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Arabai Pasirengę Kovai
JEBUZOLIMAS. — Pa- 

lestinos arabų organizacijos 
f * v veikiantysis komitetas laikė 

savo susirinkimą ir nutarė 
laikyti kiekviename mieste i 
demonstracijas prieš žydų P— 
imigraciją. Bet daugiausia 
arabai kovoja, tai prieš An
glijos imperializmą. ;No. 275

Darbininkai Visų Salių, 
Vienyki tesi Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėaite 
Pasauli!

f
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Scottsboro Jaunuoliai Atgabenti Teisman 
—firęsia Nulinčiavimas t

’ . --- '------- . ■ , .1
Advokatę ir Scottsboro Jaunuoli? Gyvastis Pavojuj; Tarp- 

: tautinio Darbininkų Apsigynimo Advokatai, Sumuel Lei
bowitz ir Joseph Brodsky Pasiuntė J. V. Prezidentui 
Reikalavimą Suvaldyti Linčiuotojų Gaujas

DECATUR, Ala.—Scotts- linčiuotojus.
boro jaunuoliai atgabenti į Į Tas reikalavimas padary- 
Decatur. Jų teismas prasi
dės pirmadienį, 27 d. lapkri
čio. Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advoka
tai, Samuel Leibowitz ir Jo-'

' seph Brodsky, gavo grąsini- 
■ mus, kad minia linčiuotojų 
neleis Scottsboro jaunuo
liams pasiekti teismą gy
viems, ir kad gręsiąs linčia- 
vimas minėtiems jų gynė
jams. Todėl advokatai pa
siuntė reikalavimą Jungti
nių Valstijų prezidentui Ro- 
oseveltui, kad jisai imtų do
mėn šį reikalą ir suvaldytų

ta tuomet, kaip Alabama 
valstijos gubernatorius Mil
ler atsisakė apsaugoti Scot
tsboro jaunuolių ir jų gynė
jų gyvastį. Advokatai reika
lauja, kad valdžia prisiųstų 
gvardiją šių nekaltų darbi
ninkų apsaugojimui.

Visuomet valdžia duoda 
gvardiją kapitalistams, kuo
met jiems reikia apsaugoti 
jų nuosavybė prieš darbi
ninkus, kurie streikuoja. Tai 
reiškia, kad tik darbinin
kams ir negrams nėra ap
saugos.

Kapitalistine Spauda Bandė Iškraipyti
Litvinov© Pareiškimus ir Dokumentus

atsakė, kad tai netiesa. Pa- 
skiaus klaustas apie tai, 
kaip Sovietų pripažinimas 
atsilieps į Komunistinę Par
tiją, Litvinovas pasakė: 
“Rusijos Komunistų Parti
ja neliečia Ameriką, o Jung
tinių Valstijų Komunistų 
Partija neliečia Rusiją.”

Dauguma k a p i talistinių 
laikraščių atžymėjo teisin-

.WASHINGTON, D. C. — 
Kuomet tapo padaryta su
tartis Sovietų Sąjungos su 
Jungtinėm Valstijom, tai 
įvairūs laikraštininkai, ypa
tingai socialistai, bandė pri
kibti prie Litvinovo ir pas- 
kiaus, iškraipius faktus, ra
šyti, kad Sovietų valdžia čia 
skleidžia propaganda. Žy
dų socialistų laikraščio ko
respondentas tuojaus teira-j
vosi, kad “Amerikos Komu- gai faktus apie komunisti-

’ nę “propagandą.” Tik “so
cialistų” rašytojai bandė su
painioti Litvinovą.

nistų Partija kalba varde 
Maskvos.”

Į tą klausimą Litvinovas

Bullitt jau Senai už 
Pripažinimą

Rooseveltas Palieka 
Welles Kuboj

WASHINGTON,. D. C.— 
Bullitt, dabartinis Amerikos 
afnbasadorius. kurį paskyrė 
Rooseveltas, dar 1918 metais dorjus, kuris dabartiniu lai- 
važiavo Į Maskvą ir tenais ta-j ku laikė konferenciją sų 
resi su Trockiu ir Leninu. Ji- Ęoose veltu, pasireiškė, kad 
sai Amerikai parvežė gerą ra
portą apie Sovietų Sąjungą
jau tuomet, tačiaus Jungtinių pagęidaują kad Welles butų 
Valstijų valdininkai tuomet.' <L. V. ambasadorium. T- 
neleido skelbti tą jo raportą,ųčiaus Rooseveltas neskyrė 
kaipo komunistinę propagan- naują ambasadorių. 1 Jisai

įsakė Wellefe vėl grįžti į KuJ 
bą, nes jisai tenai gerai gi
na Amerikos kapitalistų ’rei
kalus^

h

, WARM SPRINGS, Ga.— 
jungtinių Valstijų ambasa-

Kubos dabartino valdžia ne-

Ta-:

dą.

NRA Lygina prie Penkių 
Mėty Plano

princeton. —- vienas Gazines Bombos prieš Meksi-
NRA viršininkas, V. Fisher, kos Darbininkus

4įčia paskelbė savo kalboje, I ------ L ,
kad ir NRA yra tas pat, Į MEXICO CITY.—Valdžios 
kaip ir Sovietų Sąjungos 
Penkių Metų Planas. Mat, 
visas pasaulis jau mato pa
sekmes Sovietų Sąjungos 
Penkių Metų Plano, tai val
dininkai ir NRA nori paga
dinti sovietiniu planu. Ra
čiaus NRA nieko panašaus 
neturi, kaip Sovietų Penk- 
metinis planas.

policija • išvaikė masinį 
susirinkimą Politeama teat
re. šiame susirinkime da
lyvavo apie 7,000 žmonių, 
daugiausia ^darbininkai. Su
sirinkimas /pasisakė prieš 
dabartinę valdžią, todėl kal
bėtojai s likosi areštuoti, o 
susirinkimas g a z i n ė-m i s 
bombomis išvaikytas.
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Daroma Planai Pradėjimui Didelės
Prekybos J. V. su Sovietų Sąjunga

Litvinovas dar Pasilieka Tartis del Kredito ir Pradėjimo 
Prekybos Reikalų; Brookhart Siūlo Planus Duoti Kredito 
Sovietų Sąjungai, Kuri Galėtų Pirktis Amerikoj Reikalin
gų Prekių už $520,000,000 ' 1
WASHINGTON, 

Jungtinių Valstijų valdžios 
Agrikultūros Tvarkymo Ad
ministracijos patarėjas, Smith 
W. Brookhart, apskaitliavo, 
kad Sovietų Sąjunga greitoje 
ateityje gali duoti Jungtinėm 
Valstijom užsakymų už $520.- 
000,000.

Todėl Litvinovas pasilieka 
dar Jungtinėse Valstijose, 
kad galėtų padaryti sutartis 
kredito klausimais. Brook- 
hart tuo klausimu jau kalbė

josi su Litvinovu.
Jei tinkamai kreditai bus 

patvarkyta, tai “mes galėtu
me Sovietams parduoti dau
giau, negu jie tikisi, 
Brookhart. Sovietai 
Jungtinėse Valstijose

C.— | Medvilnės Sovietai pirktų 
už 50 arba 60 milionų dole-1 
rių. Audinių už $30,000,000; 
gyvulių —$30,000.000 ; maši
nerijos pirktų už $400,000,- 
000; tarp to ir gelžkeliams 
reikmenų už—$100,000.000. 

šie, pirkiniai, žinoma, pa
gelbėtų Amerikos pramonei ir 
paimtų daug darbininkų dar
ban. Tačiaus negalima tikė
tis, kad tai panaikins Ameri- . 
kos bedarbę. Darbininkai tu
ri kovoti, kad ir čia Įvyktų to
kia tvarka, kaip kad Sovietų 
Sąjungoje, tai tik tuomet ga
lės išnykti bedarbė.

Brookhart pasakė, kad So
vietų valdžia “del kredito yra 
saugesnė, negu Wall Strytas.”sako

pirktų i Taip pat šis valdžios artimas 
medvil- žmogus mano, kad “Sovietų 

nės, bovelninių audinių, gyvu- valdžia yra pastoviausia Fu- 
lių ir mašinerijos.

Sovietų

ropoj.

Kuba Ruošiasi prie Naujų Sukilimų prieš
Dabartinę Valdžią; Puolimus Darys iš Oro

Sovietu Sąjunga Paskyrė Ambasadorta Socia,ish*s
Į Jungtines Valstijas Trojanovskį

naują ambashdorių. Taip ir 
Sovietų Sąjunga sutiko priim
ti Jungtinių Valstijų paskirtą 
Ambasadorių William Bullitt.

Prasidėjo* Naujos Derybos

Litvinovas pasiliko Jungti
nėse Valstijose apie sa^itei 
laiko ir jau pradėjo naujas 
derybas del Jungtinių Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos kredi
tų, reikalavimų ir prekybos.

Sakoma, kad Sovietų Sąjun
ga greitoje ateityje galės duo-, 
ti didelius užsakymus Jungti-: 
liėse Valstijose, jei bua galima 
susitarti del prieinamų, saly- 
W1

WASHINGTON, D. C.
Jungtinių Valstijų .valdžios 
departmeiptas. jau gavo prane
šimą, kad Sovietų Sąjungos 
valdžia paskyrė savo ambasa
dorium Aleksandrą Antonovi- 
čių Trojanovskį.

Manoma, kad {Trojanovskis 
atvažiuos Į Jungtines Valsti
jas sekantį mėnesį. Kol nau
jas ambasadorius atvažiuos, 
tai diplomatinius reikalus ves
ti pasilieka dabartinis Sovietų 
Sąjungos atstovas Boris E.' 
Svirskis. 1 : ;

Jungtinių. Valstijų ’ valdžia 
■tajp pat jau.- sutiko,, priimti;
( -------------------- ----- - --------------- ---------■■......-y------ . ; ,

■SoVietQ Sąjungos Spauda Pripažinimą Skaito 
r 1 Datbininkii^afies: Laimėjimu 
■• J . ( ■: < l l I J1:/? ' . , G io- S 1

; MASKVA. ? -h- Sovietų I Są
jungos spauda Jau’ plačiai , iš
sireiškė apie Sovietų Sąjungos 
pripažinimą. “Pravda” išsi-, 
rėiškė, kad Sovietų Sąjungos 
pripažinimas,' tai yra šios ša
lies dayjJininkų lain\ėjima^. 
Lapkričio lBf d'. bUs istorinė 
Sovietų Sąjungos darbinin
kams diena. « . ?

' » į v < ’* * .. :

Be to, tas pripdžinimas reiš
kia, kad darbininku šdlis,!kuri 
yra valdoma pačių darbinin
kų, jau sustiprėjo ekonomi
niai

t<
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Lenkijoj

VARŽA VA. ' — Lenkijoj 
areštuota 11 socialistų ir ra-

HAVANA.—Vėl reporte
riai praneša, kad sukilimai 
ruošiama prieš dabartinę 
Kubos valdžią. Nauji sukili
mai prasidės iš. kelių vietų. 
Sakoma, kad orlaiviais ruo
šiama ataka ant Havanos 
valdiškojo palociaus iš Flo
ridos.

Todėl valdžia labai susi
rūpinus tais sukilimais. Ka
reiviams įsakyta daryti vi-

a.ra uuu. xisuuou^ u .« i si prisirengimai, kad valdžia 
dikalų politinių vadų, kurie ' ’ ... „a.
.yra opozicijoj prieš dabarti
nę valdžią. Juos kaltina už 
1930 metų politinį veikimą.

galėtų patikti puolikus. B a-

rikaduojama valdžios palo- 
ciaus langai ir durys. Tai
soma teleskopai, per kuriuos 
bus galima saugoti puolikai 
iš oro pusės.

Komunistų Partija ir dar
bininkams simpatingos or
ganizacijos kelia prieš Ku
bos darbininkus klausimą 
darbininkų ir valstiečių val
džios, nes tik taip bus gali
ma pabaigti tie sukilimai ir 
pagerinti darbininkų gyve
nimas.

, I

Anglija Bijo Propa
gandos

LONDONAS. — Jungti- 
nes Valstijos pripažino So-' 
vietų Sąjungą ir padarė ar
timus ryšius tarpe šių dvie
jų didelių šalių. Tačiaus tos 
taikos bijo Anglijos laikraš- 
tiĮh,//Times”..,. fTąs laikraątis 
rasė, Italei sutartyje * ’ nieko

; |£. į § s ’sąpie III Interna-

dos. Tačiaus tas faktas, paro- 
. dp, kad ’ Jungtinių 1 Valstijų 
valdžia jau negalėjo tą k seną; 
pplitiką tęsti. 1 Tai reiškia, 
sako '“Pravda,”- kad darbinin
kų šalis, kuriai 'vadovauja Ko
munistų Partija, žymiai sus- 
tiįrėjo? Tie laikai','‘ kuomet- 
kapitalistinės šalys bandė su 
ginklais nuversti ■ dabartinę 
SoyietU valdžią, jau praėjo.

Berlynas.
spauda daug < merašo apie 
Sovietų-Amerikos >i > sutartį. 
Tačiaus politikieriai mano, 
kad tas gali paliebtį Vokieti- 
jos ekonominį gyvenimą; j >

cionalą. Bet “Times” neži
no, kad III Internacionalas 
nepriklauso Sovietų Sąjun
gai, tai yra tarptautinė or
ganizacija.

- Fašistinė

Grius Francijos Kabinėtas
PARYŽIUS. — Sakoma, 

kad Frakcijos valdžia yra 
krizyje ir jos gyvavimas jau 
labai, trumpas. Ministėrių 
kabinetas’ rezignuos šian
dien 1 arba kurią kitą dieną 
šią savaitę. Manoma, kad 
Herriot gal pateks į naują 
valdžią

Daug Muštynių Ispani- Drs-J-M-Mi,lerio 
jos Rinkimuose lhrWasMaršrutas

MADRIDAS. — Ispanijos 
rinkimuose, kurie įvyko pe
reitą nedėldienį, įvyko daug 
susikirtimų tarp įvairių 
partijų. Kai kur tuose su
sikirtimuose buvo ir užmuš
tų žmonių, daugiausia dar
bininkų. . ;

Daugiausia laimėjo rinki
muose konservaty vai. Da
bartinė valdžia daugiausia 
pralaimėjo. Taip pat šiuo
se rinkimuose jau balsavo ir 
moterys.

Kapitalistinė Spauda apie 
Sovietų Pripažinimą

Londonas. — čia spau
da gerai ir prielankiai išsi
reiškė apie Jungtinių Valsti
jų pripažinimą Sovietų Są
jungos. Sakoma, tai 
žingsnis prie taikos. 
Londono “Times” bijo 
pagandos.

ALĘLD 4 Apskrityje, vieto
je d. D. M. šolomsko,’ prakal
bų maršrutą turės drg. J. P. 
Milleris, “Vilnies” administra
torius, kuris lankėsi Sovietų 
Sąjungoje ir Lietuvoje. Jo 
prakalbos Įvyks sekamose vie
tose : ,

Lapkr. 29—N. S. Pittsburgh
Lapkr. 30—Carnegie 
Gruod. 

t Gruod. 
. Gruod. 
pietų).

Gruod. 
kare).

Gruod. 4—Stubenville t
Gruod. 5—Wheeling
Gruod. 6—Ambridge
Gruod. 7—Wandergrift
Kuopos greitai imkitės dar

bo ir rengkite prakalbas. Gar
sinkite, kad kuo daugiau dar
bininkų sutraukus Į jas.

ALDLD 4 Aps. Komitetas.

1— Soho-Pittsburgh
2— Duquesne
3— New Eagle (po

3—Washington (vą-

bus
Tik

pro- Madridas. — Ispanijoj da
bar balsuotojų yra 12,500,- 
000. Jie išrinko 473 atsto
vus į kongresą.

ir . politiniai.

(Daugiau žinių 5 pust)

Geneva. — Pripažįsta So
vietų Sąjungos laimėjimą ir 
tąikesnę Europos politika.

Amerikos, 
valdžia permainė savo pozici
ją ne todėl, kad jinai būtų ge
ra del darbininkų^ Ji tai da
rė del savo kapitalistų nau-<
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Verti įsitėmijimo Faktai

tų kad būtų.'.'Imam jo kitas pranašystes apie Sovietų 
Rusiją: '

Jeigu neatsitiks kas nors nepaprasto visame pasaulyje, tai 
Rusijos laukia dar ilgoka kapitalistiško plėtojimosi ateitis. 
Joje dygs ir augs fabrikai, dirbtuvės, stambūs ūkiai sodžiu- 
jė, bus steigiami bankai, plėtosis pirklyba; .ir, visos šitąs 
pramonijos, ūkio, pihigų i?' prekių apyvartos įstaigos bus 
privatinėje nuosavybėje, ligi dalykai nepribręs prie^ to, kad 
jas galėtų paimu į savo rankas visuomenė. (Mano pabrauk
ta.—R. M.) ' ■ :
Ir ten pat toliau; ’ -

Taigi suorganizavimas Rusijos valdžios sovietų pamątais 
.yra ne žingsnis pirmyn, palyginant su demokratine .parla
mentarine respublika, o žingsis (atgal—prie Stolypino laikų. 
Sovietai yra geras dalykas,, kąįpo Jarbo. žmonių įrankis ko
voje už jų teises, bet nd kaipo šalies valdymosi įrankis te
nai, k.ur dar neišnyko visuomenės klesų' skirtumai. (Nauj.” 

į už liepos 31 d., 1918.) ' ' '
. . . ‘ ' ■ ! ' !' I ' j ! ‘ , ■, i '

Padarykime trumpą palyginimą: Pradžioje Rusijos re- 
voliųęijęs įsikūrė Sovietai, ir Vokietijoje revoliucijos me- 
tu įsikūrė Sovietai. Rusijos Sovietai, vadovaujami ko
munistų, ,paėmei galią į savo rankas, io Vokietijos Sovie
tai, vadovaujami socialistų-menševikų, neėmė šalies ga-; 
lios, bet atidavė ją parlamentui. Ką< šiandien matome? 
Rusijoj kuriama šočialižmas, o Vokietijoj—juodasis fa
šizmas! ■ .

O kaip su privatine nuosavybe? Ar Rusijos Sovietai 
atidavė fabrikus, dvdrus, bankus kapitalistam, kaip norė
jo (ir pranašavo) Grigaitis? Toli gražu menševikų norai 
neišsipildė!

“Talkininkai Išgelbės!”

Ir dar toliau:
Taigi ‘ Vokietijoje1 jau praktiškai vykinama . socializmo 

tvarka. Bet kaip mes matome, tatai daroma yra pieningai 
ir rimtai. (“Nauj.” už gruodž. mėn. 23 d., 1918). 

♦ * < ♦ < ■*

Tokių ir jiem panašių Grigaičio filozofijų pripasakota 
eibės. Neita vietos Jas visas cituoti. Paduotosios cita
tos aiškiausiai parodd, kaip neišmintingos Grigaičio pra
našystės. (Ir tai nėra tiktai Grigaičio: visų menševikų 
mokslas tokis buvo ir tebėra!) Viskas, ką darė Rusijos 
Sovietai—Grigaičiui buvo “bloga”, “nesocialistiška”. Iš 
kitos pusės, viską, ką darė socialistai, bolševikų priešai— 
“geriausia” ir, “puikiausia”.

Prieš 15-ka metų turbūt ne vienas žmogus galėjo ma-

ŠYPSENOS

Tai Bent Paaiškino
Kaune vienas siuvėjas pa

siuntė tarnaitę, kuri nesenai
nyti, kad Grigaitis, kaipo “mokslo žmogus”, žinąs ką sa- a^vyko miestan iš Dzūkijos, 
,kąs. Bet šių dienų baisūs įvykiai Vokietijoj ir kitur, kur nupirkt aksomo. Kadangi 

Dzūkijoj aksomą vadina 
j “mašustu,” tai tarnaitė, ne- 

,Iš Grigaičio kalųų, verstų hnt bolšeVikų, pasiliko tiktai žinodama, kas yra aksomas, 
dulkės. Iš to'medaus, kurį menševikai žadėjo Vokietijos užėjo pas savo draugę kitą 

i i v / - j ■ I i i • . i » f-ovn siifo i r Iri nueit) •

valdė ir valdo social-demokratai, aiškiai parodo apgavin 
;gumą ir žioplumą Grigaičio pranašysčių:

tarnaitę, ir klausia:
Mariuk, i pasakyk 

kas yra aksomas?
Ši atsako: “Ana va, 

dar nežinai, kas yra 
mas? Aš jo jau tiek ir tiek 
valgiau...

nerolas Judeničals. Tai yra 
tas pats Judeničas, kuris ka- 

Kuomet talkininkų kareiviai buvo išsodinti Archangel- riavo prieš bolševikus laike 
ske, kur jie buvo pasiųsti mušti bolševikus, griauti So vie- f

i tų galią, tai Grigaitis netrivojo džiaugsmu. Girdi:

Yra žmonių, kurių liežuviai niekuomet nepasopsta, 
kuomet jie kalba ką nors blogo, pikto prieš revoliucinį 
darbininkų judėjimą. Vienu iš tokių—ponas Grigaitis, 
teoretinis menševizmo pranašas.

Tik keletas dienų tam atgal jis^parašę “Naujienose”: 
Jei Amerika nepaskolins Sovietų Sąjungai pinigų, tai 
darbininkų šalis turės eiti varžytinėm (“ant licitacijos”, 
jo paties žodžiais). 1 Panašius dalykus minėtasis asmuo 
kartojo laike pastarųjų šešiolikos metų.

Kadangi daugelis mūsų draugų jau bus pamiršę p. 
Grigaičio pranašystes ir kitus galus, rašytus 15-ka metų 
atgal, tai čia, manau, bus pravartu, kai kariuos jo per
lus priminti mūsų skaitytojams. Jie įdomūs ir rodą to 
“vado” ir “mokslo vyro” visišką politinį bankrūtą.

Reikia atsiminti, kad penkiolika metų atgal, Am. lietu
viai revoliuciniai darbipinkai neturėjo nei vieno savo 
dienraščio. “Kova” buvo sulaikyta, o “Laisvė”, redaguo
jama p. Prūseikos, buvo centristinė, bandė būti gera ir 
menševikams ir komunistams. (Tik į pabaigą 1918 m., 
“Laisvė” buvo pakreipta į komunistų pusę.) Todėl 
“Naujienos’' darė didelės įtakos į daugelį darbininkų. 
Nebuvo kas tuos šmeižtus tinkamai atmuša. Grigaitis, 
vadinasi, turėjo atvirą kelią skelbti melus ir kreivas teo
rijas apie jaunutę’Lapkričio revoliuciją. Jam turavojo 
“Keleivis” ir visa buržuazinė spauda.

Bus, Kaip Paryžiaus Komunai...
“Naujienose” už kovo 4 d., 1918, Grigaitis editoriale

šitaip lėmė Rusijos revoliucijos ateitį:
Rusijoje kartojasi ta pati istorija, kuri įvyko 1871 m. Pa

ryžiuje, kuomet Franci jos buržuazija su pagelba Prūsų armi-
■ jos sutriuškino Komuną. (Mano pabraukta.—R. M.)

Šitokį Rusijos revoliucijos likimą permatė Rusijos socialde
mokratai menševikai. Štai delko jie buvo priešingi tam, kad ša
lies valdžią pavedus į vienų darbininkų ir kareivių rankas ir 
pertraukus visus ryšiūs šu vakarinės Europos demokratijomis. 
Jie nestojo už buržuaziją, o tiktai žinojo, kad viena Rusijos 
darbininkų klesa nepajiegs atsilaikyti prieš savo ir kitų šalių 
buržuazijas.

Praėjo 16-ką metų. Ką matome? Kurie buvo teisin-
? Menševikai ar bolševikai? Grigaitis per tą 16-ką 

metų, pasirodo, nieko nepasimokino. Tuomet jis skelbė, 
kad Sovietų Rusija žlugs, ir šiandien jis daro tą patį!

Kovo mėn? 12 d., (1918) “Naujienos” dideliu antgal- 
viu pareiškė: “Bolševikai permato puolimą savo val
džios.” Esą, “Jie bijosi, kad jų dienos yra Nuskaitytos.” 
Vėliau:

Socialistai sakė bolševikams tūkstančius kartų, kad Ru
sija yra dar toli nepribrendus prie socializmo tvarkos ir 
kad mėginimas vesti tą tvarką suorganizuotos mažumos jie
nomis neišvengiamai turi iššaukti kruviną pilietinę karę, 
kuri gali pasibaigt Rusijos suardymu ir revoliucijos pražu
dymu. Bet bolševikai tų . persergėjimų nepaklausė, nors va
dino save mokslinio socializmo pasekėjais ir, kaipo tokie, 
patįs turėjo tuos dalykus permatyti. Jie padarė savo'šuolį ir 
tuo būdu paėmė ant savęs atsakomybę už visas pasekmes. 
(“Nauj.” už birželio 4 d., 1918). X * •

\ Vokietija, kaip jau buvo nurodyta, pasak Grigaičio, 
tai jau pilnai pribrendusi (ir tai, žinoma, faktas!) soci
alizmui; p Rusija—ne. Socialistai, po keletos mėnesių, 
kaip minėti žodžiai buvo parašyta, paėmė Vokietijos 
valdžią, ir ten .“steigė socializmą.’' Kas šiandien mato
si? Kur steigiamas socializmas, o kur

“Kaizerio Agentai.”
Grigaitis, reikia atsiminti, prie kiekvienos progos 

krikštijo bolševikus,, “Vokietijos kaizerio, agentais.” 
Tuoinet tas buvo madoj; nes panašiai skelbė Amerikos 
stambaus kapitalo spauda. Kuomet kontr-revoįiucionįe- 
riai-nužudė Vokietijos atstovą Mirbaėhą Maskvoje, kad 
tuo būdu įvėlus Sovietus į naują karą, ir bolševikai pro
vokatorius atatinkamai nubaudė, tai Grigaitis įtūžęs 
raže:

•Kieno darbą dirba bolševikai, šitaip elgdamiesi (bausda
mi provokatorius.—R. $.) ? Kieno valią jie pildo? Revo
liucijos? Proletariato? Ne revoliucijos ir ne proletariato, o 
pikčiausių jų revoliucijos ’ ir -proletariato priešų — vokiečių 
kaizerio ir kontr-revoliucinės buržuazijos! (“Nauj.” už liepos 
mgn. 26 d., 1918).

“Kaizerio agentas,” “hunų užtarytojas” ir kt. panašūs 
šmeižtai tuomet pylėsi ant kiekvieno prieš imperialistinį 
karą nusistačiusio darbininko, tad Grigaičiui buyo labai 
patogu tuos žodžius taikyti Rusijos komunistams. Jis 
ir taikė!

Tenka priminti, kad ęis lietuvių menševikų pranašus 
dažniausiai rašydavo ne? tai, kaip yra^ bet kaip jis nore--

Rusijos civilio karo. Kaip 
kitų generolų, taip ir Ju-

I Archangelske gyventojai priėmė kareivius •’ (imperialist!- deničo karas, prieš Rusijos 
nių kraštų) su linksmu šūkavimu. Išlipę kareiviai nuėjo ‘liaudį užsibaigė beveik vie- 
linkui Archangelsko, kur jau ėjo prieš-bdlševikiškas sukili- nodai—palikįmu savo armi- 
mas. . šio judėjimo vadovai pasikvietė apgynimą talkininkų j 
kareivių. Galutinas pasipriešinimas bolševikų įvyko suba- 
toj. Jie tapo galutinai sumušti Isakago^ka stotyj ant kairio
jo kranto Dvinos upes. (“Nauj.” už rugpj. 7 d., 1918)

Kaip smagu buvo Grigaičiui tokios “žinios” skaityti ir 
talpinti. Bet neilgam: už trumpo laiko ;talkininkų kar
eiviai sukilo ir jie iš ten buvo ištraukti, nors tai Grigai
čiui suteikė didelį širdies-peršėjimą!

Už kelių dienų Grigaitis vėl šaukė

šizmas?!

darbo žmonėms, išsiliejo tvanas baisios smalos!
Štai ko'd'el komunistai ir tebesako, kad social-demokra- 

tinė politika yra fyaisi—pražūtihgsLdarbininkų klasei. Vie
natinė darbininkams viltis—komunistinis judėjimas, ko
vojąs prieš kapitalizmą ir jo apgynėjus socialfašistus!

> R. M.
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

i

Generolo Judeničo Tragiška Avantiūra
Nepersenai mirė rūsų ge-| įsakymą: perkirsti Nikalo- 

jaus geležinkelio liniją tarp 
Maskvos ir Petrogrado. Ge
ležinkelį bolševikai plačiai Į 
naudojo papildomoms savo Kunigas — Dūšia neturi 
jėgoms prisiųsti. Tie gene- ‘ nei kojų, nei rankų, nei gal- 
rolų ginčai už garbę pasie- (vos. Ar dabar galėtum man 
kė net kareivius, fronte ir j paaiškint, kas yra dūšia? 
jie, vietoj daryt puolimus i Vaikas—Dūšia.,. dūšia— 
ant bolševikų, traukėsi at
gal; greitai prasidėjo visai 
dezorganizuotas bėgimąs.

Besitraukiant Judeničo ar
mijai nuo Petrogrado, pasireiš
kė sukilimai užpakalyj Jude
ničo spėkų1; sukilo gyventojai 
ir dalis kariuomenės. Estija, 
sąjungininkų diktuojama, gel
bėjo Judeničui visokiais bū-1 
dais; jos kariuomenė buvo už
ėmus , Krasnąją Gorką. Besi
traukdama Judeničo armija, 
bolševikų vejama, susikraustė 
Estijps žemėn, Rakvere aps- 
krityj. ?" 
kų prašymo leisti Judeničui 
reorganizubti armiją Estijos te
ritorijoj, vyriausybė ją nugin-

'jos ir pabėgimu į kitas ša
lis. Tik garsiajam Kolčakui 
nepasisekė pasprukti,— jis 
tapo pačių savo buvusių ka
reivių durtuvais ’ suvarsty
tas.

Pasauliniame kare Judeni
čas pagarsėjo, kaipo perga-j A V 7 A X

lė^ojas turkų fronte, Kauka- 
Priešrbolševikiškas judėjimas -Rusijbj * auga hr- -bol-s J Ir i piliėtiriiąmi kare 

... Premieras prieš bolševikus jam teko 
žymus, bet tragingai užsi
baigęs vaidmuo.

Apie gen. Judeničą įdo
mių atsiminimų spaudoj pa
sakojo buvęs Estijos užsie
nių reikalų ministeris Bir-

‘ ševikų Sovietų -organizacija beveik sutrupėjo.
Nikolai Lenin ir jo^Jcarės mihistefiš1 Leonas1 Trockis mano 
bėgti į Vokietiją,' jei . situacija pasidarys perdaug bloga. 
(“Nauj.” už rugpj. 12 d<,> 1918.) ' , t , . , . . ✓

Tokių “žinių”, kaip viršpaduotos'dvi, Grigaitis talpino 
labai daug: Bolševikai bėga, “bolševikai kraustosi iš Mas
kvos,” ir tt., ir tt. Grigaičio nelaimei, jos.visos buvo pra
manytos ir tiksliai skleidžiamos.. Ir jis tai puikiai numa
nė, bet... “tikslas pateisina priemonę.”

“Dokumentą?’
.• < . »

Matydami, kad kitaip vargiai jie galės darbininkų sim
patijas nutraukti nuo Sovietų revoliucijos, imperialistai 
sugalvojo Sissono “dokumentus,” įrodančius,,būk Leni
nas yra papirktas kaizerio agentas. Grigaitis tuos “do
kumentus” išspausdino ir savo editoriale piktai suriko:

Tie dokumentai parodo, kad Vokietijos valdžia per savo 
valstybės banką, mokėjo pinigus Leninui, Trockini Ur ki- 

_ tiems jųjų sėbrams “taikos propagandai vesti Rusijoj”; kad 
Vokietijos generalis štabas diktavo bolševikams, kokie žmo
nės turi būti išrinkti į sovietų centralinį pildomąjį komite
tą... šitie dokumentai tai didelis smūgis kaizerio valdžiai, 

* bet dar didesnis—bolševikams ir tiems, kurie buvo jais įsi
tikėję. (“Nauj.” už rugsėjo mėn. 16 d., 1918). ‘ \

Kaip .tik tie “dokumentai” pasirodė kapitalistų spau
doje, komunistinė spauda tuojau pareiškę, kad tai yra 
bjaurus žygis apšmeižti komunistus, ypačiai Leniną ir 
Sovietus?, Bet Grigaitis juos talpino ir rašė editorialus, 
niekindamas bolševikus! ; ... • i ■ •• - .-i > .

Kuomet Vokietijoj prasidėję revoliucija, tai Grigaitis 
rašė:-' 1 • . ((j , , >.i.<... į jj ' t i; ■* _ ....

Šiandien ir'bolševikams pritariantis laikraščiai (!) atvi
rai sako, kad Rusijos revoliuęija yra nelaimirtga. Ir turbdt 
joks socialistas- negeidžia, kad Vokietijos revoliuciją ištiktų 
tokš-pat likimas, Bet yra vilties, kad to ir neatsitiks.’ 
(“Nauj.” už lapkr. <23 d., 191Š.) r ' ' '

Taip, viltis Grigaičio išsipildė. Todėl šiandie# riiato- 
ine Vokietijoj fąšižihą! ■

Toliau: -
Vokietijos “sovietus” kontroliuoja socialistai, visai nepri- 

tąriantįs bolševikams. O Rusijoje bolševikai ne tiktai kon
troliuoja sovietus, bet ir prašalino iš ’jų visas priešingas 
jienis partijas. Vokietijos darbininkai paėmė iš Rusijos 
revoliucijos sovietų idėją, bet ne tą iškraipytą jų. forūią, ku
rią jiems davė bolševikai. i - ?

'Kai kas gali pasakyti, kad Vokiėtijos darbininkais Vado
vauja “netikri revdliucionieriai.” Bet Vokietijoje juk , įvy
ko 'socialistinė revoliucija! Nejaugi tad šitokioje revoliuci
joje gali vadovauti netikri revoliucionieriai?: i Tikri revoliu
cionieriai yra tie, kurių yeikiyzds yra pasekmingas, o ne tie, 
kurie sugalvoja gražesnį .receptą. (“NaujJ’ už gruodžio riiėn. 
18 d., 1918.)

kas, kuris laike Judeničo !klavo-
žygio į Petrogradą vadova
vo Estijos užsienių politi
kai, ir turėjo daug bendro 
su Judeniču.,

Rugsėjo men., 1919 m., 
Birkas, kaipo Estijos įgalio
tinis, nuvyko vesti derybų 
su bolševikais. Bet tub tar
pu derybas atidėjo, kad jo
se galėtų daly vau t Latvija 
ir Lietuva. Vienok tos de
rybos neįvyko, nes genero
las Judeničas buvo suspėjęs 
suorganizuoti šiaurės vaka
rų rusų baltąją armiją, kuri 
pradėjo savo karo žygius 
prieš komunistus. Iš pra
džių jam sekėsi; jo armija 
priėjo prie pat Petrogrado. 
Jau buvo manoma, kad Pet
rogradas puls Judeničo ran- 
kosna. Bet štai staiga įvy
ko netikėtas persilaužimas 
bolševikų pusėn. - Judeničo I daviau patvarkymą jį paliuo- 
armija savo puolimą sustab
dė ir, pastovėjusi kelias die
nas Petrogrado prieangyj— 
Gatčinoj, turėjo pasitrauk
ti ; bolševikų sumobilizuoti 
darbininkai smarkiai kovojo 
ir privertė Jūdeųičą nešdin
tis nuo Petrograd#. Paaiš
kėjo, kad po pirmųjų lai
mėjimų prasidėjo Judeničo, 
kaipo karo vado, tragedija. 
Prieš jį ^sukėlė maištą ne 
tik kareiviai, bet ir ne- 
kurie armijos vadai. Gat- 
čiiioj generolai ėttie jginČytis 
del garbės—kūgiam pirmuo
ju įeiti j- Petrogradą. Vie
nas tų generolų net atsisa
kė vykdyti gen. ' Judeničo

man,

ar tu 
akso-

Parapijinėj Mokykloj
Kunigas klausia vaiko: 

“Ar tu, Jonuk, žinai, kokia 
yra žmogaus dūšia?”

Vaikas—Nežinau.

tai yra pilvas..

Neturi Kur Nosies Įkišt
Tūlas Prūseikos karštas 

sekėjas, eidamas gatve,’ ne
tyčia išmetė nosinę skepetai
tę. Praeivis pastebėjęs tai, 
pakėlė skepetaitę ir padavė 
jam. Prūseikinis sako: 
“Ačiū, ačiū, labai ačiū tam
stai, ir dar sykį ačiū!”»

Praeivis, nustebęs, klau-
Nežiūriniį sąjunginin- sja: “Kodėl, tamsta, taip dė- 

.koji už tokį menką daiktą?”
Prūseikinis sako: “Užtai, 

kad aš jau neturiu kur no- 
[ sies įkišti, kaip tik į šitą 

skepetaitę/’ .
Pats Judeničas apsigyveno 

Taline, pentral viešbuty, ir ve
dė derybaš su sąjungininkais. 
Jis jautėsi prislėgtas, nes su
prato pergyvenąs savo garbės 
paskutines dienas. Paplito 
gandų, kad jis nori apleisti 
savo armiją ir slaptai pabėgti sav0 draug0 kišeninių pei- 
iš Ęstijos. Kadangi visos ar- ,dirbtuvgj. Jojo drau. 

kitų armijos vadų tarpe kilo išvedžiojo jį po dirbtu- 
pamatuotas susijaudinimas, vę ir sako: “Še, drauge, aš 
Del to vieną dieną į Central tau padovanoju vieną iš pui- 
viešbutį atvyko šiaurės vakarų kiaušių mano dirbtuvėj pa- 
armijos prokuroras ir Judeni-, dįrbtu peiliuku ” 
čą areštavo. Areštas įvyko ga-' 
na dramatiškose aplinkybėse. 
Buvęs Kaukazo pergalėtojas 
negalėjo pasipriešinti, kai jo 
pavaldiniai pripažino jį pra
sikaltėliu. Suimtąjį Judeničą 
patalpino į uždarą vagoną, 
kurį prikabino prie vieno trau
kinio. ’ į

Apie Judeničo suėmimą, pa
sakoja Birkas, man pranešė 
vidaus reikalų ministeris ir ašį

Patalpinome jį į 
butą. Sąjungininkai 

Judeničą laiko, su-

suoti. Kai jį iš Tapso stoties 
atgabeno’ į Taliną, jis visą lai
ką tylėjo.
atskira 
mane, kad
ėmę estai.

Po viso 
nešė, kad 
prie savo armijos į Rak vėrės 
apskritį ir norįs apleisti Esti
ją. Bet tada kilo klausimas, 
kas išlaikys dėSėtkus tūkstan
čių Judeničo armijos karei
vių? Visos armijos lėšos'įvai
riuose bankuose buvo Judeni
čo vardu. Sausio 30 d., 1920 
m., Judeničas pasirašė raštą, 
kuriuo savo, Denikino ir Kol- 
čako vyriausybių vardu pave
da savo asmeniškas ir šiaurės 
vakarų armijos lėšas ^stijos

(Tą$a 4-tam Pusi.)

to Judeničas pra- 
jis nemano grįžti

T. ž.

Gudrus Pasiteisinimas
Vienas škotas apsilankė

Škotas sako: “Labai ačiū,' 
drauge, bet pas mus sako
ma, kad padovanotas peilis 
supjausto draugiškumą, o aš 
to nenoriu.”

—Na, gerai, sako fabri?, 
kantas;—tai duok man cen- 
tą ir imk peiliuką, tai nesi- 
skaitys dovana.

— O, jei taip, tai kas ki
ta. Bet aš turiu dešimtuką, 
tai prašau man duot de
šimts peiliukų.

Atima iš Darbininku 
Pašalpas

COLUMBUS, Ohio.—Ohio 
valstija giriasi, kad šią sa
vaitę paims 70,000 darbinin
kų darban. Valstija ims 
darban todėl, kad nereikėtų 
darbininkams duoti pašal
pas. Bus panaikinta dau
giau kaip 82 nuoš. pašalpos. 
Tai reiškia, kad ir iš tų dar
bininkų, kurie negaus dar
bo, atims pašalpas



f
♦

t

^Jhtradien., Lapkr. 21, 1933

Japonijos Imperializmas 
Ant Molinių Kojų

sitvėrė kairaus nusistatymo 
įvairios lygos: “proletarinės 
rąedicinos”, “kairaus teat
ro”, “proletarų rašytojų” ir

vo pašaukti j armiją, atneš-(Tąsa)
Policijos jėgų jau nepa

kanka kovai su arendato- 
riais ir ponai organizuoja 
fašistų •organizacijas ' “Ko- 

^kųsuikai”, “Seisanto” ir 
“Meireikai”. 
masinio teroro^ arendato- 
riai tvirtai kovoja už savo 
pasiliuosavinią iš dvarponių 

?Airigo. Apie ju kovas rašo 
TLiakai Undo Cusin”: “To- 
jamoje buvo teisiami 6'ar- 
endatoriai. Teismo dienoje, 
nepaisant lietaus, teismo bu
tą apsupo apie .200 valstie
tį. Jie surengė didelę de
ni o nstracįją, reikalaudami 
paliuosuoti kaltinamuosius. 
Įvyko susirėmimas su poli
cija.”

Kitas pranešimas sako: 
“Mikami-Kambara apskri
tyje, prefektūroje Niigata, 
visoje eilėje susirėmimų, 
laimėtojais buvo arendato- 
riai.- Arendatoriai labai su
tvirtino savo uniją ir net dbtojų iš kitos pusės, bet 
sudarė moterų ir vaikų or- Aaaštrino ir tarpe dvarpo- 
ganizacijas. Sodžiuje Sano, nijos su buržuazija. Dvar- 
apie 300 arendatorių atsiekė 
numušimą randos ant 40%. 

u Macukava sodžiuje dvarpo
nis pareikalavo nuo arenda

torių, kad jie atiduotų jam 
žemes. Į tai atsakydami, 
valstiečiai ant laukų pasta
tė iškabas su užrašais: ‘Įėji 
mas į lauką uždraustas vi
siems, išskiriant jį dirban
čius’.”

Japonijos valstiečiai,kau
nasi smarkiai su savo išnau
doto jais. . Labai tankiai jie 
sunaikina dvarponių namus, 
sumuša juos, užpuola teis
mus ir apdaužo teisėjus, už
puola policijos būrius ir iš
vaiko juos. Daugelyje atsi
tikimų Japonijos viešpatau
janti klika buvo priverstą

* prieš juos siųsti armijos da
lis.

* Sumišimas Išnaudotojų
z Tarpe

Krizis įnešė
priešingumus į liogerį vieš - rininkai, spekuliuodami ant veikė, nepasako riiekd. 
pataujančių klasių. Tie prie- minių jausmų ir mosuodami i
šingumai yra ant tiek aš- pasisekimais Mandžurijoje,' padėjo

' ’ ” Jahol, užgrobime kitų Chi-
' nijos provincijų, veržiasi
prie galios. Bet tas nieko 
gero nesiūlo Japonijos dar
bininkams ir valstiečiams.

Imperialistų galva gene-
Bet nepaisant Araki “Nici-Nici” lai-{

Kraščio reporteriui pareiš
kė: “Jeigu pavyks sutvar
kyti žemės problemą, tai tas 
suteiks progą reguliuoti ir 
kitas pavojingas sociales 
problemas, nes valstybės ap- 
šigynimas pirmoje vietoje 
remiasi ant žemės ūkio < gy
ventojų.” O valstiečiai ’ba
dauja ir kovoja!

Mažesni ponai, norėdami 
pataisyti savo blogus reika
lus, visą sunkumą krizio 
bando suversti ant valstie
čių. Pusė žemės ūkio kon
fliktų įvyko del bandymo 
pakelti randas. Krizio są
lygos paaštrino kovas ne tik 
tarpe darbininkų ir valstie
čių iš vienos pusės ir išnau-

LAISVI
* i 'f i

2s
pe darbininkų amunicijos ir jos ir kurio svarbiausias veiką-

< ginklų fabrikuose Tokio 
mieste.

Sausio mėnesį, 1933 me
stais, japonų spauda atžymė
jo kelis įvykius, apie “bun- 
tus” armijoje ir nepaisymą 
disciplinos. Buvo areštuo-

davo vaikus į valdžios įstai- asmenų, tarnau-
gas ir reikalavo juos mai-1 įan^. ^aro tarnyboje^ ir 
tinti, nes jų duonpelųiai at-,.............................................
imti. Chęmedzi ir Okajama i 
srityje, kada traukiniai išei- 

! dinčjo su mobilizuotais kar- j 
eiviais, tai moterys ir njoti- 
nos puolė ant bėgių,’ sugulė 
ir šaukė: “Neleisime savo 
vyrus mirti! Neduosime sa- 

!vo sūnus!”' Policija turėjo 
darbo jas nuvilkti.

Mandžurijoje japonų ar
mijoje buvo net 11 sukilimų . 4 -

I arba išstojimu. Nagano i Pefeitų metų manevrų Kon- 
mieste iš telegrafinio pulko! saJ° sntyJe> orgamzavo ko- 
sušaudyta 10 kareivių. Ko- mumstų kuopas, kaip kurio- 

[rėjoje buvo areštuota kelios 
grupės kareivių ir oficierių, 
atsisakiusių vykti į karo 
frontą. Keletas susirėmimų 

‘įvyko tarpe sukilusių karei
vių ir žandarų; vienas iš jų | 
kovo mėnesį, 1932 metųis, j 
penkioliktame pulke. Masi
niai susirėmimai tarpe nau
jokų ir policijos, viename 
susirėmime dalyvavo 500 
naujokų. Po prievarta grū- 
dimas jų į traukinius.

Reikia atžymėti įvykusie- 
ji areštai Takaradzimo ir 
Yokogama miestuose karo

ir 
darbininkų grupės, dirban
čios prie amunicijos, už ko
munistų propagandą.

Laikraštis “Nichon”, 19 d. 
sausio, 1933 m., rašė: “Ko
munistai vedė propagandą 
pirmoje karo orlaivių moky- 

; kloję Tokio mieste, leido sa- 
1 vo laikraštį vardu “Karei- 
i viii Draugas”, orgdnizavo 
I specialius skyrius, kurie vą- 
dė komunistinį darbą laike

las liko papieštas pirmo šimt
mečio viduryje, taipgi nė žo
džiu neužminė apie Jėzų.

“Tarpe daugelio .žymesnių 
pirmo šimtmečio raštininkų, ku
rie nieko nemini apie Jėzaus 
buvimą, arba jo moksli o ku
rių 1 raštai užsiliko ir iki mū
sų gadynei, buvo dar šitie: 
Carnelius Fronto, Cloudiuš Ga
len, Herod Atticus, Heron, Lu
cian, Marcus Aurielius, Martial, 
Pompon ius Mela,' Ciaus Ruf as, 
Novatial, Quintus Remmius, 

•’Justus Papirius, Titus Petro
nius, Julius Poliensus, Clau
dius Ptolemy, Quintilian, Rufus 
Ephesius, Sextus Empiricius, 
Silius Italicus, Publius Statius, 
Svetonius Tranquillus, Sulpitia, 
Marcus Terrentianus
Petus; Valentinus ir Valerius 
Maximus.

“Tik svarbiausio raštininko 
pirmo šimtmečio Taceto veika
luose (Annales Liber XV, Ca
put 44) yra užeinama žinia 
apie kristų. Bet visi mokslo 
vyrai laiko šiandien tą žinią už 
sufalšuotą 15 šimtmetyje ir

Thrasea

ari
i* ; .4 . y v zk.z'
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poniai reikalauja didelės 
paramos iš valstybės iždo. 
1930-1932 metais valdžia 
dvarponiams suteikė 1,677,- orlaivininkų lavinimo moky- 
GOO.GOO janų, kaipo aprūpi- klose už komunistinį veiki- 

mą. Taipgi sukilimas jūrei
vių ant kreizerio “Yokosu-! 

buržuazijos i arba subruzdimas tar-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- N .. ..................   —---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faktai Parodo, kad Kristus Visai Nebuvo

nimui šilko kokonų gamini
mą ir tt! .Bet tas iššaukė 
pramoninės ] 
protestus, kuri mano, kad 
dalis to skanaus pyrago turi 
tekti ir jai. Prasidėjo ko
va tarpe dvarponi jos ir bur
žuazijos infliacijos politi
kos reikale ir muitų klausi
me. Taigi krizis iššaukė di
delius priešingumus ir vieš
pataujančių klasių logeryje. 
Tie priešingumai labai su
silpnino senas JaĮJonijos' i v__ _ j < • ' _ fzii <• _

se armijos dalyse, ant karo 
laivų ir vos nęįsteigė komu
nistinę kuopą pačioje laivy
no viršūnei^”

9 d. kovo, 1^33 metais, tas 
!laikraštis rašė: “Kelios die
nos atgal Sibuia mieste žan
darai areštavo kelis karei
vius, kurie dalyvavo prieš- 
imperialisffnėje lygoje, pla
tino raudonąją literatūrą ir 
vedė propagandą tarpe kar
eiviu.”

Yra žinoma, kad daug ka
reivių po atsitarnavimo, ka
da jie parėjo namo ir rado 
SaVO gimines badaujančius, g Paskyrė mandatų peržiūrėjimui 
tai statė klausimą: “UŽ ką Šiuos dd. A; Lipčių, 1 Jasaitį ir A. 
gi mes kariavome?”

D. M. šolomskas.
i • ’ r(Daugiau bus)

įbruktą į viehintėlį Tacito rank- 1 93 kp., Bethlehem. ' Konferenci- 
raštį, kuris 'pateko į popiežių .ion delegatų neprisiuntė. Drg. V.

r, •• I -i i i -i- J. Senkevičius raportavo, kad kuo* rankas. O jie -eikalavo turėti pa turi 7 narius .
šiokį tokį paliūjiljimą, kuomet, 26 kp., Ruriingtwe Delegatų ne- 
moksias pradėjo kilti. Nesun- buvo. Apskričio pirmininkas rapor- 
ku jiems buvo tai padaryti. ta_Y0’ kad tik 2 nariai yra Pasim°- 

“Jeigu Tacitas būtų patalpi-; Phila. Narių turi 20.-
nęs -savo veikaluose nors rna- • Surengta 2 parengimai. Veikimas 
žiausią žinutę apie Jėzų, tai si,P"as-, _Ku£Pa 4ele»atu neprisiuntė;- 
Klemensas iš Aleksandrijos, ku
ris 3-čiam šimtmety jau rinko nėra 
paliudijimus iš pagoniškų au
torių apie buvusį Jėzų fnessiją, 
arba kiti kunigai kaip va: Ori-' Partijos "atstovui d? Rossele. 
genas, Tertulijonas, Euzebijus, jo apie kovas, vedamas KompartL 
bažnytinės istorijas ir bažny- Į .;su ^I(lanc.iaja, klase. apie v. <<rT,. . . , “Daily Worker},” kuns losią svar-
C1OS Tiesų rašytojai, būtų la- Į>ią ro]ę dabartiniam momente. To

dėl atsikreipė į konferenciją para
mos tam tikslui. Delegatai ant vie
tos suaukavo $4.39.

19. Skaityta sekamos rezoliucijos: 
savikritikos klausimu; ALDLD ir' 
LDSA vienybės klausimu; protesto 
rezoliucija Md. valstijos gubernato
riui, reikalaujant patraukti atsako
mybėn linčiuotojus negro Armwoodo, 
ir protesto rezoliucija fašistui Hit- 

... .i . , . , u, , ' leriui, reikalaujant paliuosuoti netei-lejus, kalendouus tapo ątstum- • sjngaj apkaltintus kovotojus ir vi
ta į praeitį. Gi kas, kada ir • sus Vokiętijos politinius kalinius,
kaip iŠ tikro sutvėrė krikščio- ( TaiP Pat išnešta protestas prieš te-
nybę, manau pakalbėsime Per|™^ 
“Laisvę” vėliaus.

A. Arbačiauskas.

bai rėmęsi ant Tacito raštų da- 
rodymui, kad Jėzus mokins Pa
lestinoje tikėti į dangišką kara
lystę.”

Taigi nėra jokios abejonės, 
jogei Jėzus kristus, buvo pri
manytas daug vėliaus ir per 
šimtmečius, krikčionybej įsiga-

A. L. D. L. D. ŽINIOS

209 kp., Trenton. Delegatų nebu
vo. Kuopoje yra 6 nariai. Veikimo

17. Apkalbėta kp. raportai ir pri
imti.

18. Suteikta balsas Komunistų
. Kalbė

Trečias Puslapis
j

Krikščionių dyasiškija. skęl- knygoj j 
bia apie Jėzų kristų sekančiai: 
būk jis gimė tuomet, nuo kada 
skaitosi naujos eros metai. Jo rianas nebuvo girdėjęs 
gimimas buvęs toks garbingai 
garsus, kad net tolimų rytų že
mių trys karaliai atvyko jį pa
gerbti, kaipo būsiantį žydų ka- 

buržuazines partijas “Min-' ra'iU- Karalius Herodas, suži- 
seito” ir “Siejukai’l Iššaukė no«s ?' vaikeli Je’
grupavimąsi jų arpe n | amžiaus kūdikius visoj ša- 
aštrias kovas tų grupių Įyj. gu jezUm jo tėvai, prasiša- 
ir frakcijų. Senos partijos,! linę į Egiptą ir sugrįžo Hero- 
besiniaudamos, povaliai iš-jdui mirus. Būk Jėzus vos 12

i leidžia iš savo rankų viešpa-' 
vidujinius tavimo galią. Fašistai, ka-

■

1

rorizavimą streikuojančių darbininkų 
_ . šią rezoliu

ciją pavesta pagaminti rezoliucijų 
komisijai.

Rezoliucijos priimtos vienbalsiai.
20. Skaitytas laiškas nuo Centro 

sekretoriaus, kuris sveikina konfė- 
renciją ir kvietė prie didesnio dar
bo auginimui šios organizacijos.

21. Nutarta paaukoti iš iždo se
kamai: Komunistų Partijai $5.00, 
“Daily Worker” $5.00 ir įsteigimui 
jaunuolių mokyklėlės $5.00.

22. Pakviesta pakalbėti jaunuoliai 4. 
Griciunas ir T. Mičius. Kalbėjo 
jaunuoli!} organizavimo klausimu. 
Nurodė, kad šios Šalies patriotinės 
organizacijos tik nuodina jaunuolius,
ir būtiną reikalą organizuoti juos į 
grupes, kur būtų teikiama jaunuo
liams klasinis susipratimas. Nuro
dė būtiną reikalą daugiau darbinin
kiškos literatūros anglų kalba. Taip- t 
gi atsikreipė į Apskritį, kad padėtų 
jaunuoliam susiorganizuoti.

23. Konferencija užgyrė jaunuo
lių reikalavimus, ir nutarė įsteigti 
jaunuoliams dvisavaitinę mokyklą 
ir sušaukti konferenciją, kur jau
nuoliai turės išdirbti planus organi
zavimui jaunuolių.

24. Nutarta, kad kiekviena 6-to 
Apskričio kolonija surengtų koki£ 
nors pramogą naudai “Daily Wor- 
kerio.”

25.

fi-pagal sąrašą knygose, Apskričio 
nansinis stovis buvo sekamas:

Išlaidų $84.65, Įplaukų $142.38. 
Ižde lieka $60.73.

12. Revizijos komisija rapoi-tavo, 
kad knygas peržiūrėjo ir patvirtino 
taip kaip finansų sekretorius rapor
tavo.

13. Nutarta pavesti iš 10 kp. iš
rinktai komisijai galutinai sutvar
kyti finansų knygas ir perduoti nau
jam finansų sekretoriui.

14. Nutarta diskusijoms paskirti 
laiką 5 minutas.

15. Apkalbėta apskričio komiteto 
raportai ir priimti.

16. Kp. raportai. 10 kp., Phila.,— 
narių turi 4<. Vyrų ’30 ir IT mote
rų. Buvo 63 nariai. Gauta vienas 
naujas narys. Aukauta: maršavimui 
į Harrisburg, “Vilniai,” “Daily 
Worker,” Komunistų Partijai. Su
rengta 7 parengimai. Įplaukų buvo 25. Nutarta surengti prakalbų 
$113.98, išlaidų $149.02. Ižde randa-i maršrutą Apskričio ribose.
si $14.24.

13 kp., Easton,—narių turi 
Gauta 2 nauji nariai’. SuYengta 1 į 
piknikas ir prakalbos. Aukota: 
pasveikinimui Komunistų Partijos 
$5.00; pasveikinimui “Vilnies” šuva-1 
žiavimo $6.33; pasiuntimui jaunuolio 
j kongresą $1.00; streiko vedimo 
fondan $2.50; Partijos organizato
riaus pdlaikymui $2.50. Taipgi su
rinkta aukų nuo narių $12.50. Įplau
kų buvo $72.15. Išlaidų $71.75. Ižde 
randasi 40c.

25 kp., Baltimore,—narių turi 39. 
Gauta 1 nąujas narys, 
Komunistų Partijai, “Daily 
eriui”, 
ninku 
$97.00. 
sinėse 
muose.

Padaryta pertrauka ant 15 minu
čių.

143 kp., Reading,—narių turi 18. 
2 nariai pasitraukė, vietoj jų gau
ta 2 nauji. Turėta du parengimai. 
Veikiama daugiausia tarptautiniai. 
Sutverta jaunuolių grupė iš ,30 na
rių. Kuopos ižde randasi $4.21.

142 kp., Riverside (Delair). Narių 
turi 15. Gauta 2 nauji nariai. Au
kota: Komunistų Partijai, politiniam 
kaliniam, “Daily Worker.” Viso iš- 
aukota $12.50. Kuopos ižde randasi 
$43.98.

30 kp., Chester,—narių turi 20. 
Surengta 4 parengimaį. Aukota: 
Komunistų Partijai, “Daily Worker,” 
jaunuolių delegato lėšų padengimui. 
Viso išaukota $27.85. Litaratpros 
išpardudta už $3.00. Veikiama sy
kiu su Kompartija. Ižde randasi 
$6.07.

149 kp., Frankford,—narių turi 
6. Veikimas silpnas. Ižde nieko 
nesiranda.

133 kp., Camden,—narių turi 10. 
Pasimokėję duokles 8 ir 2 bedarbiai 
paliuosuoti. Parengimai nepasek- 
mingi.- Veikimas silpnas.

PROTOKOLAS A L.D.L.D. 
6-to APSKRIČIO XVI 

KONFERENCIJOS
1. Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugijos 6-to Apskri
čio konferencija įvyko spalio 22 d., 
1933, 995 N. 5th St., Philadelphia, 
Pa.

2. Konferenciją atidarė Apskričio 
pirmininkas d. Ą. J. Pranaitis, 11 
vai. iš ryto, paaiškindamas šios 
konferencijos svarbą ir kviesdamas 
delegatus rimtai svarstyti šios orga-

, nizacijos reikalus.
3. Paskyrė mandatų peržiūrėjimui 

Zambasavičienę. Laike 'peržiūrėjimo 
mandatų pakviesta kalbėti d. V. • J. 
Senkevičius, ALDLD Centro pirmi
ninkas, kuris kvietė delegatus šios 
konferencijos laikytis* Centro nutari
mų ir nuodugniai svarstyti planus 
budavoįimui šios organizacijos. Taip
gi pakviesta kalbėti jaunuolis T.

' Mičius, kuris paaiškino svarbą jau- 
I nuolių Organizavimo ir kvietė dele- 
I gatus pagelbėti jaunuoliams varyti 

Inkviziciją’ v sekau- pirmyn , organizavimo darbą. Taip
gi buvo pakviesta kalbėti: d. A. 
Stripeika ir T. Mičius.-

■ 4. Mandatų peržiūrėjimo komisija 
raportavo, kad delegatų randasi nuo 
sekamų kp.: 10 kp., Phila.—5 dele
gatai; J. Bulauka, J. Potienė, P. 
Puodis. (J. Vaitkus ųr J. Zakaravi-

tpribuvo.). Ir dvi delegatės 
i pribuvo vėliau. 25 kp., Baltimore, 
Md.—4 delegatai: M. Šeinis, V. 
Jekevičius, J. Jasaitis ir Ignas 
Letkauskas. 13 kp., Easton—4 dele
gatai: V. J. Senkevičius, J. Šlapi
kas, K. Abakanauskaš ir S. Tarvy-

| A. Lipčius, V. Gizauskas, .A. De-
■ gutis, J. Pusvaškis; 142 kuopa, 
• Riverside (Delair) 2 del.: A. Stri-

. 143 kp., Rea-

Apskričio

■
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26. Nutarta surengti

S3- pikniką. Darbas pavesta komitetui.
27. Nutarta, kad 6-to Apskričio 

kp. bent sykį j mėnesį rengtų dis
kusijas, bėgančiais dienos klausi
mais.

28. Nutarta surengti “Laisvės” 
pikniką ir pelną paskirti per pusę 
“Laisvei,” ir “Daily Worker.” 
. 29. Nutarta, kad 6-tas Apskritys 
stotų į darbą gavimui naujų narių, 
kad padauginti Apskritį nariais bent 
25 nuošimčiais.

30. Į. Apskričio komitetą išrinkti 
šie draugai: A. J. Pranaitis, M. Žal- 
dokas, A. J. Smitas, P. Puodis, J. 
Baranauskas, A. Ramanauskas, A. 
Lipčius ir K. Romikaitis. Į altema-"' 
tus: J. Bulauka, E. Mulokiutč, T. 
Mičius, ir J. Pusvaškis.

31. Nutarta sekanti konferencija 
laikyti spalio mėn., Philadelphijoj.

32. Nutarta, kad sekanti Apskri
čio konferencija būtų šaukiama su- 
batoj, vietoj nedėldienio.

Konferencija užsidarė 10:33 vai. 
vakare.

Pirmininkas A. J. Pranaitis. 
Sekretorę S. Tarvydaitė.

1 s
ii

ciar: t . , , ..
t 

“Net Romos ciesorius Had- 
apie 

Jėzų, nors ir daug veikalų pa
rašė proza ir eilėmis: daugelis 
ir kitų rašytojų nė žodžiu ne- , čius nepribuvo.), 
užminė apie Jėzų žydų messiją. : 
Domitius Afer, oratorius ir at
sižymėjęs raštininkas, gyvenęs 
pirmoje pirmo šimtmečio pusė
je, nė žodžio neprasitarė apie daFtė/'šoTp^CheZteV,-^ delegatei:

.to dievo žmogaus tragediją, 
i “Sekstus Cecilius, garsus Ro-1 
mos juristas, niekuomet neuž- ' pejka jr j' Birbilas, 
minė apie Jezų-messiją nors pa- ding,—2 del.: A. Zambasavičienė ir 
rašė daugtominių kronikų apie Mičiuhs. (J. Bauza nepribuvo.) 

. - . • i 149 kp., Frankford Phila.—1 del.: A.. ciesorystės stovį. | Papeliuska. 141 kp., So. Phila.,—2
“Heretikas Celsus, kalbėda- A- Danielius, J. Grūdo (J. 

Tik 30 metų amžiaus pasie- mas apie veikimą šėtono, buvo camflerų—i "S? A? L Pranaitis. Vi- 
» organizuoti pirmas, kurs savo raštuose var-' So dalyvavo 9-nios kuopos su 25 de- 

mažturčius, beturčius bei ver- dą Jėzaus paminėjo, žydas, apie legatais.
gus, skelbdamas savo dievybę kurį Celsus apipasakojo, buvo ! kpNe^1SjJpnt^ _ ___ , ___
ir mokindamas lygybės gyveni- Joshua, kurs gal būt ir liko lehem, 96 kp., Burlington, 209 kp 
mo—savo
Būk jo klausėsi didelės minios tikas Celsus galėjo užgirsti ir , 
žmonių ir ji seke. ”rie to jis. apįe užmanytą Jėzų atpirkėją, rinktas d. A. J. Pranaitis.

Bėt tas raštininkas sako: “Grai-

l metų amžiaus vaiku būdamas, 
I jau net mokslo vyrus sukirto. 
Nuo to per 18-ką metų ką jis

trūs, kad parazitai negali 
sudaryti vienybę.

Paskui darbininkų ir val
stiečių bruzdėjimą seka ir 
smulkios buržuazijos pro- 
testų banga prieš viešpatau- Jų vargas ir skurdas kas- per tris metus> pridaręs dau. 
jančią padėtį: 
smulkių biznierių prieš trina klasių kovas.

delegatų sekančios
I kp.: 15 kp., Gibbstown, 93 kp., Beth-

rūšies komunizmo, pakartas ant kryžiaus. O here- Trenton, ir 105 kp., West Phila. Vi- 

i iš- 
Sekre- 

Tarvydaitė. Rezoliucijų 
Senkevičius, J. 

P. Pųodis. Revizijos ko-

so 5 kp. 1
į 5. Konferencijos pirmininku

toriu—S
judėjimas dien vis labiau auga ir aš- gybę visokių stebuklų: vėjus bei ]<a; remiasi ant proto o neku- komi.sųon: v- J-

• • v j • i i . i i i • H > Jasaitis ir P T>‘-'Smul-1 jūrų vilnis sustabdydavęs, mir-

I

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
-■------ --------------- ■ Į-............... ... .................................. ■;■■■■___ - . - _

Aukauta: 
Work- 

“Vilniai” ir kitiems darbi- 
reikalams. Viso išaukauta 
Taipgi dalyvautą yisose ma- 

demontracijose ir > susirinki- 
Kp. ižde randasi'$20.20.

r

TĖM YKITE!

GRUODŽIO DIEN5

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS
Jasaitis ir _
misijon: A. Stripeika, K. Abaka-

6. 12 vai. pribuvo 10 kp. dvi de
legates: E. Mulokiute ir Urlakienė.

7. Suteiktas sprendžiamas balsas

8. Konferenciją, sudarė 25 delega
tai ir 4 Apskričio komiteto nariai.

9. Skaitytas dienotvarkis ir pri
imtas vienbalsiai.

10. Perskaitytas pereitos konfe
rencijos protokolas ir priimtas vien
balsiai.

11. Apskričio Komiteto raportai. 
Pirmininkas raportavo, kad 6-tam 
Aps. veikimas lietuvių tarpe buvo 
silpnas, bet buvo labiau įtrauktas 
į darbą tarptautinėje dirvoje. La
biau surištas* su abelnom darbininkų 
klases Šiandieninėm kovom.

Susinešimų sekretorius savų ra
porte kritikavo Apskričio valdybą 
neveiklume, taip pat nusiskundė ir 
ant kp. nekooperavimo su Apskri
čio komitetu. Ir todėl darbas nė
jo taip sparčiai, kaip turėjo eiti. 
Taipgi pareiškė, kad apskritys nus
tojo 63 narius. Bet nežiūrint tų vi
sų nepasisekimų,. apskričio ribose 
buvo įsteigta 2 mokyklos, gauta 8 
nauji nariai. Dabar apskrityje yra 
14 kp. su 203 nariais.

i sekretorius raportavo,

rię žydai tik šaukia: ‘Tikėk! ..........   , ___
stambius;’ reikalavimas kioji buržuazija garsiai ke- tinus ligonius tik. palytėjimu ar- Tikėk!’ Tokia religija gera tik nąuskas, A. Degutis ir T. Mičiuljs. 
smulkių biznierių ir, amati- lia balsą prieš karo avan- 
^inkų sumažinti taksus ir tiūras, kas nuolatos didina 
suteikti ant žemų nuošimčių taksus ir stumia ją į pra- 

lįiems paskolas; reikąlavi- žūtį.
mai be užsiėmimo esančių1 
inteligentų; protestai augš-! 
tesnėse mokyklose prieš 
augštą apmokėjimą už mok
slą—visa tai iššaukia masi
nius protestus prieš vieš
pataujančią kliką. Kovos 
ledija ir tą, kad didelis 
skaičius studentų, mokyto
jų, profesorių yra krušina- 
mi teroro pagelba. Vien 16 
d. spalio, Tokio universite
te areštuota 362 studentai ir

^apkaltinti komunizmo/sklei- 
dime! Laikraščiai-~V^aneša, 
kad net valdininkai yra a- 
reštuojami už komunizmą.

į Už tai kalba ir tas, kad su

»
■r

Grand Paradise Ballroom • 
318 Grand Street 

Brooklyn
ba žodžiu sveikais padarydavęs moterims, vaikams ir vergams.” I 
iš jų velnius išvarydavęs ir su-i “Į)on Cassius, garsus įstori- j 
varė į kiaules, numirusius pi i- į ^as> parašė 80 tomų, ii1 Juose Apskričio komitetui.
keldavo į.ir jie gyveno. 1^ P°! aprašė iki smulkmenų Romos' p f".“.."". . -

, < v , tai ir ‘i Apsnnciu nuniivevu iian
viespatystės. sakų gyventojų yiso 29 su sprendžiamais balsais 
būdus, papročius ir tikėjimus, 
o* nė sykio nepaminėjo vardo 
Jėzaus. ;

“Filozofas Seneca, prakilniau
sias Romėnas, mokytojas ceza
rių, kurs lankė Judėją, kada 
būk Jėzus daręs tiek stebūklų, 
jis savo 25 knygose nė žodžio 
neištarėNąpie Jėzų.

“Taipgi Dion Chrysostopi, 
oratorius ir pirmas raštininkas 
po Tiberijui, daug prisidėjęs 
prie papuošimo graikiškos lite
ratūros, aprašinėdamas Romos 
viešpatystės gyventojų būdą ir 
papročius, n4 iliuzijos apie Jė
zų nepadarė. L

“Erotianus, kurs stengėsi ap-
“fcipažinti su visomis mokslo ša- I Finansų
kOmiS^ pratiesdamas ištyrinėji- kad dar jie visos kuopos yra pasi- 
mus net iki kalbų ir etnografl- dar ne visos bilos priduotos. Bet

keldavo tir jiė ■ gyveno, 
trijų metų ša va mokinimo bei 
viršgamtišku darbu buvęs sua
reštuotas, .nuteistas mirtin ir 
nukryžiavotas. Būk jani ant 
kryžiaus mirštant, tai del to že
me drebėjo, uolos * (akmens) 
skaldės', Jeruzalės bažnyčia pu
siau perplyšo. Kada buvęs pa
šarvotas ir kareivių sergstimas,

Sukilimai Japonijos , 
Armijoje

Rugsėjo mėnesį, 1931 me
tais, Japonija pradėjo karą 
Mandžurijoje. Nors buržu
azijos spauda ir slepia įvy
kius, nors Japonijos imperi- patsai kėlės iš grabo ir vėl že- 
alistai ir bandė pasaulyje 
sudaryti mintį, kad būk vi
sa Japonija kaip vienas sto
ja už karo avantiūrą, vie
nok dalykai yra kitaip. 
Kiek net pačios buržuazijos 
spauda padavė, tai buvo se- 
kamiį įvykių:

jug ten niexo tOKio ne- Kanazava miesto srityje, ra fouvę pirmam šimtmetyje 
moterys tų vyrų, kurie bu- gyvenę rašytojai bei istorikai,

mė drebėjo. Ir tų visų įvykių 
garsai visose šalyse buvę girdi
ma. Tai taip apaštalų evange- 
1 i jose pasakojama;

.Įštikrųjų, jeigu taip būtų'bu- 
vę, tai tų laikų pažangesnė žmo
nija būtų labai susiinteresavus 
ir aprašius. Bet tuose laikuose, 
apie tai raštininkų tylėjimas 
liudija, jog ten nieko tokio nė-

i

‘1

1
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Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ž£JVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

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

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

f J®
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Ketvirtas Puslapis Antradien., Lapkr. 21, 19381^
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PITTSBllRGHO MAISTO DARBININKŲ STREI 
. KAS SĖKMINGAI VEDAMAS

PITTSBURGH. — Lapkr. 12 
virš tūkstantis Packing- House 
darbininkų susirinko į Moose 
Temple ir vienbalsiai 
skelbti streiką. Mat

nutarė 
kitokio 

Kompa-

MM|

Berlynas.

PRANEŠIMAI Iš KlfUI *

ri

P.

SKAITYK LAISVE

f ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS

TYPEWRITERS

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas*

lėšas
netu-

nei

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

“Laisvė” 
hausio išdirbinio. su naujais

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku. 
A M KTSHON, Aptiekorius Savininke

8701 JOS CAMPAU AVE., - DETROIT, MICH.

gali pristatyti jums į namus šių metu 
patobulinimais

4

1

j
į

į

o

gone atsako, kad turi kam pi
nigus palikti; sako, turiu vy
rą ir vaikus, jęi numirsiu, tai 
jiem pinigai liks, o ne tau. Eik 
iš čia, aš tavęs nenoriu matyt. 
Slaugės sako, “kaip tty taip šne
ki, ant savo fatlAj” Ligonė • 
atsako, kad jis i*i mano “fa- i 
ther,” mano tėvW ant farmos 
gyvena ir gal 'rytoj atvažiuos 
mane aplankyt. Ligonė parei
kalavo, kad tas. “father” grei
čiau išeitų, nes jei jis čia bus’, 
sako ji, aš nesijaučiu gerai. Ku
nigas išgirdęs tuos žodžius, iš
ėjo iš operacijos rūmo.

Tai matote, parapijonai dar
bininkai, ką kunigai daro. Jiems 
nerūpi jūsų “dūšios” išganyti, 
bet jie laukia/kad jūs, mirdami, 
paįiktumėte jiem savo sunkiai 
uždirbtus centus.

Girdėjęs.

Berlynas. — Vokietijos J 
fašjstal duoda bažnyčion^ 
laisvę* Mat, bažnyčios v? 
suomet padeda darbininkus 
mulkinti.

Kaip Gyvena Bedarbės 
Merginos New Yorke 

■■■■-■... ........ - KURŠĖNŲ STUDENTAS s-...... ■..............................

LORRAINE HUDSON
Jeigu aš norėčiau viską aprašyti, tai tu- Vėjinio jau nebuvo.

rėčiau būti tokia, kaip Theodoras Dreiseris. ,nvlj°s Prad®J0. umjistus mėtyti 
e x . ig floi’hn iv tamo'i Klnrrmri nnv-

Bet vis tiek, nors trumpai parašysiu įš savo 
prityrimų; kaip bedarbės ir benamės mergi- į 
nos gyvena New Yorke. Juk daugelis nori* visas lacking*’'Houses^ Apie 
žinoti, apie tai, o kai kam pagelbės tas žino- 2000 darbininku streiko lauke 
jimas. s . įr pikie^uoja. 7

23 metų amžiaus, bedarbė, nubiednėjus ir rybos ir ]
be draugų tame didžiausiam pasaulio mies- Į str,eikui simpatingos, 
te; ir kuo tas užsibaigs? Esu visuomet sįi- 
sirūpinus ir bijau, tąčiau, iįįekas nepaiso, dhrbihink; 
galiu vargti arba nusižudyti. < . .

Aš jau senai nusibankrutavus. 4 Aš ban
džiau pardavinėti savo kūną, bet nėra rin- Streiko vietas Visas 24, valan- ant vietos būtų sulaužytas 

Nežiūrint dicįe- Streikierįai pareiškė 
nie- iki galo—iki laimės savo rei- 

kalavmus.
Ponas Fagan, Amerikos 

Darbo Federacijos vadas, irgi 
tuojaus pasirodė bosų pusėje. 
Streikieriai užtai jį pasmer
kė. Jie reikalauja, kad jis 

(kalbėtą kaipo darbininkų 
visados per ją plaukia pikie-, žmogus, o ne kaip bosų. Bet 
tininkai.. Vieni ateina, kiti iš-1 juk • vilkas niekad negali pa- 

. . v. v • 1 -— --------z — z —eina. Tai centras viso streiko. 1
pagyvenusia! rasKazyj, ]y[ano motina pabėgo nuo savo vyro, kada Telefonas irgi nuolatos skam- 
/\ t r Ir'rx A n n ’ll /-J i »

(Tąsa)

Jis sakė gausiąs persiskyrimą ir gipsive- 
siąs su manimi. Džimis neleido mane ir 
•grąsino “kidnapinimlt.” Aš atsakiau jam, 
jog dar neturiu pilnų metų, ir tu gautum 

metų kalėjimo, jeigu pasakyčiau polici
jai. Aš buvau desperacijoj. Bijojau. Jis 
leido man išeiti, suteikdamas mažą sumą 
pinigų. Aš paėmiau, nes buvo reikalinga. 
Aš irgi pasiėmiau savo drabužius ir dei
mantinį laikrodėlį, o kitas jo dovanas pali 
kau jam. , v

Dabar aš kalbėjau su Ralph’u. Aš pasta
čiau jį į painią padėtį. Jeigu jis atmes ma- I 
ne, tada aš žinau prarasiu viską, ir taip tam^datykui'
buvo. Dabar kiekvienas to prisiminimas •• 
mano šiidyj stovi, kaip peilis: Jeigu jūs!skurcįas ^uos jaUg išsigimėlių ateinančiai j 
taip darote, būdama 17 metų amžiaus, tai J 
ką bedarysite, sulaukus 26?” šnairiai kalbė
jo Ralph’as. Jis paliko mano sužeista šir- 
fižia. Aš praradau tą, kas reiškia man i 
daugiau, kaip viskas pasaulyj. Aš pati save 
priverčiau jieškoti darbo, palaikymui savo 
gyvybės ir mažo broliuko. Tas, žinoma, bu
vo labai sunku, ' 
dirbti bent kas. Aš vaikščiojau diena iš

iš darbo ir taipgi bloginti dar
bo sąlygas.

Streikas tuoj,aus persimetė

pagerinimą darbo sąlygų, pri
ėmimą atgal išmestų unijistų 
ir pripažinimą Packing House 
Darbininkų Industrinės Unijos.

. Kompanijos jau sutinkan
čios kai kuriuos reikalavimus 
išpildyti, bet vieno reikalaVi- 
mo labp.i bijosi—tai pripažini- 

o unijos.
NRA administracija buvo

(pašaukus streikierių vadus pa- 
, _ įitarti dęlei baigimo streiko.
|įr pikietųoja. Bedarbių Ta-; Tuojaus pasirodė, kad Roosę- 

Ritos organizacijos, | velto žmonės |gina bqsų rep 
- -- mobili- ■ kalus. Jię tuojaus. pastatė rei- 

[zuoja savo narius streikierių | kalavimą: grįžti,, visiems j 
pagelbai. 'išėjo streikan visi] darbą ir palikti, yisą , dalyką 
dąrbihiąkai ir net raštinėse j NRA rąųkose., ./$treikie,rįai, 
dirbantieji. j žinoma, nesutiko tai padaryti.

Pikielįininkai turi apsupę Jeigu būtų sutikę, tai streikas

Būsiančios moti- i dieną. 
buvo- '.Dabar kiekvienas to prisiminimas^ ^^7o tas neapsakomas '!io?alčio’. Pikie]tini'>l!ai , .

I , , , , J 1 . . kad nuo kovos lauko neatsi
traukia. Vieni eina biskį už
snūsti, kiti jų. vietas užima.

Packing Hou^e Darbininkų 
> raštinė,

; 400 'E. Ohio St., N. S., Pitts
burgh, atdara dieną ir naktį ir

gentkartei. Aš alkana, bet gera. Aš netu
rėjau niekuomet-pastovių namų ir* esu ma
žai pamokyta, nes mano motina dirbo teat- Industrinės1 Unijos 
ruošė, važinėdama vienur ir kitur per šešis 
metus laike mano vaikystės.

Taip aš “užaugau” ant kuparo, važinė
dama nuo marių iki marių ir į Kanadą. eina. Tai centras viso streiko, i

_ ... aš dar buvau kūdikis. Ji apsivedė su kitu, įba.
dienos, bet nebuvo laimės. Mano pinigai Įęurjs turėjo teatrų biznį. Bet ta jos ženat-!
mažėjo ir mažėjo. Mano drabužiai plyšo ir 
plyšo. Aš užstačiau savo deimantinį laikro
dėlį už kelis dolerius senų daiktų krautu
vėje, kad palaikius stogą ant savo galvos. 
Jau tuoj būčiau buvus išmesta iš kambario 
ūž nesumokėjimą nuomos. Aš radau pa
tarnautojos darbą W. pusėje neva valgyk
loje.
* Tie gėrimai ir šokiai susargdino mane. 
Toj vietoj, jeigu įeidavo gražiai apsirengęs 
žmogus ir išrodydavo turintis gerai pini
gų, tai jį čia nugirdydavo visokiais “do- 
pais”, o aš turėdavau pavogti nuo jo vis
ką, išskiriant drabužius. Vienam svečiui 
turėjau numauti kelines ir, nusinešus jas į 
jeitą kambarį, iškratyti kišenius. Tas jau 
Jjjauru, ir aš mečiau tą amatą. Aš prisibi
jau apie tai daug kalbėti, jūs žinote... Aš 
nieko nesakau ant Džimio.

Dabar neturiu kur eiti. Vėl jieškau/dar
bo, bet be laimės. Mano pinigai pasibai
gė. Aš miegojau požeminiame gelžkelyje 
per dvi naktis, būdama nevalgius 36 valan
das. Aš nenorėjau eiti į darbų suradimo ! neturėjome pinigų užsimokėti už nakvynę. n.]
agentūras, nes iš ten jie daugiausiai męrgi- 
nas siunčia į bjaurias vietas. Vieną dieną, 
kada labai buvau alkana, aš įėjau į tūlą 
valgyklą ir užsisakiau maisto. Apkainuota 
buvo 60 centų. Aš neturiu nei cento/ Aš 
Suvalgiau maistą ir pasakiau kasieriui, jog 
begaliu užsimokėti. Manadžerius grąsįno 
areštuoti mane ir garsiai iškoliojo įžei
džiančiais vardais. Aš sakiau jam, kad bu
vau labai alkana, o dabar galiu atidirbt jum 
pž suvalgytą maistą. Jis davė man mažą 
^brūsėlį ir nuvedė į-virtuvę, kur aš ploviau 
indus po jo priežiūra. Per kitas dvi savai
tes aš gavau valgyti, prisigerindama prie 
tūlų žmonių, kaip juos čia vadina “teisin
gų.” Aš pradėjau jieškoti pigaus kamba
rio, sakydama kiekvienoj vietoj, jog dirbu, 
bet alga yra išmokama penktadieniais; o 
sulaukus tos dienos, nebesugrįždavau. Aš 
tą dariau kelias savaites su kambariu. Bu- 
Vau priversta ubagauti apsigynimui nuo 
bado. Kartais, ką^ja aš atsimenu savo ge
resnes dienas, darosi bloga.

■ Aš įsitikinau, jog kai kurių vadinamas 
Ir
balima lengvai užsikrėsti baisiomis veneri
nėmis ligomis ir gyvai supūti, neturint pi
nigų* gydymuisi. Geriau numirti. Aš jau
čiuosi išėjus iš savęs. Tas, ką aš dabar ra
šau, apgina mane nuo bado ir duoda pašto 
gę trumpam laikui. Aš manau, kad tos mer
ginos, kurios gyvena “lengvu keliu”, turėtų 
Susirūpinti.
* (Taip, turėl| susirūpinti visos darbinin
kės ir darbininkai panaikinimu supuvusios 
kapitalistinės sistemos, kuri tūkstančius 
darbo žmohių privedė prie baisiausios padė
ties, o kitus nužudė ir žudo. O tą galima 
padaryti per darbininkiškas organizacijas, 
Vadovaujant Kom. Pąrtijai.—Kurs. Stuck) - rysiu ir kur dingsiu

laikysis

Generolo Judeničo Tragiška 
Avantiūra

haverhiLl, mass.
28 d. lapkričio įvyks jaunuolių su-« 

sirinkimas. Dalyvaukite visi, jauni 
ir suaugę šiame susirinkin^. Jauni
mas daugelyje atžvilgių labiau yra . 
išnaudojamas negu suaugę. Jauni- 
mas labiausia nukentės kilus pas^i- 
liniam karui, < kurį rengia imperia
listai. Todėl prieš išnaudojimų ir 
karą darbininkai turi kovoti kaipo 
klasė, organizuotai. Už tat šis su> 
sirinkimas jaunuolių ir suaugusių tu-

būti sėkmingas. C. K. Z
(275-2771

PLYMOUTH, PA. *
Lietuvių kapinių korporacijos su

sirinkimas įvyks 26 lapkričio, nedė
lioję, 2 vai. po pietų, 40 Ferry St. 
Yra svarbių organizacijos labui rei
kalų aptarti. Reikia nominuoti val
dybą 1934 metams, kurios rinkim^ 
įvyks 31 d. gruodžio. Į valdybą rei
kia pastatyti tinkamus žmones ve
dimui organizacijos reikalų. Arti
nasi pabaiga metų ir valdyba išduos 
raportą už visus metus.

L.K.K. Rašt. J. Stankevičius.
(275-277)

MINERSVILLE, PA.
Laploj. 21 bus rodomi sovietiniai 

krutann paveikslai “The WARS ofį- 
j the CENTURIES,” labai žingeidūs^

: Taipgi bus rodoma sovietinės žinios 
1 iš antro 5 Metų Puano ir Charlie 
Chaplin’o komedija. Paveikslų turi
nį žodžiu aiškys gabi kalbėtoja Je- 
nie Cooper, nesenai kelevusi Sovie
tų žemėj. Paveikslai bus rodomi 
nuo 7 iki 9 vai. vak., o po tam bus 
šokiai iki vėlyvos nakties, gražioj *

; (Tašą iš 2-ro pusi.) 
vyriausybei, kad ji išlaikytų 
jo kareivius. To palikto turto 
sujieškojimas tęsėsi kelis mė
nesius, nes sunku buvo atskir
ti Judeničo asmeniškas 
nuo armijos. Judeničas 
jo jokios knygvedybos 
bankų knygučių; jis negalėjo j 
aiškiai pasakyti, kokioj vietoj į paveikslai apie karą per šimtmečius, 
ir kiek jis pinigų padėjęs. Ju-j 
deničas tiek buvo susimaišęs, i 
kad užmiršdavo net banko 
vardą ir adresą, kur pinigai 
padėti. Jis sakydavo: kJei 
jūs Stockholme eisite tokia ir 
tokia gatve ir paskui pasisuk- į Ukrainą Moos svetainėj, 5th ir Sun- 
site į kairę, ten rasite banka, • bu^y St šokiams grieš McShaw’s 5 
kurin as padėjau keletą mino-., vaikams 10c. Visas pelnas skiriamas 
nų šveicarų frankų.”

Tai veik visų tų generolų, 
kariavusių prieš Rusijos liau
dį, buvo tokis pat likimas. Jų 
kariavimą finansavo* sąjungi
ninkai ; ne tik finansavo, bet 
net ir savo armijas ir oficie- 
rius prisiųsdavo, kad greičiau 
sumušus revoliucinę darbinin
kų armiją ir pasodinus carą 
an^t žmonių sprando. Kuriem 
tų “didvyrių” pasisekė’ pas
prukti užrubežin, jie greit li
ko užmiršti ne tik plačiųjų 
minių, bet ir tų pačių sąjungi
ninkų, kuriems jie žymia da
lim tarnavo. Ir Judeničas mi
rė visų užmiršta^, kaip miršta 
kovos pralaimėtojas už kapi
talistų reikalus.

tapti nekaltu avinėliu.
Streikieriai Atsišaukia j 

Publiką

Packing1- house Darbininkų 
Industrinė Unija išleido atsi
šaukimą į visuomenę prašyda
ma paramos streikui laimėti. 
Atsišaukime išdėsto, jogei jie 
buvo priversti bado sąlygų sto
ti kovon ir jų reikalavimai to
ki nedideli, kad tiktai galėtų 
nors pusbadžiai save ir savo 
šeimynas išmaitinti.

Atsišaukimas perspėja ne
klausyti kapitalistinės spau
dos, kuri visokiais melais ban
do streikui pakenkti. Kviečiai 
nieko nepirkti iš tų vietų, kur 
yra škebais maistas pristato
mas. f Kviečia (Ateiti į pikietų 
linijas ir padėti streiką laimė
ti.

Šitas atsišaukimas padaro 
didelės įtakos į darbininkus. 
Daugelis dabar ir kreipiasi į 
unijoš raštinę 400 E. Ohio St. 

; ■ ir eina į pikietų linijas. Lie
tuvių taipgi nemažai streike 
dalyvauja.

Visokiais būdais turime 
remti šitą streiką.. Aktyviai 

, jame dalyvaukime. Tai mūsų savo darba varo ir to- , . x , , . „ ,kova prieš badą, pries bosų 
priespaudą. Vienybėj laikyki
mės. Tada kova bus laimėta.

Reporteris.

Vieną dieną buvo detekty
vai įsibriovę ir kelis streikie
rius areštavo ir padėjo po 
$1,000 kaucijos. Policija, de
tektyvai ir kiti gaivalai dar
buojasi, 'kad tiktai streiką pa- 
krikdyti. Bet pas streikierius 

r matosi didelė vienybė.
i Atsiranda Skebų, Bet Nedaug 

Lapkr. 14 jau buvo nutepiy- 
ta apie šimtas skobų, lendan
čių į, streiko apimtas vietas. 
Kai kurie gąyp, “pavaįšinti.” 
Kai kurie Jų ,ąt.vežami “taksį- 
kebais’’ ip gyvena viešbučiuo
se. ^treildpriaį .pasirengę } .ir 
tą§ .žjųrįes ięva.i^yti. j , J . , :

M.ėsos(7. įsvežiotojąi šimtą

vė vėl sugriuvo. Motina turėjo susitaupius 
biskį pinigų, bet, teatrams įvedus naują sis
temą, muzikantai ir dalis aktorių liko iš- 

•1 mesta iš darbo—nubiednėjome. Mano tė- 
vas yra . kaž kur Brooklyrie, bet aš negaliu 
jo surasti. Aš irgi truputį lošiau teatruose 
bet del jaunumo negalėjau gerai atlikti savo 
užduoties. Atlantic City gavau darbą vieš- 
butyj, kur būvo muzika, šampanas ir meilė.

Paskiau buvau išsiųsta^ į vieną teatrą, 
kuris buvo Mariettoj, Ohio, o iš ten aš pa
bėgau su draugu vaikinu, aktorium, i Gavau 
susirgti Yorke, Pa. Vaikinas į antrą .naktį 
paliko mane. Sugrįžau .į. Liverpool, Ohio, 
jieškoti vaikino. Aš nusipirkau'mažą <re-, : . (7i,( ( r. , , -
volverį už du doleriu ir 50 kulkų už 25 pen-1 nuošimčių/ sH’ęikūoja. fcėsps 
tus. Bet bijojau nusišauti. Vėl sugnzjau į įK ncvezipja bučernes^ tai 
York, Pa., kur mano hga pasikeitę j diften- paršivežti. Bet piįiefininkJai 
ją, Gyvenau pigiam viešbuty] tūlą, laiką., kelią' pastojcv
Už kelių savaičių mano motina atvyko pas I - Teismas tuojaus pasiskubi- 
mane. Aš jaučiausi geriau. |no su indžionkšinu prieš uni-

Vleną naktį susitarusios slaptai gaisri- !.ią h’ pikietininkus. Indžionk- 
nėmis kopėčiomis pabėgome iš to namo, nes s’nas di-audzia. kenkti kompa- j 

nijų bizniui. Tarnaus streikie-1 
riai Visai to indžionkšino ne
paiso-—/"* ---- - --- x-

Motina iiaus< ' i

Šerifo Gollmar deputes ir
gi darbuojasi laužymui strei-

Tai socialistų apšaukti 
•’darbininkų prieteliai.”

Mes sugrįžome atgal į New Yorką. Čia da- į 
lykai ’pasikeitė į blogesnę pusę.
įėmė sirgti, prarado namus, ir kada ji pa-1 
sveiko, tai paliko mane rūpintis savim. Aš 
esu nubiednėjus, be pinigų ir be draugų, ko- 
Mano motina kaž kur dingo. Aš neturiu f 
vietos miegojimui, nei pinigų nusipirkimui Streikierių Reikalavimai Mies-j 
maisto. Aš miegojau Central Parke. Aš esu to ir Pavjefco Viršininkams 
purvina, reikalinga maudynės.

O kaip pavargau!... Ėmė mano akys 
skaudėti, nes jos nepraustos keli rytmečiai. kus įr Įteikė ‘jiems’ sekamus 
Aš negaliu gauti pagelbos jokioj vietoj. Sy- reikalavimus: <
kį susitikau tikrą žmogų—klausimas, kas L Paliuosuoti visus areštuo- 
jis per vienas. Tai tik tas žmogus gerai 
sušelpė mane. Jis paėmė mane ir nupirko 
reikalingas drapanas, davė pinigų ir vietą 
miegoti; nestatė jokių klausimų ir nebuvo 
žiaurus, bet lipšnus prie moterų, kaip avis... 
Jis vadinosi T. N. T. .

Aš negalių jo užmiršti. Aš gavau darbą 
pusiau-sląptoj i“spykyzėje” šokti pigius šo
kius. Darbas įiesunkus,:bet neilgam laikui; 
Dirbau įvairius mažus darbus, bet {depresija 
sunaikino ir tuos darbelius, Nedirbi, ųę^a

Lapkr. 15, 200 streikierių, 
Harry Rich vadovybėj, aplan
kė miesto ir pavieto viršinin-

ROCHESTER, N. Y

“lengvas kelias” merginų yra sunkiausias.. pinigų. aš valgiau duoną ir sūrį gatvėj ir
■ 1 -V 1 tarpduryse, nes neturėjau geresnės vietos. 

Alkis mane privertė verkti ir aš verkiau, 
kaip kūdikis. Taip, jūs norite žinotų kas 
atsitinka su bedarbėmis> męrginomis NeW 
Yoyke! Kas atsitinka? Bet grįžkime atgal 
prie šaltų faktų.

Dirbau šokių svetainėje, šokdama su vy
rais, kurie turėjo pirkti po dešimtį centų 
tam tikrus bilietus.- Penki centai merginai, 
o kiti tai įstaigai. Piginą savaitę uždirbau 
$7.50, /O kitas keturias dienas—35 centus. 
Taip ir mečiau tą darbą. Ėjau per “spyky- 
zes” ir ten gaudavau po kelis centus nuo 
įsigėrusių vyrų. -O toliau—nežinąu; ką dą- 

l. (Daugiau bus)

tus streikierius.
2: Prašalinti iš streiko vie

tos policiją ir visas deputes.
3. Leisti pikietuoti be poli- 

rijos: įsikišimo. , ' • • t
4. > Sulaikyti visokį terorą 

prieš sstreikieriusz < • j

< J Susirinkę darbininkai f svei
kino streikierius ir . pasižadėjo 
teiiktr jjiėnhs paramą; (Valdžia, 
spaudžiama darbininkų, pra
dėjo svyruoti ir visaip teisintis, 
kad policija būk tai nesiki- 
šanti į streiko reikalus. Tie 
valdžios atątovai buvo numas- 
kuoti, nes parodyta, kad poli
cija yra- 1 areštavusi streikie
rius. Pagalios valdžios atsto
vas pareiškė duosiąs policijai 
perspėjimą, -kad jinai nesikištų 
į streikierių reikalus, “tiktai 
palaikytų tvarką.” Toksai pa
sižadėjimas, suprantama, ma
žai ką reiškią, nes jie savo 
žodžių nepildo. Darbininkai 
turi reikalauti, kad policija 
nesikištų į streikierių reikalus.

' '' ‘ 4\ . J Kompanijos Atsisako Pripa-
1 i žiii'ti Uniją

Streikieriai išstatė savo rei
kalavimus: pakėlimą algų,

Kunigas Laukė Moters Mir
ties, kad Paskirtų Jam

Pinigus
Susirgus tūlai moteriai, ku

riai buvo reikalinga padaryt 
operacija ant “tumerio,” tapo 

I nuvežta į ligonbutį. Vienas 
kunigas, - dažinojęs nuo ki
tų parapijonkų, kad ta mote
ris turi šiek tiek pinigų, nuvy
ko į ligonbutį ir pradėjo kalbė
ti jai, kad ji išsispaviedotų. Mo
teris atsisakė priimti šį pasiū
lymą. Kunigas pradėjo reika
laut! jbš/ kad ji’ -paskirtų jam 
savo pinigus, gąsdindamas ją, 
girdi, tu einf ant operacijos po 
peiliu, gal nėi’šliksi gyva, tai pa
rašyk, kad paskiri man pini
gus. Moteris sako: “Negaliu, 
man: rarikos dreba.’ ’ Kunigas 
sako, tai tik kryžiuką padaryk, 
vistiėk bus gerai. Moteris ne- 
sirašo. Kunigas nueina' ir kal
basi su slaugėmis, prašo slau
gių, kad jos jai įkalbėtų '’pasi
rašyti. Moterį nuveža į opera
cijos kamb., slaugės, rengda
mos ligonę prie operacijos, sa
ko jai, kad “tave father nori 
matyt.” Moteris atsako, kad 
mano father čia nėra, jis dirba 
ant farmos. Tada Slaugė paaiš
kino, kad “priest father” (ku
nigas).- Kunigas įeina. į ope
racijos rūmą ir vėl įkalbinė
ja ligonę, kad pasirašytų. Li-

r . - »

“Daily Worker” paramai. Rengia 
Komunistų Partija.

Conn. Valstijos LDSA 8-to 
Apskričio Konferencija

3 d. gruodžio įvyks šio apskri
čio konferencija, Liet, svetainėje, 
243 Front St. New Haven, Conn., 
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 Sekr„
O. Kručiutč. > 

(274-275) A

ELIZABETH, N. J.
Iš priežasties draugų apsileidimo, 

ALDLD 54 kuopos susirinkimai veik 
visada būna neskaitliųgi. Meskime 
tinginį ir stokime j darbą prieš skur
dą. Laikykime susirinkimus ir da
lyvaukime darbininkų kovose.

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

> J. Robziw.
/ (274-275)

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

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

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

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas., Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” 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.
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197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

V Telephone Stagg 2-7057

MOKSLO Į VEIKIMĄ, 
slapius. Kaina buvo 25

reikalus,
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^/Antrddien., Lapkr.
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SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

kurie r^°Je darbininkai. atranda sa 
vo gyvenimą. Bet del tam ti 
krų aplinkybių niekaip nega 
Įėjau savo trokštamą tikslą at 
siekti.., Reiškia,- negalėjau iš

1 
i

. Ar nori žinoti 
( ) ). Jie yra ne 

Jeigu nori 
Jos kaina buvo

ja“Laisvei”)
MASKVA.—20 d. spalio

Lietuvos fašizmas, kaipo ; Nuprasti, atskirti tarpe žmonių

VARŠAVA. — Anglijos 
ambasados namas likosi ap- 

, daužytas. Langai akmeni-

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akų Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINAS 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:

>
>

<►
)

se“ siekti.., Reiškia, negalėjau iš-, 
įvažiuoti į Sovietų. Sąjungą. Bet

(Speciališka korespondenci- į rankas ir meta kelius kar
tus į orą.

Ir taip 24 fašistų aukos,

4
1
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t
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Kaip Buvo Sutikti 24 Lietuvos 
Politiniai Kaliniai Maskvoje

' Penktas Puslapis

Chinijoj Laukiamą
Naują Sukilimu

dienai dirbu. . Stubose darbas 
visiškai skiriasi nuo darbo dir
btuvėse. Bet darbininkų iš
naudojimas taip , dirbtuvėse, 
taip stubose yra gana didelis. 
Man nuo pat mažens teko sun
kiai dirbti, todėl ir sveikata, 
nėra stipri. Keletą kartų te
ko sufikiai susirgti. Išleidau 
kruvinai sutaupytus centus ant 
gydytojų, vaistų, dabar “čys- 
ta,” kaip “griūšė,” o sveikatos 
vis vieną neturiu ir jaučiu, jei 
gyvenimui sąlygos nepagerė^, 
kad mano gyvenimo spindulys 
greitai užges. . .

Taip, dažnai pamanau apie 
savo gyvenimą, dažnai pama
nau, jei nebūčiau našlaitė,; gal 
mano gyvenime nebūtų tekę 
tiek daug vargo .. pergyventi. 
Gal būt ir aš, lyg tų buožių 
dukterys^, būčiau lepiai augi
nama, nors mano ' tėvai buvo 
.neturtingi žmonės, bet buvau 
vienturtė duktė. Ar aš gai
liuosi, kad našlaite pajikau, 
kad iš pat mažens turėjau 
skurdą nešti? Ne! kaip tik 
priešingai. Aš patenkinta sa
vo likimu, nes gavau progos 
pažinti gyvenimą, atskirti ge
rą nuo blogo.

naujų sukilimų ir revoliucL 
jos. Ši naujoji valdžia Fu- 
kien provincijoj skelbiasi 
save revoliucine ir suvieny
ta Chinijos nacionale val
džia.

Cantono valdžia yra pani
koje del šių įvykių. Kito
se provincijose taip pat ei
na revoliucinis bruzdėjimas.
------------------ -—r

. SHANGHAJUS. — Chi- 
nijos padėtis yra revoliuci
nėj atmosferoj. Nauja val
džia, kuri įsisteigė Fukien 
provincijoj, mini savo lai
mėjimus. Paskiaus laukia

Įėjau gauti darbą, o prie 
prisidėjo ir nežinojimas‘anglų 
kalbos. Dar mano laimė, ka,d 
žinojau lenkų kalbą, . tai, tu
rėdama gerų rekomendacijų, 
gavau darbą vienoje dirbtuvė
je, kurioje daugiausia lenkų 
kalba buvo vartojama. (Mat, 
didžiuma darbininkų minėto
je dirbtuvėje dirbo lenkai.)

Darbą minėtoje dirbtuvėje 
gavau tik prisilaikant tam ti
krų “taisyklių.” Asmuo, kuris 
rekomendavo mane, pasakė 
man štai ka: “Šios dirbtuvės » ■< *■ ; . { ibosas yra didelis mergininkas, 
jis priima dirbti tik jaunas, 
gražias merginas, todėl prieš 
eidama prašyti cjarbo, neuž
miršk ‘pasifiksyti’ save: užsi
dėk gerai pauderio ir kitokių 
veidą gražinančių ‘prašmatny
bių,’. kad atrodytum gerai ir, 
be to, būk linksma, koketiš
ka...” Nors man tas viskas 
atrodė gana bjauru ,ir tiesiog 
kvaila, vienok žmogus bėdos 
spiriamas ir už britvos grie
biasi. Aš, žinoma, rekomen- 
datoriaus patarimą, nors ir su 
dideliu'nenoru, išklausiau ir pa
dariau, beveik, viską, ką jis 
buvo sakęs/ Ir esu tikra, kad 
šita priemonė pagelbėjo man 
gauti darbą.

Pradėjau dirbti. Darbą tuoj 
supratau ir kas kart sekėsi ge-1,mjs išdaužyta. Užpuolimas I o ii A X x-l n i •» <vi A 11 i v» L 1 i j Į

padaryta todėl, tkad prieit 
Anglijos namo buvo prikali-

" Tai buvo dvidešimts metų 
tam atgal, kada mano motutė 
mirė, palikdama mane vos 
septynių amžiaus metų. Mo
tinos mirtis skaudžiai atsilįe- 
pė į mano gyvenimą—mane. 
Nuo jos' mirties prasidėjo ir 
mano gyvenimo vargai. Tė
vas vedė močiaką. Aš buvau 
priversta pasitraukti iš namų 
ir jieškoti sau prieglaudos sve
timų žmonių tarpe. Man bu
vo skaudu palikti tėvą, kurį 
labai mylėjau, vienok močia- 
kos nekentimas manęs, priver
tė mane apleisti tėviškę. Aš 
išėjau į platų pasaulį ir taip 
nuo Septynių savo amžiaus me
tų basčiausi ir bastausi po sve
timus kampus, neturėdama jo
kios prieglaudos, neišgirsda- 
ma jokio švelnesnio surami
nančio mane žodelio!. . .

Nuo pat apleidimo savo na- 
visą ’laiką, iki septynio-

Maskvos lietuviams buvo di- nekurios prabuvę virš pen- 
delė šventė. Apie 300 lietu- metų Lietuvos kalėji

muos, atvyko į Sovietų Są
jungą, į Maskvą. Suvargę, 
išblyškę veidai, tiek ilgą lai- 

! ką kentę badą, panieką ir 
pasityčiojimą, pirmą kartą 
gyvenime išvydo jie laisvą 
šalį, kurioje, nėra eksploata
torių, ponų ir vČrgų, kurio
je milionai žmonių gyvena, 
kad sukūrus Socializmą sa
vo šalyje ir tuom parodžius 
pavyzdį visam pasat$ui, 
kad marksizmas-leninizmas 
yra vienintelis būdas, kuris 
veda žmoniją prie visapa- 
saulinės revoliucijos ir lai- i 
mingos ateities. 1 -. pikai metų, teko tarpe buožių

& ' maišytis, jiems tarnauti—pir-
Buvusieji kaliniai neuž- Imiaus kaip piemenė,.-o vėliaus 

kaip tarnaitė. Sunku būtų 
viskas surašyti, kiek daug vis
ko teko man pergyventi, tik 
trumpai pasakius, teko daug, 
daug vargo, ant savo “kailio” 
pernešti. Visą laiką dirbant 
buožėms, jų išnaudojama, jau 

kūdikystės pradėjau

> vių, susirinkusių ant stoties 
platformos ir linksmais vei
dais, laukė ateinančio nuo 

^ubežiaus traukinio. Ly-' 
giai kaip 4 vai. palengvėliai 

pidamas traukinys prisiar- 
Ij ųo prie stovinčios arti rė- 
\1 publikos ir sustojo. Jš 

į Vagono pasirodo Lietuvos 
politiniai, b e n a s-orkestra 
pradeda griežt “Intefnacio- 

•halą.” Publika iš džiaugs
mo puola buvusias fašizmo 
aukas ir pradeda sveikint. 
Ypatingai tie draugai mas
kviečiai darbininkai skver
biasi, kad ko greičiausiai 
prisiartinti prie savo drau- 
gų kalinių,^ kurie patys per mirš tuos savo draugus, su 

’kelis metus sėdėjo tuos pa-1 kuriais būdami kovos lauke, 
čiuos Lietuvos kalėjimuos. į slaptam darbe už socializ- 
Muzikai griežiant, per ke- mą, pateko į kalėjimą ir 
lias minutas tęsėsi kalinių šimtai jų dar likosi, už ge- 
sveikinimasi su Maskvos ležinių grotų.
lietuviais darbininkais, ko- 
mandieriais ir studentais.

Vėliaus, kaliniai stojo į | lio imperializmui, senai pa-

Apdaužė Anglijos 
Ambasadą
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Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin

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

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

publikos priekį ir orkestrai 
C lydint eina per stotį, kur 

stovi Lenino paminklas, kad 
, ten atidariuš mitingą ir žo- 

ff Jžiu pasveikint atvykusius 
iš kalėjimo brangius drau
gus.

Kaliniai sustoja prie Le
nino paminklo ir čion prasi
deda pasveikinimai :„.ųu,Q C. 
K MOPR. kalba drg. Tesel- 
manas, nuo Maskvos Polit- 
katoržninkų* Kalba d. Ger
manas, atstovaudamas Mas- j 
kvos darbininkus; kalba d.' jimas, kur tik sauja nutu- 
PaškeviČius.

į

Šių draugų prakalbose 
girdim žodžius, kad šie 
draugai sėdėjo kalėjime už 
tai, kad jie kovojo už Lietu
vos proletariato ir valstie- 

F čių biednuomenės reikalus, 
tuom pačiu kartu ir už viso 
pasaulio reikalus proletaria
to, kuris ypatingai šiais lai
kais suspaustas kenčia ba
dą, vergiją-ir katorgą.

Kalbėtojai šaukia viso pa
saulio proletariatą į kovą su 
fašizmu, kad kuogreičiau- 
siai ir Lietuvos fašizmas 
žlugtų kaipo viena iš bjau-

I parsidavėlis abelnam pašau- j baisią nelygybę; pradėjau at
skirti griežtai skiriančias vie
ną nuo kitos klases. Ypač į 
mane veikdavo, matant, kad 
buožių išlepintos dukterys, le
piai auginamos, visko pertek
liui turinčios, o tu, vargšė tar
naitė, (aš tuomet jau tarnaitė 
buvau), diena iš dienos, tam
sa nuo tamsos diąbi, prakai- ^pačiais 
tuoji. Niekuomet neišgirsti 
malonesnio žodžio; visuomet 
ant tavęs bjauroja, tave.stum-^ 
,ao, paskutinėj vietoj laikoar 
ligoje, ar šiaip kokioje nelai
mėj niekas ndužjaučia. . . , 

Ne vieną kertą kartU ašara 
nuriedėdavo per skruostus, ne 
vieną kartą širdį lyg replėmis 
suspausdavo pamanius,, kokia 
nelygybė tarpe žmonių. Kodėl 
ne visi žmonės lygūs! Kode! 
vieni sau, turtais apsikrovę, 
linksmai uliavoja, nejausdami 
nei mažiausio krislelio vargo, 
o antri vien skurdą neša, nie
kuomet nematydami švieses
nės dienos! Kodėl pasaulyje 

desėtkų litų, o vėliaus, užsi- yra išnaudotojai ir išnaudo- 
traukus vekselius, laukt bi- jamieji?! Kodėl?!
le valandą, kada bankierius ! tas žodis “K9čel ?” ne- 
išlicitavos paskutinius nųsu-, du°dav0 .rna1} ramyb®s- 
SUSIUS gyvulius ir nutrauks kergfas del žmonių nelygybės 
paskutinį švarką nuo pečių.' pas mane augo ir augo. Da- 

Atvykusieji draugai žo- bar pas mane buvo vienintelis 
džiu mums praneš, kad Lie- • troškimas, tai pasiekti Sovietų 
tuvos Kom. Partija yra vie-; Sąjungą, apie kurią buvau 
nintėlė partija Lietuvoje, faug gird8ju?’.daug ^kaičiius" 

. ° .. . J j kuri,, mano supratimu, buvo tik
viena .pasaulyje šalis, tai dar- 

Kuri po sa
vo globojamu sparnu priglau-

garsėjo niekingiausiais sa
vo darbais; tūkstančius pro
letarų ir darbo žmonių lai-, 
ko po savo letena ir visomis 
savo jėgomis kankina; ir 
lyg pasityčiojimui skelbia, 
būk “Lietuva yra laisva ša
lis?’ ' ‘ .

24 buvusios ^ukos, šian
dien gyvenančios Sov. Są
jungoj, žodžiu mums paaiš
kins, kad dabartinė Lietu
va yra abelnas milžiniškas 
trijų milionų žmonių (kalė-

kusių ponų, budelių ;ir nu- 
1 sususių dirbtuvių darbdavių 
•sėdi ant žmonių sprando ir 
su pagelba užrubežinių im
perialistų ir Rymo agentų 
skelbia laisvę valstiečiams 
melst iš bankų po keletą

. ikuri gina reikalus nus-1 vi a nas5auivieriaušių formų kapitalistines< kriaustųjų darbininkų, ken-, Znkų te™.
tvarkos. čiančių bedarbę, badą, skur-[■.. o‘___ ._

Kalbėtojai, sveikindami kalėjimo kančias; gina' džia kiekvieną darbininką, ku 
24 kalinius,praneša, kad jie valstiečių reikalus, 
randasi laisviausioje šalyje, laikų kenčia pasity- 
kuri per paskutinius pen-, čiojimą baukierių, ponų ir 
kius metus įsteigė stipriau- visokių kitų parazitų,, sė-

. šią industriją ir Komunistų Ginčių ant sprando ‘ darbo 
Povfiin Vianrtrio Anivn _ v.Partiją, bėgyje Antro Penk
mečio Plano, stato sau kai
po užduotį panaikinti kla
ses ir įvykdinti beklasinę 
visuomenę, statančią socia
lizmą Sovietų šalyje.

Kalbėtojai sveikina Ko-
-minterną, Lietuvos Kom.
Partiją ir šaukia į griež- 
čiausią-kovą su fašizmu už 
revoli uciją.

Mitingas užsibaigė, bu
vusieji kaliniai/ apleidžia

k platformą ir eina linkui au
tobusų, kurie turi juos at
vežti į MOPR (o) bendra
butį. Kaliniai sutinka drg. darbo mases iš didžiausio 
Angarietį ir iš džiaugsmo, skurdo ir vargo.
šaukdami ura, pasigriebia ji i ’ * A. M. V-las.

valstiečių.
L. K. Partija po vadovys

te Kominterno gali pilnai 
paliuosuot nuo išnaudojimo 
.ir pavergimo tik visiškai 
nuvertus kapitalistų tvar
ką, įvedus sovietų valdžią ir 
laisvai suėjus į Sąjungą sū le pasiekiau Kanadą. Pasirin-I 

kau,Kanadą, o ne kitą šalį,' 
kad čionais turėjau keletą pa
žįstamų, kurie mane ir kvietė, 
padėdami pagelbėti gavime j 
darbo ir t.t. Ir štai, prieš ke-' 
lis metus aš atvažiavau į šįą 
visų “palaimintą aukso it lai
mės” šalį.

Visų pirma, patekau į did
miestį, pilną įvairių fabrikų, 
dirbtuvių ir t.t. Kaip tik bu
vo prasidėjus ši depresija, to
dėl ne greitai it lengvai ga-

kitomis Sovietų Respubliko
mis. Tik Sovietų Lietuva 
gali suteikti darbo žmonėm 
pilną laisvę ir nepriklauso
mybę nuo imperialistinių' iš
naudotojų, tik ji gali suteik
ti jai galimybės visapusiš
kai plėtotis ir ištraukti jos

pasilikti Lietuvoje, ypač, prie 
fašistinės Smetonos valdžios, 
dar labiau nenorėjau. Todėl 
“Žūt-būt” nutariau važiuoti 
Kanadon. “Sųsikalėdejūs” ke
lionei pinigų nuo gerų, žmonių, 
dar prie to savo turėjau susi-1 
taupius keletą centų, galų ga-;

riau. Aš džiaugiausi ir bu
vau patenkinta gavus šį dar
bą (mat, apie keletą mėnesių 
teko būt be darbo) ir atrodė, nėta skelbimai, kuriais pro- 
kad viskas gerai, teisingai, ne- (.testuojama prieš Anglijos 
buvo jokio darbininkų išnau-' administraciją, kuri prieš 
dojimo ir t.t. ir t.t. Bet pa- j žydus veda kampaniją Pa
gyvenus toliau, daugiau apsi- 
pažinus su darbo sistemą ir.

' darbininkais, supra
tau, kad ir čionais nėra apsi
lenkiama su darbininkų iŠntiu- 

‘.dojimuj Ypač stengiamasi iš
naudoti moterys, jos ” šteilgia- 
masi išnaudoti dvejopu 'būdų: 
fiziniai ir moraliai. Visų pir
mą, bosas pradeda flirtą apsi
metimu įsimylėjęs į kurią, jam 
daugiau patinkančią moterį ar 
merginą, kviečia pasivažinėti 
ant “good times”, siūlosi už
eiti į kambarį, už tai žadėda
mas duoti geresnį darbą, di
desnį užmokestį ir visą eilę ki
tokių paža'dų, o ant galo pri
duria: jei nesutiksianti su jo 
norais, tai gręsia pavojus ne
tekti darbo. Boso “meilės tik
slą” visos gana gerai supran
ta, todėl ir kyla daug “disku
sijų” iš moterų pusės. Bet ar. 
daug gali prieš vėją papūsti, 
tai tiek ir prieš bosus.

Aš turiu daug praktikos, 
prityrimo ant savo “locno kai
lio.” Pradėjus man minėtoj 
dirbtuvėj dirbti, bosas ii* su; 
manim norėjo “meilės ryšius” 

, užmegzti, savo meilę siūlyda
vo ir net "“alpdavo...” bet! 
man jo meilę atstumus, per ii-. 
gą laiką buvau jo visokiais 
būdais verčiama “pasitaisyti,”! 
bet man “nepasitaisius” ir, | 
matydama, kad nebus galima! 
ilgiau pakęsti viso: to, ką tek-‘ 

. davo pergyventi dirbtuvėje; I 
nutariau mesti darbą minėiįpj; 
įdirbtuv.ėj, mes'<vis -viena mąii 
gręžė pavojus netekti ten dar-1 
bo. . ; f . i (

» Vėliau pastojau dirbti pas 
ponus :f stubas, ; (kur iki šiai

Tokio. —t Laikraščiai iš-i 
sireiškia, kad Sovietų Są
jungos pripažinimas gali 
reikšti Sovietų1 politikos su
stiprėjimą priėš Japoniją, 
Tačiaus Japonijos militari- 
stai tikisi, kad “Amerika 
nešoks pagal Sovietų mu- 
•i„ o

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

BOSTON LUNCH

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD, AVĖ. ♦ ' 
Brooklyn, N. Y.

Tai Lietuvių Valgykla

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

I*h<jhe, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist
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WOLF AUTO REPAIRS ’
TRUCkS ANt> PLEASURE CARS REPAIRED

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

Welding-Straightenihg-Body Work-Dticd Spraying.
All Work Gucų-aritėėd. Towing bay arid Night

222-2Ž4 LEONARD ^fedoKLYN, N. Y.

Near Manhattan AvenUe

Laisfiiuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai,: Bell—-Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

' “LAISVES” KNYGŲIŠPARDAVIMAS
LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS.

ką reiškia ženklai: ( . , ; — : ” 1 ?...-(; l 
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti,
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. 1 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra
turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė anie susįfln- 
kirnų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. 'Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.
, ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy

na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi’. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS Iš
Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25 
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS. šios brošiūros 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip vyrui, taip ir 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų. 'Kaina buvo 10 
centų. Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografiJ^F Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvd 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Parašė Ąleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ Už-LAISVŲ. Parašė A. Bimba. IstorijiT 
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų; Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

KOMUNIZMO PAGRINDAI. z Rankvedėlis del komunistinių la
vinimosi mokyklėlių Ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapiui... Kaina tik 5 centai.

KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo .20 centų. Dabar tik 10 centų.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 4»1 .darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 ceiftų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
$1.00 Dabar parduodaitie už 50 centų.

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Šeštas Puslapis

Jaunuoliu Diena
• Lt

atrodo, kad reikia

Kruvini Policijos Dar- I Engdahlio Mirties Mi 
bai prieš Darbininkus nėjimo Masmitingas

kainą? Nagi, “paremsite tau
tišką darbą, pasimatysite - su 
žmonėmis;” taigi nė vien už 

. valgį, gėrįmą ir programą mo
kėsite. . . ’ 

Man
žmbgui ir gėdos neturėti—po 
vienam parengimui kitą 
ruošti, ne kokiam visuomeniš- 
,kan)7tikslui, bet delei 'savo ki- 
šėniaus.

j Visiem suprantama, kad. iš 
ibizniškų skelbimų lietuviški 
įraęliot valandininkai apsimoka 
|už radio naudojimą ir dar. ga-

NEW YORK?—Nuo (Irg. J. Ii pasidaryt pragyvenimui. Bet

sau

■ v f y ■ ■ •
Menkeliuniutė labai gerdi' 

pasirodė “Laisvės”' koncerte; ■ 
dabar įsidrąsinus, suprantama.' 
dar geriau pasirodys.

Menkeliuniutė savo dainiš- 
» I

ku talentu nuo ^enai tarnaują; 
darbini nkiškam judėjimui,w 
kaip 
taip 
retų

NEW YORK. — Daugel) 
darbininkų policija sumušė, 
kelis į ligoninę pasiuntė ir 
aštuonetą areštavo pereitą 
šeštadienį už tai, kad šie dar
bininkai demonstravo prieš 
baltagvardiečius W a shington 
Square ir paskui niekinančiais 
^feuksmais lydėjo tuos bait- 
gvardiečius, kurie maršavo į 
Cantral 'Opera House, laikyti 
ten ^savo fašistinį masmitingą.

Vadbvybėje fašistų “Jungti- 
• nes Ukrainų Draugijos” atža

gareiviai surengė tą savo de- 
rn o n straciją, protestuodami 
prieš Sovietų pripažinimą iš 
Amerikos pusės ir skleisdami 
melus apie “badą” Sovietuose 
ir kitus nebūtus dalykus.

Kuomet darbininkai revo
liuciniais ©balsiais sveikino 
Sovietų Sąjungą ir šauksmais 
smerkė josios priešus, tai po
licija, raita ir pėsčia, unifor
muota ir slapta, kaip tigrai, 
puolė darbininkus, įdūkusiai« 
juos daužydama.

Dalis areštuotų buvo 
čią dieną paleista; kiti 
mi tolesniam teismui.

tą pa- 
laiko-

. B.

Darbininky Mokykla
lietuvių darbinin- 
atsidaro ateinan- 
lapkričio 25.
bus laikomos

Louis Engdahl mirties sukan
ka vieni metai. „ Jis mirė Mas
kvoj, lapkričio 21 d. pernai. 
Buvo ne tik amerikiniai, 
pasauliniai garsus

kuomet sykį pluoštas dolerių 
Matusevičiui, lengvai kišeniun 
atėjo, , tai žiogus pasisn^alsi-i su 

oet no daugiau pasikuopfi.
veikėjas: čia. jeigu i

Tarptautinio Darbininkų Ap-; lošikas,. Įaiki-mt ki^us 
sigynimb, žymiausias . kovoto-1 hais? ’ ' i 1 > ,, ' 1 ’
jas už negrų Scottsboro jau-.
nuolių paliuosavimą. Į Mas-D 
kvą jis nuvąžiavo dalyvauti .
konferencijoj T a r p t a utinės,. ALDLD PlffllOS MODOS;
Raudonosios Pagelbos. po sa-, n 0 :e , ' ciai
vo maršrutui kitose Europos! Svarbus Susinsimas itikr 
šalyse, drauge su Ada Wright 
keliant darbininkų ūpą kovai 
prieš legalį scottsboriečių lyn- 
čiavimą.

Taigi paminėti metinėms 
sukaktuvėms nuo to kovotojo 
mirties yra rengiamas masi
nis mitingas lapkričįo 22 d., 
rytoj vakare, Irving Plaza 
svetainėje, kampas 
Irving Place, arti 
Square, New Yorke.

Apart kitokių prakalbų, 
bus šiame mitinge išduota ra
portas Scottsboro bylos eigos, 
kas yra ypač įdomu dabar, 
kuomet atsinaujino prie£ juos 
teismas. Bus taip pat dainų, 
muzikos ir vaizdų.

Lietuviai darbininkai, skait- 
lipgai suvažiuokite į mitingą.

Apie jaunuolių veikimą, la
vinimąsi ir , organizavimąsi 
mes daug ir dažnai girdime. 
Tačiaus nevisuomet mes įver
tiname tas pastangas, kbkiąs 
pats jaunimas įdeda į šį dal
bą, ir del to kai kurie mūsų mi 
draugai ir draugės labai šal
tai atsineša link jaunuolių de-> 
damų pastangų.

Nacionalis Jaunuolius Komi
tetas su pagelba vietinės LDS 
101 jaunuolių kuopos ir LDS 
1 kuopos vengią didelį balių 

įvairumais. Kiekvienas 
Kas.i darbininkų judėjimo dalyvis ir

‘ ------- '    v --- z y

pirm važiavimo Italijon, 
ir sugrįžus. Visi;tad tu
ją paremti; atsilankyda- 
Menkeliuniutės koncertą.

' Aš Būsiu. |

Fašistinis Boilerio 
: “Pažangumas”

15tb ir
Union

Išnaudojimas su Radio
Wm. Matusevičius, vienas 

iš lietuviškų radio valandų ve
dėjų, nepersenai tūrėjo 'pa
rengimą Klasčiaus pdrke Mas- 
pethe; sutraukė dikčiai žn1d- 
nių ir nemažai pašiprnigavo. 
Mat, daugeliui- > dar atrodo, 
kad turi toūt didelis žmogus, 
jeigu gauna per radio skelbi
mus ir programas jfagąrsiriti? -

Todėl Matusevičius,

n e, gudruolio rolės
■" • ’ i dur-j

Klausovas.

ALDLD pirmos kuopos su
sirinkimas įvyks lapkričio 23 
d., ketvirtadienį, 8 vai. vaka
re, “Laisvės”’ svetainėje.

Šis susirinkimas yra svar
bus tuom, kad metai baigiasi, 
o dar yra narių, kūrie neuž
simokėjo mokesčių. Tatai la
bai trukdo organizacinį veiki
mą ir gręsia tokiems nariams 
susispendavimu. Ateikite ir 
užsimokėkite.

Antras dalykas, tai vajaus 
laikas, per kurį kiekvienas na
rys privalo pasidarbuot Drau
gijai ir pristatyt bent po vie-f 
na naują narį į savo kuopa. .!

Šiame susirinkime taip pat ; 
turėsime išnešti protestą prieš *
Vokietijos* fašistus, reikalau
dami paliuosuot revoliucinius 
draugus, kurie dabar ten tei
siami.

Draugai, nei vienas neturite 
praleisti šį susirinkimą! 
Vįd’TV* k. D.

H.či-
Drg. Max Bedachto 50 Metu 
Minėjimo Bankietas ; ■:

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

i SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

• Brooklyn, N. Y.

NEW.Y0RK. — Culumbi-' 
jos Universiteto prezidentas 
Ęutler vadina snve “pažan- • 
^iu” republįkdhų; bet jis leid
žia Jlitlerio ambasadoriui iš * K
Washington© sakyti prakalbą 
universiteto svetainėj e gruod
žio 12 d. Visus skaitlingus 

Eąu protestus prieš tą leidimą 
pada-1 Butleris numetė į gurbą. 1

T;oki . --------------- ’ 1

Sėžkite sek-i Lygiečiy Vakarėlis Išėjo 
sav(,! Gerai, Kaip iš Pypkės Grand

rėmėjas privalo dalyvauti šia
me ; ’bžtlkije1. < Dan .daiigiaū, 
kiekvienas privalome tai iš-i 
garsinai’ 'thrpo jsavo' pažįsta-i 
mų. Lai šis pirmas jaunuolių 
parengimas savo didumu būna 

■ tokiš, kokio mes brooklynię- 
' čiai dar nesame, matę.

ra, kad jaunuoliai jį 
rys įvairiausiu iš visų, 
pas mus yra buvę. 

Raudonai už,
madienį, 3- d. gruodžio 
kalendoriuje; Vieta.—- 
Paradise Bali Ptoom, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

.Įžanga 50 ’ centų prie durų ; j giečių vakarėlis pereitą šešta- 
iškalno perkant 40 centų; tad ! dienį “Laisves” svetainėje, 
patartina kiekvienam iškalnoj žmonių jie turėjo tirštai; ir 
Įsigyti .tikietus ir sutaupyti sau ■ linksminosi smarkiai. Prog- 
10 centų ant “karfėro.” Pra- rama buvo gera: Aido Vyrų 

Ti-: Oktetas, Merginų Kvintetas 
jau-i (nes vienos stokavo Sekste

tui), Lilija Kavaliauskaitė ir 
Visos dai-

Pilnai pavyko kriaučių ly-

;MEDIKALIS PATARNAVIMAS
i DIENĄ IR NAKTĮ

DR. FILURIN
aslstnntų Hamburgo un‘/Buvusio asistnntų Hamburgo universiteto 

klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose IJgose.
Valandos: nub 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo .10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitaripiai ir $*)OO
“BAI egzaminavimas •

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuptni prapešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

Telephone Stagg 2-4409

A RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

( (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už -prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas#Broadway 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.: Glenmore 5-9467parėm, krikštynom ir kito- 

reikalam.
Metropolitan Avefnue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

10 centų ant “karfėro.” 
džia lygiai 6 vai. vakare, 
kietus ‘galite gauti pas 
nuolius, aidiečius ir “Laisvėj 

Ar mes norime matyti dide- K. Menkeliuniutė. 
nos išėjo, kaip iš pypkės.

Ko iš savo žadėjimų pro- 
Ateikite ! gramoje draugai I^gieeiai ne- , 

išpildė,, tai nedavė -svečiams 
to, rusų harmonisto. . Kodėl ? 
—~ Jų., pačių korespondentas 
turėtų tatai paaiškinti. Nes 1 
aš tik kėliais žodžiais prime
nu, išreikšdamas džiaugsmą' ' 
kad draugams kriaušiams taip 
pasisekė. Kitus dalykus iš 
tos smagįos (pramogos ('taipgi 
pąlieku, ušuprasdąpias, .ką<? ly- p 
gjočj^i,, kurie tąip .mokėjo t©-1 
kį vakarėlį surengti, mokęs jį • 
'ir tinkamai .aprašyti-

, Prietelius. F

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos

jantj jaunuofių veikimą?’
Atsakykime Į šį klausimą 

darbu, o ne žodžiu. .
į» “Laisvę” ir pasiimkite gar- 
sijnimų ir tikiętų platįnimui.

. Norma.
I

Menkeliuniutės Koncertas
Gruodžio 10 d. įvykę .didelis 

Konstancijos M e n keliyiyiųt.ės 
koncej.’.tas jYceųpi sve- 
tąįp.ėjp,s Bropįsl.vne. . . Bu,s su- 
vaįdintą. opera Cavalleria ,Rus.- 
ticąną ir sudainuota eilė po7 
barių dainų.

Apart kitataučiu ir pačios 
Mlė rflėiiuniutės, . programoje

Brooklyn© 
kų mokykla 
tį šeštadienį, 

Pamokos 
“Laisvės” svetainėje nuo. 2 iki
5 valandų kiekvieną šeątądie- 
nį per kelis mėnesius. Jų tu
rinys toks: Lietuvių kalbos 
gramatika ir rašyba; teorinis 
ir praktikinis darbo unijų vei
kimas; leninizmb-marksizmo 
pagrindai; svarbieji dalykai iš 
abelnos sociologijos; lavini-- Todėl Matusevičius, fašis- 
masis sakyti prakalbas ir. .dis-j tiškiausias iš lietuviškų radio

įsismagino, ir ^ompartijos Centro Komiteto tė ir P. Stankūną 
nrnmncra han. . v* . • m Į ■ i < • -

kilsuoti bėgamais klausimais.
Draugai ir draugės, tuojaus 

* užsiregistruokite i tas pamo
kas pas drg. J. Nalivaiką, 
‘‘Laisvės’' adresu.

Kom. Narys.

valandininkų, j
vėl skelbia sau pramogą, ban- 
kietą, su įžanga net dviejų 
dolerių kiekvienam.

Ką jis ypatingai kostume- 
i riams siūlo už tokią augštą

NĖW tbRK.—Dkrbo Uiii.ių| 
Vienybės Lygos- sekretoriatas: 

’̂eikina su 30 metų revoliuci-i dalyvaus Violet Tamkiutė, Li- 
pio veikimo . sukaktilvemis lian Kavaliauskaitė, Adelę Va- 
draugąH M. • Be^achtą, narį ,latkiūtė? Amelija Mickūnai-

Iš Gražiu Vestuvių “Laisvės”
« I ■ f . I

Svetainėj

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
ĘR0OKLYN, N. Y

RADIO-ŠIANDIEN
WMCA-570 Kc WJZ—760 Kc

Ligos Gydomos
Šiandien atoiki- 

I te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 

M ta, kaip jūs fiziši- 
1 kai stovite.
I Odos NušašSji- 
I mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio žar
nų ir Mešlažar- 
nes Ligos, Nervų

11:00 A. M.—Health Talk; Music 
11:30—Italian Program
1:05 P. M.—Stapleton and

Piano Duo; William
Tenor'

4r3O—News Digest
7:15—Jewish Troubadour 
8:00—Three Little Furisters 
9:00—Sylvia Miller, Soprano;

Tiarti Kennedy, Tenor , 
9:30—Ozark Mountaineers

WEAF-—660 Kc
11:00 A. M.—U. S. Navy Band

Boroff, 
-Miller,

Wil-

ijl:w a. ivi.—u. o. in avy Danu
12:00—'Pollock and Lawnhurst, Piano

1:15 r. M. — Fiddler Orch.
Sl:DO—Aircyclopedia—Talk
&;30—Adventures 6f Tom

Sketch
7fOO-^-Shirley Howard, Songs; Male

• ‘ Trio
7:45—The Goldbergs—Sketch
8^0-r-Young Orch.; Talk—(Floyd

Gibbons
9:00—Gypsies Orch.; Frank

er, Tenor 1
11:3O—Whitman^ Orch.

WOR-710 Kc

Mix—

Park-

10:00 A. M. — Food—A. W, McCann 
11:00—Beauty—Nell Vinick 
11;15—Cookery Talk
12.15 P. M. — Variety Music
1:20—'Musical Revue
1:45—Girls Trio
4:00—Beneath the Skiri—Dr.

> Strandhagen
5:15—Gypsy Ensemble
6:00—Uncle Don
9:30—Male Trio

10;15 — Current Events — Harlan 
Eugene Read

H>:30—Alfred Wallenstein’s Sinfo- 
nietta; Mina Hegar, Soprano

11 :OO—Weather. Report 
11:02—Moonbeams Trio

H. I.

11:00 A. M. — Singing Strings 
12:00—Larry Larsen, Organ;

modores Quartet
2:00 P. M.—Dick

Mary Steelfi, Songs;
Hall, Songs

4:30—Ruth Lyon, I
ward Davies, Baritone

6:30—Three X Sisters, Songs
6:45^—News — Lowell Thomas
7:00—Amos .’n’ A^dy ■, ;
7:30—Potash and Berlmutt<er 

Sketch
8:00—Mor|p Sisters, Songš; King’s 

.Jesters; Stokes Orch.; t'Cliff
SoubierA ;
\ .WNYC-—810 Kc’

11:45 A. M.—'Health Talk-r-Dr. John
Oberwager ‘ *■.! ' ■ 1

12:15 P. M.—Science News
12:30—Stan Lee, Guitar. , ,
12:45—French Course—-Prof. E. A. 

. LaVergne
3:15—Common Sense About Inrii- 

gestion-7-Dr. H. T. Peck
4:45—Mouritainėers Music
5:00—Spare Moments and the 

seum—Francis Verling

WABC—860 Kc

ir sekretorių/ T a r p t a u t imo 
Darbininkų ' Ordeno. Ragina 
visus dalyvauti bankięte, kuris 
yra rengiamas paminėjimui 
drg. Bedachto 50 metų- am
žiais sukaktuvių, lapkričio 25 
d. vakare, Irving Plaza svetai
nėje, 15th St. ir Irving Place.\ 
New Yorke.

Apa’rt drg. Browderio, Ha
thaway ir kitu prąkalbų laike 
banki’eto-vakarienės, bus geros ( 
muzikos ir rusiškų dainų. j 

Drg..Bedacht yra pasižymė
jęs darbininkų kovose visuose 
frontuose; o pastaruoju laiku,! 

Soprano;, Ed-, būdamas sekretorium didžiau- 
! sios dar.bininkiškdš- jsavišalpos j, 
organ ižacijos International 
Workers’ Order; \jM ene^gin- 
<>ai- 
kovaiiį Ajžį będarbuj /ą p draudė 
įvedi*?.1 ~ • * ' T ,

N. B.
- ----------------- ------------------------- i

Com-i
Teela, Tenor;

Wendell

Mu-

10:45 A. M. Osborne Orch»; Pedro de 
Cordoba, Readings ,

11:00—'Home Economics-t-Mary
Ames ‘ V

12:30 P. M.—News; Music 
3:00—Oahu Serenaders 
3:30—U. S. Marine Band' 
4:30—News Flashes
6:45—Concert Orch.; Enzo

Tenor; Theodore Ernwood, 
tone ,»

7:45—News — Boake Carter

Ellis

~-r

t.

MENKELIUNIUTĖS

KONCERTAS
DUS SULOŠTA OPERA

CAVALLERIA RUSTICANA y t , '

su cljpru ir orkestrą, pilniausioje 
.savo esmėje.

Praeitą nfedėldienį- “Lais
vės” svetainėj buvo šumnios 
vestuvės Marijonos Tresnic- 
kaitės' su^Pėtru Vėnskevičium. 
Vyriausiai pabrolis buvo M. 
Venskevičius. pamergė — Ona 
Karasaitėl Turėjo didelį bū
rį svečių-veseilininkų, bet visi 
linksminosi gražiai. Linkiu 
jaunavedžiam laimingo gyve
nimo.

KRAUJO specialistas 
Gydąu Gpiias ir chroniškas vyrų ir 

.moterį ligas kraujo ir odos 
Padarau iityriraUs k-aujo it- Šlapumo

DR. MEER
156 W- 44th St. Room 302 

Now York, N. Y.
Valandos Pričminjo: 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieng 
Telefonas Lackawanna 4-2189

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. y

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

X-Spinduliai, Krauj’o ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų IŠmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

o

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

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

Sekmadieniais 9 A. M. iki P. M.

[ "M RR m rr mm O Mm KM rX MM MM i^M I^M t^M Mm 1

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Rep.

or^anizuoia proletaęus

Smirilaiiti Bomba Teatre
It;'1 I I Sįekmadįe 1 » • •j^JEyV YORK. ~'^eįkmadįe- 

nį pezinįa. kas. >padėjo , smir,- 
įdančia. bombą Glo.tye teatre, 
kur rodoma Jucįis iš Ąngljjps 
karaliaus Hen^ Aštunto zbit- 
kų. Tuojau^ .visos teatro du
rys. užsikimšo bėgančiais Jau-, 
kan nuo smarvės arba kokio 
pavojaus ’baimės,-^

Kaliniai Laimėjo Futbolo 
Kov?

Sing Sing kalėjimo, futboli
ninkai 26 punktais prieš 6 pe-| 
reitą sekmadienį supliekė City 

[Island atletų klitibo tynią.'Bet
9:30— Gertrude Niesen, Sorigs; Lu’,u j tai jau Tie pirmiėha, kad kali- 

McConnell, Comedienne,- Jones , . { 16.^.

Alta, 
Bari-

Orch.
10:30—News Bulletins

niai nuveikia laisvuosius‘fut
bolininkus./ • ' . > ’■ 1 1

K. Menkęliuniute 
operoje. ( ,r

Kuri yąięlips Santucci < rolę ; šioje 
Koncertas , atsibus nedėlioję, ,

10 Gruodžio (December) 
; Labor Lyceum Salėje '

949 W'Blpughby Ave. '
' Brooklyn, N. Y/

.-.f i. > i,; : ■; i ■ »"/ ' ■
’Koncertinėj programoj,1 apart pa

čios Menkeliuniutės, dalyvaus: i
Violet Tamkiutė, > Lillian Kava
liauskaitė, Adelė Valatkiutė, 
Amelija Miękūnaitė ir Franas
/ ' 1 Stankūnas 1

* Taipgi bus sulošta OPERA
CAVALLERIA’ RUSTICANA

• • .i

Operos .lošime dalyvaus:
K. Menkeliuniutė—rolėje Santucci 
Luiga Barbara—tenoras •— rolėje 

,. Turiddų ( •, .
Arturo D’Amico—baritonas—rolė

je Alfio ' 1
Isotta Odierna—mezzo sopranas 

polese Mammą Lucia ir Lola
Maestro Qddone Sommovigo—

$jieros ^lirėktoriūs.
Koncerto pianistai Petrovas.

PO PROGRAMAI ŠOKIAI
‘i ** į j ■ [ < ■ y i v ,
Ižangk ! 50c) 75c 1 ir $1.00 • ,

1 f it

PARDAVIMAI
PARSIDUODA barbernė, lietuviais 

apgyventoje vietoje 118 Union 
j Ave.1, Brooklyn, N. Y. Lietuvy s gali 

daryti gražų pragyvenimą. Kaina 
. labai žema. Vieta labąi tinkama.

$20.00 randa ir garu apšildoma vie- 
| ta. ■ 'L- • I

(275-277)

IŠRANDA VOJIMAI
• i!_____ )_ .' .. r / -

PARSIRANDAVOJA ■ i; n į š luotas 
kambarys, apšildoma’? ii* visada 

šiltas vanduo.' Kėiha gana* žeViia1. 
Ateikite vakarais tarp -7 ir 9 vlalan*- 
dų. • 27 Mesęrple,- St., Brooklyn, N.
Y., apartmentas 20

(275-277)
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai, raffčįa, .nuo $1.50 .ir arigš- 
čiau į savaitę; gani apiUldotni ir vi- 
suom kuom tinkami gyvenimui. Cze- 
rechowska, 223$ Kent rĄve.,j kampas' 
North lst 'St.,; Brooklyn; N.- Y. - 

(274-279)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

Dantų gydytojas
221 South 4th , Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką,
Valandos: nuo 9 'ryto 

f i s jįki 8 vai., vakare .< 
Penktadieniais ir šventadieniais 

< ' 'tik susitarus , ■ '

INCMATHEW P- SALLAS
7 ( B i g L A U S K A S ) 

G R & 8 O K ( U S 
UNDERTAKERS AftD EMBALMERS 

® 660 GRAND ST. 'BROOKLYN. N. Y.
MŪSų IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALiŲ, IR IŠ ČIA 
. PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 

--/‘I PAGALBAI AMBULANSINl. AUTGMOBILIU. 
® KURIUO PATARNAUJAM NUVILTI \ LIGONINĘ IR 
į ' PARVERTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
' MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS 1. MUS, O MES 
.. KUOGERIAUSIAI’PATARN AUSIM.

’ MŪSU‘RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

i

< t Į|l i PIRMAJAI

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki
K nuo* • iki

i kas dien, oeredoms ir subatoms 
7:10 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
1220 Avenue.J 

Kampas I. llrd fit




