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Roni 
grįžda

baltveidž'ių apsigynimo gru
pes prieš linčiavimą. Per-

technikinio progreso ir del 
liaudies geroves yra palai
kymas’ ir sudrūtinimas tai-

liganams žudyti nekaltus 
žmones be jokio pasiprieši-, 
nimo!

mėjus 
tu

/ nuoiiai uetroue,.uiana napiase^ i 
i Chicagoj ir Pittsburghe nuoširf j 

džiai padėjo.

DECATUR, Alabama.
Lapkričio 20 d.

tomą, kad d,

reikia į jų 
revoliucinis ' 
paskutinius

” atvažiavo Wil-♦

ją klasę ir pasižadėjo suvie
nyti milionus darbininkų 

a. — Skelbiama, kad kovai prieš linčiavimą ir 
.mas iš Amerikos d. —---------------------------------

ti darbininkų organizacijų 
konferencija 
linčą. 
legatai 
zacijų 
kliubų, 
ir t. t.
kė Lyga Kovai už Negrų
Teises. Atstovai buvo iš vi-1 dėt organizuoti negrų ir 
su Amerikos kampų.

Konferencija pasmerkė

Shanghai. — Nankingo 
valdžią skelbia, kad ji lai

mu šį prieš komunis- 
Raudonąją Armiją

KiangSi provincijoj. Kovo
je kritę 1,000 raudonarmie
čių, o 700 patekę nelaisvėn. 
Tuo tarpu Nankingo val
džios žuvę tik 200 kareivių.

Morris ■>. Kaliem

Jis kalbėjo per radio lapkričio 20 d. ir varde 
Sovietų Sąjungos liaudies sveikino 

Jungtinių Valstijų liaudį.
lininas kalbėjo per : radio “Aš esu įsitikinęs,
apie Amerikos pripažinimą' dabar, kuomet visi dirbtini 
Sovietų Sąjungos. Po visus užtvarai,, kurie stovėjo ant 
pasaulio kampus buvo jo kelio del pilno ir plataus

AmęrikosTrinijos halių- 
nas p 
tik u

'Ar U ‘įpUftuT
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KRISLAI, 
Išsimokinkime Dirbti? 
Draugų Entuziazmas. / 
Prieš Chuliganizmą. , 
Drg. MiDerio Maršrutas.

Rašo A. Bimba

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Per ištisas tris savaites buvau 
kelionėje. Šį sykį buvau nu
sprendęs pasidarbuoti delei Jau
nųjų Komunistų Lygos organo 
“The Young Worker.” Radau 
nepaprastai gražaus atsiliepimo 
iš pusės suaugusių ir jaunų 
draugų. Užteko draugams įro
dyti svarba mūsų jaunimo švie-. 
timo ir skaitytojui buvo nesunku! 
gauti. Mūsų pirmaeiliai jauJ 
nuoliai Detroite, .Grand Rapidse,

' Mes turime išmokti koru 
kretizuoti mūsų obalsius ii 
užsimojimus. Kiekvienas ma- 
sinis mitingas turėti] turė
ti aiškų tikslą ir tam tiks
lui turėtų būt sumobilizuo
tos visos spėkos. Už pavyzdį 
paimsime Chicagą. Prieš masi- 

, nį mitingą pasikalbėjau su 1__
West jaunuolių komiteto drau- 

\ gaiš ir sakiau, kad šiandien tu
rėsime smarkiai iškelti obalsį 

K už skaitytojus del “Young Wor-.
k’er.” Jie sutiko su pasiūlymu ir 
apsiėmė pasidarbuoti.

Buvo renkamos aukos paden
gimui lėšų ir surinkta virš še
šiolikos dolerių. Atrodė, kad) 
s u surinkusiuose darbininkuose 
nebeliko pinigij ir bus sunku su 
skaitytojais. Bet už prenume
ratas “Young Worker” tuojaus 
susirinkome dar virš devynioli- 

> kos dolerių. Daugelis draugu 
stebėjosi, kad taip "hesunkiai ir 
greitai gavome didelį glėbį preį 
numeratų del jaunuolių organo.
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! i Drg. Kalininas Sveikino Amerikos Liaudį per Radio ir Iš- 
, j reiškė Nuomonę, kad Pripažinimas Sovietu Sąjungos 

Sustiprins Progresą ir Taiką Pasaulyje ,»_ _
Pirmadienio vakare, lap

kričio 20 d., Sovietų Sąjun-
u Ros Liaudies Komisaru Ta- v . ...IlclSl-į ° I

Mid- rybos prezidentas drg. Ka-! kos tarpe tautų.

Tą patį patyriau kitose vie
tose. Pittsburghe, kur darbi! 
ninkai nesvietiškai suvarginti 
bedarbės, surinkome aukų pa
dengimui lėšų ir jaunuolių vei
kimui virš devynis dolerius ir 
dar gavome 23 skaitytojus del 
“Young Worker.” Tėvai ir mo
tinos suprato, kad 
vaikų rankas įdėti 
laikraštis ir dėjo 
centus tam tikslui.

Šioje kelionėje gavau labai 
gražiij įspūdžių iš mūsų drau
gų atsinešimo linkui mūsų jau
nuolių judėjimo. Susirūpinimas 
didelis. Draugai džiaugiasi pa
sisekimais to svarbaus judėji
mo.

Kai kur, tačiaus, draugai ne
moka kooperuoti su jaunuoliais. 
Pavyzdžiui, Grand Rapidse 
draugai sako: “Na, kad jaunuo
liai neateina ir neprašo mūsų 
talkos!” Nereikia lątrkti jaunuo
lių atėjimo ir prašymo talkos. 
Mums reikia eiti pas juos ir pa
dėt jiems darbuotis.

Grand Rapidso draugai nuta
rė sudaryti platų komitetą, su
sidedantį iš atstovų nuo visų 
organizacijų, delei budavojimo/ 
jaunuolių veikimo. Draugai/ 
tuojaus įvykinkite gyvenimai 
šitą svarbų nutarimą. Neptelfi- 
kite ant popieros.

Mikhail Kalinin

susisiekimo- tarpe mūsų 
dviejų didžių šalių liaudies, 

kuomet Pra^a^n^>—kad tas ne 
tik išeis ant naudos jųjų 
bendriems reikalams, bet 
taip pat ekondminiam ir 
kultūriniam žmonijos pro
gresui, ir sustiprinimui pa
saulinės taikos. ' - . •

“Aš tvirtai tikiu, kad da
bar prasidės nauja era vai
singam ir plačiam bendra
darbiavimui tarpe šių dvie- 

' jų tautų. < i . j
į’ i ‘ ’ — v

“Aš esu užtikrintas, kad 
chuliganams turėjo būt kailis pavyzdį didžiausio konst- tuo džiaugsmu, kurį; mes 
išpertas. Bolševikai negali da- ■ ruktyvio darbo./ Į trumpą jaučiame šioje valandoje, 
sileisti kad atėję į susirinkimą i Jaik jie savo įtemptomis Į dalijasi visam pasaulyje 

pastangomis pavertė musų kiekvienas, kuriam yra 
______Seniau tokiu chuli- šalį iš atsilikusios agrari- brangus žmonijos progresas 

ganizmu užsiimdavo sufanati- nes šalies į toli pažengusią ir taika tarpe tautų.”

kalba išnešiota. Jo prakal
ba skambėjo:
' “Šiuo momentu, 
tapo įsteigti normališki 
oficialiai santikiai tarpe 
mūsų dviejų valstybių, • aš 
varde Sovietų Sąjungos 
liaudies siunčiu širdingus 

St. Louiso įvykiai turėtų būti. sveikinimus Amerikos 
pamoka musų draugams visur.; T ... , ... ..
Trys metai atgal Chicagoje Prū-1 Valstijų hau-
seikos - Bhtkaus - Strazdo sut j džiai.
pjudyti žmonės^bandė išardyti ; «pGr ‘ paskutinius šeŠioli- 
masini mitinga baubimu, o Į, , n .
dabar užbaigė' St. Louise k£į met« S°v?et^ Sąjungos 
sumušdami mūsų draugus ma- j miestu ir kaimų darbinin- 
siniame susirinkime. Tiems; kai parodė, visam pasauliui

^vas mūsų pirmininkams ir kal
bėtojams. I

zuoti kunigų agentai, šiandien * industrinę šalį. Kaip tik 
Nu0 razbai- del tos priežasties mūsųsklokos lyderiai, 

ninku reikia gintis.
(Tąsa 5-tam pusi.)

darbininkai ir valstiečiai su 
.didžiausiu susidomėjimu ir 
su didžiausia atyda žiūri į 

Parlamento augštai pakilusio techniki-Madrid.
rinkimuose užmušta devyni nio progreso šalį, į Ameri- 
žmonės įvairiuose-susikirti-įkos Jungtines Valstijas.
anuose. i “Svarbiausia sąlyga del

IBerlyiu — Hitlerio val
džia suorganizavo specialę 
tarybą vedimui propagan
dos už dideles šeimynas. 
Ta pati taryba taip pat ves 
kovą prieš apsivedimus tar
pe vokiečių ir žydų. •

Pabaigoje Savaitės Litvino- Drg. Litvinovas Aplankė 
vas Apleis Ameriką 1

WASHINGTON. — Dar! WASHINGTON. — 
nėra tikrų žinių, bet numa- Draugas Litvinovas su vi- 
toma, kad d. Litvinovas su savo štabu aplankė Har- 
baigs savo misiją Ameriko- per’s Ferry kaimą, kuriame 
je ir apie pabaigą šios sa-1 garsusis John Brown gink- 
vaitės grįš į Maskvą. Pa- j lais badė pąliuosuoti neg- 
sitarimai su Amerikos vai- j rus 1860 metais. Ta karžy- 
džios viršininkais eina kas
dien. Kalbama apie greitą 
apsimainymą oficialiu at
stovu. Į Ameriką neužilgo 
pribus d. Trojanovskis, 'So
vietų atstovas, o į Maskvą 
išvyks ponas Bullitt, Ame- j kovotojas ir istorija jį il- 
rikos ambasodorius. | gai minės.

SCOTTSBORO JAUNUOLIAI JAU TEIS 
ME; JU GYVYBEI GRŪMOJA PAVOJUS; 
KU-KLUKS KLANAS SUSIMOBILIZAVęS

■ giška kova nepavyko. Žu- 
vo 18 kovotojų. O Brown į 
tapo suimtas, nuteistas mir- 
tin ir pakartas. Tai buvo 
išvakarėse civilio karo.

John Brown buvo tikras

Sučiuptas Teisme Žmogus su Revolveriu Kišeniuje, Kuris, 
Matomai, Norėjo Nudėti Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Advokatus

. tas einant į teismą su di- 
septyni dėlių revolveriu. Spėjama, 

Scottsboro jaunuoliai tapo kad jis buvo pasirengęs nu- 
atgabenti iš Birmingham į dėti advokatus laike argu- 
Decatur ir pastatyti prieš menfacijos teisme.
teisėją Callahan. Atmosfe- Tarptautinio Darbininkų 
ra labai įkaitus. Ku Klūks Apsigynimo advokatai rei- 
Klano ir visų reakcionierių t kalauja, kad jaunuolių teis- 

; nu-' mas būtų iškeltas iš Deca- 
į linčiavimui jaunuolių ir jų j tur. Nurodo pavojų jų gy- 

• Leibowitz ir vybei. Delei šito reikalavi- 
Jaunuoliai tapo mo ir jaunuoliai tapo atga

benti iš Birmingham, nes 
toks yra teismo formališ-

Masinė Kova, Streikai, Protestai, Reika- i linčiavimui jaunuolių i 

lavimaį tai Farmerių Atsakymas ValdžiaiiSH 1
—-------- . j atgabenti keturiuose auto-

Amerikos Žemės Artojai Gins Savo Reikalus; Jie Pasisakė j mobiliuose po keliolikos po-
už Suvienijimą Savo Spėkų su Miestų Proletariato Spe- llc^tu ginkluota apsauga, kūmas, 
komis prieš Bendrą Klasinį Priešą 
CHICAGO, Ill.—PasibaL 

gė Amerikos vargingųjų 
farmerių antroji nacionalė 
konferencija. Joje dalyva
vo netoli aštuoni šimtai at
stovų iš 39 valstijų ir at
stovavo apie šimtą tūkstan
čių narių, kurie priklauso 
įvairiose 58 farmerių orga> 
nizacijose.

Farmeriai nutarė griebtis 
masinės kovos, streikų ir 
demonstracijų prieš Roo- 
sevelto valdžios programą, 

'i kuri privedė farmerius prie 1 ti Wall Stryto valdžia.

New York. — Automobi
lių gamyba per paskutinę 
savaitę sumažėjo visais ke
turiais nuošimčiais. Pernai 
šiuo laiku gamyba ėjo 32 
nuoš. savo pajėgos, o šiemet 
eina tik 21 nuoš.

Madrid, Ispanija. — Par
lamento rinkimuose laimė
jo konservatoriai. Laukia
ma sugrąžinimo monarchi
jos. Prie konservatorių lai
mėjimo privedė socialistų 
ir republikonų viešpatavi
mas, kuris smaugė Ispani
jos darbininkus, o leido? mo- 
narchistams < organizuotis.

SHANGHAI. — Fukien 
provincijoj staiga įsikūrė 
nauja “nepriklausoma val
džia.” Chiang Kai-shekas 
sako, jog ta valdžia taip 
“kairi,” jog ji gali susivie
nyti su sovietine valdžia.

Tokyo. Japonijos val
džia vėl pasileido - medžioti 
komunistus, kad sunaikinus 
Komunistų Partiją. Iki Šiol 
suareštuota 1,696 žmonės ir 
kaltinami komunizmo sklei
dime. Pernai gi buvo sua
reštuota net 7,000 darbinin
kų, O betgi komunizmo ne
išnaikino.

bado ir bankroto.
Tarp kitų svarbių tari

mų, farmerių konferencija 
nutarė kovoti už panaikini
mą skolų, už tuoj autinę pi
niginę pašalpą, prieš atėmi
mą farmų, už paliuosavimą 
nuo. .taksi! ir t. t.

Farmerių k q n f e rencija 
pasisakė bendrai veikti ir 
kovoti su miestų darbinin
kais, nes visus lygiai smau
gia tie patys trustai, ta pa-

Ypatingai grūmoja pavo
jus advokatams, prieš ku- | sides tik lapkričio 27 d. 

i riuos reakcionieriai yra su-1 Apsigynimas pridavė tei- 
1 kurstę gaujas. Teisėjas i sėjui penkis šimtus afidavi- 
įsakė šerifui saugoti Leibo- tų, kurie parodo, kad Ku 
witz be jokio atleidimo. i Klūks Klanas rengiasi už
jaučiama, kad bus padary- j pulti laike teismo ant jau
tas užpuolimas ant jaunuo- šuolių ir jų advokatų. Bęt 
lių ir advokatų gyvybes, teisėjas Callahan kol kas 
Vienas žmogus tapo sučiup- i nekreipia į tai atydos.

New York. — Laivu “Ile 
de France 
helm JA. Kurtz, narys' So
vietų 
Komit 
tikrai^ biznio reikalais.

Organizuoti Darbininkai Kovos prieš liną; 
bus Organizac. Savęs Apsigynimo grupės 1 . . . .
Turi būt Sudarytas Bendras Frontas; Linčiavimui Turi būt 

Padarytas Galas
BALTIMORE, Md.—Per- \ persekiojimą negrų. Pri

eitą sekmadienį, lapkričio i imta rezoliucija už paliuo- 
19 d., čionaį įvyko labai pla-| savimą Scottsboro jaunuo- 

lių.
Konferencija išleido atsi

šaukimą į visus darbininkus 
ir darbininkes, šaukiant 
juos į bendrą frontą prieš 
linčą, prieš buržuazijos te
rorą.

Konferencija nutarė pra-

kovai prieš 
Dalyvavo 773 de- 
nuo 355. organi- 

— darbo unijų, 
pašalpinių draugijų 
Konferenciją sušau-

e to. Jis atvyko tam pįe^nįų valstijų valdančią- daug ilgai buvo leista chu-

. Nuo 12 iki 21 dienos kal- 
bes 2-ro Apskričio (Brook- 

Maršrutas į Rytus lyn) teritorijoje.
 *— Nuo 22 iki 29 d. gruo- 

, \--------- . Į ’ .. ..

- Drg. J. P. Milleris, “Vii- džio Connecticut valstijoje 
nies” administratorius, ku
ris buvo-Sovietų Sąjungo-

jėgė pasikelti į orą 
vienuolikos mylių 

(apie $8,000 pėdų). Tai reiš
kia, kad nesumušė rekordo 
Sovietų Sąjungos Raudono
sios Armijos baliūno, kuris 
išsikėlė į orą už dvylikos 
mylių.

Amęrikos armija bandė 
pasirodyti
Raudonoji Armija, bet ne
pasisekė.

geriau, negu

tyrė, kas ten dedasi, dabar 
atvažiuoja su prakalbų 
maršrutu į Rytus. Jis bus 
sekamose vietose:

Gruodžio
Md._

Gruodžio
ter, Pa.

• Gruodžio 
phia, Pa.

Gruodžio

8 d. Baltimore

9 dieną, Ches-

10 d., Philadel-

11 d. Trenton,

.(3-čio apskričio ribose).
Nuo 30 dienos gruodžio 

kalbės ALDLD 7-to Apskri
čio ribose. Taigi suminė
tų kolonijų draugai ir aps
kričių komitetai greitai im
kitės už darbo rengimui 
prakalbų. Apskričių komi
tetai patys paskirkite kolo
nijoms dienas.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius.

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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APŽVALGA
Iškeistųjų Lietuvos Politkali- 
niy Žodis - •

Vakar dienos “Laisvėje” 
tilpd d.! į V adąpalo; aprašy
mas! apie • sutikimą • 24 revo
liucionierių, atvykusių iš 
Kadno kalėjimo į Maskvą. 
Jie,; kaip žinia, buvo iškei
sti -ant keliolikos kunigų. 
Atvykę į darbininkų tėvy
nę, 24 kovotojai tuojau pa
darė sekamą bendrą pareiš
kimą: * [

Širdingai sveikinam Sovie
tą šalies darbo žmones, dar
bininkus ir kolchozninkus. So
vietų šalis ištraukė mus .iš fa
šistinės Lietuvos urvų. šis 
faktas dar kartą pabrėžia so
vietų šalies galybę, SSRS pro
letariato tarptautinį solidaru
mą.
f. Ilgus metus mes dirbom gi
lioj palėpėj. Iškentėm ne vie
nus metąs žiauraus fašistinio 
režimo kalėjimuose. Tačiaus 
mas augštai ir tvirtai išlaikėm 
tarptautinio komunizmo vėlia-
vą. *

Dirbdami palėpėj, sėdėda
mi' kalėjimuose, mes akylai 
sekėm Sovietų šalies socialis
tinę statybą ir jos. pasiseki
mus. šiandien ištraukti iš ka
lėjimų mes esam pasiryžę pe
tys į petį su visais darbo žmo
nėmis kovoti del socializmo 
pastatymo, o jeigu reikės—• 

•mes pasiruošę ir . su ginklu 
rankose ginti SSRS:—tarptau
tinio proletariato tėvynę. Kar
tu įmes pasiryžę visomis jėgo
mis padėti Lietuvos revoliu
ciniam judėjimui, kuris Lietu
vos Kompartijai vadovaujant 
sėkmingai žengia pirmyn.

Tegyvuoja SSRS — tarp
tautinės proletarinės revoliuci- 

♦ jos tvirtovė! Tegyvuoja ko
munizmas! Tegyvuoja LKP!

“Priekalo” No. 9-tas
i v Gavome “Priekalo” No. 

9-ta (už rugsėjo mėnesį). 
Kaip ir visi kiti, šis nume
ris' įvairus, turi trumpų, 
bet; daug ir įvairiais klau
simais/ straipsnių, literatū
ros’ kritikos, eilėraščių ir 

į apysąkaičių.
Ųraugai, įsigykit šį nu- 

merį “Priekalo” 'ir skaity- 
r' kiti

Buvo Iškalno Pasiruošę
Rašydamas apie jau mi

nėtas prūseikinių-streiklau- 
žių. suruoštas muštynes Sti 
Louise lietuvių darbininkų 
prakalbose, “Vilnies” repor
teris aiškina:

Prūseikiniai chuliganai iš
kalno buvo prisirengę prie 
muštynių ir ardymo d. Mille
rio prakalbų. Jie net bonds- 
maną atsivedė, jeigu kartais 
areštuotų kurį, kad tuojąus 
būtų įšbeluoti. Taip ir buvo. 
Kada areštavo, tai jų atsives
tas bondsmanas tuoj aus iš
ėmė ant" parankos, kuomet 
draugai Baltrušaitis turėjo 
būti po areštu.

Prakalbose A. Leponis ir 
Jurgis Bereiša visą laiką kė
lė suirutę. Kalbėtojui kal
bant vis dar jie nedryso pulti 
muštis, bet pertraukos laiku 
tie chuliganai puolėsi ant pit- 

mininko. Bereiša su Leponid 
puolėsi pirmiausia ant pirmi
ninko J. Baltrušaičio ir ant 
d. Millerio., Millerio akinius 
sudaužė ir veidą apdraskė.

V isa chuliganų saiką ' buyo 
organizuotą po , vadovyste Jb- 
no RatuširisKoJ Į Leponio ir 
Bereišos. Ratušinskas nešoko 
į muštynes, nes- jis turėjo ki
tus išbėluoti; jis buvo atsive
žęs atatinkamas popieras del 
išbelavimo.
Neįstabu, kad prūseiki- 

niai “planingai” buvo nusi
tarę^ pravesti tą chuliganiš
ką "darbą. Bet mums įsta
bu, kad mūsų draugai, žino
dami, jog chuliganų šaika 
nuo senai ten rengėsi pada
ryti užpuolimą, sėdėjo nu
leidę rankas. Reikėjo iš- 
anksto pagalvoti ir pasi
ruošti tinkamai nuo užpuo
likų apsiginti. Šis įvykis 
tebūva pamoka ateičiai.

Norwood, Mass., Žinios
Iš Streiko Lauko

Odos darbininkų vieningu
mas ir karingumas, yra pui
kus. Skaitlingai pikietuoja ir 
su' karingu ūpu. Sekmadienį 
ląikė niasinį streikerių ‘susi
rinkimą, išrinko streiko ko- 
initetą iš virš 50 darbin., į 
kurį įeina iš kiekvieno depart
ment© po vieną ir du darbi
ninku. Streikas yra vedamas 
suvienyto fronto programa. 
Tas viskas yra puiku. Dar
bininkai turi atydžiai sekti 
unijos vadų žygius, nes pas 
vadus yra gana pavojingų 
minčių, per daug pasitiki 
NRA leistom teisėm. Taipgi 
daug tikisi gero iš atsilanky
mo į streiko lauką Anna 
Weinstock, Valst. Darbo Biu
ro sekr., kurios misija yra ne
va sutaikinti darbininkus su 
kompanija darbininkų “nau
dai.” O čia tai ir yra pavo
jus, kada unijos vadai daug 
gero tikisi iš tos darbininkams 
nenaudingos panelės.

Kas gi yra ta panelė Anna 
Weinstock ? Tai yrą aiški 
streikų laužytoja, štai fak
tai : keletas mėnesių atgal 
ėjęs streikas -Providence— 
Pawtucket audėjų, p. Anna 
Weinstock nusiskubino į strei
ko lauką ir dėjo pastangas 
darbininkus sugrąžinti į dirb
tuves be laimėjimų, bet darbi
ninkai tai panelei pasakė: 
“važiuok, iš kur atvažiavai!”, 
ir* darbininkai streiką laimėjo 
tik per karingą ir masinę pi- 
kieto kovą. Einant streikui 
Lynn, Mass., ta panelė irgi 
bandė streikierius sutaikinti 
su darbdaviais, darbdavių 
naudai, bet ir Lynn’o darbi
ninkai, vadovystėj Anna Bur- 
lack, tą panelę prasivijo ir 
streiką laimėjo. Bostone 
šiaučių streiką ta panelė su
laužė, suvarydama darbinin
kas atgal į dirbtuvę, o tik 
prižadėdama darbininkų • rei
kalavimus išprašyti iš darbda
vių, kada darbininkai sugrįš 
į darbą, darbininkai tos paiše
lės paklausė ir sugrįžę prie 
darbo nieko nelaimėjo. Del 
to Norwoodo darbininkai ne
turim nieko gero tikėtis iš 
panelės Anna Weinstock,1 ku
rios misija yra pasitarnauti 
del darbdavių naudos. Dat- 

1 bininkai savo reikalavimus iš-

Džiaugiasi Dykaduonių Padaugėjimu
/■ ' ' X •

Apsimainius Sovietų Są
jungai su Lietuva*’būreliu 
politinių kalinių, Lietuvos 
kunigai netveria džiaugs
mu, tais keturiolika dyka
duonių kunigų, kuriuos So
vietų Sąjunga atidavė už 
porą • tuzinų darbininkų. 
Pilni kuniginiai laikraščiai 
visokių šūkavimų, visokių 
garbavojimų tų asmenų,— 
tiesiog kankiniais juos va
dina. Kunigai prispausdi
no šimtus tūkstančius jųjų 
paveikslų ir dar dviejų rū
šių: vienus su tais drabu
žiais,, kokius jie .dėvėjo, bu
bami* Sovietų 'Sąjungoj•• prie 
malkų kirtimo, ' kitūs—-jkū 
apvilktus juodais andaro- 
kais. ir atsuktais kaime
liais. Bruka tų kunigų at
vaizdus sumulkintiem žmo
nėm ne tik Kaune bei ki
tuose miestuose, bet juos 
tūkstančiais siunčia į pro
vincijas, į visas parapijas 
ir visur bruka žmonėm, lup 
darni gan brangiai. Daro 
kunigija puikų biznį, “su- 
šelpimui” tųjų “kankinių.”
Bet ką reiškia tas džiaug

smas Lietuvos biednuome-
nei, Lietuvos darbininkams 
bei valstiečiams? Reiškia, 
tai, kad šiuo sunkiu laiku 
ant jų sprando dasidėjo 
dar keturiolika žmonių 
mulkintojų, kuriem gar
džius valgius turi uždirbti 
ne kas kitas, taip darbinin
kai. Reikia žinot, kad ku
nigai ne bile kaip minta: 
jiem turi būt pirmos rūšies 
valgiai — mėsa . kasdien, 
sviestas, kiaušiniai; o. prie 
to vynas, degtinė ir kitokie 
gėrimėliai, be ko retas ku- 

įris kunigas apsieina Lietu
voj. Vietoj vieno kunigo, 
galima būtų išmaitinti ne
mažą bedarbio šeimyną.

O ką gero jie padarys 
Lietuvos žmonijai? Nagi 
tiek pat, kaip ir visi kuni
gai: mulkins tikinčius žmo- 
nelius, pasakos jiems apie 
peklos ir velnių baisumą, 
apie dievo mielaširdingu- 
mą, o labiausiai tai apie 
Sovietų Sąjungoj “baisų 
badą”, kurio dabar nėra ir 
tt. Jau. dabar darbininkų 
šalį vadina antru pragaru 
todėl, kad ten kunigėliam 
reikėjo malkas kapoti. Vie
toj atnešt kokią naudą, ’jie 
darys didelę žalą žmonijai, 
nes jie' palaikys žmonėse 
tikėjimiškus burtus, kad 
tųomi pačiu juos amžinai 
palaikius nuolankiais savo 
išnaudotojams.

• Gi išsiųsti iš Lietuvos ka
lėjimų 24 darbininkai, be 
abejonės, prisidės prie* dar
bininkų armijos, prie buda- 
vojimo socializmo didžiau
sioj pasaulyje šalyj; jų šei
mynos, maži vaikučiai augs 
ne po kunigų globa; jie ne-

i kovosim tik per masinį ir ka
ringą pikietayimą.

Visų arba ’didėlės didžiu
mos darbininkų yra širdinga 
simpatija del streikierių. Ir 
kitose dirbtuvėse dirbanti dar
bininkai fraširengę . visokiais 
būdais padėtį streikleriąms. 
Jei tik darbininkai atydžiai 
seks vadų žygius/ tai streikas 
bus.. laimėtas, nes darbininkai 
<veik šimtą nuošimčių streikuo
ja; skębų. gal yra kokis 2-ras 
nuošimtis* > bet. ir bąjgia 
piitietūotojaf sūiA'ikytii * '

Žvalgas. 

bus baidomi velniais ir die
vais, nebus jų jauni protai 
užnuodyti religiniais bur
tais, nebus mokinami visad 
nuolankaut prieš savo iš
naudotojus. Jie bus moki
nami darbininkų klasės su
pratimo; jiem bus nurody
ta, kas yra didžiausias dar
bininkų klasės priešas, ir 
kaip tą priešą sunaikint.ir 
padaryt laimingesnį gyve
nimą ant viso žemės, ka
muolio.

Reikia ' zinbt,' kad tie 
mainai1 buvo ’kur kas nely
gūs: už 1!4 kunigų1 Lietuva 
atidavė SdVietų Sąjungai 
24 darbininkus, neskaitant 
jų šeimynų. Mat fašisti
nei Lietuvos valdžiai vienas 
dykaduonis, kunigas veik 
du darbininku atstoja. Bet 
palyginkim vienų ir kitų 
naudą, kurią jie neš žmoni
jai.

P. š.

Įvairūs Dalykai
Kiek Pervažiuoja Tuneliu ir 

per Tiltą

Per Holland tunelį, kuris 
eina po Hudson upe ir su
jungia New Yorko miestą su 
Jersey City, per spalio mėne
sį automobilių pervažiavo 
966,952»; už pervažiavimą tu
neliu ima 50c. Taigi per 
vieną mėnesį veik pusę milio- 
no dolerių išrenka iš važiuo
jančių. Per visus praeitus 
metus per šį tunelį viso per
važiavo. 11,000,000 automobi
lių. . i 1 >, ■ '
Į ■ Per naująjį Washington til
tą, kuris eina skersai Hudson 
upę, per spalio mėnesį auto- 
hilių pervažiavo 525,832.
Vėl Nukalė Naują “Šventąjį”

Lapkričio 19 .. d. Vatikane 
“šventasis” tėvas’ turėjo “po
sėdį” su kardinolais ir kitais 
aųgštais bažnyčioj vyrais, ku
riame “visapusiai” ir plačiai 
svarstė gyvenimą tūlo zoko- 
ninko D. Giovanni Bosco, ku
ris jau gana senai miręs. Visi, 
kurie niekad nebuvo matę mi
nėto Dono Bosko, įrodinėjo, 
kad jis buvo šiur šventas. 
Vienbalsiai nubalsuota ap
skelbti jį šventuoju. Taigi 
kątalikai dabar turės dar vie
nu “šventuoju” daugiau “vi
sų šventų” litanijoj ir sakys: 
“Šventas Donai Boskai, mels
kis už mus.. . ”

Vis dar Mažina Kunigų 
Skaičių

Meksikos valdžia Queretaro 
provincijoj padarė patvarky
mą, kad ten gali būt tik vie
nas kunigas ant 30,000 gyven
tojų. Tai gana gražus pulkas 
avelių vienam piemeniui. Tik 
deja, šiandien Meksikos žmo- 
pęs jau nėra tokios. ’ avelės, 
kaip seniau buvo, ir. iš 30 tūk
stančių; pulko kun. nėra jau 
taip šilta vietelę. Dabar žmo
nės jau pradeda permatyt ku
nigų nereikalingumą ir nenau
dą jųjų gyvenimui. O seniau 
Meksiką, valdei kunigija; tikė
jimas ten labai } giliai. buvo 
įleidęs šaknisj O kadangi 
kunigija visuomet stodavo 
turčių išnaudotojų pusėn, ma
sės biednuomenės pradeda 
kratytis nuo savo “tėvelių.”

fe
Dabar minėto j provincijoj, 

kunigas, norėdamas užimt 
vietą, turi kreiptis prie vieti
nės valdžios del leidimo.

Sugavo ^Vejnią”

šį rudenį Lietuvoj, Onuškio 
apielinkėj, Trakų apskr,, gi
rioj apsigyveno “velnias,” ku
ris vakaro lAikū, kai - kkda ir 
dieną, perimdinėdavo ant/ke

lio praeivius ir išgąsdinęs api- 
plėšdavo. Labai daug mote
rų pergąsdino; viena, sako- 
rną, mirė nuo išgąsčio. Ku
rie jį matė, sako išrodė, kaip 
“tikras velnias”: su ragais, 
uodega; oda kailiu apaugus. 
Bet štai nesenai “velnias” ta
po sugautas. Sakoma, du po- 
licistai, apsirengę moteriškais 
rūbais, ėjo keliu, būk iš mies
telio su įvairiais pirkiniais; 
čia “velnias” ir persiėmė “mo
teris.” Nabagas baisią klaidą 
padarė.. .

Po sugavimui, policiją “vel
nią” ved 
rūbuose 
žmonėm.
Įėjime.

i

žiojo po kaimus jo
ir roae įbaidytiem

Dabar jis sėdi ka-
V / A. S.

Ko Tas Veda?Prie

t. Nesenai laikraščiai pranešė, 
kad Vokietijoj Hitleris ir Ita
lijoj Miussolini paskelbė ma
sinių apsivedimų vajų. Mat, 
šitiem kruviniem fašistam ro
dos, kad jų šalyse žmonės per- 
mažai “pladinasi.” Negana 
paskirtų dovanų tėvam, kurie 
užsigyvens didžiausias šeimy
nas (daugiausiai vaikų); ne
gana to, kad nevedėlius virš 
25 metų amžiaus kas kart 
vis apdeda didesniais’ mokes
čiais, dar sumanė skelbt apsi
vedimų vajus. Ir džiaugiasi 
fašistai patriotai, kad Vokie
tijoj vienoj vietoj ir ’ vienu 
kartu net 121 pora apsivedė: 

i o Italijoj—Romoj vienu kartu 
net 827 poros apsivedė. Veik 
tas pats yra. ir Japonijoj.

Kaip Japonijos militaristų, 
taip minėtų šalių fašistinių 
imperialistų yra vienas tiks
las—kuo daugiausiai kareivių 
priaugint ir griebt kitas šalis. 
Visi jų tikisi ąnksčįau ar vė
liau žudyt kitų šalių žmones 
ir savo žiotim ,apžiot silpnes
nes šalis.

P. š.

GR^AT JĘCK, N. Y.
Mūsų kolonijoj 1 lauko dar-i 

bai (“gardening”) jau aktu
aliai užsibaigė su rudens pra
džia. Gi žiema gana ilga 
priešais stovi. Ką reikės da
ryti tiem cįarbininkam, kurie 
ir vasaros laiku gaudavo tik 
šiek tiek užsidirbt? Gi dabar 
užstojo visuotina bedarbė.

į Nuolatinių bedarbių likimas 
jau senai yra blogoj finansi
nėj padėtyj. Ne vienas name
lio savininkas jau randasi ant 
kranto netekimo savo namo— 
gali būt paimti “morgičie- 
rių.” Gi tie, kurie randavo- 
ja, gali greit būt išmesti gat
vėn už negalėjimą randos už
simokėti. Tiesa, miesto pa- 
gelbos įstaiga neva rūpinasi Į 
bedarbiais, bet toli nuo to pa
tenkinimo/ nors ir prastam 
pragyvenimui.

Bedarbių Taryba pastaruo
ju laįku neparodo aktyvumo 
bedarbių vadovavime, kad iš
kovojus daugiau darbo ar pa
šalpos iš miestelio ponų. Da
bar gi, dirbau^ po vieną ar dvi 
dienas savaitėje, jokiu būdu 
negalima ne tik su šeimyna! 
pragyvent, bet nei pavieniui. I 
Už Bedarbių Tarybos neveik-, 
lumą kaltas yra kiekvienas 
bedarbis, kad leidžia savo tai
pe demoralizaciją ir savotiš
ką ambiciją varinėti, vietoj 
burtis, organizuotis, kad pa
daryti vieną stiprų kūną ir. 
solidaringą jėgą bedarbių ta
rybos. Tik tada miesto bedar
bių gelbėjimo įstaiga rokuosis 
su bedarbių reikalavimu.

Beimigruojant, bes idaugi- 
nant'lietuvių skaičiui Great 
Neck’e, jų politinis bei sriovi- 
nis sugyvenimas paaštrėjo. 
Tauto-klerikalai ir sklokinin- 
kai bando suburt savotiškas 
organizacijas, vienok jie tik 
trypia ant vietos, čia dirva 
permaža, i kad turėti;/i’r išlai
kyti daug organizacijų, todėl 
visoms prisieina silpnokai gy
vuoti.

Mūšų darbininkiškos orga
nizacijos bedarbės laiku fi
nansiniai sumenkėjo.' Bpt čia
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ne, vien; bedarbė tam kalta, 
bet ir ta padėtis, kad pasta
ruoju lai^u likom be paran
kios svetainės, kur būtų gali
ma turėti įvairius parengimus. 
O darbininkiška publika mū
sų parengimus lanko skaitlin
gai ir remia.

Choras Pirmyn dabar ren
gia vakarienę su programa ir 
šokiais. įvyks šeštadienį, 25 
d. lapkričio, Strauko svetainėj, 
139 Steamboat Rd., Great 
Neck. Prasidės 8 vai. vaka
re. šokiams grieš gera or
kestrą.

Choras Pirmyn užkviečia vi
sus atsilankyti ir paremti mū
sų pasiryžimus išlaikyti cho
rą, kad mūsų dainomis drąsin
tų darbininkus kovose už savo 
klasės reikalus.

Vienas Korespondentų.

HUDSON, MASS.

Lapkričio 17 d. įvyko pra
kalbos, kurias surengė LDS 
100 kuopa ir ALDLD 103 kp. 
Kalbėjo draugė S. Sasnauskie
nė. Ji aiškiai nurodinėjo, ką Į 
reiškia darbininkams ir kokią 
apgavystę atnešė jiems toji 
Roosevelto mėlynoji varna, ir 
kaip ji deda auksinius kiauši
nius visai buržuazijai; taipgi 
įurodė, kas privertė Ameri
kos ponus su Rooseveltu prie
šakyje pripažinti Sovietų Są
jungą. Taipgi kvietė visus 
prigulėt- prie darbininkiškų 
organizacijų ir ant vietos keli 
prisirašė. Aukų padengimui 
lėšų surinkta $3.68. Aukoju
sių vardai. , Po 25c: Ig La
zauskas, M. Arlauskienė,. J. 
Navičionis, G. Šidlauskas, S. 
Kukauskas, K. Urbonas, A. 
Sikorskis ir Sikorskienė.

Helen Sikorskiutė. padekla
mavo, kuri gavo gyvų rožių 
bukietuką. Ant pabaigos bu
vo duota keli klausimai, į ku
riuos kalbėtoji nuosekliai at
sakė ir viskas gražiai užsibai
gė.

Bet turiu pasakyt, kad li
pas mus ne visi lietuviai dar
bininkai lankė darbininkiš
kas prakalbas ir kitus paren
gimus. Yra daugelis tokių, 
kurie dar miega kunigijos ir 
religijos letargišku miegu ir 
šalinasi nuo progreso. Taipgi 
čia yra ir keletas buržuazijos 
uodegų fašistukų; yra nema
žai ir “naminėlės” naikintojų, 
kurie liuosu nuo darbo laiku 
tik ir slankioja nuo stubos į 
stubą. Ar kada nors tie žmo
nės išsigydys nuo tos ligos? 
Jųjų tarpe yra ir tokių, kurie 
save perstata viską žinančiais. 
Jau laikas tuos blogus įpro
čius pamest ir žengt su gyve
nimo progresu; pats dabarti
nis gyvenimas to reikalauja; 
jau laikas save pažint.

Visi, kaip vietiniai, taip ir 
iš apielinkių, darbininkai, ne
pamirškit dar šių dviejų daly
kų: 25 d. šio mėnesio, subatoj. 
L. P. Kliubas rengia labai 
skanią “turkey” vakarienę su 
šokiais,—visi atsilankykite. Gi 
2 d. gruodžio įvyks jaunuolių 
prakalbos L. P. Kliubo svetai
nėj, lietuvių ir anglų kalbose. 
Visi tėvai turite atsiVest savo 
sūnus ir dukteris; duokit jiem 
nors vieną progą išgirst dar
bininkiškas prakalbas, kad ir 
jie žinotų, kas jie esą, ir ku
riai klasei priklauso.

M. P.

Komunistai Supliekė Socia
listus Patersono Rinkimuose

PATERSON, N. J.—Ko- 
munistų Tarti jos kandida
tas į miesto majorus drau
gas Mąe Brown gavo 504 
bhlsus. Tuo tarpu Socia
listų Partijos kandidatas 
tūlas Christian surinko tik 
335 balsus.
r O 1931 metų rinkimuose 
už kpmunistus tebuvo pa- 
dijo^a l.QQ.b^lsu, s

Trečiadienis, Lapkr. 22,1933

ŠYPSENOS

—Dėkui, pons kapitone, 
jūs man išgelbėjote gyvas
tį-

—Kaip ir kokiu būdu?
—Na gi, jūs pasileido to 

bėgti, o aš paskui jus.

“Tėvų Kalte”
• Mokytojas (įėjęs į moky
klą ir matydamas nuteplio
tą labai bjaurų jo paveiks-/ 
lą)—Keno tai kaltė?

Vąikas—Tamstos tėvų.

Kapitalistiniame Teisme
Teisėjas—Vagie, kodėl tu 

paėmei smulkius .pinigus, o 
palikai skambius?

Vagis—Jau prašau nesi- 
bąrti, gana velnių gavau už 
tai nuo policisto, kuris buvo 
sargyboje, kada aš vogiau.

Pataisė Klaidą
Stepas — Tamsta, sako, 

kad tave išmetė iš lietuvio 
Dumbaricko karčiamos.

Baltrus— Tai neteisybė. 
Viena, tai buvo ne lietuvio, 
o lenko karčiama, o antra 
mane neišmetė, bet patsai 
nuvirtau nuo laiptų.

Kokis Skirtumas
Baltrus — Kokis skirtu

mas tarpe Rooseveltp ir ’ 
Hooverio ?

Jonas^—Hoove ris pareiš
kė, kad jis prieš algų nuka- 
pojimą ir prie jo buvo algos 
kapojamos, o Roose veltas 
pasisakė už algų pakėlimą, 
bet gyvenime darbininkai 
gauna tą pat.

Bobutė ir Anūkas
Vaikas (Sovietų Sąjungo

je)—Ar matai, kaip skra
joja orlaivis?

Bobutė—Jis neskrajoja; 
jį velniai nešioja.

Vaikas—Ar orlaivis turi 
sparnus ?

Bobutė—Ne, tai papras-:, 
tos drobynos.

Vaikas—Bet tu sakei,
kad angelai su sparnais.

. Bobutė—Taip, jie turi 
sparnus. •

Vaikas—O iš kur atsira
do orlaiviai?

Bobutė—Velniai juos suJ 
tvėrė.

Vaikas—Ne, mano tėvas 
dirba prie orlaivių garini
mo.

Treji Vaikai
Moteris ' (kuri būdama 

našlė ir vedusi • našlį)—Jo-j 
nai, kas ton viršuj per skan
dalas ?

Vyras—Nieko tokio, tavo 
vaikai ir mano vaikai, mū
sų vaikus muša, tai ir vis
kas.

Raudonas Pipiras.

Havaną, Kuba. — Kubos 
Komunistų Partija surengė 
skaitlingą demonstraciją,, 
kad /užprotestavus prieš 
sugrąžinimą į Kubą pono 
Welles, kaipo Amerikos at-, 
stovo. Tas reakcionierius 
gina Wall Stryto interesus.*
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štai kaip dabar stovi “Laisves” vajaus lenktyniuotojai ir veikėjai:

;nominį krizį. Kuo greičiautvarka.

P.

P.

Centro Pranešimai

F.

$150 METAMS IR $225 PUSEI METU
i

t

SEPTINTA

Jeigu tasai skundikas yra

J.
P.

O.
P.

veikti, kaip 
taip ir del

Kinderis, iš Am- 
rašo sekamai: 
kuopa nutarėme 

jaunuolių kuopą.

t

Visi dienraščio 
gaukime “Laisvei 
ni ir jauni, dirbkim visi.

ŠEŠTA

$10

TREČIA

$16
PENKTA

$12
ANTRA

$18
DEVINTA

$6

PIRMA

$20

Mūsų Parengimas Buvo 
Sėkmingas

Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Metų
skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 

’ 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai. Se

kimo suorganizuoti jaunuolių 
kuopą ir gauti naujų narių. 
Reikalingos blankos pasiųsta.

AŠTUNTA

$7

KETVIRTA

$14

K. Biliūnas, Detroit, Mich. .
K. Dunčius, McAdoo, Pa. . .
A. Ramanauskas,

Kiek turto sunaikins

“LAISVES” VAJININKAI

lei to esąs didelis pavojus na
riams.”

Užklausus,, ar tas skundo

F.
E.

zacijai, tai jisai elgiasi ne 
taip, kaip kad jam reikėtų 

Jeigu kas jam nėra

00. Tai niekad APLA isto
rijoj tiek turto nebuvo.

Jakar provincijas, apsvaigo I mento skyriaus viršininką ! Centrą 
tolimesniais g r O b i k i škais McKee pasiaiškinti. Nuėjus į' ei jas.

! McKee raštinę, jis ] 
klausinėti apie APLA stovį ir 
po kokia kaucija Centro vir

Lapkričio 14 buvome' pa- elgtis.

AUGŠCIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512
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Japonijos Imperializmas
Ant Moliniu Koiii* v

(Pabaiga)
Prie Užbaigos

Aišku, kad dar ne visa Ja
ponijos armija'; ir laivynas

šių. Netinkamumas viešpa
taujančios klasės išrišti kri- 
zio klausimą stumia ją į ka
ro politines avantiūras, ku
rios gali pamatiniai sukra-

poj mauji vadai, nauja dvasia čių turėjome gana gražų būn 
pas narius,—gražus narių su- relį, o kaip 'pagal tokiuos 
siklausymas ir bendras dar
bas, katras ką gali ir kiek ga
li, dirbą kp. naudai. Jeigu 
pas narius būs toks susiklau
symas ir nuotaika 
del savo kuopos, 
visos APLA labo, reikia tikė- už suteikimą veltui mums sve^ 
tis greitoj ateityj 
kilimo tos senosios 7-tos kp. 
garbės. Tad, draugai, prie 
darbo už gavimą daugiau 
naujų narių, kol įstojimas toks 
žemas.

Kaip . parengimo komisija, ' * « taip kiti kp. nariai ir net pa
šaliniai žmonės daug kuo pri
sidėjo su darbų, bet mūs gas-. 
padinės, suprantama dirbo 
daugiausia. ' Jomis buvo O. 
Sliekienė, V. Količienė ir Kau
lakienė.

Apie programos dalyvius 
daug nerašysiu, kad neužimti 
daug laikraštyje vietos; tik 
tiek pasakysiu: man rodos, jie 
visi gerai atliko savo užduotis, 
nors palyginamai laiko prisi
rengimui turėjo nedaug.

APLA 7-toST kuopos va- 
jininkas ir korespondentas,

J. D. Sliekas.

bus įvykinta progrąma prieš 
Sovietų Sąjungą, tuo ge
riau.”

Taip nachališkai ir atvirai 
rašo Japonijos imperialis
tas, ruošdamasis prie karo 
prieš darbininkų šalį. Gi 
drg. K. Vorošilov, vadas 
Raudonosios Armijos pa
reiškė:

“Sovietų Sąjungos taikos 
politika nereiškia atsisaky
mą nuo apsigynimo. Prie
šingai. Sovietų šalis nie
kam nepavelins įsigriauti į 
jos teritoriją, ardyti sociali- i 
stines įstaigas, mindžioti 
kolektyvius ūkius. Užtikri
nimu tam yra nuolatos tvir
tėjanti galia, ginkluotas sar
gas proletarinės valstybės 
—Raudonoji Armija...

“Mes turime pastatyti rei
kalus taip, kad būsimame: 
kare atsiekti pergalės “prie j 
mažai kraujo” ir tą karą i 
pernešti ant teritorijos ša
lies, kuri pirmoji pakels 
prieš mus kardą.”

Viso pasaulio revoliucinis 
proletariatas bus už Sovietų 
Sąjungą ir pagelbės atremti 
priešo atakas.

D. M. Šolomskas.
(Pagal “Pravdą”, No. 297-301)

sunkius laikus, tai labai ge
rai. širdingai tariame ačiū vi
siems atsilankiusiems j mūsų 
parengimą ir mus parėmusiem. 
Daugiausia, žinoma, reikia dė- 
kkvoti, tai L.M.D. draugystei

Japonijos i m p e r i alistai 
siekia prie karo avantiūros, 
Kamaica laikraštyje “Ni- 
chon” rašo:

“Be išrišimo sovietinio 
klausimo negali būti ir kal
bos apie sudarymą rojaus 
Mandžūrijoje. I š r i š i mas 
Mandžūųijos problemos pri
guli nuo išrišimo Sibiro pro
blemos. Jeigu Mandžūrija 
reiškia gyvenimą ar mirtį 
Japonijai, tai Rytinis Sibi
ras reiškia gyvenimą ar 
mirtį del Mandžurijos ir 
Mongolijos. Turėdama ne- 
prigulmingą Sibirą, Japoni
ja užtikrins sau pilną ekono
minę nepriklausomybę nuo 
viso pasaulio. Turint Man- 
džūriją, Mongoliją ir Sibirą, 
Japonija nieko nebijos, net 
jeigu ir visas pasaulis išsto
tų prieš ją... Gavus Sibirą, 
Japonija ant amžių ir amžių
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yra nusistatę prieš imperia- tyti Japonijos imperializmą, 
listus taip, kaip ir ne visi Jeigu Japonijos imperialis- 
darbininkai ir valstiečiai, tai išprovokuos karą prieš 
Dar daug yra sekančių pas- s vietų Sąjungą, tai tas rei

dui tuos, kas švytruoja kar- ^Kia jiems patiems galą. Vie- 
du ir provokuoja karą. Bet i ton imperialistinės Japoni- 
ieikia jau atžymėti tai, kas j jos—bus darbininkiška. Ja- 

L'ra, o tolimesnis Japonijos, ponijos . imperializmas yra 
|;ęs'mas karo prieš Chiniją,' ant molinių kojų ir jo švyt- 

ravimas kardu yra tik avan- 
•tiūrinė parodija. Ginklai, 
kurių ji prisigamino, reika- 

, lauja, kad juos paleistų 
! darban žmogaus rankos— 

-- —r-----------------— 'darbininkų ir valstiečių, o 
tiečių, bet ir studentų ir tie darbininkai ir valstiečiai 

• Smulkios buržuazijos vis badauja. Jie yra laikomi 
^daugiau kyla protestų balsų šuns vietoje. Jie negali eiti 
prieš karą ir vystomas akty-, įr galvas dėti už savo išnau- 
vis veikimas.------------------- • Jotojus, žinodami ir jausda-

. Karas jau dabar ant tam mi, kad Sovietų Sąjungoje 
tikro laipsnio iššaukė prie- į yra darbininkų ir valstiečių užmirš apie bedarbę ir eko- 
šingumus net viešpataujan
čių klasių logeryje, gi toli
mesni Japonijos imperialis
tų agresijos žingsniai, karo 
našta, .auganti taksai dar 
daugiau didins socialius ply
šius.

Logika stums Japonijos 
imperialistus prie naujų 
avantiūrų. Jie, užgrobdami. 
Mandžūriją, Jahol, Hobei ir Šaukti pas Apdraudos Depart-1 aišku, visados gali kreiptis į 

ir gauti visas informa- 
Centro knygos delei 

pradėjo ' APLA narių visados atdaros.
• Organe “Laisvėj” viskas tei-
• singai raportuojama, Niekas 

Viską plačiai paaiš- nieko neslepia. Tai kam dar
kinus, tada jis parodo iš “Lais-įsu > tokiais skundais eiti? 
vės” vertimus ir pareiškia: j Kokia iš to ■’nauda organizaci- 

“Čia lankėsi vienas jūsų or-i jai ir nariams?
ganizacijos narys ir pridavė i Sutvirtinimui pašeipos fon. 
man . Laisvės kopijas irido tasai skundikas turStu da. 
taipgi verUmą. Jisai sakės, l..yti taj kaip kad dar0 dau. 
kad APLA finansiniai smun- į geHs ApLA Ioja]jų narių kuJ 

iriems rūpi organizacijos gero
vė. Raginti narius laiku mo
kėti mokesčius, prižiūrėti ser- 

., . v . gančius', kad delei menknie-pridavėjas yra negavęs Pasel-iRio nętrauktų daug pašelpos, 
pos McKee atsakė, jogei 1>-1taipgi'darbuotis gavimui nau- 
sai dabar nesirgęs ir todėl j jų narįų Qt> tai vaigtai de.

Pa‘ lei pašelpos fondo ir visos or
ganizacijos tvirtinimo.

kaip ji rengiasi prie 
“didelio karo”, neišvengia
mai išblaškys patriotinį kar
utį ir pas tuos, kas dar yra 
jo apimti. Jau dabar ne 
vien tarpe darbininkų, vals-

planais.
Japonijoje ekonomijos sri- 

tyje priešingumas: šiemet gininkai. 
gerai užderėjo ryžiaį dvaiv 

b poniai ir pirkliai turi susi
ję verįę 15,000,000 kokų ryžių. 

Jų -kainos labai nupuolė. 
Sandėliai lūžta nuo pertek
liaus, pūva ryžiai, gi darbi
ninkų masės miestuose ir pašelpų neišmokanti ir de- 
valstiečių sodžiuose badau
ja, o karo ministeris gene
rolas Araki sako: “Lai neuž- 

1 tenka ryžių, valgysime ma
žai jų. Gyvensime ir taip.

* Senovėje kučė (tarnas feo
dalo) gerai gyveno, valgy
damas ryžius ir gerdamas 
arbatą. Dabar profesorius 
Fitika Kandzo valgo tik 
kartą į dieną ir gerai dirbo. 
Galima gyventi ir tuom van
deniu, kuriame virė ryžiai.” 

Tai tokį receptą pasiūlo 
t karo avantūristas Araki 

badaujantiems J a p o n i jos sai pareiškė, jogei vislth 
darbininkam ir valstiečiam! rai ir nėra 
Bet jis užmiršta, kad 15-ka, tyrinėti.
metų atgal iš 47 Japonijos Skundikas pusėtinai pasi- 
prefektūrų sukilimai buvo vėlavo. Pašelpos fondas buvo1 . -v _ _ . -----kokie

trys mėnesiai* tam atgal. Per- 
uitasis Seimas betgi padarė 
tinkamus žingsnius sutvirtini
mui to fondo ir tuojaus po 
seimo fondas pradėjo gerėti, 
šiuo laiku to fondo nedatek- 
lius yra sumažėjęs apie $1.- 
500.00. Su sausio 1 Centras 
pasirengęs visiems pašelpas 
išmokėti ir savo žodį pilnai 
išpildys.

Abelnai imant visus fondus, 
tai šiuo laiku APLA finansi
niai stovi geriau negu bile ka- 

. x šių metų raportas, .* ma- 
• noma, rodys šimtą nuošimčių

* sai dabar nesirgęs i. ___
jam nereikalinga esanti p- 
šelpa, bet jis esąs susirūpinęs 
kitais nariais, kad jie gautų 
pašelpą ir kad Centro virši
ninkai nepadarytų kokios nors į 
žulikystės.

APLA 55 kp. iždininkė 
Alice Kerčinskiutė iš Wash
ington, Pa., rašo:

“APLA 55* kuopa turės va
karienę gruodžio 2 delei šios 
organizacijos naudos. Jūs 
kviečiamas atvykti iri taipgi 
atsivežti jaunuolių muzikan
tų. Šiame’ parengime bus ir 
jaunuolių ir tada bandysime 
suorganizuoti jaunuolių kuo
pą. Tuojaus atsakyk, nes 
mes norime žinot ar turėsime 
muziką delei šio parengimo ir 
ar pats atvažiuosi.”

Tai ir pastangos gauti nau
jų narių ir organizuoti jaunuo
lių kuopą. Mes dėsime pas
tangas išpildyti Washingtono 
draugų pageidavimą. Linkė- 
jam jiems geriausio pasiseki
mo.

Tasai skundas virgi' pasiro
dė nepamatuotas. Kuomet 
Apdraudos Departmento vir
šininkas išklausė raporto, ji- 

, . ls ge-
reikalo daugiau

buvo apėmę del ryžių sto- įabai prastoj padėtyj 
kos trisdešimts šešias pre

fektu ras, kas apėmė ’__
miestus. Gi dabar daugiau

^parako sukilimui.
Dabartinė Japonijos pa

dėtis: augimas ir plėtima- 
*sis bado ir vargo sodžiuje 
yra grūmojantis apsireiški
mas ir siūlijantis politinius 
perversmus. Net amerikinis 
žurnalas “China Weekly Re
Hue” rašo: “Dabartinė poli-

Skundai ir teismai organiza- 
I cijai kenkia. Kas tokius bū
dus naudoja, pasirodo esąs 
APLA kenkėjas, o ne tvirtin
to jas.
APLA 2 kp. teismas? O tas 
turtas buvo gana sunkiai už
dirbtas. Visi dirbo, kad APL 
A 2 kuopa gerai finansiniai 
stovėtų, o dabar dalis tu, ku- 

(rie darbavos delei APLA 2 
. ! kuopos, patraukė teisman tą 
*'i kuopą ir visą organizaciją. Qt, 

tai kur žalingas žygis.
Tie nariai, kuriems rūpi or

ganizacijos gerovė, mokėjo iki 
šiol ginti savo organizaciją 
nuo įvairių priešų, mokės ir 
ateityje ją apsaugoti ir su
tvirtinti.

APLA 53 kuopa gavo vieną 
naują narį. Kol kas gavo nau
jų narių tiktai 7, 12, 50 ir 53 - 
kuopos. Ką daro kitos kuo
pos? Ar jos miega? Jeigu 
miega, tai laįkas pabusti ir | 
stoti darban. Laukiame dau
giau aplikacijų.

Draugai, rašykite į savo or
ganą apie kuopų veikimą. 
Jeigu yra apsileidimo, tuo
jaus viešai reikia iškelti ir nu
rodyti žalingos ydos. Visiems 
reikia bendrai dirbti organiza
cijos tvirtinimui.

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sekr.

tinę ir ekonominė Japonijos Ida'
kpadėtis labai kritiška, prie g^antijos^kiektienam

kurios viskas yra galimas.” nariui, ko reikalauja Apdrau- 
Politiniai įvykiai Japoni- dos Departments. šiuo laiku 

joje vystosi labai greitai. APLA turi turto arti $25,000.- 
Kova karinės-fašistinės gru-(™ 
pės ir jos galia' atspindi 
kreivame veidrodyje, situa
cijoje augančių klasinių mū-. gero velijantis APLA organL

žymaus pa- tainės, jeigu būtų reikėję mo
kėti už svetaines, greičiausia 
mums nieko nebūtų likę.' Prie 
L.M.D., mes turėjom ir ma
žesnių mūsų rėmėjų; rengi- 

• i mo komisija sakė gavo po 
! $1.00 aukų nuo Mrs. Leliūšie- 
; nės, Mrs. Kaulakienės ir J. 
; Maskeliūno. O M. Budnikas 

12 d. lapkričio atsibuvo mū- aukavo antį, kurią irgi paver
st] vakarienė ir teatras. Sve- tėm į pinigus.

RAUDONAI LENTA

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa . . 
ALDLD 11 Kp., Worcester, Mass.
H. Žukienė, Binghamton, N. Y. . .
P. Bokas, Waterbury, Conn..............
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. ............
M. Burauskienė, Waterbury, Conn 
M. .Skučas, Newark, N. J............
A. Bimba, Brooklyn, N. Y...........
M. Duobinis, Newark, N. J............

Girniene, Binghamton, N. Y. 
Greiviškis, Hudson, Mass. . . . 
Krance, Bridgewater, Mass. 
J. Martinkus, Bellevue, Pa. . .
Šimaitis, Montello, Mass. . . 

Žirgulis, Rochester, N. Y. ...
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. ...
S. Puidokas. Rumford, Me. . . . 
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass. 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. ...
A. Klimas, Hartford/ Conn. . . 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 
M. Galeckienė, Philadelphia^ Pa 
S. Petkienė, Great Neck, N. Y..
B. Ligmalis, Detroit, Mich. . .
M. Guoba, Toronto, Ont..............
A. Račkauskas,' Girardville, Pa.
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa* . . . 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa.
A. Lipčius, Chester, Pa, ....... 
R. Jarvis, Plymouth, Pa.’ ..... 
J. .Vasiliauskas, Detroit, Mich. . .
B. Fulton, Brooklyn, N. Y. .....
I. Karlonas, Yonkers, N. Y. .... 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. . . 
M. Krasauskiene, Milford, Mass.
V. Smalstienė, Detroit, Mich. ....... 3 
A. Lideikiene, Great Neck, N* Y...........3
— Buslevičius, Paterson, N. J................3

Sklariene, Cleveland, Ohio.. ......3 
Adams, Grand Rapids. Mich............... 3
P. Miller, Chicago, Ill..........................3
Rudmin, New Haven, Conn................3
Urban, Detroit, Mich.......................... 3

Saulcnas, Haverhill, Mass.................... 3
Rušinskienė, Minersville, Pa. ... 3

J. Raulinaitis, Cleveland, Ohio.......... 2
P. Karpich, Lynn, Mass.................. 2
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.................. 2
E. 'Cibulskienė, Nanticoke, Pa................. 2
J. Katilius, Bridgewater, Mass..................2
G. Stasiukaitis, Grandwood, N. J...........2
A. Lukąitis, Bayonne, N* J...................... 2
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash................2
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill.............2
P. Paul, Arnold, Pa...................................... 2
J. Balsys, Baltimore, Md............................. 2
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N.Y. ... 2 
A. Yakštys, Detroit, Mich..........................2

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

Philadelphia, Pa. . 2

APLA* 12 k p. finansų sek
retorius J. 
bridge, Pa.

'‘Mes 12 
organizuoti
Ar mums tas pavyks, ar ne, 
ateitis parodys. Bet bandysi
me. Taigi} prašome, draugo 
prisiųsti įstojimo blankų ne 
vėliau kaip iki lapkr. 19 d., 
nes ta dieną yra šaukiami jau
nuoliai.”

Toji kuopa jau prisiuntė du 
suaugusius naujus narius ir 
dabar bando organizuoti jau
nuolių kuopą. Ot, toks dar
bas—tai tvirtinimas organiza
cijos. L'inkėjame gero pasise-

APLA 7-ta Kp. Eina Pirmyn
Teko patirtį, kad sekan

čiam 7-tos kuopos susirinkime 
vėl bus naujų kandidatų į 
kuopą. ' Tai gerai, 7-ta kuo^ 
pa kadaisia buvo garsi kaip 
savo narių daugumu, taip ir 
kitais darbais, iki garsiojo sa
vo teismo su centru. Po teis
mo, "kuomet grabus kuopos 
turtas buvo išeikvotas, ištakš- 
kytas, kurio teko visiem bu
vusiom kp. “didvyriams,” įva
rė kuopą iki ausų į skolas, 
visi minimi “didvyriai” iš so- 
cial-sandariečių abazėlio iš 
kuopos išlakstė ir šaipyda- 
miesi laukė, kada APLA 7-ta 
kp. pakriks.

Apsiriko tie “didvyriai.” 
Jiems išlakscius, atsirado kuo-

34 
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Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y..............
A. Šliekis, Gardner, Mass...................
J. Cheponis, Montreal, Can.................
J. Adomaitis, Monangahela, Pa. . . . 
J. Daubaras, Athol, Mass*..................
J. Gaidis, Maynard, Mass........... ............
S. Wallace, Kenosha, Wis.
J. Moskąitis, Spring Valley, 111. . . 
A. J. Pranaitis, Camden, bj. J............

, J. Žilinskas, Lewistone, Me.................
S. Misevičius, Gardner, Mass...............
A. Kupčiūnas. Phila, Pa*...................
J. Chinski, O’Falon, Ill....................... • •
Baltrūnas, Brooklyn, N. Y......................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J..................
V. Straževičius Toronto, Ont.
A. Pavilionis, Sutton, Mass...................
G. Kardauskas, Linden, N. J..............
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass. . 
J. Žeinius, Montreal, Can....................
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. ... 
P. Kazakavičius, Newark, N. J...........
S, Pieteris, Wilkes Barre, Pa..........
F. Navardauskas, Philadelphia. Pa. 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa. . . 
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill...................
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa.................
A. Griškevičius, Providence, R. I. . . .
O. Butėnienė, Lawrence, Mass..............
A. Depsis, Detroit, Mich.........................
S. Urban, Salerrt^Mass...............................
D. P. Lekavičius, Findleyville, Pa. . . 
J. Jamison, Livingston, N. J.................

Prūsas, Los Angeles, Cal.................
F. Madison, Youngstown, O* ...............
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y. • •............
S. Paulenka, Lowell, Mass..........................
Wm. Trainis, Royalton, Ill............ * • . •
J< Čelkis, Montreal, Can...........................
J. Valukonis, Eddystone, Pa...................
M. Biliūnas, Chicago, Ill........................... ..
J. K. Stukas. So. Boston, Mass.......
B. Tamašauskas, W. Roxbury, Mass.. .
C. Mugianiene, Oakland, Cal...................
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. . . .
Z. Remeikienė, Detroit, Mich................
M. Krasnickienė, Waterbury, Conn.
C. Šarka, Cambridge,- Mass....................
S. Šukienė, So. Boston; Mass...................
B. Tamašauskas, W. Roxbury, Mass. .
K. Stukas, So. Boston, Mass....................
J. K. Rudzinskas, Hartford, Conn. . . . 
A. Byrąs, Toronto, Ont. ......................
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Kaip Gyvena Bedarbės Khs Reikia Skaityt?

verkiau ir pradėjau eiti, bet jis užrakino

Paverkus ir pakovojus, aš. užmigau. Ka-
imti nuodų ir suardyti jį. Pardavinėji- j a® prabudau, tai jau mes buvome ant i rastis, ir šio vajaus -metu kiek- Prie žieminio

Mėtinė 
pusei 

Gi, naujiems

Ketvirtas Puslapis
Trečiadienis, Lapkr. 22,193S

Merginos New Yorke
1 " . ■■^—-,^7.— KURŠĖNŲ STUDENTAS ... ; ------

savo pabėgusios žmonos; mažai kalbėda
mas, jis paėmė mane į laivą. Kada aš pa
mačiau jo žmoną kabinę, norėjau tuojau

? apleisti tą vietą. Jis pasiūlė man 50 dol. į
I mėnesį, valgį ir kambarį. Aš noriu dirbti,.lelis-

(Tąsa)

SIDNEY HANAAN
Aš buvau vienui viena ne tik New Yorke;

aš buvau vienatvėj gyvendama visur. Aš: 
nežinau savo giminių. Aš atvykau į šį did-l „ o .

v. J nes esu alkana. Bet ta moteriške buvo ne
įmesti, kada buvau 14 metu amžiaus. Nuo> - T- K '*i 1 v x ., v . irege. Ji buvo susilenkus, maža moteris,
to laiko as turėjau 50 darbų. As turėjau - - -
dažnai gyventi vien keptais šabalbonais mjrties 
(beans), kava ir “keikais.” Kartais aš ne- 
turėdavau nei tų dalykų. Aš žinau viską esu benamė/neleidp minę?iš*laiv^

kuri taipgi sir^o vėžiu ir palengva ėjo prie 
Aš sakiau jam, aš nenoriu to dar;

Bet kapitonas, suprasdamas, jog aš

apie visokius šelpimo biurus. Ir aš laikau , 
juos paniekoj. Jie nedąro gero benamėm mane į. kabiną
na^ųginom. Aš žinau, ką reiškia būti vie
natvėj, pardavinėti savo kūną arba pa-

i
Dabar yra vajus už mūsų I už vokišką! Sužinosi mane! Ar 

dienraštį a “Laisvę”.
prenumerata tik $5.00 
metų—-$2.59.
skaitytojams nupiginta*, metinė 
iki $4.50, o pusei metų—2.25. 
Tai jau pigiau negali būti. 
Brooklyne brangiau $2.00, nes 
čionai reikia ant kiekvienos, Marš!” 
kopijos dėti vieno cento ženk-1 Tai tik vienas vaizdas, ot jų

. šio vajaus metu “Lais- knygoje yra daug.

tu žinai, kad aš ant mirties ei
nu?!

Pijavkinas sujudo ir greitai 
pribėgo prie dešiniojo sparno iš
rikiuotos kuopos.

—Na, jūs du, patys kraštuti
niai; duokite po dešimts jam!

ve'' privalo gauti mažiausiai 
1,000 naujų skaitytojų, kad ga
lėtume ir toliaus taip pigiai 
laikraštį duoti savo skaityto
jams.

Už taip mažą mokestį, per 
visus metus, kiekvieną dieną 
ateina į jūsų namus dienraštis, 
teikiantis iš viso pasaulio ži
nias. i “Laisvė” greitai jas pa
duoda ir visada teisingai.
“Laisvė” yra jūsų pačių laik-

unn huvuu 11 ouaiuyia jį. 1 cii uu. vniuji- — ~ 1----------------------
mas savęs reiškia tiek pat, kaip saužudys-, tkntiko vandenyno; plaukėme į Angliją, 
tę. Ir dabar aš, 21 metų amžiaus, esu su'Aš nusitariau daryti viską gerai. Bet visą 

laiką aš žiūrėjau į tą moteriškę. Laivas 
transportavo gyvulius. Senis kapitonas vi
sur augštino mane ir siūlė geras propozi
cijas. Vis viena aš nusprendžiau, pabėgti Duodame" vieną “i_____
iš laivo Londone ir jieškoti pagelbos poli- taro J. J. Kaškiaučiaus knyką 
cijoj. Londone tas pats, kaip ir New Yor
ke: sėdėjau miesto sodnuose ant suolelių iriJE IR NELAIMĖJE”.

1 • 1 • • -i — . -• , • » / zvi*■ 1-1 n 0? 1 /Yn

no sienose, persilieja; ir Smol- 
naš kunkuliuoja.

Seniau čia buvo tyla. Sportiš
kai vaikštinėjo poniutės, apsia- 
vusios batukais ant augštų kur- 
kų, tankiai mindamos bėgiojo 
trepais dukrelės tų, kurių da
bar viešpatavimas sugriautas, 
retkarčiais kaip plaukiojo išdi
dūs ąeniai—ministerial, jų tėvai 
ir kiti “žmonės”, išlėto vedžio
dami švininėmis akimis.

O dabar—didelis sujudimas. 
Po juodais uždangais kariška 
komanda pakeičia vieną sargybą 
kita. Koridoriais tankiomis, 
pilkomis sriovėmis, užsigrūdę, j 
plaukia sargybiniai, kareiviai, į 
jūreiviai, komandieriai, darbi- i 
ninkai ir raudongvardiečiai. Su
šalęs jūreivis, su kudlota kepu
re, ant virvukės traukia, kaip 
šuniuką, kulkasvaidį. Nuo 
kvėpavimo ir garo sušilusių 
žmonių kūnų aptrauktos palu
bėse elektros lemputės. Neša 
patronus, kulkas, granatas.

—Draugai! 
Palociaus!

—Į ataką ant korniloviškos ’ w. Broadway, 
valdžios!

—šalin Kerenskis!”
Kas užsisakys “Laisvę” me

tams laiko, tas gaus vieną iš šių 
knygų veltui. “Pirmoji Pagal
ba Ligoje ir Nelaimėje,'” reika
linga turėti apsaugojimui savo 
sveikatos. “Karas Lietuvoje”, 
dabai naudinga ir interesinga 
apysaka ir verta perskaityti 
kiekvienam ir kiekvienai darbi
ninkams.

Mūsų platintojai, kurie užra
šinėja “Laisvę”, galr parsi
traukti knygų, kad užrašinėjant 
ją, turėti ant rankų ir galėtu
mėte duoti skaitytojams, kaip 
tik užsirašo.

miteto ir dar kurie nemokėję už 
šiuos metus, malonėkite pasimokėti.

J ’ , , Sekr.
’ (276-277) <

N> S. PITTSBURGH, PA?
ALDLD 87 kp. ir LDSA 60 kp. su

sirinkimas įvyks sekmadienį, lapkr. 
26 d., LDK 1335 Medley St., N. S. 
Bus balsavimas Centro Komiteto ir 
kiti svarbūs reikalai apkalbėta. Ma
lonėkite visi dalyvauti ir atsivesti 
naujų narių prirašyt. Prasidės 2:00 
vai. po piet.

Sekr. P. A. Bernotas.
(276-277)

■V i

I- TORONTO, ONT.
ALDLD 162 kuopos mėrt. susirin

kimas atsibus lapkr. 26 d., 2 vai.
i po pietų, (sekmadienyje) Lietuvių 
j svetainėje, 382 Queen St. W. Visi 
i ALDLD ir LDSA nariai būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu- 
rime visą eilę svarbių klausimą, kas * 
būtina pareiga kiekvieno nario a 
jų draugijų prisidėti apsvarstyti bū 
tiniausius darbininkų reikalus.

Draug. Kuopos Valdyba.
(276-277

I
1Karo Baisybės

Skaitant tą knygą, tartum 
patsai dalyvauji karo lauke ir 
savo akimis matai naikinimo 
vaizdus. Aprašyta, kokioje pa
dėtyje buvo Rusijos caro armi
joje' kareiviai ir koki jų santi- 
kiai su Lietuvos žmonėmis ir sa
vo komatidieriais.

“—Oh! Bum! Zyyyk!—-ap
kurtino mus sprogimas mestos 
bombos iš vokiečių apkasų. Iš 
nuogąstos atsidūriau po kojomis 
čeremisovo. Ausyse skambėjo, 
kaip varpeliai. O širdis, tar
tum nuplikyta, tankiai plakė. 
Atsipeikėjęs gėdijausi pažiūrė
ti į veidą visai ramaus čeremi
sovo, kuris stovėjo savo vietoje 
ir biskį šypsojosi.

—Ką, nusigandai? štai kaip 
vokiečiai pavaišina mus! Einam, 
pažiūrėti į apkasus; taip ir pa
taikė, niekšas—girdi dejuoja?...

—š-š-š-š! Bak Bbb-a-ah!
Bum! Baa-ah!
—šššš-ššš-ššš! Baaa-ah! Baaa- 
ah! Bum! Bum!

Tartum kapus, apkasdinėja 
vokiečių kulkos mūsų apkasus. 
O apkasai pilni žmonių, sužeis
tų ir mirusių. Aš guliu kniūps
čias ant dugno apkaso su užtai
sytu šautuvu ir laukiu mirties. 
Po mano galva keno tai kojos 
suplyšusiuose batuose. Ant mū
sų nugarų krinta nuo kulkų 
sprogimo žemės gabalai ir kar
tais nedideli akmenai.

—Viešpatie, susimylėk, išgel
bėk, dangaus karaliene.. . Dan
gaus'karaliene, susimylėk! Vieš
patie išgelbėk mane griešninką! 
—kužda kareiviai.

—Broleliai, mirštu, gelbėki
te. .. Ohhh! Mirštu... tarpe 
kulkų sprogimų girdisi kareivio 
balsas.

—ž-ž-ž-ž-ž!—įsmigo visai ne
toli skeveldra kulkos į apkaso 
kraštą. Guliu užmerkęs akis, 
apverstas žemėmis, galvoje min
tis: dabar užmuš arba gyvą ap
vers žemėmis. Tas meldžiasi, o 
aš ne, bet man blogiau jau ne
bus.”

Kareiviai Sukyla
Trūko darbininkų, valstiečių 

ir kareivių kantrybė ir jie suki
lo prieš carizmą. Caro valdžia, 
kuri buvo viena iš žiauriausių ir 
labiausiai smaugiančių darbo 
žmones, nuversta. Buržuazija, 
dvarponi j a su menševikais suda
rė savo valdžią ir ant toliaus 
bandė išnaudoti Rusijos ddrbi- 
ninkus ir valstiečius. Bet ir 
prieš juos sukilo kareiviai karo

2

SO. BOSTON, MASS, f 
Marguminų Vakaras

Rengia LDSA 13 kp., marguminų 
vakarą, kuris įvyks 26 d. lapkričio 
(Nov.). Prasidės 7 vai. vakare, Lįe-* 
tuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 376 

Pati publika galės 
] išpildyti programą. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus at
silankyti, nes užtikriname, kad ga
lėsite linksmai vakarą praleisti. -ų 
Įžanga veltui.

Rengimo Komisija.
(276-278)

■

šio miesto visokiais patyrimais. Gyveni
mas—kas? Niekas. Tuščias. Bet aš noriu 
gyventi. Kodėl, aš nežinau. Kartais aš 
žiūriu į kitas merginas ir vaikinus ir mąs
tau, kaip yra jie laimingi, nes turi namus, 
brolius, seseris ir gimines, o aš iki šešių 
metų amžiaus augau vaikų prieglaudojj

, galvojau, kas geriausia būtų daryti. Aš • £uhare kaina $L00.^ Knygoj e 
turėjau 25 centus amerikoniškais pinigais

Aš bijojau grįžti atgal į laivą. Ot štai ligoniui pirmą pagalbą ligoje 
gerai atrodantis, vidutinio amžiaus žmo
gus tuoj atsisėdo šalia manęs. Jis buvo 
gražiai apsirėdę. Mes pradėjome kalbėtis

vienas privalote gauti jai. nors1 
‘ vieną naują skaitytoją.

Gera Dovana
Kas užsirašys “Laisvę 

tams, dar gaus ir dovanų.
iš dviejų: Dak-

me-
1

28

būti sėkmingas.
(275-277)

D. M. š.

PRANEŠTAI Iš KITUR

“—Begėdis apgavo.. . apga
vo!—rėkė jis cypiančiu balsu.

: —Skųstis į pulką važiuosiu! 
i—iš mano 

namo išvijo mane. Saugojau,

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos susirinkimas 

įvyks 26 d. lapkričio, 10 vai. ryte, 
407 Lafayette St. Visi nariai būti
nai dalyvaukite, nes yra labai daug 
tarimu, bus balsavimas Centro

PIRMOJI PAGALBA LIGO
JO s re-

i i

i yra aprašyta virš 250 ligų ir 
paduota receptai, kaip suteikti

White Plains, N. Y.
Paskiau mane paėmė tūli žmonės ir išsi

vežė į Athens, Pa. Didelė, sunki moteriš
kė, o jos vyras mažas ir sudžiūvęs; medi
nis namas, kuriame tie mano augintojai 
gyveno. Tas “budinkas” žiemą buvo šal
tas, o vasarą smirdėjo pelėsiais ir buvo 
troškus. Aš ėjau į mokyklą. Čia visas 
miestukas mane žinojo, jog aš esu iš prie
glaudos namų. Mane visi vaikai mušdavo 
ir paišeliais badydavo. Ta moteris numi
rė ir aš sužinojau, kad ji paliko man šimtą 
dolerių. Aš nusitariau visvien pasiliuo- 
suoti iš čia. Aš norėjau būti liuosa. Aš 
sapnavau apie New Yorką. Aš skaičiau 
laikraščiuose apięi tą. didmiestį, kuriame 
yra visokių gerų progų, kur merginos pa
lieka turtingomis ir laimingomis. Taip, aš 
laukiau savo progos pabėgimui ten, į tą 
rojų...

Ta proga atėjo greitai, nes senis vieną 
naktį pasigėrė, tai man buvo lengva apleis
ti namus ir nueiti į traukinių stotį. Kitą 
rytmetį aš atvykau į New Yorką. Didelis 
trukšmas mieste buvo, ir aš bijojau. Žmo
nės žiūrėjo į mane, o kiti šaipėsi, nes aš 
buvau senoviškai apsirengusi; mano valy- 
za buvo medinė. Vienas vyras man pata
rė geriau užsičekiuoti tą skrynią. Aš nie
ko nežinojau, ką tas reiškia, kol gerai man 
išaiškino. Taip, aš užsičekiavau ir išėjau 
jieškoti vietos gyvenimui.

Ąš paėmiau gatvekarį arti stoties ir va
žiavau, važiavau, nežinodama, kur važiuo
ju. Aš atvažiavau iki 168-tos gatvės ir 
Broadway, ir susiradau mažą kambarį už 6 
dolerius savaitėje. Dabar reikia susirasti sykiu sudėjome fondą, valgėme vieną vai- drabužiais.' 
darbą. Keturiolikos metų amžiaus, nemo- gį per dieną ir įieškojome darbo. Sugrįžu- 
kanti jokio amato, ką aš galiu rasti? Nuo sios be laimės, vėl valgėme tą patį: pagruz- i voVukterį!

arba nelaimėje. Mažesnius ne- 
sveikavimus su pagelba tos 

! knygos galima išsigydyti. To- 
. _ . . ji knyga yra tikras namų dak-

ir as pasakiau jam savo bėdas, kokias tu- taras ir reikalinga kiekvienam 
rėjau. .Jis buvo amerikonas. AŠ tylėjau, ją turėti savo namuose. Taip 
Jis atsakė, jog galįs pagelbėti man, jeigu pat ją duodame ir seniems

■ skaitytoj afns. P r i s i u nčiant'1 
metinę prenumeratą, praneški
te ar jūs norite ją gauti, nes 
daugelis senesnių skaitytojų jau 
turi. ' '!! : ;

Antra Dovana
Antra dovana, tai labai už

imanti ir naudinga apysaka 
“KARAS LIETUVOJE.” , šį 
knyga turi 2Ž4 jAislapiuš < ir ap
daryta gražių popieriniu. virše
liu su karo vaizdų. Apysakoje 
aprašyta pereitas imperialistinis, 
karas Lietuvoje ir paduota kele- 

1 tas vaizdų iš revoliucijos, štai 
čionai mes paduosime jums ke
lias ištraukas1 iš knygos “Karas 
Lietuvoje” •

Caristai Plaka žmones

jo žmona norėtų guvernankos savo jaunam 
sūnui. Aš dirbau, kaipo guvernanka labai 
geroj šeimoj; aš buvau patenkinta tuo dar
bu ir maniau, jog mano bėdos praėjo. Pa- 
gabaus, mano darbdavys pasakė man, jog 
aš turiu “plačiau” mąstyti, reiškia jam at
siduoti, arba prarasiu darbą. Taip, vėl aš 
likau be darbo? Sykį nuėjau į Y. W. C. A. 
prašyti pagalbos;: tai sekretorė man pąsa-* 
ke: tu esi didelė, užtenkamai tvirta, taigi 
gali užsidirbti pragyvenimą; )

Agentūros pilnos bedarbių merginų to
kių, kaip ir aš; daugelis jų alkanos ir ne^- 
draugiškos. Dabar liko, vien tik slaptos 
smuklės — “spykyzės”, kuriose galima 
šiaip taip prasimaitinti. Jeigu tu vaikštai 
gatvėmis pati viena naktį, tai būsi suareš
tuota. Aš irgi buvau areštuota, bet aš pri- 
rodžiau, jog neturiu kur miegoti. Dirbau 
tūloj smuklėj, kur man-'mokėjo du dole-! 
nūs į valandą uz įskraustyrną nusigėru- Į£ą daro komandierius—iš mano 
siems vyrams kišenių. Man tas “darbas” namo išvijo mane. Saugojau, 
nepatiko ir aš, išdirbus per naktį, jį me-, kartu miegojau, o jis! Blogesni

Užsidirbau šešis dolerius, su kuriais vokiečius/ tūkstantį kartų 
blogesni!

Ant gonkų pasirodė rotos ko-

čiau.
išgyvenau tris mėnesius. Buvo taip:

Aš susiradau kitas dvi bedarbes mergi- mandierius Pijavkinas su revol- 
(nas, kurios turėjo kambarį, ir mes visos veriu rankoje, su atsagstytais

HAVERHILL, MASS.
d. lapkričio įvyks jaunuolių su

sirinkimas. Dalyvaukite visi, jauni 
ir suaugę šiame susirinkime. Jauni
mas daugelyje atžvilgių labiau yra 
išnaudojamas negu suaugę. Jauni
mas labiausia nukentės kilus pagai
limam karui, kurį reVigia imperia
listai. Todėl prieš išnaudojimų ir 
karą darbininkai turi kovoti kaipo 
klase, organizuotai. Už tat šis su
sirinkimas jaunuolių ir suaugusių tu
ri

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 rinkimai 
įvyks 31 d. gruodžio. Į valdybų rei
kia pastatyti tinkamus žmones ve
dimui organizacijos reikalų. Arti
nasi pabaiga metų ir valdyba išduos 
raportą už visus metus.

' Įj.K.K. Rašt. J. Stankevičius.
(275-277)

—Dar tu man šauksi, tu, se- 
! nas šunie! Nušausiu tave ir ta- 

J Nėra kada su ju
mis karo laike juokus krėsti!

‘ Išgąsdintas revolverio, senis fronte, atsisakydami kariauti 
alkanumą nuošaliai, arba užmuša jį. Sykį traukėsi tolyn nuo savo namų, štųi vienas iš daugelio įvykių:

' ‘ - ............. - - žįiį jo piaukai pridengė vei- 1---- - -----
dą...

—Buvo vokiečiai, nieko nepa
ėmė, o jūs viską išvalkiojote ir

dinta duona, juoda kava ir vienas papiro
sas. Papirosas, mes suradome, laiko jūsų >

7 vai. iš ryto vaikščiodavau po pusę die
nos, jieškodama darbo. Mažai valgiau ir 
visur buvau vienui-viena; aš suradau pa
kuoto jos darbą departmentinėj krautuvėj 
už *13 dol. į savaitę. Aš jaučiausi lyg/‘sep
tintam danguj.” Aš užsiregistravau, kaip 
vietos bizhio kolegijos mokinė. Aš buvau 
linksipa. Bet tas rojus buvo trumpam lai
kui; nfes mane paleido iš darbo, kaipo ne
patyrusią darbininkę. Vėl nuo agentūros Yorke. Jis prižadėjo man viską, apart ke- 
prie ‘ agentūros, atsakinėdama visokius lionės į Europą, 
dufrnus klausimus.' Vėliau ėmiau suprasti, 
jog čia reikia tris sykius trumpesnio sijo
no, apnuogintos krūtinės ir juokinti senius 
darbdavius. Už kelių mėnesių, aš suradau 
darbą, kaipo stenografė pas labai seną ad
vokatą, kuris neturėjo daug biznio. Jis tu
rėjo sūnų, kuris mokinosi West Pointe, bet 
kada senis sužinojo, jog aš pradedu drau
gauti su jo sūnum, išvijo mane. Vėl j ieš
kau darbo. Du metai praėjo baisaus gyve
nimo. Vieną dieną aš skaičiau skelbimą:

“.Reikalinga jauna moteriškė draugavi
mui su invalidu.” Adresas buvo Devintoje 
Alėjoje ir skelbimo autorius buvo senas 
marių kapitonas. Jis norėjo draugės del

aš pastebėjau skelbimą laikraštyj, bet ne
žinojau, kaip į tą vietą nuvažiuoti, tai, su
sitikus seną žmogų, paklausiau jo, o; jis 
mandagiai atsakė man ir. reikalavo dau
giau pasikalbėti su juo. Aš sužinojau, kad- 
jis yra vice-prezidęntas tūlo banko New

Jis gavo man darbą, kad aš užlaikyčiau 
laikraščių ir cigarų “bufetą” banko name. 
Kada dirbau čia, aš mačiau Mišą smuiki
ninką, ir jis buvo vienas žmogus, kuris di
deliai man patiko.

s' i

Jis gelbėjo man, nupirko drabužius, sko
lino pinigus ir-norėjo,wkaį aš ajjsivesčiau 
su juo. Bet, bankieriui ąpiė tai sužinojus, 
aš praradau darbą ir tą gerą žmogų. Ne
gali teisinga mergina gauti tinkamesnio 
darbo šiandien. Tai aš vėl pradedu klausti 
pati savęs, ar tik ne turėsiu badauti ir būti 
be pastogės.

(Daugiau bus)

dukręlę ( . apgavpt t — , išgėdinai, 1 
pons oficierįau. , Pasikvietė į 
savo kambarį grindis mazgoti 
ir.., Kam j.i dabar ręikalinga? 
Rusai blogesnį ųž vokiečius, blo
gesni tūkstantį kartų, o dar sa
vais vadinatės!

Iš visur rinkosi kareiviai ir 
žmonės, jauni, ir seni,—visus iš
šaukė senio riksmas. ,

Apt gonkų pas komandierių 
užėjo feldfebelis, laikydamas 
ranką prie kaktos.

—-Ką prisakysite, jūsų vyso- 
koblagorodije?...

—Atleisk, atleisk man, dievo 
delei, pone oficierįau! Atleisk!

—prašosi senis, šluostydamas 
pala ašaras.—Atleisk, dovanok 

tman, pone! Atleisk!
—Ne, neatsiprašysi senas šu

nie! Išmokinsiu aš tave, kaip 
laikyti rusų ofcicierių blogesniu

“Apie 6,000 kareivių suėjo į 
prošvaistę, užpakalyje jų jau 
buvo girdimi pavieniai,šūviai.

—Draugai, prie ginklų! Prie 
ginklų!-—suriko kas tai 444 pul
ke. Kareiviai metėsi į' apkasus 
ir greitai iš ten grįžo ginkluoti 
šautuvais.

— Tra-ta-ta! < . Ta-ta-ta-ta! 
tratėjo iš visų pusių kulkasvai- 
džiai. Visi šeši tūkstančiai, o 
gal ir daugiau kareivių pradė
jo šaudyti į orą. Visa giria tra
tėjo, padaugindama tą trenks
mą. Kazokų pulkas pasileido iš 
visų jėgų bėgti.

—Sustokite! — Kilr? — surin
ko generolas Krasnov.—Ką, ar 
proto netekote? šaudo į orą! |

—Į orą, dabar į orą, o pas
kui ir j mus,—atsakė vienas,, 
bėgdamas ir jau pametęs kepurę 
kazokas.”

Proletarinė Revoliucija
“Bet jie skubinasi, grūdasi, 

nervuojasi, negali sutilpti Smol-

Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Remington Rąnd J;

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisv$.” 
"^Sulig mūsų 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 “Laisves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Ne Savo Vietoj
(Vaizdelis)

• d IMAS, kaip ir dauguma dar- 
^bininkų, buvo inndadarhis

<Jis neturėjo nuolatinio darbo, 
dirbo ant gelžkelių, miškuose, 
ir kitur. Jam visuomet tek
davo dirbti su didele grupe 
įvairių tautų darbininkų. To
kiose grupėje atsiranda viso
kių nuomonių darbininkų. Ir

> jie visuomet ginčijasi tarp sa
vęs.

1

Šimas buvo vienas' iš pro-! 
agresyvių darbininkų; jis labai 
n u odųgniai, nepersistatyda- 
iras protingesniu už kitus, iš- 

■ aiškindavo kapitalizmo žalin- 
(fumą darbininkams. . . Su juo 
Visuomet sutikdavo darbinin-

1 Kai. Bet kuomet tokioj gru-1 
pėj rasdavosi klasinis priešas,,' 
tai jis nesutikdavo su Šimo 
aiškinimais ir stengėsi įkalbėti 
darbininkams, kad Šimas “ne
sąmoningas” ir panašiai. Bet 
tokio tipo pranašą Šimas mo
kėdavo patraukti į diskusijas, 

ziižduodavo jam nesuprantamą 
^klausimą, kuris liečia darbi- 
'ninkų skurdą kapitalistinėj 
sistemoj; ir kaipo darbininkų 

^klasės priešui, tokis klausimas 
jam būdavo persunkus, jis į 
tai neapsakydavo. Todėl, kar
tą susidūręs su Šimu,—antrą 
kartą vengdavo.

Vieną kartą Šimas papuola 
dirbti miške. Kempės bosas 
religinis fanatikas ir kaipo 
tokis, tai be galo žiaurus ir 
neteisingas.
i Šimas pradeda dirbti nuo 

> kavalkų: už 16 pėdų ilgio ir
* 6 coliai storio viršūnėje ka- 

valką medžio bosas sutinka 
mokėti 3 centus.

Per pusę mėnešio Šimas 
darė 1,000 tokių kavalkų; 
trą pusę mėnesio išdirbo 
dieniui—-.1 dolerį į dieną, 
dirbęs mėnesį ir nepasitikė
damas bosu, Šimas nutarė at
sisakyti iš darbo. Vakaro su
laukęs, eina į raštinę atsiskai-

V tyti su bosu—gauti atlyginimą 
už savo darbą. Bosas parašo 
5 dolerių vertės čekį ir, duo
damas Šimui, liepė eiti iš kem
pės, nežiūrint, kad tai buvo 
nakties laikas, ir nežiūrint to,- 
kad 40 mylių reikia eiti peri 
mžišką, kol išeisi į palaukę.

Šimas čekįp neėmė, nes bu
vo įdirbęs A dolerius ir, pa-

* grasinęs bosui teismu, nuėjęs 
kempėn atsigulė, nepaisyda-

w mas boso įsakymo nešdintis iš 
kempės. Ant rytojaus Šimas 
kempę apleido.

Šimas, pasiekęs pirmuti'nį 
miestelį, apsistojo. Susiranda 
advokatą: eidamas gatve, per
skaitęs iškabą, iš kurios suži
nojo, kad tai advokato rašti
nė, eina stačiai ant antro aug- 
što—padaryti bylą savo bosui. 
Įžengęs pas advokatą į kam-..tenkin?j 

u barį, nusiminė, pamatęs ant 
sienos didelį Romos papos 
(“Švento tėvo”) paveikslą: Ši
mas suprato, kad užėjo ne sa
vo vieton. Bet advokatas, pa
tempęs Šimo nusistebėjimą, 
labai atsargiai, nuduodamas 
geraširdžiu, padavė Šimui kė
dę ir paprašė sėstis. Pradė-

^tjo draugiškai jo klausinėti. Ši
mui paąiškinus nuotikį ir su

darbininkai turi kovoti, o ne 
jieškoti, kur geriau. O jei ma
note, kad čionais geresnė tvar
ka, kaip kad turi S.' Sąjun
gos darbininkai, tai gyvenki
te ir gėrėkitės ta tvarka, jums 
nikas to nepavydės.

Tūli draugai pradėjo pykti 
ant partijiečių draugų, kad 
būk partijiečiai vartoja per aš 
trią taktiką. Kadąngi buvo 
jiems pasiūlyta stoti į Partiją, 
nes tik tada bus galima klai
das pataisyti, nes negalima ge
rai nurodinėti kitų klaidas, 
pačiam stovint už Partijos 
sienų. Bet blogiausia su tais 
draugais, kad jiems neatrodė, 
kad tik nekūrie partijiečiai su 

£ bloga taktika, bet visi ir net 
’i sekcijos organizatoriai. Kada 
J jiem nepavyko nurodinėti tas 

= ‘klaidas,” tai pasigraipštė šen 
! ir ten, suvyle kelis kitus ir pa- 
jtys pasitraukė iš veikimo. Tas

> šioj apielin-
1 kėj darbininkiškam judėjimui, 
j Mainierių streikas tapo at- 
1 šauktas per Cappelini ir Ma- 
ilpney, nieko nelaimėjus. Mes

Už poros mėnesių Šimas už- 
juodadarbis. ėjo pas savo advokatą,r-rei- 

kalauja, kad jis teismą užbaig- 
. tų. Tuomet advokatas parei
kalavo iš Šimo dar 8 dolerių, 
—Šimas užmokėjo. Advoka
tas įsako Šimui, kad ant ryto
jaus 10 valandą būtų teisme.

Šimas ateina teisman.} Čia 
jau sėdi jo bosas ir kalbasi 
su advokatu. Už valandos tei

gėjas iššaukia Šimo bylą. Ši- 
Į mas pamatė ir savo čekį 5 do
lerių vertės, kurį jis paliko 
kempės raštinėj,—dabar jis 
prie bylos prisegtas.

Prasidėjo tardymas; vienas 
iš teisėjų, pakilęs nuo ke- ! 
dės, pašaukė Šimą prie stalo • 

i ir, paėmęs knygą nuo stalo, 
•• <• y, • > V. • 1 “■ 1 ' ' y I II I Cv 1 l J d Ik C I 1 XV Uduoda Šimui. Šimas, būdamas - - ........

1pirmą kartą Kanados teisme, 1 
manė, kad jam teisėjas1 
dovanoja knygą, pagriebęs už 
knygos, ištraukė teismininkui 
iš rankos. Teismininkas su 
piktumu griebė knygą abiem 
rankom ir, liepdamas Šimui 
laikyti už antro galo, kalbėjo 
kaž kokią maldą. Po tam 
pradėjo Šimą klausinėti:

—Ar pažįsti šitą žmogų ?— 
rodydamas pirštu į sėdinti Ši
mo bosą.

—Taip, pažįstu,—atsakė Ši
mas. Dar porą klausimų už-

1 klausęs, liepė Šimui sėstis.
Pašaukė bosą. -
—Ar jis dirbo pas tave?— 

klausė teisėjas.
Taip, dirbo, ir aš jam už

mokėjau,—atsakė bosas.
Teisėjas, paėmęs tą 5 dole

rių čekį, pavartęs, padėjo ir 
tųomi byla užsibaigė.

Šimo advokatas liepė jam 
užeiti antrą valandą po pietų 
jo raštinėm * .

Šimui užėjus pas advokatą 
paskirtu laiku, advokatas: at
nešė jo 5 dolerių vertės ^ekį, 
prisegtą prie kito raštelio, ant 
kurio Šimas turėjo pasirašyti 
ir pasiimti čekį. Šimas, supy
kęs, paėmęs raštelį suplėšė ir 
nusispjovęs išėjo. Advokatas 
pasitraukė atbulas Šimui iš ke
lio.

Dabar Šimas jau žino, ką 
teismas apgina kapitalistinėj 
sistemoj; ir jisai žino, kad tik 
nugriovus šią engėjų sistemą 
ir įkūrus sovietų tvarką—teis
mai ir kitokios įstaigos tar
naus ^darbininkams!

Jis dabar stoja aktyviai į 
kovą, organizuoja darbinin
kus pasipriešinimui prieš en
gėjus ir jųjų teismus.

Kanados Miškų Darbininkas.

pa- 
an- 
pa-
Iš-

WILKES BARRE, PA
Klaidingi Išsireiškimai

Kai kui te draugai nepasi- 
ir n/įt pyksta, kad, 

girdi, dar nėra gerai gyventi 
Sovietų Sąjungoj. Girdi, kas 
tik nuvažiavo ten iš Ameri
kos, tai sugrįžo nepasitenki
nęs. Kam jums rūpintis ki
tos šalies reikalais ir jos gy
venimo sąlygomis? Jei jūs ma
note, kad Amerikoj yra ge
riau gyventi,' tai nereikia ten 
važiuoti.

-  , _ _ . Tas tiesa, kad buvo tokiu 
kokiu reikalu jis atėjęs, advo- žmonių ir lietuvių tarpe. Kri- 

^katas net buvo pasiėmęs savo ziui užėjus Amerikoje, pasį- 
čekį, sakydamas: “Aš tau tuo- bijojo sykiu stoti į kovą su 
jaus apmoku.” Bet kuomet kitais darbininkais už savo 
ftimna nneicVnrrlS nafiiria nini- I klasės reikalus, tuoj bėgO jieŠ- 

koti geriau. *O jei nepatiko, 
tai grįžo atgal nepasitenkinę. 
Bąt tie žmones skaudžiai ap
sigavo, ir jie patys pamatys, 
kad jiems buvo geriausia pro
ga ten pasilikti.

Kam reikia rūpintis, kad S- 
Sąjungoj nepatinka gyventi 
amerikiečiams, jei tik patinka 
tos šalies piliečiams.

Po senos Rusijos caro .val
džia žmonės gyvbno sunkiose 
sąlygose. Tad jie'tą valdžią 
nuvertė ir dabar budavojasi 
tokį gyvenimą, koks jiems pa
tinka.' Na, o jei Amerikoj 
darbininkų gyvenimas sunkė
ja, darosi nepakenčiamas, tai

jaus apmoku.”
Šimas nusiskundė, neturįs pini
gų, tuomet advokatas, “apgai
lestaudamas,” būk tai užsi
mąstęs “pamiršo” čekį para
šyti. Užrašė Šimo vardą ir 
pavardę ir kaž ką daugiau 
parašęs, paėmė iš Šimo 6 do
lerius. Šimas atidavė paskuti

nių centą ir išėjo.
Iki teismui praėjo ilgas lai

kas, matomai, advokatas ma
nė, kad Šimas, kaipo bedarbis. 

x išvažiuos kur į kitą vietą tavp- 
riniu traukiniu ir viskas užsi
baigs. Bet Šimas, norėdamas 
galutinai persitikrinti—kad jis 
pakliuvo ne savo vietoj, nu
tarė nesiskirti su advokatu, 
pakol teismas įvyks.

VIETINES ŽINIOS Mętinės Sykakftivės nuo 
Miųjęs Engdąhl

KETURI TŪKSTANČIAI 
FAĘMEĘIŲ IR DARBI
NINKŲ SUSIRINKIME

ALDU) Pirmos Kuopos 
Svarbus Susirinkimas
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, kurie 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
ną naują narį į savo kuopą.

šiame susirinkime taip pat 
turėsime išnešti protestą prieš 
Vokietijos fašistus, reikalau-

apipylė lovestoniečių vadą 
’Zimmermaną neats akomais 
klausimais. Vienas ^delegatas 
nurodė, kad Bixby, Batsiuvių 
Sąjungos oficierius, išėmė net 
teismo indžionkšiną prieš 
Cozzens šapoj streikavusius 
darbininkus'.

Pirmininkas 
gniaužti tokius 
met negalėjo
vingesnių delegatų, ir kilo ler- 
mas, tai vadai pašaukė polici
ją.. Sugužėjo 50 policmanų ir 
detektyvų, kurie apdaužė 
darbininkams sprandus ir iš
vijo visus laukan.'

mėgino 
faktus; o 
suvaldyt

uz- 
kuo-

ko-

DL.

Sakėme mainieriams, kad tie darni paliuosuot revoliucinius
vadai yra demagogai, kad jie 
nebando mainierius suorgani
zuoti, kad kovoti už geresnes 
darbo sąlygas, už algų pakė
limą. Bet mainiei'iai sakė, 
kad blogiau vistiek nebus. 
Daugelis ir iš mūsų simpati- 
kų taip manė ir kalbėjo. Tūli 
net ir į “Laisvę” rašė, 
reikia remti naują uniją.

Dabar pasirodo, kad 
jgiau negalėtų padaryti nei di
džiausi niekšai, kaip padarė 
minėti vadai. Daug mainų iš
stovėjo po kelis mėnesius, ir 
kada patys mainieriai nesi
klausę tų vadų, sušaukė kon
ferenciją ir prispyrė vadus, 
kad šauktų g^neralį streiką 
pirmam distrikte, tai vadai dė
jo visas pastangas, kad strei
ką neiššaukus. Bet mainieriai 
nubalsavo streikuoti, tai /tie 
pardavikai dėjo visas pastan
gas, kad streiką atšaukus. Pa- pirmininkas jį nustūmė 
sikvietė NRA ir sugrąžino platformos. ‘

draugus, kurie dabar ten tei
siami.

Draugai, nei vienas neturite 
praleisti šį. susirinkimą!

Sekr. K. D.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Pirmadienį mirė daktaro J. 

Paulionio jauna žmona, duk
tė Jono Čėsnos iš Baltimores. 
Paliko viena mergaitę apie 4 
metų amžiaus, kitą apie 5 mė
nesių. Buvo pamokyta mote
ris, baigus mokytojų kolegiją.

Vakar, lapkričio 21 d., 
suėjo mętąi nųp mirties 
draugo J. Louis Engdahl, 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo sekretoriaus, 
darbštaus veikėjo Ameri
kos Komunistų Partijos. 
Jis mirė Maskvoje, pabai
gęs ilgą maršrutą Europo
je delei Scottsboro jaunuo
lių gynimo. Maršrutą laikė 
kartu su Ada Wright, moti
na dviejų Scottsboro- jau
nuolių, kuri dabar sunkiai 
serga.

Beveik visuose miestuose 
komunistai ir kitos revoliu
cinės organizacijos šiandien 
laiko masinius mitingus pa
minėjimui draugo Engdah- 
lo mirties.

CHICAGO, Ill. — Lapk
ričio 17 d. buvo Coliseume 
masinis susirinkimas užbai
gimui farmerių nacionalės 
konferencijos, 
apie keturi 
žmonių. Tai 
darbininkų ir
lidai-umo demonstracija.

Susirinko 
tūkstančiai 

buvo tvirta 
f ar merių so-

TeM YKITE!

GRUODŽIO DIEN5

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS
Grand Paradise Ballroom

318 Grand Street

kad

bio-

Lovestoniečiai Suardė Savo 
Sušauktą Siaučia Mitingą

Juozas Vaičiūnas, 42 metų, 
36 Hudson Ave., mirė lapkr. 
20 d. Bus palaidotas lapkričio 
23 d. šv. Jono kapinėse.

Mary Jasinskas, 21 
262 yVashington Avė
lapkr. 18 d. Pašarvota grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Palai
dota lapkr. 21 d. šv. Jono ka
pinėse.

metų, 
mirė

sikvietė NRA i 
mainierius į darbą nieko ne
laimėjus. ' Kurie sakė, kad 
blogiau vis tiek nebus, tai da
bar lai patys pamato, kad 
blogiau padaryti negalėtų nei 
patys smarkiausi šėtonai.

V.' Glaubičius.

NEW YORK.'— Lovesto
niečiai suardė patys savo su
šauktą batsiuvių mitingą per
eitą trečiadienį Irving Plaza 
svetainėje. Tai buvo konfe
rencija vadinamos Naįionalės 
Batsiuvių Sąjungos. Kada de
legatas Lippa iš Phiiadelphi-* 
jos pradėjo, kalbėdamas, kri- 
tikuot vadus už pataikavimą 
fabrikantams ir reikalavo, 
kad patys darbininkai imtų 
vadovauti savo streikams, tai 

~ nuo 
Kiti delegatai

Mikolas Sodaitis, 43 
31-32 Greeiipoint Avė., 
^ille, L. L, mirė lapkr. 18 d. 
Bus palaidotas lapkr. 22 d.

metų, 
Bliss-

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

,
Roma. — Italijos f ašis-į 

tine valdžia pasisakė už: 
Sovietų-Jungtinių Valstijų'; 
sutartį. !

“GELBĖKIME Iš MIRTIES NASRŲ NEKALTOS 
JAUNUOLIUS,” ŠAUKIA RUBY BATES

Šis Tas iš Kanados
M(ONTREAL. — Kanados 

ponai atsisakė įsileisti į Kana
dą garsų francūzų rašytoją ir 
darbininkų klasės rėmėja H. 
Barbusse. O su mielu noru 
priglaudė Kubos budelį Ma
chado, kuris vos spėjo orlai
viu pasprukti iš Kubos darbi
ninkų rankų.

darbi-

Angli- 
žymus

Draugas Tom Mann, 
jos Profesinių Sąjungų 
organizatorius, Ugningai kal
bėjo į Montrealo darbininkus 
pilnoj Prince 
13 d. lapkr.

Trukšmingais 
tais pasitiko ir 
Tom kalbą.

Drg. Tom Mann būdamas 
amžium senelis, bet dvasioje 
nepasenęs, energingas darbi-! 
ninku klasės kovotojas.

Ruby Bates, ktiri užginči
ja, kad Scottsboro jaunuo
liai darė ant jos ir ant 
Price pasikėsinimą, išleido 
atsišaukimą. ' Ji šaukia 
Amerikos darbininkus gel
bėti nekaltus jaunuolius • iš 
mirties nasrų. Ji nurodo, 
kad Alabamos valdžia ir ku- 
kluks klanas stengsis nužu
dyti tuos negrus jaunuolius. 
Ji ragina darbininkų orga
nizacijas siųsti protestus 
Alabamos valdžiai ir reika-

lauti jaunuolių paliuosavi- 
mo.

Ruby Bates dabar randa
si New Yorke. Prieš ją la
bai siunta Alabamos linči- 
ninkai. Todėl už jaunuo
lius jinai liudys per teismo 
paskirtą komisionierių, nes 
jos vykimas į Decatur pa-' 
statytų jos gyvybę pavo
jum

Arthur salėj.

aplodismen- 
lydėjo drg.

' BUTAI BEDARBIAMS

MONTREAL. — Montrealo 
Pašalpos Komisija bedarbių 
šeimynoms duoda nuomą del 
butų. Ir štai kokią: šeimynai 
iš 3 narių $4-50 per mėnesį,— 
iš 4 narių—$6.00 mėn. Iš 5 
narių—$7.50. šeimynai iš 7, 
narių—9^00 dol per mėnesį. '•

Kiekvienas buto nuomuoto- 
jas b e paaiškinimo gerai ži
no, ką tas reiškia. Vienam; 
asmeniui už kambarį reikia 
mokėtį po 5 ar 7 dol. per mė
nesį. O vidutinių butų kaina 
~$15-$20’per mėn. Tai taip, 
įhjė^tąs šelpia ^bedarbius. B.ę 
to^ didesnė pusė ir to' negauna".

_______  d

KRISLAI' ’ • c . . ”

Jau. Atėmė Pašalpą dęl 
10,000 Bedarbiu

(Tąsa iš 1 pusi.)
Labai puikiai sekasi draugo 

Millerio prakalbų maršrutas, 
yisur darbininkai skaitlingai 
lanko jo prakalbas ir daug 

l“!naudingo išgirsta apie Sovietų 
Sąjungą ir Lietuvą.

Pabaigęs maršrutą Michiga- 
no valstijoje, draugas Milleris 
lankysis Pittsburgho apielin- 
kėje. Baskui atvažiuos į ry
tus, į Naująją Angliją. Tuo- 
jauš turėtų būt maršrutas su
tvarkytas ir garsinamas.

Drg. Milleris yra dienraščio, 
“Vilnies” administratorius. Vi
sur jis stengiasi pasidarbuti 
delei “Vilnies”. Mūsų' pareiga 
jam pagelbėti. Kiekvienas ma
sinis mitingas, kuriame d; Mil
leris kalba, privalo būt nuo
sakiai išnaudojamas parėmi- 
įnui “Vilnies”—gaunant skai
tytojų ir sūnjętant dolerį kitą 
į popieros fondą. , i Ą , { ’ ' f .

Verstinas Darbas Pavaduos 
Pašalpą

New Jersey valstijoje 
valdžįa jau atėmė .pašalpą 
nuo* 10,000 bedarbių ir grū
da juos prie verstino darbo. 
Tokią yra Roosevelto val
džios programa, kad “da
vus darbo del dviejų milio- 
nų bedarbių.” Jeigu tie be-I 
darbiai ir jų šeimynos gau-1 
dayo pašalpą veltui, tai da-. 
bar turės kruvinai atidirb- - 
ti už kiekvieną pašalpos j 
centą prie verstino, sunkaus 1 
darbo. Tie gi, kurie iki šiol 1 
negaudavo pašalpos, pasi
lieka be jokios, apsaugos, be 
jokios vilties darbą bei pa-

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Montrealo miesto ponaį at
ėmė iš kunigų visą pašelpų 
dalinimo bizni. Užtrūko kar- r »i vz» , ?*»■* .r ' t r v t . k j 4* t ■

yųtė, Bųpayo, kas mėp.ųo 
/‘nęžjųia’’ kur dingsta po 
$.30,000 iš “Relief , Fondo.”

Proletaras. .
r. v. '

Kitose valstijose panašiai 
is bedąrbių pašalpa bus at
liptą, IlĮįno jaus vąlstij o j 
neteks pašalpos net 187,000 
hĮędarbių.

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir. New 

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

PHILADELPHIA, PA.
; /'t f*' 7* ‘V 1 ‘ V’ ' ’

Telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone—Main 1417
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Mobfaokimūs Delei Jaunuoliu Dienos
> š>

Didelė Konferencija Kovai 
prieš Valgią Brangumą

Minėkime Engdahl Mirties 
Metines Sukaktuves

Bronxe Įvyko reikšminga 
konferencija. kuri ženklina 
platesnį organizavimąsi prieš 
maisto produktų brangumą. 
Dalyvavo 219 delegatų ir de
legačių nuo darbininkų ir mo
terų organizacijų, tame skai-’ 
čiuje buvo 71 delegatas nuo 
namų komitetų. z

Nutarta kreiptis su reikalą- New Yorke, 
virbais* į maisto kompanijas. g
kad nupigintų produktus, o jei I
ne/tad streikuoti.’ Padaryta! I
tarimas šaukti streikus ir pi- I
kietus prieš kepyklas, xreika- I
laujant numušti duonos svaro |
kainą iki penktuko; taip pati I
vesti kova už pieno nupigini- I

Sukanka vieni metai nuo to i 
laiko, kai mirė žinomiausias 
darbuotojas už areštuotus, tei
siamus bei įkalintus darbinin
kus,—J. Louis Engdahl, velio-) 
nis sekretorius Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo. Jo 

"paminėjimas įvyksta šiandien 
vakare, Irving Plaza svetainė
je, kampe ,15th ir Irving Place,

tarpe darbininkiško

'Konferencija išrinko komi-) 
tetą iš 25 asmenų. Centras 
bus po num. 3882 Third Ave., 
New Yorke.

masi-

Svarbus Kriaučių Jaunuoliu 
Susirinkimas Penktadienį

Lapkričio 24 d. Lietuvių Pi
liečių Kliubo Name. 80 Union 
Avė., kampe Stagg St., Brook- 
lyne, įvyksta kriaučių jaunuo
lių svarbus susirinkimas, kuris 
prasidės 7:30 vai. vakare. Vi
si jauni kliaučiai, vaikinai ir

J. L. Engdahl
Apart prakalbtų, bus 

nių chorų dainavimai, revolįu- 
i ciniai vaizdeliai, muzika. • 
1 Vienas kalbėtojas pasakys 
visą Scottsboro negrų jaunuo
lių nusmerkimo istorija ir 
kaip eina kova už jų paliuo- 
savimą. Darbininkai privalo 
skaitlingai susirinkti.

Darbininkai Išvijo Fašistu 
Vadą iš Ligoninės

NEW YORK. — Skaitlin-

Jau ne daug dienų beliko'tuma 
iki tos didžiosios Jaunuolių sporto ir buržuazinio sporto, 
Dienos. Tai bus trečia diena kur jaunuoliai yra išnaudoja- 
gruodžio. jmi darymui pelnų kapitalis-

Dabartiniu laiku jaunuolių j tams, 
organizavimo 
pirmoj vietoj.

i Draugai ir 
: nenuilstančiai 
I padaryti šį
rengia 
Jaunuolių Komitetas, sėkmin
giausiu, ką dar mes esame tu
rėję Brooklyne. 

i
Visi draugai ir draugės, 

kurie nors kiek prijaučiate 
mūsų jaunuolių judėjimui, at
eikite Į “Laisvės” raštinę pa
siimti tikietų delei platinimo. 
Tikietai labai pigūs, 
nai bebū.vo bent kokis 
didelis parengimas, kur 
ga buvo tiktai 40 centų, 
no perkant tikietus. 
jie ir lengvai platinasi.}

Be to, draugai 
tik pažiūrėkite, 
programa: (

Raudonų žvaigždžių Okte-' ėdimas, bus 
tas dainuos ir suvaidins 
kaliuką. Brooklyno 
Choro Sekstetas jau 
nai rengiasi padaryti 
praizą 
“Bill” 
daug braižinių yra 
“Laisvės 
duos taip vadinamą 
Talk.” Jisai sakys prakalbą i

jeigu senatorius Wagner eis1 
tarpininkauti tarp samdytojų', 
ir darbininkų, 
mainiškomis
senatorius Wagner 
lioms darbininkams 
“draugas.”

Su savo veid-Į 
kalbomis, mat, Į 

dar tu-' 
atrodo'

klausimas yra Ukrainietės draugės šokikės į ■ 
j irgi prisižadėjo dalyvauti iri 

draugės, turime įsako, kad jos prisirengę labai 
darbuotis, kad 

parengimą, kuri 
Nacionalis Lietuvių

(Daugiau y. ž. 5-tam psl.)

: *♦s U si rink u- 
darbininkiš-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street/ “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
gerai užinteresuoti 
siuą su naujais 
kais šokiais.

Bet tai dar ne 
gai ir drauges, 
svarbiausių 
moj tai yra 
test.” Bus balsavimai, ir mer
gina, gavus daugiausiai balsų, 
bus apvainikuota "kaipo popu- 
liariŠkiausia tame parengime.

Visi, kurie tik ateisite, ge-

viskas, drau-
Vienas iŠ 

punktų progra- 
‘Popularity Con-

LAISVĖS” DIREKTORIŲ 
ATYDAI

Ketvirtadienį, 23 d. lapkričio, 
įvyks “Laisvės” direktorių susirin
kimas. Pradžia 8 vai. vakare. Vi-, 
si direktoriai būkite laiku, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Į

J. Nalivaika, Sekretorius.
MEDIKALIS PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ • 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose. ’ '
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir $6J>OO 
“BHI egzaminavimas rw*

JONASSTOKEŠ
BROOKLYN, N. Y.

Priėmimo iš kalėjimo grįžusių drg. 
Jack Stock ir John Russo bankietas, 

rėsitės, kaip smarkiai pirmyn! koncertas ir'šckiai atsibus1 
mūsų jaunimas pažengė, ne tikį 
organizavimosi, bet ir meno) 
srityj ir džiaugsitės, kaip jau
nuoliai moka sutvarkyti pro-' 
gramą. Ši programa bus 'ne 
tokia paprasta,. kaip kitos, šį 

į sykį, kaip naujas jaunuolių iš- 
; įmaišyta 

vei- Prog'rama tarpe šokių.
Aido visk 

se- 
“sur- 

’ jaunuolių parengime. \ 
Rogers, piešėjas, kuris iv^^s Grand Paradise 

padaręs room (buv. Millers 
jaunuolių skyriui, Assembly), 

Chalk Brooklyn, New York. 
. mirškite—gruodžio 3-čią 

su kreida nupieš tuos dalykus, • 
apie ką kalba.

Brooklyno LDS 'jaunuolių 
kuopa irgi neatsiliks. Jų bus, ti pasiimti platinimui tikietų 
rodos, pirmas pasirodymas į ffbi garsinimų, arba norinti nu- 
ant estrados. Jie perstatys sipirkt tikietų, galite tatai 
veikaliuką, kuris nurodys skir-' gauti “Laisvės” raštinėj.)

FOTOGRAFAS
Jau se- 

mūsų 
įžan- 
iškal- 
Todel

ir draugės, 
kokia bus

kurie tik
džiaugsitės, kad 

'■ neoraleidot.
Tasai didelis

visa 
Todėl 

dalyvausit, 
šios progos

parengimas 
" : Ball- 

Mil lers Grand 
318 Grand St., 

Nepa- 
, die-

Johnnie.
(Draugai ir draugės, norin-

1 “Laisvės’’ 
svetainėje, 419 Lorimbr St., Brook
lyn, N. Y., subatoje, Nov. 25, 1933, 
pradžia 8 vai. vakare. Įžanga iš 
anksto 25c, prie duru 30c.

(276-278)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS kambarys pas apy

senius 
karienę. 
tokią 
nešti. 
Avė.,

žmones, kur pataisytų va- 
Dirbu naktimis.

vietą prašau laišku
J. Danielis, 956

Bronx, N. Y.

Turinčių 
man pra- 
Intervale

(276-278)

PARDAVIMAI -
PARSIDUODA barbernė, lietuviais 

apgyventoje vietoje 118 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Lietuvys gali 
daryti gražų pragyvenimą. Kaina 
labai žema. Vieta labai , tinkama. 
$20.00 randa ir garu apšildoma vie
ta. '

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ,
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

šiuomi pranešu Savo kostume-s' 
riains, 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.

JONAS STOKES
51? Marion St., kampas Broadway 

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

(275-277)

IŠRANDAVOJIMAI

I Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

OI JCIUIU m 1CVUV1CH, VaiAHlGl IL | • A 1 • • • 1 1. , , ., įgais protestais ir reikalavimaismerginos būtinai dalyvaukite. . . , ... .. . , . . , .1 negrai ir baltieji darbininkai
privertė pasitraukti iš iiarie- ■ priaiigančiąjų Mokyklėlė Jau 
no Ligoninės daktarą Ignazą D
T. Greiblį, vadą hitlerininkų iFaSldCJO ' , .
ir pirmininką vokiškų fašistų 
organizac ijos, vadinamos 
“Naujos Vokietijos Draugai.” 

Buvo demonstracijų sp rei
kalavimais atstatyt jį iš ligo
ninės, ii’ nuolat plaukė Ii; 
gonbučio valdybai rezoliuci
jos nuo darbininkų su tokiais 
reikalavimais.

Nesenai susiorganizavo Į 
kriaučių jaunuolių lyga, ir jau 
turime joj gerą jaunuolių 
skaičių. O šiame susirinkihie 
turėsime, išdirbti planus, ką 
mes veiksime toliaus.

Tuo būdu esate kviečiami 
atsilankyti į susirinkim'ą visi 
jaunuoliai, kurie tik priklau
sote 54-tam skyriui.

Tėvai, kurių vaikai dirba 
pas kriaučius,, raginkite savo 
sūnus ir dukteris, kad šio 
penktadienio vakare jie eitų 
į tą susirinkimą, o ne kur ki
tur. Sakykite jiems, kad iš I 
to bus nauda jiems ir kitiems
kriaučiams. kuomet bus jauni- rų, kaltinamų; kad jie. važi- 
mas tampriai surištas į orga- nedarni tavoriniais traukiniais, 
nizaciją, kur spręs savo kas- plėšė iš jų cigaretus, Šilkus ir 
dieninius gyvenimo reikalus.

‘Jaunų Kriaučių Organiz.

“Freitą” Plėšikai
Jersey City suimta 14 vy-

kitas prekes. Tarp areštuotų 
yra Vincent Urbanowitz ir 
Vincent Budnick, gal lietuviai.

RADIO-ŠIANDIEN
. - - i

WMCA--570 Kc
2:00 P. M.—Actors Dinner Club * 
215—Health Talk 
4:30—News Digest 
7:15—News Dramatization 
8:30—Arabian Nights—Sketch 
9:00—Orchestral Gems

10:30—-Paula Lind, Songs Tenori 
Concert Orch.

WEAF—660 Kc
„ 10:OOA. M.—Safeguarding Your 

Fddd and Drug Supply—W.
. ; M. i Wharton ••

10:15—Variety Musicale
1:30 P. Fiddler Orch.
2:00— Fred Wade, Tenor;

Cloutier Orch. 
2145—‘How to Deal With Your

< Children’s Problems at Hocae?- 
Rudolph S. Fried, Chil$l, 
Psychologist

3:00—Stririg Ensemble ’
5:00—(Ariene Jackson, Songs;

Male Chorus
5:30—Adventures of ’ Dr. Dolittle— 

Sketch
7:30—Lum and Abner

12:00—Vallee Orch. ,

WOR—*710 Kc
11:15 A. M.—Singing Lesson— , 

Joseph Regneas
12:15 P. Mz—Health Talk , 
12'55—Oh man and Arden, 

Piano Duo *
1:00—Health Talk
1:45—-^Freddy Farber and Edith 

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

Arthur 1?.
12:15—Comedy 

3:30—Newark 
4:30—Current

R.

i 7:15—News—Gabriel Heatter
į 7:45—De Marco Girls; Frank 

Sherry, Tenor
Į 10:15—Current Events—Harlan 

Eugene Read
i 11:00—Weather Report
i 11:02—Moonbeams TrioV

WJZ-—>760 |Cc
! 11:3d A. M.--U., S. Marine Band 

1:30 P. M.—Merrie Men Quartet 
2:00—Dick Tąela, Tenor; Mary

Steele, Soprano; Wendell Hall, 
Songs į/f

4:15-!~Mouth Health—Marley 
Sherris

6:4>5—News—'Lowell Thomas
7:00—Amos ’n’ Andy
8:30—Adventures in Health—Dr. 

Henry ’ Bundesen
11:00—Leaders Trio
11:30—rWhiteman Orch.

WNYC^-810 Kc .

R.

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

12:30—Gypsy Serenader
12:45—The Story of Anesthesia—Dr.

T. J. Flagg
4:00—Brooklyn Shool of Music 

Education Concert
5:30—The Air We Breathe— Ro- 

’ bert B. Northrup

WABC—860 Kc

Payųe 
and Songs ■ , 
Museum Talk . * 
Topics—Mrs. Marion

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

Samuel Quincy, Piano

Bankietąs Pasitikt Grįžusiem 
iš Kalėjimo Draugam

TARSI RANDA VOJ A f o r n i š iuotas 
kambarys, apšildomas ir visada 

šiltas vanduo. * Kaina gana žema. 
Ateikite vakarais tarp 
dų. 27 Meserole St., 
Y., apartmentas 20.

7 ii’ 9 valan- 
Brooklyn, N.

(275-277)

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
■ ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams.

LDS 1 kuopos vaikučių mo
kyklėlė jau prasidėjo pereitą 
šeštadienį; Tėvai suvedė ’iš 
pat karto 14 vaikučių ir mer
gaičių į pamokas.

Pirmame pamokų suėjime 
sutvarkyta draugijėlė organi-

v
Tarptautinis Darbi n inkų 

Apšigynimas ir Brooklyno ko
munistai rengia bankietą ir 
koncertą pasifiklmui draugi] 
Jack Stock ir John Russo, ku
rie sugrįžo išvgalėjimo. Jie- i 
(Tu buvo įkalinti dviem mėne- 

už 
' darbininkų reikalus. Koncer- 
; tas ir bankietas įvyksta atei- 
! nantį šeštadienį, lapkričio 25 
d., “Laisvėš” svetainėje; pra
džia 8 vai. vakare. Įžangos 

i tikietas išanksto 25 centai, o 
,prie durų 30c.

Dalyvaudami šioj pramogoj, 
darbinin-

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam-| j 
, bariai, Tanda nuo $1.50 ir augš-1 | 

čiau į savaitę, garu apšildomi ir vi- | 
suom kuom tinkami gyvenimui. Cze-j į, 
rechowska, 223 Kent Avė,, kampas’ 
North 1st St., Brooklyn, N. Y.

(274-279)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

12:30 P. M.—News; Music 
1:30—Easy Aces—Sketch 
3:00—Metropolitan Qrch. 
4:00—U. S. Navy Band 
4:30—News; .Light Orch. 
6:00—'Buck Rogers—Sketch 
6:45—Little Italy—Sketch 
7:45—News—Boake Carter 
9:00—California Melodies 
9:30—'Nino Martini, Tenor}

Symphony Orch.

□ UVVdL Aj ICV UiClUglJClC U U U U V U Ji

žadiniai. Iš ĄaČių vaikučių iš-1 šiam tbdel, . k'žfcl ' kovojo 
rinkta valdyba, žinoma, vai
kučių susirinkimuose jiems 
dar reikia pagelbėti. Bet tai 
dar tik pradžja darbo. Atei
tyje vaikučiai ir mergaitės pa
tys išmoks savo susirinkimus 
vesti,
* Pradėta ir pamokos. Arti 
valanda laiko paskirta lietu- paremsite kovą už 
vių kalba skaitymams ir kai- kų reikalus, 
bos lavinimui. Kita dalis lai
ko pavesta muzikai. Muzikos 
lavina d. Klimiutė, šokių,' 
sporto,—lavina d. Sinkus: 
(Sinkevičiūtė). Drg. L. Ka-) 
valiauskiutė tvarko organiza
cinius rpeikalus.

Pažymėtina, kad šioje mo
kyklėlėje vadovauja trys jau
jos’merginos. kurios t^ip pati 
seniaus lankė tokias mokyklė
les.

Atveskite Savo Vaikučius
Šį šeštadienį (subatoje) vėl 

mokyklėlė prasidės kaip .2 
vai.4 po 'pietų, “Laisvės” sve
tainėj; 46 Ten Eyck St., Brook-

Visi tėvai, kurie norite, kad 
j jūsų priauganti. vaikučiai bu
ity auklėjami darbininkiškoje 
dvasioje ir pratinami prie 
darbininkiškų’ žaislų, < šokių* 
sporto, muzikos, kalbos, rašy
bos,—atveskite juos šį šeš
tadienį. / /

Komisijos Narys.

“Toriy,” Atvirę Atžagarei 
viy, Organizacija

New Yorke įsisteigė “to
rių” (atžagareivių)- draugija. 
Jos tikslas—kovot prieš “de
mokratišką . laisvę”; žiūrėt, 
kad mokyklose būtų studijuo
jama diktatorių istorija; ko
vot prieš popierinių dolerių 
piginimą, ir'tt. į -

Komit.

AIDO CHORO GRUPĖS 
NARIAMS •

Visi draugai, kurie turite 
roles veikale “Už Pinigus Ves
ta Pati.” malonėkite, daly- 

I vauti “Laisvės” s.vet., trečia
dienio vakare,—7 :30 vai. Ne
pamirškite.

Laivastačią Streikas

BROOKLYn*. — Jau septy
nios savaitės', kaip streikuoja 
4,0b0 dafbinihkų United Dry 
Dock ’ Kompanijos,; kur stato
ma bei taisoma laivai. NRA 
Nacionaler Darbo Komisija 
šaukė stre’ikierius taikytis, bet 
darbininkai apmetė pašauki
mą. Dabar NRA tikisi, kad 
gal pavyks streikas sulaužyt,

Nuo Reumatišky Skausmy
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expefieriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonių šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel
leris nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
preitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
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 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

STEPHEN BREDES, JR.
X '

Lietuvis Advokatas
' i

197 HAVEMEYER STREET

, BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

100 CIGARĖTŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9ė; Barons—12c) I Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO'IR 

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

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei* 
garėtų. Seniausia tabako i&dirbyste New Yorke.

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

ir akuratnaii
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

x L. GRAYĘFSKY, , f
. 172. Ąvenuę, B, New Yoifk City. Tel. Alg. 4-1836
’ ti’ . H /H • (tarpe: 10^ir 11 Sts.)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po piejų nno 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nno 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2181

Ligos Gydomos
Šiandien atoilri- 

| te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
j jums bus išaiškin- 
M ta, kaip jūs fiziši- 
1 kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
f mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

o

ZIWS
HO Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—^ A.-M. iki 8 P. M.

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

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. SALLAS
• (BIELAUSKAS)

GR A 2 O R i U S
UNDERTAKERS AND EMBALMERS $ 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR iŠ ČIA 
PAŠIUNČIAM (, KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR < 
PARVEŽTI. TURIM MOTĖM MIRUSIOMS MOTERIMS ' 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIEIA SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSLĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

1

I

DR. HERMAN MENDLOWITZ

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki IS vai. ii ryto

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe t

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 Iki 41 kas dlen, neredoms ir sukatoms 

nuo S iki T:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
J22f Avenue J 

Kampas ■. SSrd St.




