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Dabar Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi-,

KRISLAI
ALDLD Balsavimai.
Prūseikiniai Pasigyrimai.
Mūsų Vajai.
Karas Artinasi.
SSSR už Taiką.

Rašo D. M. šolomskas

jos kuopose eina balsavimas del j 
vienybės tarpe ALDLD ir Lie- —--.-r==
tuvių Darbininkių Susivieniji- I 
mo Amerikoje. Kartu yra ren- i 
karnas ir naujas ALDLD Cent
ro Komitetas, i Reikia, kad 
kuopų sekretoriai sušauktų 
kuo skaitlingiausius susirinki
mus, kad kiekvienas narys da
lyvautų balsavime. Balsavimai 
pasibaigs su 15 d. gruodžio.

SUKILO SOVIETŲ SĄJUNGOS PRIE
ŠAI, ■ KAD PAKENKTI TAIKAI

Finlandija Tariasi su 
Rooseveltu ' S j** SKERDYKLŲ DARBININKŲ STREIKAS 

IŠSIPLĖTĖ PO VISį MIESTU

/

Prūseika, tai jau tokis žmo
gus, kad nuolatos girtis ir gir
tis. Jis visur blaškydamasis gi
riasi su savo “susaide”, būk ji 
jau yra tūkstantinė ir dar “sto
ra tūkstantinė”. Na, dabar iš
leido knygą, vieną į tris metus, 
ir viso labo jos atspausdino sa
vo “susaidės” nariams, ir plati
nimui tik 500 egzempliorių. O

LONDONAS. — Sovietų 
Sąjunga veda derybas su.WASHINGTON, D. C

Fmiandijos mmisteris L. Anglija del geresnių preky- Streikuoja 2,000 Darbittinkij. Streikieriai Pikietuoja po 24 
Astrom lankėsi Washingto- bos santikių. Deryboms yra Valandas. Streiklaužiai Atmušti. Reikalauja, kad Kom- 

! Rooseveltu del skolų mokė- ^us prieita prie gerų' PABIJOS IspildytŲ Streikiei 1Ų KeikalaVimUS 
j jimo. Mat, Finlandija yra ’ rezultatų.
skolinga Amerikai apie 
$9,000*,000. Dabar jai rei- 

Soyietų Spauda apie Sutartį kalinga mokėti $229,623.00.
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PITTSBURGH, Pa.—Čia kyti. Streiklaužius bando 

7 streikuoja 2,000 skerdyklų apsaugoti su policija ir duo- 
MRIOS ŽINIOS j (darbininkų. 'L _____

----- -- , -------- ! palietė ir kitas šio miesto .... , oaaaoaaa ' ! , . . dirbtuves net 2,000-3,000
.Chicago, Ill. — Čia laiko- skerdyklas. Kompanijos di- skaičiuje. Policija vaiko 

ma 23,000 kiaulių ir jos mai- deliame nusiminime, kad ne- 'darbininkus. Paskutiniu lai- 
tinama tik todėl, kad pirk- gali sulaužyti styeiką. I ku išdavė draudimą (bijūnė
liai laukia, kol kainos pa-1 Buvo bandyta vežti strei- tion) prieš Industrinę Sker- 

į Darbininkų Uniją.
, [būdais, tačiaus tik apie 100 Tačiabs^darbininkai pasisa-

------- -  j streiklaužių kompanija pa- kė, kad jie laikysis tol, kol 
Los Angeles. - Išvežimas suorganizuoti ir palai-' streikas bus laimėtas.

aliejaus per spalio mėnesį,1
sakoma, gana žymiai padi- 2,000 Doku Darbininku Streikui)ja Philadelphijoj 
dėjo. Spalio mėn. išvežta ( <
1,412,089 bačkų. Gi per per-1 PHILADELPHIA, Pa’. — |dai tą “taiką” padarė visai 
eitus 9 mėnesius išvežė tik T
2,458,290. ‘ .Longsiormenai _

! kuoja. Jų Unijos vadai pa- 
idarė taiką su bosais, kad 
.darbininkai turi grįžti dlr- 
ban, o mokestis bus tik po 

:50c 4 valandą. Tai reiškia, 
kad tie laimėjimai nieko ne
reiškia, nes darbininkai ir 
prieš streiką tiek gavo. Va-
------ ------- - ------------------------------ -------------- 1---------------------------------------

Vokiečiai Fašistai Paši- Mainieriai Protestuoja 
Prieš Pardavikus

Green, Fish, Whalen ir Eilė Kunigu Priešinasi Sovietų Są
jungos Pripažinimui ir Pradėjimui Normalią Santikią;
Rooseveltas Kelia Religijos Klausimą
WASHINGTON, D. C. —; Smith pasitarti tuo klausi-

Sovietų Sąjungos ir Jungti- mu.
nių Valstijų susitarimui da
bar sukilo priešintis visos
juodosios jėgos. Hamilton Sovietų Sąjungos spauda .
Fish, Greenas, Whalen ir ei- jąu išsireiškė klausimu, ko- Arabai Protestuoja prieš
lės kunigų pradėjo kelti ba- del Amerikos valdininkai tę- 7VJ„ AnOTVpnl||inimaZ-JSTIU talijs. kad Jungtim. V«l»li- m l, sutartĮ. kranas™ « 

kaip du! jos neprižaintų Sovietų Są- tiesiai pasako, kad Sovietai . . _ . - ■ ............. .
------- j visai nemainys nusistatymą, I JERUZOLIMAS. — Arą-'kils ir galės daugiau pelno kįerįus taks/kebais ir kitais dyklų 

kad susitarimai apiė skolas bai reikalauja, kad būtų už- j padaryti. \ būdais tačiaus tik anie 100 Tačia

spausdino ne mažiau, 1
kartus tiek, kiek turi savo su- jungą.
saidėje narių. Vienok ir tie __ ________  _ ___
darbininkai, kurie priguli prie akcinis elementas ^pasivadi- kitus dalykus bus galima drausta žydams apsigyventi

guli prie darbininkų kovų sabo- 
tažninkų ir griovikų.

Dabar yra mūsų vajai už nau
jus skaitytojus “Laisvei,” “Vii-' 
niai” ir narius į ALDLD. Li- ; 
teratūros Draugija gyvuoja nuo ; ..... ,.
1915 metų ir jau yra išleidus' "‘zaciJa- kun save vadinasi 
37 knygas ir brošiūras. Už 1933 i Amerikonų Sąjunga , ne- 
metus nariai gavo dvi knygas,1 turi jokių narių nei masinio 
kurios sudaro arti 450 puslapių.: pritarimo. x

Ta kompanija sudarė “pa
tarimų” komisiją, kuri vei-

Po Fish vadovybe tas re- \

nęs “Amerikonų ’Sąjunga”, Padėti.tik po pasidarymui tam tikrose vietose Palesti- 
išleido savo pareiškimus ir normalių diplomatinių ry- noj. Dabartiniu laiku daug 
bando sudaryti sentimentą, šių. į žydų keliaują į Palestiną,
kad J. V. valdžia neužvestų *

SS" Sov" s?i- Pagamino ir Išbandė Didžiausia Orlaivį
I Ižu vi cimm vi <-> o i ..................... Tr

Su gruodžio mėnesiu išeik į 
ALDLD žurnalas “šviesa”, kurį 
gaus visi nariai veltui. Mūsų 
organizacija dalyvauja visose 
darbininkų klasės kovose, nes 
ji prisilaiko Komunistų Partijos 
linijos, o tik komunistai veda 
kovas už darbininkų klasės rei
kalus ir pasiliuosavimą.

Šis streikas da ->iems but3 oteliuose. _ 
Darbininkai p i k i e t uoja 

dirbtuves net 2,000-3,000 
skaičiuje.

dar strei- [ nesiklausdami darbininkų.
Todėl darbininkai neklau

so unijos vadukų. Jie tęsia 
! streiką. Streikuojančių yra 
i 2,000 darbininkų. Šį streiką 
remia Marine Workers In
dustrial Unija, kuri išleido 
atsišaukimą į darbininkus, • 
kad jie masiniai dalyvautų 
pikieto eilėse.

MASKVA. — Tik dabar 
Sovietų Sąjungoje pabuda- 
vota naująs orlaivis su 6 in- 
žinais ir iš Sovietų medžia
gos. Tas orlaivis jau tapo 

. į išbandytas ir parodė, kad iš- 
Orlaivis 

yra pagamintas transporta- 
cijos reikalams.

1 K-7?'Ji
sai yra milžiniškai didėlis. 
Talpina 64 pasazierius. Vi
duje turį reštoraną,'kamba
rį parųkymūi ir koridorių 
pasivaikščiojimui. Tikras 

i oro milžinas.' Tas orlaivis

kia, kad pakenkus priėjimui i 11. , -j . 1 laiko bandymus,cinrovtiac rnvrin Fu v

Tautų Lyga baigia susmukti. 
Imperialistai nemato reikalo 
prisidangstyti pacifizmo frazė
mis. . Lygą apleido Japonija. 
Ją pasekė fašistinė Vokietija, garbintojai. 
Dabar iš Tautų Lygos “nusi
ginklavimo” konferencijos pasi-' 
traukė ir Italija. Jungtinių 
Valstijų atstovas p. N. Davis, 
kuris ten dalyvauja, kaipo tė- 
mytojas, pareiškė, kad jis nusi
plauna rankas, nes karo pavo
jus gręsia Europoje. Anglijos 
politikas Lloyd George viešai 
užreiškė, kad karui prasidėjus 
tarpe Francijos ir Vokietijos, 
Anglija nerėms Franciją. Ir 
pačių imperialistų tarpe karo jai 
debesiai vis labiau renkasi.

prie sutarties..tarpe tų dvie
jų šalių. Į tą komisiją įei
na toki reakcionįeriai,’kaip 

i Whalen, kun. Wąlsh, - Wil- 
Jliam jį. Grądy, William Ty- 

I ler Page, vyskupas. Janies
E? Freeman if Jdti. , ?Tię 
žmonės yra didžiausi Reak
cionieriai ir militarizmo

Kelia Klausimą apie 
Religiją 

M
• ' z ‘ 1

Keisčiausias klaus imas, 
kurį pakėlė Jungtinių Vals
tijų .valdžia, yra religijos 
klausimas. Korespondentai 
rašo iš Washingtono, j.og 
Roose veltas reikalaują, kad 
Sovietai duotų laisvę religi-

Bet didžiausias karo pavojus, 
tai .i.ijmpepalistinės Japonijos 
provokacijos prieš Sovietų Są
jungą. Pef tris pastaruosius 
metus Japonija kiekvieną dieną 
ir kiekvieną savaitę, tai vienur, 
tai kitur priekabiauja prie So
vietų Sąjungos. Daėjo iki to 
nąchali$kumo, kad jos karo or
laiviai skrajoja virš SSSR teri
torijos ir dar reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų sa
vo armiją iš Mandžurijos pasie- į 
nio, tai yra, kad gerūo j u atiduo
tų Japonijai Tolimųjų "Rytų te
ritorijas. To tai nebus> Soviė-! 
tų Sąjunga nori taikos, bet tas 
nereiškia, kad ji nesigins.

buvo pabudavotas per ketu
ris mėnesius Charkovo fab
rike. Svarbiausia tai, kad 
kol jisai buvo būdavo jamas, 
tai kaip kas manė, kad tai 
tik svajonė. Bet dabar tas 
orlaivis jau yra išbandytas, 
jisai veikia. Todėl tokių or
laivių 
dayoja daugiau.1 ? j r 1

įSovietųnSąjungos-. spauda 

 

phsakė, 'k4d orlaivininkystė- 
je Sovietai jau pi^enkia to
kias šalis, kaip Jungtinės 
Valstijos, Franci ja ir Ang-

bartūaių laiku bu-

Washington. — Kuomet 
Sovietų Sąjunga didina ga
mybą, tai Jungtinės Valsti
jos mažina. Sekančiais me
tais medvilnės jau bus au
ginama tik apie, 8,800,000 
pundų, o šiais jųętais gauta 
13,100,000 pundų.

Geneva. —. Vengrija ir 
Italija pasireiškė, kad nusi
ginklavimo k o n f e r enčija, 
kurią dar bandoma sulipin- • BERLYNAS

FAŠISTAS FISH PRIEŠINGAS PRIPAŽINIMUI
ti, jau yra mirus.^rjai tą 
smūgį dayė Vokietijos pasi
traukimas iš konferencijos 
ir Tautų Lygos.

traukė iš Tarptautinės
-- -----------------------'

Vokieti

WASHINGTON, D. C. —
—Hamilton Fish, kuris ge- ga Sovietų Sąjungos rinka, [ Washington,
rai jau žinomas Amerikos negu kad Sovietams Am- Jungtinių Valstijų aukso, 
sąmoningiems darbiniu- erikos kreditas. Žinoma, kuris tik ką iškasta^, yra 
kams, kaipo darbininkų normališkų ryšių v padary- i 
priešas ir komunistų gaudy- mas gelbės daugiausia pa- 

jtojąs, dabar pribuvd į Wa- šaulio taikai. Tai pagerina
i Mat. visoki pabėgėliai ir'shingtoną ir kalbėjo,tiek, ir ekonominius, reikalus 
kunigai reikalauja tokių lai- kiek jisai gali-prieš bolševi- abiejų šalių, 
svių, o Amerikos valdiniu- kus ir ^ovietų Sąjungą. | 
kai jų klauso. į, Fish yra priešingas Sovie-

Religijos klausimas yra tų Sąjungos pripažinimui ir 
grynai vidujinis šalies rei- 
kąlas. Jei’ Rooseveltas rei
kalauja religijos laisvės So- kos politika jau reikalauja 
vietų Sąjungoj, taį .turėtų kitokių kelio. Fish reąkęi-? 
reikalauti ir komdnfstamš nis nusistatymas msižai’pa- 
laisvčs Vokietijoj. Be to, [veikia įr į Amerikos valdžią 
Rooše^ęltas dar-šaukia Ak Sovietų* klausime;

■ ■ x ■' 1 < - — i r ’ I I-------- Į-f . -C " ■ ■■ M-.- ------ .............. ]■"

Amerikai labiau reikalin-

t

/ v •
Lisbon. -* Lindbergas da-

C. —

kaina $33.56 už vieną unci
ją—16-tą, dalį svaro.

WILKES-BARRE, Pa. — 
jos fašistiniai rašytojai jau 2,500 mainierių iš Panther 
galu tinai.pasitraukė iš tarp- Creek Valley maršavo iki 
tautinės rašytojų organiza- unijos raštinės ir kėlė pro- 
cijosT Priežastis jų pasitrau-' testą prieš unijos vadus, kad 
kimo yra ta, kad ši organi- jie pardavė mainierių strei- 
zacija Neišmetė komunistus ką ir grąžina darban 40,000 
rašytojus iš savo organiza- mainierių. Šie darbininkai 
cijos. Juos išmesti reikalą- pasakė, kad jie negrįš dar- 
vo Vokietijos rašytojai, Hit- ban tol, kol nelaimės, 
lerio pasekėjai. I ---------------------

Ncw Yorkas.—New Yor- 
ko valštiją ir šį miestą' New Yorkas. — Į New 
palietė šaltoji banga. Tre- Yorką pargabenta 6,000,000 
čiadienį ryte oras taip at- uncijų sidabro iš Meksikos.

2* bar randami čia. Jisai ir jo šalo staigiai, kad thermome- Tas sidabras padėtas į 
davimui bent kokių kredi- moteris mano lėkti į AmerL tras net 23 laipsnius pažen- Chase National Banką. Kai
tų. Bet dabartinė Amėri- ką, kuomet tiks oras. gė žemyn. na to sidabro yrą $3,000,000.

;»S IŠ LIETUVOS KAIMU IR MIESTŲ GYVENIMO
Plėšikų- Epidemija 

, LINKUVA. — Plėšikai ir

Tūkstančiai Darbininkiį PaleįįĮžiama Chicagoje
: CHlįA80, 11. -Bartai Darbininkai išmesti Eat- “a^SS

vieton padidėti, mažėja. Illi- vėn, neturėdami darbopnei ir išėmė aukas.. Kuomet *1 • A • . . • Aft. 1 ANprth American praneša, Steel ir Republic Steel kitų prięmonių .padaryti, gy-t atvyko policija tai plėšikai: 
........Uri kar°S ----------------- - ■- ■ ’ ’venima.vra nalikH hadui ir:jau buvo pasišilUnę. - , ; , 

Linkuvoje tiesiog plėši
mų “epidemija” dabartiniu 
laiku pakilo; Plėšia/ klėtis, 
vągia grūdus, dobilų dėklas, 
£ąsis, antis, vaisius. Gyvena 
tojai labai; susirūpinę? Tai 
reiškia, kad Lietuvoje skur
das darosi didesnis ir pavo* 
jingesriis. V ! * 1

Rūpinasi Alinėmis
’KA.UNĄ’S. —- Dabartiniu

kad Japoniją valdo keturi karo v Danijos naleido tūkstan f' venimą, yra palikti badui ir diktatoriai su karo xministeriu i Kompanijos paieiao tukstan- j ga^iui> , ;. ,. . . j, ,
Darbininkai išrinko komi

siją ir pasiuntė pas vietinę 
NRA komisiją. Jie išdėstė 
savo padėtį. Tačiaus nieko 
gero negavo. NRA sakėsi 
gelbės, bet kompanija netu
ri užsakysiu ir negali imti 
darbininkų atgal, kuriuos 
paleido., 'd < 7 ’ ’ r

Darbįninka'i turi organi
zuotis ir kovoti už bedarbių 
apdraudę t-r < v u ;;

generolu Araki priešakyje. Jie čius s darbininkų. Gamyba 
dirba .planus viso pasaulio už- ■ gjų kompanijų nupuolė ant 

, kariavimui. Jie akli fanatikai'pr
ir mano, kad japonai tai dievo nv* s*
žmonės, kurie turi visus kitus 1 ■ J L "f™*-
valdyti. Jie jau dabar pradėtų tas>bus parblokštas, Raudonoji, 
karą prieš Sovietų Sąjungą, bet Armija liks laimėtoja. Minint 
bijosi orlaivyno, kad nesupleš- sukaktuves Tolimuose ’Rytuose?
kintų Japoniją. >

Minint šešiolikos metų revO-

laiku visame? Kaune-yrai tik 
60 restoranų ir- 120 alinių. 
1>fr> M-M
rūpinasi, ‘Kad būtų atiilary- 
ta, 1 restoranas ir 5 alinės.

< ’' • 1 1 • » • V '* •

■ Pasirodo, kad. Lietuvoje 
/žmones pratinami daugiau

,mo, turto. ■ ; Tie; mokesčiai,; 
sakoma, bus naudojami fa
šistiniam švietimui. s : 

bLii’LiUoU \ ' *■

Senatoriai Rūpinasi 
Saliūnu “Laisniais”

NEW YORK. — Valstijos 
senatoriai Burchill ir Dunni
gan antradienį atbėgo į alko1- 
holio kontroliavimo komisijos 
raštinę, 2'Lafayette St., pasi
griebė pluoštą blankų delei 
“laisnių” savo politiniams" rė
mėjams, išpildė tas blankas ir 
liepė “nemarudyti,” o tuojMus 
išduoti šinkavimo leidinftis 
tiems savo draugams.

Vis tai, mat,’ priklauso prie 
augštų valdininkų pareigų. . .

Detroitiečią Domei
Susišaudė už Tėvynę

ŠAUKĖNAI. - 
. I

Čia vai-
gerti, o mažiau valgyti.; ,dino veik^ TSv.ynę 
Girtus geriau galima apgau
dinėti. '

DETROIT, Mich. — 
.Lapkričio 19 d., 6:30 vaL 
vakare, Martin Hali, 4959 
Martin Avė., Detroitu 
Mich., Aido Choras rengia 
didelį ir gražų koncertų. 
Dalyvaus trys chorai, ope
ros solistai ir daug kitų 
dainininkų.

Vietiniai ir apielinkes 
lietuviai darbininkai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga 
prie durų 40c, pirmiau 
perkanti tikietus—35c,

/(Daugiau žinių 5 pust)

kariausiu.”'" Tad ir kariau-
! ta. Kuomet du vaidylos , 
’ vaidino ant scenos, tai vie-1 
; nas jų kitam šovė tiesiai į ( 
akį su manevrine kulka. Pa
šautasis likosi sukruvintas 
ir sužeistas. Tuo būdu ir 
pasibaigė vaidinimas.*

Tąi tiek ir reiškia “karia
vimas už tėvynę.” Jei ne 
savo “tėvynės”, tai kitų tė
vynių darbininkų šaudymas.

Didina Mokesčius 
, ' ’ . , i ♦ i
(Kauno ministerių kabine-r 

tas svarstė mokesčių klau
simą. Priėjo prie išvados ir 
suteikė £eisę savivaldybėms 
apdėti gyventojus mokes
čiais dar ant 5 nuoš.

Tokų mokesčiai bus dedai- 
ma ant gyventojų nekilnoja-

Vladivostoke ir kitur buvo di
delės demonstracijos ir parody
ta, kad Tolimųjų Rytų Speciale

'te d. Blucherio, yra pasirengus

1* • • 1 t . • - JYC4V4 AVUHiųių JvjvU OUCtlCUC

liucijos sukaktuves; drg. Molo- Raudonoji Armija, po vadovys- 
tov pareiškė, kad kas pradės
karų prieš Sovietų Są'jūtigą, tai 'atremti priešus’ ’ ’'• ,
tov pareiškė, kad kas pradės
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Farmeriy Konferencija
Šiomis dienomis Chicagoje prasideda nepaprasta Ame

rikos farmerių konferencija. Tikimasi turėti -apie 600 
delegatų iš 40 valstijų. Šitos konferencijos uždavinys di
delis. Bus bandoma sukonsoliduoti nualintus farmerius 
į kovingą organizaciją, kuri galėtų ryškiau kovoti su ta 
baisia padėtimi, kurioje jie randasi.:

Reikia suprasti, kad darbo farmerių padėtis, įvedus 
NRA, ne tik nepagerėjo, bet žymiai pablogėjo’. Lyginai, 
kaip ir proletariato. NRA yra, mat, įrankisi gerinimui 
padėties ne darbo žmonėm, bet stambiam kapitalui.

Pastaruoju laiku daugely j vietų matome farmerių ko
vas, streikus. Bet tos jų kovos neturi tampresnio ryšio, 
perdaug atskiros, pasisklaidę. Todėl jos nepasiekia to, 
tikslo, kuris būtų galima pasiekti, jei farmeriai susivie
nytų.

Konferencijori suvažiuoja pačios kovingiausių farme
rių dalies, taip sakant jos priešakinių būrių atstovai. Į 
konferenciją pakviesta reprezentuoto j ai nuo įvairių poli
tinių partijų perstatyti tų partijų nusistaymą linkui far
merių reikalų. Nuo J. V. Komunistų Partijos bus drau
gas Clarence Hathaway, “Daily Workerio” redaktorius.

Konferencija bus svarbi visais atžvilgiais.

vietuose vadina “pragaru.” 
Nieko, nepadarysim! Velt- 
ėdžiams, kiekvienai darbas 
yra pragaras, o darbo žmo- 

į nėms—-laimė.

Lietuviškų Pavardžių Keiti- |! ^toki baisūs dalykai de*> 
mas--“Revoliucija”f J į turtingiausiam mieste! Pa- . . . ,

Kauno kunigų “Ryte” iš-'našiai ir kituose didmies- 
stoja su straipsniu tūlas J. Ičiuose. Išnaudotojų spauda n 
G-bs (Gabrys - Paršaitis?) j slepia tuos faktus. Tikka- |^m. ku,m^ .l^rasciųose 
delei pasimojimo pakeisti (ja nekada — 1 zmiom- stai vienas Kau-
visas išfautintas pavardes į ’ 
lietuviškas. Kaip .. žinia, 
Lietuvoj šiuo tarpu mano- 
ma pravesti -visuotiną pa- nus Maskvos gatvėse” ir ki- 
vardžių sulietuvinimą. MicJ *uuo VVIV) i """ . 10
kevipius: norima padaryti [nutraukus skaitytojų dome- l“kankinys” atsakė: - 
Mickus; iš ' Mulevičiaus — ;sį nuo skurdo ir bado Ame- 
Mulas; dš į MofkevičiaUis— rikoj. :
Morka arba Morkus; iš De- 11 ——-
gineviČiąus—Deguonis, ir tt. j

Minėtam straipsnio auto
riui: nepatinka tasai žygis: 
Kodėl ? Paklausykit: I J *

•. Staigus pavardžių pakeiti
mas bent pusei lietuvių—tai 
jau revoliucinis žygis. Socia- 
lis gyvenimas nemėgsta stai
gių šuolių, o antra vertus, ne
reikia masių pratinti prie re
voliucinių žygių...

Bijosi Gabriai revoliucijų. 
Todėl jie dreba del kiekvie
no pasijudinimo, kad tiktai 
“nepratinti masių prie re
voliucinių žygių.” Argi 
tuščios jų pastangos?! 

»

Vaksar dienos “Laisvėje” šitoj pačioj vietoj tilpo, straip
snis, parodantis Chicągos menševikų vado (Grigaičio) 
kvailybes, kurias jis rašė apie Vokietiją prieš penkiolika, 
metų, jįfie jo džiūgavimai ir pareiškimai, būk Šeidema-' 
nas-Ebdrtas-Nnske vadovaus socialę revoliuciją ir 
įsteigsi Vokietijoj socializmą, žinoma, mažai ką tuomet 
buvo įtekinę, o su laiku jie parodė, kad iš to menševikų, 
socializmo išsivystė juodžiausia^ tfašizjnas,' žiauiyahsia 
reakcijoj, kokia kada’nors ir kuri nors yrą bųyuši!..... ? t

Bet iJrigaitis pasirodė neišmanėliu ne tiktai Vokietijos 
klausifhū. Jis labiau save “nakino” klausimu Sovietų 
Sąjungos, apie ją skelbdamas negražiausių prasimąny- 
mų ir Nuolatos pranašaudamas; buk Sovietai žūsią, neiš- 
laikyst^ > t: ; p

ŠionJiš dienomis tasai žmogus ir vėl'kartoja tą patį; 
“Nauji”* už lapkričio 13 d., rašydamas jis apie Roosevel- 
t(/Litvinovo derybas, šitokią išmintį parodo: -
/ . ■•*'. * V
/ Jeigu Dėdė Samas atsisakytų sovietams skolinti, tai visas 
/ Stalino “socializmas” neilgai trukus eitų ant licitacijos. <*

Kitąis žodžiais, jei Arkerikos valdžia neskolinš Sovie
tams piiiigų, tai Sovietų Sąjunga suirsianti! šitokią pai
kybę Grigaitis kartoja 1933 metais, kuomet Sovietų# Są
junga jau išgyveno 16-ką metų, kuomet visas pasaulis 
pripažįsta, kad šiandieną ji, Sovietų Sąjunga, yra stip
riausia šalis, tiek ekonominiai, tiek politiniai!

Kai j&irie socialistai dažnai ant mūs papyksta, del to, 
kam, ^.rdi, mes Grigaitį vadiname politiniu neišmanėliu. 
Kokį įi pavadinimą jūs, Grigaičio pasekėjai, duotumė
te jamį^girdėdami tą žmogų plepant tokius niekus?

APŽVALGA
Bet ne tame 

1 čia' eina dalykas.
| Dalykas tame, kad tie ku
nigų “kankiniai”, pasakoda-

i priešginiauja pirmiau skelb-

vardžių sulietuvinimą. MicJ

prisimindama i z~* «tai ?enas Ka? 
apie mirimus iš bado žmo. i ™ aikrastis padaręs su tu
nes. Bet ta pati spauda'1! N * ^rV1U’' 
nuolatos plepa apie “lavo-i^se jo apie “mirusių del 

. . _ ... ... inndn InXznniis Maskvos crnt-

•te'nfekw kad’t?o. būdu i.^sN.! L tai JNamastis

riko j.

Ką Pasakoja “Kankiniai”?
Kunigijos spauda apkrik

štijo sugrįžusius iš Sovietų

Numirusių iš Bado gatvėse 
man matyti neteko

“Kankinys” uždrėbė kuni
gų spaudai per veidą tarsi 
su šluota! Ar pamiršom, 
kaip toji spauda piktai ra
šė, skelbdama, būk ten mie-

HARTFORD, CONN
Mūsų Jaunuoliai Darbuojasi

Linkšma matyt veikiant mū- 
Šų jaunuolius iš nesenai susi
tvėrusios LDS jaunuolių kuo
pos.

Lapkričio 5 jie surengė šo
kius ir vakarienę. Kaipo jau
nuolių parengime, turėjo dau
giau jaunuolių dalyvauti, ypač 
vaikinų nedaugiausiai buvo; 
merginų buvo nemažas būrys. į 
Jos pasirodė energingos ir vei
klios. šiame parengime dau
giausiai dirbo šios jaunuolės: 
M. Ramanauskiutė su broliu, 
Ę. j Rau 1 inaičiutė, dvi seserys 
Dagiliutės, taipgi ir kitos jau
nuolės, kurių pąvardžių neži- 
įlau. Jaunuolių motinos ir tė
vai daug ką paaukojo iš val
gių. Buvę skelbiamos aukoto
jų pavardės, bet,jų negalėjau 
pagauti ir paskelbti laikrašty
je. Gal .kas kitas tą atliks.

Šiame parengime buvo rink
tos aukos “Daily Workeriui,”
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n . T . , ! . , , _ . ,, t t surinkta virs 5 dol. Tai pagir-Sąjungos Lietuvon kunigus stų, gatvėse, buk “guli la- *jnag darbas
kontr-revoliucininkus ‘‘kan
kiniais”. ..
nori juo daugiau sutamsinti

ŠYPSENOS

Valgykloje
Svečias—Tamsta, man at

nešei perdaug mažą mėsos 
I gabaliuką.

Patarnautojas—Tas taip, 
bet tamsta pamatysi, kaip 
jums daug laiko paims jį 
suvalgyti.. ' •

Reikia Dasiprotėti
• •/ i < ;■

Svečias—Prieteliau, tavo 
kaimynas laiko vištas, ar jos 
neina į tavo kiemą? • . ,

Valgyklos savininkas — 
Įeiti įeina, bet atgal neišei
na.

vonai mirusiųjų dėl bado ir abel’ai
Tuo budu jie žmonių ? rinkusieji, matėsi, buvo

Nematė “kankiniui” nei Jodinti mūsų jaunuolių 
-- -- -z mu; tas reiškia,kad jaunuo-

_ . . - liai supranta savo klasės už-
elgetų. Patys kankiniai , dUotį. Jie užima mūsų, senų 
nors dirbę kontr-revoliucinį vietas. Jie tą darbą varo en- 
darbą, tačiaus buvo pašerti Į ergingai pirmyn.
ir aprengti—nei vienas, ne i Man ten besikalbant su sa- 
tik kad iš bado nenumirė, !vo senais draugais, pradėjau 
bet parvyko storokai apžė- I Pasigesti savo nekuriu buvusių 
lę lašiniais! Tai liudija jĮjidrau^> su kuriais kartu dir’ 
fotografija, patalpinta kuni
gų “Ryte.” ’*

i . , .. .° , , . JNemate “kankiniai' nei
N katalikus . ir nustatyti juos kanibalizmo> nei tūkstančių

• susi- 
užga- 
veiki-

ne

prįeš Sovietų Sąjungą.
Mes jau nurodėme, kad tie 

“kankiniai” (tūli iš jų buvo 
už kontrrevoliucinius dar
bus kalėjimuose, o kiti—dir
bo įvairius darbus) parvyko 
į Lietuvą išpustais veidais, 
stiprus. Kunigų spauda 
naudingo darbo dirbimą So-

Negražu!-
* 1

(WjQrcesterio -fašistų lapą--. • 
lyj tūlas “Pilietis” rašo ko-1 
resporidenciją iš New Yor- 
ko. Nurodęs, kad jau ant
ru kartu kažin kas apvogė 
ligos} patale esančios-. Įsta
tymo . Bendrovės”... raštinę, 
minėtas pilietis užbaigia:

Gr<ekų kliube “Spartacus” 
komunistų organizacija, tan
kiai'būna susirinkimai ir ne
kartą teko, patėmiti, kaip tūli 
Vyrai- temija, kas Bendrovės 
raštinėj dedasi (Rašybos ne
taisome. “L.” 2?ecZ.)

Kitaip žodžiais, tasai be- 
gėdis bando .primesti vagys
tę komunistams. Ar gali
ma įsivaizduoti negražesnį 
darbą? Kaip tuomet būtų, 
jei komunistai sakytų, kad 
pats “Pilietis” tą padarė? 
Jam veikiausiai nepatiktų.

bome revoliucinį darbą. Keli 
metai atgal buvo geri veikė
jai; dirbo ALDLD .68 kuopoj 
ir buvo kuopos .valdyboj, -ir 

|LDS nariai, skaitė darbininkų.
8 | laikraštį “Laisvę.” O dabar 
I< virto gyvais nabašninkais, gy

vi, bet “mirę” darbininkų nau
dai; nieko j gero nedirba,;, tik 
savo puvėsiais nuodija kitus,

džia už tai, kad neklausau nepersitikrinusius, d a rbįnin- 
Bimbos. Gerai'!1 Jūs, vadi- kuį 
naši, pasi veli jote, geriau is-

Atsimainė Laikai
Tėvas—Sūnau, kodėl tu 

neini j ieškoti darbo? Aš ta
vo metų būdamas dirbau už 
$5.00 į savaitę. \

Sūnus—Taip, bet dabar 
yra kiti laikai: aš užmokė
jau $10,00 ir tai negaliu 
gauti darbo.

Tai ne Maskvoj, bet 
Chicago]!

“Vilnis” praneša, kad at

Albertai !;.?!* > > .
t ' ‘ {

Pastarajame savo gazie- 
toš-numeryje (už. lapkričio 
9 a.*į jūs parašėte sekamą:

•Bet mes manom, kad pla
čioji lietuviška publika, mūsų 
darbo minios, mūsų inteligen
tija-, mūsų progresyviai biznie
riai turėtų aiškiau, ir griežčiau 
padūkti savo simpatijas link 
Sovietų. ;

Neblogai pasakyta. Ta- 
čiaus, ar jus, Albertai, ma
note, kad tie žmones jūsų 
šitiems žodžiams tikės arba 
priduos jiems kiek svarbos? 
Perskaitęs. tuos žodžius, 
kiekvienas protaująs asmuo 
tuoj aus padarys sekamą: 
skaniai nusijuoks, palaiky
damas jus dideliu veidmai
niu, netikinčiu savo žo
džiams,—vienaip darančiu,

Hitlerio Rinkimam Praėjus
* < * Z

M 4* e v J į! ■ ,

Pereitą sekmadienį Vokietijos naciai turėjo t. v. reich
stago trinkimus” ir balsavimą, ar gerai Vokietija pada
rė, išstodama iš Tautų >£ąjungos ir nusiginklayijno .kon
ferencijos.

Reilii žinoti, kad “rinkimuose” dalyvavo tiktai vįėną' 
partiją tai fašistų partija. Kita, fašistai (naziai) vertė 
kiekvieną balsuotoją/balsuoti. Buvo atspausdinta tam 
tikri ženkleliai, su parašu “taip” (vokiškai, /‘Ja”), ku-, 
riuos' kiekvienas nubalsavęs gaudavo, kaipo liudijimą, 
kad jis^balsavp.

Vartota žiauriausias teroras.prieš tuos, kurie nėjo bal
suoti. 'beveizint to, vis tiek apie 10 milionų galinčių baL 
Suoti paliečių susilaikė!

Balsavimo pasekmės buvo tokios: už pasitraukimą iš 
Tautų Sąjungos paduota 40,609,247 balsai, o prieš—2,- 
101,000. Apie, 750,282 balsai surasti “sugadinti.”

Reicfcstago ‘‘rinkimo”, klausimu 39,64=6,273 balsai pri- 
skaityGf fašistams, o 3,349,445—“sugadintais.”

Aiškti, kad “sugadintieji” balsai reiškia “prieš”, bet 
naziai juos pavertė “sugadintais.” •

Taigi,, neveizint baisaus teroro, neveizint tos baimės, 
kad už!balsavimą prieš kiekvienas balsuotojas galėtų būti 

/pasiusiąs į koncentracijos stovyklą arba kalėjimą, vis- 
įtiek viS 3,000,000 žmonių baląavo prieš, o apie 10,000,000 
įbakuovėjų*susilaikė nuo balsavimo!
> Tasai balsavimas buvo viena didelė komedija, kurią da-^

šalus orui, Chicągos bedar- 0 kitaip kalbančiu.
biuose apsireiškė baisus 
vargas iv paskaitlingėjo ba
do mirtys. Tik keli šiurpūs 
vaizdai: ■ ?

. Mrą.^ K. Lontl£a 34 metų, 
motina 3 vaikų, nepakęsdarųa 
bado ir negalėdama matyti, 

j kaip laipsniškai badu \ miršta 
į'os ^vaikučiai, iibsiiiuodijo.

Iš ežero prie 99th St. iš
trauktą Japonas k Jąmpąi> Hull.

, Tai irgi,ilgaį iškąjyęs be dar
bo. Jo žmona skundžiasi, 
kad badas prie to privedė.

Tuščiam * garadžiuj, 10740
Auffalo Avė.; atrasta1 sušalęs 
lavonds 1 badu mirusio Ray
mond Minchinton,. 49 m., ilgai

1 išbuvusio be darbo. O kiek 
tokių atsitikimų, kurie užsle
piami? Tas viskas dedasi tur
tingiausioj šalyj...

'! V ■ ' L
bar Hitleris-.bando panaudoti “įrpdymųi” savo stiprumo.

Be abejojimo, tuo naudodama^, jis bandys Vokietiją 
skubiai ginkluoti ir ruošti naujdi;’pasaulinei skerdynei. 
Tuo naudodamasis, jis,: beje, bąrįdys toliau žudyti dąr-! 
bininkų klasės vadus, komunistus! Bet revoliucinio dai^ 
bininkų judėjimo . ypkietŲoj ,hęswikys. Net .prie aštriau
sio teroro Vokieti j o^Kbmhhištų'Tartija suranda būdus 
savo darbui: švietimui ir organizavimui darbininkų.

Klausite, kodėl aš* darau 
tokias išvadas? štai, kodėl:.

1.: Visai nesenai, kuomet 
dar: jūs buvote komunistų

(cnt r o. . Komitetas , siūlę 
jum^ važiuoti į Maskvą, kad 
tenįj jšrišus > kai kuriuos me
ti k s lumus; apsireiškusius 
Anę J darbininkų ’revoliuci-' 
niaffle judėjime. Jūs buvo
te apsiėmęs važiuoti (Atsi
menat tai, ar ,ne ?), Viskas 
^uVo ruošiama kelionei. N a, 
•ir už kiek laiko, jūs apsL 
svarstėte' ir atsisakėte nuo 
važiavimo. Kuomet drau
gai užklausė, kodėl taip pa
darėte, jūs atsakėte: Mane 
gali) pašaudyti' Stalino val-

Ir Taip Bloga Ir Kitaip
Jonas—Mano žmonai įkri

to į akį žvyrius ir tas kaš
tavo $3.00.

Petras—O mano mylima
jai įkrito nauja suknelė ir 
tas ištraukė man net $10.

, x i 'Jonas—Ką, ‘ netdarni darbjninkarns s renegatų • į akį?
Petras—Žinoma, 

pasivaikštinėti ir 
sustoję prie vienos 
•vės, kaip jai puolė yiena iš 
daugelio...

.v Tr > .. ‘ [šlamštai “Klampynę.”
eiti. 1S Kopipartijos eihų ir I Vienas dviejų metų nabaš- 

l“ ninkas, užsimovęs kaukę prieš 
Sovietų Sąjungos darbininkų veidus, pradeda 

įkalbinėti nesusipratusiem dar
bininkam tą patį šla/nštą, kur 
pats nesupranta, kur einąs ir! 
bando kitus vesti į pelkes. Jis 
net po namus landžioja ir kal
bina užsirašyti tą darbininkus 
klaidinantį šlamštą;

Dar vienas tokią “] 
rius” važinėja po stubas ir kai 
bina jaunuolius rašytis į nau
ją chorą. Tas “profesorius” 
mokino New Britain chorą. 
Visi gerai žino, kaip jis išmo-’ 
kino tą chorą; aš manau, kad 
jam taip seksis ir Hartforde.

Sumaningi tėvai ir motinos 
turėtų suprasti, prie kokių 
chorų leisti savo jaunuolius. 
Laisvės Choras Hartforde yra 
sutvertas ant darbininkiškų 
pamatų ir darbininkišku keliu 
vedamas. Reikia saugotis nuo 
tokių gyvų nabašninkų ir jų 
organizuojamo choro.

Senas Hartfordjetis. <

atsistoti Komunistų Parti
jos--ir r
priešų eilėse, negu važiuoti 
į darbininkų valdomą Mask
vą. ' Ar gali asmuo, turėda
mas tai galvoj, dabar tikėti 
jūsų tam “nuoširdumui” 
link Sovietų Sąjungos. Kięk-. 
vienas jums pasakys: ,kodel 
gi aš turėčiau “pasukti savo 
simpatijas link Sovietų,” 
jeigu tęn šaudo tokius žmo
nes, kaip jūs, p. Prųseika, 
tik todėl, kad atsisakei klau
syti d; Bimbos-.ir “bimbu- 
kų” ?

2. JūSj kiek vėliau, įtalpi
note paškudną raštą savo 
laikraščio špaltose ir pava
dinote jį “Laiškas iš Mas
kvos.” Tame rašte buvo puo
lama Z. Angarietis ir (tūli 
Amerikos lietuviai komunis
tai.

Bet po minėtu paškudnu 
raštu nebuvo jokio parašo. 
Kuomet laisviečiąi' paklau
sė jūsų, kodėl, aplėidote pa
rašą, jeigu' ištiktųjų' tas lai- 
Škaą yra rašytas Maskvoj, 
tai jūs, .skelbėte: Todėl, kad. 
laiško autorių Sovietų bol
ševikai galėtų pastatyti prie 
sienos ir sušaudyti! Taįgr, 
ar tie ‘žjnonės, Jkūriuos jūs 
kviečiate “sukti siinpatijas” 
link Sovietų, gali tikėti jū- sų agitacija 
sų žodžiams, turėdami gal
voj. viršpasakytą? Kaip jie 
galėtų “pasukti savo simpa
tijas” link Sovietų, kuomet 
tiktai už parašymą į jūsų 
laikraštį “tiesos žodžio,” 
jūsų bendradarbiui grųmoja 
sušaudymas? (Tai, žinomą, 
kiekvienas supranta, kad 
už tokius dalykus i Sovietai 
nieko niekuomet nešaudė ir 
nešaudo). • • i -

suknele

išėjome 
buvome 
krautu-

Antanas—Ta romantiška
profeso- paneje Žiliūte sako, kad yra in Irnl z v

kokia tai paslaptis kas lie
čia jos gimimą.

Vladas—Taip, jos gimimo 
diena.

Marytė— Girdėjau, kad 
Kaziunė išteka už vyro su- 
virš penkiasdešimts metų 
senumo.

Onytė—O, tai baisu. Vie
nas iš dviejų, tokis vyras 
ar 25 metus-per senas; ar 25 
metus per jaunas.

Kiekvienas, vadinasi, žmo- 
•/ • • • *

gus, žinodamas jūsų paleis
tus gandus apie Sovietų Są
jungą pirmiau ir perskaitęs 
šį pareiškimelį dabar,* pada
rys išvadą: arba j jis tuomet 
labaį piktai šmeižėte Sovie
tų Sąjungą,'blaškydami sa
vo pasekėjų simpatijas lin? 
kui Sovietų, arba dabar di
džiai veidmainiaujate.

Kitais žodžiais, Albert, jū-
, už Sovietus, 

jiems daugiau kenkia, negi! 
gero daro.

Mano išvada yra sekama: 
jūs melavote apie Sovietų 
Sąjungą, skelbdami apie su
šaudymus ir kitus galus pir- 
miaus, ir .veidmainiaujate 
dabar. Bet ar jūs, Albert, 
ihanote, kad tiem melam ir 
veidmainystėm neateis kada 
nors galas?

R; Čaplikas.

Žmogus (partrenktas au- 
tomobiliaus)—Bet tamsta, 
poniutė, iškišai ranką ir da
vei signalą.

i Graži automobiliste—At
siprašau, aš tik džiaugiausi 
savo žiedu.

Traukinys staiga sustojo, 
kad net pasažyriaį krūpte
lėjo.

--‘-Kas pasidarė, konduk
toriau?—Išgąstingai klausė 
nervuota moteriškė.

—Nieko tokio, mes tik su- 
važinėjome . karvę,—atsakė 
konduktorius.

—Nabagėlė, o ar ji buvo 
ant “trekių”—teiravosi mo
teriškė. , < j

—Ne—sarkastiškai atsa
kė konduktorius,—mes > ją 
įsivijonfe į “barnęT.

Surinko ®. E. S.



'etvirtad. Trežfas Puslapiu

Kas Buvo Leninas? note, jūs švedų kalbų?” Prisiėjo Komunistų partijos sustiprėjo. I rienę grieže Qrkestra žuazijai į pagelbą. Jie su sa Gerai žinomas rusų solistas 
. M. Yauny, operos solistas 
mest Moors, d. Sally Pango-

prisipažint, kad mes nesupran- šimtai tūkstančių darbininkų ' palinksminančiai. Po vakarie- vo tokiu darbu pasirodo tikri A. M. Yaimy, operos 
tam nei vieno švedų žodžio. Bet stojo po Lenino mokslo vėliava I„O1- 5in ,• virSutinp ^vptni- lovestoniečiai. Ernest Moors, d. Sally
drg. Leninas čia susigriebė: 1 ir dirba darbininkų • klasės pa-I r . .. I Ten Buvęs, i niutė—solistai; d. E. I
|‘‘Mes lošime kurčių-nebylių ro-’siliuosavimui. jn'ę, išgirsti programo. į  !—smuiko solo, daugeli

mums i tai atsakė, kad z —. . C f K ? Trumpa prakalbėlę pasakė DETROIT MICH i kvartetų įr vaizdelių—Nerasime pasaulyje žmogaus, meninio kfanto pasekmingo re
ms vienokiu ar kitokiu būdu , voliucinio žygio. '“šis šposas neišdegs.” Paga-j v —... Bušas ką tik sugrįžęs iš
?būtų painformuotas apie Le-į “Jis turėjo milžinišką gabu- liaus, po ilgų ir bergždžių pas-1 Knyga “Leninas Jo Gyveni-1 Lj*etuvos ’nupiešė Lietuv dar-l 
,ną. Darbininkų priešai pri-'mą numatyt būsimus įvykius; tangų surast kelią į Rusiją, mas ir Darbai” jau plačiai pa- ... ? ?2,. • k • f .
išė kalnus visokių melų, nes Uis turėjo neapsakomą gabumą drg. Leninas pasiūlė labai ri-[ skleista tarpe lietuvių darbiniu-ibimnkų Padeų ir aip asistai | 
eninas buvo ne vien Rusijos 1 organizuot minias, gabumą, zikingą, bet vienintelę ' likusią'kų. Visi ALDLD nariai, kurie
irbininkų ir valstiečių vadas, kurs yra stačiai nesuprantamas.! mums išeitį—važiuot per Vokie-1 prigulėjo prie draugijos, 1927
2t jo mokslas tapo viso pašau- Jis buvo didžiausias vadas visų tiją, su kuria Rusų valdžia tuo metais,—ją gavo veltui. Kiti ga-
o darbininkų, valstiečių, pa- šalių, visų laįkų ir visų tautų, laikd kariavo.
irgtųjų kolonijų gyventojų ir 
naudojamųjų mokslu už pasi- 
uosavimą.
Amerikos Lietuvių Darbinin- 

į Literatūros Draugija (A.L.-

Kaip Gauti Knygą? DETROIT, MICH

. Ji nusipirkti už pusę kainos.
Tuom keliu Leninas ir kele- i Knyga turi 432 puslapiu. Ap- 

; tas kitų revoliucionierių ir par- daryta raudono audektlo virše- 
*Del to bur- Hais su Lenino paveikslu. Joje 
labai daug yra 7 paveikslai—Lenino, jo 1 

____________ x________ Jis turėjo raktą į dva-i skandalino, net apšaukdami bol-1 tėvų, brolių ir kaip jis jis guli | 
.L.D.), dar 1927 metais, iš-’sią visų darbininkų ir valstie- ševikus “Vokietijos šnipais.”  ’ 1 
ido knygą “LENINAS” JO 'čių. Strigdamas į širdies gel- Bet kito kelio nebuvo Rusijos 
YVENIMAS IR DARBAI”. ! mes tų žmonijos sluogsnių, jis pasiekimui, 
tai čionai paduosiu kiek fak- sužadino jų sąmonę, jų klasinį;. 

instinktą (nujautimą) ir įstatė i 
į kelią labiausiai paniekintus ir 
prispaustus, šio pasaulio ga
liūnams jis metė į veidą papras
tą ir beprotiškai drąsų obalsį: 
“Visa galia Sovietams”,—ir sto
josi stebūklas.”

1905 Metų Revoliucija
Pavergtoji liaudis sukilo prieš 

carą iri jo valdžią 1905 metais. 
Kovos, apėmė ne vien Rusiją, 
bet ir caro pavergtus kraštus 
Kaukazą, Lenkiją, Finlandiją, 
Lietuvą ir ypatingai Latviją.

Jis buvo naujosios žmonijos i 
viešpats, pasaulio liuosuotojas

“Dvasiniu vadu tos žmonijos važiavo į Rusiją, 
masės buvo mūsų draugas Le- žuazijos agentai 
ninas. J*

grabe. Knygoje yra paveikslas ! 
ir Lenino rankraščio. Knyga 
turi dvi dalis ir 48 skyrius. Ra
site skyrius: “Leninas Peršau
tas”, “Leninas ir Moterys”, 
“Leninas ir Jaunimas,” “Leni- 

jnas ir Komunistų Internaciona- 
Leninas ir Valstiečiai”, 

Draugas”. “Kodėl 
susiorganizavo Bolševikų Par- 

“1905 Metų Revoliu- 
“Caro Nuvertimas”, 

Metų—Bolševikų Revo- 
“Leninas ir Sovietų 

’ ir daug kitų raštų.

i—solistai; d. E. Butkiutė 
smuiko solo, daugelis duetų, 

i kvartetų ir vaizdelių—po va
dovybe Aido Choro mokytojo, 
W. Gugas.

Iš anksto galima sakyti, 
kad koncerto programa bus 
visiems žingeidi' ir daug bus 
naujo klausytojams. ’

Apart detroitiečių, bus it 
[svečių iš kitur. Kalbės d. J. 
i-. Miller, “Vilnies” adm. 
Įžanga tik 35 centai, iš anksto. 
Prie įžangos tikietų laimės di
delį gyvą kalakutą (turkey); 
Todėl visi, seni ir jauni, da- 
lyvaukit sekančidj nedėlioję, 
lapkr. 19, Martin svetainėj, 
pradžia 6 :30 vai. vakare.

Choristas.

Pirmas Didelis Koncertas
Ateinantį sekmadienį Det

roito Aido Choras duos didelį 
supraisą del detroitiečių. Ka
dangi aidiečiai duos pirmą 
koncertą šį sezoną, todėl vis
kas prirengta taip puikiai ir 
gausus bus koncerto progra-i p

įsu Smetona juos smaugia.1 
| Taipgi prisiminė, ką girdėjo ir 
matė keliaudamas per Vokie
tiją. Po Hitlerio fvaldžia dar 
bjauriaus, negu po Smetonos. 
O jau jūs žinote, koks Smeto- 

Ina yra, tad nėra kas nei aiš- 
i kinti. Taipgi drg. P. Skers, 
ką tik sugrįžęs iš Sovietų Są

jungos, plačiai- kalbėjo' apie 
vietinius reikalus ir vertę “D. , 
Workerio.” •

Muzikalę dalį programo at
liko vietiniai ir iš ( netolimų 
miestų draugai., Drg. I. Ku
biliūnas iš So. Bostono, su sa
vo komiškom dainom palinks
mino visus. Aido Choro Mer
ginų Oktetas, po vadovyste M. 
Meškienės, labai gražiai su
dainavo daineles. Taipgi dra
mos grupė sulošė veikaliuką 
vardu “God Isn’t Home.’’ Pu
blika šiuo veikalu pamatė, 
kaip dievas dabar moderniš
kai veda savo biznį dangui.

Bet tie, vadinami buvę did
vyriai, kurie pabėgo iš Komu
nistinių eilių, tai yra skloki- 
nnkai tie, kurie sakosi, kad 
“mes neiname prieš Komunis
tų Partiją, mes jai pritaria
me,” pasirodė tikroj prasmėj. 
Ant vakarienės nei vieno sklo- 
kininko neatsilankė. Su šiuom 
pasirodė, ką mes jau nuo se
nai žinom, kad sklok. nėra jo
ki pritarėjai darbininkų kla
sei, bet jie eina daugiau bur-

Bolševikų Revoliucija
Nuvertus carą, Rusijos dar

bo liaudis dar nepasiliuosavo iš 
išnaudojimo. Buržuazija ; 
Lvova is, Kerenskiais, 
vais priešakyje pasigriebė galią 
ir ant toliaus tęsę karą, išnau- j tiją 

jjįojo darbininkus ir valstiečius. 
Leninas šaukė mases prie nu
vertimo tos valdžios. Buržua
zija puolė bolševikus, uždarinė
jo laikraščius, už Lenino gal- Dabar ALDLD Centro Komite- 
vą paskyrė 100,000 rublių tam, 
kas jį pagaus gyvą ar pristatys 
mirusį. Leninas gyvendamas 
slaptai ir matydamas, kaip są
lygos pribrendo revoliucijai ra- i šiuo vajaus metu, st^s į ALDL- 
gino bolševikų partijos Centro i D, tai gaus ją veltui. Prie ALD 
Komitetą greičiau veikti.. Jis L Dr-jos prigulėti prieinama 
rašė: “Nei jokių susitarimų su |kiekvienam darbininkui. Įstoji- 
kapitalistais, galia Sovietams,! mo tik 10 centų ir metinių duok- 
faika liaudžiai, žemė dirban
tiems, kova su badu ir suirute, 
kova su dvarininkų ir kapita
listų kontr-revoliucija, ramus 
revoliucijos vystymasis,”

“Vargingesniųjų valstiečių,

suilas”, 
Mįliukb- “Leninas

j cija , 
“1917 
liucija”, 
Valdžia’

New Yorkas. — Vokieti-

į iš tos knygos.
Lenino Jaunyste

“Vladimiras Uičas Uljanovas- 
eninas gimė 1870 m. balandžio 
$ d. Simbirske. Jo tėvukai 
uvd* valstiečiai. Jo tėvukas 
raitėsi Astrachanės miesto 
įiesčioniu. Drg. Lenio tėvas 
-Uja Nikolajevičius Uljanovas 
-buvo liaudies mokyklų direk- 
>rius. Tai buvo teisingas žmo- 
js, labai protingas, kurį my- 
jo aplinkiniai žmonės, ypač 
okytojai miestų ir sodžių mo-
/klų; Tokių mokyklų jis ati- Į Daugelis 1905 metų revoliucijos 
arė virš 400, su 20,000 moki- [ dalyvių gyvena, kiti daug apie

Jis niekad neturėjo nei ją girdėjo. Carui pavyko tuom 
metu sukilėlius nugalėti. Men
ševikai ir eserai pradėjo šaukti, 
kad “nereikėjo daryti sukili
mas.” Leninas griežtai juos pa
smerkė ir mokino:

“Nėra didesnės trumparegys
tės,—rašė jis,—kaip visų... 
pasigriebta nuomonė Plechano- 
vo, kad nereikėję pradėt ne sa
vo laiku streiką, kad “nereikėję 
imtis ginklo.” Priešingai, reikė
jo griežčiau, energingiau ir'dar 
smarkesniu puolimu griebtis 
ginklo. Reikėjo aiškint mi
nioms negalimybę vieno tik ra
maus streiko ir būtinumą nar
siausios ir begailestingos gink
luotos kovos. Ir dabar mes tu
rime, pagalinus atvirai ir kad 
visi girdėtų, pripažinti, jog po
litinių streikų neužtenka. Turi
me agituot kuo plačiausiose mi
niose už ginkluotą sukilimą. .. 
Slėpt nuo minių būtinumą įtu- 

i žusio kruvino naikinančio karo, 
kaipo ateinančio žygio greičiau
sio uždavinio, reiškia prigaudi
nėti ir save ir liaudį.”

“Vladimiras Iljičas sakė 1905 
m., kad mes buvome tik laikinai 
sumušti; jis buvo įsitikinęs, kad 
greit ateis nauja’ kova, ir jis bendroje (kolektinėje) išminty- 
šaukė pasirįžusiai rengtis prieĮję Komunistų Partijos; gyvuo
tos kovos. Jis pats rašė pamo- ja darbininkų diktatūroje, ku- 
kinimus (instrukcijas) kovos rią jis pastatė, diktatūroje drū- 
būriams; jis pats rašė, kaip rei- toje ir gręsmingoje, ant Euro-

tas skelbia knygų išpardavimą 
ir šią knygą parduoda už 50 
centų. Tai kaip ir dykai dar
bininkams duoda. Kas dabar,

ių, 
mių nei dvarų.” •
“Vladimiras Iljičas turėjo du 

rolių: Aleksandrą ir Dmitrijų. | 
leksandrą nužudė coras Alek- 
mdras III; Dmitrijus dar i* 
abar gyvas. Tebegyvena ir 
vi drg. Lenino seserys: Anna 
jinična Elizarova ir Marė II-‘ 
nična Uljanova; sesuo Olga 
asimirė, kuomet Iljičas dar 
avo jaunuolis. Drg. Lenino 
otina—Marė Aleksandrovna— 
lire neužilgo pirm revoliucijos, 
)13 metais.”
Vladimiras Iljičas Uljanovas 

Leninas) Sabai energingai 
naši mokytis Markso mokslo 
pie darbininkų klasės v jeiką- 
is, apie tai, kaip yra subuda- 
Dtas išnaudojimo pasaulis ir 
aip iš tos vergijos išeiti. Tais 
ikais buvo labai mažai mark- 
stinių raštų, vienok kurie bu- 
o, kuriuos Leninas gavo, tai 
i didele energija juos studija- 

Štai viena draugė ką rašo 
pie tai:
“Vladimirą Iljičą aš žinau 

mai: 1890 metais, kada aš su 
io susipažinau, jis buvo visai 
ir jaunas vaikinas, kuris stud
ijavo Marksą ir apskritai bat
ai daug dirbo besilavindamas; 
tane, atsimenu, baisiai stebino 
^paprastas jo gabumas dirbti, 
et jau if tada, jaunuose me- kia ruoštis delei ginkluoto suki- pos ir Azijos sienų. 
tose, tai buvo iš plieno nulie- limo; jis padėjo mums leist lai-, 
'3 Vladimiras IlljiČas su gata- kraščius; jis gynė mūsų karin- radome mylimąjį kapitoną mu

gą taktiką priešais menševikus Sų laivo. Tas nuostolis yra ne- 
ir Stokholmo suvažiavime 1906 užpildomas.
m., ir Londono suvažiavime j šaulyje niekad dar nebuvo to- 
1907 m., ir vėliau.

ii, apmąstytu, mitriu ir tiksliu > 
'sakymu lūpose.’ *
Leninas ne vien mokinosi, la- 

inosi. bet greitai metėsi Įjžiga- 
izavimą darbininkų ir^revoliu- 
nės studentijos. • Jis buvo 
reštuotas ir Ištremtas Sibiran. 
‘Trumpu laiku atvažiavo Na- 
iežda Konstantinovna Krups- 
aja. Jinai irgi buvo ištremta 
• jai buvo leista persikelti į 
jšos bažnytkiemį tąja sąlyga, 
ad^,jinai apsipačiuos su Ulja- 
avu.” ■ 1 '

Kas Buvo Leninas?
Leninas net kelis kartus 

iivo areštuotas ir teisiamas, 
is buvo f priverstas gyventi 
aptai ir išvažiuoti iš Rusijos, 
ienok jis visur energingai vei- 
5 ir dirbo Rusijos darbininki
ja pasiliuosavimui. Drg. Ja- 
)slavskis, tos knygos autorius 
išo: .■
“Leninas buvo neužges i na- 
as vulkanas (ugniakalnis) re- 
Miucinės energijos; iš jo plau- 
5 tikra jūra požeminės revo- 
ucinės lavos. Leninas turėjo 
iską, kas buvo geriausia iš se- 
osios kultūros; tačiaus jis pa
ėmė galingąjį įrankį marksis- 
nės teorijos, jis, vyras audrų 
’ griaustinio, ir* privedė viską- 
•iuškinančias minias prie ak

Caras Nušluotas
1914 metais imperialistai 

įtraukė žmoniją į baišiausį ka
rą. Per keturis metus ir kelis 
mėnesius liejosi kraujas. Sunai
kintos ištisos šalys. Pirmiau
siai pavargo Rusijos liaudis ir 
sukilo prieš carizmą.
‘ “Trenkė perkūnas vasario re
voliucijos. Drg. Leninas leido
si ^Rusijon.

W. Gugas »
mas, kokio dar lig šiol nebuvo 
girdėję detroitiečiai. Ten da
lyvaus Aido, Laisvės ir Ukrai- 
nų chorai su naujomis dai
nomis.

jos fašistų konsulas gina 
fašistus. Kuomet delegaci
ja susirinko prie Vokietijos 
konsulo pareikšti protestą 
prieš teroristinį teismą, tai 
konsulas atsisakė tą protes
tą perduoti Vokietijos val
džiai ir išdidžiai pareiškė, 
kad jie nenori tokių protes
tu. c

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

| lių $1.50. Prigulinti prie 
ALDLD nariai, gauna veltui 
visas draugijos, tų metų, išleis
tas knygas ir gaus žurnalą 
“Šviesa”, kuris greitai bus pra
dėtas leisti. Stokite į ALDLD! 

skurdas, karo baisenybės, bado j Jeigu nežinote ant vietos kuo- 
baisenybės,-—visa tai parodo pos, tai kreipkitės į centrą:
minioms vis aiškiau ir aiškiau. 
proletarinio kelio teisingumą, 
būtinumą paturėt proletarinę 
revoliuciją.”

Leninui vadovaujant nugalė
ta buržuaziją ir įsteigta So- j 
vietų valdžia. e Ji jau išgyva-; 
vo virš 16 metų ir jos atsieki-I Nedėlioj, lapkričio 12, lan- 
mai “Laisvės” skaitytojams ži- kiausi prakalbose, kurios* bu- 
nomi. •. vo surengtos Steel ir Metai,

[Workers Unijos. Tai man 
pirmą syk teko matyti 
daug žmonių atsilankant 
unijos klausimu prakalbų, 
bėtojas buvo drg* Overgard iš 

[New Yorko. Prakalbos buvo 
Finansiniai irgi pa- 

vuoja didžiojoj sąjungoj dar-'sėkmingos. Matosi, kad žmo- 
bininkų, valstiečių, proletariato 1 nes jau .pradeda susiprasti,! 
ir prispaustųjų tautų; gyvuoja 'kad*be organizavimo sunku[ 

vienam laimėti.
Pereitą seredą, lapkr. 8, čia 

atsilankė “Lady” Perkins, J. 
V. darbo sekretorė, ir pranešė, 
kad naujas planas bus vykdo
mas gyvenimam Jau dabar'O 
bus “Social” planas. Bet tas 
“Spcial” planas gal bus dar įj 
aršesnis, negU NRA planas. I q 
Kuomet įvykdino NRA planą, I m 
tai kožnam darbininkui nukir- |g 
to algą, o dabar su nauju pla- , į? 
nu, tai gal darbininkai visai' j j 
be darbo bus. |

Lietuviam darbininkam rei-; O 
kėtų kreipti. daugiau atydos į H 
organizacinį unijų klausimą. įj 
Tad, jeigu dar nęprisirašę prie Q 
vienatinės darbininkiškos uni-: 
jos, tai nueikite ant 112 Front 
St., Room 209, į Steel ir Me-i 
tai Workers Unijos Ofisą ir 
ten bus j ūmi suteiktos visos, 
informacijos. [J

D. M.' šolomskas, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Worcester, Mass
Iš Parengimų

Lenino Mirtis
Leninas mirė 21 d. sausio, 

1924 metais. Tai buvo didelis 
nuostolis darbininkų klasei.”

“Leninas mirė. Bet Leninas 
gyvuoja milionuose širdžių, gy-! įdomios.

“Netekdami Lenino, mes pra-

Nes visame pa-

to-kio šviesaus pasišventimo, 
| kio galingo pasiryžimo, tokios 
i nepalenkiamos valios, kaip kad 
pas Leniną, kuris saugiai išve
dė mūsų valdžią per aršiausius 
jos pavojus.

“Bet jo darbas pastatytas 
ant tikro kelio, šimtai tūkstan
čių Vladimiro Iljičo x (Lenino) 
draugų drūčiai paturi jo galin
gą vėliavą. Milionai dapar ne
gali kitaip pralaimėti, nebent 

s.' LeninoBei tarptautinė [ patys būtų sušnūdę 
buržuazija nenorėjo jo ten įleis-j darbas jau ir dabar keičia visą 
ti, puikiai žinodama, kad j eigų Į pasaulį. 1 • < ' ’ '
jis pasirodys Rusijoj, tai - taps 
g'alva revoliucinės rusų darbi- iškelkite mūsų rau'donąją vėlia- 
ninkų klasės. Ir štai Miliuko
vas (tūometinis užsienio reika- joks dvejojimas kovoje del lais- 
lų ministeris) susitarė su Ang- vės. 
lijos ir Francijos valdžiomis— 
nepraleis! į Rusiją nei drg. Le
nino nei bet kurio kito iš mūsų. 
Reikėjo ką nors sugalvot, neap
sėtoj ant net prieš avantiūrą 
(drąsų, iš pažiūros keistą, žing
snį). Tuomet vienoj iš bemie-;nas.
?ių naktų Leninas nusprendė (Sovietų LvxOCV
prasmukti per Švediją su šve-1 Partija turi apie 3,000,000 
liškais pasportais. Jau buvo už- rių. Jaunų Komunistų Sąjun- 
ėakyti visi reikalingi dokumen- j - - -
■ai, kuomet tuo darbu užsiiman- Oktiabriatų vaikų organizacijos 
tis žmogus paklausė: “O ar-ži- apie 9,000,000. 7“'

DRAUGAI DARBININKAI!

dar 
tiek 
ant 
Kai

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

“SVIESA”
Dailiosios Literatūros, Politikos, Meno 

ir Kritikos Laikraštį

kaina Tiktai doleris metams

A.L.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 įžeidinė
jimas bus padažnintas.

“ŠVIESOJ” bendradarbiaus ge- 
ir Europos ; 
tiiai rašyto- [

riausi Amerikoj 
lietuvių proleta 
jai.

“ŠVIESA” privalo
vieno lietuvio darbininko na
muose.

rastis kiek-

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 j ALDLD ir gausite 

veltui šį naudingą žurnalą!Pasibaigus prakalboms, nu; [| 
ėjau į Lietuvių svetainę, 29 [ U 
Endicott St., ant vakarienės, [ O 
kuri , buvo surengta Komunis-; 1 
tų Parties “Daily Workerio” i I 
naudai. Ten mane dar dau- ■ | 
giau nustebino, nes ta svetai-Į I 
nė mažai kada matė tiek pu-1 J 
blikos, kiek buvo šiuo kart. q 
Pasirodo, kad darbininkai pra m 
deda galvoti, kad reikalinga II 
remti darbininkišką spaudą, M 
kuri daugiausia darbuojasi del O 
darbininkų klasės, tai yra “D. ' 
Worker.”'

Vakarienę gaspadinės ska
niai pagamino. Į stalus nešė 
jaunos merginos, /kurios pri- , 

Kitose šalyse imniai patarnavo. Per vaka- Q

“Draugai ar broliai, augščįau

vą. Lai jums bus nežinomas

Proletariatas niekad ne
gali pralaimėti. Visų šalių pro
letarai, vienykitės!’ ’

Lenino vieton atsistojo J. 
Stalinas. Jis dabai* vairuoja 
Sovietų Sąjungos laivą. Sėkmin
gai baigtas Penkių Metų Plna- 

Dabar vykinamas antras, 
i Sąjungos Bolševikų

na-

ga veik 5,000,000. Pionierių ir

DRAUGAI RAŠYTOJAI, SIŲSKIT “ŠVIESAI” RASTŲ, 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.

“Šviesos” Redakcija
46 Ten Eyck Street 

Brobklyn, N. Y.

XOE3O



Ketvirtas Puslapis Ketvirtad.; Lapkr. 16, 1933

Prisidėkime prie ., reikalavi
mo paliuosuoti tuos draugus 
ir daugiau nesikėsinti ant dar- 
.bininkų vadų. Siųskime dele
gatus.

I. BRAŽNIN Verte D. M. ŠOLOMSKAS

DETROIT, MICH.
f ALDLD 52 kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus 18 dieną lapkri
čio, 7:30 vai. vakare, Draugijų sve
tainėj, 25th St. ir Vernor Highway. 
Draugai, visi dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra balsavimo blan- 
kos atėję iš centro. Nepamirškite 
patys dalyvauti ir naujų narių atsi
veskite.

/ Sekr. N. Astrauskienė.
(271-272)

LAISVES” KNYGŲ

(Pabaiga)

Tas įvyko užvakar. Taip, užvakar sep
tintą vai. vakare. Pas mane namuose įvyko 
iarbininkų susirinkimėlis. Jame buvo ne 
:aip daug dalyvių. Mes susirinkome slap
tai. Buvo Jokūbas, Gerike ir dar keletas 
darbininkų. Jokūbas darė pranešimą. Man 
buvo smagu, kad jis stovi‘draugų prieša
kyje. Bet tuom pat kartu ant mano širdies 
kas tai sunkaus užgulė. Aš tankiai žiūrė
jau į duris, o ką, jeigu fašistai suuos mū
sų susirinkimą. Kalbėjo Jokūbas, ir aš be
siklausydamas jo, užmiršau apie duris. Ta
da jie ir įsilaužė. Nacių buvo taipgi ne
daug, mūsų draugai pradėjo grūsti juos 
laukan. Aš norėjau sulaikyti tą, bet nie
kas manęs neklausė—visi mušėsi. Kėdės 
buvo paleistos darban, daugelio kojos iš
laužtos—gaila, taip ilgai jos man tarnavo. 
Fašistams į pagelbė pribuvo dar vienas 
būrys, ir tada mūsų draugai pradėjo bėgti 
laukan, kad galėtų pasislėpti.

Štai prieš riiano namą, ant gatvės ir įvy-; 
ko visa tai. Ten pamačiau Fredriką. Jis 
ir jo kompanija buvo čionai. Jie buvo gin
kluoti iki dantų, gi pas mūsų draugus ran
kose buvo pagaliai, kėdžių kojos ir akme- 
nai. Aš nedalyvavau muštynėje, pons Vin
ke, bet stengiausi nepamesti iš savo akių 
Jokūbą.

—Reikia paslėpti Jokūbą,—tariau Geri- 
kei. .

—Taip, taip,—jis atsakė.—Reikia jį iš
gelbėti'. Bet tuom kartu prie mano kojų 
sukniubo Gėriku. Kas tai iššovė taip arti 
prie mano ausies, kad net veidą apdegino. 
Gerike, reiškia, yra užmuštas. Apsidai
riau. Kas gi taip šaudo, kad net man vei
dą apdegino. Taip, ir ką jūs manote, ma
no prieteliau: prieš mane stovėjo su revol
veriu rankoje mano sūnus Fredrikas! Jis 
stovi ir tartum nemato manęs. Už jo pe
čių jo gauja. Fašistai ppplą ant mūsų 
draugų, kurie su Jokūbu priešakyje nesi
traukia. Jokūbas su stalo koja artinasi 
prie Fredriko. Ir taip jie abu susitiko.-..

—Ilgai aš tavęs jau nemačiau,—tarė Jo
kūbas,—kaip matau iš tavęs yra tikras 
niekšas, taip ir maniau. Bet ką gi, gyvu
lį reikia mušti. Štai kaip...

Jokūbas užsimojo ir drožė Fredrikui į 
veidą.—Tai už Gerikę,—tarė jis ir dar kar
tą kirto.—Šia tau už visų draugų skriau
das!

Fredrikas susvyravo ir parpuolė ant gat
vės. Atsistojo, jo veidas ir marškiniai bu
vo purvini.

—Niekše!—suriko Fredrikas. — Raudo
nas niekše! Ęo-mu-ni-stas!—ir Fredrikas 
šovė. Taip, jis šovė į savo brolį Jokūbą ir 
ant vieto's jį užmušė. Jis išvadino Jokūbą 
niekšu, rhūdoriu ir po. to nušovė. ' Užrašy
kite tą, pons Vinke. Jau nedaug jums rei
kės užrašyti kas naujo.-, Jokūbas gulėjo 
ant bruko, o iš jo kaklo >. ir burnos bėgo 
'kraujas. Greta jo gulėjo Gerike—mano 
draugas, taipgi ir Jokūbo draugas. Taip, 
jie ir gulėjo viens greta kito—negyvi, ku
riuos išvadino raudonais niekšais ir išdavi
kais tėvynės! Pasilenkiau prie jų, kad pa
gelbėjus ir pamačiau, kad Gerike laiko ran
koje akmenį. Jis nesuspėjo numesti akme
nį. Jis laikė akmenį negyvoje rankoje. 
Mane apėmė tokis piktumas, tokis pasi
bjaurėjimas prieš Fredriką, kokis nieka
dos nebuvo apėmęs visame gyvenime. Jūs 
suprasite mane, kada pamačiau, kad nega
liu pagelbėti įnirusiems savo draugams, aš 
pėmiau iš Gerikės rankos akmenį ir palei
dau jį. Aš taip paleidau akmenį iš- visų 
savo jėgų, atrodo, kad man sugrįžo jauny
stės jėgos. Akmuo net staugė paleistas iš 
mano rankos. Taip tikrai jis kaukė. Ir 
žmogus, į kurį tas akmuo atsimušė, par
puolė, kaip pėdas. Tas žmogus buvo—ma
no sūnus Fredrikas. Suprantate, mano sū
nus Fredrikas. Užrašykite tą, pons Vin
ke, užrašykite gerai. Atleiskite už tai, kad 
jums tiek daug darbo padariau, bet aš ži
nau, kad jūs stovite toje pusėje,, kur sto
vėjo Jokūbas. Tą man sakė velionis,. Geri
ke. Užrašykite tą viską ir pasakykite apie 
Jokūbą jo; draugams, nes tas reikalas, už 
kurį jis krito, yra ir jų visų reikalas. Taip, 
tas teisybė, ką sakė Jokūbaš. Išgyvenau 
54 metus ir iš torskaičiaųs 41 metą dirbau, 
bet tik dabar sužinojau teisybę. Maniau, 
kad broliai,.sujungti kraujo, Jokūbas sa
kė, kad ta^.ne viskas. Dabar ir aš. matau, 
kad kraujas dar ne viskas^. Kraujas, gimi-' 
nystė, turi savo reikšmę, į bet įsitikinimai 
dar didesnę. Taip sakydavo ir Jokūbas.

Lapkr. 8 prakalbos ir dis
kusijos apie Sovietų Sąjungą 
ir NRA buvo labai gyvos. Po 
prakalbos daugelis ėmė balsą 
diskusijose ir visi nurodė Roo- 
sevelto ‘/new deal” žalingu
mą darbininkų klasei. Darbi- 
ninkhi ir bedarbiai, taipgi vie
nas' bižnierius, pasakojo iš 
praktikos, ant kįėk dabar dar
bininkų padėtis pabloginta.

Gyvų diskusijų buvo ir apie 
Sovietų Sąjungos progresą. 
Pasirodo, darbininkai dabar 
daugiau domisi socializmo kū
ryba ir nori daugiau apie ją 
žinių. Tai sveikas pasireiš
kimas.

ROCHESTER, N. Y.
Basket ball ir šokiai, šeštadienį, 

lapkr. (November) 18. 
Gedemino Draugystė, 
nėj. Įžanga dykai.

Rengia DLK 
savoj svetai-

(271-272)

SCRANTON,
ALDLD 39 kuopos

įvyks 19 lapkričio, pas1 drg. F. Man- 
kauską, 913 Ferdinand St., 2 vai. 
po piętų. Visi nariai pribūkite j šį 
susirinkimą, nes yra daug dalykų 
aptarimui. Atsiveskite naujų .apli- 
kantų į draugiją. '' ?

P1 (271-272)
i -------------h- ’ 5

DĖTROIT, MICH.
Sekmadienį, lapkričio 19 d., 6:30 

! vai. vakare, Detroito Aido Choras 
I rengia didelį koncertą ir balių, 4959

PA.
susirinkimas

Jau rengiamės prie didelio 
tarptautinio koncerto, kuris 
įvyks lapkričio 30, 805 James 
St., N. S. Pittsburgh. Prasidės 
koncertas 3 vai. po pietų, šo
kiai vakare. Lietuviai jaunuo- ■ Martin Avė., arba (Martin Hali), 
liai irgi dalyvaus programe.

Visi turėtų prie šio koncer
to ir šokių rengtis. Rengiama 
darbininkų naudai.

j arti • Michigan. Ten dalyvaus trys 
dideli chorai. Žymus operos solis
tas Ernest Moors ir A. M. Young, 
rusų solistas ir daugelis kitų solis- 

Į tų ir muzikantų, žada būti svečių 
i net iš kitų kolonijų ir kalbės" “Vil-

Plttsbuigho miesto ll pavie- jer įą sugrįžęs iš Sovietų Sąjun- 
to rinkimus laimėjo demokra- gos ir Lietuvos. Visi dalyvaukite, 
tai. Majoru^ išrinktas Wm.' (271-272)
McNair. Republikonų Grun-i 
dy-Coyne-Herron mašina pra
kišo. Prakišo ir lietuviški so- 

’cialistėliai, agitavę už Her- 
roną ir kalbėję, kad jis yra 
“darbininkų draugas.”

Dabar nauji bosai smaugs 
darbininkus. Suprantama, iš 
McNair nieko gero darbinin
kai nesusilauks. Jisai tiktai 
moka blofinti svietą, kalbėda
mas. pagerinsiąs biednųjų pa
dėtį. Jisai sako įvėsiąs pen
kių centų važinėjimą gatyeka-, 
riais ir kitokių palengvinimų į 
teiksiąs.

Be kovos darbininkai niė- ’ 
, ko nelaimės. Tiktai susiorga
nizavę į kovingas unijas ir Ko
munistų Partiją galės iškovoti 
ką nors geresnio.

BAYONNE, N. J.
Darbininkiškos organizacijos ren

gia koncertą ir prakalbas, paminė
jimui Sovietų Sąjungoš 16 metų su
kaktuves subatoje, November 18 d., 
10 W. 22 St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Taigi, draugės ir draugai, malonėkit 
ateiti į šį puikų parengimą, nes pro
gramoj dalyvaus Bangos Choras iš 
Elizabetho, po vadovyste V. Žuko. 
Taipgi A. Višniauskas visiem gerai 
žinomas dainininkas dainuos solo; 
Rusų Mandolinų Orkestrą. Taipgi 
bus geri kalbėtojai—išaiškins kas 
verčia Jungt. Valstijas i 
Sovietų' Sąjungą. Taigi nepamirški
te atsilankyti. Įžanga

Kviečia

pripažinti

veltui., 
Komitetas.

(270-272)

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Susirinkimai-Parengimai
Liet Darbininkų Kliube

Gruodžio 3—New Eagle (po 
pietų).

Gruodžio 3—Washington (va-
• kare).

Gruodžio 4—Steubenville.
Gruodžio 5—Wheeling.
Gruodžio 6—Ambridge.
Gruodžio 7—Wandergfift.

ALDLD Ketvirtas Apskritis 
rūpinasi surengti visur prakal
bas. Visos ALDLD kuopos 
tuojaus turėtų griebtis už dar-

Lietuvių Darbininkų Kliu
be, 1335 Medley St., N. S. Pit
tsburgh, bus sekanti susirinki
mai ir parengimai nuo lapkri
čio ię iki ^3:

16 d.—Bedarbių Tarybos 
susirinkimas, visada laikomas 
kiekvieną ketvergo vakarą.

17 d.—LDS. 146 Jaunuolių ;bo surengti savo kolonijose
kuopos susirinkimas (visada i joms paskirtose dienose pra
laikomas kiekvieną pėtnyčios j kalbas. • Darbuokimės 
vakarą). # I

19 d.—Savitarpinio lavini- tytojų mūsų spaudai.

dą, bet pamačius, kad jis nie-' 
ko nedirba irj visai nesirūpina 
tuo svarbiu darbu, atleistas iš 
tos vįetos ir paskirta P. Mar- 
tinkus, kuris tuojaus parodė 
geras pasėkmes. Taip reikia 
daryti ir kitose kolonijose.

S

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kuopos išrinkta komisija 

rengia vaikų, kuopelės f mokyklėlę: 
lietuvių Raibos, skaitymo ir rašymo. 
Mokyklėlė prasidės ’lapkričio' (Nov.) 
19 d., ‘sekmad. ryte, ,10 vai. Visi tė
vai, kurie turite vaikučių nuo 7, ikj 
15 metų ir žingeidaujate, kad jūsų 
vaikai mokėtų lietuviškai skaityti ir 

tarn darbininkų randasi didė-'. r^i>. įveskite juos, kiekvieną 
lis nepasitenkinimas dabartį- j nę,575 Joseph Ave. Apart to, bus 

Jieško jie nau-i toliau mokinama ir dainuoti, kaip 
sutversime vaikų chorą. Mokyklėlės 
sąlygos: kurie prikląuso prie LDS 
vaikų kuopelės, tiems veltui, kurie 

Mūsų pareiga todėl daugiau ne, tiems 15 centų per mėnesį, visai 
bedarbių tėvų vaikučiams veltui.

Komisija.
(270-272)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį,’ 18 lapkričio, Komunis- 

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

(269-272)

Šie rinkimai parode, jogėi

! ne padėtimi.
jų kelių ir naujų būdų savo 
padėties gerinimui.

darbuotis, tvirtinti darbininkų 
organizacijas, revoliucines uni
jas, Komunistų Partiją;' Ypa
tingai reikia daug atydos 
kreipti į darbininkų spaudos 
platinimą.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

IŠPARDAVIMAS
Dienraštis “Laisvė” skelbia didelj ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nupiginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
' Sekatnos knygos yra išpardavimui:

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir. abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
daryto^ 60 cdntų. Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai, 
k ’ . į , . 5 . . t 1
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ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS— Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anatehizmo,- 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c.

■ ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema __ ____ _______
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai! skaitosi. Gražiai apdaryta.
$1.00. Dabar tiktai 50 centų.

Neapdarytos 20 centų.

Paraše A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais, 

ir kodėl ji neatsako

Kaina buvo

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Lenino raš- 
taw-pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo -75c. Dabąr 40 centų. Neapdarytos

apdarytos
25 centai.

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas.

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

Tai viena

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius; Joje rasite apie “stebuklus” ir visdkius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Melden, Kalvarijos ir 
apie “stebuklingus” visokių ‘ dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų, svarbių dalykų. , Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy- 
vėnimaš ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabdr 15d •
• >;<?•: Kas pirks visas tris knygeles,. tai gaus už 30 centų.

• į * " * f ‘ t t į

, Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI- PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučiaiis. Knyga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų, daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis Ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas . 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa- 

y kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai j pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. —

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų.

BADAS. Paraše H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir Interesingai piešia vargą, Y** visą eilę kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

Y

TYPEWRITERS

interesingas

i LAISVĖS ’KALINYS, ■ Eilių' knygele. Turi 48 puslapius. Pir- 
m(iau kąipa buvo *20 centų. Dabąr tik 10c. . ‘ •

Mūsų spaudos vajus gana

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y. .
==5==

Kęminitnn Tai atsimi- 
patraukianti

šolomskas, 
Sekretorius, 

su prakalbų

gauta 
tiktai 
nieko 
skai-

anglies ir kitokių
Paremkime ją'fi-

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Sla- 
vie- 
Dar

ALDLD 
čia at- 

maršrutu. 
vietose ir

BOLŠEVIKAI. Paraše Aleksejev, įvertė V. Lienius. 
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c,

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

IŠVOGIMAS Iš- PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai
apsakymas,, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų.

IŠDAVIKAS, ■ Poema. Eiliaraštis. Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
daįjės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

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

liausio įšdirbimo, su naujais patobulinimais

GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kainA buvo 15 centų. Dabar-tik 10 centų.

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė ,V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius.N Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojūs. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

pre-
val. lėtai eina Pittsburgho apįeliiU

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks > daugiau, kaip 
po' vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad Jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi- 

xmą. Šis išpardavimas yra neilgam.

t

gavi- 
imui naujų narių ir naujų skai- I • — * • t \

mos mokykla 10 vai. ryte.— I ALDLD 4 Apskr. Koniitetas
ALDLD 87 kuopos ir LDSAI ■---------------
60 kuopos narių bendras Su-'p0 Miestą ir Apielinkę . ... 
smnkimas 2 vai. po-pietų.—: į/ • i • • '
Lietuvių Biuro parengimas 7 Į rasidainus 
vai. vakare.

22 d.—Lietuvių Biuro 
lekcija ir diskusijos 7:30 

• vakare.(

“Hunger March” Alleghe
ny paviete b,ųs lapkričio 28. 
Prasidės 1 vai, West Parke, 
N. S. Pittsburgh ir maršuos lin 
kui miesto-pavieto rotušės.

Tai bus svarbi demonstraci
ja. Višiems ;prie jos reikia 
rengtis?^ Iškeikime šį klausimą 
visose draugijose ir tinkamai 
prie demonstracijos prisireng- 
kime. Reikalaukime didesnės 
pašalpos, bedarbių i Apdraudos, 
drabužių, 
reikmenų, 
nansiniai.

Drg. D. M. Šolomsko 
Prakalbų Maršrutas

Drg.
Centro
vyksta
Jis kalbės sekamose
dienose:
Lapkr. 27—S. Sk Pittsburgh.
Lapkr. 28*—Wilmerding.
Lapkr. 29—N. S. Pittsburgh.
Lapkr. 30—Carnegie.
Gruodžio 1—Soho-Pittsburgh.
Gruodžio 2—Duquesne.

kėj. P. Martinkus gavo 6 
skaitytojus, J. Gasiunas 2, P. 
Sliekas, J. Adomaitis, V. 
viekas, D. Lekavičius po 
ną—viso 12 skaitytojų, 
toli iki 150.

N. S. Pittsburghe jau 
9, o kitose kolonijose 
3. Kodėl taip draugai 
nedirba gavimui naujų
tytojų ? Komunistų frakcijos 
ir ALDLD kuopos turėtų mo
bilizuoti visus draugus darban. 
Reikia paskirti atsakomingus 
draugus to darbo vadovavi
mui. Liet.- Biuras North Si- 
dėj buvo paskyręs d. Št. Or-

} i ■ JI ’Ateivių gynimų konferenci
ja šaukiama nedalioj, lapkri
čio 26 J Pythian Temple sve
tainėj, 2011 Center Avę., Pit
tsburgh. Kviečiama visos 
draugijos rinkti delegatus ir 
dalyvauti konferencijoj. Pra
džia 10 vai. ryte.,

Kaip žinoma, keletas dar
bininkų vadų randasi ant de
portacijos listo. Drg. F. Bo- 
rich, Nacionąlės Mainierių 
Unijos, kasdieną grasinamas 
deportavimu. Dabar vėl išim
tas iš kalėjimo. Kamenovich. 
Jack Thomas ir keletas kitų 
laukia deportacijos.

, ' ’ t" ' ' ■ ' >■'.>• ( { t .. A r f
Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 

ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”
Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie

tuviškus akcentus už tą pačią kainą .

. KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Rfemie Scout Model $39.50

Labai svarbu mokinant vaikus, duoti jiems moderniš- ■ 
kas masinąs. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadiną darbo, sistemą. Įpratus vienaip, 
včliaų sunku persilaužti kitaip, ant; naujos sistemos 
“keyboardo.” »

Didelė xDJuolaida “L8iisvėš” Skaitytojams

f ■ RAŠYKITE: “LAISVE” . ...............
42*7 Lorimer St. , Brooklyn, N. Y.



EASTON, PA.EASTON, PA d. S. Mal-

Kas bus Subatvakary, .18 d. lEastone nebuvo? Ištikrųjų tai w v • v • oSU-

Fašistai Palaiko Bibliją

ar-

J.

p.

E.

laiko
: 5,000

kurie* jį kaltina, yra 
giai, jis suriko.

PIRMA

$20
ŠEŠTA

$10

Kfefvirt&d., Lapkr. 16, 1933

,4 d. lapkričio čia buvo 
rengtas Kompartijos vakarė
lis, kuris pavyko labai pui
kiai. žmonių atsilankė gana 
d a r! g ir visi gražiai linksmino
si prie geros Shadowland or- 
kestros. Vakarėlis buvo tuo- 
mi įdomus, kad buvo duoda
mos dovanos už prasčiausį ap- 
rėdalą perstatantj šios Šalies 
paliečio—bedarbio likimą kri- 
zio laikotarpyje. Pirmą do
vaną, gražią lėkštę, laimėjo 
63 metų senumo ukrainietė. 
(psFvard. neatmenu), kuri nu
driskusi ir basa atėjo į pa
rengimą. Antrą, Daily Work-

, er’io prenumeratą—d. S. Tar
vydaitė, o trečią 
kaitienė.

Taipogi ant “cake-walk” 
buvo išleistas didelis ir puikus 
pyragas, nudekoruotas raudo
nai su kūju ir pjautuvu. Py
ragą aukavo svetainės ir ke
pyklos savininkas d. Tilvikas, 
o laimėjo A. Dunbar ir mergi
na su juo. •

Rengėjai taria širdingą ačiū 
d. Tilvikui, taip pat visiems 
draugams ir simpatikams, dir
busiems ir aukavusiems šiam 
padengimui. Pelno liko su
virs $13. Parduota labai daug 
literatūros jr keliasdešimtis 
Daily Worker kopijų.

Rėmėja*

P .^5 A H

•: -1, ’J

RMRMN

■ / 5
■ , . ■

• t ■
j. v A* ' -"'O*'■ ,'A r ■//. v; ♦

Lapkričio ?

Ar visi žinote, kad ateinan
tį šeštadienį yra rengiamas la
bai puikus draugiškas vakarė
lis? Ar girdėjote, kas jį ren
gia? Nagi Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoje 
14 kuopa. Taigi daug aiškin
ti nelieka, nes draugės mo
terys visuomet paruošia ką to
kio nepaprasto,, tai ir šį kartą 
nenusivilsite. Na, o kas ten 
bus nepaprasto, sakysite ? Į 
šį klausimą leiskite man jums 
į ausį pakuždėti (nors man 
draugės liepė sekretą užlaiky
ti), k4d bus visokių įvairumų.RAUDONA LENTA

“LAISVES” VAJININKAI:
stai kaip dabar stovi “Laisves” vajaus lenktyniuotoj ai ir veikėjai:

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa............27
M. Skučas, Newark, N. J........................15
M. Duobinis, Newark, N. J.....................14
D. Krūtis, Elizabeth/ N. J. ................. 14
P. Bokas, Waterbury, Conn. ...... 13
G. Krance, Bridgewater, Mass.............12
H. Žukienė, Binghamton, N. Y............ 12
M. Burauskienė, Waterbury, Conn...12

Girnienė, Binghamton, N. Y............ 11
Greiviškis, Hudson, Mass................. 11
Puidokas, Rumford, Me. . ............... 8 .

....7

... .6

... .6

... .6

... .6

... .6
. .5
... .5
....5‘
... .5
... .4

P. 
s.
G. Krance, Bridgewater, Mass. 
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass. 
G. Šimaitis,s Montello, Mass.. . 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.. 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass 
A. Klimas, Hartford, Conn. .. . 
S. Petkienė, Great Neck, N. Y. 
J. J. Bakšys, Worcester, Mass. 
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. . . 
P. J. Martinkus, Bellevue, Pa.
A. Račkauskas, Girardville, Pa.
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa- . . .
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa..............4
M. Galeckienė, Philadelphia, Pa. . . .4 
S. Sasnauskienė, Brooklyn, N- Y...........4
B. Ligmalienė, Detroit,'JMich. ..’....4
A. Lipčius, Chester, /Pa,t . ... ,...............4
R. Jarvis, Plymouth, Pa................
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. . . .
B. Fulton, Brooklyn, N. Y. ..... 
M* Guoba, Toronto, Ont. ...... 
I. Karlohas, Yonkers, N. Y. ..... 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. . . . 
M. Krasauskienė, Milford, Mass, 
V. Smalstienė, Detroit, Mich. . .
A, Lideikienė, Great Neck, N. Y 
F. ~ ■*' " “ “
E.

. 3
. .3

3

Penktas Puslapis

Bus “Laimingas Maišas” arba 
(“Grąb-bag”). Sakysite, kas 
tai per sutvėrimas, tokio dar

bus daug juoko, atsilankę per
sitikrinsite, ?kad šis vakarėlis 
daug skirsis nuo kitų.

Na, o. kaip su muzika, pa
klausite, ar turėsime progą 
lietuvišką polkutę pašokti ir 
kojas pamankštinti?'O, ir dar 
kaip. Orkestrą grieš ne tik 
polkas -bet ir valcus, sukti
nius, klumpakojus ir dar ki
tokius' šokius. Tad niekam 
pasieniais nereikės sėdėti, kas 
tik myli šokti. ,Gaspadinės 
pri'gamins ' naminio pyrago, 
dešrų su kopūstais, silkių, 
batos ir kitokių gardėsių.

Tad ateinant{ j šokius 
karienės nevalgykite,
draugės man sakė, kad labai 
pigiai galėsite pavalgyti. Tai
pogi viena draugė jnan prane
šė1, kad tikisi svečių iš kitur, 

į tad bus , proga pasimatyti su 
kitų kolonijų draugais, 
praleiskite progos 
laiką praleisti.

Vakarėlis prasidės 
kare. Būkite visi ir 

Ir Aš

Buslevičius, Paterson, N. J.. . 
Sklarienė, Cleveland, Ohio.. . 

Adams, Grand Rapids, Mich.. . 
P. Miller, Chicago, Ill.............
Rudmin, New Haven, Conn. . 
Raulinaitis, Cleveland, Ohio. . 
Davidoniene, Worcester, Mass. 
Karpich, Lynn, Mass...................
Vasiliauskas, Detroit, Mich. . . 

P. Miller, Chicago, Ill..............
Cibulskienė, Nanticoke, Pa. . 

Katilius, Bridgewater, Mass. . .
G. Stasiukaitis, Grandwood, N. J. 
A*. Lukaitis, Bayonne, N- J. . . . . 
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash. . 
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill.. 
F*. Paul, Arnold, Pa, ....................

. . 3 
. . .3 
.. .3 
. . .3 

. .3 
!.:33 

. . .3 

. . .3 
.. 2 
. . 2 
. . 2 
. . .2 
. . 2 
. . 2 

. . .2 

. . .2 
...2 
. .2 
. . .2 
. . .2

$4.50 METAMS IR

J. Balsys, Baltimore, Md. ....................... 2
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y. . . .2 
A. Yąkštys, Detroit, Mich........................2
K. Biliūnas, Detroit, Mich, ..................2
R. Mizara, Brooklyn, N. Y......................2
J. Cheponis, Montreal, Can.................. 1
J. Adomaitis, Monangahela, Pa. .... 1 
J.. Daubaras, Athol, Mass-...................... 1
J. Gaidis, Maynard, Mass. ..............  1
S. Wallace, Kenosha, Wisj.
J. Moskaitis, Spring Valley, 111.............1
A.|J. Pranaitis, Camden, N.xJ............. 1
J. Žilinskas, Lewistone, Me..................... 1
S. Misevičius, Gardner, Mass....................1
A. Kupčiūnas, Phila, Pa-........................1
J. Chinski, O’Falori, Ill..................
A. Klimas, Hartfbird, Conn. . . . 
Baltrūnas, Brooklyn, N. Y.............
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. ..... 
V. Straževičius Toronto, Ont. .
A. Pavjlionis, Sutton, Mass...........
G. Kardauskas, Linden, N. J. . .
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass. . . 1
J. Žeinius, Montreal, Can...................
V. Gailiunąs, Egg Harbor, N. J. ...
P. Kdzakavičius, Newark, N. J. -. . . .
S. Pieteris, Wilkes Barre, P<u. .
F., Navardauskas, Philadelphia, Pa.
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa. . .

• Ig. Šarkauskas,. Zeigler, 111. .'.........
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pajz ....

* A. Griškevičius, Providence, R. 1............1
O. Butėnienė, Lawrence, Mass. . . .
A. Depsis, Detroit, Mich. ................
S. Urbąn, Salem, Mass...........................

Rušinskienė, Minersville, Pa. . . . 
P. Lekavičius, Findleyville, Pa. . 
Weiss, Brooklyn, N. Y. ......; 
Jamison, Livingston, N. J. . . . . ; 
Prūsas, Los Angeles, Cal.............
Madison, Youngstown, O- .........

S, Peleckas, Brooklyn, N. Y. .....
S. Paulenka, Lowell, Mass...................
J. Bakšys, Worcester, Mass. ......
Wm. Trainis, Royalton, Ill...........
J. Čelkis, Montreal, Can....................
J. Valukonis, Eddystone, Pa.............
M. Biliūnas, Chicago, Ill.......................
J. K. Stukas. So. Boston, Mass.....
B. Tamašauskas, W. Roxbuyy, Mass.. . 1
C. Mugianienė, Oakland, Cal. ............... 1
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. ...1

Remeikienė; Detroit, Mich...............1
Urban, Detroit, Mich, ...................... 1
Krasnickienė, Waterbury, Conn. . 1

1
1

1

1

1

l

D
1
1
i,

F. 1

.. 1

. .1

i 
i

Z,
P.
M.

$2.25 PUSH METU
Brooklyne $6.50 Mietams ir $3.25 Pusei Metu C

H ’ i . I /

Visi dnenraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November paba(gai. Se
ni ir jauni, dirbkim visi. • r’. ■ \

■ f»i

DEŠIMTĮ DOVANU PINIGAIS URMININKAMS:-;
ANTRA TREČIA ' KETVIRTA

•s
t

PENKTA‘

SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA

$6
DEŠIMTA

* f v
šiuom kartu visa eilė naujų vajininkų stojo darban. Administracija turi pranešti 

vajaus dalyviams, kad nors ir kalbėtojų vardai, eina ant Raudonoos Lentos, bet'jie 
nedalyvauja lenktyniavime už pinigines dovanas, kadangi jie turi daugiau progų 
gauti naujų skaitytojų, negu fabrikų darbininkai. '

“Laisvės” Administracįja, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
Jr organizacijų narius prie darbo. Šias dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašuokjte:

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

IVAM«5’ŽHWT£S Privertė ir Kalinius 
Balsuoti

kai< laikytųsi vienybes, paskel
btų streiką, tūkstančiai suva
žiuotų i miėstus, tai Būtų pri- y ** ’ w>versti mokėti žmoniškesnį už
mokestį, bet tas labai sunku 
padaryti, nes daug yra dar 
kapitalistų įtakoje, neskaito 
darbininkų laikraščių, neinte- 
resuojas nei kiek apie darbi
ninkų judėjimą. Tai, pav., kad 
ir mūsų kempėj daug yra ka
nadiečių, kurie jokių laikraš
čių . neskaito, kaip tik kapita
listų, nes kas dieną iš miesto 
atveža glėbį veltui. Nors pro- 
rečiąis kai kas atneša ir “Wor 
kerio” keletą numerių. Ir ką 
gi jie tuose geltonlapiuose ran 
da, nagi apsoliutiškai nieko. 
Teko su /vienu jaunu vyruku 
čia gimusiu, įsikalbėti apie 
darbininkų padėtį, apie “re
lief” kempes ir net, galų gale 
jis prisiminė apie Rusiją. Sa
ko, ir Rusijoj labai, sunkus dar 
bininkų gyvenimas, turi veltui 
dirbti, nes viską 1 suima, “gų-

Ne- j bermanas,” i
linksmai Užklausus, kas jam taip pa

sakoja, tai, girdi, laikraščiai 
7:30 va-; rašo, bet pasiteiravus, kokie 

laikraščiai, nagi vis kapitalis
tinio turinio.
Jau ir Kanadoj Matyti 

nasis Erelis
Nesenai įėjęs į bosų 

ra kempę, pamačiau prie ^ie
nos prikaltas mėlynasis erelis, 
apačioje parašyta NRA ir ke
li žodžiai angliškai, We . do 
our pa^t ■ » Tai, kaip matpt, 
ir mes, kanadiečiai darbinin
kai, susilaukėme iš “steitų” 
mėlyną erelį, ir Čia gal pradės, 
o gal jau pradėjo darbininkus 
mulkinti ir organizuoti į tą 
“partiją.” Bet, gerbiamieji 
ponai, darbininkai geriau su
pranta, negu jūs. dyki būdami 
išgalvojai visokias partijas eu 
mėlynais ereliais, norėdami iš
gelbėti griūvantį ir pūvantį 
kapitalizmą. Bet tuo tarpu, 
darbininkų klase organizuoja
si, stiprinasi ir laukia progos, 
kada ateis laikas1 padaryti 
jam1 galasj tuomet nęreikėš vi-

' Havana.— Valdžia trau
kia teisman kareivius, kurie 
dalyvavo- sukilime. Kaltina
mųjų y M Trys jų va
dai nogima nuteisti niirtih. 
Vienas kaltininkas pasakė, 
kad jisai nebijo mirties. Tie, 

melą-

i

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai net kalinius pri
vertė balsuoti, kur jie jau
tė, kad kaliniai balsuos už 
fašistus. Kalinių balsavo 
1,036. Todėl fašistai ir su
rinko t'aip labai daug balsų.

va
nos

Vienai — Valdžia 
strateginėse vietose 
kareivių del numalšinimo 
sukilimų, kūne įmatoma iš 
fešistų ir darbininkų pusės. 
Labiausia valdžia rūpinasi, 
kad . darbininkai negalėtų 
imti viršų ant .fašistų.

Chicago,. .111. — Policijanėra kas valgyti.! — luaujd
kas jam taip pa-1 areštavo tris merginas. Ma

BERLYNAS.—Vokietijos' 
fašistai turėjo ginčus del re
ligijos ir biblijos. Valdinjn- 
kai pasakė, kad jie palaiko 
seną bibliją. Tik ta biblija, 
girdi, galės patarnauti faši
stinei valdžiai, nes ji yra se
niausia ir tolimiausia nuo * 
tikrybės.

visos.
Būsiu.

į Prakalbų Maršrutas Maine, 
New Hampshire ir 

! Mass. Valstijose
Draugo Johnnie Ormano 

I prakalbų maršrutas bus sekau 
čiomis dienomis šiose vietose: 
Rum'ford, .Me., lapkričio 26, 2 

vai. dieną.
Lewiston-Auburn, Me., 26 lap

kričio 7:30 vai. vakare.
Nashua,^N. »H., 27 lapkr. vak.

Mass. Valstijoj 
Haverhill—28 lapkričio. /
Lawrence-V29 lapkričio 
Lowell—30 lapkr. 2 vai. dieną 
Worcester—30 lapkr., 7 :30 va

landą vakare. , ’
Gardner—1 gruodžio (Decem- 

j ber), vakare. < :
Hudson—-2 gruod,, vakare. 

( So, ^Bpston—3 gr.,( 2 v.. dieną

Mėly-

atski-

West Lynn—3 gr’., '7:Š0' v. 'v! Šokiais būdais .kvailinti net 
tankiai pavartoti falkanai ’mi
niai policiją SU buožėmis., Jūs 
jau gerląįklo nebegalite grą
žinti, tik tuomet? jis grįž, kada 
darbininkų rankose bus val
džia.

Pradėjo Streikuoti Miškų 
Darbininkai

, K

Fort William ir 
(tie du miestai

kito netoli, atstumas 1

Cambridge—4 gr., vakare. 
Norwood—5 gruod,,, vakare. 
Stoughton—6 gr., vakare.

i Bridgewater—7 gruod., vak.
Montello—8 gruod., vakare. 
Read vili e—9 gr., vakare. 

>- ALDLD 7-to apskričio o'rg.
J. Grybas,

44 Chapel Court, 
Norwood, Mass.

KAMINIST1KWIE, CANADA
Kaip Kanadoj Išnaudoja 

Darbininkus
Nesenai mano koresponden-! “kordas, 

jcija tilpo “Laisvės” laikrašty
je iš “relief” kempių, tai da
bar nėra ko plačiai aprašyti. 
Rašiau, kad per vasarą mokė
jo 5 dol. mėnesiui, o nuo rug
sėjo mėn. pradžios pakėlė iki 
$9.50 mėn. Nors kalbėjo žmo
nės ir buržuaziniai laikraščiai 
rašė, kad pakels $1 dienai, bet 

!tie jų paradai tęsėsi apie 3 
'mėn. Mat, kapitalistam nu
mušti užmokestį darbininkams 
labai greitai, o jau kai reikią 
.pakelįi bent kiek, tai labai 
sūhku.

&ta.i dabar nuo 1 d. Japkri- 
^įo gaunam sužinoti, kad pa- 
kęlė L užnįokestį > įr '“relief” 
kempėse, bet tik 50c mėn., tai 
jciabar moka lygiai $10 mėn'. 
Matome aiškiai, kaip kapita
listai išnaudoja * darbininkų 
klasę, nes čia ne pakėlimas, 
bet tikras išjuokimas darbinin
kų. Ir ką gi darbininkas, mė
nesį išdirbęs, gali nusipirkti,' 
nieko, net nei drabužių geres
nių nusipirkti negali, turi api
plyšęs kempėse būti per žie
mą, o sulaukus pavasario, be 
cento parvažiuoti miestan. ' >

Matyti ir Kanados valdžia 
uždėjo taksus ant visų prekių, 
nes šiemet viskas brangiau, 
negu buvo' pernai. Kapitalis
tai nieko nežiūri, krauna' dar 
sunkesnį jungą ant darbinin- 
kiį; jau taip beveik veltui tu- 
rime,išnaudoto j aūis dirbti, o jin 
dar- nesitenkirfa, dar kelia kai
nas ant prekių. Jei darbinin-

Port
vie-

no, kad jos dalyvavo “kid- 
nępinime” m i Ii p n i e r iaus 
William Hamm. Už jo gy
vastį reikalauta"$100,000.

Tokio. — Japonijos val
džia daro daug permainų 
laivyne. Manoma, kad ar
mija turės kontrolę ant lai
vyno.

PITTSBURGĘ, Pa. — 
Mėsos išdirbėjai darbinin
kai streikuoja. Streikieriai 
išrinko streiko komitetą, 
kuris veda streiko reikalus. 
Kapitalistiniai laikraščiai 
skelbia, kad miestui gręsia 
badas. Jie taip mano su
kelti minias prieš st^eikie- 
rius.

Apie 
Arthur, 
nas nuo 
mylia) -kas met kerta daug 
miško, nes tuose miestuose 
randasi po keletą, popierių fa
brikų. čia# daugiausia klerta 

” nors kerta ir “ties”
.gelžkeliams, bet mažiau. Už
mokestis nuo “double cord” 3 
dol. rr nuo vienos. taizos 10 
centų; iš to dar išskaito “bor- 
dui” 1 dol. dienai. Čia miškuo
se turi-daugiausia suėmę kon- 
traktoriai, iš kompanijų, tai, ži
noma, jie stengiasi kuo tik la
biau išnaudoti darbininkus vi
sokiais būdais, kad kuo dau
giau sau prisikrovus kišenius. 
Tenka pabirti iš darbininkų,, 
kurie dirbo miške, kad net per 
akis vagia, tai žiūrėk, sako, 
trūksta micros, arba randa su
puvusių keletą šmotų, jau tau 
ir nuskaitė- bent kiek, b kar
tais net be jokių kliūčių nu
vagia keliolika- kordų. Ir \ kam 
tu psįsjkųsi, kur'tik. eisi, visur 
jų bus teisybė, nes gi varnas 
varnui i akin nekirs. Na, tai 
taip, vągia, suka,, kaip galėda- 

• I į ’ , *

mi nuo; darbininkų,, kol jau tie 
jungą nebegali tęliau tęsti, tai 
pradeda streikuoti. Taip ir 
dabar,* nebegalėdami, tęsti 
sunkaus kapitalistinio išnaudo
jimo* paskelbė streiką. Maty
ti, streiką laimės, nes jau čia 
nebe pįrmą sykį streikuoja, 
praėjusią vasarą irgi labai di
delis .streikas 1 buvo priversti 
bosai darbininkų .reikalavimą 
išpildyti. Streikuoti pradėjo 
nuo lapkričio 1 dienos; ji'e 
reikalauja, kad pakelių už
mokestį, ant kordos “double” 
d dol, ar ant menesių po 40 
dol. »ir bordui 75c dienai.

Darbininkas.

o

< >

<!>

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Musų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniy

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard gėriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

<b
<l>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fr Burnham
Dr. Theodore Conklin

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų 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 brangsfąnt, pabrangs ir Sovietų žuvys. 
Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad; naudokitės proga, tuoj aus reikalau- 

v kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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darb'iiiinkams Great Necko Žinios

J V

SUSIRINKIMAI

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

1

Aido Choro mėnesinis susi-

vh/vvvv ww w wwvww rarararaioooiraxkifrraraAinanttGtrfyttftuouonoOT

RADIO-ŠIANDIEN
WMCA—570 Kc Harlan

INC.

I

TEL. STAGG 
2-5043

Grabopus (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kertėtas veselijoms, 
krikštytoms ir pasivažinėjimams.

110 Fast 16 ST. N. Y
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

[sisteiges 25 metAi
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

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

tomis rankomis pas koArakto-I tkuomet benamiai žmogui vie- 
Bendras toj PasalP°s dave kalėjimą. . .

lapkričio (November) 18, su- 
batoj, atsibus “Laisves” sve
tainėj ; pradžia 7 vai. Pro
grama puiki. Ateikite.

. . '■■ ■" J. Kr.

MATHEW Pa BALLAS 
( B t E L A U S K A S )

AfEDIKALIS PATARNAVIMAS
< DIENĄ IR NAKTĮ
4 DR. FILURIN
(buvusio asistantų Hamburgo universiteto 

; / .klinike).
lilGOS: Odos, kraujo ir iytics-ilapinimosi 
Orgahų. Beskausmis gydymas garankš
čiuoti; kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto' iki 10 vakare 
Nedėtiomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway, ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S*YOO
“HM I egzaminavimas

PASILINKSMINIMO vakarėlis bai- 
giant “prohibiciją”'’ įvyks šeštadie- • 

nį vakare, 18 d. lapkričio. Visiems 
žinomas gabus muzikantas Jonas J. 
Bajalis, ką tik grįžęs iš užsienio, rf.j 
grieš naujus lietuviškus ir kitokius , 
šokius. Įžanga ir užkandžiai veltui.1 
Maloniai kviečia visus atsilankyti Į 
rengiamą vakarėlį linksmai laiką • 
praleisti savininkas Jonas Jurevičius,

; teismiškas suokalbis, būk tai: 148 Gxattan Str., kampas Varick • 
j Ave., Brooklyn, N. Y. < ' '■ ’ *

Telefonas: Stagg 2-7311,
(271-?73):

Telephone Stagg 2-44Q9

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

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

JONAS
512 Marion St., 

, BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glen more 5-9467

mokų diena.
■' " _.|Plikakaktis,

PRAMOGOS
BROOKLYN, N; y.

Parengimas su programa, ir šo
kiais atsibus lapkričio 1’8, (Šią suba-

287 Rodney St., pradžia 8:30 vai. 
vakare. Rengia Jaunųjų Komunistų 
Lygos 3 sekcija. Įžanga 25c.

(271-272)

Ligos GydomosK
Šiandien ateiki

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

Odos- Nušašę ji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir MSšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

uicENSes

singai kovojančią Industrinę 
<ai.?,Uniją, kaip raketierius.

Bosai, “federeišiai,” swrialis-
Taiitai ir valdžia nori i sunaikinti

Pats Kotkowąki. ir JLoųis

BROOKLYN, N. Y.■*
Jaunuoliai !•—Jaunuoles!

Pastaruoju laiku teko išgirsti, kad 
Brooklyne tveriasi Stygų (String) 
Orkestrą; tad, kurie jdomaujatės ir 
turite noro; ir nusimanymą apie mu
ziką, kviečiame su savo instrumen- • 
tais: smuiku, gitara, mandolina, ir 
balalaika atsilankyti pirmadieniais 
šiuomi antrašu: P. A. širvida, 110 
So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

Ved. Antanas Balčiūnas, Jr.
’ ‘ (271-273) ;

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 
t moterų > lig»v kraujo ir odos 

Padarau ''ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 

v New York, JN. Y.
. Valandos Priėmimo t
Ryte nuo 10 iki L Po pietų nuo 4

< iki 0 valandai vakare 
Sekmadieniais nuo llz ryto iki 12 dienų

Telefonas Lackawanna 4-2188

to :15—Current Events -- 
Eugene Read 

10:30—The Jolly Russians 
11:00—Weather Report

■ WJZ—760 Kc
11:00 A. M.—Southern Singers 

tfo 11:15—String Ensemble ' !
12:00—^Commodore Quartet

f 12:30 P. M.—Farm and Home Hour
1 3:00—Seruthernaires Qu artėt

3:15—'Rochester Philharmonic Orch; 
Nikolai Sokoloff, Conductor, ,, .

4:4t>—Ruth Lyon, Šoprano; Edward 
D&vies, Bdritohė; Concert Orch.

6:45—News — ( Lo^velb Thomas < . 
t J •

ini Health—-Dr.j ( Tas koncertas įvyks sekma
dieni, gruodžio 10 d., Labor 
Lyceum svetainėje, j t Bro^kly- 
ne ;. prasidės 4 vai. Koncerto 
pragrama įvairi* i Apart pa
čios Menkeliunititės, ijąi’pildys 
šie (dainininkai ir daininjųkės 

i Violet Tamkiutė, .Lillian Ka-

Ten delegatai protes- 
kad pastaruoju tU0s valstijos vyriausybei rei- 

, kad paliūosuotų 
Leoną Blumą, kuris nuteistas

samdė ir siuntė galvažudžius*----------------- —
prieš kovingus siuvyklų rtarbi- m bt •
ninkus; tie gaivalai nužudė Aido Choro Nariams

Šeštas Puslapis

Demonstracija del Vo
kietijoj Darbiu. Vadų 

Paliuosavimo

Kostumeriški Kriaučiai 
Iš Dalies Laimėjo

Pennsylvanijos Stoty j 
Užmuštas Komunistas

ar.

M: .Jg»/'
’ V,

J *

■

SIUVYKLŲ DARBININKAI, J SVARBIAUSIĄ 
MASINĮ SUSIRINKIMĄ ŠIANDIEN VAKARE!

Siuvyklų darbininkai 
dien privalo stačiai iš 
važiuoti į nepaprastą masinį: 
susirinkimą, Lincoln Arena, 69 i 
W. 66th St., New York. T..‘.. 
svarbiausias mitingas iš visu,’YPAČ Industrinę Kailiasi*uvių 
kuriuos kriaučiai turėjo per Į Uniją, kuri privertė fabrikan- 
paskutinius kelis metus. Jį tus sugrąžinti 
šaukia Industrinė Siuvėjų Uni- 1926 metų algų laipsnį ir pil-p. 
ja protestui .prieš valdiškus dyti 35 valandų darbo savaitės 
įkaltinimus kovojančių adatos [ sutartį. „
darbininkų ir prieš indžionkši-1 m as kenkia.išdavikams varinė- 
nus. Jo svarbą draugai kriau-|ti gešeftus su bosais-, Tode] 
čiai supras iš keleto tokių fak-1 jie griebiasi tokių aštrių įran
tų : * I

Amerikos Darbo Federacijos 
grafteriai reikalauja iš Augs-1 
čiausio Teismo i-------------- ,
prieš visą Industrinę Kailiasiu- 
vių Uniją. Jeigu tas pavyktų 
Federacijos lyderiams, jie ap
klotų indžionkšinais ir kitas 1 
kairiąsias siuvėjų organizaci- j 
jas. ,

Dabartiniu laiku eina fede-{ 
ralės Grand Džiurės tyrinėji
mai prieš raketierius drabu
žių pramonėje. Tai čia NRA 
valdininkai ir Darbo Federaci
jos vadai padarė ve kokį ste- 
būklą: jie į kriminalių rake- 
tierių įkaičių įtraukė ir In
dustrinę Kailiasiuvių Uniją; ir< 
prieš šią uniją padarytas teis
miškas įkaltinimas sykiu su 
ž m ogžudiškais .piktadariais;1 
pagal tokį sumoksią, kaltini-i 
mai padaryti-prieš 28-nis In-!va^. ....................
dustrinės unijos kovotojus: L.■ V1®> buvo dtketai pnstraga-
Hymaną, Ben Goldą, Potashą, i v« . alkoholio per nakt); rtedy- 
Wynogradsky, Schneiderp ir^al> kad ir ls dar buv0 
kitus. , ' / drąsūą....

Bosai išvien su Darbb F.ė-iKuhn buyo 10 mętų amžiaus; 
deracijos vadais ir socialistais j kiti dų—21 metų.

NEW YORK. — Ateinantį 
pirmadienį yra rudšiama dide
lė demonstracija Uniop Squa- 

: re, protestui prieš niirties nuo
sprendį Vokietijos darbininkų 
vadams Dimitroffui, Torgle- 
riųi, Popoffui ir Tanevui,—rei
kalaujant juos paliuosuoti. De

val, 
pas 

Bat-

I monstracija prasidės 11 
dieną; paskui' maršuos 
Vokietijos konsulatą, 17 
tery Place.

-Privalome įvisį, kas įtik ga
lime, dalyvauti demonstraci
joj. ■ r - : ' . ■ •

.NEW, YORK. — Dalinai lai
mėta kostumeriškų kriaučių 
streikas, kuris tęsęsi devynias 
savaites. Streikieriai, s vado
vaujami Industrinės Unijos, 
laimėjo 40 valandų d*arbo sa
vaitę ir algų pakėlimą 20 iki 
50 nuošimčių. Sutartį su ūdi
ja pasirašė 120 siuvyklų, kur 
"dirba 2,200 narių;[ 135 kitos 
šapos pripažino darbininkų ko 
mitetus darbavietėse, ir su tais 
komitetais turės rokuotis klau
sime algų' ir kitų sąlygų. ,

N.

NEW YORK.' — Pora savai-J 
Čių atgal rado Pennsylvanijos 
stoties toilete užmuštą ir bai-j 
šiai sužalotą Kompartijos ha-: 
rį, drg. Paulių Anthony, grai
ką kovoterfą prieš fašizmą.' 
Tai, bus kokių juodašimčiu 
kerštas už tai, kad jię įvairio
se vietose, lipdė prie sienų ko
munistinius obalsiup, artinan
tis rinkikams. Jis tapo bru-
tališkai užmuštas, bet polici- _ 
ja atsisako jieškoti kaltininkų,' Lih± 
o miestinis gydytoj As išdavė' — 
liudijimą, būk, tas vyras miręs 
nuo ''širdies ligos.”

t •

Delegatai į Albany Reika 
laut Paliuosiiot, L BlumąŠios unijos kovingu-, Aknalgameitų Kriaučių 

Lygiečių Vakarėlis 
’ 1 . i i

I kių. ‘ Jau buvo nurodyta, kodėl F. Lideikis.
į Atmuškime jų pasimojimus. svarbu pas kriačius lygiečiusi 
i Visi siuvyklų darbininkai, į dalyvauti jų parengime, r

tndžioiikšino ' mas^n^ Pro^es^° mobilizaci- jie varo darbuotę darbo uni-i Apart kitų choro'reikalų, bu- 
i'jos mitingą šiandie vakare! jose, kad eilinių narių reikaląjvo kalbama, l'“J ----x-----

,------------------  pastatyti augščiau, negu to no- laiku’ choras nedarė progreso. Ralaudami.
' 1*0 •« unUlJ biurokratija. Darbas Visi choristai todėl nuo da*- p --iSt Kotkowski Sveiksta nelengvasjr reikalauja ištver- bar pasižadėjo gauti pąujų iįi- už tai> kad -is narsiai'kovojo 

| už skalbėjų reikalus laike 
Nutarta rengtis prie trimeti- streiko, 

nio didelio koncerto. O vie-: 
nas komisijos narys pasižadėjo, 
sutaisyti tokią programą, ko- • 
kios čionai dar nėra buvę. į

Bet pirm to bus rengiama i ALDLD 185 Kp. ^Nariams 
vienas taip sau pasilinksmini- ' ketvirtadienį; Lapkričio 
mas baliukas, tokis, kad cho-i dt> įvyks ALDLD

Padaiyti pelno pilnoj to svarbus mėnesinis su-
žodžio prasmėj. Tad jeigu t>us sĮrjnkimas pas drg. Mockų 
reikalo^ taps pakeista it Pa" 411 Autumn Ave., Brooklyn, N.

I Y., 8-tą vai. vakare. Visi na- 
j riai būtina pribūkite, nes bus 
du svarbūs balsavimaį šiame 
surinkime.

Sekr. M. Misevičienė.

. Lapkričio 7 d. Choras Pir-
1 myn turėjo mėnesinį susirinki-į

! mą. Pirmininkui neatėjus to i NEW YORK. — šiandien iš-'
i vakaro tvarką vesti, išrinktas ^eijavo į valstijos sostamiestį
U. Li„ci.:io. Albany delegacija nuo Indus-i

i Susirinkimas buvo rimtas ir, i tJrinės Batsiuvių Unijos, nuok 
nes |galima sakyti, eptuziastiškas. j Metalistų Unijos, skalbėjų iv

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

■ Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILAIKĘ PERSITIKRINSIT
• Pabandykite!

, SAVININKAI MARČIUKAI 
I

417 Lorimer Street; “Laisves” Name
Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad. perkėliau savo studiją 

naiijon vieton, 
[iff numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo* 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadwayirylės. Rodos, iki šiam laikui rių. 

I Brooklyno kriaučiai lygiečiai 
BROOKLYN. — St. A. Kot-i tą kvotimą išlaikė. Buvo lai- 

| kowski, valdytojas (pilot) ne-.
laimingo lėktuvo, kur pereitą 
sekmadienį žuvo trys jo drau
gai, randasi ligoninėj ir rau
da, gailėdamasis jųjų. Jis sa-! 
ko, kad 1,200 pėdų augštumoj į 
atplyšo audeklas nuo lėktuvo) 
dešiniojo sparno; 
da, 
me kristi ir veikiausia žūti.
Jiš giria savo draugus už vy- kyti. lokalo reikalus taip, kad 
riškumą ir drąsą mirties aky- šie reikalai būtų pirmoj vie-

Trys metai atgal', L. Prusei- 
ka antras pranašas Atsirado, 
kuris per savo kelis .pasekėjus 
bandė Lygą suškal^yt'i.' Jis pa
reiškė,, kad senoji ly’ga) mirė, 
o naujoji užįimę, kuri po jo 
vadovybė susišaukė kelis na
rius į Lietuvių Gimnastikos 
Kliubą ir atgiedojo gadžyikas, 
Kad Lygos jau hėi^a, kad ant 
jos griuvėsių įšikuria nauja* 
lyga. Bet to pareiškimo ir už
teko. Vienas kitas pasitrau
kė nuo' Lygos, bet nesutapo ir 
su p. Pruseika, kuris savo 
koncertams tikietus išnešioja 
pas kontraktorius ir parduoda 
juos. Kriaučiai žino, ką tas 
reiškia, Luomet jie diena die
non su4 darbdaviais turi kovoti, 
o naujasis pranokėjas išskės

kai, kad jie 1925 metais ta
po dešiniųjų sumušti ir' veik
lūs mūsų nariai suspenduoti. 
Tūli atgiedojo lygiečiams ga- 
džjnkas ir amžiną Atilsį, bet 
vargšai apsiriko.

Lygiečių darbininkiškoji po- 
ir nuo ta- j zicija vėl paėmė viršų lokale 

mes manėme, kad turėsi-; ir šiandie privertė dešiniuosius 
skaitytis $u jais rimtai ir tvar-

unijos organizatorių Morrisą
'Langerį, streikierę Natalie,Bo
lero; o šių metų balandžio
mėnesį padarė kruviną užpuo- rinkimas įvyksta šiandie, lap- 
limą ant paties Siuvėjų Indus-, kričio 16 d., “Laisvės” sve- 
trinės Unijos centro ir nukovė (tainėje, 46 Ten Eyck St., 8 v. 
kailiasiuvį Harry Gottfriedą. j vakare.
Tačiays NRA teismas juos ne-f Visi nariai ir narės, būtinai 
teisia už žmogžudystę, o tik Į dalyvaukite, neš yra daug 
Už “paprastą užpuolimą.” Iš svarbių reikalų aptarimui, 
antros pusės gi, įkaitina tei-j .Sekr.
IT"'-'" =■•••" " ' 1 .. ■ --r-".- —4^=1

2:15 P. M. — Health Talk 
4:30—News Digest 
7:15;—News Dramatization 
8:15—Argentine Orch.
8:30—Metropolis—Drama 

10:00—Orchestral Gems 
11:45—Jerry Lester and .

Gentili, Songs

WEAF-^660 Kc
10:00 A. M.—Variety Musicale 
ll;3O—UĮ S. Navy Band ‘ ' 
12:30 P. M.-*-Olrčhestral Concert > i
2:80—Russian Choir; . . ; r , Įį
3:00—Fręm. London; Is America

Calling?—Burlesques of Amer
ican Entertainers '•

4:00—Thręe X Sisters, Songs; : 
Male Chofus

4:30—PucciniV Opera Gianni Schic- 
chi, by Juilliard School 
Music i ) . >

6:30—Associated Glee Clubs
New York \

7:00—Mountaineers Music ' . i 
7:45—The Goldbergs—Sketch 
8:00—Vallee Ofch.; Soloists 
9:00—Captain Henry ''Show Boat:

Charles Winninger; Lahny Ross, 
Tenor ; * ' '

10:00—-Whiteman Orch.; Deems Itiy.-
lor, Narrator ' . , 
11:00—Frances Alda, Soprano

WOR—710 Kc

7:00—Aruos. ’n’\
7:45—Mari/ Coz

’ 8:3c1—Advintūres
Herman Bundeshn

8:45—Revelers* Qua^et

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

802

O

T erzamo Paliuosavimo
BROOKLYN. Šiandien

t

. STANLEY, ADOMAITIS
49 Columbus Str., 1 ’ 'BriookJyn, N. Y.

231 ’Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vol. ii ryto

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y
U’ / - t Near Manhattan AVeniiė 

' . . t ; ' E

■Ml

t H

Long- Island 'City’je bedar
bis James jMadden, 55 metų 
amžiaus buvęs mechanikas ga- 
SO jišvęziotojas, atėjo į, polici- i Bridge Plaza Workers Kliube 
josz stotį ir paprašė, kad jį 

i areštuotų, 'kaip valkatą. Pas- 
kui jam buvo duota 'pasirink
ti, kiek, laiko jis norėtų būti' 
kalėjimo prieglaudoj, žmogus 
pasirinko šešis mėnesius, ir li
ko pastatytas prie sunkaus 
darbo Welfare Island kalėji
me. » j

K a p i t alistiniai laikraščiai 
apie tai rašo, kaip apie “lab- 
darišką” teismo pasielgimą,

rius pasitinkamas.
frontas L. Pruseikos su kon-
traktoriais, tai jau ne bendras Masmitingai Delei Athos 
frontas su darbininkais.

Vadinasi, Lyga yra organi
zacija, kuri kovoja su viso
kiais darbininku priešais, kur 
jie pasireiškia,' ar tai kriau-’ vakare yra penki protesto mi.- 
čiu lokale, ar už lokalo ribų; I tingai delei apgynimo Athos

Kriaučių Lygos vakarėlis ^erzamo. Prieš jį padarytas

NOTARY 
PUBLIC

Konstancijos Menkeliunintės 
i, Baritone' Operetiškas Koncertas

WNYC—81 Kc' i' '
L i ■ ■ • r (

of

of 10:30 A. M. — Information Bureau
11:30—Educational ^Talk ‘ ,
11:45—Electricity: A. Healing Agent

Dr. H. Goodman
12:80 P. M.—Stan Lee, Guitar
5:00—Dangers of Pneumonia—Dr. valiauskaitė* Adelė Valatkiu- 

tė, Amelija Mickunaitė ir Fra-> 
nas Stankūnas. ‘ ■

Taipgi bus sulošta Opera 
Know Cavalleria Rusticana. Operos 

lošime dalyvaus: K. Menkeliu-

Į T.erzani nušovė ' priėšfašistini j 
studentą A. Fi’erro, kuomet! 
vyriaūsybei yra puikiai žino- 
ma, kad tą žmogžudystę pą- 
darė fašistas^ O Tet'zani yra 
smarkūs kovotojas prieš fa,- 
šizmą.

Vienas ,mitinąs (įvyksią &a- 'Jotice' >8 'hereby « ’ven that License No. 
hnr tT.vrndm 5 nn lYinm - M Q77 A? 11 N- Y- B-13901 has been issued’ to the Dor Lyceum, po num. IJ/I <t^I ,under8igned to sell beer and'wine at retail 
Qf • kitnc HI 1 1 Fifth Avn undęr Section 76 of the Alcoholic Beverage P ’’ Olli riltn AVe.,| Control Law įt: 49 <jo|utn-buB Street, Brook-
Brooklyne. Kalbės Arturo Gio- 1>o con9up,e<? uv°n

■ i f suju piemiscs,

vanitti ir kt. * - z

f

Abbott Allen
WABC—-860 Kc

11:15 A. M.—Cookery Talk
2:00 P. M.—The Psychologist

Says — Dr. Arthur
, Payne
' 2:X5—-Comedy anti Songs

4:00—Beneath the Skin—Dr. H. I.
Strandhagen

5:15—Gypsy Ensėrhbte ,
8:00—De Marco Girls;2 Frank

Sherry Tenor < r

10:00—Saxophone Quartet »

Frank

, 9:00 A- M.—Eton Boys Quartet 
11:45—What You Should J

About X-Ray—Dr. William H. 
Meyer, N. Y. Post 
Medical School

3:00—Metropolitan Orch. 
3:30—Mental Hygiene 
A:3Q—(News Flashes 
6:45—Little Italy—Sketch, 
9:15—Kate Smith, Songs; , Georgė

- Gershwin, Piano; Harry Rich
man, Songs; Helen .Morgan, 
Songs; Morton Downey, Terror; 
Renard and Daly Orchs.

10;30—News Bulletins

Graoųate niutė-r-rolėje Santuci;
:Barabria—tenoras—rolėje Al- 
fio; Isotta O.dierna—mezzo so
pranas rolėsę Mamma Lucia ir 
Lola. Mąestro Oddone Som.r 
movigb -^- operos direktoriui. 
Konce^tę piapis^s J’etrpvąs.,

Po koncertui šokiai, p^n&a 
5.0c., 75c.. ir $1.00. ; (

operos direktoriui

. ‘ I. ■- • t ., ! . • ’ ■ ! . ■ ' I ; • I į > t .-I

Phone, EVergreen 8-9130 , ' .Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS 
’ ' 1 , - r - r t

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

• - c ' - ■ , • r

Welding-Straightening-Body Work-D u co Spraying.
All Worlc Guaranteed. Towing Day and Night

h UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
’ ' MŪSų (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA

‘ .PASIUNČIAM (. KUR. KAM REIKIA. TURIM, PRIVATIŠKĄ , 'i.' 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI.,TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI.* DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

< • VISAIS 'TAIS REIKALAIS KRE1PKITES (, MUS, O MES 
JKUOGERIĄUSIAI PATARNAUSIM.

4 MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS 'NIEKAD NEMIEGA.

OR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

t Williamsburghe:
2b2 Berry St, < Brooklyn, N. Y.

* arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 ŽM 4 kas dien. se redo m s ir sukatoms 
nno d Iki T:10 vai. vakarais.'

FLATBUSH OFISAS 
2228 Avenue J 

Kampas I. ttrd St.




