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ĮVAIRIOS ŽINIOS
MASKVA. — Svetimų EXTRA!Rooseveltui.

atspausdino paveik-

Sukilimas Kalinių

vieno juodveidžio. Jeigu 
šitą apsigynimo reikalavimą

\ tam, kas jiems apmoka. . 
Gavo pastebėta, kad tai yra 
lė paprastos prostitutės.

sučiuptas su revolveriu ki- 
šeniuje, vaikštinėja laisvas. 
Policija atsisako jį areštuo
ti.

Valstijos prokuroras

K o m u n i zmą Amerikoj 
įvykins ne Sovietų Sąjun
gos ambasadorius, bet Am
erikos proletariatas!

Tiek to, įdomu bus, kaip 
fašistinis poetas aiškins apie 
savo misiją praeityje. Vienas 
tautininkas šitaip išsireiškė: 
Kapsukas metė bombą į mūsų 
tvartą. Mes priversime poną 
Tysliava pasiaiškinti, arba jis 
gaus nuo mūsų vilko bilietą! /
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KRISLAL
Ponas Tysliava. 
Istoriniai Straipsniai. 
Abejotinas Protas. 
Paragavo Naudingo

Darbo.
Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių* 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o įsi almėsite 
Pasaulį!
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Atsirh.cn u, kartą “Laisves” 
redakcijoj ponas Tysliava tei-

Draugo Kapsuko pastatyti 
klausimai Ponui Tysliavai, 
Brooklyn© fašistų lyderiui ir 
nelaimingos “Vienybės” redak
toriui, sukėlė didelę audrą tau
tininkų fronte. Ištikrųjų tie 
klausimai yra svarbūs. Patrio
tų vadas pasirodo dirbęs delei ’ 
Lietuvos pajungimo po Lenki-1 

< jos imperializmo letena.
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EDARBIŲ TARYBOS ŠAUKIA NACIO- 
ALf KONVENCIJĄ KOVAI UŽ BEDAR
BIU REIKALUS IR UŽ APDRAUDA

smo tuos poetus, kūne duba/ Roosevelto Valdžia per Aštuonis Mėnesius Savo Viešpata- tam, kas jiems apmoka. Jam/: . , r . v ■
vimo Nepalengvmo Padėties; Nepanesamas Vargas ir
Alkis Laukia Milionus Bedarbiu

ro

Ar Skaitote, draugai, drg. 
Mizaros straipsnius apie men
ševikų tėvo Grigaičio pranašys
tes 1918 ir 1919 metais? Tie 
straispniai telpa “Laisvėje”. 
Tai nepaprastos svarbos ras-, 
tai. Jie parodo, kaip visas Gri
gaičio ir visų menševikų filo- 
zofijas ir pranašavimus apie 
rusų revoliuciją ir bolševikus 
nusinešė r^argis ant uodegos. 
Nė vienon vieton Grigaitis ne
pataikė pirštu. Kiekvienas jo 
seilėjimas prieš darbininkų tė
vynę išgaravo, išdžiūvo, palik
damas pačiam autoriui panosėj 
pusėtinai nepalankų kvapą.

Bedarbių Tarybų nacio-! šiandien viešpatauja Jung- 
, nalis komitetas išleido šau- tinėse Valstijose. Kongreso 
kimą nacionalės konvenci- paskirtas viešų darbų fon- 
jos kovai prieš bedarbę ir 
už bedarbių reikalus. Kon
vencija įvyks Washingtone, 
sausio 13 d., 1934 metais. 
Konvencijos šaukimo pama
tau dedami sekami reikala
vimai:

1. Kad tuojaus būtų pa
didinta bedarbiams pašalpa.

2. Prieš bile kokį mažini
mą pašalpos.

3. Už maistą, drapanas ir 
pastogę kiekvienam bedar
biui ir kiekvienam bedarbio 
kūdikiui.

4. Prieš-evikcijas.
5. Prieš uždarymą 

šviesos ir vandens.
6. Prieš verstiną darbą ir 

prieš alkio algą prie pašal-

das iš trijų ir pusės bilionų 
dolerjų davė darbo tik del 
kokių 70,000 bedarbių. Tas 
fondas tapo išleistas arba 
baigiamas išleisti karo rei
kalams.

Nuo bado mirties gali iš
sigelbėti tik patys bedar
biai per organizaciją ir ko
vą.. Washingtono konven
cijos tikslas bus, kad suvie
nyti visus bedarbius, visas 
bedarbių organizacijas, vi
są darbininkų judėjimą ko
vai už bedarbių interesus.

Bedarbių tarybos visur 
tuojaus šauks miestų bei 
pavietų konferencijas ir 
rinks delegatus į Washing
tono konvenciją. Delega-Kas liečia mane, tai aš labai i1 ‘,

jjHpHh nhninti anip Grianičin P9& /• Ų* < . . ' " - t i r*
7. Už valdžios supirkimą | tus rinks ne tik bedarbių 

nuo farmerių viršperdirbio tarybos ir organizacijos, bet 
produktų ir išdalinimą tų visos darbininkų organiza- 
produktų tarpe bedarbių. ei jos.

8. Už pašalpą dalinai dir-1 
bantiems darbininkams.

Konvencijos kaukimas nu
rodo, kad Roosevelto vieš
patavimas per aštuonis mė
nesius nepagerino darbinin
kų būklės. Priešingai, dar 
niekados visoj šios šalies is
torijoj nebuvo tokio bai
saus masinio skurdo, koks

pradedu abejoti apie Grigaičio 
proto sveikumą. Štai jis ir da
bar savo “Naujienose” tiek vi
sokių kvailybių prikepa apie 
Sovietų Sąjungą, jog kartais 
sunku tikėti, kad pilnai sveiko 
proto žmogus galėtų taip rašyti 
bei taip viešai ant balto juodu 
meluoti. Tik nesenai jis gie
dojo, kad Litvinovas atvažiavęs i 
Amerikon nusipirkti pripažini
mą už penkis šimtus milionų 
dolerių. O lapkričio 20 d. lai
doje ji seilėja, būk Litvinovas 
“už kapitalistų pripažinimą iš
sižadėjo komunistų.” Grigaitis 
bėdavoja bei džiaugiasi, kad 
Litvinovas palaidojęs ir patį 
Komunistų Internacionalą ir 
prižadėjęs Rooseveltui uždary
ti Amerikos Komunistų Parti
ją! Toliau per akis meluoja, 
būk Sovietų Sąjunga išsižadė
jus reikalauti nuo Amerikos at
lyginimo už tuos nuostolius, ku
rie tapo padaryti laike talki- kraštų buržuazinių laikraš- 
ninkų įsiveržimo į Archangels
ko sritį.

Ištikrųjų, tik sugedęs protas 
gali šitokias nesąmones taukšti 
ir įdėti į burną draugui Litvi- 
novui tai, ko jis nėra prižadė
jęs jokiam

Lietuvos fašistų ir klerikalų Į 
laikraščiai 
slą tų kunigų, kuriuos Sovietų 
valdžia išmainė ant Lietuvos po
litinių kalinių. Tie laikraščiai 
verkia, būk tie kunigai sugrį
žę Lietuvon baisiai suvargę ir 
nuplyšę, bet ant paveikslo vi
sai kitaip atrodo. Atrodo ga
na drūti, labai geromis drapa
nomis apsirengę, tikrai pana
šūs į darbi/iinkus. Tas paveik
slas buvo nuimtas, kuomet tie 

^kunigai Sovietų Sąjungoje bu
vo prie naudingo darbo ir ne- 
šiojo darbininkiškas drapanas.

Kitas pasaulis, kiti žmonės. 
Būdami Sovietų Sąjungoje, tie 
kunigai turėjo dirbti naudingą 
darbą ir buvo panašūs į žmo
nes. Bet kaip greitai atsidūrė 
Lietuvoje, tuojaus apsirengė il
gomis sukniomis ir pradėjo gy
venimą tikrų dykaddonių.

Žinoma, tie ponai keikia So-

i

• Atima Visas Teises iš 
Newfoundlands

1
Pabėgo iš Roosevelto Vai- > 
džios Kabineto „ :

.............. ........................

L O N D O N. — Anglijos 
monarchiška valdžia vienu 
smūgiu atima visas savisto
vumo teises iš* savo koloni
jos Newfoundland. Tos ša
lies parlamentas nušluoja
ma ir visa galia pavedama 
Anglijos karaliaus Jurgio 
paskirtam gubernatoriui. ■

WASHINGTON. — Iždo 
sekretoriaus p a d ė j ė j a s i 
Sprague rezignavo, nes jis 
nesutinka su valdžios pa
stangomis tęsti, dolerio in
fliaciją. Jis savo rezignaci
joj sako, kad šita valdžios 
politika veda kraštą prie 
bedugnės.
------------------------------------- i

Brcoklyno lietuviai Jaunuoliai Žada Pajudinti 
Žemę Gruodžio Trečią Dieną

Visi Draugai, Visi Darbininkai, Visos Mūsą Organizacijos 
Privalo Ateiti Mūsą Kovingiems Jaunuoliams Talkon

BROOKLYN.—Gruodžio 
3 d. yra rengiamas milži
niškas lietuvių parengimas 
ir bankietas. Jį rengia 
Lietuviu Jaunuoliu Nacio- 

«Z *

nalis Komitetas. Tai pir
mas toks mūsų jaunuolių 
užsimojimas šiame mieste. 
P.arengimas įvyks didelėj 
Grand Paradise Ballroom 
svetainėj (kampas Haveme- 
yer ir Grand Sts.). Tai bus 
išbandymas mūsų jaunuo
lių judėjimo spėkų.

Bet tai būtų klaida, jeigu

TEISĖJAS CALLAHAN ATSISAKĖ
IŠKELTI SCOTTSBORO JAUNUOLIU
TEISMĄ IŠ DECATUR I BIRMINGHAM

Apsigynimo Advokatai Nurodė, kad Bešališkas Teismas 
Tokioj Teroro Atmosferoje yra Negalimas Daiktas, bet 
jų Pastangos Buvo Veltui

DECATUR, Ala. — Ku 
Klūks Klaniškas teisėjas W. 
W. Callahan nachališkai ir 
brutališkai atmetė Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo reikalavimą, kad Scotts-

Mes raginame . lietuvius 
darbininkus ir jų organiza
cijas stoti į kovą už bedar- Į 
bių reikalus. Dalyvaukite 
visose konferencijose, ku
rios bus šaukiamos bedar
bių reikalais.* Bedarbiai, 
stokite j bedarbių tarybas! 
Suvienykite spėkas apsigy
nimui nuo alkio ir vargo!

mu i cinaiaviuia, nau olulis- i t . . vv. . . . v.
boro jaunuoliu teismas būtų I ** grisiausiai priesi- 
iškeltas iš Decatur į Bir-1n0S1 ’skehmui teismo. Mat, 
mingham. Visus įrodymus Pls nor‘. neka tus J^nuolius 
bjaurios neapykantos prieš! Pasn*stl ’ elektros ked«‘ 
negrus ir apsigynimo advo-. Apsigynimas reikalauja,

___ i šiame miestelyje Cal-. kad būtų panaikintas surą-
suaugę darbininkai ir dar
bininkės tą didelį darbą pa- j u . T. katus

lahan nubraukė į šalį. Va- šas tų piliečių, iš kurių bus 
. dinasi, jaunuolių gyvybė j renkama džiūrė. Nurodo, 

U 'Pastatoma į pavojų. To-1 kad tame surašė nėra nei 
kioj baisioj teroro atmosfe
roje, kokia viešpatauja De-
cature prieš jaunuolius, vi- teisėjas Callahan atmes, tai 
sas teismas bus tik apga- bus pamatas davimui ape- 
vystė. liacijos į augštesnj ‘teismą,

Svarbu ir tas, kad tas jeigu Decatur teismas jau- 
žmogus, kuris teisme buvo nuolius nuteistų.

liktų vieniem jaunuoliam. ’ 
Reikia atminti, kad gražiai 
augantis mūsų jaunuolir 
judėjimas yra reikalas ir 
rūpestis mūsų visų. Mes 
turime kuotampriausia ko
operuoti su jaunuoliais. Mes j 
turime jiems padėti savo ii- i 
gų metų patyrimu. Mes tu
rime eiti jiems talkon šį sy
kį, idant šitas jaunuolių pa
rengimas virstų galinga 
darbininkiška demonstraci
ja. , ... .

“Jūs Esate Gengė Tinginiy, Parazite!”, 
Šaukė Darbininky Atstovas į Anglijos 

Galiūnus
LONDON. — Spalių 21 

■d. karalius ir karalienė ati
darė Anglijos parlamentą 
lordų buto palociuje. Tai 

! padaryta su didžiausiomis
KOMUNIZMAS YRA REIKALAS ŠIOS ŠALIES I iškilmėmis. Šlamėjo šilkai 

DARBININKŲ REVOUUCJNIO JUDĖJIMO

čių korespondentai apspito 
klausinėti draugą Troja- 
novskį, ką jis veiks, kuo
met pribus Amerikon, kai
po Sovietų valdžios ambasa
dorius. Daugiausia jis" bu
vo klausinėjamas apie ko
munistinę propagandą ir ar 
Sovietų ambasadorius čio
nai užsiimdinės tos propa
gandos skleidimu. Žinoma, 
d. Trojanovskis tiems • po
nams atsakė, kad Sovietų 
Sąjungos atstovybės neužsi
ima jokios propagandos 
skleidimu. Tarp kitko jis 
pareiškė: “Komunizmo ne
galima importuoti iš užsie
nio. Šis klausimas yra ne 
užsienio, bet naminių san- 
tikių dalykas/’

ant ponių nugarų ir blizgė
jo brangakmenys ant jų 
pirštų. Bet kuomet kara
lius pabaigė savo prakalbą, 
staiga pasigirdo garsus bal
sas: “O kaip su bedarbių 
apdrauda? Tai didžiausia 
gėda, kad kuomet čia tiek

daug to šlamšto, tuo tarpu 
už šio palociaus sienų žmo
nės badauja. Jūs esate 
gengė tinginių, dykaduonių 
parazitų, gyventi iš žmonių 
sutverto turto!”

Tai buvo balsas parla
mento nario darbiečio Mc
Govern iš Glasgowo. Tai 
pirmu sykiu Anglijos istori
joj, kad kas nors drįso ati
darant/ parlamentą' mesti 
šitokį prakeiksmą į monar
chijos nasrus!

DREBA IŠ BAIMĖS NANKINGO VALDŽIA
SHANGHAI. — Fukien 

provincijos paskelbimas ne- 
p r i k 1 a u somybės supurtė 
Nankingo valdžią, kuri jau 
šeštu kartu bandė sukriu- 
šinti cen tralinė j Chinijoj 
komunistų judėjimą. Nau
ja valdžia esanti iš “radi
kalų”, artimai susirišus su 
komunistais. Tarpe tos 
naujos Fukien valdžios ir 
sovietinės chinų valdžios 
jau esanti padaryta sutar
tis viena kitai nekliudyti ir

apsimainyta politiniais ka
liniais. Nauja valdžia savo 
manifeste sako, kad valstie
čiams žemės bus tuojaus iš
dalinta.

Fukien p'asiskelbimas ne
priklausoma valdžia sudau
žė Nankingo valdžios pla
nus užblokaduoti komu
nistus Kiangsi provincijoje. 
O iš Szechwan provincijos 
valdžia šaukiasi Nankingo 
pagelbos prieš pirmyn ei
nančią raudonąją armiją!

Dvi Mėsinyčios Pripažino
Industrinę Uniją ,

Vėl Auga Vokietijoj Masinė 
Bedarbė

Tokyo. Japonijos val
džia oficialiai priėmė nuo 
Rockefellerio $1,240,000 au
kų del pastatymo sveikatos 
instituto. Tuo tarpu šitas 
Amerikos parazitas laka 
kraują ir prakaitą Ameri
kos darbininkų.

nimas Sovietų valdžios 
jiems nesudaro pavojaus. 
Tie, kurie esą ant deporta
vimo listo, galėsią pasirink
ti šalį, kurion jie norės pa
tys išvažiuoti.

“Daily Workerio” Tag 
Day Aukiį Rinkimas

vietinę tvarką. Dantį / griežia 
prieš ją. Ir jie turi delei ko: 
Ten būdami jie turėjo para
gauti darbo ir darbininko gyve
nimo. O ponai naudingo dar
bo ir darbininko gyvenimo bi
jo daugiau, negu tas bažnyti
nis velnias kryžiaus.

MASKVA. — Praneša
ma, kad sale Charkovo ne
laimėje sudužo Sovietiį or
laivis “K-7” ir kartu žuvo 
keturiolika žmonių. Tai bu
vo didžiailsias pasaulyje or
laivis. Nelaimė įvyko lap
kričio 21 d.

WASHINGTON. — Drg. 
Litvinovas ir Roosevelto 
valdžios viršipinkai jau su
sitaikė delei skolų. Dabar 
laukiama prezidento Roose
velto pasirašymo.

PITTSBURGH, Pa.—Dvi 
mėsinyčios į i jau r 1 pripažino 
Industrinę ■ darbininkų uni- 
ją. ir darbininkai sugrįžo į 
dąrbą. < Kitos mėsinyčios 
dar nepasiduoda, todėl s jose 
streikas tebeina. Nepapra
stai tvirtai ir solidaringai 
laikosi darbininkai. Visos 
sąlygos rodo,- kad visuoti
nas šių darbininkų streikas 
bus - laimėtas.

BERLYN. — Pati Hitle- < » » ‘ • 
rio valdžią pripažįsta, kad 
šiandien Vokietijoj yra 
3,776,000 užregistruotų įe- 
dąrbių, arba 31,000 dau
giau, negu buvo 15, dienų 
tam atgal.

New York. — Anna 
Louise Strong savo prakal
boje pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga yra galingiausia 
pasaulyje taikos speigą. Ji 
nurodė, kad Sovietų Raudo
noji armija yra tik apsigy
nimui nuo priešų.

ANNISTON, Ala. —Au
dra sugriovė valdžios vers
tino darbo kempę. Sužeis
ta devyni darbininkai — du 
pavojingai. Viso dirbo du 
šimtai darbininkų.

DOLERIS JAU BEVERK 
TAS 61.23 CENTO

Pragyvenimo kainos tebe
kyla, popierinio dolerio ver
tė tebesmunka. Dabar Am
erikos popierinis doleris tė
ra vertas 61.23 cento,, ro- 
kuojant auksu.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Lapkričių 21 d. ” Cherry 
Hill” kalėjime sukilo' kali
niai. Jų buvo l,?00. Beveik 
sunaikino dirbtuvę, kurioj 
jie turi vergauti. Tik pri
buvus sudrūtinta ginkluota 
spėka kalinius numalšino. 
Dabar valdžia kruvinai ker
šys sukilimo vadams. Ko
va ėjo per dvi valandas.

iBerlyn.—Fašistų valdžia 
uždraudė į koncentracijos 
stovyklas įeiti pedleriams. 
Ji susekus, kad tie pedle- 
riait( smulkmenų pardavinė
tojai) perduoda politiniams 
kaliniams visokias 
apie fašistus.

žinias

Washington. — Roosevel
to valdžios darbo sekretorė 
Perkins ramina rusus bal
tagvardiečius, kad pripaži-

Pabaigoje šios savaitės, 
lapkričio 24, 25 ir 26 d d., 
visoje šalyje bus renkamos 
aukos delei Komunistų Par
tijos organo “Daily Work- 
erio.” Reikia dėti visas pa

stangas, kad šis rinkimas ’ 
būtų sėkmingas. Lietuviai 
darbininkai ir darbininkės 
privalo ateiti “Daily Work- 
eriui” talkon.

Kaip žinoma, “D. W.” ad
ministracija ir Komunistų 
Partija pasistatė už tikslą 
sukelti $40,000. Iki šiol dar 
trūksta apie $14,000. Ši 
“Tag Day” turėtų užpildyti 
paskirtą kvotą su kaupu.

(Daugiau žinių 5 pusk)

Atsirh.cn
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lankyti. Jeigu mokyklos būtų buvę laikomos vakarais, 
būtų buvę daug skaitlingesnės.

Aš manau, kad Detroito pavyzdį turėtų pasekti kai 
kurių kitų kolopijų draugai ir organizacijos.. Ypatingai 
tokios vietinės vakarinės jaunuolių lavinimo mokyklos 
turėtų būt steigiamos. Tokį patarimą daviau Grand 
Rapidso, Cleveland© ir Chįcagos draugams.

Gal jokiam kitam mieste bedarbė nėra taip skaudžiai 
užgavus darbininkus, kaip Detroite. Tie milžiniški au
tomobilių dirbimo fabrikai beveik visai uždaryti ir de- 
sėtkai tūkstančių darbininkų jau ketvirti metai vaikšti-

KITU MIESTU DRAUGAI
Man atrodo, kad Detroite mūsų lietuvių’ darbininkų 

revoliucinis judėjimas pradeda vidutiniai gerai susitvar
kyti. *Tas tiesa, kad partijinėš spėkos tebėra labai silp
nos, bet pas draugus ir drauges matosi daugiau energi
jos ir pasiryžimo darbuotis. Jau tas faktas, kad ture j o- 

’■ nde net tris lavinamos mokyklas per dvi Savaites ir kad 
visos vidutiniai pasisekė, parodo judėjimo pakrypimą ge- 
rojon pusėn. Sustiprės ir partijiečių eilės, jeigu, tiktai 
vadovaujami draugai neužmirš tai, apie ką plačiai kalbė
jome mokyklose, būtent apie reikalingumą daugiau dar- 
bininkii įtraukti į Komunistų Partijos eiles. Keletas 
draugų ant vietos išpildė aplikacijos kortas, kiti pasiža
dėjo vėliau įstoti į partiją. Turėjome frakcijos susirin
kimą ir nutarėme, kad Hamtramcko draugai laikytų sa
vo atskirus susirinkimus tvarkymui vietos masinio ju
dėjimo. Kadangi toj miesto dalyje gyvuoja masinės or
ganizacijos atskirai, tai ir bus komunistams galima sėk
mingiau veikti, jeigu jie laikys susirinkimus ir svarstys, 
to judėjimo reikalus, vietoj važiuoti į kitą miesto dalį, 
kuomet kai kurie draugai neturi iš ko užsimokėti už 
pervažiavimą gatvekariu. . t
.. 'Nuo savęs dar kartą noriu karštai paraginti draugus 
i?’ drauges, kurie lankė suaugusių lavinimos mokyklas, 
stoti į Komunistų Partijos eiles ir darbuotis po jos rau
dona vėliava. Žinojimas ir supratimas mažai tereikš, 
jėigu jis nebus įkūnytas praktiškame darbe. Revoliuci
nes Komunistų Partijos auklėjimas, jos spėkų ir įtakos 
stiprinimas lietuvių darbininkų judėjime šiandien yra 
pirmutinis ir svarbiausias darbas mūsų visų.

Detroito jaunuolių mokykla išėjo daug geriau, negu 
aš tikėjausi. Maniau, jog bus sunku įtraukti jaunuolius 
į .mokyklą, o dar sunkiau juos palaikyti ir suinteresuoti. 
Bet apsirikau. Jaunuolių atsiliepimas buvo labai skait
lingas ir nuoširdus, $J(e!mąžaį; tame kreditas priklauso 
suaugusiems draugams, o ypatingai mokyklos komiteto 
nariams, kurie taip rūpestingai vedė mokyklos reikalus.

Detroite turime gražų būrelį pažangių lietuvių jau
nuoliu. Aš esu tikras, kad ten mūsų judėjimas, greitai 
pralenks mūsų jaunuosius draugus kitose kolonijose. 
Jau gyvuoja dvi LDS jaunuolių kuopelės. Draugai nu
sitarė eiti į draugiškas lenktynes gavime naujų narių. 
Dirva labai plati abiem kuopom. '

Mano nuoširdžiausiu linkėjimu yra, kad lietuviai 
jaunuoliai, kurie jau spėjo nuodugniau susipažinti su 
klasių kovos reikalais, įstotų į Jaunųjų Komunistų Ly
gą. Tie, kurie pirmiau buvo Lygoje, turėtų tuojaus vėl 
sugrįžti ir joje laikytis ir veikti.

•‘Visos mūsų masinės organizacijos, visi mūsų suaugę 
draugai ir draugės privalo visapusiai kooperuoti su jau
nuoliais ir jiems padėti savo daugelio metų praktišku pa
tyrimu. i

Detroite turime du choru—Laisvės ir Aido. Tai irgi 
nhsveriamai jaunuolių organizacijos. Abiem choram va
dovauja Walter Gugas. Nuo savęs patarčiau Detroito 
chorams tuojaus pradėt mokintis, apart lietuviškų, ang
liškas, revoliucines dainas dainuoti. Meno Sąjunga gali 
tokių dainų parūpinti. Kalbėjausi'apie tai su draugu 
W. Gugu. Jis pasižadėjo parsitraukti iš Centro angliš- 
ki| darbininkiškų dainų.

Detroito chorams reikėtų kiečiau susirišti su tarptau
tiniu darbininkų judėjimu. Jų nedalyvavimas rusų re
voliucijos sukaktuvių paminėjimo masiniam mitinge bu
vo didelė klaida. Žiūrėkite, draugai, kokį gražų įspūdį 
pądarė bendras visų tautų choras, kuris dainavo paminė
jime. Lietuvių chorai turėjo prisidėti.

‘.Detroito jaunuoliai labai smarkiai skundėsi, kad jie ne
gauna vietos savo raštams bei korespondencijoms dien
raščių “Laisvės” ir “Vilnies” angliškuose skyriuose. Į 
tai atkreipiau atydą tų skyrių redakcijų ir gavau priža
dėjimą, kad ateityje Detroito jaunuoliai bus neužmiršti.

; Dienraštis “Vilnis” yra užkariavus Detroitą. Turi 
.daug skaitytojų. Bet šiame vajuje darbo daug nesima
to. Reikėtų mūsų vajininkams neapsileisti.

;’“Laisvė” taip pat. turi nemažai skaitytojų.' Man esant 
Detroite ir dėkui pasidarbavimui kelių mokyklos drau
gių, “Laisvė” gavo 26 skaitytojus—daugumoje visai nau
jus. Tikiu, jog iki pabaigos vajaus detroitiečiai dar 

. daugiau pasidarbuos del “Laisvės”.
f©ar žodis apie mokyklas. Ką gi jos parodė? Jos pa

bodę, kad pas draugus ir drauges yra noro lavintis ir 
įgytą žinojimą’ panaudoti praktiškam darbe. Per abi 
suaugusių-.mokyklas lankė iki astuonios dešimts drau
gi! bei draugių. O reikia atminti, kad suaugusių moky- \

■ klos įvyko dienos laiku, tuo būdu tik bedarbiai galėjo liui!

n ėja be darbo. Mašinerija taip išvystyta, jog ir taip 
mažai dirbdami fabrikai padaro pakankamai automobi
lių delei Amerikos dabartinio sunaudojimo.

Detroito bedarbiai jau turėjo smarkių ir sunkių 
kovų. Ateitis nebus lengvesnė. Tiktai tvirtai organi
zuoti į bedarbių tarybas ir eidami Komunistų Partijos 
vadovybėje Detroito darbininkai, galės pagerinti savo 
baisiai sunkią būklę. . A. B.

TRUMPMENOS
• Kadaise J. Ty sli ava sakė, 
kad jam labai patinka V. 
Kapsuko lietuvių rašyba. 
Taigi dabar skaitykit< ir 
studijuoki t ją, garbingas 
poete!

So. Bostono “Darbinin
ke” skaitau:

Rusijos pripažinimą Ameri
kos komunistai nelabai entu
ziastingai priėmė, nes tas su
varžo jų veikimą Amerikoje.

Jagamastėlis, kuris rašė 
šituos žodžius, gerokai nu- 
simelavo. Komunistai pa
sitiko pripažinimą labai en
tuziastingai, nes tai reiškia 
vieną didelį komunizmo lai
mėjimą prieš kapitalizmą.

Taigi ir čia p. Grigaičio 
“teorija” sumušta. Kiek
vienu klausimu, kur tiktai 
jis bandė taikyti savo men- 
ševikišką išmintį, gyvenimo 
bėgis dalykus pastatė griež
tai priešingai, negu Grigai
tis lėmė; Kodėl ? Ar tik 
todėl, kad Grigaitis kaipo 
asmuo nesugebėjo to numa
tyti? Vyriausiai todėl,
kad tai tokis visas menševi- 
kiškas “mokslas”, tokia 
menševižmo rolė.

niūtę, pianistę BasanaviČiū- 
tę, vieną lyrietę Į ir mane) 
iš vieno masinio ,mitingo į 
kitą. Atlėkęs virš 50 mylių 
į valandą važiuodamas au- 
tomobilium tūlas žmogus 
(pasivogtu autom'obilium) 
ir smuko pro mūsų automo
bilių. įaimei, d. Smitas su
gebėjo greit saviškį sulai
kyti, tai nei vieno neužmu
šė, nors tūlus sunkiai su-
trenke. Vagišius apsiver
tė. Buvo lengvai sužeistas 
ir .nugabentas į ligoninę, o 
paskui policija pasigrobė. 
Gaila! Jaunas vaikinas. 
Tai vis esamos sistemos au
ka. Šis įvykis parodo, kaip 
žmogus čia va gyveni, ir 
čia tuč-tuojau gali tavęs ne
būti!

Kanadiečių “Darbininkų 
Žodis” »šiuo tarpu visapu
siai pagerėjo. Laipsniškai 
jis vis didėja formate ir ge
rėja turiniu. Tiesa, jame 
dar vis permažai korespon
dencijų iš Kanados lietuvių 
darbininkų gyvenimo. Šį 
trūkumą pašalinus, “Darbi
ninkų Žodis” bus kur kas 
geresnis.

R. M.

ĮDOMUMAI
Dviejų Brolių Amžiaus 
Skirtumas—152 Metai
Belgijoj, Briuselio mies-

IS LIETUVOS
Po Kauno Rotuše Rado 

Požeminį' Rūsį ’
Pasklidus gandams, kad po 

Kauno Rotuše esą kokie tai pa
slaptingi rūsiai-tuneliai, vieną 
dieną buvo pradėta jų j ieškot, 
kasinėt, bet nieko nerasta. Po 
to atvažiavo Kaunan tūlas Ja-

teriui, kuris vedė j ieškojimo 
darbą, kad tuneliai tikrai yra 
ir jis nurodė, kurioj vietoj rei
kia kast. Girdi, kadaise mano 
tėvas gyvenęs Rotušės kamba
riuose, tai jis buvo užtikęs slap
tus mūrus po žeme. Ir ištik- 
rųjų pakasus Jakubausko nuro
dytoj vietoj, užtikta mūras; 
praardžius mūrą, rasta rūsis, 
bet tuščia. Greitu laiku vėl 
bus plačiau tiriama tie, pože
miai.

be-
di-

gatvio ir pačioj gatvėj krūva 
visokių stubos rakandų. Tai 
buvo žydo Semenickio ' baldai. 
Namo savininkas Sudarskis su 
teismo antstolio pagelba Seme- 
nickį su šeima išmetė gatvėn 
už randos nemokėjimų.

Smetona Grąžina Dvarinin
kams Miškus

Dvarponių draugo Smetonos 
valdžia grąžina dvarininkams 
paimtus iš jų miškus, ežerus, o 
kai kur ir pinigais atmoka už 
iškirstus miškus. Iki šiol įau 
grąžinta dvarponiam 15,mKL 
hektarų miško, vertės 8 milionų 
litų. Šiaulių kpskrityj dvar
poniam grąžinta 2,500 ha. miš
ko. i

Nepatinka G r i g a i č iui, 
kad “Laisvėje” buvo iškelta 
jo teorijos, skelbtos 15-ka 
metų &tgal, kurias ’gyveni
mas į dulkes sumalė, ir iš 
kurių šiandien net katės 
juokiasi. Jis pyksta, šauk
damas “daug žodžių—mažai 
senso.” Bet keno tie žo- 
'džiai? Kodėl Grigaitis ne
įdėjo į juos daugiau senso? 
Dabar nereikėtų gėdytis ir 
jų išsižadėti.

Nusigyvenęs menševikų 
jfilozopas, negalėdamas pa
teisinti savo pragaištingų 
teorijų, puola melagingai 
mane asmeniniai, surikda
mas:

Tais laikais, kada “Naujie
nose” tilpo p. Mizaros cituoja
mieji straipsniai, jisai dar te
begarbino tautininkų djįevus...
Argi? Faktai rodo visai 

ką kitą. Tais laikais, kuo
met Grigaitis .rašė minėtas 
teorijas, Mizara jau buvo 
išbuvęs 4 pietus Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj ir už
ėmė didžiulės LŠS 40, kuo
pos (Worcesteryj) sekreto
riaus vietą. Jis buvo, beje, 
bendradarbiu “Kovos” ir 
“Laisvės”. . t .< .

■ i :
Daugiau! j Minėtos Grį- 

.gdičio teorijos, veikia prisi
pažinti, jau tada' ^atkreipė 
mane, kaip, tūkstančius; ki
tų darbininkų, prieš men
ševikus.

1918 metais, esant LSS 
40 kuopos sekretorium, te
ko suruošti Grigaičiui pra
kalbos Worcesteryj. Jis ten 
zalatįjo savo teorijas ir pa
čiose ‘prakalbose draugai 
vanojo jam kailį. Po to, 
beveik visi LSS 40 kuopos 
nariai (apart J. Nevecko ir 
kelių kitų) surado, kad 
jiems su Grigaičių nepake-

Menševikų lyderiams (so- 
cial-fašistams) rūpi gelbė
ti griūvantį kapitalizmą. 
Tam tikslui jiezišdirba sa
vo melagingas teorijas ir
jas skelbia, sulyg jomis mo- te, už ką tai atsidūrė teis- 
kina darbininkus, kad juos man 96 metų senukas. Tei- 
suklaidinus ir palaikius ii- sėjas pradėjo klausinėti, ar 
giau nežinystėj; suturėjus jis neturi brolių ar seserų, 
nuo kovos prieš kapitalisti- Senis atsakė, kad turėjęs 
nę sistemį- Tuomet, kada | tik vieną brolį, bet jis mirė 

jau 152 .metai atgal. Tei
sėjas pradėjo barti senį, 
manydamas, kad jis juokus 
krečia. Senis paaiškino, 
kad čia ne juokai,’ o tikra 
teisybė. Girdi, mano tėvas 
apsivedė, būdamas 18 me
tų. Po metų gimė sūnus, 
kuris už kelių dienų mirė. 
Vėliau Haire Jr mano moti
na. Mano tėvas antru kar

atu apsivedė, turėdamas 75 
'metus; aš gimiau #iš antro 
jo apsivedimo. Parokuok 
ponas teisėjau, jei nebus 
nuo mano brolio mirties 
152 metai...

i

tos teorijos yra skelbiamos, 
iš paviršiaus žiūrint, jos 
dažnai daugeliui mažiau 
mąstančių darbininkų išro
do' teisingomis. Tik ilges
nis gyvenimo bėgis jas pa
rodo paikiomis, prigavingo- 
mis.
i___________

Štai imam N RA. Sociali
stai remia NRA ir net skel
bia, kad Mr. Rooseveltui 
vieta socialistų partijoj! I 
Iš kitos pusės, komunistai 
kovoja prieš NRA, kaipo 
prieš reakcionišką kapitali
stinės klasės priemonę su
mažinti ' darbininkams al
gas, pabloginti darbo sąly
gas ir kelią į fašizmą.

Šiuo .tarpu ne visiems 
darbininkams aišku, kurių 
pusėje bus' tiesa. Bet už' 
metų-kitų kiekvienas ma-

Trys Kiaulės Teismabūtyj
Inkvizicijos laikais Ispa

nijoj buvo nuo 
tūli fanatikai įsivaizdinda
vo, kad kokį nors arklį vel- 

tys, kad ir čia menševikai n^a? pristojo, arba arklys 
nusišpicavp, „panašiai, kaip 1 ^uri sav^e velniJĮ« Na ir 
Vokietijos, Sovietų, Sąjun
gos ir imperialistinio karo 
klausimu!

šeimyninė Tragedija
Lapkričio 1 d. Radviliškyj J. 

Kutas del tikrai neišrištų prie
žasčių peršovė savo žmoną ir 
pats nusišovė.

Bedarbius Pristatys prie 
Akmenų Darbo

Kauno ponai jau “išrišo” 
darbės klausimą. Nesenai
delis būrys bedarbių buvo atsi
lankę pas burmistrą prašyt 
darbo, tai jis pasakęs, kad jau i 
daroma planai viešiem darbam, 
kur bedarbiai galės gaut dirbt. 
Dabar Kauno miesto Savivaldy
bė paskelbė, kad greit bus pra
dėtas darbas prie plentų taisy
mo bei kelių grindimo Kauno 
rajone. Reikės privežt ir pri- 
skaldyt apie 8,000 kubiškų me
trų akmens. Taigi, visi Kauno 
miesto bedarbiai, nežiūrint, ar 
jis yra siuvėjas, batsiuvis, ma
šinistas, ar kitokis amatninkas, 
visi galės eit ant kelių ir skal
dyt akmenis, dirbt katorgos 
darbą... Kokį atlyginimą už 
tokį sunkų darbą gaus, nesako
ma.

“Bolševikas” Peršovė 
Patriotą

Spauių 22 d. Šaukėnų mies
telyj šauliai surengė vakarą su 
vaidinimu “Už Tėvynę Kariau
siu.’ ’ Antram akte buvo vaiz
duojama “smarki kova”’ tarp 
bolševikų ir lietuvių kareivių; 
lošime buvo vartojami kariš
ki šautuvai su tuščiais patro
nais. Juozas Paražinskas, lo
šęs “bolševiko” rolėj, peršovė 
Stasį Gi r jotą. Peršovimas bu
vo tiek smarkus, kad peršauta
sis suriko: “O, Jėzau, gelbė
kit!” šovinys pabarė tris žaiz
das palei akies ir ausies. Su
žeistas^ nuvežtas į Šiaulių li
goninę.

Pamačius krauju apsipylusį 
aktorių, tarp lošėjų Jr publikos 
kilo panika. Lošimas 
pertrauktas. Kaip tas 
įvykt, šaudant iš tuščio 
no, sunku įspėti.

Cliffside, N. J

buvo 
galėjo 
patro-

Susitverė LDS Jaunuolių 
Kuopa

Čia susiorganizavo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Jau
nuolių kuopa iš 23 narių. Kai 

Tai buvo vien laisvo- , kurie net iš apielinkės mieste- 
ti:3 skleidimo savaiti- nų prisirašė. Draugas S. 

į politinį gyveni-, Dutkus, kuris yra gabus spor- 
Dabar praneša- tininkas, yra iš Maywoodo. -

Paskiaus prisirašė* draugai 
į ir draugės: P. Jurgaičiutė, Pa- 
lionija ir Vincentina Stasiu- 
kaičiutes ir broliai Kazeliukai. 
Viehi jų yra muzikantai, kiti 
kitose srityse veikia.

Kiti prisirašė vietiniai klif- 
saidiečiai. Vaikiniai ir mergi-

Uždarė Laisvamanių 
Laikraštį

Praeitą vasarą Kaune pradė
jo leisti laikraštuką “Laisva
manį.” r“ 
sios minties 
nis leidinys; 
mą nesikišo.
ma, kad “Laisvamanio” pasku
tinis 12-tas numeris konfiskuo
tas, o laikraščio leidinėjimas i 
sustabdytas.

Kaune Užpuolė Anglų 
Konsulatą

Naktį iš lapkričio 2 į 3 dd.
nežinomi piktadariai nuplėšė nos pasiryžę veikti.* Jie jau
Anglijos konsulato iškabą ir iš- organizuoja basket ball ty-

Užsienių R. Min. Reikia gauti dar daugiau 
Skyr. direktorius j jaunimo į šią organizaciją.

mušė langą. Užsienių R. Min.
Pol. Dept. f........................
Lozoraitis greit nusiskubino iš-7 A I LjO4OL dlllb llublbl

uotikių, kad reikšt apgailestavimą.

kunigų inkvizicinis teismas 
pareikalaudavo arklį atves
ti į jųjų tribunolą nuteisi- jos. 
mui sudeginti.;. Tai buvo 
viduramžiuose.♦ ' »

Šiomis dienomis Flatbush 
Ave. teismabutin, tapo 
pristatyta trys kiauliukės.

Pereitą sekmadienį Phila- 
delphijoj įvyko. du lietuvių 
darbininkų masiniai mitin
gai J.'Svarbu štai kas: abie
juose beveik išimtinai vieni O žinot del ko? Tos kiau-
jaunuOliai išpildė progra- liukės buvo išlavintos teat- 
mą. Du iš jų (Gęviliūte ir urnose štukas daryt. Jas 

veždavo iš miesto į miestą 
tam tikroj dįdelėj' 
Štai jam bevežant 
Brooklyno teatran, 
jo vienas Gyvulių 
gojimo Draugijos 
ir, kaipo “geraširdis”, su
rado, būk ta klėtka per ma
ža del trijų kiaulių: jos 
savo uodegutėm siekia klėt- 
kos sienas. Apskundė 
teisman. Kiauliukių savi
ninkas turėjo pristatyti

Griciūnas) pasakė po pra- 
kalbėlę; jaunuoliai dainavo 
ir jaunuoliai suvaidino vei- 
kaliuką. Tai geras reiški
nys, draugai philadelphie- 
čiai. Reikią M darbas tęsti, 
organizuoti jaunuolius į vie
tinę LDS Jaunuolių, kuopą. 
Reikia stiprinti Lyros Cho
ras!

Drg. A. J. Smitas vežė 
mus (dainininkę Menkęliū-

klėtkoj. 
vienam 
užtėmi- 
Apsąu- 

agentas

Plėšikas Riekus Vėl 
Paspruko

Jau buvo rašyta, kad taria
mas kunigo užmušėjas Riekus 
kelis kartus paspruko

Dabar vėl buvo 
apsuptas Radviliškio 
ties Leistiškių kaįmu. 
susišaudė su policija 
go miškan, Matyt, policija jo 
labiau bijo, negu jis policijos.

Ir Kaune Mėto Randaunin- 
kus Gatvėn '

Spalio 21 d. Nemuno gatvėj 
ties num. 18 pasirodė ant šali-

iš polici- 
policijos 
valsčiuj 
Ten jis 

ir pabė-

kiaules su klėtka minėtan 
teisman teisėjui John J. 
Walshui. Teisėjas pagrasi
no^ kiaulių savininką, saky
damas: “Žiūrėk, kad dau
giau :tąvo kiaulės nebūtų 
taip sukimštos, kaip žmo
nės ^ew Yorko subvėse 
(požeminiuose 
še...”

traukiniuo-

Tiesa, dabar laikai nėra ge
ri, bedarbė, tačiaus visgi rei
kia į organizacijas priklausyti. 
Darbininkai, kuomet buvo ge
ri laikai, tai sakė, kad jiems 
nereikalinga organizacija,’nes 
ir taip gerai. O dabar, kuo
met lAikai blogi, tai skundžia
si, kad nėra pinigų.

Bet visgi, norėdami, mes ga
lime priklausyti organizacinėj; 
Organizacijoj p r i k lausymas 
yra taip svarbu, kaip kad kas
dieninis žmogaus gyvenimas.

Maskaradų Balius

LDS 115 kuopa ir Jaunuo
lių kuopa rengia maskaradų 
balių lapkričio.25 d., šeštadie
nį, L. P. Kliubo svetainėj, 247 
Walker St., Cliffside, N. J., 
pradžia 7:30 vai. vakare.

Ji
Visi jauni ir seni kviečiami 

dalyvauti šiame parengime nė 
tik vietiniai, bet ir iš apie- 
linkės. Įžanga tik 25c. Vai
kams veltui. Tiems, kurie tu
rės gerus apsirengimus, yra 
skiriama keturios geros dovąr 
nos. Be to, bus gera muzika 
šokiams. Todėl visi ir visos 
atsilankykite į šį parengimą.

G. S.
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PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Susirinkhnai-Parengimai Drg. J. M. Millerio Prakalbu ga“ti,'bent vien«
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Maršrutas
Šiuo laiku teko perkeisti kai 

kurios dienos, skirtos tam ti
kroms vietoms. > Paskiausia 
sutvarkytas prakalbų maršru-
tns sekamai:

Lapkr. 27 — South Side, 
I Pittsburgh, Darbininkų Svetai- 
' nėj, 1508 Sarah St. Pradžia 

Rengia AL

Lapkričio 23—Bedarbių Ta- 
^.rybos susirinkimas Lfet. Darb.

Kliube, 8 vai. vakare.
Lapkr. 24 — Jaunuolių su

sirinkimas Liet. Darb. Kliube; 
šokis “Young Worker” nau
dai. Elks Rest svetainėje, ant 
Wylie Ave., 8 va L vakare.

Lapkr. 26 — Savitarpinio 7:30 vai. vakare, 
lavinimosi mokykla 10 vai. ry- DLD 111 kuopa, 
te; ALDLD 87 kp. mėnesinis 

^susirinkimas 2 vai. po pietų—
Liet< Darbininkų Kliube; At
eivių gynimo konferencija 10

: '/ai. ryte, Pythian Temple, 
i pOll Center Ave.

Lapkr. 27—Drg. J. Millerio 
prakalbos 1M)8 Sarah St., S. 
Pittsburgh.

Lapkr. 30
koncertas ir šokiai 805 James 
St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Tarptautinis

Iš LM.D. Susirinkimo

ne- 
į sekan- 

rodos, pa- 
daugiau, 

tas gerai, •

.... ....... . "'*•... 11 V'1,

bčte 'per vasarą; ‘ :tai gavote' tupėti kur privatiškose parėse; 
mokėti. Jie sako, o, labai . arba tūnoti kur atsiskyrus nuo 
“gerai” užmokėjo, kad savo į masių, kur niekad nieko ne- 
drabužius nuplėšėm, o kitų' pramoksti.
neduoda, beveik pusnuogius! 
pargrūdo į Pittsburghą. Klau-1 
siu, ar daug jūs ten buvote? 
Atsakė, kad apie '600.

Praeitą birželio mėnesį, su 
pagelba Roosevelto “recovery 
acto,” policija prakaitavo, pa
kol surinko bedarbius ir iš
siuntė į kempes “ant gania
vos.” O dabar, kai sniegas už
dengė žolę, tai parvarė į mies
tą. kaip kokius avinus,—net 
gėda vadintis žmonėmis. Ku
rie nėjo į kempes, . tie nors 
drabužių, nei apsiavimų nenu
piešė;
darbių tarybos ir

I po $1.50 į savaitę; o nekuriė 
Koncertas bus labai puikus. gavo drapanas ir čevery- 

Bent 10 tautų dainininkai ir ]<us> Dabar, sugrįžus :š kem- 
kitoki muzikai jame dalyvaus. 
Lietuviai jaunuoliai išpildys 
savo programas dalį.

•Visi rengkimės jame daly
vauti. Visas pelnas skiriamas 
parėmimui daitnninkų kovų : 
maisto streiko, baduolių mar- 
šavimo-dein'onstracijos už di
desnę pašai pa ir t.t.

Taipgi reikia atsiminti, kad 
gruodžio 17 d. turėsime mil
žinišką koncertą darbininkų 
spaudos naudai, LMD svet., 
142 Oi-r St., Soho-Pittsburgh. 
Prie jo iš anksto rengkimės.

Reporteris.

O kaip su gavimu naujų AL 
DLD narių? ALDLD 40 kuo
pa, McKees Rocks, jau gavo 
tris naujus narius ir manoma 
gauti daugiau. Nežinia, ką ki
tos kuopos daro.
Dalyvaukime Tarptautiniame 

Koncerte

Lapkr. 28 — Wilmerding, 
Liet. Sūnų Draugijos svetainė
je, 110 State St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Rengia ALDLD 
180 kuopa.

Lapkr. 29 — New Kensing
ton, APLA 9 kp. svetainėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Rengia ALDLD 74 kuopa.

Gruodžio 1 — Soho-Pitts- 
burgh, LMD Svetainėje, 142 
Orr St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Rengia ALDLD 33 kuo
pa.

Gruodžio 2 — Duquesne.
Gruodžio 3 — New1 Eagle.

Pradžia 2 vai. po pietų. Ren
gia ALDLD 61 kuopa.

Gruodžio 3 — Washington.
Pradžia 7 :3G vai. vakare. Ren-.
gia ALDLD 236 kuopa.

Gruodžio 4 — N. S. Pitts- n •• • m
burgh, Sūnų Lietuvos svet., j Demonstracija ir AlkanujŲ 
818 Belmont St. Pradžia, 7:30; MarŠavimaS 
vai. vakare. Rengia ALDLD 
87 kuopa.

Gruodžio 5 — Carnegie, AP 
LA 3 kp. svet. Pradžia 7:30 j 
'vai. vakare.

Gruodžio 
i Pa.
i Gruodžio

Lapkričio 30 bus didelis 
tarptautinis koncertas ir šo
kiai. Koncer. prasideda 3 :30 
vai. po pietų, šokiai 7 vai. va
kare. Labor Lyceum abi sve
tainės paimtos. Šokiams bus 
dvi orkestrus.

J. M. Karsonas

Worcester, Mass.
I '■ ’■ 1

Iš LS ir DBD Susirinkimo

susirinki- 
7 d. va- 
svarstyta

prisirašė

Liet. S. ,ir D.B.D. 
mas įvyko lapkričio 
kare. Susirinkime 
draugijos reikalai.

Šiame susirinkime
du nauji nariai C. Bieliauskas 
ir P. Grikštas, žiburėlio, ko
miteto narys pranešė, kad vai
kų mokyklėlė jau prasidėjo.IZ-.1UĮ UGI Cl ĮJOKI V 1111 U HELIUI- į iv w a a J vv v* ± uvkj a va Vz j vz •

į jie prisidėjo prie be- Rašybos ir skaitymo mokina- 
1 išsikovojo ma kiekvieną penktadienį.

Dainuoti mokinama kiekvieną 
sekmadienį (Sunday),; kaip 
10 :30 vai. ryte. Darinkta dar 
du nariai į vaikų komisiją— 
Stančikienė ir Mickevičius.

•Iš Prieš’fašistinio Komiteto 
raportą išdavė d. J. Lukas.' 
Pranešė, kad komitetas pa-1 
siuntė protestą prieš Hitlerio j 
terorą, reikalaujant, kad poli
tiniai kaliniai būtų paleisti. 
Ypatingai reikalauta, kad ka- 
liniaiy kurie kaltinami ir tei
siami už padegimą Reichstago 
būtų paleisti.

Taip pat pranešė, kad gruo
džio 10 d., nuo 9 vai. ryte, bus

pių, reikia stot į bedarbių ta
rybas.

Lapkr. 28 d. visi bedarbiai 
ruoškimės į demonstraciją, iš- 
reikalaukim žmoniškesnio pra
gyvenimo. Jeigu mes sėdėsim, 
rankas sudėję, tai ir to negau
simi, ką dabar turime.

Nuo Krosnos Cilto.

LOWELL, MASS

■lAISVtS’KKYGJ
IŠPARDAVIMAS
Dienraštis “Laisve” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nupiginimu. Daugelio k^ygų nedaug tu

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

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

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

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Buęharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų. Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS., Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

ĮŽANGA į POLITINĘ EKONOMIJA. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistįnė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. 'r ” ' ’’ ‘ "
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. TaiVALSTYBĖ
geriausia knygą apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra ^kirtu- 

( mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. - Neapdarytos

Atsidaro Naujas Darbininkų
Centro Kliubas. Pirmas Susi
rinkimas Nuosavam Kambaryj renkama aukos. Gruodžio 16 

j d. bus vakarienė. Gruodžio 
į 24 d. prakalbos paminėjimui 1 
sušaudytų .Lietuvos komunistų.

Uždarymo parko komisija

apdarytos
25 centai.

. _ Utarninke, lapkričio 28, be- 
_ _ J darbių tarybos, piliečių bedar-

-r, . -.rz. , ibių lygos bendrai su 30 kitųRengia 156 kp,;. . . . .. . .
6-McKees Rocks, !va,‘7 <»™aeijų reng.a de-

• I monstrac. ir hunger march, i
7 — Wandergrift, Demonstracija prasidės ly

giai 1 vai. po pietų, West 
Park Band Stand, prie Sher-

buvo garsinta, jo- man ir W. Ohio, St., N. S.
Steu- j Pittsburgh.

; benville ir Wheelinge. Bet, pa- maršuojama prie pavieto na- 
v n S suodžius, kad tos abi kuopos mo ir bus pasiųsta plati dele-

I priklauso Clevelando Ąpskri- gacija su bedarbių reikalavi- 
|čiui, todėl Ketvirtas Apskritys ■ mais.
ir nesirūpina ten prakalbų su-!
rengimu. Jei tų vietų draugai j 200>000 bedarbi;J( kurie pus.

.... ™ i t ! badžiai gyvena ir daugelis jųpareikalauja per Clevelando ■ . . . . , . „ v .i -x- , nr.ii • i • .visai nieko neturi. Pašalpa apskriti d. Millerio, kuns ga-1 v. m -i . i < *• r * , e, mažinama. Trūksta drabužių,
apavų ir kuro pasišildymui. 
Daugeliui gazas, elektra ir

; vanduo uždaryta. ' Atėjus di-
G desniems šalčiams mirtingu- pastovūs įstatymai bei 

mas bedarbių eilėse padidėjo, tucija .

Ateinančio j subatoj, lapkri
čio 25 d., kaip 8 vai. vakare, 
po No. 338 Central St., Lo
well, Mass., yra šaukiamas vi
suotinas ir labai svarbus Lo- dėkavoja visiems, kurie daly-
wellio Darbin. Centro Kliubo vavo surengime to baliaus, 
narių susirinkimas. Tai bus i Taip pat labai daug padėkos 
pirmutinis susirinkimas ir sy-1 draugui Rauluščiui, kuris taip

Lapkričio 12 d. atsibuvo 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
priešmetinis susirinkimas. Kai-

1&po priešmetiniafti susirinkime, 
kuriame būna nominuojami 
kandidatai dėlei sekamu metų 
komiteto, narių susirinko* 
mažai. Kandidatų 
čių metų komitetą, 
laikė vietas' daug 
kaip kitais metais,
turėsime iš ko pasirinkti tin
kamus į komitetą žmones. i

Smagu pažymėti ir tai, kad i 
L.M.D. nariai nors sykį pra- ’ 
deda tinkamai žiūrėti į sve- ( 
tainės randavojimą del įvairių! pa " 
parengimų žmoniškai. Kad' Gruodžio
ir šiame-susirinkime, skaityti! pįrrnįaus 
trys laiškai nuo trijų lietuvių } d Mi„eris kalbgs 
draugijų su prašymu veltui1

ir visom davė svetainę veltui, j 
Už tai reikia pagirti L.M.D. ' 
narius.

Ir ištikrųjų, prie visų tų

8 Ambridge, Pa.

Iš tos vietos bus

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

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

Tai viena

kiu atidarymas kliubo naujos 
svetainės. Bus įdomu visiems 
nariams atsilankyti ir apsipa- 
žinti su D. C. Kliubo naujai 
perdirbta vieta.

Visi draugai, ir draugės, ma
lonėkite atsilaikyti. Pribūkite 
į paskirtą laiką. Atsiveskite 
naujų narių bei kandidatų į 
narius. Šiame susirinkime bus 
išduotas raportas laikinio ko-

Allegheny paviete yra apie, nytetb ir bus patiekta diskusa-

lietuviškų draugijų tankiausia nori surengti prakalbas, tai lai;
* priklauso tie patys- žmonės, 

ką ir L.M.D., o vienok, kartais 
labai sunku būdavo gauti tu- lės ir tose vietose pasakyti po 
lom draugijėlėm svetainę vel
tui, * ir, suprantama, tokia 
draugijėlė negalėdavo nieko 
rengti. O tuo tarpu L.M.D. 
didžiulis namas stovi tuščias, 
už jį reikia miestui mokėti di
delės taksos, o įplaukų ma
žai, ypač šiuo krizio metu.

* Na, o kuomet svetainės duo
dama draugijėlėms kad ir 
veltui kokius parengimus da
iryti, susirenka į namą daug 
žmonių, apačioj namas pada
ro sau įeigų. čia jau laimi 
abi pusės: L.M'D. vistiek gau
na kiek įeigų, draugija, ren
gusi kokią sueigą, irgi gauna 
progą kelius dolerius pasida
ryti saviems reikalams. Be

b to, dar L.M.D. gauna geresnį 
vardą,, daugiau ją palaikys 
sunkesnėj jos padėtyj visa vie
tos lietuviška visuomenė, be 
skirtumų partijų ir

• mų.
Ką dar turėtų L.M.D. na

riai padaryti savo metiniame 
^susirinkime, tai nutarti duoti 

tom vietinėm draugijėlėm vel
tui svetaines prakalboms, be 
specialių prašymų atskirai 
kiekvienom prakalbom. Ko
dėl toks tarimas reikėtų pa
daryti? Todėl, kad, kaip aug- 

v šČiau minėjau, iš to abi pusi 
turi naudos. 

; kad mes, tie 
sistatėme tą 
laikykime jį 
^uomi net patys pasinaudoti, 
ir kas gi? Namas drūtas, pra- 
stovės ne tik mus, bet ir mū- 

**sų vaikus. Bet klausimas, ar 
mes pajėgsime jį išlaikyti taip 
ilgai, kaip mes norėtume ? 
žinoma, reikia rūpintis, kad 
išlaikyti, bet .gi nereikia bijo
tis juomi ir naudotis. •

prakalbą.
Tose vietose, kur rengiama 

prakalbos, draugai turėtų! 
smarkiai dirbti, kad sutraukus 
daug publikos. Taipgi reikia 
prisirengti ir su literatūra.

ALDLD 4 Aps. Komit.

vimui tolesnio veikimo progra
ma. įmatoma, kad šis susirin
kimas turės svarstyti keletą, 
svarbių , punktų, guriuos, jei
gu priimsime, turės mums lai
kinai patarnauti kaipo įstaty
mai iki bus pagaminta kliubui 

konsti-z

i labai daug dirbo—virė ir ke
pė reikalingus maistus. Padė
ka ir visiems draugams, kurie 
atsilankė į mūsų parengimą.

Mirė Draugas Tumosa

Vienas narys mus apleido 
ant-visados. Tai yra Pranas 
Tumosa. Spalio 24 d. eida
mas į darbą, krito ant šaligat
vio, Paskiaus buvo nuvežtas ( 
į ligoninę^ City .Hospital. Te- > 
nais daktarai išegzaminavo ir 
pripažino, kad jam galvoje ’ 
cerebral hemmorage gysla tru- j 
ko ir nuo to visas kairysis šo~! 
nas tapo suparalyžiuotas. Pa
skiaus, spalio 27 d. Tumosa 
mirė. I

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

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy- 

'venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. ’ 
Dabar 15c.

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.

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

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

Reikia todėl bedarbiams ir Kadangi Darbininkų Centro 
baigia- 

ir maršavi-1 ma ištaisyti, tai dabar jau ga-

19 Naują Skaitytoją; Smar
kiau prie Darbo!

Pittsburgho ir 
vajaus lentelė sekamai 
P. J. Martinkus, N. S.

Pittsburgh, gavo 11
J. Gasiunas, N. S. Pit. 2
P. Paul, N. Kensing., 2
P. Sliekas, Pittsb., 1
J. Adomaitis, Mononga

hela, 1
Vk Slavickas, N. S. Pit

tsburgh, 1

apielinkės
stovi/

skait.

įsitikini- D. Lekavičius,
ville,

Finley-
1

Viso labo
Dar 'toli 

ir draugės 
darbuotis. Kiekvienas senas 
skaitytojas turėtų pasirūpinti

iki 150. Draugai 
turėtų daugiau 

Kiekvienas

O, daleiskime,. 
patys narai pa- Į 
gražų namą ir' 
tuščią, bijodami

L.M.D. Senas Narys. •)

dirbantiems bendrai dalyvau-i Kliubo svetainėje jau 
ti demonstracijoj i. ______
me, ir pareikalauti to, kas bū-Jima daugiau ką nors apie 
tinai jiems reikalinga, i Maišto tai pasakyti. Kliubo svetainė- 
gaminimo streikieriai taipgi, randasi darbininkais apgy- 
demonstracijoj dalyvaus.

Demonstracijos Komitetas

Po Miestą Pasidairius
10 lapkr. jau ir Pittsburghą 

užpuolė šiaurys vėjas su snie- 
j gaiš, tai ir bedarbius pradėjo 
gabenti iš kempių į miestą, 
nes valdininkams pagailo, kad 
neiškeptų ant sniego, kaip ta
rakonai.

Suėjau kelis ir del žingei
dumo užklausiau, kaip jums 
sekėsi “vakacijos?” Gavau to
kį nupasakojimą, girdi, ar ne
matai, kokie mes esame : t če- 
verykai kiauri, kelnės kiauros, 
žiponai kaip tik laikosi ant 
pečių. Sakau, nagi jūs dir-

KOSTUMR ŠOKIAI
Rengia L. S. ir D. B. D.

Subatoje, Nov. 25, 1933, 7:30 Vakare
ANT 29 ENDICOTT St., WORCESTER, MASS.

Grieš HARTMANS OLYMPIANS

bus dovanos už dailiausi apsirengimą. Visi atsi- 
lankykit praleist linksmai laiką.

Įžanga tik 25c. Kviečia Visus Komisija

| vontoj sekcijoj; pačiam mies- 
; to viduryj; iš visų pusių vie- 
1 nodai nepertoli ateiti į kliubą. 
■ Vieta plačiai žinoma, kaipo 
; seniau buvęs Tarpt. Darb. 
į kambarys; Bet tai buvo ma
žas kambarys, kur sutilpdavo 
apie penkiasdešimts žmonių. 
Gi dabar, susiorganizavus D. 
C. Kliubui, ant daug geresnio 
pamato, net iš penkių tautų 
darbininkų ir kambarys paim
ta daug didesnis. Ta pati vie
ta tapo dikčiai padidinta, kad 
dabar lengvai sutilps virš šim
to žmonių. Svetainėje labai 
tinkama mūsų miesto įvairiem 
darbininkiškiem susirinkimam, 
prakalbom ir mažesniem pa
rengimam. ' .

Prie padidintos . vietos; rei
kalinga padidinti ir mūsų .vei
kimas. , Todėl stokite visi ir 
visoSf į kliubą, subujokime savo, 
visas spėkas prie šip darbo 
lengvesniam išlaikymui darbi
ninkų centro.

Mes, lietuviai darbininkai, 
pasirodykime, jog esame pa
žangūs žmonės, suprantame 
savo klasės reikalus ir todęl 
skaitlingai stojame į darbinin
kišką organizaciją, kuri yra 
o r g a n i z uojam& tarptauti
niai delei apšvietos darbo. Td- 
kiame kliube įgausime dau
giau žinojimo abelnai ir angelų 
kalbos daugiau prasilavinsime, 
kas mums yra labai reikalin
ga šioje šalyje. Gana mums

Velionis jau buvo 58 metų ir 
išgyveno Amerikoj 33 metus. 
Buvo LS ir DBD nariu ir raš
tininku per 10 metų. " Taip 
pat jisai buvo vienas iš ge-| 
riaušių Amerikos lietuvių dar- ’ 
bininkų aktorių.

Velionis Amerikoj paliko’ 
moterį, dukterį, <§eserį Juzę ir 
brolį Joną. Lietuvoj paliko ‘ 
motiną, du broliu ir keturias 
seseris. Velionis laidotas lais-i 
vai, ant Hope Cemetery. Lai 
guli jis ramiai.

LS ir DBD Koresp.
Kižys.

MIESTO VALDŽIOS Iž-1
DAS PRASMEGO MOR-j

GANO KIŠENIUJE 1

NEW YORK. — Vienu 
užsimojimu Morgano ban
kas nupirko miesto valdžios 
visus išleistus bonus -vertes 
$70,000,000. Už kiekvieną 
įvestą dolerį Morganas 
gaus 4 nuoš. Pinigai jam 
turės būt sugrąžinti per 10 
metų.

Buvo blofyta, kad visi 
$70,000,000 eis bedarbių šel
pimui. Bet dabar jau skel
biama, kad $26,000,000 eis 
atmokejimui bankieriams 
nuošimčių už pirmesnes pa
skolas, $8,500,000 atmoke
jimui ’ skolų, irgi bankie
riams. Šelpimui bedarbių 
liksią tik $31,000,000. x

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa

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

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

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

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia varga ir visą eile kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų. ‘

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

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
nimai iŠ piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

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

Tai atsimi- 
patraukianti

interesingas ,

LAISVĖS KALINYS. Eilių knyąelė. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

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

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

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

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudų ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai* pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

(

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

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



Kaip Gyvena Bedarbės
Masinė Baltimorės Konferencija Pasisakė Sheldon Clark, milionieriūš, 

Sinclair žibalo kompanijos 
vice-prezidentas. Manoma,

PHILADELPHIA, PA

kuopos susrinki
lapkr. 27 d.

AĮaDLD 10-tos 
mas bus pirmadienį 
8 vai. vakare, Rusų name, 995

Merginos New Yorke
=■- f 1 ■ ■..' KURŠĖNŲ STUDENTAS —■ . ...,--------------

jęs.mažą pauzą, jis pasigriebė mane į savo 
glėbį, stipriai suspaudė, pabučiavo ir smar
kiai pastūmė mane atbulą nuo savęs, o aš 
nugara atsimušiau -į sieną. Jis pažiūrėjo 
žiauriomis akimis į mane, tartum tigras, 
pasigavęs auką ir tarė: “Tai tie du juodi 
daiktai yra mano įstatymai. Na, o dabar 
jūs privalote būti gera man ir mano drau
gams. Žinoma, jeigu priešinsis mūsų va- 

Įliai, tai tiedu juodi “vaikai” 
j tave skaudžiai nubaus, ar supranti?...”

Aš iš visko supratau, jog jis yra raketie- 
rius. Aš labai bijojau ir1 laukiau vakaro, o 
sulaukus jo—pabėgau ir pasitraukiau į ki
tą miesto dalį, kad nesusitikus su tuo go
rila.

Nuvykau į Grand Central stotį ir ten 
Įsėdėjau iki trečiai valandai ryto, bet bijo- 

Už kelių apsukimu, jis ir mano tė-1 ^*au užmigti, nes policijantas gali suareš-

(Tąsa)
MAY GORDON

Aš, nors bedarbė, subankrutavus ir be
namė mergina, atsisakiau būti parduoda
ma apsivedimui 60 metų senumo žmogui 
už 500 dolerių. Aš buvau 17-kos metų, 
ką tik praradusi savo darbą penkių-ir-de- 
šimts centų krautuvėje. Aš dirbau per ke
lis metus ir gelbėjau visai šeimai, suside
dančiai iš dešimties .^nonių. Mano moti
na dirbo, kaip tikra vergė, prie skalbimo.

Mano seserys ir broliai vergavo taipgi. 
Kelios dienos atgal aš praradau savo dar
bą. Mano tėvas paėmė mano motiną ir 
mane, liepdamas eiti su juo į seną saliūną 
Brooklyne. Mums besėdint užpakaliniam 
kambaryj, liesas, senas žmogus su numiru
siu veidu linksmino mus. Jis užsakė gėri
mus. ____ ........... ......_ _________  _ ,
vas nuėjo prie kito stalo pasikalbėjimui.!^^1 už valkatystę. Aš palikau stotį ir 
Kada jie sugrįžo atgal prie xnūsų stalo, tai ;nu^jau į požeminį traukinį; aš važiavau iki 
mano tėvas sakė, jog tas senas žmogus nori i

gams, žinoma, jeigu pries 
lliai, tai tiedu juodi “vaikai

Kelionės Įspūdžiai Į 
Baltimorę

Subatos anksti rytą, kad ir 
netikusiam orui esant, Irving 
Plaza Svetainėje, New Yorke, 
didelis būrys draugų ir drau
gių ruošėsi kelionei į Baltimo- 
rėj įvyksiančią konferenciją. Iš 
anksčiau buvo manoma du bu- 
sai užpildyti delegatais, bet 
prasidėjus delegatam^ rinktis, 
pasirodė, kad nei pusė delega
tų nebus įmanoma sutalpinti; 
todėl greitai buvo dar du dide- 

(revolveriai) Iii busai pašaukti ir galų gale 
j vistiek nebuvo galimybės mūsų 
delegaciją sutalpinti; turėjo 
keletas draugų su privatinėms 
mašinoms leistis į kelionę.

Prasidėjus kelionei, oras šiek 
tiek prasiblaivė; busuose skam
bėjo7 gana sutartinos; revoliuci
nės dainos ir darbininkiški 
obalsiai. Privažiavus prie Tren
ton, N. J., jau mūsų busų skai-; 
čius padaugėjo: vienas pilnu
tėlis busas buvo pionieriais už
pildytas iš Newarko, kitas su-

i jaunuolius ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advokatus. 
Jis patiekė keletą faktų, nu- 
maskuodamas Alabamos valdi
ninkus, kurie yra susijungę su 
Ku Klūks Klanais, kad suruo
šus kraujo maudynę išvakarėse 
Scottsboro teismo.

Visi delegatai buvo raginami 
raportuoti šios konferencijos 
tarimus savo organizacijose ir 
ragint tas organizacijas masi
niam veikimui, idant jos vykin
tų šios konferencijos tarimus 
gyvenimai!, šis darbas centra- 
lizuosis ant Scottsboro jaunuo
lių, del kurių demonstracijos ir 

i masiniai mitingai turėtų būti 
laikomi. Taipgi buvo nutarta 
paskirti dieną nacionalei kovai 
prieš lynčiavimą ir baltąjį šo- 

. . . * < ■ tYinizmą. < . .
P. Baranauskas.

------------*---------------------------

Stebuklingas Diržas
Federal Trade Commission ką

galui, jausdama, jog kiekvienas žino, kad augusiais delegatais ir dar vie-'tik išleido įsakymą sustabdyti
apsivesti su manim ir prižada sumokėti 500. esu benamė. Pravažinėjau 10 centų. Be- nas iš Jersey City. Kuomet 

i siartinant traukiniui į Grand Central sto- P° trumpos pertraukos pradė- 
■ tį, tūlas žmogus pradėjo mane kalbinti. į? mūsų visi busai kartu va- 

T. , _ v , . , ... .. . v. . ziuoti, atrodė, kad lyg kas taiJis sake, as tave saugojau betiksliai važi- Y ,’ J . tokio nepaprasto; is tolo ziu-
nėjant, kas tau yra. Jis buvo apie 24 jyg mėlyna juosta matėsi 
metų amžiaus ir paprastai apsirengęs. “As ant plataus Philadelphijos ke- 
esu gera mergina, bet noriu užmušti kelias lid,—tai Baltimorės konferenci- 
valandas,” tariau aš.

Jis netikėjo man, tai aš užbaigiančiai pa
sakiau jam teisybę. Jis pasiūlė man savo nijų atvažiavusiems delegatatns 
kambarį, sakydamas, jog aš ten galiu gy
venti, kiek tik noriu. Kur aš būnu ir mie
gu, tai tiek pat, kaip dangus, atsakiau 
jam. Aš pakračiau galvą. Jis paliko ma
ne. Sugrįžau atgal į stotį ir nuėjau į mo
terų kambarį apsiprausti. Tam moterų 
kambaryj buVo jauna mergina, kuri ver
kė; aš pradėjau kalbėti su ja. Ji sakė bi
janti eiti namo delei savo žiaurios motinos, 
kuri skaudžiai baudžianti ir už mažus nu- Į 
sikaltimus. Ji praleidus naktį su vedusiu 
žmogum kaž kur.

“Paimk mane namo su savim, o aš įti
kinsiu tavo motiną, jog tu buvai su manim 
tą naktį,” pasisiūliau aš.

Kaip noriai ji priėmė sumanymą! Mes ap
leidome tą kambąrį abidvi sykiu. Jų na
mas buvo biednųjų sekcijoje, bet švarus. 
Aš ^pasakiau motinai, kad apgyniau jos 
dukterį nuo tūlo niekšo, kuris norėjo pa
sigrobti ją. Motina davė mums pusryčius 
ir paguldė mus į lovą. Kaip aš miegojau!

Čia išbuvus dvi dienas, apleidau, neturė
dama nei cento su savim. Nuėjus į pože- Richard B. Moore patiekė šios 
minio traukinio stotį, prašiau kasieriaus, lygos programą konferencijai, 
kad jis praleistų mane« veltui važiuoti kad suvienijus negrus ir bal-! 
Brooklynan, bet jis atsisakė. ' 
riai jausdamosi, prašiau pas policijantą 
penktuko, o jis davė man čielą kvoterį! 
Dabar aš vaikščiojau į darbų gavimo agen
tūras, laukdama per valandas, praleisda
ma valgį po valgiui. Aš miegojau su kita 
savo drauge mergina kelias naktis geležin
kelių stotyse ir “subvėse”, o kada norėjo
me .valyti, tai ėjome jieškoti vyrų, kurie, 
suprantama, neatsisakys nupirkti pietus. 
Moterų neprašydavome pagelbos, nes abbl- 
nai jos prastai žiūri į tokias, kaip mes, 
merginas. *

Tikra tiesa, jeigu merginą neapsirėdžius 
gražiai, apiplyšusi, jos šypsą prispausta, 
nupuolusi dvasioje, ji neturi laimės.

(Mario žodis: Bet, galiaus; kaip šioj ne-į 
tikusioje kapitalo sistemoj gali būti będar-^ 

' bes merginos ir bedarbiai vyrai gražiai

dolerių. Žinoma, mano tėvas tą viską su- i 
planavo. 'Aš, išgirdau tokią istoriją, supy- 1 
kau ir ‘apsirgau. Aš atsisakiau, sakydama, 
gerihu miegosiu gatvėje ir badausiu, negu 
sutiksiu apsivesti su tuo seniu.

Senis paliko mus. Mes parėjome namo. 
Mano ‘tėvas grąsino sumušt mane. Mano 
motina bijojo, pasakyti jam žodį. Jis daž
nai dirbdavo giriose ir turėjo didelius 
kumščius, o dabar rengiasi juos uždėti ant 
mano kūno. Aš išbėgau iš namų į gatvę, 
nežiūrėdama atgal. Kada pabėgau keturis 
skersgatvius, aš gavau aštrų skaudėjimą 
j savo šoną ir sustojau. Mano tėvas nebe- 
vijosi manęs.

Per kelias minutes, atsirėmus į tūlo na
mo sieną, laikiau susiėmus šoną. Toliau 
galvojau, kas daryti, kur eiti, nes visas 
mano turtas buvo ant nugaros. Žinojau 

;vieną jauną moteriškę, kuri ketino bėgti 
nuo savo vyro, tai ir nuėjau pas ją. Mes 
sėdėjome per valandas, pasipasakodamos 
viena kitai savo visas bėdas. “Aš manau 
palikti savo vyrą,” ji pasakė užbaigiau- 

Jciai.
Aš turėjau sunkų gyvenimą pas savo 

žiaurų tėvą, bet tikrai nebuvau bloga mer
gina.

Namų savininkė uždarė žibinamąjį gazą. 
Ji sakė, mes turime užsimokėti į dvi die
nas, arba eiti lauk. Mes buvome privers
tos jieškoti kokiu nors "būdu pinigų; nu
ėjom į pigią šokių svetainę, kurioj niekas 
mus nevadino šokti, o už pusvalandžio 
pristojo prie mūsų du nepažįstami v^rai, 
reikalaudami išeiti su jais. Jie norėjo “pa
sivaikščioti” su mumis. Buvo apytamsi 
gatvė; mes bijojome, bet ėjome. Mes ga
vome nuo jų po du dolerius už savo kūno 
paniekinimą... Tai buvo pradžia to nau
jo ir purvino gyvenimo. Vieną rytmetį tū
las džentelmanas, susitikęs mane 14-toj 
gatvėj, užkalbino:

“Jūs mergina?” klausė jis.
“Taip,” atsakiau aš.
“Dirbi?” klausė jis.
“Ne,” atsakiau aš.
Jis apsidairė aplinkui ir tęsė':
“Aš noriu turėti jus tam tikroj vietoj, 

bijau, nes jūs išrodote biskį per jauna, 
kiek metų esate jūs?”
“Dvidešimts penkių,” pamelavau aš.
“Tai gerai—tinkama,” atsakė jis.
“A,” sakė džentelmanas, “aš turiu jums 

propoziciją. Aš nejieškau sekretorės. Aš1 apsirėdę ir linksmus? Negalima! Tas tik 
galiu gauti jų čielą vagoną. Jums sunkiai, bus galima, nuvertus šią netikusią išnau- 

• dirbti nereikės, tik prižiūrėsi mano namus' dojimo ir priespaudos tvarką, o įsteigus 
ir priimsi laiškus, o atlyginimas geras. Ar darbininkų teisingą valdžią, kuri rūpinsis 

vien tik darbo žmonių likimu, bet ne kačių 
; Bijau, bet einu, nes badas liepia eiti. Jis ir šunų...) 
nusivedė mane į didelį apartmentinj namą,

sutinki eiti?”

nusivedė mane į didelį apartmentinj namą, Keli vyrai, “kietai-virti”, liepė mums 
kuris buvo Trečioj Alėjoj. Mes užlipome' pardavinėti savo kūną ir pasidaryti “leng- 
ant septinto augšto ir, jam atidarius ben^vą” pragyvenimą... Vieną naktį’aš ni
keliais raktais duris, įėjome į kambarį, at-(ėjau į Y. W. C. A. prašyti pagelbos, bet 

i siduodantį tabako dūmais ir snapso tvaiku.1 gavau išbarti ir išėjau gatvėn. Tą naktį 
Jis, padainavęs kokią tai dainukę, atidarė Grand Central stotyj policijantas leido 
komodos stalčių ir parodė- man du didelius man miegoti tuščiam traukinio vagone, 
juodus automatiškus revolverius. Patylė- (Daugiau bus)

i\čiu nuauvu ju pati, Kuri 15th St. yisi nariai ateikite, nw 
sako, kad jai jos vyras laz- dau? svarf,il> tarimų yra aptarti ir 
, ’ , J J - ! naujų nanų atsiveskite.

- ’ - - —( (277-278)da galvą perskėlė.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

LDS 115 kuopa ir LDS jaunuolių 
kuopa rengia pirmutinį, didelį mas
karadų balių. Įvyks lapkričio 25 
dieną, L. P. Kliubo svetainėj, 247 
Walker St., Cliffside, N. J. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga 25 centai. 
Vaikams veltui.

Skiriama keturios dovanos už pui
kiausią ir prasčiausią apsirengimą. 
Visi Cliffsidės ir apielinkės lietuviai 
ir lietuvaitės, kviečiami atsilankyti 
į šį parengimą ir paremti mūsų nau
ją jaunuolių kuopą. Muzika bus pir
mos rūšies. Galėsite linksmai laiką 
praleisti. (277-278)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLŲ 63 kuopos susirinkimas 

įvyks 26 d. lapkričio, 10 vaL rytfl|j 
407 Lafayette St. Visi nariai būti
nai dalyvaukite,' nes yra labai daug 
tarimų, bus t balsavimas Centro Ko
miteto ir dar kurie nemokėję už 
šiuos metus, malonėkite pasimokėti.

Sekr.
(276-27(7)

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 įf . 
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)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. laikys mėnesinį su

sirinkimą penktadienį, 24 d. lapkri
čio, ^7:30 vai. vakare, 180 New York p0 pjetų. (sekmadienyje) Lietuviu 
Avė. Visi nariai būtinai privalot at-. svetainėje, 382 Queen St. W. Vi$ 
silankyti ir naujų narių atsivest, nes ALDLD ir LDSA nariai būtinai da

lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rime visą eilę svarbių klausimų, kas 
būtina pareiga kiekvieno nario abie-

K jų draugijų jirisidėti apsvąrstyti bū- 
(277-278; tiniaųsius darbininkvj reikalus.

| Draug. Kuopos Valdyba. '■
(276-277)

TORONTO, ONT.
ALDLD 162 kumpos mėn. susirin

kimas atsibus lapkr. 26 d., 2 vai.

žinoti, atrodė, kad lyg kas tai 
tokio nepaprasto; iš tolo žiū-

jos delegacija.
Pribuvus į Baltimorę, vieti

niai draugai suruošė iš kolo-

apgarsinimus apie taip vadi
namą “stebuklingą” diržą, ku
ris, sakoma, visokias ligas gy
do. Tą diržą pardavinėja ga
na didele kompanija per visą 
šalį.

Kompanija turi ofisus New 
Yorke, Philadelphijoj, Tren
ton, Cleveland, Detroite, ir 
Chicago j ir praleido dideles su- 

imas pinigų, garsindama tą dir
žą laikraščiuose, ir- be to apie

šiek tiek užkandžių ir šiltos ka- jį dalino knygutes ir visokius 
vos. Po užkandžių, kiek apsi- į “paliudijimus.” Ir užsisakė net 
dairius, ėjome į kitą svetainę ir radio stočių plačiau apgar- 
pradėjome konferenciją. Su- 
batoje oficialiai nebuvo konfe
rencija, bet tik prisirengimas— 
nustatysi planai , pilnai konfe
rencijai.

‘M * * į

Konferencijoj Dalyvavo 773 
Delegatai Nuo Įvairių 

Organizacijų
Nedėlioj,'T9 d. lapkričio, apie 

12 valandą prasidėjo konferen
cija, kurioje dalyvauja delega
tai nuo 355 darbo .unijų, kliu- 
bų, bažnyčių/pašalpinių masi
nių draugijų, atstovaudami 
194,000 narių. ši priešlynči- 
ne konferencija susivienijo ga
lingam protestui prieš lynčų 
terorą ir. lynčiuotojų 
prieš Scottsboro jaunuolius ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatus.

General is sekretorius nuo Ly
gos Kovai Už Negrų Teises,

Tada b jau- Juosias kovai prieš lynčiuotojus, 
ypatingai ’ tuose distriktuose, 
kur organizuotas lynčiavimas 
siaučia, kaip tai: Decatur, Ala., 
ir Maryland valstijos rytiniuo
se pakraščiuose, čia tapo nu
žudytas tik 18 dieną spalio 
George Armwood, negras dar
bininkas. Šis drg. Moore pa
reiškimas buvo entuziastiškai 
delegatų ir svečių priimtas.

Tenka pabrėžti; kad šioj kon
ferencijoj buvo daug profesio
nalų it smulkių bisnierių, kurie 
dar veikiausia pirmu kartų su
sijungė su negrais šiam svar
biam žygiui. Bet reikia pa
stebėti tas, kad nuo lietuviškų 
organizacijų, rodos, kad nebu
vę ; daigiau, r ^ąpąrt -dviejų iš 
Bi-odkiyh, Nf.! Menas nuo 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir antras nuo L.D.S. 
IIJ Apskričio.

Buvo patiekti planat pavasa
rį būsiančiai nacionalei konfe
rencijai '■ Washingtone, D. C., 
kovai prieš lynčus ir baltąjį šo
vinizmą. Taip pat sumanymas 
patiektas, idant būtų surinkta 
apie du milionai parašų, kad 
pravesti bilių apgynimui pilie
tiškų teisių^ Scottsboro maršuo- 
tojams į Washingtoną.

Wm. Patterson, • nacionalis 
sekretorius Tarptautinio Darbi
ninkų Apsjgynimb, raportavo 
apie lynčiuotojų prisirengimą 
ir suokalbiu^ prieš Scottsboro

i sinti savo produktą. Kompa
nijos pranešimas, kuris pasiųs-' 
tas į vįsas šalies dalis, tvirti
no, kad tas diržas. ištikro tu
rėjo stebuklingas magnetiškas 
ypatybes: palengvino, sulaikė 
arba visiškai išgydė dusulį, 
pūslės ligas, vidurių sukietėji
mą, ęlapligę, širdies ligą, skil
vio nevirinimą, neuralgia, augš- 
tą kraujo spaudimą, ir daug ki
tų ligų, žmogus perskaityda- 
mas apie to diržo stebuklin
gas ypatybes mato, kad buvo 
mažai ligų, kurias diržas ne
išgydė.

Federal. Trade Commission 
planus ! e^sPer^ai išegzaminavo tą dir

žą. Viename atžvilgyje tas 
diržas ištikro stebuklingas, nes 
lupa milžiniškas sumas pinigų 
nuo žmonių. Bet kas link iš
gydymo, jis “neturi jokios ver^ 
tės.” Todėl minima valdiška 
įstaiga ir uždraudė tos priga- 
vystės garsinimą.

PONIUTĖS ŽADA, O 
DARBININKĖS 

VARGSTA
WASHINGTON. — Pas 

ponią Rooseveltienę įvyko 
trutingųjų moterų konfe
renciją. Susirinkę poniutės 
apverkė darbininkių likimą 
ir prižadėjo jų “neužmirš
ti.” Bet tos ponučių veid
mainingos ašaros riieko ge
ro neduos darbininkėms.

NEBESUSITAIKO SU 
FAŠISTAIS

BERLYN. — Evangelikų 
bažnyčios kunigai pasisakė 
prieš hitlerininkų progra
mą “supagoninti bažnyčią.” 
Primeta jiems pataikavimą 
katalikų bažnyčiai. Gi Hit
lerio valdžia išleido įsaky
mą apsaugoti, katalikų ku
nigus nuo “persekiojimo.”

UŽMUŠĖ MILIONIERIŲ 
VYRĄ

PAULSBORO, N. J. — 
Skiepe rastas nušautas.

turim daug svarbių dalykų aptari
mui taipgi aptarti kaip padaryti va
jų pasekmingu.

Org. Geo. Žukauskas.

GREAT NECK, N. Y-
Vakarienė ir šokiai su puikia pro

grama. Rengia Choras Pirmyn, 
įvyks subatoje, 25 lapkričio, pra
džia 8 vai. vakare, Straukaus sve- vakarą, kuris įvyks 26 <1. lapkričio 
taineje, 139 Steamboat Rd. Tai bus (Nov.). Prasidės 7 vai. vakare, Lie- 
vienas iš įdomiausių parengimų. 
Šokiams grieš gera orkestrą ir bus 
duodama pilna vakarienė. įžanga 
50c. .Tad vietiniai ir iš apielinkės gių ir gėrimų, 
skaitlingai dalyvaukite šioje vaka-................
pienėje.

SO. BOSTON, MASS.
Marguminų Vakaras a 

Rengia LDSA 13 kp., marguminų'

(277-278).

PHILADELPHIA, PA.
141 kuopos susirinkimas įvyks 20 

nov., 10 vai. ryte ant 928 E. Moya- 
mensing Avė., Phila. Draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti ant 
šio susirinkimo, nes konferencijos 
bus duodamas raportas. Taipogi 
mes turim daugiau svarbių dalykų 
apsvarstyti. Nepamirškit ateiti ir 
naujų narių atsivesti, nes šešto aps
kričio konferencija nutarė uždėti 
kvotą gavimui TO naujų narių 14.1 
kuopai. Tai mes turim stengtis, kad 
išpildyt. Subruskit visi už darbo.

J. Baranauskas.
(277-278)

tuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
W. Broadway. Pati publika galės 
išpildyti programą. Bus skanių val-

KvieČiame visus at
silankyti, nes užtikriname, kad ga
lėsite linksmai vakarą praleisti. 
Įžanga veltui.

Rengimo Komisija.
(276-278)

' HAVERHILL, MASS.
28 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 skilus pasau
liniam karui, kurį rengia imperia
listai. Todėl prieš išnaudojimą ir 
karą darbininkai turi kovoti kaipo 
klasė, organizuotai. Už tat šis su
sirinkimas jaunuolių ir-suaugusių tu
ri būti sėkmingas. C. K.

(275-277)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97-tos kuopos .susirinki

mas įvyks nedėlioj, 26 lapkričio, 2 
vai. po pietų, draugo A. Stravinsko 
svetainėj, 42 Ferry St. Draugai, vi
si stengkitės dalyvauti, nes yra daug 
svarbių dalykų, kaip tai: rinkimai 
į Centro Valdybą, surengti drg. Dr. 
Kaškiaučiui prakalbos ir kitų svar
bių tarimų. Tad visi ateikite į su
sirinkimą. Sekr. M.O.R.

(277-278)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių kapinių korporacijos su-Ufr' 

sirinkimas įvyks 26 lapkričio, nedė- j 
lioje, 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 valdybą rei
kia pastatyti tinkamus žmones ve
dimui organizacijos reikalų. Arti
nasi pabaiga metų ir valdyba išduos 
raportą už visus, metus.

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvei gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomas Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

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

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

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
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, aut naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė-Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LĄISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Penktas Puslapis

Darbininke

VIETOS ŽINIOS Kaupas,
1108 Elizabeth Are. Lankytojai

Trustinai
Andruška

Iždo
Grušiūtė,

Malonėkite Persitikrinti

inte

mo Phone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Box

ĮVAIRIOS ŽINIOS
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius

Sas
kiek

Saginaw, 
•Mary Bi

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

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

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

9 Kostner Pk. 
G. Zurgullene
52 Dale Street
52 Hoff Street

lyvayo 5,000 žmonių. Ii 
taip Amerikos valdžia didi 
na apsiginklavimą.

Raudona Vėliava New 
Yorke ant Hotelio

J. Ružinskas, 
Korsika#, J.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

1351 Broadway Ave. 
Globėjai:

241 BEDFORD AVE 
Brooklyn, N.ąY.

1326 McReynold Ave.

J. Jurelio- 
mandalina ir JR. Ka- 

Abi 
Jur-

Cleveland, O. — Dr. Ec
ker skelbia, kad jam pavyko 
išrasti nepaprastai galin
gas antiseptikas, kuris bus 
labai naudingas prie dary
mo operacijų, idant nepri- 
leidus žaizdos prie užsikrė
timo.

1366** Broad St.
481 Hudson St.
Hartford, Conn 

70 Ward Pl.,
36 Russe l I St.

Zeigler, Ill.
Cuddy,

Blanford,
De-

Min-

Dąųgiau tokių 
Po muzikos sekė 
Drg. J. Costello 

ir nurodė, 
reiškia bu-

Pačios Tamsiosios Die 
nos Dar tik Ateina

Lietuvos sūnų ir dukterų 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD, 
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS"

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, RA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystoije—Mąinl417 -

Darbai prie NRA dar Labiau Sumažėjo. Jaunas Vaikinas Nuvykęs j Sovietų Sąjungą 
Patapo Bolševiku. Darbininkų Jaunimas Didelė Jėga Mūsų Parengimuose. Roo- 
sevelto Valdžios Planai Nieko Nedavė ir Neduos .

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

tų Sąjunga. Jis* pataria 
Anglijos i m p e r i ali stams 
skubintis, ,ąrba Amerika 
gausianti Sovietų ūžsaky-

New Yorko Konvencija 
prieš Bedarbę

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

Jonas Trątųlis, 38 metų am
žiaus, mirė 17 d. lapkričio, po 
num. 444 Greenwich St., New mus 
Yotke. Pašarvotas graboriąus 
Radzevičiaus koplyčioj. Bus 
palaidotas lapk. 23, 10 V. ryte, 
šv. Traicės kapinėse. Laidoja 
graborius Radzevičius, 402 
Metropolitan Ave., Brooklyn,

HAVERHILL. Mass 
lapkričio čionai atsibuvo už
baigimo karo ir NRA paroda. 
Šią parodą vietinė spauda gai
šino veik per visą mėnesį lai
ko. žinoma, jeigu paroda bū
tų buvus del sutrumpinimo 
darbo valandų, del pakėlimo 
darbininkams algų bei šiaip 
tlel pagerinimo darbininkams 
fbūvio, tai būtų užtekę vieno 
karto spaudoj pagarsinti. Vie
nok čia buvo kaip tiktai prie
šingai : ne pagerinti darbinin
kų būvį, bet kad apsunkinti. 
Todėl ir buvo garsinama pa
roda kasdien.

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

New JLon4o|i, Cpnų. -- 
Lapkrieio 21 d. čionai baig
tas budavoti ir nuleistas į 
vantjęnį naujas kariais ^už
marinąs. Ceremonijose da-

NEW YORK. — Pirmu 
sykiu ant Park Ave. hote
lio “Ritz Tower” tapo iš
kelta raudona: vėliava su 
pjautuvu ir kūju. Tai pada
ryta pagerbimui draugo 
Kurtz, Sovietų Sąjungos 
Pildomojo Komiteto nario, 
kuris atvyko Amerikon įvai
riais biznio reikalais. Drg'. 
Kurtz yra pirmininkas “In
tourist” organizacijos, kuri 
rūpinasi priėmimu ir tvar
kymu turistų, važiuojančių 
į Sovietų Sąjungą. Ji turi 
skyrius beveik visose pa
saulio šalyse. Per tą orga
nizaciją net 20,000 ameri
konų yra aplankę Sovietų 
Sąjungą.

WARM SPRINGS, Ga. — 
Čionai besigėrėdamas tur
tais ir gamta prezidentas 
Rooseveltas išleido manife
stą del padėkavonės dienos. 
Savo manifeste veidmainin
gai apgaudinėja darbinin
kus, sakydamas, kad “mes 
turime būti dėkingi už pra
ėjimą tamsiųjų dienų”. Tuo 
tarpu del 17,000,000 bedar
bių pačios baisiosios ir tam
siosios dienos dar ateina! 
Alkis ir šaltiš—štai kas juos 
pasitinka.

NEW YORK. — šiame 
mieste visuotina darbinin
kų konvencija prieš bedar
bę įvyks gruodžio 10 d., 10 
vai. ryte, Irving Plaza sve
tainėj, kampas 15th St. ir 
Irving Place.

Brooklyno ir viso New 
Yorko lietuvių darbininkų 
organizacijos ir draugijos 
privalo išrinkti delegatus į 
tą konvenciją. Bendro fron
to komitetas turėtų tuojaus 
imtis už darbo, idant sumo
bilizavus kuoplačiausias lie
tuvių organizacijų mases 
delei tos svarbios konvenci
jos kovai už bedarbių 
resus.

met vietinė spauda, kad rašys, 
tai rašys apie darbų “gerėji
mą” taip, kad daugumai, at
rodytų, jog čionai bedarbės 
nebuvo, o darbai tai jau tikrai 
pagerėjo, žinoma, darbinin
kai tokius dalykus gali per
matyti 'tiktai skaitydami dar
bininkišką spaudą—“Laisvę,” 
“Vilnį,” “Daily Workerj” ir 
panašius.

jo svarbos prie prisirengimo 
sakyti prakalbą. Publikos bu
vo arti dviejų šimtų. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 7 
dol. su centais. Visiems auko
tojams tariu širdingą ačiū.

Draugai, nei vienas neturite 
praleisti šį susirinkimą!

' . Sekr. K. D.

Du Paminėjimai—Darbininkų Valdomos Š alies ir Ąųięr ik os 
Kylančio Fašizmo. Bosai Vertė Darbinink us Paroduot už NRA

Washington. — Drg. Lit
vinovas pasiuntė pasveikini
mą Amerikos lakūnams, 
kurie buyo išsikėlę į strato
sferą. Savo telegramoj jis 
sako: “Lai mūsų šalys ir to
liau lenktyniuosis atsieki- 
mųi augštumų mokslo ir 
technikos sferoje.”

Atdara nuo anksti ryte iki 
,vėlai vakare kožną dieną.

—.. ...........„į -.

Avenue, Detroit,' Mich. * 
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925

Ogden Avė# į
Nutarim. rašt. Ona GyviutS, 7148

MacKenzie Avė." j . ♦ ;
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821

Dayton Ave., Eva VegelienŠ, 7715

savo tikslo, sutirpsta 
sniegas prieš saulę.

Antra kalbėjo d. 
nauskienė lietuviškai. Atrodė, 
kad kalbėtoja labai mažai dė-

8 d. lapkričio buvo apvaikš
čiojama 16 metų sukaktuvės 
nuo įsisteigimo Sovietų val
džios Rusijoj. Prakalbos bu-

' vo IjPG Kliubo svetainėje-, 
kurias surengė Komu/iistų Par 
tijos vietinė kuopa. Taipgi 

j buvo gera muzikalė programa 
i pertraukose; griežė italų or- 
i kestra ir dainavo vaikučiai, 
| Mažos Raudonos žvaigždės, 
j Pionieriai iš Lawrence, Mass, 
į Maži vaikučiai padarė gerą 
įspūdį į publiką. Taipgi .bu
vo geri kalbėtojai. Pirma kai-' 
bėjo itališkai Alba Pace iš i 
New Yorko. Antras kalbėjo | 
A. A. Mellinger iš Bostono,; 
nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są

;jungos. Kalbėjo temoje: “K? 
, aš mačiau Sovietų Sąjungoj.’
Jaunas vyrukas, bet kalba ge 
rai, nurodė, kam yra gerai ir susispendavimu 
kam negerai Soviętų Sąjungoj, užsimokėkite. 
Sakė, kad tam, kas dirba su j 
pasišventimu visuomenei nau-: 
dingą darbą, tam tenai gerai. j 
Bet. tam, kuris nenori dirbti, 
nori kuom norint? spekuliuoti 
ir gyventi iš kito žmogaus dar
bo, tai jau tokiam žmogui 
blogai, nes Sov. Sąjungoj iš
naudojimas žmogaus žmfcgam 
yra įstatymais,uždrausta. To
dėl spekuliantams tenai labai 
mažai yra vietos. Vienok spe
kuliantai kol kas dar neišnyk-

Prie parodos buvo rengia
masi ir buvo vartojama kaip ir 
prievarta; kaip kuriose dirbtu
vėse darbo nebuvo jau per po
rą savaičių, vienok bosai su
sišaukė darbininkus dirbtuvėn 
ir užklausė, ar eis paroduoti. 
Tuomet darbininkai pasakė, 
kad “jau mes nedirbame per 
ilgą laiką ir del ko dabar tu
rėtume paroduoti.” Tuomet 
bosas pasakė: “Kas nenoriu 
paroduoti subatoj (mat, paro
da buVo subatoj), tai galėsite 
paroduoti panedėlyj.” )

Tokis boso pasakymas del 
darbininkų labai daug reiškia, 
nes fabrikantai už parodą, S. 
W. P. Unijos viršininkai už 
parodą, žodžiu sakant, visa 
buržuazija už parodą. Vienok 
mažai darbininkų parodavo iš 
dirbtuvių, o dar mažiau var
dan S.W.P. Unijos.

Daug teko girdėti ir maty
ti, kad darbinįnkai tiktai su 
ranka pamoja ant parodos. 
Spaudoj paduota, kad parodoj 
dalyvavo apie 10,000. Tai, 
žinoma, perdėta labki daug.

Kaipo biznierių paroda, tai 
ir buvo parėdyta trokai su 
įvairiais pagarsinimais. Lie
tuviai šioje parodoje nedaly
vavo, tai padarė labai gerai ir 
sutaupė apie du šimtus dole
rių. Reiškia, lietuviai šiuom 
kartu padarė labai gerą žings
nį pirmyn.

ALDLD Kp. Prakalbos

London. —fE^.rbiečių va
das Lansbury, kritikuoja 
Anglijos valdžią, kad jinai 

Laidojimo apeigomis rūpina-'vilkina susitarimą su Sovie- 
si graborius Ballas (Beliaus 
kas.)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos Valdybos 

dai ir adresai:
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Alcy, 

i Plymouth, 
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corlcr St. 

Telf,: 32511 Wilkes Barre, 
Kasierius K; Randarčikas, 613 Main St. 

Tčl, 74037 Edwardsville,
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane

Wilkes Barre, Pa, 
Prot. rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 

T<M, f‘34625 Wilkes Barre, Pa. 
Duobkasis J, Kulponhs Tel. 32511 Centro 

tol, 91840, pas ' Aug, Stravinską, 
«»<j ‘ų;nouUij <‘;s xjjoj op LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 

GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 
Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius. 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K. Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus. 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas, 135 Logan St.

ir J, Jokubėnas, 228 Pine St. 
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St.

Visi Gardner, Maes.

Atveskit Savo Vaikučius 
Vakariniu Mokyklon .

; LDS 1 kuopos vaikučių
I kyklėlė jau prasidėjo pereitą 
šeštadienį. Tėvai suvedė iš 

i pat karto 14 vaikučių ir mer
gaičių į pamokas.

šį šęštadienį (subatoje) vėl 
mokyklėlė prasidės kaip 2 

.vai. po pietų, “Laisvės” sve-

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

Box 238,. Coal Cen
Duquoin St., Ben- 

th St., Easton, Pa
1117 Quarry Ave.,

Box 113 Royal-
Vine St., 

Shamokin, Pa.
Hobson St.,
568, Castle

Street, West
Autumn Ave., Col-

172 Gertrude St.,
Box 387, Benld,

Buckner, Ill:
Fordney Ave.,

Pine St., r- • *
O. Box 262'

Box
2322 Scotten Ave., 

416 Coal St.
147 Fulton Ave.

Jersey City, 1 
37 Norwich Avenue,

West View,
Empire

Artesian Ave.
Tamaqua,

Lake Dr.,

AUŠROS DRAUGIJOS ELIZABETH, N. J 
Valdybos Antrašai:

Pirm. P. Poškus, 125 Clark PI.
Pirmininko Pagelb. P. Grygotis, 146 4th St. 
Nutarimų Rašt. B Burkauskas, '255 Pine St. 
Finansų Rašt.- A. P. Grygotis, 2122 Ingalls 

Ave., Linden. N. J.
Iždininkas V. Paulauskas. 228 Clark PI. 
Duoklių Rinkėjas D. Grygotis, 30 Dayton St. 
Iždo globėjai: Paulina Kalnieticnė, 144 South

Park St., J. Krakauskas, 300 First St. 
“Laisvės” organo raštininkas D. Krūtis, 

211 First St.
Maršalka J. Jotkojis, 8433 Second St.

“Aušros" Draugijos susirinkimai {vyksta 
antrą ketvirtadieni kiekvieno mėnesio Lietu
vių “Laisvės’, svetainėj, 269-73 Second St., 
Elizabeth. N. J.

1307 Davis Avenue

2,90 Wilkins Street 
45 Townsend St.

943 Avenue D
18 Dudley.St. 

... ____ kiekvieną mėnesi pirmą
Pradžia 3 vai. po, pietų.

Pirm. M. Selicxaw, 31 Amity St 
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas, 

7 Seymour Ave., W.
Iždininkas J. VasMiauskas.
Maršalka J. Giraitis, 489. Zion Si 
Organo Prižiūr A. Klimas,

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno menesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St.. Hartford, Conn.

12 d. (?) atsibuvo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 85 kuopos pra
kalbos LPG Kliubo svetainėje. 
Buvo gera muzikalė progra
ma : B. Prakapiutė gerai pia
nu skambino. R. Kvedaravi- 
čius gerai griežė smuiką, o B. 
Prakapiutė akompanavo pia
nų, pavyko gerai 
niutė 
minskiutė — bandžio 
gražiai paskambino. 
geliaviČius gerai pagrajino lū
pinių armonikėlių. A Povi- 
lauskas gerai padainavo.

Visi jaunuoliai ir visi jie 
savo užduotis atliko pagirti
nai gerai 
jaunuolių, 
prakalbos, 
kai bėjo-angliškai 
ką darbininkams 
vusio prezidento Hooverio pri
žadai, kad ateis “gerovės” 
laikai už šešiasdešimts dienų, 
bet nuėjo niekais. Taip bus 
ir su prezid. Roosevelto pri
žadais 
mingai apvaikščiota NRA, o 
kaip tiktai po parodai buvo 
išmesta bedarbių šeimyna iš 
kambarių už neužsimokėjimą 
rendos. Tai labai geras pa- 
vyzdis, ko darbininkai gali ti
kėtis iŠ NRA. x

Kalbėtojas privedė ir dau
giau pavyzdžių, ką kapitalis
tų klasė prižada del darbinin
kų ir tie prižadai, nea/siekę 

kaip

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., černauskas B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Protokolų rašt. Gendrėnas, S. •

67 Cutler St. 
Iždininkas. Galinaitis K.,

29 Pulaski Street 
Finansų raštininkas panelis F., _ 
Finansų rašt. pagelbininkas,•t t i ' • .■ •4
Maršalka, Feliks Manęlis
Iždo Prižiūrėtoją!:

1. Andriunas, P.
2.,Yenčius, M.,

8. Švedas, Geo., 
f

4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna 
ned§|d|epi,

ALDLD Pirmos Kuopos 
Svarbus Susirinkimas
ALDLD pirmos kuopos su

sirinkimas įvyks lapkričio 23 
d., ketvirtadienį, 8 vhl. 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 

i. Ateikite ir

GARDNER. MASS
A.L.D.L.D 53 Kuopos Valdyba 

Organizatorius, M. Šleiva, 
80 Lennan St.

Iždininkas B. Bartulis, 
6Crawford 

Finansų raštininkas, A. Siekis,
P. O. Box 

Protokolu raštininkas, S. Rasimavlčius, 
140 Mechanic

i, J. Urbonas, T. Rasikas, 3. 
Ruseckas,

Revizijos Komisija:
M. Žuris, A. Senkui, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam name, 
1057-63 Hamilton 4,ve.

nese CLEVELAND, O. — Per
Laidotuvių apeigom rūpinasi spalią menęsį Clevelande 

graborius J. Garšva. i bedarbių armija paaugo ant
8,000. Viso bedarbių yra 
apie 132,280. Daugelio šei
mynų padėtis yra labai kri
tiška.

Bridgeton, N. J. — Galu-1 
tini apskaitymai parodo, 
kad ame’rikonai buvo išsi-| 
kėlę į stratosferą ant 59,-; 
000 pėdų. Tuo tarpu Sovie-1 
tų Sąjungos mokslininkai 
buvo išsikėlę už 62,304 pe

lyti, N. Y.
Visi tėvai, kurie norite, kad 

jūsų priauganti vaikučiai bū
tų auklėjami darbininkiškoje 
dvasioje ir pratinami prie 

žaislų, šokių, 
sporto, muzikos, kalbos, rašy
bos,—atveskite juos šį šeš
tadienį.

Komisijos Narys.

Dr. Theodore Conklin
iš lyto iki 9 vai. vakaro, 
valandai vakare.

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

Wabrinel Brebowski, 52 m. 
amž., 53 Prospect St., Brook
lyn, N. Y. mirė lapkričio 18 
d. Kings County ligoninėje. 
■Bus palaidotas lapkričio 23 d. 
Alivų iKCvlno kapinėse.

Frank Rosoff, 45 m. amž., 
41 South 3rd St.,. Brooklyn, 
N. Y. mirė lapkričio 20 d, 
Kings County ligoiiinėje. Bus 

O palaidota^ lapkričio 23 d., Šv. 
tuomi ir bedarbių armija di- Jono kapinėse.
deja. Kad nuraminti bedar
bius, . tai vietiniai miesto val
dininkai, su majoru priešakyj, 
žadav duoti del 500 bedarbių 
darbus į mėnesį laiko, kaip 
tai, prie gatvių taisymo ir t. 
p. Bet šiuom tarpu čionai 
yra tūkstančiai tiktai čevery- 
kų darbininkų be darbo ir apie 
tuos žmones šiuom tarpu nie
kas nieko nesako. Vietinė 
spauda apie tai kietai 
Laukia, kol darbai nors 
pradės geriau eiti, o jau

Kalbėtojas sakė
vau prisiskaitęs visokių daly-Į tainėj, 46 Ten Eyck St., Brook 
kų apie Sovietų Sąjungą ir * —
kaip važiavau pro Laisvės 
Stovylą, tai mano širdis drebė
jo iš baimės, nes nebuvau ti
kras, kur aš važiuoju. Nuva
žiavęs persitikrinau- viską, ma- darbininkiškų 
tydamas savo akimis, tai da
bar esu Amerikos bolševikas.” 
Garsus delnų plojim'as.

Publikos buvo apie porą 
šimtų ir visi-buvo patenkinti. 
Aukų surinkta padengimui lė
šų 11 dol. su centais.

Nežiūrint, kad jau buvo 
daug žhdėta apie darbų pa
gerėjimą, L* L.L
čionai darbų mažiau, nekaip 
pereitais metais kad buvo, 
šiais metais čeverykų dirbtu
vės mažiau dirba, o prie to, 
vakarinės mokyklos visai už
darytos, o ten pereitais metais 
buvo nemažai mokytojų.

Reiškia, ne 
kai, o ir, mokytojai priversti 
diržtis susiveržti. Mokyklos 
uždarytos ne todėl, kad jau 
čionai visi žmonės mokyti. Vi
sai ne. Mokyklos uždarytos 
todėl, kad turtingiausioj šalyj 
pasaulyj del palaikymo atda
rų mokyklų vietinė valdžia ne
turi pinigų. • . i '

žiūrint į Sovietų Sąjungą ir 
į Ameriką, tai abi šalys pro
gresuoja, tiktai ne abi į tą pa
čią pusę: Sovietų Sąjungoj mo 

Vakar čionai iškil-! kyklas atidarinėja, o Ameri
koj mokyklas uždarinėja

Wm. Yonikas, P. C 

.. Cibulskis. 286 S 
-P. Sodcikis, 125 So. 

Ohio.
—J. Diclininkaitis, 41 Eckert St., Buffa
lo, N. Y.
-J. Šoris, 223 E. Mahanoy Ave., Girard
ville, Pa.
-Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Iii 
—Antanai' Kubilskii, 

ter. Pa.
-J. Leonaltis, 107 

ton, III.
-L. Tilvik, 38 N.
-P. Samulionis,

Grand Rapids, Mich.
-J. Audiejaitis, P. O 

ton, III.
__ —K. Bagdonas, 114 No.

36—Joe Pečeliūnas. 1009 
Harrisburg, Ill.

87—L. Aimanas, P. 
Shannon. Pa.

38—F. šaučulis; 304
Frankfort. Ill 

89—Tony Zqdolek, 514 
Unsville, Ill.

40— M. AndruSkevičius, 
Akron, Ohio.

41— Wm. Michalites, J 
Hl.

42— J. J. Stankus,
43— M, LingevičienS, 424

~ ‘ . Mich.
lames, 602 So.
ikaitienS,

-D. Siinutis, P.
Ind. -
•J. K. Alvinas, 
troit. Mich.
J. Sabaliauskas, 
ersville. Pa.
-A. Matulevičius,
Mary Orman.

51— P. Maslaveckas, 69 
Wilkes-Barre, Pa...

52— B A1uz«b, 1705 
Chicago, wn.

53— J. GudiSauskas, 437 Elm St.
< Pa.

54— Geo. Braknis, 222 Crystal 
Ppntiac. Mich-

55y— P. Alsko, 980 Bruce St.. R.
, '■ | Washington, Pa.

5*-V. Glaublčius, 816 George Ave., N. End, ,<VMiM»g_Bnrre> .
67—John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58—S. Rainard. 28 Clarkson Street, 

•Dorchester, Mass.
Edwardsville. Pa.. Tel. 74073 

Prot. Rašt. J. Staskevičius,'10 Melrose Ave., 
Wilkes ‘Barre, Pa., Tel. 84625 

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch Lane 
Wilkes Barre. Pa., Tel. 20061 

Duopkasys, Jonas Kulpohas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 32511 

Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko, 
•bj ‘tunotuXia “is Aiaaj n

P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

X
Sekretorius ir antrašas.

A. Yankauskas, 3317 W, CaYson S 
Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.

„ J. Gatavcckas, 109 Cress St.
4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah. Pa.
5—M. Glaubičius. 123 E 

McAdoo, Pa.
6— K. Romand,

Cleveland. Ohio.
7—J. D. Sliekas, 3121 

wood, Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh, Pa.
9—J. Yasadaviče,

Kensington.
10— J. Albauskis, 

Heights. Ill.
11— J. Barškietis, P
12— John Kinderis, 

Ambridge. Pft.
13— S. Orban, R. F 

Pa,.
14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,

N. Braddock, Pa
15— P. Kavaliauską®, 800 Todd St., Aliquippa, 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine St.. Nanticoke, Pa
17— K. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

TurtljL. Creek, Pa.
Box 21

Minden, W. Va 
Box 11.

Atlasburg, Pa 
. 2nd St.,

Brooklyn, N. Y 
Pearl St Yogstown,
Eckert St

Mahanoy Ave

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. CxRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininkas, Chas. Margis, 

1323 Muskegon Ave. 
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas, .

730 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Rasikas,

R. R. No. 9, Box 117.
Finansų Sekr. Ant. Garbanauskas, 

ir Svetainės Randavotojas. •
1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas Ant. Daukša, 
1131 Walker Ave.

LIGONIŲ LAN.sžhrdetaocm 
Ligonių

M. Varnienė,

Anna Zawerucha, 53 metų 
7836 64th St., Glendale, L. I. 

vienok šiais metais,mirė lapkr. 20 d. Bus palaido- 
lapkr. 24, šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi 
nas graborius Garšva.

Carnegie, Pa 
Avė. Shenan'

Monroe St.
690 E. 92nd St

Elroy Ave., Brent.

1401 Page St.,

538—3rd Ave., New I
1100 Union Ave., Chicago

O. Box 341,
Courney, Pa. 1

439 Maplewood Ave.,
D. 42, Rices Landing,

Elizabeth Petrulis, 66 metų, 8,000 Darbininkiį Neteko
10606 Liberty Ave., mirė laP“ i Darbo ' 
kričio 21 d. Bus palaidota lap

tiktai darbiniu-! kričio 25 d., Kalvarijos kapi

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystes valdybos antra- 
: šai 1932 metų.
Pirminiu. M. Birsenas, 6388 Sparta



Beštas Puslapis

JWM

Ketvirtad., Lapkr. 23, 1933

Automobilis Užvažiavo Ant 
Motery Būrio 7 '

Masinis Mitingas Protestui 1 Nubaudė Sudužusio Orlaivio 
Prieš Vokietijos Fašizmą ; Operuotoją Kitowskj

New Yorko Komitetas Pa- 
gelbai Vokietijos Fašizmo Au
koms rengia masinį protesto 
mitingą ateinantį nedėldienį, 
lapkričio 26 d., Bronx Coli
seum, pradžia 7 vai. vakare.

Šis masinis mitingas bus 
svarbus tuomi, kad jame kal
bės Arthur Garfield Hayes, 
tik ką sugrįžęs iš Vokietijos 
amerikonas advokatas, daly
vavęs pagarsėjusiam pasauly
je fašistų ilgame teisme 
padegimo reichstago. Jis 
rodys gyvus faktus. k*aip 
kietijos kruvinas fašizmas
rėjo suverst reichstago pade
gimo kaltę ant komunistų.

Taipgi kalbės Dr. Fritz 
Schlesinger, buvęs viršūnėse 
Vokiečių Amerikonų Draugi
jų, 0 dabar išėjęs priešais tas j 
draugijas, kaipo hitlerinio fa-, apsivedė., 
šizmo priešas. --------, .
Robert Minor ir keli kiti žy-1 Po pietį kaip jauna Garfiel- 
mūs kalbėtojai.

Tai bus 
prieš Vokietijos kruviną fa
šizmą mitingas. Lietuviai dar
bininkai turėtų jame dalyvau 
ti.

del
nu-

no-

Užvakar ant So. 5th ir Rod
ney gatvių taksikiabo šoferis 
Ed. Siboldi, smarkiai važiuo
damas, pasisuko į šalinę gat
vę. Kadangi gatvės buvo 
drėgnos, tai automobilis slydo 
ir užšoko ant šaligatvio tie
siai į būrį moterų, 
tapo 
kai.

tų gelbėjimui tų draugų. / At
sisukęs žiūriUj kad lygiečiai 
jau ■ renka pinigus tam kil
niam darbui.- Ne kas kitas, 
kaip J. Ambrozaitis su Jasiu- 
Ihičiu ir Alekna su A. žigu.

Užėjus ^pirmininkui vėl ant 
estrados, buvo užkviestas mer
ginų sekstetas; jos puikiai at

gavo

LDS 1-mos Kp. Vakarėlio pį?
Komisijos Domei

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir, Amerkonišku Stilium 

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Praeitam LDS 1 kuopos su
sirinkime buvo išrinkta komi- 
sija surengimui vakarėlio kuo
pos naudai. Vakarėlis įvyk*s 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
“Laisvės” svetainėj. šiuomi 
prašoma komisiją susirinkti 
aptarti vakarėlio Reikalus at
einančio sekmadienio ryte, 10

Laisvės” raštinėm i
Vienas iš Kom.

liko savo pareigas; 
daug aplodismentų. I ’ t ■ ■ , *

L. Kavaliauskaitė palinks
mino publiką savo skambiu 
balsu. Tai jaunai darbininkei 
reikia atiduoti didelį kreditą,! 
nes neatsisako patarnauti 
darbininkiškuose parengimuo- 

j še. ' 1 1
Baigiant programą pirmi

ninkas praifeše, 'kad rūstį šo
kikai negalės dalyvauti, nes 
tos grupės vadovaujantis na- 
ry's šūsirgo. Taipgi, 'kad Al. 
Žigas, atrrioriistas nedalyvausi 
programoj, nes sužeidė 
tą?

Programa buvo gera, 
ir turėjo trūkumų,—ne viskas ing Co. raštinę, 
buvo, kas buvo garsinama, j 54th St 
Alex žigas tupėjo pirštą sau
got, nors iki lygiečių pakaro. 
Yra svarbu duoti publikai tą, 
ką prižadi.

Rinkėjai pranešė, kad aukų 
surinkta $13.86.

Girdėjau iš komiteto narių, 
kad pelno bus apie 50 dol. Už 
tai reikia atiduoti kreditą va
karėlio rengimo komitetui ir 
atsilankiusiem lygiečiam, ku
rie rėmė finansiniai ir mora
liai šį parengimą, žmonių 
buvo apie 200. Tai puiki 
publika.

Aš manau, kad lygiečiai, ge
rai uždirbę, neatsisakys nors 
maža dalimi to uždarbio pa
remti darbininkišką spaudą: 
“Laisvę,” “Vilnį” ir “Daily 
Workerj.” Leninas sakydavo, 
kad< darbiiįinkų judėjimas be 
savo spaudos, tai tas pats, 
kaip kareįvis‘be ginklo karo 
lauke. Darbininkiška' spauda 
sulošė svarbią rolę 
kų judėjime Visam' 
Todėl kriauciM gal 
Vnt manęs už šitą 

/! j gesti ją.
’ Abelnai'" ifthant', 

pamatęs pilnutėlę margo svie-j^u.vd -
to. O tos'jaunuomenės pri-!smu* .

Septynios
sužeistos, viena kritiš- vai

Jau buvo rašyta “Laisvėj,’’’ 
kaip lapkr. 12 d., .keturi įsi
gėrę jaunuoliai skraidė orlai
viu virš Brooklyno. namų sto
gų, o vėliau užkabino vienos 
stubos stogą, nukrito gatvėn 
ir trys “pasažieriai” užsimu
šė, o valdytojas, Stanley Ki- 
towski, susižeidė. Dabar teis
mas nubaudė Kitowskj atėmi- streikai tarnaūtojų miestiniuo- 
mu orlaivininkystės laisnių irį>.s-e šelpimo biurūosė. Jau į 

500 dol. pinigais. , streikavo pašalpos tikietų iš- "
rašinėtoiai biuruose i skyrių 
17-to, 23-čio, 75 ir 81-mo, pro
testuodami prieš vertimą dirb
ti viršlaikius be extra mokes
nio ir vis su didžiausia pasku
ba. <

Apsivedė, Pavalgė su Pačia 
ir Daugiau Nebepasirodė

William Garfield, 26 metų 
vaikinas, buvo labai įsimylėjęs 
į gražią jauną merginą, Ka
dangi jis be jos negalėjęs il
giau gyvent, rugsėjo 1 d., ne
žinant merginos tėvam, jie 

Po ceremonijų nu- 
Be to. kalbės I ėjo pietų valgyt restauranan.

Jaunuoliai Darbuojasi

,'dienė pasakoja, jos vyras pa- 
J A ' bučiavęs ją, nuėjo i savo užsi- 

zymus , protes o j Smirną, prižadėdamas ant ry
tojaus ateit pas jos tėvus ir 
pasisakyt apie jųjų apsivedi- 
mą. Bet nepasirodė. Po ke- 

x lių dienų jai pranešė, kad jis
• padaręs didelę klaidą, jis ne- 

* galįs vest vedusio žmogaus 
gyvenimo. Daryk, brangioji,

; ką nori, o aš daugiau neatei- 
kad siu pas tave. * Dabar jaunaJau visiem žinoma,

Brooklyn© jaunuoliai, kartu ‘su I pačiutė padavė jį teisman. 
LDS jaunuolių kuopa rengia ! 
pirmą! didelį parengimą 
Brooklyne, kuris j 
gruodžio, < 
BaĮlroom svetainėj, kampas 
Grand ir Havemeyer gatvių.
Šiuo parengimu mūsų jaunuo
liai labai susirūpinę.' kad jį 
padarius sėkmingu, kaip ma
terialiai, taip ir dailės (kon
certinės programos) žvilgsniu.

I p<u engtum p v n . p . . .
įvyks 3 d. buarestavo Buvusį Gaisriniu- 

Grand Paradise ]<ą Padegiotoją
gatvių , > IJ»> 11 • >

tapo
pačią dieną Brooklyne 

suvažinėti du vaikai.

Pašalpos Biurų Tarnautojų 
Streikai prieš Viršlaikius

NEW YORK. — Prasidėjo

Lygos Vakarėly] Aukotojų 
Vardai

Kriaučių Lygos vakarėlyj, 
įvykusiam 18 lapkr., “Lais
vės” svet., teisiamų Industri
nės Unijos vadų' paramai au
kojo šie draugai:

T. Vasikoniutė, $5.00; A. 
žilis $1.00; J. Stankevičius, 
P. šadulskis, K. Griška, J. 
Dovidaitis, J. Kalinauskas, P. 
Taras ir K. Balčiūnas po 50c.; 
J. Buivydas ir P. Bepirštis po 
25c. Viso su smulkiais $13.86.

Kom.

Įspūdis iš Kriaušiu Lygos 
Šumnaus Vakarėlio

toSu ’nekantrybe sulaukęs 
šumnaus Lygos vakarėlio, ku
ris • įvyko lapkričio 18 
“Laisvės” svetainėj, 
binau, kad nei kiek 
linti.

Įėjęs svetainėn'

d., 
nusisku- 

nepasivė- 
* ;

nustebau.

Tapo areštuotas Eugene J. 
Shields, buvęs ilgą laiką ge
ras gaisrininkas, už padeginė
jimą namų, dirbtuvių, krautu
vių ir tt. Jis ,tą darydavęs pa
sipinigavimo tikslu. Jis buvo i augimas, kaip grybų miške poY V • 1 • 1 • • • V V , V’ UX A Al 1CVO, I\dlU K1 V UŲ HllūAV MM |

įranga j ą i jjį pat engi ? s u*o r g a n»i z a v ęs tam tikrą lietaus; nėra kur nei apsisuk-!
tik 40c. Visi brooklyniečiai, 
kaip jaunuoliai, taip ir suau
gę, tūri prisidėti prie išgarsi- į 
nimo bei tikietų platinimo šio 
vakarėlio. ' Tai mūsų visų už
duotis. Neatsisakykit nusi
pirkt tikietą/iš anksto, kur 
tik kas jum pasiūlys.
, Jaunuolių Draugas*

firmą, kuri išsirūpindavo

Apiplėšimai Brooklyne į
Praeitą antradienį Brookly-1 

ne smarkiai pasidarbavo gau-l 
ja ginkluotų plėšikų. Pir
miausia jie užpuolė Colonial 
Life Insurance ofisą po num. 
5119 Fourth Ave.,, surišo tris 
žmones ir pasigriebę $1,300. 
pabėgo dideliame automobi
ly.pirš-

I Vėliau penki, plėšikai įsi- 
nors brioyė ;į Kings County Light- 

po num. 355 
Brooklyne, suvarei 

ten esančius darbininkus į 
“klabėtus,” pasigriebė , dienos 
įplaukas nuo stalų,, viso $3,700 
ir išdūmė greitu automobilių.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosi 
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

XDAV Pasitarimai ir Sfc^OO 
-nHI egzaminavimas

(Daugiau v. ž. 5-tam ps

TĖM YKITE!

GRUODŽIO DIENĄ

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu 'šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Mai'cy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau save studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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

darbinįn- 
pasaulyj. 
neužpyks 
mano su-

Grand Paradise BaĮlroom
318 Grand Streit

Brooklyn j

SUSIRINKIMAI
“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 

ATYDAI
Ketvirtadienį, 23 d* lapkričio,1 

įvyks “Laisvės” direktorių susirin
kimas. Pradžia 8 vai. vakare. Vi-

. ... si direktoriai būkite laiku, nes yra
VūKaiellS svarbių reikalų ąptąrimui.

pasekmingas pilnu žvilg

į Telephone, Evergreen 6-5810

I J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
44 ■■■ 1 V—M—HĮ

J. Nalivaika, Sekretorius.
• 7 (276-277)

iš ti. Pažvelgus toliau—ant es- Įepin Sfrpikan Dllffan 
apdraudos kompanijų a.pdrau- tivadus griežia orkestrą; po va- vusaii

Į dą, kuomet sudegdavo namai dovybe jauno A. Balčiūno. Už- KeptllVCS DraiVCriai 
ir biznio vietos. Kad būtų' mečiau akį ant baro, nes jau- 
daugiau biznio, Shields pats čiausi ištroškęs, žiūriu už ba- 
padeginėjo arba kitus samdy-1 ro 
davo atlikt tą darbą. Tai jau i kaip tai: M. Nazveckas,

dirba draugai lygiečiai,
* v I r 7

į kelintas narys tos firmos pa- Rimkus, J. Pauliukonis ir 
•tekęs bėdon. 1 gos sekretorė. Prie durų

RADIO-ŠIANDIEN
WMCA—570 Kc

11:00 A. M.—Health Talk; Music
11:30—Italian Program
1)15 P. M.—News; Olman Orch.
4:30—News Digest
7:15—News Dramatization
9:80—Ozark Mountaineers

10:00—Leila aBaker, Soprano;
Redfern Hollinshead, Tenor;
Concert Orch.

11:45—Jerry Lester and Pietro 
Gentili, Songs

' i WEAF—660 Kc
10:15/A. M.—-Variety Musicale 
ll:30-t-U. S. Navy Band / 
12:30 P. ,M.—String Trio
2:30—Trio Romantique *
2:45—A Uniqde Art: Japanese

Color >Prints—Hugen Elliott 
3:15—Up-Staters Quartet 
5:00—Mugical Varieties 
8:00—Vallee Orch.; Soloists

10:00—Whiteman Orch.;
Deems Taylor, Narator ,

WOR—710 Kc
1:00 P. M,—Health Talk; Music
2:15—Comedy and Songs
5:15—Gypsy Ensemble ■
6:50—Stories of .Life
7:15—News—Gabriel Heatter
8:00—De Marco Giris; Frank

Sherry, Tenor
8:15—Little Old New -York— 

rison Grey Fiske 
10:00—Saxophone Quartet
10:15—Current Events—Harlan

gene Read ;
10:80—The Jolly Russians

WJZ—760 Kc

Har-

Eu-

10:15 A. M.—Clara Lu 'n’ Em 
10:^5—Marcella, Shields and Walter

S c an la q, Comedy; Pollock and

Lawnhurst Piano Duo 
2:00P. M.—Dick Teela, Tenor;

vi R. Ramoška, išdidžiai 
imdinėdamas tikietus. . O J 
Kairys užėmęs kasieriaus vie- 

' tą. Pasitraukus galiau į sve
tainę, užmečiau akį į šoną, 
pamačiau biznieriuojančius su. 
saldainiais lygiečius Steponai-!

BROOKLYN, N. Y,
Priėmimo iš kalėjimo grįžusių drg. 

Jack Stock ir John Russo bankietas, 
koncertas ir šokiai atsibus “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer t St., Brook- 

i lyn, N. Y., subatoje, Nov. 25, 1933, 
į pradžia 8 vai. vakare. Įžanga iš 
anksto 25c, prie/ .durų 80c.”

(276-278)Tik ką išėjo streikan Brook
lyno Dugan’s Bakery visi

Lyjdraiveriai. Toji keptuvė turi REIKALAVIMAI
st0_; kelis skyrius Brooklyne. Strei- BEIKALINGAS kambarys pas apy. 
pri-|ku°Ja Jie ael geresmų( darbo | senius žmones, kur pataisytų va-

I sąlygų ir algos. Nors ši kep- ; karienę. Dirbu naktimis.
; tuvė turi priėmus NRA,
darbininkus labai išnaudoja. Į

Pasikalbėjus su
riais, pasirodė, kad draiveriai j
negauna algos, o

! “komišiną,”—;gauna

hof 1 tokią vietą prašau laišku 
’. įnešti. J. Danielis, 956 

į Ave., Bronx, N. Y.
streikie-;

dirba už
nuo 15Mary Steele/ Soprano; Wendell tį, P. Gustaitį, A. Sinkevičių į . gauna. n <

Han, Songs; Blaufuss Oreh. ' ir J. Gryba. Manau, peln() iki 25 nuošimčių uz jplaukas. 
3:15—Eastman School Symphony martini UŽ brangesnį taVorą, kuris

Orch., Dr. Howard Hanson, bus, nes lygiaciai smaikiaiį . . j > i
Conductor , . dirba. Nuėjus žemyn pasidėt ,|SUn^iau paiduot, ompamja

4:15—From London; Speaker, Wal
ter Runciman, President Board 
of Trade

6:45—News—Jowell Thomas
7:00—Amos ’n’, Andy . >

7:15—The Three Musketeers— 
’Sketch - r<

8:30—Adventure^ in Health—Dr. 
Herman Bundesen

10:00—Canadian "Exchange Program
10:30—Archer Gibson, 

Mixed Chorus ;,
WNYC-810

overkotį, nagi ten dirba se- m.oka didesnį ' "komišiną.'” 
nas unijos darbuotojas P. Da-pir’)a nut> va^andų į
gis. ' ’ |dien?‘ Z .. . L"

Išgirdęs, 'kad programa jau dabar krizio laiku
O kas blogiausia, tai 

atsiranda
■ prasidėjo;' neš buvo jau 9:30, nemažai toftiy: kostumferių, ku-

• . K
vai., prieinu arčiau prie ' 
čiilus,”’ Žiūriu, vakarėlio pit’4 
mininkas ne kas kitas, > kaip J. 
Buivydas. Jis trumpoj kaL 
boj pranešė; kad šį vakarėlį 
surehgė Lyga ir kokią svai< 

Research at the Bo-; roję ]0§ia Lyga ‘ kriaučių

Organ;

Kc
11:00 A. M.*

tanic Garden—Dr. A. H. Graves
11:15—Bert Dixon, Baritone
11:30—Educational Talk
11:45—Story of Antisepsis and

Asepsis—Dr. R. F. Carter
5:00 P. M.—Pneumonia—Dr. Harry

Epstein '
W'ABC—860 Kc

11:30 A. M.—Tonv Wons; Keenan 
and Phillips, Piano Duo

11:45—Present Day Knowledge 
Goiter—Dr. Charles Gordon

#Heyd, New York Post-Gra
duate Medicab School

2:30 P. M.—School of the Air
3:00—Metropolitan Orch. ,
4:30—News Flashes
6:00—Buck Rogers—Sketch

7:00—Myrt and Marge *
7:45—News—Boake Carter
8:30£-Shilkert Orch,; Alexander

Gray, Songs; William Lyon 
Phelps, Narrator

10:30—News Bulletins

of

išdirbyatėjJ ! Draugė Į K» ;Men- 
keliuniutė, žinomą rnūsų lie
tuvių dainininkė, savo skani- 
biu balsu užžavėjo publiką. 
Gaila, kad ji tik vieną daine
lę sudainavo. Aido Choro Vy
rų Oktetas savo drūtais bal
sais sudajnavo porą darbinin
kiškų dainelių. Vyrų Oktetas 
patiko publikai, nes jie buvo 
iššaukti porą kartų. Pianu 
akompanavo Ramoškiutė, F. 
Ramoškos duktė.

Draugė T. Vasikoniutė kal
bėjo apie 28-nlų Industrinės 
Unijos vadų bylą ir kodėl juos 
norima įkalinti. Baigiant 
kalbėti atsišaukė į klausyto
jus, kad kas kiek gali, auko-
i", ■ i. U". <■ n

sįe^irie negali apmokėt bilų* už 
thvorą; Už tai turi atsakyt 
dra!ivėriai iš savb uždirbtos 
alg*os! Yra ir; keli1 ' lietuviai 
draivėriai." šie strėikferiai 
stengiasi1 ■ ir ' 'kituš 1 kepyklbs 
darbininkus išvest streikan.

.Prie kepyklos ant Broad
way, n,eioli' Mūrdy Avė., stovi 
policistas, meffy£, daboja, kad 
streįkieriai neišvestų1 visų kep
tuvės darbininkų. 13

Rep.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Turinčių 
man pra- 
Intervale

(276-278)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA barberne, 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.

(275-277)

IŠRANDAVOJIMAI
PARSIRANDAVOJA f o r n i š iuotas 

kambarys, apšildomas ir visada 
šiltas vandjio. , Kaina gana, žema. 
Ateikite vakarais tarp 7 ir 9 valan
dų. 27 Meserole St., Brooklyn, N. 
Yv, apartmentas 20. . <

(275-277)
PASIRANDAVOJA fomišiuoti kam

bariai, randa nuo $1.50 ir augš- 
j savėltę, garu apšildomi ir vi- 

suom kuom tinkami gyvenimui. Cze- 
rechowska, 223 Kent Avė., kampas 
North 1st St., Brooklyn, N. Y.

.1 (274-279)

čiau į

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) -

DANTŲ GYDYTOJAS
* 221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y. ’ 
X-Spindulių Diagnoza 

Gažo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniai?

- tik, susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų liras kraujo Ir odoa 
Padarau ištyrimui kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valahdoi Priėmimo i

Ryte nuo 10 iki L Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas’ Lackawanna 4-218S

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S Šiandien ateiki

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

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

Įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

156

O

£>R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

xkrkjAiAiAoocAAAiAoOcYycAincirviniinunixVAi

NOTARY
PUBLIC iRmWwB

MATHEW P. BALLAS

TEL. STAGG 
2-5043

INC
J GROORiUS.

UNDERTAKERS HND EMBALMERS 
W 660 GR^ND ST. BROOKLYN. N.Y.
F MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA., TURIM PRIVATIŠKĄ

X PIRMĄJA!' PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 

' PRIŽIŪRĖTI. DUODAM-’ GRAZJA^ V1ETAx SAVO 
1 • MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
i KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

' MUSU RAŠTINE ATDARA D1EN\ IR NAKTĮ. MŪSU 
- TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA'!

jynoroVVVVVVVVV ; rfV JOuOofSoOorSoOootM* rfVjOoOu

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

WilliamsbuTghe:
' ‘ Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
/ nuo S

2b2 Berry St.

Nuo
NEDALIOMIS

10 iki IX vai. ii ryto

Ud < kas dienį se red o m s ir Rubatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

» FLATBUSH OFISAI
1229 Avenue J 

Kampas 1. SSrd St.




