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BEDARBE DIDĖJA; PRAGYVENIMAS BRANGSTA

NEW YORK. — Vyriau-
tros kėdę.

jieš-

EXTRA!
SAN JOSE, Cal.—10,000

Lapkričio

mui jisai rinko pinigus Vo-

Nori Apgaut Sovietus
BERLYNAS. — Vokieti-

Kapitalistinė spauda smar-

ponas Tyšliaiva paleido savo li kos doleriui atpigus/k Su-’

Kapitalistai Susitaiko
čiams už produktūs ’ dole-

ari jonų kilmės. Bet sužino-

CHICAGO, Ill. — Džiūrė 
nuteisė 199 metams kalėji-

mo
bili’-

bininkų judėjimą, o leido 
narchistams ir stambiajai 
žuazijai įsigalėti.

Bet vietoj toj padėtyje 
koti priežasties, ponai, socialis
tai bėdą suverčia ant moterų. 
Pirmu sykiu moterys balsavo 
ir, girdi, nubalsavo prieš respu
bliką! Tai tik ponų bandymas 
pateisinti savo priešdarbininkiš- 
ką politiką, ant kurios jie visą 
laiką kryžiavojo respubliką.

Metai XXIII, Dienraščio XV

Sovietų Sąjungą. Mums tuo

Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Antradienis Lapkričio (Nov.) 28, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c

testuoti. Policija padare

Ispanijos rinkimuose laimė
jo konservatoriai. Pamatinė 
priežastis: buržujų - socialistų 
koalicinė valdžia nuo pat respu- jęs 
u!Lk^..!si!t.0Jri™®.terori.z*I? d"' žmogžudžio, tūlo ' Michael 

|Lepas, dar tebejieškoma.

ROTTERDAM, Holandi- 
ja. — Nepriklausomos So
cialistų Partijos kalbėtojas 
tapo suareštuotas ir pa
trauktai teisman už “įžeidi-

Pilsudskio valdžia Varšavoje I dievo.” Tai ženklas re- 
užlaiko budeli vardu Marijaus- i akcijos augimo Holandijo- 
kas. Jam moka algos po 4,000 . J ° J
zlotų per mėnesį. Jo darbas: iš
kapoti galvas nuteistiems mir----------------------
tin. Eidamas prie darbo bu
delis apsivelka raudonu ploš- 
čium ir užsideda didelę plačią 
kepurę. Vienu užsimojimu kir
viu nukerta žmogui galvą!

Jo pusbrolis gyvena Lietuvo
je ir apie savo giminaitį budelį 
pasakoja sekamai :

“Prieš karą mudu gyvenome man tūlą Arthur Barty, ku- 
Lenkijoj Viškove. Jis ten lai-I ris hnvn kaltinamas užrau
kė karčiamą, o aš pas jį tarna
vau. Bjaurus buvo žmogus. 
Jei tik pamatydavo kokį šunį 
ar katiną, tuoj užmušdavo.”

BERLYN. .—
monarchist!! organas Geist < jU0S) £0 sėkmėje atlikta gau- 
von Potsdam” rašo, kad kiškas žv<risv 
monarchistai ; kaip troško, jJ W ’ -r 
taip ir trokštą sugrąžinimo

I'r

Pirmas Lietuvių
Darbininkų ‘Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Per paskutinius penkis me
tus Amerikos mainieriams al
gos tapo nukapotos ant £5 nuo
šimčių. Per tą patį laiką So
vietų Sąjungos mainieriams al
gos pakeltos visais 100 nuoš. 
Sovietų Sąjungoje 1928 .metais 
buvo 290,000 malnieriųM 1933 j 
metais jau buvo 550,000. Tuo 
tarpu Amerikoje nuo 1929 me
tų vienoj tik minkštosios ang
lies pramonėj išmesta iš darbo 
ant visados 160,000 mainierių.

Šitos skaitlinės aiškiai kalba 
už Sovietų Sąjunga. Ten visi 
mainieriai turi darbus ir dirba 
•po 6 valandas į dieną. Ameri
koje virš pusė mainierių vaikš
tinėja be darbo!

Suareštavo už “įžeidimą ' 
Dievo” ir Baus Kalėjimu

Nuteisė Žmogų 199 
Metam Kalėjimai!

ris buvo kaltinamas užmu
šime West Pullmano lietu
vio Teodoro Žutauto, kuris 
gyveno po num. 12017 Lowe 
Ave. žmogžudystė buvus I 
papildyta su tuo tikslu, kad 
atėmus iš Žautauto $4,000, 
kuriuos jis turėjęs pasidė- 

savo namuose. Kito

Francijos Darbininką 
Ir Parmeną Kova

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad lapkričio 26 d. visoj 
Francijoj buvo surengtos 
plačios darbininkų ir farme- 
rių demonstracijos. Far- 
meriai reikalauja ‘augštes- 
nių kainų už savo produk
tus, o darbininkai veda ko
vą prieš bedarbę ar už algų 
pakėlimą. Daugelyje vietų 
policija darė užpuolimus 
ant demonstrantų. ' b Šiose 
demonstracijose ypatingai 
kovingai pasirodė mainie- 
riai.

Na, tai pagaliaus išsispavie^ 
dojo pilsudskininkas poetas TysJ 
liava. Negalėjo visai tylėti; tu-\ 
rėjo vyras ką nors atsakyti į ' 
drg. Kapsuko klausimus apie jo 
misiją pas Lenkijos imperialis
tus.

Teko patirt, kad p. Tysliava 
buvo parašęs daug ilgesnę iš
pažintį, bet jo kolegos paėmė ir 
ilgą uodegą nukando. Jie jam 
pasakė: juo daugiau plepėsi, tuo 
daugiau išsiplepėsi.

Bet užtenka ir to, kas pasa
kyta. • Tysliava patvirtina vis
ką, ką jam d. Kapsukas užme
tė formoje klausimų. Jis ir 
Lenkijoj buvo, ir, kviestas ten 
buvo, ir draugavosi su lenkais
“poetais’*, ir užmiršo, iš kur pi- jos kapitalistai pareiškė, 
nigų gavo savo misijai ir tt. j kad jiems turinti Sovietų

- (Sąjunga atmokėti tą skirtu-
. Paėmęs “Vienybę“ redaguoti, mą, kuris pasidarė ?Ameri- 

ponas Tyšlialva paleido savo ii-- f
gą liežuvį prieš komunistus ir tartyje buvo pažymėta, kad 
Sovietų Sąjungą. . Mums tuo- g j ^okgs.. .
jaus atrodė, kad'tas paukštis i v id J V,
šmeižimu mūsų judėjimo bando/ciams uz P^duktŪS dole- 
pridengti s&vo nešvarius dar-] riais ir svarais, ir:t^ąip bu- 
bus. 
svietą.
pastebėjo d. Kapsukas, kad po
nas Tysliava Amerikoje virto 
baisiu patriotu. Jam prisimi- 

»inė to pono praeitis ir jo' negar
binga misija pas lenkus pilsud- 
skininkus.

Jis bandė užrėkti visą vo padaryta. Bet kuomet 
Bet štai iš Laisvės” (doleris atpigo, dabar vokie

čiai reikalauja, kad tą skir
tumą Sovietai atmokėtų, 
nors visa transakcija jau 
senai atlikta, dar Amerikos 
doleriui neatpigus.' Sovie
tų Užsienio Prekybos Ko
misariatas pareiškė, kad ne
bus skaitomasi, su. tokiais 
vokiečių reikalavimais.

Ponas Tysliava per savo 
‘Vienybę” bėdavoja, kad Kap
sukas su savo klausimais ban
dąs užmesti meškerę ir norįs, 
kad ant jos Tysliava kibtų. Bet, 
girdi, neklbsiu ir tiek, nes slie
kas ant kabliuko paduoda ne
skaniai. Vargšaą ir užkibo! 
Neiškentėjo. Ir štai d. Kapsukas/

EKSPERTAI PRIPAŽINO, KAD VALDŽIA ’’“h
7 sovietu biznioSUKLASTAVO PIUECIŲ SURAŠĄ '

* \'

surašą ir sudaryti naują.
Tuo būdu vifen tik iš šim- ‘ 

to baltveidžių į piliečių vėl 
bus renkama džiūrė. Todėl 
nėra abejonės,! kad jaunuo-1 
liai vėl bus nuteisti mirtini ' 

V ' . I

Vakar jau prasidėjo teis- . 
mas jaunuolio Pątersono. i ’ 
Tai jau trečiu įkartu jis bus ! 

su mikroskopų pagelba pri- teisiamas ir v^l laukia mir- 
pažino, kad kelių negrų var- ties nusprendžio. , Teisėjas 
dai įrašyti daug vėliau, ne- Callahan deda visas pastan
gų surašąs buvo sudarytas, gas, kad kųogreičiausiai 
Nepaisant to, teisėjas Cal- jaunuolius pasiuntus į elek- 
lahan atsisakė išmesti # tą

DECATUR, Ala. — Apsi
gynimo advokato Leibo
witz pareiškimas, kad Ala- 
bamos valdininkai tyčia su- 
klastavo piliečių surašą, iš 
kurio bus sudaroma džiūrė 
prieš Scottsboro jaunuolius, 
tapo patvirtintas. Iš New 
Yorko pakviesti ekspertai

BERLYN. — Vokietijos 
■ buržuazija labai susirūpi
nus, kad Amerikos pripaži
nimas Sovietų Sąjungos už
duos smūgį Vokietijos biz
niui su Sovietais. Numato-j 
ma, kad Sovietai perkels sa- 

ivo kai kuriuos užsakymus 
iš Vokietijos į Ameriką.

Ruby Bates Gyvybė 
Tebėra Pavojuje

DARBININKAI NUBALSAVO STRBKUOT, 
BET VADAI NEŠAUKIA JįJ j STREIKĄ

CHICAGO, ILL. — Trys 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos, kurios turi po 
kelis šimtus narių skerdyk
lose, nutarė šaukti darbinin
kų streiką. Darbininkai nu
balsavo referendumu strei
kuoti. Bet unijų yadąi tuo- 
jaus silsiūostė su Rbosevel- 
to valdžios “Darbo Tary
ba”, kuri įsakė palaukti su 
streiko paskelbimu. Iš Wa-

shingtbno praneša, kad uni
jų vadai jau davė prižadėji
mą streiko dar nešaukti.

Atrodo, kad gali kilti di
delė streikų audra tarpe 
Chicagos stokjardų darbi
ninkų. Ten - dirba. nemažai 
lietuvių. Chicagos draugai 
turėtų mestis į darbą, kad 
visus lietuvius įtraukus į 
kovą.

šia Scottsboro jaunuolių 
liudytoja Ruby Bates tebe
kovoja su mirčia ligoninė
je. Daktarai sako, kad pa
vojus dar nepraėjo. Abejo
jama, ar jinai galės liudyti 
už jaunuolius, kad ir čia ant 
vietos. Tai būtų didelis 
smūgis nekaltiems jaunuo
liams.

Nepavyko Inkriminuoti
Draugą.Popovu

BERLYN. — Reichstago 
gaisro byloj fašistai dėjo vi
sas pastangas, kad inkri
minuoti draugą ■ Popovą. 
Mat, pas jį rado du pakvi
tavimu, ant vieno pasirašo 
“Peter”, ant kito—“Bru
no.” Fašistai šaukė, jog tai

Kaip Reikia Kovoti Prieš Bedarbę?
Roosevelto valdžios propagandos agentai melavo, kuo- 

met sakė, kad iki rudens bus suteikta darbo del šešių ’ 
milionU bedarbiu r^'11 rmhnrm rlovnii mnkfiQ np. I _ _ . • . _ .

mato.
-Rooseveltas žadėjo pakelti darbininkams" algas, įve-, 

dant industrinius kodeksus po sparnais mėlyno aro — 
“NRA”. Dabar pasirodo, kad tikroji ;darbininko alga 
nuo kovo mėnesio sumažėjo ant virš vieno nuošimčio. ■

Oras pradeda atšalt. Naujos kančios milionams be
darbių.

Bedarbių Tarybos turi stoti į darbą ir užvesti kovą už 
bedarbių apdraudą.

Lietuviai bedarbiai ir bedarbės turi stoti į Bedarbių 
Tarybas ir jose vęikti be jokio atidėliojimo!

Komunistų Partija turi mestis darban bedarbių orga
nizavimui. Lietuviai'komunistai dabar privalo darbuo
tis su padvigubinta energija. Klasiniai sąmoningi lietu
viai darbininkai, stokite į Komunistų Partijos eiles. Be 
tvirtos revoliucinė^ politinės vadovybės nelaimėsime ko
vos prieš alkį. ;

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iii almėsite 
Pasauli!

AMERIKOS DARBO FEDERACIJA PRIPAŽĮSTA, KAD BEDARBIU ARMIJA VĖLPADIDĖJO PER SPALIU MENESĮ
Pragyvenimo Reikmenys, Ypatingai Maistas, Pakilo nuo 18 

iki 24 Nuošimčių Rooseveltui Užėmus Prezidento Vietą; 
“NRA” Atnešė Darbininkams Didesnį Vargą.
WASHINGTON. — “N- 

RA” (Nacionalio Atstatyme 
Akto) medaus mėnuo jau 
praėjo. Komunistų spau
dos nurodymai pasitvirti
na. štai savo raporte už 
spalių mėnesį net Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas ponas Green pripažį
sta, kad bedarbių armija 
vėl pradėjo augti, būtent, 
per spalių mėnesį paaugo 
ant 11,000—nuo 10,065,000 
pakilo iki 10,076,000. Tuo 
tarpu atsimename, kaip 
prezidentas Rooseveltas ža
dėjo darbo del šešių milionų 
bedarbių su rugsėjo mėne
siu!

Žinoma, reikia priminti, 
kad bedarbių yra daug 
daugiau, negu ponas Green 
paduoda. Tarnaudami Roo
sevelto valdžiai, Darbo. Fe
deracijos vadai tyčia ma
žina bedarbių skaičių. Pa-' 
vyzdžiui, šeši mėnesiai at
gal Industrinės Konferenci
jos Taryba pripažino, kad 
Amerikoje randasi 17,000,-

TOO bedarbių. O Green 
svirtino, kad bedarbių tėra 
13,000,000. Taip ir dabar 
yra keliais milionais dau
giau, negu Green pripažįs
ta. Jis pats pripažįsta, kad 
savo raporte vaduojasi vy
kiausia valdžios paduoto
mis skaitlinėmis.

Komunistų spauda sakė, 
kad Roosevelto valdžia ne- 

■ r 

pakėlė darbininkams algų, 
bet jas f ak tinai nukapojo, 
imant algas ryšyje su pra
gyvenimu. Dabar tą pripa
žįsta ir ponas Green. Savo 
raporte sako: “Individualio 
darbininko tikros įplaukos 
(tikroji alga) dar tebestovi 
ant 1.1 nuoš. žemiau, kaip 
buvo kovo mėnesį.” Tas 
reiškia, kad "Green ir kiti 
vadai apgaudinėjo darbinin
kus, kuomet sakė, kad “NR- , 
A” pagelbėjo darbininkams.

Nuo kovo mėnesio iki šiai 
dienai maisto kainos pakilo 
nuo 18 iki 24 nuoš. Taip 
pat pabrango kitos gyveni
mo reikmenys.

Tų šešių milionų darbų niekas ne-! tug pinigus delei nupirki. 
: mo medžiagos reichstago 
padegimui. . Bet ’ teisme ! 
drg. Popov įrodė, kad tiel 
pakvitavimai yra nuo Bul-| užpuolė kalėjimą, iš- 
garijos Komunistų Parti- j v^^o Jack Holmes ir Tho- 
jos, kurios nelegaliam veiki-1 ma^ Thurmond, sumušė ir • •• *• • i • • f ’ vyti 11/-/A i nnon rrrUvno

; BERLYN.—Nusižudė .zy- 
WARM;SPRINGS, Ga. — mUs Vokietijos, chirurgas 

Čionai pas Rooseveltą pri- Meyer. Tai buvo atkaklus 
buvo; NRA administrate- fašistas ir manė, kad jis yra

M. » M. ■ Mt «A , >

ari jonų kilmės. Bet sužino- 
kompamjos jQ, jjSi ištikrųjų/yra žy- 

automobilium.. Tuo jų kilmės. Delei to ir nųsi- 
nrdna nėra nrinuži- yL_ -i-

rius ponas Johilšon ir pri
buvo Fordo 
darbo t ;
tarpų Fordas nėj/a pripaži
nęs N RA. Matote, kaip 
buržujai silsi taiko.

žudė.

“Duokite Mums Imperato
rių”, Šaukia Monarchistai

su savo meškere išvilko Tyslia- 
vą aikštėn ir parodė visam gaisras, 
svietui, jog tai yra pijdsudski> 
nė lydeka!

GAISRAS TEATRE
MEXICO, D. F 

ričio 26 d. čionai teatre kilo
Viena, moteriškė 

sudegė, o keturiolika iš pu
blikos sunkiai sužeista.

Lapk-

t

■ i

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS 
JAUNUOLIS

CHICAGO, 111/ -CHICAGO, Ill/ — Lietu
vis'^ jaunuolis , kazimieras 
Olševskis, 15 metų amžiauę, 
važiavo įsikib’ęs į trokąrir 
tapo užmuštas. Jis gyveno 
po num. 2850 W. 40th St.

Bostone Demonstracija 
Prieš Hitlerininkus

BOSTON.
26 d. čionai buvo surengta

Z

darbininkų demonstracija
prieš Vokietijos hitlerinin
kų terorą. Mat, čionai tū- 

profesorius, Hitlerio

nusivilkę į kitą pusę gatvės 
ties kalėjimu pakorė juos 
ant medžio šakos. Jie pri
sipažino, kad 9 d. lapkričio Jas 
pavogė 22 metų Broke L. agentas, bandė duoti pre- 
Hart, turčiaus sūnų, jie jį [lekciją Fordo svetainėj. \ 
nužudą ir įmetė į vandenį. Darbininkai susirinko pro- 
Kapitalistinė spauda smar- testuoti. Policija padarė 

□ ■ kiaĖ ve^ agitaciją prieš yžpuolimą ant demonstran
tų. . Demonstracijoj dalyyą- 

, vo apie penki tūkstančiai, 
i darbininku. • - .

, ' = ‘ -------------------- -------------- ----- •

valanda to troškimo išsipil
dymui. Todėl i laikraštiš 
šaukia į Hitlerį: “Duok 
mums mūšų imperatorių ir 
būk mūsų imperatorišku 
premjeru.”

, BI *v j- *v jr •I i- Let JI LJ JLI LIUąbLcl bLĮUI piliulių

[ Nusižudė 18v Kvailystes ; monarchijoM Dabar atėjus Vyskupas Prakeikė
I Ti T "X7’*XT XT- - A. J * ym 1 "v* 4-z-\ 4- -v* 1 r n wi zx • JR I I ■ I ■ ' .* Save Kunigus - Atsidaro tlovdando

^ERLYN. -r- Hitlerio i 
valdžia pradėjo žygius del 
“ s u v i e nijimo . krikščionių 
bažnyčios.” Labai daug

1 proteštonų kunigų tam 
ARABAI ŠAUKIA GENE- priešingi. Bet proteštonų 

RALĮ STREIKĄ- ivyskūpąs Ludwig Muller,’ 
i kuris galvą guldo už f ašis-.

- Palos- tus, pareiškė, kad tie, kurie;

Darbininkų Mokykla
r y

CLEVELAND, O.—Gruo
džio 4 d. atsidarys Cleve
land© darbininkų mokykla. 
Bus duodama 29 kursai. 
Manoma, kad ją lankys apie 
keturi šimtai darbininkų. 
Lietuviai darbininkai irJERUSALEM, 

tinos Arabų Pildomasar Ko- yra priešingi Hitlerio žy- į darbininkės raginami mo- 
mitetas paskelbė visuotiną giams, “yra kriminalistai”;^^ visais būdais remti, 
dviejų dienų streiką. Arą- ir “triukšmininkai”. Jis sa- Mokykla vyks po num. 1524 
bai protestuoja prieš suarė- ko: “Kartu su Hitleriu mes Prospect Ave. 
štavimą jų; nacionalistinio pabudavosime naują vokie- ================= 
judėjimo vadų

.V

(Daugiau žinių 5 pusi)Čių bažnyčią.”
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Drg. Litvinovas Išvyko
Pareitą šeštadienį d. Litvinovas apleido Ameriką. Per 

tą porą savaičių jo buvimo šitoj šalyj jis atliko daug di
delių darbų naudai Sovietų Sąjungos. Jo misija buvo 
sunki. Jis dirbo tarpe priešingą nuo jo pasaulį (SSSR) , 
atstovaujančių žmonių. Todėl jis visur, kalbėdamas vie
šai, turėjo diplomatiškai kalbėti; atsargiai kalbėti, kad 
nesugadinus dalyko. Jam prisiėjo panaudoti ; kompli- 
meritai vieham ir antram kapitalistinės valstybės atsto
vui/ kurie, tenka - priminti, apipylė jį komplimentais ne 
mažiau, bet daugiau. • Aišku, iki gyvuos dvi sistemos— 
socialistinė ir kapitalistinė—ir socialistinei sistemai rei
kės palaikyti ryšius su buržuaziniais diplomatais, turės, 
būti naudojama ir “diplomatinė kalba.” <

j Bet vienas dalykas reikia pažymėti: Sovietų Sąjungos 
prestyžas kyla ir kils su kiekviena diena, o kapitalistinio 
pasaulio prestyžas puola ir puls. Litvinovo Washingto
ne ir New Yorke priėmimas 1933 metais griežtai ski
riasi nuo to, kokį jis būtų gavęs, sakysim, 1920 arba 1921, 
arba net ir 1927 metais.

Drg. Litvinovas, tačiaus, Veikdamas su buržuaziniais 
diplomatais, apsuptas kapitalo šalies atstovų-valdytojų, 
visur mokėjo išlaikyti tuos principus, kuriais remiasi 
Sovietų Sąjunga. Jo kalba, sakyta lapkričio 24 dieną, 
New Yorke, tatai gerai paliudija.

Jis pažymėjo, jog įrąs kapitalistinis pasaulis šuoliais 
rengiasi prie naujo imperialistinio karo ir griebiasi vi
duramžių priemonių (Vokietijoj hitleriečiai) ir teorijų 
koVai prieš kitas tautas, skelbiant, kad tam tikra rasė 
arba tauta yra parinktoji tauta ir jinai todėl turinti val
dytį naikinant kitas.

Sovietų Sąjunga, sakė Litvinovas, paremta visai prie
šingais principais ir joje tautinis klausimas išrištas taip, 
kalį) niekur kitur: kiekviena tauta ir tautelė (jų viso yra 
182) turi pilnutėlę laisvę ir lygybę visame kame. Aš ‘iš-1 
šaukiu’ bile vieną, sakė Litvinovas, parodyti bent vieną 
laikraštį arba mokyklom knyg^ arba bile leidinį, spaus
dintą ir platinamą feo^ietų Sąjungoj, kuriame būtų ke
liama neapykanta ir prietartis prieš kitas tautas, bei 
stojantį už pagrobimą kurios nors kitos šalies teritorijų. 
To nerasite. To nebėra ir nebus.

Tai tiesa! Sovietų Sąjunga, kaipo darbininkų šalis, 
jinąi neturėjo ir neturi jokių imperialistinių siekimų, jo
kių; pavergimo kitų tautų tikslų. Josios uždavinys: sta
tybas socializmo savo šalyj. Podraug, Sovietų Sąjungos 
proletariatas visais būdais remia ir rems kitų kraštų 
darbininkus, pastarųjų kovoje prieš jų išnaudotojus.

Gi mūsų uždavinys: organizuotis ir kovoti prieš nau
jai Puošiamą imperialistinį karą ir ginti linkui socializmo 
kelyje atsistojusią vienintelę darbininkų respubliką — 
Sovietų Sąjungą. '

Scottsboro berniukų pusėje.
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, kuris veda šitą o ^kuomet norima pritaiky- 

bylą, kreipiasi į visus darbininkus, prašydamas paramos. !tį organizaciją prie savęs o 
Jam ’stoka pinigų vesti bylą.' Reikia samdyti advokatai, ne save prie organizacijos, 
reikia apmokėti jų kelionės lėšos; susidaro visa eilė ki- tuomet prasideda reikalavi- 
tokių išlaidų. , mas visokių teisių, kurių

Šis atsiliepimas del pinigų nėra tiktai šiaip sau atsilįe- niekas nebando ir nebandė 
prmas, bet degąs reikalas. Kova už laisvę Scottsboro; atimti ir kritika tokio 
berniukų, yra kova prieš persekiojimą visų negrų. Ko- draugo pavirsta j “kritiką”, 
va prieš persekiojimą negrų masių—kova už visos dar- . , .
bininkų klasės interesus. Į Mes visuomet stojame už

Aukos reikia siųsti sekamu antrašu:. International ’ savlkritiką mūsų veikimo, 
Labor Defense, 80 E. 11th St., New York City, N. Y. konstruktyvę kriti-

Be to, darbininkų organizacijos privalo ruošti pro tęs- ku^ prisidėtų prie bu
tų mitingus ir demonstracijas, reikalaujant laisvės ne- pavPpmo masU revoliucinio 
kaltiem Scottsboro berniukams, kuriuos valdančioji kla- judėjimo ir tą visuomet rei- 

z * •' ... . įkįa pracleti nuo savęs. Taip
._____ _  Komunistų Partija daro. Gi

mes iki šiol, su mažom iš- 
[ipatim, dar vis prisibijome 

J prisiartinti prie “veidro- 
rie stojo ūž žurnalą, gal pasikalbėti su

QQviin tuomet jūsų kritika būtų 
nusveriamojon pusėn—ne
leisti žurnalą. Nieko nesa
kėte, reiškia; > sutikote su 
tais, kurie rašė ir kalbėjo 
už žurnalą. O dabar jau 
negeras žurnalas. * y 

į Sakote: “Man rodos, kad 
šiuo laiku kaip*ALDLD su
važiavimas, taip mūsų va- 

jdovatijanti draugai, pražiū- 
' re j o vieną labai svarbų 
klausimą, tai, savaitraščio, 
klausimą.” Prie šių žodžių 
nieko negalima būtų sakyti, 
jei vietoj “pražiūrėjo” bū
tų “pražiūrėjome”, bet da
bar ve kaip išeina: aš tei
singas, o jūs visi klaidingi, 

Isėdžiu kur tai augštame

Jam ‘stoka pinigų vesti bylų.* Reikia samdyti advokatai ne save prie organizacijjos,.

tokių išlaidų.

sė pasirįžo sunaikinti.

"Gal... Man Rodos”
. I . I

Kuomet ALDLD iv LbsA
C. Komitetai paskelbė na
riams dėsnius ■ reikale suvie
nijimo tų dvięjų organiza
cijų, po kokio laiko rašyda
mas tuo klausimu “L.”, sto
jau už suvienijimą minimų 
organizacijų. Taip pat pada
riau pastabą delei mažo su-1 
sidomėjimo draugų ir drau
gių tuo klausimu, nes tik 
keli straipsniai tilpo spau
doj ir net iki šiol apart vie-I 
no-kito balso, (kas liečia! 
spaudos), nediskusuojama. 
Jau tuomet savo rašinėlyje 
nurodinėjau, kad dabar lai
kas diskusuot, ypač ragi
nau prie rašymo tuos ar 
tas, kurie priešingi vieny
bei ALDLD su LDSA. Ir pa i 
galiaus, kad dar daugiau nie^ be"n"drd“ne-
paskatinus reikšti savo nuo- į turfntig gu ALDlD ir t§mi- 
inonę per .spaudą,.padariau, • Sumanymai, diskusijos 
išvadą, kad nėra bolsęvikis-J negvarbU; bet tarimai pada.

mas visokių teisių, kurių

mį gyvūnėliai-bajtterijos ir 
veisiasi ant ’ jęs'' nįilionais 
labai greitai. Jos perdir
ba sveiką šviežią maistą į 
supuvusį, netikusį valgiui, 
ir net kenksmingą žmogaus 
sveikatai. Nekurios iš tų 
neįmatomų bakterijų auga, 
išsivysto į didesnius gyvū
nėlius, kuriuos mes jau ga
lime matyti savo akimis pa- 
vydale kirmėlaičių.

Apsauga Nuo Puvimo 
Bakterijų

Žinome* kad maisto grei
tas puvimas^ neša žmonėm 
nuostolį. Nors ir yra įvai
riausių chęmikalų bakteri- k0 šitoj sistemoj jau visi ' 
jų užmušimui,, b(et tie che- žmonės tik valkatomisiru.i, 
mikalai (užmuštų- ir žmogų, gaiės būti,—atsakė vienas 
jei jais apsaugotume mais- vaikas.

ŠYPSENOS
■ ' < . * I . . JI 1 >• I i 1 . 1«

t Atsakymas
Montrealo mieste buv.O . 

užduota vienoje mokykloje \ 
vaikams raštiškai atsakyti 
į klausimą: Ką veiksi, kaip 
užaugsi?

—Kaip aš užaugsiu, tai 
būsiu valkata, nes iki to lai-»

1

1

jų užmušimui,, btet tie che-

jei jais apsaugotume mais
tą. .favyzdin, Lietuvoj 
žmonės žiemos laiku sutai-,/jiiiuuca Zj-lchiuo icuiyu. .ouidi-

V. Lienius. įgydami mėsą vasarai, ją rp-

ĮDOMUMAI

Vlt

“Šventa”

Gelbėkit Scottsboro Berniukus!

kiną, prideda daugMdrus-Į, 
kos, salietros 
stiprių, dalinai bakterijas 
naikinančių daiktų. Nors

♦ Ponų Tarpe
Faksas—Mielasis priete-

Tos Pačios Bakterijos Nau- tokiu būdu mėsa galima il- 
dingos ir Kenksmingos
Nesenai rašiau “Laisvėj”

šiame skyriuje apie nema-

žmonės tokios mėsos kas- bus tavo? 
dien privalgytų, pavyzdin, 

i kaip Amerikoj, greit suga
dintų vidurius ir sirgtų nuo 
jos.

Scottsboro berniukai ir vėl baisiam pavojuj. Faktinai, 
šiuo tarpu jie randasi didesniam pavojuj, negu kada 
nors. .

Šiuos žodžius rašant, Decatur miestelyj; Alabamos val
stijoj, kuriame viešpatauja griežtas nusistatymas prieš 
negrus, teisiamas Heywood Patterson, kuris jau du kar
tu buvo nusmerktas mirti, bet kurį masių protestai vis 
pajėgė išgelbėti.

Teisėjas W. W. Callahan yra griežtai nusistatęs prieš 
kaltinamuosius ir jų gynėjus. Jo visa taktika panaši į 
teisėjo Thayer, kuris nusmerkė mirti nekaltus darbinin
kus'Sacco ir Vanzetti. Teisėjas Callahan pareiškė neįei
siąs* “eikvoti laiką”, bet imsiąs dalykus griežtai ir sku
biai. Pattersonas turi būti nusmerktas, teisėjo manymu, 
per tris dienas. Paskui kitas berniukas-^-taipgi ne il
giau, kaip tris dienas turi būti teisiamas, ir, t. t»

Šitokia teisėjo Callahan taktika aiškiai parodo* kas 
jam yra įsakyta ir ką jis mano daryti.

Tenka pridurti, kad pereitos savaitės pabaigoj, kuo
met buvo* iškeltas klausimas, kad kandidatų į džūryma- 
nuš sąrašas yra suklastuotas, kad jame įdėta keli vardai 
neįrų, net tie vardai parašyti jau po to, kuomet sąra
šas buvo pagamintas, teisėjas Callahan regimai šališkai 
ir be jokios gėdos tą dalyką nustūmė į šalį. Jis pareiš
kė, būk kaltinamųjų advokatai neturį užtenkamai įro
dymų tam. Gi įrodymai buvo, nes labai žymus eksper
tas mažinime rankos rašto buvo partrauktas iš New 
Yorko ir įrodė, kad tie negrų vardai buvo parašyti vėliau, 
negu kitų kandidatų vardai.

Taigi, šitokia išnaudotojų klasės pastatyto teisėjo tak
tika paroda visus mierius. Jų tikslas kuoveikiausiai ap
sidirbti su “nigeriais”, pasiunčiant juos ant kartuvių;

ka tylėti pirm, iki padaro
mas nuosprendis ,vienu bei 

j kitu klausimu, i o.. .paskui 
kritikuoti, ir - kaipo pavyz
džiui priminiau faktą, kad 
tūli draugai taip pasielgė. 
Suminėjau ir vardus.

Vienok d. X D. Sliekas 
kitaip supranta ir “L.” No. 
268 stato klausimą: “Bolše
vikiška, Ar ne?” Ten ban-i 
do sudaryti mintį, kad būk 
,kas nori uždrausti d. Slie
kui ką nors kritikuoti, at
imti tą- teisę. Paskui pa
brėžia, kad kritikuoti yra 
būtina ir pasivėlinęs sau tą 
teisę kritikuoja 'dar dau
giau. .

Tiesa, d. Sliekas pats ne
tikras, kas ir kaip bolševi
kiška, nes savo rašinyj tą 
pasako keliose vietose abe
jojančiai: “Gal 1 būt...”, 
“Man rodos...” Tad tenka 
paklausti, ar yra bolševikiš- 

, ką .jūsų išstojimas prieš 
lAPLA C. Komiteto pildy
mą suvažiavimo tarimus? 
Prieš ALDLD suvažiavimo 
nutarimą leisti''“Šviesą”, 
kuomet diskusijų laike* ne
radote tam nei - žodžio (prie 
to, nereikia. maišyti žurna
lą su brošiūra) ? '

Tokie ir panašūs išstoji
mai neva su “būtina” kriti
ka prieš suvažiavimo veik 
veinbalsius nutarimus, šia
me atsitikime gerus nutari
mus, drumsčia dalyką, sėja 
tam ? tikrą nepasitikėjimą 
mūšų organizacijoj. Prieš I 
suvažiavimus mūsų organi
zacijų per kelis mėnesius 
buvo iškelti visi klausimai 
svarstymui. Žurpalo klau
simus taipgi plačiai buvo 
diskusuojamas, to negalėjot 
nematyt;, pilna laisvė buvo 
nurodinėti visus “blogu
mus” ir kritikuoti tuos, ku-

ryti “man nepatinka visai”, 
neatatinka'“nęl skoniui, nei 
mūsų paproč/^his.” Taš ne
lemtas “aš”,:/man” taip ir 
kyšo visame rašiny j, viskas 
saikuojama egoizmo tfiiera 
—jeigu “man” nepatinka, 
tad ir tarimai suvažiavimų

J, - til Lib- I t '
ir Kliokiu Uiau> kiek'siąme name yra 

s šėpų? 1 ■ ;
Paksas—šešiolika.
Faksas—O ar nemanai, 

giau palaikyti nuo sugedi-1j T bus maža?
mo, tai yra nuo bakterijų j Paksas—Tai ką, ar tavo

nesenai rašiau uaisvej užpuolimo> bet reikia žinotJ drabužiai nesutilps?
. - , A~ i kad tie priemaišai, ypač sa-1 Faksas — Mano parėda-tomus gyvunelms-bakten- ^nkia gveikatai. Jei iams užteks vietos, bet kur
-i o o m rYxyrm 7 ~jas, kurios milionais gyve
na ant įvairių daiktų, ant 
maisto, ant augalų ir tt. 
Vienos iš tų bakterijų yra! 
naudingos, kitos kenksmin- ? - .
gos. 3°S’ J

Bet yr& bakterijų, kurios ; x (Bus daugiau) 
tuo pat kartu yra naudin-1------------ -
gos ir kenksmingos; tos pa-' Wall Stryt ir 
čios bakterijos neša gyve
nimui naudą ir nuostolį.

Puvimo Bakterijos
Ką reiškia daikto puvi

mas? Nieko kito, kaip tik 
bakterijų užpuolimą. Paim
kime maistą, ypač1 mėsą. 
Padėjus ją šiltoj vietoj, už 
dienos kitos ji pradės dvok-

Atsiimkite Galvą
Vienose komunistų pra

kalbose kokis tai patriotas 
metė į kalbėtoją kopūsto 
galvą. Kalbėtojas pakėlė 
kopūstą ir užklausė:

—Keno ta galva, prašau 
atsiimti.

NEW YORK. — Buržua
zinė. spauda sako, kad vi
sam Wall ' Strytyje tik 
trys bankai turi languose vietų? 
“Blue Eagle” ženklus. O 
tas “Blue Eagle” yra to pa
ties Wall Stryto padaras ir 

Čia mėsą užpuola neįmato- į įvestas bankierių naudai.

Prisimena Laikus
.. Caristinis generolas—Ką, 
(tu tbijaisi/ eiti į./demonstrar. 
cijas prieš pripažinimą So-

’ Jeigu taip būtų 
“šventa” Rusija, aš tau pa
rodyčiau.

Darbininkas
Rusija nukeliavo į “šventą” 
dangų.

Mokslinė vista išperi “moksliškus paukščius”.

, šių Dienų Arifmetika
Mokytoja—Kadangi tavo 

tėvas turėjo pamokėti ke
pykloje $2.00, grosernėjė 
$4.18 ir kriaučiui $7.19, tai 
kiek jis viso pamokėjo?

Vaikas—Nieko, nes jis du 
metai nedirba ir neturi pi 
nigų.

Mokykloje
Mokytoja—Ei, tu, Jonai, 

kodėl gandras stovi ant vie
nos kojos?

Vaikas (mąsto).
Mokytoja—Na?
Vaikas—Todėl, kad "jeigu 

ir kitą ' koją pakeltų, tai - 
; parpultų

Sūnau, kode?

,4i

Europos žęmląpiS'
1 Motina.—-

, ’ nęsimbkini geografijos?
Sūnus—Mokytojas , sakė, 

kad Europos žemlapis galį, 
pasikeisti bile dieną, tai kam e* 
dar ir mokytis, geriau pa
laukti.

♦ '

Mokykloje
Mokytoja, paaiškinus vai

kams apie labdarybę, klau
sia vieno vaiko:

—Na/ tu pasakyk, kaip 
tas žmogus vadinasi, kuris 
turi daug pinigų ir neduo
da labdarybės tikslams?

— Bahkierius, — apsakė 
vaikas

R. P.
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ko-

Moksliniai Raštai

Neapdarytos 20 centų.

Tai

kia

BEDFORD, MASS

dideji-

inte resingas

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

Knyga turi 224 
pereitą kara ir

jos
To-

Tai atsimi- 
patraukianti

apdarytos
25 centai.

taisy- 
lauko

m. nu-
m. tas

ser- 
gy- 

Lie-

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

O po fašis- 
okietijoj tautininkai pasta-

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

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

Dienraštis “Laisve” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Tirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nupiginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rimu ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamos knyg s yra išpardavimui:

Mašina Nutraukė abi 
Rankas

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

Tai atpasa- 
Belgijos, Francijos- 

buvo 50 centų.

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

Atsakymas j Draugišką Kriti
ką J. M. KarSoho, Lowell. 
Mass., Kuri Tilpo “Laisvės” 

No. 269

viena 
suži- 
kuni- 

Jos kai-

kuris
19§3, 84 

Lowell, Mass.

visam žemės ūkyj auga suirutė, 
šalies viduj ir su užsieniu toliau 
išvežimas nuo 334 mil. 1930
189 mil. 1932 m., o 1933

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

LIETUVOJE. Parašė M. Gromov.
Aprašo, kaip buvo imami naujokai j

iprisigėrus tvirto alučio, vi
sokios nelaimės atsitinka.

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

LAISVES KAĖftNYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tuk 10c. ’ ,

Partijos 
sun-

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

KARAS 
puslapius, 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai. - - - »

Knyga labai įdomi. Kaina
25 centai. •

"AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Meldcn, Kalvarijos ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 

' buvo 15 centų. Dabar 10c.

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai

ĮŽANGA Į POLITINE EKONOMIJA.
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams.

• ir todėl labai
$1.00. Dabar

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI, 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. 
Vokietijos fronte. 
Dabar tik

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

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

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

VALSTYBĖ
s geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 

ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

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

MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 
Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. 'Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar, 35 centai. Neapdarytos 25 centų

Parašė A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais.

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

tiktai 50 centų^

Draugas Karsonas kritikuo
ja mane už nukrypimą į de
šinįjį oportunizmą ir šoviniz- 

prisiųstT mušeikos iš kitur pa- mą. Tame ir yra visa bėda, 
darbinin- kad jūs nenorit leist kitam iš-

Todel darbinin- reikšti savo mintis, nors ir jos 
tie, j būtų naudingos judėjimui, ale 

nukrypėliu” ir

.Esamoji Lietuvoje Padėtis ir 
Komunistu Uždaviniai

1933 metais įvyko Lietuvos Komu
nistų Partijos Penktoji Konferencija. 
Buvo apsvarstyti šie klausimai: (1) Vi
dujinė ir tarptautinė padėtis ir mūsų 
uždaviniai; (2) darbas kaime; (3) apie 
prof-sąjungų darbą ir vadovavimą 
vai del dalinu reikalavimų.

Rezoliucijos labai svarbios, nes 
nušviečia tikrąją Lietuvoj padėtį,
del raginame mūsų skaitytojus jas ne 

> tiktai skaityti, bet studijuoti, kad tuo 
būdu geriau susipažinus su tikrąja pa
dėtimi Lietuvoj.—“L.” Red.

Vidujinė, ir Tarptautinė Padėtis ir Mūsų 
Uždaviniai

1. Jau n. o kelių metų pakilęs Lietuvoj 
krizis, kaip pasaulinio- krizio dalis, ne tik 
nesilpnėja, bet Vis labiau aštrėja. Krizis vis 
Jyškiau matosi visose šalies ūkio šakose. 
Pramonėse įmonių, gamyba menkėja ir toliau 
eina darbininkų atstatymas, šįmet, paly
ginus su pereitais metais, žymiai sumažėjo 
ir statyba. Bedarbių miestuose 1932-1933 
m. žiemą palyginus su 1931-1932 m. žiema, 
oficialiais daviniais, buvo beveik dvigubai

jaugiau. Kas del žemės ūkio, tai krizis te
nai toliau gilėja. Kainos žemės ūkio pro
duktams puola, rinka šalies viduj ir užsie- 
nyj siaurėja, kaimo ūkiai siaurina savo ga
mybą, mažina statybą, atstato darbininkus. 
Aplamai, 
Prekyba 
siaurėja; 
puolė iki
puolimas toliau eina: 1933 m. išvežimas var- 

^’giai sieks 50% 1930 m. išvežimo. Kaip ly
giai mažėja valstybės biudžeto pajamos. 
Aukso ir tvirtos, valiutos fondas per pas
kutinius kelis metus beveik pusiau sumažėjo, 
o skolos padidėja 35-40 mil. litų. Darbi
ninkų ir darbų valstiečių skurdas vis smar
kiau didėja.

2. Vis smarkiai didėja naudotojų ir fašis
tų valdžios puolimas ant darbininkų ir dar
bo valstiečių. Nuolat eina algų kapojimas: 
per paskutinius du metu visoj Lietuvoj mies- 
tuose -darbininkams algos sumažintos 30-

■^-50%, daugelyj vietų ir daugiau; kaime gi 
tik per paskutinius metus sumažinta beveik 

* pusiau; algų laiku nemokėjimas, masinis dar
bininkų atstatymas. Jei seniau vyrų darbas 
buvo keičiamas moterų darbu, tai dabar 
pradeda atstatinėti moteris. Fašistų gi val
džia nuolatiniu algų kapojimu valstybinių 
įmonių darbininkams ir valstybinių įstaigų 
tarnautojams (žemesniems valdininkams);

• savo įstatymais, padedančiais dvarininkams 
ir buožėms kapot algas kaimo darbininkam;

<savo įstatymais, dar labiau varžančiais dar
bininkus, bloginimu socialio draudimo ir t.t., 
—tik skatina naudotojus imtis dar smarkes
nio puolimo ant darbininkų, ir dar daugiau 
sunkenybių užversti ant darbininkų ir že
mesnių tarnautojų sprando. Kad dar labiau 
suvaržyt darbo žmones ir papigint darbo 
jėgą, kad dar geriau pasirengt karui, fašistų 
valdžia hitlerininkų pavyzdžiu kelia klausi
mą apie militarizuotos- “darbo armijos” įve
dimą, kur darbininkai ir darbo valstiečiai 
be jokios algos tik už buizą dirbtų priversti
nuos darbuos, sutvarkytos katargos 
klėmis (karinė disciplina, tam tikri 
teismai).

3. .Darbo žmonių vargo ir skurdo
^.mas nęša su savim jų perkamos galios ma

žėjimą, kas savo keliu dar labiau didina 
ekonominį krizį. Krizis Lietuvoje didėja ir 1 
del vidujinių priežasčių ir del krizio augimo

^kitose bufžilAzihėše vatlstyVėse. Užsienis vis 
mažiąų perka Lietuvos produktų (žaliavos j 

*jr pusiau žaliavos). Fašistų mestas obalsis: ;
“viską jpatys šau gaminkim” neduoda ir -ne- I 
gal duot feikalingų pasekmių. Lietuva be 
išvežlhio negal apsieit, o jei Lietuva kitur. 
nepirks,: tai1 ir iš Lietuvos kiti nepirks. Nau- 
jiĮ gi jmonių statymas (cukraus, kaliošų ir 
pan.) faktinai nekelia Lietuvos 'pramonės, 
nes greta vienų įmonių kūrimo eina kitų 
jmonių darbų siaurėjimas. Be to, tie fabri
kai, kuritfos kuria, kaip ana kaliošų, tur ir 
karinio pobūdžio ( juos taip ir stato, kad ka
ro metu būtų galima išnaudot juos karo rei- 

•kalams).
4. Greta krizio augimo ir naudotojų puo

limo ant darbo žmonių eina ir fašistinė* re-
•h , akcijos šėlimas. Areštai, teismai, politinių 

kalini!/ varžymas, vis naujų reakcinių įsta
tymų leidimas, tai nuolatinis šios dienos ap
sireiškimas. Darbininkų organizacijų lais
vė vis labiau varžoma. 1931 ir 1932 m. su

socialfašistų-^ągelba buvo likviduotos visos 

 

viešos kairiosiosĄprofsąjungos.

tinio perversmo
ftė klausimą, kad ir Lietuvoj imtis tų.priemo

nių tvirtint fašistinę diktatūrą, kurių imasi 
Hitleris Vokietijoj. Fašistų valdžia ruošia
si dar smarkiau fašistinę reakciją kelt, kad 
smetoninę Lietuvą pakeist j hitlsriniai-sme- 
toninę. Projektas įvest “darbo armiją”—tai 
ir bus.viena aiškesnių hitlerinių priemonių 
nukreiptų Lietuvoj prieš darbo žmones.

5. Buržuazija negalėdama išeit iš krizio 
vis didesniu darbininkų smaugimo keliu, vis 
daugiau vilties deda į karą, kad jo pagelba 
išeit iš krizio. Karo pavojus niekados taip 
aštriai nestovėjo, kaip dabar jis stovi. „Po 
Hitlerio atėjimo į valdžią, kada Hitleriui pa
rūpo paimt į savo rankas karo provokavi

mo prieš SSRS vairą, Lietuvos fašistų val
džia pasisuko į Vokietijos pusę. Vokietija 
savo keliu daro į Lietuvą ir ekonominį spau
dimą. Vienok seni prieštaravimai tarp Vo
kietijos ir Lietuvos nenyksta, o paskutiniu 
metu jie vėl aštrėja. Vokietijai rūpi ne tik 
išnaudot Lietuvą karui prieš SSRS, bet tai
pogi pagrobt Klaipėdos kraštą, o pačią Lie
tuvą, kaip ir visą Pabalti ją, paimt savo pri- 
klausomybėn. Lenkijai, kaip ir Vokietijai, 
irgi rūpi tuo ar kitu būdu pagrobt Lietuvą, 
kad šiisisti print karui prieš SSRS. Mūsų 
pareiga kelt aikštėn pardavingą Lietuvos 
fašistų politiką, nukreiptą prieš Lietuvos 
liaudį ir prieš Sovietų Sąjungą ir kartu pa
dedančią Vokietijai pagrobt Lietuvą. Pas
kutiniu gi metu vėl smarkiai paaštrėjo pro
vokacinės Japonijos priemonės suprovokavi- 
mui karo prieš SSRS. Japonijai jau arti
miausiu metu rūpi karo sukurstymas, todėl 
kova prieš imperialistų ruošiamą karą tu r 
būt dar labiau aštrinama.

6. Darbininkų kova, kaip ir paskutinis 
CK plenumas pripažino, per paskutinius du,

• tris metus padidėjo, ir vis didėja. Darbi
ninkai, ypatingai statybos darbininkai, daž
niau skelbia streikus,. kad atremt naudotojų 
puolimus, stato savo reikalavimus, kad ko
voj pagerint savo vis sunkėjančią padėtį, 
ir ne vieną kartą jau išlupo iš naudotojų 
nasrų savo reikalavimus. Darbininkų strei
kų skaičius kasmet didėja. Streikų skai
čius, kuriems vadovauja mūsų partija, irgi 
didėja. Darbininkai ir bedarbiai išeina į 
gatves, kad viešai pareikšt savo reikalavi
mus. Darbininkuose auga kairėjimas *ir 
simpatijos komunistams (rinkimai į ligoniu 
kasą 1931 ir 1932 m., mitingai įmonėse, 1 
gegužės ir 7 lapkričio streikai ir tt.).- Kas 
del valstiečių judėjimo, tai ten matosi dar 
didelis atsilikimas, bet jau kaikurie to ju
dėjimo pradai yra, ką pažymėjo ir paskuti
nis LKP CK plenumas. Po plenumo tas ju
dėjimas šiek tiek padidėjo.

7. KIPK XII plenumas pasakė, kad kapi
talistinio pasaulio puvimas vis didėja ir da
linė kapitalizmo stabilizacija jau pasibaigė. 
XII plenumo tarimų teisingumą patvirtina 
visi įvykiai. Mes vis aiškiau žengiam į nau
jų revoliucijų ir karų turą (Sovietai Chi- 
nijoj; revoliucija Ispanijoj; revoliucija Ku
boj ; revoliucinio judėjimo pakilimas ir vals
tiečių sukilimai Indijoj ir kitose kolonijose: 
platūs valstiečių judėjimai Lenkijoj; suki- 
limaį Anglios ir Holandijos laivynuose; su
kilimai Pietų Amerikoj; karas Tolimuose 
Rytuose—Japonija prieš Chlniją; Komin- 
tango Chinijos karas prieš sovietinę Chiniją; 
aštrėjimas, prieštaravimų tarp imperialistų 
Chinijoj ir Didžiajam vandenyne (okeane); 
karai Pietų Amerikoj; muitų karai tarp im* 
perialisįtinių valstybių; vis tolimesnis santi- 
kių aštrėjimas tarp imperialistų, vis smar
kesnis imperialistinių valstybių ruošimas į 
karą prieš Sovietų Sąjungą ir vis aiškesnis 
jo provokavimas, kad to karo pagelba išeit 
iš krizio; tolimesnis krizio gilėjimas visam 
buržuaziniam pasaulyj, tolimesnis bedarbių 
skaičiaus augimas ir darbo masių skurdo 
didėjimas visose buržuazinėse valstybėse; 
augimas nępasitenkinimo darbo masėse del 
vis sunkesnės savo padėties, streikų ir kitų 
darbininkų išstojimų didėjimas ir .t.t.). Tuo 
pat metų eiha Sovietu Sąjungos stiprėjimas, 
jos’ gamybos augimas, vis naujų milžiniškų 
įmonių statyba, dideli kolektyvizacijos pasi
sekimai (didelė dauguma valstiečių jau įsto
jo į kolchozus, kelia savo ūkį ir eina prie 
to, kad visi kolchozninkai liktų pasiturin
čiais). Viena pasaulio dalis (kapitalistinė) 
pūva, kirmija; kita (sovietinė) auga stiprė
ja. Mes turim • priskubint buržuazinės Lie
tuvos sugriovimą. /

(Daugiau bus)

Brolis Brolį Peršovė
Lingių - Padvarninkai, 

Skaudvilės valse.—Lapkri
čio 1 d. rasta ant kelio su
šaudytas vos gyvas Anta
nas Pocius. Pradėjus tei
rautis, kas jį nušovė, jis 
pasisakė, kad jam parei
nant vakare iš darbo 10 
vai., jo brolis Juozas pasiti
ko ir dviem šūviais peršo
vė. Manydamas, kad brolį 
nušovęs, paliko jį lauke, 
kur nelaimingasis išgulėjo 
per naktį, iki ryte tapo 
atrastas. Juozas norėjęs 
nušaut del to, kad jam rei
kėję sumokėti dalies broliui? 
1,800 litų, nes peršautasis 
rengėsi apsivesti. Antanas 
tų pačių dienų mirė, o šovi- 
kas areštuotas.

Cigoniškio vienkiemyj, 
Joniškio vai., Kazį Jokūbai
tį iš E^oškų kaimo patiko 
baisi nelaimė: kuliant pas 
Povilų Joniškį, mašina nu
traukė. abi rankas. Nelai
mingasis paliko dideliam 
varge žmona ir penkis ma
žus vaikučius.

Ta nelaimė atsitiko per 
neatsargumų ir girtuoklia
vimų, nes čia toks jau dur
nas paprotys, kad kūlimui 
visi nori macnesnio alaus. 
Jei kurie alaus neduoda ar
ba kurio alus nemaenus, tai 
ta žmogų paverčia į juokus
ir Ritięms metams? negau- mas del nepanešamų gyve 
na kūlimui talkininkų. O nimo aplinkybių.

Lietuvoje Yra 72,000 
Džiova Sergančių

Nesenai Lietuvoj įvyko 
IX-tas Kovai su Tuberku- 
liozu Draugijos suvažiavi
mas. * Kalbant apie tuber- 
kuliozų (džiovų) * daktaras 
K. Grinius patiekė liūdnų 
faktų apie džiovos išsipla- 
tinimų po visų Lietuva. Su
lig jo surinktas žinias, da
bartiniu laiku visoju Lietu
voj džiova serga nemažiau 
72 tūkstančių žmonių.

Kauno mieste džiova 
ga šeši nuošimčiai visų 
ventojų; paėmus visoj
tuvoj, kiek yra užregistruo
ta, džiova sergančių skaičius 
sudarys ne mažiau 3 nuoš. 
Gi kituose vakarų Europos 
kraštuose normalus džiova 
sergančių procentas siekia 
IV2 nuoš. i
: Bet reikia žinoti, kad 
daugelis žmonių Lietuvos 
kaimuose džiova sergančių 
ir mirštančių džiova nepa
puola į oficiales statistikas. 
Ypač mažų vaikų, sergan
čių džiova, daugelis nepa
tenka į džiovininkų sųraša.

Kaip parodo dr. Griniaus 
raportas, tai kas metai 
džiova susirgimų skaitlius 
eina didyn. Gi džiovos^prie- 
žastis yra ne kas kitas, kaip 1 
skurdas, nuolatinis nedaval- 
gymas ir abelnas suvargi-

Norwoods Darbininkai 
Reikalauja Išvyti 

Policija
NORWOOD, MASS. — Odos 

darbininkų ir darbininkių 
streiko lauke yra apie 600. 
Jie laikosi gerai, kaip vienas. 
Darbininkai streikuoja įvairių 
tautų, tikėjimų ir politinių 
partijų. Tačiaus visi gerai lai
kosi streiko lauke, nes visiem 
yra vienodas reikalas pagerin
ti savo būvį.

Policija jau negalėjo nuga-: 
lėti darbininkus, tai pasikvie
tė talkos net iš kitur. Tie

niame pikietavimQ. Taip mes 
galėsime laimėti streiką.

'. 111 Strėikietyš. ’

Nuo Red.—Sykiu prisiųstus 
pranešimus apie vakarienę, 
apleidome, nes pervėlai pri
siųsta. Apie parengimus rei- 

visuomet laiku prisiųsti.

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Pąrašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy-Į 
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c;

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

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

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

deda kompanijoms 
kus daužyti, 
kai, kurie streikuoja ir 1 
kurie dirba; turi kelti protes-jtuoj apšaukiat “oportunistu, 
tus ir reikalauti, kad miesto! “šovinistu,” 
valdžia pašalintų mušeikas,Ida kitokiu.'
kurie čia prisiųsti iš kitur. | Gal aš kalbant ir nukryps- 
Protestus reikia siųsti miesto!tu nuo tiesiojo kelio, kadangi 
selektmanams. • aš dar nesu Komunistų Par-

Lapkričio 22 dieną likosi tijos nariu, tai aš dar nežinau 
areštuota keturios darbinin,- 
kės: Vasiliunienė, Grigunienė, 
Budrevičienė ir Samsonienė. 
Jas kaltina neva už streiklau- 
žės apdaužymą ir suknelės su
draskymą. &

Kapitalistinė spauda rašė.
kad. tai moteriškei “norėta” sirinkimą organizavimui “Par
duoti “sun bath.” Vienok dar- bininkų Centro Kliubo, 
bininkės , jau paleistos. Už įvyko lapk. 5 d., 
Vasiliunienę padėta 500 dol. Middlesex St.
kaucijos, O už kitas tris drau- . Aš irgi nuvykau įstoti į 
ges tik po 100 dol.

Jaunimas veikia gerai.
pikiete dainuoja “On The 
Picket Line” ir kitas revoliu
cines dainas. Policija bandė 
sulaikyti augštesnių mokyklų 
studentus nuo dainavimo ir 
ėjimo į pikieto eiles. Tačiaus 
jie pasakė, kad mus niekas 
negalės sulaikyti. Jie sako, 
kad mes turime su savo tė
vais ir kaimynais kovoti už 
kąsnį (duonos. . . ,

Tad visi darbininkai, kurie 
tik galite, dalyvaukite masi-

i tikrųjų Komunistų 
principų. Esu prasto, 
kaus darbo darbininkas ir ne
turiu tiek laiko lavintis ir ne
galiu taip iškalbėt, kaip drau
gas visai nedirbdamas.

. Paimkim kad ir pereitą su-

naujai organizuojamą kliubą. 
Jie Po atidarymo susirinkimo •• ir 

jūsų, drg. Karsono, paaiškini
mo, kad čia organizuojasi 4 
naujas kliubas, aš paprašiau 
balso ir pirmininkas man pa
vėlino. Tuomet aš daviau 
patarimą, .kad mums būtų 
daug lengviau veikti ir daug 
daugiau narių gautume, jei < 
išsiimtume charterį ir pava
dintume kliubą taip kokiu 
“populiariu,” p a traukiančiu 
vardu. Sakiau, kad reikia

(Tąsa 5-tam pusi.)

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

"ii ~ KURŠĖNŲ STUDENTAS ..... ...... .------
Vieną dieną mergina numirė kalėjimo 

kamaraitėje. Jie nepaėmė jos kūną tuo
jau. Jie, kokiu tai durnu išrokavimu ar 
Jyčia, įnešė numirėlės kūną į mano kama
raitę. Kada jie įnešė ją į vidų, aš maniau, 
ji buvo mieganti. Nakties laiku aš pabu
dau ir nuėjau į jos lovą, norėdama pasikal
bėti su ja. Aš biskutį pajudinau ją, o pas
kiau daugiau ir suradau, jog ji jau nekvė
puoja; paėmiau jai už galvos—šalta. Tai 
ir sužinojau, kad ji yra numirusi.

Aš ėmiau isteriškai rėkti; sargybininkai 
atbėgo prie mano kamaraitės. Aš norėjau 
išeiti lauk; draskiau geležines grotas. Jie 
išnešė numirusią merginą lauk, bet aš bu-* 
vau išsigandusi ir dar vis rėkiau. Bet jie 
neleido mane išeiti lauk. Aš nemaniau iš
eiti iš čia su sveiku protu. Aštuoni mėne
siai .kalėjimo man buvo lyg 8 metai. Išei
nant iš tos bjaurios vietos, jie davė man

Kriminalystes, Kurios Negali Būt 
Socialistinėj Sistemoj

pirkt. j r : ri • t : ’ : r • : : t • t • - :
Kode! Sovietų Sąjungoj 

žmogyagių nėra? Todėl, ^ad 
ten turčių-milionierių nėra; 
todėl, kad ten nėra iš ko at
imt tuos šimtus tūkstančių 
rublių. Ten, nėra tokių para
zitų, kurie minias išnaudotų ir tainėje, *205 Main St. Pradžia 7 vai. 
sau milionus dolerių krautusi. i vakare. Kviečia visus atsilankyti. 
Ir štai darbininkų valdokoj! kalb's įohnny Orman- iš Brookly- 
šalyj, socialistinėj tvarkoj, nė
ra pagrindo vienai iš žiaurių 
piktadarysčių — griebimui ir 
žudymui žmonai del dolerių.

Ne tik šitos, bet ir visos ki
tos piktadarybės išnyks prie 
socialistinės tvarkos. Kapita-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GARDEN, MASS.
ALDLD kp. turės prakalbas pėt- 

nyčioj, 1 d. gruodžio, Lietuvių sve-

(281-282)

ELIZABETH, N« J.
Paremkite Lietuvių Brolių Drg-ją 
Trečiadienį, lapkr. (Nov.) 291 d., 

š. m. Lietuvių Brolių Draugija ren
gia puikų balių ir pasilinksmjnimp 
vakarą. Kiekvieno ir kiekvienos pa- 

listinė tvarka — pagrindas vi- i'eiga atsilankyti j šj parengimą— f 
šokioms kriminalvstėm • dirva ypač iš EIizabeth-port sekcijos, nes šokioms Krimmaiystem, dirva gi draugija remia darbininkišką ju- 
visokiem raketieriam, gengs- dėjimą. Daugelis iš jū draugijos 
teriam, ko negali būt naujoj I narių yra “Laisvės” skaitytojai it 
irvvpnimo' tvarkai nAremtoi ' rėmėjai’ tad vien iš to atžvilgiaėgyvenimo tvaikoj, paiemtoj, mes turgsinie <jraugiją paremti.

Šiame baliuje grieš visieips gerai 
žinoma orkestrą Antano Gurskio. 
Įžanga prieinama tik 25, centai ypa- 
tai. Tad visi ir visos nepamirški
te šį taip šaunų rengiamą vakarą.

Rengėjai.
; ; ; (281-282)

po- 
ir pameta 

Daugelis 
per 
ne- 
ru- 
ku- 

ir

Dar niekad pirmiau Ameri- liorius su vaisiais, atsirado po- 
koj nebuvo taip prasiplatinus ra nudriskusių negrų, sėdėjo 
ž m o gvagių (“kidnaperių”) prie sienos “giltas1” pilietis ir 
kriminalystė, kaip šiuo krizio kitokių paprasčiausių miesto 
laiku, ši kriminalystė ypač. gyventojų. Jie visi buvo de- 
baisi turčiam kapitalistam, j tektyvai —- slaptoji policija, 
nes ji ant jų labiausiai atsilie-fTurčius vietoj pinigų įvyniojo 
pia. Del to valdžia deda di- tokio didumo sukarpytų 
deles sumas pinigų gaudymui pierų; suvyniojo 
tų žmogvagių ir apsaugoji-Inurodyton vieton,
mui asmenų, kurie gauna grą- žmonių ėjo ten ir atgal 

Washingtone užlai- kėlės valandas, bet niekas 
iš gabiausių kreipė atydos į gniužtelį 

viršinin- dos popieros. Detektyvai, 
iririe taipgi slankiojo šian 

jis | ten, jau manė mest viską ir 
i eit sau. Bet štai, apie 3 vai. 

ryto, pasirodė jaunas vyras, 
einąs skersai gatvę. Jis būk 
tai netyčia užsistojo ant' pun
delio, paskui staptelėjo, pakė
lė, įsidėjo kišenėn ir įėjo į vie
no artimo namo skiepą. Čia 
iš visų pusių puolėsi tie api
plyšę “negrai,” tie “girti” ir 
kitokie,—apie tuzinas iš viso.

Suimtasis prisipažino," kad 
jis, būdamas 2 metų be darbo, 

kelis dolerius, kurių jau neturiu, o kur eiti bus pagriebtas ir nudėtas ta-!nor^jo išbandyt “štuką,” visai 
7 •’ ’ ■ ( gyvybei nemanydamas pagriebt ir nu-

gręsia pavojus. Tokius “nau
jokus” tarpe užsiėmikne tan
kiausiai slaptoji policija su
čiumpa.

Seniau už šituos prasikalti
mus Amerikoj lengvai baus
davo. Bet nuo pavogimo ir

sinimus. 
koma vienas 
slaptosios policijos 
kų, Mr. Hoover, kuris tik
darbuojasi toje srityje; 
duoda įsakymus, kur ir kaip 
gkudyti prasikaltusius žmog- 
vagius. '

“Kidnaperių” tarpe 
profesionalų tame amate, 
daugiau yra tokių, kurie,

yra 
bet
ne

gaudami darbo, negalėdami
teisingu keliu pasidaryt žmo
nišką gyvenimą, pabando sa
vo “giliukį,” parašo kokiam 
turčiui, kad jei neatneši to
kion ir tokion vieton pinigų,

dabar? Einu pas aktorką Mae West, kuri vo vaikas arba tavo 
lošė Paramount teatre. Aš skaičiau apie 
ją, kad ji niekuomet neatsisako nubiednė- 
jusiam žmogui pagelbėti. Kada ji išlipo iš 

pa-(automobiliaus, aš užkalbinau ją. Ji
! kvietė mane į persirengimo kambarį.

p

Taip, aš pasakiau jai savo istoriją.

šokioms Mminalystėm; dirva 
visokiem raketieriam, gengs-

ne ant pelno, o ant bendro, ! 
lygaus pasklaidymo gyvenimo 1 
reikmenų.

Valdžia Pardavinėja 
Užgrobtus Svaigalus

Š

par-

CLEVELAND, OHIO.
i ALDLD Corleto Kliubas rengbr 
į dviejų aktų ęlramą “Religijos Rete
žiai”. Perstatymas įvyks nedėlioję, 
gruodžio (Dec.) 3-čią, Lietuvių Sve
tainėje, 6835 Superior Ave., durys 
atdaros nuo 4-tos vai. po pietų, pra
džia 5-tą vai. vakare. LoŠ Corleto 
Jaunuolių Kliubb nariai; programoje 
bus keletą dainelių, ką atliks Corleto 
Jaunuolių Choras, po vadovyste 
Tellie Rolin; įžanga 25c ypatai. Po 
programo—šokiai prie geros orkes-j 
tros.

Kviečia visus atsilankyti
Rengimo Komitetas

(281-282)

New Yorko valdžia 
davinėja nuo |į)utlegeri 
imtus svaigalus ir- gauna 
po $16.10 už keisą. Už tuos 
svaigalus jau padarė $399,- 
846. Vadinasi, valdžia eina 
butlegerių rolę.

žudyt turčio vaikutį.
Pora savaičių atgal, vienas 

5th Avė. biznierius gavo pa
našų pirmesniam grasinantį 
laišką. Laiške grąsina nudė- 
jimu jo 5 metų vaikučio, jei 
jis neišmokės 10,000 dol. Pi- 

nužudymo pagarsėjusio laku- ' njgus liepia duot tarnaitei, kū
no vaikučio, tapo išleistas turi eit tokia ir tokia gatve 
specialis įstatymas, kuriuo re
miantis žmogvagiai eina 
lėjiman nuo 20 metų iki 
vos galvos. Bet ir didelė 
bauda nesumažino 

I

gystės epidemijos.

, (Tąsa)
Tai buvo darbAs prie karnivalo parodos. 
Ji žinojo žmogų, kuris davė man darbą už 
12 dlerių į savaitę; veltui valgis ir trans- 
■portacija. Karnivalas išvyko į pietus. Aš 
iturėjau 10 centų, tai buvo visi mano pini- 
Įgai.

Aš palikau karnivalą ir pradėjau eiti, pa
ti nežinodama, kur aš einu, bet ėjau ir 
įėjau. Aš atėjau į tūlą kaimelį, kuriame 
buvo viena valgykla. Aš buvau taip alka- 
•na, o kada įėjau į vidų—nuvirtau nuo krė
slo. Prašiau savininko, kad jis duotų man 
(ką nors užvalgyti, o aš bandysiu atidirbti 
iuž tai, plaudama indus, ar kitą kokį dar
ybą dirbsiu. Aš dirbau tris savaites ir su
sitaupiau pinigų sugrįžimui atgal į New 
’Yorką. Kada aš sugrįžau atgal, nuėjau 
pas Diksę. Bet ji negalėjo ilgai gelbėti 

^mane. Ji davė man kambarį, o su pinigais 
—biedna. Čia prasidėjo piktumo savaitės 
—savaitės alkanumo. Aš bijau rašyti apie 
tai. Praleidau dienas darbų suradimo 
agentūrose. Darbas—tik spykyzėse už
“gaspadinę.”

Dirbau kelias valandas, nes negaliu dary-!
ti to, ko ištvirkę vyrai reikalauja. Dirbau nestatė jokių klausimų, bet tikrai sakė Su

prantanti reikalą. Ji davė man 10 dol. ir 
leido sėdėti persirengimo kambaryj, kad 
gaučiau sušilti. Ji sakė man, jeigu jūs bū
site blogoj padėtyj, ateikite vėl pamatyti

bauda nesumažino žmogva-
.111 aJl tz ♦ * ! • « •■•••• T* • 1 vgystes epidemijos. Laikras-

Aš labai nudžiugau. Palikau ją, pabu- čiuose diena iš dienos rašoma 
■čiuodama jai abidvi rankas. Aš, pasima- aPie vis naujus pavogimus tai

suaugusių, tai vaikų.
Čia buvo irgi biedni' Neapsieina be to ir New riškis, 22 metų amžiaus vyru- 

Tai tokia mano istorija New /,lkat Paskutil”u kas, su košele ant rankos. Pi-
J buvo trys pagrobimo pasike- nigus atneše pats

sinimai, kurie ,išėjo 
žinoma^ gal kokis 
slaptybėj laikomas, 
rios iš šitų avantiūrų 
paminėti, kaip tas darbas pra
dedama, ir kaip baigiasi.

Spalio mėnesį Yonkerse ta
po suareštuota nursė ir tūlas 
darbininkas. Susekta, kad to
ji nursė, dirbdama kaipo vai
ko prižiūrėtoja pas turtuolius, 
susimylėjo su vedusiu vyru. 
Jie norėjo, kur nors išvažiuot, 
reiškia, vyras su nurse norėjo pinigu 
pabėgt nuo savo pačios. Bet j 
nelaimė—nei vyras, nei nur
sė pinigų neturėjo. Štai jie 
ir sumano grūmojančiu laiš
ku pareikalaut pas savo poną 
10,000 dol., o jei tas neišmo
kės, paskirtoj'vietoj nepadės 
pinigų, bus pagriebtas ir nu- agentų gaudyt tuos grobikus, 
žudytas jo vaikutis. Turčius Rodos, jau visus sugaudė, bet 
perdavė reikalą slaptąjai po- visų pinigų nerado.

Tuoj pradėta jieškot Vę suokalbyj pasidalinę ir iš- 
. Jau kai kas slapstę.

I Kelios dienos atgal San 
. Ir štai detekty-(Francisco mieste žmogvagiai

i vai ją pradėjo sekiot; ji suei-1 pasigriebė turčio sūnų, Brook 
dinėjo su savo meilužiu ant Hart, jauną vaikiną, reika-

Vyriš-, Jaudami 40,000 dolerių. Ta- 
!po suareštuoti du įtariamieji,

OSEVELTO NAUJAS 
AGENTAS kubai

vaškinių figūrų dirbtuvėje, malevojau vaš
kines figūras. Laimė—tik dvi dienas, nes 
darbdavys užpuolė mane. Aš mečiau ma
žą vaškinę galvą į jį, bet užgavau aliejinį 
pečiuką, kuris uždegė vietą, o aš išbėgau 
lauk. Dienas ir naktis vaikščiojau gatvė-1 
mis, alkana, miegojau parke ant suolelių, 
subvėse, geležinkelių stotyse. Aš netur-. . , .
ėjau nei vieno draugo. Rytmečiais paim-.clau su mergina, kuri pavėlino man gyyen-. 
davau bonką pieno nuo svetimų laiptų./1 kambaryje.
Taip ir maitinausi vogtu pienu per kelias lai tok
dienas. Aš kalbėjau pati su savim. Bu- Yorke* 
vau taip alkana, kad net pradėjau bijoti JOSEPHINE ROGERS 
Sudurnavojimo.

Kartais mislydavau pulti po bėgančio cijanto. Jis garsiai riktelėjo: “Jūs stovite 
automobilio ratais, ar po gatvekariu ar dar ant tos gatvės jau 15 minučių, jaunuole, 
kaip nors kitaip nusižudyti, kad nereikėtų 
daugiau vargti. Buvo šalta taipgi. Aš į New Yorką. Atsimenu tą rytmetį ir da
vėjau į departmentinę krautuvę vieną die
ną, kad gavus sušilti. Daugelis žmonių 
pirko visokius daiktus, o čia šilta. Bet 
man atėjo mintis: pavogti vieną suknelę. 
Gal būt, aš gaučiau kelis dolerius už -ją, 
jeigu parduočiau.

Aš gaučiau kambarį, lovą, ką nors val
gyti ir sušilti. Ar tas teisinga ar ne, bet 
darysiu taip, nes aš noriu valgyti ir gauti 
lovą išsimiegojimui. Taip, aš nuėjau prie 
sukabintų suknelių. Pasikišau vieną suk
nelę po savo ploščium. Aš pavogiau ją.

• Tas lengva. Kada aš ėjau lauk iš krautu
vės, žmogus uždėjo savo rankas ant mano 
šonų ir paliepė man eiti į rąštinę. Aš ži
nojau, jog esu suimta. Bet kodėl jis nesu
pranta, kad aš esu alkana. Tuojau atsidū
riau teismabutyj. Teisėjai nedavė man 
progos išaiškinimui, kodėl aš vogiau tą suk
nelę. Aš buvau nusiųsta į Welfare Salos 
kalėjimą aštuoniems mėnesiams.

Pirma naktis kalėjime tai keistas daly
kas. Aš žinojau, jog esu kalėjime, bet bu- 

. vau biskį linksma, kadangi tikėjausi, ^ia 
gausiu pavalgyti ir iš&imiegoti, o-kas to
liau bus—nežinojau. Bet greitai pajutau, 
kad esu kalėjime, kaipo belaisvė, nuteista.,
- Aš, Jean Joyce, buvau kalėjime del pa
vogimo suknelės, o prie to privedė mane 
alkanumas. Aš čia mačiau visokių mote
rų: vagilkų, kriminalisčių, prostitučių ir 
silpnapročių. Devintą valandą vakare 
lempas užgesina, ir esi priversta eiti gulti. 
Kelia 6-tą vai. ryte be jokio tikslo, o die
ną reikia plauti indai virtuvėje ir dirbti 
skalbykloje, skalbykloje. Valandos vis tiek 
kaip metai. Kiekvieną diep_ą turi užsira
šyti ant sienos kalendoriaus dienas, nes ki
taip jas užmirštum. Bjauri kava ir duona 
yyte; bulvienė pietums irgi kaž kuom atsi
duoda. žiurkės, lyg katės, bėgioja kalėji
me, per visą naktį, neleisdamos užmigti.

“Kur yra Broadway?” aš klausiau poli-

Aš buvau jauna mergaitė, kada atvykau

. ir sutikus vyriškį praeinant su 
ka- “besku” (kašele), įmest pini

gus jojo kašelčn. čia, matyt, 
irgi dar visai kvailo “kidna- 
perio” būta. Rodos, kad jis 
užmiršo, jog jis bus sekamas 
slaptosios policijos.

Atėjus nuskirtam laikui, 
nurodytoj vietoj pasirodė vy-

gy- 
pa-

aikštėn; 
desėtkas

Ne k li
ve rta

turčius ir 
praeidamas įmetė beskęn. Ga
vęs pinigus, vyrukas greit per
ėjo kiton gatvės pusėn ir pa
siėmęs “taksį/’ ližkomandavo 
greitai važiuot iš čia. Kol tas 
prisirengė paleist mašiną, prie 
taksio jau bėgo iš kelių pu
sių detektyvai. “Kidnaperis,” 
pamatęs, kad čia jau bus jam 
kilpos užtaisytos, leidosi' bėgt, 
bet* netoli nubėgus buvo pa
šautas ir suimtas. Sakėsi, kad 
kitas vyras jį, nusamdęs paimt

bar.
Bet čia dabar aš stoviu ant gatvės ir 

mąstau apie suradimą sau laimės dango- 
rėžių metropolyj. Dalikatna, maža merge
lė padarė klaidų trukšmingajame mieste. 
Dalikatna, maža mergelė įpuolė į meilę 
dideliam “žuviai” ir padarė pati save kvai
le. Bet aš dabar nebemisliju perdaug apie 
meilę. Aš misliju apie kumpio “sanvičių.”

Leiskite man pasakyti: jeigu aš apsives- 
čiau, aš nebegalėčiau turėti 'kūdikio. Štai 
ką padarė Broadway meilė man. Taipgi 
sugadino mano mergišką figūrą. Aš ėsuilicij-ai 
penkių pėdų augščio. Kada aš atvykau į Į tų laijklJ Vapėjo.' '
New Yorką, buvau 22 metų amžiaus, svė- žinojo,, kad nursė draugauja Į 
riau 125 svarus. Aš sveriu 180 dabar. [su tulu vyru. 

I * *
Aš buvau atvykus iš Pittsburgh, Pa.,! t- - ■

Aš bijojau^ kalbėti su žmonėmis New Yor- sfapįų pasikalbėjimų. ‘ 
ke, nes čia jie tokie salti, nesimpatiški ii kis tapo suimtas ir pasirodė, j Pų suaresLuvu uu 
nieko nepaisanti. kad tai jo ranka rašyti grasi-1 Thomas Thurmond ir John. Jie

Viskas gerai sekėsi teatre: malonūs metukai ėjimo,
draugai ir visokie geri laikai su augštais 
“ambasadoriais,” bet dabar biedna musė 
negali lekioti daugiau. Visi sparnai nuėjo. 
Steponas pastatė mane į augštesnes. vietas, 
bet jis ir suėdė mane. Kada žmonės klaus
davo jo, ar mes esafti tikrai vedę, tai jis 
atsakydavo: “Ką jūs manote?” Toliau Ste
ponas sugrįžo atgal iš Hollywoodo į New 
Yorką. Praėjo keletas savaičių; aš pradė
jau jaustis serganti visą laiką, kol galuti
nai priėjau?prie operacijos. 1

Sveikatai ątgauti išvažiavau į Californi- 
ją; sugrįžau į sveikatą, bet mano visi su
taupyti pinigai išsimokėjo gydytojams ir 
maistui. Taip—kas dabar daryti? Sugrį
žau atgal į New Yorką ir kreipiausi pagel- 
bos prie Stepono, bet jo atsakymas buvo: 
“Aš neduosiu nieko, jeigu jūs ir įnirtumė
te; aš užbaigiau reikalą su‘jumis!”

(Bus*, daugiau)

Ilgai skambėjo žinia apie 
pagrobimą ir reikalavimą, ro
dos, 100,000 dolerių nuo mi- 
lionierius Urschel iš 
mos. Pinigai buvo
milionierius paleistas, bet val
džia paleido darban šimtus

Oklaho- 
išmokėti,

Dalyva-

nanti laiškai. Abu gavo iki sakoma, prisipažino prie kal- 
• tės ir pasakė, kad jauną tur-
vienas Nevjtuolį jie jau nužudė ir įmetė į 

Yorko biznierius gauna laišką. San Francisco Bay (užlają),
. -Kiek vėliau

grasinantį jo vienintelio sūnu- 
ko pagrobimu ir nužudymu, 
jei nebus nunešta $5,000 nu- 
rodyton vieton. Laiš.ke pagrą- 
sina nieko apie tai policijai 
nepranešt, nes paskui bus blo
giau. Įsako pinigus suvyniot 
rudon popieron ir važiuojant 
automobiliu išmest tokioj ir 
tokioj gatvėj prie pat šaligat
vio; padaryt tą nakties laiku. 
Gavęs tokį laišką, turčius per
sigando :ir kreipėsi tiesiai į 
Washihgtona pas slaptosios 
policijos galvą Hųoverį. Tas 
tuoj užtiesė slaptosios polici
jos tinklą visoj apielinkėj. 
Patarta turčiui nunešt pinigus 
nuskirton vieton ir nuskirtu 
laiku.

Atėjus tam momentui, toj 
vietoj atsirado * apdriskęs ped-

kur pa-

įvykius 
atšitiki-

bijodami, kad jei jį paleis gy
vą, gali kartais juos 
žint. r

Argi visus tokius 
aprašysi? Daugelyje
mų turtuolis, nusigandęs gra
sinimų, pristato reikalaujamus 
pinigus ir tyli, nei policijai ne
praneša. Sakoma, ir judžių 
juokdarys Charles Chaplinąs 
buvo pagriebtas ir turėjo iš
mokėt 50,000 dol., kad jam 
daugiau negręstų panašus pa
vojus.

Tas dedasi taip vadinamoje 
kultūringoj Amerikoj, vis daWi 
skaitomo j turtingiausioj šalyj. i 
O tas ir daroma, kad tas tur
tas suėjęs p saujaiės grobikų- 
išnalidotojų kišenius, — vienid 
nežino, 'kur. dėt pinigus, kįtin 
neturi už ką nei duonos nusj’|

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas pasky
rė poną Jeffersop Caffery, 
valstybės sekretoriaus pa
dėjėją, važiuoti Kubon ir 
atstovauti Amerikos kapi
talistų interesus.

CORLETO
57-ta kuopos metinis su
pyks pėtnyčioje, gruo
du 1933, kaip 8-tą vai.

• ALDLD 
sirinkimas 
džio 1-mą 
vakare, Kliubo Svetainėje, 4015 E. 
141st St. Prašau susirinkti visus 
draugus ir drauges, ir kurie dar ne
užsimokėję 57-tai k p. už šiuos me
tus, prašau ateiti užsimokėti ir nau
jų narių atsivesti, nes šiame susirin
kime bus rinkimas naujos valdybos 
ir šiaip daug svarbių reikalų reikės 
aptarti. Taigi draugės ir draugai,

■ nepamirškite. p. B.
(281-282.)

TĖMYKITE!

GRUODŽIO DIENĄ

Bus Jaunuoliu

BALIUS ir KONCERTAS
Grand Paradise Ballroom

. 318 Grand Street
Brooklyn

SCRANTON, PA.
Jaunuoliai, Y. C. L. rengia 

tos i vakarėlį, įvyks 3 gruodžio, Inter-
' national Hall, Lakawanna Avę.^. 
i dzia 7:30 vai. vakare, įžanga' 20c. 
j Jaunuoliai' kviečia, kaip jaunus taip 
'■ir senus dalyvauti šiame padengime. 
! Visi čia būsite pasitenkinę.

(281-Ž82) >.

arba-

. ROCKFORD, ILL.
Komedija, ir šokiai. Rengia LDSA 

5 kp., lapkričio 30x dą Columbus 
svetainėj, 320 Kent St. Lošimas 
prasidės kaip 6:00 vai. vakare. Kvie
čiame visus ir visas atsilankyti į šį 
linksmą, parengimą. Tikietų kaina 
prie durų 25c. Išanksto 20c. Vien 
del šokių tik 15c.

Reng. Kom.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje "galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.

Čia

it

i ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali ^pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės
r-b 1Skaitytojas i

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

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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



£ Antradienis, Lapkr. 28,1933
i. rt

\?e‘ iktas. Puslapis

BEDFORD, MASS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
kliubą organizuoti ant stipres
nių pamatų, taip, kad valdžia 
netaip persekiotų. Aš nieka
dos nesakiau, kad mes vadin- 
tume kliubą kokių kunigaikš
čių vardu. Bet aš sakiau, kad 
pagal Lowellio man atrodo, 
vardas “baroininkų 
nelabai tinkamas.

Darydami tokį 
turėjau mintyj, kad

> bininkai gali pamislyti, 
• čia organizuojasi

Centras,

ikos tvarkos, čia mes visgi gy
vename Amerikoje ir turime 
susidūrimų su amerikoniška 
valdžia.

Drauge, kitą sykį rašyda
mas, malonėkite tikrai patirti, 
kaip dalykai yra. Aš nepri
guliu nei prie jokio Vytauto 
kliubo. Man išrodo, gal drg. 
pats ten priguli, kad taip ge- 
gai žinote, kad aš ten įstojau 
ir be jokios kritikos.

Bedfordietis.
patarimą, i
kiti dar-; Nuo Redakcijos. — Dedame 

kad,šį rašinėlį, nors ir nesutikdami 
Komunistų su jo turiniu, todėl, kad leidus

Partijos centras ir bus sunkiau draugams viešai išsireikšti, 
gauti tuos žmones, kurie dar Paskiaus girtinas dalykas, tai 

^nėra tikri rėmėjai darbinin
kiško judėjimo, bet jie 
mus ateina. Irgi, drauge, jūs 
žinote, kokia reakcinė 
lio valdžia.

Paskiau, susirinkime, 
jo vienas draugas ir

tas, kad abu draugai savo 
pas kritikose naudoja rimtą argu

mentaciją, nesibara.
Draugas Bedfordietis labai 

klysta, kuomet jisai mano pa- 
sikavoti nuo reakcijos ir bijo 
darbininkų, o ypatingai komu
nistinio judėjimo. Nuo to 
visko d. Bedfordietis mano 

'pabėgti “populiariŠku vardu.” 
Labai yra klaida manyti, kad 
su tokiu “populiarišku vardu” 
pavadinus kliubą, tai 
džia nepersekios.”

Tūkstančiais atsitikimų jau 
yra įrodyta, kad valdžia per
sekioja ne iškabą, vardą orga
nizacijos, bet veikimą. Tad, 
draugai, jeigu jūs norėsite 
veikti darbininkų naudai po j

Lov/el-

atsisto- 
sake:

“Paklauskime šio draugo, ko- 
Fį vardą jis patartų duoti.” 
Ay tuom sykiu pirmininkas pa
stebėjo, kad vardas jau nu
tartas. Jūs, drauge, rašote, 
kad aš tuomet dariau primeti
mą, kad draugai atvažiavę iš 
kitur, bando užtraukti ant 
mūsų kokį nemalonumą.

Aš tada sakiau, kad- mums 
reikia gerai apkalbėti šis dar
bas ir organizuoti kliubą taip, 
kad neatsitiktų vėl, kaip su 
teatrais ar su senu kliubu. Ir 
sakiau, kad gal nekurie drau
gai yra iš kitur atvažiavę, tuo
met ir nežino, kaip mums pra
eityje buvo ir kokia Lowellio 
valdžia.

Jei mano tūlas išreiškimas nizuojasi Komunistų Partijos! 
minties sulaikė du 'darbiniu-!
kus nuo įstojimo į kliubą, tai gauti tuos žmones.

“val-

Vice pirm. A. J. KARECKAS, 730 Nason 1 
St. N; W.
Protokolų rašt.
9 Box 117

Finansų sekr.
GARBANAUSKAS, 1108 Elizabeth Ave.

Iždininkas V. K. KARVELIS, 20 Dals
N: E. •

Ligonių Globėjai J- ANDRUŠKA, 
Broadway Ave. N. W.

M. VAZNIENE, 1326 McReynolds Ave.
N.‘ W. --------------

Dtenitorius E. RAILIENE, 1560 Broadway 
Ave. N. W.

Trustistal:
T. RASIKAS, J. JURGAITIS, J. RU- 

ŽINSKAS, S. KARSIKAS, T. KLOSEVICIA.
Revizijos Komisija:
A. SENKUS, K. JAKIMAVICIA, M. ŽIU- I 

RIS. iė
Draugijos . susirinkimai {vyksta kiekvieno 

menesio antrą utarninką. savam- name, 1057- 
63 Hamilton Ave. N. W.

Lawrence, Mass. i IR APIELINKfiS 
____________ INIŠ K-TAŠ, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
Ave.', Wilmerding, Pa.

Pirm. pagelK. W. A. Kairys,
• Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa, 

Ižd. J. Gatavėckas, 100 Ctfiss 
Carnegie, Pa.

miesteliuose valdžia ją perse
kioja, tai reikia prieš 
persekiojimus kovoti, 
ruošti protesto masinius mitin- Kalbės Drg. Johnnie Orman 
gus. Labai daug pavyzdžių 
galima parodyti, kad dauge-' 
lyje miestų tokios teisės iško- į vakar- 
vota.

Taip ir su 
valdžia kartą 
dar nereiškia, kad mes turi- f 
me atsisakyti nuo darbininkiš- j 
kų veikalų. O kad ta kova! _______
geriau sektųsi, tai ypatingai SekretoriailS. P 1* a k a 1 b OS j Pirmininkas A. Palubinskas, ° i I • a • • . • i noreikia darbininkams daugiau įvyks lietuvių kliubo svetai- 
kalbėti apie Komunistų Parti- ngje> 41 Berkeley St. Apart

tuos 
reikia

Gruodžio 3 d., 7:30 vai. 
e, čionai rengiamas

414

El-

St..

! svarbus lietuvių jaunuolių i į V&w’skPa Harcuro
i_________ _______vaidinimais. Jei | įr suaugusių susirinkimą

uždraudė, tai, Kalbės draugas
i Orman, iš Brooklyno, Naci-
! onalio Jaunuolių Komiteto

Johnnie Lietuvos šonų ir dukterų 
draugystės naujos valdy

bos. ’
Valdyba 1932 Metams 

LOWELL, mass.

KARL. RASIKAS, R.
ir svetaines randuotojas

1108 Elizabeth Ave.

R.

A.

St.

Nutarim. rašt. Ona Gyviute, 7148 
Mackenzie Ave.

Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc
tion Ave.

Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
Dayton Ave., Eva Vėgėlienė, 7715

1351 | ____________________________________________

- SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

ją, reikia pritraukti prie jos 
simpatikų daugiau.

Įsivaizduokite, jei jūs ir pri
trauktume! daugiau darbinin
kų, kaip kad jūs sakote po ki
tų vardu, kad darbininkai nei 
nepamanytų, kad čia yra “Ko
munistų Partijos centras,” tai 
toks pritraukimas mūsų judė
jimui nieko nereiškia. Tie 
darbininkai nebus mūsų drau
gais. Mes turime pritraukti 
darbininkus ne kokiu apga- 
vingux būdu, bet sąmoningai, 
per kovas. Darbininkai turi 
žinoti, kas mes esame.

prakalbų, bus dailės pro
grama. Dainuos Liaudies 
Choras

Belle Grove, Box 108, 
Oracut, 

Pi rminin. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Mass.

Lowell, Mass. I
I Finansų raštininkas, A. Rutkauskas, Į 

Į •< - CIA. T____ -11 WT______ '

Toin not hue dnofn I Protok. raštininkas V. Mikalopas, taip pat OUS atletų Į 973 Central st>> Lowell, Mass.
1 Vine St., Lowell, Mass, i

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

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

Ogden Ave.

MEDIKĄ LIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytlcs-šlapinimost 
organų. Beskausmis 
šluotų kraujagyslių. l’« 
Specialistų visose ligose.
Valandos:
Nedaliomis
113 W.

tarpe

X-RAY

gydymas garankš- 
Patarimai Daktarų-

nūo 10 ryto iki 10 vakare 
: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
42nd ST. NEW YORK 
Broadway ir 6th Avenue

Pasitarimai ir S*">OO 
egzaminavimas

Grūmoja Sunaikinimu 
Miestui Foochow

SHANGHA1. — Nankin

ir kvartetų. • Jždinj"^aTs s- PauDęi<a,500 Lawrence St., Lowell, Mass.' 
-------------------------- i Kasos globėjai: J. M. Karsonas,

NELAIMĖJ ŽUVO KETU-I ir A. RauStonS," Lowo"’ Mass'i 
RI ŽMONĖS ■ MarSalte75MUnŠav^isywe"- Mas8-i 

4 Corbet Place, Lowell, Mass. . 
Draugystės mėnesiniai susirinki- i 

imai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų ,̂ 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

SAN FRANCISCO, Ca
lif.—Lapkričio 26 d. čionai 

iuž miesto ant kelio automo- 
Ibilio nelaimėje užmušta ke- 
i turi žmonės. Tarpe jų yra 
Į Gladys McClure, žinoma ak- 
torka.

bile kokiu vardu, tai valdžia ■ 8° valdžios orlaiviai nuskri- į Kenna
do ant•sužinos ir galės persekioti.

Bet labiausia draugas Bed- sostinės 
fordietis klysta,- kuomet jisai lapelius, 

sakoma,sako, “kad kiti darbininkai
gali pamislyti, kad čia orga-l , ,v.

• • - - - - - • • valdžios

STEPHEN BREDES, JR

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stągg 2-7057

Fukien provincijos 
Foochow ifr išmėtė

{centras”, tai jau bus “sunkiau\ Siduos, tai visas
.” Vadina

si, draugas bijo parodyti dar
bininkams, kad jsra Komunis
tų Partija. Tai kaip mes gau
sime mases į komunistinį ju-

kad jeigu na,u jos 
kariuomene nepa- 

Foochow 
išmiestas bus sunaikintas 

oro.
K AUO 11UV JOUVJJ 

į koki gali būti iš jų veikėjai ir 
ką jie darytų, jei priešai už
kluptų kliubą?

Aš, drauge, nebijau žodžio 
“darbininkai” ir nesislepiu 
nuo fakto, .kad aš esu “dar
bininkas.” Irgi aš nenoriu, kad Ringai, visuose miestuose dar
ines kliube ar ir kitur vadin- Į bininkai ir organizuoja tokius 
tumės “mister.” Tik aš pata- j centrus, i _ f
riu, kaip ir patariau praeity-!čia yra komunistinis, 
je, kad mums neteikia*' viskas^judėjimas. |

Pavyzdžiui, jei tie Marbinin-' 
kai ir ateitų į tokį kliubą ir! 
nežinos, namatys, kad čia 
yra darbininkų centras, jei jie 
negaus komunistinės apšvie- 
tos, — tai kam reikalinga tarpe 
toks centras? ! tuo klausimu. Jaunieji dip-

Redakcija mano kad drau- į jomaįaį eSą nusistatę už pri- 
gas klystate ir del vardo. Tie;_ . TT.rt .
“socialiai” ir “pilietiniai” kliu-1 ,H.ltlen0 Pasiūlymo,
bai Amerikoj yra žinomi ir, bet senieji reikalauja atme- 
kaip įvairių žulikysčių, kazy-’sti tą pasiūlymą ir griežtai 
ravimo, girtybės, muštynių ir laikytis Versailio taikos 
kitų nešvarių darbų lizdai, tarties.
Tad po tokiu vardu galima ____________ .__
pritraukti tik tuos, kurie jies- . , ,
ko “gerų laikų”, bet nepri- J Italija Germasi Prie 
traukiama tie darbininkai, ku- " ‘ ~ *
rie nori veikti judėjime.

Taip pat ir ( su reakcija. 
Draugas mano, kad nuo reak
cijos galima pasislėpti. Tai la
bai didelė klaida. Prisš re
akciją reikia kovoti. Jei val
džia uždraustų organizuoti 
darbininkų centrą, arba laiky
ti Komunistų Partijos susirin- 
mus, tai darbininkų pareiga , Siąs 
tuomet nesikavoti, nelysti po j 
suolu, bet reikia kovoti už!

“flagę° už tai, kad, nežiūrint j tas teises. Komunistų Parti-; 
kiek mes norim darbininkiš- ja dabar, yra legalė, jei kur j 

i'—M*—M 1 1  ■ ■ " " ' ' ' ■ --- - į

Draugo J. P. Milerio Prakalbų Maršrutas.!

visur taip labai aiškiai iškal- 
. bėti. Atminsite, drg. Karso- 

nas, pavyzdžiui, kas atsitiko 
su teatrais “Suiro Tėvelio Ner
vai” ir “Bedarbiai.” Jūs taip 
labai aiškiai plakatuose para
šėte apie veikalus, kad mies
to viršininkai ir neleido per
statyti, nors mes kelius sykius 
reikalavom pavelinimo.

Aš nemanau slėpti, kad mes 
esame darbininkai, bet visur 
ir visada tik sakyti, kad mes 
“bolševikai” ir nieko nenu
veiksime.

Jei proga būtų buvus, tai 
norėjau patarti pavadinti 
“Lowell Workers Social Club,” 
arba “Lowell Citizens Club.” 
Kas yra apgavinga apie tuos 
vardus? Argi “citizens” nega
li būti darbininkai?

Kaip draugas rašote, kad 
aš sakiau išmesti darbininkų* 

k klasės vadų paveikius, tai me
luojate. Aš sakiau, kad ge
riau būtų, kad mes pamaišy
tum kartu su darbininkų kla
ses paveikslus ir Lincolno, 
Washington© ir amerikonišką,

n

Hitleris Reikalauja
dėjimą, jei bijosimės pasakyti PakeitiffiO VefSaliO Taikos Iz i i vx 4- * I ) <-» 1 *) I hn **apie Komunistų Partiją? Prie-

PARYŽIUS, — Francijos
supažindint darbiniu- j valdžia aplaike nuo Hitle-

New Jersey ir New Yorko j pramos: dainų ar kitokių įvai- 
apiėlinkėj draugas J. P. Mil- 
leris, kuris nesenai sugrįžo iš 

y SoVietų Sąjungos, kalbės seka
mose vietose:

į Gruodžio 12 d., Newark, Nr J.
” 13 d. Elizabeth, NJ.
” 14 d. Lindėti, N. J.
”z 15 Kearny, N. J.
” 16 Paterson, N. J.

W ” 17 d. Yonkers, N. Y.
” 18 d. Bayonne, N. J;
” 19 Great Neck, N.Y.

Z .. ” 20 C. Brooklyn, N.Y.
* ” 21 So. Brooklyn, N.Y.

Draugai, greit apsirūpinkite
/■ svetainėmis ir tuojau duokite 

spausdint plakatus. Patarti^ 
na’, kad prie prakalbų duotu- 

/ mėt kiek nors ir dnilės pro-

Katalikų Kunigas Paliko 
500,000 Dolerių

UNIONTOWN, Pa. — 
Katalikų bažnyčios kunigas 

mirdamas paliko 
'turto už $500,000. Tai bu
vo atkaklus parapijonų iš
naudotojas.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

rio oficialį prašymą bei rei
kalavimą, kad būtų peržiū-. 
rėta ir pakeista Versailio 
taikos sutartis. Francijos 
valdžia oficialio atsakymo!
dar nedavė. Valdžios! šulu 1 tloa'h. Pa.

Z -ir- ‘ i - -c; esąs pasidalinimas1

A. P. D. A. ANTRASAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Cellis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655,

Kensington, Pa. <1>
Sekretorius J. Gasiuna*, 626 Woodwarad 

McKees Rocks. Pa
Iždininkai .1. Yesndavičiu*, 538 3rd

New Konmųgton. Pa.
Iždo Globėjas.'--
Urbonas G., 815 Middle St., Broddock, 
j, T T vivo/as, 1925 Haremus Way, S. 

Pittsburgh. Pa.
J. Miliauskas, 626 Woodward Avo., 

McKees Rocks, Pa.

Ave.

Nevi

Ava

Ave.,

Pa
S.,

P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI 

Sekretorius ir antrašas.
Yankauskas, 3317 W, Carson 

Pa. 
St.
Carnegje, 

Avė.

Monroe

E. 9 2nd St .

Ave., Brent.

su

Sovietu Sąjungos
Mb I

ROMA.
džia oficialiai užkvietė 
f

draugą Litvinova sustoti 
Romoje, grįžtant iš Ameri
kos, ir pasitarti biznio rei
kalais. Derybose dalyvau- 

pats Mussolinis.

Laimėjo Streiką

val-

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienū. 16 Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. TurskienS, 79 Vino St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 673 N. Main St.
Jin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

V. Baronienė, 9 Broad SU 
M. Duobienė, 
V. Bartkienė, 
Ligoniu Rašt. M. Potius, 184 Ame« St. 
Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine St.

Visos gyvena Montello. Mass, 
kare.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Ka«os Globėjo*:

221 Arne* St.
29 Intervalo St.

TEISYBES MYLĖTOJU VYKŲ” IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuškft, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia,, 1003— 
25th St., Moline, III. '

Fin. seki. B. Daucenskas, 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th 
Avė.. Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 
Avė., E. Moline. III

*Jždo globėjas J. B. Julius, 48th Si
& 5th Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2435 
Moline, TU

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
WilJiamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 5-3959 
l&j 6 tens dlen. seredoms ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo J 
nuo 1

1552—10th

St. ft 5th
215—17th

33rd St.

VIFNYBFR DRAUGYSTE 
MONTELLO. M««.

ValCTyfcn 1931 metams 
W. Golu»eviČia. 51 Glehdale St. 
paeglb. A. Sauka,

Kp.
2— A. Yankauskas, 3317 W, 

Corliss Sta., Pittsburgh,
3— J. Gatavėckas, 109 Cress

Kuzmickas, 197 Ohio

_ ... Glaubičius, 123 
McAdoo. Pa. 

6— K. Romand. 
Cleveland. Ohio.

7—J. D. Sliekas, 8121 
wood. Pa. 

8—J J. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa. 

9—J. Yasadaviče,
Kensington, Pa. . -------

10—J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago j ganizacijų 
♦ Heights. III.
i 11—J. Barškictis, P
! 12—John Kinder!*, 

Ambridge. Pa.
! 13—S. Orban, R. F.
i Pa. 

14—Geo. UrbonaL, — ------
N. Braddock, Pa.

I 15—P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliquippa. 
Pa.

i 16—J.
! 17—K. Levine, 242 

Turtle Creek, Pa.
Į 19—J. Dzikas, P. O.

| 20— Wm. Yonikas, I’.

22—P. Cibulskis. 286 — 
1________ -

24— P. Sodeikis, 125 So. Pear) St Yogstoyvn
Ohio.

25— J. 
lo, N. Y.

26— J. Šoris,

st.,

Pa.
Shcnan*

St.,»E.

690

Elroy

1401 Page St., 

538—3rd Ave., Now į

O. Box 341, 
Courney, Pa.

439 Maplewood Ave.,

D. 42, Rices Landing,

815 Middle Street,

Šileika, 112 Pine St., Nanticoke, Pa. 
Penn Ave. Extension. •»
Box 21 

Minden, W.
O, Box 11, 

Atlasburg,
So. 2nd St., 

Brooklyn, N. Y.

Va.

Pa.

pjelininkail is. 41 Eckert St., Beffa-

223 E. M^ahanoy Ave., Girard- 

,_____ i, Box 24, Wilsonville, Ill.
Kubllskis, Box 236, Coal ”

NED0LIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2228 Avenue J 

Kampas K. TJrd St.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

GLOVERSVILLE, N. Y. 
—Nepriklausoma Odos Dar
bininkų Unija čionai laimė
jo gfe’eiką prieš bosus. Ko
voj eAdalyvavo keli tūkstan
čiai darbininkų. Jie iško
vojo unijos pripažinimą jr i

rūmų.
“Laisvės” administracija tu 

rėš plakatam daug-maž beri-, 
drą tekstą, tinkamą visose, a^gu pakėlimą. Šiame strei- 
vietose. Darant plakatus tos; ke* taip pat svarbią rolę lo- 
pačios kompozicijos, tik pa
keičiant dieną ir programą, 
kainuos daug pigiau. Pasisam- 
dę svetaines ir susitvarkę pro
gramas, tuojau duokite “Lais
vės” administracijai užsaky
mus daryti plakatus.

Neskūpaukite atsispausdinti 
plakatų ir rūpinkitės kuo pla
čiausiai juos paskleisti., Dar
buokimės, kad šis prakalbu 
maršrutas būtų sėkmingas. 

A.' A. Lideikienė.

še Komunistų Partija.

LIETUVIS AUTOMOBI- 
LIUM UŽMUŠĖ 

ŽMOGŲ

Pirm.
Pirm.

256 Ames St.
Nutarimų rašt. J. Strlpinii,

49 Sawtclla Avė.
Turto rašt. K; Ven«lau»kl«,

12 Andover St.
Ligonių rašt. M. Jazukevičia,

153 A mes St.
Iždininkas M. Miškini*.

9 Burton St.
Iždo globėjai: P. Kruša*, J41 Sawtelle Avė..

B. Zdanavlčin, 11 Glendale St., J. Bale 
vičia, 86 Webster St.
Maršalka A. Barkauske*.

vALDLD 148 kuopos susirinkimai ’ atsibūna 
kiekvieno mėnesio trečią nedčldieni, 9-tą vai. 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

i Labai svarbu rcgulerial lankyti šių or- | 
I rrnni'znoiją susirinkimus. Taipgi rūpinkitės i 
i gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku- I 

rio negalite duoklių užsimokėti, atsikreip- i 
kite j susirinkimą ir būsite paliuosuoti.
' Dayton Ave.
Iždin. Antanas Vegela, 7715 Dayton

AV£> i
102 Hantington 'St. Į
Visi Montell. Mas*.

| ville, Pa.
| 27—Motiejus Batutifl,
1 29—Antanas 

tor, Pa.
80—J. -Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

■ ton, III.
32— L. Tilvik, 38 N. 7lh St., Easton,
33— P. Samulionis, . 1117 Quarry Ave.,

Grand Rapids, Mich.
! 34—J. Audie.iaitis, P. O. Box 113 Royal

ton, Ill.
I 35— K. Bagdonas, 114 No.Į

36— Joo Pečeliūnas. 
Harrisburg, 111.

37— L. Aimanas, P. 
Shannon, Pa.

38— F. šaųčulis, 304 
Frankfort. Ill

39— Tony Zedolek, 514 
linsville. Hl.

40— M. Andruškevičius, 
Akron, Ohio.

41'—Wm. Michalites, P. 
HI.

42— J. J. Stankus,
43— M. Lingevičienė, 

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602

45— M. Savukaitienė, P. O. 
Pa. .

46— D. Simutis, P. O. 
Ind.

‘ ~ '
troit. Mich.

48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St. 
ersvillc. Pa.

49— A. Matulevičius, 147 Fulton Avo. j
Jersey City, N. J.

Norwich Avenue, 
West View, Pa.

69 SA Empire St.,

1705 ft. Artesian Ave.,

437 Elm St., Tamaqua,

222 i Crystal Lake

D. 1,

Cen-

Ben-

Pa.

LIETUVIŲ SAULĖS PAŠALPIN. 
DRAUGIJOS, LINDEN, N. J. 

Pirmininkas A. Mazonas, 310 W. Price St., 
Naujos Valdybos Adresai 1933'Metų 

Kore.sp, G. Kardauskas, 201 W. ICth St. 
Finansų Rašt. K. Lenarth,

110 W. 11th St.. Linden. N. J, | 
no num. 1601 Wood Ave. Linden, N, J, I 
• ir>01 S. Wood Ave., Linden, N. J,
Maršalka, K. Meskauskas,

1802 So. Wood Ave., Linden, N. J, . 
Draugija susirinkimus laiko kiekvieną pir- I 

mą seredą menesio, 7:30 Valandą Vakare, i 
• Linden, N,

Pirm. Pagelbininkas G. Kaslaskas, 
b 203 W. 16th St.,' Lindert, 

Iždo Globėjai: L. Bartkienė ir 
J. Vertalis,

Iždininkas J. Uskurėnas,
1411 Clinton St., Linden, 

Protokolų Rašt. R. Tratulis,
715 N. King St., Elizabeth.

Linden,

, J

N, j.

N.

N.
N. ■ J

j.

j.

Vine St.,
■ Shamokin, 

Hobson

568,

Street,

So.

Box

6th

Pa. 
st.,

Castle

West

1009

O.

E.

Autumn Ave., i Col-

172 Gertrude St.,

Box 387, Benld,

Buckner, Ill: 
Fordney Ave., 

i
Pine St., 

•Zeigler, III.
Box 262, Cuddy,

Simutis, P. O. Box *27, Blanford, 
47—J. K. Alvina*, 2322 Scotten Ave., De- j 

.. ... . ,
Min,- |

o.

424

So.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS

v ANTRAŠAI:
Pirmininkas Bugulišld* P.,

1120 North Street
Pirmininko pagelbininkas* Žirgulis, P„

52 Dale Street 
Protokolų raštininkar Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų p^gelbininkai:

Evan« J., '
t

Daukas, Geo.,

Iždininkas Druseikis J., 

Maršalka Valečka A., ■

L. D. P. Kliubas laiko 
vieną mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakaro ; pradžia 7 :30 valandą.

640 Ridgeway Avenue j

131 Joseph Avenue

52 Dayton Street

30 Kelly St. 
susirinkimus kiek-

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

JŪOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

■ 50—Mary Orman, 37

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

52— B Aluzes, 
Chicago. »tt.

53— J. Gudišauskas, 
Pn.

1 54—Geo. . Brnknla, 
Pontiac. Mich-

55—P. Alsko, 980 Bruce St., R.
Washington, Pa. 

. V. Glaubičiu*, 316 George Ave., N. End, 
•k^lkes-Barbe. Pa. — - ■ - ( Scran-

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

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

CHICAGO, Ill. — Sulai- 
kytas B. Bernatavičius ir 6,_john N„ko,. 8Bl st„ 
perduotas “grand jury” del j 
ištyrimo. Jis kaltinamas1 _

Dr.,

J Tvot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose Ave.. | , J
užmušime tūlo Kįochan, už- Pln,„w ,.,5 ;..... '...

Wilkes Barre, Pa* Tel. 20061 LIETUVOS' ŠONŲ' T~>____ T________________ TZ..1________ nn c," mino VAlnVIlA

ĄLDLt> 2 Apskr. Sekr, bilium.
Važiuojant ant jo automo- . Duopkaays, JpnnH Kulnonas, 27 Covleav St 
. ... | WlUfCS Barre, Pą. Tel. 32511

, ! Centre Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko,
i r • 'qinotuXId -ąs A-uej u ,

MONTELLO. MASS.
ROKO PAšALPINfiS ! 

. DRAUGUOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonis. 23 Banks St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., ■ K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt, A. Baronas, 16 Holbrook A/e. 
Iždininkus Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J.’ Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačlulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka, P. Krušas, 141 Sawtell Ave. 
Visi iš Montello. Draugijos susirinkimai 

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą sel-e- 
dą, Lietuvių Tautiškame name.

i IR DUKTERŲ DRAU
GIJOS VALDYBA 1933 METAMS GRAND

i RAPIDS, MICH
Pirmininkas A. DAUKŠA, 1131 Walker St. f 

N. W. - •

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 

, kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 

įmanęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

MUSU PARENGIMAI IR SUSIRINKIMAI ■ KAS NAUJO TARP LIETUVIU

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU BENIO RIMKAUS,' 

seniaus gyveno Waterbury, Conn.
Jau apie trys metai kaip nežinau 
kur jis gyvena. Prašau jo paties 
atsišaukti arba kas ;
malonėkite pranešti, už ką 'būsiū dė- | 
kingas. Turiu 
juom susižinoti.

JOHN
122 Sunnyside
Conn.

RADIO—ŠIANDIEN

Bendro Fronto Delegatų 
Susirinkimas Atkeltas

susirinkimą

minėta, 
organi- 
bendro 
sueitu 

bet.

“Laisvėj” buvo 
kad visi lietuviškų 
zacijų delegatai į 
fronto
sekantį ketvirtadienį, 
pasirodo, kad tai buvo pa
klaida, pamiršta, kad tą 
dieną šventė ir todėl nebus 
galima visiem susirinkti. 
Todėl prisiėjo šį susirinki
mą pagreitinti viena diena. 
Šiuomi pranešu, kad minė
tas susirinkimas įvyks tre
čiadienį, lapkričio 29 dieną, 
kaip 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje.

Laikin. Sekretorius.

Taipgi šiame susirinkime 
bus ir AiSdT?Q išleistų knygų 
paroda, o tas yra labai svar
bu. nes Brooklyne dar pirmą 
kartą.

Kalbės jaunuolis drg. V. 
Zablackutis anglų kalboj. Tad 
ne tik suaugę ateikite, bet at
siveskite ir savo paaugusius 
vaikus, kad jie’ išgirstų dar
bininkiškas prakalbas.

1 *Žodis į Visus Draugus-ge 
Vietos Žinių Reikale

Draugės ir Dyaugai! “Lais
vės” redakcija dės* pastangų 
gerinti abelnai laikraštį ir 
kartu vietos žibias. Mes nori
me, kad vietos žiniose atspin
dėtų visos darbininkų kovos; 
ne vien New Yorke ir Brook
lyne, bet. ir apielinkėje. kaip, 
tai Newarke, < Jersei' City, 
Yonkęrse, < Cliffsidėje, . Great 
Necke ir tt. Mes norime pa
daryti New Yorko ir ąpielin- 
kės žinias, kad 
rastų jose apie visus svarbes
nius įvykius. Prie to mesi 
stengsimės vesti daugiau su-j 
grupuotas žinias apie paren
gimus ir Įvykius į vieną atski
rą daiktą. Reikia padaryti, 
kad mūsų skaitytojai atrastų 
visus tarpe lietuvių įvykius 
“Laisvės” žiniose. Todėl, pra-j 

i rengimas įvyks vakare. Bus šome visų, vartojančių 
j_ | geri kalbėtojai ir koncertinių kiek^ plunksną, 
„ ! kavalkų.

Dancers perstatys 
tion Cycle.” Dalyvaukite!

raidžių

srityje.

Prakalbos Pasveikinimui 
Sov. Sąjungos Pripažinimo

ir

ron išleistuvių vakarėlis. Drg; 
J. Byron veik tris metus iš
dirbo “Laisv.ėjė” prie
rinkimo mašinos. Jis padarė 
didelį progresą toje
kaipo zeceris. Dabar, prirei
kus prityrusio, darbininko mū
sų dienraščiui “Vilniai”, jis 
išvyko 'dirbti prie “Vilnies.”.

1 Vakarėlyje , nebuvo daug 
žmonių, nes jis surengtas ant 
greitųjų.’ ' Svečiai 
pinti maistu ir tt. 
karienės, visa eilė 
sakė prakalbėles,

, . I jam pasekmingaiskaitytojai ■ •' . , . . , .| darbininkų kovose.
I Byron pareiškė, kad jis dirbs 
’j dar su didesne energija. Pa

dengimui vakarėlio lėšų su
rinkta $16.40, nes įžangos ne
buvo.

buvo aprū- 
Laike va- 

draugų pa
linkėdami 
darbuotis j

Drg. J.

apie jį žinote, | 
w'hnsii, Hp.Į WMCA-570 Kc

svarbu reikalą su1
! 9:45 A. M. John Quine, 

DOLMAN I Shoping—Ruth Adams
Ave., Wdterbury,, 1O;oo-Health Tajk;»Music 

11:30—Italian Trogram 
12:00—Haring Orch 
12:15 P., M.

Songs; Stock Quotations 
■1:05—Wąlter Garbutt, Songs 

•1:15—News; Music 
! 2:20—Sports—Jack Filman 
I 2:30—Queens Players 
1 3:00—Black Orch.
I 3:30—Stęęk Quotations
! 4:00—Tea Time Concert 
;4:30—News Digest 

uždarytas. 151 Furman 5:00—Studio Party
j 6:30—Eckel Orch. 

(281-283) 6:45—Fallon Orch. 
, -.-y----- j 7:00'—Sports—Clem

PIGIAI PARSIDUODA FORNIČIUS ?Tarlce ' 
del “šingejių” vyrų. ,Kambarių “ 

randa—$10.00 men. Savininką gali
ma matyt nuę ketverge riki nedėl- 
dienio—nuo 1 po pietų iki 5 vakare.

P. Č., 95 Cook 
Brooklyn, N. Y.

(281-282)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA COFFEE PQT 

pat dokų, gera vieta bizniui, 
tumerių turiu visokių tautų, 
duosiu už žemą kainą. Kas norite i 
turėti gerą pragyvenimą pasiskubin
kite su pirkimu. Atdara nuo 6 vai. 
iš ryto iki 6-tai vai.' .vakare. Sek
madieniais- 
St., Brooklyn, N. Y.

prie 
kos- 
Par- i

St., Apt. 11,

(280-281)

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Songs;

I 8:00—Grofe Orch.
I 8:30'—Frank and Flo, Songs

Chuck Richards,

H i > > 
McCarthy •

8:30—New 'York- Orch., ■ . ■' ’ 5
Nickola! ‘ SJkoloff, Conductor, 
Cąrnegįe, Halj r ; - m { i <• * 

10:00—Mary Lewis, Soprano;
Harald Hansen, Tenor

10:30—Paula Lind, Songs
10:45—D4nce Music .
ll:30-—Jerry Lester and Pietro 

Gentili, Songs
11:45—2:30—' A,. M. Dance Music

WEAF—660 Kc

9:15—Male Trio
9:30—Footlights Echoes
10:00—Blubber Bergman—Sketch
10:15—Current Events—Harlan

Eugene Read
10:30—Eddy Brown, Violin;
- Concert Orch.
11:00—Weather Report
11:02—Moonbeams Trio
11:30—Nelson Orch.
12:00—Trini Orch.

WJZ—760 Kc

Sovietų Sąjungos Draugai
I kitos organizac. rengia dide
lį masinį susirinkimą pasveikt-

I nimui Sovietų Sąjungos per
galės, tai yra, jos pripažinimo 
per Jungtines Valstijas. Šis

ivrurru n 1 11 » 1 1 i masinis susirinkimas įvyksALDU) Prakalbos Nukeltos trečiadienį, 29 d. lapkričio,!' 
I Pirmadieni, 4 d. Gruodžio' . c"!is®unJ
f 1 1 177th ir West Farms St. Pa-Į

--------- i rengimas įvyks vakare.
Amerikos Lietuvių Darbini- 

ninkų Literatūros Draugijos 
pirma kuopa rengia prakalbas 
ir ALDLD knygų parodą. At- j 
sibus 4 d. gruodžio, 7:30 va
kare, “Laisvės” : 
1 Y * v" iš 29 <1. i ^ajSĮ0 Bnmgumą
lapkričio. 1 £

Kalbės d. D. M. šolomskas 
organizacijos 
jaunuolis d. 
Pasaulyje yra 
įvykių: kovos 
laimėjimai Sovietų 
Chinijoje, pripažinimas 
vietų Sąjungos, per Jungtines kitų žymių kalbėtojų. 
Valstijas, pasikvietimas d. Lit- 
vinovo į Italiją ir daugelis ki
tų klausimų. Visi jie bus iš
aiškinti.

Buvęs.

rašyti
HDrg. Briedžiai Susilaukėnors

apie DlIIlŲo

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

Malonėkite Persitikrinti.

Grupė New Duncan kiekvieną svarbesnį įvykį. Jei- 
Recogni- gu įvyksta svarbus ir greitas: 

nuotikis, praneškite telefonu 
. —Stagg 2-3878.

svetainėj^ šios Susirinkimas Protestui Prieš z,niM Vc‘d‘‘|ns-
■>. .y .1 • ~ }

, 1 | Iš Išleistuvių Vakarėlio

.10:45 A. M.—Singing Strings 
11:00—Southern Singers 
11:15—Morin Sisters, Songs 
11:30—U. S. Marine Band 
'12:30 P. M.—Farm and Home 
t t Hour , ;
1:30—Merrie Men Quartet 

•2:00-L<Dick Teela, Tenor;
Mary Steele, Soprano;

I. Wendell' Hall, Songp , . 
j 3:04— Rochester Civic ' Orch.

4:30—Wilson Orch.
.5:30—Singing Lady
••5:45—Little Orphan Annie
6:05—Himber Orch.
6:30—Mary Small, Songs
6:45—News—Lowęll Thomas 
7:45—String Quartet
10:00—Markei Orch.; Sid Gary, 

i Songs; Sydney Mann, Soprano;
I Nordstrom Sisters, Piano Duo 

11:00—Leaders Trio 
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Whiteman Orch.
12:00—Harris Orch.

WNYC-—810 Kc

t

6:45—A. M.—Exercises • 
10:15-—Variety Musicale 
11:00—'Ray Heatherton, Songs 
11:30—Sidney Soekoenig,,

Piano
12:30 P. M.—Lee Orch.
1:15—Emil Velazco, Organ 
1:30—Fiddler Orch.
2:00—Fired Wade, Tenor; 

Cloutier Orch.
2:30—Joyce Allmond Songs 
3:00—String Ensemble .
4:00—Kirkaby Orch.
4:30—Jack and Loretta

Clemens, Songs
6:00—Frances Alda, Soprano 
6:30—Midweek Hymn Sing 
6:45—Cheerio Musicale 
7:00—Mountaineers Music 
7:45—The Goldbergs—Sketch 
8:00—Julia Sanderson and

Frank Crumit, Songs 
8:30—Wayne King Orch. 
9:00—Bernie Orch.
10:10—Beauty—Mme. Sylvia 
10:45—Robert Simmons Tenor 
11:15—Meroff Orch.
11:30—Davis Orch.
12:00—Wallee Orch.

Anthony Frome, Tenor

9:30 A. M.—Masterwork Hour 
10:45—Dounia Rutenberg 
11:00—Dance Orch.
11:30—Agnes Lewis, Songs 
11:45—The After-Effects of

Grip—'Dr. Milton Tanzer 
12:00—William Eder, Cello 
12:30 P. M.—Cipsy Serenader 
1:00—Studio Musicale 
3:00—Elsie Vecsey, Songs 
3:30—W. Chosnyk, Violin 
5:15—Kitty Conroy, Songs 
5:30—The Care of Tools—

Emil J. Deering

WABC—860 Kc
10:00 A. M.—Bil and Ginger, Songs 
10:15—Salon Orch.
10:30—Robison Buckaroos 
10:45—Frivolities Orch.
11:15—Freddy Miller, Songs 
12:00—Voice of Experience 
12:30 P. M.—News; Music 
1:15—Reis and Dunn, Songs 
3:00—Metropolitan Orch.
3:45—Belle Forbes Cutter, 
j jSpprano;. Concert Orch.

I 4?QQ—U. S. Navy Band 
I 4:30—N.ewp; Light Orch.
4:45:—Happy Minstrel

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.Draugas Briedis ir jo drau

gė susilaukė sūnų. Pirmiaus 
drg. Briedis dirbo ( “Laisvėję”, j 
kaipo laikraščio išsiuntinėto-j 

■jas. Dabar dirba kitą darbą. 
Linkime draugams Briedžiams 
užauginti ir ir išauklėti dar
bininkiškoj dvasioj "jų sūneli.

Rep.

241 BEDFORD AVE. 
t

Brooklyn, N. Y.

1 

valan- 
Irving

šį vakarą, kaip 7 :30 
dą įvyksta prakalbos

7. Zablackas. ■ Plaza svetainėje. Irving Pla-
daug svarbių i ce ir 15th St. šias prakalbas

Vokietijoje. ! rengia Komunistų • Partijos 
armijos New Yorko distriktas. Kalbės

So- drg; Max Bedachtir visa eilėj

sekretorius Sekmadienį, “Laisvės” 
tainėje, įvyko draugui J.

sve-
a 
I 
3

e
Telephone, Evergreen 6-5310

Atei- j 
kite visi ir visos į šias prakal
bas ir išdirbkime planus kovai 
prieš neišpasakytai brangstan
tį maistą.

VISI i JAUNUOLIŲ r 
PARENG1MA

ĮVAIRIOS VIETOS ŽINIOS
Padirbėkite “Daily 
Workeriui”

m ėję sužeistas jo sūnus 
metų amžiaus:

trijų

Komunistų Partijos 
tis “Daily Worker” 
gražu negavo nuskirtą ir rei
kalingą finansinę l<votą. Da
bartiniu laiku eina į baksiu- 
kus rinkliavos del dienraščio. 
Galite gauti baksiukų ir “Lai
svės” raštinėje. Taipgi, ku
rie išgalite, tai patys pasiųski
te aukų del Komunistų Parti
jos dienraščio. Dienraščio ant
rašas: “Daily Worker”, 50 E. 
13th St. New York, N. Y.

dienraš- 
dar toli

Užpuolikas Nušovė Advokatą

Vagis Gavo Galą

Sekmadienį vėlai vakare, 
kada advokatas Aaron Scher- 
win su savo žmona važiavo 
automobiliu, ir jau buvo ne
toli namų, likosi jis nušautas 
ir jo žmona sužeista. Užpuo
likas išėjo iš užkampio ir pa
leido keturis šūvius į advoka
tą. Jo moteris pradėjo šauk
ti pagelbos, tada užpuolikas 
peršovė ir ją. Advokatas tu
rėjo 60 metų amžiaus ir buvo 
nesenai vedęs.

Lietuvių Jaunuolių Naciona- 
lis Komitetas rengia pirmą sa
vo parengimą, kuris įvyks sek
madienį, 3 d. gru’od. GRAND; 
PARADISE BALLROOM, 3181 
Grand St., . Brooklyn, N. Y.1 
Pradžia 6 vai vakare. Bus la
bai puiki programa, kurią iš-; 
pildys dalyviai tarpe šokių. 
Grieš negrų-orkestrą. Progra- 
mos išpildyme ' dalyvaus Aido 

| Merginų Sekstetas, B a n g os 
Merginų Oktetas iš Elizabeth, 
Rusų šokikių grupė, B. Ro- ■ 
gers pieš visokius paveikslus,; 
bus populiariškumov kontestas 
ir daug kitų dalykų.

Iš kalno tikietai 40 'centų i 
ypatai, prie durų bus 50 cen-1 
tų. Prašome visus ir visas 
įsigyti tikietus ir masiniai at
silankyti. Svetainė puiki, o 
programa bus dar geresnė.

Rengėjai.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS .
Rapolas Robinas 53 metų, 

151 So. 2nd St., mirė lapkr. 
25 d. Pašarvotas graboriaus 
Garšvos koplyčioj. Bus palai
dotas lapkričio 28 d. St. Ray
mond’s kapinėse.

Laidotuvių apeigomis Rūpi
nasi graborius J. Garšva.

v

BAZARAS

Užsimušė Jaunas Lakūnas
Sugedus orlaiviui, jis nukri-Vagis, apie 20 metų am- Sugedus orlaiviui, jis nukri- 

žiaus, įsilaužė į apartmentą . to 1,000 pėdų žemyn. Orlaivi- 
ant E. 105th St. ir savininko j ninkas H. Gannon užsimušė 
Costa iškraustė dėžeš pasiim-! ant vietos. Keliauninkas W. 
damas žiedą ir kitus auksinius' H antrieji; kuris su juo . buyo 
daiktus. ^Bet vagis tapo už-■ išvažiavęs pasivažinėti, skau- 
klūptas namų savininko. Iridžiai sukeistas? ’ O^lhiviš nu- 
kada jis lindo per langą lau- puolė Queens pavieto dalyje, 
kan, tai Copta paleido į jį 
bortką vyno. Nors bonka pra- 
ūfcė' pro vagies galvą, bet va
gis neteko lygsvaros ir nukri
to, nuo penkto augšto žemyn. 
Užsimušė ant vietos.

MENKEL1UNIUTES

KONCERTAS

fi 
I 9
J 
š 
I«

y
a
I3

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) k

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
imt visokių kapinių; pars&rrido au
tomobilius ir kerietas vešelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

23T Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
I ❖ •—■—•—"——-——

WOR—710 Kc
11:15 A. M.—Sjnging Leąson—Joseph 

Regneas’
11:30—.Thrift—Ann Stevens
12:15 F. M.—Health Tąlk, , ( .
12:25—Manners—Mrs. J. S. Reilly 
2:45—Talks; Music s 
3:15—Show Boat Boys 
3:45—Freudberg Orch. 
4:15—Song Recital 
5:00—Studio Orch.
5:30—Kay Costello, Songs
6:00—Uncle Don
6:30—Happy Landings—Skit 
6:45—Frances Hunt, Songs 
6:50—Stories of Life 
7:00’—Sports—Ford Frick 
7:15—News—Gabriel Heater 
7:45—De Marco Girls;

Sherry, Tenor

Jeannie I^ang
Songs
Carter

Orch., Leopold

7:30—Denhy Orch.
and Paul Small, 

7:45;—News—Boake 
8:15-—Singin’ Sam 
8:45—Dance Orch. 
9:00—Philadelphia
Stokowski, Conductor 
10:00—Gray Orch.
10:30—News Bulletins
10:46—Nino Martini, Tenor;

phony Otch.
11:15—-Gertrude Niesen, Songs 
11:30—Jones Orch.

J(W4S STORES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway 

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

Prašome Visuomenės
Paramos

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS

Gruodžio-December,
<♦>

<v

(b

<♦>

Frank

♦ i

JONAS
512 Marion St.,

<b

<♦>

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

<f>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

4>

<b

4>

<♦>

<0

Automobiliu Nelaimės
auto-

ateiMte
atlikti

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

I

JAUNUOLIŲ ATYDAI!
Kurie draūgai ar draugės 

turite liuoso %laiko, 
liuosnoriai į “Laisyę 
tam tikrą darbą ant spausdina
mosios mašinėlės prie jaunuo-; 
lių .darbo. Ateikite bile lai
ku vakare.

10 Gruodžio (December)
. ’ Labor Lyceum Salėje

949 Willoughby Ave.
. (Brooklyn,, N« Y.

Koncertinėj programoj, apart pa
čios Mepkeliuniutčs, dalyvaus:

Violet. Tamki,ute, Lillian Kava
liauskaitė, Adelė Valatkiutė, 

. Amelija Mickūnaite ir Franas 
Stankūnas

Dalyvaus keletas svetimtaučių 
žymių dainininkų. •

Koncerto pianistas Petrovas.
; ; PO PROGRAMAI ŠOKIAI

Įžanga 50c, 75c ir $1.00

TEL. STAGG
2-5043

Netoli White Plains 
mobilio nelaimėje užmuštas J. 
Briceland, 63-jų metų amžiaus 
žinoguą.

L. *J. Reynold važiuodamas 
per Planfield, N. J., apsvaigo 
del silpnos savo širdies. Jo 
automobilius atsimušė į kitą 
karą ir skaudžiai jį sužeidė.

. Jprier Hackensack, N. J., au- 
tomobilo nelaimėje užmuštas 
A. Bamley. Toje pat nelai-

Judžiai Apie Sovietus:
Embassy Newsręel teatre 

šią savaitę rodo paveikslus iš 
gyvenimo Sovietų Sąjungoje, 
Litvinovą besikalbant su pre- 

I zidentu Rooseveltu, ir Jungti
nių Valstijų paskirtu ambasa
dorium C. Bullit, kuris grei
tai išvažiuos į Sovietų Sąjun
gą.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmlaii ir chronlikaa ryrtj ir 

moterų - ligai kraujo ir odos 
Padarau iityrimua kraujo ir ilapumo

' DR. MEER 
156 W. 44th St. - Room 802 

% New York, N. T.
Valandoa Prižraimoi 

Ryte;nuo 10 Iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakaro 

Šekmadienfol* nuo 11 'ryto Iki 12 dienų 
j Telefonas Lackawanna 4-2189

“LAISVES” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvof sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugų Aukų
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
, Labai, svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti bązarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami primeskite pi
niginių aukų bazaro reika
lams. .

Laikas. Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

koncertą nenorėjome pa
skelbti bazaro', nes du da
lyku kartu garsinti nepato
gu, tai bazaro reikalui lai
kas labai trumpas. * Todėl 
prašome draugų greit pri
duoti aukas, kad galėtumo 
sparčiai ir sėkmingai reng
ti bazarą.
I . t

“Laisvės” Administracija

NOTARY 
PUBLICk :

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

te delei’ savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fizišL 
kai stovite^.

Odos Nušašėji- 
m ai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar 
nes Ligos, Nervą

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku- 
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

D R. ZINS
no Fast 16 ST. N. Y

t Tarp 4th Avė. ir Irvinę Place 
Įsisteigęs 26 metai 1

Valandos—9 A. M. iki 8 . P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P, M,‘ . ■ t'

INCMATHEW P- BALLAS 
(BIEL AU SKAS) 
G R A B O K i U S 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN( , AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ V1ETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

’ MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ MŪSU 
TELEFONAS, NIEKAD NEMIEGA?




