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> to savo surašą. Sandariečiai- 
menševikai sudaro viena bloką 
ir perša >sorkininką Bagočių, { 
kuris pereitam seime užgyrė vi-j 

Ą- sus ponų smurto žygius.
Skirtumo tarpe Bačiūno ir 

< ’..Bagočiaus nėra. Abudu ištiki- 
// Anai tarnauja buržuazijai. Su 
U jais priešakyje SLA eis žemyn, 

kaip ėjo prie Gegužio kompa- Į 
\nijos. i

NAUJAS SMŪGIS ALGOMS
SLA atsidūrė didelio krizio1 

padėtyje, šimtus tūkstančių do
lerių tos organizacijos suvalgė 
biznieriai, kurie, kaipo kokios 
musės, laiko tą organizaciją ap
spitę. Narių sumažėjimas yra 
skandališkas. Nuo apie 23,000 
1928 metais nugarmėjo iki apie 
13,000 šiais metais. Visa gi or
ganizacijos politika nukreipta 
prieš darbininkų • interesus, 
nors darbininkai sudaro beveik 
visą organizaciją.

TEISĖJAS CALLAHAN APVERSTAS DARBININ-1 
KU PROTESTAIS IR REIKALAVIMAIS RALIUI)- į 
SAVUMO SCOTTSBORO 9 NEKALTU JAUNUOLI

Šiose Pildomosios Tarybos 
nominacijose turi rimtai pagal
voti kiekvienas SLA narys-na- 
rė. Reikia suprasti, kad už to
kį tos organizacijos sumažėji
mą ir susidemoralizavimą kalti ! 
yra ponai Gegužiai, Bačiūnai,i 
Gugiai, Bagočiai ir visa ta po
nų armija, kuri per keliolika 
metų Susivienijimui vadovauja 
ir jį išnaudoja savo interesams.

. Ne tik komunistai, bet visi 
simpatikai, visi susipratę dar
bininkai turi darbuotis, kad no
minacijose SLA Darbininkų j 
Narių kandidatai supliektų vi
sus kitus kandidatus. O darbi- • 
ninku kandidatai yra šitie: ■

Prezidentas—J. Gataveckas, 
narys 128 kuopos.

Vice-preziderftas—V. Šmulkš
tys, 13 kp., Carnegie, Pa.

Sekretorius — J. Miliauskas,. 
286 kp., McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—Pi Mažeika, 35 
kp., Wilkes-Barre, PA.

Daktaras Kvotėjas — Dr. J. 
Vitkuš, Cleveland, Ohio.

Iždo Globėjas — B. žolynas, 
129 kp. narys.

Iždo Globėjas — Girdžiuvie- 
nė, Collinsville, Ill.

DECATUR, Alabama. — 
Ku Klūks Klaniškas teisė
jas Callahan pareiškė, kad 
jis greitai išvarys Scotts
boro jaunuolių teismą. Jis 
neprileisiąs prie plačių įro
dymų kaltumo ir nekaltu-* 
mo jaunuolių. Prieš kalė
das jis tikįs nuteisti iš jų 
keturis.

Tu.o tarpu iš visos Ameri
kos kampų darbininkų pro
testai didelėmis sriovėmis 
plaukia į Callahan ofisą. 
Tai vis reikalavimai, kad 
nekalti jaunuoliai būtų pa- 
liuosuoti. Ponas reakcinis

tele- 
dau- 

jokių

ausų

teisėjas žada įsakyti 
gramų kompanijoms 
giau jam neperduoti 
protesto telegramų.

Taip pat esąs iki
apverstas protestais Alaba- 
mos gubernatorius Milleris.

Pirmutinis teisiamas bus 
jaunuolis Paterson, kuris 
jau buvo nuteistas mirtin.

Kad pasirodžius mučel- 
ninku, teisėjas Callahan pa
reiškė, būk jis gaunąs “nuo 
komunistų” grūmojimo laiš
kų. Tas ponas begėdiškai 
meluoja.

New Mexico Valstijos Maimerįai Laimėjo 
Ilgą ir Srnikią Kovą prieš Savininkus

šis surašąs turėtų būt remia
mas visų SLA narių, kuriems 
tiktai rūpi jų pašalpa ir kiti 
darbininkiški reikalai, šis su
rašąs atstovauja SLA narių 
bendrą frontą prieš ponus, ku
rie tą organizaciją varo pakal
nėn.

GALLUP, New Mexico. 
Šios valstijos mainierių ko
va būvo ilga ir sunki. Ji
nai ėjo Nacionalės Mainie
rių Unijos vadovybėje. 
Prieš mainierius buvo at
kreiptas baisiausias tero
ras. Bet mainieriai laimė
jo. Savininkai buvo pri- 
verstf išpildyti ‘ aštuonis 
mainierių reikalavimus iš 
dvylikos. Streikas užbaig
tas, Savininkai sutiko pri
pažinti kasyklų' komitetus, 
paliuosuoti iš kalėjimo vi
sus streiko vadus, kurių

Grupė Lietuvos komunistų, kuriuos Sovietų val
džia išplėšė iš kruvinų Smetonos rankų, išmainyda
ma juos pnt 14-kos kunigų. Iš kaires į dešinę vir
šuj : Kasperaitis, Goldbergas, Garška, Katinas, 
Rochmanas, Feigelsonas, Snieška. Apačioj: Jan

kus, Gavelis, Kučinskas, Paukštys, Kromaitė, 
Kaganaitė ir Kaukaite.

“Laisvės” Vajus Eina Smarkyn, bet Nepa
kankamai; Turime Bolševikiškiau Dirbti

ROOSE VELTO PLANAS NUMUŠ GYVENI
MO LYGMALĄ VISAI DARBININKU KLA
SEI; REIKIA ORGANIZUOTIS IR KOVOTI

Neatlaidžiai, sistemačiai; Bet jiems algos bus moka- 
Roosevelto valdžia smūgis i mos tik alkio algos. Jie ne- 
po smūgio kerta Amerikos į gaus unijiniu algų. Vadi- 
darMmnkų gyvenimo Įyg-įnasi tu bedarbių pagelba 
mala. Neužtenka to, kad. bug nuka tos al visai 
bedarby atsidure_ negrnde- < darbi*ni„ku klasei. 
to skurdo bedugnėje. Dir-1 
bantiems užmokestis maži- Iki šiol pašalpa ja 
narna. Dolerio infliacija ta sekamai: Ney 
atkreipta prieš darbininkus.; valstijoj del 12,000
Popierinis doleris beliko be-1 bių, Arkansas valstijoj 49,- 
veik 50 centų vertės. 000, Omahoj 10,000, Massa- 

Vėliausias Roosevelto blo-; chusetts 50,000. Rhode' Is- 
fiškas planas del “sugrąži- landė 2,000, Vermonte 2,000.

Galima pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad dienraščio ‘ n^mo i darbą keturių milio- j Gi su 
. __ * * • 1 • > « • • a a

črsey 
edar-

“Laisvės” vajus už gavimą naujų skaitytojų taisosi, eina 
smarkyn, bet toli gražu nepakankamai. Į tai turėtų 
atkreipti atydą visi dienraščio skaitytojai, visi kovingi 
ir klasiniai sąmoningi darbininkai ir darbininkės.

Štai ką parodo pasekmės pirmų kelių1 savaičių. Per 
pirmą vajaus savaitę gauta tik 18 skaitytojų; per seka- 
mas"trissavaites gauta po 28 skaitytojus; gi per penktą 
savaitę gauta jau 56, o per šeštą net 67; per pirmą pusę 
septintos sąvaitės gauta 40 skaitytojų.

Vadinasi, vajaus kryptis eina gerojon pusėn. Tačiaus, 
draugai, turime prisipažinti, kad vajaus atsiekimais jo- 

stovėjo streiko priešakyje, kiu būdu neglima pasitenkinti. Day tik keli šimtai drau- 
Mainieriai laimėjo savo g’U hei draugių yra pasidarbavę šiame vajuje. Bet kur 
“čekveimaną.” j tūkstančiai draugų skaitytojų? Kol kas jie tyli, nieko! _____ ____ _____v

. \ . I neveikė. 6 nepaisant pačių sunkiausių sąlygų, kožnas džia paskyrė/specialę komi-

nų bedarbių” yra ne tik ap-! Yorko valstijoj pašalpos ne- 
gavystė, bet be galo skau-. teks net 200,000 darbininkų 
dus smūgis darbininkų ai- ir turės sunkiai dirbti tik 

kurie už alkio algą. Tai šitaip 
gaudavo pašalpą veltui, da- Roosevelto valdžia daro ata; 
bar nuimami nuo pašalpos ką po atakos ant darbinin- 
surašo ir statomi į darbą. į kų klasės.

goms. Bedarbiai,

randasi net dvidešimts aš- 
tuoni. Jie taipgi sutiko ne
daryti jokių persekiojimų 
prieš tuos mainierius, kurie

xicos mainierius, kurie su
glaudė savo eiles po revo
liucinės Nacionalės Mainie- 
rių Unijos vėliava ir laimė
jo streiką. Tai puikuŠ pa
vyzdys kitų valstijų mainie- 
riams!

Darbiu Šaukiami Talkon D. Workerim ’

skaitytojas gali gauti bent jau vieną naują skaitytoją.
Draugai ir draugės, pasidarbuokite delei savo klasės 

dienraščio. tTuojaus pradėkite jieškoti naujų skaitytojų!

Drg. Litvinovas Jau
Apleidžia Ameriką

Odos Darbininkai
Kovingai Streikuoja

Numatoma, kad Kontr-Revoliucion. Sabo
tažas Pagimdė Sovietų Orlaivio Nelaimę

MASKVA.—Sovietu val-

Negalima užmiršti Vokietijos 
socialdemokratų vadų nusista
tymo tais laikais, kuomet jie 
liepė darbininkams balsuoti už 
Hindenburgą. Tada jie iškėlė 
tokį obalsį: “Kas išrinks Tha- 
elmanną, tąs išrinks Hitlerį.” 
Vokietijos Komunistų Partijos 
obalsis gi buvo ? “Kas išrinks 
Hindenodiįąs tas ‘išrinks Hit
lerį.“

Ačiū socialdemokratų para
mai, tapo išrinktas .Hįndenbur^ 
gas. Bet tai buvo sykįu išrin
kimas Hitlerio. Socialdemokra
tai pagimdė budelį Hitlerį. ; ‘

Šiandien prasideda gene- 
ralis aukų rinkimas po visą 
Ameriką delei Komunistų 
Partijos organo 
Workerio.” Bus renkama

Rinkimas aukų ęis per 
penktadienį, šeštadienį ir

WASHINGTON. — Pa
sirodė neparųatuotais pir
mutiniai pranešimai, būk 
esanti padaryta sutartis1 • • deJ gkol h, kre(Jit t

---< setaadiem (lapkncio -24, govi s ju ir Ameri. 
Daily. 25 r 26) Lietuviai darbi- kog vaWžiog jr tik bereiki 
’___  ninkai ir darbininkes, atei- -

susirinkimuose,, palei stūbas kite ’ talkon angliškam ko-!

Sovietų Sąjungos ir Ameri-

ninkai ir darbininkės, atei-

Drg. Leninas yra pasakęs: 
“Be revoliucinės teorijos revo
liucinis darbininkų judėjimas 
negalimas.“ Tą tiesą priima 

•i visi komunistai. Tuo būdu 
kiekviena Komunistų Partija 
stengiasi kiekvieną savo narį 
apginkludti revoliucine teorija. 
Tam tikslui leidžiami laikraš
čiai, žurnalai, brošiūros, kny
gos, steigiamos lavinimos mo
kyklos ir t. t. *

Bet yra ir toks daiktas, kaip 
apsirgimas teorijos liga. Teko 
susidurti su keliais draugais, 
kurie mano, jog' užtenka ko
munizmo mokslą pažinti. Jo-

ir gatvėse tarpe žmonių. 
Tarn darbui partijos spėkos 
sumobilizuoto^. Bet neuž
tenka. Reikia, kad širhtai 
ir tūkstančiai šiaip kovingų 
darbininkų * bei * komunistų 
simpatikų prisidėtų prie ši
to svarbaus ■ darbo. Troš
kimas yra, kad šitas trijų 
dienų aukų rinkimas duos 
dienraščiui $14,000, kurių* 
dar trūksta del sukėlimo 
$40,000 fondo.

munistų dienraščiui! Gau
kite dėžučių ir parinkite au
kų!’ ; '

Aukos “D. Workeriui
. # ■

v

kiame praktiškame; darbe jie 
nedalyvauja. Del jų visas mū
sų judėjimas galėtų išgaruoti į 
visus keturis vėjus.

Tokiuose atsitikimuose revo
liucinė teorija pasilieka be jo
kios- vertės mūsų judėjimui. 
Revoliucinė teorija—pasak d. 
Stalino—virsta jėga tik tada, 
kad jinai surišta su praktišku 
veikimu.

WILKES-BARRE/ Pa. — 
Komunistų Partijos orga
nui “Daily Workeriui” pa
aukojo Jokūbajs Zujus $1.50, 
o Antanas Glaubičius $2. 
Abudu draugai visuomet fi
nansiškai paremia darbi
ninkų judėjimą ir spąudą. 
Taip pat iš savo iždo paau
kojo $2 Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoj 
48 kuopa. Visos aukos pa
siųstos tiesiai “Daily Wor- 
ikerįui.” .

V. Glaubičius. ,

Roosevelto pasirašymo. Ro
osevelto valdžios veikiantis 
sekretorius, Phillips oficia
liai* praneša, kad prie galu
tino susitarimo neprieita 
nė vienu iš tų klausimų. 
Derybos ' bus atnaujintos, 
kuomet- Amerikon pribus 
Sovietų ambasadorius: drg. 
Trojanovskis.

Tuo tarpu drg. Litvino
vas , apleidžia Ameriką ir 
grįžta atgal darbininkų tė
vynėn po sėkmingos misi
jos. Jis važiuos per Italiją 
italų laivu “Conte 'di Savo
ia”. Išvažiuoja šeštadienį.

De-Los Angeles, Calif.
gančio miško gaisras nesu
laikomai plečiasi ir artinas 
prie miestelio Tu junga, ku
rio išgelbėjimui nuo sunai
kinimo nebeliko jokios vii- 
ties.

NORWOOD, Mass. — 
Lapkričio 20 d., penktoj 
streiko dienoj, buvo suruoš
tas ma'sinis pikietavimas 
odos dirbtuvių. Keliolika 
skebų buvo darbe. Vakare, 
skebams važiuojant busu, 
darbininkai norėjo su jais 
pasikalbėti ir įtikinti juos, 
kad jie ant rytojąus jau 
neitų dirbti. Bet skebai per 
buso langus pradėjo, liežu
vius rodyti į darbininkus. 
Dėlto akiemirkoje neliko 
nė vieno sveiko lango bu- 
se. Vienas skebas nuga
bentas į ligoninę. Keli len
gviau sužeisti.

Pas streikierius viešpa
tauja bendras frontas ir vie
nybė ant šimto procentų. 
Darbininkų pergalė bus už
tikrinta, nes. jie kovingai 
streikuoja. Pikietas eina 
visas 24 valandas į parą.

žvalgas.

siją ištyrimui nelaimės, ku
rioj sudužo orlaivis “K-7” 
ir kartu žuvo 14 žmnių. 
Spėjama, jog ar tik nebus 

I prilindę .prie orlaivio balta
gvardiečiai kontrrevoliuci
onieriai ir jį pažeidę prieš 
pasikėlimą oran.

Orlaivis “K-7” buvo di
džiausias sausžemio pasa- 
žierinis orlaivis visam pa
saulyje. Jis galėjo gabenti 
128 pasažierius. Turėjo še
šiolika kamerų ir buvo įtai
syta lovos del 75 žmonių. 
Orlaivis galėdavo padaryti 
po du šimtu mylių į valan
dą*

Tarpe žuvusių yra

keli orlaivystės ekspertai ir 
atsižymėję technikai. Ši ne
laimė yra skaudus smūgis 
darbininkų tėvynės orlaivy- 
stei.

Tai antra nelaimė, įvykus 
trumpu laiku. Rugsėjo 5 
d. nelaimė ištiko orlaivį 
“Ant-7”. Tada žuvo šeši 
žymūs Sovietų orlaivystės 
viršininkai ir vadai.

Orlaivis “K-7” buvo gerai 
išbandytas ir turėjo pilno 
pasitikėjimo del saugumo. 
Buvo padaręs šešioliką ilgų 
kelionių su geriausiu pasise^ 
kimu.

buvę j Kaip Atrodo Erdvės

Roma. Lapkričio 23 d. 
Italijoj' buvo jaučiamas ga
na smarkus žemės drebėji
mas.’

SPECIAL NOTICE 
t . « J ♦ i 4 . , *

Laisvė Youth Section
' Readers .

The Editors of the Lai
sve Youth Section which 
was ‘ to appear in this 
edition announce with re
gret that due to a num
ber of technical reasons, 
the Youth Section will 
have to appear in Satur
day’s (tommorow’s) * edi
tion.

After this week, the 
Youth Section will come 
out on Thursdays. All 
contributors are asked 
to send their contribu
tions in one day earlier. ‘

—EDITORS.

Tose Aukštumose
: Washington. — La- 
įkūnas Settle, kuris buvo 
(pasikėlęs į stratosferą, aiš
kina, kaip ten tos erdvės 
atrodo. Sako, kad augštai 
dangus atrodo ne toks gra
žus, ne toks skaistus, kaip 
nuo žemės žiūrint į viršų. 
Jis tvirtino, kad ten augš
tai radio veikia daug ge
riau, mat, oras skystesnis. 
Augštai spinduliai daug 
tankesni ir turi daug smar
kesnį virpėjimą.

Settle sako, kad greitu 
laiku bus galima .pabūdavo
te toks baliūnas, kurio pa- 
gelba bus galima pasikelti į 
erdves už penkiolikos my
lių arba 75,000 pėdų.



neliečia

lėktuvas

niuose butuose, negu to pa-
ties dvaro gyvuliai tvarte. val Spalių u {Y 12 d žmol

Vyną

TRUMPMENOS

Tas pats “Priekalas” ra

siutu leidosi išlėto žemyn, 
bet įkibo medin.—Liko svei
kas.’ Lėktuvas įkrito į Vai
lokaičio sodą. ;
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gedi dėl 
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; rę žąsų ir gervių būrius.
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Lietuvos fašistų laikraščiai 
šaukė: “Visa tauta 
Dariaus ir Girėno

Grįžta Paukščiai
Sudvariškis, Stakliškių

“dešinieji”
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America, 
does not

Tai buvo melas: kompartija 
ir revoliuciniai darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai nieko 
bendro neturėjo-.su tuo gedėji
mu ir fašistinių lakūnų gar
binimu, kuriuos Lietuvos 4r 
Amerikos fašistiniai ir so'cial- 
fašistiniai patriotai išstūmė į 
tą avantiūrą.

IS LIETUVOS
' I

jungos Komunistų Partija./ Tai aiškiai pasakė Litvino
vas spaudos korespondentams. Jo paties žodžiais:

’ The Communist Party of Russia does not concern 
and the Communist Party of the United States 
concern Russia...
Taip, Sovietų Sąjungos Komunistų Partija

Amerikos, o Amerikos Komunistų Partija neliečia; Sovie
tų Sąjungos. Argi ne taip buvo iki šiol? Ar mūsų Par
tija vadovavo Rusijos darbininkams? Ar Sov. Sąjungos 
Komunistų Partija kada nors vadovavo Amerikos, darbi
ninkams? Ne! Kiekvienos šalies Komunistų Partija 
vadovauja savo šalies darbininkų judėjimui. Tai kur 
čia “išsižadėjimas komunistų?” Grigaičio galvoj!

Naujai paskirtasis Sovietų ambasadorius Washingto- 
nui, d. Aleks. TrOjanovskis, savo pasikalbėjime su New 
Yorko “Times” korespondentu Maskvoj, pareiškė:

Kiek tai liečia propagandą, tai komunizmas negali būti 
importuotas iš kitos šalies. Jis (komunizmas) yra ne sve- 
timšališkas, bet naminis reikalas, žinoma, nei jokios rū
šies propaganda nebus skleidžiama iš Sovietų ambasados 
(Washingtone).

Diplomatinių santikių tarpe Sovietų Sąjungos ir kapi
talistinių kraštų užmezgimas yra vienas dalykas, o kova kai) įsisteigė "korporaciją, 
dviejų sistemų—komunizmo su kapitalizmu—kitas. Tos apsiginklavo įstatymais ir Į

Policininkas Nušovė 
žmogų

Rugsėjo mėnesyje nakties 
j metu, Jurbarko nuovados

Žurnalas nurodo, kad lai- . ' . . -
. j 1 ei k u mj * * * v. •— , .
Lietuvos Kompartija išlei- verdant naminėlę. _ _

do tam tikrus obalsius, nu- tieji.spi ūko į krumus, nore- Kaunu ir .darant 
kreiptus prieš fašistinių pa- darni. pabėgti nuo policijos, kilpas”, staiga lūžo

apie 6,000 litų, bet vagys 
nesugebėjo jos išlaužti, o 
tik sugadino užraktus.

Amerikai pripažinus Sovietų Sąjungą, įvairūs laikraš- 
ęiai įvairiaip ėmė išvadžioti. Neturime galimybių pa
duoti tas margas nuomones. Bendrai, stambaus kapita
lo spauda čiaupydamosi rašo, nerodydama entuziazmo. 
Blaivesni tos spaudos laikraštininkai puikiai žino, kad 
su pripažinimu Sovietii valdžios, nepasinaikina Ameri
koje Komunistų Partija, nesiliauja veikęs Komunistų 
Internacionalas ir nenusileido Sovietų valdžia principe 
Amerikai nei per colį.

Derybose Sovietų su Amerika delei propagandos, Lit- 
vinovo kertiniu akmeniu buvo tas principas, kad Sovietų 
vyriausybės ir įstaigų žmonės, būdami Amerikoje, ne
varys propagandos prieš kapitalistinę sistemą, o Ameri
kos vyriausybės žmonės ir, įstaigos, būdami Sovietų Są- ! 
jungoj, ne/arys jokios propagandos prieš Sovietų tvarką. |

Tai trumpa ir aišku!
Tuo pačiu principu vaduodamas!, Sovietų Sąjunga pa

darė sutartis su visa eile kitų kapitalistinių valstybių. 
Tas principas niekur nebuvo sulaužytas. Sovietų vy
riausybė , puikiai žino, kad sukėlimas revoliucijos kapi
talistiniuose kraštuose yra reikalas pačių tos šalies žmo-1 taip ir pasilieka vadu revoliucinio proletariato. Ameri- 
nių,;pačių darbininkų; kad ji, Sovietų vyriausybė, nega-1 kos Komunistų Partija kaip buvo, taip ir pasilieka vadu 
Ii, pavyzdžiui, sukelti revoliuciją Amerikoje, kad šis rei-' Amerikos darbininkų. Sovietų Sąjungos darbininkai kaip 
kaląs yra pačių Amerikos darbininkų ir darbo farme- i

Tačiaus to visko nesuprato Chicagos menševikų nusi
gyvenęs su savo teorijomis p. Grigaitis. Jis suranda, 
kad; Sovietai

tUi kapitalistų pripažinimą išsižadėjo komunistų.(.1 I ! H • 4 • j i ; z
Toliau p. Grigaitis eina prie parėmimo savo viršpa- 

sakyto.
Maskva buvo priversta, rašo jis, duoti Rooseveltui aiškių 

prižadų ir vadiriamuoju propagandos klausimu. ; Litvjnovo 
laiške, adresuotam prezidentui, sakoma, kad sovietų valdžia 
ne tik neleis savo agentams agituoti už valdžios nuvertimą 
Amerikoje, bet ji ir nešelps tokių organizacijų, kurios tą agi
taciją veda, čia, žinoma, eina kalba apie komunistiį interna
cionalą ir jo sekciją Amerikoje, komunistą partiją. Jeigu 
Maskva šitą prižadą ištikimai vykdys, tai draugai bimbinin- 
kai turės pasakyti sudie “sendvičiams iš Maskvos”. (“Nauj.” 
už lapkr. 20 d., 1933).
Kame čia tiesa ir kame melas? Tiesa tame, kad So

vietų valdžia davė pažadą neremti tokių įstaigų ir orga
nizacijų, kurios veda propagandą prieš kapitalistinę Am
eriką. Sovietų valdžia tokių įstaigų ir organizacijų ir 
pirmiau nefinansavo. “Maskvos sendvičiai,” “Maskvos 
pinigai,” “Maskvos auksas” Amerikos komunistiniam ju
dėjimui ir įstaigoms remti visuomet buvo tikslios pasa
kos, išgalvotos Grigaičių, Fišių, Prūseikų ir kitų. Sovie
tų Sąjungos piktų priešų. -Taigi, del tokių dalykų Sovietų 
valdžia nesibijo duoti pažadų, kadangi jie bus pilnai iš
pildyti. Pilniausiai išlaikys Sovietai ir tą pažadą, ku
riuo einant, nebus leista jos atstovams (ambasadoriui, 
konsulams, jų tarnautojams ir t. t.) skleisti komunistinę 
propagandą Jungtinėse Valstijose.

Bet del leidimo arba neleidimo gyvuoti Komunistų In
ternacionalui ir jo sekcijai, Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijai,—Grigaitis nušnekėjo nei šį, nei tą. Nusi- 
melavo! Komunistų Internacionalas neįeina į tą sritį. 
Komunistų Internacionalas, yra pasaulio darbininkų— 
komunistinių partijų—revoliucinė sąjunga arba centras, ’ 
kurį užlaiko ne Sovietų valdžia, bet viso pasaulio darbi
ninkai. ♦ ' .. 'r.-? . frįį

Tuo klausimu labai gerai atsakė Litvinęvas, pasikalbėk 
jime su spaudos korespondentais pereitą šeštadienį Wa
shingtone. Kuomet žyęhi į męnšėvijčų dĮęnra&Čio <4Fbr- 
ward” korespondentas paklausė Litvinoyo,, ar į tą' ,katė- 
goriją įeina ir Komunistų Internacionalas,' tai Litvinovas 
griežtai atsakė: H ■ : f f p į /į ■ j ' •

Trečiasis Internacionalas nėra paminėtas dokumente (su
tarty j). Jūs neturite įskaityti daugiau, negu dokumente buvo 
norėta pasakyti. • •

f

Tai puikiai atšauta ir klausimas aiškiausiai nušviesta. 
Ir tas, žinoma, reakcininkams labai nepatinka. Vadina
si, Komunistų Internacionalas pasilieka kaip ir buvo 
Komunistų Internacionalu su visomis savo pareigomis ir 
tikslais: vadovauti pasaulio proletariatą jo kovoje su iš
naudotojais, už nuvertimą kapitalizmo sistemos ir įstei
gimą proletariato diktatūros!

Delei J. V. Komunistų Partijos—tas pats. Šitą organi
zaciją įsteigė ne Sovietų vyriausybė, bet Amerikos dar
bininkai. Jinai išaugo iš kląsių kovų Jungtinėse Valsti
jose. Jos vyriausia užduotis rūpintis ne vadovavimu 
Sovietų valdžiai, bet Amerikos darbininkams. Sovietų

kovos nesuturės jokios sutartys.
Amerikos republikonų, demokratų (kurios nariu yra 

p. Rooseveltas) ir socialistų partijoj kaip kovojo, taip 
| tebekovos prieš Sovietų Sąjungą ir komunistinį judėji- 
;mą; prekybų butai ir kitos reakcinės organizacijos, įvai
rūs kapitalistai ir valdininkai, biją komunistinio judė
jimo ir Sovietų Sąjungos—tęs savo kovą prieš revoliucinį 

’ proletariatą ir SSSR.
Iš kitos puses, Komunistų Internacionalas kaip buvo,

teikė, taip ir teiks paramą kapitalistinių kraštų darbinin
kams : per Moprą gelbės politinius kalinius kapitalo šaly
se, per Profesines Sąjungas, per Komunistų Partiją teiks 
moralę pagelbą kapitalistinių kraštų persekiojamiems 
darbininkams; Sovietų Sąjunga kaip buvo, taip ir pasi
liks prieglauda tūkstančiams persekiojamųjų darbininkų 
kapitalo šalyse. -

Amerikos pripažinimas Sovietų Sąjungos klasių ko
vos nesulaiko. Priešingai, toji kova, paaštrės. Sovietų 
Sąjunga kaip buvo, taip ir pasilieka pavyzdžiu ir įkvėpė
ju viso pasaulio proletariatui pr pavergtoji tautom. < Kas 
to nesupranta, tas nieko nesupranta!

Vienas tautininkų šulas nacija reiškia didelį kylį į 
rašo: z • Roosevelto administracijos

“Naujienos”, kurios Da-' šonkaulį. Daliar, kaip sa- 
riaus ir Girėno vardu antrą ' ko buržuazine spauda, Roo- 
skridimą rengia, tyčiojasi iš I sevelto oponentai (iŠ buržu- 
Dariaus-Girčno paminklo pro- • azinio abazo) pradės mobi- 

tl?kdo ananJ komitetui į lizuotis prieš prezidentą ir dirbti? ir net reikalauja po . . . , ,. fa.1 ka „__ J „iJb atvirai kovoti.$1.50 už colį apmokėti už skel
bimus paminklo fondo naudai 
daromuose rengimuose...

Keista, kad p. Žiuris (tų 
žodžių autorius) nesupran
ta, jog “Naujienos” remia 
tą, iš kur gauna daugiau 
pelno. Jos skelbs bilė ką, 
kas brangiau apmokės.Nau- 
jai projektuojamas Grigai
čio skridimas jam, be abejo
jimo, žada daugiau, negu 
chiniško aliejaus šaltinių 
korporacijos- - šėrų garsini
mas.

“ "T...
Z i .

Sprague kadaise tarnavo 
Anglijai. Kuomet Rųose- 
veltas užėmė pi’ez., vietą, pa
sikvietė profesorių tarnauti 
“savo tėvynei.” Pastarasis 
betgi skaudžiai'nusivylė ir 
traukiasi.

Atsiskyrė Orlaivio Sparnai
Lakūnui Miliūnui pakilus 

Užtik- 1,000 metrų augštumon ties 
; “mirties 

i abu 
Policininkas Banys, besivy- lėktuvo sparnai ir atsisky- 
damas bėgančius, pradėjo rė nuo lėktuvo;

--------  šaudyt; tapo nušautas An- krito žemyn. Lakūnas spe- 
Amerikoje šiuo tarpu ver- tanas Tamošaitis iš Snuku- jo iššokti iš jo ir su para-

dama nauja smalai vieni čių kaimo. <
(klerikalai ir “dešinieji” 
tautininkai) renka dolerius | Aršiau už Gyvulius žmones 
Dariaus-Girėno pąminklo i Užlaiko
statymui, o kiti (social-faši- v A L A T K O N I Ų dvaro 
štai ir “kairieji” tautiniu- darbininkai įgyvena bloges-

renka aukas “naujam skri
dimui.” Vieni mulkina sa
vo pasekėjus ir kiti. Vieni 
gaudo dolerius ir kiti. Tą 
viską jie dengia “mokslu,” 
“tėvynės” garbe” ir kitais 
obalsiais, kuriais dar gali
ma apgauti nesąmoningus 
darbininkus.

Sienos supuvę, langai iškri-j ngs, maį-g skrendant į šiau- 
tę, aplink neišbrendamas į rę žąsų jr gervįų būrius, 
purvas,. . pečiai, sugriuvę, rpa- keistas apsireiškimas, 
kambariai dvokia, pilni vi- |<aj seniau išskridę paukš- 
sokių gyvių. Tokiuose lau-' čiai vėl grįžta> žmonės 
žuose ne tik maži vaikeliai, spėja, kad žiemos nebus, 
gavę džiovą,, miršta, bet ir Suvalkijoj kai kuriuose 
suaugę, darbininkai nustoja socĮuose del šilto spalio men. 
paskutinės sveikatos. bu- oro pražydo obelys. Žmo- 
laukus žiemos, tose lindy- I ngs tokiuo gamtos reiškiniu 
nėse bus dar blogiau. , ]abai nustebinti.x Del žuvimo Dariaus-Girė

no, mes sakėme, yra atsa- 
komingi fašistai ir social- Bažnyčios Tarnas Pavogei 
fašistai. Tos pat nuomonės 
yra ir “Priekalas.” Tegul 
tie lobingi ponai tad ir sta
to jiems paminklus!

R. M.

Brazilija irgi Pripažins So- 
viety Sąjungą

’ ’ ' . ’ —T“—

RIO DE JANEIRO. —
Brazilijos finansų, ministe- ' tarnas špitolninkas. 
ris Aranha pareiškė, kad I
Brazilija ir kitos Pietų Am-Į Apipiešė • Žiežmarių Banką 
erikos respublikos tuoj aus Spalio 14-tos dienos naktį
paseks Jungtinių Valstijų plėšikai buvo įsiveržę į 
pavyzdį ir pripažins Sovie-1 Žiežmarių (Trakų apskr.) 
tų Sąjungą. Brazilija taip I žydų liaudies banką, iš ku- 
pat norinti biznio iš Sovietų' rio pasisekė paimt tik & li- 
Sąjungos. Jinai esanti pa- tus ir 45c., gaisrininkų pini- 
siryžus suteikti ilgų metų gų, 
kreditą.

Gaisrai
Stoniškio kaime, Juodu-

Onuškio miestelyj (Juod- pės vai., pavakare užsidegė 
upės valsčiaus) dažnai pasi- Petrūno klojimas su paša- 
kartodavo vagystės, bet va- ru. Užgėsyti nepavyko, 
gilių negalima buvo surast. Į Sudegė pašaras, daug lentų 
Paskutiniu laiku vietiniam i ir grūdai. Užsidegė kūrė-, 
mokytojui pavogė 20 litrų jnant pieninėj ugnį, 
vyno. Vagiliai ‘buvo susek-; 
ti. Pasirodė, kad to patiesi 
miestelio vaikinai vagilia
vo; jų vadu buvo bažnyčios

Rugs. 21 d. Pamūšio dva
ro sudegė klojimas. Nuos
tolių padaryta virš 20 tūks
tančių litų.

Spalio 1 d. Gabrėnų kai
me sudegė du klojimai su 
javais ir pašaru. Nuosto
lių 6,400 litų.

Plungės miestelyj 18 d. 
spalio, Turgaus aikštėje už
sidegė malkinyčia. Nuo jos 
užsidegė du mediniai 'na
mai. Nuostolių padaryta 
už 25,000 litu

Roosevelto “smegenų tru- 
stas” įra. Prieš skęstant 
laivui, žiurkės bėga iš jo, 
sako posakis. N RA pliuš
ka. Pasimojimas pravesti 
finansuose reformas, papi
ginti dolerį, pakelti produk
tų kainas neša kapitalisti
nei sistemai pavojų didesnį, 
negu Rooseveltas gali nu
matyti. Todėl finansinis 
ekspertas, prof. O. M. W. 
Sprague—pasitraukia iš pa
tarėjo vietos.

Prof. Sprague sako, kad 
Roosevelto politika yra “ne
suvaldomos infliacijos” po
litika, kuri veda šalies fi- ' c
nansus į prapultį ir kuri.ne* 
gelbsti ūkio atstatymui, bet

valdžiai ir tos šalies darbininkams vadovauja Sovietų ’Są-X jam kenkia. Sprague rezig-

Priekalo No.1 9-tam d. D. 
A. duoda gerą kritiką bro- 
šiūraitės “Komunizmo Pa
grindai.” Prieš keletą me
tų šitą knygutę išleido J.i V. 
Komunistų Partija, paskui 
ji buvo išversta lietuvių" 
k.albon ar “Laisvė” išleido. 
Vadovaujant savitarpines 
lavinimosi mokyklas, tūli 
draugai buvo pastebėję jo
je visą eilę' trūkumų ir ne
tikslumų, bet nei žodžio ne
sakė pęr spaudą, nenurodė, 
nekritikavo.

Su visa eile dalykų pas 
mus yra panašiai. Dažnai 
jnatome ir jaučiame, kad 
tas ir kitas ^alykas nėra 
tikslus, bet tylime, kažin 
ko laukdami. Tai, žinoma, 
bloga, nebolševikiška.

n

fe'.

Varginguosius farmerius drasko Roosevelto valdžios mėlynasis aras
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STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas
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Amerikoj

Autorite- 
Morgan, 
milžiniš-

pripa- 
kolek-

Finansine 
H. 'Jones 
agentūra,

pirmi- 
suvie-

lietuviš- 
žinias 
įstai- 
kovai

rai- 
tik 

pir- 
ap-

prie darbo, 
yra sutarti- 

jvairioms in-

, kurias kapita- 
laikraščiai, tame skai- 
lietuviškų buržujėlių 
paduoda, kaip gryną 

ramindami bedarbius

kiekvienų trijų dolerių, ku-; (Šios administracijos “gera- 
>” patarnauja bankams 

po mokesčius iš darbininkų irj ir kitiems turčiams, kurie ki- 
kitų “prastų” gyventojų. Vie- j taip negalėtų išsikolektuoti pi- 
toj aptaksuoti trustus ir di-1 nigų iš bankrutuojančių farme-

■
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Penktad., Lapkr. 24, 1933

NAUJAS ŽODYNAS FEDERAUŲ AGENTŪRŲ “ k~

' (Agrikultūriška Pritaikymo 
Administracija) George N.
Peek, administratorius. Bando j $3.00 del kiekvieno dolerio, iš 
padidint ūkininko dalį įneigos I valdžios gauto, 
dviem svarbiais būdais. Vienas
yra teikti pagelbą ūkininkams si, skiria praskiestą dolerį prie berališkesnėmis sąlygomis.

► sutvarkyti produktavimą neku- 
M rių svarbių agrikultūriškų pro- riuos valstijos turi išlupti kai- ■ darystė 

dūktų pagal tų produktų su
vartojimo, ir įvedimą pirklia- 
vimo sutarčių, kurios užtikrin
tų ūkių daiktų teisingą pre
kę produktuotojams, kad su- 
vartotojai irgi nemokėtų ne
išpasakytai augštas kainas už 
produktus.

(čia Roosevelto valdžia ski
ria farmeriams paramą sulig 
to, kiek jie sunaikins 'laukuo
se vatos, javų,, kiek supūdys 
javų, ' kiek išterios kiaulių, 
paukščių ir tt., sulaikydami 
“perviršį” nuo miesto rinkų. 
Tuom yra pabranginama gyve
nimas darbininkams. Taigi 

b veidmainiška yra valdžios pa
saka, būk ji žiūri, kad gyven
tojams nereikėtų mokėt per- 
brangiai už produktus.—Red.)

CCC-Civilian Conservation 
, Coi'ps

(Civiliškų žmonių Apsaugo
jimo Skyrius) Robert Fechner, 
administratorius. Tikslas yra 
pristatyti prie darbo apie 
300,000 vyrų, prie girių ap
saugojimo darbų, žemės iš- 
graužimo darbų, tvanų kontro- į 
liavimo ir panašiuose projek
tuose ir išvystyti tautiškus 
parkus. Pasamdyti darbininkai 
sutinka (priversti yra) pasii s- 
ti didesnę dalį jų algos, apie 
$30.00 į mėnesį, savo . užlaiko
moms ypatoms.

(Tai yra militarizuotos, fak- 
tinai verstinų darbų stovyklos, 
kur bedarbiai yra verčiami už 
juokingai žemą “atlyginimu” 
dirbti valdžiai darbus, kurių 
tarpe — ir darbus kariškiems 
tikslams. Tuo būdu mušąma 
yra alga kitiems darbinin
kams, o stovyklų vergai iš tų 
kelių dolerių yra priverčiami 
maitint savo šeimynas. Visa 
našta ant darbininkų.—Red.)

NRA National Recovery 
A dminis tration

Tokiu antgalviu Foreign 
Language Information Ser
vice išsiuntinėjo 
kiems laikraščiams 

1 apie naujas valdžios 
gas, kurios išdygo
prieš krizį. šiuose FLĮS 
pranešimuose išgiriama Roo
sevelto valdžios žingsniai, 
būk jie padaryti visų, pirma 
naudai bedarbių, suvargu
sių farmerių ir smulkių sa
vininkėlių. Tikrumoj gi tai 
darbai, kuriais Roosevelto 
valdžia stengiasi ' pagelbėti 
kapitalistams išbristi iš kri- 
zio kaštais darbo žmonių. 
Tačiaus, delei šiokių tokių 
informacijų tuose praneši
muose, juosius spausdiname 
su trumpomis pastabomis,
kuriomis, suprantama, tiktai j 
išdalies šičia tegalima atsa
kyti į tuos pagyrus.—Red.
Su pradžia milžiniško pašai- i purdavikiškais vadais

; sunkenybė verčiama ant var- 
’guomenės pečių.—Red.)

i deksai bando bendrai išnaikin-: 
ti nesuvaldomą kompeticiją 
biznyje. Kodeksai nustato mi
nimumo algas, trumpesnes va
landas, išnaikinimą vaikų dar
bo, išnaudojimus (?) ir 
žinimą darbo teisių prie 
tyvisko derėjimo.

(Imant per visą šalį, 
ne padidino 
įplaukų. Jeigu kięk

RFC - Reconstruction Finance 
Corporation

Rekonstrukcijos 
Korporacija, Jesse 
pirmininkas. šita
įsteigta Hooverio administraci
joje, turi galią aprūpinti fi- 

NRA nansišką pagelbą agrikultūrai, 
darbininkams komercijai ir industrijai, kad 

pridėjo valdiškas kreditas užimtų vie-
mažiausiai gaunantiems, tai at- tą nykstančio privatiško kredi- 
ėmė nuo vidutiniai ir daugiau j to. 
gaunančių. NRA pasitarnavo i 
prie įvedimo dar didesnės sku- gelžkelius, 
binimo sistemos, 
nijų paleidinęjama 
kai, kurie bosams

► “minimum”, kiek yra 
ninku reikalaujama

Be ceremo- 
darbinin- 
neįdirba 

iš darbi- 
už NRA

algą. Išnaujo daugėja palei- 
• . įėjimai darbininkų iš darbų. 
O kolektyves derybas NRA 
praktikoje pripažįsta tiktai sUr 

; iš Dar- 
x pinio programo šių metų pa- i Federacijos ir Socialistų 
>-------- _• ------- - daugiaus '• Partijos. Prieš kovingas, In-j

i valdiškų dustrines Unijas NRA veda! 
Ir tuo pa- aštrią kampaniją.—Red.)

vasaryj ir vasaroje, 
kaip tuzinas naujų 
agentūrų įsteigta. ] 
čiu laiku, vieton vartoti pilnus 
vardus toms agentūroms, pra- ( 
dėta vartoti tik pirmutinės 
dės ir čionai paduodame 
svarbiausias agentūras, jų 

j^mutines raides ir truputį 
rašysime apie tuos ofisus.
AAA-Agricultural Adjustment 

A dministration

(Nacionalė Atstatymo Admi
nistracija) Generolas Hugh S. 
^Johnson administratorius.

NRA svarbiausi tikslai yra 
pristatyti nedirbančius prie 
darbų ir padidinti šalies pirki
mo spėkas^ Laikyti visus fa
brikus ir ūkės 
Svarbiausi būdai 
mis (kodeksais) 
dustrijoms, prie kurių biznių 
savininkai, darbininkai ir su- 
vartotojai prisideda. Tie ko-

Treftas Puslaptt

(ši valdžios įstaiga sušelpė 
trustus, bankus ir 

išnaudotojus daugiau 
tūkstančiais milio- 
Tos kompanijos, 

būk tai “pasko- 
samdyti daugiau

FERA-Federal Emergency
Relief Administration •

Harry L. Hopkins adminis
tratorius.

šita tautiška agentūra įsteig
ta padalinti $500,000,000, ku
riuos pinigus Kongresas pasky
rė valstijoms pamaitinti ir 
prieglaudas duoti nedirban- 
čiams. Pusė fondo bus duota 
valstijoms, jeigu jos pristatys

kitus 
kaip trimis 
nu doleriu.

. prašydamos 
los,” žadėjo 
darbininkų ir tuo būdu netie
sioginiai “bedarbius : šelpti.” 
Bet abelnai jos ne padidino, o 
sumažino skaičių * samdomų 
darbininkų. Pinigais, gautais 
iš to valdiško fondo, kapitalis- j * 
tai pasiskyrė “reguliarius” pel-

■ nūs savo stambiems šėrinin- 
į kams.—Red.)

FFCA-F edenai Farm Credit 
Administration

(Federalė Ūkių Kredito Ad
ministracija) Henry Morgen- 
thau gubernatorius, šita agen
tūra suvienys veikimą įvairių 
valdiškų paskolų agentūrų, ku
rios įsteigtos teikti pagelbą 
ūkininkams, kurie per 12 metų 
jau kovoja prieš produktų puo
lančias prekes ir nupuolimą 
ūkių žemės vertės. Svarbiausias 

ibūdas tokios pagelbos yra peri 
(Centralinė valdžia, vadina- finansavimą ūkių morgičių li-

rių, kurių farmų kaina baisiai jektams, mokykloms ir tt. 
nusmuko, taip kad ir išparduo-i 
dant farmas, pelnagrobis netu- j valdžia žadėjo 
retų naudos. Dabar tokius; darbo 4,000,000 
morgičius dažnai perima val
džia, pinigais atmokėdama ban
kininkams ir kitiems kredito
riams. Bet farmerys turės at
siskaityti su pačia valdžia.— 
Red.)

HOLC-Home Owners Loan 
Corporation

(Namų Savininkų Paskolos 
Korporacija), William F. Ste
venson pirmininkas, šita agen
tūra bando- miestų namų savi
ninkams teikti tokią pagelbą, 
kokią FFCA teikia ūkės savi
ninkui—tai yra sulaikyti, kur 
galima, pralaimėjimą namo per 
praleidimą atsimokėjimd laiko.

(Labai mažai namukų sa
vininkėliai gauna iš čia pagel
bos. Be to, daugelis bankų at
sisako imti valdžioj bonus, jei
gu jais kada valdžia mėgina 

■ gelbėti savininkėlį.—Red.)
TV A~Tennessee Valley 

Authority
(Tennessee Klonio 

tas) Dr. Arthur E. 
pirmininkas. Pavesta 
kas darbas pilnai suvartoti mil
žiniškas vandens spėkas Mus
eles Shoals ir kitas 
upės galimas spėkas. Yra piry 
mas eksperimentas 
išvystyti visą upės klonį, kaipo A1 “ utu 
industriališką, sociališką ir SAB-Science Advisory Board 
ekonomišką vienutę.

(Pastaruoju laiku Roosevelto 
pastatyti prie 

bedarbių.
■ Bet prie tų darbų iki šiol ne
ima ir kažin ar ims- kitus be
darbius, apart tų, kurie gau
davo pašalpą iš miestų bei val
stijų. Taigi šis Roosevelto 
valdžios žingsnis nei per nago 
juodymą nepagelbsti milionams 
badaujančių ir šąlančių bedar-

I bių, kurie nagauna jokios iš 
niekur pašalpos bei gauna tik
tai tiek, kad greitai badu ne
mirtų ; o jeigu laipsniškai per 
kelis mėnesius .bei savaites taip 
šelpiamasai bedarbis numiršta, 
del to buržuaziniams labda
riams galvos neskauda.—Red.)e
FDIC-Federal Deposit Insu

rance Corporation
Walter J. Cummings pirmi

ninkas. šita agentūra užlaikys 
įstatymą, kuris pradės veikti 
sausio 1 d., 1934 m., ir aprū- 

Ipins apsaugojimą 5,700 bankų
■ depozitorių, kurie bankai yra 
nariais Federal Reserve Sys
tem, ir tiek iš kitų 8,300 ban
kų, kurie nėra nąriais, kiek tik 
kvalifikuoti.

(Bet šičia nieko nesako apie 
milionų darbininkų smulkius 
sutaupymus, kurie žuvo dau
gybėje bankų, kurie po Roose- 
velto paskelbtų bankinių šven
čių dar neatsidarė.—Red.)

CopyrUht, 1933, The 
American Tobacco 

Company.

CSB—Central Statistical ■
1 Board

Winfield W. Riefler, 
ninkas, kuris stengiasi 
nyti ir pagerinti rinkimą sta
tistinių informacijų.

(Tų statistikų vyriausias 
tikslas yra ir bus įrodinėji
mas, kad ten ir ten nereikia 
pašalpos bedarbiams arba kaip 
galima būtų sumažinti pašal
pas. Tokia tai yra prasmė 
šios ir kitų viršminėtų valdžios 
“geradarysčių 
listiniai 
čiuje ir 
organai, 
pinigą,
tuščiomis viltimis ir stengda
miesi juos suturėti nuo orga
nizuotos masinės kovos už be
darbių apdraudą kaštais val
džios ir kapitalistų.—Red.)

ir Europos fašizmą. Ypač 
Amerikos fašizmas yra orga
nizuojamas po .vadovybe NRA, 
nes įsteigtos kempės (bara
kai) del bedarbių, mokinami 
militariško muštro.

Ar pasirengę darbininkai 
ir jų organizacijos užpuolus 
ginkluotiem fašistam juos at
mušti ? Reikia dabar darbi
ninkam organizuotis, skaityti 
darbininkišką spaudą. Taip 
sakė kalbėtojas. Roosevelti- 
nis fašizmas atrodo inteligen
tiškas, su baltom pirštinėm, 
bet tose pirštinėse pilna 
Švino de] bedarbių. Draugas 
Lerneris, baigdamas kalbą, 
kvietė visus dirbančius ir be- * 
darbius stoti į unijas. į Bedar
bių Tarybas, visada sekti K. 
P. vadovybę, skaityti darbiniu-* 
kiškus laikraščius, kviesti savo 
draugus ir kaimynus į mitin
gus ir demonstracijas, remti 
K.P. medžiaginiai ir moraliai. 
Prieš karą ir fašizmą.

J. M. Lukas.
Lapkričio 15 dieną įvyko 

masinis mitingas išnešimui 
Į protesto prieš Hitlerį ir jo | 
teismą bei teisėjus, kurie pa-! 
sirįžo nuteisti mirčia nekaltus j 
4 darbininkų vadus Vokieti-! 
joj. Šį masinį mitingą ant j 
greitųjų sušaukė Komisijai 
prieš Karą ir Fašizmą.

Kalbėtojų buvo 3, kaip tai, 
nuo Jaunųjų Komunistų Ly
gos, kuris gerai nušvietė reikš- ’ 
mę Jaunųjų Komunistų Lygos 
ir palietė Roosevelto NRA su 
mėlynu vanagų. Antras kal
bėtojas buvo nuo Naujosios 
Anglijos Finų Darb. Federa
cijos. Kalbėjo apie kylantį 
Amerikoj fašizmą, kviesdamas 
darbininkus stoti į darbinin
kiškas organizacijas, nes tik 
organizuoti darbininkai tega-

Trečias 
Lerneris, jis nu

piešė plačiai apie Amerikos

197 HAVEMEYER STREET

Telephone Stagg 2-7057

Po" vadovyste garsaus fizicis- 
PWA-Federal Emergency Ad- ' io Kari T. Compton, kuris koor- 
ministration of Public Works 1 dinuos moksliškus judėjimus 

(Viešų Darbų Federalė Ad- į įvairių valdiškų departmentų. 
ministracija) Harold L. Ickes, | (Tie moksliški judėjimai, su

prantama, yra naudojami, kad 
kuo mažiausiai tereikėtų išlei
sti pinigų bedarbiams šelpti; 
tas moksliškumas ženklina nejgS atmušti fašizmą, 
dauginimą darbų, bet mažini- kalbėjo dr; 
mą.—Red.)

i vidaus sekretorius yra adminis
tratorium.

Tikslas yra pagerinti darbo 
padėjimą paskiriant $3,300,- 
000,000 viešiems darbams, ke
liams, tiltams, pigių namų pro-

Apvalūs, taip

Lengva matyti, kodėl tiek daug moterų labiau mėgsta 
Lucky'Strike. Luckies yra pilnai prikimšti ilgais 
pluoštais parinkto tabako, apvalūs ir kieti iki pačių 
galų. Tai reiškia, jog Luckies visuomet traukiasi 
lengvai, visuomet dega vienodai. Tai taipgi reiškia, jog 
jie neturi erzinančių liuosų galų prilipti prie lūpų 
arba suteršti gražius dalykėlius moters krepšelyje. Ir 
kas diena moters daugiau ir daugiau parodo savo 
įvertinimą sakydamos, jog “Luckies patenkina”.

let -’.-Fz’-'

Rr.-

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai (Amžinami j normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Patn- 
Rwclleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
pcrdidebo fizinio išsitempimo, gerai iš
sitraukite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasfs turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

VISUOMET puikiausis (atakas 

VISUOMET puikiausi* apdirbimas 

VISUOMET duckiespatenkina/

it’s toasted'
Dpx GEUKLES APSAUGOS — DĖL GERESNIO



b

Rengėjai

(277-278)

šiame
•išvijo mane

tariau

READING, PA

yra

NORTH GERMAN LLOYD

BOSTON LUNCH

TYPEWRITERS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI Klauskite Kainos

Rašomos Masinei

Grieš HARTMANS OLYMPIANS

Įžanga tik 25c Kviečia Visus Komisij

Komisija.
(278-279)

Drg. Palevičienė buvo veik

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

sų pareiga yra ją lankyti 
linkėti greito pasveikimo.

Eleanora

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

trumpai 
dienraš- 
Sovietų 
Taipogi 

karo

Pavyko “Daily Workerio 
Parengimas

duodama pilna' vakarienė. įžanga 
50c. Tad vietiniai ir iš apielinkės 
skaitlingai dalyvaukite šioje vaka
rienėje.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

Elizabeth Darbininkai Eis į Lenktynes Už 
‘laisvės” Dovani

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

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

sirinkimą penktadienį, 24 d. lapkri
čio, 7:30 vai. vakare, 180 New York 
Avė. Visi nariai būtinai privalot at
silankyti ir naujų narių atsivest, nes 
turim daug' svarbių dalykų aptari
mui taipgi aptarti kaip padaryti va
jų pasekmingu.

Org. Geo. Žukauskas.
(277-278)

• į LIETUVĄ 
Išplauks iš New Yorko Populiariais

Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų 
liaųsio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Susnikų Jurgiui.—Jūsų ra 
šinėlį, “Dievo sūnus ir moks 
lo vyrai,” negalime sųnaudo 
ti. Persil pnas. Imate per 
daug plačią temą. Pradeda

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

NEWARK, N- J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 19 kuopa rengia didelę House 
Tea Party, Įvyks nedėlioję, Nov. 26, 
2 vai. po pietų, Daukšo salėje, 104 
Wallace St. Tikietas tik 50c, už 
kurį gausite valgyti ir gerti. Kvie
čiame visus, kas tik galite atsilan
kyti. Paremsite darbininkišką ju
dėjimą ir linksmai praleisite laiką.

(278-279)

PHILADELPHIA, PA.
141 'kuopos susirinkimas įvyks 26 

now, 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 10 naujų narių 141 
kuopai. Tai mes turim stengtis, kad 
išpildyt. Subruskit visi už darbo.

J. Baranauskas.
(277-278)

CLIFFSIDE, N. ,J.
LDS 1Į5 kuopa ir LDS jaunuoliu 

kuopa rengia t pirjnutinį, ^idelį piąs- 
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 jauųuoliij kuopą. Muzika bus pir
mos rūšies. Galėsite linksmai laiką 
praleisti. (277-278)

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

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

(278-279)
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo kuopa rengia koncertą ir 
vakarienę ant 81-mos d. gruodžio, 
995 N. 5th St;

Visų progresyvių žmonių pareiga 
kuom nors prisidėti, kad padarius 
šį parengimą pasekmingu ir kad 
sukėlus nors kiek pinigų' politinių 
kalinių gelbėjimui.-

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

mums 
už nes'

išmesta 
gatvę, 
greitai 

pribuvo į pagelbą, aukavo pi
nigų 6 dol.

Ve, kokiems reikalams ši, 
organizacija aukojo

Bedarbiams ?. ...
“Daily Workeriui
Komunistų Partija!... 2.25 

O. Pauža-

te kritikuoti eiles, paskiaus 
kalbate apie kristaus “moks
lą,” o dar toliau apie Vitai- 
čius ir SLA.

SO. BOSTON, MASS.
Marguininų Vakaras

Rengia LDSA 13 kp., marguminų 
vakarą, kuris Įvyks 26 d. lapkričio 
(Nov.). Prasidės 7 vai. vakare, Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainėje, 376 
W. Broadway. Pati publika galės 
išpildyti programą. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame visus at
silankyti, nes užtikriname, kad ga
lėsite linksmai vakarą praleisti. 
Įžanga veltui.

Rengimo Komisija.
(276-278)

DETROIT, MICH.’ 
Šauni Vakarienė ir Šokiai

Detroito darbininkiškos org. ren
gia del “Daily Workerio” paramos 
šaunią vakarienę. Bus šokių, val
gių ir gėrimų. Įvyks šeštadienį, 
lapkričio 25 d., 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėj, ’ 3600 Vernor 
Highway.

Aš esu 22 metų amžiaus, užbaigusi augš- 
tesniąją mokyklą, bet esu be specialio pri
tyrimo jokiam darbe. Penkioliką mėnesių 
atgal aš gyvenau pas savuosius ant farmų. 
Aš pabėgau į New Yorką pas savo drau
gę, kuri vadinosi Doll, nes mudvi sykiu 
mokinomės vienoj mokykloj.

. 'Doll ir aš pirmiausiai apsigyvenome 
Coney Islande. Mes turėjome tik kelis do
lerius. Tikėjomės greitu laiku gauti kokį 
nors darbą, bet ta laimė buvo sunkiai su
randama - šiandien. Visi pinigai išėjo;

gręsė išmetimas lauk iš kambario 
|nokejimą nuomos. Dolly susirado 
ogyną, su kuriuom ji apsigynė nuo 

bado, o aš su ja. Bet jis nepagelbėjo mums 
užsimokėti nuomą.- Kada evikcija buvo 
arti, tai apėmė mus rūpestis, kur gauti pi
nigų. Nuvykome į New Yorką ir pasisam- 
dėme už paskutinį dolerį kambarį. Kitą 
rytmetį mes buvome labai bjauriai alka
nos. Aš vaikščiojau iš vietos į vietą, pasa
kodama savo nepasisekimus darbo gavime; 
tai ir gavau kelis centus maistui nuo gera
širdžių žmonių.

Kelios naktys vėliau mes buvome vėl be 
cento. Gabaus, susiradome du jaunus vy
rukus, kurie paėmė mus į karčiamą. Aš 
niekuomet pirmiau neragavau degtinės ir

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10-tos kuopos susrinki- 

mas bus pirmadienį, lapkr. 27 d., 
8 vai’ vakare, Rusų name, 995 N. 
5th St. • Visi nariai ateikite, nes 
daug svarbių tarimų yra aptarti ir 
naujų narių atsiveskite.

(277-278)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks 26 lapkričio, 3 vai. po 
pietų, 62 Lafayette St. Visi nariai 
ir narės ^malonėkite dalyvaut, ims 

svarbių reikalų aptarimui.
Organizatorius.

(278-279)

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 25-26 d., šeštadienį nuo 

12-tos vai. ir sekmadienį nuo 10-tos 
vai. bus “Daily Worker” aukų rin
kimas. Visų darbininkų užduotis 
remti ir dalyvauti rinkime. Lietu
viai darbininkai išeis iš stoties 885 
N. 5th St.

Kaip Gyvena Bedarbės 
Merginos New Yorke 

KURŠĖNŲ STUDENTAS v ..

lė draugų, kaipo “Laisvės” 
\&jininkai, duodami prižadą 
gauti vieną iš “Laisvės” do
vanų mūsų kolonijai.

Štai mūsų darbuotojai: L. 
Slančauskas, B. Budris, S. 
Liutkus, K. Pociūnas, W. Pau
lauskas, A. Pociūnas, A. Skai- 
rys, J. Usonis, G. Kazlauskas, 
W. Bitė, A. Stripeika, A. La
banauskas, D. Krūtis ir Ę. 
Kašėta. Visi šie draugai pri
žadėjo gauti bent po vieną 
naują skaitytoją, aplankant 
lietuvių darbininkų stubas ir 
draugus bei pažystamus.

Jeigu visi šie draugai gerai 
pasidarbuos, tai turėsime la
bai geras pasekmes, šiame 
susirinkime parduota gana 
parašytos brošiūros, “Klausi
mai ir Atsakymai apie Sovie
tų Sąjungą.” Taipogi “Raudo
nąjį Artoją” iš Sovietų Balta
rusijos, daugelis draugų pasi- 
pirko.

Linkiu visiems draugams 
gerai pasidarbuoti 
“Laisvės” vajuje.

“L.” Reporteris

ASMENINIAI VADOVAUJAMAKALĖDINĖ EKSKURSIJA
patogesnį kambarį. O, tai daug 
gavo darbą, kaipo namų ruošos darbininkė. 
Ar jūs bandėte kuomet nors dirbti 15 va
landų į dieną, valydami namus, virdami, 
skalbdami daug įvairių baltinių, prižiūrė
dami kelia vaikus ? O alga—dvi ašaros... 
Dollės silpnai sveikatai pavojingas tas dar
bas, bet ji yra pasiryžus dirbti 'ar mirti.

Dviejose vietose bosai reikalavo, kad as 
vergaučiau tik už kambarį ir pavalgymą. 
Dabar aš galvojau, kur toliau miegosiu.
JEAN JOYCE

Aš visuomet bijau rašyti tą istoriją, nes 
visi tie prisiminimai mane pastato į isteri
ją. O tas, veikiausiai, paeina nuo ilgo bada
vimo/ Aš . vogiau, kad buvau alkana, ir 
gavau 8 mėnesius kalėjimo. x .

Pradėdama rašyti, sakau: merginos, jei
gu jūs negalite gauti darbą New Yorke, 
važiuokite namo (jeigu turite namus). Aš 
atvykau iš Massachusetts valstijos. Dar
bą"žino jau čeverykų industrijoje, bet čia 
negalėjau gauti man žinomą amatą. Aš 
esu mažai pamokyta. Turėjau šešis dole
rius, kada atvykau į šį didmiestį. Aš roka- 
yau, gausiu tuojau darbą, ir bus viskas ge
rai. -

Aš esu ypata, suprantanti gyvenimą, 
kaipo nelaimę. Viskas nelaiminga—išski
riant mano pirmutįpį darbą. Aš nuėjau į 
didelį teatro namą, pirmą naktį New Yor
ke. Mergina sėdėjo šalia nymęs. Mes kal
bėjome ir pasidarėme draugės. Ji vadino
si Diksė. Ji sakė, aš galiu būti ąu ja. Die
nos praėjo, ir aš, parėjus namo, nusiste
bėjau, ką Diksė turi del manęs.

(Daugiau bus)

Taip rašant būna paliesta 
daug dalykų, bet nei vienas 
tinkamai neišaiškinamas. Tad, 
drauge, rašinėkite daugiau ži
nučių iš jūsų kolonijos. Ban
dykite rašinėti ir straipsnelius, 
bet susikoncentruokite tema 
rašinio aiškiai, daugiau apie 
vieną dalyką.

Yorką.” Jo žmona davė man 50 centų ir iš- j 
varė. Paėjus vieną mylią, automobilistas 1 
paėmė mane pavėžėti. Aš pradėjau verkti 
ir papasakojau jam savo istoriją. Jis nu
vežė mane į autobusų stotį ir apmokėjo 
mano kelionę. New Yorke aš nuėjau į tą 
agentūrą ir protestavau tam vyrui, kuris 
nusinutė mane į Jersey. Jis ignoravo ma
no^ kalbą, pasiūlydamas man “gaspadinės”’ 
darbą New Yorke “spykyzėj.” Aš išdir
bau toj spykyzėje. tris savaite§; man rei
kėjo tik gerti su svečiais, o bosas darė iš 
to puikų biznį.

Čia veik visi vyrai, kurie sueidavo į tą 
karčiamą, vadindavo mane eiti su jais, ka
da būna vieta uždaroma. Aš atsisakyda
vau eiti, bet sunku tas padaryti... Vieną 
naktį įėjo į vidų žmogus, kuris buvo visai 
skirtingas nuo tų \Ssų lakūdrų... Jis bu
vo sunkaus darbo ' žmogus, nemokantis 
skaityti jokio rašto ir nemokantis rašyti, 
bet gerų minčių ypata.

Prityrimas kalba man, kad darbo klasės 
žmogus yra daug simpatiškesnis del bedar
bės merginos,., negu tie visi augšti stabai, 
pasileidę biznieriai. Tas žmogus paėmė 
mane kelis sykius į krutamuosius paveiks
lus, nupirko valgomų daiktų, davė šiek tiek į 
pinigų, kiek man reikėjo del nusipirkimo aš jieškojau darbo, bet be laimės 
kojinių, o anie to niekuomet nepadarė. Aš gavo geresnį darbą, ir mes išsinuomavome 
visur atsimenu jį, nes tai draugas, kuris i Patogesnį kambarį, O„ tai dangus! Doll 
moka atjausti žmogui, esančiam bėdoje. 
Aš darbą praradau todėl, kad bosas pasa
kė: “Sakyk, taip, ir einam į užpakalinį 
kambarį, o jei ne—lauk iš čia...” Aš iš
ėjau. Esu pamokyta, rašomosios mašinė
lės operuoto j a.
JUDITH DOUGLASS .

PLYMOUTH, PA. *
ALDLD 97-tos kuopos» susirinki

mas Įvyks nedelioj, 26 lapkričio J 2 
vai. po pietų, draugo A. Strayiniko 1 1 
svetainėj, 42 Ferry: SU Draugiai, 
si stengkitės dalyvauti, neš yrd daug j * 
svarbių dalykų, kaip tai: rinkimai t ; 
į Centro Valdybą, surengti drg. JDr. • , 
Kaškiaučiui prakalbos ir kitų svar
bių tarinių. Tad visi ateikite į su
sirinkimą. Sekr. M.O.R.

(277-278)

kitokių svaiginančių, gėrimų. Džimis ir jo 
draugas nusipirko džinės bonką, kuri pa
darė mus visus kiaulėmis. Doll pirmiau
siai nusigėrė ir labai ji apsirgo. Kitą ryt
metį mes ėjome jieškoti darbo, o tuo tarpu 
du vyrai pradėjo užkabinėti nius gatvėje. 
Vienas sakė: “Ko jos nori, tai žmogienos 
šmoto.” Mes nuėjome į Salaveišių Armiją, 
kuri davė mums kambarį ir šiek tiek mais
to per dvi savaites.

Tai buvo bjauri vieta ir mes nenorėjo
me čia ilgiau būti. Kambarys buvo be jo
kio lango, tik per stogą mažas langelis lei
do šviesą ant mūsų galvų. Lova, kurioje 
blakių armija darė manevrus ir rengėsi į 
karą prieš mus, buvo prasta, o “kakro- 
čiai” krito nuo lubų tiesiai mums ant vei
dų. Mano draugas Džimis davė man sa
vo sesers apdėvėtas drapanas ir nupirko 
maisto. Mes matėme merginą, kuri vadi
nosi Carlotta ir turėjo darbą, kaipo namų 
ruošos darbininkė. Taip ji nusamdė pigų 
kambarį East Sidė j ir leido mums gyventi. 
Miegojome visos-trys siauroje lovelėje.

Mes nujautėme, kad policijos nuožiūra 
puola ant mūsų, tai išsikraustėme kitur. 
Carlotta dar dirbo ir galėjo užmokėti už 
kambarį. Bet maistas! Doll ėmė sirgti, 
bevalgydama “bynzus” iš skardinių. Ji 
bandė iššokti pro langą ir nusižudyti—su
laikiau. Pasprukome nuo policijos, palik
damos visus savo daiktus kambaryje. Vie-,,. . _ v. .. v . . , v. . .. h drauge, ypač eastsidej. Muna naktj miegojome požeminio geležinkelio 
stotyj, o antrą—Central Parke. Mes ėjo
me iš kaf eteri jos į kaf eteri ją ir ten sėdėjo-1 
me ilgokai prie kavos puodelio.

Carlotta gavo algą, ir mes pasisamdėme! 
kitą kambarį, bet buvo klausimas prieš Į 
mus, kur gauti maisto? Ar jūs kada nors' 
buvote tikrai alkani? Ar vaikščiojote per 
visą1 naktį su tuščiu ir skaudančiu skilviu, 
mislydarni apie maistą, maistu, maistą? 
Viską darytum: ubagautum, vogtum, už- 
muštum, bile tik gautum pavalgyti. Visur 
aplinkui mus pilna maisto—valgyklose, 
grosernėse, duonkepyklų languose ir žmo
nių rankose—bet mes jo neturime. Kaž
kas mus sulaikė nuo vogimo ir užkabinę j j- 
mo nepažįstamų vyrų.

. Mes buvome trys paklydusios merginos;
Carlotta

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

Lapkr. 26' d;, i
Aido Choras rengia “Vagių” balių 
irgi Draugijų svetainėj, bus juokų, šokiams grieš gera orkestrą ir bus 
ir šokiai. ' ' ” ' ’ ~

Visus kviečia

(Tąsa)
Žinote, puikus “viešbutis!”... Kitą dieną 
agentūroje klausiau vyro, kuris siunta 
merginas į kabaretus ir slaptas smukles— 
už “gaspadinę.” Aš pasakiau jam, jog esu 
“patyrusi gaspadinė.” Jis pasiūlė man 10 
dolerių savaitėje, kambarį ir pragyvenimą; 
^darbas New Jersey kabarete.

Jis sakė, tą vietą užlaiko vedusi pora; 
buvo pilkas namas prie automobilių kelio 
ir dvi merginos, kurios bijojo manęs. Tai 
buvo apie šeštą valandą vakare ir aš sėdė
jau tam kabarete. Įėjo svečias. Patar
nautoja liepė man sėstis su juo, o ji atne
šianti gėrimus. Svečias buvo gražiai apsi
rėdęs. Netrukus jis buvo jau truputį įsi
gėręs, bet aš daugiau nusigėriau, nes nepa- 
pratus prie to. Darbdavys pabeldė į ma
no kambario duris apie 10-tą vai. ryte ir 
pasakė, kad aš esu netikusi
Jis atsisakė duoti man atlyginimą už naktį 
“Aš pasakysiu policijai,

Pasekmingas “Laisves” Skai
tytojui Susirinkimas

ELIZABETH, N. J. — Pra
eitą sekmadienį, 19 dieną lap
kričio, turėjome labai pasek
mingą ir skaitlingą “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimą. Iš 
Brooklyno, “Laisvės” adminis
tratorius, drg. Buknys, savo 
reikšmingoj kalboj, 
pabrėžė ypač mūsų 
čio teisingą poziciją 
Sąjungos klausimu, 
pabrėždamas ateinantį 
pavojų, kviesdamas visus at
silankiusius prie didesnio dar
bo skleidime mūsų dienraš
čio tarpe lietuvių darbininkų, 
kad geriau atmušus priešų 
atakas prieš darbo klasę.

Po draugb Buknio praneši
mo įvyko plačios diskusijos 
tarpe dalyvių, kaip geriau 
pasiekus ir aplankius lietuvių 
darbininkų stubas su mūsų 
dienraščiu. Prieita prie išva
dos, kad geriausiai visiems 
kolektyviškai imtis prie to dar
bo. Darban apsiėmė visa ei-

r 57 BROADWAY, NEW YORK 
fTTrrrtrnmiTnlnnmirinnnirniiirinTmTFrfTnrirnirunfniiTriTiuiniiinnri

sekmadienį vakarei tainėje, 139 Steamboat Rd. Tai bus 
vienas iš įdomiausių parengimų.

241 BEDFORD AVE 
Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 12 d. tarptautinė 
moterų organizacija surengė 
pietus, kurių pelnas buvo ski
riamas “Daily Workeriui.”

Kas yra ta • organizacija ? 
Susiorganizavo apie 20 bedar
bių ir dirbančiųjų moterų ir 
pasivadino International Wor
king Womens Council. Daug 
prie šios organizacijos pasi
darbavo draugės Ona Paužie- 
nė ir Ona Misevičienė.

Ši organizacija eina nelabai 
sparčiai, bet normaliai. Or
ganizacija užlaiko svetainėlę. 
Kai kurie draugai pradėjo pa
vydėti šios organizacijos vei
kimui. Girdi, čia alūs parda
vinėjama. Bet pažiūrėkime, 
kas dąyoma su pelnu.

Nepersenai buvo . 
darbininkų šein>yna į 
Tai ši organizacija

DETROIT, MICH.
Po sunkios operacijos, drg. 

Palevičienė randami Women’s 
Hospital (Forest ir Hancok 
St.) ant pirmo augšto (floor), 
kambario num. 103.

SPECIALIAI
TRAUKINIAI

stovi nti šalimais y ■ ■ ▲
garlaivio Bremer- L/ g 11 
havene už t i krim F" J JĮ
labai patogią ke- ~ ■ < >
lionę Į LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba:

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

GREIČIAUSIA
KELIONĖ Į 

SENĄJĄ TĖVYNĘ

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

nCy ei
228

- K
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A^Penktad., Lapkr. 24, 1933 Penktas Puslapi*

VIETOS ŽINIOS
Užpuolikai Gengsteriai 
Pripažinti Kaltais

NEW YORK. — Teismas 
kaltais atrado septynis gengs- 
terius už užpuolimą ant In
dustrinės Siuvėjų Unijos cen
tro. Bausmė 
lapkričio 28 d.
užpuolimą buvo nužudyta du 
žmonės, tačiaus bosų teismas 
piktadarius kaltino ne už

bus paskirta
Nors per tą

žmogžudystę, o tik už užpuo- sulig NRA. Vadovauja Amal- 
limą. Mat, gengsteriai tarna-j gąmated Maisto Darbininkų 
vo fabrikantams ir Amerikos Unija. , I
Darbo Federacijos vadams, 
kurie išvien kovoja d ei ei su
naikinimo revoliucinių unijų.

Tęsiasi Kepėjų Streikas

Tesiasi streikas 900 darbi
ninkų, dirbusių Dugan kepyk
lose Brooklyne ir 
Streikuojama prieš 
alga ir pasunkintas sąlygas ! si graborius J. Garšva.

SVARBŪS {VYKIAI šlį SAVAITĘ DEL 
PHILADELPHUOS DRAUGŲMIRTYS—LAIDOTUVĖS '

Ona Paulonienė, 31 metų,'
daktaro žmona. 1357 Bush- Prakalbos Gerai Pavyko; Turime Savus Jaunuolius Kalbė- 
wick Avė., mirė lapkr. 20 d.;
Bus palaidota lapkr. 24 d. šv.
Jono kapinėse.

« \ :
Juozas Rabikauskas, 63 me-i 

ti/, 107-02 Waltham St., Ja-| 
maica, N. Y.

tojus. Reikia Eiti prie Katalikų Darbininkų Su Mūsų 
Propaganda

---- ——-.... —...? —— 
savo pareigas. Bijodama 
liaudies, net Kubos dabarti
nė valdžia priešinga Welles 
grįžimui į Kubą.

Tuo tarpu pranešama iš 
įvairių provincijų, kad pra- 
sidėjo sukilimai prieš val
džią. Prezidento Martin 
reakcinė valdžia mobilizuo
ja armiją kovai prieš suki
limus.
SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVĘ” !

TĖM YKITĘ!

GRUODŽIO DIEK?

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS
PHILADELPHIA, 

maica, N. Y., mirė lapkr. 22 kričio 24-25 bus 
d. Bus palaidotas lapkr. 25 d. j “Daily Workeriui,,: 
Alyvų kalno kapinėse. [rinkus kiek aukų. Tad lietu- 

; viai darbininkai ne tik paau
kokite kiek išgalite, bet padė
kite parinkti aukų.

Lietuviai susirinks po num. 
i 995 N. 5th St. Yra draugių, 
.kurios nedirba šapose, kaip ir 
j draugų, kurie galėtų daug ta-

Pa,—Lap-, Rainienė; po 25c Peholkenė,
Tag Day
kad pa-

Queens.
mizerną Į Laidotuvių apeigom rūpina- .RAUDON A L E N T A

“LAISVES” VAJININKAI
Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus lenktyniuotojai ir veikėjai:

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. . .38
ALDLD 11 Kp., Worcester, Mass. . . 22 
M. Duobinis, Newark, N, J................20
H. Žukienė, Binghamton, N. Y. ... 19 
P. Bokas, Waterbury, Conn................... 19
D. Krūtis, Elizabeth, N. J.......................18
G. Krance, Bridgewater, Mass...........17
M. Burauskienė, Waterbury, Conn. ..16 
M. Skučas, Newark, N. J........................15
A. Bimba, Brooklyn, N. Y............  15
O. Girnienė, Binghamton, N. Y...........14
P. Grėiviškis, Hudson, Mass........... .. . 14
P. J. Martinkus, Bellevue, Pa............ T2
G. Šimaitis, Montello, Mass................. 10
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.............. 10

Mizara, Brooklyn, N. Y. ............ 10
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. . 9 
Puidokas, Rumford, Me......................8

R.

S.
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass........... 8
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. ...
A. Klimas, Hartford, Conn. . .
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 
M. Galeckiene, Philadelphia, Pa. 
S. Petkienė, Great Neck, N. Y.. 
M. Guoba, Toronto, Ont...............
J. Adams, Grand Rapids, Mich.
B. Ligmalienė, Detroit, Mich. .
A. Račkauskas, Girardville, Pa.............. 4
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa- .................4

Žaldokas, Philadelphia, Pa...............4
A. Lipčius, Chester, Pa. .......................... 4
“ Jarvis, Plymouth, Pa.......................... 4

Buslevičius, Paterson, N. J. ... 4
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa..............4

• J. Vasiliauskas, Detroit, Mich............... 3
B. Fulton, Brooklyn,'N. Y......................... 3
L Karlonas, Yonkers, N. Y. ....................3
M. Krasauskienė, Milford, Mass. . 
V. Smalstienė, Detroit, Mich.
E. Sklarienė, Cleveland, Ohio.. . • • 
J. P. Miller, Chicago, 111................
J. Rudmin, New Haven, Conn. . . 
P. Urban, Detroit, Mich................
J. Saulenas, Haverhill, Mass...........
K. Rušinskienė, Minersville, Pa. .
P. Buck, Brooklyn, N. Y..................
A. Lukaitis, Bayonne, N. J.............

Raulinaitis. Cleveland, Ohio. . . . 
Karpich, Lynn, Mass......................

v. Vasiliauskas, Detroit, Mich. . . . 
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. . . . 
J. Katilius, Bridgewater, Mass. . . . 
G. Stasiukaitis, Grandwood, N. J.. 
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash. . . 
M. Girdžiuvienė, Collinsville, 111.. . 
P. Paul, Arnold, Pa. /.....................
J. Balsys, Baltimore, Md...................
D. WM. Šolomskas, Brooklyn, N. Y. 
A. Yakštys, Detroit, Mich................
K. Biliūnas, Detroit, Mich. ..........
K. Dunčius, McAdoo, Pa.................
A, Ramanauskas, Philadelphia, Pa. 
Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.............
A. Šliekis, Gardner, Mass................

M.

R.

P

.. .3 

. . .3
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. .3 
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. 3 
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$4.50 METAMS IR

VaslaVas,. Miskis, K. Baznoks, 
JB. Dauša, B. Poškus, Poškie
nė. (Atsiprašau draugų, kurių 
gal būt čia bus neteisingai pa
vardės parašyta, nes labai ne
aiškiai buvo užrašyta paiše
liu.)

Kaip garsinti prakalbas?
Šioj vietoj norisi priminti ve 

kas: Kuomet rengėme minė-

Grand Paradise Ballroom
318 Grand Street 

Brooklyn

A. Senkus, Springfield, Ill......................... 2
J. Cheponis, Montreal, Can.................. 1
J. Adomaitis, Monangahela, Pa...........1
J. Daubaras, Athol, Mass- ...................... 1
J. Gaidis, Maynard, Mass.......... .............  1
S. Wallace, Kenosha, Wis; ........ 1 
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill.............1
A. J. Pranaitis, Camden, N. J.......... 1
J. Žilinskas, Lewistone, Me..................... 1
S. Misevičius, Gardner, Mass. 
A. Kupčiūnas, Phila, Pa-. . . 
J. Chinski, O’Falon, Ill...........
Baltrėnas, Brooklyn, N. Y. . .
J. Wizbar, Elizabeth, N. J.
V. Straževičius Toronto, Ont 

. A. Pavilionis, Sutton, Mass. .
G. Kardauskas, Linden, N. J.
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass. . . 1 
J. Žeinius, Montreal, Can..................... 1
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J...........1
P. Kazakavičius, Newark, N. J............. 1
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa..............1
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa. . 1 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa.......... 1
Ig. Šarkauskas, Zeigler, III............. ..  1
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa. ..*.... 1 
A. Griškevičius, Providence, R. 1............1
O. Butėnienė, Lawrence, Mass...............1
A. Depsis, Detroit, Mich.......................... I
S. Urban, Salem, Mass. ............................. 1
D. P. Lekavičius, Findleyville, Pa. . . 1

Jamison, Livingston, N. J................... 1
Prūsas. Los Angeles, Cal................ 1
Madison, Youngstown, O. ................1
Peleckas, Brooklyn, N.Y..................... 1
Paulenka, Lowell, Mass. . ................. 1

Wm. Trainis, Royalton, Ill........... ..  1
J. Čelkis, Montreal, Can. . . 
J. Valukonis, Eddystone, Pa 
M. Biliūnas, Chicago, Ill........
J. K. Stukas. So. Boston, Mass....... 1
B. Tamašauskas, W. Roxbury, Mass.. .1
C. Mųgianienė, Oakland, Cal.............
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. 
Z. Remeikienė, Detroit, Mich. . . .
M. Krasnickienė, Waterbury, Conn.
C. Šarka, Cambridge, Mass..............
S. Šukienė, So. Boston, Mass.............
B. Tama'šauskas, W. Roxbury, Mass
K. Stukas, So. Boston, Mass. ...
J. K. Rtidzinskas, Hartford, Conn. . 
A. Byrąs, Toronto, Ont................   .
A. Mileckienė, /Detroit, Mich...........
A. Zigmantienė, Detroit, Mich, .i. . . 1 
J. Šleivienė, Lawrence, Mass................. 1
A. Gudauskas, Georgetown, Ill.............1
A. T. Bakšys, Philadelphia, Pa...............1
J. A. Samulenas, Fitchburg, Mass. ... 1 
V. Stančikas, Easton, Pa...........
J. J. Potienė, Philadelphia, Pa. . 
F. Piksus, Benton, Ill,......... : . . .

' L. B. Sarapas, Athol, Mass. . . 
A. S. Huntz, Mainville, Pa, .... 
Ch. Kiselis, Racine, Wis. ......
J. Meškauskas, Philadelphia, Pa

i me pasidarbuoti, bei padūko-J;as prakalbas, tai vietos drau- 
j ti tą dieną del revoliucinio 
j darbininkų laikraščio. Tie.
kurie dirbame dirbtuvėse, tai 
paaukokime šeštadienį del
“Daily Workerio.” O tai labai 
svarbus darbast

Lapkr. 26 dieną bus “D. | ševikiškos.
W. pokilis, Jefferson Manor, [ blogai manė

: Broad ir Jefferson St., kaip
8 vai. vakare, šioj vakarie- 

j nėj dalyvaukite kuo skaitlin- 
[ giausya.

Lapkr. 26 dięną, kaip 2 vai. 
j po piet, yra šaukiamas susi- 
i rinkimas visų “Laisvės” skai
tytojų ir vajininkų. Tad visi, j

{draugai ir draugės, dalyvauki-!11^ ^aPeH-
( te. šis susirinkimas yra 
bai svarbus reikale vajaus.

la-

F.

š.
s.

t

$2.25 PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Metų

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

DEŠIMTĮ DOVANU PINIGAIS URMININKAMS:
PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 $18 $16 $14 $12
J

ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA

$10 oo $7 $6
•

--------- / ............
$5 \

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

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

Lapkr. 27 dieną, 
vai. vak., !

i ALDLD ir LDSA kuopos na- 
jrių susirinkimas, taį«yr-a vie- 
inybės susirinkimas—abi kuo-
■ pos bus galutinai suvienytos. 

1 Tad kiekvienas narys ir narė
minėtų organizacijų, dėkite 
pastangas dalyvauti šiame su
sirinkime. Nuo šio susirinki- 

įmo priklausys mūsų ateities 
organizacinis darbas.

Pereitam ALDLD susirinki
me daugelis draugų ir drau
gių pasižadėjo gauti bent po 
vieną narį. Keli ,drg. pasiža- 

i dėjo gauti po kelis narius. Ir 
nei kiek nėra abejonės, kad 

, tie draugai išpildys savo pa-
■ žadą.

ALDLD 6-to Ąpskr. komite
tas paskyrė kvotą 10 kuopai 
[30 naujų narių ' gauti šiame 
i vajuj. Parodykime, sekamam 
• susirinkime, kad mes ne 
galime i 
ir daugiau gauti, 
siu savo pažadą.

gai manė, kad būtų geru da
lyku turėti prakalbas, bet 
klausimas, kiek bus žmonių. O 
kiti pasakė, kad neapsimoka 
nei bandyti, nes darbininkai 
neis į prakalbas, nes jos bol- 

Ypatingai labai ( 
apie katalikus

darbininkus, nenorėjo paro
dyti kur gyvena, jau nekal
bant' apie nunešimą lapelių. 
Užėjau į karčiamą ir gavau 
mergaitę, kuri parodė apie 
20 stubų,"vėliaus gavau drau
gą, kuris Haipgi parodė apie 
20 stubų; visur įdėjau po vie- 

. Drg. Poškus išdali
jo keletą desėtkų kliube. Taip, 
kad nei 150 lapelių neišdali
nome. O “žmonių buvo dau- 
giau, negu 150. O jei būtum

995 N. 5th St., bus ^dalin§ bent 500 lapelių, tai
I būtų netilpę darbininkai į sve
tainę. Tas parodo, kad gar
sinant galima turėti ir pasek
mes. Tie, kurie manė, kad 
neapsimoka garsinti, ypatin
gai paduoti katalikams darbi
ninkams lapelius, tai dabar 
turi progą persitikrinti, kad 
jie buvo klaidingi.

Tad rengiant prakalbas, ar 
kitokį kokį parengimą, būti
nai reikia pasiekti visus lietu
vius tos kolonijos su plakatais,! 
o pasekmės bus labai geros.

Bolševikas.

Kuboje Bruzdėjimas 
prieš Roosevelto Agentą į
HAVANA. — Kuboje pra-

i.1?®; ?<ad m®s ne tlk sidejo labai platus masinis
išpildyti tą kvotą, 'beb x

Aš išpildy-

Report.

Pasekmingos Prakalbos

'"Gedviliutė apie 
kongresą, kuris 

Yorke ir ragino 
organizuotis. A.

Richmond dalyje, Lietuvių 
Muzikalėje svetainėje, buvo 
surengta prakalbos ir koncer
tas lapkr. 19 dieną. Reikia 
pasakyti, kad pasekmės buvo 
labai geros, žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Daugelis 

[vietos draugų nemanė ir neti
kėjo, kad tiek daug susirinks 
darbininkų. Visi klausėsi kal

bėtojų ir koncerto.
Drg. R. Mizara kalbėjo: 

“Kodėl J. V. pripažino Sovietų 
Sąjungą?” 
prieškarinį 
buvo New 
jaunuolius
Griciunas, kodėl jaunieji dar
bininkai turi organizuotis ir ko
dėl reikalinga vienybė darbi- 
ninkams. Jis nurodė, kokią 
milžinišką žalą daro pąsidali-. 
nimas darbininkų į tautas, ra
ses ir religijas. Pabaigoje 
perskaitė telegramą Vokiety- 
jos ambasadai; reikalaujant 
paliuosuoti keturis komunis
tus, kuriem primeta kaltę pa
degimo Reichstago. Tačiaųs- 
visaS pasaulis žino, kad jie nė
ra kalti. Telegramas priim
ta vienbalsiai.

Visi gerai kalbėjo. Dabar 
Philadelphija . gali pasidi
džiuoti, kad turi du jaunu 
kalbėtojus- Tik reikia rengti 
prakalbas kolonijose, o jįe vi
sados pątarnaus.

Aukų surinkta $5'.52 centai. 
Po 50c aukavo: Cilįnskas ir

judėjimas prieš Amerikos 
imperialistų agenįą Welles, 
kuris lankėsi pas Roosevel- 
tą, o dabar grįžta atgal eiti

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrq ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ‘ištyrimus kraujo t ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 30J

• New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

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

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius' vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

-trr*—' ■- Ji=ą=c==r

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numurusius 
imt visokių kapiniu; pąrsamdo au
tomobilius ir kerietąs veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN? N. Y.

VALIO, PUIKUS SŪNŲ BALIUS!
Cambridge’aus Lietuvos Sūnų Draugystė Rengia tikrai puikų Balių 

PADĖKAVONĖS DIENOJ . (THANKSGIVING DAY) KETVERGE

Lapkričio (November) 30 Dieną, 1933
PRASIDĖS NUO 4 PO PIETŲ IR TĘSIS IKI VĖLUMOS NAKTĮ

CYPRUS SALĖJE
40 Prospect Street, Cambridge, Mass.

Grajys Puikiausia Babe Stanley Broadcasting Orkestrą
Gerbiamieji ir Gerbiamosios:—

Visi žino, kad Lietuvos Sūnų Draugystė visados surengia puikius 
balius. Visi turi daug smagumo ir puikiai pasilinksmina.

Šiemet bus Naujo Alaus ir Gardžių Užkandžių
Nepamirškite, kad .30 lapkričio bus lietuvių balius ir visas jauni

mas ir seniai, vietiniai ir apielinkės prašomi atsilankyti.
Įžanga: Vyrami—50c; Merginoms—35c Kviečia Komitetas
Iš kitur važiuojant, išlipkit ant Central Skvero, ir ten netoli svetainė

aeMB

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

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

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

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

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

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY,
172. Avenue, B, New York City. Tel. Alg. 4-1836

(tarpe . 10 ir 11 Sts.)

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnhąm 
Dr. Theodore Conklin

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New • 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
■ ■ ■ \

Telefonai: Bell—Oregon 5136
Keystone—Main 1417



PenktacL Lapkr. 24, 19334Rėžtas Puslapis

GRUODŽIO 3

(Daugiau v. ž. 5-tam psl.)

SUSIRINKIMAI

INC

REIKALAVIMAI
kur spręs savo kas-

Brooklyno lietuvių ]ei karterio.

Intervale

(276-278)

IŠRANDA VOJIMAI DR. HERMAN MENDLOWITZ

ryto

RADIO—ŠIANDIEN

WMCA-570 Kc Eu-

IRVINO
IŠDIRBĖJAIi

New York Style DrabužiųChades

NOTARY i 
PUBLIC

Garden 
v. Kiel

kompanija norėjo 
sitaikyt su tavim, 
kas neteko rankos 
lyginimo negauna.

geruoju su-
Darbinin- 

ir jokio at-

TEL. STACG 
2-5043

FLATBUSH OFISAS 
<220 Avenue J 

Kampan K. t*rd St

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

949 Willoughby Ave.
Draugė-

Menkeliūniūtės 
radio, tačiaus, 
jog savo kon- 
10 d., jinai dar

joj gerą . jaunuolių 
O šiame susirinkime 
išdirbti planus, ką

Zl“ Matykite Pasaulio Taupumo Dienos 
Parodymą čia

bus Negrų Jazz

j P. Č., 95 Cook St., Apt 11,1 
' Brooklyn, N. Y.

1:30 P. M.—Merrie Men Quartet j
2:45—'Ruth Lyon, Soprano; Edward i 

Davies, Baritone
3:00—U. S. Marine Band
5:00—Queer Fish—S.. S. Van Dine, 

Author, Interviewed by William 
Lundell

6:45—News—Lowell Thomas s .
8:00—Walter O’Keefe, Comedian;

’•’Ethel Shutta, Songs; Bestor«.
Orch. . - "

9:30—Phil Baker, Comedian; Shield 
Orch,;< Male Quartet; <Neil Sls-

; iers, Songs 1 V ' ‘ ' ■ -

WNYC—810 Kc

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai, randa nuo $1.50 ir augš- 

čiau į savaitę, garu apšildomi ir vi- 
suom kuom Tinkami gyvenimui. Cze- 
rechowska, 223 Kent Avė., kampas 

; North 1st St., Brooklyn, N. Y.
Į (274-279)

Ofiso valandos nuo t 
r nuo •

REIKALINGAS kambarys pas apy
senius 'žmones, kur pataisytų va

karienę.- Dirbu naktimis, 
tokią vietą prašau laišku 
nešti. J. Danielis, 956 
Ave., Bronx, N. Y. c-o L.

s t u d i ja daug 
geri s u j rengta, 
todėl pa”eikslni 
padaromi kuo. 
puikiausi

STOKES
kampas Broadway

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

Jack Stock ir John Rus'so bankietas, 
koncertas ir šokiai atsibus ^Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., 
pradžia 8 
anksto 25c,

.187^
inicGEEmrM

GRANO ST. at GRAHAM AVE. BROOKLYN) 
" Since ’ comkutive dividends

! BANK BY MAIL Write fcr booklet'

• 10:15—Current Events—Harlan 
gene Read '

11:00—Weather Report

WJZ—760 Kc

Turinčiu'v I man pra-: 
Intervale ;

Nagle.
(278-280)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street. 

, Brooklyn, N. Y.
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus

JONAS
512 Marion St., 

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

MATHEW P- BALLAS 
( B t £ L A U S K A S) 
G R A B a R i U S 

UNDERTAKERS fihD EMBALMERS $ 
$ 660 GRRND ST. BROOKLYN, N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PABVEŽAM 1Š VISU ŠALių, IR iš ČIA 
PASIUNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMB'JLANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEK( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM. . .

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ^ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

REIKALINGAS kambarys pas apy
senius žmones, kur. pataisytų va

karienę. Dirbu naktimis. Turinčių ‘ 
tokią vietą prašau laišku man pra7 
nešti. J. Danielis, 956 
Ave., Bronx, N. Y. ‘

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ 
DR. FILURIN

(Buvusio HsistanU] Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-Alapinhnosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialisfų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: • nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

• tarpe Broadway ir 6th Avenue 
Pasitarimai ir 
egzaminavimas

------- y, - ....

PASILINKSMINIMO 
VAKARĖLIS

Nacionalio j
Komiteto , narius, •
narius ir ‘-Lais-' nr t • • i • c- i i • -DarbmmkiiB bunku Laimėt

Prieš Turtingą Kompaniją

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 1 

naujon vieton, 
po n u*m erių 
512 Marion Št., 
Uprnpnc Rrond- 
way, Chauncey 
C! f r c c 1 <?totir 
Urenkivn, i>I. Y

k

Visamiestine Demonstracija Šeštadienį
Del Scottsboro Berniuku Palmosavimo
Šį šeštadienį bus visamies-1 St. ir Lenox Ave.. New Yorke 

tinė darbininkų demonstracija Į (Harleme).
delei paliuosavimo Scottsboro į Demonątracija maršuos Le- 

, nox, Fifth Ave. ir kitomis gat-negrų berniukų, kuriems grę- _
šia legalis arba nelegalia p'Komunistu Partija ir Tarp- 
lynd.av.mas. Pradžia 1 vai., tautinis Darbinink , Apsi. 
niPivi ' * ' •; gynimas šaukia padaryt šią

Lietuviai darbininkai priva- demonstraciją didžiausia ir 
lo susirinkti ant kampo 121si energingiausia.

Menkeliūniūtės Dainos ' Darbininku Mokyklėlė
Iš Radio Stoties Atsidaro Šeštadienį

WHOM radio stoties | šeštadienį, lapkričio 25 d 
trečiadienio vakare, Valaičio ! atsidaro 
programoje, dainavo ir Kons-1 darbininkų mokykla, 
tancija Menkeliūniūtė. Jos įves 
dainos buvo populiariškos ir tų. 
puikiai išėjo, nors ši 
stotis Brooklynui fiekaip tar-įku. 
nauja, gergždžia, 
su kitomis stotimis.

Gėrėdamiesi 
dainomis per 
visi supranta, 
certe gruodžio 
geriau pasirodys, i 
tui taupo geriausias 
kurias jinai artistiškai išsila- j 
vinus dainuoti. Koncertas iš pirmesnių pranešimų, 
bus Labor Lyceum svetainėje, kyklėlėje bus dvejopos pamo

kos: 1) lietuvių kalba-grama- 
i tika ir praktiška rašyba ir 2) 
' teorija-praktika ryšyje su dar
bo unijomis, marksizmu-leni- 
nizmu ir kt. . , •

Komisijos Narys- 
j- , .

Lais- 
pie- 
stu- 
lai- 
ku- 
mo-

Kriaučiy Jaunuolių
Svarbus Susirinkimas4

Nacionalis Lietuvių Jaunuo
lių- Komitetas minėtą dieną 
rengia dideli koncertą su šo
kiais. Šis parengimas bus pir
mutinis mūsų jaunuolių; tai 
visi turime dalyvauti jame, 
kad paremti jaunuolius finan
siniai ir moraliai. Atsilanky
dami į parengimą, nesigailė- 
'site. nes bus Įvairi programa, 
susidedanti iš sekančių spėkų :

Elizabetho Bangos Choro 
Merginų Oktetas pasirodys 
su naujom dainom; Brookly- 
no Aido Choro Sekstetas irgi 
neatsiliks; bus sulošta du 
trurrtni veikaliukai Brooklyno 
ir Elizabetho jaunuoliu kuo
pų narių; dalyvaus ukrainie
čiai šokikai ir kitij

Aparti mįpėtohc, t programos, j 
bus kitokių . pama.rgihimų, ku- 

‘ rie bus pirmu sykiu mūsų pa- 5 
į rengimuose. penktadienio vakare jie eitų,

Koncertas - balius įvyks 'i U susirinkimą, o ne kur ki- 
!Grand Paradise Ballrooms, 318 ^ur- Sakykite jiems, kad is 

; Grand Str., Brooklyn, N. Y. to bus nauda jiems ir kitiems 
Pradžia bus 6 valandą vaka- kriaušiams, kuomet bus jau- 
re. Tikietus įsigykite išanks- niiuas tampriai suristas j orga- 
to, kad sutaupyti 10 centų de-' uizhciją, kur spręs savo kas-

I dieninius gyvenimo reikalus, 
į Jaunų Kriaučių Org.

A. M-

. Prie durų įžan 
ga bus 50 centų. Tikietai par 
siduoda pas visus 
Jaunuolių 
Aido Choro 
vės” ofise.

Šokiams
Band, kuris grieš lietuviškus, 
rusiškus ir vėliausius ameriko
niškus kavaikus šokiams.

Kom. Narė.

svetainėje, 2 vai. po 
Draugai būsimieji 

radio i dentai privalo susirinkt
Yrą kviečiami ir tie, 

painiojasi rie dan. nenusitarę tapti
■kyklos lankytojais.

Sueikite visi, išgirskite apie 
mokyklėlės tikslus ir studi- 
juotinus dalykus; pasitarkime 
sykiu, ir pradėsime sistema- 

nes koncer- j tiška darbininkiškos lavybos 
i dainas, darbą.

Kaip jau daugeliui žinoma
mo-

Raketierius Teisiamas tik už 
Taksy Nemokėjimą

NEW YORK. — Federalia- 
me. teisme įkaitintas alaus ra
ketierius Waxey Gordon, ku^ 
his turi šešis bravbruš ir du 
viešbučius New Yorke. Jis 
teisiams ne už blaivybės įsta
tų laužymus bei raketieriškus 
darbus, o tik už tai, kad ne
mokėjo valdžiai tal^sų. Jis 
bankuose turi “susitaupęs” 
virš du milionu dolerių.

11:30 A. M.—Italian Program
12:00—Haring Orch.
1:05 P." M.—Stapleton and Boroff, Į

Piano Duo; William Miller, 
Tenor

1:15—News; Music
2:00—News of Screenland—• Sam 

Taylor
2:1&—Health Talk
4:30—News Digest
8:00—Three Little Funsters
8:15—Thref Piano Ensemble
8:30—Studies in Genius—

Chaplin-r-Drama t,
9:30-^-Madisbn Square 

Bouts: Tony Canzoneri 
Chocolate ’ > * ,

WEAF—660 Kc
10:15 A. M.—(Household Philosophy 
11:00—Musid Appreciation rfour, Di

rection' Dr. Walter Damrosch
12:00—Commodores Quartet
1:30 P. M.—Orlando Ensemble
2:00—Magic of Speech — 'Vida

< Siitįon
3:30—Woman’s Review; Recogni

tion Of Russia—Nicholas Roo
sevelt, Former Minister to Hun-

• gary
7:00—Shirley Howard, Songs; Male 

’ Trio f. .• , x
8:00—Copcert Orch.; Jessica Dra- 

gonette, Soprano; Male Quartet,' 
Sporty—Grantlan Rice '

10:30—Lum and Abner Friday Night 
Sociable

WOR—-710 Kc
10:15 A. M.—Singing Cowboy • 
10;3O—Art in Industry—Ben Nash 
11:0O—What to Eat and Why—C.

Houston Goudiss.
2:00 P. M^—The Psychologist Say3 

—Dr. Arthur Frank Payne ■
4:30—Male Trio
6:30—The Boys’ Club
8:30—Dramatized News
8:45—-Willy Robyn, Tenbr; Marrie 

Gerard Soprano .

Nusižudė du Švogeriai del 
Nepasisekimo Biznyj

Po num. 110 Riverside 
Drive nusižudė du biznio part
neriai: Harry M.atfis ir jo švo- 
geris Max Wurtzel. Sakoma, 
jie nusižudė del nepasisekįmo 
biznyje; užėjus , krizini, 
nustojo 200,000 dolerių.

Atsiprašom Aukojusius
Aukų rinkimo komisija la

bai atsiprašo draugus ir drau
ges, kurie per metinį “Lais-' 
vės” koncertą aukojo kovai 
prieš Vokietijos fašizmą ir 
Lietuvos Komunistų Partijai. 
Aukotojų sąrašai nežinia kur 
ir kaip dingo. Jų buvo jieš- 
koma, bet iki šiol nesurasta; 
todėl negalima laikraštyje pa
skelbti aukotojų vardai.

Aukotojai galėtų “Laisvei” 
atsiųsti iki ateinančio -ketvir
tadienio savo vardus ir aukos 
sumą. Mielu noru tatai būtų 
išspausdinta ir sumažintų ne
smagumą rinkusiems aukas, 
kąip ir patiems aukotojams.

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

Nesenai s u s i o r ganizavo , 
kriaučių jaunuolių lyga, ir jau,1 
turime 
skaičių, 
turėsime
mes veiksime toliaus.

Tuo būdu esate kviečiami 
atsilankyti J susirinkimą visi 
jaunuoliai, <kurie tik priklau
sote 54-tam skyriui.

Tėvai, kurių vaikai dirba 
pas kriąučius, raginkite savo, 
sūnus ir dukteris, kad ‘šio’

subatoje, Nov. 25, 1933, 
vai. vakare. Įžanga iš 
prie durų 30c.

(276-278)

,! PARDAVIMAI...
1 Į
• PIGIAI PARSIDUODA FOR-

NIČIUS del “singejių” vy
rų. Kambarių' randa—$10.00 į 

i mėn. Savininką galima ma- 
!tyt nuo ketverge iki nedėldie- 

' i.nio—nuo 1 po pietų iki 5 va
kare.

Kiek laiko atgal, darbinin
kas, mašinisto pagelbininkas, 
bedirbdamas P ė n n s y Ivania 
Railroad kompanijos garve
žių taisymo, jarde, nelaimėje 
neteko rankos. Sake, kuomet 
jis garvežį taisė, kokiu tai 
būdu garvežys pradėjo eiti ir 
sulaužė jam ranką. Užvakar 
buvo jo teismas su kompanija f
prie teisėjo Moscowitz, Brook- 
lyne. Teisėjas bylą išmetė,
“nerasdamas ganėtinai įrody-j 
mų,” del ko kompartija būtų j 
kalta. Teisėjas pasakė, kad.'■ 1 ■. .t v • i

Įvyks šeštadienį 25 lapkri 
čio. Grieš visiems gerai 
nomas muzikantas Jonas J.!

. O-’<Bajalis, ką tjk grįžęs iš Lietu
vos. Grajys lietuviškus ir j 

nešta, aukų buvo surinkta 50 i amerikoniškus šokius.
.. dolerių su centais. Iš tos su-j
J1' mos 5 doleriai paskirta Pater-1 

šono šilko audėjų streikui, o 
$45 perduoda Priešfašistinio 
Susivienijimo Komitetui, kuris 
pasiunčia pinigus pusiau Lie
tuvos ir Vokietijos draugams.

Dar kartą atsiprašome.
Komisija.

įžanga ir užkandžiai veltui. ■ 
’Maloniai kviečiame visus at

silankyti į šį vakarėlį ir links- • 
mai laiką praleisti.

Jonas J u r e v i čius, 148 , 
Grattan St., kampas Varick 
Ave., Brooklyn, N. Y.

‘ Tel. Stagg 2-7311.
(278-279)

Dr.11:45 A. M.—Health Talk -
John Obenvager j 1

12130 P. M,.—Harper Singers •
12:45—Sunlit Norway Calls—- Gia-į 

dyfe Petch
Jahoda 0rch.
New’ York College of Music

3:3i
4:3'

Concert
WABC—860 Kc

9:00 A. M.—Melodeers Quartet
11:00—Home Economics — Harry

Ellis Ames
12:15 P. M.—Gypsy Nina. Songs 
12:80-r-News; Hall. Orch.

2:&0—Philadelphia Orch., Leopold 
z Stokowski, Conductor

4:30—jNeįazs Reports
4:35—^11. S. Army Band 
5:00—Skippy—Sketch
6:00—Current—H. V. Kaltenbom
7:30—Travelers Ensemble
7:45—News — Boake Carter
8:1&—News—Edwin C. Hill
9:00—Irvin S. Cobb,. Stories; Good

man Orch.
10:30—News Reports

WLWL—1100 Kc
7:45 P. M.—Lithuanian Ensembje

$32®
Atdara 1334 BROADWAY
VairornU Gates Avė., kampas Quincy St. 
vakarais , BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
s ■ Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.
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Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
s Williamsbturghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
IM 4 kas dien. seredoms Ir subatoms
ikd 7:>0 vai. vakarais. ’

$37
PUIKIAUSI QVERKOTAI DEL THANKSGIVING

‘1 ’ FLEECES, MELTONS, CHINCHILLAS, CAEACURLS /
STILIAI: SINGLE IR DOUBLE BREASTED, $
Box ir su diržais modeliai—kai" kurie aksominiais kalnieriais

PAMATYKITE MŪS GARSIUS “NEW YORK STILIAUS SIŪTUS

.50
P« $21.50; $27.50; $^2.50 ir Augščiau

Vėliausi ir geriausi sezonb stiliai. Spalvos ir pattemai 
del jaunų ir suaugusių vyrų

Puikus pasirinkimas augštiems, žemiems, storiems ir reguliario ūgio. Vertės, 
apie kurias kalba visas miestas.

ATEIKITE ANKSTI TINKAMESNI AM PASIRINKIMUI
VŲADAS KERŠULIS, garsus lietuvis kriauęius ir primieruotojas peržiūrės, kad 
drabužis jiuns pilniausiai tiktų

* »

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

»
Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligosi, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Zar- 
■nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervy 

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 Išmirksimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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




