
ŽINIOS IS LIETUVOS
Žiauriai Baudžia Smetonos 

Priešus
KAUNAS. — Kariuomenės 

teisme buvo svarstomos dvi by
los. Stud. Lieponis už agitaciją 
prieš dabartinę santvarką nu-

iĮį ■—
Pirmas Lietuvių 

Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y.,
baustas 12 metų s. d. kalėji
mo, o antrojoj byloj Bojarskis 
už komunistinį veikimą—8 me-
tams.

Lygumai Vėl Degė
Nesenai Lygumus ištiko ant

ras gaisras, šį kartą ugnis su-; 
naikino per 10 trobesių. Nuos-! 
tolių kelios deš. tūk. litų. Gesi
nimą trukdė didelė vandens sto
ka. Dėl nutraukto telefono taip1 

1 pat negalėjo laiku prisišaukti I 
gaisrininkų. Spėja šį kartą gai
srą prasidėjus iš padegimo.

Darbo Federac. Vadai '

No. 267 Telephone STagg 2-3878

RYiOJ ViSI
pavejanti' Programa

Rinkimais Dainos, Muzika, Šokiai 
ir Darbiu* Vaizdeliai

šeštadienis, Lapkričio (Nov.) 10, 1934

40,000 CHINŲ RAUDONARMIEČIŲ VEJA 
FAŠISTINES CHIANG KAI-SHEKO GAUJAS

WASHINGTON. — Ame-; 
rikos Darbo Federacijos | 
vadai išreiškia džiaugsmą,; 
kad taip pavyko rinkimai' . ( , n L c v. • • c is’ui”> *“**“**■=■
Roosevelto demokratams. J Metinį Laisves Koncertu Kytoj dUVazlUOS IF Šimtai oVe- teisingą žinią išspausdino 
Išvien su jo valdžia tie va- į 
dai tikisi, kad toliau galės' 
dar sėkmingiau laužyti dar- į 
bininkų streikus ir visai pa- į 
žaboti eilinius darbininkus. į

Į Pennsylvanijos vice-gu- --------- --------------- o- - x---------- -------- ~c----------- ; .
bernatorius išrinktas Tho- SU darbininkų, kurie pasižada atvykti iš už šimtų mylių'nešimą apie naujus Chinijos 
mas Kennedy iždininkas-se- i metinį šio dienraščio koncertą, rytoj, sekmadienį, lap-, Raudonarmiečių pasiseki- 
krpfnriiiQ QPnnQinq TnnoH ;kričio-November 11 d., Labor Lyceum svetainėje, 949!mus. ' i
np« Mfliniorin TTniins mr I Willoughby Avė., Brooklyne. Šičia paduosime tik vieną Paskutinėmis ž i n i o mis, 
iieb iviainieiių unijub, i\irv i tokiu laišku nuo visų mylimo mūšų proletarinio poeto'40000 raudonarmiečiu* nra- A pakalikas. I drg. Jasilioiiio iš Bi^gh/mtono, N.V.: , ffuiė^T SlneTarmi-

“Draugai! ‘Laisvės’ koncerto skelbiama programa I jjas ir jau Canton-Hankow 
ir mus pasigavo. Jei vasarą ‘Laisvės’ piknike Shenan-1 ■■.. .......................... =

doah, Pa., neteko išgirsti Angliakasių Kvarteto, delei » •• n 1 • • I
kurio tada padarėme 140 mylių kelionės į vieną pusę, I iSpaillJOS DREblIUIlKŲ 
tai dabar darysime 200 mylių, o turėsime išgirsti. Vyk
sime su dd. Pagiegalais keturiese.

Draugiškai, 
J. Jasilionis.”

Į koncertą pasirengęs pulkas philadelphiečių, draugų 
iš N. J., Naujosios Anglijos ir(iš toliau. O darbininkiš
ko svietelio margumas, gausa senų ir jaunų mūsų drau
gų yra savaimi patraukiantis dalykas, nekalbant jau apie 
programos turtingumą, šiemetinė gi “Laisvės” koncerto 
programa bus smagesnė ir margesnė, negu / praeityje.

LIETUVIŠKOS MENO SPĖKOS

NEW YORK. — Gene-įgelžkeliu traukia į vakarus 
ralis Chinijos fašistų vai-'iš Fukieno į Kiangsi. Per 

idžios konsulas sako “Time- kelis mėnesius Chiang Kai- 
būk tas' laikraštis ne- sheko fašistai ten laikėsi 

sudrūtintose pozicijose 
prieš Sovietinių Chinų ka
riuomenę; bet pagaliaus jie 
liko išmušti iš tų tvirtumų. 
Taigi dabar Raudonoji dar
bininkų ir valstiečių armija 
užima naują plačią Szech- 
wano sritį, kurioj jau stei
giasi Sovietų valdžia.

Synfino ir An juanio apy
gardoj r a u d o n a r mieejai 
šauniai supliekė priešų pul
kus ir sunaikint) ištisą faši
stų kareivių brigadą.

čių iš Penn., Conn, ir Kitą Valstiją—Išgirst ir Pamatyt jog Chinų Sovietų kareiviai 
Nepaprastai Turiningą Programą, o Taipgi Išreikšt Prita- ja“nes į? Korulo 
rimą Kovingam Darbininkų Dienraščiui. užginčijimą “Times” dabar

----------- j 'išspausdino žymioj vietoj, 
“Laisvės” administracija gavo pluoštą laiškų nuo drau- ;bet į kamputį įspraudė pra-

Paskutinėmis ž i n i o mis,

Vienykitės! Jūs 
Darbininkai Šalių,

N e p r a la i mesne, Tik 

Retežius, o (šlaimėsite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX:.V, Dinztraščio XVI

Neleiskime Sudegint u' 
Du Nieko Nekaltus '' ii
Negrus Jaunuolius!

Tik 25 Dienos Beliko iki Įvykdymui Mirties Dekreto prieš ‘ 
Negrus Darbininkus Clarence Norris ir Haywood Patter* 
šoną; Tarptautiniam Darbininku Apsigynimui Greit Reikia 
$6,000 Apeliacijos Bylai del Jų Gyvybės

Amerikos Valdžia Eina 
Pagalbon Hitleriečiam'
WASHINGTON. — Ame- i 

rikos žemdirbystės ministe- į 
ris veda derybas su Hitlerio i 
valdžia del išvežimo 500,000 
bovelnos pundų į Vokietiją. 
Mainais už bovelną žada 
priimti Vokietijos dirbinius, 
nes nėra vilties gauti pini-, 
gų iš bankrutuojančio Hit
lerio iždo. Taip Amerikos 
“labai demokratiška” vyres
nybė stengiasi pagelbėt hit
lerininkams.

Lynčiški Alabamos vals
tijos teismai nusmerkė mir- 
čia nubaust du negrus 
Scottsboro jaunuolius, Hay
wood Pattersoną ir Claren
ce Norrisą gruodžio 7 d. 
Tad iki jų sudeginimui elek
tros kėdėjtelieka tik 25 
dienos. Tie negrai darbi
ninkai nieko nekalti, bet fa- 
šistuojanti Alabamos val
džia nusprendė juos numa
rinti. Tuom išnaudotojai

PARYŽIUS. — Iškrikus‘ nori nugąsdinti kitus neg- 
Doumergue’o ministerių ka- rus darbininkus ir nubaidy- 
binetųi, vargais negalais su- i ti juos nuo vienybės su bal- 
daryta natija ministerija su taisiais.

Francijos Darbininkai 
Telkias prieš Fašistus

Išplėšt tuos mūsų klasės 
draugus iš valdiškų žmog-

Mūšiai su Policistais
MADRID, -r- Vėl Ispani

jos darbininkai stoja į atvi
rą, kovą su policiją. Sosti
nėje Madride* įvykjp' keli su-1 

Įsiki^tįmai. V i stį o t in a s 
streikas išnaujo; ąpima Ma- 

! dridą, Babceloną,? Murcia ir 
i kitus pramonės centrus. Jis 
i buvo sindikalistų vadų pa-

Didžiąją programos dalį sudarys lietuviškų artistų skelbtas protestui,; kad fą- 
pėkos, kaip kad: Įšistinė valdžia nužudė du
Shenandoah Mainierių Kvartetas ir to kvarteto narių • darbininkus už dalyvavimą 

■ duetai ir solo dainos; pereitame r e v o 1 iuciniame
I Bropklyno Aido Choro Merginų Ensemblis, vadovauja- sukilime.
| mas L. B. šalinaitės, kuris yra pažiba kad ir puikiausios Sindikalistų vadai neno- 
_ Į rėjo dabar eiti vienu frontu

Brooklyno Aido Choras; igu komunistais ir socialis-
Antanas Ra-sys, gabus smmko solistas; . _ gocialigtų vadai irgi

nepritarė naujai darbinim 
, kų kovai. Tačiaus' patys so
cialistiniai, komunistiniai ir 
sindikalistiniai darbininkai, 

i vienydamiesi iš apačių, iš- 
Tarptautinėse koncerto dalyse galėsime pasidžiaugti naujo eina į revoliucinius 

tokiomis meno jėgomis: ' * ” "
Operos dainininkas Candido Canfora;

• Negrų Nacionalio Teatro dainininkai ir šokikai: Birdi- 
jna Hacket ir Jimmy Voxwill;

Raudonos artistiškos šokikės, kurios šokiais mums per 
įstatys reikšmingus darbininkiškai publikai vaizdus;

PROLET. DAINININKAS IR KOMPOZITORIUS

Nekaltina Kriminaliai 
Apsileidusią Laivų Komp.

NEW YORK. — Eina tei- i programos 
smas prieš sudegusio “Mor- 
ro Castle” laivo kapitoną 
Warms ir kitus oficierius; 
jie įkaitinti, kad per jų ap
sileidimą sudegė 135 žmo
nės. Bet teisdariai nieko 
nesako prieš Ward garlai
vių kompaniją, kuri tuo lai
vu gabeno ginklus ir amu
niciją į Kubą ir visiškai ne-, 
žiūrėjo keleivių saugumo.

Greitumo Rekordas
NEWARK, N. J.—Laku-; 

nas kapitonas E. V. Ricken- 
backer per 12 valandų ir 4 Vienas iš talentingųjų koncerto jėgų bus Mordecai 
minutes atlėkė iš Būrbanko, Bauman, Darbininkų Laboratorijos Teatro veikėjas, pa- 
Cal., į Newarką, padaryda- trauklus baritonas. Jam pianu akompanuos 'ĘJie, 
maš 2.609 WiVlias. Lėktuvas meistęr, kuris'parašė ir sukomponavo jau gerai žinomą 

v_ «v . , J f į ' 1 > Reivin' 4-4-c* QV10II "\Tz\4- Tll 4-n^v.rv. rlrsivt'nnešė išviso penkis zinones. .- ., . - .. , .
.* r; c;; ■ r, į darbininko laidotuves Pennsylvapijoj, kurią isleis So- 

friTTTT Tn’/.TTT vftkt a : vietų valdžios leidykla Maskvoj, ir kt. t b
DFT nnr'JfTTWAFT MA ' Bauman buvo išank.sto suderėtas tą dieną,dainuoti Muzikalės 
DEL DKG. E. 1HAELMA-, Sąjungos parengime'; bet ji^ iš ten atsiprašė, norėdamas patar-

NNO PALIUOSAVIMO Įnauti “Laisvės” koncertui, kaipo revoliucinio darbininkų dien- 
PARYŽIUS.

Belgijos, Holandijos, Švei- ■ 
carijos ir Saaro gęlžkelįų 
darbininkai lapkričio 8 d. 
aplipdė važiuojančius į Vo
kietiją traukinius plakatais 
su ©balsiais, reikalaujan
čiais paliuosuot. komunistų 
vadą Thaelmanną; kituose 
plakatuose buvo šūkiai: 
“Šalin budelį Hitlerį!” ir tt.

Radio City artistė Elena Sadauskaitė, koloratūra 
soprano; f

K. Menkeliūniūtė, dramatiška soprano;
A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.

TARPTAUTINIAI KONCERTO TALENTAI

.mūšius prieš fašistų dikta-

MILWAUKEEJ, Wiscon- 
sine, atstovai nuo Komuni
stų ir Socialistų Partijų, ex- 
kareivių, bedarbių,. įvairių j P 
iThUii nn-P r i orini vi 1 nrrr'i. v J

Pierre-Etienne F1 an d i n u 
kaipo jos pirmininku.
• * Pirm užsidarant lapkri-! žudžių nagų tegali tik pa
čio 8 d. seimo posėdžiui, ko-,tys darbininkai, didžiausio- 
munistiniai atstovai sukėlė mis masėmis demonstruo- 
viduje demonstraciją, šauk- darni, reikalaudami juos pa- 
dami: “Šalin žmogžudžių liuosuot ir greičiausiai au- 
valdžią! Visur Tegyvuoja kodami jų apeliacijos bylai. į 
Sovietai ’” Į ' Tarptautinis Darbininkų;

Vyriausybė sutelkė bū-' Apsigynimas^ per savo ad-; 
rius raitelių kareivių ir žan- vokatus J. Bi odsky, O. . 
darų prieš demonstruojan- i Fraenkelj ir W. H. Polla- 
čius darbininkus prie Ope-1 -”=“===——=*— 
JSTNrtffiį Soc. Waldman Sveikina 
seimo atstovus!” į Demokratu Laimėjimus

Tūkstančiais buriasi fa- i
šistai, laukdami progos vis- j NEW YORK. — Socialis- 
ką paimt į savo rankas. Bet, tų Partijos N. Y. valstijoj 
prieš juos mobilizuojąs šim-! pirmininkas Louis Waldman 
tais tūkstančių komunisti-1 (“Times’e”) mato demokra- 
niai ir socialistiniai darbi
ninkai, eidami bendru fron
tu ne tik Paryžiuj, bet vi
soj šalyj, .. Jie žūt-būtihiai 
pasiryžę atmušt fašizmo pa-

ką jau įteikė aplikaciją ša
lies Augščiausiam Teismui 
del galutinos bylos. Bet pa
ti apeliacija reikalauja dide
lių lėšų. Sulig Augščiausįo 
teismo taisyklių, reikia 
sus dokumentus ir įrodymus . 
atspausdinti knygų pavida-. . .• 
le; o tas kaštuoja tūkstan- ’ \ 
čius dolerių. Yra ir kitų nė- 
išvengiamų stambių išlaidųįi į; j

Idant Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas galėtai j 11 
pirmyn varyti apeliacijos. , 
bylą del tųdviejų kalimų 
gyvybės, jis greičiausių, 1<U- ‘ 
ku būtinai turj 
Todėl kiekviena darbinin& ; t l 
organizacija ir kiekvienas : rf 
darbo žmogus bei; yisuoi 
niškai pažangus asmuo p 
valo tuojaus tani' reikalui 
aukoti, po kiek kds išgali-fį* <1 • 
po dolerį, kvoterįj dešimtus!' 7* 

įką bei penktuką^ ’ *- v
Siųskite aukas šiuo adrt^J; < 

' su: International LaborJJe* '« 
ifense, Room G10, 80 .fiast •

ką bei penktuku <

illth St., New York City'

' v 1 ± Inešė išviso pėnkis žhiones.

uhįjų ir net religinių 1 orga
nizacijų padarė konferenci
ją miesto: majoro Hoano ra« 
stinėje ir nutarė, visi išvien

- Francijos, Į raščio.
' ' - ‘Į Tad iš

' “Laisvė”

’ dainą' “Scottsboro Boys Shall Not Die,” taipgi dainą apie* saukti dėmęjistraęiją lapkm 
1 t> 1 .- v|o jipp pietų, kąipp dar?

bininkip išsįojimą prieš fa
šizmą ir prieš naujo karo 
pavojų, j 1 Tais dviem' reika
lais sudarytas įįątus, suvie
nytas frontas. <šių kelių pastabų jau aišku, kokią įdomią programą 

teikia savo iškilmėje rytoj.

DARBININKŲ MOBILIZACIJA
del vienos programos į jį susirinks minia darbininkiš- 

Jie taipgi suvažiuos, kad išreikšt

Mirtys nuo Appendicitis ■
*, NEW YORK. Nuo ąppen- 

rdicities ;(aklažarnės įdėgi- 
rtio) mieste kasmet mirė po 

’1,100 žmoiiių per paskuti
nius šešis metus. 7 iš 100 
miršta po apendiko operaci
jos. , . ,

Milionas Darbininkų 
Demonstravo Maskvoj
New Yorko “Times” kdj. 

respondentas praneša, kafl 
Sovietų 17-kos metų sukak
ties apvaikščiojime gatvė
mis demonstravo virš ŲOOOr 
000 darbininkų ir kaimiečių?; 
Nešamose paveiksluotose iš
kabose buvo pabrėžiaioiiJ 

1 j , Vx* 'darbininkų ir valstiečių pa-

nuo Japonijos, Vokietijoą ify,? 
j kitų imperialist 1

;Ypač įspūdinga buvo. RaU^L * < 
'donosios Armijos, orlaivyno > (1 y

------------------------------------

7'3
H

Bet ne
kos publikos iš arti ir toli.
pritarimą ir suteikt dvasinės ir medžiaginės paramos savo dien
raščiui, kovotojui už kasdieninius ir galutinuosius darbo klasės 
reikalus. ■ ' ■

Fašizmo 'linkui stumianti NRA politika žadina darbininkus 
vis glaudžiau jungti savo jėgas prieš tą pavojų ir telkti savo

7___ spėkas kovai už darbininkų pasiliuosavimą. Todėl mes turime
Ęruno Hauptmann atstatė pagrindo tikėtis, kad ir į šį koncertą suplauks didžiausia susi- 

pirmesnį savo, advokatą ir į jo pratusių ddrbo žmonių armija. Nes draugai žino, kad nuo dar- 
>ietą pasiėmė Ed. J. Reilly ad- bininkiŠkos spaudos sudrūtinimo labai daug priklauso sekmin- 
vokatą. ; gumas kovos ifi’i^š reakciją, už darbininkų teises, prieš algų ka-

tų laimėjimuose “pažangos” 
ženklą, ir sako, kad tai esąs 
žmonių duotas “įgaliojimas 
p r e z identui (Rooseveltui) į 

111 1 • J • 1

ką.” Tartum jis nematytų, I 
kad ta politika veda prie fa- j . 

jšizmo. Pasak Waldmano, 
rooseveltininkai eina į “kai- i 
rę,” tik dar negana; užtat 
socialistai padarę laimėji- 
mų, kaipo “kairesnieji.” , »

BRIDGEPORT^,r donn. 
išnaujo išrinktas socialistas 
miesto majoras McLevy ir 
daugelis jų kandidatų sąra
šo. Socialistų Partija Con- 
necticut’e pravarė į valsti
jos seimą tris savo senato
rius ir du kongresmanus.

pojimus, už bedarbių apdraudą ir kitus savo reikalus.
i f' DRAUGAI, NESIVĖLINKITE!

Koncerto programa prasidės 3:30 vai. dieną. Bet patar
tina susirinkt anksčiau, ypač tiems, kurie turės čia pat 
pirkt įžangos tikietus. Draugai, nepavėluokit, kad nepra- 
leistuniėte gražius pradinius programos punktus. O juo 
anksčiau programą užbaigsime, tuo daugiau laiko turė
sime šu draugais pasikalbėti, pasižmonėti. Šokiai pra
sidės 7-tą valandą. , ; i -

Įžanga į koncertą su šokiais—r$l, 75c ir 50 centų; vien 
į šokius 40 centų. < ■. j

Draugai; ne tik patys būkite koncerte, bet prikalbinki- h .
te į jį ir kuo daugiausia savo pažįstamų! Jčioj kongreso sesijoj.

|ir ginklų paroda, kaipo-že: 
klas pasirengimo apgifl 
Darbininkų - Tėvynę; »

Ypatingas .(Jąlykas, 
Jungtinių f Valstijų; p^ežlV 
dentas Rooseveltas ajisiuhįč 
pasveikinimo telegrąnią, UŽ* 

i tikrindamas “geriatsius si*. 
vo linkėjimus” Sovietų \ 
jungai. Bet darbininkai sū; >
pranta, jog tai yra tik į

--------------- ?•_

Italija pastatė sau naują draus diplomato pusės.

jungai. Bet darbininkai sū;

viršutinė ceremonija iš gh*

tvirtovę palei Abyssinijos 
sieną Afrikoj. Visomis pu
sėmis ruošiasi karui.

Berlynas. — Fašištų vaU 
džia įsakė, kad visi pradini# 
mokyklų vaikai Vokietijoj 

Washington. — šalies se-'turi klasėse ir namie būtV- 
nate demokratai turės 42* nai skaityti galvažudžitf
senatorių didžiumą sekan-; Hitlerio knygpalaikę 

no Kova.”

<5 >. .ii* f> *
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Mušasi j ^Krūtinį, bet vėl 
Į j ^eidmainiauja'

Petrikiįenėi teisinasi, ba^ijasi ir muša
si į krūtinį (bet neapsieina be tolimesnio 
veidmainU4irįio. O kas Jilogiausia, kad 
jinai, poįiją» fetrikienė, kuomet‘garbi
nus Smetonoj diktatūrą, visai nemanius, 
kad apie £įi!šužinos dienraštis ^‘Laisvė” 
ir paskelbs svietui, štai jos žodžiai:

i t l ,, { t ' ii ; |

“Kalbėjau gaLkokias tris ar keturias 
minutes ir visai nemaniau, kad ‘Laisvei’ 
teks labai daug sielotis delei tokio men
ko dalykėlio.”

Menkas dalykas! Menkas dalykėlis, 
kad Prūseikos politinė auklėtinė, “N. Ga
dynės” bendradarbė, buvusi kalbėtoja, 
dirbus darbininkų judėjime, atsiklaupė 
ir išgarbino fašistų diktatūrą, kuri nu
žudė keturis geriausius komunistų va
dus ir kuri šiandien kalėjimuose kanki
na ir žudo šimtus revoliucinių darbinin
kų ir valstiečių! Menkas dalykėlis!

Tik vieną nekaltą klaidelę Petrikienė' 
prisipažįsta padarius, būtent tame, kad 
pasakius’:^kąd policija fnandagi.” Bet, 
žinoma, ne dėlto, kad :dabar ‘Lietuvos po
licija būth židuri ir kruvipa^ ,alę tik dęltp, 
kad “Lietuvos , policijos istorijoje Įyra ; 
daug juodų dėmių.”; Išęina,!ką|į (
•Smetonos! jx>licija qyra mahe^gi”ptik i 5

da su joį i isįbrija. i TUo ^ąfpū ^įaĮndipri > 
ta kruvina policija‘turPužgi^bžįis višo-^ ‘ 
kią darbininkų laisvę, areštuoja, muša 
ir kamuoja darbininkus ir valstiečius.

Prisipažinus prie šitos “istorinės klai
dos”, ponia Petrikienė vėl pakartoja, kad 
jau kas, kas,o Lietuvos “karininkai tai yra 
mandagūs.” Petrikienė taip tvirtina. »Bet ‘ 
faktas yra, kad tie karininkai yra kruvi- 

. no Smetonos diktatūros šulai. Petrikienė 
neva kalbėjusis su kareiviais apie tai ir ■ 
jie pripažinę karininkus “mandagiais”! 
Matomai, kareiviai suprato, su kuo turi 
reikalą, suprato, kad į>as juos teiraujasi 

x Smetonos garbintoja, ir todėl jie užsi
čiaupė burną, bijodami netekti savo gy
vybės! Visai kitaip tie Lietuvos karei
viai kalba per savo organą “Kareivių 
Tiesą”. Kiekvienas to laikraščio, nume
ris užpildytas eilinių kareivių balsais ir 
protestais prieš supuvimą ir brutališku- 
mą Lietuvos karininkų.

Taigi, ponios Petrikienės pasiteisini
mas, tilpęs “N. G.” lapkričio 8 d., nepa-.

' teisino jos, nenuplovė jos ir jos vadų 
Prūseikos i^r Butkaus, o pastatė dar bkn 
gesnėn švieson. Parodė, kad ji garbino ~ 
Smetonos 'diktatūrą tiksliai, sąmoningai, 
apgalvotai,; manydama, kad komunistai 
apie tai nesužinos ir ji išsisuks nuo dar
bininkų pasmerkimo. Apsiriko ppiiįa. - 
Dienraštis ‘^Laisvė” nupiešė inaską ųuo 
jos veido ir parodė darbininkams, į ką 
ta ponia ištikrųjų pavirto, į ką pavirto.; 
sklokos vadai, kurie Petrilpenę jaiko sa
vo draugijoje ir su įdlaimi'ninhVtalpina ? 
jos raštus “Naujoj Gadynėje.” “Lais
vė” parodė, kur jau .tūluą įmones nu
vedė Prūseikos sklokos teorjja ir darbai.

/ Roosevelto Demagogija ir Tikrieji 
Tikslai

B Prezidentas Rooseveltas pasiuntė So
vietų valdžiai pasveikinimą P7 - metų su
kakties proga. Linki Sovietų tespubli-

Y kl! uzasisekimo.
Gali atsirasti lietuvių darbininkų,: ku-

fie pamanys,, Kad Roosevetyui, istiknjjų 
rupi Sovie,tų Sąjungos gerove ir, pąpiseki- 
mas. Klaida taip manyti. Rooseveltas 
pavartojo dar vieną demagogiją ir (Jiplo- 
matiją. Jisai nori užmuilyti akis milio- 
nams Sovietų Sąjungos draugų. Žiūrė
kite, ir jis Sovietu Sąjungos draugas! .

Pasveikinimas, be to, turi dar kitą 
reikšmę. Parodo, kad Sovietų Sąjungos 
įsigalėjimas ir pasisekimas, jos įtaka pa
saulinėj diplomatijoj, susėdėjusiose sąly
gose verčia Amerikos imperializmą Roo- 
sevelto lūpomis jai, Sovietų Sąjungai, 
nuolankauti. Bet lai šis Roosevelto žy- , 
gis neapsvaigina ne vieno klasiniai są
moningo darbininko. Amerikos imperia
lizmas yra mirtinas priešas budavojimo 
socializmo Sovietų* Sąjungoje, naujos 
tvdrkos ant vieno1 šeštadalio pasaulio^; 
Rposevelto diplomatija ir demagogija eU j 
na vienu keliu, o jo tikri troškimai ir žy-į į 
giai traukia 'kitu keliu. Štai Sovietų - 
jungos Draugai pasiuntė Jungtinių V^lš-į j 
tijų karo laivyno sekretoriui Swanbon1 :

; protestą prieš ; panaudojimą laiįvy-Į 
no parėmimui rusų ;
Tie baltagvardiečiai rengia ant karo lai- j 
vo “Illinois” balių, kurio pelnas eisi ( 
palaikymui rusų kontr - revoliucio-.* ( 
nierių organizacijos ir propagandos prieš > i 
Sovietų Sąjungą. Tai matote: Roosevel
tas siunčia pasveikinimą Sovietų Sąjun- J 
gai, bet Roosevelto karo laivynas finan
siniai paremia Sovietų Sąjungos mirtinų \ ; 
priešų judėjimą!

Ar Franci jos Darbininkų Bendras 
Frontas Atsilaikys pries Fašizmą? i

Franci jo j susidarė labai rimta padėtis. ' 
Buržuazinėj valdžioje kilo krizis. Deši
nysis, fašistinis sparnas ima viršų/ Vi-.\ 
ębje šalyje reakcinis judėjimas kelia gal
vą. Susidarė panaši padėtis, kokia buy o 
Austrijoj: ir Ispanijoj prieš fašistinį; per- < 
versmą. Fašizmas rengiąsi mūšiui įrieš 

’4Arlį>ininkų klasę. ; ■ 1 ’' : * ■■' ‘ .
’ i" ’ į i 11 •• ’ j • • ■ *,: •.
į (>Ar darbininkų kląšė pajėgs ątnlušbi fą- ‘« 
,'šiZmd pąšimojimą?,ffei' djd^iausias- dię-J- -I 
nos klaušiibas. Frahbijoj 'yra Šlid^ytas' ’ 
bendras frontas tarpe komunistų ir so
cialistų.; Jisai laikosi gerai ir iki šiol 
stovėjo skersai kelią fašizmui. Bet pa
dėtis darosi sunkesnė. Buržuazinės jė
gos brutališkėja ir darosi drąsesnės. Ko
munistų Partijos organas “Humanite” 
mato tikrą pavojų ir į bendrą frontą šau
kia vidurinės klasės žmones, kurie nusi
statę prieš fašizmą. Bendram frontui 
pamatą sudaro veiklos vienybė tarpe ko
munistų ir socialistų, bet prie jo turi bū
ti pritrauktos visos kitos jėgos, visos ki
tos organizacijos, visi kiti judėjimai, ku
rie priešingi fašistinei diktatūrai Fran- 
cijoje.

Kaip Pravedama Ben
g ■T’1 !< yd’; f • '_ 1 g g ■ •

aro Fronto Taktika;
?timai

Iš formulavimo to klau-i 
simo išplaukia,- būk komu-, 
nistai dabar atsisako nuo^ 
bendro fronto taktikos iš 
apačios. Tas, žinoma, ne
teisybė. Bendras frontas iš 
apačios buVo ir pasilieka 
pamatinė forma bendro 
fronto. Bet tas anaiptol ne
reiškia, kad neleistina pa
vartoti bendro fronto, tak
tiką iš > viršaus. Daugelyje 
atsitikintų ir dabar gjali pa
sirodyti ’ galimas , praveda
mas ^endro fronto tiktai iŠ 
apačip’ą, bet negali būti ben
dras frontas; tiktai iš vir
šaus. ; ; ; ; .

Pąimkįme , Frąpciją, kur 
dabar pasirašyta ( nutartis 

baltagvardiečių.: 1 tarpe Socialistų Parti j os va
dovystės ir Komunistų Par
tijos Centro Komiteto del 
bendro veikimo visoje eilėje 
klausimų; Juk visai nese
nai, pradžioje 1934 metų, ir 
Socialistų Partijos suvažia
vimas, nors, tiesa, prie ma
žos didžiumos, ir Socialistų 
Partijos Centro , Komitetas 
atsisakė nuo derybų bendro 
fronto reikalu. Bet po to 
socialistų atsisakymo, Fran
ci jos Komunistų Parti jęs 
žemutinės organizacijos at
sikreipė tiesiog prie socia
listų žemutinių organizaci
jų, siūlydamos bendrą fron
tą kovai prieš fašistus. Pa
sekmėje to,( bendras frontas 
Paryžiuje ir eilėje kitų mie
stų faktiškai susidarė tarpe 
komunistų ir socialistų Or
ganizacijų/; . ’; / <

Tas veikimas, apačioje; da
rė ant tiek didelį spaudimą 
kad 
Partijos vadai Fouiį i ir.

Rytoj Dienraščio “Laisvės” 
Iškilmė

Sekmadienį po pietų Labor Lyceum 
svetainėje įvyks dienraščio “Laisvės” me
tinis koncertas. Tai bus didelė iškilmė, 
gražus pažmonys. Brooklyno, New Yor- 
ko, Great Necko ir New Jersey miestų 
lietuviams puiki proga išgirsti pirmos 
rūšies koncertą ir linksmai laiką praleis
ti su draugais ir pažįstamais Koncerto 
programos išpildyme dalyvaus rinktinos 
mčiio spėkos. į “.Laisvė” niekados nėra 
suvylus savo koncertų dalyvių, pesųvils 
ir šį sekmadienį. , Tai galime pilnai už
tikrinti. j

Svarbu, kad koncerte dalyvautų skait
linga publika. O tas priklausys nuo 
“Laisvės” skaitytojų ii’ visų klasiniai są-; 
meningų darbininkų pasidarbavimo. Pa
kalbinkite dalyvauti koncerte ir atsivež- 
kite tuos lietuvius, kurie dar nėra daly
vavę. Atliksite labai gražų ir naudingą 
darbą. Paremsite dienęąštį “Laisvę” ir 
visą darbininkų judėjimą. Lai didžiulė, 
puošni Labor Lyceum svetainė bus už
pildyta sausakimšai! O atsieksime tą 
tikslą, jeigu tik visi bolševikiškai padir
bėsime; Dienraščio redakcija kviečia tal
kon visus draugus ,ir drauges!

j » * ; 4

tKbostonie- 
-i Ižinbnla, 

southbds- 
o visos

kio parengimo sou 
čiai dar neturėjo 
čionai ne tik1 vieny 
toniečių pramoga, 
Mass, valstijos) lieįu^ip .djar’pį- 
ninku. Jau dabar rengiasi at
vykti montelliečiai, norwoodie. 
čiai, hudsoniečiai, lawrenciy

YPSENOS

ba politinių partijų, kadai vicvi 11 (
komunistai lir nariai rev.o- j drauges.. Bus ir Nashua drau-( 
liucinių unijų tuo pat laiku Worcesteri° ir ci-^
kreipdavosi į narius tų re- jf 
formistinių organizacijų ir (' 
į plačiąsias darbininkų ma- žus. 
sės, šaukdami į bendrą ko
vą. ■

Kituose atsitikimuose, ka
da vadovybės reformistinių 
unijų ir Socialistų Partijų 
atsisakydavo' nuo (sudarymę 
bendfo froiito, revoliucines 
unijos ir komunistines bi> 
ganizacijos kreipėsi per gal
vas reformistinių vadų į 
gretimai gyvuojančias žę- 
mesnes. refornųstinęs orga- kįetuT iš 
ųizacijas. lt

Žinoma, kad Francijbje 9 
ir 12 dienomis vasario, 1934 
metais, šaukiant Franci jos 
Komunistų Partijai į de
monstracijas, išėjo milžiniš
kos francūzų proletariato 
masės, tame skaičiuje ir na
riai socialistinių ir refoiL 
mistinių unijų organizacijų, 
nepaisant to, kad vadovai Stryto 
reformistinių unijų tiesiai stambusis kapitalas tikisi I: 
šaukė savo narius nedaly- Juo didesnių pelnų iš Roo-b 
vauti tose demonstracijose, isevelto valdžios sudrūtėji- kis dolerius . 
Tas parodo, kad darbiniu-įmo. 
kai, kurie sekė socialistus ir| 
reformistus vadus, prieš įų' 
vadų norą per komunistus 
ir narius revoliucinių 'linijų 
buvo įtraukti į kovą prieš 
fašizmą.

Eilėje šalių reformistiniai 
vadai tęsia savo seną takti
ką atviro .sabotažavhno ben
dro fronto. Tose šalyse so
lidarumas kovoje atsiekia
mas tuomi, kad komunistų1 

>o fronto.

tų kolonijų. j
Bankietas bus didelis ir gra-, 

Gaspadinės jau dabar 
galvoja, kaip geriausiai paga- 

kviesta mūsų : dainininkai: naši dideli debesiai. 
Adelė Mickevičiūtė,.Ignas Ku- Profesorius (užsimislinęs, 
biliūnas, 7" 
Petrikas ir kiti.

Vieno Mažai
Moteris: — Profesoriau, 

________ ______ paimk lietsargį su savim; 
minti valgius. Koncertui pa-AŠ matau, kad iš rytų arti-

Merginų Sekstetas,,' žiūrėdamas pro langą):— 
Gėriau duok map du liet- 

pusės ,Tikietai į bankietą, koncertą , (Vąkarų
ir šokius—85 centai vienas, jtaipgi artinasi didelis debe- 
Bet perkant iš apksto-^7’5 cėn- ;SlS. * ■ 1 • •
tai. šokiams—40 centų asme
niui.

j ; i : * *
| Mano patarimų: įsigykite ti- 

iš anksto. Tąi bus pi
giau ir turėsite užtikrinta vie- , ' • I * ■ • ' ' ' ‘ v . .ta.

Dėde.

i . . —i— 1 I I

• -Jos Liežuvis < . 1 <.
i • Petkas: -4 Ką sakę tavo 7 
moteris,,kąda;tų parėjai ną- 
mo taip vėlai >kąz;y r avęs?

Jonas:—Aš tik sužinosiu 
ryt, ar po ryt;.ji dar.neuž-

DIDŽIOJO KAPITALO |ba-g® kalbos' ‘
LAIMĖJIMAS Geros Gyduolės

NEW YORK. — Kaip tiki ponia Pmks: — kaip tas1 ‘ 
demokratai laimėjo rinki-i Idaktaras greit jums pagel- 
mus, tuojąus pakilo Wall (bėjo išgyti!

Šerai. Reiškia, j Ponia Bukt: — Jis pagel- '' 
Lėjo, tik tuomi, kad paėmė.,..1 
!už kiekvieną vizitą po pen-

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake. St., Newark, N. 3.

1 j Telephone} Humboldt 2-7964 ,

J. Robziw.

DARBININKU
SVEIKATA

<

Keletas Įdomių j Klausimų , . labai dažnai1 gėrai padaro. Do-
Į kite-karštus ir šaltus kompre- 

i- vynios fcaiybės.' Patarkite p77>Us WtonuI1; Masažuokite, 7'. 
.-" “Laisvę” ari'-Vilnį,” nes ąs abi l "

vakiia) ■ I skaitau. Jūsų patarimus my-^lte’ an‘ saulės-s.ldykrte,- arba
TZJ j J ri i • • i ii ;li visi skaitvti ir iš iu nasimn šiaip šildykite, karstus daiktus Ką duoda, darbininkų k)a-; h.vlsl skaitą ir is jų pasuno- b

As žinau daug mote-' . , . ,—-------------------- - . S1U nelaikykite. Reikia, kad
i jis padidina darbininkų kla-. ™'kraujo apytaka bQtų veiklL

r— !ve” nas save ir skaito kad Dabokitės, judėkite, lyg nie- 
Antra, jis pakelia! n , . . . . ’. ko nebūta. Perdaug nesirū-’ J 1 'yra Daktaro patarimai, ir per . v, .A r

tai pradeda susipažinti ir su i f*1.. 1 ® ’ nesi^iauz ie ■ e 0 
savo jėgas proletarų tarpe, jdarbininkiška spauda. (kelio tai greičiau pereis.
Trečia, jis didina komums-l Esu 34 metų amžiaus, sve-iV1S<? k0.. be sveiko, natūralaus 
tų autoritetą masėse, su- >ju apie 165 sv., vidutinio ūgio. ™7®.°’ ‘7kl,te da‘i gl. T P‘en° 
daužant pasaką, kad komu- Esu gana ūpingas, greit susi- m* i > a 7Urninn " e’ %iS- 
nistai būk esą skaldyto ai. I graudinu ir greit perpykstu,!10' Tablets( N°' dvl
Ketvirta, JIS pasuka sočia- dažnai nusiminęs suburbęs. ■ ite bet sutrinkite
hstus darbininkus ant kla- ;As manau, tunu kely reumatiz- . ilt H k tikl vandens 
Šių kovos bėgių. Penkta, w Buvau peršalęs dažnai " hn-
gelbėja susiartinimui komu- Puval8^ n uzsigaudavau tą kjte po ]a-ą dukart kas savaj. 
nistų ir socialistų darbinin-skaudlneJa Jau 6 mene-įtė.

Aš visada raugiu ir turiu ■ Kramtykite gerai, nerykite 
Ir man pažastės ruPifi daikt,L Nevartokite de- 

, ginančių, smarkių, arba riebiai
- - (sutaisytų valgių, taip gi labai 

Ar kiekvienas daktaras ar karštų, labai šaltų, labai rūkš- 
ra čių ir labai saldžių daiktų, 

• kurie, išegzaminavę tėvus, ga- kad jie vidurių neerzintų taip, 
lėtu nustatyti, ar bus norma- bus • mažiau. Po..

) po ... 
egzaminavimas kainuotų ? (trečdalį šauktelio kreidos mil- 

Kokio amžiaus tėvų esti to-'te l^’ PrGPare^ chalk, 1 lb..
■ Gaukite ^‘Formaldehyde sot.‘.

žiaus moteriai esti lengviausia lution 2 ozs.” Vieną jo dalį su-: 
(gimdyti? Ir dar—ar gerai yra | maišykite su 4 ar 5 dalimis • . 
taip, sakysim,' išnetyčių1 'ųžsi-. vandens. Mtšini'u vilgykite pA- ' 
mezgė gyvyb.ė—-dievuli^ davė'žąstęs kas ’ (lierta, 'per1 keletą’ 
ir gatava? Ar gal geriau 'is-'dienų, tjž savaitės ir'vėl, kol 
anksto pasiruošti, susitarti: ot,1 prakaitavimas ir 'blogas ’ dvo- ' n

■ 1 a . * ’ ■ •_ i . • a fL » .» r.. •» ♦.

4

lt FranX1 Io“ttiPasiūl^ai bendL i- - — j reikalu yra priimariii žemu-! Mano ligų ir ligelių tai d'
«“t™ p"^a ■'...................

turėjo pripažinti, kad ben- /Angh'a lr čekosl°
- dras frontas turi didelio pa-< x t? -o ix.ą auoua uaruinniKU ma-***sisekimo prieš Francuos So- j b4 d f ? P‘ir^ jkina.

i cialistų Partijos Centro Ko-
į miteto norą ir kad sulaikyti Pftuluujai J- . J sės jėgą kovoje pries bur. savo partijos narius nuo - A . J„ '•iJCiVvJ vlJVO JL1CXJL1L4O . JLJLL4.U v • •

l sauvališko sudarymo bend- ^ua?W . _.. , .J >.. kovingumą ir pasitikėjimą įro fronto iš apačios, jie 
(vadai) gali tiktai stodami 
į derybas su Franci jos Ko
munistų Partijos Centro 
Komitetu iš viršaus.

Ar galima po to tvirtinti, 
kad bendras frontas Franci- 
joje atsiektas tiktai susita
rimu iš viršaus? Supranta
ma, kad ne.

Kalbėti apie bendrą fron
tą tiktai iš viršaus tuc^dau-

ištisoje eilėje šalių (Franci- 
joje, Anglijoje ir dar dau
giau Austrijoje) didelė da
lis socialistų ir reformisti-

Dėl

kų, padidina Komunistų i
Partijos veikimo įtaką į so- 'dau 

giau netinka dabar, kada cialistus darbininkus. , įlab* tlal*pa ir dvokja,. nors
Komunistų Partijos yra užsilaikau labai švariai, 

dar pat pradžioje pravedi 
mo bendro fronto.

VCC11" VltHlclS CldiVLclI d-o <

'Poje'tik tam tikri specijalistai yr
nių unijų narių patys dau-| ^e^ir^a^kas^imi Ieui ar MUS norma-,,.-,-.---- - yy-".”’
gelyje atsitikimų ne tiktaiin, • lūs vaikai ar ne, ir kiek tokiai.kiekvieno valgio imkite
nradnds rdtaW.i ivvldnH i atsiekta, yra svarbus zings- Pff_amin Vainiinfn? (trečdalį šauktelio kreidospradeda reikalauti įvykinti! . . - r. . ,
bendrą frontą, bet ir vykina inls Prlartlnlme. .komunistų 

> jį'prieš savo vadų valiją.; ( .
Naujas ’ dalykas pravedi- 

’’ me bendtb1 fronto taktikos 
‘ dabar yrą uitame, kad ;būk! ‘ 
pasiĖ4ičia principinis apkai-į 

i naVimas tbš ar kitos ben
dro fronto formos, o tame, ■ 

f kad komupi^ąi pasirengę 
griežčiau, drąsiau ir lanks- ( 

į čiau vykinti tą taktiką, per-1 
I, eidami prie.drąsaus užppo- lietuvių (

I ir unijų biurokratijos vadų, džio mėnesio 1 dienos, kurią: 
kurie sabotažuoja tą kbyos ivyks dienraščio “Laisvės” nau- 
formą J J dai rengiąmas bankietas-kon-

Bendras frontas iki dabar Ji rengia |me-
buvo vykinarpas pagal ko
munistų iniciatyvą, ir tame pa

buvo pritaikpitia dyiėjų rū- deda Sp. Bostono ir Cambridge 
i S1U , ALDLP kuopos.

Atskiruose atsilikimuose j (Paimta abi Lietuvių Svetai- 
I bendras frontas buvo vyki- nes: viena koncertui ir j' Čo- 
! namas', tarpe vadovybių gre- kiam, o kita—bankįetui. to-

įprie plačių darbininkų ma- buliausi vaikai, ir kokio am- 
t • 1 .................................

O. Piatnickis

Artinasi Puikus Dienraščio 
“Laisves” Bankietas

South Bostono, ir, apielinkes 
.darbininkiškoji visuo- 

limo jUnt .spęįąkjemokratįjos menė nekantriai laukia gruo-

dai rengiamas bankietas-kon-

kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 7-tas Aps
kritys, kuriam daugiausiai pa-

j gimdyti ? Ir dar—ar gerai yra, maišykite su 4 ar 5 dalimis • . 
taip, sakysim,' išnetyčių1 'ųžsi-. vandens. Mišinili vilgykite pA- ' 
mezgė gyvyb.ė—-dievuli^ davė ' žąstęs kas ’ (Herta, 'per' keletą' 
ir gatava? Ar gal geriau ’is-'dienų. Dž savaitės ir'vėl, kol 
anksto pasiruošti, susitarti: ot,1 prakaitavimas ir ' ' : -
šiandien budavosiine gyvybę—(kas'^irigo. '
tversime naują ^mog'ų^k^j' paprastas M. P, galį .ištirti, ' 

'(tėvus.
Aš keturi metai neturėjau dolerių, 

lytinių susinešimų, — manau: ;vu .... . ................  al„.
vesti, bet kažin, ar apsimoka žiaus, esti sveikiausi vaikai.

, i Jauna moteris, jei nepersiaurų
‘.kaulų, lengviau gimdo’ Bet ir 
vyresnė, kokių 36-40 m. daž- ’ 

Gerai, Drauge. Geras glė- nai lengvai pagimdo. Manau,* 
helis kavalieriškų, viengungiš-1 Jūs, brolau, imkite ir apsives-- 
kų klausimų. Pat• pirma* ,ačiū į kite: jums ūpas ir nervai su- ” 
už komplimentus,, o dabar va-; sitvarkys. Tada lengviau iš

spręsite ir tą .klausimą, kaip” 
Jums paskauda kelį.' Sunku geriau moterį apvaisinti: ar iš- 

nuspręsti, kas ten galėtų būti,J netyčių ar apgalvėjds. Skirtu- 
bet bandykite fizines pHemo. | mo čia didelio nėfra. Kaip ka-! 
nes, kurios niekad riekerikia ir/da geriau pasitaiko.

f'į tėvus. Tyrimas .ątąeitų keletą 
. Gerų subrendusių tė- 

yų, sakysim, 30-35 .metų am-

Atsakymas.

rysiu iš eilės.



. I
fa

UMW of A Pirmo Distrikto Pastogėj 
John Mitchell Dienos Jomarkas

i ' i ‘ r1 1X5.; tf

J. Ramanauskas.
X-13-34

tikslu j

būdami į

<F

1/

■ ■ F

./A

millonams darbo žmonių.7
Su didžiausiu džiaugsmu svei

kinu K. P., ištikimo darbininkų 
klasės vado, 15 metų sukaktu
ves !
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Bet ar taip Lengva Darbi
ninkams ’nuo Visokių Par- 

davikų Atsikratyti? '
Pradėjus organizuot Komu

nistų Partiją J. V., darbininkai 
greitai permatė reformistines 
Socialistų Partijos įvadų žuli- 
kystes, metė ją ir masiniai dė-' 
josi prie K. P. Matydami va
dai iš S. P. tą pakrypimą dar
bininkų į kairią pusę, gerai su
prato tą purviną politiką, kad Į 
likus generolams be armijos Į 
bus be vertės. Tad ir jų viso-Į 
kių rūšių oportunistai sykiu • 
ėjo į K. P., bet ne su tikslu i 
traukt darbininkus į tvirtą re-i 
voliucinį frontą, o su 
skaldyti jų vienybę.

ų
Mes, darbininkai, 

silpni politikieriai, kad tuos jų j 
planus suprasti, buvom suklai
dinti, davėmės suskaidyt į frak
cijų frakcijaš, to mlnkd daik-; 
to neišrišdami, kad tik mūs tvir-1 
toj vienybėj pergalė visokių dar
biu. klasės pardavikų. Su tuo 
nesupratimu mes patys kenkėm 
tvirtai partijai budavotis. šian
dien, kada aš rašau šituos at
siminimus, aiškiai matau, kad 
1905 m. L.S.S. visi buvę mūs 

į liogeryje.

visas šiukšles išvalius, pasilie
kant tik smulkias daleles, tin
kamas partijai budavoti, pasi
darė tik maža, bet aiški ir tvir
ta savo pagrinduose. Bet apsi
valius nuo visokių šiukšlių spar
čiai auga ir tvirta darosi vadas

Maloney, kaip:tik ir yra pri- 
rodęs,' kad jis nebuvo ik* nebus 
kovotoju. Kada priverstas strei
ką paskelbti, jo kipkoš dreba 

i ir skubina pasiduoti. ' Pasidavęs 
'vėl 
kad 
nės 
lio 
skolinta nuo Mahatma 
ir ji jau pasmirdusi pardavys- 

.te. . •
I

I Maloney, apsišarvavęs šio

Laiyas, kuris turėjo Anglijos 
vėliavą,’ pabėgo. Jis atvežė 
chiniečius vergus. Matomai, 
juos gabeno J Kanadą. 18 la
bai suvargusių chiniečių paim
ta New Jersey pakraštyje, 
bet laivui pavyko pasprukti į 
jūras.

“gailisi” angį, ir verkšlena, 
mažai teuždirbama. Malo- 

taktika neatatinka Mitchel- 
taktikai. Jo taktika yra 

Gandi

Kiekvieną metą šioj apielin- prisisėmę angliakasiai grįžo, 
kėj, kad jau ne kuo geresniu,; Boylanas ir Maloney tos die- 

Jie gavo 
moralę paramą nuo angliaka
sių tęsimui savo užsibrėžto tiks- 

i egzistacijos.
Bet ką mes angį, iš to turėjo- Į
n?e?. Visišku nieko. Mūsų Mit- pUsnu0g-į0 indusų vado taktika, 

pa" pasilieka ir ant toliau gerovę 
angį, iškovoti ramiu būdu, “pa
sigailėjimu” iš Washingtono.

Aiškus dalykas, kad tokiu 
kovos įrankiu niekados ne tik 
kad nieko neatsieksim, bet ir 
pradžios atsiekimui nepadary- 
sim. Bet Maloney, vis vien, do
lerines nuo mūs ims, kaip pro- 
baščius'

Todėl, angliakasiai, atlaiky
dami lekciją po lekcijai, ar vis 
taip užsimerkę tūpėsim1, kaip 
pelėdos ir niekad akių nepakel
sim ir neapsidairysim, kokie ne
naudėliai mumis bagaruoja?

Laikas jau atėjo ir perėjo, 
kada jau turim pasakyti savo 
vadams, kad gana jau jums _ .... ____  .
mulkint mus. Laikas pasakyti, Į vadai stovi priešų

tai nors žodžiu yra minima spa-, nos tikslą atsiekė.
lio 29 d.’, J. Mitchell atminčiai, 
kuris yra tvėrėju U. M. W. of
A. Jeigu jau angliakasiai nepa- lo, tęsimui savo 
mini, tai^nnglių baronų lapai 
pasirūpina vamtelti žodj kitą.

Praeityj, kada Mitchellis tu- Ael ,Day > ku”. yra f- 
rėjo “mažesnę” šeimyna, yra>21ba !r moraliu sudrutimmu" 

t įvykę keli paradai ir demon- |mūsų kovose, politiniai čigonai 
. stracijos jojo parbei. šiais me-' *š"]a‘n®, ant apy«os- Ta! . m '; 

tais jojo šeima “padidėjo dvigu-1cehstal su Boylanu ^Ivmyj. 
bai”. Rodos turėtų būti ir pa-|Antrl ;_miėelistai”, Malonės ve- 
sekėjų ir garbės daugiau. ,darni, ištąsė tą dieną, kaip ka-

Bet taip nėra ir viskas eina(^naį žarnas. Nors mes nieko 
atbulon pusėn. Laikas, mainv-neLimėjome, bet turime įrie
damas viską, maino ir Mitchel- džiagos Pamokinimui, ši die- 
lio pasekėjų mintis.. Tiesa, |™turi pu;k1^ lekc1^ del mūs-j 
Mitchellio kapas ir paminklas dmna, dai sykį, duria mums 
susilaukė du vainiku, bet tie p akls ir parod°’. ..kad Boylanas 

v “pasekėjai”, Boylan ir Maloney,' 
F kurie savo išdavikiškais nagais 

dėjo vainikus ir purvinomis ko- 
jomis trypė kapą, darė savo 
judošiškų sumetimų naudai, pū
timui miglos ant angliakasių ’ 
akių. ... .į.......................................... .................... ............... ..................................... .................. >r_______-c

štai šie du “pasekėjai” apie kad Maloney, taip lygiai, negali,^acI jie turi daryt tą, ką mes;Jie mus nemokino klasinio iš- 
9-tą vai. ryte, numetė ant ka- Mitchellio “vėliavos” augštai norjm> 0 ne jje< Jeigu vadai'auklėjimo Markso teoriniu ke
po vainikus. Maloney, 10-tą nešti. [nenori mūs kontrolei pasiduoti, įliu, bet atbulai, tik del savo
vai. ryte, nuvyko į Pittstoną, Į Mitchell, kaip jiedu sako, bu- tai turim pasakyti jiems, jukš! karjeros mus išnaudojo. Ta 
kur jo laukė 14,000 angį, iš- vo “kovotojas”, unijos ir kon- .Gana jau mums karvę šerti, o pati istorija atsikartojo ir viso- 
girsti išdėstant Mitchellio nuo- traktų “saugotojas” ir “nepoli- jiems melžti, 
pelnus jo vadovavimo laiku ir, tikierius”. |
buvusio vado taktika apsigink- Į 
lavus, traukti tolyn jo pabrėžtu į 
keliu link “išsiliuosavimo”. Tą 
pačią valandą Boylan nudardė
jo į Nanticoke, kur taip lygiai 
laukė skaitlius jo pasekėjų ang
liakasių, išgirsti to pačio, kaip 
ir Malonės pasekėjai. j

Boylan aiškindamas Mitchel- [ 
Ii’o “didvyriškumą” pasakė, kad į 
M. nekentė politikierysčių-mek- i 
lerysčių ir, kada buvo pakvies-; 
tas prie tokio darbo, atsisakė; 
kad M. buvo šalininku tik vie
nos drūtos unijos, būtent, U. M. 
W. of A. ir už ją atkakliai ko
vojo; kad M. buvo “didžiau
sias” angį, kontraktų saugoto-, 
ja^, kad jie nebūtų , laužomi „per i 

| anglies baronus. Bet vos tiek iš- 
V taręs, spjovė ant M. šių “nuo

pelnų” ir jo “kelrodžio” ir, susi
rinkimą įteikė politikieriams, 

- kurių buvo keli desėtkai, “jieš
kant darbo” Penna, valstijoj, 
valdvietėse, pareikšdamas, kad 
išrinkus šiuos žmones, tik tada 
bus įmanoma pasiekti M. už
brėžtą “tikslą”, prie kurio ei
nam angį, šiandien. Toj minu
tėj susirinkimas virto purvinu 
politiniu jomarku.

Šie “darbų” j ieškotojai, poli
tiniai čigonai, kurių tarpe ran
dasi ir Kennedy, U.N.W. of A. 
sek. - ižd., jieškantis “darbo” 
už leitenantą-gubernatorių, ži- 

, nojo, kaip apsidirbti su klauso- 
vais.

Tiktai balsuokite už juos, o 
angį, reikalai tuoj bus “sutvar
kyti”, nes pats Rooseveltas už 
juos stojąs.

Pittstone, Maloney aiškino tą 
patį ir gėrėjosi Mitchellio “nuo
pelnais” ir “kovingumu”. • Bet 
vietoj sekti jo pėdomis, jis pub
likavo kelis čekius po 64 centus

/i

spjauna ant Mitchellio kad ir l 
taip mizernų nurodymų kelyj 
už angį, būvį, ir rūpinasi vien 
tik politikierių reikalais, ang
liakasius išnaudodamas tik jų 
tikslams, šios dienos nuotikyj 

Įmes dar sykį turim pamatyti,

Ne bile antis — bet gerai 
parinkta, sultinga Long Island 

antukč. Ir prie jos ne bile alus— 
bet nepaprasto gerumo 

RUPPERT’S BEER 
“MELLOW WITH AGE” 
Verteivis jūsų kaimynystėje laiko Rup
pert’s—pristatoma tiesiai iš mūšų bra
voro. Jeigu pas jį išsibaigė, tai tele- 

fonuokite mums 
JACOB RUPPERT BREWERY 
ATwater 9-1000 arba, jeigu dar patogiau 

New Rochelle 573—574 
Del Long Island: Fieldstone 3-6736 

MEMBER BREWERS’ 
BOARD OF TRADE INC.

Atsiminimai Iš Kairio 
jo Sparno Konferenc 

(Birželis, 1919 m.)
(Pabaiga)

Bet kada Sąjungos suvažia
vime, Philadelphijoj, buvo įne
šimas, kad reikia antro redak
toriaus, tai ir Smelstorius įne
šimui pritarė, kad persunkti 
vienam dirbti. ■ (

Bet P. Grigaitis, paremda
mas įnešimą, kaip ironiškai pa
liepė netik Smelstorių, bet ir 
visus sąjungiečius:

“Gerai,” sako, “kad mes tu
rim tokį žmogų su devyniais 
talentais, kad jis vienas visuos 
skyriuose gali rašyti, tai užpil
do laikraštį vienas, bet mes to 
negalėtume padaryti.” Bet 
pats Smelstorius nė to pašiepi
mo nesuprato, palaikė už gry
ną tiesą, kad jo talentus iš- 
augština.

Iš šito galima suprasti, kiek 
darbininkai galėjo gauti mark, 
sistinių pamokų iš to laiko Są
jungos organo ?!

Tik 1916 m.,, pribuvus d. V. 
Kapsukui į J. Valstijas ir pri
stojus už antrąjį redaktorių, 
pasireiškė nauja dvasia “Ko
voj”, pasidarė pilna gyvumo, 
sąjungiečiuos atsirado naujos 
mintys link pačios organizaci
jos LSS. Kur mes pirma sto
vėjom, prieš d. V. Kapsuko 
pribuvimą? Tik tada priėjom 
prie pilno supratimo, kad mes ’ 
darbininkai savo organizacijai i 

ir po 34 centus, kuriuos gavo, buvom svetimi, ne savo vardu į 
k kaipo dviejų savaičių algą an- vadinomės, patys save mari- 
/ gliakasiai.. i nom nežlnystėj.

šį savo susirinkimą Maloney į Pasirodžius “Kovoj” d. V. 
pavertė jomarku be prekių: nei ; k. idėjiniam pasišventimui, 
ko pirkti, nei ką parduoti, šau- į kad. darbininkams parodyt, 
kė vyras Boylaną . į debatus, kuriuo keliu turi eiti norėda- 
katras labiau, smirda korupci- mi atsiekti savo tikslą, tas 
ja. Bet nei vienas, nei antras ( obalsis prie protaujančių dar- 
nestojo. Ir nereiks jiems stoti. , bininkų greitai prigijo ir mes 

. Abu žulikai, abu gudrūs. Jūs, * supratom, kad buvom sūkiai-

_ ...------------ Į nistus. Ta dalis sąjungiečių,
Tą pačią dieną, 2-rą vai., Boy- kuri permatė Kapsuko pusėj 

lanas sušaukė antrą panašų jo- 
marką Plymouthe.

Ten pats nepasirodė. “Mit
chellio Dieną” “apvaikščioj” po- 
litikieriai, kurie, per vienas ki- 
tą, už save rėkė, o “Mr. Mit
chell man”—pekla su juo. Toj 
pačioj svet. 8-tą vai. vakare, 
Maloney turėjo savo jomarką, 
panašų į pittstoniškį.

Tai taip apvaikščiota Mit
chell Day ir taip pagerbtas M. 

tokių mitchellistinių idėjų

angliakasiai žiūrėkit, kokie jie j dinti per visokių rūšių oportu- 
“širdingi” mitchelistai.

ur darbi- 
skurdo. 

unistinės 
(dabarti-

sigrupavo

teisingumą mūsiį^ linijos, grei
tai pasuko į kair|; 
ninku tikroji išeitis 
Bet už tai visos opo 
spėkos socialpatriot
nių socialfašistų) s
kovai prieš d. V. K., kuris su
gadino visą apetitą be apriba- 
vimo mulkint darbininkus del 
savo privatinio biznio.

Atkreipė oportunistai visas 
savo kanuoles prieš d. V. Kap
suką. “Laisvė”, “Keleivis” irir

įse nacionalėse Socialistų Parti- 
Požeminis. įjos federacijose, kas daugiau-

-a'sia kenkė subudavojimui tvir- 
įtos Komunistų Partijos A. J. V.

K. Partijos Išsivystymas į
Kaip aš pradžioj pasakiau, 

Įtik iš smulkių atomų tvėrėsi ta 
0 žvaigždelė, kuri šiandien skais-Į 

'čiai šviečia ir kelią rodo dar
bininkams per visas Jungtines. 
ĮValstijas praslinkus 15 metų.

“Naujienos” ėmė iš visų pusiu Į ... . . . , , .. ., , , . , . . ,. v_ . . Partijos gimimą ir tobulim-bombarduoti, bet visi tie šūviai . ~ .
. tz l. i • masi galima prilyginti prie auk-buvo veltui: V. K. buvo lai- so’ištobulinimo: ' Jis jlma daug 
metojas paliuosavime sąjun- triuso įš uo] išjmti jšvaIyt vj. 
giecių is socialpatnotų. įtakos. s? netikusia medega iki .padaro

Savo šmeižtais negalėdami žibančiu. Tas pats buvo ir su 
nužemint darbininkų akyse d. K. P. tvėrimu. Su< t visomis 
V. K., tuomet padarė sabotažą šiukšlėmis imant, pradžioj išro- 
prieš “Naująją Gadynę” s (Są- dė, jog medegos daug buvo, bet. 
jungos žurnalą). Grigaitiš at- _ 
sisakė nuo redaktoriaus, o kiti! I 
visi bendradarbiai savo raštus i 
sulaikė, manydami, kad, jiems! 
atsimotus nuo bendradarbiavi-1 I 
mo, “N. G.” negalės išeiti. Bet Į 
jų tas manymas neišdegė. Į 
“Naująją Gadynę” suredagavo 
d. d. Kapsukas ir Vidikas be' 
jų malonėSj o sąjungiečiai dar- i 
bininkai, imdami pamokas iš to 
sabotažo, dar tvirčiau užsiar- į 

tavojo Kapsuko pusės 
i gurnu.

Šitas laikotarpis, nuo 
vimo d. V. K. antrojoj 
1916 m., iki 1919 m. Kairiojo ' 
Sparno Suvažiavimui New Yor- i 
ke, buvo persilaužimas L. S. j 
Sąjungiečių iš nacionalistų į i 
socialistus marksistus. Bet gali-1 
ma sau persistatyt, ar galėjo i 
bemoksliai darbininkai į tokį į 
trumpą laiką išmokti tiek, kas 
jiems nors paviršutiniai pilnai 
reikėjo žinoti, marksizmo teo
rijos dėsnius, ko mokino K.

I Marksas darbininkų klasę su
prasti? Kaip iš pavergėjų kla
sės pasiliuosuoti?

žinoma, kad ne! Mums užte
ko, kad mes.jau ant tiek supra
tom, kad II Internacionalas jau 
atgyveno su 1914 m.; imperialis
tiniu pasauliniu karu. Viršūnės 
socialistų partijų visose šalyse 
nuėjo gelbėti d vėstantį kapita
lizmą, darbininkų klasės reika
lus- išdavė kapitalizmui. Todėl 
jis, II L, darbininkams nerei
kalingas. Tad darbininkams ir 
neliko niekas daugiau daryti, 
kaip tik organizuotai eiti prie 
III Komunistų Internacionalo, 
kuris jau buvo susiorganizavęs 
ant grynai Markso-Lenino teo
rijos pamatų po Rusijos Spalio 
Revoliucijos, kuri nugriovė carą 
ir išrovė iš šaknų visos buržu
azijos galią. Protaujanti dar
bininkai pilnai permatė, kad tik 
ten mums vieta save apginti, 
ir kas prieš III Internacionalą, 
tas prieš darbininkų klasės pa- 
siliuosavimą. šičia kaip tik 
mes gavome pilnas pamokas pa
žint savo priešus.

teisin-

pribu- Į 
pusėj i

.u

Lietuviu Darbininkų Dienraščio laisves” Naudai Puikus

IANKTAS m SONIA
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DR-JOS 7-tas APSKR.

ŠEŠTADIENĮ (SUBATOJ)

1 <L Gruodai.-December
LIETUVIŲ svetainėj:

KAMPAS SILVER IR E GATVIŲ, SO. BOSTON, MASS
PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE y

Gerbiamieji: Šis bankiętas ir šokiai, o taipgi ir koncertas, bus puikiausias tos 
rūšies parengimas iš visų turėtų South Bostone.

Vakarienei-bankietui ruošiama puikių ir įvairiausių valgių.
Koncertinę programos dalį išpildys jau, gerai lietuvių tarpe žinomi dainininkai, 

Adelė Mickevičiūtė, iš Providerico, R. L; Ignas Kubiliūnas, southbostonietis; vieti
nis Merginų Kvartetas ir chorvedys Petrikas, dainininkas. Taipgi bus dainininkų iš
Brooklyno/apie kuriuos pranešime vėliau.

ŠOKIKAMS GRIEŠ PUIKUS ORKESTRAS IKI VIDURNAKTIĖS
Įžanga: {bankietą, koncertą ir šokius—85 centai, bet perkant tikietą iš kalno—75 centai; 

tiktai šokiams-40 centų.
šiame bankiete, koncerte ir šokiuos dalyvaus daug publikos iš visos Naujosios Angli

jos miestų ir miestelių. Tai bus pirmutinis tokis milžiniškas suėjimas lietuvių 
darbininkų. Paimtos abi Lietuvių Svetainės

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius darbininkus dalyvauti šiame dienraščio 
“Laisvės” naudai bankiete. Atsilankydami, jūs netiktai paremsite savo reikalus gi
nantį dienraštį, bet podraug ir smagiai pasilinksminsite, o taipgi skaniai pavalgy site.

Prašome įsigyti tikietus išanksto, kad būtumėte užtikrinti 'su vieta. Tikietai gau
nami pas ALDLD narius ir visus darbininkiško judėjimo veikėjus.

Užkviečia Rengėjai.
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APLA Koncertas Tikrai 
Buvo Puikus

ir 
lie-

Lapkričio ketvirta pasilieka 
atminty tiems, kurie dalyva
vo APLA koncerte. Tai buvo 
vienas gražiųjų koncertų. Ir 
kas svarbiausia, tai kad di
džiausią dalį visos programos 
išpildė jaunuoliai ir gana vy
kusiai.

LDS jaunuolių kvartetas— 
Albin Bagužiukas, Albert Kai
mukas, Edward Norkiukas ir 
Art Norkiukas — sudainavo 
“Mes Esam Jaunuoliai 
‘‘Raudonarmiečių Maršą’ 
tuvių ir anglų kalboj.
- Trys sesutės—Rose, Anna ir 

Nettie štoriulietės—labai vy
kusiai griežė smuikomis ir 
skambino pianu, žymėtinas 
tyenžio ir gitaros duetas, kurį 
atliko Elsie ir Art Norkiukai. 
Xrio—Helen Kairiutė ir Elsie ir 
Art Norkiukai—puikiai daina-; 
vo “Težydi Mūs Narsa” ir 
“Riaumok, Dundėk,” raudon
armiečių dainą. Jerry Budini- 
kiukas grajino armonika. Jau
nuolių orkestrą taipgi gerai pa
sirodė.
? Užvis gražiausia pasirodė, 

tai merginų sekstetas smuiko
mis, bendžio, gitara, mandali-

ir taipgi miesto tarybą. Dele
gacija įrodinėjo reikalingumą 
bedarbių ir socialės apdraudos 
ir reikalavo, kad tie ponai už
tvirtintų Bedarbių ir Socialės 
Apdraudos Bilių H. R. 7598. 
Tiktai vienas koncilmanas kiek 
prielankiau kalbėjo apie be
darbių bilių, bet majoras 
McNair ir kiti visi ponai griež
tai pasisakė, kad jie priešingi, 
bedarbių apdraudai, kad jiems 
visai neapeina tie, kurie ne
turi darbų.

Fraternalė Federacija labai 
gerą darbą atliko, pasiųsdama 
pas/ tuos ponus savo atstovus, 
kurie pilniausiai numaskavo 
miesto valdininkus, parodyda
mi jų. nuogus veidus publikai. 
Fraternalė Federacija ir to- 
liaus veikia. Jinai surengė 
didelį masinį mitingą, į kurį 
kvietė republikonų, demokra
tų, socialistų ir komunistų par
tijų kandidatus pareikšti savo 
nuomonę delei bedarbių ap
draudos. Atsilankė tiktai re
publikonų ir komunistų kandi
datai. Demokratai ir socialis
tai pasirodė nepaisą to klausi
mo. Republikonai, demagogiš
kai kalbėdami, sakosi esą ne- 
priešingi bedarbių apdraudai, 
tiktai balsuokite už juos. Ko-;

,'.JI,, , 7' t! įlji i i>U4'Jf%,«-ų7-..77l r-r? 

bus po direkcija policijos vir
šininko William J. Quinn. Tas 
jo vadinamas “greitos pagal* 
bos” batalionas susidės iš 154 
vyrų, mašininių kulkasvaidžių, 
šautuvų ir gasinių ašarų bom
bų, po kamanda kapitono Ge
orge Healy ir- leitenanto Wil
liam Dougherty. Visi šios rū
šies ekspertai gatavai lauks

Bridgeport, Conn.

ti Bilių H. R. 7598. Buvo ir 
daugiau kalbėtojų už bedarbių 
apdraudą.

Prie šios Federacijos nema
žai ir lietuvių organizacijų pri-
guli. Tai pagirtinas dalykas,, pašaukimo ir į 15 minučių bus 
kad bendrai veikia. Bet dar vietoje atlikti savo profesijos
yra daug organizaęijų nePri- darbą. Batalionas bus pada-
gulinčių. Kviečiamos dėtis. 
Gali gauti visas informacijas 
rašydami Fraterūąlės Federa
cijos raštinėn, 522 Court PL, 
Pittsburgh, Pa.

Atstovas. V

lintas į kompanijas.
Spalio 26 d. išėjo maliavo- 

tojai į. streiką, daugiau kaip 
penki šimtai streikuoja. San 
Francisco Bay apielinkėj, Oak
land, Alameda, Berkely yra 
19 lokalų su 3,200 narių. Jie 
reikalauja po $1 >į valandą ir 
7 valandų dienos. E. H. 
Dougherty, kodeksų adminis-

3
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Sekretore.

Komisija.

Komitetas.

Kviečiam visus dalyvaut.
Komitetas.

Šežtad.,■ ,Lapkrtei<*>

flfiffinffirn?' 
i

Dr. HERMAN MENDLOWUZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

i Williamsburghe;
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

iki 4 kasdien, Seredomis ir Suhatotni* 
iki 7:30 vai. vakarais. 1

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 1 

r,l° Kampas E. 23rd 3t.

EASTON, PA.:
į ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks

- - i : 11 d. lapkričio, Easton Baking Co.
’ ~ _• J ^svetainėje, 36 N. 7th-St., 8 vai. po

. Visi įiariai malonėkite daly-
! — ' vauti nes yra daug! svarbių reikalų

- - , . - v. apkalbėt. Taipgi bus išduotas rauor-
kad laike pnesfasistmes tas ig 6_to Apskričio. ‘ J

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero,
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

Demonstraritų Teismas • pietų.
* ■ J •

Kaip jau buvo rašyta “Lais
vėj,” J — - - -
demonstracijos,; spalio 26 d., j 
buvo apmušta ir areštuota 7 j 
ypatos ir teismas turėjo įvyk
ti šeštadienį, lapkričio 3 d., bet 
teisėjas pareiškė, kad atideda 
iki praeis rinkimai—iki lap
kričio 10 d. Iš ko matyti, kad 
demonstrantus rengiasi smar
kiai bausti.

Visų darbininkiškų organi
zacijų ir pavienių draugų yra Į 
būtina pareiga siųsti protesto . 
rezoliucijas City Court Judge I 
H. Lavery ir Mayor McLeyy,į 
reikalaujant lai 
reikiutei, A. Mureikienei, 
Žemaitienei, Ra 
Kreiger, Kieve 
David Kaplan.

Be to, 4 ypat 
tos už lapelių 
teismas bus lapkričio 13 ir 14 
d. Tad pasirodo, kad Bridge
port socialistiškoji 
kaip prieš rinkimus, 
“gerai,” globoj 
tokius fašistus,

svės Jean Mu- •

y Cohen, Sam i 
Lifkovski ir

WASHINGTON, PA.
APLA 55 kp. rengia vajaus pra

kalbas 17 lapkričio, Maple Ave. ir 
Bruce St. Kviečiam visus, bus du 
geri kalbėtojai ir bus išduotas rapor
tas iš Chicagos konferencijos, po 
prakalbų bus šokiai prie geros orkes
tros.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

12 lapkričio, 8 vai. vakare, Liet. 
K. Darbininkų svetainėje, 920 E. 79th St. 

(266-267)

>s yra areštuo- 
daliiiimą. Jų

Gražus Minėjimas Rusijos 
Revoliucijos 17 Metų 
Sukaktuvių

Lapkričio 3, Labor Lyceum,'tratorius, pribuvo iš Washing-
įvyko minėjimas Rusijos re-;tono ir bando sustabdyti strėi- 

tuojau užvedė derybas 
Sve- tarpe unijos viršininkų ir darb- 

Progra- davių. Nekurie kontraktoriai 
tuojau sutiko mokėti reikalau- .
jamą, algą. Kiti uždarė šapas domis ir kalėjimu tiems, kurie I

Rengė Komunistų Partija. Tai 
buvo pilnai sėkmingas^ f 
tainė pilna publikos.
ma gera. South Slavą Choras 
gražiai dainuoja. Buvo ne- 
prastas lošimas, rodantis ka- 'į. jaukia! derybų pasekmių, 
reivių rolę darbininkų kovose. 
Merginų trio—Elsie Norkiutė, 
Helen Kairiutė ir Čiorniutė — 
skambino gražiai ir dainavo 
“Scottsboro Boys Shall 

munistų kandidatas geriausia Die” ir kitą meliodiją. 
išaiškino, ką reiškia bedarbių 1 siems puikiausia patiko.

Not
Vi-i 

Kai-
Ila apdrauda ir dar nurodė, kaip, bėjo dd. Johnstone ir Allen-

Parduota nemažai lite- 
Kitoj salėj buvo šo-

ir dainavo. Estrada buvo ’ 
parėdyta raudonomis iškabo
mis, ant kurią švietė kūjis ir 
pjautuvas, taipgi “LDS”.

kovoti, kad ją pravedus gyve-! der. 
niman. Kvietė visus stoti i ratūros.

. x x griežton kovon, kad Washing- kiai.
pjautuvas, taipgi BBS . Uz- įono pOnus privertus pripažin
tai daugiausia aplodismentų į.Į bedarbių apdraudą ir užgir- 
SUS11HUKC.

Dainininkas Juozas Skulevi- 
čius pasirodė per du sykiu. 
Nors sakėsi šaltį turįs, bet dai
navo gražiai ir publikai pati
ko. Rusų Basenkos vaikučiai 
grajino armonikomis ir šoko. 

South Slavų Stygų orkestrą 
“Bratstvo”' skambino Interna
cionalą ir kitas meliodijas, 
taipgi sykiu dainavo viena jau
na mergaitė. Visiems patiko. 

Kalbėjo dd. J. Gasiunas 
apie APLA ir spaudos vajų, o 
Meyerscough apie rinkimus. 
“Daily Workeriui” surinkta 
$2.55.

Muzikalė programa, vadina
si, puikiai pavyko. Susirinkui- 
sieji buvo patenkinti. Tiktai 
buvo mažai publikos. Mat, tuo 
pačiu sykiu, tiktai už kelių 
blokų buvo kitas lietuvių kon
certas, kuriame buvo didžiau
sia “žvaigždė” Vanagaitis, tai 
jie mums pusėtinai pakenkė. 
Delei to APLA koncertas visai 
mažai pelno duos, 
gerai, kad kiti užlenda už a- prakalba padarė į mane vie-1 
kių ir bando pakenkti naudin- —- I
gą darbą.

APLA labai dėkinga tiems, 
kurie atsilankė į koncertą i 
taipgi išpildė programą.

APLA Narys.

Bedarbiai Kovoja už Savo 
Teises; Pikietuoja Šelpimo

Daugiau tokių parengimų
Buvęs.

Mirė Drg. N. Gurvičius, Netekome Ištikimo 
Bolševiko, Energingo Kovotojo

Šiomis dienomis Sovietų i jisai” aktyviai dalyvavo jos 
Sąjungoj mirė Nikalojus darbe. ..................
Gurvičius, senas ir ištiki- tampa suareštuotas Minske, 
mas bolševikas. Drg. Gur- Išėjęs iš kalėjimo, jisai ir 
Vičius taip pat gerai žino- vėl stoja į revoliucinį dar
nias Amerikos senesniems bą. Paskui buvo areštuotas 
komunistams, kurie dalyva- Maskvoje, Nižnij-Novgoro- 
vo Socialistų Partijos kai- de ir kitur/ Viso kalėjime 
riajame sparne ir paskui išsėdėjo apie penkis metus. 
Komunistų Partijos organi- Kuomet socialdemokratų 
žavime. Jisai buvo vienas partijoj ’iškilo pasidalini- 
iš energingiausių kovotojų mas, drg. Gurvičius stojo už 
prieš oportunizmą Socialis-1 bolševikų poziciją ir pa- 

viotii tų Partijoje. Puikiai atsi-i smerkė menševikus su visa 
Labai*ne-'menu, kokį gilų įspūdį jo'jų oportunistine programa.

nam kairiųjų socialistų su-' , ^als^as
sirinkime 1919 metais. Kai-^tvyko 1910 l?et“s’ aTtslv.ez’ 

77 bėjo aštriai, karštai, nuosai-i damas?« SaV™ L” 
kiai, begailestingai plakė Parašytą pabudimą. čw- 

,kail visiems, kurie svyravo,!™1. P1-1^^’ įuojaus ĮSto- 
kurie bandė eiti į kompro!1J0 p0C1.alls^ Partiją. 1914 

; • , • T. metais i įsai daly vaui a įkun-■misus su oportunizmu. Jis • o J. r . į i1 . - v. . . . v . .me Socialistų Partijos rusų griežtai stojo uz orgamzavi-. „ , ... “
mą Komunistų Partijos. Jo federacijos Rusu federaci- 

, veikla už bolševikų pozicija -Į0-’6 Psal veda begailestmgą 
paveikė ne tik j Socialistų kovą su mensevikiskais nu- 
1 4 krypimais. Jisai redaguoja

laikraštį “Novy Mir.”

1920 metais d. G. išvyko į 
Maskvą, kaipo Komunistų 
Partijos įgaliotinis darbuo
tis Komunistų Internaciona
le. Buvo nariu Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
iki mirties.

1900 metais jisai

JERSEY CITY, N. J.
Lapkričio 10 dieną įvyksta Rusijos 

revoliucijos paminėjimo mitingds, Uk
rainą svetainėje, 160 Mercer St., 7:30 
vai. vakare. Bus gerų kalbėtojų ir 
bus trumpas perstatymus^ kprį vai
dins choras, “Is it really so?” Įžan-

valdžia,
....... dirba , ,. . .
t nazius ir ki-;fa,tlk ??c; V>sų darbminkų pareiga ; 
į atsimoka laz- į vls’ 1 RuslJ0s pam"’CJ'-:

kovdja prieš fašistus.
Darbininkas.Pirm streiko nekurie maliavo- 

tojai dirbo už labai žemas al
gas ir jų kodeksai nebuvo pil
domi.

Spalio 26 d. buvo konferen
cija už Darbininkų Civiles Tei
ses. Konferencijos pirminin
kas su sekretorium pateikė la
bai platų raportą. Dalyviai 

į tame darbe atliko didelei nau
dingą darbą del darbininkų 
Jabo. Darbas, daugumoje, at- 
I liekamas per liuosanorius, po 
vadovybe F. J. MčCannel, bet 
'pereita konferencija neapkai- 
Inavo tinkamai to atliekamo! kių rūgonių viens ant kito, 
i darbo'. Iš 43 draugijų, kurios 
iš syk prisidėjo, šį kartą dele
gatų nebuvo, 
vietos klausimas ir jis turės 
būti išrištas. Aukų konferen
cijoj surinko $25.90. Tai la- 

i bai maža auka tokiam tiksliam 
darbui.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su- ' 

sirinkimas bus laikomas lapkričio 
(Nov.) 25 d., 2 vai. po pietų, 40 
Ferry St.

Visi draugai turit susirinkt j laiką, 
ba yra svarbių dalykų del aptarimo 
šios kapinių organizacijos gerovei. 
Bus nominacijos visos valdybos į urė
dą 1935 metams. Visi draugai turit 
pasirūpint, kad išsirinktut gerus val
dininkus ir kad paskui neturėtu! ko-

WORCESTER, MASS.
Moterų A.L.D.L.D. 155 kp. susirin

kimas įvyks 13 lapkričio (Nov.) 8 
vai. vakare, 29 Endicott St. Visos 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apkalbėt.

Fin. Sekr. D. Lukienė.

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia/Savo pirmutinį 

didelį koncertą 11 d. /lapkričio, Drau
gijų svetainėje, 4097 [Porter St., 7:30 
vai. vakare. Bus labai šauni progra
ma, bus dalyvių iš tolimesnių miestų, 
po programai bus šokiai prie geros 
orkestros. Kviečiam visus skaitlingai 
atsilankyti.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir ūž prienamą kainą

> Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

•_ (Ąrti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

riatecsaaCT įi ii i "-------r

Louiš Šliazis
Užlaikome

PUIKIA UŽEIGĄ
Mūsų alus visada puto
jantis, geresnio, vyno ir 
degtinių už mūsų niekur 

nerasite.

230 SECOND ST.
ELIZABETH, N. J.

PRAŠOME UŽEITI

Šėrininkai būtinai turit būt visi, ba 
ant jūs rankų Viskas stovi. Katrie 
draugai dar esat nedžsimokčję už lo- 

Žinoma, čia yra tus ar už užvilktus asesmentus, turit, 
i draugai, pasirūpint prieš užbaigą me
tų apsimokėt savo .skolas, žinokite, 
kad už skolą auga procentas, o to nei 
vienas nenori.

L.K.K. Rašt.,J. Staskevičius.

SO. BOSTON, MASS. i
ALDLD 2 kp. rengia svarbias pra

kalbas ir diskusijas temoje, “kodėl 
darbininkai nesusiviehija į vienybę”. 
Įvyks 11 lapkričio, 37į6 Broadway. Vi
si dalyvaukite skaitlingai.

Rengėjai.
| • --------
■ DETROIT, MICH.

V1’ j TDA Karolio Požėlos kuopos su
sam pasauly, siaučia tironiška sirinkimas -įvyks trečiadienį, 14 lap- 
reakcija, bet nuo to neatsilie-■krič10.’v^kar^, ^rau^’ljų 
ka ir Piętų Ameilkos buržua-į vįsus skaitlingai dalyvaut nes turim j 
zija ir visi fęodal-tironai. štai i daug svarbių reikalų apkalbėt iri 
čia trumpais bruožais nurody->taipgl ,sudarXV ?er^ komisiją, nes 
cin kokia “laisve” duoda Bra I17 (L lapkricl° mūsU <kdele siu, Komą laisvę uuocia JDia- vakariene

J. Gineitis.
(267-268)

Pacific.

Iš Pietų Amerikos
Bendras Pranešimas

Draugai! Nors šiandien

zilijos darbininkams Brazilijos! 
kapitalistų skelbiama demo- i 
kratinė konstitucija, kuri pa
remta' durtuvu, kulkomis ir ka-

Rast.

LAURINAS PAULAUSKAS
UŽLAIKO PASILINKSMINIMO ĮSTAIGĄ

Puiki Svetaine Šokiams
Parengimai Kiekvieną Penktadienį

MUZIKA L. KIRŠLIO
Prašome užeiti linksmai laiką pralęisti., (

265 SECOND ST., ELIZABETH. N. J.

L!£TUV£K4
CLEVELAND, OHIO

,. ... , . . , . . - TDA 11 kp. rengia smagius šo-
lėjimais del darbininkų klasės. kius subatoj, 17 lapkričio (Nov.),

I Liet. Darb. svetainėje, 920 E. 79th 
St. 7 vai. vakare.

Kviečiam visus skaitlingai atšilau- i 
kyti, užtikriname, kad būsite užga
nėdinti nes turėsim gardžių valgių 
ir gėrimų ir bus gera orkestrą šo
kiams.

Rugpjūčio 23 d., mieste Rio 
j de Janeiro, sąryšyje su Sacco- 
Vanzetti nužudymo dienos pa
minėjimu buvo 3 darbininkai 
nušauti, apie 30 sužeistų ir 
daugelis areštuotų. Nekurie 
iš jų šiandien yra deportuoti 
į Atlantiko salas.

Rugsėjo 23 d., tam pačiam 
mieste, per darbininkų demon
stracijas buvo nušautas vienas

slinfmn Partijos rusų federaciją, bet 
kovos bedarbių pries šelpimo . . J .. . .
įstaigas, kurios pradėjo nebe- , į lietuvių federacijas ir kl- 
pripažinti Bedarbių Tarybų at- (tas tautines grupes.
stovų bet priima tiktai pavic- £)rg. Gurvičius gimė 1882
S IltoHšk?) Uleli-

; ny pavieto valdžios, nori tuo- gentiškoj šeimynoj. Tik šu
nį savo elgesiu sunaikinti Be- laukęs 17 metų amžiaus,

* Tarybas kurios veda ^399 m jįs įstojo Į So-
gneztą kovą uz didesnę pasai-1 . , , , J k- • 1
pą ir už apdraudą. . cialdemokratų Darbininkų

• Pačiame mieste, prie centra-! Partiją. Įstojęs į partiją, 
liįiės bedarbių šelpimo įstaigos,; 
bedarbiai pikietuoja, reikalai!-! 
darni teisės turėti pilną tose į 
į® aivose atstovybę ir kad be-. 
darbių organizacijų atstovai j 
bfcjtų pripažinti. Prie lokali-; „ A ,SAN DIEGO, Cal. — Per 

darbininkų padarytą spaudi
mą, teisėjas C. N. Andrews 
pripažino Bessie Keckler ne
kalta. Bessie Keckler yra ko-ilyvavimą Jaunų Komunistų 
munistų kandidatė į “assem
bly” iš 79 distrikto. Ji buvo 
kaltinama už dalinimą lapelių. 
Teisėjas pasakė, kad komunis
tai turi tokias pat teises da
linti rinkimų literatūrą ant 
gatvių, kaip ir kitos politinės 
partijos.

Redwood City, Cal., per dar
bininkų ir Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advokatų, 
L. Gallagher ir Anderson, kar
žygišką kovą tapo paliuosuo- 
tu du darbininku, R. Gonza
les ir B. Romero. Jie buvo 
kaltinami kriminaliame sindi- 
kalizme už dalinimą literatū
ros.

Darbininkų Laimėjimai Teismuose

Komisija.
(267-268)

mu bedatbiy šelpimo įstaigų, 
ta&gi ptkietai pastatyta. ’ Kai
koriose vietose bedarbiai, atsi
nešę užkandžius ir kavos, sė
di šelpimo įstaigų ofisuose ir 
sėdėsią tol, kol jų reikalavimai
bus išpildyti.

. IMūsų pareiga, kaip galima, 
darbuotis bendrai su Bedarbių 
Tarybomis, remti tas naudin
gas kovas. Tiktai vienybėj 
veikdami galėsime savo kovas 
lajmėti.

Bedarbis.

17 Majoras McNair ir Miesto 
K/ Taryba prieš Bedarbių 

Apdrauda
Va k a rinės Pennsylvanijos 

. Fraternalė Federaciją už So- 
cialę ir Bedarbių z Apdraudą 
buvo pasiuntusi plačią delega
ciją pas miesto majorą McNair

San Francisco, Cal., Pete 
Macharini, antru syk, prisai- 
kintųjų teisėjų atrastas nekal
tu. Jis buvo teisiamas už da-

CLEVELAND, OHIO
Pamatykite Sovietų judžius, “Troj- 

ka.” Prasidedant su 18 d. lapkričio 
ir tęsiantis per visą nedėlią, bus ro- 

:. 55th 
_____ ___ Sovietų judis 

“Trojka” labai gražus ir žingeidus,

VA fVVU v V/----- v *V**^H> | A* VYM*W**V*aj

darbininkas ir keletą sužeistu, doma Penn. Square Teatre, E 
„ .. . -a- /.*St. ir Euclid Ave. SovietųP. Ąlgeri yra suimti penki «r- -- - - - - - • -•
darbininkų klasės kovotojai, kiekvienas turėtų pamatyti. 
Pastarieji '.smarkiai sumušti 
specialės policijos urvose, tai-' 
pogi išgabenti nežinia kur. . . į

Čia, Brazilijoj, jau ne kartą ■ 
buvo atsitikimų, kad darbinin
kas, nū^j'ęs į paštą pasiimti 
laikraščių, pąvyzdin, “Laisvę,” 
ai; kitus, būna ant, vietos areš
tuojamas ir įkalinamas, žiau
riai kankinamas ir deportuoja
mas į salas, arba į Uraguajaus 
dykumas badu mirti, čionai

P. Ąlgeri yra suimti penki

M. K.
(267-268)

GERIAUSIA
\SCHOIf S BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Dienoj pereitos gegužės 30 d., 
ant Embarcadero gatvės. Po
licija jį labai sumušė ir gule-1 pa§tas nuo žvalgybos škytiaus 
jo ant šalygatvio be sąmonės (nesiskiriat nežiūrint žiau- 
apie 15 minučių. Vėliau poli-1 
cija jį areštavo ir įmetė į ka
lėjimą, kur išbuvo apie 8 va
landas, su perskelta galva,, be 
jokios medikalės pagalbos, 
šį įvykį aš tuomet aprašiau, 
kokiam pašėlime policija dar
bininkus vaikė per penkius 
blokus ir daužė galvas blak- 
džekiais.

Darbininkų iškaščiais kapi
talistai gatavojasi 
darbininkųA Naujas, pastovus 
specialės policijos batalionas

rios reakcijos ir jos puolimo, 
Brazilijos proletariatas bunda 
visoj šalyje. Paskutiniu laiku 
siaučia ekonominiai ir politi
niai darbininkų streikai.

Todėl, draugai, ir antrašai 
pas mus yra^įiaug skitjingiau

WATERBURY, CONN. 
' Dar kartą primenama draugam, 
LDLD 28 kuopos nariams, kad 
,kantį antradienio vakarą lapkričio 
d., 774 Bank St., bus svarbus kuopos 
,susirinkimas. Draugai visi būkite
susirinkime. Argi nebūtų gražu, kad 
visi nariai bent kartą į metus susi
rinktų į savo organizacijos mitingą.

Kitas svarbus dalykas, tai prakal
bos, kurios įvyks lapkričio 18 d., kur 
kalbės draugai J. Jesulevičius, K. 
Strižauskas ir A. Bimba.

Draugai, garsinkit prakalbas. Įsi- 
tėmykit, visuomet, kada mūsų ren
giamos prakalbos lietuviškas klebonas 
su savo pagelbininkais vikarais, var
gonininku ir šveicorium irgi ką nors 
rengia, kad atitraukti • parapijonus 
darbininkus nuo apšvietos. Tai taip 
jiem apeina darbininkų parapijonų 
apšvieta.

13

ž.

pulti ant

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras ir ILD 9 kp. rengia 

didelį jaunuolių balių, 5 d. sausio 
Proletariškai, G—re* (January), 1935, Girard Manor Hall, j 

909—,15 W. Girard « Ave. Prašome ! 
visų organizacijų ir kliubų nieko ant | 

j tos dienos nerengti,. F ----- ‘X1
mūsų parengime. i

I r v . ° ' °
vedami, negu šiaurinėj Ameri
koj.

SKAITYK LAISVE
ir kitiems užrašyk

bpt dalyvauti t
Komisija. Į
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Ofiso valandos nuo 
nuo

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai.

Čia

-*•<***

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

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

- 8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH
................................ - • ■ — ■■•■■■■ -........................... -■ ■1 ■ ■ ■
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Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
(Tąsa) t |

Aš apturėjau pranešimus iš visų fron
to dalių ir tikrino, kad mūšis yra užbaig
tas, kad laimėjimas yra mūsų rankose, 
kad “raudonieji liūtai” tiesiog su nagais 
draskė priešų pilvus. Tada kraujuotas 
garavimas išsiskirstė iš galvos ir pama
čiau, kad greta stovi nuginkluoti kari
ninkai. Jie nuleidę akis ir tankiai dairė
si aplink. Aš neatjaučiau jų ir išjuo
kiančiai pasveikinau.

—Gerą dieną, nuvainikuotieji ponai!
Bet jie tylėjo ir aš padėkavojau jųjų, 

taktikai.
! —Gudruoliai jūs esat, ponuliai! Jūs 

žinot su kuo kalbėti ir su kuo tylėti.
Aš daviau įsakymus apie apsaugą už

imtųjų pozicijų ir padarėm pasitarimą su 
k karišku komisaru Čumak.
’ —Teisti juos bendrai, — nutarėm mes.

Aš radau Antonijų besidžiaugiantį del 
f įgyto didelio kariško grobio; jis patrau

kė mane pažiūrėti granatų. Aš nepaži
nau savo milaniečio. Jis juokės ir beveik 
šokinėjo viduryje daugybės kariškų gele
žinių dėžių su granatomis..

—Drauge batalijono vade! Aš tapau 
tėvu didelės šeimynos! Žiūrėk, ar jos 
nėra mano vaikai? Aš pats padariau 
jas, pats atvežiau ir dabar iššausiu jas. 
O, palauk gerbiamas Tumilovai! Mano 
vaikai^padarys tokį ūžimą jūsų užfron- 
tyje, kad mes nepažinsim net jūsų ant
pečių !

Tylintis iki nepaprastumo italas stai
giai pasidarė' kalbus. Aš žinojau prie
žastį.

—Mes pagavom visą baltųjų štabą! 
Tumilovas yra čia!

—Čia, šunies vaikas, — jis gniaužė 
kumštį ir sudavė per šovinių dėžę.

—Drauge batalijono vade, pavelyk... 
pirmiau jį sušaudyti.

Ir, kaip erelis sparnais, jis įsiūbavo 
kumštį augštyn, nešdamas kaipo simbolį 
grūmojimo. Del tvirto sudavimo į gra- 

| natų dėžes, durys pašoko ir vidus nu- • 
X skambėjo plieno balsu. Aš sutinku, ir 

Antonijus puikiai man nusilenkė.
—Mes teisim juos visas batalijonas,— 

priminiau aš ir mes išėjom iš štabo.
Aš tėmijau mano draugą. Kažin kokia 

mintis žybčiojo degančiu raudonumu 
liepsnodama akyse; ji gesdavo,bet vėl už
sidegdavo, kada kas nors ištardavo Tu- 
milovo vardą. Kartkartėmis spindėji- 

* mas liepsnojo taip tvirtai, kad kiekvienas 
sakytų, kad dega ilgos mintys—geismo 
atkeršijimo. Jis tylėjo visu keliu ir tik 
kartkartėmis šypsojosi.

... Ir štai, kada mažas piečius buvo vi
sai pilnas raudonarmiečių, ūžimas nuti
lo. Dešinėje* prirengtos tribūnos stovė
jo 9 belaisviai karininkai, su Tumilovu 

z priešaky, ir kairėje 470 denikiniškių ka
reivių, kurie savu noru pasidavė nuolan
kiai raudoniesiems. Kariškas komisaras

H

Waterbury, Conn

I

CLEMENT V0KETAIT1SŽ

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

the

612 Pl.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Apvaikščiojimas 17 M. Sukaktuvių Rusų Revoliucijos

Rengia Sovietu Sąjungos Drangai, 7-99 Broadway, Room 233

dienomis 
vakarais 
iki 1

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Kings, to be counsumed on

JAMES CASTELLANO
Utrecht Ave., Brooklyn, N.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

(STUYVESANT BAR and GRILL)
. - ' - , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7567 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving

„ New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Perstatys Nacionalės Mažumų Grupės
SLAVAI, ARMĖNAI, FINAI, LATVIAI; AMELIA BABAD, NARĖ 

ARTEF TEATRO; (BALALAIKŲ ORKESTRĄ IR ŠOKIAI 
^ynuis kalbėtojai

Penktadienį, Lapkričio 9 d., 7:30 Vai. Vakare
MECCA WLE BARROOM

įžanga 35 centai.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salėš del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo
bų alleys.. . . < .J , ,

KAINOS PRIEINAMOS,
949-959 Willoughby Ave. i

Tel., Stagg 3847 ‘

i Dažyklų Streikas Auga
i PATERSON, N. J. — Iš 
iWashingtono buvo atsiųsta

—— -

' r A l S

įlipo į tribūną ir savo kalboje aiškino ro
lę ir tikslą Raudonosios Armijos, kaipo 
gynėjos visų darbininkų. Prie jo stovė
jo Lucija — karinga ir žiauri, ne mote
riško būdo, čumakas kalbėjo energijos 
pilnas, per dešinę ranką mesdamas žo
džius, o per kairę jis griebė juos, traukė 
į save, drauge su mintimis ir muskulais, 
visiškai užvaldant krausytojų dvasią.

—Draugai raudonarmiečiai ir karei
viai savanorių armijos! Mes teisiam da
bar mūsų ir jūsų priešus. Apie tai liu
dija šie trys dokumentai. Koks yra jų 
turinys! Kokį nužeminimą darbinin
kams ir moteriai — proletarei jie buvo 
prirengę. Išklau-u-u-sy-ykit, draugai, aš 
tuoj perskaitysiu juos!

Lucija pašoko ant tribūnos ir sušuko: 
—Apie save aš pati perskaitysiu!
Ir vėl skambėjo ginklai, buvo kas norsx 

panašaus į praeitį. Padūkusieji žodžiai, } Jums> kad gavau aukų rinkimo 
! blankas. Labai gerai sustaty
tos. Mes, mūs kuopos susirin- 
! kimą turėjom 21 d. spalio. 
, Dienotvarkė btivo sekama :
j “Pirma, d. Lastauskas pa- 
; sakė, kaip darbininkai išnau
dojami kurortuose, mieste Vi- 

i chy, ir kaip jie tenai už pusdy- 
i kį dirba, ir kaip buržuazija ir 
! dvasiškija lėbauja. , Draugas 
Trusas nušvietė darbininko pa- 

! dėtį dirbtuvėje, o aš pasakiau 
trumpą prakalbą, kaip im- 

■ perializmas rengiasi karui 
.tarp savęs ir karui prieš So- 
I vietų Sąjungą, ir kaip darbi- 
| ninkai turi prieš tai kovoti, 
! kad užkirsti tam kelią. Ir 
i dar vienas draugas, kuris tiki 
:į “dievus,” pasakė keletą žo-

’ Antras, irgi jaunuolis, kai- jju.
bėtojas C. Strauss (Strižaus- I arptaUtlūlS OOlKOtaS . 
kas). .Kalbės ir A. Bimba. Čia i . . v> ip.ii •••■■
bus visiems pranešta, kodėl n nnfiS nltferiIlinKIlSsklokininkas Pruseika ir But-Į
kūs, Pruseikos leitenantas, ne-į LONDON.' — Lapkričio 
stoja į <^batusi siį, komunis- 25 d. atsidarys Nesektanti- 
jos “principus.” Tos prakal- n.e Konferencija pries hitle- 
bos įvyksta lapkr. 18 d., va- rininkus. Joj bus atstovų 
kare, “Venta” svetainėje, 103 nu0 14 šalių, daugiausia in- 
Green St., Waterbury. j teligentai, profesionalai, pa-

% vd.ienAą’ J1110! ryį0’ eiS i žangesni kunigai ir senųjų ALDLD 3-cio Apskr. konferen- H , ... , - R
cija. Ten d. Bimba taip pat j , .? vadai. Be Klt
dalyvaus. Kviečiame ir paša-[K°, sauks visas saus mo
linius atsilankyti į konferenci-' ko iš Vokietijos nepirkti, vi
ją. Todėl, kad ALDLD yra lsur hitlerninkus boikotuoti, lietuvių darbininkų apsvietos!
organizacija, tad į ją visiem i 
liet, darbininkarns durys atda-

Laiškas iŠ Franci ios i telegrama streikuopantiems
________., J Įšildo dažytojams, kad grįž-

Draugas D. M. Šolomskas, 
ALDLD Centro i 
gavo
draugų sekamą laišką :

“Mielas
) • ' į iI 'įžeidžianti jaunuolę, aptemdino akis ma-( i

sei, kuri žiūrėjo į italijonaitės burną ir 
josios ranką su pakeltu augštyn revol
veriu, kas atnaujino paveikslą žmonių, 

j- iš senovinių laikų. Jei jie ištiestų ant 
! mūsų susirinkimo kiekvienam pusmetrį 
j kaspino su bengališka ugrlim ir jį degin- 
Į tų—žybčiojimai aklinančios bengalinės 

ugnies ne tiek sujudintų mus, kaip kiek
vienas žodis iš dokumentų, kurie tapo vi
sai agitaty višku ir net daugiau turinti 

j įtekmės, negu kalba kokio nors ugningo 
I revoliucionieriaus.

Ir rodės, tarsi visa pasaulinė istorija, 
su josios nejauslumais ir nuobodžiomis 
piramidomis Aigipte, su visu kraujuotu 
viduramžiu, su Didžiąją Francūzų Revo
liucija ir didvyriškumu Paryžiaus Ko-, įjžių. Jis sakė: 
munos,—suėjo, susikoncentravo čionais, į 
mūsų stovyklą.

—Ei, jūs, chuliganai, sušaudykit grei
čiau, kam šis teismas? — su ašaromis 
suriko šviesiaplaukis karininkas, stovin-1 
tis prie Tumilovo.

—Ne, ponej jus teisia istorija, — atsa
kė Lucija.—Jus teisia ginkluoti darbinin
kai ir valstiečiai!

—Ir aš būsiu teismo pirmininkas, — 
pareiškė Antonijus.

Piktas įniršimas išėjo iš šešių šimtų 
krūtinių ir ūžiančiai išsiskirstė aplink.

—Jus teisią darbininkai!!!
—Valstiečiai!!!
Tai buvo sustojimas naujam okeane, 

kur nebuvo vilnių, bet buvo gyvas krau
jas, linksmybė ir sugrįžtantis gyvenimas. 
Šis okeanas, kurį mes pakrikštijom per 
linksmybę ir pergalę, buvo iškilmingas, 
didelis kariškas poilsis. 600 raudonar
miečių susibroliavo ir susimezgė arti
mais ryšiais su 470 kariškų belaisvių, 
Denikino armijos kareivių.

—Laisvę ir gyvybę mes dovanojam 
jums,—užbaigė Lucija savo kalbą nuo 
tribūnos.

(Daugiau bus)

_ ____l„„,-tų darban ir pasiduotų nuo-
sekretorius J sprendžiu! NRA komisijos, 

iš Francijos nuo mūs Streikieriai Patersone, Pas- 
. 1 ’v’ .: įsaice ir Lodi su paniekini-

Drauge’:—Pranešu-F1“ atmet® ?.°kį
ir tą pačią dieną streikan iš
ėjo darbininkai v didelės 
Standard baltyklos East 
Rutherforde. Tai darbinin
kų atsakymas į streiklaužiš- 
kos Roosevelto komisijos 
pasiūlymus.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5215 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 348—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.
WALTER WARDELL and FREDERICK 

SUTTON
(SPORTS BAR and GRILL) 

348—7th Avenue, % Brooklyn, N. Y.
-- --- —---------------- --- -

NOTICE is hereby given that License No. I 
RL-5214 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4118—20 Ave. H, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-20 Ave. H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B-7568 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2928 
Stillwell Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. ,

G. and H. CAFETERIAS. Inc. , 
2928 Stillwell Ave., Brooklyp, N. Y. 1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5201 ijas been issued to the undersigned 
to sell beeiti wine and liquor at retail under.

• . , . . . v. Section 132/’ A oft the • Alcoholic BeverageI mO matyti, kad visų pažiūrų I Control Gaw at 7Š07—3rd Ave., Borough of
I 1 , . . 1 . . , vj , • I Brooklyn, County of Kings, to be consumed
i darbininkai pradeda pažinti | on the premises.
! J Tz . • , -r> , . I MARTIN CASSIDY'savo vadą-—Komunistų I arti-1 (shore road tavern and rest.) I 
1 • ■ ; 7307—3rd Ave., Brooklyn, N. Y. Iiją. I ■ ----------------------------- - i

“Toliau buvo nutarta ir pra- g®I 
dėta aukų rinkimas Lietuvos I

Control Law at 170 Stuyvesant Ave., Bo- i

“Mes, čionai užsienyje, ma- 
1 žai galim ką nuveikti, tai ga- 
, lim remti Komunistų Partiją 
! piniginiai.”
i “Tas išsireiškimas, kad mes 
' mažai nuveikti galim, yra ne- 
, gerai pasakytas. ’.Mes! galim 
į viską nuveikti, jei tik visi kar
atu dirbsim. . ^ebjš.. jo ,pasaky-

politiniams kaliniams. Nors
čionai lietuvių labai mfižai, j COLEolepRocEtlandPwiL^iAM lomuscio 
bet mūsų susirinkime daly va-' 170 (suS^fnStA aTc.7 *" 
vo 20 žmonių. Aš aukų rinki- 

jmo blankas parodžiau Tarp-
tautinės Raudonosios Pagalbos
komitetui, tai jie sakė irgi pa
rinksią aukų tarpe francuzų. 

I Kaip mes pabaigsim rinkę, tai; 
i tuojau ir ]
[ Manau, iki 10 d., lapkričio ga-į

i County of 
. premises.

7707 New

. NOTICE is hereby given that License No. pasiųsim į centra. | A-10813 has been issued to the undersigned 
_ * *■ I to sell beer at retail, under Section 75 of

■ the Alcoholic Beverage Control Law at 118
1 Jamaica Ave., Borough of Brooklyn, County 

lėsim nasilisti * Kings, to be consumed off the premises.iCbllii pctoiuou. , ANNA ŠKULY
“Su Draugiškais Linkėjimais, : 118 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

Jūsų, D. Danisęvičius- j

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

.■*!« i Mih | i i ■

Tel, Staųg 2-0783 NOTARY 
NI^Kt Tel. Juniper 5-4912! PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos ( prieina
mos.

JONAS STOKES 
Marion SU kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

į LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris 'turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių. '

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Palaikykit Jūsų i 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu įims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės; kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos.

Gydoma^ Odos 
Išbėrimai/ Krau
jo Nešveikurtiai,' 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau-‘ ‘ 
du 1 i a i, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A-' 
b e 1 n as Nusilpi-. 
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- ’ 

,_____ ______  , k i Nesveikavi-.
j mai, ■ Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- ■ 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų h- ■ 
gos; o jeigu turite kokį negerumu1» 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu, 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se<i 

rūmų ir Čiepų Išmirkštimai. 4 
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę i <j . 
! Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui1 '•

DR. L. ZINS
110 East 16 St N. V'-

turi palaikyti gyvenimą. Dar
bininkai sako: “Kad nors 
greičiaus baigtųsi ši prakeikta 
bedarbė.” Mat, dar vis kai kas 
mano, kad ji “baigsis” kapita
listinėj sistemoj. Darbininkai 
neturėtu pasiduoti bloferiams. 
Kurie klausė ir balsavo už de
mokratus, republikonus ir so
cialistus, skaudžiai apsivylė. 
Tik komunistų partija nežada 
aukso kalnus, bet tik organi- 

izuoja ir ragina visus darbo 
Ifenublikonai ° žadėjo žmones vienytis į bendrą fron- tą ir kovot, Tik per kovą nu-

Buržuazinių Partijų Blofai; Al- 
| diečių Svarbus Susirinkimas; 
7 Proletarinės-,Revoliucijos Minė-
k j imas; Prakalbos ir Raportas 

Iš- Korigreso^ ’ *
Demokratų,i republikonų ir 

socialistų partijos prieš rinki-, 
mus viską žada, kad tik dau
giau balsu pasigaut! iš darbi 
ninku, f 
“kičinus” del bedarbių ir vie
ną neva įsteigė, reiškia, “pros
perity” jau nebus. Bet, žino
ma, ir tų “kičinų” jie tik žada 
prieš rinkimus; pamatysim, 
kaip, po rinkimų, dabar, tie 
kičinai išnyks. Demokratai 
blofina su Roosevelto, naujos 
“dalybos” propaganda. Bet 
darbai, kad mažinasi, tai ma- 
žinasi. Darbininkus atleidinė
ja iš visur.

Pragyvęnimo reikmenys 
daug pakilo ir vis kyla—bran
gsta. Kurie dar ir dirba, tai 
mokestis taip susitraukus, kad 
baisu ir pamislyti. Man prisei- 
na dirbti, kur daug “paidče- 
kių” prisieina išmainyti. Iš- 
tikrųjų graudu, kaip žmogus

galės darbininkai išnaudotojų 
klasę ir, įsteigdami Sovietinę 
tvarką, panaikins bedarbę, 
skurdą ir visas kančias.

Proletarinės Revoliucijos 
Minėjimas

Minėjimui 17 metų Rusijos 
proletarinės revoliucijos ren
giamas masinis susirinkimas 
sekmadienį, 11 d. lapkričio, 
2:30 vai. po pietų, Rusų Dar
bininkų Svetainėj, 184 Cherry 
St. Lietuviškai kalbės D. M. 
šolomskas, angliškai kalbės L 
Amter; taipgi bus kalbėtojas 
ir rusų Raiboj. Dainuos cho
ras. Grieš orkestrą.

ALDLD 28 kuopos svarbus

susirinkimas bus antradien. va-, 
kare, lapk. 13, 774 Bank St. 
Šis susirinkimas gana svarbus. 
Nariams išsiuntinėta atvirutės, 
reikale susirinkimo, todėl, drau
gai, visi būkit susirinkime. Mū
sų mieste ALDLD 3 čio Apsk. 
konferencija įvyksta lapkr. 18, 
turėsime apkalbėti apie ją. 
Konferencijoj dalyvaus ir drg. 
A. Bimba. ' . ' ,

Lietuvių Kalboj Didėlės 
Darb. Prakalbos

Kalbės 3 kalbėtojai. Kaip 
“Laisvės” skaitytojam žinoma, 
kad progresyvių liet, draugijų 
sąryšis buvo surengęs prieška
rinę ir priešfašistinę konferen
ciją, kur buvo kviečiamos vi
sos lietuvių draugijos ir or
ganizacijos. Ta kčnferencija 
nutarė ir išrinko delegatą nuo 
Waterburio liet. į visos šalies 
prieškarinį ir priešfašistinį 
kongresą, Chicago, Ill. Dele
gatu buvo išrinktas jaunuolis, 
John Jasulevičius, ir jis daly
vavo tame kongrese, kur de
legatų suvažiavo iš visos Ame
rikos apie 4,000, atstovaudami 
milionus žmonių. Taigi čia 
delegatas, J. Jasulevičius, iš
duos platų raportą iš to kon
greso.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Lietuviai Dailydčs (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasibs” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
, 208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

' Tel. STagg 2-2306



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
IŠRANDAVO.IIMAI |

Penkj šviesūs kambariai su mau
dyne. Renda $16.00. Kreipkitės šiuo 
antrašu:

MR. GOLDBERG,
58 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.

(267-268)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ever. 8-8707

Visus ir Visas Kviečiame į Dienraščio 
“Laisves” Metinį Koncertą

i “Žalias Triukšmas” Bus Vai- 
i dinamas So. Brooklyne
I Nedėlioję, lapkričio 18 d., 
, southbrooklyniečiai turės pers- 

e t • • ii • 'statymą veikalo “žalias Triuk-
(Laisves” Metinis Koncertas įvyks Sekmadienį, 11 Dieną išmas.” Veikalas verstas iš ru- 

Lapkričio (November), 3 Valandą po Piety, Labor
Lyceum Svetainėje, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.; d ar b i n in k ų r es p u b 1 i k o j.

j Veikalo perstatytojais bus 
I Newark© Sietyno Choro Dr'a- 
; mos Grupė. «,

Šis koncertas bus* vienas iš 
geriausių. Solus ir duetus dai
nuos K. Menkeliuniutė, mezzo- 
soprano, visų mylima daininin
kė; Candido Canfėra, italas te
noras, operų dainininkas; Ele* 
na Sadauskaitė, koloratūro so
prano, garsioji radio daininin
kė; Mordecąi Bauman, barito
nas Workers Laboratory Teat-

nus- 
nariai (---- - .
solus-. įvyks Darbininkų Centre, 723

Shenandoah, Pa., tikrai 
tjebins publiką, kurio 
dainuos visi, duetus ir 
Mainieriai visada padaro gilų 
įspūdį.

Šokiams grieš William Nor- ' 
ris orkestrą.

Tikietų kaina $1, 75c ir 50c. Į
i koncertą. Sėdynes yra nume- n 1 1 • n 1 .n i. 
riuotos- Tik į šokius bus 40 Bedarbių Delegatų Raportas 
centų tikietas. jr Koncertinis Parengimas

l Visi ir visos ateikite. IŠ-! yak 1Q d> ]apkričio. 
.girSite_PUvakare yra parengimas alka- 

nųjų delegatų pasitikimai. 
Kaip žinia, bedarbių delegatai 
buvo Albany mieste, išnaudo
tojų valdžia juos užpuolė ir su
mušė. Parengimas įvyksta 
Spartacus Kliube, 269 W. 25th 
St., New Yorke. Delegatai iš- 

. duos raportą. I

•—5th Avė.' ir kampas 23 St., 
• So. Brooklyn,'N. Y.

Visi rengkitės pribūti į tą 
, interesingą perstatymą.

Rengėjai.

programą. Drg. A. Bimba pa
sakys prakalbėlę apie “Lais
vės” dienraščio rolę. Po kon
certo galėsite smagiai pasišok
ti prie geros orkestros. Da
lyvaudami ne vien galėsite pa
sigerėti puikia koncertine pro
grama, bet ir paremsite ko-;

Jaunuolių Perstatymas
šeštadienį ir sekmadienį, 10 

ir 11 dienomis lapkričio, 8:15 
vai. vakare, 5th Ave. Theatre, 
28th St. ir Broadway, New 
Yorke,. jaunuoliai vaidins 
“Strike me ' Red” veikalą. | burgh apielinkėj. 
Taipgi dalyvaus raudonos 
kikės. ’

REIKALAVIMAI
Reikalingas Partnerys

Turiu tris kambarius, feikalingas 
partneris, kuris mokėtų tik pusę rau
dos. Kambarys didelis ir šviesus, 
randa žema. Vieta randasi Williams- 

' Atsišaukite vaka-
* ’ j rais, nuo 6 vai., arba nedėliomis ry-

! tais. Johnas, Room 16, 136 McKibben
■ St. kampas Graham Ave., Brooklyn, 

į (266-269) i

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—>10 ryte
1—2 p; p.
6—^8 vak.

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229 i

VALANDOS: • . (
1—2 p, p. » ‘ ■

■ G—8 vakare > |,
Ir pagal sutartį 

1114 FOSTER-AVENUE : ' . Tel. Mansfield 6-8787
. . ' ’ Penktadieniais uždaryta

Di. Ed. W. ŽUKAUSKAS 
’ . • ę, ' • i * / »

Buvo Didelės Ristynės
- Pirmadienio vakare j ' ■ - a u © i aviui imn, j.x. l kj a p ava vc o

nemažos ristynės, ,71 Regiment i Poretez, 181 So. 2nd St 
Armory, New Yorke. Everett;
Marshall; pagarsėjęs ristikas iš Į 
Denver, 'ritosi fsu .italu—Gino , 
Garibaldi. 7

‘ -J, •> , , - » I

si :iš “pradžios, bet Matshallas ( 
jį paguldė į 48 minutes. Da-Į I 
bar Marshallui jau yra eilė ris-1 '1

Tel.:

Reikalingas patyręs namų prižiūrė
tojas, del 16 šeimynų namo, yra ga
ru šildomas. Kreipkitės sekamai: 

Brooklyn. 
(266-269) 

' - ----- --------*----- T------  i
1 REIKALINGA moteris, ktiri dirbtų
I prie namų darbo ir kaltu ten gy- 

Italas gerai laikė-i veptų, Taipgi prižiūrėt vaikus. Ra
šyki arba teleforiuokit: ’ i

tis su Jim Londos už pasauli
nį čiampiohatą. <

Sandor' Scabo pergalėjo 
Henry Graber į 14 minučių. 
Hans Kampfer laimėjo nuos
prendį prieš Joe Savoldį pabai
goj 30 minučių. Vic Christy 
ir Abe Goldman ritosi 20 mi
nučių lygiomis, tai yra, nei vie
nas nelaimėjo.

Henry Fields parmetė “Tex” 
Morganą į 12 minučių.

Buvęs.

A. GADERICK,
1133 Regina Blvd., 

FarRockaway, N. Y.
Far Rock. 7-8334.

(265-267)

KEARNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasolinos 

stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
$2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys, 
arba duot tik paskolą' ii’ užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Street; tai gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
teresuojatės tame dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J.

Dr. A.PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST. i .

VALANDOS:
9—12 ryte

Dr.

; i i iA f r •* * 3 I
Penktadieniais uždaryta 

pįet^tagg 2;916< 1 I
■ t Į ■ i ■ H ■ ■ 

BLADAS K.. VENCIUS- j ‘ BI i
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.
Tel. Stagg 2-077<įB . 

Natųų, RepubUc 9-8040
- '.L ..U. . A

KŪJU LIGOS

MORDECĄI BAUMAN, 
baritonas, narys Workers Teatro. 
Dabar lošia ir dainuoja “Within 
the Gates” perstatyme. Pirma buvo 

su Julliard Opera Production.

ro narys; A. Višniauskas, ba
ritonas, sugabus dainininkas. 
Iš Negrų Nacionalio Teatro 
dalyvaus Birdina Hackett, dai
nininkė ir šokikė, taipgi ir 
Jimmy Voxwill, baritonas. An
tanas Raišys, Diller Quaile 
konservatorijos mokinys grieš 
smuiko solus. " r7'

'' Dalyvaus garsusis Aido Cho-

i Arklį—Užmušė, Žmogų— 
; Sužeidė

Neats argus automobiliaus 
I valdytojas užvažiavo ant F. 
i Charmonte, 56 metų žmogaus, 
i kuris važiavo arkliu. Char- 
• monte sužeistas, su suskaldyta 
i galva paimtas į ligoninę, o jo 
i arklys užmuštas. Automobi- 
1 liaus valdytojas pabėgo. Blo
gai dabar arklių važinėtojams 

i mieste.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Antanina Carlucci, 32 m. j 
amž., 76 Powers St., Brooklyn, j 
mirė lapkričio 7 d., St. Cath-I 
erines ligoninėje. Palaidota Į 
lapkričio 10 d. Kalvarijos ka-' 
pinėse. Laidotuvėmis rūpino- Į 
si graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Trumpos Žinutės

Šiandien Prasideda Vaiku 
Mokyklėlė

Kaip 2-trą vai. po piet, “Laisvės” 
: Svetainėj, prasidės L.D.S. 1-mos kuo-

(249-281)

PAJIEŠKOJIMAI
i

Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, ’’Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

CANDIDO CANFORA, 
tenoras, italas, operų dainininkas.

ras, po vadovyste B. šalinaitės, ELENA SADAUSKAITĖ, 
Aido Merginų Ensemblis, ku-■ koloratūro-sopranas.
ris .nustebins publiką, susimo- munistinį dienraštį, 
kinjmu dainų. Bus ir Raudo
nos šokikės, kurios visada pa- čiame ! 
daro gilų įspūdį į. dalyvius. O 
jau Mainierių Kvartetas iš

K. MENKELIUNIUTĖ,
dramatiškas sopranas. Ji dabar I pos Vaikų Mokyklėlė. Studentai, ku- 
koncertuoja su grupe žymių italų I rie lankė šią mokyklėlę pirmiau, yra 

dainininkų. prašomi būti laiku ir kartu su savimpraęomi būti laiku ir kartu su savim 
i turėti paišelį, knygą/ ir pinigų, užsi- 
. mokėjimui mėnesines duokles.

Šj kartą, mokyklėlė turės naują iš
rinktą komisiją, kuri susideda iš Lie
tuvių Jaunuolių Komiteto, šie drau-

L. Arastia, senas žmogus, j 
patraukė teisman baritonai 
dainininką L. Tibbett ant $50į- ! 
000. Arastia sako, kad Tib-1 
bėtt užvažiavo antėjo 'automo- 
biliuAi. - 1 ' ' * '

Orlaivininkas Hi Little sek- ( . i
niingai nušhlėiido su 7: kėliau-

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
j 8831 7Ųth Street, Woodhaven, N. Y. . , u

Tel.: Foxcroft 9-6901
f ■ -A-.-, ..___ ••__ -________________________________ i______  '___ ■ ■._________'i. A

<|
> { i i i

’ . _ . / . ............................. . r T”. F 1 -- -

— ■ - 1 ---- - ■ .. —--------A-!.". . .------------- ------------y

Notary Public . . Tel. STagg 2-5043

ninkais Newarko orlaiviu laų- • PAJlEšKAU savo brolio, Leono Myš- 
. ,. . , -v, -i onn ; tauto, kuris paeina iš Kauno gu-ke. Jis jau buvo Įskilęs 200 j bernijos, Kauno pavieto, Datnavos

. Atvažia-j 
pa- ■ v0 i Ameriką 1913 metais, pas savo , 

brolį Justiną Myštautą, McKees1 
c" Rocks, Pa., vėliaus išvažiavo į Balti- ;

, more, Md. 1930 metais, kovo mene- ’ 
' sį išvažiavo iš Baltimorės į anglių 
kasyklas, taip jis pareiškė išvažiuo-l 

" damas, ir nuo to laiko negaunu jokių 
Kartu 

talpinu ir jo paveikslą, jeigu gyvas j 
] kur randasi, meldžiu jį patį atsišauk- i 
ti, arba kas apie jį žinote malonėkite ! 

O’Neil, 60 metų, 35 pranešt, už tai gausite penkis dole- ' 
T > - - — 1 — 1 — w m v* « >»•» n n T) »» X ■« i 4- /-.z-v 1 r- Tu n 4111 r. u !

gai-jąunuoliai mokins studentus jvm-. g(J k . pastebg j0, kad or-: valsčiaus, Myštautu kaimo, 
nūs žaislus, sokius, sportą ir dama- . . . ,

. vimą. • Todėl nei vienas buvusis stu-'įaivls sugedo.
’ dentas neturi pamiršti ateiti laiku i: 
kartu atsivesti naujų studentų į Mo 
kyklėlę.

! T T. K

Sėkmingai
i vyko nusileisti ir išvengti 
i laimės.I

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

--------------------- ! Charles
Visi Dalyvaukite Prakalbose tų jau P " inmoc ii?

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Lyga Kovai už 

į Negrų Teises rengia didelį

Harrington, 34 
kartu buvo areštuo-. žinių, ar jis gyvas,-'ar ne. 
vagystes ir užpuo

laisnuotas graborHjs

BROOKLYN, N. Y.j amas uz
limus.

John D.
E. 11th St., Brooklyn, mirė nuo rius. Rašykite sekamai: Justina* ! 

~. Box 406, Castle Į 

(260-268) !

protesto susirinkimą. Jis įvyks to> kada jį, buv0 automobiliaus Mutantas P. o. 
šeštadienį, 10 d. lapkričio, '7 ' smarkiai sutrenktas.
vai. vakare, A-M-E. Zion baž- I 
nyčioje, 250 Ralph Ave. Bus Į ’ 
protestuojama prieš negrų lin- i 
čiavimus ir reikalaujama pa-i 

1 liuosuoti Scottsboro negrus
jaunuolius. Kalbės Angelo

j Herndon, Ruby Bates, Dr. Cop-
,T. . . v. ,. . , . I pothers, Wm. Blank, F. ,D.
Visus ir visas Ydingai kvie-. Griffin ir jaunuoliu motinos

pasakys teisybę, kaip advoka
tas Leibowitz^ suaidėjo su ku
nigais ir kėnkia Scottsboro! 

'jaunuolių bylai. Visi dalyvau-!
i kite! j--1--"- j

“Laisvės” Koncerto 
Komisija.

AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLIS. Jos yra prisirengę gra
žiom dainom Šiam koncertui. Vieną dainą dainuodamos, gražiai pa

šoks, vadovaujant L. B. šaknaitei.

Dorothy De Feeles, 89-08 Ida Effrus, 34 metų moteris, 
182nd St., Jamaica, pati ir bu 775'Fox; St., Bronx, kirviu la- 

gazais. bai sužalojo savo vyrą. Jis 
Berniukas 14 ir mergaitė 11 gulo ligoninėje. Moteris sako, 
metų atrasti negyvi su savo kad ji pajuto, kad jis kitą my- 
motina. Sako, kad moters buvo Ii, tat ndrėjo užmušti miegantį į 
pajrę nervai.

kttdikius užtroškino

|savo vyrą

' Kas Bus Spaudos Bazare?
“Daily Workerio,” “Young , 

Workerjo” ir “Freiheit” baza- ■ 1 
re bus daug įvairumo. Jis . 
dar bus šeštadienį ir sekma- , 
dienį, 10 ir 11 d<j. lapkričio. ’ ' 
Bazaras yra St. Nicholas Pa
lace, West 66th St. ir Broad- < 
way, New Yorke.

šeštadienį bus kostiumą ba
lius, keli geri solistai ir cho-, 
ras iš 1,000 balsų, kurf suda^- 
rys visi darbininkų chorai. '

Sekmadienį bus visa eilė ge-Į 
rų dainininkų, šokikų ir kito- , 
kių pamarginimų. Ateikite vi- ' 
si, nes parengimas yra labai 
įdomus ne vien koncertine pro- , 
grama, bet yra daug visokią ' 
daiktų, kuriuos galėsit pigiai 

[ gauti. •; ’ 1

fe

t t t l . H*

660 GRAND ST.,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

DABAR RODOMA
SVARBIAUSIAS SOVIETŲ PAVEIKSLAS

į 3 Dainos Apie Leniną
S* Judantis Paveikslas Paaukotas Ųidžiąjam Revo

liucijos Vadui
CAMEO TEATRE _St. ir Broadway

MANHATTAN GĖRIMU KRAUTUVE 
Didžiausia, Patinkamiausia ir Pigiausiom Kainom 

Gėrimų Krautuvė Williamsburghe
i > • : •

264 Grand St. kampas Roebling Brooklyn, N. Y.
Dabar pas mus galite gauti Vodkos (degtinės) Pierre 

Smirnoff’ų, kurie per 116 metų gamino puikiausią 
Rusišką Vodką.

Kaina nepaprastai pigi, $1.75 už didelį butelį, 
jfnf Pabandykite^ o džiaugsitės puikiu jos skoniu
/f B >r kvapsniu.

Visų naminių ir užsieninių vynų ir kitokių 
• | gėrimų galima gauti šioj krautuvėj. Kainos

labai prieinamos,—pradedant nuo 59 centų 
už bonką tikros rugių degtinės ir $1.50 už 

4 kvortą 100 laipsnių stiprumo tikros ruginės.
O grynas Californijos vynas po 55 centus 

’ už bonką; tik 99 centai už dvi jo bonkas ir
$1.25 už galioną.

Atsilankykite pas mus, o persitiksinsite.

' LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą, ir telefoną.

Telefohūokite: 'Ėvefrgreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7*1661

GARSINKITES “LAISVĖJE
H ' . H3 • ■ / ■> ‘ .'i h I




