M. A. SENKEVIČ1UTES LAIŠKAS IŠ 
SOVIETU SĄJUNGOS

h v . Stiprus Įs.pėjimas!
i , r ' - ----- ■ ’L ’

Pareitą šeštadienį spaudoj buvo paskelbta neoficiali 
| \ iš Maskvos žinia (paduota United Press žinių agentū

ros^ kad Sovietų pasienio sargybiniai nušovė šešis Japo
nijos orlaivius, atlėkusius į Soviętų Teritoriją. Tačiaus 
vėlesni ir oficialūs ^pranešimai tą žinią užginčijo. *

Tąr nereikia manyti, tačiaus,. kad dalykai Tolimųjų' 
Rytį pasaulyj pagerėjo. Ne! Japonijos imperialistai, 
pasisėdo, skubiai stiprina ir stiprina savo militarinę ba
zę visu pasieniu! To jie negali paslėpti nuo akylos akies 

. Sovietų Sąjungos.
Proga 16-ka metinių Lapkričio Revoliucijos sukaktu

vių, įjovietų Sąjungos Komunistų Partijos Tolimųjų Ry
tų Ęįstriktas išleido pareiškimą, kuriame, kaip praneša 
spauda, buvo padaryta stiprus įspėjimas Japonų imperia-. 
listafrKi. Atsišaukime' į darbininkus, tiek Sovietų Sąjun- 

L * gos,*liek Japonijos, pareiškimas nurodo, kas būtų, jei 
Japonija pradėtų prieš taikos trokštančią Sovietų Są- 

k junęą karą.
’ Ję}‘Japonijos imperialistai užpultų ant Sovietų Sąjun-: 

gosMabar, tai visos Sovietų apsigynimo pajėgos būtų 
pavaitotos nugalėjimui imperialistų žygių.

Pastaruoju laiku apie Sovietų 1 nekultūriškumas, primityvė 
Sąjungą mes girdėjome ir skai
tėme laikraščiuose gana daug. 
Kapitalistine spauda buvo išpū
tus pusėtiną burbulą aųie,tenai- 
tinį “badą ir kanibalizmą,” gi 
taip vadinama socialistinė spau
da; ię/kiįokipš; lUpiUiištų- įpHe-i 
lipos dar su pridėčkais zalatino, 
skaitliavo milionus “mirusių” 
iš bado ir tt. Tačiaus faktai, it 
toji adata, pradūrė tą burbulą 
ir viskas subliūško. - štai šio
mis . dienomis atlaikiau laišką 
nuo *savo- pusseserės, - kuris pa
tvirtina mūsų komunistinės 
spaudos ir kalbėtojų nušviečia
mus faktus apie SSSR. Laiškas 
rašytas : rusų kalba, ir išvertęs 

žodin čia paduodu:
‘Miestas Baku, SSSR. . 
Spalio 6 d., 1933 m. 

tolimo krašto miesto—

žodis

Būtų UŽ- 
ni Japonijos miestai iš oro ir sunaikinami. • 
u donoj i Armija yra aprūpinta vėliausiais apsigyni- yenimą, kovas

Iš 
karšias pasveikinimas Vaciui, 
Bronei ir artimiems drau
gams! L'“'

* Jūsų laiškas; brangus Vaciau, 
suteikė man didelį smagumą. 
Pertrauka mūsų susirašinėjimo 
man nesuprantama, nes ant vi
sų jūsų laiškų tuojaus atsaki
nėjau. Turiu viltį, dabar ne
bus tokių ilgų pertraukų.

••
Šiame laiške man norisi per

duoti jums ir jūsų draugams 
visą pasiryžimą ir džiaugsmą* 
mūsų naujo gyvenimo, gyveni
mo, kuris budavojasi su dide
liais' /sunkumais, su dideliu 
įtempimu, bet su negirdėtomis 
iki šiol, pasekmėmis. Brangus

nai ir užtikrintas, kad tu šalies 
valdonas, nemirsi badu ir nie
kuomet nebūsi be darbo.

Kas liečia gyvenimo reikme
nų, maisto, tai ’daug pagerėjo; 
buvo puikus derlius. Apie mū
sų gyvenimą, mūsų pergales, 
galėčiau rašyti jums daug, 
daug, bet šį kartą užteks. 
Lauksiu nuo jūsų taip pat ilgo 
laiško. ‘

O dabar biskį apie save ypa- 
tiškai. Dabar mokįnuos socia- 

technika apdirbime žemės, abel- liame ekonomijos universitete 
nas nemoksiąs, žiauri cariška trečiame skyriuje, idant gavus 
nagaika ir mokesčiai.... o .da- diplomu ekonomisto planuotuo- 

jo. ' Dirbau tame darbe prakti
koj nuo 1931 m.; gaudavau nuo 
300 iki 450 rublių į mėnesį, bet 
dąbar. laike mokinimosi perėjau 
ant stipendijos 100—120 rub. į 
mėn.,. taip kad mokytis ir dirbti 
tuo pačiu laiku buvo negalima. 
Gyvenu savistoviai; del mūsų 
gyvenimo, būnant ant, stipendi
jos, yrą, jperrųažai, bet nesiti
kiu pergalės tye trūkumų; var
de mokslo galima pasispausti, 
,o pirktis tik kuo reikalingiau
sius reikmenis.,..

M. A. Senke'dičiutė.
Toliaus ji savo' laiške rašo 

apie grynai ypatiškus dalykus, 
k. t., savo tėvus, seseris, kurie 
taip pat visi, apart motinos, 
dirba taria tikrus darbus. Iš 
laiško, kaip matote, jokių nusi
skundimų nėra; atbulai, pilnas 
ūpo ir entuziazmo. Apie gyve
nimą svarsto visapusiai, trū
kumus irgi neslepia. Tai yra 
Sovietų Sąjungos piliečio bal- 
,sas. Kuomet ten įvyko revoliu
cija, ji buvo tik 6 metų am
žiaus; reiškia, ji išaugo'prie 
Sovietų valdžios, tad ji ir sa
ko, kad net negali persistatyti 
sau tokią šalį, kur yra Išnau
doto jai ir išnaudojamieji.

Apie badą ir kanibalizmą, jei 
ten būtų, rašant man laišką, 
kaipo giminei, nebūtų jai rei-

bar? Dabar mes Su kiekviena 
diena ■ padauginame skaitlinę 
prie sutraukos mūsų pergalės. 
Puslaukiniai atsilikę rajonai ly- 
gįrįasi su pirmaeiliais. ’ Daug 
s^ėkų,1 daug kaštų sueikvojama 
tarp, bet mes su pasidįdžjavi- 
mu gajime pasakyti, tkad eina
me teisingai keliu, i > .nutiestų 
Ąlarkšo iir Lenino, keliu į 'nau
ją! šviesų ■ gyvedimą.-Tokiu, 
būdu mums koya ir įvairūs ne- 
datekliai nebaisūs; jei ne šian
diena, tai rytoj tikrai turėsime; 
puiku gyvenimą. į . , . . .

> Gyvenant tniešt?e “juodo auk
są0; (aliejaus), man tenka būti 
litidininke herojiškos-kovos alie
jais darbininkų už išpildymą 
plano kiekvienos paros. Tas 

i planas, kuris pereitais^ metais 
a<trodė neišpildomas, šiais me
tais skubiai vykinamas. Rugsė
jo mėn. - Azneft pagamino 
1,545,651 tonų aliejaus, išpil- 
dant mėnesinę programą ant 
100.6 nuošimčių. Tokis išpildy
mas programos už rugsėjį pa
tvirtina neginčijamą, realybę 
naujo padauginto plano per 
spalį mėn., pagal kurį Azneft 
privalo duoti šaliai 1,705,000 
tonų aliejaus, kuomet ofigina- 
lįaį buvo nustatyta tik fj041,- 
459 tonų deP sausio mėri. se
kančių'metų. Reiškia, spalyje: 
jau gamyba pakilo 38 nuošimč. kalo slėpti; tačiaus ištisame 
virš nustatytos normos... Tas laiške nei žodžio apie tai nėra.

M.

A

j*, trį.

& 
B&:

Jaunikis iš Sužieduotinės 
Išviliojo 700 Litų ir Pabėgo

Šiaulių priemiesty žaliukėse 
pas ūkininką tarnavo Ona Sun- 
gaitė, 37 metų mergina. Ten 
pat' taipgi tarnavo, bernas K. 
Zėnkus. Sutarė su Sungaite 
apsivesti. Mat, jis žinojo, kad 
mergina turi susitaupius keletą 
šimtų litui H i
* ! * .

Spalio mėn. pradžioj Sungai
te davė jam 200 litų nusipirkti 
paltą ir žiedus; po kėlių dienų’ 

!ji jam vęl davė kelis šimtus li
tų susipirkt Šliūbinius drabu
žius. Kada sukišo jam net 
700 .litų, apsižiūrėjo, kad jos 
mylimas rengiasi su kita apsi
vesi. Mergina kreipėsi polici
jos pagelbos.

|x Kode! Jie Tyli?
Prūseikinis—Kažin kodėl 

niekaip negaliu surasti savo 
“Naujoje Gadynėje” • apie 
Sovietų Sąjungos sukaktu
ves ir miesto rinkimus?

Darbininkas-—Prūseika ir 
Butkūs nemato reikalo dau
giau maskuotis, nes jie ^a-- 
bar mano, kad jąu pakanka
mai jus apkvailino ir be 
maskos gali darytis iš jūsų 
pragyvenimą; • ■

Teišmo Sekretorius Išeik
vojo Daug Pinigų

Spalio mėn. žem. Naumiesčio 
taikos teismą revizavo valsty
bės kontrolės atstovai. Suras
ta, kad 6,500 litų trūksta. Pa
tirta, kad pinigus išeikvojo sa
viems ‘rerikalams teismo sekret.

Žukas.

Gali Pažinti
Jonas—Kodėl tas lietuvis 

darbininkas laiko rankas, 
kišeniūose? •

Petras—Jis buvo karštas 1 
“Vienybes” rėmėjas.

Jonas—Tai ar jiems įsa
kyta rankas laikyti kiše-. 
niuose?

Petras—Ne, bet juos vi
sokį patriotai gerai apsku- 

!to, tad bijosi ir rankas pa-., 
judint.

Kuri Valanda?
Praeivis—Atsiprašau, ar 

tamsta negalėtum pasakyti 
man, kuri valanda?

Laisvietis—Penkta.
Praeivis—Labai ačiū, bet 

kuri—penkta ryto ar vaka
ro?

' Laisvietis —, Argi 
tamsta negali atskirti

Jonavoj Tamsu
Tarp Jonavos miesto burmis

tro ir gyventojų, eina Nesusitai
kymas delei .elektros mokestieš 
už miesto apšvietimą. Miestas 
turi mokėt elektros stočiai 
5,000 litų į pietus už apviętimą 
gktyių. (Dąbar ’ burmistras su
manė . tą mokesti užky; ' 1
gyventojų spraTfdo: jis 
pakelt 5 c už kilowatą kiek vie-' 
nam, kuris vartoja elektrą, mie
sto gyventojui, kas per metus 
sučėdytų miestui 5,000 lt. Gy- go 
ventojai tam pasipriešino ir pa- kaip tas misionierius verda 
davė miestelio valdžią apskri- j pUOde, manau, bus gatavas, 
ties teisman. Burmistras, supy- j Sargas—Taip, jūsų ftlyli-
kęs, liepė elektros stočiai teikti; b .j dar kietas. 
šviesa tik iki 10 vai. Po 10 ’ ......

•aut ant ^u0 vakaro? 
jis bandė ’ 

vai. miestelis paskendęs didelėj 
tamsoj, net baisu ir vaikščiot 
gatvėmis vėliau 10 vai.

jau

Neteisybę Sake 
Laukinis karalius — 
i, jau aštunta valanda,

Sar-

Karalius—Ir kaip jam ti- /• 
keti apie jo dievus; jis pat-....

sai sakė, kad jo kūnas yra 
silpnas, o pasirodo kas kita.’

V. ! Man keista girdėti jūsų žo-1 pą| galima pasakyti ir apie Aiškiai pasirodo, kur tp bado 
i džius, charakterizuojančius gy- žethdirbystę; visur dirbama ma- ir kanibalizmo yra—tai kapita- 
yenimą, kovas t ir .nedateklius širiomi... ASSR (Kaukazas) listų ir jų agentų, kurie sėdi

mo fiįdais,” sako pareiškimas. Sovietų orlaivynas ųtip.- . JūsV palies proletarų, keista to- taipgi virsta į antrą bazę visos 
rus If moderniškas; Sovietų šalis Šiuo tarpu yra ne .ta, ^.e/ čia, > J,\sai -n£mp_ jungos auginime bovelnos.....

f - J • j čiau ir nematau. -vPėr paskuti- i^ftaip- iš atsilikusio, nėkultū-kuri buvo 1918-22 metais, kada Japonija/buvo įsiveržusi 
Sibitį.
Ktujguuvo nietaib, hčtud uuvo piveiz,^ 4 nius 16 metą, mano amžiaus,
Sibiiį. Japonijos imperialistai; j Užpuldami ant Sovietui ;nud td laiko kaip mano atmintis 
Sąjįirtgos, pradedami karą, įveltų savo šalį į tokią katas-1 siekia, man teko matyti įtemp- 
trofraką padėtį, kokios ji nėra mačiusi! - , r 1 *’ 1~'"

T$į ętiprus, pirmas tos rūšies, įspėjimas, ė Aptri kalba, 
bet mirtinais neprieteliais, kurie tik lūkčičja progos 
sunaįkinti darbininkų kraštą, kitokios kalbos dr negali 
būtil;r . ; \ 1 *' >

redakcijose; galvose;
■•/ h V. J. Senkevičius

žmogžudystė
Vargšai (Šakių v. ir apskr.) 

—Spalių 8 d., tik pradėjus auš
ti, pas ūkininką Mockeliūną 
įvyko žiauri žmpgžudystė. Tos 
vietos berniukas Skadukas par- 
sivadino pas save savo d?augą 
Vincą Endriukaituką švarplių 
k. iš gužynės, kuri buvo Varg
šuos pas Tamošaitį. Jiem dviem 
besant klėtyje (svirne) pasibel
dė kas tai į duris. Išėjus Ska- 
dukui lauk, tuoj pasigirdo rik-. . . . ....
smas ir šauksmas pagalbos, kn-1nin

. .v, -v mas hnvn nav<driukaitukas tuoj šoko is lovos 
gelbėti $avo draugą. Bet ūž

GARDNER, MASS
Lapkričio 5. dieną įvyko ne

paprastas susirinkimas, kurį 
sušaukė ALDLD 33 kuopa va- " 
jaus klausimu. Nors ši kuopa 
yra maža nariais, bet į susi-,',' 
rinkimą atsilankė apie dvide
šimts narių. Čia, žinoma, su
sirinko '“Laisvės” skaitytojai ir 
taip artimi'simpatikai darbl- 

. šis susirinki
mas buvo paverstas į viešas ” 
diskusijas, kur visi dalyviai ' 

^uoiikabr^ pareikšdami, kad
ir Plieniškių k. Rimkutis, apsi-j Gardpetyj . t«aUma išvystyta . 
„inizhvo Ivoirwic i? onVcin i™ veikimas jr reikia dirbti, nes

■
rišiko ‘ SSSR rajono,. Azerbai
džanas pasta j o ’į pirmaeilį 'pra- 
rįioninį Miej aus centrą Ir. antra- 
ęiiį bovelhbš centrą Sovietų-Są
jungos. /.(..)• < i į
jNatnų statyboj • irgi' padaryta 

labai daug. ' * Jums; be ^abejo-i 
nld, teko matyti paveikslus rpū- 
stj/< kliubą, naujo tipo gyvena- 
rįua namus darbininkams, štai t i. . 4 -1. •
keturi* dideli darbininkų kliūbai. 
Darbininkai/ ir ■ specialistai- gy
vena jaukiuose namuose su vi
sais patogumais? . Gi- lįuosos 
žfemės vietos užsodintos daržo-- 
vėmis.šalia miešto ant kairio 
projektuojamas didelis parkas; 
kitoj p'u^ėį, prie jūrų jąų už
baigtas gražus parkas, kur va
saros laiku kasdiena r poilsio 
dienomis ■■ darbininkai Slepiasi
nub karščio, linksminas? < jpriė fyflįCąltl0 oro lėkimui. Kuo- 
^Užikoš, teatruose ir tt< O pati iR^t pras bus tirikamas, tai 
svarba, brol, kad pas mus visi Liftdberghai vėl pradės savo

ginklavę įvairiais iš anksto tam ' , . f;. ..
tikslui paruoštais, geležiniais laba,‘ apl?‘ata aple Y° 
pabūklais, mirtinai sužeidė V. vių kolomja. Draugai išdid 
Endriukaitį; Galvoj prakirstos . 
kelios didelės žaizdos.• Nelai-jb.
mingasis buvo atvežtas į‘Šakius, 
iŠ čia į Kauną ir spalių 13 d 
ligoninėj mirė.

Darė Pasikėsinimą ant , : 
Fašistą Vado ‘

I , , .. . .
; UADIZ, Ispanija. — Susi

rinkime bandyta nužudyti 
fašistų vadas Rivięra. Pa
sikėsinime vienas užmuštas, 
keturi1 sužeisti. ‘iVenok Ri- 
yiera, kurį buvo taikoma 
nužudyti, pasiliko' gyvas.

nuo karščio, linksminasi* < ;priė

elgtų taip., kaip kad su kri- išrinkta šie draugai: M. šlei-
šypsa .kelionę orlaiviu.lygūs, pas visus vienoda minalistais kaliniais. 3-čiam

sikoyojo, kad/su jais nesi- narių į ALDLD.
1 . ’ . f i* ' 1 f i • • Y.i_ • 4_ _ Y* _ J •

|vajininkų komisiją šiuo vajaus ! 
į laiku, kad užrašyti dienraštį 
“Lai'svę” ir kad gavus naujų ♦

Į komisija

Pareitą sekmadienį Austrijos social-demokratai bandė 
minėti 15-kametinių sukaktuvių nuo paskelbimo Austri
jos respublikos, žinios skelbia, kad pasekmėje to, dau- 
geli£? social-demokratų buvo suareštuota, nemažai su
mušta. Suareštuotųjų tarpe yra ir Adleris. .

Austrijoj, kaip žinia, siaučia fašizmas, “austrijinis fa
šizmas”, kuriam kelią nutiesė niekas kitais, kaip social
demokratija—visai panašiai, kaip Lietuvoj, Vokietijoj ir 
kt. z ‘ — ---•■ ■

Ilgai Austrijos sociaLdemokratai gyrėsi pasauliui sa
vo “nuosaikumu,” “pavyzdingumu” ir “mokėjimu” šalį vo laukinis atsilikimas, purvas,

tą kovą ųž naująs .pergales: už 
aliejų,už ‘bovelną, ’ plieną, špy- 
žių, anglį ir tt.' Bet negaliu\ 
persistatyti sau gyvenimą šaly
je, kur nėra lygybės, kur eg- 
žistuoja poriai ir1 'Vėrgai-išnau- 
doto j ai ir • išnaudo j amie j i! į

Mūsų šalyje, kaip jau pirma Į čia Baku mieste tapo.1 pastatyti 
rašiau, nėra bedarbių. * Pas ' 
mus dar daug'nepaliestos že
mės, visa šiaurinė ir rytinė da
lis Aziatinės SSSR mažai ištir
ta, i bet pastarieji tyrinėjimai 
parodo, kad ten yra neišsemia
mo gamtos turto, tik reikia pri
dėti žmogaus' rauką.

Dabar pas mus' toj daly iš. 
mažyčių kaimelių-miestelių.. au
ga pramonės miestai, kuriuos 
mes matėme pirmiau Ųzbekista- 
Ke^. .Tadžikistane: kitubšė /žą?* 
jonuose Sovietų Sąjungos. Bu-

LlNDBERGHAS TURĖJO 
NUSILEISTI

MADRIDAS. — Lindber- t / >
ghas; ir jo moteris turėjo 
nūsileišti Ispanijoj del ne-

Kaliniai Skelbia Bado 
Streiką

kusavo, kaip svarbu yra rem
ti ir platinti dienraštį “Lais- 

‘ j,” kuris yrą taip svarbus dar 
j bininkiškas- laikraštis^.kuriš tu 
j retų rastis 'kiekvieno lietuvio,, 
’darbininko stuboje, nes “Lais- 
jvėj” randasi raštų iš mokslo - 
i srities, apšvietds klausimu,; 
■daktaro patarimai, kur ne vio-- - 
nas “Laisvės” skaitytojas yra 
sutaupęs daug pinikų, žinios iš 
viso pasaulio. “Laisvė” yra"” 
darbininkų .švietė j as, d arbinitu'.. 

; kų pagelba, darbininkų vadAs,^'VĮENĄ. — Kuomet poli ( 
tiniai kaliniai buvo labiau į kyris jai\ko skaitytojus kas- , 
persekiojami, tai jie paskeL j dieil4- ISdiskusavę šį taip svar-^ 
bė'bado streiką.' Sti-eikasjbų.kI.au/,n/’ draugai ,šsmnko" 
tęsėsi nelabai ilgai ir kali
niai laimėjo streiką. Jie iš-

eikasjb%25c5%25b3.kI.au/,n/%25e2%2580%2599


l^Antradienis, Lapkr. 14,1933
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Žinok Salį, Kurioje Gyveni
Mes gyvename šalyje, kuri 

vadinasi Amerika. Amerika 
užima 42,756.000 keturkam
pių kilometrų arba 14,800,000 
mylių plotą. Amerikoj gyve-' 
na 225,000,000 žmonių. Viso 
virš 20 valstybių. Amerika 
dalinasi į šiaurinę, Centrali- 
nę ir Pietinę, bet Centralinė 
nevaidina svarbios rolės, nes 
ten mažos valstybėlės ir jos 
yra po stambiųjų imperialistų 
įtaka.

Amerika atrasta 1492 me
tais, 12 d. spalių. Nors ir i 
pirm Kolumbo buvo keliaunin
kų, pasiekusių Amerikos žemę 
bet tik po L______  _______
susidomėta ir padaryti žings
niai jos apgyvendinimui. Ko
lumbo kelionė buvo įkvėpta 
per tų laikų valdonus tam, 
kad atradus naują kelią į In
diją, nes per Raudonąsias jū
ras kelią kontroliavo arabai, o 
per Konstantinopolį—turkai.
Nepaisant to, kad Europos 
valdonai, siekdami atkariauti 
tuos kelius, rengė neva Jeru- 
zolimo atkariavimui net ketu
ris “kryžiaus karus”, bet jie 
negalėjo nugalėti turkus ir 
arabus.

Vokietijoje siautė didžiausi 
religiniai karai, t kurie labai 
išpūstė Šalį, sunaikino namus, 
armijos nutrypė valstiečių lau
kus, badas ir vargas milio- 
nams žiūrėjo į akis. ' Apie 
1635-1636 metais Europo
je viešpatavo d i d ž i a u s ias 
vargas. Rašytojas Oscar 
Kuhns rašo apie tą laiką: 
“Kartuves ir kapines reikėda
vo saugoti. Vaikų lavonus 
reikėdavo saugoti nuo moti
nų. Toks baisus buvo išnaiki
nimas, kad ten, kur pirmiau 

i buvo gražiausios ūkės ir vyn
uogių daržai, dabar didžiau- 

5IV —eriAvs I ios vilk gavėdos, nieko ne- 
Kolumbo atradimo ltrukdomos bastžsi „

1674 metais prasidėjo dide
lis karas tarpe Francijos ir 
Olandijos, kuris dar didesnius 
plotus teritorijos išpūstino. 
“Galop, 1689 m. Francija nu
sprendė galutinai iššluoti gy
ventojus iš Palatinato provin
cijos. Pasekmes šio užsimo
jimo Macaulay piešia seka
mai: ‘Armijos .viršininkas įsa
kė pusei miliono žmonių į tris 
dienas laiko išsikraustyti. Tuo- 
jaus visi keliai ir laukai, kurie 
tuo tarpu buvo apkloti storu 

’sniegu, užplūdo bėgančiais iš 
savo namų žmonėmis, vyrais, 
moterimis ir kūdikiais... 
Liepsnoje supleškėjo visi na
mai. Kernais- apsėti laukai ta
po išarti. Sodnai iškirsti.’

“Desėtkais šitie vargingi 
persekiojami sutvėrimai bėgo 
į Pennsylvania laukus. . . Jie 
bėgo palei upę Rhine, susikim
šo į Amsterdamą ir ten tapo 
aukomis gaujos laivų agentų, 
kurie išplėšė iš jų paskutinius 
centus, o paskui sugrūdo į ap
lūžusius laivus, tokiose sąly- 

igose, jog kokia pusė jų kelio- 
“Šiaurine dalis Amerikos, •;

kur dabar guli Jungtinės Val
stijos ir Kanada, nežavėjo Eu
ropos plėšikų. Mat, čia šal
tas klimatas, gatavų turtų nė
ra, pragyvenimą reikia daryti 
rankų darbu. Praėjo ištisas 
šimtmetis, pakol Angliją pra
dėjo domėtis apgyvendinimu 
Šiaurinės Amerikos ir pasi- 
glemžimu viso sausžemio. Tik
tai 1607 m., pabaigoje balan
džio mėnesio pasiekė Ameriką 
grupė anglų, viso 120 žmonių, 
apsistojo toje vietoje, kur da
bar yra Jamestown, Virginia. 
Tai buvo pirmutinė pastovi 
anglų kolonija Amerikoje. 
Paskui sekė vokiečiai, francū- 
zai, švedai, olandai ir t.t. Pra- • 
sidėjo smarkiausia kova už j 
Ameriką. Viršų paėmė ang-1 Keliavo tfe, 
lai ir galutinai pasisavino vi
są šiaurinę Ameriką, apart 
jos kraštutinės pietinės dalies, 
kur dabar yra Meksika.” 
(pusi. 9.)

Kodėl Keliavo Žmonės j 
Ameriką ?

“Istorijoje nerandame tokio 
atsitikimo, kad šimtai tūkstan
čių ir milionai žmonių bėgtų 
Ihiosnoriai iš vienos vietos į ki
tą, apleistų savo prigimtą 
kraštą ir jiežkotų kito. 1 Ypa
tingai atsimenant tą, kaip sun
ku ir kaip pavojinga tada bu
vo perplaukti per didįjį’ At-! 
lantiko vandenyną.” (9 pusi.) 
Tam turėjo susidaryti labai 
svarbios priežastys, kurios ne
leido žmonėms gyventi pir
mesnėje vietoje ir vertė juos 
jieškoti išėjimo.

Europoje tada buvo perver
smų gadynė. Buržuazija kė
lė galvą ir draskė feodalizmą. 
Plėtėsi prekyba. Revoliuci

jos ir karai naikino senąją 
tvarką. Liuosavosi baudžiau

ninkai, atsirado daug “laisvų” 
darbininkų, kurie bėgo iš so
džių į miestus darbo jieškoti. 
Visi Anglijos mfestai tapo už
kimšti “laisvais” darbininkais. 
Didžiausiame varge atsidūrė 
šimtai tūkstančių darbininkų. 
Jie nedavė viešpataujančiai 
klasei ramybės ir reikėjo juos 
kur išsiųsti.

Ir štai spalių mėnesį, 1492 
metais, Kolumbai su savo įgu
la, po ilgos ir sunkios kelionės, 
pasiekė žemę. Jis manė, kad 
atrado kelią į Indiją. Jis ne
žinojo, kad surado visai naują 
pasaulį, iki tol dar sename 
sviete nežinomą. Jis pavadino 
naujus gyventojus indijonais. 
Kolumbas iki pat mirties ma
nė, kad tai nėra naujas svie
tas, o jo atrasta Indija iš va
karų pusės. Tik vėliaus’ kiti 
keliauninkai patyrė, kad tai 
yra^naujas svietas.

paimdavo ir/; nųpjaustydavo 
rankas tam tikram, skaičiui 
indijonų. O jaunesnieji ispa
nai, kad pasirodyti drąsuo
liais, didžiavosi savo žvėriš
kumu. Vadą ‘indijoną, ku
riam kartais nepavykdavo nu
vesti prie nurodytos vietos ar
ba kuris kartais tiksliai pra-/ 

,vesdavo pro šalį savo pader
mes, ispanai atiduodavo gon- 
čams sudraskyti. Kartais to
kį indijoną pasmerkdavo su
deginimui. Jei mažiausias 
pavojus pasirodydavo, guber
natorius (ispanas) padegdavo 
visą sodžių. Indijonų ,gyveni
mas ir teisės jokios reikšmes 
neturėjo ispanų akyse. Pa
sirodymą ispanų — indijonai 
pasitikdavo su didžiausia bai
me.” (pusi. 17.)

Ne kitaip elgėsi' ų* anglai. 
Indijonai organizavosi ir ko-1 
vojo prieš atėjūnus ir užpuo- 

I likus. Kiek buvo indijonų 
i Šiaurinėje Amerikoje prieš at
eisiant baltveidžiams, 1 tikrų 
skaitlinių nėra. Vieni lituro- 
do, kad 500,000, o kiti — 
5,000,000. Jie gyveno šeimy
nomis. Jiems vietos užteko 
ir nežinojo pavergimo. Štai 
atėjo baltveidžiai ir prasidėjo 
indijonų vargas. Iš pradžios 
indijonai, pamatę baltais vei
dais žmones, juos garbino, lai
kė savo dievais, bdt greitai 
jie pastebėjo, kad tie balti 
žmonės juos skriaudžia, plė
šia ir išnaudoja.

“Kaip greitai baltveidžiai 
pradėjo plėšti indijonus, vyti 
juos iš jų miškų, iš jų tėvynės, 
taip greitai suprato pirmieji ir 
tikrieji amerikonai, kad čia (vinčiais. 
atsilankė pas juos ne kokie, vyriausiu, 
meilės ir brolybės dievai, bet Clarence A. Hathaway, 
neprieteliai ir plėšikai. Pra- ly Workerio 
sidėjo kruvina kova. Indijo- New Yorko.
nai gynė shvo kraštą, savo cca Grecht, 14 distrikto org., 
nuo amžių apipintą dainomis, A. Licher, N. J. TUUL org. 
pasakomis, ir burtais tėvynę. E. Brown Negrų Lygos org. ir

. “Negalėdami nugalėti savo F. Carlson, YCL . organizator. 
neprietelius atviram mūšyje,] Programą pildė Red Front Be- 
jie tankiai užpuldavo juos ne- nas iš New Yorko, apsirengę

Ko- Sovietų raudonarmiečių uni-

tus. darbininkus, vergus.. Apie 
tai, kaip buvo atgabenti neg
rai ir kokioje padėtyje jie bu
vo. Kodėl kilo civilis karas ir 
visa eilė kitų klausimų. Gy
vename Amerikoje, tat ir tu
rime žinoti šios šalies darbi
ninkų istoriją. Jeigu nežino
te, kur pas jus ALDLD laiko 
susirinkimus, tai kreipkitės 
informacijų į centrą sekamu 
antrašu: D. M. Šolomskas, 
46 Ten Eyck Št., Brooklyn,

NEWARK, N. J

sei, kuri sutveria viską, kas 
šiandien yra ant pasaulio. Jūs 
gerai matote, kad šiandien ka
pitalistinė tvarka ant šios že
mės jau baigia pūti; baigia 
rūdyti, ir mums visai darbo! 
klasei niekas nelieka,, jeigu ne 
norime badauti ir didžiausius 
vargus kentėti, turime visi, 
kaip vienas, susiorganizuot po 
raudona Komunistų Partijos 
vėliava ir įsisteigti Sovietą 
tvarką šioje šalyje.”

Aukų Partijos darbams su
rinkta $97.50. 
pavyko šitas 
paminėjimas 
cinio darbo.

klasinis, darbas atliekamas 
auklėjant vaikučius darbiniu-; 
kiškoj dvasioj. ,

Linkėtiną draugei 
met nepavargti.

Tremas Puslapis

GARDNER, MASS.
(Tasa iš 2-ro pusi.)

A. šlekis, J. Bernadys ir S.

Taip puikiai 
Sovietų Sąjungos 
16 metų revoliu-

niekuo-1. va,
•į ResimaviČius. Laimingų pasek*
Į mių jum, draugai, šiam taip, 
i svarbiame darbe.
I *1. w M

Beje, šiose diskusijose, vie*” 
^ias, pasiėmęs balsą, pareiškė, 
kad “Gardneryj nereikia nie
ko veikti, gerai taip, kaip yra;

i bankai ir namai neužsidarė.” 
klasinis ( Tai darbininkams nėra reikalo

Masinis Mitingas Sovietų 
Metų Buvo Labai Sėkmingas

< 8 dieną lapkričio Komunis
tų Partija buvo surengus ma
sines prakalbas su kdncertū 
paminėjimui Sovietų Sąjungos 
16 metų sukaktuvių budavoji- 
mo socializmo. Svetainė buvo I 
paimta puikiausia Newark e— 
YMHA Auditorium, ant High 
St. Išpuošta .įvairiausiais ko
munistiniais obalsiais, tarp ku
rių buvo ant viso viršaus es
trados raudonomis ir juodomis 
raidėmis šitoks obalsis: “Lit
vinov, we Welcome You as 
a Comrade and Devoted Bol
shevik Leader.” Virš d. Litvi- 
novo pavardės šone steičiaus 
stovėjo raudonarmietis su rau
dona didele vėliava kaipo gar
bės sargas, kas darė ant žiū
rovų labai smagų įspūdį, žmo

gių galėjo būt daugiau tūks-, 
i tančio, nes didžioji salė buvo J 
] pilniausiai užpildyta, net sto- 

Kalbetojų buvo 6; 
žinoma, draugas 

Dai- 
redaktorius iš 

Sekanti— Rebe-

16 G. Albinas.

MONTREAL. KANADA
f : i j ,

27 
'salėj

Tarptdutinio Vaikučių 1 
•Koncerto

d. spalio, Prince Arthur 
įvyko Montrealo darbi

ninkų vaikučių koncertas. Tai 
dar pirmas tokis sėkmingas 
gal visoj Montrealo istorijoj. 
Dalyvavo apie 150 vaikučių, 
įvairiom kalbom kalbančių.

Vaikučiai išpildė visą kon
certo programą. ’

Lietuviai vaikučiai, vado
vaujami draugės Yuraitienės 
sumušė visų rekordą. Po kiek
vieno pasirodymo scenoj, triu
kšmingu publikos plojimu bu
vo priversti po antrą kartą iš
stoti

žinant, kaip nesenai pradė
ta lietuvių vaikučiai organi
zuoti, tai stebėtis reikia jų iš
lavinimu. Mažai kas gali su
prasti, kieki triūso drg. Yurai- 
tienė yra padėjus vaikučių 
auklėjimui. Ne daugelis tei
singai įvertina, koks didelis

Teko būti kartą ir vaikučių 
pamokose. Pasirodo, kad jau 
esama gražaus pulkelio ir ruo
šiama iškirsti šposas montre- 
aliečiams.—Ruošiamas scenai 
veikaliukas ir dar 
(pas mus suaugusių statomi;. organizuotis bei skaityti dar- 
klasiniai veikalai išėję iš ma-! bininkišką spaudą... Pagal jo 
dos.) Bene 26 d. šio mėn. ža-' išvadą, tegul lupa bosai nesu- 
da suvaidinti. ' Įsipratusį darbininką; lengviau

_ . lyra pavergti arba pastatyti jį
Jau patyriau, kad kada jau- skebauti kuomet darbininkai, 

susiorganizavę, išeina į strei- 
. Vėliau vietiniai draugai

Ta,i bent yra pareįšKe, *kad tas žmogus yra 
Pruseikos suviltas, apgautas 
sklokininkų.

• Aš čia trumpai paduodu,; 
ir ateinančiam kaip sklokininkai “progresuo- 

gerai pagnaibius ja” prieš visokį darbininkišką 
. judėjimą.

| nos mergytės deklamuoja, tai
tikrai pasiekia žmogui pačias k 
gelmes jausmų. 1—x —
ko! pasiklausyti, pavyzdžiui, 
sekmadienyj 29 d. spalio, La
bor Temple salėj.

Tikiu, kad 
parengime ; 
klausytojų širdis.

'* Proletaras. . J. M. Lukas.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUtO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

IO

jučiomis ir atkėršindhvo.
vo 22 d., 1622 m., vidurdieny-' forma. Vietinis žydų Freiheit 
je, indijonai užpuolė Virginia 
gyventojus ir be jokio pasigai
lėjimo į vieną valandą’ išsker
dė tris šimtus. Tokie .žiaurūs 
atkeršijimai atsikartodavo la
bai tankiai. i

“Indijonai kovojo labai did
vyriškai, bet atsilaikyti prieš 
^buržuazinę civilizaciją jiems 
nebuvo vilties. Jų karo įran
kis buvo vilyčia, o baltveidžių 
parakas, šautuvas ir kanuolė. 
Jie tapo pergalėti, sumušti ir 
beveik visai išnaikinti. Šian
dien . Jungtinėse Valstijose 

kitur, rasti galimybes gyventi.. dar randasi Kpie 200,000 
i Europos gyventojai pradėjo indijomj> prižiūrimų valdžios.

vergijai, 
kelionė?

tūkstan-

nėję numirė, o likusieji pasie
kė Ameriką taip prasiskolinę 
laivų viršininkams, jog tapo 
parduoti laikinai 
idant atsiėmus iš jų 
lėšas.” (pusi. 14)

Airijoje ’ taip pat
čiai darbininkų vaikštinėjo be 
darbo, nes Anglija sunaikino 
Airijos vilnų pramonę. 1740 
metais Airijoj prasidėjo dide
lis badas. /

Francijoje liaudies padėtis 
buvo baisiai sunki. Valstiečiai 
ir darbininkai atsidūrė di
džiausiame varge. Štai visi 
tie ir stengėsi bėgti kur nors

Choras sū Sietyno Choru dai
navo kartu, vokiečių senas So
cialistų Vyrų Choras ir Jack 
London vietinis kliub'as labai 
puikiai du veikalus lošė “Ar
my Dance” ir “The Forgotten 
Men.”

Iš kalbėtojų,, žinoma, kal
bėjo visi gerai, bet drg. Hath
away, tai tikrai geras kalbėto
jas. Pirmą kartą aš jį girdė
jau kalbant. Kada jis pradė
jo kalbėti, tai rodosi, kad nie- 
ko salėj nėra, tik sienos klau
sosi, taip buvo tyla, kąd ro
dos tūkstantinės minios visai 
nėra. Priminsiu tik kelis žo-* • • • A *1 *•**'-*■!J > pil4/lU* JlllU VC11U4J1V0J 1AV1C4* X A AXlllXlOl V4 U1 AX X1VXAU X-'VZ

masėmis keliauti į Ameriką, iapįverfų tam tikruose žemės džius iš jo kalbos; sakė: “16 
Keliavo tie, kurie neturėjo pjotuose, ir laikomų, taip sa- metų atgal t. y. lapkričio 7
nei namų, nei duonos, nei ga- kant tik del veisles.
limybės Europoje gyventi. An-
^lijos valdžia Amerikoje davė (yra ka(j jje nesįduoda
^avo agentams didžiausius že
mės plotus veltui • ir pasakė: 
“Vežkite tuos valkatas ten ir 
darykite su jais ką norite!” 
Taip tai, susidarius didžiau
siam vargui Europoje, šimtai 
tūkstančių varguolių leidosi į 
sunkią kelionę—plaukti į Am
eriką.

Indi jonai ir Karas su Jais
“Prieš atsikraustymą i balt- 

veidžių, Amerikoje gyveno 
indijonai, kurie priklauso raų- 
donskūrių raseh Indijonų ci
vilizacijas laipsnis tebebuvo 
labai žemas. Tiesa, Mississ
ippi ir Missouri upių apielin- 
kėse indijonai jau buvo išėję 
iš nomadiško laipsnio civiliza
cijos. Jie buvo žemdirbiai 
žmonės, gyveno ant vietos ir 
pragyvenimą darė daugiau iš 
žemdirbystės, negu iš medžio
klės.

“1542 metais^ ispanas De 
Soto su savo govėda pasiekė 
Upę Missouri. Indijonai bu
vo bejėgiai pasipriešinti sayo 
nelauktiems svečiams. Lan
kas ir vilyčia, tai buvo jų pa- 
sekmingiausi įrankiai. . . Ispa
nai elgėsi su jais labai sau- 
mylingai, pavergdami , tuos, 
kurie jiems nusidėdavo. , $ 
Prie mažiausios nuožiūros jie

dieną, 1917, po Lenino vądo- 
Sarbiausia indijonų ypaty- vybe Rusų Komunistų (tada 

r Bolševikų)1 Partija nuvertė i 
geriaiųburžuazinę Kerenskio valdžią 

ir paėmė visą galę į darbinin
kų ir valstiečių'rankas. Reiš
kia, įsteigė visos Rusijos dar
bo klasės valdžią formoj,e So
vietų. šiandien po 16 metų 
darbininkų gyvavimo, atsiek-1© 
ta didžiausi, tiesiog pasakiški H

pavergti. Indijonas
žus kovoje, bet nevergaus sav 
vo priešui. Kaip nenorėjo pir
mi baltveidžiai padaryti juos 
“darbo mulais,” savo tarnais 
ir vergais, bet .visos pastangos 
buvo veltui.

“Daug ir baltveidžių žuvo
karuose su indijonais. Pasta-1 rezultatai socialistinės kury-, II 
rieji su jų primityvėmis karo bos. Vėįįau metais, t. y. 1918, © 
priemonėmis būtų greičiau 'rT ’ ’ ’ ’ 1 ‘ -Vokietijos darbininkai nuvertė 
buvę pergalėti ir nebūtų tiek Kaizerį nuo sosto ir įsteigė, 
daug baltveidžių paguldę sa- buržuazinį parlamentarizmą, ■ 

vyraujant Vokietijos social- , 
; demokratų/partijai. Palygin
kit, kas 1 šiandien t viešpatau j a.. 
Vokietijoj? Didžiausias, ko-; g. 
kis tik yra buvęs, juodasis fa-j |1 
šistų teroras prieš darbo kla-ĮJt 
sę ir didžiausia neapykanta O/ 
ir persekiojimas kitokių tautų " 
žmonių, kuomet Sovietų Są-; 
jungoj egzistuoja apie 70 įvai
rių tautų ir tautelių po darbi
ninkiška komunistine vėliavą.
Dabar patys galite aiškiausiai' ■,

vo galvas, jeigu >įiėmš r bebūtų 
padėję patys baltveifižįąi. Bet 
baltveidžiai vieni mušdavosi 
su indijonais,, o kiti jiems par
davinėdavo • ginklus' ir d«erti- 
nę.”» (pusi. 18-19). ■ -

Visos šitos citatos paimtos 
iš d. A. Ęimbos parašytos 
knygos “Istorija Klasių Ko
vos Amerikoje. Knyga turi 
608 puslapius. Apdaryta' kie
tais audeklo viršąis 'ir nušvie
čia Amerikos darbininkų srėi- 
kalus nuo pat jos atradimo 
iki paskutinių laikų. Knygą 
išleido v ALDLD. Jos ' kaina 
$2.25. Bet kas dabar stos į 
ALDLD, tai apart šių metų 
knygų, gaus tą knygą dova
nai. Prie ALDLD prigulint 
narys moka į metus $1,50 
duoklių. Įstojimo tik 10 cen
tų. Knygoje rasite apie bal

matyti, kokis skirtumas tarpe | m 
Komuništų Partijos ir sofcialis- II 
tų. Dar daugiau galite maty- M
ti; kokis skirtumas tarpe dar
bininkų valdomo pasaulio ir 
kapitalistinio.1 Todėl aš šian
dien kviečiu visus darbo žmo
nes. visą šią svetainę organi
zuotis, kovoti ir laimėti pasau
lį, kuris priklauso darbo kla-

DRAUGAI- DARBININKAI!’

Užsisakykite 1934 Metams
A.L.D.L.D. ŽURNALĄ

• ' \

S VI ESA
Dailiosios Literatūros, Politikos, Meno 

t ir ’Kritikos Laikraštį

KAINA TIKTAI DOLERIS METAMS

AJL.D.L.D. nariai “šviesą” gaus veltui. Senai Amerikos 
lietuviai darbininkai pageidavo lietuvių kalba žurnalo. 
A. L. D. L. Draugija nutarė tą pageidavimą patenkinti.

“ŠVIESA” iš karto eis kartą į 3 
mėnesius, bet vėliau išeidinė- 
jimas bus padažnintas.

ŠVIESOJ” bendradarbiaus ge
riausi, Amerikos ir* Europos 
lietuvių proletariniai rašyto
jai. ■ ; i » ‘ '

ŠVIESA” privalo rastis kiek
vieno lietuvio darbininko na
muose.

DRAUGAI! Siųskite savo prenu
meratas ir parinkite iš kitų 
darbininkų prenumeratų tuo
jau, dabar.

“ŠVIESOS” turiningumas ir ėji
mo tankumas priklausys vy
riausia nuo to, kiek darbinin
kai ją parems.

STOKITE į ALDLD ir gausite 
veltui šį naudingą žurnalą!

DRAUGAI, RAŠYTOJAI, SIŲSKIT “ŠVIESAI” RAŠTŲ, EILIŲ, 
TRUMPŲ APYSAKAIČIŲ IR KITOKIŲ RAŠTŲ.

Pinigus už prenumeratas siųs-
■ .> kite:

Raštus ir visokiais redakcijos 
reikalais rašykite:

- D. M. Šolomskas
46 Ten Eyck Street 

Brooklyn N. Y.’

“liesos” Redakcija
46 Ten Eyck Street 

Brooklyn N. Y.
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ELIZABBTH, N. J.
LDSA 4 kp. susirinkimas jvyks 

antradienį, 14 d. lapkričio, 8 vai. 
vakare. Progresivio Kliubo svetai
nėje, 408 Court St. Bus svarstoma 
vienybės klausimas, tai visos’ susi
rinkite i rimkite dalyvumą diskusi
jos tuo svarbiu klausimu.

Šerelienė.

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. Nov., kaip 8 ‘vai. vakare, 376 
W. Broadway. Susirinkimas neįvy
ko 8 d. Nov. del priežasties paminė
jimo 16 metų sukaktuvių Rusijos re
voliucijos; perkeltas ant sekančios 
seredos. Visos narės 
šitame susirinkime.

Sekr.

dalyvaukite

O. Šukiutč.
(269-270)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 18 lapkričio, Komunis- 

rinkite ir imkite dalyvumą diskusi- 
naudai darbininkų - klasės kovingo 
dienraščio “Daily Worker.” Prasidės 
8 vai. vakare. Bus puiki koncerti
ne programa. Skaitlingai susirinki
te pagelbėti paremti 
“Daily Worker.”

1 Ketvirtas Puslapis

LOWELL, MASS.Vertė D. M. ŠOLOMSKAS PRANEŠIMAI Iš KITURI. BRAŽNIN

ir vys-

finansiniai

5

vajaus.

Aš norėjau
t

i
i

I

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Skaitytojasdavė/

8 vai. va- 
nariai da- 
susirinki- 

ateinančio

l (

darbi- 
ir pa

LINDEN, N. J.
135 kp.''susirinkimas įvyks
15 lapkričio—Nov., pas d.

Jei esate “Laisvės”

LDS 
seredoj, 
Kardauską, 201 W. 16th St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

8 d. lapkričio susirinkimas neį
vyko, nes nariai nesusirinko. Tad, 
draugai, būtinai atsilankykite šiuo 
sykiu.

Sckr. C. Andriunas.

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

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

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

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 i JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

(269-272)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kp. susirinkimas įvyksta antradie

nį, 14 d. lapkričio (Nov.), 
kare, 995 N. 5th St. Visi 
lyvaukite. Bus svarbus 
mas prisirengimui prie

Sekr. J. Smithienė.

tiek daug turi svarbos, kaip tau atrodo, 
dabar žmogui reikalingi tvirtesni ryšiai. 
Pas mane yra draugai, yra darbininkų kla
sė, 6 tas tai daug reiškia...

Pakraipiau galvą, nesutikdamas su juom 
ir tariau: ...

—Draugai—tai viena, o brolis—visai kas 
kita.

—Jie man ir, yra broliais. Draugai-^-ge- 
riausi broliai. Aš negaliu gyventi viename 
bute su pasiutusiu šunim. Ir prie to, tu 
žinai—aš neturiu darbo. Aš negaliu val
gyti jo duoną...

—Pas mane, kol kas, dar užteks del mu
dviejų.—Kalbėjau Jokūbui. — Ąr gi daug 
man reikia? Palikime Fridriką nuošaliai. 
Užeis geresnis laikas ir tu man atsiteisi. 
Mes—vieno kraujo.

Jokūbas pakraipė galvą.
—Tėvai, taip, aš žinau, kad mudu vieno 

kraujo. Iš jūsų pusės tas yra labai svar
bu/ Vienok dabar tas neturi didelės reik
šmės. Aš nieko neturiu prieš jus, tėve. 
Taip, aš žinau, ką reiškia vieta ir laikas 
bei sąlygos del kiekvieno žmogaus. Geresnių 
laikų, kol kas, dar nesimato. O jeigu jie 
ateis, tai aš turiu būti priešakyje. Aš*at- 
nešiu geresnius laikus su kitais darbinin
kais ant savo pečių. Aš ir mano draugai, 
pamatysi. , «

—Bet kur tu dabar eisi?
—Aš eisiu pas savo draugus. Prie to, 

man atrodo, kad greitai man jau duos val
džios duoną.

* •. i

Tą pasakęs; Jokūbas išėjo. Jokūbas iš
ėjo, o aš likau su Fredrikij.
susiraminti, kad vis vienas iš mano vaikų 
dar yra su manimi, kad dar*vis pusė. šei-' 
jnynps liko. Vėliaus aš persitikrinau, kad 
mažiau pusės.;; . ■ . i b . f .;
«. Retkartėmis Jokūbas pareidavo pas ma
ne tomis valandomis, kada Fredriko nebu
vo namie. JMfėš-su jumis kalbėjomės apie

(Tąsa)

Bet tas nereiškia, kad būtum geres
nis. Tu negali perdaug augštai riesti 
nosį. Jūs abu mano vaikai, jūs abu vieno 
kraujo. Šiandien Jokūbas neturi darbo, o 
rytoj jo neturėsi ir tu.

—Jis gavo pakėlimą algos,—tarė Jokū
bas.—Darbdavys myli tokius. Jis be darbo 
nebus. '

—Tas taip. Tas taip!—suriko Fridrikas.
—Teisingam žmogui visada bus darbo...

—Ir dar kaip!—perkirto jį Jokūbas. — 
Šeši milionai Vokietijoje yra bedarbių. Pa
gal tavo protavimą, visi jie yra neteisingi 
ir tinginiai...

—Gana,—tariau jiems.— Ko rėkaujate? 
Jūs abu vaikai vienos motinos, ir visiems 
ginčams galas!

—Ne,—tarė Jokūbas, pakraipęs gąlvą.— 
' Vieno kraujo neužtenka, tėvai, reikia, kad 

būtų vienas ir įsitikinimas. Mes su Fredri- 
ku esame skirtingi žmonės, pas mus yra 
skirtingos politinės pažvalgos. Jis gavo 
pakelti algos nuo darbdavio. Jis parsida
vė kapitalistui. Jis pardavė ir mane, ir ta
ve, tėve, ir mus visus darbininkus. Jis už
sivilko fašistinius marškinius ir tapo visų 
darbininkų neprietelium. Tęvai, jis mums 
yra svetimas. Pažiūrėk į jį, taip ir yra...

Pažiūrėjau į Fridriką ir matau—jo akys 
. iš piktumo persikreipė. Nespėjau patrauk

ti dūmą, kaip jis pašoko nuo kėdės ir taip 
drožė Jokūbui į ausį, kad net pas kaimynus 
buvo girdėti.

—Ką tu darai?—surikau ant jo.—FriQ- 
rik, ką tu darai ? Ir aš išleidau pypkę ant; 
grindų. Ji susikūlė. .Jokūbas sėdėjo išba-! 
lęs, kaip drobė ir piktai šypsojosi. Tas ne
siūlė nieko gero. Aš maniau, kad jis puls 
ant, savo brolio ir atsistojau jų tarpe. Bet 
Jokūbas sėdėjo ir piktaj„ šypsojosi, o kiek 
vėliau tarė: t '

—Tėvai, sėskis. Aš nesimušiu su juom 
tavo namuose. Lai bus viskas gerai. Jis Į tai ir gyvenimo įvykius. Jis dar daugiau 
maji pridėjo priedą prie policisto buožės, j sumenkėjo, o akys buvo pavargusios, > bet 
Ponas Fiurst jį gerai išauklėjo. Iš jo išeis Į jis pilnas ūpour energijos. Kartais aš gau- 
tikfas niekšas, geriau sakant, jau ir yra davau nuo jo pasveikinimus per Grinkę. 
svoločius. ‘ 1 " 1

Sunki ir bloga buvo diena. Fridrikas pik
tai trenkė durimis ir išėjo. Jokūbas ir at
sistojo. Jis išsitraukė iš kampo seną savo 
kareivinį krepšį ir pradėjo į jį krautis savo 
daiktelius. Jų buvo nedaug, nes kada su
rinko juos visus, tai buvo tik pusė kareivi- 
nia krepšio. Surinkau nuo grindų pyp
kės kavalkėlius. Per dvyliką metų ji man 
ištarnavo. Laikydamas juos tariau Jokū
bui:

—Sūnau, man gaila pypkės. Ji dar galė
jo patarnauti. Aš prie jos pripratau. Ir 

» kaip tas atsitiko, negaliu suprasti...
—Tas tūrėjo atsitikti. Ji jau perdaug 

senu.—Jis užsidėjo krepšį ant pečių ir dar 
pridėjo.—Taip, ji jau perdaug nusidėvėjo.

Jokūbas apsižvalgė. Jis išai/go tame na
me/ Dabar jis išeina. Jis nesvyruojančiai 
pažiūrėjo man į veidą. Aš prisiminiau lie
jyklos darbininkų streiką trisdešimts metų 
atgal. Jokūbe mačiau tartum patsai save. 
Tikrai tokis pat ir aš buvau tada, to strei
ko metu. Taip, buVau gana energingas, ne 
tokis, kaip dabar pas jus atėjau. Ne pas
kutinis žmogus buvau tame liejyklos dar
bininkų streike. Bet prakeiktasis pečius 
iščiulpė iš manęs visas jėgas ir energiją. 
Palikau prie jo savo jėgas, savo jaunystę! 
Pasidariau ramus, kaip avinėlis. Bet kas 
buvo, negalima užmiršti. Dabar Jokūbas 
atrddė tokiu, kaip tada buvau aš patsai. 
Ir mačiau, kaip tas mano paveikslas aplei
džia namus.

—Sūnau, tu neteisingai pasielgi,—tariau 
j'am,—Kaip dievą myliu, tu negerai darai. 
Vis gi jūs abu vieno kraujo. Tu neturi ap- 
leisti namtis.

-—Tėvai,—tarė jis patraukdamas ant ka
reivinio krepšio diržą.—Tėvai, aš teisingai 
darau. Aš jau sakiau tau, kad kraujas ne

Mes kalbėjomės su Grinke. Grinkė buvo 
už mane jaunesnis kokius penkis metus, 
bet jo mintys tokios, kaip ir Jokūbo. Tas 
mane stebino. Senis buvo vienų minčių su 
jaunu žmogumi. Jis, išeidamas, sakydavo 
man:

—Mokykis pas savo sūnų, Fric. Mokykis 
pas jį. < ■ x

Tai buvo blogas laikas, bet kaip vėliau 
persitikrinau, tai dar neblogiausias. Jūs 
žinote, pons Vinke, kad bėda viena nevaikš- 
tinėja. Ramybė apleido mano namus kar
tu su Jokūbu. Aš turėjau kiek taupinių. 
Niekad nežinai, kas tave laukia priešakyje. 
Gal būt prieš mirtį teks išgulėti apie me
tai lovoje, kas žino. Aš per visų savo gy
venimą, per dvidešimts metų taupiausi. 
Sutaupiau kiek pinigų, kurių kiekvienas už
dirbtas pūslėtomis rankomis. Sunkiai, bet 
vis gi Susitaupiau. Ir štai ateina pas ma
ne. Grinke, nešinas rankoje laikraštį ir 
sako: ; ' ' / , . / . , ,

—■Batikas sprogo—ką jūs į tai pasaky
kite? j

Aš atsiklausiau Grinkeską reiškia 
“bankas sprogo”, ir kokis man reikalas 
prie to. •

—Tai reiškia, kad bankas bankrutavo ir 
tu negausi savo pinigų, štai ką tas reiškia, 
—paaiškino jis man.

—Tai jau negali būti,—atsakiau jam,— 
tas jau negalima. Kas man galvoje, kad 
bankas užsidarę ir kodėl aš turėčiau ne
tekti svo pinigų? Aš ju.os sųtaupinau sunj 
kiai dirbdamas per dvidėŠimts -metų.

Na, pasakykite dors jūs, ponas Vinke, 
kodėl aš negaliu atgauti savo pinigų? Juk 
tai mano paskūtiniai taupiriiai? Dabar aš 
neturiu už ką gyventi.

(bauginti btiš)

Draugiška Kritika Draugui 
Bedfordiečiui

• Kritikuojamą draugą tokiu 
vardu pavadinau, nenorėda
mas minėti jo tikro vardo.

Gal daugiausia todėl vie- 
nur-kitur įsivyruoja mūsų dar- 
b i n i nkiškose organizacijose 
pragaištingos dešiniojo arba 
kairiojo oportunizmo idėjos, 
o podraug ir šovinizmas, kad 
mes dar vis bijomės pakriti
kuoti vieni kitus ^.už įvairius 
nukrypimus nuo tiesaus kelio, 
kurį mums rodo Komunistų 
Partija ir Kominternas, kaipo 
viso pasaulio proletariato vy
riausia įstaiga. Gal būtų ga
lima užtylėti be kritikos, jeigu 
tai būtų dar pirmas kartas to
kio nukrypimo. Bet kuomet 
tokie nukrypimai pasikartoja 

I ir dar gana tankiai, o tas daug 
'kenkia darbininkiškam judėji
mui, todėl yra būtinas reika
las daryti pastabą bei duoti 

j kritiką draugui Bedfordiečiui 
'už jo nukrypimą į dešinįjį op
ortunizmą. Draugas Bedfor- 
dietis yra ir daugiau padaręs 
panašių nukrypimų, bet buvo 
užtylėta, ir dabar to jau ne
kelsime.

Bet imkime pavyzdį kad ir 
iš pereito susirinkimo, organi
zavimui Lowellio Darbininkų 
Centro Kliubo, kuris įvyko 
lapkričio 5 d., š. m., po No. 
84 Middlesex Streėt, Lowell, 
Mass.

Draugas Bedfordietis, visai 
ne vietoj pasiėmęs balsą, pra
dėjo agituoti susirinkusius dar 
bininkus, kurie buvo tuo tiks
lu atėję, kad stoti į kliūbąf 
reikalaudamas išmesti iš kli/ 
bo užvardinimo žodį “DarB 
ninku.” Esą, “kodėl mes ne
galime suorganizuoti taip ko
kį kliubą ir duoti kitokį var
dą be užvardinimo ‘darbinin
kų ?’ Tada mes gautume dau
giau .narių.” Esą, su žodžiu 
“darbininkui” mės tik žmones 
išgązdiname, daugiau nieko.

Tokią mintį, drauge B., jūs 
bandėte pravesti tarpe Susi
rinkusio gražaus būrelio net 
šešių tautų darbininkų. Kiti 
pradėjo eiti bris mane ir klaus 
ti: kas jis toks yra ir kokios 
tautos darbininkas ?

Kuomet jums pirmininkas 
pastebėjo, kad vardas jau nu
tartas pereitame susirinkime, 
išrinktas laikinas komitetas ir 
darbas po tuo vardu yra va
romas pirmyn, ir kuomet kiti 
draugai bandė jus pertikrinti, 
jog nėra jokio išrokavimo bėg
ti nuo žodžio “darbininkai,” 
tai jūs primetėt tūliems drau
gams, būk jie, atvažiavę iš ki
tur, bando užtraukti ant mūsų 
kokį tai nemalonumą.

Drauge Bedfordieti, tai bu
vo labai negražu iš jūsų pusės 
daryti tokį užrųetimą akivaiz
doj Susirinkusių natijų darbi
ninkų. Dalis jų dar pirmą 
kartą ‘buvo mūsų susirinkime; 
jie: būvo išanksto kalbinami 
stoli į naujai organizuojamą 
kliubą, ir todėl jie jau žinojo, 
kad jie eina į sUsirinkimą su 
tikslu įstoti į LowelliO\ Darbi
ninkų Centro Kliubą. Bet 
štai jūs atsistojat ir duodat 
jiems signalą, kad ,būk tai iš 
kitur atvažiavę, svetimi žmo
nės bando iš jūsų padaryt bol
ševikus < ar panašiai.

Tas draugas, kuris 
jum pastabą, ir kurį jūs ma
note iš kitur esant atvažiavu
sį, yra Simon Harzigian. Virš 
dešimt metų išgyvenęs Lowel- 
lyj, jis, netekęs darbo, tik lai
kinai buvo išvažiavęs. Dabąr 
jis vėl yra sugrįžęs. Yra iš
tikimas ir veiklus ’ draugas 
darbininkų klases labui. Jis 
yra audėjas; priklausę prie 
unijos ir yra unijos komiteto 
narys, šiąmę rriiestė. ...Gailą, 
kad jus, drauge, pažai žirid- 
te apie vietinį darbipinkiSką 
judėjimą, Jūs bjąhdbte tą. 
draugą diskredituoti prišąiiūių 
žmonių akyse, nežihodkini -da
lykų stovio. J3ėt juk jūs piiis, 
drauge, nešat Lowellio gyvėn-

darbinin- 
ver- 
juš 
tas 
pa- 
Ne- 
at-

toj as. Net ir dirbate ne Low- 
ellyj. Bet ar kas blogo ta
me? Ar kas nors daro jum 
užmetimą už tai? Visai ne.

Jūsų tas žalingas žingsnis, 
kiek man žinoma, sulaikė du 
darbininkus nuo įstojimo į 
kliubą, kurie buvo atsilankę 
tiesiog tuo tikslu, kad prisi
rašyti. Ar jūs, drauge, gali
te tūomi pasidžiaugti?

Kitų dalykų, jau pasiliku
sių praeityje, čia neminėsiu,' 
nes nerašau šią kritiką, kad 
jus užgauti. Visai ne. Mano 
širdingiausias linkėjimas \ra, 
kad jūs suprastumėt savo klai
dą, padarytą, gal būt, nesuži- 
niai, ir ateityje prielankiai 
veiktumet jums prieinamose 
darbininkiškose organizacijo
se, pagal savo išgalės.

Mes tikime į savikritiką, į 
draugišką ir konstruktyvę kri
tiką, nes tik kritika gali mū
sų nukrypimus į oportunizmą 
ištaisyti, jeigu tik mes ją pri
imsime nuoširdžiai.

Jūs, drauge, manote pasi
slėpti nuo vardo ‘darbininkas,’ 
kuomet-mes kaip tik ir esame 
darbininkai. Mus ir patys bo
sai kitaip nevadina, kaip tik 
darbininkais. Kapitalistų kla
sė tik nori, kad mes pasiliktu
me nesąmoningais
kais, jų ųesusipratusiais 
gaiš. Na, o jeigu kartais 
pavadina “mister,” tai 
daugiau reiškia del mūsų 
juoką, negu mandagumą, 
bent jūs, drauge, manote
sižadėti darbininkiško vardo ?

Dabar klausykite, drauge 
Bedfordieti, kam mums reika
lingas ir kam būtų naudingas 
tokis kliubas delei legalio ma
sinio veikimo ir kląsinėš ap- 
švietos po darbininkų vardu ? 
Ar jūs manote takias darbi
ninkiškas organizacijas or
ganizuoti apgaulingu ' būdu, 
organizuoti dąrbininkus, ne
pasisakydami jiems, kas jū£ 
ešatę ? Tai išžiūri keista, ir 
blogiau, negu oportuhįzmaįs.

Jūs vieną sykį , buvote pa
reiškę, kad reikįa .ismesjti iš 
kliubo darbininkų, klasės re
voliucinių vadų paveikslus ir 
jų vietoj amerikonišką flagę 
pakarti. Tas b.uvo apie metai 
laiko atgal, prieš' paleidimą 
senojo kliubo. Dabartinis . jū
sų žygis labai panašūs anam.

Jeigu būtų buvę kritikuoja
mi pirmesni jūsų nukrypimai, 
gal nebūtų įvykęs šis pastara
sis, ir būtų nepakenkęs mūsų 
šitam darbui, kuris kelių tautų 
darbininkų yra pasibrėžtas 
įvykdinti, ir jis bus įvykdintas, 
ar kas nori, ar ne.

Darbininkai organizuojasi. 
Jie organizuoja savo buvėinę 
ir aiškiam tikslui: kovai prieš 
išnaudotojus ir darbininkiškai 
apšvietai. Mums yra būtinas 
reikalas organizuoti Darbinin
kų Centro Kliubą, iš kur tū
rius vystytis visas darbininkiš
kas vietinis judėjimas. Ir tą 
visi darbininkai supranta. Į 
tokį kliubą mes turime kviesti 
darbininkus, darbininkes ir 
darbininkišką jaunimą be’ skir 
tumo tautų, politinių bei.reli
ginių pažvalgų, kur jie galėtų 
sueiti, lavintis ir'svarstyti savo 
klasės reikalus/ Juk tam iri 
kliubas organizuojamas, idant 
jis gelbėtų klasinei kovai, t 

žinoma,- jaunimui turėsime 
ir pama’riginimų,' pasismagini
mų priemones: sportą, muzi
ką, šokius, ir panašiai.
j Jūs sakote: Karsonas gra
žia nukalba; ir tas.'jums būtų 
viskas gerai, bet jūs nenorite 
kliubo sū vardC! “darbininkų.”

Taip, drauge. Darbininkam 
reikalingas kliubas su aiškiu 
vardu, kad darbo žjnonės ži
notų, kurjie eina ir kur jie 
yra kviečiami, kad visi darbi
ninkai aiškiai jaustųsi, jog vie 
natinė jiems prieinama ir prie
lanki vieta čia yra, tai Darbi
ninkų Centro Kliubas (Wor
kers’ Centre Club).

* Tiems, kurie labai bijosi ko
munistų vardo, tenka pasaky
ti, kad tai riebus vien Komu
nistų Partijos kliubas bei cen
tras. Jeigu Ldwejiyj Koriiu-’ 
nistų Partijos ir visai nebūtų,

bet šiaip darbininkiškoms or- 
ganizacijoms vis tiek būtų rei
kalingas toks centro kliubas 
palaikyti, kur jos galėtų lai
kyti savo susirinkimus 
tyti savo veikimą.

šis bus bendras visų 
ninkiškų organizacijų
vienių narių centras, žinoma, 
sykiu įskaitant ir Komunistų 
Partiją, kuri visuomet kovų 
priešakyj.
Ar'Galėtumėm Sutraukti Dau
giau Darbininkų Po Kitokiu 

Vardu?
♦

Nieko panašaus. Jeigu bol
ševikiški—klasiniai susipratę 
darbininkai pradėtų organi
zuoti visokių kunigaikščių, 
dievaičių ir kitokių stabų var
dais kliūbus, tai pasistatytų 
save ant juoko. Ir rimtesni 
darbininkai nei atydos ne
kreiptų į tokius' kliubus, kaip 
kad dabar nekreipia atydos į 
Vytautų ir panašius. Kam to
kie kliubai yra naudingi?
. Beje, jūš* irgi, rodos, dabar 
prisirašėte prie panašaus Vy
tauto kliubo; tad kam tokių 
kliubų reikėtų daugiau ?

Matote, drauge Bedfordieti, 
koks tai nenuosakumas. Ten 
jūs sutikote stoti be jokios 
kritikos, nors ten.yra patriotų 
valdomas kliubas, .kuris net ir 
darbininkišką laikraštį “Lais
vę” atsisako užsirašyti. Tai 
gražu, ar ne ? Reiškia, darbi
ninkiškai apšvietai ten kelias 
užkirstas. Tai jąu pilnai ap
sisaugoję nuo policijos nuo- 
žjūroš. Sulig lyderių politi
kos, ten skiepijama karčiamos 
ir dolerio “idealas.” Jokio 
principo, jokio darbininkiško 
tikslo ten nereikia. O ar jūs 
tėn daug narių turite? Mažą

— viskas.
yra org#ni- 
darbininkų

saujelę. Tai ir 
Mūsų kliubas "M

zuojamas, kaipo 
centras masiniam darbui: tu
rėti Liases, lekcijas, praplotus 
lavinimosi susirinkimtis (open 
forum), diskusijas įvairais 
(Įkrbininkų klasės bėgančiais ir 
tėofetinifeis ’klausimais ir t.t. 
Į tūoš’ praplėstus lavinimosi 
susirinkimus mes šauksime 
kaip jgalima daugiausia darbi
ninkų.

Argi mums tiktų vengti aiš
kaus darbininkiško vardo, or
ganizuojant vyriausią įstaigą 
Vietinio darbininkiško centro 
ir dar masiniam darbui? „

Aš supratau, ką jūs, drauge, 
manote. Jūs norėtumėt, kad

(Tąsa 5-tam pusi.)

GARDNER, MASS.
Ketverge, 16 d. lapkričio įvyksta 

svarbios prakalbos, kalbės drg. S. 
Sasnauskienė, Liet, svetainėje, 205 
Main St., Gardner, Mass. Prasidės 
7 vai. vakare. Kiekvieno darbinin
ko būtina pareiga dalyvauti šiose . 
prakalbose.

(268-270)

PHILADELPHIA, PA.
Prakalbos ir Koncertas

Rengia LDS 5 kuopa, 19 d. lap- f 
krislo, ateinantį sekmadienį, Lietu
vių Salėj, 928 E. Moyamensing Av., 
2 vai. po pietų ir Muzikalėj salėj— 
Richmend-, 2715-17 E. Allegheny Av., 
7 vai. vakare. Kalbės R. Mizara: 
“Kodėl imperialistai rengia karą? 
Kodėl Jungtinės Valstijos nori pri
pažinti Sovietų Sąjungą? Ką duoda 
ir duos NRA?” Kalbės jaunuoliai 
Griciunukas ir Gedviliutė apie jau
nuolius. Koncerto programa: dai
nuos Nelė Statkevičiutė, Lyros Cho
ras; grajys keturi žymūs armonis- 
tai rusišką muziką; grajys smuiką 
su pianu kvartetas. Jaunuoliai per
statys veikalą “Chinija Atbunda.”

Komisija.

; lamingom Rotid - ‘

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

, ' ✓ f

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams 
I ♦

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



Antradienis, Lapkr. 14,1933 Penktas Puslapis

CX I i/ilaivrAo Lietuvos ponija, bet vienas W>3Sl3b616S IS LiCtUVOS kitas svetys ir iš užsienio pasi-
--------  , maišo, šliupo manymu, tos ,ne- 

Trgi Maniebrai turtingų žmonelių stubelės daro
Y _ v. . _ Sėdą visai Lietuvai; juk Palan-

4 Sparno men. pradžioje tūlų ga> įaj svarbiausias Lietuvos 
valdžios įstaigų įsakymu buvo pliažas (resortas).

<Uiip vadinami “sujojimai” į ' štai šį rudenį dr. šliupas su 
daugumą 'apskričių miestelių, policija vaikščiojo bienuomenės 
Iš visų kaimų ir kaimelių vals-' gyvenamuose kvartaluose ir 
tiečiai raiti traukė į paskirtas daug stubelkų pripažino nu- 
vietas, nežinodami, kam tas rei- griautinomis. \Kuomet tų stu- 
kalinga. Alytun sujojo virš belkų savininkai pradėjo guos- 
700 raitelių; vieni jų buvo su tis: “Kur mes dėsimės, nors

s balnais, kiti be; vieni ant gerų tarbą pasiėmus ubagais eik...” j Dabar, 
arklių, kiti ant prastų. Kai- Daktaras šliupas juos surami- i * 
miečiai, matydami pilnus kelius 1 no, girdi, ne jūs pirmi tokie ne-
raitelių, manė, kad tai jau “vai-; laimingi, <matot, kiek žmonių, ženklelius su Dariaus ir Girėno 
fba su paliokais”, prasideda. Ne-1 atvėsus orui, su krepšiais trau- 
kurie, jodami keliolika kilomet- kia iš Palangos...
rų ant kūdų arklių be balno, da- Jis turėjo mintyj vasarotojus lį padarys Lietuvos valdinin- 
bar atsisėst negali... buržujus.

- .............. . .......... ...U..... į>A...................................  , ............................... ..

Pasirodė, kad tūli augštesni vai- J kiečiai greit gali p'aimt Kauną, 
dininkai davė litografijom už- įsakęs savo adjutantui paslėpt 
sakymus spausdint pašto ženkle- pinigus—auksą. Būk adjutan-

.J- _____ _ J - _ __ -1 —__ •_

lius ir paskui juos pardavinėda tas pusę to aukso paslėpęs vie-
vo už numažintas kainas. Daug nos karčiamos rūsy, o kitą 
tokių falšyvų pašto ženklelių Kauno stoty j. Dabai, sakoma;
pripirko bankai, gaudami 10 
nuoš. nuolaidą. Apyvartoj buvo 
daugiau falšyvų ženklelių, negu 
tikrų. Apskaitliuota, kad šitas 
ženklelių šmugelis valstybei nuo
stolių padarė apie 2,800,000 li
tų.

kad užkirtus kelią 
tiem šmugeliškiem ženkleliam, 
skubiai rengiama išleist naujus

paveikslais.
Laukim, kokį sekantį šmuge-

kai?

matysime, kad mums seksis I 
gerai. Jūs suprantate, drau
ge, kad mums reikalinga dau
giau spėkų: daugiau narių, 
daugiau’ "• finansinės pajėgos 
siekti pasibrėžto tikslo. Gi mū
sų tikslas yra tikslas visos dar
bininkų klasės: kova už duo
ną ir laisvę; už sunaikinimą 
kapitalistinės sistemos ir įkū
rimą darbininkų valdžios.

Kliubas bus Atidarytas toj

LIETUVOS ŠONU IR DUKTERŲ * 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams

COWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskai, , 

Belle Grove, Box 108?
Dracut,- Mass:----

Pirminin. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell, Mass.'
| Iždininkas S. Paulenka, .....

500 Lawrence St., Lowell, Mass.
i Kasos globėjai: J. M. Karsonas, .......

42 Tyler St., Lowell, Mass, 'i 
ir A. Raudeliunas,
į 75 Union St., Lowell, Mass. 

Maršalka M. Uždavinis,
4 Corbet Place, Lowell, Mask" 

Draugystės mėnesiniai susirinki- ... 
mai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS
Valdybos' Adresai, 1933 Metų 

Pirmi#:. A. Krukonis, ! 2? Banks St. 
Pirm; feagclb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. VenslauBkas,

\ 12 Andover St.
Ligonių rašt. Ą. Baronas, 16 Holbrook Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai: .

S. Pėtravlčia, .702 'No. hiontello St.
J. Jokubavičlus. 162 Melrose St.
S. Mačiulaltia. 57' Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą Beve
dą, Lietuvių Tautiškame name.

. Dabar, sakoma; 
sujudo daryt generalį peržiūrė
jimą -visų stoties kampų-kam- 
pelių,—j ieškoma rusų aukso. 
Manoma, „kad nors kartą bus 
gerai išvalyta Kauno stotis.

Gi pakasinėjus minėtos 
ciamoS” rūsy, vietoj aukso, 
ta žmogaus kaulai... 

■ x
Kaimiečių Daina
i : t

Vienas laikraštis iš Lietuvos 
rašo, kad kaimiečiai dabar vi
sur dainuoja gražią dainą, gerai 
pritaikytą prie , dabartinės ga
dynės. Laukiama, gal kuris 
ndrs 
jdi muziką, nes dabar' dar ne i 
visi 
Štai

kar- 
ras- ROCHESTER. N. Y.

DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pirm., Černaunkas B.. Ivo „mum.
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

C
Protokolų rašt. Gcndrėnas, S.
Iždininkas, Galinantis K.,

29
Finansų raštininkas Manelis 

t ______ _
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė

52 Dale
Maršalka, Felikė Manelis >_______
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P
2. Yenčiūs, M!,
3. švedas, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna
nedėldienh Pradžia

103 Mailing Drv.
s Miller. J. . I

8 Ludwig Pk.
67 Cutler St.

Pulaski Street 
F.,9 Kostner Pk.

Lowellio Darbininkų Centro 
Kliubas bus atidarytas toj pa
čioj vietoj, kur būdavo sena- 
sai, Tarpu Darbininkų Kliu
bas, po num. 338 Central St., 
Lowell, Mass; Tik dabar bus 
daug parankesnis ir smages
nis kliubas, nes du kambariai 
suleidžiami į vieną. Reiškia, 

j dvigubai padidintas; lengvai 
‘(sutilps šimtas .žmonių. Vieta 

! puiki ir visiems žinoma. Labai 
bus paranki svetainėlė viso
kiems susirinkimams ir mažes-

• niems parengimėliams.
Dabar, draugai ir draugės, 

tik padirbėkime, rašykime 
daugiau naujų narių į kliubą. 
Mes greitai rengsime įžanginę 
“parę” atidarymui naujo kliu- 
bo. Stengkimės visi, kad pir
mutinis kliubo parengimas jau 
būtų su penkiasdešimt narių. 

. J. M. Karsonas.

52 Dale
52 Hoff

Street
Street

kompozitorius pritaikys i Street290 Wilkins
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.

“Paslėpti Miliūnai”
Nesenai Lenkijos laikraščiuo- 

Dar neužsibaigus pinigų vo-j*se Pasirodė žinia, kurią paiašė( 
gimo skandalam valdiškose , tūlas rusų kareivis, buvęs Kau- 

«vv< įstaigose, kaip štai naujas p e- ne laike didžiojo karo, len ra-, 
O vasaros : girdėtas skandalas valdininkų 'šoma, kad Kauno tvirtovės ko- i Vien tik antstolis akyse!
— x:i_ I *.-----“-^---.’’ rnendantas, matydamas, kad vo-! žemėj, ore ir danguj

Daugiau nieko nematysi—j
I Vien tik antstolis akyse... 

Atsisėsi, parūkysi, - '
Nusispjausi... O paskui? 
Vien tik antstolis akyse, \ 
žemėj, ore ir danguj. 

* * * 
šypsodams aprašo jis butą, 
Ir stalą ir kėdės visas. 
Tarytum jau nieko nebūta— 
Šypsodams aprašo jis butą. .*. 
Beveik panašu į Sporūtą,
Ar ūkio smulkiąsias šakas!... 
šypsodams aprašo jis butą, 
Ir stalą ir kėdės visas. • 

* * *
Notaro kvapas ore plauko, 
Nors nieko tokio nematyti r.. 
Ar kambaryje ar ant lauko 
Notaro kvapas ore plauko.
Jis protestuoja šiandie daug ką 
Bet man. . ir galo nematyti 
Notaro kvapas ore plauko, 
Nors niekur nieko nematyti,

* * 
! V * .

žiūrim—krinta pątylomis 
j Protesto akt,ai..; 
(Raitais, įStopųmis, bylomis 
i žiūrim—krinta- patylomis, .. 
i Taip dienelėmis mielomis 
'Tirpsta mūs daiktai...
j Žiūrim — krinta pątylomis 
: Protesto aktai... 

* * *
Baisiausios krizės viduryje 
Visur viską imu į bargą... 
Ką reiks darytį ateityje 
Baisiausios krizės viduryje! 
Kiti namuką įsigiję
Gyvena sau ramiai, be vargo 

1 Baisiausios krizės viduryje 
Visur viską imu į bargą.

"INe Jie Pirmutiniai Įokie (Skubina Dirbt Naujus Pašto 
ženklusNelaimingi

Palangos burmistrui (majo
rui) daktarui Jonui Šliupui gė
dą daro nekurios prastos stu- 
belkos Palangoje. < 
laiku ten suvažiuoja ne tik vie- ■ tarpe, tai pašto ženklų “afera.RAUDONA S? LENT A

LAISVĖS” VAJININKAI
štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus lenktyniuotoj ai ir veikėjai:

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa............27
M. Skučas, Newark, N. J..........................15
M. Duobinis, Newark, N. J.......................14

Krūtis, Elizabeth, N. J....................... 14
Bokas, Waterbury, Conn. ...... 13 
Krance, Bridgewater, Mass............12
Žukiene, Binghamton, N.Y............12
Burauskienė, Waterbury, Conn.. . 11 
Girniene, Binghamton, N. Y. ... .11

P. Greiviškis, Hudson, Mass....................... 9
G. Krance, Bridgewater, Mass................7
S. Puidokas, Rumford, Me. . •................ 6 .
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass............... 6
G. Šimaitis, Montello, Mass. (................ 6
S. Petkienė, Great ’Nečk, N. Y.. .... .5 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass............ 4
A. Račkauskas, Girardville, Pa............... 4 *
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa« ..................4
M. Žaldokas,’ Philadelphia, Pa................4
M. Galeckienė, Philadelphia, Pa. . . .4 
S. Sasnauskienė, Brooklyn, N« Y.............4
A. Klimas, Hartford, Conn....................... 4
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.................3
B. Fulton, Brooklyn, N. Y........................... 3
M« Guoba, Toronto, Ont......................... 3
I. Karlonas, Yonkers, N. Y. ..................... 3
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa.................3
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...........
M. Krasauskienė, Milford, Mass. 
V. Smalstiene, Detroit, Mich. . . 
A. Lideikiane, Great Neck, N. Y 

— Buslcvicius, Paterson, N. J...
Sklarienė, Cleveland, Ohio.. . 

Adams, Grand Rapids, Mich.. . 
Raulinaitis, Cleveland, Ohio. . 
Davidonienė, Worcester, Mass. ... 2 
Karpich, Lynn, Mass...................
Vasiliauskas, Detroit, Mich. . . 
P. Miller, Chicago, Ill..............
Cibulskiene, Nanticoke, Pa. . 
Jarvis, Plymouth, Pa. • • . .

J. Katilius, Bridgewater, Mass. . . 
C*. Stasiukaitis, Grandwood, N. J 
A. bukaitis, Baydnne, N« J. ... 
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash. ,

D.

H.

E

E.

E.
R.

2 
2
2
2
2 
2

vienoda nata ją dainuoja.- 
toji dainelė:

VARGO .SONETAI .
Jul. Boles

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA., GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis,

1328 Muskegon Ave.

Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

730 Nason St. N. W.

Protokolų Sekr. Karl Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas,

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša,
1181 Walker Ave. 

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Selictca-. 81 Amity St., 
Vice-Pirtn. A. Griškevičiuj, 1366 Broad St., 
Prot. Rišt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave.. W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward Pi., 
garšalka J. Giraitis, 489 Zion St., 

rgano Prižiūr A. Klimas, 36 Russell St„ 
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 

kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

481 Hudson St.,

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

M. Girdžiuvienė, Collinsville, 111.............2
J. Cheponis, Montreal, Can.................... 1
J. Adomaitis, Monangahela, Pa............... 1
J. Daubaras, Athol, Mass*........................ 1
J. Gaidis, Maynard, Mass........... ..  1

Wallace, Kenosha, Wis. ........ .1
Moskaitis, Spring Valley, Hi..............1

"I.................. 1
1

S.

A. J.„ Pranaitis, Camden, N. J. ... 
J. Žilinskas, Lewistone, Me..............
Sk Misevičius, Gardner, Mass............
A. Kupčiūnas, Phila, Pa-.-.............
J. Chinski, O’Falon, Ill. -
A. Klimas, Hartford, Conn...............
Baltrėnas, Brooklyn, N. Y.
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. ••..... 
V. Štraževičiuš Toronto,' Oht. r. .
A, Pavijionis, Sutton; Mass’.4 '.L '. 1.’.
G. Kardauskas'j Linden, N.J. . / • 
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass.
J. Žeiniūs, Montreal, Can.
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. . . 
P. Kazakavičius, Newark, N. J. ... 
S. Pieteris, Wildes Barro, Pa.. . . 
F. Navardauskfes, Philadelphia, Pa 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa. 
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill. ...... 
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa. . . . 
A. Griškevičius, Providence, R. I. .
O. Butėnienė, Lawrence, Mass. . .
A. Depsis, Detroit, Mich....................
S. Urban, Salem, Mass...........................
K. Rušinskiene, Minersville. Pa. . . 
D.- P. Lekavičius, Findleyville, Pa.

Weiss, Brooklyn, N. Y.................
Jamison, Livingston, N. J............
PrusaSi Los Angeles, Cal. .... 
Madison, Youngstown, O« .... 
Peleckas, Brooklyn, N. Y. ..... 
Paulenka, Lowell, Mass..................
Bakšys, Worcester, Mass. ..... 

Wm. Trainis, Royalton, Ill............
J. Celkis, Montreal, Can....................
J. Valukonis, Eddystone, Pa............
B. Ligmalis, Detroit, Mich. ..........
M. Biliūnas, Chicago, Ill...................
J. K. Stukas. So. Boston, Mass....... 1 
B. TamagauVkas, W. Roxbury, Mass.. .1
P. Paul, Arnold, Pa.......................................1

Moterų

Pašelpine Draugystė Birute

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Bcniulienė, 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. TursklenS. 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Mtfin St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globėjo*: 
V. Baronienę, 9 Broad St. , 
M. Duobienė, '221 Ame: St. 
V. Bartkienė, 29 Intervale St. 
Ligonių Rašt. M. Pdtsus, 184 Amii 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 

Viao.» gyvena Montello, Mass, 
kare.

st.
St.

IKTEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ
• MOTERV DRAUGYSTE, ; 

MOLINE. ILL.
j ' ;• ■ ’ ■ i . ,.i

Valdyba 1931 Metam:
, Mo-

MOLINE. ILL.. i ■ ' ' V ' • '

M.

T.

Pirm. K. Yužka, 825—4th Avė., 
line, Ilk >

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003—
25tb St.; Moline^ III.

Fin. sekr. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė., Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė., E. Moline, 111.

Iždo globėjas J. B.' Julius, 48th St
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairia,„ 2435—83rd 8t 
Moline, III

Ligonių Lankytojai
Varnienė,

AndruŠka,

GruSiūtė,
Iždo

1826 McReynold Avė.

1351 Broadway Avt^ 
Globėjai:

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Mūsų Specializacija yra Moksliškas > 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

visų darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
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.

F.
F.
S.

< S.

Prienų turguje buvo sugau
tas bevagiant kelis litus biednas 
žmogelis J. Dervingas. Jį grei
tai nuteisė dviem metam šunkių 
darbų kalėjimo. Bet dideli va
gys, valdininkai, kurie tūkstan
čius suvogė šalies pinigų, tan
kiausiai lieka nenubausti, arba 
nubausti, bet bausmės niekad 
neatlieka.

$2.25 PUSEI METŲ
’ . Brooklyne $6,50 Metams ir $3.25 Pusei Metę

'•Ji/ * f i ' A • F i . f I J ‘ | I ; ‘ ‘i ' l

Visi dienraščiu skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo; rėmėjai stokime į darb,ą., 
gaukime “Laisvei” 1000 iftuju skaitytojų, huo Oct. 15-toš jiki November pabaigai. Se
ni ir jauni, dirbkim visi. ‘

$4.59 METAMS IR

“■ DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
A f

PIRMA ANTRA TRECIA
» y

KETVIRTA / PENKTA

$20 $18 $16 $14 -$12'
ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA Z DEŠIMTA

$10

o©

A

$7 %
. .$5 .

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
Ir organizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrasuokit^r >, .

“LAISVĖ” 427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
H . - ' ■ . > H • ; U c 1 ' ■! < • - : ' * .

. > , j •; . f ’ . ■ > . ' ■ i c < >9 I . * '

LOWELL, MASS.'
(Tąsa iš 4-to pusi.) 
griešytume, bet skelbtu- 
nekaltais avinėliais. Bet

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO. Mass.

\ VaJOyea 1931 metam:
Pirm. W. Gelusevičla, 51 Glendale St.
Pirm, paeglb. A. Sauka,

256 Ames St.
Nutarimu rašt. J. Stripinls, 

49 Sawtelle Ave.
Turto rait. K. Vensiauskis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevlėla,

158 Ames St*
Iždininkas M. Miškinis,

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Ave., 

B. ZdanaviČia, 11 Glendale St., J. Bale- 
vičia, 86 Webster St.
MarSalka A. Barkauskas.

ALDLD 148 kuopos susirinkimai 
kiekvieno mėnesio trečią nedėldienį, 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku
rio negalite duoklių užsimokėti, atsikreip
kite j susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

Dayton Ave. ' . ,
Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton 

. Ave ■ .1
102 Hantington St.
Visi Montell. Mas*.

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
J. Dale-

atsibūna 
9-tą vai.

mes 
mes 
juk tuomet pasirodytunre dar
bininkų '!a'kyše dideliais bau 
liais. ’ Kaib mes galėtume tuo- 
tnet šaukti darbininkus prie to 
darbo,' kurio patys > ibijomės? 
Kaip muš darbininkiškos ma
sės tuomet suprastų: ir pažin
tų, jeigu’ -mes prisidengtume 
kokiuo palšu vardu ?

Tiesa, mes galėjom^ ir kito
kį vardą pasirinkti vietoj šito, 
bet jis vis tiek turėtų būt aiš
kus darbininkų masėms ir tu
rintis bendro su darbininkišku 
.judėjimu. Dabartinį vardą na
riai priėmė vienbalsiai pirmu
tiniame susirinkime.

Mes organizuojame Lowel
lio Darbininkų Centro .Kliūba, 
ir jeigu , jūs, drauge, irgi su
tinkate stoti prie to svarbaus 
ir būfinai reikalingo darbo, tai 
stokite sykiu su kitais darbi- 

' ninkais ir gelbėkite mums bų- 
davoti vietiųį veikimą. Ir pa-

LIETUVIŲ SAULES PAŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN, N. J. 

Pirmininkas A. Mazonas, 810 W. Price St., 
Naujos Vaidybos Acj/cnai 1933 Metų

Koreep, Gi ‘Kar^huskaą,- 201 W. 16th' St; < 
Finansų Rašt. K. Lenarth, 

110 W. 11th St., Linden, N. J, 
jpo num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, .

1501 S. Wood Ave., Linden, N. J, 
Maršalka, K. Meskauskas,

18Q2 So. Wood Ave., Linden, N. J, i 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir

mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare, 
ą Linden, N, J.

Pirm. Pagęlbininkaa G. Kaslaskas, 
203 W. 16th St., Linden, N, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 
J. Vertalis,

Iždininkas J. UskuCėnas,
, 1411 Clinton St., Linden, N. 

Protokolų Rašt. R. Tratulis,
715 N. King St., Elizabeth, N.

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame pepkių rūšių, po 10 kenujeų kiekvienos 
rūšies ,

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome^, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427; Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

J,

j.

____ j.
Linden, N. J.

' ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Bukuliškls P.,

*1120 North Street 
Pirmininko pagolbininkae, žirgulis. P.,

52 Dale Street 
Protokolų raštininkar Gendrcnas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.
• • ' 8 Ludwig Pk.
Prie finansų pagelblninkai:

Evans J.,
Daukas, Geo.,

Iždininkas Drusęikis J.,
Maršalka Valečka A.,

"i' s ov nciiy oi.
L. D. P. Kliubas laiko susirinkimus kiek

vieną mėnesi, antroj savaitėj, ’ t>enkta<J|ėjdo 
vakare; pradžia 7:80 valandą.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
80 Kelly St.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius» • l 'Ar*. ’ ■ f■ ’ •

Pennsylvania ąr New 
Jęrsey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonui: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



<!>Puikiai Nusisekė “Laisvės” Koncertas
<♦>

Telephone, Evergreen 6-5310

ir pirmu kart vaidinantieji, per Sąjunga visuomet nori atsimo-

'Kuopkor.

302
TDA 17 Kp. Susirinkimas

lai-

r

RADIO-SIANDIEN
imti.

Iš LDS 1 Kp. Susirinkimo

IDS 50 Kp. NariamsR.

PARDAVIMAI

7:

statė tinkamą vaizdeli apie bur
žuazinę labdarybę ir jos santi- 
kius su bedarbiais ir streikie- 
riais. Jaunuoliai savo roles vai'*

Gerai dainavo Anna Klym- 
Nicholas

metinis koncertas visai publikai, 
pereitą brooklyniečius

Newarkieciai, kaipo jaun.

BROOKLYN. Sekmadienį^ iš minėtiem fėram. Draiigė E. 
ryto krito lėktuvas ant krašto jį Yeskevičiutė pažadėjo pa-Į 
apartmentinio namo, kampe aukoti nepaprastą lempą. 
Hegemąn ir Georgia Avės, i j<as turite atliekamų daik- 
NTnnpžps tn nnmn hriminn lok- o ty* :__ • __ _________________

WMCA-—570 Kc
Health Talk; Music 
•News; Music

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

ISbalzamuoj’ai ir laidoja numirusius 
ant .visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijorns, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Muzikantai bus gana geri,'įo Į “ready-made, 
vadovyste įjaunp A.. Balči'uųu 
ko.

Susirinkimas buvo lapkričio ‘ h^škite, draugai ir draugės.
Organizatorius.

Bestas Puslapis

Jie pamokino 
ne tiek į 

“žvaigždes” žiūrėti, kiek atsi
žvelgti į aiškiai išreiškiamus ar
timus darbininkams dalykus per 
dainą ir muziką.

Drg. Konstancija Menkeliū- 
niūtė taipo pat pataikė žmonėms 
į ūpą, pasirinkdama liaudiškas- 
populiariškas dainuškas kiek- 

Rochesterio Wa- vienarn čia suprantama lietuvių 
kalba, šį kartą jinai daugelį 

: net nustebino pačiu dainavimu. 
‘ Jos balsas buvo stiprus, grynas, 

, gerai išlaikytas kaip augštuo- 
siuose, taip žemuosiuose “redži- 
steriuose.” Lygindami su josios I 

atsilankė dainavimu prieš išvažiuosiant į 
ir smul- klausovai sutiko, kad

skaitosi dabartiniame Menke liūniūtės 
' dainavime yra žymiai daugiau 
malonumo, o kad jinai palieka 
geriausia tarp Amerikos lietu- 

Tuli draugai darė pastabas: į vių dainininke, turbūt, niekam 
jeigu būtumėte paraginę bu-Į nereikia abejoti.
sais važiuoti, daug daugiau 
būtų suvažiavę iš kolonijų, iš 
kur sekmadieniais ne taip pa
togu su traukiniais.

“Laisvės 
labai gerai pavyko, 
sekmadienį, Labor Lyceum. 
Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė; šimtams net kėdžių ne
užteko, ir jie gavo stovėti, kur 
tik buvo liuosos vietos, žymėti 
na, kad žmonės buvo beveik 
visi vietiniai ir iš artimų prie
miesčių bei miestelių. Iš to
limesnių vietų, kaip kad iš, 
Baltimorės, j 
terburioy Hartfordo, Pennsyl- 
vanijos, galėjo būti pora tuzi-į 
nų išviso. Toks vietinės pu
blikos gausingumas leidžia 
spręsti, kad čia pat mūsų dien 
raščio įtaka auga. Taip pat 
metėsi akin, kad 
daugelis darbininkų 
kių biznierų, kurie 
“N. Gadynės” opozicijos žmo
nėmis.

Kalbant apie grupes, pavyz- 
j dingai pasirodė Aido Choro Vy- 
; rų Oktetas ir Merginų Sekste- 
; tas, kuris vaidino ir bedarbius.

Apart apsimokėjimo įžan-1 Raudonosios šokikės padarė vi-
gos tikietų, draugai svečiai dar j dutinio įspūdžio.
parėmė aukomis Lietuvos Ko
munistų Partiją ir Vokietijos 
darbininkų kovą prieš fašiz
mą. Drg. R. Mizarai pakal
bėjus apie Sovietų Sąjungos 
stiprėjimą, apie Amerikos de
rybas *delei Sovietų valdžios 
pripažinimo, apie mūsų spau
dos reikšmę kovoje už darbi
ninkų reikalus, prieš reakciją 
-fašizmą ir paprašius aukų, 
žmonės gana duosniai atsilie
pė, sumesdami 50 dolerių .su 
centais. (Aukotojų vardai bus 
vėliau atspausdinti).

Pirmįninkavo drg. J. Weiss.
Programos vainiką nusinešė 

Shenandorio Mainierių Kvar
tetas, kuriam pianu akompa
navo drg. Zdaniutė-Judzenta- 
vičienė. Apart kelių, skard
žiai kvarteto sudainuotų dar
bininkiškų daili), vienas iš 
kvarteto drg. St. Kuzmickas! gramos skambių dailių, 
suteikė porą gražių solo. Re- L 
voliuciniai-populiariškos dai- kowska, ukrainietė, 
nos, aiškiai visiems supranta- Karlash, basas-baritonas, pasi- 
mi žodžiai, geras susimokini- rodė su stipriu balsu; išlaikė 
mas, mainierių darbinės uni-, muziką iki “zet”, bet apart vie- 
formos—viskas padarė drau-'nos jumoristiškos dainelės, jis 
gus šenandoriečius saviškiais nepadarė gilesnio į publiką at

10:00 A. M 
1:15 P. M, 
4:310—News Digest 
8:00—Three Funsters 
8:15—Argentine Orch. , 
9:00—Jeanne Laval, Contralto;

Leonard Gowings, Tenor; 
Concert Orch.

9:30—Ridgewood Grove Boxing 
Bouts

11 :Ao—Jerry tester and Pietro 
Gentili, Songs

WEAF—660 Kc -

Antradienis, Lapkr. 14,1933

siliepimo. Darydami išvadas, 
po koncerto žmonės kalbėjosi, 
kad mums reikia ne tiek vadi
namų operetiškų žvaigždžių, 
bet artimesnių žodžiais ir dva
sia dainininku, ypač grupių.

Aido Choras, užbaigiant,’ har-x 
moningtii sudainavo t r e jetą 
liaudiškų-darbininkiškų gabaliu
kų ir • Internacionalą, vadovau
jant drg. B. šaknaitei, kuri 
taipgi vadovavo Oktetui, diri
gavo newarkiečių

Tėvą-Vaiką Susirinki
mas del Mokyklėlės

. šios seredos vakare, 7 vai., 
bus tėvų ir vaikų susirinkimas 
delei ruošiamos vaikų moky
klėlės. Tėvai yra kviečiami 
suvesti savo vaikus-męrgaites 
suregistravimui į pamokas.

Pirmos pamokos bus atei-
jaunuolių nantį šeštadienį^ lapkričio- 18 

grupei, pianu akompanavo drg. d. 
Višniauskui, A. Lekavičienei ir 
Aido Merginų Sekstetui. Ki
tiems dainininkams pianu pri- 
gelbėjo Petrovas.’šokiam grie
žė Wm. Norriso Orkestrą.
< “Laisvė” nuoširdžiai dėkuoja 
visiems koncerto artistams, dar
buotojams, , svečiams, aukoto
jams ir žmonėms, kurie -davė 
skelbimui į programos knygutę. ;

Rep.

Prasidės 2 y ai. po pietų
I ir tęsis iki 5 vai.

Tose klasėse bus mokina
ma lietuvių kalbos-rašybos, 
vaidinimų, deklamacijų, svar
besnių darbininkų jaunimui is
torinių dalykų, sportu ir kt.

Komisijos Narys.

Mieste Nukrito Orlaivis;
3 Žmonės Užsimušė

Ką Litvinovas Pasakė
Ministeriui Buliui

Kaip tik Amerikon atvyko 
Sovietų Sąjungos atstovas d. 
M. Litvinovas ir pasiekė Wash 
ingtoną, tuojaus per užsienių 
ministerį p. Hull buvo paklaus 
tas: “O kaip jūs manote, So-' 
vietų žmonės, apie caro ir Ke
renskio skolas iš Amerikos? 
Ar jūs manote atsiteisti?”

Draugas M. Litvinovas su 
šypsą ant veido atsakė: “Su
prantama, suprantama... Tai 
būtų neišmintinga būti vieni 
kitidfri skolingais. Mūsų Sov.

kėti skolininkams.”
Ponas Hull: “Tai puikūs 

žmonės tie bolševikai! Mes 
manėme, kad jie caristinių ir dino gerai, tik kad jų kalbos I 

daugeliui (o dar angliškai) sun
ku buvo girdėt bei suprast, kuo- 
met svetainėje trūko tylos, dali
nai iš priežasties publikos tifš- 
tumo. . ‘ ’ I i ■ I. • -

Drg. A. Višniauskas, lietuvių 
darbininkų mylimas baritonas, 
buvo truputį užkimęs. < Taigi 
negalėjo taip skambiai pasįro- p 
dyt, kaip paprastai; o pora 
dainų buvo lietuviškai publikai 
nepaprastų, taigi sunkiau su
prantamų ; 1 
gerai. , . • - :

Drg. Amelija Lekavičienė iš 
j Rochesterio pridėjo prie pro-

10:00 A. M.—Variety Musicale
11:30—String Ensemble; Morton

Bowe, Tenor
2:00 P. M.—Skyscraper—Sketęh
2;3O-^From Paris: French Tribute/

'to Radio City
4:00—The Pirate Prince—

Musical Comedy
1 4:30—Whiteman Orch

11:00—Roxy’s Gang
WOR-— 710 Kc

10:00 A. M—-Food—A. W. McCann 
11:15—Singing Lesson—Joseph

Regneas
1:45 P. M.—Freddy Farber and 

Edith Handman, Songs
2:00—The Psychologist Says—Dr. 

Arthur Frank 'Payne
4;30—Current Topics—Mrs. Marion 

Booth Kelley
5:15—Paulo Gruppe, ’Cello; 

Samuel* Quincy, Piano 
5—De Marco Girls; Frank 
Sherry,' Tenor ’ . » ‘

8:00—Grofe Orch.; Jean Sargent, 
Songs; Frank Parker, Tenor

8:45—Male Trio

iždo 1 doleris ir padalinta! 
blankos parinkimui aukų.'; 
Taipgi nutarta pagelbėti jau-Į 
nuoliams surengti didelius šo-f 
kius ar balių. Tam tikslui iš
rinkta komisija.

Draugė fin. raštininkė ra
portavo, kad buvo du ligoniai; i 
vienas “atsimaldavo,” o kitas 
dar tebeserga. Bet ligonių 
lankytojų susirinkime nebuvo/ 
nors jau nekartą buvo sVaršty-1 
tas toks lankytojų apsileidi
mas. šiame susirinkime nu-j 
tarta daugiau to netoleruoti, 
bet griežtai pareikalauti, kad; 
ligonių lankytojai turi būti ' 
susirinkimuose ir išduoti ra
portus. Kurie nepildys šio ta
rimo, bus baudžiami sulig LD 
S konstitucijos. i

Turėsime smagų parengifrią 
ir “fėrus” gruodžio 17 d. Iš
rinkta komisija iš gabių drau
gų ■ ir draugiųį kųrife, rūpinsis 
viską suruošti- kuo geriausiai.

Beje, visi LDS nariai yra 
, kviečiami paaukoti kas ką ga- 
______________  Draiigė E.

Hegemąn ir < 
Nunešęs tą namo briauną, lėk-! 
tuvas nukrito ant gatvės, eks- 
plodayo ir sudegė su trimis 
pasažyriais. Ketvirtasis, lėk
tuvo valdytojas St. A. Kot- 
kowski dar gyvas, bet ir jam 
gręsia mirtis.

•Pažįstami sako, kad bent 
vienas iš žuvusių, Rothaboski 
buvę lietuvis. Visi buvę girti 
iš po nakties. Jie kaipo me
chanikai gavo pasiskolinti 
lėktuvą, o jau kai ėmė. augs - 
tyn—žemyn vos tik virš na
mų ir aplinkui “velniavot,” tai 
nugąsdino daugybę žmonių 
Williamsburge. Vos nenunešė 
Kapicko-Daužicko užeigos sto
gą ant Ten Eyck St.

kerenskinių skolų nepripažins, 
o dabar pasirodo, kad sutinka 
jas atmokėti. Tai puiku! Pa- 
mislyk, p. Litvinove, Ameri
kai nustoti aptuonių šimtų mi- 
lionų dolerių,; tai ne juokas, 
kuomet mes Juos . pafekojinome 
carui mušti kaizerį ir kerens-; 
kiui mušti bolš.j.’’

“O ja, b ja, jūs buvote duos- jVaj< ryto, ft$rp Tarrytown 
pūs,”'pridūrė d. M. Litvinovas. -- - i . . .
“Suprantama, mes visi kartui 

bet dainavo gana- mušėme Vokietijos kaizerį, ir i 
po jo sumušimo, jūs, taikiniu-i 

! kai, uždėjote per Versailės ' 
taiką ant Vokietijos 40 bilio-! 
nų dolerių karo kontribuciją. | 
Jūs, Amerika, Francija ir An
glija, gerą dalį išsirinkote iš 
Vokietijos, o mums, kaipo tal
kininkam, nieko nedavėte. O 
juk po tikrenybei ir mums tu
rėtų kas nors tekti. Dar dau
giau,” pridūrė d. M. Litvino
vas, “jūs siuntėte armijas į 
mūsų šalį; jūs rėmėte caristi- 
nius generolus; jūs finansavo
te visokius užpuolimus ant mū
sų šalies; jūs bendrai padarė- moterį. Du 
te nuostolių ne už daug, tik 
už 60 bilionų dolerių. Ot kaip 
būtų puiku: jūs mums atsiteis- 
tumėte, o mes jums. Juk būt 
skolingi vieni kitiems tai ne
dailu. Mes, bolševikaj, senai 
norime išlyginti šu !jumis? vie
ni kitų skolas taip, kad nė- 

I būtumėm kalti, vieni kitiems.” 
Ponas Hull nutilo ir, gerą 

valaJTdžiukę patylėjęs,' prabi
lo : “Tai galimą bus skolų 

į klausimą! ’neliesti tūbjaus,’ heš 
[tai senos skolos; jas paliksim 
valiau, kada kitais klausimais 
susitarsime.’’- . • •

Draugas M. Litvinovas nu- 
sišypsbjb ir pastebėjo: “Taigi, 
garbūs ponai, kuomet mes es-’, 
ame! pozicijoj išrišti skolų 
klausimą, tai jūs jas nūkeliatė 
toliau.—Tegul bus ir taip.” 

•Mes, kriaučiai, lygiečiai, es
ame ne Amerikos valdininkai; 
mes pasakėme, kad programa 
vakarėlio bus gera, tai ir bus; 
jame dainuos Lilija Kavaliaus
kaitė; šoks klasiškus šokius 
mūsų šokikai, dainuos Aido 
Choro Sekstetas,-^-tas ir bus 
padaryta.

Vakarėlis su savo programa 
įvyks lapkričio — November 
18 i d:, “Laisvės” svetainėje; 
pradžia 7 valandą ■ vakare.

10:15—Current Events—Harlaų 
Eugene Read

11:00—Moonbeams Trio

WJZ—-760 Kc
10:45 A. M.—Southern Singers
11:30—U. S. Marine Band
2:00 P. M.—Diek Teelą, Tenor;, 

Mary Steele, Soprano;
Wehdell Hall; Songs ‘ ' 

2:30—‘-Mr. Pickwick—Sketch 
4:15—Mouth Health-r-Marley

Sherri^ (
4:30—.Chicago’s Salute to

Radio City • ’ I f
6:00—Wieper Sangerknaben-

Vienna Boys Choir
7:00—Amos *n’ Andy
8:30—Adventures in Health—Dr.

Henry Bundesen
8:45—Billy Hillpot and Scrappy 

Lambert, Songs
12:15 A. M.—Male Quartet 
12:30—Act III of Manon/With

Lucrezia Bori, Soprano; Alfredo 
Gandolfi, Baritone, and Others, 
From San Francisco

WNYC—810 Kc
i ■ ' > » , .

11:15A. M.—Care of Pets—Chester 
J. Smith ’

11:45—.Children’s Teeth—Dr. Her
man Weinstein , i .

12:15 P. M.—Helps in Language
Study—Sue Menges

12:45—Light, a Healing* Agent—Dr. 
Norman Titus

5:00—When the Earth Quakes— 
-John R. Saundęrs >

Pastaba.—Pirmadienio num^ryj ne
buvo radio skyriaus todėl, kad dar 
nepaspčjome gauti įvairių radio sto^ 

'čių pranešimų iŠanksto.
RėdJ

<f>

<♦>

<!>

Nuskendo Laivas, Ve
žęs Šimtą Žmoniy

! NEW YORk. — Nuskendo 
, Hudsono upėj perkeliamasis 
laivas (fėras) p|City of Read-

• ing” pereitą pirmadienį, 3*:30
j. ji^uv;, y? j;<uilywwn

i ir Nyack. Sugedo jo kėravoja- 
masis aparatas ir kiti galai. 
Laivas buvo nusenęs ir apleis
tas. Šimtas buvusių jame | 
žmonių tapo išgelbėti, pašau- 
kustradio siganalais kitus 
vus.

tų? Pinigai, sukelti per pa
rengimą ir fėrus, bus sunau
doti darbininkiškiems reika
lams, ypač LDS vaikų moky
klėlės palaikymui.

Pasibaigus susirinkimui, drg. 
R. Mizara pasakė gana gerą 
prakalbėlę apie bėgančius die
nos klausimus; ir gana plačiai 
išaiškino visokių pašalpinių 
organizacijų;—draugijų pakri
kimų priežastis. Taipgi nu
rodinėjo, kad ir krizio laikais 
mūsų LDS auga nariais ypač 
jaunuoliais, kaip ant mielių. 
O priešai, tai matydami, ne 
tik dantis griežia, bet. dūksta 
ir prie kiekvienos progos ban
do įkąsti; ypač Mass, valstijoj 
jie apsunkino įsiregistyavimą. 
Taigi nuo šio laiko kiekvie
name susirinkime bus prakal
bos bei prelekcijos,. . ( '

Kurie nariai nelanko susi
rinkimų, tie, labai apsigauna. 
Kviečiami ir pašaliniai dar-: 
bipinkai. . • • m i . <

Ateinantis, susirinkimas bus 
gruodžio (December) 7 dieną, 
7 :30 vai., vakare, . “Laisvės” 
svet.

Tarptautinio Darbiu. Apsi-' 
gynimo lietuvių 17-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyksta 
šį trečiadienį, lapkričio 15 d;, 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, kampas .Lorimer ir 
Ten Eyck St. I

Draugai nariai ir narės, visi 
būkite susirinkime. .Turėsime.. 

kuris 
kuomet įsigėrę

Nušovė Pačios 
Apgynėją

NEW YORK. — Rhumba 
kabarete sekmadienį tapo nu-, 
šautas Charles Staak, 
pasipriešino, 
pašlemėkai ėmė. įžeidinėti jo 

žmogžudžiai su-

2 d., “Laisvės” svetainėj. Nors, 
rodosi, gana buvo rėngtasi, ir 
gerai garšintA* bet susirinki
mas buvo mažas.

Priežastiš nėlahkymo v susi
rinkimų šiek fiėk d’iskusuota, 
bet nesurasta tikrų priežasčių. 
Greičiausia bus nepaisymas ir 
apsileidimas. į . ■ ; ,

i Skaityta pereito susirinkimo 
protokolas ir finansinė atskai
tą; abu vienb.alsiai priimti.

Naujų narių .šiam susirinki
mui negauta; tai vis parodo, 
kad seni nariai ir narės ne
kalbina savo draugų ir pažįs
tamų. j nes jei kalbintų, tai ir 
prirašytų.

i Skaityti ir priimti laiškai 
nuo bendro fronto ir Jaunuo
lių Nacionalio Komiteto. *

Į bendrą frontą išrinkta de- 
legatai-atstovai. O jaunuolių 
reikalams pąaukota iš kuopos

-------- . .■■gl.ll 1ĮL,UU£2^

J. B. Krįąucius

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

< % SAVININKAI MARČ1UKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
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DR. FILURIN
.(Buvusio asistentų Hamburgo universiteto 
• ‘ klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryte iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue <

X-RAY Pasitarimai ir $*)OO"IlB I ^gzaminavimas i

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
P&rsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomj pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

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

JONAS
512 Marion St.,

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

KRAUJO SPECIALISTAS
( Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

n>ote'rų ligas krauio Ir odon
Padarau iityriuiuB kraujo ir iiapumo

DR, MEER
156 W. 44th St. Room

. . New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas Lackawanna 4-2188

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

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

Odos NuŠaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar 
nų ir Mėšlažai 
nes Ligos, Ne 

Įdegimas bei Reumatiški Nesvei 
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų vĮŠmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

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

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Sergančių 
Chroniškos

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

išrinkti ♦ atstovus į distrikto i 
konferenciją; taipgi šiuom tar
pu yra daug kitų reikalų; dau 
gelis draugų yra įkalintų, už 
kurių paliuosavimą TDA kovo
ja, veda jų bylas. Tad reikia 
mums visiems prisidėti prie to 

i svarbaus darbo. Tad, nepa-

Draugai 'ir draugės! ’
Spėcialis susirinkimas Lietu

vių i Darbininkų • Susivienijimo 
50 kuopos įvyks antradienį; 14 
d. lapkričio, Hanover Club 
kambariuosė, 24th St. ir 5th 
Ave., Brooklyn. Pradžia 8 
vai. vakarė. Visi ir visos bū
kite, nes yra daug svarbių rei
kalų. Taipgi šiame susirinki
me dalyvaus ir d. D. M. Šo- 
lomksas, kuris rengiasi persi
kelti į mūsų kuopą.

W. Kulik.

PARSIDUODA t moteriškų ir mer
gaičių kotai už pigią kainą. Ga

lima ir ant vietos pasiųs arba pirkt

i t C. & B. CLOAK CO.
j 131 Scholes St. ' Brooklyn, N. Y. 

/ Klauskite del Mr. Belakoe
- • ' T (267-269)'

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW SALLAS (NC 
(B(ELBUSKAS) . ' 
GRASOSlUS

1 UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
I 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MŪSUs (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' pafvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PAS1UNČ1AM V KUR KAM. REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PiRMĄJAI ■ PAGALBAI AMBULANS1N(, AUTGMQBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. . DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

.VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į./4US, O MES ' 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSI* v

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKT^ MŪSU 
TELEFONAS; NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Pranešu visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Willi amsbtvrgbe:
t 2b2 Berry St, Brooklyn, N. Y.

, x arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6*3959

Ofiso valandos nuo 1 Ikt i kas dien, seredoms ir aubatoms 
? nuo 6 Ud 7:20 vat vakarais.

FLATBUSH OFISAS
222S Avenue J 

Kampas I. llr^ lt.

< NEDALIOMIS 
Nuo lOaiki 12 va), ii ryto




