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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienražtū
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Lapkričio 29 d. “Laisvėj“ til-! 
po suaugusių draugų nusiskun- ' 
dimų, kad jaunuoliai “nesiduo-' 
da organizuoti.” Ar ištikrųjų 
taip yra? Jei taip, tai labai i 
greitu laiku reikalinga permai-, 
nyti organizavimo būdai.

Vienas draugas iš Rochester, 
N. Y., rašo,' kad nors jau daug 
sykių bandyta įkurti LDS jau
nuolių kuopa, vienok iki šiai 

•dienai nėra pasekmių. Tas 
draugas rašo: “Tiesa, nebuvo 
kooperavimo iš didžiumos tėvų 
pusės.“ Tas, mano manymu, 
daugiausiai ir kenkia jaunuo
lių judėjimui. Jei kur' jau įsi
kūrė jaunuolių organizacija, 
tai “darbas jau atliktas“, sulig 
suaugusių išsireiškimo. Lai jie 
patys veikia, o mes džiaugia
mės atsikratę. Tas . paveikia 
daugelyje kolonijų.

Tas pats draugas, pavyzdžiui, 
sako: “Tur būt niekur nėra 
jaunuoliai taip atsiskyrę nuo 
suaugusių, kaip Rochesteryj, N. 
Y.” Man atrodo, kad daugiau 
vertės turėtų pasakymas, “gal 
būt niekur kitur taip- suaugu
sieji nėra atsiskyrę nuo jaunuo
lių.“ Jaunuoliai, ypatingai kur 
dar nėra jų pačių organizaci
jos, dar nesupranta tikros 
svarbos kooperuoti su suaugu
siais, ir jei mes nemokame su
laikyti nuo to “divorso“, tai ne 
jaunuolių kaltė.

Kaip ir kodėl tankiausiai tie 
“atsiskyrimai“ įvyksta? Suau
gusieji draugai nori padiktuoti, 
ką jaunuoliai turėtų daryti. 
Jaunuoliai, nesuprasdami svar
bos to dalyko, žinoma, prieši
nas. Ar jūs patys nepriėšintu- 
mėtės, jei kas ateitų ir sakytų, 
kad turite tą ir tą daryti, o ne
pasakytų kodėl, kaip? .

Reikia jaunuoliams leisti 
veikti, bet turime atsiminti, 
kad jie tankiausiai nepatyrę 
mūsų veikime *ir pagelbos rei
kia.

Turime

Paimkime dabar kitą kores
pondenciją iš Worcester, Mass. 
Man teko tenai, nesenai daly
vauti. Draugas rašo:
pripažinti, kad jaunimas nenori 
rašytis į Jaunųjų Komunistų 
Lygą.”

Tai labai daug apimantis sa
kinys, ir man atrodo, kad nela
bai teisingas. Man bevažinė
jant po kolonijas Mass, valsti
joj, daugumoje vietų, radau 
kai tik skirtingą padėtį. Nie
kas jaunuolių nebandė traukti

Cambridge’iuj jau įsteigta, 
nors dar mąža (bet prospektai 
geri), J.K.T... frakcija ir nau- NEW Y.ORK. — Ameri- 
jas vienetas.,, Tas pats ir So. kos-' Karinio Orlaivyrio ge-
Bostone. * Kituose miestuose ir
gi tas pats labai lengva pada
ryti. Nashuoj, Gardneryje, net 
ir Hudspne tokia pat 'padėtis. 
Tankiausia labai abstraktėj 
(aplamoj) formoj J.K.L. svar
ba. pastatoma. Tikrenybėj’ pa
neigiama tos organizacijos 

'svarba.

Vietomis draugai sako: “Yes,!gieda, kad jų šalys atsilikę, 
jei čionai būtų organizatorius ■ apsiginklavime nuo Ameri- 
ar vadovas jaunesniems drau-|kos'ir kitų valstybių. Ir 
gam5s; tai^jyiskas eitų, kai iš įajp imperialistiniai plėši

kai rengiasi prie naujos 
skerdynės.

pypkės? Bet čionai nėra to va
dovo, tai nieko negalima ir da
ryti.“

Svarbiausia organizacija yra 
Jaunųjų Komunistų Lyga. Tai 
yra ir svarbiausias jaunuolių ‘ tyvė vadovybė, kurios mes visa? 
judėjimo vadovas. ' Subudavoki- dos pageidaujame. 
*me J.K.L. frakcijas visose mūsų ~ * - - ..
•jaunuolių organizacijose. Gau- nar gyvuos organizacija, 
kime naujų narių iŠ tos orga- kė^ ateityje daugiau apie tai 
nizacijos į J.K.L., tai ir vado-1 kalbėti, ir greitu laiku!

Bendro Fronto Konferenci
ja prieš Karą

DETROIT, Mich. — 
Gruodžio 2 d. čionai įvy
ko bendro fronto konfe
rencija kovai prieš karą 
ir fašizmą. Delegatus at
siuntė 70 organizacijų, 
kurios turi apie 10,000 
narių. Išrinktas pastovus 
komitetas vedimui darbo 
Detroite prieš karą ir fa
šizmą. Konferencija už- 
gyrė rezoliucijas ir pro
gramą Jungtinių Valstijų 
Prieškarinio Kongreso, 
kuris nesenai įvyko New 
Yorke.

Pasidarbuokite del
“Laisvės” Bazaro

Draugai Levanas ir T^a- 
niene Surinko už $25.00 

Naujų Daiktų

Draugai Levanai pereitą ket
virtadienį vaikščiojo po krautu
ves, rinkdami daiktus “Lais
vės“ bazarui. Surinko naujų 
gražių daiktų už $25.00’ tik vie
nu vakaru. Tai puikus pasi
darbavimas' naudai savo dien
raščio.

Draugas Andrius Gogis, ku
ris laiko krautuvę 274 Grand 
Street, Brooklyne, per draugus 
Levanus, padovanojo gražų siut- 
keisį bazarui. ,

Daugeliui draugų ir draugių 
yra išsiuntinėta blankos rinki
mui bazarui dovanų. Prašome 
visų atkreipti į tai atydą ir pa
sidarbuoti, kiek laikas pavelija.

Gavome žinią, kad draugai 
eastoniečiai žada prisiųsti ge
rų dovanų. Laukiame tokių ži
nių ir iš lytų miestų.

Fėrai bus gruodžio 23, 24 .ir 
25 dd., “Laisvės“ svetainėse.

MEDŽIO GAMYBA SU- 
, MAŽĖJO

NEW YORK. — Ameri
kos medžio pramonė per pa
skutinę savaitę buvo pus
trečio nuošimčio mažesnė, 
negu savaitė anksčiau. ,

Reikalauja Daugiau 
Karinių Orlaivių

nerolas Howard reikalauja, 
kacF valdžia tuojaus paskir
tų daigiau pinigų būdavo j i- 
mui. daugiau ir geresnių ka
rinių orlaivių. Amerika es
anti atsilikus nuo Anglijos 
ir Francijos. O ■ pastarųjų 
šalių imperialistai taįp pat

vas bus. Bus tada ir ta kolek-

Be komunistą frakcijos silp-
. Rei-

HITLERIO VALDŽIOS ŠULŲ PASILAI- 
ŽYMAS NEPAGELBEJO IR LITVINOVAS 
NESUSTOJO DELEI KONFERENCIJOS

BERLYNAS. —. Per Vo
kietiją,grįžo Sovietų Sąjun-. 
gos užsienio reikalų komi
saras drg. Litvinovas. 
Prieš pasieksiant Berlyną, 
Hitlerio spauda pradėjo 
“aniuolišku” balsu giedoti 
apie draugišką sugyvenimą 
tarpe Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. Net Alfred Ro
senberg, Hitlerio partijos 
politinio skyriaus galva, 
kuris nesenai planavo išda
linti Sovietų Sąjungą, at
plėšti nuo jos Ukrainą ir ki
tus kampus, parašė editori- 
alą už susidraugavimą Vo
kietijos su Sovietų Sąjunga. 
Tas ponas jau rašo, kad 
Vokietijos fašistai visai ne
norį kištis į Sovietų Sąjun-

Hitlerio Valdžia Reikalaus Mirties.
Bausmės Keturiems Komunistams

LEIPZIG, Vokietija. — 
Teismas prieš draugus Tor- 
gler, Dimitrov, Popov ir Ta
ne v bus užbaigtas ateinantį 
trečiadienį, gruodžio 13 d. 
Taip yra nusistatęs fašisti
nis teismas. Baigiami klau
sinėti paskutiniai liudinin
kai. Tada abi pusės pada
rys sutrauką savo įrodymų 
ir hitlerinis teismas iš pen-
kių fašistų išneš savo nuo- protestų prieš Hitlerio bu-
sprendį.

Kelios dienos atgal buvo 1 budeliai hedrįstų atimti gy- 
pareikšta, kad Hitlerio vai- vybę tiems keturiems komu- 
džios prokuroras reikalaus nistų judėjimo vadams!

Pačios Vėliausios Žinios iš Visur
K O UN T ZE, Texas. - 

Gruodžio 8 d. baltveidžių 
gauja pačiupo negrą David 
Gregory, pirma nušovė, pa
skui pririšo- prie automobi- 
liaus ir per pusę valandos 
trankė .negrais apgyvento
mis gatvėmis. Vėliau sužvė- 
rėjus chuliganų gauja išpjo
vė nelaimingo žmogaus šir
dį ir, nupjaustė kitus kūno 
organus ir tada viską sume
tė ant laužo ir sudegino. 
Nei! policija, nei gaišti jos 
milicija, kurie buvo tame 
Miestelyje, nė pirštįo nepa
judino, kad apginti žmogaus 
gyvybę.

--------— c . •» 
• Vera Cruz, Meksika. — 
Policija paskelbė ir per tris 
valandas laimėjo streiką už 
atgavimą užvilktų algų.

Paryžius. — Užsienio rei
kalų ministeris Boncour sa
ko, kad Franci j a griežtai 
laikysis dabartinės Tautų 
Lygos ir nedaleis prie jos 
perorganizavimo.

Natai, Braziliją. - 
kuriai Lindberghai apleido 

La-

gos vidujinius reikalus.
Visos tos naujos gaidos 

buvo taikomos tam, kad 
gauti Hitlerio valdžiai pa- 
konferuoti su Litvinovu. 
Bet drg. Litvinovas prava
žiavo pro Berlyną visai ne
simatęs su jokiais Hitlerio 
valdžios atstovais.

Buvo susitarta, kad Ber
lyne pribus Jungtinių Vals
tijų, ambasbddrius Bullit ir 
ten turės pasikalbėjimą su 
Litvinovu. Bet ir tas pasi
kalbėjimas neįvyko, nes d. 
Litvinovas buvo tos nuomo- 

i

nes, kad neužilgo Bullit pri
bus į Maskvą ir ten bus ga
lima pasitarti daug geriau, 
negu Berlyne.

mirties bausmės visiems ke
turiems draugams, nors val
džia neįrodė, .kad jie būtų 
ką nors, bendro • turėję su 
padegimu reichstago rūmų. 
Beveik nėra p abejonės, kad 
tie draugai ir bus nuteisti 
mirtim

Visam pasaulyje revoliu
cinis darbininkų judėjimas 
turi sukelti tokią audrą 

dėlių pasikėsinimą, kad tie

■ ..... . • | v c z, c iyčuucju oeįiciLe ii iki-Braziliją ir skrenda j Jung- kal kad tuoj^u būt
ų-tinęs Valstijas. Jie turės. skirta $32)940 000 «apsigy. 
d padaryti 3,740 mylių kelio-Jnimo rėikaiams4Nuo 1931

nę.

, Washington. — Roosevel- 
to valdžia atmetė Amerikos 
Darbo Federacijos reikala
vimą,. kad nuo Federacijos 
būtų paskirtas < atstovas į 
N RA kodeksų vykinimo ta
rybą. ' .* ‘

Paryžius.*• J Paryžius. — Franci j o j be-. 
darbe auga. £er vieną pas
kutinę savaitę bedarbių ar
mija padidėjo beveik šešiais 
tūkstančiais. ' > ’< :

Vatikano Miestas* — Po
piežius Pijus XI paskelbė 
“šventąja” francūzę mergi
ną vardu .Bernadette Sou- 
brious; kuri mirė 1879 me
tai^. būdama minyška. Ji 
pasigyrė mačius panelę 
švenčiausią ir kitokius bur
tus skelbė. Popiežius dabar 
paskelbė-šventąja, idant pa
tenkinus francūzus katali
kus.

Pietinė Amerika po 
Jungtinių Valstijų Letena

MONTEVIDEO, Uru- 
guajus.—Taip vadinamoj 
Pan-American . konferen
cijoj buvo pasiūlyta, kad 
ir iš Europos valstybių 
atstovai būtų įsileisti kai
po svečiai. Bet Jungti
nių Valstijų sekretorius 
Hull griežtai užprotesta
vo, ir konferencija nutilo. 
Cen tralinės ir. Pietinės 
Amerikos šalys yra po 
Jungtinių Valstijų impe
rialistų letena ir negali 
pasijudinti be jų leidimo.

■ ■ H-       ■■■■■■  * V I ■ I i —■.! I

CHIANG KAI-SHEKAS 
NEREZIGNUOS

NANKING, Chinija. — 
Kruvinasis Chiang Kai-she- 
kas nerezignuos iš Nankin- 
go valdžios, nebent jis bū
tų sumuštas kaPo fronte. 
Taip yra pareiškę jo agen
tai.

Darbininkų Skundas
■ EDGEWATER, N. J.— 
Tebestreikuoja Fordo dirb
tuvės darbininkai. Roose
velto valdžia žadėjo ^jų 
skundus išklausyti, bet nie
kas neišėjo. Dabar darbi
ninkų unija pasiuntė teleg
ramą tiesiai prezidentui 
Rooseveltui ir skundžiasi, 
kad valdžia nepildo savo 
prižadėjimo. Kaip1 gi pil
dys, kad valdžia gina ne 
darbininkų, bet Fordų ir’ ki
tų kapitalistų reikalus.

Belgija Ginkluojasi
BRUSSELS. — Belgijos 

karo ministeris Albert de 
|Veze kalbėjo senate ir rei- 

■ metųi pradėtos būdavot! 
i tvirtovės reikią tuojaus 
baigti, naujas reikią tuojaus 
pradėt budavoti, taip pat 
gerinti ir didinti armijądr 
t. t.’- Taigi, ir šitą maža im
perialistinė šalis- vėl sušilus 
rengiami naujam karui-.

Paknko Derybos Tarp 
Vokietijos ir Francijos kritikuoja Italijos pasiūly- plieno darbininkai buvo su

mą tuojaus taisyti Tautų varyti atgal į darbą ir strei- 
• ' kas buLu/ ------

______ r„ ėjo derybos tar- « palatiniai perot- k?manda __________  
pe Vokietijos Hitlerio vai- ganizuojąnt. Lenkai sako, prižadėta, kad jiems

i s

PARYŽIUI—Kelias die 
is čioriai ėjo derybosnas cio

džios ' agentų ir Francijos.; kad Itąlija nori pavesti Ly-. bus leista laisvai nubalsuo- 
Vokietija reikalaujanti ly- gą tik .į’didžiųjų valstybių1 
gybės apsiginklavime ir pa- rankas. Todėl bile kokios 
stovios ; armijos iš 300,000 pastangos ton pusėn susi-OvvzVJLL/O jIUJMm Am Ov/x7jV7k/\z 
vyrų. Francija ttios reika
lavimus atmetus, tuo būdu 
derybos faktinai pakriko.

Tai buvo Anglijos pūsiu* 
lymas, kad Vokietija ir 
Francija . > tiesioginiai pasi
tartų .dęleį Vėršailio taikos
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BEDARBIAI REIKALAVO DARBŲ, BET 
GAVO VALDŽIOS POLICIJOS BUOŽES

DAYTON, Ohio. — Roo- 
sevelto valdžios brutališku- 
mas kyla vis augštyn. štai 
čionai buvo paskelbta, kad 
vietinė Federalės Valdžios 
Civiliu Darbu Administra
cija duos darbo del 200 dar
bininkų. Bet bedarbių šia
me mieste tiek daug, kad ------- .—c------------ -
prie samdymo biuro prisi-! eilėje gauti darbą, gavo per 
rinko penki tūkstančiai. Jie galvą Roosevelto valdžios 
visi reikalavo darbų. Tas : buožių!

Mirtingumas Tarpe Vyrų daug Augštes
nis, Negu tarp Moterų, Parodo Raportai

Metropolitan Life Insur-itt.), tąrpe vyrų buvo po 
ance apskaičiavimas atiden- 148.6, o tarpe moterų tik 
gia įdomių faktų apie mir-, 54.6.
tingumą tarpe vyrų ir mo-| 
terų. Raportas parodo, kad . 
visuose amžiaus stoviuose j 
mirtingumas tarpe vyrų ge
rokai augštesnis, negu tar
pe moterų. Pavyzdžiui, lai
kotarpyje tarp 1929 ir 1931 
metų ant kiekvieno 100,000 
baltveidžių vyrų išėjo po 
1,094.1 mirimus, o tarpa 
moterų tik po 983.7. Imant 
išlaukines mirimo priežas
tis ■ (sužeidimai, nelaimės ir

Lietuvis Komunistas Žuvo Revoliucinėse 
Pareigose su Raudona Vėliava Rankose

SĄO PAULO, Brazilija, j koja ir ranka palietęs elek- 
—Tragingai žuvo savo par- x x—-
eigose r e v o 1 i u cionferius 
drg. Vladas Bauzevičius. 
Spalių Revoliucijos paminė
jimui, drg. Vladas Bauzevi
čius turėjo uždaviniu paka
binti raudoną vėliavą Vila 
Prudentės rajone tarp aug- 
štos įtampos elektros laidų, 
sunkiai prieinamoj policijai 
nuimti ir plačiai aplink ma
tomoj vietoj. Pildydamas 
savo uždavinį, naktį iš 6 į 
7 i lapkričio, 2 ir pusę vai., 
drg. Vladas, įlipęs į stulpą, 
matomai tamsoje pasprūdo 
--- >    . . ---——:______

Lenkija Priešinga Tautiį 
Lygos . Perorganizavimui .

• VARŠAVA. —• Pilsudskio
■ ' t . i J » !

valdžios spauda smarkiai 

lauksią iš Lenkijos' puses 
pasipriešinimo.

sutarties pakeitimų. Bet 
imperialistinės lenktynės, 
kaip pasirodo, neleidžia 
toms valstybėms susiderėti.

įvyko gruodžio 5 d. Valdžia -. 
sumobilizavo miesto polici
ją išvaikymui bedarbių mi- . 
nios. Paleista buožės dar
ban ir daug bedarbių gavo 
apdaužyti galvas.

Taigi, Daytono bedarbiai, - 
beveik per visą naktį laukę

Tarpe suaugusių, žinoma, 
įgalima tas išaiškinti tuom, 
kad vyrų daugiau dirba fa- 
brikuose ir todėl greičiau 
jų sveikata sugenda, arba 
fiziškai susižeidžia. Bet, 
pasak kompanijos raporto, 
augštesnis mirtingumas tar
pe vyriškos lyties vaikų 
aiškiai parodo stipresnį mo
teriškos lyties žmogaus kū
no subudavojimą!

tros laidą, turinčią 40,000 
voltų įtampos, sutiko mo- 
mentalę mirtį...

♦ Iš ryto, didelės darbinin
kų minios akyvaizdoje, po
licija nuėmė ant laidų pasi
kabinusį drg. Vlado kūną ir 
išplėšė iš jo didžiulę raudo
ną vėliavą, kurią jis mir
damas nepaleido ir kietai 
suspaudęs dešinėj rankoj 
laikė...

Garbė tau,- Vladai, paau
kojusiam savo gyvybę už 
darbininkų klasės reikalus!

Iš “Mūsų Žodis”

Valdžia Apgavo Plieno 
Darbininkus ' ,

WEIRTON, W. Va. — 
Kelios savaitės atgal čionai 

kas sulaužytas po valdžios
_______  Buvo darbinin-

ti, kokios unijos jie nori. 
Bet dabar kompanija užko
rė ant jų kompaničną uni
ją ir valdžia nedaro jokių 
žygių už išpildymą savo pri
žadėjimo. Tai šitaip Roo
se vėl to N RA bjauriai apga
vo plieno darbininkus, ku
rie buvo užsimoję kovoti ir 
laimėti. r
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dieną, tuo būdu, “Laisvėje” bus kas nors 
apie sveikatą, bus daktaro Kaškiaučiaus 
kampelis. : ; ‘

Iki šiol dr. Kaškiaučius rašė gausiai, 
bet tie raštai tilpdavo apyilgiais straips
niais, nenuolatos, kas. nepatenkindavo vi
sus mūsų 'skaitytojus. Kuomet įvesime 
nuolatinį sveikatos skyrių, kiekvienas 
skaitytojas suras kiekvienam “L.” nu-' 
meryj labai žingeidžių, trumpų ir svar
bių sveikatos klausimais patarimų.

Kviečiame visus mūsų skaitytojus pa
sakyti apie tai dar neskaitantiems dien-i 
raščio darbininkams. Paraginki! juos už' 
sisakyti “Laisvę” metams arba pusei me
tų, iki dienraščio prenumerata dar; te
bėra nupiginta. •

“Skambančios Knygos

buvo surin- 
nuo lietaus

žino, kad

Biskį Toptelėjęs
Prispirtas d. Kapsuko prie sienos, 

“Vienybės” smetoninįs demokratas, p. 
Tysliava, bandė šaipytis ir vaipytis, kad 
tuo būdu aptemdžius pačią klausimų es
mę. Kuomet mes pastebėjome, kad nu- 
davimas durneliu neišspręs paties klau
simo, tai minėtas demokratas sugalvojo 
naują skymą. Jis girdėjo kažin kur, jog 
Amerikoje kada tai buvo renkamos Lie- 

. tuvos baduoliams šelpti aukos. Todėl jis 
klausia:

kur dingo tie pinigai, kuriuos Bimba, 
Mizara, Andrulis ir jo agentai 
kę 1928 metais nukentėjusiai 
Šiaurės Lietuvai šelpti?
Kas žino ką nors, puikiai

1928 metais niekas Amerikoje nerinko 
jokių aukų “Lietuvai šelpti.” 1928 metai 
yra tuo ženklyvi, nes jais Tysliava Var- 
šavoje vienijo Lietuvą su Lenkija. Gal 
todėl į to pono smegenis jie taip įstrigo.

Lietuvos baduoliams šelpti aukos buvo 
renkamos 1929 metais. Tur būt apie tai 
smeton-pilsudskinis dainius ir sapalioja. 
Bet čia jis vėl suklumpa, nes nei Bimba, 
nei Andrulis su tom aukom nieko bendro 
neturėjo.

Kadangi mūsų uždaviniu yra nežinė- 
lius apšviesti, tai nepasigailėsime žinių ir 
smetoniniam demokratui. 1929 metais, 
kuomet šiaurės Lietuvoj biednuomenė ba
davo, Amerikoje buvo įsteigta kelios 
įstaigos rinkti aukas. Pažangieji darbi
ninkai sudarė iš LDSA, ALDLD ir kitų 
organizacijų savo komitetą ir per jį rin
ko aukas, o fašistai ir Tysliavos plauko 
demokratai rinko aukas ir siuntė Smeto
nienei Kaunan.

Paaiškėjus, kad fašistų valdžia Lietu
voj neleis mums savystoviai vesti šelpi
mo darbo, o Smetonienei pinigų mes ne
davėme ir neduosime, mūsų komitetas at
sikreipė į aukotojus, pavesdamas jiems 
patiems išspręsti klausimą, kas daryti su 
aukomis. Buvo pranešta, kad, per du 
mėnesiu laiko kiekvienas aukojęs į šį ko
mitetą, gali atsiimti savo aukas atgal ar
ba paskirti tam, kam jis mato reikalin
gu. O jei kurie aukotojai neatsilieps, tai 
po dviejų mėnesių komitetas likviduosis 
ir visus pinigus, padalinęs pusiau, atiduos 
pusę Prieš-Fašistiniam Komitetui o kitą 
pusę—Gastonijos streikieriams, kurie 
tuomet vedė sunkią kovą su išnaudoto
jais.

Šitaip ir buvo padaryta.
Kur padėjo pinigus, kurie buvo pasiųs

ti Smetonienei—nežinome. Ponas Tys
liava ir kiti Kauno ponios džigolai turė
tų apie tai mums pasakyti. Galimas 
daiktas, kad dalis tų pinigų atsidūrė p. 
Tysliavos kišeniun, iš kurio jis “papras- 

t tai pasiimdavo,” kuomet jam prireikdavo 
važiuoti į Varšavą arba Paryžių su pil- 
sudskininkais pasitarti. Tai, paantrina
me, turėtų mums paaiškinti p. Tysliava.

Tas poetas, parašęs virš paminėtą, ten 
pat pfaneša: “šią savaitę New Yorkas 
girtas.” Paprastai žmonės sako: kuo
met žmogus girtas, tai jam išrodo, kad 
visi girti. Gal prohibicijos panaikinimas 
ir buvo kaltininku del viršpaminėto pa
klausimo. Mes vis tiek manome, kad ka
da nors “išsipagiriojęs New Yorkas” pa
sinaudos mūsų paaiškinimu.

Vis Geresnė
Greitu laiku “Laisvėj” įvesime nuola

tinį Sveikatos Skyrių. Mūsų nenuilstąs 
rašytojas ir veikėjas, dr. J. J. Kaškiau- 
čius, apsiėmė tą skyrių vesti. Kiekvieną

“R. A.” Apie Pripažinimą .
Minsko lietuvių darbininkų ir kolek- 

tyviečių laikraštis “Raudonasis Artojas” 
pažymi, kad SSSR pripažinimas yra “So
vietų politikos vaišiai.” Toliau laikraš
tis nurodo:

šešiolika metų SSRS pripažinimo prie
šai stengėsi primesti milijoninėms užokęa- 
nio respublikos masėms neapykantą prie 
Sovietų Sąjungos, šešiolika metų jie darė 
Sovietų ir Amerikos susiartinimui įvairiau
sias kliūtis, pradedant interventų vielų tvo
romis ir baigint rtfisokiaisį šmeižtais prieš 
Sovietų šalį, skleidžiamais tuo tikslu, kad 
įbauginti plačias Suvienytų Amerikos Vals
tijų mases.

t

Per tą laiką Sovietų Sąjunga ne tik su
spėjo ginkluota ranka sutriuškinti inter- 
ventus, nutraukti blokados pančius, išmesti 
į istorijos nebūtį skaitlingus baltuosius 
tarptautinės buržuazijos samdytinius, bet ji 
suspėjo pergalinčiai užbaigti pirrųąjį penk
metį, padėti socializmui pagrindus, įkurti 
pasaulinių gigantų industriją, pertvarkyti 
socialistiniais pamatais žemės ūkį, .sustip
rinti karinę šalies apsigynimo galią ir pada
ryti savo užsienio politiką lanksčiu įrankiu,' 
veikiančiu tarptautinės taikos naudai.
“Raudonasis Artojas,” kaip ir visa 

Sovietų Sąjungos spauda, plačiai, rašė 
apie Amerikos pripažinimą Sovietų Są
jungos.

1 žabai Svarbus Kongresas
Sausio mėn. 25 d., 1934, prasidės Visos 

Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
17-tas Kongresas. Šis kongresas bus ne
paprastai svarbiu įvykiu ne tiktąi Sovie
tų Sąjungoj, bet ir pasaulinėje plotmėje. 
Jisai įvyks’ antrais metais Antro Penk
mečio Plano. 16-tas Kongresas įvyko 
1929 metais, kuomet Sovietų Sąjunga 
buvo įžengusi į Pirmąjį Penkmečio Pla
ną ir kuomet prieš komunistų ir visų pro
letarų akis stovėjo tarsi neperžengiami 
sunkumų tarpai.

Kongreso darbų dienotvarkis oficia
liai paskelbtas sekamas:

1. Raportai: (a) Stalinas — nuo Kom
partijos; (b) Rudzntakas — Darbininkų 
ir Valstiečių Inspekcijos ir Kontrolės 
Komisijos; (c) Vladimirskis — Centra- 
linės Revizijos Komisijos; (d) Manuils- 
kis—nuo Komunistų Internacionalo, apie 
pasaulinę padėtį.

2. Molotovas ir Kuibiševas darys pra
nešimus apie Antrąjį Penkmečio Planą;

3/ Kaganovičius — apie Komunistų 
Partiją ir Sovietus. ’ 3

4. Rinkimas centralinių Partijos or
ganų.

Be abejojimo, kad viso pasaulio komu-’ 
nistai ir pažangūs darbininkai—milionai 
jų—visu akylumu seks šio kongreso ei
gą ir nutarimus. Mūsų dienraštis ban
dys suteikti apie jį plačiausių ’žinių.

Imperializmas yra gadynė, kada sau- 
jalė “didžiųjų” valstybių vis labiau ir la-‘ 
biau ima spaust viso ’pasaulio tautas, ir 
todėl kova del socialistinės tarptautinės 
revoliucijos prieš imperializmą yra ne
galima be tautų apsisprendimo teisės 
pripažinimo. “Negalį' būt laisva tauta, 
kuri spaudžią svetimas tautas” (Mark
sas ir Engelsas). Negali būt socialisti
niu proletariatas, kurs taikinąs su ma
žiausiu “jo” tautos spaudimu kitų taū- 

tų.—Leninas.

niai yra daug daugiau į pa
žengęs pirmyn. ; ; ; • •

Šios' prakalbos atsifcpvo; 
pas d. A. L;, jo kambariuo
se, kuris daug pasidarbavo 
įkūrimui vietinės A.L.D.į.D. 
121 kuopos^

Draugiškai jūsų,
t . L‘ . Proletaras.

ŠYPSENOS
ams 
da- 

• ten 
koloniją;

ūki-
, jie

Vokietijos fašistų apšigy- jei ji gyvuos, tai vokieč: 
peilis po kaklu; atkirst: 
lį sovietinės Ukrainos ii 
uždėti vokišką 
lietuvių, kaipo ramių 
ninku, nespaust vą^žia: 
už šimto mėtų ir taip liks 
vokiečiais;

Matote, kaip ilgai hitleri
ninkai mano . sėdėt v> 
čiams darbininkams 
sprando, jaustis pas 
kąmarninkais! Ne v 
Pragoję, buvo suvaid: 
veikalas: L “

' -

, nimo ministerija išleido dvi 
“skambančias knygas”,' ku
riose sudėta paveikslai, ori
ginališki ponų-grąfų užra
šai, kas liečia Vokietijos ar
miją ir laivyną.

Knygų titulai, už vardiji
mai paimti iš Vokietijos, ka- 

> riškų dainų, kurios piešia 
atgaivinti Vokietijos armiją 

:iri laivyną i popiuliariškam 
susidomėjimui, kurį milit'a- 

į ristai komandavo pirm pa
saulinio karo; turėdami ver- 

■ stiną kareiviavimo.. tarnys-

į Kad daugiąū žmoniiį skai
tytų šias ; knygas, — pats 
Hindenburgas padarė^ joms 
įžangą, kas lįečią Vokieti-; 
jos gentkartes. Jo kalba 
sekančiai skamba:

“Vokietijos a p s i g ynimo 
spėkos neša ant savo pečių 
pareigą paveldėjimo garbin
gos praeities. Dvasia, kuri 

’sykį pakėlė Vokietiją iki 
pasididžiavimo augštumos, 
aiškiai ir užtikrinančiai 
parodo jai kelią ir šiandien

“Vieno skaičius neturi jo
kios reikšmės. Pasiryžimas 
nepasiduoti formuoja li
kimą tautos ir valstybės. 
Susivieniję ištikimybėje ir 
paklusnume, armiją ir lai
vynas yra simbolas mūsų 
apsigynimo. ,Tegu: apsigy
nimo spėkos visada žengia 
savo keliu į garbę ir stip
rumą, kaipo užtikrinimas 
galingos Vokietijos ateity- 
je” , I '

Mažai kalbėta, bet daug 
pasakyta. Pasakyta taip 
aiškiai ir suprantamai, kad 
dar karui neprasidėjus,—o 
jis jau nėra toli, tai momen
to klausimas,—jau matosi 
prieš akis kalnai išžudytų 
ne tik “Vokietijos fašizmu 
apsuktų galvų jaunuolių, 
bet ir kitų šalių darbininkų 
jaunystės žiedų, kurie veda 
mirtiną kovą prieš Hitlerio 
ir Hindenburgo užmačias 

\likti galingais ateityje ir 
mėsinėti proletarų kūnus.

Tasai k.s4enas kerėplai nesi
rengia eiti į kitą gyvenimą 
sutikimui Bismarko ir kitų 
praeities tironų, kur susi
rinkę galėtų gerti alų, ėsti 
kiaulių karkas su kopūstais 
pagal vokišką madą, bet. 
rengia kruviną žmonių puo
tą, kad išgelbėjus Kruppo, 
Švarco, Smitho ir kitų Vo
kietijos kapitalištų turtus 
huo prpletariną§ revoliuci
jos paėmimo į savo rankas.

Užtikrinimui. ;kąriškil už-; 
simojimų, kad- liktų galinį 

‘gesne .tautą įant ,;kitų kai-' 
1 minkų šalių, ■Vokietijos fa* 
‘šistai pasiskubino' sudaužy-’ 
•ti; darbininkų^ organizacijas, 
padaryti nelęgąle Kompar
tiją, nes tik jį viena , vedė 
kampaniją—karas, karui ir 
kvietė darbininkus iruti val
džią į savo rankas, kad iš- 

: vengus imperialistinės sker- 
’ dynes, kurioje daugiausia 
; nukenčia ir žūsta darbinin
kų klasę. ? ♦

Priimt už tiesą, kad Fran
ci ja nori Vokietiją gyvą 
praryti—neišįąiko : kritikos. 
Fašistinė Vokietija, ‘ dąbar

okie- 
ant 

aulio 
eltui 
ntas 

Asilas ir Jo Še-

ALDLD 1 Apskričio Metinė 
Konferencija

. Tūlas lietuviškas prabaš- 
Čius, mokindamas vaikus

, “dievo žodžio,” aiškino apie

Draugai ir < 
turime svarbią Apskričio- hlė- 
tinę konferenciją, 'kuri įvyks 
sekmadienį, gruodžio 17 4-, 
“Vilnies” svetainėj,; Chicągb, , 

šeliš.” Pabaigoje vaidini- ill/ ‘
mo ?buvo uždėtas gramofo- Visos. Apskričio; tkuopo^sl bu!- i 

Uit- tinai prisiūslįitę dblegatįife5 ’ 
asilo šią, taip svarbią konferekciją,1 

kur bus svarstoma vienybes 
klausimas su LDSA orgąniza-^ 
cija ir bendras veikimas dar
bininkų judėjime.

Antra, svarbiausias klausi
mas, tai vadovybė Apskrityj 
priklauso nuo gero ir veiklaus 
Pildomojo Komiteto. Mes tu
rime rinkti tokius draugus ir 
drauges, kurie turi savyje su- 
gabumo pravesti svarbius' gy
venimo klausimus, kurie atsa
kytų į darbininkų judėjimą.

Šių metų mūsų Apskričio 
Pildantysis Komitetas buvo 
silpnas. Jis veik nei į vieną 
svarbesnį klausimą, iškilusį j 
darbininkų judėjime, 
kė. Todėl, kad. jis ya persilp- 
nas, nėra kam vadovauti. To
dėl del 1934 m. pasirinkime 
draugus ir drauges į komite
tą, o senus paliuosuokime iš 
vietų. ■. ;

h- s -Draugai,' finansų segl’eto- 
riai, peržiūrėkite kuopos, fi
nansines knygas ir surasite, 
kad jūsų kuopa nemokėjus 
duoklių (nuo nario ųo 5 cen
tus) į Apskritį. Būtų gerai, 

j kad kuopos užsimokėtų į AL 
DLD 1 Apskritį. Da yra ne
mokėjusių už 1932 m. ir rei
kia mokėti už 1933 metus.

Taipgi yra išsiuntinėta į vi
sas Apskričio kuopas raportų 
blankos ir kuopų valdybos tu
ri 'prirengti raportus iš kuo
pos veikimo visų metų ir 
blankas prisiųsti į Apskritį ar
ba įteikti delegatams, kurie 
važiuos į konferenciją.

Praeitoj Apskričio pusmeti
nėj konferencijoj mes neturė
jome delegatų iš Rockfordo, 
Auroros, Gary, Chicago 
Heights, Harvey ir kitų prie
miesčių. Nepribuvo delegatai 
d ei ei nežinomų , priežasčių. 
Dabar, draugai iš kolęnijų, 
pasistengkite užpildyti tą 
spragą. Delegatai iš kolonijų 
gali pribūti iš vakaro. Jiems 
bus parūpinta nakvynė ir kon
ferenciją galėsime pradėti lai
ku, 10 vai. ryte.

Po konferencijai tą pačią 
dieną, vakare, turėsime didelį 
parengimą buvusioj Mildažio 
svetainėj—Westside Lietuviu 
Auditoriume, 2242 W. 23 PI., 
Chicago, 111.

Šį parengimą rengia ALDL 
D 1 Apskritas, bendrai' su ki
tais apskričiais, pąminėjimui. 
draugų G. Giedrioj K. Požė
los, J. Grėifenbęrgęrio ir R. 
čiėrnio, kuriuos nužudė < Lie-. 
tuvęs: fašistų < valdininkėliai. Ir 
šiandien da jie < kalėjimuose 
kankina tūkstančius nekaltų 
draugų ir draugių, kurie gy
nė ir da tebegina “darbininkų 
judėjimą. ■ ;

,Visi dalyvaukime šiame, 
svarbiame mitinge.

Sekr. V. V. Vasys.

nas, iš kurio pasigirdo 
lerio balsis: “Aš esu»_ 
šešėlis, aš geidžiu trečios 
imperijos.” (Vaidinimas 
ko apie vidurį praeito s; 
mėnesio.) . . ' '

Prie užbaigos reikia 
durti, kad viso pas 
darbininkai padėtų vok: 
komunistams būsiantį ' 
paversti piliečių kąru, — 
nuversti žmogžudžių gaują, 
įsteigti Sovietinę Vokietiją, 
proletarų diktatūrą ir pada
ryti galą visiems militaris- 
tų žygiams. Be darbirįinkų 
tarptautinės vienybės,^-pa
saulyj taikos nebus!

Kas liečia viršuje šnipinė
tą Lietuvą, tai kuome 
mijos su visais savo m: 
pabūklais permaršuos 
ją į ten ir atgal, tuoir 
jos;mažai kam naudos 
Pūs tynė je atsidūręs ne ka
žin ką nuveiksi.

Laiškas iš Franci

įvy- 
ialio

pri- 
aulio 
iečių 
kąrą

t ar- 
rties

per 
et iš 
liks.

N
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ALDLD. C. K. Sekreto
rius gavo sekantį laišką iš 
Franci jos:
Mielas Drauge, D. M. šo- 

lomskai! !
Trumpai parašysiu apie 

atsibuvusį pas mus susirin
kimą paminėjimui 16-kos 
metų sukaktuvių proletari
nės, revoliucijos Rusijoje. Į 
šį ■ susirinkimą susirinko 
■draugai ir draugės trijų 
tautų — lietuviai, rusai ir 
lenkai, nes jis buvo sušauk
tas A.L.D.L.D. kuopos ini
ciatyva. Rusiškai kalbėjo 
d. V. Dolgov. Jis kalbėjo 
apie tai, kaip Sovietų Są
jungoje eina socialistinė 
statyba ir kokią milžinišką 
naudą davė Lapkričio -revo
liuciją proletariatui.

■' Drg; D. Danievičiusį kal
bėjo lietuvių kalboje, apie 
tai, kaip pūvantis kapitąlis- 
tinisLpasaulis ; išnaudoja 
darbininkus. ' Jis nurbdinė- 
jo; iš kur/.kyla bedarbė 4r 
kaip imperialistai rengiasi 
prįe kąrjb. ' Jis nurodinėjo 
skirtumus tarpe kapitalisti
nio pasaulio ir darbininkų 

Tvarkos Sovietų Sąjungoje. 
Kvietė darbininkus koVoti 
prieš 'išnaudojimo tvarką, 
už proletarinę revoliuciją.
: Nuo lenkų kalbėjo d. Be- 
Jevič, daugiausiai nurody
damas, ką Lenkijos darbi
ninkams ir valstiečiams da
vė. fašizmas. Jis sakė, kad 
1920 metais, kada Raudono
ji Arini j a buvo prie Virša
vęs; vartų, Lenkijos darbi

šaukianti save’“antros kla- pinkai dar .nėbuvo prisiren- 
, sės1 tauta,” o žiūrėk, kaip jk gę pąsįtikti ją ir įkurti ša-

avė” čuiirub
P žiūrėk, kaip jii 

plačiai išsižibjų^:’ suėst Len> yo ^tvarką.,'; įDabar Lęnki 
kijos nepriklausomybę, nes joje proletariatas revbiidci

cūdus - stebuklus. Vienas 
draugės! . Mes .drąsus vaikutis atsistojęs 

:sako, kad jo tėveliai nįtiki 
į stebuklus. Kunigas labai 
(įsižeidžia, kad jo .mokykloj 
randasi priedo verkų ” ir ban
do pertikrinti vaikhįtį,j kad 
dievo daromi stebuklai yra 
faktas ir paduoda-.tbkį pa
vyzdį: štai tu nukrinti nuo 
labai augštos vietos ir pasi- 
keli sveikas, nesužeistas. 
Kaip tu tą įvykį pavadinsi?

paprastas

o jeigu tu 
tos 
vėl

pačios 
išliksi

Vaikutis—Tai 
atsitikimas.

Kunigas—Na, 
antrą kartą iš 
vietos krisi ir
sveikas, kas tada?

Vaikutis—Tai jau 
laimė.

Kunigas (ilgai tyli, atro- 
neatsa- do neteko argumento, bet 

greit sušunka):—Bet jeigu 
ir trečiu kartu tas atsitin
ka ir tu<vėl ant kojų kaip 
niekur nieko. Juk tai aiš
kus stebuklas!...

Vaikutis (šaltai):— Ne 
Stebuklas, bet jau priprati
mas.

mano i

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Darb. Ap. rengia la

bai svarbų parengimą paminėjimui 
Kantono-' Komunos, su gana gera 
programa. įvyks 12 d. gruodžio, 
Gerrick Hali, 507 So. 8th Str., 8 vai. 
vakare. Bus suloštas veikalas “Kan
tono Komuna.” Grieš chinų muziką, 
ir’ bus chinų kumštynės (nepanašios 
amerikoniškohis), taipgi, bus “Rau
donas Šokis” ir . kalbės tarptautiniai 
pagarsėjęs .kalbėtojas. Įžanga be
darbiams vėlui, dirbantiem -25c.

Kviečia ’ Rengimo Komisija.
(290-294)

Ant jūrų baisi audra. 
Laivas mėtomas, tranko
mas, didelis jam pavojus. 
Keliautojai panikoj, o dau
giausiai išsigandęs tūlas 
vienuolis-misionierius, kuris 
nuolat bėga pas laivo kapi
toną ir klausia: Ar išlik
sime gyvi, sakykite pons 
kapitone, ar gręsia mums 
mirtis ?

Kapitonas (netekęs kan
trybės, norėdamas atsikra
tyti nusigandusio vienuo
lio) :—Eik tamista į savo 
kambarį ir užsilaikyk ra
miai. Jeigu matrosai pradės 
melstis, reiškia mums grę
sia ėjimas dugnan, o jeigu 
keiks, tai reiškia, kad pa
vojus nėra baisus ir liksi
me išgelbėti.

Vienuolis (po tūlo laiko 
iškišęs iš savo kajutos gal
vą, baimingai užklausia 
prabėgančio matroso):—Ką 
daro laivo darbininkai, kei
kia ar meldžiasi?

Matrosas—Keikia.
—Tai dievui dėkui,—su

šunka tas dievo tarnas!

Vyras pąreina iš darbo ir 
randa duris užrakintas. Po 
ilgo vargo pasiseka jam ati
daryti langas ir jis įlenda 
vidun. Ant stalo randa 
raščiuką su štai kokiu tu
riniu : “Mielas Martynuk, 
aš su reikalu išeinu mies
tan. Raktą nuo durų rasi 
pakištą laukę po trepais.”

Surinko B. E. S.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopa rengia prakalbas 

del daktaro J. J. Kaškiaučįaus iŠ 
Newark, N. J. šios prakalbos turės 
didelę svarbą, nes bus aiškinama 
sveikatos klausimai. Vyrams bus 
aiškinama sveikatos dalykai šešta
dienį, 16 d. gruodžio, moterims sek
madienį, 17 a. gruodžio. Viskas at
sibus Bunyon Bid., 1821 North Main 
St„ pradžia 7-ttą vai. vakare.

x Kviečia Komitetas.
į ‘ (294-295)
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Penktas Puslapis^‘Šeštadien., Gruodžio 9, 1933 LA ISV

CLEVELAND, OHIO

<* PRANEŠIMAI IŠ K1TUL DRG. J. P. MILLERIS

MONTELLO, MASS. (291-292)

Antradienį 12 Gruodžioir

<♦>

<l>are
Org. A. B.

KAMBARIAMS.uodžio <♦>

MENKELIUNIUTES KONCERTAS <1

<♦>KAINOS LABAI ŽEMOS
<f>

<♦>St. Linden, Geo. Kaminskas
>

Trečiadienį, 13 Gr
LIBERTY UAL 

269-73 Second St

į 15 Aps. 
visi ir at-

Kuris nesenai grįžo iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos, pradės savo

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ
New Yorko Apielinkėje

HAMBURG-AMERICAN LINE
__ 39 BROADWAY, NEW YORKKONCERTAS PRASIDĖS 4-tą VAL. PO PIETŲ

10 Gruodžio (December)

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEW YORKAS- 7 0,50 
KAUNAS, TREČIA KLASE ‘PDO—
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai* 

•usisiekitnai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkite* j vietiniu* agentu*

L 
Elizabeth, N.

Pradžia 8 vai. vakare.

RIVOLI BALLROOM
209 Ferry St., Newark,

Pradžia 8 vai. vak

GREAT NECK, N. Y.
LDSA 64-tos kuopos mėnesinis su- ’ 

sirinkimas jvyks 13-tą dieną gruo-. 
džio, 7:30 vai. vakare. Draugės V. 
Adomaitienės namuose, 95 Steamboat 
Road. Būkite laiku draugės, nes bus | 
balsavimai už delegates į Pirmo A p-; 
skričio konferenciją ir taipgi bus Į 
vienybės klausimas balsuojamas. Da
lyvaukite visos ir atsiveskite naujų 
narių. I

PHILADELPHIA, PA.
Lietukų Darbininkų Susivienijimo 

5-tos kuopos metinis susirinkimas 
įvyks 12-tą d. gruodžio, 8 vai. va
kare, 995 N. 5th St., visos nares da
lyvaukite ir naujų narių atsiveskite.

Sekr. J. Smithienė.
(291-292)

Colinwood ALDLD 190-tos kuopos 
susirinkimas Įvyks 12-tą dieną gruo
džio, .7:30 vai. vakare, 15810 Holmes 
Ave. Būkite laiku, nes bus rinkimai 
centro valdybos, ir kuopos valdybos, 
sykiu ir rinkimai delegatų 
konferenciją. Dalyvaukite 
siveskite naujų narių.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio, Easton Baking Co. 
svetainėje, 36 North 7th St., 3 val. 
Visi dalyvaukite šiame. susirinkime, 
nes bus renkama kp. valdyba atei
nantiems metams. Taipgi yra ir ki
tų svarbių reikalų. Dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių.

Sekretore.
(290-291)

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

TDA 44 kuopa rengia vakarienę 
šokius šeštadienį, 9 dieną gruodžio, 
Liet. Taut. Namo apatinėj svetainėj. 
Bus geri muzikantai iš Lietuvos, ku
rie grajis lietuviškus šokius. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga 30 c.

Kviečia Komitetas.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių
ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

PARĖ- 
VIEN 
IR

PILNAI VISOKIŲ . STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

100 CIGARETĘ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c Įj 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) “ Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS IŠ RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 

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

Prisiųskitc mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako išdirbyste New Yorke.

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

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame rcstaucaci.jom.

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

(tarpe 10 ir 11 Sts.)

<♦>

<t>
mai. Į.žan-

<!>

Tel. Porter 3789

Nedėlioni

ryto

Phone, EVergreen 7-4785

R

kuo-

akare
išklausyti

Į

K :

NEDEL1OMI8

Nuo 10 iki 12 va), i J

$9.00

Laisniuotas Graborius

r.

f

DR. ZINS 
>19 fast 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

O Sekmadieniais 9 A.'M. rki 4 P. M.

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę

Labor Lyceum Salėje
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

'Dalyvaus Šie Dainininkai

Arturo DAmico, Baritonas 
Luiga Barbara, Tenoras

Isotta Odierna,
Mezzo Sopranas

Violet Tamkiūtė, Sopranas
L. Kavaliauskaitė,

Mezzo-Sopranas
Adelė Valatkiūtė, 

Dramatiškas Sopranas 
iš Philadelphijos dainuos 

šiame koncerte
Franas Stankūnas, Bass 

George Pecaroro
Garsus havarietis gitaris

tas irgi dalyvaus.
Prašome susirinkti anksti, 

kad galėtume pradėti kon
certą paskirtu laiku.
Eddie Beniulis Orkestrą 

grieš šokiams.
Rengėjai.

Mickunaitė atvyksta subatoj,
su Menkeliuniute dainavimu due tų šiame koncerte.

K. MENKELIUNIUTE 
žymioji Mezzo Sopranas

Duos Keletą Dalių iš Operos
Cavalleria Rusticana

A. MICKUNAITĖ 
Coloraturo Soprano. Keturis me
tus dainavo ir lošė operas Itali
joje ir dalyvavo Lietuvos operoje.

9 d. gruodžio. Ji turės repeticijas

Ketvirtadienį, 14 gruodžio
WELCOME HALL

1600 Winana Ave. ir 16th 
New Jersey

Pradžia 7:30 vai. v
Skaitlingai susirinkite 

šių prakalbų, nes bus liečiama svar
būs mūsų gyvenimo klausi 
ga visur veltui.

GEO. KAMINSKAS
152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J.

<i>

<1>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSI? 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

PIRK DOVANA, KURIA NEPAMIRS DAUG METI)

Puikus 7 Šmoty Dining-Room Siutas, Walnut Medžio 
$75.00

Mes žinome, kad tas siūtas bus labai mylimas 
jūsų namuose

Tokis forničis pagražins jūsų namus taip, kad jums 
garbė bus jį turėti

Gražus 5 Šmotų Bed-Room Siutas $80.00 
Del to mes galime taip pigiai parduoti, kad mums 
nereikia mokėti augštos rendos. Mes nuvežame 

kostumerį tiesiog į fektorę
Taipgi pas mus rasite pigiausią kainą 
Sweeperiai $20.00 ir augščiau 

Lovos $8.00 ir augščiau .
Springsai $5.00 ir augščiau

LIETUVIU FURNIčI!) KOMP.
653 N. Eleventh Street Philadelphia, Pa. 

Telefonas-Boulevard 1923 D. ANTANAITIS, Mgr.

D

GIVE YOUR HOME A REAL RADIO 

VmPHILCO 
$22-50 to $600

See and hear the new\ models
LITHUANIAN FURNITURE CO.
653 N. 11 St., Philadelphia, Pa.

sa

at

PH1LCO RADIO visados yra 
geriausia del to, kad jį užlaiko geriausia 

laboratorija ir naujausius pagerinimus 
visados rasite pas Philco

1 *.**
Bi ji

A

TAI GERIAUSIAS SPRINGSINIS
MATRASAS

kurį fektorė gali padaryti, taipgi parduodame ir 
kitokius. Jųjų kaina prasideda nuo

Ta mašina išskalbia į 15 
minučiy

Sausų drabužių galima 
sudėti washer 8 svarus

Visos mašinoms dalys įdė
tos į aliejų ir jas reikia 
tepti tik vieną sykį į‘ tris 
metus. Taipgi su kiekviena 
mašina kompanija duoda 
patarnavimo Bond ant 10 
metų.

Kaina $54.50

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St.,' 
karhpas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
-4 ir 7-9 vakare 
s ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP S^OO 

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE 
WASHINGTON _ 
BOSTON _____
RICHMOND 
PITTSBURGH 
DETROIT _____
CLEVELAND 
CHICAGO _____

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

$4.00 
__ 5.00 
__ 2.00 
__ 6.25

6.25
11.75 

__ 9.00 
__ 13.75

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
s tu d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi 
puikiausi.

STOKES 
kampas Broadway 

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

JONAS
512 Marion St.,

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervij 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La-i 
boratoriniai Tyrimai, gerumų be? 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

KI. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog ji* nt&idaro wvo ofisą

Williamsbi rgbe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 9
tfcl « k** dien, neretoms ir subatomi 
iki T:tO vai. v a karais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. tlrd 8t.

Ignition SpecialistWOLF 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
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Mūsų 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 t, 
DAKTARAI:

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, - Š31-335 LHvision Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417 , »

<

>
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Bešlas Puslapis

RADIO—ŠIANDIENNEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A PETRIKĄ 
(PETRICK) 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
; Penktadieniais ir šventadieniais 
; tik susitarus

ĮVAIRIOS ŽINIOS į Už Piešinius Gauta $63,785' Visi į Union Square!

Pagriebė $2,000 Pinigais
Du užsimaskavę banditai už

puolė J. Fenty, kaserių Reid 
Union Dairy pieninyčios ir 
apiplėšė. Kad»a plėšikai Įsi
gavo į ofisą, tai seifas buvo 
atdaras. Jie pasigriebė apie 
$2,0.00 pinigaiš ir paspruko 
automobiliumi, kuris ant gat
vės jų laukė.

Ta 
bu-

i

į svetainėje, 107th St. ir Park
I Ave., įvyksta labai svarbios 
[ prakalbos paminėjimui drg. 

vai. po! gen Katayama, japonų komu-
įvyksta luisto, kuris nesenai mirė Mas- 
del ap-

šeštadien., Gruodžio 9, 1933 (%

Atrado Žmogaus Kaulus
W. W. Wil lock ant1 savo 

nuosavybės kasdamas duobę 
atrado žmogaus kaulus. Jis 
pranešė apie tai policijai. Pri
buvusi policija ir Dr. Seaman 
apžiūrėjo kaulus. Jie atras
ta apie 4 pėdos žemėje. Dak
taras sako, kad žmogus buvo 
apie 5 pėdu ir 7 colių dydžio, 
tarpe 20 ir 60 metų amžiaus 
ir ten palaidotas 3 ar 8 me
tai laiko.

Išparduota tūlos J. 
Schiff piešinių rinkinys, 
ponia yra mirus. Piešinių 
vo virš šimtas, ir daugelis jų
piešta gerų piešėjų, j Už pie
šinį “The Rear Guard,” vaiz
duojantį mūrų karą, gauta 
$3,500. Paveikslas “The Man
dolin Playęrs” parduotas už 
$3,400. “Magdalena” už $2,- 
900. . Už visus paveikslus su
rinko $63,785. žinoma, labai 
daug jų neturi jokios vertės 
darbininkų žvilgsniu, bet yra 
žmonių, kurie pinigų turi 
daugiau, negu proto, tad 
perka juos.

Plėšimų Kiekis Auga

't'

Ketvirtadienį, penki gink
luoti užpuolikai užgriuvo ant 
Van Rooyens Express Co. sto
ties, 271 Heyward St., Brook
lyne, surišo aštuonis darbinin
kus, kurie ten dirbo, pAsigrie- 

Jbė pinigus, du trokus ir nuva
žiavo. Trokuose buvo įvairių 

i prekių ir vyno su
Trokus vėliau atrado su tavo- 
rais Bronx miesto dalyje. Bet 

.. Ketvirtadienį, 145 W. 55th vagiai dingo su. $1,500 pinigų, 
St., New Yorke, keturi žmo- į kuriuos jie pasigriebė iš šėpos, 
nes nukrito su keltuvu (“ele
vatorium”) nuo penkiolikos 
augštų. Keltuvo valdytojas 
H. Borton yra pavojingai su
žeistas. J. Zotolla, M. Black- • 
ąll ir J. Mulchakey, kurie va- į 
žiavo keltuvu, gavo mažesnius 
užgavimus. Dabar jie čiupi
nėja rankas ir- kojas, bet 
džiaugiasi, kad dar ligo gyvi.

Šiandien, kaip 1:00 
pietų, Union Square 
masinė demonstracija 
gynimo Scottsboro
negrų jaunuoliu, kuriuos vieš
pataujanti klasė nori sudegin
ti elektros kedeje. Du jau
nuoliai jau nuteisti mirti. Da
bar neva “teisia” trečią jau
nuoli.
tracijas ir reikalaukite tuo- j 
jaus juos paliuosuoti. -

. . . i
Taipgi šiandien prasideda ir į 

rinkliavų di?ną, kad sukčius 
pinigu del apgynimo jaunuo
lių. Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ruošia apeliaciją 
i Alabamos valstijos augščiau- 
sj teismą. Bet. tas bus atsiek
ta, jeigu mes masiniai stosime 
už jaunuolius ir sukelsime fi
nansų. Visi ir visos lietuviai 
darbininkai būkite Union Sq.!

kvoje. šiose prakalbose kal
bės geriausi kalbėtojai. Drg. 
Sen Katayama yra buvęs 
Amerikos Komunistų Partijos 
nariu ir veikėju. Ateikite vi
si masiniai!

WM£A—570 Kc

11:30 A. M.—Italian Program
12:Q0—Haring Orch.
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs
3:45—Piano Moods
4:00—Tea Time Concert \
4:30—Gertrude Thomas, Songs
6:00—Black Orch.
6:15—Dinner Music’
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon Orch.
9:30—Leonard Minstrels

WEAF—660 Kc

visi ir visos Į/emons- , Vargas, Skurdas ir Nelaimė
Bedarbis darbininkas Kelljr 

■ išmestas iš gyvenamio '4.42 
Warren ,St./ Brobklyno dalyje. 
Kada vėžė ••’jo ‘^fornišiuš”, nu
samdytas trekas, ten važiavo 
ir jo'šeimyna, trokas užsidegė. 
Sudegė keli baldai ir labai ap
degė 
Celia 
serga

9:00 A. M.—Black Orch.
9:15—Landt Trio
9:30—Bradley Kincaid, Songs \ 

11:30-—Josef Štopak, Violin; Josef’
Honti, Piano ,

3:00 P. M.—Fred Wade, 
Cloutier ' Orch. ;

4:30—-Variety Musicale
7:45—Mountaineers Music
18:00—?Qlsen Orch.
9:30'—Yacht Club Boys;

Ruth, Songs; Reisman

Town Trio; Lew White,
WOR—710 Kc

Tenor;'

Vivian 
Orch.

10:00—Rolfe Orch.< Men About 
Town Trio: Lew White, Organ

7:00—Sports—Ford Frick
8:00—'Little Symphony Orch., Phil

lip James, Conductor; Saida 
Knox, Contralto

9:00—Bestor Orch.
10:00—Helene Daniels, Songs
11:0 2—Tremai ne O rch.
11:30—Lane Orch.
12:00—Robbins’ Orch.

WJZ—760 Kc
10:00 A. M.—Edward ^facHugh, 

Songs
10:15—String Ensemble ’
2:30 P. M.—Gallicchio Orch.
3:00—Variety Musicale
3:30—Concert Orch.
4:00—Dance Orch.
4:30—Gallicchio Orch.

11:00—Barn Dance •
12:00—Martin Orch.

V^NYCr-810 Kc

11:00 A. *M.—Garden State Orch. t
11:30—Studio Music
12:30 P. M.—Green Isle Orch.
12:45—Frank McGill, Songs

WABC—860 Kc

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
dieną ir naktį 
DR. «URIN

(Buvusio asintantų Jhjmburgo universiteto 
klintie).

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

tarpe- Broadway Ir 6‘.h Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S*>OO
-ilHI egzaminavimas ■

■; ' —..... .... ........... ...

MONTREAL - CANADA

Prelekcija apie Sov. Teatrą

trijų metų mergaitė 
Kelly. Ji dabar sunkiai 
ir randasi ligoninėje.

Keturi Žmonės Nukrito Kel- 1
tave nuo 15-to Augšto

Mūšy Parengimai

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai
9:00 A. M.—String Orch.
9:45—Reis and Dunn, Songs

10:00-—Winegar Orch.
1:30 P. M.—Knight Orch.
4:35—Dance Orch.
5:00—Duchin Orch.
8:30—Simons Orch; Dorothy Page, 

Songs
9:00—Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski, Conductor
9:30—Band Concert, Edward 

D'Anna, Conductor

-a•' 9:45 A. M.—Studio Orch.
12:15 P. M.—Variety , jjdusic 
12:55—Bartlett Orch’.
1:00—Musical Revue
2:15—'Robert Crawford, Baritone
3:45—Freudberg Orch.
4:00—Beneath the Skin—Dr.

' Strandhagen
4:15—Melody Singer
4:45—Jimmie Bierly, Songs
6:30—Berger Orch.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MIRĖ JAMES MASON
Gruodžio 5 d. mirė James 

Mason, 51 metų amžiaus, gy
veno po num. 765 Grand St.. 
Brooklyne. Pasiųstas palaidot 
j Butler, Pa., North Side kapi
nes. Bus palaidotas gruodžio 
9 d. Laidotuvėmis rūpinasi 
graborius Mathew P. Ballas 
(Bielauskas).

H. T 20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

RAD1O-SEKMAD1ENĮ
>. •

WEAF—660 Kc

Sergėjus Radamskis, žymus 
tenoras,, kuris dar tik nesenai 

degtine, grižo iš Sovietų Sąjungos ir 
vėl tenais važiuos, duos pre
lekcija, temoje: “Naujas Vys- 
tymąsis Sovietų Teatre.”

Prelekcija rengia Teatro 
Kliubas, nedėlioję, 10 d. gruo
džio, 42 E. 12th S., New York 
City. Teatro Kliubo nariams 
įžanga tik 15c.
prasidės 8:30 vai.

Teatro Kliubas, 
ninku revoliucinio 
ganizacija, kuri dažnai rengia 
įvairių diskusijų ir prelękcijų 
apie plėtimą darbininkų teat
ro Amerikoj. Darbininkams

WJZ—760 Kc STEPHEN BREDES, JR
10:30 Erno Lietuvis Advokatas12:30 P. M.—Symphony Orch., 

Rapee, Conductor
7:00—Weems Orch.; Reinaid Wer- 

renratM, Baritone; Al Shean, 
Songs

7:30—Joe Penner, Comedian; Nel
son Orch.; Harriet Hilliard,

. Songs
8:00—Egon Petri, Piano; Sympho

ny Orch.
9:00—George 

Goodman
9:30—Walter

A.M.-^Mexican Marimba Ty- 
pica Band; Hector De Lara, 
Baritone

11:15—Major Bowes’s Family
1:00 P. M.—Russian Choir
2:45—Muriel Wilson, Soprano; Fred. 

Hufsmith, Tenor;, Conceit Orch. 
3:00—Wayne King Orch.
4:30—Concert Orch.; 

ies, Baritone
8:00—Eddie Cantor, 

Rubinoff Orch.
9:30—Concert Orch.;

Tenor; Virginia Rea, Soprano;
Ohman and Arden, Piano Duo 

10:00—Jack Benny, Comedian; Black
Orch. '

11:30—Minneapolis Symphony Orch.; 
Eugene Ormandy, Conductor

WOR—710 Kc
11:00 A. Ivji.—Modem Trio
12:15 P. M.—Edna White, Trump

et Quartet
>1:00—Perole String .Quartet
8:15—Vera Brbdsky and Harold

Triggs, Piano , ■ ■ ,
8:30—Choir Invisible

10:00—Opera—Lucia di Lammer- 
moor / .

11:00—Moonbeams Trio

197 HAVEMEYER STREET
SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 11-tą 
d. gruodžio, 8-tą vai. vakare. Bus 
toj pačoj vietoj kaip ir' visados. 
Malonėkite visi nariai susirinkt iv 
naujų narių atsivest. '

, Sekretorė.
(290-291)

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057Edward Dav-

Comedian;

Frank Munn,

J. GARŠVA
Grabelius (Undertaker)tiems,

gruo-

30J*
Auga Kapitalistų Pelnai

IŠRANDAVOJIMAI

S.

■o

Biznieriai Stoja už Degtinę

•t

Šiandie Vaiky Mokykla

z

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS 
i

yra darbi- 
teatro or-

Prelekcija 
vakare.

9 d. 
vakare,

tarpe lietuvių darbininkų.
T. K. Narys.

“LAISVES” SVETAINĖSEsolidarumą 
negrais jaunuoliais.

_________ i____________

a
| kr'kXlynoms ir

Pardavė “N.Y. Evening Post”

Nedėlioję, 10 d. gruodžio, 7 
vai. vakare, New Star Casino

Post.;” 
kri- 
ka-i 
yra 
ar

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS

Gruodžio-December,

“LAISVES”

Laisvės” svetainėje

M. Cohan, Songs; 
Orch.
Winchell

WABC—860 Kc

KRĄUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyry ir 

motery liras kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 

New York, N. T.
Valandos Prišmiinoi

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieno
Telefonas Lackawanna 4-2184

, Piįah’e&amja, ,kąd u<N4\V fYbrk 
Evening Post” leidėjai parda
vė jį. Nupirko J; David Stern, 
kuris leidžia Philadelphijoje 
‘^Record” ir Camden, N. 
mieste—’‘Courier • & * * /
Atrodo, kad ekonominis 
zis paklupdo net stambius 
pitalistų laikraščius ir jie 
priversti apsijungti vienu 
kitu būdu.

Šį Vakarą įvyksta Merginu
Seksteto Parengimas

šeštadienį, 9 dieną gruodžio, ręikaĮinga dalyvauti šiose, dis- 
8 valandą vakare. visi būkite kusijose, o ypatingai tiems, 

I kurie dalyvauja teatro , veiki
me

“Laisvės” svetainėje, kad pra
leist, laiką smagiai su sekste
tu ir paremti Nacionalj Lietu
vių Jaunuolių Komitetą, nes 
šis parengimas yra rengiamas 
tam tikslui. '

Apart šokių, bus visokių val
gių įr gėrimų, kad patenkinti 
visus; Bus “Grab bag” ir k i- 
tų pamarginimų. Didžiausis

p’hit” šio vakaro, tai bus pol- 
i kos ir valco kontestai su do • 
vanom laimėtojams.

Įžanga šiam vakarui labai 
pigi, tik 25 centai ię mes už- 
tikrinam, kad nei vienas nesi
gailės užsimokant tiek ant' šio te ir atsiveskite savo draugus Į

šį taip svarbų mitingą, kad pa
su

Vakar paskelbta, kad visos 
eilės kompanijų Šerai paaugo 
ant 18 nuoš. Praneša, kad Fe
derated Deprt. Stores prideda 
po 10c priedo, prie 15c regu
liarių nuošimčių. Abraham 
& Straus Inc., prideda po 15 
centų ant šėro priedo, prie 30 
centų reguliarių dividendų. F 
& R Lazarus Co. prideda po į 
5c prie reguliarių div. Alaba-1 
ma Great Southern Railway n . n • • • v
Cd. prie reguliarių dividendų j Rytoj Pasnnalysim Koncert 
(nuošimčiu), ant šėro pride-, 
da nėt po • $1.50. General 
Tire and Rubber Co. taipgi 
prideda' po $1.50 div. Ir taip 
visa eflė kity. Mątote, kad ka- 
pitajistų > pelnai* ‘ kugaį * * lįicla 
šalyje 17,000,000 bedarbių 
vargsta Įr badauja.

Scottsboro Protesto 
Prakalbos

PAJIEŠKOJIMĄ I
Pajieškau savo brolių Aleko ir 

Zavistanavičių. Paeina iš Traki} ap
skričio, Kruonio valsčiaus, Drasuniš- 
kių miestelio. Sfeniaus gyveno North 
Amerikoje, mieste Bfisvil. Kas ži
note apie juos ar jie patys* prašau 
atsiliepti šių* adresu, už ką būąiu 
dėkinga.

Pranė Zavistanavičiutė, v. cerro, c 
Chile 1689, Uruguay, Montevido.

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

3:00—New York Philharmonic-Sym
phony Orch., Carnegie Hall, 
Bruno ^Walter, Conductor; Ossip 
Gabrilowitsch, Piano

5:30—Julia Sanderson and Frank 
Crumit,' Songs'

8:00—Shilkret Orch.; Katherine 
Carrington, Soprano; Milton 
Watson, Tenor

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

Telephone, Evergreen 6-5310

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

narna.

Nedėlioję, 10 dieną 
džio, 3 valandą po pietų, po 
numeriu 197 Humboldt St., 
kampas Meserole St., Italų 
Proletarų Kliubas rengia ma
sinį protesto susirinkimą prieš 
nuteisimą Scottsboro jaunuo-j 
lių. Bus kalbėtojai italų iri 
anglų kalbose. Visi dalyvauki-

Aš, Juozas Bružas, pajieškau savo 
pusbrolių Frano Eibučio ir Antano. 
Paaina iš Rakečių .kaimo, Veiksnių 
valsčiaus, Mažeikių apskričio, Kauno 
vedybos. Prašau' jūsų abiejų atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalų. 
Taipgi, jei kas juos žino, , tai prašau 
man pranešti. Už tai būsiu labai 
dėkingas. Mano adresas:

J. Bružas,
9 South St., 

Portland, Maine.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

įvairaus parengimo.
Nepamirškite, šis parengi- rodyti savo 

mas įvyks šeštadienį, 
gruodžio, 8 valandą 
“Laisvės” svetainėje,

'Eyck St., Brooklyne. 46 Ten Sen Katayamos Paminėjimas
M.

PASIRANDAVOJA ' gyvenimui 5 
kambariai. Yra elektra, gesas, 

randa tik $16 į menesį. Kreipkitės:
A. Civinskienė, 104 Scholes St., | 
Brooklyn, N. Y. (291-293)
PASIRANDAVOJA gyvenimui 31 

kambariai. Yra .elektra, gesas, ga
ru apšildomi, randa tik $16 į mėne
sį. Kreipkitės: A. Civinskienė, 104 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

■/ (290-292)

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

K. Menkeliuniutės konę/ertas 
įvyksta rytoj, 10 d. gruodžio, 
Labor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave. , Koncerto 
prądžia 4 va), po pietų, šia
me (koncerte bus labai- ge^ų 
dainininkų ir dainininkių. Po 
koncerto, prie geros mu
zikos galėąitę > pasišokti. Įžan
gos tikietų kaina $1.00,, 75c ir 
50c. Ateikite visi ir visos!

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)
1 BROOKLYN, N. Y.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN’
KIT “LAISVĘ”

jtooAAAAooAAoA

Prekybos department© na
riai laikė susirinkimą ir po va
dovyste -prezidento James 
Brown pasisakė už*' degtinę.; 
Pirmiaiis jų tarpe buvo tokių,!
kurie rodėsi labai “sausais.” mokinami lietuvių vaikai 
Dabar > gi jie sako, kad gali šybos, skaityti, dainelių, 
“toleruoti” degtinės pardavi- klamacijų ir tt. Vaikučių 
Dėjimą, . , ( .

Pasirodo, kad y ięšpatau j an
čiai klasei neblogai sekasi ap- 
gavinėtr darbo masė?. Pas 
daugelį darbininkų sukėlė 
ūpą grąžinimas saliūnų su 
degtine. Kaip kas mano, kad 
net bedarbę tas sumažins. Ta
me yra klaida, nei *alus, nei 
degtinė bedarbės nepanaikins.

yra 
ra- 
de- 

mo- 
po 
sa-

Tėvai,

jįSšGERIflUSIfl- DUONA 
SCHOLES BAKING kj 

168 Manhattan Avenue,
• Brooklyn, N'. Y.

kyklėlė prasideda 2 vai. 
pietų. Ji’ įvyksta1 kartą 
vaite j e—šešta dieniais 
kiirių'dar vaikai neina į šią 
mokyklėlę—atveskite juos ir 
prirašykite. Nereikia aiškinti, 
.kaip yra svarbu pramokihti 
mūsų 'vaikuę lietuvių kalbos, 
rašliavos ir pratinti prie dar
bininkų judėjimo.

x KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
x VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
ijų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų.* Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nerirgsite; tai nereikės išmo 
keti gydytojui. 7 . /’

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielihkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam, ir 
į kitus miestus.
TfcL: Stagg 9645

Pernai mūsų dienraščio 
bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis. 

f

Prašome Draugą Auką
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite, /

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

r Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

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

Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

koncertą nenorėjome 1 pa
skelbti bazarb, nes du da
lyku kartu garsinti nepato
gu, tai bazaro reikalui lai
kas labai ttiimpas. Todėl 
prašome draugų greit i pri
duoti atikas, kad galėtume 
sparčiai ir sėkmingai reng
ti bazarą.
“Laisvės” Administracija

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW BALLAS
(BIĘL5USKAS) 
GRABORIUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PA8VEŽAM IŠ VISU ŠALTU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOCERIAUS1AI PAtARNAUSIM.

MŪSQ RAŠTINE ATDA’RA DIENĄ IR NAK7T MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




