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Pasmarkinkime Vajų.
Japonija ant Molinių

Kojų.
Sovietų Atsiekimai.
Milžiniškas Progresas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Darbininkai • Visų šalių, 
Vieny kites! Jūs Nieko 
N o p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Mūsų vajai už dienraščius ir ! r ~ 
ALDLD naujus narius neina | 273-
kaip reikėtų. Gauname naujų 
narių ir skaitytojų, bet nepa- ! 
kankamai. Prie didesnių pa- ' 
stangų būtų galima daug dau
giau gauti skaitytojų. Ištisa 
eilė miestų dar vis neišsijudino 
į* vajaus darbą. Kodėl draugai 
ir draugės ląukia?

Eikite stuba nuo stubos pas 
savo pažįstamus lietuvius dar
bininkus ir kalbinkite juos skai
tyti mūšių spaudą ir stoti į or
ganizaciją.

FARMERIŲ KONFERENCIJA REIKA
LAUJA VALDŽIOS PANAIKINT SKOLAS
Daug Farmerią Dalyvauja Konferencijoj, Kurie Buvo Areš

tuoti Laike Streiko. Ūpas Geras, Nacionalis Veikimo Ko
miteto Sekretorius Lem Harris Davė Gerą Raportą
CHICAGO, Ill. — Farme- valstijos, buvo areštuotas, o 

irių konferencija prasidėjo dabar jisai paleistas po 
i su geru ūpu ir karinga at- $2,500 kaucija ir dalyvauja 
Imosfera. Nacionalio Veiki-( konferencijoj. Tai parodo, 

pasitenkinimas viešpataujančia mo Komiteto seekretorius, kad jauni ir seni farmeriai 
Valstiečiai badauja. Lem Harris davė raportą ir kovoja. 

. farmeriai 
turi veikti ir kaip kovoti 
prieš dabartinę padėtį, kuri i 

Pravdo- jau nepakeliama. Jisai sa- ■ 
je“ tilpo du pamatiniai straips-į kė, kad farmerių skolos, 
niai apie vidujines kovas Japo- morgičiaų taksai, raudos tu
ri i jo j e. ,

Japonijos imperializmas pla- į 
čiai švytruoja kardu ir provo- j 
kuoja karą. Bet pačioje Japo- ' 
ni joje’yra didžiausias masių ne- .

tvarka. Valstiečiai I
Darbininkai kovoja. Su polici- pasiūlymus, ką 
ja susirėmimai darbininkių ir 1 - -
valstiečių. Atidengtas revoliu
cinis judėjimas armijoje, karo 
laivyne ir orlaivyne. “1_____

Neužilgo mes pateiksime “Lai
svėje’’ ilgą straipsnį apie Japo
niją. Mūsų skaitytojai susipa
žins su ten esamomis sąlygo
mis, nes kapitalistų spaudoje to i 
nerandame.

Spalių 16 dieną vien Tokio 
miesto universitete Japonijos 
imperialistai areštavo 362 stu
dentus, kurie yra kaltinami ko
munizme. Per Visus šiuos me
tus Japonijoje yra areštuota 
darbininkų, valstiečių ir studen
tų net 10,000 ir visi jie kaltina
mi komunistų-propagapdęje. Tas 
parodo, kad Japonijos imperia
lizmas laikosi- ant molinių ko
jų. * :

Balti ir negrai farmeriai 
i dalyvauja iš North Caroli
na, Arkansas, Naujosios 
Anglijos, Nebraska, Mon
tana, Dakota, California, 
Idaho, Wisconsin, Minneso
ta, Michigan, New Jersey ir 
daugelio kitų valstijų.

Savo raporte Harris pa- Į 
žymėjo, kad tos kalbos apie 
paskolas ir kai kuria valsti
jų moratorium įstatymai, į 
kuriuos jos priėmė, nieko 
negelbėjo farmeriams. To-

ri būt panaikintos, nes ki
taip farmeriai negali išsi
versti iš dabartinės padė
ties.

Farmeriai sveikino Harrį 
ir užgyrė tuos reikalavimus. 
Daugelis farmerių dalyvau
ja konferencijoj, kurie daly
vavo dabartiniame farmerių
streike, kaip kurie jų buvo del Amerikos farmeriai tu- 
areštuoti. John Rose, 68 ri organizuotis ir vesti tik
inėtų farmerys, iš Michigan ra kovą prieš išnaudotojus.IŠ LIETUVOS

Nesu gauna Pavojingą 
Plėšiką

Lietuvos kriminale polici-Sovietų Sąjungos ne tik at
siekta ekonominiame fronte di- . v. . . „
dėlių pasisekimų, apšvietos sri- sužinojo, kad Žemai
tyje, oro studijavime ir 1.1., bet jtijoj veikia labai pavojingas 
ir povandeniniame darbe. Spe- ; ir baisus plėšikas Riekus, 
cialė komisija laivų traukimui • Sakoma, kad jisai nužudęs 
išgelbėjo ledlaužį “Molygin”, iš- |įr fcun j gardžių. ’ 
traukė Finijos užlajoje subma- 1 
riną “No. 9”; Ladogos ežere iš
traukė garlaivį “!

Tas Riekus jau buvo ir-
‘ ‘ ‘ į “Krestintern”; kalėjime, bet iš jo pabėgo.

Juodosiose jūrose—garlaivius Jisai veikia ne vienas, bet su 
“Charkov” ir “PotjęmkM”. talkininkais ir yra gerai ap- 
Kaspijos jūrose ištrauktas gar- siginklavęs.
laivis “Stenka Razin”. Balto
siose jūrose išgelbėti garlaiviai 
“Kola” ir “Alkaid”. O paskuti
niu laiku ištraukė ledlaužį “Sad
ko”. Dabar gi ta komisija ren
giasi prie ištraukimo ledlaužio 
“Iva> Susanin.” Kaip matome, 
SSSR žengia visais frontais pir
myn.

Sakoma-, kad 
policija jau sugavo tris jo 
gaujos talkininkus. Būtent: 
Kazį Laurinavičių, Kazį 
Buoginą ir Kazį Kairį.

Per tris mėnesius Riekus 
su savo* talka padarė 18 plė
šimų. Labiausia bijoma jo, 
kad jisai plėšia ir kunigus

pasimokėti, todėl varžytinė
se pardavė jo arklį\spalio 23 
dieną.

Matomai, kad tas kunigė
lis yra labai išlaidus, kad 
išleido geriems laikams vi
sus bažnyčios mokesčius, 
Tad. valdininkai pardavė jo 
arklį. Bet .pirkikas grąži
no kunigui arklį.

- Tačiaus Kauno laikraš
čiai latįai mažai rašo apie 
kaimiečių ir biednuomenės 
rakandų ir ūkių pardavi
mus, nepaisant, kad jų yra 
daugiausia.

Sudegė Trobesys su Gyvu
liais ir šeimininke

PABERŽIAI, Biržų vals.
—Spalio 24 d., 9 valandą va-

?!

Artinantis žiemai, Sovietų 
ledlaužiai “Krasin,” “Sibiria- 

kov”, “Taimyr”, “Rusanov”, 
“Lenin” ir kiti, veikia Baltosio
se jūrose, pravesdami garlai- t 
vius per ledynus. ... . , p , ,

Leningrade laivų budavojimo 
fabrikas nuleido naują garlaivį 
“Maksim Gorkij” vardu, kuris 
turi 8,90Q tonų įtalpos., >

Kirgizijoje/» Kan-Tergi kai
nuose, atrasta nauji aukso plo
tai. Mokslininkai sako, kad 
aukso randasi išilgai 50 kilo
metrų ilgį.

Kramatorskas. fabrikas paga-' 
mino kreiną (keltuvą)/ kuris 

a gali kelti 220 tonų, šie krei- 
nai bus geriausi pasaulyje.

kare, sudegė Paberžių kai- 
<mo gyventojos Emilijos Ta-

Sovietų Sąjunga atidaro nau
ją oro liniją tarpe Vladivosto
ko ir Kamčatkos. Ta.linija tu
rės 4,670 kilometrų ir bus viena 
iš ilgiausių. Pirmą kelionę at
liko orlaivininkas Domčenko jū
riniu orlaiviu “S-55”.

Fašistai Taikosi su 
Katalikais ĮVAIRIOS žinios I

BERLYNAS. — Vėliausi 
pranešimai sako, kad kata
likų bažnyčia 'jau labai gra
žiai pradeda sugyventi su 
fašistų valdžia. Visi skirtu
mai pranyksta, nes fašiz
mas ir bažnyčia stoja sykiu 
prieš komunizmą ir už dar
bininkų pavergimą.

, ' T:

Chicago, Ill. — šio miesto 
fėrai davė pelno $6,861,888. 
Tik pabudavojimas ir įtaisy
mai kainavę daugiau kaip 
38,699,476 dol.

San Jose.—25 policmanai 
saugoja Holmes namus, kad 
apsaugojus šią šeimyną nuo 
žmogvagių.

SOVIETU SĄJUNGOS IR JUNGTINIU 
VALSTIJŲ PASITARIMAI BAIGIASI

Vėliausi Pranešimai Užginčina Atidėjimą Sovietų Sąjungos 
Ir Jungtiniu Valstiją Konferencijos. Pasekmės Bus 
Greitai Paskelbta; Pripažinimas {matoma

■
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PARYŽIAUS DARB. OR
GA NIZACIJOS KOVO
JA PRIEŠ FAŠIZMU

PARYŽIUS. — Darbinin
kų, socialistų ir net liberalų 
organizacijos Paryžiuje lai
ko priešfašistinę konferen
ciją. Šios konferencijos vy
riausias tikslas, kad pagel
bėti nukentėjusiems nuo fa
šizmo Vokietijoj. Ypatingai 
reikia gelbėti tuos kalinius, 
kurie dabartiniu laiku tei
siami neva už padegimą 
Reichstago.

Gi visas pasaulis jau'žino, 
kad tie draugai nėra kalti. 
Jūos kaltina tiktai kaipo ko
munistus.
--t Dar,, 7 Frakcijos advo ka- 
tai prisidėjo prie universite
tų profesorių, kurie, skai
čiuje 93> išleido pareiškimą, 
kad jde užgiria konferenci
ją kovai prieš fašizmą, Taip 
pat jie pasiuntė Amerikos 
komisijai telegramą, pasiža
dėdami, kad jie kovos už pa- 
liuosavimą Torglerio, Dimit- 
rovo, Tanevo ir Popovo.' f

Londonas. — Anglijos ka
ralius Jurgis reikalauja, 
kad ginklavimasis būtų su
mažinta. Bet Anglijoj ka
ralius jau nėra vyriausias 
valdonas, todėl neina taip, 
kaip jisai sako.

New Yorkas. — Princas 
Michael Romanovas, kuris 
buvo sukėlęs gana daug sen
sacijų apie save, kuomet at
vyko Amerikon, dabar pasi
sakė, kad jisai stojęs už So
vietų pripažinimą. Apie Ru
sijos poniją jisai šakė, kad ji 
buvus “Rusijos odai nuo
dai.”

Camden, NY J.—Čia mirė 
2 metųyXūdiki& tik ; todėl,, 
kad miesto pagelbos virši
ninkas nedavė pagelbos. 
Vaiko motina padavė skun
dą ant tokio miesto viršinin
ko.

PRIESFASlSTINE KOM.i 
ŠAUKIA DARBININKUS 
I DEMONSTRACIJA

Chicago, Ill—Per šį mie- 
i stą traukiniais gabenama 
i degtinė. Sakoma, kad apie 
1437,500 galionų paskleista į 
; įvairias dalis J. V.

NEW YORKAS. — New 
Yorko Komisija Gelbėjimui 
Nukentėjusiems nuo Fašiz
mo Vokietijoj, išleido šauki
mą į darbininkus ir jų or
ganizacijas į deiųonstraciją, 
kuri įvyks pirmadienį, lap-

Istanbul, Turkija.—Ame
rikos kolegijos mokiniai pa
skelbė streiką. Sakoma, šio
je kolegijoje amerikonai 
mokytojai įžeidę Turkijos 
tautinius jausmus.

Darbininkai Įteikė 
Reikalavimus

Plečiasi škarlatina
KAUNAS. — Kauno mie-

• ste pasirodė padidėjęs skar
latinos plėtimasis. Del tos nair arklys, dvi karVėš> ir Komunistų Partijos 2udis^

mulėnienės /buvę po vienu kričio 20; Union Square aiįz- 
stogu daržinė su pašaru 
tvartas ir tvarte buvę gyvu- šią. demonstraciją šaukia

štėje, 11 vai. prieš piet.

ligos reikėjo j uždaryti net 
mokykla “Saule”. m f > 1

Lietuvą ta liga aplanko 
kas 4-5 metai. Sakoma, kad> 
dabartiniu laiku galima 
laukti dar daugiau susirgi
mų ta pavojinga liga.

Pardavė ir Kunigo Arklį
RASEINIAI. — Mokesčių 

inspekcija • pareikalavo iš 
kunigo V. Pacevičiaus užsi- 
piokėti pajamų mokesčius. 
Bet kunigas neturėjęs kuo

f i ■-■Urur rirn Tfi u u

MONTGOMERY, Ala. —

WASHINGTON, D. C. — možius ir formališkumus. 
Vėliausi pranešimai apie So-: Tarpe Amerikos buržuazi- 
vietų Sąjungos ir Jungtinių jos yra daugelis tokių, kurie 
Valstijų valdžios pasitari- norėtų pakenkti pripažini
mus vėl pilni optimizmo, mul Sovietų Sąjungos. Jų 
Litvinovas penktadienio po- tarpe gerai žinomi Fish ir 
pietį buvo šauktas tartis su j Whalen. 
Rooseveltu. j

Kalbos apie Sovietų Są- i 
jungoj pripažinimą vėl ple
čiasi Amerikos valdininkų 
tarpe. Sakoma, kad Sovie
tai bus pripažinti greitoje 
ateityje.

Iki šiol jau aišku, kad 
svarbiausiais principiniais 
klausimais susitarta. Da
bar kalbama dar apie maž-

Tačiaus yra organizacijų, 
i kurios ragina valdžią pada
ryti draugiškus ryšius su 
Sovietais. Moterų Tarp
tautinė Lyga, kurios sekre
tore yra Dorothy Detzer, 
pasiuntė Rooseveltui nuo sa
vo organizacijos laišką, ku
riame raginama valdžią eiti 
prie draugingų santikių su 
Sovietais.

b

ODOS DARBININKAI VAIDININKAI ATSI- 
PASKELBE STREI- I SAKO S U VALDYTI

KA NORWOODE LINČIUOTOJUS
NORWOOD, Mass.—Odos.

(garfearnės) darbininkai pa- Tarptautinio D a r b i n inkų 
skelbė streiką. Darbininkai | Apsigynime advokatai pa
reikalauja pripažinimo uni- j reikalavo, kad Scottsboro 
jos ir algų pakėlimo. I kaliniai ir advokatai būtų

Lapkričio 15 d. odos išdir- apsaugoti. Tame reikalavi- 
bimo darbininkai laikė susi- buvo pasakyta, kad gau- 
rinkimą, kuriame dalyvavo j jos yra sužiniai organizuo- 
apie 300 darbininkų ir vien-1 jama nulinČiavimui Scotts- 
balsiai nutarė skelbti strei- boro jaunuolių ir jų advoka- 
ką, kad kompanija pripažin- kuomet įvyks teismas 
tų N. L., W Ass. uniją. Taip ! pirmadienį, lapkričio 27 d.

bimo darbininkai laikė susi-

pat darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo 25 nuoš.

Dirbtuvę pikietuoti pradė
jo lapkričio 16 d., nuo 5 vai. 
ryte. Darbininkai laikosi 
gerai ir mano laikytis iki 
laimės streiką. Unija ban
dė tartis su bosais, bet ne
galėjo susitaikyti. Todėl 
darbininkai pasirinko kovos 
kelią.

Į tai teisėjas W. W. Cal
lahan ir gubernatorius B.M. 
Miller pareiškė, kad Jie ne
duos apsaugos, kad jokio 
linčiavimo nebus. Vadinasi 
valdininkai nekreipia domės 
į apsaugojimą žmonių gyvy
bės. Laikraščiai atvirai jajj- 
rašė, kad tu, kurie ^ina 7 V 7 O
Scottsboro jaunuolius ir už 
juos liudija, “gyvybė nėra 
apsaugota.”

Tarptautinio Darbininkų.VISAS JĖGAS MOBILI-
7IIAIA DDIFČ n APR Apsigynimo advokatas, J.
LUvJH IIuEd Brodsky, atsišaukia. į darbi-„SOUTH ST. PAUL, Minn. i

—Armours skerdyklų' darT ■ 
bininkai išrinko komisiją iš i PITTSBURGH, Pa.~-Ka- 
21 darbininko, kuri' .įteikė. rin^asis s^rdyklų darbmin- 
bosams reikalavimus. DarT streikas yra pavojuje, 
bininkai skelbią štreiką, jei. PoliciJa dirbtuvių savi- 
jų reikalavimai nebus išpil- nin^al 1 daro visus planus, 
dyti. Jie reikalauja algos kad, streikas būtų sulaužy-

ninku organizacijas, kad 
keltų protestus prieš tokį el
gesį gubernatoriaus ir tei
sėjotrys paršai. Be to, sudegė 

grūdai ir įvairus1 inventor 
rius. ' šeimininkė,- ^bėgelbė- 
dama gyvulius, nebeįstengė 
iš liepsnų apimto tvarto iš
eiti ir kartų su gyvuliais 
žuvo. Nuostoliai padaryti 
dideli. , Gaisro priežastis 
manoma esąs padegimas.

Liko viena našlaitė Palmi
ra Tamulinaitė be motinos 
ir be pragyvenimo šaltinio. 
Nukentėjo ir dirbęs jai že
mę pusininkas, kurio taipgi 
sudegė arklys, pašaras, grū
dai ir ūkio įrankiai. •

riktas/ kalbės d. Krumbein 
ir kiti kalbėtojai. Paskiabs 
demonstracija maršuos prie 
Vokietijos - konsulato, 17 
Battery Place. Visi darbi- pakėlimo po 10c į valandą/ tas*
ninkai raginami dalyvauti panaikinti kavalkų darbo 
šioje demonstracijoj. Tai sistemą skubumą.
bus protestas prieš Vokieti-
jos fašistus ir reikalavimas NUpigin0 Važinėjimo Kainas 
ta n I m Irnwiiniania izn_ M w *paliuosuoti komunistus, kū
rins
Vokietijos teismas.

teisia fašistinis MASKVA. — Sovietų Są
jungos organizacija, kuri 
tvarko turistų reikalus, pa
skelbė, kad iš Maskvos va-

“D W.” Redaktorius 
WashingtoneStreiko komitetas sužino^- 

jo, kad dirbtuvių savinin
kai su policija ' ir valdžia 
bendrai bando bjauriausius i WASHINGTON, D. C. — 
Lvirina cT vai v; avine Ti« i “Daily Workerio” redakto-

rius, Clarence Hathaway, 
Washingtone iškėlė Vokieti
jos fašistų agentų darbus 
Amerikoj. Dokumentais įro
dė, kad Hitlerio valdžia ir 
čia, Jungtinėse Valstijose, 
turi savo žmones, kurie yra 
labai artimi valdžiai.

Bet valdininkai mažai 
kreipia domės į tuos žmo
nes, nes jie yra tų valdinin
kų draugais.

būdus prieš streikierius. Jie 
paskelbė laikraščiuose, kad 
pikieto eilėse likosi sumuš
ta viena mergina, todėl, tuo 
pagrindu, jie mano išimti 
drausmę (injunction) pikie- 
tuoti.

Policija taip pat padarė 
atakas ant pikietuoto jų ir 
daugelį darbininkų sumušė. 
Tačiaus darbininkai laikėsi 

į gerai ir kovojo prieš polici-

Washington, D. C; — So
vietų Sąjungos pripažinimas1 žinėjimas į Tolimus Rytus 
jau arti. Iš senos valdžios 
ambasados namo jau kraus
tomi daiktai kiton vieton. 
Sakoma, kad ruošiama na
mas del Sovietų valdžios at
stovybės.

metais rugpjūčio mėnesį. Rau
donosios Armijos sportininkai 
atlaikė konferenciją, dalyvau
jant komąndieriui ir Vorošilovo 
pagelbininkui* d. S^S. Kamene- 
vui. Jie nutarė energingai 
rengtis prie pasaulinės sparta
kiados. ■ '

ir Persiją, žymiai nupigin
ta. Tad bus daugiau progų 
svetimtaučiam ir vietos dar
bininkams keliauti į Toli
mus Rytus—Vladivostoką ir 
kitur.

Kane, Pa. — šioje apie- 
liiikeje puolė gana daug 
sniego, 
prisrilgę 
rio<

kad 
sto-

Apskaitoma, 
net 27 colius

Sovietų Sąjunga energingai 
rengiasi prie pasaulines sparta
kiados, kuri įvyks ateinančiais
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Kuomet karo paliaubos buvo padarytos, tai Grigaitis patį pastebėjau ir “Najijie- 
surikor i nose.” Bet abu laikraščiai

Kiekvienas protaująs žmogus sutiks su mumis, kad paklup- ■ garbina patį Petrauską! 
, dymas Vokietijos militarizmo yra didžiausia geradarybė žmo- i žmonės, kur Jūsų logika?

. .. . . . i Nesijaučiu nusikaltęs ju-
Sitaip ramino (mulkino) lietuvių menševikų vadas savo kad mokinausi Ma-

skaitytojus ir pasekėjus. Jo broliai Vokietijoj—savo pa- no repertuare ir kuomet bu- 
sekėjus ! ., , vo “Internacionalas.” Pėt-

Penkiolika metų atgal “Naujienos” neva pavidale raugkas reikia žinoti tuo.
skelbimo saukė savo skaitytoms: . , _ , ,J J ; met buvo musų chorų moky-

Mes pilame savo žemiškus lobius už tuos, kurie yra dieviš- ! tojas. Tuomet, beje, nepa
sakė nei žodžio prieš tai nei 
Grigaitis, nei Prūseika. Na,

kais... Taigi, kaip tu rašysi savo vardą šiandien ant pasira
šomosios Laisvės Paskolos blankos, tai tavo ranka išpils tą 
žemės turtą, kuris, sugrįždamas, atneš keturgubos Dangaus lo-

vo “Interųacionalas.” Pet-

biųs, gyvastį, laisvę, ir laimę, ir padėką nuo žmonių, išgelbėtų 0 skaitėsi judėjimo (L- 
nuo vagystės ir nuopuolio... Pirkite Suvienytų Valstijų vai- Į SS) vadais. Priešingai, 

jPrūseika nuolat skaitydavo
• Įmano tą darbą pliusu. Bet 

kuomet žmogus politiniai iš
sigimė, tai jis turi išrasti 
ką; nors! > ■į !

e^gystės ir nuopuolio..
džios bondus... (“Nauj.” už rugsėjo 26 d., 1918).

Arba“ ’X
Pirmyn! Pirmyn! Pąmirštant sprogstančius šrapnelius ir 

nuodingus gazus, kuriame jiė pasinėrė kiekvieno muskulo jiega, 
kiekviena proto dalele, su tik yiena—kariaut ir, lairpėt-’*5- ^es 

tiirirrie frarodyti kare pasiutusiam hunui, kaip Amerikos žmo
nes petis-petin eina pirmyn, nesulaikomi, prie, pergalės... Mes 
turim dirbt, čėdyt ir skolint šu vienintele mintimi.—kariaut ir 
laimėt. .. Stokim su visa savo širdimi. (Nauj.” už spal. mėn.
12 d., 1918).'
Šitaųkšūkąvo ir rėkavo penkiolika metų atgal žmogus, 

pagautas baisaus kvaitulio, kuris dabar skelbia, kad “pa
saulio karą stambusis kapitalas panaudojo pasipelny
mui! ' • /

Penkiolika metų atgal Grigtitis, niekindamas bolševi- daryti.
,kus, kaltino juos del to, kad jie nenori kariauti, o šian-i
dien jis rėkia, būk bolševikai esą didžiausi karo šaliniu-1 Drg. D. M. Šolomskas ga- 
k<įi! , , mina įdoi/nų straipsnį6'apie

Penkiolika metų atgal jišTragino žmones kariauti, rem- esamą padėtį Japonijoj, 
ti karą, aukoti jam, o šiandien rėkia, kad tas karas buvo Greit jis tilps “Laisvėje 
naudingas tiktai stambiam kapitalui, bankieriams, fabri- • 
kantams, ir maisto spekuliantams!

Jis remia tą patį kapitalizmą, ant kurio dar nenudžiū
vo kraujas, išlietas milionų nekaltų darbininkų pereitam 
kare! x

Remdamas kapitalizmą, kovodamas prieš darbininkų
. ruošti

Vakar dienos “Laisvėje” 
draugai matėte d. V. Kapsu
ko keletą klausimų p. Tys- 
liavai. Klausimai labai 
svarbūs. Išrodo, kad jie bus 
.sunkūs ponui poetui nuryti. 
O jis turės ką nors su jais 

Mes jį priversime!

Lapkričio 11 d. suėjo penkiolika metų nuo pasirašymo 
pasaulinio karo paliaubų. Tas svarbus įvykis buvo at
žymėtas beveik kiekvienam laikraštyj. Lietuvių menše
vikų organas Naujienos’! išėjo, kalį ir paprastai, su 
“mokslišku” straipsniu, pirmiausiai, žįnomą, kertančiu 
Sovietų Sąjungai. Paskui p. Grigaitis sako:

Pasaulio karą stambusis kapitalas panaudojo pasipelnymui.
Kuomet milionai kareivių liejo kraują “už tėvynę" mūšių lau- 
kuose, tai bankieriai, amunicijos fabrikantąi ir maisto speku
liantai krovėsi lobius. (“Naujienos” 
Malio kuršy vos. —R. M.)

Abu p. Grigaičio sakiniai verti 
Jie,, reikia pripažinti, yra teisingi,
pažiūrėti į tai, kada p. Grigaitis pamatė tuos “stebuklus.” 

'Reikia pasakyti, kad penkiolika metų atgal jis agitavo 
tuos milionus kareivių eiti į imperialistinį karą ir ka
riauti už stambaus kapitalo interesus; Grigaitis rėmė im
perialistų suruoštą pasaulinę skerdynę! ‘

Tuomet ėjo didelė kova tarp menševikų ir bolševikų 
(Amerikoje šių dienų komunistai tuomet vadinosi kai
riaisiais socialistais, o Sovietų Sąjungoj jie vadinosi jau 
komunistais). Bolševikai, atsimenam, visur kėlė obalsį 
karas karui, kviesdami darbininkus ir kareivius nesižu- 
dyti, nekariauti vienos šalies kareiviams prieš kitos, bet 
atsukti savo ginklus prieš kapitalizmą, prieš tuos, (ir jų 
sistemą), kuri, surengė karą. O menševikai, kuriuos valdomą kraštą—Sovietų Sąjungą—jis padeda 
pas lietuvius vadovavo Grigaįtis, šaukė darbininkus ir naują imperialistinę skerdynę, daug aršesnę, daug bai- 
kareivius žudyti Vokietijos darbininkus; gi Vokietijos J sesnę, daug pražūtingesnę, negu penkiolika metų atgal!

Žinoma, tai ne jis vienas tai daro—tai mokslas ir tak- j 
tika visų menševikų lyderių, visų social-fašistų, prade- pagarsėjęs kumštininkas sun-

. Tai buvo pa
mylėtas jaunuolio sportas ir

. Bet ne
laboji liga pakirto jaunuolį.

Dobilaitis i.jau buvo bepra-' 
dedąs eiti geryn, bet šiomis 

i “pagavo” šaltį ir iš

Beje, neužilgo tilps eilė 
nuodugnių straipsnių apie 
padėtį Lietuvoj.

R. M.

WATERBURY, CONN

Perdaug Neąpsižiūrima

menševikai (su šeidemanu galvinyj) ragino darbininkus | 
skersti Franci jos, Amerikos ir kt. talkininkių šalių dar
bininkus. . . , .

Milionai ir milionai darbininkų buvo paklota tam, kad 
stambusis kapitalas ir įvairūs spekuliantai galėtų krau
tis lobius! • * . > i > - .; /:

Grigaitis piktai puolė tuųmet bolševikus; * Prirašė jis 
špaltų špaltas, teorizuodamas ir gindamas menševikų 
poziciją, ir smerkdamas bolševikus. Girdi, bolševikai 

absoliučiai (be atsižvelgimo)' priešinosi karei ir stojo už taiką 
kacį, ir čia dar taip. Neišlavinto proto žmonės šitokį jų elgimąsi 
skaitė socialistiškos ir revoliuciniškos taktikos idealu; bet iš- 
tiesų tai jisai buvo visai prastas socializmo ir revoliucijos 
žvilgsniu.

Grigaitis buvo, mat, “išlavinto proto”, tai jis skaitė 
imperialistinį karą “socializmu” ir “revoliucija”. Todėl
kas stoja už taiką ir čia dar taip, ta§ atmeta sąlygas, pagal 
gurias taika turi būti be aneksijų, be kontribucijų ir su tautų 
apsiprendimo teise. O kas atmeta tas sąlygas, tas padeda im- 

| perializmui,—ką Rusijos bolševikai ir atliko.
L S' Ten; pat:

[ Kaip tik tarptaųtišku žvilgsnių tai bolševikiškoji taktika ir 
I pasirodo visame savo pragaištingume! Jos tendencija yra rem- 
Į ti atsilikusias šalis prieš progresyviskas ’ šalis, autokratiją
Į prieš demokratiją, imperializmą prieš socializmą. (Visos ci-
I 4atoS iš “N.” už spalio 19 d., 1918.)

Reikia atsiminti, kad šitaip Grigaitis rašė, kuomet tal
kininkai mušė Vokietiją ir jau buvo pasiuntę savo armi- 

[ jas į So v. Rusiją (Archangelską) ir ją bandė sunaikinti.
Tąjį Anglijos, Francijųs, Japonijos, Amerikos, Italijos ir 

t kitų imperialistų žygį Grigaitis skaitė “socializmu”! (Vo
kietijos ir Austrijos menševikai, priešingai, skelbė, kad 
centralines valstybės kovojančios už “kultūrą” ur “socia- 

[ lizmą”). “Nauj.” už spal. 24 d., 1918, Grigaitis net pa
reiškė, būk “parlamentarinę tvarką- ^Vokietij ai davė ge- 
nerąląą Ęoch (talkininkų vyriausis .komąnduotojas)...” 

r Tai buvo pasakyta,, dar prieš nuvertimą kaizerię, ’ kuo
met Vokietijos kaizerinė valdžia įvedė menkų parlamen- 

l'tftfipių reformų. ' j ' >
Apsikabino Grigaitis Wilsono 14-^ą punktų visom ke- 

' turioin. F4----
buvo Grigaičiui' “mažų tautų vaduotoju” ir net 
liticionierium.”

OI

Stambaus kapitalo reikalų gynėjas Wilsonas 
“revo-

Mirė Jack Kelley—Dobilai- 
• tis, 26 m. amžiaus, jau gerai

dant su Šeidemanais, MacDonaldais, Hendersbnaiš ir bai- ki(xio sv°™0;
giant su Grigaičiais, arba vice-versa. ' ---- --

Vieninteliais prieš imperialistinį karą ištikimais kovo-1
tojais priešu penkioliką metų buvo komunist’ai-Vienintė- 
liais ištikimais kovotojais jie pasiliko ir šiandien.

* Dar tebesocialistuoją* darbininkai, pagalvokite apie I dienomis 
tai ir stokite su revoliuciniais .darbininkais. Atsiminki- to plaučių uždegimą, 
te, kad kova prieš imperialistinį karą negalima be kovos 
prieš kapitalistinę sistemą, karų gimdytoją. Kova prieš 
kapitalizmą, iš kitos pusės, negalima be kovos prieš jo 
palaiky to j ą—menševizmą!

R. M.

TRUMPMENOS
“Naujienos” dejuoja:
Lietuvių Dienos komitetas, 

beje, dar iki šiol nėra paga
minęs atskaitos, nes apie pir
mininką nieko negirdėti, o 
komisijos jaučiasi turinčios 
“autonomiją.”

Čia eina kalba apie “Lie
tuvių Dieną”, turėtą Chica- 
gos “Pasaulinėje Parodoje”, 
(kurią pačios “Naujienos” ir 
visa buržuazinė
spauda tiek daug pub 
Garsinti ir traukti iš žmo-1- 
nįų dolerius—visi jie gerai 
susitarė. Dabar, kuomet 
prisieis pasidalinti grobiu, 
ta pati spauda galį ,'pasitą- 
syti už gerklių.

Bimba išvykęs iš Brooklyno. 
Dvi savaites jis vedė darbi
ninkų mokyklas Detroite,, ir, 
tolydžio, keliom dienom nu- i 
vyko į Chicagą. Mokykla ' 
Detroite, rašo jis, buvo pa- j 
sėkminga, kaip skaičiumis 
lankytojų, taip ir turiniu.

Dobilaitis, būdamas 
vaiku, pardavinėjo ' “Laisvę” 
Waterbury ant gatvių ir buvo 
pažangus vaikinas ir užaugęs 
buvo rimtas. Tėvai Dobilai
čiai veik visuomet daly vau j 
darbininkiškuose parengimuo
se ir pritarianti darbininkų ju
dėjimui. Waterburio lietuviai 
revoliuciniai darbininkai ir 
“Laisvės” skaitytojdi apgailes- 
tauj Dobilaituko ir taria už
uojautą tėvams, kurie yra di
deliame nuliūdime, netekus 
mylimo sūnaus.

le vių 
[Vo.

Kaip su kitų mieštų, savi- j 
tarpinio lavinimofi mokyk
lomis? Būtinai''reikėtų to
kia mokykla turėti Philadel-! 
phijoj ir Bostone. Brookly-1 
ne greit prasidės.. Vadovaus 
d. Tauras, o lietuvių kalbos 
pamokas teiks d. Valatka.

Wilsonas, rašė jis, atsisakė vęst derybas su kaizeriu ir jo 
bernais; o Leninas ne tiktai derėjosi su kaizerio bernais, bet ir 
nusilenkė prieš jų diktavimą. Katras jų pasielgė demokratiš- 
kiau, revoliucioniškiau ir tinkamiau? (“Nauj.” už spal. 25 d.,

Po kelių dienų Grigaitis vėl džiaugėsi:.
Tuo būdu karė eina prie galo. Visas tas užkariavimų kalnas?- 

kurį suvertė Vokietijos militarizmas ketveri^ metų kruvjnu 
darbu, baigia griūti. Ir po jo griuvėsiais bus palaidota ne tik-

• tai milionai nekaltų žmonių gyvasčių, bet ir didžiausis tos bai-; 
sios tragedijoj kaltininkas. (“Nauj.” už spalių mėn. 80 d., 
1918.)

Kas tas buvo “kaltininkas,” Grigaitis tuomet nepasakė. 
SCal Jis turėjo mintyje kaizerį, o gal kapitalizmą (!)?

feSet šiandien abu jie gyvi, nes menševikai, Grigaičio bro- 
abu išgelbėjo. I

.Turime net keturis svar
bius prakalbų maršrutus. 
Draugai Milleris, Strižaūs- 
kas .(Straus) ir Dr. Kaš- 

i kiančius dabar* važinėja po 
centralines valstijas. Drg. 
Johnny Orman greit važiuos 
į Mass., kur šiuo tarpu pra
kalbų maršrutą turi draugė 
Sasnauskienė.

Reikia gerai prie jų prisi
ruošti, išgarsinti, sutraukti 
daug publikos, o pačiuose 
susirinkimuose—turėti pa
ruoštos literatūros išplatinj- 
mui. ■

I ■ ' <

Viefias remiąš ’Prūseiką 
žmogus iš Cliff sides sako: 
“Aš nepritariu Prūseikos i 
politikai, bet finansiniai jį 
paremiu, nes man jo gaila. 
Jeigu neparemsime, tai kaip 
jis gyvens?” Tas darbinin-1 
kas pamiršta, kad jis,* rem
damas Prūseiką,... paremia 
prieškūmunistinį judėjimą. 
Jei Prūseika rinktųsi aukas 
tik sau, duonai, verčiamas 
bado, tai gal ne vienas ir ko
munistas numestų penktuką 
ar dešimtuką.

Prūseikos organas dažnai, 
paniekina mane del toy kad 
ąš kadais^ pas Miką Petrau-.

Jau trečih savaitė, kaip d. ską mokinausi muzikos. Tą

K. MENKELIUNIUTE 
DAINUOS PHILADEL- 
PHIJOJ SEKMADIENĮ

Sekantį sekmadienį, lap
kričio 19 d., mūsų žymioji 
dainininkė Konst ancija 

' Menkeliūpiūtė važiuoja į 
Philadelphiją dainuoti. Ji
nai dalyvaus koncerte ir 
prakalbose, kurios bus 
dviejose vietose. Po pietų 
parengimas įvyks Lietu
vių Svetainėje, 928 E. 
tyloyainensing Avė., o va
karę — Muzikaiėj Svetai
nėj, Richmonde,’ .2715 Al
legheny Ave. Pradžia 7 
vai. vakare.

Greta jos bus visa eilė 
kitų gerų ųiuzikos šmotų 
ir prakalbų.

' Philadęlphijos lietuviai 
darbininkai, veikiausiai 
ne tuoj jums teks progos 
išgirst tokią gerą daini
ninkę, kaip d. Me.nkeliū- 
hifitė, todėl visi susirinki
te pažymėtose vietose se- 

' kantį sekmadienį.
(272-27S)

Viename teatre statė vei
kalą, kuris turėjo labai 
prastas pasekmes. Pirmam

Tilė—Todėl, kad jis ap
gaudinėjo mane. Persistatė 
esąs inkstų ir kepenų spe
cialistu, o aš sužinojau, kad 
jis dirba mėsos krautuvėj.

Vienas senas ponas, daly- 
vaudąmas tūlame augštos 
klasės spofto ir arklių lenk-

ŠYPSENOS

Palaukite, gerbiamieji!

Chicago, Ill. Dillinger

Milė—Kodėl tu ‘pertrau
kei savo sužiedavimą su

. ---------- .... , ,U

nominio krizio naštą ant darbi- ’ 
ninku pečių, kad nustūmus juos 
į didesnį skurdą ir va*gą. O 
tokių žinių yra daugybė Chica
go j, nereikia j ieškoti New Yor
ke.

Šeštadienis, Lapkr. 18, 198Š

Mūšų spaudoje, “Vilnyj” ir 
“Laisvėj”, telpa negeistinų ži
nių ir garsinimų, tiesiog nei
giančių revoliucinį Judėjimą. O 
tas įvyksta del draugų neapsi
žiūrėjimo ir nepaisymo krtikos. 
Atrodo, kad kritika, tai tuščias 
burnos aušinimas.

Nesenai drg. Milleris rašė 
apie vieną negeistiną garsini
mą, kuris tilpo “Laisvėj”. “Lai
svės” draugai atsižymėjo pa
kartotinai, kad tokių klaidų' aktui užsibaigus daug pub- 
daugiau vengs. Iš to turėjo pa-1 likos apleido svetainę; gale 
simokinti ir “Vilnis”. Bet “Vii- - .......................
nis’ ’ pasielgė priešingai: vie
toj pasimokinti, toliau nužengė ' 
į tokias klaidas. Iš šalies žiū
rint atrodė sekamai: jei ‘ 
administratorius drg. 
kritikuoja “LaisVę” r

antro akto vėl didelė dalis 
, publikos sukilo. Vienas kri
tikas, kuris buvo žinomas 

“V.” delei savo aštraus lięžuvio, 
. Milleris staiga pakilo nuo sėdynės ir 

už negeisti- su§uk0:
nūs garsinimus, tai kodėl tokia 
kritika priklauso tiktai “Lais- . . .. . . . .
vei?” Tas būna ir su “Laisvės” ; Moteris ir vaikus laiskime 
draugais. Kodėl taip bus žiūri- ■ pirma!
ma' į savikritiką, tai tų klaidų į
nebus galima išvengti, ir savi
kritika neduos jokios naudos.

“Vilnies
Valgytojas (patarnaąto- 

numeryj 258 tilpo j ui restorane)—Jūs garsi- 
tokia žinia, kuri užsitarnauja note, kad šis restoranas bus 1 • 1 1 1 V • 1 • —‘ 1 • i • 1 I 'ne tik bolševistinės kritikos, | 
bet reikalauja pakvietimą drau
gių prie tvarkos, prie discipli
nos. Maniau, kad Chicagos J.V. 
Litkomf. Sub. biuras greitai pa
darys pastabą ir atitaisys mi
nėtą klaidą, bet skaudžįai apsi
rikau. Tas rodo, kad vadovau
janti draugai neseka atydžiai 
savo spaudos, nežiūri į klaidas. 
Už tai daug atsakomingas ir C. 
B. Minėta žinia ttrėjo sukelti 
didelį skandalą visuose mūsų re
voliucinių darbininkų kadruose, 
o .vėliau ir organizacijose, pla
čiai diskusuot tokias klaidas. 
Gi tuo tarpu per visą savaitę 
nebuvo daroma jokių žygių,— 
tas rodo politinį silpnumą re
voliucinių kadrų.

Minėta žinia užgiria NRA. 
“Vilnies” num. 258, 3-čiam pus- 
l^pyj, antgalviu: “Ką reiškia 
mėlynas -ęrelis lange”, skai
tome : ;

“New York.—Savininkas vie
nos valgyklos, kur languose iš- 

mažu kąbinta NRA*emblema (mėly
nas erelis), nemokėjo darbi
ninkui tiek, kiek kode nusaky
ta. Prieš valgyklos savininką 
užvesta byla. Priteisė damokė- Maiklu? 
ti $59.00, kiek buvo nusukęs.” ;

Ar gi bereikia' geresnio už- 
gyrimo NRA? Ne. Jeigu biznie
rius nusuko darbininkui algos 
$59.00, tai darbininkui tik rei
kėjo nueiti į kapitalistinį teis
mą ir pasakyti, kad tu dirbi po 
NRA, ir teisėjas nubaus savi
ninką. Argi taip yra? Kelis sa
vininkus nubaudė kapitalistinis 
teismas 'UŽ nemokėjimą darbi-

' ninkams algos? Argi NRA yra tynių kliube buvo labai rie
tas tikslas, kad pagerinti dar- patenkintas dalyvaujančių 
bininkams būvį? Ne. Prie to, 
pati žinia yra falšyva. Nepa
duoda nei vardo, nei antrašo 
minėto restaurančiko, neigi dar
bininko. Daleiskim, kad žinia 
ir būtų •teisiga. • Argi, vilnie
čiai, nežinote, kad kapitalistai 
vartoja tokias žinias, del to kad 
tųomi daugiau sumulkinus dar
bininkus : tikėkite jūs, darbinin
kai, NRA yra jūsų prietelius. 
Tad,-ar leistina komnis. spau
doj tokias žinias talpinti? šioj 
vietoj tenka labai aštriai pa
brėžti, kad “Vilnies" vadovau
janti draugai yra po » įtaka 
NRA, O tai skaudus •politinis 
kaltinimas. Tas kaltinimas nėra 
tuščias. Jei draugai nebūtų įta
koj NRA, tai tokią žinią netal
pintų, o antra, tai jei ji jau 

ttilpo per neapsižiūrėjimą,-tai ji 
turėjo būti greitai atitaisyta.

'Kodėl gi “V.” negalėjo pa
talpinti tų žirfių, kur darbinin-

po nauja tvarka, o dabar 
matau, kad manadžerius 
yra tas pats.

Patarnautojas—Taip, ta- 
mista, bet jis vakar apsive
dė.

Tūla ponia pagarsino lai
kraščiuose, kad ji įieško 
tarno. Atėjus vienam aplį- 
kantui, ji išdėstinėjo jo dier 
pos darbą.

—Aš noriu, kad atliktu- 
mei visus darbelius apie 
stubą, būtumei mano pa
siuntiniu, niekad man nesį- 
priešintumei, būtumei vi
suomet prisirengęs klausyti 
mano įsakymų.

—Tai tamstai reikalingas 
vyras; o ne tarnas,—atsakė 
jai aplikaritas. '•’ *

jaunų moterų kostiumais.— 
įžiūrėkite į tą jaunuolį,—ta--
rė jis savo kaimynui,—tas.; 
su nukirptais plaukais, ciga- 
retu burnoje, kuris laiko au 
šunes. Ar tai vaikinas ar 
mergina? Negalima atskirt?

—Mergaitė,—atsake šalę 
jo stovintis žmogus. — Tai 
mano dūkti.

—Q, labai atsiprašau.— 
susigėdino senis. Aš niekad-, 
nebūčiau taip atvirai kai- ' 
bėjęs, jeigu būčiau žinojęs, 
kad tamsta esi jos- tėvu.

j —Aš nesu jos tėvu,—pik
tai atsakė ta ypata.—Aš esu. 
jos motina. ' >

Surinko B. E. S.

kus nuskriaudžia NRA? Pavyz- vgl pabėgo nuo policijos, ku-
din, valgyklose. Kur pirmiau 
dirbo 10 darbininkų prieš NRA 
ir gavo rrtokėti po $18 savaitei, 
o dabar gauna tik $14 ir likosi 
tik 6—7 darbininkai, ir jie turi 
atlikti visą , darbą. Penktukų 

-ir dešimtukų , krautuvėse, kur 
pirmiau dirbo 2—3 mergaitės, 
dabar dirba viena. Tie atleisti 
darbininkai ir darbininkės atsi
dūrė į bedarbių eiles, į bado 
nasrus. O tai NRA yrą vyriau
sias tikslas, kad suvertus eko-

ri manė jį pagauti. Šis ra- • 
iketierius pasišalino, apšau- 
dydamas policiją iš mašini
nio šautuVo. •

M. žald.
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Trefias Puslapi!

Iš ALPMS Raštinės

Pas Besiartinantis Karas
Meniškos Nuotrup

naujomis

Vėjelis pučia švelnus, 
Kutena medžių lapelius, 
Pievutė žaliuoja lankoj, 
Visur ramu, gražu gamtoj

Medžių šakos jau nuogos 
Sniegų, užpuolė pūgos; 
Dirvos baltai apklotos; 
Šala, net pyška tvoros.

Telegra- 
Ne taip

Štai vėl saulutė giedri; 
Tai pavasaris jau arti; 
Sniegai ir ledai tirpsta 
Visur žolynai atgimsta.

girdėjome, kad newar- 
gaminsis patys sau vęi 
Tai bus vertimas iŠ So-

Auga įvairūs augalai, 
Pasipuošę platūs dirvonai 
žydi gėlės soduose, 
Dirba žmonės laukuose.

To gi nemato vien tik saumylis 
Ar silpnų jausmų žmogus, 
Nes ištylėti gal tik nebylis 
Arba laikantis tamsoj kitus.

čia pat ant žemės liejasi kraujas— 
Gobšumui galo nėra.
Tik toli, rytuose, kur pasaulis naujas 
Gryna, kaip krištolas teisybė yra.

Rėmėm rusų generolus, 
Šelpiam tankiai Chang Kai-sheką 
Tik sukišom dolerėlius, 
Visos pastangos už nieką.

11-XI-33 
Detroit.

Nežaliuoja nei žolynai; 
Apklojo šalti sniegai. 
Paukščiai skrida svetur 
žiema neivi, tyla visur.

štai laukai vėl žaliuoja, 
Upės, upeliai liūliuoja;
Skleidžia medžiai lapus, 
Girdi čiulbant paukščius

Aštrios viesulos rudens 
Šaldo pa*4ršį vandens, 
Ir šaldo7 neatlaidžiai, 
Iki apkloja upes ledai.

Bet tos dienos jau praėjo,— 
Persimainė visas svietas;
Kiek mes pastangų nedėjom, 
Bet pralaimim prieš Sovietus

Priekalo” ReikalaiGana skrajoti ten, augštumoje 
Kur nieko nėra,
Ar Už' debesėlių, ten tolumoje, 
Kur tuštuma tyra.

Kad sustabdyti šias nedorybes,
Šią niekadėjų gaują,
Tad atsigrįžkim linkui teisybės— 
Steigkim pasaulį naują!

‘ Miškų Darbininkas

Kuboj baisi mums nelaimė: 
Fui! — Sovietais atsiduoda! 
Cukraus fabrikus užvaldė, 
O mums rodo špygą juodą.

čia pasakyta, kaip svarbu 
leidimas naujų veikalų, šią 
savaitę jau mes turėjome iš
leisti vieną vęikalą, bet mūsų 
malšina sugedo, tai ir vėl'daly
kas prasitęsė.

Veikalas “Pradžia” jaū su
statyta ir spausdinama. Bė
gyje savaitės ar dviejų mūsų 
vienetai gaus po porą veikalų 
ir dainų.

žai žino jo draugas,, nes visa Maskva žino, kad 
ta mažiukė Margaret diriguos Filarmonijos 
Orkestrą šiame koncerte.

—Aš ateivys,—atsiprašinėjo ispanas,—tad 
nežinau apie tai.

Ta mergaitė vadovavo apie 12 koncertų ka- 
valkų. Tarpe jų buvo Beethoveno, Rimsky- 
Korsakov ir kitų kompozitorių muzikos.

Kuomet pasibaigė koncertas, tai ta mer
gaitė buvo klausta, kiek ji metų ir kuomęt 
pradėjo mokintis. Jinai pasisakė, kad ji pra
dėjo mokintis muzikos būdama 6 metų. Val
džia jai apmoka išlaidas lavintis muzikos.

Na, o dar randasi žmonių, kurie mano, ka/1 
socializmas sulaikys progresą ir mokslą.

Audra—medžiai linksta 
Vėjai, perkūnija šėlsta, 
Štai ir vėl saulėta, tyku 
Visur ramu, net nyku.

Per Meno Sąjungą užsirašė' 
Sovietų Sąjungos literatūros 
žurnalą, “Priekalą,” Lietuvių 
Darbininkių kuopa Lawren-, 
ciuj. Tai geras žingsnis.

Šį klausimą reikia kelti daž
niau ir aiškiau, kad ne tik or
ganizacijos, bet ir pavieniai 
draugai ir draugės užsirašytų 
“Priekalą.” Šį žurnalą nepa
vaduos nei vienas mūsų laik
raštis. Imkimės to darbo lą- 
biaus.

Taip pat mes norime pasakyti Šiuo raši
nėliu, kad juo daugiau reikia dėti domės į meno 
kokybę. Reikia lavinti, gerinti ir tobulinti 
mūsų meno jėgas. Tada revoliucinis menas 
bus priimnesnis, negu sustingęs ir išsigimęs 
buržuazinis. Socialiai revoliucinis menas ge
resnis. •• •

Daugiausia dabar vaidina, 
tai mažą veikalėlį, “Suiro Tė
velio Nervai.” Tokių viena
veiksmių veikalėliu reikia ga
minti daugiau. Draugai, ku
rie rašo veikalėlius, turi kreip
ti į tai daugiau domės.

Greitai bus gatavas veika
lėlis vaikams, “Mes Alkani.” 
Vaikams veikalėlių ypatingai 
dabar labai reikia.

V..! Bovinas,
Sekretorius.

Vilijos Choras (New Brit- 
aine) turėjo gerą parengimą 
ir prisiuntė 10 dol. Meno Są
jungai, kaipo mokesčius už du 
metu.

Yra ir daugiau mūsų chorų, 
kurie dar nemokėjo mokesčių 
už šiuos metus. Pasiskubin
kite, draugai, su mokesčiais.

Draugai iš kelių vietų tei
raujasi apie veikalus ir dai
nas. Tai gerai, kad draugai 
pradeda veikti.

Štai vėl šviesi giedra, 
Tarsi visad taip yra, 
Štai lietus, žaibai, tamsu 
Užeina viesulą—šiurpu.

Iš Toronto rašo draugas Jo- 
nyla mums laišką. Jisai pri
siuntė ir porą gerų rašinėlių 
—eiles ir dialogą. Tai labai 
gerai. Be to, draugas Jonyla 
rašo, l^ad mūsų kanadiečiai 
draugai mano sustiprinti vei- 
kisią Proletarinių Rašytojų. 
Ką veikia kitos kolonijos?

Dar vienas ‘skaudus įsaky
mas Meno Centrui. Draugas 
Jonyla rašo: “Skubinkite ruo
šti veikalus, nes mes jau bai
giame vaidinti visus. Tenka 
net buržuazinius naudoti.,”

Generolai nugalėti,
Ten Sovietai vis stiprėja.:
Mūsų “narsus” Chang Kai-shekas 
Prieš raudonus pralaimėja.

Radamskiai GrįžoIŠ Sovietą
New Yorko laikraščiai dabar rašo apie dai

nininko Radamskio ir jo žmonos sugrįžimą iš 
Sovietų Sąjungos. Radamskiai buvo Sovietų 
Sąjungoje apie 6 mėnesius laiko. Jie aplan
kė Kaukazą, Ukrainą ir kitas vietas. Da
lyvavo* koncertuose, kaipo daininiiykai ir pa
dėties tyrinėtojai.

Radamskiai labai patenkinti Sovietų Sąjun
gos kultūros augimu ir kilimu. Teatrai, uni
versitetai, mokyklos, operos Sovietuose ku
riama. Visa kultūra pąkilusi apie 300 nuoš.

“Žymiausias teatras pasaulyje, tai yra Tif-

Buninas yra literatinis žmogus tų, kurie ne
teko savo pasaulio 1917 metų revoliucijoj. Jisai 
kalba už tuos žmones, kurie seniaus vadinosi 
augštąja klase, buvo valdonais ir žemvaldžiais. 
Buninas yra kilęs iš ponijos ir save laikė “lais- 
vadvasiu”, gimęs Voroneže.

šis autorius yra “paskutinis poetas ir ra
šytojas iš senosios Rusijos, ponijos”, rašo F. 

’F'Savo veikale “Ponijos Lizdas”, Bunin vaiz
duoja tų žmonių mirštantį, gyvenimą, kurie 
išnaudojo valstiečius ir įgyveno iš svetimo 
darbo, šitas autorius savo kūriniais bando 
pabėgti iš tikrojo gyvenimo. Jo kūriniai 
bando gaivinti tą klasę, kuri likosi nu
versta Spalio Revoliucijos.

' Buninas tūlą laiką redagavo Ukrainoje bal
tagvardiečių laikraštį, o paskiaus persikėlė į 
Paryžių. Iš čia jisai leido visokius šmeiž
tus prieš Sovietų Sąjungą. Džiugiausia Bu
ninas rašo kaipK žurnalistas, poezija ir 
proza yra antroje eilėje. Net tarpe rusų 
baltagvardiečių Buninas yra antraeiliu ra
šytoju. Pirmon vieton yra skaitoma Kupri
nas, Merežkovičius.

Tačiaus Buninas gavo Nobelio Prizą. Jei 
jau buvo skirta rusų raytojui dovana, tai ji 
priklausė ne Buninui, bet Gorkiui.

Iš SOVIETŲ TEATRO AMERIKA 
GALI PASIMOKINTI

Krizis . graužia musų garbę, 
Reikia lenkti sprandą kietą; 
Ir čia siaučia ta bedarbė.— 
Verčia šauktis prie Sovietų.

Jonyla.

Amerikos Imperialistą Bėdos
Buvo dienos mums laimingos, 
Krovėm turtus milionais;
Mūsų doleris galingas 
Buvo viso svieto ponas.

Mūsą Gamta Tai Keista
Mūsų gamta tai keista, 
Būna šilta tai šalta; 
štai apsiniaukus, tamsu, 
Atrodo kartais net baisu.

Newarkie’ęiai vaidina “Ink
viziciją.” Kodėl kitos koloni
jos to veikalo riereikalauja ? 
Gal todėl, kad veikalas nėra 
mažas. Kaip kur neprieina
mas, reikalaująs daugelio vai- 
dylų ? Nerangumus reikia pa
likti.

Tačiaus didesnėse kolonijo
se tą veikalą galima vaidinti. 
Ką veikia Philadelphia? Juk 
tai čia veikalų kolonija. Ta 
tradicija reikia atgaivinti. Me
no darbas reikia pastatyti ge
riau.

Mūsų s<^na negaįi ir neturi galimybės ką 
gero duoti iš buržuazinio meno. Galima duoti 
tik nuotrupas, liekanas. Naujo mes galime 
duoti tik su revoliuciniu menu. Tik čia yra 
naujos idėjos, nauja kūryba.
DEVYNIŲ METŲ ORKESTROS VADOVĖ

* '

Sovietų Sąjunga daro stebūklus. Socializmo 
augimas duoda savo naujus vaisius. “Literary 
Digest” talpina paveikslą 9 metų mergaitės, 
Margaret Heifetz. Ve kaip apie ją kalbama:

Kuomet pakilo scenos uždanga ir pasirodė 
200 parių orkestrą, tai tatpe muzikantų pra
dėjo maišytis ir jauna mergaitė-apie 8-9 metų. 
Vienas ispanas, susidomėjęs, kreipėsi į darbi
ninką informacijų:

—Tai maloni mergaitė. Kas ji tokia?
—Margaret Heifetz, viena iš Rusijos ta

lentuotų muzikantų,—atsakė darbininkas.
—Ant ko ji grajina?
—Pianą, bet ji negrą j ys šią*naktį
—Tai kodėl ji yra tarpe muzikantų?
Darbininkas nusistebėjo, kad taip labai ma-

M.es 
kiečiai 
kalą, 
vietų Sąjungos vaikaių. Me
no Centras jau senai užprašė 
to veikalo kopiją. Bet dar 
negavome. “Wakę up,” drau
gai.

Jei veikalas tinkamas, tai 
reikalinga jį leisti plačiau į 
mūsų darbininkišką visuome
nę. Meno Sąjunga yra cent
ras veikalų ir mūsų muzikos 
gaminimui.

Taigi, keista mūsų gamta;
Ji ne visuomet vienoda,— 
Ar tai vasara ar žiema, 
Išvaizdą maino visviena.

J. J. Butkus

Literatūros Dovana 
Baltagvardiečiai

šių metų Nobelio Prizas už literatūrą pateko 
baltagvardiečiui Ivan Buninui.

Draugas Freeman, “New Masses” redakto
rius, rašo apie šį paskyrimą Buninui prizo, 

<kaipo apie klasinį reiškinį literatūroj. “No
belio Prizas poetui ir novelistui, ir antra
eilių!, kuris nuo 1917 metų karčiai atakavo 
Sovietų Sąjungą, tai reiškia aiškų ' pavyzdį 
klasinio literatūros pagrindo”, sako d. Free
man.

Buninas Amerikoj geriausia yra žįnomas iš 
jo veikalo “The Gentlemen of San Francisco.” 
Rusų kalboje jisai yra žinomas su keliais ver-

lise. Valstybė duoda teatrui išlaidas”, sako 
Radamskis. Teatruose vaidinama net ir tų 
tautelių veikalai ir gyvenimas, kurios neži
nojo, ką reiškia teatras.

PROPAGANDOS KLAUSIMAS

L. D. German rašo New Yorko 
me” apie Sovietų Sąjungos teatrą, 
svarbu, kad jisai rašo. Bet svarbu tai, kad 
German tik ką grižo iš Sovietų Sąjungos ir 
tenais išbuvo 3 metus, kuriuos pašventė te
atro studijavimui.

Dabar jisai apie Sovietus sako: “Taip daug 
yra dalykų Sovietų teatre, kurie veik neži
nomi čia. Tad toks pąsimainymas duotų daug 
pirmenybių mums.”

‘Rusai, kaipo aktoriai”, sako rašytojas, “yra 
gerai žinomi ir jų pažanga kitose teatro sri
tyse, yra labai pastebėtina
idėjomis, išreikimu ir pilna laisve veikti, So
vietų teatras pažengė labai toli nuo paprastu
mo. Jisai tapo veik nauja forma.

Kodėl teatras padarė tokią pirmynžangą So
vietų Sąjungoj? Į tai atsako tas pats rašyto
jas. Todėl, kad čia teatras turi laisvę ir ga
limybes veikimui, kad teatras yra visuomeni
nis. “Dievas teisiama ant scenos todėl, kad 
jisai nereikalingas sutvėrimas-del žmonių arba 
rodoma Jėzus girtas”, rašo German.

Tačiaus “teatras privatinėse rankose, kaip 
kad mūsų, aprubežiuotas skoniu ir individu- 
alo laime, negali turėti reikiamą laisvę pro
gresui.” Tai taip kalba žmogus, kuris patyrė 
Sovietų teatrą per tris metus.

MAINIERIŲ NUMERIS
Visi jau* pripažinome, kad “Laisvės” kon

certe mainierių numeris buvo priimniausias. 
Mums šitas numeris pasako daugiau, negu tiek.

Viena, mainieriai dėvėjo darbines “unifor
mas”. Tai reiškia, kad ne tik šilkiniai pa
puošalai tinką scenai, bet ir darbinės drapa
nos. Kitas dalykas, tai mainieriai dainavo 
visas revoliucines dainas, prie to, dar jie iškė
lė raudoną vėluką. Tai propaganda! Tačiaus 
publika geriausia priėmė mainierių kvartetą, 
o ypač, kuomet jie parodė vėlųkus.

Kodėl? Todėl; kad mainiėriai savo pareigas 
atliko gerai. Jų daina suskambėjo tvirtai, 
ritmiškai, su didelę jėga,—taį sunkiosios in
dustrijos baisas. Jų balsai ir sutartinumas 
nubloškė Aido Oktetą.

Tad reikia padaryti išvada, kad vienutėmis, 
kiekvienas atskirai ir mainieriai nebūtų pada
rę tokio įspūdžio. Mainierių kvartetas galėjo 
padaryti didelį įspūdį tiktai kaipo grupė. Rei
kia daugiau tokių grupių.

Kitas numeris, tai d. Menkeliuniutės, kaipo 
solistės. Kuomet mes kalbame už grupes, kad 
grupėmis geresnius kūrinėlius galima „duoti 
mūsų publikai, tai nereiškia^-kad jau solistų 
mums nereikia. Taip manyti būtų didelė klai-

Paštąrųoju laiku iš chica- 
giečių mes nieko negirdime— 
jie nerašo į mūsų skyrių ir 
nereikalauja veikalų. Muzi- 
kalio veikalo mes negalėjome 
duoti chicagiečiams. Veikiau
sia jie apsieina savomis jėgo
mis.

Na, bet kitam sezonui, tai 
mes turėsime kad ir iš že
mės iškasti gerą muzikališką 
veikalą, kuris tiktų mūsų cho
rams.

Radamskis pradės mokytojauti 
Maskvos Konservatorijoj. Amerikoj dauge
lis draugų žino Radamskį. b

Menininkas. •

Kuomet korespondentas paklausė apie So
vietų teatro “propagandą”, tai Radamskis 
sekami atsakė:

“Kiekvienas rusas interesuojasi apie savo 
šalies vystymąsi ekonominiai ir politiniai— 

k apie politines ir ekonomines permainas. Tai 
ąiškuą kad darbininkai nori, kad tos permai
nos atspindėtų teatre. Amerikonams tai gal 
būtų propaganda, nes jie nesiinteresuoja po-, 
litika, religija. Tačiaus rusams tas yra tik
ras gyvenimas.” *

NAUJA AKTORIŲ MOKYKLA
Nauja aktorių mokykla iškilo su teatro ki- 

< limu. Iš jos jau yra tokių pasižymėjusių ak
torių, kaip kad Haravasr kur jam lygaus nie- 

0, kur nėra. Paskiaus Vasadze, Fouikidze ir ki
tos aktorkos labai gerai pasirodę.

Socialis gyvenimas yra visai kitoks Sovie
tuose.- Svarbiausia, tai kad tenais darbihin- 
ko ir aktoriaus gyvenimas jau užtikrintas. 
Jam negręsia išmetimas į gatvę. Todėl dar
bininkai ir profesionalai jaučiasi kaip ir savo 
tėvynėje.

MOTERYS SKULPTORĖS
& Radamskiai aplankė skulptūros parodą. 
Šioje parodoje apie 70 nuoš. buvo moterų 
darbo/. Moterys artistės yra pagaminusios 

* savo kūrinius iš akmens, bronzo ir kitų me- 
/ džiagų.

Tad menas ir kultūra abelnai Sovietuose 
~ kyla. Todėl ir moteris, kuri caristinėj Ru

sijoj buvo labiausia pavergta, dalyvauja nau
joje kūryboję visame pilnume.

GRĮŠ VĖL Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Radamskis Čia dalyvaus keliuose koncer-

(Dialogas)
(Pasauliniai garsus žurnalistas, Pierre 

Van Paassen, lankydamasis Sovietų Sąjun
goj, turėjo pasikalbėjimą su garsiu Sovietų 
mokslininku, prof. Petrovskiu, Kijeve, rug
sėjo 30, 1933 metais. Čia paduodama vi
sas tas pasikalbėjimas dialogo formoj, kurį 
galima vaidinti.

Uždangai pasikėlus prof. Petrovskis sKai- 
to laikraščius. Po trumpos pauzos įeina 
Paassen.)
PAASSEN (Įėjęs) : Labą dieną, profesoriau 

Petrovski. Esu Europos koresponden
tas iš Paryžiaus, rašau įvairiems libera
liškiems laikraščiams, kaip Toronto 
“Daily Star,” Kanadoje ir panašiems. 
Lankydamas įvairias Sovietų Sąjungoje 
vietas susiįdomavau turėti pasimatymą 
su prof. Petrovskiu.

PETROVSKIS: Sveikutis, labai malonu'su
sitikti su Europos korespondentu. Pra
šau sėstis. (Paduoda kėdę.) Tai kaip 
atrodo,'ar1 mes, komunistai, mokame ge
riau tvarkytis, kaip kapitalistai, ar ne? 

PAASSEN: Turiu pripažinti, kad sovietinė 
tvarka šiuo laiku yra gana toli pažen
gusi. , Mačiau milžiniškus socialistinius 

" atsiekimus, nors dar vis nenugalėti visi 
trūkumai.

PETROVSKIS: Nežiūrint į viską, aš esu įsi
tikinęs, kad kelių metų laike, Sovietų 
Sąjunga bus geriausia gyvenimui šalis 

. visoj Europoj. (Ilga pauza).
PAASSEN: Bet kodėl gi Sovietų Sąjunga9 

Kodėl gi gyvenimo sąlygos bus geres
nės Sovietų Sąjungoje, negu visoj Eu- 

' ropoj ? Iš visko matosi, kad jūs dar toli 
gražu nuo to pertekliaus, ką turi kitos 

'■ ' ' Europos šalys. .
PETROVSKIS:-Ar jūs matote, kas kabo ant 

Europos galvos? Ar jūs nematote, kad 
prie ko tai rengiamąsi, kas sugriaus gy
venimo sąlygas iš pamatų?

PAASSEN: Turite galvoj naują karą, taip? 
Bet kaip Sovietų Sąjunga pabėgs nuo 
jo, jei jis įvyks? Ar ne visi mes paskirti 
žūti, jei karas kiltų ?

PETROVSKIS: Antra imperialistų kovos 
fazė bus tokia karti, ir taip ilgai nusi
tęs, aš bijau, visa Europa bus suminta 

(po kojomis. Šis nuo 1918 metų laikas 
yra tik pertrauka. Kiekvieną šalis 
stiprina savo jėgas antram žygiui. 
Trys, keturi metai atgal, sprendžiamo
ji valanda atrodė labai toli, šiandien, 
prieštaravimai tarp įvairių šalių taip 
užakcentuoti, kad Europa ne slinkte 
slenka prie karo, bet ji pilnu smarku
mu lenktyniuodamasi bėga’ pakalnėn, 
kuri 'veda prie pražūties. Kiekvienas 
tą žino. Bet jei kas pakyla vienoj iš 
Europos šalių ar Amerikoj pasakyti tą, 
'tai būna apšauktas durnium, bolševiku, 
apgaviku, pacifistu ar žmogumi be gal
vos. '

PAASSEN: Bet, vistiek, jūs negalite užgin
čyti, kad Europos žmonės, ypatingai 
Francijos, yra visai priešingi karui. La
bai mažai iš jų trokšta karo. Man iš- 

* rodo, jūs, bolševikai, esate perdaug di
deli pesimistai. Mes turime galingą ra
mų judėjimą Europoj'e, kuris ' veikia 
kaip koks nuodas prieš kariškas ambi
cijas. Atsitikime susikirtimų, genera-* 
lio streiko Anglijoj taipgi negalima 
užmiršti.

PETROVSKIS: Iliuzijos! Karas, kuomet jis 
ateis, bus taip perstatytas, kad patrioti
nio entuziazmo vilnis užlies visus žmo
nes. Kiekvienas žmogus bus privers
tas žiūrėti į save,'kaip į užpultą dalį.. . 
Visa jaunuomenė puls prie ginklų, kaip 

. 1914 metais.
PAASSEN: Ar negalės įsikišti-bažnyčios ir 

liberališka spauda, tame momente ir pa
sipriešinti karo karščiui, nurodydamos' 
savęs naikinimą, į kurį civilizacija nau
jo generalio susikirtimo bus įstumta? 
Ištikro, išipinties balsas bds nugirstas.

PETROVSKIS: Ne, jis nebus nugirstas. Jis 
bus mirties muzikos griausmo užglū- 

ę/^šintas. Visi pacifistai bus nustumti į 
šalį kaipo prakeiktim apgavikai. Baž-

k (Daugiau Meno 4-tam pusi,)

tuose, o paskiaus vėl jie abu važiuos į So
vietų Sąjungą. Sovietų Sąjungoje Radams
kis turi padaręs sutartį dalyvauti 60 kon 
certų. • 1

>

i
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BESIARTINANTIS KARAS

Ketvirta Puslapi* Šeštadienis, Lapkr.

MENO SKYRIAUS DALIS mas Centro Komiteto; taipgi ir mo
kesčius pasimokėkite už šiuos metus.

Sekr.
' ' ' (278-274)

Dr. J. J. Kaškiaūčiaus 
Prakalbų Maršrutas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
nyčios niekad žmonijos istorijoj dar nė
ra sustabdžiusios karą. Jos to nepada
rys ir šiuo kartu. Priešingai, bažny
čios taps, kaip jos tapo 1914 metais, vy
riausiomis dvasiškomis kanuolėm paša
ro pristatytojomis.

PAASSEN: Jūs neįvertinate tą judėjimą 
bažnyčiose už taiką. Jūs čia, tolimoj 
Rusijoj, sėdite, atleiskite man už tokį 
išsireiškimą, ir viską teisiate istorinio 
materializmo doktrinų šviesoje, jūs ne
žinote apie antimilitaristinį judėjimą 
laisvose Britanijos ir kitų šalių bažny

čiose. Tai vienintelė mūsų ,viltis. Mes 
tikime, 'kad bažnyčios, galu gale, at
bunda prie savo pašaukimo.

PETROVSKIS: Man labai nesmagu matyti 
jus tokiu menku realistu. Bažnyčios 
apgaus jus. Jos visada apgavo žmoni
ją kiekviename kritiškame momente. 
Bažnyčių vadai kalbą apie taiką ir jos 
grožybes taikos laike, bet laike karo jie 
greitai persimeta į savo valdžių pusę 
ir remia jas. Jie pritaikina krikščioniš
kus taikos principus prie tos valandos 
reikalavimų. Jie susitaiko ir jų dvasiš
kiai laimina karo instrumentus, kurie 
drasko žmones į kavalljus ir kurie su
naikins ištisus kraštus ateinančiame ka
re. Pasakykite man, kodėl nėya > gir
dėti jokio pavojaus šauksmo iš bažny
čių dabar, kuomet karo debesys neabe
jotinai ir greitai renkasi viršuj pasau
lio? Kodėl beveik visos antikarinės pro
testo rezoliucijos išplaukia tik iš darbo 
žmonių grupių ? Kodėl gi bažnyčios pa
lieka tiktai Komunistų Partijoms nuro
dyti artėjančio karo baisenybes?

PAASSEN: Mes nepaliekame to Komunis
tų Partijoms. Tas faktas, kad aš čia 
sėdžiu ir kalbu su jumis, tiek pat susi
rūpinęs apie naujo karo‘perspektyvas, 
kaip ir jūs, patvirtina, kad ir kiti, šalę 
komunistų, pasiryžę sulaikyti karą.

PETROVSKIS: Taip, čia sėdite ir kalbate.. . 
Bet tai ir viskas. • Ką gi jūs darote, kad 

: išvengus karo?
PAįASSEN: Viena, tai-aš surašysiu jūsų per-

• spėjančius žodžius* * Ir išspausdinsiu
• juos laikraščiuose. Kodėl jūs taip kri

tiškai žiūrite į bažnyčias?
PE-TROVSKIS: Dėlto, kad bažnyčios yra 

tampriai surištos su kapitalisiniais inte- ’ 
. lįesais. štai jos jau pradėjo seną susi- 
. taikymo lošimą. Jos jau pradėjo pirš
tu rodyti į kitas gautas: “Ne mes,” jos 
sako, “ne mes, bet vokiečiai, anglai, ja- 

. ponai, francūzai ar bolševikai yra at- 
sakomingi už pasaulio chaosą.” Tas 
priklauso nuo to, kokiame krašte gy
venate, 
sisunkę 
Mes už 
kalba.
toną tuoj, kaip tik karas prasideda. Ta
da jų krikščioniškas pacifizmas staigiai 
dingsta, kaip rūkas. Jie patampa šo- 
viništais. Čionai, Sovietų Sąjungoj, 
mes esame prieš organizuotą religiją. 

. Ne dėlto, kad krikščionys skelbia tikė
ti Kristaus mokymams. Mes nesame 

‘nusistatę prieš Kristaus pažiūras. Prie
šingai, mes manome, kad jos labai pui
kios. Mylėti, savo kaimyną, rūpintis 
kitų geru,—kiltaširdystė,—kas gali bū
ti gražiau? Kam mes priešingi, tai kad 
organizuota religija patapo reakcinė 
pajėga Europoj, kapitalistų valstybės 
nuolanki tarnaitė, guminė štampa kiek
vienam persekiotojui.

PAASSEN: Šulyg jūsų išsireiškimo, tai ka
ras neprašalinamas?

PETROVSKIS: Ne, . nėra . neprašalihamas. 
Darbininkų klasė gali sulaikyti jį. Tik
tai ^arbininkų klasė. »

PAASSEN: Bet ar darbininkų klasė nebus 
, pagauta šovinistinės propagandos? Ar 
‘ nepriims ji tautinių pažiūrų bėdoje ir 
; neatsimes nuo tarptautinių principų, 
; kaip kad padarė 1914 metais?

PETROVSKIS: Tai tas yra mėginama pada-
• daryti Šiandien pasaulyje. Fašizmas
• yra niekas kitas, kaip tik dvasinis ma
sių sustingimas. Fašizmas yra vyriau
sios pasingos išardyti kritiškus darbo 
masių gabumus, atitraukti juos nuo 
juos liečiančios linijos ir surišti juos 
su tautos didybės, tautos reikalų ir tau-

. tinęs ambicijos idėjomis. Vienos, ša
lies karinis nacionalizmas išbudina kitų 
Šalių, štai kodėl aš ir sakau, kad Eu
ropa nebeslenka, bet lenktyniuoja prie 
pražūties!.

PAhABBEN! Ir koks iš to bus galas ?

PETROVSKIS: Sovietai Varšavoj, Berlyne, 
Paryžiuje, Buchareste ir Londone, šio 
fakto nujautimas ir .laiko kapitalistines 
valdžias; jos bijo visuotinos revoliucijos. 
Kitaip, tai jos senai būtų griebęsi gink
lo.

PAASSEN: Jeigu tokios pasekmės būtų, 
kaip jūs matote, tai jūs turite laukti 
pasaulinio karo? Jūs trokštate matyti, 
kad socializmas būtų pergalėtoju vi
sur, af ne taip?

PETROVSKIS: Tu senas kontr-revoliucinis 
kapitaliste! (juokiasi). Dabar manai, 
kad jau sugavai mane. Dabar manai, 
kad jau turi medžiagos raudono impe
rializmo buvimo prirodymui. Ne, ma
no drauge, mes nenorime karo, nes mes 
žinome, kas turės panešti visus karo 
sunkumus—darbininkų klasė. Mes ne
norime karo. Mes norime išgelbėti 
žmoniją nuo visų šių kentėjimų. Mes 
nenorime matyti Berlyną, Paryžių, Lon
doną, Romą, paverstus į rūkstančias 
krūvas griūvėsiu, su milionais gatvėse 
pūvančių lavonų. Mes tikime, kad ka
pitalizmo laikotarpis baigiasi. Mes ži
nome, kad taip yra. Visi žino, kad taip’ 
yra. Bet tas nereiškia, kad mes nori
me, jog miestai būtų sugriauti, ar krau
jo tvanai pralieti. Mes norime išgelbė
ti Europos kultūrą. Mes nesame bar
barai. Barbarai yra kitoj pusėj.. . Mes 
niekad nesustojome šaukę darbininkų 
klasę kovoti prieš karą.

PAASSEN: Kaip gi masės gali sulaikyti ka
rą ?

PETROVSKIS : Užgriebdamos galią !
PAASSEN: Bet tas, taipgi, reikštų socializ

mą ?
PETROVSKIS: Taip, tikrai.
PAASSEN: Jūs, socialistai, laimėtumėte 

biejuose atvejuose, karo ar taikos?
Taip! Marksas sakė, kad 

gimti, 
senoj 
socia- 
Ame- 
links-

a-

‘Mes, mūsų valdžia,'esame per- 
taika.* Mes nenorime karo, 

visuotiną taiką.” Tai šitaip jie 
Bet jie perkeičia savo kalbos

PETROVSKIS: 
nauja visuomenes tvarka negali 
kol jos forma gali būti matoma 
tvarkoj. Mes galime pamatinę 
lizmo liniją matyti šiandien visur, 
rikoj, Italijoj, Vokietijoj. Viskas
ta prie socializmo. Kapitalizmo pama
tai kas-kart vis silpnėja, zo socializmo 
vis ryškėja. Fašizmas, nežiūrint visos 
jo anti sociąlistinės agitacijos ir teroro, 
pats yra žingsnis arčiau socializmo, nes 
viską koncentruoja į valstybės rankas. 
Tas rengia kelią prie socializmo/ So
cializmo priešai, su milžiniška istorijos 
ironija, greitina socializmą. Kiekviena 
priespauda, kiekvienas laisvės žodžio 
suvaržymas, kiekviena reakcija greiti
na kapitalizmui galą. Laikas dirba del 
socializmo. Rusija pradėjo budavoti 
socializmą ištikrųjų, tarpe nesuskaito
mų sunkumų, tas tiesa, bet ji jau pra
dėjo. Mes esame jau ant kelio, kuo
met likusis pasaulis dar turi pradėti. 
Štai delko aš ir sakiau, kad Rusija bus 
geriausias pasaulyje kraštas gyvenimui 
visai netolimoj ateityje.

PAASSEN (Liūdnai) : Išrodo, kad nėra ke
lio pabėgimui nuo socializmo.

PETROVSKIS: Socializmas bus augščiausia 
visuomenės tvarka, kokios dar niekad 
nebuvo. ,

PAASSEN: Jūs turite mintyje, bus pilna ly
gybė, visi turės dirbti. Aš nemanau, 
kad aš būčiau laimingas. Aš dirbau 
prie javų valymo Ukrainoj, kuris tik 
užsibaigė, tai man buvo labai sunku. 
(Petrovskis juokiasi.)

PETROVSKIS: Kapitalistams sunku ir pa
mąstyti apie darbą\ bet jaunesnioji kar
ta turės priprasti. (Juokiasi.)

PAASSEN: Gerai, aš jūsų kalbą perduosiu 
laikraščiams. Lai girdi visas'svietas, ką 
komunistų profesorius sako. (Rengiasi, 
eiti.)

PETROVSKIS: Darbininkai atsiunčia -s.avo 
delegacijas ir patiria apie socializmo 
eksperirtientą, buržuaziniais reporteriais 
jie labai mažai interesuojasi. O kapi
talizmo palaikytojams komunistų kal
bos ausis drasko.

PAASSEN: Labai ačiū, kad leidote pasima
tyti* ir pasikalbėti. Aš. važiuosiu.

PETROVSKIS: Europon “socializmo” buda
voti?

PAASSEN: Jums sniagu juoktis iš mūsų. 
(Atsisveikina ir išeina.)

PETROVSKIS (nusijuokia) : Jieško‘ nabagai 
ir negali niekur surasti paguodos. Pra

našauja Sovietams galą, bet apvažiavę 
labai susinervuoja, kuomet pamato, kad 
Sovietai nėra tuščias burbulas. Dreba 
jiems kinkos, kad pasaulio proletaria
tas rengiasi nustumti jhos nuo sostų ir 
paimti pasaulio valdomą į savo rankas.

(Uždanga)
Jonyla.

Centraliniam Illinojui
Rengia LDS 9-tas Apskritys. 

Kalbės sekamose vietose:
AUBURN, Ill. 18 d. lapkri

čio. Rengia LDS 117-ta kp., 
Karolio Ulasko svetainėje. 
Pradžia 7 vai. vakare.

SPRINGFIELD, III. 19 d. 
lapkričio. Rengia LDS 29-ta 
kp., IOOF svetainėj, 213^2 S. 
4th St. (Kuriuo laiku?—Red.)

BENLD, III. 20 d. lapkričio. 
Rengia LDS 63 kp., Joe Zbo- 
yovskio svetainėj, North 7th 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

COLLINSVILLE, Ill. 21 d. 
lapkričio. Rengia LDS 122 
kp., Bllaho svetainėj, Coli. 
(Y). Pradžia 7 vai. vakare.

EAST ST. LOUIS, Ill. 22 d. 
lapkričio. Rengia LDS 92 kp., 
Ukrainų svetainėj, 1020 North 
9th St. Pradžia 7 vai. vakare.

ST. LOUIS, Mo., 23 d. lap
kričio. Rengia LDS 9-tas Ap
skritys, Knygyno svetainėj, 14 
ir Cass gatv. Pradžia 7 
vakare.

Dr. J. J. Kaškiaučius 
mu kartu mūsų apielinkėj
kosi su prakalbų maršrutu.

Dr. Kaškiaučius yra darbi
ninkų visuomenės veikėjas ir 
sveikatos patarėjas, taipgi po
puliarus rašėjas ir prelegen
tas.

Būkite visi.
LDS 9 Apskr. Komitetas.

vai.

pir-
lan-

ATSIŠAUKIMAS J VISUS 
CONN. APSKRIČIŲ NARIUS
Jau buvo minėta spaudoj, 

kad Hartfordo organizacijos, 
vardu apskričių, rengia spau
dos naudai parengimą. Visiem 
gerai žinoma, kad spaudos 
naudai, piknikas neįvyko del 
didelio lietaus, kas padarė 
daug nuostolių. Taigi spau
dos komisija, nenorėdama to 

1 dalyko perduoti visiems aps- 
. kričiams bendrai
pati komisija rengia 
“padėkavonės dienoj,” 
čio 30 d., ]

■ pietų, svetainėj 57 Park St.,‘Komunistų Partiją ir komfunis- 
Hartford. Maldnėkite tą die-1 tinį veikimą. Tai čia ir bus ge
ną niekas nieko nerengti ir

i visi atvažiuokite Hartfordan.
Spaudos Komisija.

ras yra pasirengęs duoti gerą 
koncertą. • Solistai, Mainierių 
Kvartetas taip pat dabar mo
kinasi naujas dainas. Choro 
mokytoja drg. Zdaniutė—Ju- 
dzentavičienė yra pareiškus: 
“šį kartą mes parodysim pu
blikai, ką Šenandorio meniniu- o daug meilužių.
kai gali.” Kuzmickas po “L.”’ ną, važiuodamas iš Bostono su 
koncerto taipgi jaučiasi gerai i pilnu troku valgomų produk- 
ir šiame koncerte padarys pu-; tų, užsuko pasimatyti su sa- 
blikai “surprize.” Koncertas'vo meiluže/ Su meiluže lai- 
prasidės 3:30 vai. po pietų, | kas greitai bėgo, bet išėjęs iš 
po tam šokiai prie geros or- meilužėsL troko su tavorais ne- 
kėstros. Vakarienė 
vai. ir taip trauksis 
valandai ryto.
kiant naujų metų visiems bus , bet gražiai ištuštintą, 
proga draugiškai praleisti lai
ka.

BuČerio ^Nelaime”
Pamatyjnąs meilužes kaina

vo trokas niėsų ir kitų valgo
mų tavorų,

Norwoode yra “sultaniškas” 
bučeris, kuris turį vieną pačią, 

Vieną die-

Koncertas'vo meiluže/ Su meiluže lair

geros or- meilužės, troko su tavorais ne- 
apie 10-tą rado. Raportuota policijai, 
iki trečiai kad pavogė troką su tavoru, 

Taigi belau- policija greitai troką surado, • • v 'i j

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus Tarptau tiško Darbi

ninkų Apsigyn. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 20 d. lapkričio (Nov.), 
7 vai. vakare, 995 N. 5th St. Kad 
sudrūtinus Tarptautišką Darbininkų 
Apsigynimo kuopą, visi dalyviai per
eitame' susirinkime pasižadėjo gauti 
po vieną naują narį. Matysime, kas 
savo prižadą išpildys.

Sekr. S. R.
(273-274)

Choro Korespon.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Darbininkų Svarbiais 

Klausimais Masinis Susirin
kimas. Kalbės Drg. D. M. 
Šolomskas, iš Brooklyn, N.Y.

Vienaip jautės gerai, bet iš 
j kitos pusės nelaimė. Kas Jai- 
! mėjo—bučeris ar vagys?

! Keistučio Draugija Rengiasi 
į Eiti į Valdišką Teismą dėl 

Pašalpų Nemokėjimo
Į teismą ėjimas garbės ne‘- 

daro nei nariui, nei draugijai,

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia pirmutinį 

puikų balių naujoje svetainėje, 126 . 
North 10th St., ant antrų lubų. Įvyks 
lapkričio 18 d., pradžia 7 vai. va
kare. Bus skanių užkandžių ir įvai
rių gėrimų, o šokiams bus gera mu
zika. Taigi kviečiame ne tik readin- 
giečius, bet ir iš apielinkės miestų 
dalyvauti Šiose prakalbose ir parem
ti 
ga

darbininkų, organizacijas.
15 centų y patai.

Įžan-

(272-273)

DETROIT, MICH.
Dvejos didelės prakalbos. Rengia 

ALDLD 1 O-tas Apskritys ir kuopos.
, , , t . ’, , i J. P. Milleris kalbės temoj: “Kasbet kas heka dalyti, kuomev Į girdėti Lietuvoj ir Rusijoj.” Pirmas 

‘ draugija nenori * skaitytis su , prakalbas rengia ALDLD 188 kp., 
Tai bus prakalbos ir diskusi faktais ir daktarų liūdymais, i ri^adienį, 20 d. lapkričio (Nov.), x i • T ' i ■ ,ro’ Vnl/nVA J/iioH K nAnnvnrvvnjos šiais klausimais: “Kas yra o mėgina vaduotis menkos ver-| 

tas baltasis ir tautinis šoviniz- tės plepalais ir draugija gali Mich. 
mas, kas jį skleidžia tarp dar
bininkų, kės remia ir kam rei
kalinga?” “Ar Roosevelto NR 
Ą prašalins Amerikoj bedar
bę?” “Ką reiškia Amerikos 
darbininkams Roosevelto nu
statymas aukso kainos?” “Ką 
reikš Amerikos pripažinimas 
Sovietų Sąjungos?” “Kas Am
erikos valdžią privertė pripa
žinti Komunistų Partijos val
domą šalį?” ir kiti svarbūs 
šių dienų klausimai bus lies
ti.

draugija nenori ’skaitytis su , prakalbas rengia ALDLD 188 kp.,

i 7:30 vai. vakare, Rusų Kooperatyvo 
i svet., 2934 Yemans St., Hamtramck, 

. Antras prakalbas rengia AL 
pralaimėt vienam kitam klau- P1;]/ 5?xTkuo?ar,an^rad.>en’’ ,21 d’ lap’ 
sime su visais draugijai nuo
stoliais. Man rodos, kad drau
gija daro didelę klaidą, dary
dama tokį žingsnį, kuomet tie 
“keisai” galima lengvai iš-

kričio (Nov.), 7:30 vai. vakare, Lie- 
į tuvių žemutinėj svet., 25th ir Ver
no? Highway, Detroit, Mich.

(272-273)

WORCESTER, MASS.
. Sekmadienį, 19 lapkričio (Nov.), 

rišti ir be teismo, ir SU rna- Liet, svetainėje, 29 Endicott St., 
žom išlaidom. Pagalvokite vi- įvyks svarbios • prakalbos. Kalbės d. 
si nariai, ai verta pradėt po daktorg k LDSA Ccntro sekretor5. 
teismus tąsytis, neturint rimto Prakalbos prasidės 2:30 vai. po pie- 
pamato.

' Senas Narys.
______________L______________________________

| tų. Ji kalbės svarbiais mūsų gy- 
i veninio klausimais. Skaitlingai su

sirinkite išklausyti jos prakalbos.
(272-273)

V enta
8 vai.

WWIil «

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kuopa rengia vaka

rienę; kuri įvyks nedėlioję, 19 lap
kričio, 7 vai. vakare. 9 White Ave.

/Laik'e vakarienės bus puiki progra
ma. Dainuos L. Kavaliauskaitė, 

į kuriuos kalbėtojas at- Elizabetho Merginų Sekstetas, kalbės 
‘ ......... T' ‘ > jaunuolių, Amelia

Visi dalyvaukime ir kitus 
raginkime, kad dalyvautų šio
se prakalbose. Prakalbos*bus 
nedėlioję, lapkričio 19, 
svet., 103 Green St., 
vakare.

Visi prisirengkite su klausi
mais, į " 
sakinės; bus galima ir kritika.} R Buknys ir, nuo 
T.J . . v. . ■ ' Jeskevičiutė. Po vakarienei busMes kviečiame visus ateiti iri 
kritikuoti mūsų taktikas/ ypa-| 
tingai oportunistai, ar taip va-.

' išgvildenti, i dinami sklokininkai, višada! 
balių ■ rėkia, kad komunistų taktika | 

— ----- J7 lapkri-j netikus, bloga, klaidinga, už Į
pradžia 2 vai. po i tai jie pabėgo ir kovoja prieš;

! Jeskevičiute.
kįai griežiant ge'.ai orkestrai. 
>. 1 ,i.i . J

SO. BOSTON,) MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, lapkričio (Nov.) 22 d., 
Lietuvių Piliečių Kliubo svetainėj, 
376 W. Broadway, 7:30 vai. vak. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra labai 'daug tarimų; bus balsavi-

so-

KANADOS MIŠKŲ DARBI- , 
N1NKAI LAIMĖJO STREIKĄ

ra proga ateiti ir nurodyti mū
sų “blogą” taktiką, o jų gerą 
įpiršti.

Mes ir kviečiame visus Pru- 
seikos suklaidintus žmones, 
taip pat ir kitus ateiti. Bus su 
teiktas balsas liuosai visiems.'

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 19 lapkričio, 2 vai. 
po pietų, pas M. Mažeiką, 185 Jer
sey Ave. Visi nariai ir narės būti
nai dalyvaukite, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi bus balsa
vimas centro komiteto.

Sekretorius G. S.
(272-273)

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks 21-mą lapkričio, 
utaminko, 8 vai. .vakare. Lietuvių 

. svetainėje, Endicott St. Draugijų 
atstovai malonėkite dalyvauti susi
rinkime, nes yra labai daug svarbių 
klausimų apkalbėjimui. Turime iš
dirbti planus sekmingesniai kovai 
prieš teroristinį fašismą.

Org. J. J. B.
• ‘ (273-274)

uwuviaa
KAPUSKASING, Ont. — 

Čia šiemet darbas eina gerai, 
bet labai išnaudoja darbinin
kus mažu mokesčių ir prastu 
maistu. Dirbam pusdykiai ir 
mintam prasčiausiai.

Spalio 30 d., laike pietų, 
pasireiškė streikas 18-toj ir 19- 
toj kempėj, vadovaujant Lum
ber Workers’ Industrial Un
ion. Per . sekančias 5 dienas 
išėjo į streiką visos 19 kem
pių, apie 900 darbininkų. 
Gerai užstatė pikietų laines, 
kad neįvežtų skebų, taipgi pri
sirengė eiti per- kempes ir iš- 
varinėt dar 50 likusius dar
bininkus; tarpe kurių buvo 10 
lietuvių. > Bet. 7 <d. lapkričio 
kompanija SFPP pašuke unr- 
jos lyderius derybom. . šiem 
atvykus, kompanija išpildė vi
sus reikalavimus 99 nuoš. Tai
gi 8 ir 9 d. šio mėnesio vL 
si darbininkai grįžo darban.

Streikieris Stasys

SHENANDOAH, P

Tai bus 
vietos ir 
nėra ma-

Vietos ir Apielink 
Draugijoms

Lyros Choras ir LDSA 62- 
ra kuopa rengia bendrai kon
certą ir bankietą. 
parengimas, kokio 
apielinkės publika
čius, "tad yra t prašoma- vietos 
ir apielinkės draugijų nieko 
nerengti gruodžio (Dec.)' 31 
dieną, ir visiems būti pasiren-? 
gusieips dalyvauti šiame dide
liame parengime. Lyros Cho-

Norwood, Mass., Žinios
Proletarinės Revoliucijos 

Paminėjimas
Lapkričio (Nov.) 19 d., Fi

nų svetainėje, 7 vai. vakare . 
įvyks 16-tas metinis Ri^sijo^ 
revoliucijos paminėjimas. Bus ' 
gera programa ir žymus kai-1 • 
bėtojas, kuris išdėstys prole-1 
tarinei revoliuc. laimėjimus, 
taipgi pasekmes iš pripažini- 1 
mo Sovietų Sąjungos. Per 16 Sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val- 
metų pasaulio, kapitalo širdis gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo> 
—Jungtinės Valstijos įgnora- kėtį gydytojui. <
vo darbininkų tėvynę bet kri- • Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
zio smarkiai sukrėsta ir ka- 1 krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
pitalo sirdis suminkstejo, .ir Tehf staKg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
gyvenimo aplinkybių spaud
žiama, turėjo kreiptis į ;rau- 
doną darbininkų tėvynę, ir 
tartis kaip užmegzti draugiš- 
kesnius ryšius, gaunant dau
giau užsakymų ant savo tavo
rų. Šis žygis Roosevelto val
džios yra labai svarbus ir su 
juo turėtume mes, darbininkai, 
gerai susipažinti. Todėl ir šis Į 
revoliucijos pamųiėjimas bus j 
tampriai surištas su J. Vafšti-! 
jų pripažinimu darbininkų tė
vynės.
Drg. Pliauplis Sunkiai Serga

Drg. J. Pliauplis, ALDLD 
9 kp. narys, Norwoodo ligoni
nėj,—likosi padaryta didelė, 
ant skilvio Operacija. Draugai, 
kuriems tik yra galima, ap
lankykit draugą sunkioj ligoj.

(GERIAUSIA DUONA

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū-

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, • • 5 * i •• i • •• v • '•_
į kitus mieštus.
Tel.:1 Stagg 9645 
' . < { t v l » ' t

M

F.<< į:gį

*

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metą sezonu. .

I ABI PUSI, NEW YORKAS- €17 0 RQ
KAUNAS, TREČIA KLASE 0’—
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai* 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkite* j vietiniu* agentu*

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK

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

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

) 8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.



STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis AdvokatasJ

SUTTERSVILLE, PA.

turi

kon-

WOLF AUTO REPAIRS
Kada jiems

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIREDgardžią

12 kiam darbui priešingi, tiem yra
darbių paskolos fondui; tas fon- pritaikoma dirty coal” (pur-

Pusgyvis Išgelbėtas

6. Jau h\tie, ku

FOREST CITY, PA.

Laisniuotas GraboriusPavykusios Vakarienės

Veisiejiškis.

Šeštadienis, Lapkr. 18, 12

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

Sovietų Sąjungą ir Lietuvą, kur 
jis nesenai lankėsi. /

kp.,.narių 
silpnokas,

Pa- 
ant

Haverhill, A. Račkauskie- 
6 kp., Montello, T. Bart- 
A. Sauka ir G. Šimaitis, 

kp. Hudson, T. Orlauskas 
2 k p., So Bos-

TIMMIS, Canada.—Lapkričio 
d., eidamas iš miško privar-

_ $4.00
5.00

__ 2.00
__ 6.25
_ 6.25

das ir mūsų kuopoj užlaiko še
šis draugus pilnais nariais.

Vakarienėj Dalyvavęs.

S.
bar
gas, 
vi.

Bridgewater, 71 kp. narių 
-dabar turi 18, veikimas neblo-

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

vinas anglis). .Jei nenori lio-1 
duot tokios anglies, tada duoda 
jam kelias dienas' būt namie. 
Kitą sykį duos daugiau, o jau

I trečią sykį—turėsi- neštis lau-

5
gęs darbininkas (švedų tautos), 
įpuolė upėn. Jo visa laimė, 
kad patėmijo kiti kempių dar
bininkai ir subėgo su virvėmis

197 MEYER STREET

BROOKLYN, N.'Y.

f į
i

Philadelphia 
ROUND TRIP 83O<

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _ 
WASHINGTON 
BOSTON _____
RICHMOND 
PITTSBURGH
DETROIT ________________ 11.75
CLEVELAND _____________ 9.00
CHICAGO ______________ 1S.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

rių yra 14, veikimas vidutinis, siųės prakalbos pasakynąS, tu 
ir finansiniai laikosi neblogai.

Boston, 2 kp., narių da- 
tųri 54, veikimas neblp- 
finansiniai vidutiniai sto-

ketvir- rinkimą perdaug įsitraukęs ir
Tai ne-

“Aš turiu

> ALDLD ir LDSA Vienybės 
j Klausime

Komu-;
• ! Nutarta vienbalsiai dėti pa-

šėrininkų šuva- stangas už pasekmingą suvie-

APLA ir LDS draugai suren
gė vakarienę su šokiais pas 
drg. Misevičius, Masserg (?), 
O.., lapkričio 11 d., subatos va
kare. Kelios šeimynos dalyva
vo iT iš Youngstowno. Draugė 
Misevičienė pagamino
vakarienę. Svečiai gražiai links
minosi iki vėlybos nakties. Gir-1 
dėjau, kad šiek tiek pelno liko, bo ir kur pasidėsiu.” Ti& ir kitus 
Būtų gerai, kad draugai-gės verčia taip daryti. Kurie to- 

* paskirtų kiek pelno LDS be-

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.

45 minučių.
II Sesija

Popietinę sesiją atidarė pir
mininkas d. G. Šimaitis; 1:30 
vai. Iššaukus delegatus, pasi-

Penktas Puslapis

ALDLD Septinto Apskričio Metinės 
Konferencijos Protokolas

Nashua, N. H. 42 
turį 10, veikimas 
finansiniai laikosi vidutiniai.

Worcester, 11 kp., narių 
dabar turi 81, veikimas ge
ras, finansiniai laikosi viduti
niai.

Montello, 6 kp., z (išduotas 
raštiškas raportas, pavyzdis vi
soms kuopoms), narių 
45.

Surengta ‘‘L.” naudai 
certas, pelno liko $50.96.

Surengta prelekcijos Dr. J.
J. Kaškiaučiui, pelno $11.96.

Turėta šokiai, tpelno liko 
33.52.

Del alkanųjų maršavimo su
rinkta aukų $55.21.

Turėta vakarienė, pelno da
vė $13/30.

šokiai ir piknikas pelno 
davė $10.05.

sidąrbuoti, kad toj jaunimo' 
konferencijoj būtų delegatai iš: 
kiekvienos kolonijos. Taipgi 
jaunimo klausime likos priim
ta rezoliucija.

Prieškariniam Klausime
Pakviesta d. K. Kasiulis, 

worcesterietis, kad raportuo
tų iš prieškąrinio kongreso. 
Raportas buvo žingeidus ir' t ,
priimtas su aplodismentais; klausytojų. Drg. Miller pasa- 
taipgi priimta rezoliucija prieš ^s. J<0 žingeidaus apie
imperialistų ' karą, už apgyni
mą Sovietų Sąjungos.

Šio Vajaus Darbuote
Pagal visų apskričių komi

tetų/ bendrą tarimą, bus duo
damos didelės dovanos tiems 
vajininkams, kurie gaus dau
giausiai dienraščiam skaityto
jų ir į ALDLD narių. Dova-

Youngstowno Žinios
YOUNGSTOWN, Ohio. — 

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 90-ta 
kuopa rengia prakalbas -drg. 
Milleriui lapkričio-Nov. 28 d., 
6:30 vai. antradienio vakare. 
Vietiniai draugai turėtų steng
tis sutraukti į prakalbas daug

Pas mus labai sunku platinti 
literatūra. Visgi draugai užsi
sakė 20 Darbininkų Kalendo
riaus ir 15 egzempliorių kny
gutės Klausimai ir Atsakymai 
apie Sovietų Sąjungą.

kevičienė, P. V. T. Tamsonai ir 
L. Tamsonaitė. -

Vardu kuopos tariu širdingai 
ačiū visiems aukojusiems, dirbu
siems ir ’ visiems atsilankiw 
siems svečiams už parėmimą 
ALDLD 219-tos kuopos mora
liai ir materialiai.

Vakarienės Rengimo
Komisijos Narė.

Iš Mainierių Gyvenimo
Visoj šioj apielinkėj darbi

ninkai pergyvenau didžiausį 
skurdą. Nors ir dirba, bet la
bai sunku yra padaryti pragy
venimas iš tokio uždarbio. Mai- 
nose visur’ yra baisiausia be
tvarkė, kaip bosaf nori, taip da-

Vienas .iš prasčiausių da----- —— . . . ro. Vienas ,is prasčiausių da-
..... Pas.mus yra peiktinas įprotis i ) k tai nieko nepristato, kas

nom apskričiai sudės $40.00 vartoti svaiginamus gėrimus. | reikalinga 4 darbo vieti} kaip
ir bus duodama sekančiai: Pasitaiko, kad ir organizacijos . 
pirma dovana $15.00, antra-— kol<^ viršininkas ateina į susi 
$12.00, trečia-—$8.00, 
ta — $5.00; yra progų vaji- dokumentus pamiršęs, 
ninkams laimėti dvi dovanas : I gražu. • i 

Komunistų Partijai kiuponų. V1^e1^. J.® 1
parduota už. $6.50.

Bendro fronto diskusijos ir 
vienos prakalbos lygiomis iš-’ 

44 kp., Lowell, J. ėjo.

, kitą iš 
I apskričio. Tad mūsų apskri
čio vajinįnkai, į darbą! Kad 
pasekmingiau išvystyti vajaus 

Prakalbos’ d.' A.”Bimbos darbuotę, nutarta šaukti viso- 
I se kolonijose platūs susirinki- 

Prakalbos* d. LiaudanskoJmii “Laisvės” skaitytojų, AL 
DLD ir LDSA narių, taipgi 

Gegužės paminėjimas, ir d. K.ic^011^ narių.
B. Karosienei prakalbos, šo-' -------- ------ --
kių nedateklius,$7.89.

Aukota Vokietijos 
nistų Partijai $5.00. 

“Laisvės” i 
žiavimo pasveikinimas ir au- nijimą abiejų organizacijų 
ka $1.00.

Del politinių kalinių $10.00. ■
N. Liet. Jaunuolių Suvažia-į 

vimui pasveikinimas ir auka; 
$2.00.

Jaunuolio pasiuntimas 
Prieškarinį Kongresą į PMy- kytų šiame distrikte 
žiu $5.00.

Del Sovietų Sąjungos pripa
žinimo surinko parašų 500.

6 kuopos ižde pinigų yra 
$23.76.

Kuopų raportai priimti. 
Gr/ba's“ Aportlv’o "žodiju/ su (daryta pertrauka pietum

29 d. spalių, 1933, įvyko 
ALDLD 7-to Apskričio kon
ferencija. po no. 376 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

Konferencįją atidarė org. J.
Grybas 11 vai. iš ryto, paskir
damas mandatų sutvarkymui 
draugus T. Sarapą ir A. Sau
ką. Pakviesta pakalbėti drg. 
G. Simaitis ir J. M. Karsonas.

• Mandatų komisija per T. 
Sarapą iššaudė delegatų var-

«Į,dus; delegatus prisiuntė šios 
kuopos:

37 kp., Lawrence, S. Pen
kauskas ir P. Tamašauskas, 8 
kp., Cambridge. K. Sarka ir 
A. Grigaliūnienė (pastaroji 
nepribuvo). 9 kp., Norwood.
J. Trečiokas ir T. Sarapas. 85 
kp., 
nė.

^kus, 
103
ir A. Baronas, 
ton, A. Barčius, P. Niukas, G. 
Kvetkus, P. Kubiliūnas ir K. 
Barčiene. 71 kp. Bridgewa-! 
ter, A. Mazukna, J. Kalvelis ir j
K. Peslis. ‘ \ ,
M. Karsonas. 67 kp., Rideville, pelno davė $2.88.

t F. Repšys. 42 kp., Nashua, Prakalbos* d. ,
**N. H., J. Egeris. 11 kp., Wor-Į Alkanųjų Maršavimo, Pirmos, 

cester, M. K. Sukackienė, 
Kasiulis, D. Zemeikis ir 
Valansauskas.

Konferencijoj dalyvauja 
kuopų su 28 delegatais, ir trys 
komiteto^ nariai; viso su spren
džiamu bal. 31.

Išrinkta prezidiumas. Pirmi
ninku G. Šimaitis, pagelbinin- 
ku, A. Sauka, sekretorium J. 
Grybas.

Rezoliucijų komisija: J. 
Galgauskas, M. K. Sukackie
nė ir J. M. Karsonas.

Skaitymas protokolų; drg. 
J. Galgauskas perskaitė pro
tokolą 1932 m. Protokolas 
priimtas vienbalsiai. _ Skaity
ta du protokolai iš visų aps
kričių bendrų .posėdžių, vien
balsiai priimti.! * j

Komiteto raportai: org. J.:

nurodymais, kurios kuopos yra 
silpnos ir ko stokuoja visam 
Apskrityj; taipgi perskaityta 
d. K. B. Karosienės maršruto 
raportas. Raportas priimtas.

Sekr. J. Galgauskas, rapor
tavo iŠ Dr. J. J. Kaškiaučiaus; yodė, vįsj dalyvauja. Svarsty-
prakalbų maršruto. Maršru
tas buvo pasekmingas, ypatin
gai finansiniai; raportas pri
imtas.

Fin. sekr. T. Bartkus rapor
tavo finansų stovį; iždininkas 
J. Ratilis su finansų sekr. ra
portu sutiko; raportas priim
tas.

Spaudos pikniko raportas 
išduotas per d. M. K. Sukac
kienę; piknikas pelno davė 
$257.45; raportas priimtas su 
mažom pastabom (delei"nepa- 
skelfrimo drg. Grigienės pasi
darbavimo del spaudos nau-x 
dos); raportas priimtas.

Kuopų Delegatu Raportai: t ♦ ’*•*
Lawrence, 37 k p. narių turi. 

42, veikimas neblogas, finan
siniai gerai stovi.

Cambridge, 8 kp. narių tu
ri 23, veikimas silpnokas, fi
nansiniai laikos gerai.

Norwood, 9 kp. narių tup 
27, veikimas vidutinis, finan
siniai, silpna.

< Haverhill, 85 kp. narių turi 
25, veikjpias vidutini,s finan- 
siniai laikosi vidutihiai.

Hudson, 103 kp. dabar na-

Washington, D. C.—Pra
nešama, kad Litvinovas 
penktadienio naktį kalbės 
telefonu su Maskvoje‘esan
čiais Sovietų valdžios atsto
vais. Ši kalba taip pat reikš 
Amerikos-Sovietų technikos 
pagerėjimą.

ramsčiai, relės ir kitokių 
reikalingų’dalykų. Kada pasa
kai bosui, kad reikia čia tokių 
ar kitokių dalykų, be kurių ne
galima apsieiti, tai gauni at- Į

! sakymą, kad ten ir ten užtek-, 
I tinai yra, gali atsinešti. Ir ne-! 
mažai yra tokių, kad taip daro. 
O daro daugiausiai tie, kurie 
turi savo kokias nuosavas lin
dynes, namukus,
pasakai, kad taip nėdarytų, tai 
gauni atsakymą: 
klausyt, ba kitaip išvys’iš dar-

Phone, Evergreen 8-9130

Telephone Stagg 2-7057

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: . i
2-4 ir 7-9 vakare

Nedėliomis ir šventadieniais:
10-12 ryti*

Ignition Specialist

viena stiprią organizaciją.
i
i Organizatoriaus Klausimas!
' Plačiai apkalbėta, kad vi
sos mūsų naęionalės organiza- 

į cįjos, iš centrų, bendrai palai- 
organi- 

zatorių, kurio užduotis būtų 
darbuotis del pasekmių ge
resnio išjudinimo lietuvių dar- 
bjtninjcų į veikimą, kaip lietu
viškoj dirvoj, taip ir tarptau
tinėj. Balsavo: už organiza
toriaus palaikymą 1.6, > prieš— 
9; susilaikė nuo balsavimo

Piknikas su Didelėm 
Dovanom

Nutarta ruošti pikniką 
i

Nutarta ruošti pikniką su 
didelėm dovanom • darbininkų 
spaudos naudai. Dovanom 
nutarta • skirti $400.00 pini- 

i gaiš ir keletą dovanų daik- 
. Vieta tokiam milžiniš- 

i kam piknikui nutarta 22 bal- 
1 sais Maynard, Mass., prieš 

v. ... . . ' 5 bal. už Worcester, dieną
esančių ir PUmiau | piknikui paskirs apskričių ko- 

į mitetai.
Politinių Kalinių Klausime
Skaityta rezoliucija ir pri-

ta, kaip sustiprinti • silpnesnes! 
kuopeles, nutarta: viąų šilp-L . 
nėščių jkuopų kiekvienoj ko-' 
lonijoj sušaukti susirinkimus 
“Laisvės” skaitytojų ir ALD ™ 
LD narių, < 
buvusių; į tokius Susirinkimus * 
turės nuvažiuoti ALDLD . 7-to 
Apskričio komiteto atstovas ir 
pagelbės vietiniam draugam 
sustiprinti ALDLD kuopeles, i imta vienbalsiai. 
Tuo darbu turi rūpintis ALD Į 
LD 7-to Apskričio .komitetas 
1934 m.

Di . • i f i- u - i trecią syKi—turėsi- nestis lau-3. T b įninkąs ĮpilOlC Upcnr j<an jr savo jrankius; jiems la-

ištraukė jau beskęstantį. Šis ; 
darbininkas, kaip ir dauguma, 1 

į tai kapitalizmo auka.
Minėtas darbininkas yra pro

tingas—pro^resyvis.. Bet nepa
kenčiamas vargas pakirto jo 
būvį. \To pasėkoje, gavęs dar
bą/ miške, nors ir už ubagišką 
•atlyginimą, turi čia dirbti ir 
sekmadienį. Ir štai privargęs 
nuo sunkaus darbo, įkrito upėn 
ir būtų nfiręs už gruobuonių 
turtus.

Štai kodėl mes- privalome or
ganizuotis ir kovoti prieš šią 
supuvusią sistemą.

Miškų Darbininkas.

Pasveikinimas Konferencijai
ALDLD Centro Komiteto 

sekr. d. D. M. šolomskas svei- A •
Prakalbų' Maršrutų Klausimo kino 7-to Apskričio konferen- 

„ . . . . , . ciją, linkėdamas konferenci-Pasirode, kad dabar tik ka . . , ,. _ . .x. ’ v . , a o ‘ jai padaryti gerų tarimų irvažinėja su maršrutu d. S. Sas- . . .... . _ v x i tuos tarimus sėkmingai pra-nauskiene. Kitas maršrutas •• •r , vesti gyvemman.tuojaus prasidės jaunuoles d. j 
B. PaltanaviČiutėš; t____  ....
maršrutas bus drg. J. P. Mil-I Keletas draugų ^kritiškai 
lerio, “Vilnies” admiųistrato- kalbėjn, k^d kai kurios kny- 
riaus. Todėl konferencija mar
šrutų klausime nieko ir netarė, 
tik ‘ konferencijos buvo pagei
davimas, kad kalbėtojai turė
tu daugiaus laiko ir veik kiek- 
rienoj kolonijoj apsistotų £»ent 
ant poros dienų, ir apart nia-

retų su organizacijų z nariais 
pasitarimus apie abėlną mūsų 
veikimą.^

Jaunuolių Organizavimo 
Klausime 

» *
v*.*. __ _ _____  r Raportuota, kad šiame dis-

£as,>finansinis stovis vidutinis. • trikte, per visų mūsų, apskri- 
Lxjwell, 44 kp., narių dabar čių komitetų tarimą, yra šąu- 

yra 11, veikimas silpnokas, fi- kiama jaunimo konferenci
ja, kuri įvyks 10 d. gruodžio, 
1933, So. Boston, Mass., ir 
prieš konferenciją jaunuolė d. 
B. Paltanavičiutė turės platų 
maršrutą po visas kolonijas. 
Konferencija pranešimą priė
mė iv vienbalsiai pradėtą 
jaunuolių organizavimo darbą 
užgiria, ir kiekviena AjLDLD. 

tkuopa savo kolonijoj turi pa

Iš
ALDLD 219-ta kuopa suren

gė vakarienę lapkričio 12 d. 
' pas Stankus farmoj. Nors oras 
pasitaikė nepergeriausias,— iš 
vakaro labai snigo, o ryte nors 

v., i saulutė gana švietė, bet kelias
trečias Literatūros Leidimo Klausime , buvo’užsnigtas,—tai kai kuriuos 

ritiškai' ir sulaikė nuo atsilankymo į 
parengimą. Nežiūrint to, vis 
tiek, žmonių atsilankė gražus 
būrelis, ypač jaunimo.1. Pagal 
mūsų koloniją, o šios bedarbės 
metu tai buvo gana daug sve
čių ir visi .linksminusi iki vė
lumos, kaip seni, taip ir jauni; 
visi sykiu žaidė ir smagiai pa
sišoko. ,

Šis parengimas duos apie po
rą dešimkių pelno kuodai.

Priklauso didelis ačiū visiems 
nariams ir na-

bai lengva tokius atsikratyti, 
kurie priešingi tokiai tvarkai. 
Bet mainieriai visai prieš tai 
nekovoja, atrodo, kad tai būtų 
ne jųjų reikalas. Bedarbių vi
sur pilna ir darbą gauti yra,, 
labai sunku. O kur ir dirba?1 
tai vietoj imt bedarbius, tai at- 

! leidžia ir tų, kurie dirba. Plie-' 
Ino išdirbystėj ^darbai dar la
biau pablogėjo.
rie laike streiko buvo dieną ir 
naktį dirbtuvėj, dabar gauna 
dirbt dvi dienas į savaitę.

Darbininkai šioj apielinkėj 
yra labai palaidi, be jokios dar
bininkiškos organizacijos; nėra 
nei bedarbių tarybos kuopų, nei 
kitokių organizacijų; ir su šiais 
darbininkais sunku ką padaryti, 
kad būt galima juos išjudint į 
kovą už pagerinimą būvio.

Tai taip yra su šios apielin- 
kės. darbininkais, dirbančiais ir 
bedarbiais.

Beje, kas pasidarė su drau
gais wilkesbarrieciais, kodėl jie 
laiko salptybėj tą streiką? Ko-J 
del nėra nieko rašoma į darbi-I 
ninkišką spaudą iš tos kovos į 
lauko? Nuo pradžios streiko iki i 
dabar ten buvo visokių įvykių, > 
o tas turėtų būt mūsų spaudai 
rašomai’

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.> *

Near Manhattan Avenue

Mūši) Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<f>

o

<:>

< >,

oi

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

nansiniai laikos vidutiniai.
Rideville 67 kp., narių turė

jo 16, už 1933 metus mažai 
yra pasimokėjusių; kaip ma
žoj kolonijoj, veikimo didelio 
nėra galima; fiųansiniai laikos 
vidutiniai. Tikimasi, kad drg. 
iš Rideville, Findlęn, tuojaus 
užaimokes duokles ir kuopelę 
puatlprins.

gos yra išleistos merikos ver
tės ir tie draugai, pageidavo 
knygos apie žemdirbystę (ag
rikultūrą). Po apdiskusavimo 
nutarta knygų leidimą palikti 
Centro Komitetui ifapintis. Pa
geidautina, kad žųrnąle “švie
soj” būtų ir agrikultūros 
(žemdirbystės) skyrius. ’ •» 4
ALDLD 7-to Apskričio Komi

tetas 1934 Metams
Išrinkta sekanti draugai:, J; uopos

Grybas 18 bal.; G. Shimaitis. ri™.s uz sutartiną veikimų sj 
17 bal.; S. Penkauskas 16 sy 
bal.; J. Ratilis 16 bal.; T. 
Bartkus 13 bal.; J. M. Kar- 
sonas 13 bal.; J. Kalvelis 11 
bal.v

Aukos “Daily Workeriui”

Nors (parengimas buvo „su
ruoštas ant greitųjų, bet gana 
gerai pavyko. Veik visi suau
kojo produktus ir kai ką iš gė- 
rimų.x Stambesnių aukų davė 

. . . šie draugai-gės: J. Gulbinai, P.
Parinkta aukų tarpe delega- B. Navalinskai* V. ‘M. Stanke-, 

tų ir svečių; surinkta $5.16.'vičiai ir A. Žilinskienė. Taipgi 
Ačiū visiems aukavusiems.

Konferencija uždaryta
aukojo P. V. Tamsonai, J. P, 

6 Kandrotai, A. J. K. Navalins- 
val. vakare, per pirmininką kai. Ci
G. Shimaitį.

Konferencijos Sekretorius, mą (įirbo/šie: J.
John Qrybas.

Vakarienėje iribįrm surengi?
. P. Kandrotai,

A. J. K. Navalinskai, M. Stan-

Japonija Veršis i 
Chiniją

SHANGJĮAJUS. — Kuo
met Chinjjoj laimi mūšius 
komunistai, tai imperialisti
nė Japonija mobilizuoją sa> 
vo karines jėgas užėmimui 
Fukien provincijos. Mat, 
pranešimai sako, kad šioje 
provincijoj Komunistų Par
tija padarė sutartį su Kuo- 
mintangu.

Užmušė 24 Socialistus
MADRIDAS. — Čia liko- 

si užmušti 24 socialistai, 
kuomet jie važiavo iš mitin
go viename troke. Beva
žiuojant per tiltą, trekas 
nukrito 250 pėdų' augščio į 
upę.

Pranešama, kad dabarti
niu laiku Ispanijoj vėl dar
bininkų judėjimas pakilęs.

Pennsylvania ir New
Jersey Valstijose v

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 SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žu?ų. Pradžiai t 

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 brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinojme, kaip ilgai galėsimo jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad'naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Demonstracija prieš 
Hitlerio Konsulata

Kokia Bedarbiams Naų 
da iš Rooseveltinių 
“Pašalpos” Darbų?

Pats Patyriau, kad Jie 
Perdaug Giriasi

šį •. pirmadienį tūkstančiai 
darbininkų 11 vai. dieną susi
rinks į Union Square, New 
Yorke, demonstruoti ir reika
lauti, kad Hitleris tuojaus pa
leistų darbininkų vadus Tor- 
glerp Dimitroffą, Popoffą ir 
Taneffą. Prieš juos ..Vokieti
jos fašistai padarė sumoksią, | vienam iš dešimties gali tekti 
primesdami Reichstago pade
gimą, ir su pagelba to išmislo 
hitlerininkai eina prie galvų 
nukapojimo šiems revoliuci
niams vadams.

Iš Union Square demonstra
cija trauks 
protestuos 
konsulatą. 

Lietuviai
i šiai prisidėkite prie demons- 

Visi susirinkite laiku. Neš! tracijosI 
bus, apart šokių, ir gera pro- į
grama: Dainuos Aido Choro 
Vyrų Oktetas ir Merginų Sek
stetas. Turėsime ir -rusų har- 
monistą, kuris grieš, sykiu dai
nuos ir tuo pačiu žygiu bus Į 
šokama smagūs rusiški šokiai.! 

Bet dar ne viskas. Paskuti-!
nę dieną prieš šį vakarėlį bu- Į miliomcrius advokatas Fr. B 

rūmais. Įžanga 25 centai. Pa-jvom giliukingi, kad gavom ja- Campbell* buvo --------------

Lietuviams Komunistams 
Didžiajam New Yorke
Draugai, lietuvių komu

nistų frakcijų susirinkimas 
įvyks 'lapkričio 20 d., pir
madienį, “Laisvės” svetainė
je, kaip 8 vai. vakare. Visi 
partijiečiai ir Jaunųjų Ko- 
Munistų Lygos nariai daly
vaukite. Turime daug svar
bių klausimų išrišti.

, Sekretariatas.
. . ■ (273-274)

Jaunųjų Komunistų Pramoga
BROOKLYN. — šiandie va

kare Bridge Plaza Workers 
Clube, ant Rodney St., tarp S. 
5th ir Broadway, Jaunųjų Ko
munistų Lyga duoda šokius 
prie geros muzikos, su drama
tišku vaizdeliu ir kitais Įvai-

VISI J KRIAUČIŲ 
.LYGOS VAKARĖLĮ!

d.,

Dainuos Konstancija Men- 
keliuniutė, Apart Kitų 
Programos Margumynų

Šiandien, lapkričio ,18
vakare bus šaunus Kriaučių 
Lygiečių vakarėlis. “Laisvės” 
svetainėje, Kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne. 
Prasidės 6 vai. - •

Downtown, kur 
prieš Vokietijos

darbininkai, gau-

Didžiajam New Yorke 125,- 
000 bedarbių galėsią gauti 
darbo iš 25 milionų dolerių, 
kuriuos Rooseveltas skiria pa- 
šalpiniams’darbams visoj vals
tijoj. Bet nfieste randasi apie 
1,2^0,000 bedarbių; taigi tik

nori pa- v 
koncerte

negu
<b

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

. Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

to 'darbo. Bet į (darbą bus im
ami ne tie, kurie negauna jo
kios pašalpos, o tie, kurie da
bar turi kiek pašalpinio dar
bo iš miesto.

Iki šiol pašalpiniai darbinin
kai turėdavo dirbti devynias 
dienas per mėnesį už daug 
maž $45; d prie Rodsevelto 
“geradarystės” turės kas sa
vaitė išdirbti po 30 valandų. 
Bet žadamieji darbai tęsis tik 

j tre jetą menesių, ir tik tuomet,
- n . -y I iv« • jeigu vietinė valdžia surasAr Pristatys Valdžiai ‘'‘svarbių projektų.”

<♦>

<!>

(joje laike

Savo PrivatiŠka Auksą? pjrmas Įkaltinimas
NEW YORK. — Pirmiau I

Campbell”* buvo federaliame

oz
i NRA Sąlygų Laužymą

rengimo tikslas—gauti kiek fi-jme dainuoti ir geriausią Ame^ teisme įkaitintas, kad jis ban- 
naujosjrikos lietuvių dainininkę Men- spintoj laikė 'sau 27 ply- 

| teles aukso, vertas $200,574, 
Lietuviškiems ir kitokiems, nieko ;‘Pie- tai nepranešdamas 

šokiams abelnai grajys smarki į valdžia,> kaiP kad >-eikalauja 
orkestrą. ! , .... * *. .. v. . . , . y. . . ; apie aukso įskeifimą popieri-Kriauciai ir ne knaučiai, vi-.................. ,, , , , , . i... . . ’ ., imais pinigais. Bet dabar tei-,si ir visos, urmu dalyvaukite \. . . . sėjas Woolsey atrado, jog pa-!šiame vakarelyj ? smagiai pa-, 
silinksminsite; galėsite "užval-.1 
gyti gardžių užkandžių ir įsi- 

ant; gerti skanių gėrimų; drauge 
12th St su tuom paremsite Kriaučių 

Lygą, kuri veda apšvietos dar -, 
bą ir kovoja už siuvyklų dar-' 
bininkų reikalus.

- Komitetas.

nansų delei įkūrimo 
sekcijos Jaunųjų Komunistų keliuniutę.
Lygos.

Kviečia

BROOKLYN. — Ketvirta
dienį buvo padarytas dar pir
mas teismiškas įkaltinimas už 

i NRA įstatymo laužymą iš bo
sų pusės. Teisman patraukė'

Šios savaitės “Naujosios 
Gadynės” aprašyme apie “L.” 
koncertą pasakyta: ...“žmo
nių buvo beveik tiek, kaip' pa
starajame ‘Naujosios Gadynės’ 
koncerte.” Reiškia, 
sakyti, kad “N. G.’
žmonių buvo daugiau, 
“Laisvės” koncerte. / I

Kadangi aš buvau, ir vie-, 
nam ir kitam koncerte ir ge
rai tėmijau į publikos daugį, lĮęį. 
tai 'aiškiai buvo matoma, kad ‘ 
“Laisvės” koncerte kur kaš 
žmonių buvo daugiau, p.egu 
“N. G^” koncerte. Millerio 
svetainė, kur buvo “N. G.” 
koncertas, dikčiai mažesnė už 
Labor Lyceum, neskaįtant ki
tos svetainės, kuri yra užpa
kalyje estrados
koncerto niekas nebūna). “L.” 
koncerte didžiulė salė buvo 
prisipildžius taip, kad visi ta-, 
kai ir pašaliai buvo pilni sta-l 
čių, ir xant viršaus taipgi ke
lios eilės sėdinčių ir stačių. 
Gi “Naujosios Gadynės” kon
certe dar kai kur buvo tuš
čių sėdynių visą 
nenorėjo stovėti, 
vietą sėstis.

laiką,—-kas 
galėjo rast

J. D.

Komisija.TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“POETO KRAUJAS.’

Fifth Ave. 
Penktos Ave. 
trečią savaitę* jau rodoma, 
jausmingiausias veikalas var- i 
du “Poeto Kraujas,” kurio žo
džius parašė Jean Cocteau. 
Veikale išreiškiama “papras
tieji” žmogaus jausmai, bet 
taip giįiai, kaip, turbūt, jokia
me įitame sceniškame kūri- 
nyj. Ypač pritaikyta simfo- 
niška muzika.

Playhouse 
prie

Chicago, Ill. — Šio mies
to fėrus, kurie buvo suruoš
ta parodymui 100 metų pra
monės progreso, aplankė 
22,320,456 žmonės.

RADICHSIAND1EN
WMCA—570 Kc

Lea

So-I

Why

That-

Orch.,

(kovo 9'd. išleistas įstatymas Prezidentą\ ir yice-prezidentą TĖMYKITE!Įlercules Gazolino stoties, 711 
į Bedford Ave. Sulig NRA tai-

?}syklių, tos pramonės darbiniu- GRUODŽIO DIENĄ 
prezidentas ^uri būt ne ilgiau laikomi 

’ darbe, kaip 48 valandas per 
savaitę, o Hercules boseliai 

_ j vertė juos juos dirbti 66 va
landas savaitėj. Be to, savinin
kai neturėjo iškabų su gazoli
no kainomis. Sakoma, kad už 
tai galės būti • nubausti po 
$500.

Bet»tai mažiukai samdyto
jai. Didieji gi, kurie samdo 
šimtus ir tūkstančius darbinin
kų, laužo NRA įstatymą delei l

gal įstatymą ne 
yra įgaliotas prisakyti priva- 
tišką auksą pristatyt valdžiai; 
teisę tą įsakymą duot turi tik-į 
tai šalies iždo ministeris.

Todėl techniškai dar nėra 
Campbell nusikaltęs. Jo pra
sižengimas prasidėtų nuo ta
da, jeigu iždo ministeris iš
duotų tokį patvarkymą, o 
“aukso kiaulė” jo neišpildytų.
’1 i ii —“■—i— 'p ‘CI • IV* X Kų’ iauzo |staiymą aeiei i Demonstruokime Pries i darb° valandų > visomis puse-1

Baltagvardiečius!

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS
I Grand Paradise Ballroom 

318 Grand Street 
Brooklyn

mis, ir niekas jų už tai ne- j 
kliudo.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
v - Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

t i

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistentų Hamburgo universiteto 
? klinike).

LIGOS: Odos, kraujo Ir lytles-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 WJ„ 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $*>OO
“BHl egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402 Metropolitan * Avenue

parėm, krikštynom (ir kito- 
reikalam.

<♦>

<♦>

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.* ............ -.. Sergančių 

Chroniškos
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ 'DIREKTORIUS

, . I t ' •

iSbalzamuoja >ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

‘ tomobilius ir kertėtas vefcelijoms, 
krik^į/noms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 

Brooklyn, n: y.

10:30 A. M.-^Beauty Talk 
11:00—Novelty Trio 
11:15—American Speech —

Penman
5:30 P. M.—Dorothy Allyn,

prano; Ballad Singers Quartet 
7:15—News Dramatization

’8:00—Three - Little Funsters
8:30—Studies of Geniuses—Pagan

ini
9:00—Mildred Windell, Soprano;

Donald Beltz, Baritone; Concert 
Orch.

WEAF--660 Kc

$500 už Marškinius!

9:15 A. M.—De Marco Trio
11:30—Gloria LaVey, Soprano; Hen- ■ 

ry Shope, Tenor; Al and Lee 1 
Reiser, Piano Duo; Henry Neely, i 
Narrator

1:30 P. M.—<Battle Ensemble
6:*5-4~Grandmother’s Trunk — Mu- 

sical Narrative, With Nelda
. Hewitt Steyens • < . . * » į į i

8:00—Economics in the News Deal
—Levering Tyson; • Economic 
Background of the New Deal—

! Dr. Alvin Johnson, > .Director, 
New School for Social Research

9:Q0*-Jap^ Pearl, Comedian; Good-1 
man Orch.; Demarco Sisters, 
SdngAf Robert Simmons, Te- i

7 nor; -Leaders ’ Trio ' •
12:00—Wi|son Orch.; Doric Quartet

WOR—710 Kc
11:00 A. M.—What to Eat and 

•—C. Houston Goudiss
1:00 P. M.—'Musical Revue
5:40—French Course—Dr..

cher Clark
8:00 — Little Symphony

Philip James, Conductor; Jea
nette Scheerer, Clarinet

9:00—Robert McGimsey, Whistler
11:00—Weather Report

WJZ—-760 Kc
11:15 A. M.—Spanish Idylls
1:30 P. M.—Merrie Men Quartet
6:30—Cuckoo Program, With Ray

Knight
7:30—Radio Pioneers; Revelers

Quartet; Jones and Hare, Songs;
Joe White Tenor; Breen and De 
••Rose, and Others

9:00—From South America Great -
ingš to Radio City From Argen
tina, Brazil, Venezuela, and 
Uruguay

WNYC—810 Kc
11:45 A. M.—The Hospital Labora- į nįerju demonstracija darbinin- 

tory—Dr. W. J. MacNėal v
1:00 P. M.-^-Opera Matinee

. WABC—860 Kc
6:00 P. / M.—From London:

view qf Musical Show, 
Whittington

8:30—LGeorge Jessel, Comedian; Ve
ra Van, Songs? r Eton 
Quartet; Rich Orch.

10:30—News Bulletins

NEW.ARK. — Tik dvi va
landas išbuvęs federaliame ka
lėjime už loterijos įstatymo 
sulaužymą, paskui Rocįševelto 
paliuosudtas, Conrad Mann, 
dabar atvažiavo į Newarką ir 
pasakojo, kad išėjus iš kalėji
mo jam paprasti marškiniai 
kaštavo $500. Išleidžiant jį iš 
kalėjimo, buvo jam duota toki 

ir trumpi viršutiniai

PRAMOGOS 
, t. 1

BROOKLYN, N. Y
Jaunuoliai!—Jaunuoles!

Pastaruoju laiku teko išgirsti, kad 
Brooklyne tveriasi Stygų (String) 
Orkestrą; tad, kurie įdomaujates ir 
turite noro, ir nusimanymą apie'Tnu- 
ziką, kviečiame su savo iųstrurrien- 
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)

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir MeŠlaŽar- 

. nes 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. v • 

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

RADIO-SEKMADIENĮ
WEAF—660 Kc WJZ-—760 Kc

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ttmlag ir chroniškas vyrų ir 

'moterų . ligas kraujo ir odos
Padarau 'iityrinius kraujo ir ilapuino

DR. MEER 
W. 44th St. Room

htew York, N. Y.
vklandoB Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien* 
Telefonas Lackawanna 4-2188

186 302

dr. zins
1W Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th' Avė. ir Irving Place 

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

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

Sovietų Sąjungos Draugai, 
Industrinės Unijos ir kitos dar 
bininkiškos organizacijos deda- , 
Sixį šiandieninę demonstraci
ją prieš baltagvardiečius ir už 
Sovietų Sąjungos pripažinimą.! 
Demonstracija prasidės 10 vai. 
iš ryto, Washington Square) 
Mat, toj pačioj aikštėj fašisti
nė “Suvienyta Ukrainiečių 
Draugija” tą pačią valandą 
rengia demonstraciją protes
tui prieš Sovietų Respublikos prasti 
pripažinimą iš Amerikos pu- marškiniai, kad jie nesiekė nei 
sės. ši ukrainiečių draugija diržo, 
yra dalis tarptautinės organi-1 radarį 
žacijos, kuri > darbuojasi už 
Ukrainos atskėlimą nuo Sovie
tų Sąjungos. Tuos x gaivalus 
daugiausia finansuoja vokie
čiai hitlerininkai, tie patys, 
kurių agentai menuo atgal 
užmušė sekretorių Sovietų kon 
sulato Lemberge, Lenkijoj'. ■

Taigi prieš kontr-revoliucio-

Greit jis susirado “ge- 
» butlegerį. Tas jam 

parūpino marškinius, bet.išrei
kalavo, kad už tai /Conrad 
Mann nusamdytų jam advoka
tą apginti jį teisme, kaino 
sučiupta, bet pabėgusį butle
gerį. C. Mann turės mokėti 
$500 advokatui.

PASILINKSMINIMO vakarėlis bai
giant “prohibiciją” įvyks šeštadie

nį vakare, 18 d. lapkričio. Visiems 
žinomas gabus muzikantas Jonas J. 
Bajalis, ką tik grįžęs iš užsienio, 
grieš naujus lietuviškus ir kitokius 
šokius. Įžanga ir užkandžiai veltui. 
Maloniai kviečia visus atsilankyti į 
rengiamą vakarėlį linksmai laiką 
praleisti savininkas Jonas Jurevičius, 
148 Grattan Str., kampas Varick 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-7311
(271-273)

NOTARY 
PUBLIC

WW W W W WWVW Arxxk jcv rfk A A xV A lOcAorirxAiA:

, *■ * I ’ 1
kai turi masiniai susirinkti į i ninkai tenai 
savd demonstraciją.

demonstracija. Bet ukrainie
čiai, kaip ir kitų tautų* darbi- 

i ištaškė Sovietą 
priešus. Didžiojo New Yor-

Pre- 
Mr.

Boys!

Nesenai' Bostone buvo su- ko darbininkai taipgi . privalo! 
rubŠta I panaši baltagvardiečių šiandien būti savo vietoj

INC

TEL. STAGG 
2-5043

PAJIEŠKOJIMAI

i BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Malonėkite Persitikrinti.

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome ,■ 
pagal lietuvių skonį.

241 BEDFORD AVE
U \ ■'

Brooklyn, N* Y. į

| NEDALIOMIS 1 
Nuo 10 iki 1S v*], ii ryto

PAJIEŠKAU Naimoniutės, po vyru 
Žemietis ir Augusta Petseltas.1 

Paskiausia girdėta, kad gyveno Mi
chigan valstijoje 1914 metais.^Pa- 
jieško , Mamie, Rice, duftftė Onos 
Makstutis, kuri yra jų sesuo. Jei 
kas žinote kokias informacijas', pra
neškite šiuo antrašu, už ką būsiu 

Į labai dėdinga. M. Rice; 1505 Boule-
■ Į vard, Jersey City, N. J.
i I (27'2-274).

MATHEW F. BALLAS
( B ISLŠ U SK.A S) 
G R A B OK l U S 

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

MŪSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM I§ VISU SATiU IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ ĄUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI U LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTEIU MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĘTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

.. > į VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KŲOGERIAUSIAl PATARNAUSIM. ■ I .

i ; 1 '• MUSU 'RAŠTINE ATDARA DIENĄJR NAKT(. MUSU . 
TELEFONAS NIEKAD NĘMIEGA.‘ 1 1 ■ ‘ . v •' ! ' . ■ 7

/■

ne Olšeyskio orkestros.
Įžangą tik 40 Centų Ypatai., GK

Atdara nuo anksti rytu iki 
vėlai vakare kožną dieną.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT "LAISVĘ"Milžiniškas Koncertas ir Balius

Rengia Ukrainai, Darbininkai

Nedėlioję, 19 Dieną Lapkričio, 1933 m.
Ukrainy Liaudies Name, 101 Grand St B-klyn, N. y.

PRADŽfA 4 VAL. PO PIETŲ
Programos išpildyme dalyvaus: 1)Balalaikų Orkes

trą; 2) Liaudies dainos—išpildys MartynoVskaja ir Va-x 
silevskaja; 3)/Šoks—rM. Lack; 4) Lietuvių Merginų 
Sekstetas; 5) Deklamuos ir. juokus krės Kozačenko; 
6) Lietuvių Aido Choras; 7), Ukraijiniški šokiai; 8) 
L. Kavaliauskaitė—Solo; 9) Bus šokama klasiniai šo
kiai; 10) Dainuos sovietines dainas—^-N. Sorokin; 11) 
Sudainuos duetą du žymūs dainininkai; 12) Komple- 
tistas Juvar. j

Kai o matote programa bus labai turtinga ir gerai 
parinkta, -šokiai prie Olšeyskio orkestros. ,

DR. HERMAN MENDLOWITZOrch., Erno!
I

With Your-
Poling

Comedian;

6:30 P. M. — Individual Instruction 12:30 P. M.--Symphony 
Rapee, Conductor 

1:30—Get Acquainted 
self—Dr. Daniel A. 

9:00—Will Rogers;
Goodman Orch.

WABC—860 Kc
2:00* P.ZM 

Morgan, Songs
3:00—New -York Philharmonic-

Symphony Orch., Carnegie Hall, I 
. Bruno Walter, Conductor; Josef 

Lhevinne, Piano t
9:00—Rapee Orch.; Nino Martin^ 

Tenor; Jane Froman, Soprano; 
Julius Tannen, Comedian 

10:00—-Your Child—Angelo Parti

as a Means of Solving Our 
Educational Problem

8:00—'Eddie Cantor, Comedian;!
Rublnoff Orch.

ft:30—Concert Orch.; Frank Munn,} 
Tenor; Virginia *Rea, Soprano; Į 
Ohman and Arden, Piano Duo ;

WOR—710 Kc
10:45 A. M?—Current Legal Topics! 

Robert Daru
12:15 P, M.—Edna White, Trumpet

.Quartet
1:00—Perole String Quartet;

nette Simpson, Soprano
2:00—Kremlin Quartet
8:30—Choir Invisible

•Freeman Orch.; Helen

An

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Willianuburghe:

2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street^

Telefonas Evergreen 6-3959 
Ofiso valandos nuo 1 Iki i 'kas dien. seredoms ir subatoms 

nuo S iki T:>0 vaL vakarais.
FLATBUSH OFISAS 

< ' 1229 Avenuė J' 
Kampas B. Urd St.




