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. KRISLAI
Teisybei Nėra Vietos. 
Nusibodo Melai. 
“Klausimai ir Atsa

kymai.”
Protestuosime ir 

Kovosime.
Rašo KOMUNISTAS

Lietuvoj tūlas J. Paleckis ap- I 
lankė Sovietų Sąjungą ir para
šė knygą apie ją. Matomai, au
torius gavo gilaus įspūdžio dar
bininkų tėvynėje iš milžiniško 
kūryboš darbo. Pačios knygos! 
nematėme. Bet klerikalų “Ry- i 
te” tilpo tūlo kunigo J. Stanke- I 
vičiaus knygos peržvalga. Ku-1 
nigėlis pyksta ant Paleckio. Ba
ra jį ir kolioja, kam jis nepa
slėpė teisybės apie darbininkų ! 
tėvynę. Savo nelaimingus 
skundus kunigas baigia:

Kokį tikslą turėjo p. J. Pa
leckis šią savo knygelę rašy- jĮas bus sunkus. Tas tiesa, 
damas? Jei norėjo tik atvaiz- i 
duoti Rusijos gyvenimą, tai 
to vykusiai nepadarė. Jo ap- ‘ 
rašinėjimai yra labai viena
šališki. Jei tai rašytų komu
nizmo šalininkas—mums bū- 
visiškai suprantama, o jei tai 
rašo Lietuvos pilietis, kuris 
nori atvaizduoti Rusijos ko
munistinį gyvenimą — tada' 
darosi kaž kas neaišku. Jei 
ir antroji dalis bus šia kryp 
timi rašoma, geriau būtų, kac 
Lietuvoje ji nebūtų skaito
ma. %
Paleckis turėjo meluot, ne^ 

jis ne komunistas. Nemelav 
kunigas prakeikė ir jį ir jo kny
ga-

REAKCIONIERIAI STENGIASI PADALINTI i NUTEISĖ MIRTIN IR 
CEVERYKŲ DARBO UNIJŲ KONVENCIJA i PAKARS 17 M. SIERG

i Lovestoniniai Renegatai Padeda Reakcionieriams Sugriauti 
Jarbininky Vienybę Ceveryky Darbin. Unijy Konvencijoje
\ BOSTON, Mass.—Pasiro

do, kad čeverykų darbinin
kų unijų susivienijimo ke-

tad laikomoj amalgamaci- 
os konvencijoj eiliniai de- 
egatai trokšta vienybės, 
bet atsirarida lyderių, kurie 
peny bei' trukdo. Tie reak
ciniai vadai jau pradėjo ma

nevrus prieš Odos ir Čeve- 
rykų Darbininkų Industrinę 
Uniją. Taip pat nori suma
žinti skaičių ir savo unijų 
delegatų, idant kuomažiau- 
sia palikus konvencijoj eili-

niu nariu.
Patį reakcjonieriški&usį 

sparną atstovauja Nolan ir 
Mahan. O jiems padeda 
lovestoniniai renegatai Bix
by ir Zimmerman. Jie sten
giasi visą šitą darbininkų 
judėjimą įkinkyti į Ameri
kos Darbo Federacijos ve
žimą.

Industrinė unija veda ko
vą konvencijoj už tikrą vi
sų čeverykų darbininkų uni
jų vienybę, už vieną uniją, 
paremtą klasių kovos pama
tais,

Tokios Aštrios Bausmės
Teismas Niekados Nėra
Davęs Jokiai Baltvei- > 

dei Moteriai

JACKSON, Miss. — Vals
tijos augščiausigfe teismas 
įsakė pakarti Annis May 
Harmon, 17 metų juodveidę 
mergšę. Nužudyta bus sau
sio 17 d. Ją mirtin nutei
sė už nužudymą savo vyro, 
kuomet jinai neteko lygsva
ros iš užvydo.

Įdomu tas, kad šios vals
tijos teismas dar niekados 
nėra tokios aštrios bausmės 
už panašų prasižengimą iš
davęs prieš nepilnametę 
baltveidę moterį.

JAUNUOLIAI PROTESTUOJA PRIEŠ MUITĄ- 
RiZMA FEDERAIES VALDŽIOS KEMPĖSE

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS

ŠALIN VOKIETIJOS KRUVINASIS FAŠIZMAS! MES REIKA LAUJAME LAISVĖS DRAUGAMS TORGLER, TANEV,POPOV ir DIMITROV, PAREIKŠ LIET. DARBININKAI
lietuviu Darbininky Organizacijų Delegacija šiandien Pas DRABUŽIŲ VALYMO

Vokietijos Kruvinosios Valdžios Konsulatą; Visą Kitu 
Didmiesčių Lietuviai Privalo Tuojaus Imti Panašių 

Žygių, kad Užprotestavus Prieš Leipzigo Teismo 
Suokalbį Nužudyt Komunistų Vadus

IR DAŽYMO ŠAPOS 
STREIKAVO UŽ

JAUNUOLIUS

Kitą įdomų atsitikimą turi
me čia pat Amerikoje. Tūlas 
katalikų rašytojas J. Jusevičius 
parašė straipsnį prieš melus 
apie Sovietų Sąjungą, kuriuos 
skelbia “Garsas”. Bet straips
nis “Garse” netilpo. ‘Garso” 
redaktorius pabijojo teisybės ir 
straipsnį grąžino atgal autoriui., 
-s Teisybė kunigams ir jų re
daktoriams svetimas dalykas. Jų 
spaudoje vietos randa tik < tie, 
kurie purvais ir melais drabsto 
ant darbininkų tėvynės. Nusi
bodo “Garso” redaktoriaus me
lai Jusevičiui, nusibodo kitiems 
švariems katalikams, bet tie ki
ti kol kas tyli. K^ip

Valdžia Jaunuolius Apgavo, nes Samdant Juos Buvo Priža
dėta, kad Kempėse Nebus Vedamas Milit. Muštravojimas

CLAM LAKE, Wis. — 
Čionai taip vadinamoj val
džios Citizens Conservation 
kempėje prasidėjo labai 
rimtas jaunų darbininkų ju
dėjimas prieš militarizmą. 
Net dvylika jaunuolių para
šė peticiją ir pridavė val
džiai, kad jie protestuoja 
prieš militarinį muštrą. Pe
ticijoj nurodoma, kad Roo
sevelto valdžia juos apga-

vo. Kuomet jie buvo sam
domi, buvo sakyta, kad jo
kio militariško muštro ne
bus. Gi dabar kasdien jau
nuoliai varomi į muštrą. ’• 

Jaunuoliai toliau nurodo, 
kad oficieriai grūmoja jau
nuoliams negarbingu išva
rymu iš kempių, jeigu ku
rie atsisakytų mokintis var
toti gįhklus ir lavintis kar
eiviavimo.

SAN DIEGO, Calif. — 
Orlaivio nelaimėj čionai už
simušė karinio laivyno la
kūnas Arthur, 27 metų am
žiaus.

VALDŽIA DAR IŠLEIS
$360,D0«jm.MISTO

SUNAIKINIMUI

Lietuvių Darbininkų 
sivienijimas.

Brooklyno Lietuvių 
ganizacijų Bendras Fron-' 
tas.

9 Prieš fašistinis Lietuvių 
Organizacijų Susivieniji
mas, i

Lietuvių Jaunuolių Naci- 
onalis Komitetas.

Visuose kituose didmies
čiuose, kur tik randasi Vo
kietijos valdžios konsulatai, 
lietuvių darbininkų organi
zacijos turėtų pasiųsti de 
legacijas ir užprotestuoti 4aiyvavo apje 2,000.

BROOKLYN,’ N. Y. — 
Šiandien, gruodžio 14 d., 
Amerikos lietuviai darbinin
kai ir darbininkės pareikš 
savo protestą prieš tą tero
rą, kuris dabar siaučia Vo
kietijoj prieš darbininkus. 
Skaitlinga darbininkų dele
gacija trauks pas Vokieti
jos kruvinosios valdžios 
konsulatą ir pareikalaus, 
kad nekalti Vokietijos ko
munistų vadai, kurie, yra 
teisiami Leipzige ir ku
riems budeliška Hitlerio 
valdžia grūmoja nužudymu, 
turi būt paliuosuoti. Bus 
parodyta, kad. tiems drau
gams užmetimas reichstago 
rūmų padegimo yra bjaurus 
suokalbis,- kad Leipzigo teis
me aiškiai įrodytai jog pa
tys hitlerininkai provokato- 
riškais sumetimais padegė 
tuos rūmus.

Delegaciją siunčia seka
mos nacionalės ir vietinės j Vokietijos fašizmą. Ne tik 
organizacijos;. [Amerikos, bet viso pasaulio

Amerikos Lietuvių Darbi- darbininkų organizacijos 
ninku Literatūros Drau-1 rengs demonstracijas, pro- 
gija. - - v | ėstuos ir reikalaus paliuo-

Lietuvių Darbininkių Su- Į savimo minėtų draugų ko
si vieni j imas Amerikoje.

Su-

Oi-i

prieš Leipzigo teismo suo
kalbį nužudyti draugus 
Torgler, Dimitrov, Popov ir 
Tąnev. Kiekvienas protes
tas svarbus. Kiekvienas iš
stojimas prieš fašizmą stip
rina darbininkų frontą.,

Gruodžio 19 d. bus tarp
tautinė diena kovai prieš

Policija Padare Užpuolimų 
Ant Mokyklos Vaikų, 

Kurie Gynėsi Sniegu

PHILADELPHIA, Pa. — 
Gruodžio 12 d., šiame mies- 

!te pusę valandos streikavo 
darbininkai 48 drapanų da
žymo ir valymo šapų prieš 
nuteisimą mirtin Scottsboro 
jaunuolių. Šie darbininkai 
organizuoti į Amerikos 
Darbo Federacijos uniją, ' 
bet tiems lokalams vadovau
ja revoliucionieriai. Streike

Taip pat dviejų pradinių 
mokyklų vaikai paskelbė 
streiką. Susidarė masinis 
pikietas prie mokyklų. Po
licija užpuolė vaikus, kurie 
gynės sniego bolėmis! .7

ilgai?

Pačios Vėliausios Žinios iš Visur munistų. t

Minėta komisija darius

■ ' ' > •>' • \ ‘ ’ < » » i
Atidarė Darbininkų Centrą

s

muiubtų rai uja genu uar- pasažieriaL Kiti keturi pa. 
buojasi. Labai plačiai sklei- įažieriai sužeistL

turi ginkluoti plėšikai už- tų vadas O’Duffy ešąpabė- džiami komunistiniai lape-
puolė ir apiplėšė; National; gęs. ir policija įieško spare- Įiai,,-kurie išleidžiamu užsie- (Daug^au Pasauliniu žinių

; j nyje ir slaptai įgabenaųii. 5-tam nuslanvi)

parašyta 
ir Atsa- 
Sąjungą”

MADRID, Ispanija. — Is
panijoj socialistai įeina į 
valdžią ir padėjo sukriušin-j

LINDBERGH AI JAU 
TRINIDADOJ

ST. RAPHAEL, Franci-
Netoli nuo čia jūroje

Roosevelto Valdžia žadėjo 
Gerovę, bet Davė Pabran

gimą Maisto ir Padi
dėjusį Skurdą

ja.
užsidegė švedų laivas ir nu
skendo. Bet visa laivo įgu
la išsigelbėjo. ’ i

GAISRĖ ŽUVO TRYS 
ŽMONĖS 3

LAIVAS UŽSIDEGĖ IR 
NUSKENDO

Roosevelto Valdžia Paaukos 
Po Milioną Dolerių Kas
dien Naikinimui Kuku

rūzų ir Kviečių

Draugės Undžienės 
brošiūra “Klausimai 
kymai apie Sovietų 
neplatinama kaip reikia. O ver
ta plačiausio paskleidimo. Par
siduoda tik už penkis centus. 
Visose kolonijose ir visuose su
sirinkimuose ją turėtų platinti 
mūsų draugai ir draugės.

ESTIJOS KOMUNISTAI 
VEIKIA

TALINAS. — Estijos Ko
munistų Partija gerai dar-

Bank. Pąsigrobė $15,000. t štavimui.

FAŠISTŲ VADAS
PABĖGO-APIPLĖŠĖ BANKĄ

BAY CITY, Mich. — Ke-

HAMPDEN, Me. — Čio- 
nai laike šokių kontestd vie
noj svetainėj kilo' gaisras,

sijoj Socialistų Partijos va
das Prieto “apgailestavo”, j 
kad valdžia perdaug bruta- 
Įiskai (elgėsi ir perdaug ne
kalto kraujo praliejo !'*'

DUBLIN. Airių fašis-

Būtinai visos lietuvių dar- kuriame žuvo trys žmonės, 
bininkų organizacijos šavo kiti išbėgo laukan į audrą 
susirinkimuose • turi -šitą ir sniegą, 
klausimą išdiskusuoti ir iš-1 
rinkti delegatus. - . <

Šiandien lietuvių darbininkų 
nacionalės ir Brooklyn© vietinės 
organizacijos siunčia delegaciją 

Vokietijos konsulatą, kad 
užprotestuoti prieš fašistinį te
rorą ir pareikaląuti paliuosavi- 
mo Leipzige teisiamų komunis
tų vadų. vKitų tautų darbinin
kiškos organizacijos taip pat 

s savo delegacijas. Lai fa 
Šistai išgirsta galingą darbinin
kų protesto balsą !

Tačiaus proteętoj neužtenka. 
Reikia sistematingos darbinin- 

. kų kovos prieš fašizmą ne tik 
Vokietijęje ir Lietuvoje, bet čia 
pat Amerikoje. O kad čia fa
šizmo ženkiai'aiškiai matosi, tai 
niekas nedrįs užginčyti. Pati 
Roosevelto valdžia laipsniškai 
vysto fašistinius būdus kovoje 
prieš darbininkus. Laužymas 
streikui mobilizavimas darbi
ninkų į verstino darbo kempes, 
pradėjusi visoj šalyje siausti 
brutališko linčo audra ir t. t. 

i rodo, ko galima laukti. Dar 
klasių kova paaštrės ir Ameri
kos valdančioji klasė numes į 
šalį demokratinę maską. Pa
kils nuoga teroristinė kapitalo 
diktatūra, prieš kurią kitų ,ša- 
lių fašistinės diktatūros atrodys 

f į vaikus.
"" Rąstot kelią fašizmui galės tįk 
suvienyta ir kovinga Amerikos 
darbininkų klase.

San Francisco, Calif. — Gruodžio 12 d; už 80 mylių 
nuo kranto užsidegė ir nuskendo nežinomas laivas. Kar
tu žuvo laivo įgula, darbininkai.
- Berlynas.—Penkį fašistiniai teisėjai nuspręs draugų 
Torgler, Dimitrov, Popov ir Taney likimą už poros die
nų Leipzige. Liudininkų klausinėjimas baigtas. Prieš 
šio teismo nuosprendį nėra jokios apeliacijos. Jeigu bus 
nuteisti mirtin, galvos bus tuojaus nukapotos.

Maskva.—Amerikos ambasadorius Bullitt įteikė Sovie
tų Sąjungos prezidentui draugui Kalininui savo manda
tą. Ceremonijos įvyko. Kremliuje. -i

San Francisco, Calif. — Gubernatorius Rolph vėl'/pa- 
kartojo, kad jis tuojau dovanotų bausmę San Jose 'gau
jos vadams, kurie nulinčiavo du žmones, jeigu tie vadai 
būtų nuteisti kalėjimam , ' ; . !

Glen Rock, N. ‘ J.—Policistas'-Wilde nušovė Robęr.t 
•Applegate, 19 metų jaunuolį ir vienatinį maitintoją šei-i 
mynos iš septynių narių.' ‘ i i : i ■>>4• m; • j uį

Fort Wor|h.—Suareštuotas kunigas Rėneaui ir ikaltiųa- 
mds tižmušiiine tufo W; Nj /Shaw.

La Paą, Bolivija. — Valdžia pradėjo rekrutuoti armi- 
jon ir karui jaunuolius nuo šešiolikos metų.

Grand Junction, Col. — Čionai valdžios verstino darbo 
kempėj tapo užmušta devyni darbininkai,- kuomet nuo 
kalno staiga skalos pradėjo’griūti. • Bosai nepaisė.dar
bininkų gyvybės ir suvarė juos dirbti į pavojingą griovį.

Springer, N. M.—Du trokai susidūrė ,ir užsidegė. Ke
turi žmonės tapo užmušti, o. keturi sunkiai sužeisti.

WASHINGTON. — Ne
užtenka to, kad iki šiol Roo
sevelto valdžia jau išleido 
apie $500,000,000 sunaikini
mui medvilnės, kviečių ir 

.kitų javų. Dabar planuoja- 
■ ma dar išleisti $360,000, 
000 sunaikinimui kukuruzų 
ir kviečių. Ateinančiais 
metais šių javų būsią su
naikinta apie dvįdešimts 
nuoš., idant palaikius augš- 
tas kainas.

Tuos pinigus gaus turtin
gi f armeriai. Tuo tarpu 
milionai bedarbių neturi? 

[duonos, badauja miestuose!

Cleveland© Konferenci- 
; jai Prieš Bedarbę
i CLEVELAND, iO..^-Mie- 
ištb bedarbių, tarybos išleido 
šaukimą >masinės 'darbinin
kų konvencijos prieš bedar
bę; Šaukiamos^ viso orga
nizacijos išrinkti delegatus. 
Konvencija įvyks gruodžio 
23 d., po hum. 4323 Lorain.

TRINIDAD. — Lakūnai 
Lindberghai jau atskrido'iš 
Brazilijos ir tųojaus pasi
leis atgal Amerikon. Kelio
nė iŠ Brazilijos į čia buvo 
1,1000 mylių?

MAISTAS PABRANGO-
SMŪG1S DARBININK

Karas, Kuriame Užmuš
ta 100,000 Darbininky 

ir Valstiečių
MONTEVIDEO, Urugua- 

jus. — Per pusantrų metų 
ėjo kruvina skęrdynė tarpe 
Bolivijos ir Paraguajaus už 
Chaco raistus. Tame kare 
iš abiejų • pusių žuvo apie 
šimtas.’ tūkstančių kareivių. 
Mat,, tuose raistuose yra ži
balo ir užtai eina karas. O 
užpakalyje to kraujo lieji
mo stovėjo ir stovi Angli- Į 
jos ir Amerikos imperialis
tinės valdžios. -1 j < > - i \ /

WASHINGTON. — Ne
begali paslėpti valdžia, to 
fakto, kad nuo Roosevelto 
valdžios įsikūrimo abelnai 
maisto kainos pakilo 18 
nuoš. Tą pripažino savo ra
porte Darbo Statistikų Ko
misija. Ji parodo, kad 
daugiausia kainos pakilo 
ant pieno produktų, kiauši- 

ti darbininkų sukilimus. nįų> kopūstų it t. t. 
Kuomet jau apsidirbo ir už
tenkamai kraujo atsilakė, tyrinėjimą 50 miestų ir šu
tai gruodžio 12 d. seimo se- radus panašią padėtį visur.

Padėjo Žudyt Darbinin
kus, o Dabar Neva 

Apgailestauja

WorcesteTyje »
, . Worcester; Mass. — 
Čionai tapo oficialiai atida
rytas darbininkų centras 
po num. 3 Harrison St. Pa
rengimas įvyko pereitą sek
madienį, kuriame dalyvavo 
apie 300 darbininkų.

Mirė Baltagvardietis 
Ilija Tolstojus

NEW HAVEN, Conn. — 
Čionai mirė Ilija Tofstojus,. 
sūnus garsiojo Leo Tolsto
jaus. Tai buvo darbininkų 
ir Sovietų Sąjungos atkak
lus priešas, ir Čionai atbė
gęs po lapkričio revoliuci
jos darbavosi kontr-revoliu
cijos naudai.

ŽUVO DU AMERIKONAI 
IR KETURI VOKIEČIAI
HAMBURG, Vokietija.— 

Orlaiviui nukritus žemėn, 
žuvo du amerikonai ir ke
turi vokiečiai, kurie buvo
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Kalti Ar Nekalti-Nužudyti!:
Šitokiu tonu Vokietijos nazių ofiėialis( 

organas “Angriff” (Berlyne) paraše 
straipsnį apie Dimitrovą, Torglerį; Ta- 
nevą ir Popovą—komunistų vadus,; tei
siamus Leipzige. Sekusieji šito setįąci- 
nio teismo, eiseną, darbininkai puikiai 
matė, kad fašistų kaltintojai neišstatė 
nei vieno rimtesnio, pamatuoto apkaltini
mo prieš kaltinamuosius del padegimo 
reichstago budinko. Neišstatė, nes jų 
neturi, nes padegėjais yra ne komunis
tai, bet patys fašistai. Tai jau buvo įro
dyta Londono teisme, tai buvo įrodyta 
visa eile nesumušamų dokumentų.

(Bet fašistai-budeliai pasirįžo sunaikin- 
' ti šituos keturis vadus? Minėtas laikraš- 
-tis, pavyzdžiui, sako, kad, jeigu teismas 
xir negalėtų surasti prieš kaltinamuosius 
užtenkamai argumentų del padegimo 
reichstago budinko, tai kaltinamieji vis-, 
tiek yra kalti, nes jie “veikė prieš Vokie
tijos valstybę...” Jie esą išdavikai, ir 
už tai jie turi būti nusmerti mirti.

Ar ne panašiai Lietuvos Smetona apsi
dirbo su Karoliu Požėla, Giedriu, Grei- 
fenbergeriu ir Čiorniu? Patys Kauno 
fašistai smurto keliu pasigrobė valsty
bės galią ir patys apkaltino komunistų 
vadus, būk jie norėję panašiai .pasielgti. 
Ir juos be niekur nieko nužudė!

Hitleris, todėl, turi išgalahdęs kirvį nu
kirtimui keturių draugų-vadų galvų. Jis 
turi suplanavęs pasielgti su jais, kaip pa
sielgė su eile komunistų ^kovoto jų. Nuo
sprendis bus paskelbtas 20 dieną\gruo- 
džio.

Vienintelė viltis, vienintelė pajėga, ku
ri galėtų išgelbėti darbininkų nekaltus 
vadus, tai tiktai masinė viso pasaulio 
darbininkų kova, protestai; tarptautinis 
galingas proletariato balsas. Amerikos 
darbininkų balsas šituo atveju reikštų 
labai daug.
Sukruskime!

Burkime mūsų visas pajėgas masinei 
kovai už išgelbėjimą keturių darbininkų 
vadų—Dimitrovo^ Torglerio, Popovo ir 
Tanevo!

Kiekviena organizacija, kiekviena gru
pė darbininkų ir šiaip pažangesnių žmo
nių raginama pareikšti savo protestą re
zoliucijomis, masiniais mitingais, demon
stracijomis, delegacijomis pas vietinius • 
Vokietijos fašistų konstflus ir ambasado- 

% rių Washingtone. Siųskite protestus am
basadoriui, teismui Leipzige ir konsu
lams. Kopijas rezoliucijų, beje, siųskite 
net ir buržuazinei spaudai, ragindami jas 
išspausdinti. Remkim Vokietijos fašiz
mo atikas medžiaginiai—centais ir dole
riais!* ; ;

_ * ‘ ' * v Z
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dienai, kuri yra paskirta demonstraci
jom po viso pasaulio kraštus už išgelbė
jimą keturių darbininkų vadų! Mūsų 
obalsiai privalo nuskambėti po visus pa
saulio kampus:

Keturi teisiamieji nekalti!
Suvaldykit Hitlerio kruvinąją ranką!
Liaukitės žudę mūsų darbininkų kla

sės brolius!

Tysliava “Įskųstas”
“Naujienos” rašo, būk jos “iš tikrų 

šaltinių” girdėję, kad “šiomis dienomis li
ko įskųstas valdžiai p. Tysliava, dabarti
nis ‘Vienybės’ redaktorius...” komunis
tai, kaip žinia, visuomet smerkė ir 
smerks visokius išnaudotojų valdžiai 
“donosus” ant kitų žmonių, bet mes ne- 

‘ galime suprasti, kas ir už ką galėtų skųs
ti valdžiai tokį Tysliavą? • Juk jis nėra 
jokis radikalas, jokis komunistų pritarė
jas. Atpenč, tasai žmogus, per trumpą 
laiką savo buvimo Amerikoje, yra gero
kai pasidarbavęs' šmeižime komunistų. 
Už tai kapitalistinę valdžia Tysliavos ne
baus, bet jį pagirs. • : ‘ ■

Nesupraskit Klaidingai
Vienas draugas (J. K., iš Duryęa, Pa.): 

rašo “Laisvės” Redakcijai sekamą:
“Laisvės” No. 289 drg. Komunistas “Kri

sluose” sulygina Petrą šolomską su E. But
kum. Tas ir gerai. Senai jau reikėjo pa
smerkt, bet neteisint arba tylėt nepasmer
kus, nes P. šolomskas didelę klaidą padarė, 
eidamas pas ilgaskvernį del merginos. Koks 
jau pavyzdys paprastam “Laisvės” skaity
tojui. Tvert tautiškas parapijas gali tiktai 
sklokininkai įprūseikiniai), kaip kad pada
rė Wilkes-Barrej. P. š. gal pasakys, kad 
Lietuvoj nėra civilės metrikacijos. Taip, 
bet P. š. nebuvo nei Lietuvos pilietis, nei 
gyventojas.. Musėt sarmatinosi Brooklyne 
eiti į bažnyčią, tai parvažiavo į Lietuvą, o, 
atvažiavus ir vėl viskas gerai. Aš manau, 
jei jis negaut padirbt “Laisvėj”, tai būtų 
geras parapi jonas?
Toliau tas pats drangas pastebi, kad 

jis nemano, būk mes talpinsieme jo šį 
išsireiškimą. ’ Kaip matome, mes jį įtal
pinome ir ta proga pasakysime plačiau 
apie patį dalyką.

Drg. Komunistas, rašydamas minėtą 
palyginimą, nesulygino Petro Šolomsko 
visame kame su E. Butkum, o* tiktai vie
name klausime, būtent, del ėjimo bažny
čion imti šliūbą. Politiniai Butkus dir
ba kontr-revoliucinį darbą, kai kas apsi- 
maskavęs “komunistinės opozicijos” kau
ke. Todėl palyginti bile darbininką, sto
vintį su revoliuciniu judėjimu, prie Ę. 
Butkaus—niekaip negalima, nežiūrint į 
to ar kito asmens papildytas tam tikras 
klaidas. i

“Laisvės” redakcija niekuomet netei- 
sino Petro Šolomsko už jo padarytą klai
dą. Priešingai, tuo klausimu kadaise til
po jį kritikuojančių straipsnių. Petras 
šolomskas, kaipo sąmoningas darbinin
kas, padarė stambią klaidą, nueidamas 
pas kunigą imti šliūbą, nepaisant, kad 
Lietuvoje nėra civilės metrikacijos.' Jis 
tuo, žinoma, suteikė prastą pavyzdį ki
tiems darbininkams. •

Jeigu “Laisvės” redakcija talpino P. Š. 
straipsnius, atremiančius E. Butkaus už-; 
metimus, tai vyriausiai todėl, kad E. But
kus jam primėtinėjo visą eilę kitų daly- 
kų, kurių jis, kaip žinome, nėra papildęs. 
Tūli tų dalykų turėjo politinės spalvos. 
Butkus-Prūseika padarė iš P. Š. “komu
nistų vadą”,‘“Laisvės” redaktorių, ir kt. 
galus. Tuo viskuo P. Š. nebuvo ir nėra. 
“Laisvėje” jis dirba technišką darbą.

Nepaisant visko, pakartojąmę, P. Š.- 
ėjimas į bažnyčią imti šliūbą, yra stam
bi klaida ir ji turėtų būti ateičiai pamo
ka ne tik pačiam P. Š., bet ir , kitiems 
klasiniai sąmoningiems darbininkams!

Visasąjunginės Komunis
tų 'Partijos Centro Komite- 

’ tas paskelbė, kad septynio
liktas partijos suvažiavi
mas įvyks 25 d. sausio, 1934 
metais. xVI partijos suva
žiavimas įvyko 1930 metais. 
Trys metai ; prabėgo, bet 
kaip tas laikas perkeitė So
vietų Sąjungos padėtį! Še
šioliktame Komunistų Par
tijos suvažiavime į; drg. J. 
Stalinas sakę: “Mes velniš
kai esame atsilikę laipsny
je mūsų pramonės ' besivys- 
tymo nuo pirmeilinių kapi
talistinių šalių.” Tada buvo 

' pasibrežta Lenino obalsis:
“Pavyti ir pralenkti!”

Pirmasis Penkių Metų 
planas užbaigtas ir dabar 
“Pravda” rašo: “Per prabė
gusius tris metus, stąigiai 
akyse desėtkų milionų dir
bančiųjų įvyko didžiausia 
revoliucija Sovietų Sąjun
gos gyvenime. Tartum su 
kokia nematomąja jėga pa
leista veikmėn galingosios 
gaminimo jėgos, kurios bu
vo po darna per tūkstančius 
metų. Išbudavota didžiausi 
gigantai metalo gaminime, 
energijos, chemijos, mašinų, 
daugelis iš kurių savo tech
nika pralenkia Europos 
techniką. Sovietų Sąjunga 
atsistojo į pirmąją eilę aug- 
štai pakilusių industrinių 
šalių.” Ir ne tik industrijo
je, bet ir žemės ūkyje Sovie
tų Sąjunga nužengė septy
nių mylių žingsniais—sovie
tiniai ūkiai, kolchozai, me
chanizacija žemės apdirbi
mo.

Šalis sutvirtėjus, pasipuo
šus milžiniškais industrijos 
centrais, apsišvietus/ir apsi
šarvavus! Tas viskas atsiek
ta vadovystėje Komunistų 
Partijos ir jos nenuilstan
čio vado d. J. Stalino.

Būdavo j ant ,a ir tveriant 
naują Sovietų“ Sąjungos gy
venimą, Komunistų Partija 
nugalėjo ant savo kelio 
trockistus, nuveikė dešiniuo- j 
sius su dd. Bucharinu, Ry- 
kovu ir Tomskiu priešaky
je; besiblaškančius tarpe 
dešiniojo ir kairiojo kraštu
tinumo—Syrcovą ir Lomi- 
nadze; atkaklius oportunis
tus ir veidmainiautojus* — 

.. Slepkovą, Riutiną, Eismon-

studijavime gamtos, strato-Į 
j sferos ir daugelyje kitų žy-' 
gių,' bet tas nereiškia, kad; 
ji atsisako gmtis nuo tų, j 
kas puls ant jos rubežių. |

Išvakarėse Septyniolikto' 
Komunistų Partijos šuva- ■ 
žiavimo Sovietų Sąjunga ga- . 
linga. Suvažiavimas nuties i 
pląnus dar didesniam su- 
tvirtėjimui, socializmo bu-

ŠYPSENOSSEPTYN10UKT AS
išrišti savo klapatus Sovie
tų Sąjungos lėšomis. Todėl 
karštas bolševikiškas šūkis: 
darbininkai, kolchozniufcai 
ir dirbantieji Sovietų Są
jungos, tvirtinkite nenuga
limą Raudonosios Armijos 
jėgą!”

Sovietų Sąjunga nori tai
kos, ji įrodė, kad m6ka bu- davojimui, kas savaimi pri- 
davoti pasaulį nustebinan- greitins viso pasaulio dir- 
čiūs milžinus-^fabrikus. Ji; bančiųjų pergalę ant išnau- 
pąrodė, ka(J moka žengti iš- i dotojų..
radimų srityj, apšvietoje,! D. M. š.Iš LIETUVOS

Valgykloje
Svečias—Atneškite man 

sriubos, žuvies ir bulvių ko
šės.

Patarnautojas — Iš kur 
: jūs žinote, kad mes turime 

to maisto, juk tu dar ne- 
žiūrėjai į “mehu”?

Svečias—Taip taip, bet aš 
matau ant stalo aptklodės.

Brooklyno lietuvių darbininkų organi
zacijų atstovai ir atstovai nuo visų dar- 

zbininldŠkų centralinių organizacijų žy
giuos pas Vokietijos konsulatą New Yor
ke įteikti savo protestą-reikalavimą pa- 
liuosvoti dąrbininkų vadus. ’Tai bus ket- 

, virtai-kėni, gruodžio 14 d., kaip 1 valan
čią po pietų.

Komunistų Partija kovojo už tuojauti- 
nius darbininkų klasės reikalus} jinai ve
dė darbininkus į kovas, kurios išgavo 
didelės koncesijas iš buržuazijos, jinai 
betarpiškai skelbė revoliucinį kelią išėji
mui iš krizio; revoliucinį kelią linkui so
cializmo, kelią per kasdieninesJkovaS.

Pasiremdami šitų darbų pagrindais— 
pasirįžusią kova užv tuoj autinius darbi
ninkų reikalus, sujungiant su mūsų pa
stangomis padaryti iš darbininkų sąmo
ningus revoliucionierius—mes kreipia
mės į darbininkus, ragindami stotį' į Ko
munistų Partiją.

C. A. Hathaway.

tą ir Smirnovą. Šioje ko
voje partija apsivalė ir su
tvirtėjo. !

Besiartinant. prie septy
nioliktojo Komunistų Parti
jos suvažiavimo, tarptauti
niai Sovįetų Sąjunga labai 
sutvirtėjo. Net Jungtinės 
Valstijos Amerikos1—kapita
lo tvirtuma, i per šešiolikos 
metų bešipriėšinimų, buvo 
priveiktos pripažinti Sovie
tų Sąjungą, h.'

Sulyg “Pravdos”: “Sovie
tų Sąjunga pasidarė neįvei
kiama tvirtuma" tarptauti
nio proletariato revoliuci
jos. Partija štaliniškai ap
ginklavo Lapkričio revoliu
cijoj užkariavimus, ir'var
gas tię'ms avantiuristams- 
imperialistąmš Rytuose ir 
Vakaruose, kurio išdrįs pa
liesti nepaliečiamuosius So
vietų Sąjtlngos rubežiųs!

“Sovietų Sąjunga laikėsi 
i ir laikosi ^talkos politikos. 
■ Bęt mes žinome ir tai,\ kad 

perdaug yra akvatninkų 
tarpe imperialistų, norinčių

PASIKORĖ DARBI
NINKAS

Varėnoj pasikorė popie- 
ros fabriko sargas-darbi- 
ninkas. Matomai, jis išsi
gando Smetonos valdžios 
kankinimų, nes ant fabriko 
buvo iškelta raudona vėlia
va ir policija tą darbą pri
metė sargui ir jam grūmo
jo-

APIPLĖŠIMAI IR
. ' MUŠTYNĖS

■ Skaudvilės v. šiurpiškės 
kaime gyv. J. Verpečinskas 
važiavo dviračiu iš Taura
gės į Skaudvilę. Prie miš
ko jam pastojo kelią 3 gin
kluoti plėšikai ir, grąsinda- 
mi revolveriais, atėmė 280 
lit.

Šiaulių v., Siubaičių k. pas 
ūkin. G . Vaitiekūną kilo 
muštynės., Muštynių metu 
buvo sunkiai į vidurius su
žeistas P .\ Ramanauskas. 
Jo gyvybė pavojuj.

Lygumų dv. gyv. VE Užu- 
meckį, naktį grįžtantį na
mo, pakeliui užpuolė 2 vy
rai ir norėjo sumušti, bet 
Užumeckas nuo jų pabėgo. 
Į bėgantį puolikai paleido 
kelis šūvius ir peršovė dvie
jose vietose kailinius, ku
riais jis buvo apsivilkęs.

STATĖ PAMINKLĄ, BET 
NESUSITAIKĖ IR

NUGRIOVĖ
ŠEŠUOLIAI, Ukmergės 

Apskr.—čionai dar • 1928 
metais patriotai dėjo pini
gus ir statė “nepriklauso
mybės paminklą.” Pamink-
las tapo pastatytas, bet ne
baigtas. Tikintieji ir kuni
gas reikalavo, kad ant vir
šaus būtų uždėtas kryžius, 
kiti priešinosi. Taip pamin
klas nebaigtas išriogsojo iki 
šių metų ir šiemet tapo nu
griautas.

KLAIPĖDOS BEDARBIAI A *.
Šiemet Klaipėdoj: yra 712 

įregistruotų bedarbių. Jų 
tarpe 124 moterys'. Apie 
tiek pat bedarbių buvo Klai
pėdoje ir pernai.

ČEKAI KAPITALISTAI 
STATYS LIETUVOJE 

FABRIKĄ
Čekoslovakų kapitalistų 

firma dĖata” žadą'pastaty
ti batų fabriką Lietuvoje ir 
varyti gerą biznį.

KAUNO MIESTAS 
SKĘSTA SKOLOSE

Šiemet Kauno miešto vy
riausybė yra pasiskolinus 
782,100 litų, o atmokėjo- tik

632,000 litų. Ir tąip^kasmetJ ea
miesto valdžios .skolos didė-Į Vyras—Mano dūšyte, šis 
ja. -mūsų septintas kūdikis vi

sai nėra į mane panašus, 
atrodo, kad aš nesu jo tė
vas ...

Žmona—Mielasis, šiuom 
kartu kaip tik ir neatspė
ja!: šis kūdikis kaip tik nė-

ŽMOGŽŪDYSTĖ
Lapkričio 14 d. vakare 

Ąžuolų Būdos kaime, Kazlų 
Rūdos v. nežinomi piktada
riai įsibriovę į Ant. Bliuvo
namus ir jį 2 šūviais vieto- ra niekeno kito, kaip tik 
je nukovė. Tuo metu Bliu- tavo, 
vas miegojo.

Lapkr. 18 d. Kybartų v. 
Konstantino IlI-me kaime 
savo žemėje, rastas nužu
dytas Jonas Zingfeldas, 75. 
m. senukas. Jis buvo nu-' 
žudytas iš vakaro sodelyje

Neprisipažino
Kapital ištini s teisėjas 

■ (d r a s k y d a mas Darwino 
(knygas) — Tai prakeiktas 
j sutvėrimas, jis sako, kad aš 
; iš beždžionžmogio išsivys- 
i čiau.

Beždžionė (sėdėdama ant 
šakos, nusitveria už galvok 
ir nustebusiai)—Ne, jau to- 

KAUNAS. — Ponas A. kis pasiutėlis negalėjo iš 
Rimkus davė paskaitą te- i mano veislės išsivystyti! 
moję “Krizis, ūkininkų sko-! Raudonas Pipiras, 
los ir litas.” Jisai nurodė,, 
kad nuo krizio daugiausia | 
nukentėjo stambūs ūkinin-! 
kai ir dvarininkai, nes, gir
di, jie žemės ūkio produk
tus turėjo parduoti žema 
kaina. Gi vargšai, kurie 
nieko neturi, neturėjo nie
ko parduoti, todėl jie buvo 
“laimingi”—kentėti ir ba
dauti !

TIE LAIMINGI, KURIE 
NIEKO NETURI, SKEL

BIA PONŲ AGENTAI

SMETONOS VALDŽIA 
ŠELPIA DVARININKUS

Smetonos valdžia davė 
dvarininko F. Karpio įpėdi
niams išsikirsti 60' hektarų 
miško Seinų ir Šiaulių mies
tų urėdijose, o Beliakavie- 
nei 7 hektarus.

HITLERIO AGENTAI AT-
VAŽIUOS DERYBAS 

VESTI
KAUNAS.—Į Kauną ža

da atvažiuoti apie 20 vokie
čių pramonininkų vedimui 
derybų su Lietuvos valdžia 
prekybos reikalais.

VAIKŲ MIRTINGUMAS 
LIETUVOJE

Iš kiekvieno šimto vaikų 
miršta nuo 16 iki 18. Į tą 
.skaičių neįeina žydų tauty
bės vaikai. Pastarųjų mir
tingumas tėra 4 ant šimto. 
Tai nepaprastai didelis 
.ukirtuųias.

KURŠIŲ MARĖSE PA
SKENDO 3 ŽMONĖS

Juodkrantėje žvejys Laut- 
sininkaš, 45 metų amžiaus, 
jo 43 mjetiį' žmona ir jo 28 
metų brolis nuskendo Kur
šių Marėse. Visi trys buvo 
išplaukę savo valtimi iš
traukti paskutinio tinklo. 
Manoma, kad valtį jie bus 
perkrovę ir ji bus apvirtusi;

ALDLD 3-čio Apskričio 
Reikalai

svetainėje, 243
New Haven.

kuopų nariai

Conn. Valstijos A.U.D.L.D. 
3-čio Apskričio metinė konfe
rencija įvyksta 17 d. gruo
džio, nedėli^y ryte, kaip 11 
vai., Lietuvių 
N. Front St., 
Conn.

Draugai ir
kalbamo Apskričio ribose tu-, 
rite prisiųsti delegatus nuo 
mažiausio skaičiaus-1 narių. 
Vienas delegatas galima siųs
ti nuo kuopos. O toliau seka 
nuo kiekvienos dešimties po 
vieną. Pageidautina, kad 
draugai dalyvautų ir iš ten, 
kur nėra ALDLD. kuopų, o 
mano, kad galima suorgani
zuoti.

Delegatams suteikite gerų 
sumanymų ir įnešimų. Nepa
mirškite delegatams įduoti 
narines duokles į Apskritį. 
Dalyvaukite nuo visų kuopų.

Finansų sekretorius,
G. JCūraitis.

Portage, Pa.—Netoli nuo 
čia kalnuose nusileido du 
orlaiviai, kurie nešė laiš
kus. Nusileisti privertė 
audra. Orlaiviai sugedo, 
bet orlaivininkai išliko gy
vi.

Lautsininkas paliko 4 vai
kus.

87 m. Senelė Pėsčia Per 3 
D. Atėjo 120 Kil. Į Kauną

Šventežerio v. Mikyčių 
viso kaimo prieš kiek laiko 
Kaune buvo byla. Kaimie- 
čiaį į bylą atvažiavo važiuo
ti, *bet viena 87 metų am
žiaus senelė, neišgalėdama 
užsimokėti už atvažiavimą, 
su dukteria per 3 dienas at
ėjo į Kauną pėsčia.
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Tik 7 Minučių

Telephone, EveVgreen 6-5310 ryto1

J. GARŠVA
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ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ- 
DALŲ GAUSITE NE VIEN

DEL SAVĘS, ALE IR ‘

17 
bū
tu-

ti-
in-

/ su-

152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

Kviečia Komitetas.
(295—296)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 1J vai. ii

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

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

16 d.
3014

> 
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<>

SO. BOSTON, MASS.
Bus sulošta du teatreHai-vaidini- 

mai. “Nepavykusi Komedija” ir “So- 
lomono Sapnas.” \

Lošimas atsibus nedėlioj, 17 diena 
gruodžio, Lietuvių Piliečių Kliubo, 
376 Broadway, pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga- tik 25c.

Kviečie Rengėja. 
(295—296)
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ALDLD. III APSKRIČIO 
KONFERENCIJA 

Konferencija atsibus gruodžio 
d., kai 11 vai. ryte. Delegatai 
tinai turi nesiveluoti todėl, kad
rėsime daug svarbių reikalų aptarti. 
Vieta—Lietuviu Svetainė, Ž43 Front 
St., New Haven, Conn.

ALDLD III Apskr. Koinit.
(295—296)

!kt « Bcns dlen, seredoins ir subatoms 
iki 7:80 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. JSrd 8t.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
William&burghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo G

Ketvirtad., Gruod. 14, 1933 Penktas Puslapi!
?wr

PITTSBURGHO !R APIELINKES ŽINIOS
reikalų aptarti. Ateikite visi ir nau
ju narių atsiveskite. ( 

Sekr. O. Žiobenė.
(295—296)

Kas Dalyvaus Didžiajam 
Spaudos Koncerte 

Gruodžio 17?

rengiamo koncerto ir teatro 
programas bus labai įvairus. 
Jis susidės maždaug iš sekamų 
spėkų:

1. Lietuvių jaunuolių 
ir orkestrą.

2. So. slavų didžiulis 
ir stygų orkestrą.

ris važinėjo su prakalbomis ir 
eilė jo kelionės buvo Pittsbur- 

! gho apielinkė, tai atidėta šo- 
i lomsko prakalbos ir rengtasi 
! prie d. Millerio prakalbų.

Reikia pasakyti, kad prie šių 
j prakalbų gana silpnai rengtasi. 
Patsai apskritys taipgi neran
gus buvo prie greito darbo. 
Taipgi ir kuopos, kurioms buvo 
pavesta darbas, nesigriebė 
smarkiai veikti. Todėl ir marš- 

i rūtas nedavė pageidaujamų pa- 
choras sekmįų> ' q galėjo būti labai 

sėkmingas maršrutas. Drg.xMi-

Dabar ALDLD Ketvirto Ap
skričio kuopų susirinkimuose 
draugai turėtų apsvarstyti apie 
rengimą prakalbų, surasti vi
sus trūkumus ir ateity gerai 
prie darbo prisirengti, kad tu
rėjus geresnių pasekmių.

Amerika Išgers 140,000,000 
Galionu Degtines

3. Garsus rusų dainininkas ųeris juk buvo Sovietų Sąjun 
su sovietinėmis dainomis.

4. Ha va j iečių gitarų orkes
trą. k

5. Ukrainiečių jaunuolių ka- j 
zokiškas šokis su puikia orkes- i 
tra.

6. Perstatymas veikafo iš Lie
tuvos darbininkų gyvenimo.

Pon koncertui ir teatrui seks 
šokiai. Viskas tiktai už 25 cen
tus.

Todėl visiems svarbu daly
vauti nedėlioj, gruodžio 17, 
Liet. Mokslo Draugijos svetai
nėje, 142 Orr St., Soho, Pitts-1 
burgh. Prasidės lygiai 7:30 ;tyįos kreipta.’ 
vai. vakare.

Kiek girdėtis, tai bus svečių 
ir iš tolimesnių vietų. Washing
ton, New Kensington, Finley
ville, Wilmerdingo draugai ren-1 
giasi parengime dalyvauti. Pit- 
tsburghiečiai neturėtų atsilikti. 
Dalyvaudami šiame parengime 
paremsime darbininkų spaudą.

Komitetas.

Valdžios svaigalų eksper
tas Parker apskaito, kad 
1934 metais Amerikoje bus 

j išgerta net 140,000,000 ga
lionų degtinės. Kadangi

goj ir Lietuvoj, todėl parsive
žė daug naujų žinių. O darbi- 

i ninkai tomis žiniomis labai in-1 
j teresuojasi. Jeigu būtų geriau
i išgarsinta, tai būtumėm turėję Yra 130,000,000 gyventojų, 
geras pasekmes.

Drg. J. P. Milleris visur pa
sakė gana geras prakalbas. Kai i 
kur buvo klausimų ir platesnių . 
paaiškinimų. Kai kuriose vie-1 
tose draugai pardavė šiek tiek i 
literatūros ir gauta keletas j 
skaitytojų mūsų spaudai. Nau- j

tai kožnam išeis po 69 
“gurkšnius”.

jų narių tiktai So. Sidėj pora 
I gauta. Vadinasi, į tai mažai

. Draugai nebu
vo prie to prisirengę.

Tai gera lekcija ateičiai. 
Jeigu rengiamės prie ko nors, 
tai privalome dirbti iš visų 
spėkų. O smarkiau padirbė
jus galima tada ' pasidžiaugti 
pasekmėmis. Pav., kai buvo 
d. Bimbai rengtos prakalbos. 
Surengta į pusantros dienos 
laiko ir visokiais atžvilgiais pa
sekmės geresnės, negu tikėjo
mės. Tada draugai northsi- 
dieČiai griebėsi už darbo. Per
ėjo per stubas su plakatais ir 
žodžiu dar paaiškino. Apie 50 
laiškų buvo išsiuntinėta. Pro
gramas jaunuolių sudarytas. 
Publikos 
svetainė.
pačioj vietoj įvyko d. J. Mille
rio prakalbos. Buvo pagamin
ta dar daugiau plakatų. Bet di
desnė pusė plakatų buvo neiš
dalinta. Labai mažai buvo ap
lankyta stubų—todėl mažai kas 
ir žinojo apie tas prakalbas. 
Publikos nei pusės tiek nesu- 

150 trūksta 81 skaitytojo. Rei- sirinko, kiek ant d. Bimbos 
kia daugiau spėkų, kad išpil- prakalbų.
džius pasiskirtą kvotą, i Todėl, vienas pavyzdėlis, o
kviečiami visi draugai1 prie i tokių galima duoti gana daug, 
smarkesnio darbo. į Todėl iš to mes turime pašimo-

G- Skinti.
! Apsileidimo pas mus begali- 

Drg. J.P. Millerio Prakalbos 1 niai daug, o nuo to labai ^daug: 
• M P L- kenčia mūsų judėjimas. Liet.

ir llillIPS iSHlOnH Darb. Kliubo atstovui susirinki- __
mai reguliariai negali įvykti pažines 
irgi delei didelio kai kurių ap-^ 

prakalbų sįieidimo. Ypatingai reikįa pa- 
maršrūtą, kurį surengė ALDLD stebėti sekretoriui d. Ordai, 
Ketvirtas Apskritys. Tuo pačiu kadzjis irgi pamiršta susirinki- 
laiku buvo rengtasi prie d. šo- ■ mus atlankyti. Tokius blogui 

mus turime šalinti iš mūsų tar
po, jeigu norime pagerinti savo 
veikimą.

Vajaus laiku draugijos išren
ka vajininkus, o tieji iki kito 
susirinkimo, nei ^piršto /nepaju
dina. Susirinkime susiranda 
kokį nevykusį pasiteisinimą ir 
pasižada daugiau padirbėti. At
ėjo trečias susirinkimas—ir vėl 
tuščias raportas. Vajus, praėjo, 
o vajininkai dar riepriširėnge 
prie darbo. Taip darydami, jie 
tiktai sabotažuoja mūsų judė
jimą, o ne pagelbsti. Aš nesa
kau, kad visi vajininkai taip 
daro. Turime draugų smarkiai 
padirbėjusių', jie ir pasekmės 
turi gana geras. Bet didžiu
ma yajininkų nieko neparodo. 
Ar tokia padėtįs galima tole
ruoti ? *

Mes turime’ išmokti bent 
'jeigu kokį darbą apsiėmėm at
likti, tai truks-plyš, mes ir 
lįėkame, be jokių pasiteisini
mų. Išmokime visas kliūtis nu-, 
galėti. Sovietų Sąjungos dar
bininkai, bolševikų vadovauja
mi, pergalėjo visas kliūtis, to
kius sunkumus, kurie atrodė 
visai nenugalimi. O pas mus 
tos kliūtys labai rtiažos ir tai

Tai

Gauta 69 Skaityt.; Trūksta 
81; Daugiau Dirbkime

Pittsburgh© ir apielinkės va
jaus lentelė stovi sekamai: 

l Sk.
Martinkus, Pittsburgh, 
146 kp. jaunuoliai, 
S. Pittsburgh,

30
LDS

N.
J. Gasiunas, Pittsburgh,
P. Paul, New Kensington, 
Geo. Urbonas, Braddock, Pa. 2
O. Bogužienė, Avalon, Pa. 2 
• Trys draugai po vienį. Viso 
pasidaro 69 skaitytojai. Iki

25
4

Pittsburgho apielinkėj d. J.
P. Milleris turėjo

lomsko prakalbų maršruto, bet 
kadangi pasitaikė, kad d. Mille-

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

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ
New Yorko Apielinkėje

Ketvirtadienį, 14 Gruodžio
WELCOME hall 

1000 Winana Ave. ir lšth St. Linden, 
New Jersey

Pradžia 7:30 vai. vakare
Skaitlingai susirinkite išklausyti 

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

Penktadienį, 15 d. Gruodžio
L. A. PIL. KLIUBO SVETAINĖJE
134 Schuyler St., Kearny, N.J.

Pradžia 7:30 vai. vakare

šeštadienį, 16
62 Lafayette St., 

Pradžia 7:30 
Bus ir dainų

d. Gruodžio
Paterson, N. J.- 

vai., vakare 
programa.

Dalyvaus A. Višniauskas iš Bąyonne

SCRANTON, PA.
LDSA 54 kuopos susirinkimas bus 

sekmadienį, 17 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, pas draugę Kairienę, 1737 
Von Storch Ave. Visos narės pasi- 
stengkite dalyvauti. Reikės • rinkti 
delegates į konferencijų, kuri įvyks 
7 d. sausio, 1934, Wilkes-Barre, Pa. 
Kuopos susirinkimas, kurs buvo šau
kiamas 3d. šio mėnesio, neįvyko, to
dėl pasistengkite visos dalyvauti se
kančiame.

O. Janušauskienė.
(295—296)

DETROIT, MICHIGAN
Didelis Tarptautinis koncertas, ba

lius ir laimėjimai, yra rengiama 17 
d. gruodžio, 6:30 vai. vakare, Finnų 
svetainėje, 5969—14th St.

Tikietai tik 10c ir už tų patį 
kietų galėsite laimėt 54 kavalkų 
du setų (Dinner Set).

Programa bus įvairi, nes bus
dėta iš visų tautų. Dainuos- ir abu 
lietuvių chorai. Tad dalyvaukite 
skaitlingai šiame koncerte, nes sy
ku paremsite darbininkišką organi
zacijų ir Working Woman. Visas 
pelnas yra skiriamas del šio laikraš
tuko.

perkant tikietus yra tik 25c., o prie 
durų bus 30c Įvyks Inter. Workers 
Hall, 3014 Yėmans, 7:30 vai. vakare.

EJenora.
(294—295)

HAMTRAMCK, MICH.
Laisvės Choi’as dūodh pirmas me

tines sukaktuves, Subatoje, 
gruodžio, Darbininkų name, 
Yemans St., 7 vai. vakare.

Tikietai iš anksto perkant 
prie durų 30c. Tikietų galima gauti 
pas choro narius.

Programa bus įvairi ii’ todėl kvie- 
visus skaitlingai atsilankyt.

Komisija.
(294—295)

NEWARK, N. J.
T.D.A. lietuvių kuopos susirinki

mas įvyks 15 d. gruodžio, 8 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje,' 180 New 
York Avė.

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių reikalų aptarimui šia
me susirinkime, bus rinkmai naujo
sios kuopos valdybos 1934 mdtams, 
sykiu nepamirškite atsinešt narines 
knygutes ir atsiveskite naujų narių.

Sek. K. J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių in

Šventadienių Drabužių -
<Į> ..

>-
Geo. Kaminskas

BERLYNAS. — Gruo
džio 12 d. buvo sušauktas 
naujai išrinktas fašistų 
reichstagas - parlamentas. 
Hitlerio dešinė ranka Goe- 
ringas davė reichstago na
riams fašistams prisaky
mus, prisiegdino juos, kad 
jie :bus ištikimi Hitleriui ir 
paveda jam visą galią, ir se
sija pasibaigė. Tęsėsi tik
tai septynias minutes!

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. metinis susirinkimas 

įvyks 17-tą dieną gruodžio, savuose 
’kambariuose.

Draugai ir drauges, šis susirinki
mas bus skirtingesnis negu kiti, nes 
bus balsavimai naujos kuopos valdy
bos del 1934 metų.

Dalyvaukite laiku, draugai, nes 
reikės dar ir duokles kai kuriems už
simokėti. Komitetas.

(294—295) ,

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopa rengia prakalbas 

del daktaro J. J. Kaškiaučiaus iš 
Newark, N. J. Šios prakalbos turės 
didelę svarbą, nes bus aiškinama 
sveikatos klausimai. Vyrams bus 
aiškinama sveikatos dalykai šešta
dieni, 16 d. gruodžio, moterims sek- 
piadienį, 17 d. gruodžio. Viskas at
sibus Bunyon Bid., 1821 North Main 
St., pradžia 7-tą vai. vakare.

Kviečia Komitetas.
(294-295)

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

O
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5,000,000 Galionų Degtinės 
Iš Kanados

'WASHINGTON. — Fe- 
deralė valdžia nutarė tuo- 
jaus leisti svaigalų kompa-prisirinko pilnutėlė

O už kiek laiko- toj nijoms įgabenti iš Kanados

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir D. D. metinis susi

rinkimas įvyks 14 d. gruodžo, 7:30 
vai. vakare, Laisvės choro svetainė
je, ’ 57 Park St.

Visi nariai dalyvaukite ,nes bus' 
nauja valdyba renkama 1934 metam.

Rašt. J. Kazlauskas.

to:

at-

ir J. L. Kavaliauskaitė iš Brooklyn©, mes bijome jas nuveikti.
Įžanga VELTUI VISIEM kokie iš mūs esame darbubtb-

penkis * milionus galionų 
degtinės. Amerikos bravo
rai nespėjo pakankamai pri
virti.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks 17 d. grubdžio, 3 va1, 
po pietų, 62 Lafayette St.

Visi nariai dalyvaukite laiku, nes. 
yra. daug svarbių reikalų aptart, ir 
atsiveskite naujų narių prirašyti.

Organizatorius.
(295—296)
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i Graborhis (Undertaker)
į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; l>arsamdo au-

9
I■ . -
I tomobilius ir kerietas* veselijoms, 
j 1/rkAynoms ir pasivažinėjimams.

e 
I 
B

S

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist '

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Nuteisė j 20 Minučiy, 
Bet Teisė Slaptai

WICHITA, Kan. —Slap
tame teisme į dvidešimts mi- 
mičių tapo nuteistas visam 
amžiui kalėjiman Jack Wis
dom, 26 metų amžiaus. Po
licija tvirtina, kad jis prisi- 

į prie užmušimo 
dviejų žmonių. Baltveidžių 
gauja j ieško jo nuliričiavi- 
mui.

Gaus nuo Rooseyelto
Valdžios $50,000,009

NEW YORK. — New 
Yorko Central Railroad 
kompanija rengiasi pasisko
linti iš Roosevelto valdžios 
Finance Reconstruction 
Corpora tion $50,000,000. 
Jau dabar ta kompanija 
skolinga valdžiai $94,4)00,- 
000.

NUBALSAVO PRIEŠ 
MOTERŲ LYGIAS 

TEISES
MONTEVIDEO. — Čio

nai Pan-American konfe
rencijos sub-komitetas at
metė reikalavimą, kad viso
se Amerikų šalyse būtų pri
pažintos lygios politinės ir 
civilės teisės moterims.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14-toS kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 17i d. gruodžio, 7 
vai. vakare, , Darbininkų .Svetainėje.

Draugai ii* draugės, malonėkite 
visi ateiti, nes turim daug svarbių i

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

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

SCRANTON, PA.
ALDLD kuopos susirinkimą^ įvyks 

17 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, na
muose draugo Mankausko, 913 Fer
dinand St.

Draugai ir drauges, būkite laiku 
ir . visi dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų apkalbėt, ir taipgi 
atsiveskite nauju nariu.

\ Org. F. M.
(295—<296)

su

SCRANTON, PA.
Mass mitingas yra šaukiamas 15 

dienų gruodžio, Marvin Keizis Hali, 
2 vai. po pietų.

Šis mitingas yra šaukiamas, del 
beęlarbių, ir tiems, katrie dar po bis< 
kj dirba, i\’ turi savo namelius, kat- 
truos valdžia neužilgo atims už tak
sus. Visi darbininkai dalyvaukite. 
Kalbės J. Dugerys ir pasakys1 kaip 
ir kas reikia daryt.

HAMTRAMCK, MICH.
Subatoje, gruodžio (Dec,) 16 d., 

Laisvės Choras ruošia metinių
kaktuvių paminėjimų. Tam tikslui 
ruošia gerų koncertų. šiame kon
certe dainuos pats Laisve^ Choras, 
o paskirus duetai, solistai, oktetai 
ir kiti dainininkai.

Dainuos solo Sally Paugoniš ir ki
ti. Taip pat vaikinų choras ir mer
ginų choras. Dalyvaus Rusų Stygų 
Orkestrą ir rusų šokikai ir daugelis 
kitų gerų kavalkų. Po koncertui bus 
šokiai prie geros muzikos. ' Taip pat' 
bus ir užkandžių. Visi dalyvaukite 
ir kitus kvieskite dalyvauti. ĮJabar.

Sergančių Vyru ir Moterį) 
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 žat- 
ųų ir MėŠlaža*- 
nės Ligos, Nervu 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, ta
borą toriniai Tyrimai, Serumų 
čiepų Įšmirkštimai.

/ Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir
KALBAM

b

T

• >
<!»

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

Mūsą Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vięn 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:

bei

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

<♦>

Tarp 4th Avė. ir Irving Place
• • ' Įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 Ą. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M

Too CIGARĖTŲ UŽ 25 CENTUS
700 GlLZŲ 63c I 1 SVARAS TABAKO $1.00

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

ę VIETINIU TABAKŲ 
Jūs galite turėt 700 puikių čigaretų, sulig savo skonio už $1.78.

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

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

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

* L. GRAYEFSKY,
172. Ąvenue, B, New York (Jity. Tel.į Alg. 4-1836

. (tarpe 10 ir 11 Sts.) to .—......   ■........ ....... ......... , v..........,'i„i,,, u,„' ....... .

i—

DETROIT0 LIETUVIU DARBININKU APTIEKĖ 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galimą pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT^ MICH.

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

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

DRS. SCtlONGER & STENGER
394-368 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas (gaborius

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 ^treet, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

' Keystone—Main 1417

I
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T
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Šeštas Puslapis Ketvirtad., Gruod. 14, 1933
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
T-T-? T—

a«sc
r-'--! ...Į g a. ;f RADIO-ŠIAND1EN SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “LAISVĘ”

ĮVAIRIOS žinios Iš Darbininku Kovu

Naujas -Darbininkų 
Laikraštis

vNew Yorko valdininkai 
'atėmė del 12,000 bedarbių 
šalpą, nes juos padės prie dar- 

! bo. Ponai, vieton imti į darbą 
tuos darbininkus, kurie jau ne- 

v . . turi maisto, drabužių ir kitųk u r t s p i r-1 . . ...v-viii Jo I reikmenų, pirmoje vietoje grie
biasi atimti pašalpą tiems, kam 
davė.

jau 
pa-

Su pagelba švedų darbininkų 
laikraščio “Ny Tid”, I 
miau davė specialį skyrių da
nų ir norvegų kalboje, dabar 
įsteigiamas naujas danų-norve- 
gų savaitinis laikraštis “Norsk- , „ , . .

t u • i • i Pardavikiski vadai is Amai-Dansk . Jis bus savaitinis lai- j . x ;
kraitis astuonių puslapių. Me- I 
tinė prenumerata bus tik $1.50. 
Išeis iš darbininkų centro, 35 
E. 12th St., New York, N. Y.

i jos- priverkia 500 darbininkų 
i pas International Tailoring Cot, 
i 12th St. ir 4th Ave., grįžti į 
darbą.

Tai Biskį Skirtumas Ponas Paul Blanshard, buvęs 
' Socialistų Partijos veikėjas, 
gauna miesto darbą. Pasirodo, 
kokis jis buvo “darbininkų” va
das, Jeigu respublikonai duoda 
jam darbą.

i prieš Shoe and Leather Work-! 
ers Industrial uniją ir bando I

j Trys darbininkai parpuolė 
ant gatvių Cir-Tn i rė. Jie buvo 
bedarbiai ir benamiai. Vienas 
darbininkas sukniubo Central 
Parke, kada jį nuvežė į ligo
ninę, tai pasirodė, kad jis ke- Kapitalistinis teisėjas E. 
turias dienas neturėjo jokio , Wendzel išdavė indžionkšiną 
maisto.

Gi mirė ponia E. W. Fos-
burgh, pati Grayson ir M. P. uždrausti visus ^darbininkams 
Murphy Co. vedėjo ir paliko streikus. 
1,432,547 turto.
James R. Keim. auksų parda
vėjas, nusišovė, bet jo turtas 
siekia $150.700. R. W. Welch 
mirė, kuris dirbo prie ‘Times,’ 
jis paliko tik $10.000. Vieni 
skęsta turtuose, o kiti iš ,bado i 
miršta. Tai kapitalistinės 
tvarkos “lygybė.” i

žinoma, jis nudegs 
Kapitalistas ' nagus—darbininkai kovos.

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu

Iš Darbininkįj Mokyklos

Išnaikins Spikyzes Brooklyn© lietuvių darbi- 
: ninku mokykloje atsibuvo an- 
i troji pamoka'10 d. gruodžio, 

10 vai. ryto prasidėjo, “Lais
vės” svetainėje. Mokinių su
sirinko virš, 20, tas parodo, 
kad darbininkai nori lavintis, 
tai puikų! Gramatiką dėstė 
drg. J. Valatka. Lavinomis 
apie nosines raides, kurios 
dedasi viduryje žodžių* Mo
kiniai gaustai pridavė mokyto
jui savo raštų, atrodo, kad jis 
turės darbo išaiškindamas jų 
nedateklius.

Pamoka Apie Darb. Unijas
, Apie darbo unijas' buvo pir- 
I mutinė pamoka šį sezoną. Pra
džia nebloga. Apie unijas ir jų 

| atsiradimą dėstė d. A. Bimba. 
• Jis nurodė, kad masės darbi- 
! ninku klasės Amerikoje nepa- 

La Cįuardia susiderėjo Wash- kankamai energingai metėsi 
ingtone su valdininkais, ir gaus jr metasi į organizavimąsi Į 
$24,000,000 paskolos, kad toliau darbo unijas, 
tęsti 8th Avė. subvę^ 'La Guar- organižaCijas, 
dja planuoja sukelti pinigų del 
atmokėsimo tos skolos, nukapo- 
jant miesto darbininkų algas. 
Žinoma, jis galėtų sukelti pini
gų, nukapojant augštų valdinin
kų algas, bet to nebus, bus nu
kapota paprastiems darbinin
kams.

Policijos komisionierius 
• lan pareiškė, kad bėgyje 

nos savaitės, po panaikinimo 
“sausumos” įstatymo, su mir- 
čia susidūrė 1,928 spikyzės. 
Viena; po atsidarymo viešo 
pardavinėjimo alaus ir degti
nas spikyzės netenka kostu- 
merių, o antra, tai ant jų daro 
ablavas. Buvo areštuota 150 
spikyzių savininkų. Dalis jų 
nuteisti po 30 dienų į kalėji
mą, gi jeigu juos sugaus ant
ru kartu tą biznį varant, tai 
bus baudžiami po tris metus 
kalėjimo ir 500 dol. piniginės

■ pabaudos.

Budavos Naują Subvę

Bo- 
vie-

augo amatinės armijos.
'.Dabar, sako molvytbjas, ama

tinės unijos neturi vertės, bet 
jos gyvuoja, nes kiekvieno ama
to unija turi biurokratiją—de
legatus, sekretorius, pirminin
kus ir taip galybę visokių vir
šininkų,, kurie minta narių su
mokėtais pinigais. ' Jie piestu 
stoja prieš industrines unijas,. 
nes turėtų sumažėti, biurokratų 1 
didelė dalis ir unijos pasida
rytų- k ©vingesnės.

Vott todėl, sakė d. mokyto
jas. šiandien ir varo kampahir 
ją kairysis sparnas (komunis
tai),' kad tos visos unijos su
sivienytų industriniai, d kur 
komunistai naujas organizuo
ja, tai jau industriniu pagrin
du.

Pamokos buvo Neblogos; bet 
metodos iš mokytojo pusės mo 
kymuiai nebuvo gerai prirehg- j 
tos» Lekciją duoti referato! 

i formoje, tai nelabai daug pa
siliks paą mokinius. Mano.su- 
Į pratimu, kad po tojdo apibu- 
’.dinimo reikia, paskirti klausi- 
I mus ir paskirstyti "juos moki
niams atsakyti žodžiu ar raš
tu, kitoje pamokoje. Taip ei
nant, pas mokinius liks įsitė- 
mijimas ir išaugs prievolė gi
liau pasiknisti literatūroje.

Aš tikiu, kad mokytojui ne
bus sunku unijų klausimus pa
dalyti tarpę mokinių,’ ir tegul 
jie laužia smegeninę,*kaip at
sakyti raštu, ar žodžiu, apie 
unijas, o mokytojas lai buria 
tik tas asmuo, kuris papildys 
trukumus ir padarytas klaidas 
pataisys, nurodydamas, kur 
mes klystame unijų klausime.> i > ' :
, Esu tikras, kadi ta metodą 
bus geresnė tir. duos teigiamų 
rezultatų mūsų, mokykloje, i ;

- 'Tiesa, laiko mažai, tik dvi 
valandi painokom. > Bet juk 
galima vieną, nedėldienįj ,kąd 
jr pačiam mokytojui referuoti, 
o tuo pačiu klausimu paskirti 
kelis draugus iš mokinių, te
gul jie žodžiu, ar raštu, refe
ruoja kitą riediHdidnį. Ir taip 
pakaitė! lodami nedėldieniūs, 
mes atliksime gerą darbą. '

i Mūšy Parengimai 
Ir Susirinkimai

Drg, J.P. Milleft Prakalbos

Ketvirtadienį. 14 d-. gruo- 
idzio, 7:30 vai. vakare, drg. J. 
P. Mrlleris, “Vilnies” admini
stratorius, kalbąs Welcome 
Hall, 11'600 Winna Av6. ir 16th 

-StJ Linden, N. J. šias prakal
bas rengia ’ A'LDLD. 165 ' kp. 

!D?g. Milleris buvo Soviėtų Są-

Judis Apie Stenką Raziną
CameO teatre,. Ėroadway ir 

42nd St. New Yorke, vaidina 
judį “Volga Volga”, kuriame 
vaizduoja Stenko Razino sukili
mą prieš, carizmą, ‘šiame ju- 
dyje matysite jo visą gyvenimą 
ir mirtį. Stenka Razin sukili
mas supurtė carizmą, baudžiau
ninkai žudė ponus ir caristus. 
Įžangos tikietas iki 1 vai. po 
pietų, tik 25 centai. Yra gra
žių dąinų.

Puikūs Sovietiniai Judžiai
Ėifth Ave. Playhouse, 5th 

Avė. ir 13th St., rodoma du so
vietiniai judžiai “The Road to 
Life” ir “Killing to Live”, šie 
abu paveikslai yra labai intere
singi; pirmajame parodoma, 
kaip Sovietų valdžia rūpinosi 
karo našlaičiais—vaikais bena
miais, ir antrame—kaip gyvū
nai vieni kitus'ryja, kad palai
kius gyvybę. Tikietų kaina' 30 
centų.

Baker

WMCA—570 Kc
10;00 A. M.—Talks; Music
11:00—Health Talk; Music
12:00—Hapng Oręh.; Jerry

Tenor'
12:15 P. M.—-Chuck Richards, Sorjgs
4:00—Tea Time čoncert
4:30—Gertrude Thorfias, Songs
6:00—Black’ Orch.
7:45—Dance Orch.

.8:00—Three, LittĮe Funsters
‘ 8:15—Olman Oi’ch. .■ fi J

WEAF—660 Kc
9:15 Ai M.—-Landt Trio. • - 
9:30—Bradley Kincaid, Songs’

'.12:30 P. M.—String Trio '
' 5:45—Joe White, T^nor

GiOO^Cu^xt Orch.; f, J J j • AG 
‘10:00—Whiteihap 'Orch.; Deems

Tayldr, Narrator 
11:00—Viola’ Philo, ’Soprano 
11:15—Rttssell Orchj i J ?'j ; 
11:30—Mądriguerą'Qrch. , )

........ . , . . | 12:00—Ralph Kirbery^ Songs < ( .jungoj ir Lietuvoj *ir daug pa-' ■
šakys. Ateikite ’ darbiriihkai 
masiniai ir išgirskite jo pra
kalbas.

LDS. 1 Kp, Vakaro Rengimo 
Komisijos Atydai

LDS. 1-mos kuopos vakaro 
rengimo komisija susirinkite 
šį vakarą (ketvirtadienį), 8-tą 
vai.; “Laisvės” raštinėm Bū
tinai turime apkalbėti pasku
tinius parengimo reikalus’ kad 
atėjus parengimo laikui, netu
rėtume kokių trūkumų.

Šis parengimas įvyks atei
nantį nedėldienį, gruodžio 17 
d., “Laisvės” svetainėje. Tai 
bus smagus parengimas, nes 
•bus programa ir įvairiausių 
žaislų ir laimėjimo* Rengkitės 
visi ir visos!

Kom. Narys.-

Šį Vakarą Dvejos Ristynes
( Ketvevgo vakare įvyksta dve
jos ristynės. . Vienos įvyks 
įštar Casino svetainėje. Riąis 
Ęmil Dupekr ‘Laukinis Kabinas” 
įr Bert Rubį—-^vengras;Benny 
Ginsburgh — žydas, drūtuolis 
ir Vic Christio; /Joe Beno -t— 
ispanas*- ir Bruno Corassiani— 
italas, Al Kalsy ir Joe Bull Ko- 
mąr įr A.? Gięciwicz—lęnkas su 
A-rtdy Brown—lietuviu.

Ridgewood Grove, Brooklyne, 
( ! įvyks- ristynės tarpe drūtuolio

J. B. Mokinys.l pau] Boescji ir “Sibiro meškos” 
> • i tt i x----------  ----. ; ’■'* | — Vanka žęlezriiąk, rusų drū-

Iš Vaikučiij Mokyklėlės , guolio.

_Kaip jau pirmiau buvo mi-[i mirtys_uA!DOtUVeS 
neta vaikų mokyklėlėje pamo- į 
kos įvyksta kas šeštadienis., i 
nuo 2 vai. po pietų iki 5 vai.,' 
“Laisvės” svetainėje. <■ 1

Dabar mokinių jau randasi 
arti 20, vienok dar negana, 

H turėtų būti daug daugiau., 
Bimba nurodė, kad Eng-eU Lietuvių kalbos ir rašybos lėk-

kaipo klasinei 
kurios kovoja 

už geresnes darbo sąlygas ir 
darbininkų gyvenimą.

Įsas, darydamas amatinių uni
jų analizą, pabrėžė, kad visi

Paul Muller, 77 m. amž., 
t 79 St; Marks Place, N. Y. Mi- 

- re gruodžio 10 d., Bellevue Ii- 
' goninėje. Palaidotas gruodžio 
13 d. Alyvų kalno kapinėse.

WOR-710 Kc
12:30 P. M.—Gypsy Oįrch.
1:00—Health Talk; Music 
1:30—Theatre Club
2:15—Otis Holley, Soprano

| 4:15—Song Recital
p 4:30—Dance Orch. < i ' . > ’ 

4:45—Jimmie Brierly, Songs 
9:30—;De Marco Girls; Frank

Sherry, Tenor
9:45—Talk—Percy Waxman

10:00—Saxophone Quartet; Kay 
Costello, Songs

10:15—'Current Events—Harlan
Eugene .Read

10:30'—The Jolly Russians
11:00—Weather Repo/t
11:02—Moonbeams Trio

WJZ-^760 Kc
9:00 A. M.—Dance Orch.

10:00—Edward MacHugh, Songs 
11:00—Southern Singers
11:15—Singing Strings
11:30—U. S. Navy Band
12:00—Commodores Quartet
12:15 P. M.—Ward and Muzzy, 

Piano Duq
4:15—Ruth Lyon, Soprano; Edward 

Davies, Baritone
9:30—Wayne King Orch.

10:00—Canadian Exchange Program 
10:30—Archer Gibson, Organ;

Mixed Chorus
11:00—Anthony Frome, Tenor
11:15—Morley Singers

WNYC—810 Kc ’
11;15 A. M.—Barbara Casse, . Songs
11) 30^—Music;, Talk
12;00—Mązię Corr, Songs

lj:30 P. M.—Police Alarms, Music 
2:3Q-*-W>inifiJe<L Vokelius,'Contralto 
3:30—D. Lombardi, Songs
4:00—Marguerite Zender, Songs

WABC—860 Kc
8:30 P. IM.—Šhilkert Orch.; Alex

ander Gray, Songs; William 
Lyon Phelpsf Narrator

9:00—Philadelphia Orch., Leopold 
Stokowski, Conductor

9:15—Kostelanetz Orch.
10:00—Gray Orch.; Irene Taylor, 

Songs; Do Re Mi Trio 
’ 10:45—-Hall Johnson Singers;

kins Orch.
11:15—Phil Regan, Tenor
11:30—Jones Orch!
12:00—Brigode Orch.

WMBQ—1501 Kc
8:00 P. M.—Lietuvių Programa.

IŠRANDAVOJIMAIj
Pasirandavoja gyvenimui 5 kam

bariai, yrą šiltas yanduo, elektra ir 
gesaš. Ran&a žemą. Kambariai ge
rai ir moderniškai ištaisyti, gražioj 
vietoj.
ckas, 1938 Linden St., Brooklyn, N. 
Y., Ridgewood dalyje.

Ran&a žemą. Kambariai ge-

Kreipkitės pas P. Dumbliau-

“LAISVES"
BAZARAS BUS TRIS 

, v I;dienas H -Į

Gruodžio-Dec^pber.

Hop-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga patyręs partneris į Ge
neral Food bizni arba galiu parduot'- 
visą biznį, 
York City.

Kaina bus 
te greit.

579 Hudson St., New

prieinama. Atsikreipki-

(293-295) •

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauranas. Jau ke

turi metai kaip laikosi šioj - vietoj 
šis biznis; yra laisnei del alaus par
davimo ir galima gaut laisnius snap
są pąrdavinėt. Parduosime pigiai, 
nes yra nesutikimas tarp partnerių.

Vieta yra apgyventa rusais, len
kais, ir Ųetufviais. Atsikreipkite 420 
West St.r New .York City.

. ..(2^95)

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai 
------------------------------ L-----

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 §t. James St. East 
Tel. HArbour 3424

i 8W?ZZg"ZZZZZZZZZ?Z22?Z???22g

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Gmiaa ir ehronitkaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimua kraujo ir iilapnmo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room SOX 

♦Jew Vork, N. T.
Valandos Priėmimo I

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

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

m?ij-.-gsmarza-i.-nrgs-.'. ■ nrr 1 grrraianu.Jfc

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIŲS 

(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.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

pranešu savo kostume- 
kad perkėliau sav© studiją 

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

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

STOKES
kampos Broadway

“LAISVES” SVETAINĖSE
Pelnai mūsų dienraščio 

bazarąs i ibuv,o > sėkmingas, 
šiemetį tui| bfit m# sekiniu- 
gešpisJ; I . H V i

Prašome Draugą Aukų
■ -. .i . • 4 - - a

Prašome aukauti įvairius 
daiktus, kas tik kuom išga
lite. ■. i '

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 

'skūpaudami primeskite pi
niginių aukų bazaro reika
lams. i <

. Laikas Trumpas
' Kadangi prieš ' “Laisvės” 
koncertą iiertorėjome pa
skelbti baząro, nės du da7 
lyku kartu garsinti nepato
gu, tai vbAzaro: Veikalui lai- 

I kas tabąi ttrųmpasT >. i Todėl 
i prašojne draugų. ;greit pri- 
i duoti' aukas, kad galėtume 
.sparčiai! ir sekmiiigai reng
ti bazarą.’ k • • •
“Laisves” Administracija

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
Hlnike). ~ <

LIGOS t Odos, kraujd ir lyiiA-ilaplnimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėlioniis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

Xniy Pasitarimai ir $«f>OO 
“I1AI egzaminavimas .

BOSTON LUNCH

Šiuomi 
riatns,

JONAS
512 Marion St., 

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

Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

,____L.

I BROOKLYN LABOR LYCEUMCatherine Faloon, 72 m. 
amž., 141 Maujer St., B’klyn, 
mirė gruodžio 11 d.,. Kings 
County ligoninėje. Bus palai
dota gruodžio' 14 d.' Lutheran 

nes kaskart vis pribūna naujų/ 
bet vis šioks toks progresas 
numatomas. * ' . .

Dainų mokina dainininke1 d. 
Klimiūtė. Mokiniai labai pa- 
ęitenki'n^ dainelėmis ir paįįa 
mokytoja. ’■. " ' 1

^Sporto1 reikale pamokas 
duoda d.' Šinkevičiutė, taipgi 
labai gabiai1 atlieka' savo pa
reigas., Tai,, kaip matote, męs 
turimo labai gerus? mokytojus 
ir mokytojas. Taigi, i i darbi
ninkai tėvai, leiskite savo vai
kus į, šią mokyklėlę, lai jie 
kartu au kitais vaikais moki
nasi, vieton to,.kad veltui lai
ką leidžia gatvėse.

Mokinys—Padegimas.

cijas tuom kartu duoda drg. 
J. Siurba, tai gabus ir drau-

streikai, visos kovos, tankiniu- Juškas mokytojas..
šiai būna darbininkų klasės į Apie mokinių pirniynžangą 
apsigynimas, o ne užpuolimas ne^a^ma 'n^eko pasakyti

F

Į ant išnaudotojų.
; Toliau nurodė,' kad pradžia 
amatinių unijų kilo Amerikoj 
apie' vidurį 18-to šimtmečio iš 
amatninkų, kurie turėjo varsto
tą, kokią maširišapę ir kitus ke
lis įrankius. IŠ ‘ vienok pufeės 
kylanti fabrikinė industrija 
jiems grąsino; kad nuo jų pa- 
verš rinkas; o iš kitos pusės jie 
nebuvo prispausti tiek, kaip at- 
siradusieji fabrikų darbininkai, 
todėl jie pradėjo organizuoti sa-1 
višalpos brolijas vienam apsk- 
rityj, toleiniui vienam mieste, o 
galų gale miestų ir miesteliu 
tos , brolijos* pradėjo rištis į 
daiktą sulig amato, taip ir iš-

graboriųs Balkis (Bieliaus
kas)

1 Gruodžio 11 d., Greenpoiht 
ligoninėje m ire Margaret Maitt-\ 
,son, ’ 6 metų amžiaus. ’Gyvėno , 
125 Sd.! ■ 1st i St.' ■ Brddklyn, ; 
N. Y* Palaidotai’14 d.^Tuo’tf., i 
Notrd Daimė kapinėse, Worces- i 

^te?, i Mašs1. ŠėTrrienlhus; rfrpi- 
haši £arborius Alex RadžikVi- 
Čius. ' 1 ' • v" ■ '' 1! j; '

• T

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
t u

Brooklyn, N. Y.

i
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, ’Ban- 
kietų, Vestuvių, 1 Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

iW w WV1

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

Briliantiška Sovietų V A IGA O I • A 1' 
Filmą Dabar Rodoma V UU Y *
“STENKA RAZIN” vienas iš Rusijos pirmųjų revoliucionierių didvy
rių—karžygiškas ‘Azijos “Robjn Hood”—mylimas prispaustųjų, su ku
riais jis dalinosi savo grobiais, dar kartą gyvena šoje .šiurpuiinguje 

filmoje senovės liaudies apysakoje

VOLGA, VOLGA! dainų ir veiksmų |

’ Nepraleiskite • jq nepamatęs! j ' | j ; • /-
CAMEO THEATRE--42nd St.,1 tA^pė BSvay ir 6M AVe.

Durys atdaros 10 vai, jš ryty>—ųžahga centai ir daugiau.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

. p f I j- . ‘ -4 • ■ • ' • v '

< Visokig Rfišiiį Šviežus Valgiai; Gaminami
i < Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

X SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT ■ 
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Pabandykite!
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417
’ ■ j iSAVININKAI MARČIUKAI

LorĮiųąr Street, 
■ i:' f T 1 Brooklyn,

“Laisves” Name
N. Y. 1

MATHEW f\ SALLAS
, ( B t ELfi U S K AS) 

G R A B O R i U S
UNDERTAKERS ANO EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V.

■ MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAF VEŽAM k iš VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PĄSIUNČIAM L KUR KaĄ REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlH AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į- LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I MUS, O MES 
KUOGERIAŲSIAl PATARNAUSIM.

M$SU RAŠTINE ATDARA DIEN\ IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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