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Nauja ALDLD Kuopa. 
Kelionė per Atlantiką. 
Įvykiai Chinijoje. 
Japonijos Skolos. 
Nesulaukti Jiems To. 
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS.

Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Georgetown, 
tverta ALDLD kuopa, 
ten gyvavo 201 kuopa, bet 1926 
metais pakriko. Dabar, su pa- 
gelba Westvilles draugų, likosi 
atgaivinta kuopa iš 8 narių. 
Drg. A. Gudauskas, naujos kuo-į . •'! I • HII • O IT 1
pos sekretoriUS rašo, kad jie! Sekretorius, Lankysis Mass, ir Me. vaisi 
darbuosis gavimui naujų narių. 7
Kuopai suteiktas 14-4 numeris. 
Linkėtina draugams ir drau-

Drg. Johnnie Orman, Lietuvio Jaunuolį "plabįra!"a ,špil‘le ! Sovietinės Transkaukazijos 
Dideli A (siekimai

t

Lietuvių Jaunuolių Naci-1 Norwood, 
gėms sėkmingai organizuoti lie- onalio Komiteto Sekretorius 

į ir “Laisvės” angliško sky- 
i riaus redaktorius d. John- 
! nie Orman išvažiuoja su 

Dar keli metai atgal kelionė 1 maršrutu po Mass, ir Maine 
per Atlantiką buvo labai rizi- I valstijas. Visur bus šau- 
kingas žygis. F 
yra atlikta visa ęilė pasekmin
gų perskridimų. Italijos arma
dos atskridimas ir sugrįžimas 
atgal, ir visa eilė kitų žygių pa- 
akstino buržuazines įstaigas 
prie jie.škojimo kelių del atida
rymo reguliario susisiekimo oru 
tarpe Europos ir Amerikos.

Tveriasi firmos su dideliu fi
nansiniu kapitalu, kurios mano 
atidaryt e^o kelia. Tūlas E. R. 
Armstrong išgalvojo viršvande
nines orlaivių nusileidimui plat
formas. Tos platformos turės 
po 1,225 pėdas ilgio. Mano pa
daryti kelią per Azores salas ir 
pastatyti ant vandens penkias 
tas orlaivių nusileidimo plat
formas. Jeigu tas bus padary
ta, tai oro kelias bus įsteigtas 
ir nebus pavojaus skristi į Eu
ropą ir atgal.

Chnijoje nauji dideli įvykiai. 
Chiang Kai-shekas planavo 
naikinti Chinijos Sovietus, 
jis gavo smarkiai sumušti, 
sėkmėje Fukien provincijoje 
kilo prieš jį armija, laivynas ir 
viršininkai ir įsteigė naują val
džią, kuri sakosi nekovos prieš 
komunistus ir Sovietus Chini- 
joj. Dabar Chinijoje yra ketu
rios valdžios — Sovietu, Kanto
no, Fukien ir Chang Kai-sheko, 
neskaitant užgrobtos Mandžuri- 
jos, kur Japonija įsteigė savo 
padarą—Manchukuo.

Įsisteigimas Fukien provinci
joje naujos valdžios yra dar 
vienas smūgis Chang Kai-sheko Rumford, Maine, lapkričio 
gaujai ir amerikiniams imperia- 26, 2 vai. po pietų, Roko 
listams. i svetainėj.

Lewiston—Auburn, Maine, 
lapkričio 26 d., 7:30 vai. 
vakare. Į

Nashua, N. H., lapkričio 27 
d., vakare, O’Donnell sve
tainėje.

Haverhill, Mass., lapkr. 28. 
Lawrence, Mass, lapkr. 29 
Lowell, Mass., lapkr. 30 

2 vai. po piet

tuvius darbininkus j klasinę ap- 
švietos organizacija, kuri kovo-! 
ja už visų darbininkų reikalus, i

Mass., gruodžio
5/ vakare.

Stoughton, Mass., 
džio 6, vakare.

Bridgewater, Mass 
džio 7, vakare.

Montello, Mass., gruodžio 8, 
vakare.

Labai Readville, Mass, gruodžio 9, 
vakare.

Bet dabar jau fciami jaunuolių ir suaugu- !
nils ncicolrmin- . . . . . . -r . • Isiu susirinkimai.

svarbu, kad tie masiniai su
sirinkimai būtų sėkmingi.

gruo-

gTUO-

su- 
bet 
To 
su-

Drg. J. Orman.
Šis prakalbų maršrutas 

ruošiamas prisirengimui 
prie Naujosios Anglijos vi
suotinos lietuvių jaunuolių 
konferencijos, kuri' įvyks 
gruodžio 10 d.

Mes ‘ raginame “Laisvės” 
skaitytojus ir , visas mūsų 
ęrganizacijas rengti d. Or- 
manui prakalbas nurodyto
se vietose. Jis kalbės šiose 
vietose:

Imperialistinė Japonija pa
siutusiai ginkluojasi. Japoni
jos valdžia jau turi 7,500,000,- 
000 janų skolų ir vis giliau 
brenda į jas. Jos imperialistai 
šaukia, kad jie priversti gink
luotis, kol Sovietų Sąjunga tu
ri Vladivostoką ir ten orlaivių į 
bazę. Jie gerai žino, kad So
vietai nesirengia Japoniją pulti, 
bet skalina, kad galėtų daugiau

J 'TIFLIS.—Sovietų Trans- 
MASKVA. — Labai pui-; kaukazijos darbininkai ir 

i gali didžiuotis 
į savo dideliais atsiekimais 
i pramonės ir žemės ūkio sri- 

. Su lapkričio 7 d. jie 
™ .v 7 x i įjau turėjo padarę 12,500,- Planas išpildytas net ant tonų žibalo> tuQ gį tar. 
103 nuoš. Imant koloktyves pu pernai per ištisus metus ■ 
farmas atskirai, jos planą'tebuv0 Padaryta 12,180,000 

išpildė ant 105 nuoš.

kiai šiemet pasirodė Sovieti- j valstiečiai 
nė Ukraina su sėjimu žie- i 
minių kviečių ' ir rugių. ! tyse.

TEISĖJAS CALLAHAN ATMETĖ REIKA
LAVIMĄ PANAIKINT SURAŠĄ; VALD. 
SUKLASTAVO PIL. VARDU SURAŠĄ
Scottsboro Jaunuoliam Grūmoja Pavojus; Pašauktas iš New 

Yorko Ekspertas Peržiūrėjimui Suklastuoto Piliečių 
Surašo, iš Kurio bus Renkama Džiurė

LUBBE REIKALAUJA BAIGTI TEISMĄ- 
HITLERIO VALDŽIA NETURI JOKIU i

i tonų. Grūdų valdžiai pri
statymo programa išpildy
ta su kaupu. Medvilnės pa- 
i daryta 90,000,000 svarų, o 

/programa tereikalavo 70,-
■ 000,000 svarų.

ĮRODYMU PRIEŠ KOMUNISTU VADUS ĮVAIRIOS ŽINIOS
LEIPZIG.—Lapkričio 23 

d. staiga prabilo Van Der 
Lubbe ir garsiai reikalavo, 
kad teismas būtų užbaigtas. 
Visą teismą jis nustebino 
savo staigiu iškalbumu. Jis 
sakė, kad jam nusibodo 
klausyti sorkių, dar kartą 
tvirtino, kad jis vienui-vie- 
nas padegęs reichstagą, kad 
nekalti esą komunistai, nei 
hitlerininkai. Tiesiai įvar
dino teisiamus komunistus
Torgler, pimltrbv, Popov ir šistų prisakymą. Fašistai 
Tanev ir ’ įakė, kad jie per mato, kad jokių įrodymų 
kalti, kad jie nieko bendro 
neturėjo su reichstago gaiš- da virsta ant fašistų.

fu. Lubbe reikalavo, kad 
jis būtų arba nuteistas ant 
dvidešimties metų kalėj i- 
man, arba ant mirties. Jis 
taip pat protestavo prieš 
geležinius pančius ant jo 
rankų ir, reikalavo paliųosa- 
vimo iš jų.

Matomai, Lubbe bando iš
gelbėti hitlerininkus, kurių 
įrankiu jis yra. Veikiausiai 
jisai ir užsilaiko pagal fa-

Washington. — Chinietis 
Dr. Liang tvirtina, kad Ja
ponijos imperialistai pradės 
karą prieš Sovietų Sąjungą 
ateinantį pavasarį.

New York. — Susidūrė 
du tavoriniai laivai netoli 
New Yęrko uosto. Laivų 
darbininkai sėkmingai iš
gelbėti.

prieš komunistus nėra. Bė-

Washington. -— Judžių 
baronas William Fox yra 
užmokėjęs milioną dolerių 
New Yorko advokatui Sa
muel Untermeyer už “pa
tarnavimą.”

DECATUR, Ala. — Tei
sėjas Callahan pareiškė, kad 
jis nemato konstitucijos 
sulaužymo ir negrų tei
sių užginei j imo delei to, kad 
piliečių surašė, iš kurio bus 
renkama džiūrė, nesiranda 

| negrų. Tuo būdu atmetė 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo r e i k a lavimą, 
kad tas surašąs būtų panai
kintas.

I Teisme kilo didžiausias 
sujudimas, kuomet apsigy
nimas jšreikalavo, kad būtų 
perskaitytas tasai surašąs. 
Skaitė Jackson County Ju
ry komisijos pirmininkas 
Moody. Jis tame surašė su
rado net septynis negrus. 
Bet Apsigynimo advokatas 
Leibowitz tuojaus nurodė, 
kad tie negrų vardai buvo 
įrašyti tik po pirmo Scotts
boro jaunuolių teismo. Ta
tai padaryta su tuo tikslu, 
kad atimti apsigynimui pro-

gą apeliuoti Į augštesnį teis- z 
mą. Mat, tarpe tūkstančių 
vardų įkišo keletą negrų ir 
tvirtina, kad negrai leidžia
mi dalyvauti džiūrėje. - Ap
sigynimas pašaukė iš New 
Yorko ekspertą patirti, ar 
tie negrų vardai ištikrųjų 
tik nesenai įrašyti provoka- 
toriškais tikslais.

Jeigu bus pripažinta, kad 
ištikrųjų tie keli vardai įra
šyta nesenai, kuomet pats 
surašąs sudarytas jau keli 
metai tam atgal, tai bus iš
keltas aikštėn kruvinas Ala- 
bamos valdžios suokalbis.’

Tasai teisėjo Callahan at
metimas reikalavimo seną 
surašą panaikinti ir suklas- 
tavimas paties surašo, aiš
kiai parodo, su kokiu pra
keiktu pasiryžimu Alaba- 
mos valdančioji klasė nori 
nužudyti nekaltus jaunuo
lius.

Alkanųjų Maršavimas Philadelpbijoj bus 
Pittsburgh©, Pa. Alkanųjų Maršavimas

PITTSBURGH, Pa. — 
Antradienį, lapkričio 28 d., 
yra ruošiamas Allegheny 
pavieto alkanų bedarbių 
maršavimas. Bus reikalau

PHILADELPHIA, Pa. — 
Pereitą sekmadienį įvyko 
Philadelphijos miesto dar
bininkų organizacijų konfe
rencija bedarbių reikalais.

Philadelphia, Pa. — Ry
tinio valstijos kalėjimo įna
miai sukilo antru kartu. 
Dalyvavo 92 kaliniai. Pa
sipriešino prieš atskyrimą 
nuo kitu kaliniu. c

jama bedarbiams pašalpos; paiyvavo % atstovai nuo 64
ir bedarbių apdraudos. Šį organizacijų. , Konferenci- 
maršavimą ruošia Bedarbių ; ja nu£are surengti miesto 
Tarybų Veikimo Komite- Manųjų maršavimą, kad 
tas.

Charkovas. — Visi 
darbininkų, kurie žuvo 
laivio “K-7” nelaimėje, 
po palaidoti vienoj duobėje.
Laidotuvėse dalyvavo di
džiausios minios darbo žmo-

alkanųjų maršavimą, 
privertus valdžią

Suskilo Kuomintango 
Valdžios Vadovybė

14 
or- 
ta-

i Mušeikos Darė Užpuolimą 
i Ant Unijos Buveinės Į _ _ _ _

NANKINČ. — Kuomin-I PITTSBURGH, Pa.. — 
tango partijos pildomasai; Lapkričio 23 d. dvidešimts 
komitetas išmetė iš partijos • ginkluotų mušeikų padare 
.savo žymius vadus—Li
Chai-sum, Fukieno valdžios 
pirminiriką, Eugene Chen, 
Nanjtirtgo valdžios užsienio 
reikalų ministerį ir Chen 
•Ming-shun, politinės tary
bos prezidentą. Tas parodo, 
kad Chiang Kai-sheko val
džia gyvena rimtą krizį.

užpuolimą ant Packing 
House Workers Industrial 
unijos. Tai bosų ir AmerL 
kos Darbo Federacijos pa
samdyti gengsteriai. Šitas 
teroras naudojama delei su
laužymo mėsinyčių darbi
ninku streiko, v

Darbininkų įdėlius Paveda 
Bankieriams

Lietuviai bedarbiai darbi- jinti pašalpą bedarbiams., n^e 
’ ninkai ir darbininkės yra 
j šaukiami dalyvauti šiame

’ ■ maršavime. Kovokite uz:
ginkluotis. Bet ginklavimosi * vai. pu p u t gyventi. Kovokite už
našta gula ant Japonijos dar- Worcester, Mass., lapkričio v . . • v n • i". . . *. . > 7 pašalpa ir pries alkj! *bininkų ir valstiečių nugarų ir , 30, 7:30 vai vakare. 1 1 v r

Maršavimas bus lapkr. 29 d. i
ši konferencija pasisakė :. Lansing Mich. - Vaiste 

■už bendrą frontą visų be.josJegislatųrai pridavė be. 
darbių kovoje prieš alkį.

Ecuador Respublika 
Pripažins Sovietus

dar daugiau juos ragina į ko-'Gardner, Mass., gruodžio 1 
vas; i vakare.. . , f

Japonijoje sudaryta populia- i Hudson, Mass, .gruodžio 2, 
rėš imperialistų muzikos gaba- Į vakare.
]as “Trys žmoniškos Bombos”, i So. Boston, Mass., gruodžio 
tai iŠ Japčriijos puolimų ant; 3 2 vai. po piet.
Chinijos. * —--------- ~ t
kelis kartus tą muziką ir pana-t 
Sius kavalkus leidžia per radio 
ir nuodija patriotiniais jaus
mais jaunimą.

Atsisteigus diplomatiniams 
ryšiams tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų ir pa

reiškus d. Litvinovui, kad So
vietų Sąjunga neves propagan
dos Amerikoje, daugelis mano, 
kad atsisakyta nuo komunisti
nio veikimo. Nieko panašaus. 
Ir pirmiau Amerikoje, kaip ir 
kitose šalyse, Sovietų Sąjunga 
nevedė propagandos. Kiekvie
noje šalyje komunistinį darbą 
veda tos šalies Komunistų Par
tija. Amerikoje prieš išnaudo
tojus kovoja Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partija, kurią suda
ro Amerikos darbininkai.:

PABĖGO FAŠISTŲ VA
DAI Iš KONCENTRACL 

JOS STOVYKLOS
VIENA. — Du hitlerinin

kai vadai pabėgo is' Austri-
L?*0 West ’ Lynrl^ įMass.; grūo- jos koncentrAcijbi' : šiovyk- 

džio 3, 7:30 vai..,vakarę.\ los. Ji!e UudaVe sergančiais
•>

darbių reikalavimus už pa
šalpą atstovai nuo įvairių 
darbininkiškų organizacijų.I • ĮJdl Ml 1111oXXMl g CXJL11 Z-J<XV1 J LA.

Urg. LltVlIlOVaS jau \ Tie reikalavimai buvo pfi-

Pribuvo New Yorkan
Penktadienį, lapkričio 24 

d., į New Yorką pribuvo 
draugas Litvinovas ir ' tuo
jaus išvažiuos į Sovietų Są-

imti visos Valstijos konfe
rencijos, kuri nesenai įvyko 
Detroite........................ . (

Pranešama, kad Ecuador 
respublikos parlamentas nu
tarė pripažinti Sovietų Są
jungą. Tuojaus būsią apsi
mainyta diplomatiniais at
stovais.

WASHINGTON. — Roo- 
seveltas paleido į marketą 
valdžios iždo pinigus, kurie 
daugiausia susideda iš Pos
tai Savings banko, į kurį 
yra sudėję savo centus dar- 

ibininkai ir smulkūs biznie- 
j riai. Taip pat paleidžiama 
’marketan Agrikultūros Ad
ministracijos pinigai,-kurie 

'buvo paskirti teikimui pa- 
gelbon farmeriams.

Už tuos pinigus bus per
kama Wall Stryto bankierių 
bonai. Iš to laimės tik tie 
bankieriai.

: j ’ ! t ■ t

■ •• ■ ; ( . ■ ■ i i j .
Sacramento, Calif. — Šia- 

me mieste Koipunistų Par
tijos kandidatas į majorus 
gavo 1,670 balsų. Palygi-

i Cambridge, Mass., gruodžio i ir tapo nugabenti !į ligoninę. misija Ameriko
l_ , . j- —-----

vietų pripažinimas atsiek- j nūs su pirmesniais rinki- 
tas ir padaryta pirmi žygiai mais,'balsų padidėjimas yra

Vėl Atidėjo Nusiginklavimo 
Konferenciją, *

4, vakare.
į h lapu nųgaueiiLi į 
•Iš ten ir paspruko. je sėkmingai užbaigta. So

Pašalpos Darbininkams Temokės po Bol.
J Dieną; Statys prie Verstino Darbo

ALBANY, N. Y.—Greitu 
laiku New Yorko valstijoje 
bus atimta pašalpa del 30,- 
000 bedarbių ir sugrūsti į 
verstino darbo kempes. Ten 
jiems bus mokama po, $25 į 
mėnesį, arba po $1 už darbo 
dieną. Ir tą “algą”’ valdžia 
atiduos ne darbininkui, bet

delei sutarties tarpe Ame
rikos ir darbininkų tėvy
nės. \

New Yorkan d. Litvino
vas atvyko automobiliu ir 
slaptai, delei atsargumo. 
Washingtone laikraščių ko
respondentai ir politikieriai 
buvo susirinkę su juo atsi-

didelis

DU SYKIU BANDĖ 
NUSIŽUDYTI

jo šeimynai, kuri pasiliko 
namie. Tokių verstinu dar
bo kempių bus įsteigtą 47.

Tas parodo, kaip valdžia____
atima darbus iš darbininkų! sveikinti, bet “nabagai” ta- 
ir pastato bedarbius už šitą po suvilti. Drg. Litvinovas 
luizerną atlyginimą, < Vadi- nereikalauja nuo jų jokios 
naši, nukapojaiAos algos. publikacijos.

GENEVA. — Buvo nu-i. 
tarta nusiginklavimo kon
ferenciją laikyti gruodžio 
4 d., bet dabai’ tapo nukel
ta į sausio mėnesį. Tuo 
taFpu imperialistinės vals
tybės uoliai didina apsigin
klavimą.

NUŠAUTI KETURI 
INDIJONAJ

ATLANTIC CITY, N. J. 
■—Harry Myers, 38 m., ka
lėjime bandė du sykiu pasi
karti, bet nepasisekė, nes 
kožnu kartu tapo pastebė
tas ir nuimtas nuo virves. 
O kalė jin e jis sėdi už krei
vą liudijimą. * » 7 <

Pittsburgh, Pa. — Mėsi- 
nyčių darbininkai kovingai 
laikosi streike. Pribuvo 
Amerikos Darbo Federacija 
strejką laužyti. Policija su
areštavo tryliką streiko va
dų. ;

GLOBE, Ariz.—Lapkri
čio 24 d. naktį vienam ban- 
kiete susipyko indijonai ir 
pradėjo šaudytis. Keturi 
žmonės krito negyvi.

(Daugiau žinių 5 pusi)
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Reikšmingas Laimėjimas
Spauda praneša, kad ilgą laiką besitęsęs Gallup, New 

Mexico valstijoj, angliakasių streikas.pagaliaus tapo lai
mėtas* Šiam streikui-vadovavo rev.. Naaionalė Maįnie- 
rių. Unija. Darbininkai išsikovojo teisę turėti savo dar
bininkų (angliakasių) komitetus maįnęseiir kompanijos 
sutiko nemėtyti iš darbų tų darbininkų, -kurie, vadovavo 
streikui. Greta to, iškovota laisvė .d.^ Bęjaminųįį kuris 
nesenai tapo nusmerktas metams laiko; kąįęjimah už pa
sakymą streikieriams prakalbos. Podraug bus paliuo- 
suoti ir kiti 28 streiko vadai, kurie buvo nukišti į kalėji
mą. • ;; į .:' i

Žinoma, ne visus darbininkų reikalavimus samdyto
jai išpildė. Bet, atsižiūrint į tas aplinkybes; prie kurių 
streikas buvo vedamas, tai iškovotieji reikalavimai reiš
kia didelį mainierių laimėjimą. .

Prieš štreikierius, kaip matėme, buvo sukoncentruotos buvo kadaise neviernų Ta- 
visos valstijos ir kompanijų pajėgos': milicija, policija, niošių, kurie manė, kad mes 
šnipai, mušeikos. Neleista streikieriam vi'ešai laikyti su-’ne^ metU dienraščio neišlai- 
sirinkimai. ‘
mą prakalbos streikieriams.
kėši pasirįžusiai, nepaisydami to visko. Ir jie laimėjo! i

Šis laimėjimas todėl yra reikšmingas. Gallupės angliaA 
kasių kova turėtų būti pavyzdžiu visiems kitiems darbi-• 
ninkams!

x ! ir stovi ant lapo paviršiaus. Į Pastabėlės iŠ LietUVOS
* • t .1' . • . « .. 'Kaip tik ant lapo atsitupia 
musė, peteliškė ir kitokis 

jVabzdelis; tuoj prilimpa 
'prie jo, kaip prie musias 

taip ekspertas! (Tik nese- gaudomo popiero. Patirta, 
nai jis gurguliavo su tūlu, tuose lapuose yra tam 
lietuvišku kunigu vienam^ mažytės skylutės - 
lietuviškam saliūne-.) Savi- j gerKliUkeS, per kurias au-|nes SUUIie 

| kritiką—-čia mūsų, komuni- i gaias sučiulpia iš prilipu- įplyšę ir tt.

ŠYPSENOS
Tik Rusijoj Mato “Baisius

Vaizdus”
Lietuvos ’ buržuazijos laik

raščiuose tenka pamatyt apra
šymų apie “baisius vaizdus” 
Maskvoje ir kituose miestuo
se, kur, anot tų melagių, žmo-

I nės sutinę jiuo bado, labai ap-
4.4., peį šįaį kokį 

“gražų” vaizdą paduoda laik-1 
raštukas “žemaičių Prietelius”:

“Po Telšių miestą vaikščioja ten ant sienos kabo net ke-

Įpuolęs veršio entuziaz- 
man, Prūseika šitaip užbai
gia savo ilgą tiradą prieš 
komunistus:

Centro biuras pavelijo ger
ti, bet “nepasilakti” (tas Al
bertui labai nepatinka!). 
Griuvo narzano ir boržomo si
stema, prasidėjo nauja ekono
minė politika ne su stikleliu, 
bet su pilnu stiklu geros deg
tinės!. ... 

« • I • 1

Žmogių > priežodis sako: 
kas kam galvoj, tai ant mis- 
lių! ‘pasilakiįnas, degtinė — 
Prūšeikai; ' vistik išrodo
^svarbiausia fema. Laiky
kis ją, pone, iki dar gali pa-, 
eitL' O kaip sudribsi—bus Į pu stengiasi surinkti kiek 
kas nuveža! į tiek pinigų, propagandos

—— reikalams. Prieš jaunuolius
šiandien klausimai stovi la
bai dideli: švietimas ir or
ganizavimas lietuvių darbi
ninkų vaikų į darbininkiš
kas organizacijas, į revoliu
cinį judėjimą. Tam nepri
valome gailėtis kelių centų.
o vai blausia, leikia visui Amoniu, kurie mano kad neatsitiko, jie vis priduria, kad 
bandyti surengti bent po ' šiaurės ašigalyj (North todėl taip būna, ♦ kad ten 
vieną pramogą tam tikslui. | pole) galta> Q pietų_šilta. r- —- * *-•

stų, sritis. Mes keliame ! 
aikštėn viską, kas blogo mū-! 
sų judėjime. Mums nesusi
lyginti' su Prūseika. Jis — Į 
“neklaidingas,” bet klaidin- Taipgi surasta yandeni- 
gas visas komunistinis pa- nis augalas, kuris vandeny- 
saulis, kurį jis niekina ir je turi kaip ir kokią atvirą 
puola. Tegul, todėl, tasai pūslę. Kaip tik kokis kir- 
žmogus blevyzgoja, kas jo 
pilvui naudinga!

Nacionalis Lietuvių Jau
nuolių Komitetas šiuo: tar-

siu vabzdžių kūno syvus. 
Prilipęs gyvūnėlis greit lie- 

i ka sausu skeletu.

“Paaiškino”
Vaikas—Tėvai, b kodėl

vienas apdriskęs Žydas su nu
puvusia nosimi ir išpuvusia 
viena akimi.' Buvusioji' nosies 
vieta pridengtą nešvariu ;skar- kas kitas apart mūs 
maliuku, bet vistiek aiškiai mh-' nori pažiūrėti, kiek laiko, 
tosi pūvanti vieta j r pasibai
sėtinai ‘iškirtusi akis. Painaus 
tokį nelaimingojo vaizdą,* žpjo- į 
gus nętJuri ką : daryti, nes vis^ Į 
šiurpas“ ktato. ’ ‘ Ir, matyt,' hie- ’ 
kas nepasirūpina, 1

turi laikrodžiai?
Tėvas—Kaip tai kodėl? O

minėlis, ar kitokis. vande
ninis gyvūnas, įeina. į tą 
augalo krepšelį ir dasilyti 
jo sienas, “krepšelis” greit 
užsidaro ir gyvūnėlis pasi- Nelaimingas būtą kur daugiau nematau bažnyčio-

i Bažnyčia it! Golfas
Kunigas—Ona, ir kodėl 

kad - toks'’ tav£s tavo ' vaikino

Jau t5-ti metai, kaip 
“Laisvė” eina dienraščiu. O

mosiu, kurie manė, kad mes

Karo teismas teisė d. Benjaminą už pasaky- kyšime! Dienraščio dideliu 
Bet vis tik streikieriai lai-|Pllesu buvo p. Gugaitis. 

------ - ! Jis, tiesa, turėjo del ko šai
pytis.

Kuomet kadaise “Laisvės” 
direktoriai atsišaukė į skai-

Nebus Džiūrėje Juodveidžiy

lieka viduje sugautas. Pa 
puolęs tan 

I “numiršta.” 
i da, tuomet 
vėl atsidaro 
aukos.

I Pietų Ašigalis šaltesnis už 
šiaurės Ašigalį

krepšin greit 
Kada jis neju- 
tas “krepšelis” 
ir laukia kitos

i ligoninėj ;ar kitur izoliuotas je ?
nuo žmonių..; Juk gal sergaI Ona—Kunigas sakai, kad* 

Į.kokia užkrečiama liga- ir, leng-, grįeRas bažnyčioje mąstyti 
vai gali kiekviena užkrėsti... ’j. . , , , . ~ ., (apie golfą, dodel mes ir nei- 
“Ten, Kur Nėra Tikėjimo' name.

ir Artimo Meilės” 
t ♦ i

• Po tokiuo antgalviu kunigai 
. I labai mėgsta rašyti visokių ne- 

| sąmonių iš Sovietų Sąjungos. 
Yra mažai apsiskaičiusių j Kur tik'kas atsitiko arba visai 

žmonių, kurie mano, kad neatsitiko, jie vis priduria; kad

vieną pramogą tam tikslui. į pole) galta> Q pietų_šilta. nėra tikėjimo. Ta tankiai pri- 
Brooklyne tokia pramoga-1 Abu ašigaliai yra iedais l^ergla prie

i ir šokiai Įvyks > apkiotj;-abiejuose būna pe- jitytiJjųs ir visus komunistus koncertas ... ___ _______ __Juna,
\kad pradėjus leis- glu°dži° 3 dieną. .Lletuvmi j riodai pusės metų nakties žydi. 
Tjbį, tai nelaimingas: darbmmkai kviečiami tal- ^r pusgs meįų dienos. 
įų pranašas šaukė: ^on-

paramos 
ti dienraštį, 

Imčnševikų
• Ir vėl pradedamas Scottsboro berniukų teismas. Šią 
savaitę eina įvairių formalumų atlikimas, džiūrės išrin
kimas, o sekančią savaitę išnaujo prasidės liudininkų 
klausinėjimas. . Tai jau trečiu kartu valdančioji klasė 
pasirįžo nekaltai sunaikinti devynis juodveidžius berniu
kus, primesdama jiems “užpuolimus ant baltveidžių mo
terų,” kuomet viena iš “užpultųjų” aiškiai ir kategoriš
kai pasakė, kad jokio užpuolimo nebuvo!

Teismas tęsiasi Decatur miestelyj, Morgan apskrity j, 
kur viešpatauja didelė prietartis tarpe baltveidžių gy
ventojų prieš juodveidžius. Iš tų baltveidžių renkami 
džiūrymanai. Juodveidžių nebus įsileidžiama, kaip jų 
nįekur į džiūrę Alabama valstijoj nebuvo įąileidžiama.

Berniukų gynėjai, Brodskis ir Leibowitz, reikalavo, 
kad kaip kaltinamiem, taip ir gynėjam, o taipgi kaltina
mųjų liudininkams būtų suteikta apsauga nuo linčiuo
to jų, tačiaus nei gubernatorius, nei teisėjas nematė tam 
reikalo. Todėl nebūtų nei kiek įstabu, jei kurią dieną 
išgirstum, kad berniukai arba jų gynėjai yra nųlinčiuoti.

Teisėjas W. W. Callahan aiškiai pasirodė stovįs pusė
je kaltintojų, pusėje linčiuotųjų. Tad prie tų visų sąly- 

' gų vargiai galima tikėtis kiek tiek visapusiškesnio bylos 
pravedimo.

Visa Scottsboro berniukų viltis, visa viltis tų, kurie 
stoja už gynimą nekaltų berniukų, pasilieka tiktai masi
niam Amerikos darbininkų judėjime, masinėje kovoje. 
Jeigu iki šiol šitie berniukai tapo išgelbėti, tai tiktai dė
ka milžiniškiem darbininkų protestam, pareikštiem ne tik 
Jungtinėse Valstijose, bet visam pasaulyj.

Šis gynimo būdas privalo būti naudojamas ir dabar!

Pasibaigus Farmeriy Suvažiavimui
Tarpe lapkričio 15 ir 18 dd. Chicagoje farmeriai laikė 

savo antrąją konvenciją arba suvažiavimą. Dalyvavo 700 
delegatų, iš 38 valstijų, atstovaujanti 150,000 farmerių. 
“Vilnis”, kuri turėjo suvažiavime savo- korespondentą, 
rašo; ? : •’ *

Farmeriai Antroj Nacionalėj konferencijoj ėmėsi daug la
biau afektyviškesnių žingsnių. Konferencija išlukštenus esamą 
padėtį, stato sekamus reikalavimus: . i

Į. Pinigais pašalpa visiem suvargusiem fąrmėriafti. :
2. Panaikinimas skolų ir pąliuosavimas ’nuo taksų, kuriie

negali užsimokėti. ., ? • '
3. Sustabdymas evikcijų ir grąžinimas atgal į farmas tų 

farmerių šeimynų valdžios lėšomis, kurios buvo išmestos.
4. Pašalpoms fondą sukelti iš kapitalistų įplaukų ir didelių 

valdininkų algų.
5. Pakelti taksas didelėm kompanijom, bąnkom, gelžkeliam 

—visiem dideliem užvedimam.
6. Numažinti rendas ir panaikinti negrų priespaudą.
Iškovojimui šitų’ ir dar keletos mažesnių reikalavimų, 

gingi ^farmeriai, rendauninkai, pusininkai, agrikultūros 
bininkai ir miestų proletarai sudarys bendrą veikimą.

Farmerių konferencija parodė, kad farmeriųose randasi 
daug sąmoningumo ir kovingumo, šita konferencija glau
džiai suartino vargingus farmerius su industrialiu proletaria
tu. Padėta plataus veikimo pagrindas. Proletarai ir pusiau 
proletarai išstoja bendrai į kovą prieš skurdą.

var- 
dar-

rių-delegatii, Greitai “Laisvėj” bus išspaūsdinta šito. su 
važiavimo priimtas platesnis pareiškimas.

R. MJeigu “Laisvė” nenori, kad 
žmonės 
kuomet jie neįstengtų išleisti

• dienraštį, tai ji privalo šian-1 
dien duoti užtikrinimą, jogei 
pinigai, kurie yra Jai duoda
mi dienraščio leidimui, nebus 
suvartoti jokiam kitokiam tik- \ Mėnuo laiko atgal New 
siMi.-Be tokio užtikrinimo, by: Yorke Madison Square 
kas gali pamanyti, kad jos su- ' . .
manymas yra visai nerimtas. | done visą savaitę buvo 
(“Nauj.” už rugpj. mėn. 26 d., j tam tikras cirkas—Rodeo. 
1919) ' j T’an PviTim flni’nvno r.

• ♦ 1 Visas straipsnio tonas bu
vo: neduokit “Laisvei” ; * 
nigų, nes ji dienraščiu nei- k0 reporteris/ kuris "kas- 
sianti.

jaustųsi apgautais,
i 

dienraštį, tai ji privalo šian- ĮDOMUMAI
Jis Pilnai Tikėjo Giliukui

i ir pusės metų dienos.
Paskutiniais laikais mok- 

_ į slininkai, kurie dalyvavo 
i abiejų ašigalių tyrinėjinie, 
I surado, kad pietų ašigalis 
šaltesnis už šiaurės. Todėl 
taip yra, kad pietų ašigalis 
yra sausumoje, o šiaurės— 
vandenyne.

jTen buvo daroma visokie
I akrobatiški ir kitokie “stun- 

. tai.” Vieną dieną New Yor- 
PĮ" ko “Daily News” laikraštu-

Na, ir ką matome po virš 
14-kos metų? “Laisvė” pra
dėjo eiti ir tebeina dienraš
čiu. Ta pačia proga dabai* 
reikėtų paklausti Grigaičio: 
kokį jis duoda užtikrinimą, 
kad jo šiuo tarpu kaulija
mi iš žmonių pinigai bus su
naudoti “geram tikslui?”

dien duoda keletui žmonių 
tam tikrus klausimus, kad 
žinot žmonių nuomonių 
skirtumą, užklausė keleto 
cirko aktorių, ar jie tiki į 
giliukingą daiktą (luck 
piece) ? Žinoma, atvykę iš 
vakarų cirkininkai, pilni 
įvairių prietarų, pasakė, 
kad pilnai tiki. Vienas jų 
visad, nešiojasi vilko ausį, 
kitas—zuikio koją, trečias

mo. Na, o Lietuvoj gi tikė
jimas ir “artimo meilė” žydėte 

. O ve kokių nuotikių toj 
katalikiškoj Lietuvoj yra. " ;

Tūlas Skuodas užsidėjo Tirk
šlių miestelyj traktierių. Jojo 
žmona -įsimylėjo į namo’ savi
ninką J. šumpį. Neužilgo (Skuo
dienė, palikusį .vyrui 4; vaiku
čius, pasigrobus pinigus, pra
sišalino su šumpiu į 'Maižei- 
kius, Kol turėjo pinigų, tai 
meilužiai gerai sugyveno, o kai 
pasibaigė litai, pradėjo vaidy
tis; šumpys pasisakė, kad me
siąs ją. Skuodienė pastvėrė 
degtinės bonką ir sviedė Šum- 
piui galvon, šumpys kita bon- 
ka sviedė savo meilužei kakton 
taip smarkiai, kad net akis iš
šoko ir stiklai sulindo kakton. 
Nuvežus ligoninėn, akis visai 
išimta, o ant 
turės “meilės” 
sas užsibaigė.

Kita
Kauno priemiestyj Aleksote, ■ 

vakaro laiku vienoj ’ medinėj i 
stubelėj pasigirdo skandalas,! 
paskui keli revolverio šūviai ir kas. 
viskas nutilo. Pašaukta grei
tosios pagelbos vežimas (ambu- 
lansas). Atvykęs gydytojas

Bedarbiams Patarimas
Chicagoje ant vienos neg

rų bažnyčios rado iškabą: ♦ 
“Kada jūs būnate alkani 
—prašykite pas dievą; bet 
jeigu tas nepagelbės—stoki
te į Bedarbių Tarybą.”

Pastaruoju laiku mūsų j tam tikros. paukštės plun- 
,spaudoje atsiranda vis dau-; ksną ir tt. Tarpe jų buvo 
giau savikritikos straipsnių vienas jaunuolis, Dock Lu- 
ir pastabų. Jos išplaukia iš kas, kuris irgi pilniausiai 
to, kad nei vienas drau- tikėjo į giliukingus daikte- 
gas nėra neklaidingas; kiek- liūs,—jis visad prie savęs 
vienas, kuris veikia, padaro turėjo šerno iltį it tam tik- 
šiąn ir ten klaidų; dažnai rų metų seną centą. Gir- 
riet stambių klaidų. Taigi di, aš pilnai tikiu, kad kolei 
kritikos apsireiškimas, kėli-1 aš nepamesiu šitų laimės 
mas tų klaidų aikštėn, yra j daiktelių, patol manęs lai- 
sveikintinas dalykas. Sū Į mė. nepames, man visad 
tuo, be į abejęjimo, sutiks i seksis. < 
S±£ ko*uhistaSir,fų J Trefeioj dfenoj po šito pa- 
olllipct vllvclo.

Kad tai-.yra geras daly
kas, paliudiją komunistę 
priešai. Prūseika savo or
gane primaknojo tris špal- 
tas niekindamas tuos drau
gus, kurie rąšė kritikas. Jei 
ne kas kitas, tai tonas, dęs- 
peraci j a, bėsaikiai šauksmai 
liudija, kad tas žmogus iš
narintas iš lygsvaros. "Pra
deda gurguįiavimų ir bai
gia “pilnu stiklu geros deg
tinės!” ' i . -'G • ’ ;•••

Teisčjas Patarė Įpilt Mote
riai Kailin

Liverpolio mieste, Angli
joj viena moteris susivaidi
jo su vyru. Kadangi fiziš
kai ji silpnesnė už vyrą, ne
galėdama jam akis išdras
kyti, iš piktupio šoko į upę 
ir bandė nusiskandint, bet 
vyras laiku ją išgelbėjo. 
Užtai piktuolė moteris pa
puolė teisman—už netvarkų 
elgimąsi. Teisėjas ją nenu
baudė, bet patarė vyrui, 
parėjus namo, gerai išperti 
jai “kailį.” 
teisėjas turi negeresnę pa
čiutę.

Vorai Naikina Blakes
Vabzdžių tyrinėtojai su

rado vieną vorų 
naikina blakes, 
aiškiai patirta 
vienoj stovykloj 
ėnų. Ten, nešvaraus užlai
kymo, buvo piisįveisę (jau- ^aį buvo nesenai veduą pora. • 
gybė blakių;'Sunku jas bu- vyras dirbo naktimis. Jis sū-‘ 
vo išnuodyti. Prigaudyta; žinojo, kad jo jauna pati turi ■ 
ir prileista stovyklon tų vo-' kokį tai meilužį, kuris tankiai į

Ausys ir Ausys
Prūseika piktai į besi

traukiantį iš jo susaidės 
darbininką:

—Ei, drauge, tau reikėtų 
aprauti ausis, nes jos perdi- 
delės ir prisiklausei komu
nistinių pamokslų.

Darbininkas — O Leonui 
reikėtų jas daugiau ištemp
ti, nes jos nepakankamai di
delės ...

kaktos amžinai 
žymes. - Roman-

Porelė

“Dievo” švogeris
Vienam vaikinui kunigas 

uždraudė eiti pas mergi
nas. Kada jis kitu kartu at
ėjo ausinės, kunigas už
klausė :

* » *

—Palaidūne, ar ir vėl bu- 
įvai pas mergas?

—Ne,—atsakė griešnin-

Matyt, kad ir j rado ve kokįj vaizdą: Stalas ir
kėdės išvartytos; lovoje guli 
pusnuogė jauna moteris, apsi
vilkus tik plonais naktiniais 
marškiniais. Kairiam smilki- 
nyj matosi siaura, krauju ap
krekę jusi . kulkos skylutė; ma
ža kraujo sriovelė nusidriekus 
per žandą. ' Ant grindų blaš-

1 
dabaigkit mane.”

Vėliau paaiškėjo 'sekanti ' 
priežastis šitos tragedijos.

rūšį, kuri
Tas buvo
Graikijoj kosi pilna gerkle kraujų vyras i 

netoli At- ir šaukia: “<

—Ar bučiavai merginas?
—Tik vieną minyšką.
—Palaidūne, sudegsi pra

gare! Ar žinai, kad minyš- 
ka yra dievo sesuo? A?

—Jeigu taip, tai aš esu 
dievo švogeris ir tu man vi
sai nereikalingas,—tarė be
sitraukdamas vaikinas.

------------- 4

mes neisime.; l Jo tęiįis kąl 
bėti ir apie degtinę. Jis

sikalbėjimo, Lukas, laike 
cirko bejbdinėdamas ant 
buliaus, nukrito ir taip da
vė galvą į grindis, kad ne
užilgo mirė. ‘

Jis niekam nepaskyrė sa
vo tų “laimingų” daikte
liu ...

Ir Kanadoj Rado Plėšrųjį
Augalą

Kanados miškuose užtik
ta‘augalas, kuris be žemės 
syvųA dar maitinasi ir gy
vais daiktais, kuriuos jis

Pasikalbėjimas
Tautininkas — Ir kodėl 

' Leonas Prūseika trauko 
! antakius ir mirksi akis, kai 
i su žmogumi kalba?

Kriaučiuš — Todėl, kad 
rų ' kurie blakes visiškai iš-' ateina pas ją vakarais. Jis iš-isarmdtijasi žiūrėti darbi-^- 
naikinoj; sunaikino ir blakių n^n^ams i
kiaušinėlihs. Žmogui 
vorai nieko nekenkia.

tie

Jauna Mergina Paveldėjo 
$30,000,000

Kuomet milibnai darbi
ninkų klasės jaunų merginų 
kovoja su alkiu, tai miru
sio • turčiaus Duke duktė 
Dpris pąveldėjo net $30,- 
000,000, kuomet šiomis die
nomis sulaukė 21 metus

pų yra tam tikrų klijų, ku 
rie sunkiasi iš lapų vidaus pasaulyje

ramumą, po poros valandų ne
tikėtai parvyko namo. Rado į 
savo pačią išsirengusią gulint su 
meilužiu lovoj. Baisiai sujau-

Ant Laivo
• ' i r « A r.

Jūreivis—Kapitone, ar tai 
i. turi būti 

paskutinis ant laivo nelai-
dintas pradėjo všaudyt; pačios teisybė, kad tu 
meilužį sužeidė į ranką ir jis 
išbėgo, o pačiai pataikė smilki
niu. _
kulką krūtinėn.

Po to pats sau paleido ^čs metu? .. *
Kapitonas—Tas taip, lai

ke laivo skendimo, bet jei
gu įvyksta sprogimas, tii z 
man galima kartu su visaisj^ 
išlėkti į or^.

20 Mainieriij Įstojo q 
Komunistų Partiją

HELPER, Utah. — 
ke paminėjimo rusų prole- 
rinės revoliucijos sūkaktu-

Lai-

ginusia mergina - parazite (.įstojo į Amerikos Komunis 
tų ’Partiją. '

R. R.

Washington.— Socialistų 
kontroliuojama bedarbių ly-
ganubalsavo prisidėti prie 

| bedarbių tarybės J ir daly
vauti bendram fronte.
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15 Metų Kalėjimo Negrui be 
Tikrų Įrodymų

kuomet žuvys būna išsibaigę, 
tai im)a kiek ilgiau iki galima 
tokie užsakymai išpildyti. Tad 
reikia tik biskelį palaukti.

Mainierių Streikas
Del mainierių streiko 

vimo, tai mes kalti, kad
laikėme vienybės. Streiką iš
šaukė ne vadai Maloney ir 
Cappellini, bet jo 
70,000 mainierių. 
mes gavome po streikui ?

Anglija Didina Laivyną

išda- 
nesi-

Įžanga pigi: 30, 45 bei 60

VIETINĖS ŽINIOS
I

Teatrinė Sąjunga tikisi, jog 
publika atras, kad šis vaidini
mas iš artistįško atžvilgio nc- 

južsileis nei vienam iš brangįų-
NEW YORK. — Negras Fr. j jų Broadway teatrų, o savo 

Pinkett nuteistas 15 metų ka-; turiniu jis visus juos prašoka, 
lėjiman būk už tai, kad jis 
lytiškai užpuldinėdavęs bei centų; tik tūlas skaičius pa-
plėšdavęs baltąsias , moteris rinktiniausių vietų siekia iki 
Central Parke. Tikrų įrody- pusantro dolerio, 
mų teismas prieš jį neturėjo. 
Tokiam ilgam terminui nus- 
merkė kaipo negrą. Kodėl ? 
Todėl, kad kapitalistų teisė
jai nori sukiršint baltuosius 
prieš negrus ir pastot kelią di
dėjančiai 
daspalvių 
kų kovoj 
reikalus.

Verta visiems pamatyt “Ra
mybę ant žemės,” ypač drau
gams, kurie praktiškai daly
vauja lietuviško meno srityje.

viehybei tarpe juo- 
ir baltųjų darbinin- 
už savo klasinius

SCRANTON, PA.

Užtiko Tris Bravorėlius 
Verdant “Naminėlę”

pa-Nors blaivybė jau veik 
naikinta, bet daugelis dar vis 
verda “naminėlę.” šiomis 
dienomis policija užtiko Mrs. 
L. De Lucca, po num. 8784 
15th Avė., Brooktyne, verdant 
degtinę net trijuose katiluose, 
viso 900 galionų Įtalpos, 
tilai konfiskuoti ir pati 
vorininkė areštuota.

Ka- 
bra-

Plėšikai Susprogdino Keturis 
Seifus ir Pasigrobė $10,000

Nakties laiku keletas gink
luotų plėšikų įsiveržė į Forest 
Box Lumber Co. ofisą, Long 
Island - City, surišo naktinį 
sargą ir su dinamito pagelba 
sudaužė keturias saugiąsias 
šėpas. Pasigrobė pinigais ir 
kitokiais brangiais daiktais 
apie 10,000 dolerių.

Laivastačiij Streikas
jHobokene, N. J., 

savaites streikuoja 
tėjai ir taisytojai 
Lang ir Fletcher 

Federacijos

jau šešias 
laivų sta- 
Tientjen- 
dirbyklų. 

vadaiDarbo 
draudė jiems masiniai pikie- 
tuoti; bet darbininkai pereitą 
ketvirtadienį, nepaisydami 
viršininkų, surengė masinį pi- 
kietavimą. Tatai padarė su
lig Industrinės Metalistų Uni
jos paraginimų. Tuomet ir 
federaciniai viršininkai jautė
si priversti galvas nukorę eit 
į pikietą kartu 
kais.

Brooklyno Navy Yard dar
bininkai šelpia aukomis drau
gus hobokeniečius.

Nors šis miestelis ir skaitoj 
mas kaipo penkta didžiausia 
lietuvių kolonija Jungtinėse 
Valstijose, tačiaus kas liečia 
žinias į laikraščius, tai labai 
mažai jų matosi.. Rodos, kad 
darbininkai čia nieko nevei
kia. Vienok taip nėra. Ku
rie mano, kad čia nieko ne
veikiama, tie gali apsigauti.

Pabaigoje spalio mėnesio čia 
lankėsi draugai jaunuoliai J. 
Orman ir C. Strižauskas. 
Jiems buvo surengta prakal
bos. Tie draugai čia buvo 3 
dienas ir, galima pasakyti, 
kad jų būvimas šiame mieste, 
veltui nenueis. Jaunimas šia
me mieste jau daug pažengė 
pirmyn.

Spalio (o gal lapkričio?— 
Red.) 4 d. čia buvo surengta 
prakalbos paminėjimui 16 me
tų Rusijos Revoliucijos. Buvo 
du kalbėtojai—vienas vietinis, 
o kitas atvykęs. Šis draugas 
kalbėtojas išbuvo Sovietų Są
jungoje du metu, tai gerai ži
no darbininkų šalies padėtį— 
pasiekimus ir trūkumus.

Po prakalbai buvo ir klau
simų, į kuriuos kalbėtojai at
sakinėjo. Bet reikia pasaky
ti, kad prakalbose lietuvių 
darbininkų buvo gana mažai. 
Pasirodo, kad lietuviai darbi 
ninkai dar nepripratę lankyti 
tokius masinius mitingus. Na. 
o labai svarbu dalyvauti to
kiuose mitinguose.

Lapkričio 19 d. įvyko ALD 
LD susirinkimas pas 
Mankauckus. Narių 
rinkimą atsilankė tik 
labai-mažai. Reikia
ti tuos draugus, kurie nelan
ko savo organizacijos mitin
gus. Kartą į mėnesį ateiti į 

su darbiniu- susirinkimą, tai visgi jau gali
ma. * ...

Ypatingai dabartinių laiku, 
kuomet kovos visur verda, vis
kas juda, kovoja, tai mūsų su
sirinkimai yra labai svarbūs.

Dr. Kaškiaučiaus Prakalbos

draugus 
į susi- 

12. Tai 
papeįk-

“Ramybė ant Žemės”
Teatrinė Sąjungą, 104 Fifth Sekančio mėnesio 16 ir 17 

Ave., New ‘ Yorke, vaidins'dienomis čia bus rengimą pra- 
charakteringą šioms dienoms kalbos Dr. J. J. Kaškiaučiųi. 
dramą antradienio vakare, |Visi. ^erai žino Kaskiaucių, 
lapkričio 28 d. Veikalo vardas. kups Jau per^ daugelį metų 
“Ramybė ant žemės;” o t 
“ramybė” tai didžiausi šian
dien sąjūdžiai ir neramumai,1 
kurie dramoj labai gyvai vaiz-;
duojami. žymus Francijos simais- 
rašytojas Henri Barbusse, bū
damas New Yorke, pamatęs 
repeticiją “Ramybės ant? že-!ka‘ j®“ ,ga^e.Pra^ti ren,gti,s 
mes,” tarė, kad vaidinime nė
ra nei vieno bereikalingo žo
džio, nei’vieno bergždžio ges
to. Apie tai jis žadėjo rašyti 
ir kalbėti, kuomet sugrįš į 
Franciją.

dalyvauja darbininkų judėji- 
imo. Jisai veikia, sako pra
kalbas, rašo ne tik sveikatos, 
bet ir darbininkų kovos klau-

Vieta šių prakalbų bus pra
nešta vėliaus. Tad darbinin-

TėMYKITE!

GRUODŽIO DIENį

Bus Jaunuolių

BAUUSir KONCERTAS

Grand Paradise Ballroom 
318 Grand Street 

Brooklyn

LONDON. — Anglijos 
laivyno ministeris parla
mente pareiškė, kad visi 
valdžios laivų statymo jar
dai turi tiek darbo, jog trys 
nauji kariniai laivai pave-

gerai muzikai. Tokia vakarienė 
Washington© lietuviams dar nėra 

i matyta, tat skaitlingai atsilankykite.
Užkviečia komisija.

(279-280)

BAYONNE, N. J.

reikalavo ■ dama privatiškoms kompa- 
Tačiaus ką nijoms pastatyti. Tas pa

rodo, kad Anglijos karo lai- 
Dabar ^reikia dirbti už $1.90 vynas nuolatos didinamas, 

j Imperialistai rengiasi prie 
naujo karo.

arba $2.00 į dieną, 
kia, kad 
laimėjo.

Šiame 
bininkų 
Daug namų ir skebinių auto
mobilių nukentėjo. Tačiaus 
policija ir truperiai karinguo
sius darbininkus nugalėjo šiuo | 
tarpu. Bet tai nėpa darbinin-l 
kų pralaimėjimas, jie kitu 
kartu dar geriau galės kovo-' taksų trys metai atgal, 
ti ir pasimokys iš šių lekcijų

Koresp. N. 3.

Tai reiš- 
nieko darbininkai ne-

streike pasirodė dar- 
geras karingumas.

Rooseveltas Atšaukė Savo 
Agentą Welles

WARM SPRINGS, Ga. — 
Prezidentas Rooseveltas nu
tarė atšaukti savo agentą 
Welles iš Kubos. Tai Ame
rikos imperialistų bandy
mas pasigerinti Kubai, 
idant nepraradus savo įta
kos jos žmonėse. Spėja
ma, kad Rooseveltas pripa
žins dabartinę valdžią, ku-

L.A.U. Kliubas rengia šokius, 
įvyks nedėlioję, 26 lapkričio, sve
tainėje 10 W. 22nd St. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti į šį pir
mą žieminio sezono parengimą. 
Grieš gera muzika ir būsite užsiga
nėdinę visi, seni ir jauni.

Kviečia Komisija.

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupant* laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į ABI PUSI, NEW-YORKAS- fr-ITH 5Q

KAUNAS, TREČIA KLASE • / ū----

Savaitiniai iftplaukimai. Patogus geležinkeliai* 
•usisieklmai iš Hamburgo. Informacijų 

kreipkite* j vietiniu* agentu*

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK —-

Tyrinėjimui Išleista 
$100,000, o Galo Nėra

NEW YORK. — Tūlas 
kapitalistas Gordon kaltina
mas neužmokė j ime valdžiai 

Per
tuos tris metus buvo veda- 

I mas tyrinėjimas. Tam tiks
lui jau išleista $100,000! Ir 
dar galo nesimato. Nemo
kėtų taksų suma siekia 
$572,000.

BANDYS NUŽUDYT 
1,000 DARBININKŲ

MINEOLA, N. Y.
į i
i Bus rodomas ‘įdomus paveikslas.
I “The Strange Case of Tom Mooney,”
■ Mineola Blvd, ir 1st St., įvyks nedė

lioję, 26-to lapkričio. Bus ir kito
kių kavalkų programoje. Bus du ro- 
rymai. Įžanga 40c ypatai.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubo pir

mutinis .parengimas bus “Prize 
Dance” Padėkavonės Dienoje, lap
kričio 30, 7:30 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St. Kvie
čiame visus dalyvauti kaip jaunimą, 
taip ir suaugusius. Bus linksmas 
vakaras.

Taipgi antras atgaivinimo LDK 
susirinkimas įvyksta gruodžio 3 d., 
2 vai. po pietų. Visi ’ pirmeiviai 
Worcesterio lietuviai abiejų lyčių, o 
ypatingai pavieniai LDS nariai, 
skaitlingai dalyvaukite šiarAe susi
rinkime, nes išgirsite atgaivinimo 
LDK. komisijos pilną raportą ir iš
sirinksite valdybą, kuYį galės būti 
per visus sekamus metus.

„Komisijos Sekr. D. J.
\\ (279-280)

jįSx<3ERIAŪSŪT DUONA 
^TOSCIiOLES BAKING U 

įgg Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

,1V. !••• i jieaeiioj, zo u., lapKricivaldžios politine policija kare LDP Kliube, 408 
paskelbė, kad jinai šiomis 
dienomis suareštavo apie du 
tūkstančiu komunistų. Pas
juos radus daug komunįsti- eiga paremti šį taip puikų vakarąj 
nes literatūros, ypač parti-

ri nusilenkė prieš Amerikos i jog opgano i<Rote Fahne»
Vienas tūkstantis iš jų bū- i 
šia teisiami, kaipo “valsty
bės išdavikai,” už ką mir
ties bausmė yra duodama.

plėšikus.

Suskilo Austrijos Fašistų 
Vadai

VIENA. — Gautas pra
nešimas, kad Austrijos faši
stų vadai pabėgėliai pasida
lino i dvi, kempes. Vieni 
esą nusistatę už vartojimą 
individualio teroro prieš sa
vo politinius priešus, o kiti 
būk atmetą teroft.

Paleido Darban Naują 
Elektros Stotį

LENINGRADAS.—Lap
kričio 12 d. tapo paleista 
darban naujai pabudavota 
Sovietų elektros stotis, kuri 
gąlės duoti 100,000 kilovatų 
elektros. Visa stotis ir visi 
įrengimai yra išimtinai So
vietų darbo ir medžiagos.

NUDISTŲ KULTO 
KONFERENCIJA

New Yorke atsibuvo 
distų (nuogųjų) kulto kon
ferencija. Atstovai buvo 
nuo 34 grupių iš .įvairių 
Amerikos kampų. Tie žmo
nės skelbia, kad žmonės tu
ri nenešioti drapanų, kad 
vyrai,, moterys ir vaikai tu
ri vaikštinėti krūvoje visai 
nuogi. Konferencijai vado
vavo kunigai. Organizaci
jos pirmininku išrinktas 
kunigas Huntington; o sek
retorium kunigas Boone. ,

nu-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Užmušė Darbininką

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kuopos vakarienė atsi

bus subatoje, 2 d. gruodžio, pas 
draugus Gravelius, pradžia 6-tą vai. 
vakare, 700 Maple Ave. Apart ska
nių valgių bus ir šokiai griežiant

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo-

ELIZABETH, N. J.
“Daily Workerio” pramoga įvyks _ ___

.nedėlioję 26 d., lapkričio, 7 vai. va-į gydytojui, 
bnvn l.llP klinhn Court St • • . . _ , . . •1«1*
Elizabetho darbininkiškos organika- , Pu?“% Pastatome i visas dalis—Brooklyno ir apielinkAs 
cijos rengia koncertą ir šokius. Vi-'!<aip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
sas pelnas nuo šio vakaro bus ski- i 1 kitus miestus, 
riamas darbininkų dienraščiui, “Daily iTel.: Stagg 9645 
Wbrkeriui,” tad visų darbininkų par- •

savo atsilankymu. Įžanga visiems 
prieinama, tik 15 centų ypatai.

Rengėjai.

ELIZABETH, N. J.'
Panedėlį, 27 dieną lapkričio 

Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
Draugai Sovietų Sąjungos (Friends 
of Soviet Union) rengia lekciją ir! 
krutamus paveikslus. Bus rodomas ’ 
paveikslas—judis garsaus rusų rašy-' 
tojo Gorkio, vardu “Motina.” Įžan
ga 15 centų. Visi mylinti Sovietų '■ 
Sąjungos gamintus judžius maloniai 
prašomi atsilankyti. Rengėjai. I

LDP 
vak

NEWARK, N- J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 19 kuopa rengia didelę House 
Tea Party, įvyks nedėlioję, Nov. 26,1 
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-i 
kyti. Paremsite darbininkišką ju- j 
dėjimą ir linksmai praleisite laiką. | 

(278-279) i

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

12-tos vaf. ir sekmadienį nuo 10-tos 
vai. bus “Daily Worker” aukų rin- į 
kimas. Visų darbininkų užduotis 
remti ir dalyvauti rinkime. Lietu-1 
viai darbininkai išeis iš stoties 885 į 
N. 5th St. i

(278,-279) !
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo kuopa rengia, koncertą ir 
vakarienę ant 31-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.

Komisija.
(278-279)

čia

8701

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Phone, EVergreen 8-9130

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs*. 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

EDGEWATER, N. Y. — 
Corn Product Refining 
kompąnijos dirbtuvėje ma
šinos ratas sučiupo vienam 
darbininkui už skverno ir 
ant vietos užmušė, nublokš-1 
damas jį linkui cementinės 
sienos.

Augštos Kokybės Žymė

Ifet; Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy 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 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

ir kitus kalbinti į šias prakal
bas. ; * * * L

Pakėlus klausimą dėl 
tai draugai nusiskundė, 
jie dirba tiek, kiek jie 
Bet ta didelė bedarbė 
daug kenkia. Vienok galima 
pasakyti, kad jei tik kas dir
ba, tai yra ir pasekmės. Tar
pa jaunuolių platinasi “Youųg 
Worker.”

Paskiaus vienas draugas sa-|

Nedėlioję, 26-tą Lapkr.

vsijų, 
kąd 
gali, 
labai Bus 

kur

ITALŲ KOMUNISTŲ

KONCERTAS
puiki muzikalė programa, 
apart italų artistų daly

vaus ir lietuviai.
K. Menkeliuniutė, Aido .Choro 
Merginų Sekstetas, L. Kava
liauskaitė ir kiti dainininkai.

kė, kad jisai pasiuntė vieno 
simpatingo biznieriaus 5 dol. 
“Laisvei”, kad d. Buknys pa
siųstų Sovietų Sąjungos žuvų. . 
Tačiaus dar nesulaukta, tai NEW NATIONAL HALL 
draugas jau nuogąstauja. Mat, 
reikia žinoti, kad tos žuvys 
yra importuojamos iš Sovietų', 
Sąjungos, tai kuomet išsibai
gia, kartais pasitaiko, kad taip 
greitai negalima gauti. To- .

Pradžia 8:30 vai. Vakare

261-267 Driggs Ave. 
Brooklyn, N. Y.

Tarpe Manhattan ir Graham 
Avenue

ĮŽANGĄ 40 CENTŲ YPATAI

j Lepūs rūkytojai žino, jog ilgi, stip- 
| rus, balti pelenai ant jų cigaretų 
1 yra pasėkomis puikaus tabako galu- 
j tino degimo.
1 Tai yra ypatinga augštos tabako 
! kokybės pobūdžio žymė Lucky Strike 
cigaretuose. Ilgus metus šie ciga
retei superkama didžiose pasaulio 
tabako prekyvietėse del ‘ Lucky 
Strike/

Lucky Strike išdirbime, be to, iš
dirbėjai naudoja tik pačius puikiau
sius vidurinius lapus. Maždaug aš- 
tuoniosdešimt šeši nuošimčiai ištiso 
tabako augalo išdirbimo eigoje at
metama. Iš priežasties to, jūsų 
Luckies pasiekia jus pilnąi priknnšti 
nunokusiu, pasendintu, rinktiniu ta
baku.

Tik del to, jog Lucky Strike ci
gare tai yra pilnai prikimšti pasaulio 
puikiausiu naminiu ir turkų tabaku, 
jie traukiasi lengvai ir dega vieno
dai su ilgais, drūtais, baltais pele
nais, kurie neklaidinančiai parodo 
tabako žinovui šio mėgstamo cįga- 
reto augštą kokybę.

Prie tos visos priežiūros ,ir rūpes
tingumo parenkant tik patį rinkti- 
niausį tabygką, Luckfeš išdirbėjai 
įvedė spraginimo procesą įlūsų ger
klės apsaugai ir geresniarę skoniui< 

Luckies jūqi visuomet rasite pui- 
kiąusį tabaką, visuomet puikiausi 
apdirbimą. Ir iš priežasties to, Luc
ky Strike eiga retai yra visuomet 
lengvi ir švėlnūs. .Štai kodėl šių 
cigaretei lepių rūkytojų visur labiau 
mėgiami. Atsiminkite, jog ilgi, bal
ti, tvirti, pelenai yra Luckies požy* 
miu puikios tabako kokybės.

(Advertisement). 1

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedėliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP S3OO

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _____________ $4.00
WASHINGTON___ _______ 5.00
BOSTON _________________ 2.00
RICHMOND ____   6.25
PITTSBURGH ___________ 6.25
DETROIT ________________ 11.75
CLEVELAND____________i 9.00
CHICAGO ________________ 10.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT . 
Ill W, 31st St. CHickering 4-1600

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare. 
A Penktadienį iki 5 valandai vakarė.

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 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

mM
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Šeštas Puslapis

Šiandien Atsidaro Dar 
bininky Mokykla

Grįžusiem iš Kalėjimo
Draugam Parengimas

LABAI SVARBIOS PRAKALBOS

Šiandien 2 vai. po pietų at
sidaro Brook lyno lietuvių dar
bininkų mokykla, “Laisves” 
svetainėje. Užsiregistravusieji 
studentai, kaip ir tie, kurie in
teresuojasi lavLiimusi bei ke
tina 
valo 
apie 
lą.

šią mokyklą lankyti, pri-r 
laiku susirinkti ir išgirsti! 
pamokų turinį ir jų tiks-

Šį vakarą, “Laisvės” svetai
nėje yra bankietas ir koncer
tas pasitikimui. ir priėmimui 
draugų Jack Stocko ir John 
Russo, kurie sjigrjžo iš kalėji
mo, kur buvo nuteisti, kaipo 
kovotojai) ueĮ darbirjinkų rei
kalus. Praūžia 8 vai.; įžanga 
30.centų.

Drg. D. M. šolomskas, ALD 
LD centro sekretorius ir jau
nuolis V. Zablackas kalbės 
trečiadienio vakare, lapkričio 
29 d., “Laisvės” svetainėje, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck 
Sts., Brooklyne. Prakalbos 
prasidės 7:30 vai. Drg. Šo: 
lomskas kalbės lietuviškai, o 
drg. Zablackas 
Prakalbas reųgia 
Lietuvių Darbininkų 
ros Draugijos 1-mą
DRAUGAI IR DRAUGES!

Daug Įvykių pasaulyje,, ku
rie !reikalihgi * i^ąiškihtį. . 'Ką 
reiškia Amerikos •darbinimcam 
pripažinimas ( Sovietų valdžios 
per Juhlgtine^ Valstijas?

'Ką -*‘ duos darbdtninkams 
NRA?

angliškai. 
Amerikos 
Literatū- 

kuopa.

Ar bus išvengtas imperia
listų tarpe karas?'

Kokia- padėtis yra darbinin
kų ir valstiečių Sovietų Sąjun
goje?

Kas bus Vokietijoj ; prie ko 
ją prives fašistai ?

Kodėl reikia darbininkams 
skaityti savo spaudą ir organi
zuotis ?

Į Bendrą Frontą Išrinktiem 
Draugiją Delegatam

kričio 30 dieną, kaip 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainė
je, Brooklyne, Įvyks visų or
ganizacijų išrinktų Į bendrą 
frontą delegatų susirinki
mas.

Delegatai prašomi visi 
nesivėluojančiai dalyvauti. 
Turime eilę svarbių klausi
mų, kuriuos turėsime iš-

<!>

<♦>

<!>

<f>

<♦>

<♦>

<!>

Komisijos Narys.
Komisija.

Bus išaiškinta ir daug kitų 
klausimų. O kas svarbiausiai, 
kad' šiose prakalbose bus de
monstruojamos ALDLD išleis- 
tos knygos, kurių ši organiza- į Dvi Užmuštos Gatvekariais 
cija jau išleido 37 knygas. ;

Ateikite visi ir visos! Atsi
veskite ir savo kaimynus!

Įžanga veltui!
Širdingai Kviečia Rengėjai

Laik. Sekretorius.

<♦>

ŠUMNIOS VAKARUŠKOS Vaiky Mokyklėlė
Ateinantį sekmądienį, tai 

yra rytoj, yra ruošiamos smar
kios vakaruškos “Laisvės” sve
tainėj, 46 Ten Eyck St. 
draugiškas pokilis ruošiamasi 
išleidimui vieno “Laisvės” dar 
bininko į Chicagą, tai y— 
drg. Joe Byron, kuris čia vi- macijų, vaidinimų ir įvairių 
siems yra gerai žinomas, kai-: naucjingų dalykų, kaipo dar- 
po draugiškas vaikinas. * vaikams.

.Todėl, esanti jo draugai ir 
draugės, visi darbininkiško ju
dėjimo rėmėjai ateikite sek- p , ni-vi , «.
madienį vakare 7 vai. į “Lais-* dllgaVO (III 116S1KU (Uit otOĮĮO 
vės” svetainę ant jo išleistu
vių. Jis važiuoja į Chicagą 
su tikslu dirbti dienraščio 
“Vilnies” spaustuvėje, ir tiki-

[Drg. Max Bedachto 50
darbininkai tėvai • - - -

atsiųskite savo vai-
vaikų mokyklėlę.

Mokini-

i šiandien
Į ir motinos 
’ kučius į

^1S j “Laisvės” svetainėje.
i mas tęsiasi nuo 2 iki 5 vai.
i kožną subatą. Mokinama lie-.

yi’a> J tuvių kalbos-rašybos,

Ketvirtadienį, , gatvekariš į 
ant Fultori St. ir Buffalo Ave. !■ 
mirtinai suvažinėjo nežinomą 

i. senyvą moterį, o kitas gatve- 
_-v n i j p ! karis ant Adison St. užmušė

I uz Scottsboro Jaunuole i 
Mėty Sukaktuvės; Paliuosavimą!

antrą senoką, taipgi nežinomą I 
moteriškę, beeinant joms sker-l 

j sai gatvę. Motormanai areš
tuoti.

New .Yorko Kompartijos 
distriktas atsiuntė drg. Max 
Bedachtui sveikinimą su jo 50

dėklą- amžiaus sukaktuvėmis ir

Komisija.

Lester Elias, krautuvės sa
vininkas p© num. 385 Grand 
St., Brooklyne, nakčia pajuto,

si ten nuolatiniai apsigyventi. J kad kas tai bando įsilaužt į 
Todėl traukime skaitlingai Į; jo krautuvę, 
draugišką vakarėlį; brookly-|vo policijai.
niečiai
vakaro! Įžanga‘35c. sidarbuojančius du

Pelnas šio vakarėlio bus šie
perduotas per drg. Byron del ant namo stogo ir leidosi sto- 
“Vilnies.” i gaiš bėgt, bet pradėjus poll-

Užkviečia “Laisvės” Darb. 1 cistam šaudyt, jie pasidavė.

Jis patelefona- 
Greit pribuvo 

nepamirškit nedėlios pora policistų ir užklupo be- 
vagilius.

kopėčiomis užsirioglino

RADIO-ŠIANDIEN
, ; • ■"f f , y J < «

WMCA—570 Kc
11:15 A. M.—American Speech—Lea 

. Penman
5:30 P. M.—Dorothy Allyn, So

prano; Ballad Singers, Quartet
7:15—News Dramatization

8:00—Three Funsters
,'9:30—Leonard’s Minstrels
10:00—Mildred Windell, Soprano;

Donald- Beltz, Baritone;
Concert Orch.

WEAF—660 Kc

5:30—French Course—Dr.
Thatcher Clark • 4

9;15—Bronx Marriage Bureau— 
Sketch

. WJZ

pra

and 
Henry

Good-

12:00—Gloria La Ve v, Soprano;
* 'Henrv Shope, Tenor: Al 

Lee Reiser, Piano Duo; 
Neely, Narrator

12:30 P. M.—-String Trio
5:30—Three Scamps, Songs
7:15—Football Scores
9:00—Jack Pearl. Comedian;

man Orch.; Demarco Sisters, 
Songs; Robert Simmons, Tenor; 
Leaders Trio

10:00—Rolfe Ofch.; Men About
Town Trio; Lew White, Organ ‘ 

11:30—Hollywood on the Air
12:00—Wilson Orch.; Doric Quartet;

Mary Wood, Soprano; Tommy 
Harris, Songs; Cynthia, Blues 
Singer; Ryan and Roblette, Co
medy; Senator Fishface, C«me- 
dlan

WOR—710 Kc
11:00 A. M.—What, to. Eat and Why

4-0, jHaustonfGoiidiss. f ; j \
12:30 P. M.—Our Debt to Ancient

Greece—Huger Elliott
1:00—Musical ‘ftevue ‘ z ‘ '

760 Kc
11:15 A. M.—Spanish Idvlis 
12:30> P. M.—Farmers’ Union 

gram
1:30—Merrie Men Quartet
6:00—Milsic and the Radio—Bruno 

Walter, Conductor, New York 
Philharmonic-Symnhony Orch., 
Interviewed bv William Lundell 

7:50—O’Learv’s Irish Minstrels 
8:30—Caro Lamoureux, Soprano;-* 

Ludovic Huot, Tenor; Concert 
Orch.

10:30—Cuckoo Program, With , 
Ray Knight

WNYC—810 Kc
10:30 A. M.—Unemplovment Aids— 

Edward C. Rybicki, Director 
City Free Employment Bureau 

11:45—Treatment of Fractures—
Dr. H. H. Ritter ’

1:00 P. M.—Opera Matinee
WABC—860 Kc

_4:30 P. M.—News Flashes
5:45:—Spanish Serenade i ‘‘
7^15—Jąannie Lang, £ongs; Paul > 

, Small', Tenor; Denny Orch.
8:30—Gėorge Jėssei; Comedian; Ve

ra Van, Songs; Eton Boys 
Quartet? Rich Orch. , , 

10:00—Rebrc>a<fc a^t Ktym > rfByrd 
Expedition Eh' Rdute tb' Ant
arctic; Music From New 

10:30—News Bulletins

•'■ ’ RADIO-SEKMADIENĮ
WEAF—660 Kc

12:3.0 P. M,—University of Chicago 
Roupd Table Discussion

6:80—^Common-Sense in Education
—Dr. Rollo G. Reyrlolds, Prin
cipal, Teachers College, Colum
bia University

8:00—Eddie Cantor, Comedian;
Rubinoff Qrch. < ' -

9:30—Concert' Orch.; Frank Munn, 
Tenor; Virginia Rea, Soprano; 
Ohpian and: Arden,

, WOR—710
Piano Duo •

Kc
Legal Topics10:45 A. M,—Current

'-—Robert Daru
12:15 P. M.—Edna White, .Trumpet

Quratet '
1:00—Perole String Quartet; An

nette Slmpa^n, Soprano
2:00—Russian Choir
5:30—The New Poetry—A. ?M.

, Sullivan; Edwin Markham,
, Poet 4 ,

Pro-

York

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
• Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY fj
PUBLIC s

TEL. STAGG 
2-5043

<♦>

>

<J)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<»>

•• į 1

su 30 metų revoliucinės dar
buotės, kur pabrėžia draugo 
Bedachto bolševikišką pasto
vumą.

Tam paminėti šiandien va
kare įvyksta bankietas Irving 
Plaza svetainėje, kampe 15th 
St. ir Irving Place. Bus dai
nų, muzikos ir prakalbų. Kal
bės Earl Browder, Clarence 
Hathaway ir kt. Dalyviai iš- 
girš ne tik apie drg. Bedachto 
darbus, bet trumpoj peržval
goj ir Amerikos komunistų ju
dėjimo istoriją.

Šiandie. 1 vai. po pietų
gidės masinė demonstracija,“ (Daugiau v. ž. 5-tam psl.) 
reikalaujanti ūmiai paliuosuoti 
teisiamus Scottsboro jaunuo
lius. Pradiniai susirinkimų 
punktai—ant kampų Fifth 
Ave. ir 118—121 gatvių. Lie
tuviai darbininkai, nepatingė
kite nuvažiuot.

PASILINKSMINIMO
VAKARĖLIS

BROOKLYN.—Nelabai sma
gi 'žinįa tiems lietuviams • be
darbiams, .kurie gaudavo devy
nias dienas per mėnesį padir
bėt prie pašalpinių darbų su 45 
dolerių alga. Pagal Roosevelto 
“geradarystę,” jie bus nuimti 
nuo šių darbų, o pervesti į 
verstinų darbų stovyklas. Nors 
prezidentas žadėjo po pusę do
lerio valandai; bet valstijinė 
darbų valdybh skelbia, kad 
bus tiktai $25 į mėn.; o gauna
mus pinigus žmogus turės pa-

dienoipjs .jiet ųptarė paskelbt]giyti namo šeimynai maitinti, 
badd streiką’ įirieš' prastą ir Pavieniams darbininkams nėra 
viėnędą/maistą/ jėi! jų šreikala- nei tokio, kad ir vergiško, “ap-i 
vimas nebus išpildytas. Išrin-1 rūpinimo.” 
ko delegaciją, kuri nuėjo pas' 
vyriausi ligoninės daktarą ir 
pareikalavo geresnio ir įvai
resnio maisto. Reikalavimas 
išpildytą 
pagerint.

. —-------------- ; »
Daktarai Praktikantai 
Pagrasino Bado Streiku
, . C u ,m b e r 1 and ,ligoninėje, 
Bręokjyne,* yra daugelis jaunų 
dak^ąrų pral$tikantų,. kurie, 
nesenai užbąigę mokslą, prak
tikuojasi ligoninėje, šiomis

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

• n v i • • n i i ^aJaIis, ka tik grįžęs iš Lietu- Vietoj rasalpimy Darby vos. Grajys lietuviškus ir 
••n iv j amerikoniškus šokius.Vergija Stovyklose įžanga ir užkandžiai veltui.

° J J Maloniai kviečiame visus at
silankyti į šį vakarėlį ir links- 

(mai laiką praleisti.
Jo nas 'J u r e v i čius, 148 

Grattan St., kampas Varick 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-7311.

maisto.
—prižadėta maistas

<4

Ašarinė Bomba Teisme
NEW YORK.—Vienas blai

vybės agentas netyčia numetė 
taismabutyj ašaroj amąją, 
troškinančią bombą. Trūkda- 
ma bomba, padarė didelį su
mišimą tarp teisėjų ir publi
kos. Jie manė, kad tai rake- 
tierįaus Waxey Gordono 
gengsteriai užtaisė tą bombs. 
Pagaliaus, “prohibišinas” 01- 
sonas, liudininkas prieš Gor- 
doną, prisipažino, kad jo pa
ties bombą iškrito. GdrddriĄš' 
teisiamas už tai, kad, daryda
mas pau imilioniriį bi»nį iš al
koholio šmugelio, o nemokėjo 
valdžiai taksų.“................ -......

8:30—Choir; Invisible • , ' ii
10:00—Opera—Cavalleria Rusticapa

WJZ—760 Kc
12:30 P. M.—Symphony Orch., Erno, 

,Rapee, Conductor
5:30—Grand Hotel—Sketch
9:00—Will Rogers, Comedian^ 

Goddman, Orch. - f
WABC—860 Kc

12:30 P. —Tito Guizar, Tenor; ;
Harp Ensemble <

2:00—Freeman Orch.; Helen 
Morgan, Songs ,

3:00—New York PhilharmonicrSyip- 
phony Orch., Carnegie Hall, 
Bruno Walter, Conductor , !

7:00—Ethel Walters, Songs; George 
Beatty, Comedian; Dofrsey Bros. ■ 
Orch. ' • i, ’ 1

9:00—Rapee Orch.; Nino Martini, 
Tenor; Jane Froman, Soprano; 
Julius Tannen, Comedian

10:00—Your Child—Angelo Patri >

MENKEL1UNIUTES

KONCERTAS
10 Gruodžio (December)

Labor Lyceum Salėje :
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. i
Koncertinėj programoj, apart pa
čios Menkeliuniutes, dalyvaus:

Violet Tamkiute, Lillian Kava
liauskaitė, Adelė Valatkiutė, 
Amelija Mickūhaitė ir' Franas 

t. Stankūnas
Dalyvaus keletas Svetimtaučių 

žymių dainininkų. i j

Koncerto pianistas Petrovas.
PO PROGRAMAI ŠOKIAI

Įžaįh'ga' 50c, 75c įr ^1.00

REIKALAVIMAI
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.

- $ ’ < fi

Tu rinčių 
man pra- 
Intervale 

Nagle. 
(278-280) 

• > ' i

IŠRANDAVOJIMAI

Industrinių Unijij Kova 
ir Laimėjimai

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

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

(274-279)

MATHEW P* SALLAS 
( B t E L A U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PAFVEŽAM IŠ VISŲ ŠALiŲ* IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM' V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINt, AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į. MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUS1M.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

INC

—

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomen jog jit atsidaro tavo ofisą 

. . . Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

artf Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien. seredoms ir sukatoms 
f i- ' i Ubo 9 iki Tilt vaL vakarais. , ,

FLATBUSH OFISAS 
> j i 2229* Avenue J 

Kampas K. tlrd 8t.

NEDALIOMIS I ' 
Nub 10 iki ii vai. Ii ryto

l •>

4

New York.—Per tris mene-1 
sius čia streikavo bent 65,000 
darbininkų, vadovaujami Dar
bo Unijos Vienybės Lygos. 
Streikuose metalistų, rakandų 
darbininkų ir batsiuvių buvo 
laimėta algos pakėlimai 25 
iki 50 nuošimčių. Tuo pačiu 
laiku nariai Industrinės Siu
vėjų Unijos padaugėjo nuo 12 
iki 20 tūkstančių; ir abelnai 
Lygos narystė taip paaugo, 
sėkmėje tų kovų, jog dabar’ 
jinai turi jau 45,000 narių,—' 
kaip raportuoja drg. ^Qverga- 
aęd, sekrėtoriuš Darbo’Unijų 
Vi-ęny^ės TayJjoS' .į - j;:. f

Coliseum Mitingas prieš 
Hitlerian?

Sekmadienio vakare, lapkri
čiu 26 d., įvyksta didelis pro
testo mitingas erdvingiausioj 
Bronxe svetainėj, Coliseume, 
E. 177th St. Kalbėtojai nu
švies visą klastingos bylos ei
gą prieš Torglerį ir kitus Vo
kietijos komunistų vadus. Kiek 
aukų bus surinkta, jas panau
dos delei pagelbos nukentėju- 
siems'nuo Hitlerio fašizmo.

18 Sužeista Gelžkelio Stoty]
' . j-

NEW YORK.—18 žmonių ta
po sužeista,, kuomet ketvirta
dienio naktį pasažyrinis trau
kinys, besistumdamas atgal 
Pęnnsylvanijos stotyje, galu 
drožė į stovinčius miegamuo
sius vagonus, ’ j

STEPHEN BREDES, JR

KRAUJO SPECIALISTAS
! Gydau ūmias ir chroniškas vyrą Ir 

moterų liras kraujo ir odos
\ Padarau ištyrimus k>sujo ir ilapumo 

D R. MEER i
W. 44th St. Room 302

New York, N. T.
Valandos Prižmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien< 
Telefonas Lackawanna 4-2180

156

J01VAS STOKES 
į i FOTOGRAFAS 

šiūomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Rrnnn, 
way, Chauncey 
9 t m n f / stotis 
Brooklyn, N. Y

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N..Y.

Telephone Stagg 2-7057

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio aeistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir £4^00 -ne I egzaminavimas

JONAS

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

STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telefonas: Stagg 2-9105 :

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

’ Brooklyn, N.' Y.
i X-Spindulių Diagnoza ‘ 

. t Gazo t Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakaro 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik nusitarus

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) ' •
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą. kabią
i Parsamdau automobilius1 vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem /reikalam.■. k ! ■) 1 ' A,
402 Metropolitan Ąvenue

■ i ’ .(’ArtKMarcy Avenue) .
I BROOKLYN, N. Y.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE
Brooklvn. M. ,Yn..

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Sergančių 
Chroniškos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Vyrą ir Moterą 
Ligos Gydomos

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

Odos Nušašeji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mčšlažar- 

. nės Ligos, Nervų
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku- 

KvSpuojamųjų Kanalu ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais. .

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

Priėtnama Kaina
* Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

231 Bedford. Avenue 

BROOKLYN, N. Y

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

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

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

ĮU




