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. N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o lilaimėsite 
Pasaulį!

Paryžiaus laikraštis, “Petit 
Parisien,” paskelbė Vokietijos 
fašistų įsakymus savo agen
tams užsienyje. Tų doku
mentų autorius ir skelbėjas 
yra Dr. Paul Joseph Goebbels, 

šiomis dienomis 
jog Vokietija pa- 

politiką Lenkijos 
MįatĮ iki šiol Vo- 
Lenkija buvo du
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Taip pat 
paskelbta, 
keitė savo 
klausimu, 
kieti j a ir 
priešai, o dabar jau papūtė 
kitas politinis vėjas.
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Slaptame dokumente apie 
Lenkijos-V o k i e t į jos “taiką” 
sakoma:

“Link Lenkijos nacionalistų 
socialistų Vokietijos valdžia 
šiam momentui priėmė taiky-

CHICAGOS PONAI ATIMA IŠ BEDARBIU 
PAŠALPAS IR NEDUODA JIEMS DARBO

Susikirtimai Ispanijoj del 
Rinkimą

CHICAGO, Ill. — Illino- 
jaus valstijos gubernatorius 
pareiškė, kad Chicagos 
187,000 bedarbių jau negaus 
pašalpų. Apie 8,000 tų dar
bininkų paimta prie nemo-

Tai reiškia, kad ta “taika” 
padaryta tik reikalingam “mo 
mentui.” Tas momentas dabar 
yra toks, kad Jungtinės Vals
tijos padarė artimesnius ry
šius su Sovietų Sąjunga. Vo
kietijai ta politika nepatinka,
todėl jie jieško sąjungos Len- kamo darbo. Kiti darbinin
kijoj. kai nieko negauna.

Įsakymas gauta iš Wash-
Svarbiausiu Vokietijos fa-'ingtono valdžios, kad pašal-
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Šistai stato klausimu, tai už-tp0S bedarbiams darbiniu-
V n n tvN o A Iz- i t ' - • w •kariavimą “Amerikos opini
jos.” Savame dokumente fa-

kams turi būt sumažintos.

Federalė valdžia paskelbė, 
kad pašalpos visur bus su
mažinta. Valdininkai nori 
tuos pinigus sunaudoti bu- 
davojimui valdiškų namų ir 
įstaigų. Bet tuo būdu dar-i 
bininkai negauna darbo, nei 
pašalpos.

Todėl darbininkai turi or
ganizuotis ir kovoti už pa
šalpas. Reikia organizuotis 
į Bedarbių Tarybas.

MADRIDAS. — Ispanijoj 
eina rinkimų kampanija. 
Šiuose rinkimuose dalyvau
ja kelios partijos. Darbi
ninkai kovoja už savo rei
kalavimus ir kandidatus. 
Keliuose atsitikimuose įvy
ko susikirtimai darbininkų 
su reakciniais elementais.

Mušasi Valdininkai Meksikoj

MEXICO CITY.— Du po-

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VALDŽIA ATSISAKĖ NUO SAVO 
SENU REIKALAVIMU; SOVIETAI PRIPAŽINO, KAD AME
RIKONAI TURĖS LAISVU S. SĄJUNGOJ GARBINTI DIEVĄ
Rooseveltas Perdavė Litvinovui Taikos Laišką, Taip Pat ir Litvinovas. Jungtinių Vals

tijų Ambasadorium yra Paskirtas William Bullitt—Gerai Žinomas Diplomatas; Tuo 
Sykiu Atidarytas Tiesioginis Susisiekimas Telefonu Tarpe Washingtono ir Maskvos

WASHINGTON, D. C. —, publikų Sąjungos yra links- narna Amerikos piliečiams 
Pagaliaus Jungtinių Valsti- 
jų valdžia, su prezidentu 

| Rooseveltu priešakyje, pri
pažino Sovietų Sąjungos

ma įsteigti normalius dip- Sovietų Sąjungoje ir teisė 
lomatinius ryšius su Jungti- kreiptis į Amerikos konsula- 
nių Valstijų valdžia ir pasi
keisti ambasadoriais. ,

tą laike arešto. Taip yra 
dabar.

šistai išsiaiškina, kad jiems da
bar yra reikalinga, tai

“...laimėti Vokietijai žmo
nių opinijos dviejose Alkieri
uose.” Del to jie dės visas 
pastangas: “Vers veikalus į 
anglų, ispanų ir portugalų 
kalbas.” Fašistai mano, kad 
Vokietija dabar yra “artimo 
karo padėtyje.” !

LENKIJOS IR VOKIETIJOS FAŠISTAI TAIKOSI
dvi šalys bus arčiau susirišę

Francija skaitoma didžiau
siu priešu Vokietijai. Tačiaus, 
“Anglija • reikia imti kaipo1 
Francijos pusininke ir labiau-į 
šia-pavojinga mums. Todėl vi-• 
si būdai 6lls naudojami Reich-1 
stago valdžios, kad pakenkusi 
tų šalių santikiams.”

Tai taip kalba’fašistų slap
ti dokumentai. Jiems rūpi 
supjudyti Franciją su Angli
ja, kad jos būtu silpnesnes 
prieš Vokietiją. Tada fašisti
nė Vokietija galėtų atgauti 
“savo” kolonijas. Prie tp ji 
eina’ “per sutartis, jei galima.”

• VARŠA VA.—Tarpe Len
kijos ir Vokietijos daroma 
taika. Hitleris pareiškė 
Lenkijos ministerial Lips- 
kiui, kad Vokietiją nori tai
kos su Lenkija. Apie tai 
Lenkijos laikraščiai rašo la
bai, prielankiąi,.... ,

“Gazeta Polska” išsireis* 
kia, kad tas Hitlerio pasi
reiškimas “reiškia naują ga
dynę tarpe Lenkijos ir Vo
kietijos.” Sakoma, kad šios

ir susipažinę. Tuomet fašis
tai Lenkijos ir Vokietijos 
galėtų geriau atsispirti prieš 
kitas imperialistines valsty
bes. ,

Vienok ir Lenkijoj yra 
priešingų ’ Vokietijos-Lenki- 
jos sąjungai. ■> Laikraštis* 
“Kurjer Warszawski” kal
ba, kad Lenkija turi laiky
tis prie Francijos/

litikieriai likosi užmušti ir 
5 sužeisti, kuomet iškilo 
muštynės tarpe dabartinių 
politikierių Papal(#la kai
me.

..................... -     - ■ - ■ - - - - - -    «■ —     

Socialdemokratai Ginkluoja Vokietijos Fašistus

Vadinasi, Vokietija reika-! 
Jauja “atsteigti savas koįoni-Į 
jas.” Ji reikalauja Saar basei-

STOCKHOLM. — Dar vi
sai nesenai iš Goteborg iš
plaukė laivas “Goteborg,” 
prilioduotas ginklų ir amu
nicijos, į Hamburgą. Tar
pe kitko buvo devyni orlai
vių šautuvai. Paskiaus iš-

tikrai “leistina amunicija 
leidžiama 'išvežti į užsienį.” 
Tačiaus amunicijos gamin
tojai veža į Vokietiją viso
kią amuniciją, kurios tik 
Hitleris reikalauja.

Tai reiškia,'kad patys so-

NĖRA VIETOS TIEMS, 
i KURIE NEBALSAVO 
UŽ .FAŠISTUS 
'• >1 ‘

BERLYNAS. — Kaip to
li eina fašistų teroras ir ko
kiais būdais jie gavo- “dide
lį skaičių” balsų,, tai rodo 
šis atsitikimas. < Moteris, 
kuri rinkoje turėjo pasidė
jus savo “standų”, tai jai 
dabar jau uždrausta pasiro
dyti toje rinkoje. Tai reiš
kia, kad visi yra persekioja
mi, kurie nebalsavo. Dar
bininkai tai gerai žinojo ir 
jie buvo prievarta priversti 
balsuoti.

valdžią de jure. Tai reiš
kia, kad nuo dabar tarpe 
Jungtinių. Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos prasideda dip
lomatiniai ryšiai, kurių ne
buvo per pereitus 16 metų. 
Santikių įsteigimas buvo pa
skelbtas 3:50 vai. *po pietų, 
lapkričio 17 d., 1933.

Jungtinių Valstijų val
džia dar vis kąip ,kur palai
kė Kerenskio valdžios at
stovus. Nuo dabar jau pra
nešama, kad visi seni ryšiai 
panaikinama, o. .užvedama 
diplomatiniai ryšiai su So
vietų valdžia oficialiai.

Rooseveltas jau paskyrė 
ir Jungtinių Valstijų am
basadorių, William Bullitt, 
kuris yra gerai susipažinęs 
su darbininku šalimi ir tu
rėjo pasitarimų su Litvino- 
vu. Sovietų valdžia dar nė
ra paskyrus savo ambasa
dorių į Jungtines Valstijas.

Maxim Litvinovas

no, Alzaso ir Lorainos. Tuos 
reikalavimus Vokietijai ne
duos talkininkai. Vokietija 
ruošiasi “savo kolonijas pasi
imti.!’

Pirmiausia jai ‘ reikalinga 
“žmonių opinija.” Todėl Hit
lerio agentai ir veikia. Jie vei
kia ir Amerikoj. Tad, reikia 
pasakyti, kad Vokietijos fa
šizmas darbininkų klasei dvi
gubai pavojingas— jis terori
zuoja savus darbininkus ir 
ruošia karą.

Viena Vokietijos moteris, 
kuri yra terorizuojama, kad 
jinai nebalsavo už fašistus, 
nešiojo gatvėmis plakatą, ku
riami buvo įrašyta:

J‘Aš nebąlsavau todėl, kad 
Vokietijos garbė ir taika man 
neinteresinga.” Tačiaus tai 
moterei, Hdnau, ir čia nebuvo 
laisvės. Ją fašistai terorizavo 
turgavietėj ir pasitiko gatvė- 

*se. Vokietijoj tam nėra vie
tos, kas ne fašistas.

“Times” korespondentas, Du 
ranty, kuris dažniausia rašinė
ja iš Maskvos ir jau daugiau 
10 metų išgyvenęs Sovietų ša
lyje, dabar iš Washingtono 
rašo apie amerikonus, kaip 
kad ADF vadai. Jis sako :

“Yra žmonių Amerikoj, apie 
kuriuos galima pasakyti tai, 
kas buvo sakyta apie Bour- 
bonų karališkąją dinastiją, jog

vežta iš Boforo 7,245 baky 
sai amunicijos.

Kelios dienos p'irmiaus, 
prekybos ministeris, social
demokratas, pasakė, kad tik

UŽDARINĖJA MOKY
KLAS AUSTRIJOJE

DOBAVITZ. — šiame 
miestelyje, reikėjo uždaryti 
keturias mokyklas ir paleis
ti 2,800 vaikų. Miestas taip 
nubiednėjo, kad neturi iš ko 
pirkti anglis ir apšildyti mo
kyklas.

Na.‘ o šis miestelis randa
si kaip tik toje vietoje, kur 
geriausios kasyklos randasi 
visoj šaly. Tai ką reiškia 
kapitalizmo bankrutas.

cialcĮemokratai valdininkai 
ginkluoja Vokietijos fašis
tus, kad jie galėtų dar la
biau kovoti prieš darbinin- 

ikų klasę ir rengtis karui.

FAŠISTAI SIUNČIA 
BOMBAS JU SEKĖJAM

♦ ' - j y

VIENNA.—Policija, suži-
i • ' j ’ ‘

nojo,. kad vokietijos fašistai 
ginkluoja Austrijos'fašistus 
bombomis; > Iš Salzburgo 
siunčia bombas Austrijos fa
šistų vadams. ' ■1 •

> .Tas bombas siunčia paka
vo j ę į kitokios rūšies daik
tus' Manomar> katr tokiu 
būdu nebus galima suprasti, 
kad siunčiama bombos.

SUGAVO LAIVA 
SU AMUNICIJA

VIENA. -- Austrijos val
džia' sugavo Vokietijos lai
vą ir areštavo kapitoną 
Linze. Dunojaus upe laivas 
vėžė « fašistines -uniformas ir 
kįtus. reikalingus. ptopaganr 
daį daiktus Austfijon. j

Kapitonas ir jo pagelbi- 
hinkas( atsisakė eiti su polH 
cįja, kuomet jie >buvo aręš-. 
•tuoti. i j Bandė i priėšintiS; 
Policija turėjo juos nuo lai
vo nešte nešti. . r t .

visa bėda su jais, kad jie nie
ko neišmoko iri nieko neuž
miršo.”

Tie žmonės yra tie, kurie 
kalbą prieš Sovietų Sąjungos 
pripažinimą, kaip kad Gree- 
nas, Fish, Whalen, tarpe lie
tuvių—Grigaitis ir kiti. Jie 
kaip kalbėjo 10 metų atgal,— 
taip dar ir kalba.

Francijos Auksas Mažinasi

z PARYŽIUS. — Francijos 
finansiniai ekspertai prane
ša, kad ši šalis greitai ne
teks aukso valiutos savo pi
nigams. Francijos bankas 
jau neteko 730,000,000 aukso 
frankų. • A >- r

Streikai Kainavę Miliūnus > 
Dolerių 

»
WASHINGTON, D. C.—Ap

skaitoma, kad streikai kaina
vę apie $24,000,000. Daugiau
sia tie nuostoliai skaitoma al
gomis, kurių darbininkai nega
vo. Bosai tokiu būdu, mano at- 
šaldiritf darbininkus nuo strei
kų. Bet s darbininkai tik kovo
dami gali išsikovoti didesnes al
gas./

Formale Sutartis
Tarpe Roosevelto ir Lit- 

vinovo apsikeista .laiškais. 
Prezidentas Litvinovui:

“Mano brangus p. Litvi- 
nove:

“Aš esu labai patenkintas 
jums pranešti, kaipo pasek
mes mūsų pasikalbėjimo, 
kad Jungtinių Valstijų val
džia nutarė įsteigti norma
lius diplomatinius sahtikius 
su Valdžia Sovietinių Socia
listiniu -Respublikų ' Sąjun
gos ir apsimainyti ambasa
doriais.; , 7 / j i 
", “Aš pasitikiu, kad?santi- 
kiai, dabar jau įsteigti, tar
pe mūsų žmonių,, pasiliks 
visuomet normaliai ir drau
giški,''ir kad mūsų šalys nuo 
dabar galės kb-operuoti del 
jų pačių savitarpinės nau
dos ir apsaugojimo taikos 
pasaulyje.

“Franklin D. Roosevelt.”
Litvinovo laiškas Roose- 

veltui:
“Mano,brangus p. Prezi

dente: ., > .
: “Aš esu labai patenkintas 
jums pranešti, kad valdžia 
Sovietinių Socialistinių Res-

“Aš taip pat tikiuosi, kad 
santikiai dabar įsteigti tar
pe mūsų žmonių, gali pasi
likti normaliais ir draugiš
kais, ir kad mūsų šalys nuo 
dabar galės ko-operuoti del 
jų savitarpinės naudos, taip 
pat ir apsaugojimui taikos 
pasaulyje.

. “Maxim Litvinov.”
Pamatiniai Pripažinimo 

Santikiai
Trumpai sutraukus Sovie

tų Sąjungos ir ‘ Jungtinių 
Valstijų padaryta sutartis 
sekamais pamatais:

1. Sovietų Sąjunga garan
tuoja laisvę religijos Ameri
kos žmonėms, kad jie galė
tų garbinti dievą ir palaiky
ti bažnyčias arba kitas 
įstaigas, kuriose pamaldos 
būtų galipia atlikti.

Ši laisvė buvo ir iki šiol. 
Tai reiškia, kad su šia są
lyga Sovietai nedarė jokių 
nusileidimų.

2. Sovietai garantuoja, 
kad Sovietų valdžia neskleis 
ir nefinansuos komunistinę 
propagandą arba propagan
dos organizacijas Jungtinė
se Valstijose.

Taip buvo ir pirmiaus. 
Sovietų Sąjunga neskleidė 
jokioj šalyje savo propagan-. 
dą. Sovietų valdžia už Ko
munistų Partijas negali at
sakyti ir neatsako.

3l Legalė apsauga užtikri-

4. Sovietai suteikia laisvę 
amerikonams patirti Sovie
tų Sąjungos ekonominę sis
temą išskiriat tai, kas yra 
laikoma slaptai. Sutinka
ma, kad amerikonai, tyrinė
janti Sovietų ekonominę sis
temą, nebūtų areštuojami, 
kaipo šnipai.

5. Kiti reikalavimai palik
ta vėlesniam laikui.. Sovie
tų valdžia atsisako nuo rei
kalavimų nuostolių, kuriuos 
jai padarė Amerikos armi
ja, įsivėrždama į Sibirą ir tt.

6. Jungtinės Valstijos 
duoda Sovietams visapusę 
garantiją ir užtikrina, kad 
ši valdžia neskleis propa- 
gąndą Sovietų Sąjungos te
ritorijoj.

Skolos Bus Sutvarkytos 
Vėliaus

Sovietų Sąjunga reikala
vo, kad skolų ir reikalavi- 
mų klausimas bus galima iš
rišti tik tuomet, kuomet bus 
padaryta diplomatiniai ry
šiai. Su šiuo reikalavimu 
sutiko Jungtinių Valstijų 
valdžia. Roosevelto ir Lit
vinovo bendras pareiški
mas nusako, kad tie klausi
mai bus išrišti taip greitai, 
kaip galima.
Sovietų Sąjunga Sveikina 

Pripažinimą
MASKVA. — Sovietų Są-. 

junga gavo pranešimą apie 
pripažinimą vidunaktį, Ta
čiaus tas pranešimas šukelė 
dėug ūpo Sovietų politikos 
rateliuose greitu laiku.

Pripažinimas Sovietų Są
jungos reiškia laimėjimą 
Sovietams. Jei ne sėkmin
gas socializmo budavojimas, 
jei Sovietų ekonominis gy
venimas eitų žemyn, o kapi
talistinis kiltų, tai tokio pri
pažinimo stipriausia kapita
listinė šalis nebūtų davusi. 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tu Sąjungos padarymas su
tarties yra didelis ekonomi
nis ir politinis laimėjimas 
Sovietų Sąjungai, darbinin
kų tėvynei. Tai rodo jos 
stipruma ir pastovumą.
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kunigų pašalp. davimą ir duo
da tiesiog iš aldermanų. Mat. 
žmones pradėjo bruzdėt prieš 
kunigų sauvalę. Miesto po
nai pabijojo, ;kad neišaugtų 
pas žmones neapykantą prieš 
kunigus ir patį tikėjimą, to-
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Stipriausia kapitalistinė valstybė pasaulyj pagaliaūs 
pripažino pirmutinę darbininkų ir valstiečių respubliką, 
Sąjungą Socialistinių Sovietų Respublikų! Pripažinimas 
•įei^tas (oficialiai ir formaliai) lapkričio 16-tą dieną.

Amerikos kapitalizmui ėmė 16-ką metų ir devynias 
dienas įsitikinti, kad Sovietą Sąjunga nenugalima, kad 
ji gyvuos, kad ji su kiekviena diena stiprėja, ir kad ne
belieka nieko kito daryti, kaip tiktai pripažinti ir ban
dyti surasti modus vivendi su nauju socialistiniu pasau
liu. Į

Nereikia nei sakyti, draugai, kad šis pripažinimas yra 
socialistinio pasaulio pergalė.

Iš kitos pusės, nereikia manyti, kad Amerikos kapita
lizmas suteikė Sovietų Sąjungai oficialų pripažinimą iš 
geraširdystės, iš draugiškumo ir meilės, bet del to, kad 
patsai kapitalizmas randasi baisiam krizyj. Prez. Roose- 
veltas, atstovaudamas kapitalizmą, mano užmezgime nor- 
mališkų santikių su Sovietais, galėsiąs šiek tiek paleng
vinti kapitalizmui, surasti rinkų, sumažinti šiek tiek bai
sią bedarbę, kuri grūmoja visai kapitalistinei sistemai. 
Blaivesni Amerikos kapitalistai matė, kad, kuomet ši ša
lis nepripažįsta Sovietų Sąjungos, ji nustoja dalies užsa-( 
kymų, kurie nueina į kitas šalis: Angliją, Vokietiją, Ita-

APŽVALGA
BLOGIAU NEGALI BŪTI ŠYPSENOS

Kunigai Krečia Juokus
Katalikų “Garse” tūlas 

Morkus šitaip filozofuoja:
Sovietinė Rusija garsi ne 

vienu keistu užsimojimu. La
bai, supyko ant Dievo. Ir už 
tat Jam visaip keršija. Kas 
iš to išeis, nesunku įspėti. Jų 
kerštas. Dievui, juoku šliuksi. 
Tikį tuomet.bus į ką j^džiūi’eti, 
kai Dievais i pradės į kerinti 
jiems! O kad taip bus, nei 
jie patys neabejoja!

T Katras dievas tokis kerš
tingas: Jachova, Mahome
tas, Budda ar kuris kitas? 
Iki šiol kunigai paprastai 
skelbdavo, būk dievas esąs 
labai mielaširdingas,
kerštis, pilnas malonių. Da
bar gi jau kitą’giesmę gie
dą. Pagaliaūs, už ką gi tas

... šiubm tarpu eina mūsų dien- 
rgščio vajus. Buvo prašyta 
Visų skaitytojų gauti nors po 
vieną naują skaitytoją. Jau 
virš menuo laiko, kaip vajus 
paskelbtas, o skaitytojų gavo
me tik iš apie šimto draugų. 
Ką veikia’ tūkstančiai dienraš
čio skaitytojų—nežinome...

Gavom arti 300 naujų skai
tytojų, o mūsų kvota yra gau
ti 1,000. Dar trūksta 700 iki 
išpildymo kvotos.

Jei negausime tūkstančio 
naujų prenumeratų, turėsime 
vilkti labai ,sunkią naštą, kad 
išlaikyti, “Laisvę” dienraščiu.

Neapsvaigkime Optimizmu
Mums parengimai šiais me

tais labai pavyko. Nors pik
nikus, Jiurie buvo rengti “Lais
vės” naudai, veik visus smar
kiai sulijo, tačiaus jie visi da
vė gražaus pelno. Koncertas 
B r o o k 1 yne pavyko gražiai. 
Tuomi galime pasidžiaugti.

Bėda yra ta, kąd daugelis

Jau Pasistatė
Tūlas lenkų patriotas, Ste

fan P. Mierzwa, išsiuntinė
jo lenkų ir lietuvių patrio
tiškiems laikraščiams- 
straipsnį apie Kasciušką. 
Girdi, jis suradęs, kad “kaž
kokia liet, organizacija įtei
kusi, generaliniam paštų 
viršininkui p. Farley prote
stą, .kuriame, kaip spėjąma, 
įtjkrinama, t > kad... Tadas 
Kąsciųšįka visiškai nebuvęs 
lenkas, ir kad lenkai visai 
neteisėtai savinasi tą didvy
rį..ir kad, girdi, jis “nie
kad, nebuvo kuo nors kitu, 
kaijf tikru lietuviu.”

Lenkų patriotas, išvano
jęs lietuvius patriotus ke
liais faktais, išveda:

Dėl to mes ir kreipiamės į draugų pasidaro perdaug op- 
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iūsu dievas turėtu keršyti I' prašydami įdėti šį laišką, ti- iVUOja gerai. Jos parengimai " C 1-~ Z-1 i r. i <■> . t i no 4- r. i m i

•Iš kitos pusės, Sovietų Sąjungai, statančiai milžiniškas 
socialistines pramones, patogiausia Amerikos technika. 
O ‘kad tą techniką gauti, reikalingi “normališki” santi- 
kiai; reikalinga gauti čia kreditų, kad galėjus daugiau 
dar reikalingų mašinų pirktis ir skubinti statyti naują 
socialistinę tvarką.

Išlygos, kuriomis pradėti diplomatiniai santikiai tarpe 
šių dviejų griežtai priešingų sistemų, esmėje nesiskiria 
nuo tų išlygų, kuriomis kitos kapitalistinės šalys pripa
žino Sovietus. .

J. Sovietų valdžia pasižada^ kad jos atstovai ir įstaigos 
Amerikoje susilaikys nuo bent kokio kišimosi į Ameri
kos vidujinius reikalus, nuo propagandos. Tą patį Ame
rikos valdžia pažada Sovietam.

2. Sovietai pažada suteikti Amerikos piliečiams laisvę 
Sovietų Sąjungoj melstis, kaip kad ji suteikia laisvę sa
vo. šalies piliečiams.♦ k /

3. Skolų klausimu—bus tartasi. Del Amerikos inter
vencijos į Sibirą, Sovietai nereikalaus atlyginimo, bet del 
Amerikos armijų intervencijos į Archangelsko sritį—bus 
tartasi.

4. Visos buvusios Rusijos caro valdžios, o paskui ke- 
rehskinės valdžios įstaigos Amerikoje automatiški per
eina žinion Sovietų valdžios. Apsimainoma a 
riais.
William C. Bullitt, nuo senai stojantį už pripažinimą So
vietų Sąjungos, o Sovietų Sąjunga greit paskelbs savo 
ambasadorių Washingtonan. Paskui bus paskirta visa 
eilė konsulų: Amerika skirs Sovietų Sąjungos didesniuo
se miestuose, o Sovietų Sąjunga—Amerikos didesniuose 
miestuose.

Šitokiom sąlygom pripažinta Sovietai. ,
Apsivylė tie žmonės, kurie manė, būk Amerikoje bū

siąs sulaikytas komunistinis judėjimas. Tasai judėji
mas augs ir stiprės, nes Amerikos Komunistų Partija yra I 
grynai Amerikos, darbininkų reikalas ir todėl ji juo griež
čiau kovos prieš pūvantį kapitalizmą. * i»’ .

Vienas’ dalykas, kurį kiekvienas darbininkas turi įsi- 
tėmyti: nereikia manyti, kad su pripažinimu Sovietų Są
jungos pasinaikins pavojus imperialistinio karo iV užpuo
limo ant Sovietų Sąjungos. Kurie taip manė, didžiai kly
do.' Sovietų Sąjungos gyvavimas reiškia kaulą kapitaliz
mo gerklėj. Todėl kapitalizmas kovos. Jeigu Washing- 
tonas šiuo tarpu pripažino Sovietus, tai reiškia, kad 
Amerikos kapitalizmas dabar bandys kovoti prieš Sovie
tus naujomis formomis. Su pripažinimu kapitalizmo 
krizis neišsiriš. Su tuo imperialistai neišriš pri'ešginiavi- 
miį. Su tuo karo pavojus didės. Tai, draugai, reikia at
siminti. v \ *

Amerikos darbininkų klasė, todėl, privalo budėti. Ko
va prieš kapitalizmą, kova už duoną ir druską, kova 
prieš badą, kova prieš fašizmo’pavojų, kova prieš impe
rialistinio karo pavojų privalo'būti pastiprinta. /

Tegyvuoja.Sovietų Sąjunga, pirmoji darbo žmonių res
publika !

Tegyvuoja Amerikos proletariato kofos prieš nuožmią 
kapitalistinę sistemą!

Sovietams? Ar del to, kad 
ten kunigam, popam, rabi
nam, mūllom ir kitiem velt
ėdžiam nemokama pensijos? 
Ar todėl, kad visiem velt
ėdžiam, nedirbantiem nau
dingo darbo, atimta piliety
bės teisės? Jeigu del to, tai 
jūsų dievas yra labai baisus, 
nes jią užtariatinginius, 
veltėdžius, kuriuos darbi
ninkų šalis verčia dirbti i 
naudingą darbą.

Tenka kunigam pasakyti 
štai kas: Sovietų Sąjunga 
tų grąsinimų nebijo. Nesi
bijo jinah ne tiktai' “dievo 
kęrštavipiųį”:zbęt npi inhpe- 
rialįstų,, kurie yra įginkluoti 
nuo galvos iki kojų. Sovie
tų Sąjunga šiandien stipri, 
o prie to su ja stovi pasau
lio revoliucinis proletaria
tas.

Sovietų Sąjungos piliečiai, 
gali spręsti daugiau ir apie 
buvimą arba nebuvimą dan- j 
gaus ' ir dievo, kadangi jie, 
yra iškilę į dausas augščiau, 
negu kurios kitos šalies 
žmonės ir surado, kad tenr ‘ 
ne dangus, bęt labai skysta 
erdvė, vadinama stratosfe
ra. 

t

Nesidžiaugk, p. Morkau, 
nes neturėsi tos progos 
ką pažiūrėti, kai dievas pra 
dės keršyti jięhis.” Mes ži 
nome, kad tamsta pats neti 
ki tiems plepalams, bet lei 
di juos tik todėl, kad kuni 
gai apmoka jums tamsių pa- Jaujas

vuoja gerai. Jos parengimai 
■ kėdamiesi, kad ;apšviestesnieji į masiniai—milžiniški. Jau visi 
lietuviai atsiųs mums reika-;žino “Laisvę,” kaipo darbinin- 
lingų įrodymų ir faktų. Juk Į Lišką laikraštį ir patys, be ra
tai jų pačių reikalas apsisau- į ginįmo ga]į. ją užsiprenume- 
goti, kad mažiau išlavinti jų ,'ruoti.
tautiečiai ne pastatytų savęs ! Tokia nuomonė yra žalinga, 
ir visos lietuvių tautos ant Į _________________
juoko dėl jų nieku Neparem
tų pretenzijų.
Kiek tai liečia pasistaty

mą ant' juoko, tai lietuviški 
patriotai .tai jau padarė, Pereitą pavasarį Montrealo 
■skelbdamy iš piršto išlauž-' beda.rbia.rn pradėjus bruzdėt, 

i tas nesąmones, būk Kasciuš- 
ka buvo niekas kitas, kaip, 
tik lietuvis. ■ Ponui Mierz- I ’
wai norisi priminti, kad lie
tuviški ura-įathotai nėra 
hei kiek gudresni už lenkiš- 
kute! " '-H > •'' ■■ :

Drg. S. Sasnauskienės 
Prakalbos

2 d. lapkričio čia atsilankė 
d. S. Sasnauskienė “Darbi
ninkės” redaktorė, kuri pasa
kė atatinkamą prakalbėlę, 
kas readvilliečiam gerai pa- 
__ Po prakalbų turėta 

fkaip ir diskusinis pasikalbėji
mas.

ALDLD 67 Kp. Gerai 
Susitvarkė

Pasekmės iš draugės Sas- 
“j' nauskienės prakalbų: mūsų 

i ALDLD 67'kp. buvo kaip jr 
' apsileidimo apimta, nes na- 
i riai dar nebuvom užsimokėję 
savo metinių duoklių į centrą, 
dabar gi jau veik visi susimo- 
kėjom

Poetiškai;
Tysliava rašo, būk iš su-«Jie.n?‘ ir 50kiHSl knt 25 ;d.' lap- 

bankrūtaviisioS’Vienybės;'tnCi° < P^ville, 
. .v . , . J i. Mass.,.-drg. Matuko svetainėj;korporacijos issivystys nau-i 
ją ir ji leisianti laikraštį.;
Girdi, tegul sąų “įvairūs po-j 
litikos skalikai loja”,' o jis, 
Tysliava, dirbsiąs. Nekibai 
kaip skamba žodžiai “Joja”, 
“lokit” ir t. t., išplaukę iš to 
žmogaus, kuris nuduoda ap'- 
sikaišęs laikraštinės etikos 
cnatomis.

Ar Jam tiktų, jei kas pa
sakytų : Kadaise Tysliava 
lojo už “lenkų lietuvių vie
nybę”, paskui lojo už Sme
toną, o dabar loja “už de
mokratiją0 ir pasirengęs 
loti už bile ką, kur tiktai 
gaus palakti?

įžangą ųž vakarienę ir šokius 
;|0ce o vien ant šokių tik 25c. 
Gaspadinės: draugės Repšie
nė, Marciulaitienė ir Barišaus- 
kienė, jau dabar viską gerai 

’planuoja,, kad vakarienė būtų 
tikrai gera, žinant tų drau- 

U < r I

nei 
bus 

mes, 
įaipo mažiukė* kolonija, kvie
čiam iš didesnių, artimų ko
lonijų suya^iuoti į mūsų pa
dengimą, turėkit smagų / laiką 
ir sykiu paretpsit, mūsų ALD 
LD 67 kuopos/ veikimą. Jūsų 
ątsilankymas pas mus 
duoš mums daūgiaus energijos 
darbuotis ir ' ant toliaus dar
bininkiškam judėjime. J \ 

Readvilliatis.

pri

Tiesa, kad “Laisvė” jau ži
noma labai plačiose darbinin
kų masėse, kaipo gynėja dar
bininkų klasės reikalų. Ta
čiaus, kad užsirašyti ją ir 
skaityti kas dieną, spontaniš
kai—pačios savaimi tos ma
sės nesiveržia. Reikia eiti prie 
kiekvieno individualio—asme
niškai ir kalbinti jį ar ją užsi
rašyti. O tai mes ne visi te- 
suprkntame.

Matote vajaus surašė eilę 
draugų, kurie jau turi surinkę 
po keletą ir po keletą desėt- 
kų prenumeratų. Tas paliudi
ja, jog, darbuojantis, galima 
gauti skaitytojų. Apgailėtinai 
mažas skaičius djaugų dar te
gavo po vieną ar du skaityto
jus.

Draugai! Jau paskutines 
dienos vajaus. Jei vajus baig
sis tik su ketvertą ar penketą 
šimtukų skaitytojų, tai jis bus 
taip blogas, kad blogesniu nei 
negali būti. Ir už tai būsime 
kalti visi, klasiniai sąmoningi 
darbininkai, nes neatliksime 
tinkamai savo svarbios užduo
ties. *

Stokime į darbą, nors pas
kutinėmis dienomis. Stuba nuo 
stubos eikime pas lietuviškai 
kalbančius žmones ir stengki- 
mės užprenumeruoti jiems 
dienraštį.

P. Buknys.

žino Savo Vadus
Darbininkas—Stepai, ko

dėl tavęs, daugiaus nesima
to darbininkų parengimuose 
arba demonstracijose?

Stepas—Aš laikausi Prū- 
seikos-Butkaus mokslo.

Darbininkas—Kaip tai, ar 
tai jie taip fnokina?
' Stepas—Žinoma, kol ame
rikonų masės dar neįtrauk
ta, tai kam man kišti galvą 
į pavojų, geriau pasėdėti ra
miai namie.

“Paaiškino
Darbininkas—Ei, tamsta, 

kodėl atnešei šaltą sriubą?
Veiteris—Ką, ar nori, kad 

aš nusidegipčiau 
karšta sriuba, 
karštas maistas

sukėlė ant kojų visus juoda- del ir paėmė ‘ pašalpos davi- 
šimčius, kurie labai pabūgo mą į savo rankas. Tai jau 
komunizmo. Matydami, kad i nulaužtas nugarkaulis katali- 
vien su policijos pagelba nie-Į^ų bažnyčiai. Mat, pirmiau, 
ko neišloš, pradėjo tvert viso- kuomet kunigai išduodavo pa
akius kliubus, kurie, pasivadi- šalpą, tai j 
nę .įvairiais vardais ir kiek- gavimą pašalpos, turėjo 
vienas prisidengęs kairiomis 
■frazėmis, skelbė, kad jie ko
voja už bedarbių reikalus.
Taigi, 4r aš, turėdamas laiko, 
užėjau į federeišių kliubą 
(vieną iš geriausių, kaip lie
tuviai sako) ant jų vadinamo 
mitingo. Įėjus salėn, luvj, anoa apie iuu ųa 
pasirodo ne kaipo darbininkų į daugiausiai^ ateiviai, 
salės, o 
bažnyčią.

kiekvienas, prieš 
at

likt ausinę išpažintį, b daug 
tokių buvo, kurie nenorėjo ši
tų burtų atlikinėt.
Labai Išnaudoj’a Darbininkus 

Čokoladų Dirbtuvėj
Swiss čokoladų dirbtuvėj 

Įėjus salėn, tuoj | dirba apie 100 darbininkų, 
, beveik 

daugiau panašus į ' daugumą sudąro ‘ lietuviai. 
Gale salės stovi Dirba po 13 valandų į dieną, 

stalas, ant sienos kryžius, ant 0 naktinio “šifto”—11 valan- 
stalo biblija ir šiaip, šventųjų dų; užmokestis—18 centų į 
paveikslų ir pilna Viso.kių biz-1 valandą. Dirbti reikia sun- 
nierių skelbimų. Laikraščių | kiai, nes mašinos čia labai-se- 
nesimato. Keli stalai įvairiem j nos diados. Bosai neturi ma- 
žaislam, kaip kad mažiem vai
kam pritaisyta žaislų ’ vieta, 
čia suėję bedarbiai praleidžia 
dienas. O jei kartais pasitai
ko pažangesnės minties dar
bininkas, tuoj būna pašalintas. 
Prieš pradedant susirinkimą, 
visi sustoja ir • sukalba gar
siai poterius. Oratoriai pa
pasakoja, kiek kuris biznie
rius aukojo kliubam ir liepia 
eiti visiems pirkti pas tuos 
biznierius už paskutinius sa
vo cedtus. Jei kas iš narių 
paklausia ko, tai atsako labai 
išdidžiai; aiškiai matosi, kad 
vadai ne darbininkų luomo ir 
jiem nerūpi darbininkų rei
kalai.
!• šiuose kliubuose priklauso 
daug lietuvių, kurie tikisi iš
kovot daug sau laisvės.' ži
nokit, kad niekp neląimėsit, 
priklausydami fašistų kliu- 

pagelbėsit 
Kanadoj; 
mėnesiui,

Bosas Susirūpino
Formanas — Pone, pone,' 

Kupstas įlindo į mašiną ir 
jį ant vietos sutrynė.

Bosas—Tai kvailas asilas! 
Dabar daug laiko ims,* iki 
vėl paleisime mašiną dar
ban.

Nuolatos Kalba
Jonas—Baltrus tai nuola

tos kalba ir kalba.
Petras—Kaip kalba, kad 

visai nesigirdi jo b&lso.
Jonas—Tas tiesa/bet ar 

nematai kaip žandai juda?
Petras—Jis nekalba, o 

čiungumą kremta.

Akį Merkia
Mergina—Užveizda, jeigu 

Baltrus nesiliaus man nuo
latos .akį merkęs, tai aš me
tu darbą.

Užveizda (prieina prie 
Baltraus)—Kam tu merki 

riakįįOną?
Baltrus (nusigandęs) — 

Mirkt! Mirkt! Mirkt!

. Bosai neturi ma
žiausio pasigailėjimo ant dar
bininkų, kuomet mato darbi
ninkų neorganizuotumą. Tan-' 
kiai sugedus eleveiteriui, rei-j 
kia patiem darbininkam nešti 
“binzų” maišus, 200 svarų 
sunkumo, ^net ant ketvirto1 Mirkt! Mirkt! 
augštų. O jei kuris nepajė-| \ Užveizda—Kam akį mer- 
gia, tai išjuokia, vadina “sisi”' 
ir ^atleidžia iš darbo. Reiktų 
darbinjnkam laikytis 
bes, tuomet ir bosam 
aplaužytų.

Praeitą vasarą buvo sus
treikavę press-room darbinin
kai, kurie streiką laimėjo, ne
žiūrint, kad nekurie ir skeba- 
vo. čia ir paro(do, kad kur 
Vienybė, ten galybė. ‘

Montrealietis.

ki?!
Baltrus—Mano nervai nu 

silpę.
✓

Užveizda (merginai)
Jis tau merkė tik kartą, o 
man net penkis, tokia jau 
liga jis serga.

priklausydami 
buoše sau,‘o tik 
įgyvendint fašizmą 
mokėdami po 10c 
perkate sąu virvę.. .

Draugai, mes turim gerą 
pavyzdį’ iš Italijos, * Vokieti
jos, Lietuvos ir kitų fašistinių 
valstybių. Ką gavo darbinin
kai tose Šalyse ? Geriau stoki
te į bedarbių tarybas, į ALDL 
D ir kitas darbininkiškas or
ganizacijas. Tada! ■ solidariai 
eidami visi kai vienas, iškovo- 
sim sau geresnį gyvenimą.

Atėmė iš Kunigų Pašalpos 
Išdavimą

’ Montrealo' miesto valdyba 
1 lapkričio atėmė iš kataliku

BERLYNAS. — Vokieti
jos Saldžia paleido 150 poli
tinių kalinių iš Hamburgo 
koncentracijos kempės. Kol 
kas Vokietijos kempėse yra 
virš 20,000 politinių kalinių, 
kurie padėti į kempes be jo
kio teismo.

Šie kaliniai paleisti todėl, 
kad jie nėra pavojingi val
džiai. Komunistinio nusi
statymo darbininkus ir įvai
rius intelektualus laiko ka
lėjimuose.

Iš Kalno Pasiteiravo
Čigonas—Pone, poiie, o ką 

tu darytum, jeigu tavo pini
gai su krepšeliu prapultų?'

Biznierius — Nueičiau į 
krautuvę, nusipirkčiau re-' 
volverį ir nušaučiau vagį.

Čigonas—Bet kad krepše 
lyje nėra pakankamai pini 
gų nusipirkti 'ginklą.

Anglijos Darbininkai
Socialistas—Drauge, ar tu 

manai,kad sostą aplei
džiant, ^karalius Jurgis nu
siims karūną?-

Komunistas — Nereikės 
jam ją nusiimti-—darbinin
kai numuš.

Trakų Dzūkas.
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Japonijos Imperializmas 
Ant Moliniu Kojų
imperialistai I ant laivų jau dabar yra jū-;mas pas poną žemę, kur 

reivių 'bruzdėjimas. Sovie- Į yra prietaisai drėkinimui ir 
tų Sąjunga nenori nei vie
nos pėdos kitų žemių, bet ji 
neduos nei vienos pėdos ir 
savo žemės kitiems. Voroši- 

panašioje' lovas pareiškė, kad priešai 
padėtyj, kaip per paskuti- nemindžios sovietinių ūkių, 
nius 20-30 metų buvo Ru 
fe jos carizmas 
išdidūs, maną, kad nėr 
jėgos juos suvaldyti, gi 
tuom pat, kartu krašte di
džiausias darbininkų, val
stiečių, t inteligentijos ir 
net smulkios buržuazijos 
jp e p a sitenkinimas viešpa
taujančia tvarka; net pa
čios stambios buržuazinės 
partijos negali sudaryti vie
nybę. Tokia padėtis siūlo 
galą viešpataujančiai tvar-

Japonijos 
švitruoja kardu ir provo
kuoja karą. Kaip kas ma
no, kad Japonijos armija 
nenugalima. Tai yra ^lai
da. Dabar Japonijos im
perialistai yra

kolkozininkų žemės, kad jie 
pasipūtę, negriaus socialistinėmis len-

vynėmis išbudavotus fab
rikus, ir tas yra taip. Tam 
apgynimui yra ne vien Rau
donoji Armija, Raudonasis 
Jūrų Laivynas, orlaivynas, 
160,000,000 Sovietų Sąjun
gos gyventojų, bet ir viso 
pasaulio revoliuciniai darbi
ninkai, jų tarpe ir Japonijos 
proletariatas! Japonijos pa
siūloj imas ant Sovietų Są
jungos—reikštų pačioje Ja
ponijoje revoliuciją ir galą 
viešpataujančiai tvarkai.

Japonijos Darbininkų 
Kovos

Viešpataujantis krizis iš
šaukė Japonijoje didelį pa-

i aštrėjimą klasių kovos, iš 
vienos pusės darbininkai ir 
valstiečiai, o iš kitos—reak
cinis blokas. Tai yra griež
čiausias susirėmimas Japo- 

Tuom pat kartu ei
na kovos tarpe pačių vieš
pataujančių partijų, kurios 
negali sudaryti bendrą blo-

Kaip Rusijos carizmas bu- 
tik iš paviršiaus atro

dąs galingas, o faktiškai tu-Į 
rėjo molines kojas ir vos su-1 
sitikus su kiek tvirtesne 
valstybe suklupdavo, taip dabar 
Japonijos imperializmas yra 
tik išsipūtęs, kaip muilo 
burbulas. Daugelis prisi
mena Rusijos-Japonijos ka
rą ir mano, kad jeigu tada 
Japonija liko laimėtoja, tai, niJ°Je 
ji ir dabar gali tokia būti. 
Japonija laimėjo prieš Rusi
ją karą pirmiausiai tik to
dėl, kad Rusijos carizmas 

.jau tada buvo sutrūnėjęs, 
kuomet Japonijos vidujinė ; jos 
tvarka dar buvo daug pa-; 3,484 konfliktus 
stovesnė 
rialistų įsiveržimo į Sibirą,! išnaudotojus

' laike puolimo ant
! Sąjungos, Japonija ten ture- Į buvo jau 6,165 

jo 145,000 kareivių, o ką lai- kuriuose dalyvavo 
mėjo? Dar daugiau, 1929 darbininkų. 1932 
metais, kada “baltieji” chi- buvo 1,926 konfliktų 
nai sutraukė skaitlingas sa
vo jėgas prieš Sovietų Są- vių, o į pirmuosius 6 mene 
jungą, tik tol jos buvo 
lingos,
Raudonoji Armija 

|kelių smūgių iš
sios Armijos pusės ir chinų Japonijoje klasių kovos pa 
jėgos išbėgiojo. O kada su- gal pačios valdžios davinius 
sikirto chinų armija su ja
ponais prie Chapei ir Shan- bedarbių ir ju tarpe prasi- 
ghaio, tai per kelias savai- dėjo smarkus bruzdėjimas, 
tęs chinai tvirtai laikėsi ko pirmiau nebuvo. Ypatin- 
prieš japonus. Japonija ten. gai šiemet buvo smarkūs 
sutraukė armiją, orlaivyną, 
karo laivus ir tik po pertai

1926-1928 metais Japoni- 
valdžia užregistravo 

darbinin- 
Bet laike impe-! kų, 433,510 skaičiuje, prieš 

Gi per tris 
Sovietų ! 1929-1931 metus Japonijoje 

konfliktų, 
518,477 
metais

sayo* šeimyna ta žole maiti
nosi.

“Miestelyje Tamiko, pre
fektūroje Koci, vieno vals
tiečio šeimyna yra iš 6 as
menų, iš randavojamo že
mės šmotelio jie negali pra
gyventi ir todėl šeimynos 
maitintojas eidavo prie ka
nalų kasimo. Bet dabar jis 
,nuo 1932 metų negauna dar
bo ir visi badauja...

“Miestelyje Izudzava, pre
fektūroje Niigata, keli me
tai atgal 7 valstiečiai, su pa- 
gelba banko, įsigijo po šmo
telį žemės. Dabar jau 6 
iš. ją neteko jos, kurie ne
įgalėjo išmokėti nuošimčių. 
. “Miestelyje Mikui, iš 40 
valstiečių ūkių, 25 ūkiai ga
vo nuo valdžios paskolą 
1927 metais. Kas metai tu
rėdavo mokėti po 190 j anų 
nuošimčių. Tada už ryžių 
koką (140 kilogramų) gau
davo 30 janų, o dabar jau 
tik 17. Valstiečiai negalė
jo išlaikyti žemes ir buvo 
priversti jas parduoti. Da
bar jų padėtis yra daug 
blogesnė, negu pirmiau, nes 
jie žemių neturi, bet kas 
metai turi užmokėti val
džiai nuošimčius už pasko
lą. Dešimts valstiečių pa
bėgo į Sachaliną.”4

Ne tik vargsta ir badauja 
valstiečiai, bet kenčia ir žve
jai, kurie Japonijoje sudaro 
antrą kiekį jos gyventojų. 
Laikraštis “Siakai Undo 
Cucin” rašo: “Žuvininkų 
sodžiuje Namadzimo, Ava- 
dzi j apskrityje, valstiečiai 
nubiednėję iki to, kad senai 
viską išpardavė, o taksų 
neapmokėtų kiekis viršija 
20,000^ janų skolą. Kada 
valdžia norėjo užgrobti jų 
žvejojimo valtis, tai apie 
200 žvejų užpuolė valdinin-

1929-1981 metais]ir darbininkų kairiosios or 
ganizacijos plečiasi ir tvir

perveda valstiečiams. Tada 
ponai bando nuvyti valstie
čius arendatorius ir užgrob
ti jų rakandus ir -įrankius.

(Pabaiga bus)

džia, tai
jau buvo 7,597 susirėmimai:
1932 metais—2,019, o į pir
muosius šesis mėnesius
1933 metais, net 2,200 susi
rėmimų. Ir nepaisant žiau
riausio teroro
pusės, judėjimas auga. 1932 
metais Japonijoje buvo areš
tuota 8,000, kuriuos kaltino 
komunizme, o į pirmuosius 
6 mėnesius, 1933 metais, 
'areštuotų kiekis viršijo 10,- 
000. Darbo valstiečių, kaip

Dvarponiai stengiasi iš
rinkti iš randauninkų ran- 

valdžios das, bet valstiečiai atsisako 
jas mokėti. Juos pasiekė 
žinios, kad Sovietų Sąjungo
je valstiečiai naudojasi že
mėmis; juos pasiekė žinios 
ir apie tai, kad Chinijos So
vietų valdžia panaikina po
nų viešpatavimą ir žemfes

Lenkija Daro Manevrus
VARSA VA Lenki j oš 

omą ban
dymai, kaip Varšava gali
ma apsaugoti karo laike nuoA 
užpuolimo ir nuodingų gazų. 
Toki manevrai yra prisiren
gimas karui.

laistymui, atiduoda pasė
liais 60 nuošimčių derliaus 
ponui, tai yra, daugiau pu
sę. Kur nėra drėkinimo, 
ten iųoka pinigais, bet tas 
siekia nuo 55 nuoš. iki 60 
nuoš. derliaus vertės.

Viešpataujantis ekonomi
nis krizis įstūmė Japonijos 
valstiečius’ tiesiai į bado 
nasrus. Abelnas žemės ūkio 
gaminimo kiekis, kuris 1929 

! metais siekė 3,500,000,000 
! janų vertės, 1931 metais 
i buvo tik 2,019,000,000 janų, 
o dabar dar mažesnis. Svar
biausias žemės produktas— 
ryžiai, nupuolė huo 1,585,- 

! 000,000 janų iki 913,000,000 
Ijanų vertės. Šilko koko
nai nuo 655,000,000'iki 276,- 
000,000 janų; kviečių, mie
žių ir rugių nuo 271,000,- 
000 iki 166,000,000 janų.

Miestuose bedarbė, vals
tiečiai grįžta iš jų į žemės 
ūkius ir ten randa badą. 
Valstiečių prasiskolinimas 
valdžiai, bankams ir kapi
talistams siekia nuo 7 iki 
10,000,000,000 Janų. Turtin
gi gauna pasftolą iš bankų, 
mokant 10%, gi vargingi 
valstiečiai turi mokėti iki 
45%. Kartą Japonijos val
stietis pradėjo skolinti pini
gus, tai jis niekados iš sko- 

' lų neišlys ir bus pavarytas 
nuo žemės. Valstietis, 'kad 
apsimokėt randą, valdžios 
taksus ir skolintojam nuo
šimčius, yra priverstas par
duoti ne tik atliekamą kiekį |\us jr pravijo.” .J

Japonijos Valstiečių Kovos
Apart randos ir nuošim

čių, Japonijos valstiečius 
dar spaudžia milžiniški val
džios taksai. Japonijos im
perialistai pasiutusiai gink
luojasi. Jiems reikia daug 
pinigų. Japonija grynai 
kariniams reikalams išleis 
džia 40% visų savo įplaukų, 
o su paslėptais 64%. 1913 
metais ji karo reikalamą iš
leido 188,000,000 janų, o 
1933 metais net 850,000,000. 
Apart to, karo industrijai 
metalo, chemijos ir ahiuni- 
cijos reikalams 300,000,000 
janų.

Taksų mokėjime taipgi 
baisi nelygybė—kuo dau
giau turi įplaukų, tai ma
žiau “moka taksų. Žemės sri
tyje, kas turi 1,21b janų

RAUDONA O LENTA
LAISVES” VAJININKAI

ryžių ir kitų grūdų, bet ir 
tą, kas reikalinga jam ir jo 
šeimynai. Kitaip ponas, 

vienus metus su 98,850 daly-! valdžia, arba skolintojas ,pa- 
i ims nuo jo viską ir jį pava- 

sius, 1933 metais, Japonijos rys.
kol nepasijudino valdžia užregistravo 843 i Japonijos vallstiečiai tie- 

. Užteko | konfliktų ,su 53,247 darbi- sjOg badauja. Ypatingai 
Raudono- ninku. yTai tokis kilimas Kenčia gyventojai didžiau

sios Japonijoje Šiaurinės sa
los Hokkaido. Apie valstie- 

Japonijoje yra 3,000,0.00 gįų badą, daug rašo pačios 
Japonijos spauda. Išleista 
knyga po antgalviu: “Agra
rinis krizis iš viršaus”, joje 
tarpe kitko rašoma:

“Prefektūroje Gifu vals
tiečiai priversti maitintis 
ryžių pelais, kurie paprastai 
naudojami trąšoms. Dauge
lis jų apsinuodija jais. Dau
gelyje vietų valstiečiai mai
tinasi viralu iš medžių la- 
pų. Paga! tikrus daviniu8 ^pjaukU( tas moka tik 25 %, 

o kas tik 300 janų į metus, 
tas moka 35%., Fabrikan
tai moka ' nedaugiau kaip 
13%, gi dvarponiai, kurie 
randavo j a žemes, tik 1%. 
Daugelis valstiečių yra pri
versti mokėti iki 32% iš sa
vo įplaukų. Laikraštis “Da- 
jamondo” rašo: “Kartą val
stietis pateko į skolas, *tai 
jau jis jis negali iš jų iš
trūkti. Taksus išrenka 
žiauriai, nepaisant, kad su
griauna visai valstiečio ūkį 
ir atima paskutinį koką ry-

.Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus len
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leido jiems savo pozicijas. 
Iš to aišku, kad Japonijos 
armija toli gražu nėra lygi 
Sovietų Sąjungos Raudona
jai Armijai, kurios kiekvie
nas raudonarmietis kovoja 
uŽ savo ir visos darbininki
jos reikalus. Jei Japonija Kokį vargą 
bandys užpulti Sovietų Si- Japonijos valstiečiai, tai

kuoka ir Mito srityse. Smar
kūs darbininkų susirėmimai 
su policija Osaka ir Vagoja 
miestuose.

Badauja Japonijos 
Valstiečiai

Sunkus ir tamsus Japoni
jos valstiečių gyvenimas.

kenčia dabar

$450 METAMS IR
z Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty

f ’ *

Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško* judėjimo rėmėjai stokime į darbą 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai/ Se
ni ir jauni, dirbkim visi.

r-ištisų girių medžiai nete
ko lapų...

“Miestelyje Sibukuva, pre- 
l>irą, ji ras ant savo kelio !ra lygaus jos ir kitų šalių ifektūroje Gumma, mokyto- 
galingą Raudonąją Armiją, ' istorijoje. Japonijoje yra' jas atkreipė atydą, kad vai- 
darbininkus ir kolkoznin- 30,000,000 valstiečių, gyve- kai nesilanko į mokyklą, 
kus, tvirtą orlaivyną, gerai nančių ant mažų žemės Tardymas parodė, kad vai- 
mechanizuotas Raudonosios sklypelių. 40 nuošimčių vi- kai, kartu su tėvais, kasdien 
Armijos dalis, prisirengusį sos Japonijos žemės priguli eina į kalnus del pasirinki- 
apsigynimui Raudonąjį upių ponams. Valstiečiai yra pri- mo žolių ir šaknų, kas suda- 
ir jūrų / karo laivyną. Kad . versti randavoti žemes pas ro jų vienaitinį maistą...

“Miestelyje Sinonova, O- 
į, vienas dvarpo

nis pastebėjo, kad kasdien 
kas tai vagia iš jo , kiemo 
žoles, vardu “fusima”, ku
rias jis paruošdavo paukš- 

Pagal jo rei-

DEŠIMTĮ DOVANU PINIGAIS URMININKAMS
PIRMA

ŠEŠTA

ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA
»

Sovietų Sąjunga nori taikos,: ponus tokiomis ‘ sąlygomis 
tai aišku,. bet kad taikos kokias ponai jiems 

^politika nereiškia tą, kad tuoja
Sovietų Sąjunga atsisako
gintis, tas ir turi būti aišku, 'pajėgia pasirandavoti, pa

$ Japonija turi tvirtesnį už
Sovietų Sąjungą karo jūrų 
laivyną, tai ir viskas. Bet 
laivais Sibiran nenuvažiuo
si. O dar daugiau, kad ir

pa^ik- . gato srityje
Ant kiek mažus že

mes sklypelius valstiečiai

aiškina tas faktas, kad pas
3,000 dvarponių, turinčių čių pašarui
405,000 hektarų žemės, yra kalavimą, policija padarė 
620,000 randauninkų., Japo- spąstus. Paaiškėjo, kad “va- 
nijos valstietis, randavoda- gis” yra valstietis, kuris ;su

Vargas ir skurdas iššau
kė Japonijos valstiečius į 
kovas. Jeigu 1926-1928 me
tais buvo 5,560 valstiečių 
konfliktų su ponais ir val

šiuom kartu visa eilė naujų vajininkų stojo darban. Administracija turi pranešti 
vajaus dalyviams, kad nors ir kalbėtojų vardai eina ant Raudonos Lentos, bet jie 
nedalyvauja lenktyniavime už pinigines dovanas, kadangi \jie turi daugiau progų 
gauti naujų skaitytojų, negu fabrikų darbi ninkai.

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
Ir organizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės d au
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašuokite:

“LAISVE” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y. /

i
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Pirmai, Lapkričio 20, 193S^.^

Kaip Gyvena Bedarbės 
Mergirios New Yorke 

..........................  - KURŠĖNŲ STUDENTAS , ■ ~~

IS LIETUVOS LAWRENCE, MASS.

Bedarbiai Atakuoja 
Burmistrą

Spalių 27 d. į Kauno miesto 
Savivaldybę atėjo didelis būrys 
bedarbių. Jų delegacija kreipė
si į burmistrą, nurodydama jų 
sunkų gyvenimą, kurin jie pate
kę del darbo negavimo, —reika
lavo suteikt jiem darbo.

Burmistras pareiškė, kad jis 
“turi galvoje ir rūpinasi”, 

darm visokias siuksles ir parazitus, kurie žiaus ir vedęs žmogus. Jis turėjo du vai- Įima surasti. Bet kol kas nega- 
gyvena iš darbo liaudies skriaudų, č’- 
bus rašoma apie bedarbes merginas, iš ku- tj',' jog Jis "maneTaikys~darte. 
rdų vienos atvažiavo į šį didmiestį verčia- * 
mos wargo, o kitos—jieškoti įvairių “raš- i 
kažių”; bet ką jos gero rado New Yorke, 
matysim.

Dabar vedama tyrinėjimas, kad 
nustatyt išeikvotą pinigų sumą.

Dvi Stambios Bylos
Lapkričio 6 d. Kauno Ap. Tei

sme pradėta nagrinėti buvusio 
Finansų Ministerijos paskolų 
skyriaus vedėjo Čerkausko ir jo 
padėjėjo Rickevičiaus byla. Vis 
tai piniginių vagysčių pasek
mės.

Gruodžio 1 d. paskirta nag- 
_ — . ___ o__ __ ________ _____   ___________ rinėti byla falšyvų pasų padir- 

Cia kus. Aš jam sunkiai dirbau, turėdama vii- Us Jiems pagelbėti, nes tuo tar- bėjų; dalyvaus net 12 advoka- 
1"“____________________________________________ pu dar tik ruošiami viešiems tų. Mat, reikės ginti augštuo-

darbams planai ir aiškinami ga- i sius asrpenis. 
limumai. Gal dar paaiškės, jog 
nebus jokių viešų darbų, d jūs, 
darbininkai bedarbiai, lauki- • 
tė...

Nedarbui! prislėgus šalį, visur pasidarė giminaitę, o man jis davė penkis dolerius ir 
darbininkų būklė sunki, o iš mažesnių mie
štų pradėjo vargdieniai važiuoti į didįjį 
New Yorką, jieškodami sau “laimės”, bet

atrą—komediją, rusų svetai
nėj, 281 Irving Ave. Kvie
čiame visus dalyvauti, nes bu& 
linksmas vakaras; be lošimo, 
bus smagūs šokiai prie geros 
muzikos; grajys ir krajavas 
polkas. Minėtos kuopos vi
suomet turėdavo smagius pa
rengimus ir niekad nesuvylėfc 
publikos.

American Woolen Co. Atlei
džia Darbininkus, Nepasaky

dama, Kada Ateiti
Dirbti

Pas mus bedarbė vėl padi
dėjo, nors ir pirmiau nebuvo 
gerai, bet visgi nekurie dar
bininkai dirbo dienomis ir 
naktimis, kad tik greičiau dar
bą užbaigus. Taip ir padarė.

Ayer Mills dirbtuvė taip 
skubiai dirbo, kad darbinin
kas neturi laiko ir pavalgyt, 
nės kaip tik bosas pamato, 
kad valgai, tai ir laksto lyg 
beprotis nuo vieno darbininko 
prie kito, liepdamas greičiau 
dirbt. Bet darbui sumažėjus 
bosas nesako darbininkui, kad 
neskubink, nes mažai darbo 
yra, kad užtektų ant kitos 
dienos,—tuojaus liepia eiti na
mo; jau tu nereikalingas 
Smarkiai skubindamas, pri
dirbai produktų užtektinai iv 
kompanijos ' gali vėl turėti 
uždarytas dirbtuves kelis mė
nesius, 
stok vėl 
gatvėje, 
daujant 
miau.

Tai matote, kaip mums, 
darbininkams, pagelbėjo 
mėlynas erelis,—vietoj 
bėjimo iš badavimo, 
toliau į -pražūtį.

L.‘ K. Biuras.

1
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iytmetį aš jieškojau krautuvės tarnautojos i Aš nusitariau pasimatyti su viena mergi-
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Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės0

Skaitytojas

*

šapos Darbininkas(Daugiau bus)

»

Lapkričio 25 d., ALDLD 37 
ir LDSA 8 kuopos rengia te-

J. Robziw.
(274-275)

Sekr.,
KruČiutė.

(274-275)

vietos 
reika- 
$4.35. 
drau-

t<is 
išgel- 

stuinia

i?
&

VLaisvė” gali pristatyti jums j namus šių metu, vė 
hausin išdirbinio. su naujais patobulinimais

1924 ir 1925 metais daktaro 
Kurgano tyrinėjimais, Kauno 
mieste džiovininkų mirtingu
mas buvęs labai didelis. Tada

yra labai daug tarimų; bus balsavi
mas Centro Komiteto; taipgi ir mo
kesčius pasimokekite už šiuos metus.

Sekr.

Conn, Valstijos LDSA 8-to 
Apskričio Konferencija
d. gruodžio įvyks šio apskri- 
konferencija, Liet, svetainėje, 
Front St. New Haven, Conn.,

Apygardos Teismo jau apkal
tintas valdininkas Plaščiauskas 
pasišavinime 1 (pavogime) 80,- 
000 litų, dingusių iš Kauno 
Savivaldybės kasos.

3 
čio 
243 
prasidės 11 valandą ryte. Draugės
delegatės, malonėkite pribūti į lai
ką. Jau visos kuopos yra nusispren- 
dę apie vienybę su ALDLD, tad Ap
skritys turės išdirbti planus, kaip 
sėkmingiau tai atlikti.

LDSA 2-ro Apskričio
O.

Gi tu, darbininke, 
bedarbių eilėsna, šalk 
bestovėdamas, mal- 
pašalpos, kaip pir-

ELIZABETH, N. J
Iš priežasties draugų apsileidimo, 

ALDLD 54 kuopos susirinkimai veik 
visada būna neskaitlingi. Meskime 
tinginį ir stokime į darbą prieš skur- 

Laikykime susirinkimus ir da
lyvaukime -darbininkų kovose.

Sekantis susirinkimas įvyks 22 d. 
' lapkričio,408 Court St. Pradžia 8-tą 

vai vakare.

remia j 
Štai 

vietinei 
rinkimų

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas Įvyks 

I trečiadienį, lapkričio (Nov.) 22 d., 
- Lietuvių Piliečių Kliubo svetainėj,

M. Milvidienė 25c, J. Milvidas 376 w. Broadway, 7:30 vai. vak. 
25c J. Milvidas 25c (?), J. Visi nar.iai būtinai dalyvaukite, nes 

, __ , vvn lakai zloiirr farlwnv kno kalcairk.
Sloivemo (?) 10c. Tai yra 
gerai. Mes visi turime remtb 
darbininkiškus reikalus.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

palinkėjo laimės.
Aš gavau patarnautojos vietą moderniš

koj valgykloj, kuri radosi New Yorko šir-
jie čia rado skendą ir vargą, kurį panaikins ^yj. čia dirbo devynios merginos. Gi sa- f f*< 
tik darbininkai, revoliucine šluota nušluo- Tininkas tos vietos buvo apie 40 metų am- kaip

Neturėjau jokio supratimo apie senesnius 
vyrus, nes aš nesitrankydavau naktimis vi
sur, kaip kitos merginos kad darydavo. 
Vieną naktį aš dirbau iki vėlumo. Džimis, 

Nesenai “Mirror” reporteriai pasikvie- bosas, pasišaukė mane prie savo stalo; mes
buvome vieni. Jis paprašė mane atsisėsti, Tej(!!!llas kaį Ban^as 

“Tikrai Subankrutavo” 
Kiek laiko atgal, Kaune užsi

darė Vokiečių Bankas; banko 
valdyba paskelbė banką bank
rutavusiu. Daugelis to banko 
depozitorių įmatė tame bankrū- 
te ką tokio neaiškaus ir bąnkrū- 
tavimu buvo nepatenkinti. Da
lykas atsidūrė teisman ir Kau- ' 
no' Apygardos Teismas pripaži
no banką tikrai bankrutavusiu. j 
Nepasitenkinę šiuo sprendimu, į 
padavė skundą Vyr. Tribunolui, 
bef įr Tribunolas skundą atme
tė ir pripažino banką bankrūta- i 
vusiu.

tė į redakciją 20 bedarbių merginų, kad jos 
. papasakotų jiems savo pergyventus nuoti

kius New Yorke. Jos pasakoja—te
HARRIET ROSE:

Aš esu mergina. Kaip kas. sako, jog ga
liu “lengvai” pergyventi nedarbo laikus su 
savo gražumu... Bet aš suradau, kad tas 
yra man sunkiausia. Mano tėva$ ir motina,1 Riverside Drive ir turėti gražias drapanas 
vargšai, numirė, sulaukus man 16 metų am-'' pinigų, tarnaitę ir automobilį.
žiaus. Aš palikau savo mažą broliuką j Viešpatie, čia irgi “lengvas kelias” gy- 
Conn. valstijoje mažam miestelyj pas gimi-' venti, ir atminkite, aš myliu žmogų, bet 
nes, o pati atvykau į New Yorką darbo teisingą ir gerą... Ir taip aš nusikraus- 
jieškoti. Niekur neradau draugiškumo di- čiau į Riverside Drive apartmentą. Viskas 
deliam mieste; trempiau gatves, jieškoda- gja gražu.
itia darbo. Mano velionė motina kada tai; Sykį jis man patelefonavo: “Brangi maža 
gyveno čia, bet aš jos draugų nežinau.

■ . Turėdama pradinės mokyklos mokslą ir spausti prie mano.
gyvendama pas savo tėvus, neturėjau gero mį » aš atsakiau. Tarnaitė mart padėjo iš- 
supratimo apie šią depresiją... Biedni čia simaudyti ir ji mane sulaistė perfiumais.

Ta mergina daugiau buvo man draugė, ne
gu tarnaitė. Džimis man pripirko gražių

ųs nuoti- prie jo. Kaip aš nusiminiau, bemislydama, I 
:ėmykite: kas dabar ateina, ir negalėjau susilaikyti

nuo drebėjimo. Aš nežiūrėjau į jį, bet aš 
jaučiau jo akis ant savęs. Jisai pradėjo 
labai ypatiškai kąlbėti su manim. Mano 
visas kraujas gyslose sustojo, kada jis pa
klausė mane, ar aš norėčiau apsigyventi

! Ratuke, kaip jūs mylėtumėte savo lūpas pri- 
“Tą tai aš myliu, Dži-1

kenčia viską: šaltį, alkį ir skausmus, gautus 
per skurdą. /

New Yorką, sakau jums, žinojau tik iš drapanų Penktoj Alėjoj, 
knygų ir laikraščių, ir daugiau nieko. Ne
svarbu. Po kelių dienų aš gavau tarnauto
jos darbą moteriškų drapanų krautuvėje. 
Aš tą darbą išlaikiau visą menesį, o dabar 
vėl esu liuosa if alkana... Kiek uždirbau 
per tą mėnesį, tai ir pasiunčiau savo mažo 
broliuko aprūpinimui... Aš neužmokėjau 
Nuomos už kambarį, o ta mano šeimininkė, 
nutukusi meška, išmetė mane lauk iš kam
bario. Aš praleidau pirmą benamystės 
naktį Grand Central gelžkelio stoty j. Kitą

' Aš tjkrai jo nemylėjau, atsimindama sa
vo velionės motinos žodžius: “Taip ilgai, 
kaip žmogus yra geras tau, gali jį mylėti.” 
Ir nei viena mergina nebuvo taip linksma, 
kaip aš kad buvau. Aš: norėjau būti jo 
žmona, bet jis nebuvo liuosas apsivesti su 
manim. Aš taip gyvenau tris , mėnesius. 
Pradėjau mislyti, jog aš visą amžių nega
liu taip gyventi, kaip dabar5 kad gyvenu. 
Vieną naktį ėmiau tvirtai mislyti, jog bū
tinai turiu pasitraukti nuo to visko.

darbo, bet niekur neradau. Kitą naktį, apie 
&tą valandą, bevaikščiodama gatvėmis, pa
mačiau iškabą lange, jog yra reikalinga 
patarnautoja prie stalų pigioj valgykloj. 
Buvau nepatyrus darbininkė tame darbe, 
tačiau darbdavys man davė progą dirbti 
ir mokintis. Kada išdirbai! porą savaičių, 
tjai mano bosas, purvinas kiaulė, ėmė mei
lintis prie manęs, siūlydamas man visokias 
gerybes, nes, girdi, tu čia tik bereikalingai 
eikvoji laiką prie to darbo.
- Aš ėmiau prašyti, kad jisai mane paliktų 

tąip, kaip dabar esu, ir nepasidaviau jo no- 
įjams. Ėmiau mislyti, jog tas žmogus gali 
būti supuvęs del merginų. Jis mane išvijo 
iš darbo. Vėl likau bedarbė, o už poros 
savaičių buvau išmesta Uuk iš pasmirdusio 
kambario. Tą dieną aš vaikščiojau po mie-

/ sįą, kaip ’ apsvaigusi. Kada naktis atėjo, 
aš pradėjau bjauriai bijoti. Kelis sykius 
rengiausi klausti policijanto pagelbos ir at
sakymo, bet bijojau jo, kad jis mane nesu- 
aįreetuotų del mano jauno amžiaus. Aš pra-' 
leidau tą naktį ir kitas dvi, sėdėdama'
Grand Central stotyje ir besivažinėdama' parsivedžiau jį į namus su savim ir jisi 
požeminiais traukiniais. ’ J šake, jog'aš turiu gerai uždirbti, jeigu ga-

Toliau, as gavau darbą Devintoj Alėjoj ųu apartmentą užlaikyti, . e 
^Avenue) pigioj valgykloj už patarnautoją, pirm apleidžiant jis mane pabučiavo ir 
prie stalų, kur mokėjo 5 dolerius į savaitę sake, kad aš esu saldžiausia mergina, ko- 
ir paliktus centus. v. , . . kios jis dar niekuomet neturėjo savo gyve-
’■ !S buvo tokių, geraširdžių ., kurie,jįs norėjo apsivesti su manimi. Jo 

pasižiūrėję į mano veido išvaizdą ir^ kūno 'meile, kaip atrodė, buvo gražiausia ir, vei
kiausiai, teisinga mano gyvenime, bet jei
gu jis žinotų visą teisybę apie mane, jog aš

PANEŠIMAI IS' KITIR

Peršovė ’Tarnaitę
Spalio 31 d., užmiesčio auto

busų stoty,"žydų tautos vyras, 
Starkas, peršovė tarnaitę Jan- 

' kūnaitę. Sakoma, peršovęs kerš
to sumetimais. Starkas suim
tas.

Prūseikiniai Fašistai ir 
Darbininkiškas Judėjimas

i Gerai mokslininkai pripažįs- 
■ ta, kad niekas neišnyksta; jei- 
jgu vienas supūsta, tai toji su
puvusi medžiaga susidaro ki
to kokio pavidalo ir vėl egzis
tuoja. Tas yra tikra teisybė.

(va- I Pažiūrėkime kad ir čia vi- 
sandarie- 

čiai, dabar esą numirę. O jie 
ne sykį kasė duobę del susipra
tusių darbininkų, .kenkė mūsų 
veikimui, bet dabar jie pas mus 
—“kaput.”

j Bet tai ne. viskas. Menševikas 
iL. Prūseika iš Butkaus užvers
to kiaušinio išperėjo menševiki- 
nį paukštuką, tai “mūsų” $oną 
Pilkauską. Jis vienam darbi

ninkų priešų lape šmeižia drau- 
' gus J. žemaitį ir Žemaitienę.
Man asmeniniai tie draugai tai 
nieko tokio, bet kaipo geri dar
buotojai, tai negaliu pakęsti 
užtylėjęs. Manome, kad visiem 
gerai žinomi žemaičiai ir kiek 
jie yra pasidarbavę del jaunuo
lių mokyklos ir del kitų dar
bininkų reikalų. Nors ponas 
J. P. pasigiria, kad duotum 20 
dolerių del streikierių fondo, 
bet kaip man žinoma, tai neesi 
daug numetęs; gal tik Prūsei- 
kos kišenėn tai pasiųstum.

Dabar pažiūrėkime toliau, 
kaip tie gaivalai lenda prieša
kiu pašalpinių draugijų. Mes, 
tų draugijų nariai, turime ap
sižiūrėti su x tais renegatiškais

Ir Vėl Apvogė Bažnyčią
Paskutiniu laiku jau kelinta 

bažnyčia apvagiama. Spalio 25 
Į 26 naktį apvogta Ariogalos , 
bažnyčia. Po “ražančiaus 
kare) pasilikta vyriškio, kaip 1 siems gerai žinomi 
paskiau paaiškėjo, ant nakties 
bažnyčioje, paimta aukų dėžu
tės, atsidaryta durys iš vidaus 
ir išeita.

Matyt, žmogelis pasimeldė, .ir 
taip, kaip kunigas, ,už maldas 

I pasiėmė kunigo kišenini, pri- 
I klausančius pinigus. ‘ • • -z I z •

Traukinys Suvažinėjo
- žmogų

Prie Trumbiškių stoties siau
rųjų gelžkelių traukinukas su
važinėjo vietos gyventoją, Ant. 
Biržietį, 45 metų amžiaus.na, sena mano drauge, kuri dirbo, sakoma, 

kaipo modelis suknelių sankrovoj. Aš at
sargiai apsirengiau ir nuėjau žemyn į po
žeminį traukinį.

Aš nenorėjau duoti suprasti Bitei apie sa
vo situaciją.' Kada aš kalbėjausi su ja apie 
$6.75 algos į savaitę suknelių name, tai tuo
tarpu gerai atrodantis vyrukas, apie 24 me- Kaune nuo džiovos’mirdavo 25-

Didelis Mirtinguipas 
Džiova

LDSA 8-ta kuopa 
darbininkiškus reikalus, 
paaukojo 5 dolerius 
Komunistų Partijos 
kampanijai, kuri šiemet pas
tatė kandidatu į miesto ma
jorus drg. R. Pizer. Taipgi 
paaukojo 3 dol. priešfašisti- 
niam veikimui, ir ant 
susirinkime sumetė tam 
lui $1.35, viso susidarė 
čia paduodu aukojusių 
gų vardus: A. čuladienė 50c.

TĖMYKITE!

GRUODŽIO DIENĄ

Bus Jaunuolių

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus Tarptauįiško 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 susirjnkime pasižadėjo gauti 
po vieną naują narį. Matysime, kas 
savo prižadą išpildys.

Sekr. S. R.

tų amžiaus, įėjo į vidų. Jis davė visoms 
linksmą šypsą ir karštą pasveikimfrną, nu
eidamas į raštinę. Iš pirmo pasimatymo 
jis pamylėjo mane! Bitė pasakė man jo pa
vardę ir jog J is yra Ralph, pavienis ir labai 
tobulas vyraą.

Aš jos paprašiau, kad ji pasakytų jam 
pašaukti telefonu mane vakare, 
ketvirtadienis, o Džimis kaž kur išvažiavo 
su savo reikalais iki šeštadienio. Aš lau- # • 
kiau telefono skambinimo. Tas jaunas vy
ras pašaukė mane 7 vai. vąkare ir užkvietė 
eiti su juo sykiu vakarienės.

30 ’iš 10,000 gyventojų; New 
Yorke tuo laiku mirė tik 7 iš 
10,000 gyventojų, o Vokietijoj— 
10.

Susirgimų džiovos liga dabar 
Kaune yra labai daug. Pagal 
Ligonių Kasos apyskaitas,! paukštukais, nes mūsų organi- 
iš 30,000 kasos kjijentų, 193’1 zacijos iš darbininkų susideda. 

Tai buvo m- surasta apie 1,200, o 1932 O virš minėtas ponas su pora 
net apie 1,700 džiova sergančių savo sėbrų visuomet išstoja 
ligonių, iš kurių apie 200 atvi- ( prieš darbininkų vienybę, 
rų. -

Skrepliuojančių džiovos bacil- 
lomis (bakterijomis) dabar j 
Kaune yra apie 800. Reikalin-

Žinoma, aš neatsisakiau, bet mano širdis sanatorinio gydymo bus kita 
šoko džiazą. Aš valgiau sykiu su Ralph’u. 
Jis kalbėjo su manim vien tik geriausiai.

— > 
kios jis dar niekuomet neturėjo savo gyve-

iįbudavojimą,. norėdavo man pagelbėti, | kiaušiai, teisinga mano gyvenime, bet jei- 
Bet aš atsisakiau nuo to... Mano naujas' gU žinotų visą teisybę apie mane, jog aš 
darbdavys buvo graikas. Jis, kaipo del nia-|gyVenu su Vędusiu vyruotai jau bloga. Aš 
nęs, nepatyrusios darbininkės, buvo gero (jaučiaus dvasiniai blogai. Turiu aš paša- 
būdo žmogus ir as pas jį išdirbau septynis.Ryti teisybę, ar ne? Tas klausimas mane 
ftiėnesius. Sunkiai susirgau slogomis ir bu- (kankino naktį ir dieną. Bet jis buvo viskas, 
vau priversta būti apie savaitę laiko lovoje; ką aš turėjau. Aš pasisakiau Džimiui, bet 
pas savo gerą draugę, kuri mane gerai pri- jis atsake neįeisiąs mane eiti su juo. Nie- 
ziūrėjo, kaip sesuo ar motina. Juozas— kuomet! 
graikas padėjo į mano vietą savo žmonos

tiek, o gal ir daugiau, nes už
darų džiova susirgimų yra tris 
kart daugiau, kaip atvirų. Li
goninėse džiovininkų gydymas 
^ra brangus; ligonio diena atsi
eina, apie 10 litų.
( ; ‘ ' h-rl---- f ; j-

Vėl Pinigų Išeikvojimas
Retai kurios valdiškos dide-, 

lės įstaigos valdininkai apsieina 
be vogimo valstybės pinigų. Dar 
neužsibaigė skandalas paskuti
nio pašto ženklelių šmugelio, 
kaip štai išėjo aikštėn naujos 
vagystės-^-Kauno gelžkelio ' sto
ties valdininkų. Jau suimti du 
Kauno stoties kasininkai. Su
sektas gefžkelių stoty pinigų iš
eikvojimas. Del to būvo įtarti 
ir šiomis dienomis -suimti du 
stoties bagažo kasininkai. Ras
ta net ir tūlų dokumentų suklas- 
tavimą, kad paslėpus vagystes.

Dabar eisime toliau, kaip 
tas ponelis apgaudinėja darbi- 

I ninkus. Pora savaičių atgal 
'sumanė surengti “KĮąmpynės” 
■naudai 'parengimą, ir žinoda
mas, kad kitaip negalės būti pa
sekmių, tai pardavinėja tikie- 
tus būki tai ant “pares” tokiai 
ir tokiai moteriai. Tai mato
te, kaip tie žmonės nusidėvi, 
kurie eina prieš darbininkišką 
veikimą. *

Dabar turiu tik tiek pasa
kyti, gal nekuriem išrūdys, kad 
mes, bolševikai, perdaug perde- 
dam. Bet kitokio išėjimo ir nė
ra, kaip tik juos numaskuot. 
Šiandien visam pasaulyj eina 
fašistinis galvų kapojimas dar
bininkams, atsiranda visokių 
niekšų ir pas mus, kurie ban
do kišti koją kovojantiems dar- 
birihlkams. Mūsų visų pareiga 
pasakyti tokiam ponui; šalin iš 
darbininkų , tarpo; tegul būna1 
atviras kelias darbininkų vei- • 
kimui!

Grand Paradise Ballroom 
318 Grand Street 

Brooklyn

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks 21-mą lapkričio, 
utarninke, 8 vai. vakare. Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Draugijų 
atstovai malonėkite dalyvauti nusi
rinkime, nes yra labai daug svarbių 

į klausimų apkalbėjimui. ’ Turime iš- 
i dirbti planus sekmingesniai kovai 
Į prieš teroristinį fašismą.

Org. J. J. B

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

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

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
i

Remie Scout Model $39.50

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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



Lankytojai
M.

Andruška,J.

Iždo
Grušiūtė,T.

R.

st.

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

IK

Mo- |

Mes

I

Laisniuotas Graborius

Street

Street
Street

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

j.
j.
j.

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

, Evan» J.,
Daukas, Geo.j 

Iždininkas Pruseikis J., 
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko __________
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare : pradžia 7 :30 valandą.

Moterą 
Pašelpine Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.

290 Wilkins
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesi pirmą 
3 vai. po pietų.

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

VIFNVRFS oraugystr 
MONTELLO, Mssi.

V*IOy»a 1931 metam: 
W. Gelusevlčia. 61 Glendale St. 
pneglb. A. Sauk*,,

rašt. J. Stripibisl

Linden, N, J..
Pirm. Pagelbininkas G; Kaslaskas,

203 W. IGth St., Linden, N, 
Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir

J. Vertalis,
Iždininkas J. Uskurėnas,

• 1411 Clinton St., Linden, N.
Protokolų Rašt. R. 'Tratulis, .

715 N., King St., Elizabeth. N.
Linden, N.

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

Ofiso valandos: nuo 9 yal. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penkiadienį iki 5 valandai vakare.

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

' _ 8 Ludwig Pk.
, 67 Cutlet St.

Pulaski Street
F..
9 Kostner Pk.
52 Dale
52 Hoff

ir
V. K

Pirmad., Lapkričio 20, 1933

VIETOS ŽINIOSELIZABETH, N. J•Kas Link Vienybės
Baudžia

%

laike Diehl

Ž.

Mano Patyrimas iš
ALDLD Knygy

kad ėjo

TOKIO. — Japonijos val-

t§. pajjaHinis Japonijos

ponijos militarinę politiką.

- .4 Ai

dro tarimo: Mokėti pilną pa
šalpą ligoniams per tris mė-

atsibuvo 
metinis

reikia 
“Lith. 
kuris

“Bolševikai.”
Trečias dar puikesnis vaiz

das. Draugas Amazaspas, po

Taip miršfa niekšai.
Šunskų Jurgis.

prieš darbininkų judėjimą. 
T.

Kiti komiteto nariai sako: 
“Tau, Amo, nėra reikalo čia M

gatves. Bet šaligatvių 
pasuko į šalines gat- 
bėgčiomis apsuko blo- 
ir vėl eina kartu su

pondenciją, turiu primintų 
kad už gerą dlirbą draugijos 
komiteto, jis tapo vienbalsiai 
išrinktas ant kitų, 1934 metų.

“Aušros” Korespondentas.

ke formuliavimo draugijos

Nes
Morkis nekuriems draugijos 
nariams prisipažino, 
dirbti laike Diehl Co. streiko.

dien* rūstus,^ įėjęs pas suimtuo- gajį sau keliaut, sveikas.
Na, ponai bolševi- /yam eįnant pro duris, pasigirdo 

Bet tarpe baltųjų §QViai ir vaitojantis Džavado; kimo.

Baigdamas rašyti šią kores-

pas sukėlė ant kojų viso mieste; 
lio draugus, kad kaip nors iš- 

I riO A AI Din draugo Borino gyvybę.
Ll/uA SU AL1/LU.0 kada kitą dieną jį vedė ant 

_____  (kartuvių būrys ginkluotų kazo- 
Keli draugai per “Laisvę” iš- įr °ficiei'ių, tik staiga apsu- 

sireiškė už vienijimą LDSA su j ^eturios puikios karie-
C-ALDLD, bet faktų tikrenybėj,1 ^os *r žaibo greitumu iškyla į 

kad yra reikalas vienyti, nesi- 01 rankų su bombomis ir 
matė. Buvo pažymėta, kad mo-’ Pasigird° žodžiai: “Nei iš vie- 
terys dabar jau nesibijo su vy- ^os* sustokit, nes kitaip visi iš- 
rais organizuotis ir būk mažose ^^sit į orą kartu su mumis! 
kolonijose negalinčios išlaikyti Atiduokit mums tą bolševiką.” 
dviejų draugijų kuopos, ir del Oficieras, kuris suprato, kame

> to būk reikia suvienyti mini- 
'mas draugijas.

Ar yra bent kur pamatas ivie- 
^nyti šias draugijas? Absoliu-! 

čiai nėra. Juk tai būtų nesą- 
menė naikinti didžiosiose kolo- dą> pažino savo draugą Aroną. 
nij^dse skaitlingas kuopas, o j£as buv0 toliau, skaitytojai ga- 
drūtinti (vienyt) mažose kolo- ]gs matyt minėtoj knygoj — 
nijose kuopas. Kitas argumen
tas irgi neišlaiko kritikos, tai i 
sakymas, kad dabar moterys ap- 
sišvietė ir nereikia LDSA. Bet 

fcjuk šiandien mes dar turime laimingam mūšiui su baltaisiais, 
desetkus tūkstančių katalikių susėda ant pievos su draugais 
moterų, katras šiandien traukia papasakot, kaip jam atsitiko, 
LDSA prie savęs. Juk susipra- dar būnant jam tėvynėj Arme- 
tusioms moterims ir dabar yra nijoj. Jisąi laike piliečių karo 
kelias atdaras stoti į ALDLD Rusijoj pasidavė liuosnoriai į 
bei į Kom. Partiją.

Man rodos, kad šiandien 
LDSA lošia svarbią rolę darbi- 

%Yiinkų judėjime; tą judėjimą 
tūstančiais dolerių yra parė- 
musios. Suvienijus, tos para
mos neteks; moterys taip uo
liai nedirbs prie ALDLD. Jos 
ir dabar sako, kam man ten pri
gulėti, kad mano vyras ten pri- 
ir abu perskaitysime. •

Taigi, man rodos, tokia di
džiulė draugija, taip gerai išau- miteto ^nariai imą nagan,—kur

► kieta, ištobulinta, panaikinti, at- padėjai auksą?
- «u!i:\^ygas ir vyras. parneš ' Taip praslinko 3 dienos; Amo 

rodo butų lyg ir. prasizeng.mas I susjkrimtęs h. nuvargęSj nei 
miegas jo'neima. Taip išsikan
kinęs per naktį prieš pat dieną 
užsnūsta ir sapnuoja štai kokį 
sapną: Nuskurdę moterys pur
vinais veidais ir maži vaikai 
ant durtuvų užsmeigti, kurie ar
tinasi prie jo ir sako: atiduok 
mūsų auksą. Toliau, jis bėga

dalykas, ir norėjo nušaut Bori-, 
ną, tuoj tapo paguld/bas ant že- 

1 mes, o kiti, kol atsipeikėjo, jau 
Borinas buvo toli už miesto. 
Borinas nežinojo, kas ir kur jį 
veža, tik kuomet atsidengė vei-

i raudonąją gvardiją, čia jisai 
vadinosi Amo. Pasakojo jis, 
kokių niekšų įsibriauna Komu
nistų Partijon ir net centro ko- 
mitetan, pavyzdin,Džavadas, ku-> 
ris, priėmęs 25 tūkstančius rub
lių auksu, užsigynė. Užsigynė, 
manydamas, kad Amo sunaiki
no gautą nuo jo raštelį. Jis ne
paisė, kad del to ir draugo 
galva gali nusirist nuo pečių; 
bile tik jam liktų auksas, surink
tas nu# varguolių. O Amąko-

MAŽAI BEDARBIŲ GRĮ
ŽO DARBAN

“ Aušros” Draugija 
Streiklaužį

9 dieną lapkričio 
“Aušros” draugijos
susirinkimas, kuris savo tari
mais padarė daug rimtų žings
nių delei tolimesnio ir geres
nio draugijos gyvavimo.

Šiame metiniame narių susi
rinkime svarstyta keli labai 
svarbūs klausimai: sumažini
mas draugijos finansinių išlai
dų ir paduotas skundas ant 
draugijos nario §. Morkio už 
streiklaužiavimą 
Co. streiko.

Kaip sumažinti draugijos fi
nansines išlaidas, svarstyta vi
si prieinami -būdai; šiame 
klausime buvo įvairių nuomo
nių, 
kirsti 
“kitas 
mano 
kenkti 
ninku

Vieni po priedanga nu- 
viršininkams algas ir 
bereikalingas išlaidas,” 
nuomone, norėjo pa- 

i Tarptautiniam Darbi- 
Apsigynimui, nes ši

BALTAGVARDIEČIŲ DE
MONSTRACIJA LABAI 

MIZERNA 
(Tąsa iš 6-to pusi.) 

jokio gyvumo, be ūpo,—labai 
skyrėsi nuo daYbininkų demon
strantų. Tarpe jų mačiau tik 
viena buržujė moteris kaišiojo 
“amerikoniškas” ir “europiš- 
kas” špygas į šaligatviu ei
nančią minią ir šaukiančią ant 
baltųjų visokius obalsius: “ša
lin baltagvardiečiai, šalin bal
tos žiurkės, lai 'gyvuoja Sovie
tų Sąjunga!” Ant nekuriu 
gatvių policija sulaikė šali
gatviu einančius ir liepė eiti į 
šalines 
minios 
ves ir 
ką kitą
baltagvardiečių demonstracija 
ir visaip uja ant jų. Daugely
je vietų iš namų langų pasi
rodė daugelis žiūrėtojų ir rė- 

. kė “Huray for Soviet Russia!” 
darugija moka 3 dol. į mėnesi Tik vienoj vietoj a.lt Broad. 
į šią taip svarbią darbininku I way išsięs iš krautuvgs bul._ 
apsigynimo įstaigą. (Praeitoj žujus h. karštai p|ojo ba]ta. 
korespondencijoj pasakyta 3. gvardiečiams. Bet ant to bur- 
do!. į metus. Tai mano klai-[^uj0 krautuvgs iailgo užrašy- 
da.) Bet kada rimtai taP°, ta :■ "Bankruptcy Sale,” reiš-1 
svarstyta šis klausimas ir pra-j 
dėta skaitjioti tas išlaidas, tai l 
neišlaikė kritikos. Po ilgų

tarimas įėjo galion nuo šio 
metinio susirinkimo. Aš ma
nau, kad šiuo tarimu Aušra 
visai nepakenkia sau, nes pa
lyginamai narių vidurinis am
žius pusėtinai jaunas. Antra, 
finansiniai irgi neblogai stovi. 
Trečia, kitos pašalpinės drau
gijos nemoka nei tiek savo na
riams pašalpos. O kad reikė
jo apsiru|ježiuoti, tai nebuvo 
abejonės, nes sergančių “ligo
nių” atsirąnda perdaug, ypač 

_______________ iš tų, kurie beveik draugijos 
pakalnėn, ten už krūmų sutinka susirinkimuose n e d a lyvauja. 

i tą niekšą Džavadą, kuris ture-! Mat, šiame ‘ laikotarpyj kiti 
joe paimt nuo jo auksą; duoda 
Džavadui auksą, o Džavadas iš
duoda jam raštelį -ir paliūdiji- 

| mą, kad priėmė nuo Amo auksą.
I Po tam ^no greitai bėga na- 
1 mo, atardo savo švarko kalnie-

WASHINGTON, D: C. — 
Jungtinių Valstijų valdžia 
jau senai giriasi, kad darbi
ninkai grįžta darban. Pir- 
miaus tašė, kad1 jau apie 
3,000,000 sugrąžinta darban, 
o dabar paskelbia, kad tik 
2,800,000 darbininkų grįžo 
darban per 7 mėnesius. Bet 
ta panelė Perkins, kuri vi
suomet rašo apie darbus,’ 
niekuomet nerašo, kiek dar
bininkų paleista per tk lai
ka, c

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINĖS 

DRAUGUOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų , 

Pirmin. A. Krukonis, 23 Bank* St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

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

S. Petravičia, 702 No. Mdntello St.
J. Joknbavicius. 162- Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

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

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą seie- 
dą, Lietuvių Tautiškame namo.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

VALDYBOS ADRESAI:
Pinn. E. Beniullenė, 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. TurBkienč, 79 Vine St. 
Prot. račt. T. Zlzcn, 678 N. Main, St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle 3t. 
Ižd, M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

' Ka«ou Globėjo*:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Amen St.

I V. Bartkienė, 29 Intervale St.
į Ligoniu Rašt M. Potsus, 184 Amen St. 

kia, jau bankrutuoja, o dar Į XlEff m“./'"“* st-
■ garbina fašizmą. | kare-

Ant 23-čios gatvės paroda pa- i ------------ -----------------------
svarstymų prieita prie šio ben- suko j 4_ta Ave. ir šita gatve 

ėjo iki 67-tos gatvės. Daeidi- 
| nėjant prie 67 gat. pasirodė ke- 

nesius, o^ po trijų mėnesių tik i ]e^as vyrų, bėgančių atgal šali- 
pusę pašalpos, šis draugijos į gatvių ir pranešdinėjant darbi-

Knygą “Bolševikai” perskai
čiau tris kartus. Tai yra kny
ga, kurią sykį pradėjai skaityti, 
nesinori uždaryt, o norisi skai
tyt ir verst lapą po lapui, kad 
tik greičiau perskaitytum ir už
baigą matyturr^. Aš rekomen- 
duoju ją perskaityt kožnam I ga’"ą ’rašteli’ fr už^
žmogui, ypač jaunuoliam, tai mjršta_ už keH dj Amo 
tikras universitetas, mokslo sal- .v , , ., , t.. x -j \ x • • gauna is centro komiteto prane-tmis; tartum veidrodyj atsispin- T. . , .. . , ' , : piasikaltimas.j. , ’ . . _ . . , . Simą, kad sunaikintų visus do- !di kovos'ir jų narsus vadai lai-1. , . , . . . . . <□ i. x- • u •• • * v x- kumentus, nes kyla baisi reakei-1 ke pilietinio karo Rusijoj.,As ti- i . v, . , . .n , j x i - x • - ja, areštai, ką Amo ir padare, kiu, kad ta knyga išversta ir į 
anglų kalbą. Be abejo, tokiem! čia Amo greitai pabunda, i Taipogi tapo įrodyta, kad lai- 
jaunuoliam, kaip mūsų draugė griebia už peilio ir ardo švarko
Fulton, draugai Straus ir Žab- kalnierių ir randa Džavado duo- konstitucijos patsai S. Morkis 
lackas, kurie siekia viršūnių, tą jam raštelį. Atėjo į komite- 
būtinai turėtų studijuok knygą tą. Seniausias narys jam sako:’ 
bolševikai, o daug ką iš jos pa-|<‘Amo, tu tuoj mirsi, jei nepasa- 
simokintų. Jie žengia tuo pačiu kyši, kur auksas.” O šis atsa- 
erškėčių keliu, kuriuos ėjo šios kė, kad tą auksą perdaviau Dža- 
knygos autoriai. 1..................

Aš Čia paduosiu iš minėtos Džavadas atsakė, kad jis meluo- 
knygos porą vaizdų, kurie man ja. 
pasirodė labai įdomūs. įDžavadą, prisipažink,

kaip pradeda sirgti, tai serga 
ir, serga, žinoma, čionai nėra 
kalbama apie tuos, kurie ištik

tųjų serga.
Paduotame skunde ant S. 

Morkio už streiklatižiavima I , *•
į svarstyta ilgai ir rimtai. Aiš- 
ikių aiškiausiai tapo įrodyta jo 

pats S.

buvo komitete, pilnai sutiko ir 
(balsavo už skyrių XIV ir pa- 
.ragrafus tretį ir penktą, kur 
! aiškiai pasakyta, kad “Auš
ros” draugija . draudžia savo 

vadui, kaip jūs man liepėt, o nariams streiklaužiauti. Tai- 
Džnvfiflnst ntsflkp Vnd iis mplim. Į pogi tapo prisiminta, .kad ke- 

Amo dar sykį kreipėsi į,lėta metų atgal laike Central 
jzcx^.xwv.^ t ryz.ii v<*vi<j, prisipažink, sako, j Railroad streiko jisai, S.. Mor-

Pora draugų, sužeisti, papuo- Džavadai, kur padėjai auksą, o kis, labai smerkė vieną žmogų 
la jiem nežinomam miestelin; Džavadas ironiškai nusijuokė, i už tokį pat darbą. Už tokį 
ligoninėj pasirodė, kad čia Tuomet Amo mato kad jau ne- jo judošišką darbą, kaip vie

nas narys išsireiškė, negalima 
dovanoti. Nors visas skundas 
tapo gana įrodytas, bet kad 
davus jam progą pasiaiškinti 
(S. Morkis nedalyvavo susi
rinkime, ndrs ir žinojo hpie šį 
susirinkimą, nes mėnesines 
duokles prisiuntė per; kitą 
ypąta), tapo nutarta-pakviesti 
jį ant kito draugijos susirin- 

O ligi kito draugijos 
susirinkimo tapo • vienbalsiai 
'suspenduotas.

Iš išduotų raportų 
paminėti, būtent iš 
Building Loan Ass.”, 
skambėjo labai skaudžiai 
draugijos nariams. Mat “Au
šra” ir kitos lietuvių pašelpi- 
nės draugijos yra įdėję ne
mažą sumą/ kapitalo į minimą 
bendrovę, Dabar ši bendrovė 
nukirtus savo šėrininkams (ge- 

biudžetas bus. didžiausias.riaus pasakius tos bendrovės 
'direktoriai) 50 nuošimčių nuo’ 

.............’ in 
kitos draugijos turės pusėtinAi

ligoninėj pasirodė, kad
visi, kaip daktarai, taip ir slau- toli mirties, išsiėmė raštelį ir pą- 

duoda senam naYiui. Džavadas, 
pamatęs, kad tai jo parašyta, 
puolė po kojų, melsdamas susi- 
mylėjimo,—pasakysiu, kur auk-

gėst esą jų draugai, vienok po 
priedanga greitosios pagelbos, 
visi buvo baltųjų šnipai. Tie 
draugai tapo suimti, ir turėjo 
būt greitai nužudyti. Ant ryto- sas, bet jau buvo per vėlu, 
jaus daktaras, kuris vakar buvo 
malonus ir užjaučiantis, šian-

$ 
h

sius tarė:
kai, eisime.
buvo slaugė, Fene, raudona ir i balsas.
gabesnė už anuos šnipus, pavar-
tojo visus savo gabumus, kad iŠ-'
gelbėt draugus nuo kartuvių. į

4^Pati naktį draugus išvedė iš ka
lėjimo ir ten pat paslėpė, # kol 
pribuvo daugiau draugų, užpuo
lė ligoninę ir visus paliuosavo.

Kitas dar puikesnis vaizdas, 
kuomet Borinas su*Aronu pate
ko per klaidą į baltųjų balių, jjžia svarsto valdžios biudže-

Japonija Skiria Daugiausia 
Karui > ' ' 1 -

kuris buvo surengtas kaipo per
galė raudonųjų. Jie čia buvo 
išduoti per vieną buvusį draugą, 
o dabar priešą. Aronui pasise
kė pabėgt, bet Boriną, kaipo 
Čekos pirmininką, suėmė ir tu
rėjo jį pakart. Pasprukęs Aro-

nuo 1921 metų. Taip pat 
karo ireikalams skiriama ,u,žang?s'.’ turto/. “Aušra’'.
, . . < t Kiiv» vii JiugjjOS luicS puSc
daugiausia. Tai parodo Ja- įjaug finansinių nuostolių.

5
LIETUVOS ŠONŲ IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA • 1933 METAMS GRAND- 

RAPIDS, MICH
DAUKŠA, 1131 Walker St. 

J. KARECKAS, 730 Nason 

KARL. RASIKAS, R. 
svetainės randuotojas 
1108 Elizabeth Ave. 
KARVELIS. 20 Dais

J. ANDRUŠKA, 1351 

1326 McReynolds Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. ORAND RAPIDS, MI» 
CELIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1982 METŲ YRA SEKANTI; .
Pirmininkas, Chan. Marais,

1828 Muskegon AV<.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

780 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Rasikaa,

R. R. No. 9, Box |1/.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas,
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša, 
1181 Walker Ava. .

LIGONIŲ LAN.sshrdetaoom 
Ligonių 

Varnienė,
1826 McReynold Avė.

'7 
1861 Broadway Ave. 

Globėjai:Pirmininkas A.
N. W.

Vice pirm. A.
St. N. W. k
Protokolų rašt.
9 Box 117

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS,

Iždininką:
N. E.

Ligonių Gilėjai
Broadway Ave. rJ. W.

M. VAZNIENC, 1326 McReynolds Avė.
N. W. --------------

Dženitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway
Ave. N. W.

Trustistai:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU-

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVIČIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVIČIA, M. ŽIL- luarsaiKa u. Miraina, los zaun oi., 

.- RIS. įė Organo Prižiūr A. Klimas, 86 Russell St,
Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 1_

mėnesio antrų utarninkų, savam name, 1057- kiekvieno mėnesio Laisvės ęhoro"Svetatnije! 
63 Hamilton Ave. N. W. "* ~ _

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

1933 METAMS
Pirm. M. SelicXar, 31 Amity St.,
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1366 Broad .St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St.,7 7: . ' . . r__ _ _□

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą
59 Park St.. Hartford, Conn.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

ninkam, kad ant 67 gatvės apie 
3rd Avė. yra apie. 300 balta
gvardiečių suorganizuotų gengs- 
terių su švininėm “paipom” ir 
blekdžekiais. Patarė apsisau- 
got ir nesiduot išprovokuot 
muštynes.

Prisiartinus prie 67 gatvės ir 
3-cios Avė., tai yra prie Central 
Opera House, kur baltieji turės 
masinį mitingą, pasirodė di
džiausi būriai policijos, šnipų ir 
visokių gengsterių. čia polici
ja sustabdė,' visus ’ šaligatviais 
maršuojančiūs ir paliepė trauk
tis į 'šalis, nes į tą bloką,- kur 
yra svetainė/ nieko ^leprileis. 
Policija'rtaip sųstpjo; kad pro 
ją galėjo siauru taku tik de
monstrantai su vėliavukėm pra
eit, o pašalinio jokio nepraleido.

Kiek baltųjų maršavo, galima 
spręst iš to: priėję prie svetai
nės, už 5 miliutų visi suėjo sve
tainėn ir gatvė pasiliko tuščia. 
Bet policija vistiek nei vieno 
žmogaus,- nežiūrint, kas jis bu
vo, neįleido svetainės blokan. 
Tik keli reporteriai praėjo.

čia nekurie policistai gražiai 
prašė susirinkusius skirstytis, 
sakydami, kad jiem nesvarbu 
nei vieni, nei kiti, nes jūs mu- 
šitės tik tarpe savęs. O krau
jo praliejimas, girdi, padarys, 
New Yorko miestui gėdą. Ke-r 
lis kartus policija užreiške, kad 
ji čia bus, kol baltieji išsiskirs
tys, namo.

Visu keliu pirma ir iš šalių 
demonstracijos ėjo tiršta poli
cijos apsauga. O demonstraci-' 
jos pati “uodega,” tai apie 60 
policijantų; bijo, kad darbinin
kai neužpultų iš Užpakalio.

Tai taip ir baigėsi fašistinė 
baltagvardiečių fašistų demons
tracija prieš pripažinimą Sovie
tų valdžios.. 1

Organizuotų lietuvių nesima
tė toj nelaimingoj/‘įpinioj.”

’ z Reporteris.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Ave., 
line, Ill. . i

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 100<£— 
25th St., Moline, III.

Fin. seki. B, Daucenskas, 1552—101h ;
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th Str & Bth i 
Avė., Moline, III.

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

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th; S*
& 5th> Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435—83rd St 
Moline, III

Pirm.
Pirm. . _

256 Amer St.
Nutarimų rašt. J. Stripihisį

49 Sawtelle Ave.»
Turto rašt. K. Veiislauskis,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

1.58 Ames St.
Iždininkas M. Miškinis,

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

B. Zdanavičia, 11 Glendale St., J. Bala 
vičia, 86 Webster St.
Unršalku A. Barkauakna

ALDLD ,148 kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieno‘'mėnesio trečią nedėldtenj, 9-tą vai. 
iš ryto L- B Svetainėje

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

Labai svarbu reguleųiai lankyti šių or
ganizacijų susirinkimus. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. ' Ku
rie negalite duoklių užsjmokėti, atsikreip
kite j susirinkimą ir būsite paliuosuoti.

Dayton &ve.
Iždin,’ Antanas Vegela, 7715 Dayton

Ave
102 Hantirfgton St.
Visi Montell. Mail.

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

Pirmininkas A. Mazonas. 310 W. .Price St., 
Naujos Valdybos Adresai 1933 Metų 

Korcsp, G. Kardauskas, 201 W. 16th St.
Finansų Rašt. (IG Lenarth, i

110 W. 'llth St.. Linden. N. J, 
po num. 1601 Wood* Ave. Linden. N, J,

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

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, 
' Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir
mą seredą mėnesio, 7:30 Valandą Vakare,

V
J.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Šveicarija Ginkluojasi
BExRNE. — Šveicarijos 

valdžia taip pat didina sayo 
karines jėgas. Valdžia pa
didino savo karinį biudžetą 
ant $39,000,000. Na, o kal
bama apie nusiginklavimą. 
Tikrenybėje jau nei viena 
valstybė netiki į '‘nusigink
lavimo” konferencijas., 

„ i

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

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

1 i 52 Dale Street
Protokolų raštlninkar Gendrenas. S..

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk<.
PŲe^finansų pagelbininkai:

I <
610 Ridgeway Avenue

131 Joseph Avenue
62 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

ROCHESTER. N. Y.
DRAUGYSTES D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Cernauskas B., 103 Mailing Drv.
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.
Protokolų rašt. Gcndrėnas, S.

/Iždininkas, Gaiinihtis K.,
• 29
Finansų raštininkas Manelis

, v noBtner cm..
Finansų rašt. pagelbininkas, G. Zurgulienė

62 Dale Street
Maršalka, Feliks Manelis
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andrlunas, p.

2. Yenčlųs, M.,
* 8., švedas, Geo.,

4. Prūsas, J„
Susirinkimai būna

nedėldienj. Pradžia

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.7fr IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, neš “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.
GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ

Viskaųi brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 
Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite „.sekamu antrašu:
“LAISVE” 427 LoriJer Street, Brooklyn, N. Y.
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Šeštas Puslapis

DEMONSTRUOKIME DELEI IŠGELBĖJIMO
REVOLIUCINIŲ DRAUGŲ VOKIETIJOJ

Pirmad., Lapkričio 20, 1933 <

Lietuviams K o m unistams 
• Didžiajam New Yorke

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

Sekretariatas.
’ (273-274),

Reikalauja Deportuoti 
Pašalpą Gaunančius 

Sveturgimius

Kiek darbininkiškų organi
zacijų ir profesionalų bei stu
dentų draugijų prisideda, tai 
yra sprendžiama, jog* desėt-j 
kai tūkstančių žmonių su
plauks į šiandieninę demons
traciją prieš Vokietijos fašiz
mą ir už paliuosavimą klas
tingai teisiamų draugų Tor- 
glerio, Dimiiroffo, Popoffo ir 
Taneffo.

pasirodė, kad iš visų pusių vi
sas gatves apstoję storas poli
cijos ir šnipų kordonas; pradė
jo veržiančiuosius Sov. Rusijos; 
draugus žiauriau vaikyti ir 
stumdyti, čia vienoj vietoj 
mačiau, kaip du policistai 
smarkiai, vijosi ir sugavo vie-1 
na darbininką. Bet akimirks- 

žmonių
bet minia ir atėmė iš policistų su- 

Studentų gautąjį. Net pačius policis- 
Steinmetz Inžinierių tus apstumdė ir nubaubė. • , 
ir kitos profesionalų: Tada darbininkų minia su-

! sikomandivvo ir leidos į Union 
tik gali išlikti nuo skvėrą, nes pro; ten turėjo ;

<♦>

<♦>

Sovietinių Bonu Kursas! 
Vis Augštyn Kyla

BROOKLYN. — Ros. Gou- 
> nelli įpjovė į veidą tarnauto
jai Brooklyno Labdarybės Biu- 
• ro Rožei de Anglis, kada ji 
j pasakė, kad jis negali šį kar
tą gauti pašalpos, nes biuras 
visai neturi pinigų. Gounelli 
buvo areštuotas. Pasirodė, 
kad pirmiau jis tarnavo Itali
jos policijoj ir dabar gauna 
po $200 pensijos per metus iš

i Italijos valdžios; suprantama, 
j kad fašistas.

Kings County ^tęi'smas perei
tą penktadienį pripažino jį 
kaltu, ir Gounelli veikiausia 
bus deportuotai į savo tėviškę. 
Bet kas ypač svarbu, tai teisė
jo J. J. Fitzgeraldo deklama
cija prieš pašalpą gaunančius 
ateivius bedarbius. Jis atvi
rai nušnekėjo, kad reikia su

Demonstracija šiandie pra
sidės 41 vai., Union. Square, 
New Yorke. Iš čia pulkai 
demonstrantu maršuos Down
town prie Vokietijos konsu
lato, kur delegacija įteiks kon
sului reikalavimą ūmiai pa- 
liuosuot teisiamuosius.-—Prieš 
tuos revoliucinių darbininkų 
vadus, kaip žinoma, yra iš
keptas sumoksiąs už tai, kad 
būk "jie padegę šalies seimo 
rūmus • (Reichstagą).

NEW YORK.— Sovietų val
džios aukso bonai randa vis 
daugiau pirkikų, labiausia da
bar, kuomet Amerika pfipaži- ; 
no Sovietų Respubliką.

Sovietinių bonų pardavinė
jimo ir atmokėjimo tarpinin- 
ku-agentu apsiėmė būti Chase 
National Bankas, 
pačių didžiausių 
sąulyje.

Sovietų bonų 
yra paremtas 
daugio aukso, 
kami doleriais, bet jeigu dole-ibiai yra labiausia 
riai per infliaciją nupinga, tai ' diskriminuojami, 
bonų pirkėjai, atėjus laikui, j 
gaus daugiau dolerių, tiek j 
kad atsvertų atatinkamą auk-

S°SoviX pramonės stiprėji-j tČS VyilO SU TfOku 
mas ir jų valdžios pastovumas į * 
padaro tai, jog sovietiniai bo-1

vienas iŠ Į rast būdus, kaip pašalpos rei- 
visame paskalaujančius nepiliečius atei- 

i vius išbugdinti atgal į tas ša- 
atmokėjimas' lis, iš kur .jie yra atvažiavę, 

ant tam tikro iTaipo pat žymėtina, kad pa- 
Jie bus atmo-i šalpos įstaigose ateiviai bedar- 

' - --- p0 negrų

>LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
z Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

. SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
, Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

munistinio judėjimo vadas; 
James W. Ford, kovingas ne
gras darbininkas, ir kt.

Demonstracijoj pasižadėjo 
oficialiai dalyvauti ne tik eilė nyje apsupo -šimtinė 
darbininkų organizacijų, 
taip pat Nacionalė 
Lyga, 
Kliubas 
grupės.

Kurie
būtinųjų pareigų, lietuviai dar-: niaršuoti baltagvardiečių de- 
bininkai privalo ši pirmadienį: monstracija. Bet ir prie Un-p 
dalyvauti demonstracijoj už'ioil skvero buvo dideli polici-1 
išgelbėjimą minimų revoliucio- jos būriai ir nei vieno žmo- 
nierių galvų nuo Hitlerio kir- gaus neleido prisiartinti. Abi 
V1?-, ■ -t t. ( ; ; gatvės pusės buvo nustatyta

Sykiu primename, kad kiek-' raitais ir pesčižus policistais 
viena lietuvių darbininkų or-'Apsaugai fašistų maršuotojų. 
ganizacija bei jos komitetas Čia, teko matyti, policija vėl 
turi neatidėliojamai <silpsti Vo-Į puolė vieną žmogų, jį sukru- 
kietijon protesto telegramas vino ir areštavo.
su reikalavimu paliuosubt tuos! Dabar išsitaisė fašistinė de- 
kovotojus; adresuoti reikia ši-’ monstracija marguoti Broad-, 

ve augštyn miesto. Maršavo I 
jie dešine gatvės puse, o abie- 

!jose gatvės pusėse, šaligat-> 
i viais ėjo tirštai prisikimšusi. 
I žmonių minia ir baubė ant fa
šistinės demonstracijos; gar
siai rėkė obalsius už Sovietų 
Rusiją; nekurtos grupės dai
navo “Internacionalą.” Gi 
baltagvardiečių demonstrantai 
ėjo nosis nuleidę, tylėdami, be

(Tąsa 5 pusi.) I

adresuoti reikia ši-’,^ 
taip: Germany. Richter Buen- 

Union Square prakalbas sa-jger. Leipzig, nes į Leipzigą 
kys Max Bedach’t, senas ko-1 vėl byla perkelta.

Kada Sugrąžins Senas Bakagvardiečiy Demon-1 
Vandens Kainas? 'Stracija Labai Mizerna

NEW YORK, r— Skaityto
jams jau žinoma, kad miesto 
valdyba nutarė pakelt 50 nuo
šimčių taksus už naudojamą 
namuose vandenį. Tas nutari
mas sukėlė daug protestų, 
ypač iš smulkių savininkų pu
sės. Ir tie protestai daro 
spaudimo į valdybą, taip kad

r> • 1 - ir dabar net majoro komisijosPasigrobė tpl/,UvU Ver- pirmininkas Joseph Goldsmith
sako, jog vandens kainų pa
kėlimas yra . nepateisinamas. 

. Nes miesto iždas turėjo gra- 
_____ __ _____ NEW YORK. — Automobi-j žaus Pelno’iš vandens parda- 
nai randa vis daugiau pirkėjų, į lis su penkiais plėšikais per- vinėjimo vartotojams ir sulig
kuomet šiaip biznio kompani- i eitą penktadienį apie 10 vai. 
jų Šerai ir kapitalistinių šalių 
bonai rinkoje krinta žemyn.

Ringling Cirko Bankrotas
BROOKLYN. — Federalia- 

me teisipe po bankrutu pasi
davė John Ringling, buvęs sa
vininkas garsaus cirko.' Savais j 
laikais Ringling buvo didelis 
turčius,' “vertas” 100 milionų 
dolerių.

- MENKELIURIUTES

KONCERTAS
BUS SULOŠTA OPERA

CAVALLERIA RUSTICANA
su choru ir orkestrą, pilniausioje 

savo esmėje.
I <

dieną privažiavo prie troko, 
kuriuom buvo gabėnama į sah 

’dėlį vynas, atvežtas iš Fran- 
Į cijos. Troke buvo vynP už 
$17,000. Vienas iš plėšikų, 
atsistojęs ant automobilio pa- 
laipo, jliepė troko vežėjui nu
lipti* žemyn. Tuomet plėšikas 
įsėdo į troką, o troko vežėjas 
Ray Carrol buvo įvarytas Į 
automobilį. Viduj ęsanli ple- 

; šikai apvyniojo jam galvą 
tankiu, nepermatomu maišu; 
ir taip per tris valandas va
žiojo; pagaliaus, atvežė jį į 
vieną namą ant. Henry St.; 
užsivarė jį ant stogo- ir grū
modami liepė dešimt minučių 

i palaukt su aprišta galva.
Troko vežėjas, išlaukęs 10 

minučių, paskui nulipo žemyn 
ir pranešė policijai, kuri iki 
šįol dar nesuranda nei troko 
nePvyno. Tas vynas buvo ski
riamas viešai pardavinėti tuo- 
jaus, kaip tik gruodžio pra
džioje pasinaikins blaivybės 
įstatymas.

Reikės Mokėt 9 Centus

<l>

<♦>

<f>

<♦>

<!>

<♦>

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlaplnimosi 
organų. Beskausmis gydymap garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

, tarpe Broadway ir 6th Avenue
RAY Pasitarimai ir $*)OO 

egzaminavimas

<♦>

<♦>

<♦)

4>

<♦>

4

pirmesnių kainų.
kad senosios vandens kainos 
vėl turės būt ’sugrąžintos.

^Deutschland” Prakirto Yo^ne 
Šoną Laivui “Murango”

NEW YORK. — Ketvirta
dienio naktį Vokietijos laivas 
“Deutschland” pramušė didelę 
skylę šone amerikinio laivo 
“Murango” ties Statue of Li
berty. Jeigu būtų “Murango” 
buvęs toliau nuo salos Bęsdloe 
pakraščio, kur ant seklumos 
jis paskui užšliaužė ir ant 
dugno atsitūpė, tai veikiausia 
būt nuskendęs. “Deutschland” 
kapitonas davė signalą, bet 
“Murango” neatsakė Hr plau
kė sau skersai pro pat vokie
čių laivo nosį; kuri tad 
žė “Murangui” į šoną, 
schlando” pirmagalis 
biskį pažeistas. •*

ir dro- 
“Dveut- 
taipgi

MIRTYS-—LAIDOTUVĖS ‘

Maršavo po Didele Policijos 
Apsauga

New Yorko ir apielinkės 
baltagvardiečiai ir kiti darbi
ninkiškos Rusijos neprieteliai 
per pusantros savaitės- varė 
smarkią agitaciją surengti 
“milžinišką” d e m o n straciją 
prieš pripažinimą Sovietų val
džios. Bet ant jų nelaimės 
Sovietų valdžia tapo pripažin
ta diena pirmiau jų ruošiamos 
demonstracijos. Rusijos drau
gai darbininkai irgi nesnaudė, 
o rengėsi prie demonstracijos 
prieš baltagvardiečius.

■ Demonstracija 
šeštadienį, apie 
ant Washingtoil

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai, randa nuo $1.50 ir augš- 
Čiau į savaitę, garu apšildomi ir vi- 
suom kuom tinkami gyvenimui. Cze- 
rechowska, 223 Kent Avė., kampas 
North 1st St., Broęklyn, N. Y.

(274-2-79)

licenses
BEER—WINE___

įvyko pereitą 
10 vai: ryte, 
ScĮbarė, New

nors 'trumpojčia paduosiu j 
formoj, kai'p išrodė tų darbi
ninkų klasės 
monstracija!. 
Penkta Avė'.
Washington skvero. Įsimai
šiau į minią darbininkų, pri
jaučiančių Sov. Rusijai. Neku- 
rie iš minios nešė didelius pla
katus su įvairiais obalsiais už 
Sovietų Sąjungą. Artinantis! 
prie Washington skvero, dar 
už bloko jau mus pasitiko ke
li desėtkai raitų ir pėsčių poli- 
cistų ir liepė grįžti atgal; ne- 
kurie bandė prasiveržti, tai 
policijos tapo 
grąžinti atgaja 
minia augo kas minuta. 
da mipia metėsi į šalinę gat
vę ir manė įėiti; į demonstra
cijos aikštę iš kitos pusės, bet

neprietelių de- 
10:15 'vai.. ėjau 

nuo 14 St. iki 
ai-

apstumdyti ir 
Darbininkų 

Ta-

NOTICE is hereby , given that. License No.
N. Y. B-13991 has been 'issued, to the 

undersigned to sell beer and wine at retail 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 49 Columbus Street, Brook
lyn, County of Kings, to be consujned upon 
said premises.' i ■ t i

STANLEY ADOMAITIS
49 Columbus Str., Brooklyn, N, Y.-

Telefonas: Stagg 2-9105

DR.- A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
X Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniniš ir šventadieniais 

tik susitarus

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 .

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
r Parsamdau automobilius vestu
vėm, 
kiem
402

JOM4S STOKE5
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, .kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 

k kampas Broad- 
way, Chauncey 

H Street stotie 
S] Brooklyn, N. Y. 
ai Naujoj vietoj 
w studija daug 
' geriau įrengta, 

todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
pu^kiausi.

STOKES
kampas Broadway

-s

512

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tompbilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

f 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 

moterų Ilgas’ kraujo k'^odos f 
Padarau ištyrimus k»nujo ir šlapumo

DR. MEERT
156 W. 44th St. Room 302

New York. N. Y.
. jy ; <■_. Valandos Priėmimo:
Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 

iki 8 valandai vakaro
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų

Telefonas Lackawanna 4-2180

VVVVVVWWV

NOTARY 
PUBLIC

i

J

!-

JONAS
Marion St., 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas^ Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nes Ligos, Nervą

Nudegimas bei Reumątiški 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 ĮSmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

. &R. 21 Nt .
110 Fast 10 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

i

TEL. STAGG 
2-5043

INC

lf. Menkeliuniute
D T PPer°je-

kuri vaidins Santucci rolę šioje 
Koncertas atsibus nedėlioję,

10 Gruodžio (December)
Labor Lyceum Salėje

. 949 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Koncertinėj programoj, apart pa
čios Menkeliuniutės, • dalyvaus:

Violet Tamkiutė, Lillian Kava
liauskaitė, Adelė Valatkiute, 
Amelija Mickūnaite ir Franas 

Stankūnas
Tajpgi bus sulošta OPERA 

CAVALLERIA RUSTICANA
Operos lošime dalyvaus:

K. Menkeliuniutė—rolėje Santucci 
Luiga Barbara—tenoras — rolėje 

Turiddu
Arturo D’Amico—baritonas—rolė-

Isotta Odierna—mezzo sopranas 
rolėse Mamma Lucia ir Lola 

Maestro Oddone Sommovigo— 
operos direktorius.

Koncerto pianistas Petrovas.
PO PROGRAMAI ŠOKIAI
Įžanga 50c, 75c ir $1.00

,16 d. lapkričio mirė Anas- 
už.Važiavimą “Subve? ’ ta ija BurakienS-j2 metų am- i ; Z1aus, gyvenusi 28 Hope St.,

Brooklyn, N. Y. vBus palaidota 
Tręjybės kapinėse, pirmadier 

lapkričio/ .Laidoja 
A. j Radzevičius, ku- 
ofisas yra 402 Me- 
Ave., Brooklyn, N.

' / 'i ' f 7 ■ ' ■ .i ’

NEW YORK.—Gręsia įvedi
mas 9 centų, kaip “fėrų” va
žinėjant požeminiais gelžke- 
liais.

Augščiausias teismas pa
tvarkė, kad iš abelno miesti
nio iždo negalima imti pinigų 
padengimui “nepritekliaus” tų 

I gelžkęlių, kuriuos pats mies
tas operuoja.

Iždo kontrolierius McAne- 
ny, todėl, pareiškė, jog toliau 
reikės kelti važinėjimo kainą 
iki 9 centų, idartt miestinės 
“suavės” galėtų apsimokėti 
lėšas. Sykiu jis sako, kad mies
tas turės perimti visus pože- 

: minius gelžkelius iš kompani- 
: jų ir suvienyti į vieną siste- 
! mą. Bankininkams ir kitiems 
; stambiems kompanams, žino

ma, gefai bus apmokėta ir 
; pelnai jiems užtikrinta. Nu- 
; kentės tik darbininkai, kuriem 
; I tenka važinėti elektrikiniais 
; I miesto geležinkeliais.

nį,, 20 ,d.
graborius 
rio biznio 
tropolitan 
Yqrk.

William Budveit, 24 m.j 254 
Henry St., New York,; N. Y., 
mirė lapkričio 17 d. Bus pa
laidotas lapkričio 20 d. šv. 
Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom. rūpina
si graborius J. Garšva.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

G a m i name visokius f • 
valgius ir pritaikėme 
pagal lietuvių skonį. j
H i -.'i : i ; , i . ■' ■■ < į

Malonėkite Persitikrinti. ; 
\ ; 

Atdara nuo anksti ryte iki;
■■ i i ■ i ; i > . 1 <vėjai vakare kožn^ dieną.:

Telephone Stagg 2-7057

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Naimoniutės, po vyto 

Zemleris ir Augusta Petseltas.
Paskiausia girdėta, kad gyveno Mi
chigan valstijoje 1914 inetais. Pa- 
jieško Mamie Rice, duktė Onos Į 
Makstutis, kuri yrą ją sesuo. Jei i 
kas žinote kokias -informacijai, prą-' 
neškite šiuo antrašu,' už ką būsiu 
labai dėkinga. M. Riče, .1505 Boule- ' 
vard, Jersey City, N. j J. .L i

\ ■■ (Ėi2-274)1

241 BEDFORD AVE. 
i •

Brooklyn,, N. Y.'

Nuo Išsiharinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos, riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dicglj j peaius’ ir kuomet skausmas jus 
,iš proto ."varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apderigkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. ,

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengv\ninxas bus laimėtas.

Per suvirš 60 metų Anchpr Pain- 
Expelleris ■ blivo ir yra vyraujančių 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. > Visope vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi. Inkaro vaisbažehkli.

PAIN-EXPELLER <$

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c ‘ |1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) I Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS IŠ RUSIŠKO, TURKIŠKČTTR

7 . VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiyskite mums 10, centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
gagėtų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke. ‘

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai

• ir akuratnai. ,< " / ,
Specialias ■ nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY,
172. Avenue, B, New York City.

i ' ,'C ! (tarpę 10 ir 11 Sts.)
Tel. Alg. 4-1836

*

9 * '
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MATHEW P- BALLAS 
(B IEL 6 U SK A S) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
S 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNl AUTOMOBILIU, 

5 KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI l LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI/ TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETĄ, SAVO 

‘ MYLIMUOSIUS -PAŠARVOTI^ DOVANAI.
VISAIS' TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS. O MES 

KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. .
MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 

t, ’telefonas niekad nemiega. - . .

I

I

if

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

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

. ‘ arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nup 1 iki 4 kas dien, seredoms ir snhatome 
nuo^a Iki 7:10 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. ii ryto’

!

1

FLATBUSH ofisas 
2221 Avenue J 

Kampas K. tlrd 8L

ii
r*’




