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Darbininkai Vuų Šalių, i 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

T
Pietų Amerikoje nuo senai ei- r—=-----

na karas tarpe Paraguay ir Bo- i 275 
livijos. Dabar paraguayiečiai ' 
skaudžiai sumušė Bolivijos ar-1 
miją, užėmė 7 fortus, sugriebė Į 
10,000 belaisvių ir daug įvairių i 
medžiagų. Tai užduotas kartu | 
smūgis ir Amerikos imperialis- j 
tams, nes Boliviją remia Jung
tinių Valstijų imperialistai, o 
Paraguayų — Anglija. Karas 
eina už aliejaus šaltinius.

Bolivija turi 506,467 ketvir- j 
tainių mylių plotą ir 3,000,000 < 
gyventojų, iš kurių yra 1,500,-j 
000 indijonų, ; 
žmonių ir 
kraujo.

Paraguay yra tik 61,647 ket
virtainių mylių dydžio ir gyven
tojų turi tik 851,564. Chaco 
aliejaus laukai, už kuriuos ka
riauja, turi 100,000 kętyirt. my
lių ir apie 30,000 indijonų gy
ventojų.
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Scottsboro Apeliacija i miy vaišiju darbininkai ruošiasi Astuoni Tūkstančiai
Įteikta Vyriausiam 

Šalies Teismui
I ■»««■»«*« >•«»« šilko Audėjų Nutarė

! BIRMINGHAM, Ala.. •— ’ Jau buvo minėta, jog ben-
i Jau susiorganizavo ir Ala- dras nacionalio darbininkų i Isnaujo Eit Streikan

WASHINGTON. — Tarp- 
500,000 baltų | tautinio Darbininkų Apsi- 

1,000,000 maišyto‘gynimo advokatas Osmond 
K. Fraenkel jau įteikė Aug- 
ščiausiam Teismui apeliaci
ją persvarstyti bylą Scotts
boro negro jaunuolio Cla
rence Norriso. Už kelių 
dienų bus Augščiausiam 
Teismui priduota ir kito 
scottsboriečio H. Pattersono 
apeliacija. Pagal paskutinį 
Alabamos valstijos teismo 
nuosprendį, jiedu buvo nu- 
smerkti numarinimui elekt
ros kedėje gruodžio 7 d. š. 
m. Bet Tarptautinis Dar-

jbamos valstijos komitetas Rongreso rengimo komite-
įruošti darbininkus į nacio- , at<,isnnkimus i

i • i i • v i■ i LcvO JL o 1U1 d (J et JLocl Ll JtS.JL 1L1 Llo Įinah kongresą kovai uz be-' •• . , .. ji -i , . . ° u : unijas ir kitas darbmmkis-
Alaba-

'moj ir kitose pietinėse vals-
jtijose bosų policija daro už- ,, trpčiadipnio nl,

tam visos šalies dirbančių-1 ^nt^obU tuŽ'SšŽ finnn U"e

i minus u urusnu. To neŽiu- • 
irint, pačioj kukluksų valdo- 
moj Alabamoj prisidėjo prie

tarti savo žodį.
Apeliacija Augščiausiam darbių apdraudos įstatymą1 rgauPzacijas" 

Teismui su reikalavimu pa- už tinkamą Ipašalpą per! - - J- !
naikint mirties nuosprendį; žiemą visiems, netekusiems 
ir paliuosuot Norrisą ir Pa- darbo. Apie^ptisireųgimus 
ttersoną yra remiama tuom, f- ' ~ - Y u, .švum bl

kad Alabamos teismai su- GĮr bedarbių suvažiavimui | kimus ir draGR0< To nežiū- 
laužė šalies konstitucijos utema zmių ir is kitų pietį-j 
taisykles, neprileisdami ne-1 mU valstijų.
grų piliečių į prisiekusiųjų! Minimas darbininkų kon-'darbininkų kongreso šauki- 
teismus, ir padarė nuo- ^sas lVyks Washingtone, mQ Pašal^inių darbininkų 
sprendį pagal melagingus m*, sausio 5-7. d. Sąjunga, Connors Plieno 
liudijimus. , bus .išdirbta planai sutelkt • įninku Unijos lokalas,

šiai bvlni Tarntautinis ^CiaU?ia? ^7" Bessemer PlienoDarbininkų
Apsigynimas turi greitu lai- ’ įstatymą. Sykiu bus numa-1 Taryba,Negrų Tautos Pa
ku gauti bent $6,000. Drau-4U0i Veidmainiški prezi- !zaanfos Susmenųimo prezi- 
gai ir organizacijos aukoki- dento Roosevelto įr jo paka- P w

Leningrado Instituto vedėjas 
profesorius Jakovlev išrado, 
kad pagamintas aliejus (gazo
linas) iš durpių yra labai ge
ras. Išbandyta jis kelionėje 
nuo Leningrado į Maskvą, šis 
išradimas atidaro plačiausią | bininkų Apsigynimas iško-J # . . v. . ., .
dirvą gaminti žibalą iš durpių, vojo mirties bausmes atidė-1 te ir tuojaus siųskite šiuo ĮįRų ‘peršami “apdraudos 

-------  jimą iki 1935 m. vasario 8 . adresu: International Labor planai. Nes pagal ponų pla- 
Patersone prie dažytojų strei- d., taip kad šalies Augščiau- {Defense, Room 610, 80 East nus, įaį neturėtų būt duoda- 

ko prisideda dar 8,000 šilko au- sias Teismas gauna laiko 111th St., New York City, 
dejų. Jungtines Valstijas strei- - .
kų banga purto. Roosevelto vi-: , v. .
šoki apgavikiški planai nuėjo I Aštrinama fašistinė 
vėjais; darbininkai vis mažiau Į 
jam tiki, bet stoja kovon už j 
savo kasdieninius reikalus, už r 
geresnes sąlygas ir žmoniškes
nes algas.

v I mingham World” redaktor. 
Bradford, gelžkelių “svič- 
manų” unijos sekretorius

Hearsto laikraštis “N.' Y. 
American” su didžiausiu nusi
gandimu suriko: “Sovietų or
laivis išskrajojo 7,500 mylių be 
apsistojimo ir be papildymo ore 
gazolinu. Tai ilgiausia orlaivio 
kelionė visame pasaulyj be ap
sistojimo!” Baisu kapitalistam, 

x kad Sovietų Sąjungos orlaivi- 
ninkystė atsistojo pirmon vie
ton.

Diktatūra Ispanijoje
MADRID. — Žymiausias 

Ispanijos fašistų vadas Gil 
Robles išspyrė iš Lerroux 
valdžios karo ministerį D. 
Hidalgo ir užsienio reikalų 
ministerį R. S. Ibanezą; tai 
todėl, kad jie “negana ašt
riai” malšino darbininkų re
voliuciją.

Ispanijos Jaunųjų Komu
nistų Lygos sekretorius Ro

sado ir Madrido jaunųjų ko
munistų vadas Medrana ta
po įkalinti ir jiem gręsia su
šaudymas bile valandą.

Sovietų Dirbamas Dur
pių Gazolinas be Durnų
Leningrado Pramoniškojo 

Instituto profesorius Jakov
levas su kitais mokslinin
kais pagamino iš durpių ga
zoliną automobiliams; gazo
linas be dūmų; geriau inži- 
nus varo ir antra tiek pi
giau lėšuoja pagamint negu 
iš kerošino aliejaus. O 
zolinui tinkamų durpių 
2,000,000,000 tonų vien 
ningrado apskrity j.

ma apdraudos pensijų nei 
vienam iš 16 milonų dabar
tinių bedarbių. Jei būtų ir 
įvesta del svieto akių roose- 
veltinė apdrauda, tai tik de
šimčiai bei keliolikai savai
čių per metus, ir ją gautų 
tik kompanijoms ištikimieji 
darbininkai, bet ne streikie- 
riai bei- veiklūs ■unijistak, <

ga- 
yra 
Le-

Iš Sovietų Sąjungos praneša, 
kad Tolimųjų Rytų gyventojai 

• jau sukėlė 500,000 rublių buda- 
vojimui orinio milžino • vardu 
“Vasilij Blucher”, Tolimų Rytų 
Raudonosios Armijos komandie- 
riaus. šis lėktuvas bus tokis 
pat, kaip “Maksim Gorkij”, ku
ris yra 42 tonų ir didžiausias 
visame pasaulyje.

Amerikos imperialistai' sako, 
kad tarpe jų ir Japonijos yra 
trys klausimai neišrišami: (1) 
Japonija reikalauja lygaus lai
vyno su Jungtinėmis Valstijo
mis, o Washingtono ponai ne
gali su tuoip sutikti; (2) Ja
ponija grobia Chinijos terito- 
jas, jau užgrobė Mandžuriją, 
su kuom niekados nesutiks Am
erika, ir (3) Japonijos preky
ba plečiasi Ameyikos ir Angli
jos kapitalistų lėšomis.

Tai nepripuolamai kapitalis
tiniai laikraščiai įdėjo greta 
paveikslus Jungtinių Valstijų 
karo laivyno, pribuvusio į Ra
mųjį vandenyną, ir Japonijos 
laivyno—du laivynai, kuriems 
skirta muštis už Ramųjį van
denyną.

Mussolini parašė dramą var
du “The Hundred Days” (“šim
tas Dienų”). Tema paimta Na
poleono karai. Mussolinio tiks
las pakelti karo ūpą Italijoje. 
Tuom pačiu kartu jis pradėjo 
budavoti 2 šarvuočius po 35,000 
tonų įtalpos ir Abisinijai pa
siuntė protestą prieš ten su
rengtas prieš Italiją demonstra
cijas.

STAMFORD, Conn. — 
Pasikorė high schoolės mo
kinys G. Nevay, 14 metų 
amžiaus, sakoma, gal nety
čia, bedarydamas bandy
mus.

Grūmoja Pasmarkintas 
Algų Kapojimas

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų prekybos Rū
mas, kapitalistų centras, 
storai užreiškė, kad pakelt 
abelnas darbininkams algas 
nebus galima, kol jie pada
rys daugiau naudos samdy-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KLASTUOJA TEATRŲ 

TIKIETUS
Kaune prasidėjo byla prieš

Kariniai Pelnagrobiai
“Prieš Karo Pelnus”?
WASH INGTON._ Du' . Tas * užreiškimas

Pont ginklų ir amunicijos ’tikrumoje yra grąsinimas 
•• ___ . -i isnaujo visoj šalyj pradėt al-

kapojimus darbinin
kams. O su kapitalo tūzais 

, dabar

kompanijos prezidentas pa-( 
rašė pareiškimą senatoriui 
Nye, pirmininkui ginklų ty- į"— - * v.
rinėjimo senatinės komisi-1 R°°seY^° valdžia 
jos. Ta-s didžiausias ginklų | 1«vlen glaudžiau negu 
fabrikantas sako, kad atei- ^a^a pirnuau. , 
nančiame^kare turės būt pa- -------------------
naikinta nežmoniški pelnai T . v j i i • r
amunicijos ir ginklų fabri- Iruksmas del Japonų UroKaune prasidėjo Dyla pries į———j— - t ir r

vasaros teatro kasininkę Juk- kantų. Bet pereitame kare Pavežimo ne lliom KellU 
nevičiutę ir prieš daugelį kitų, Du Pont kompanija prisi- 

grobė net 458 nuošimčius 
gryno pelno, tai yra virš raliui besirengiant važiuot į 
puspenkta tiek daugiau, ne- Kiryu miestą apžiūrėt, ten 
gu išviso 1 buvo įdėjus kapi- PotA mokyklų, buvo iš abie-

kurie klastojo tikietus į šalia- 
pino koncertą.

grobė net 458 nuošimčius TOKIO. — Japonijos ka-

HITLERININKAI KAUNE
Dviem atvejais buvo Kaune falo į tą' prhmonę’ :Dabar 

ant sienų ir stulpų prilipdinta du pontai jau “geri”. Bet
hitlerinių! fašistų plakafai-atsi- 
šąukimai. Jais buvo reikalau
jama hitleriško vietoj smeto
niško fašizmo Lietuvoj. Pla
katus policija nuplėšė, bet. nie
ko neareštavo.

NUSIŠOVĖ “MARKIZAS 
KRAKAUSKAS

Pil., Krakauskas savo metu 
pagarsėjęs kaip Lietuvos mo- 
narkistas ir bajoras, kuris pa
sivadinęs markizu fon 
kovskiu piršosi merginoms ir

tik suruoškite naują karą, o 
jie žinos, kaip dar riebiau 
pasipelnyt.

Automatiškas Lėktuvas
BERLYNAS. — Siemens 

inžinieriai išrado prietaisus, 
su kurių pagelba didelis lėk
tuvas gali per valandų va- 

Kra-! landas savaimi skristi nu- 
.............. statyto j augštumoj ir pa

kelis syk susituokė. Už daug- skirtu greitumu visai be. la- 
patystę jis patrauktas kaltina- • kūno. O jeigu kas mašine- 
muoju ir praėjusį šeštadienį1 rijoj sugenda, lėktuvas pra- 
turėjo būti teisiamas, bet gau- i deda automatiškai įžulniai 
ta žinia, kad savo tėvo ūkyje,1 leistis žemyn, taip kad gali 
Vilkaviškio apskr. Krakauskas, išlikti nesusikūlęs. Del to 
nusišovęs. Teismas jo bylą nu-'išradimo labai džiaugiasi 
traukė........................................... I Hitlerio karininkai.-

jų pusių>tirštai kareiviais ir į 
policija apstatytas kelias ir 
prirengta publika sveikinti 
Japonų carą. -'Bet policijos 
in’speiktorius Juhel Honda 
užšižiopspjo ir nurodė ka
rališkiems autom obiliams 
skirtingą kelią. Antrasis gi 

; kelias buvo beveik neapsau- 
i gotas ir trumpesnis, taip 
Jog karalius su ministeriais 
atvažiavo pusvalandžiu ank
sčiau; tuo būdu ir pasitiki
mo ceremonijos nebuvo 
baigtinai priruoštos.

Del tokio “įžeidimo” ka
raliui jau bandė' nusižudyt 
Honda ir tūli’ kiti valdinin
kai. Net visas < ministerių 
kabinetas galėsiąs del to re
zignuoti. Toks> mat> išdidus, 
yra kirmyjantis Japonijos 
carizmas.

PATERSON, N. J. — Ma- generalį stapičių broad silk 
siniam Šilko Audėjų susi- darbininkų 21 d. lapkričio 
rinkime pereitą sekmadienį (Nov.), 12 vai. nakties, su- 
beveik vienbalsiai nutarta, stabdymui algų kirtimo 

i pasirašys iš 
naujo po senu kontraktu, 
tai tų dirbtuvių darbininkai 
galės grįžti atgal po senu 
kontraktu. O katrie bosai 
atsisakys pasirašyti po kon- 

j traktu, tenai darbininkai 
streikuos, kolei privers bo
sus pasirašyt po kontraktu. 
Streiko vedimas pavedama 
dirbtuvių čermanams.
Išrinkta Dešimts Delegatų1 į 

i Federation of 
dienį Woodstock Hotelyj, i Silk Workers Unijos 2-rą 
New Yorke. Jo pataikau-i Konvenciją, Kuri Įvyks 
jantis bosams siūlymas bu-;

sinaunakčio 8,000 šilko au-i 
dejų vėl eis streikan. Nau-

> streikas skelbiamas. 
prieš algų kapojimus, ku-' 
riuos bosai vykdo po buvu
sio visuotino streiko. Love- 
stonietis unijos vedėjas Eli 
Keller bandė perkalbėt dar
bininkus, kad dar nestrei
kuotų, o palauktų bent iki 
nacionalio Šilko Darbininkų 
Federacijos suvažiavimo, 
kuris įvyks ateinantį šešta- American

1 9 4 |vo atmestas,
kitų. i

Lietuvių darbininkų orga
nizacijos taipgi gaus tų at
sišaukimų su nurodymais 
apie prisirengimus ir dele
gatų rinkimus. Jie turi būti 
rimtai svarstoma ir rengia
masi prie delegatų pasiunti
mo į Washingtoną. .

Hitleris Nukirto Galvas 
dar 45 Savo Priešam
SAARBRUCKEN. — Pa

skutinę spalio mėnesio sa
vaitę, pagal slaptus teismų 
nuosprendžius, Hitlerio vai-' 
džia nukapojo galvas dar 45 
Savo priešininkams, tarp jų; 
ir 23-ms savo partijos na-| 
riams, naziams. Slapta po- Į 
licija padarė kratas trijuo
se tūkstančiuose namų.

Teismas Prieš 4 Anglijos 
Fašistu Lyderius

24-25 d. Lapkričio, ' 
New Yorke.

Išrinkti delegatais visiŠiuos žodžius berašant,1 
atėjo sekamas tiesioginis kurie yra prieš E. Kellerio 
pranešimas nuo vieno lietu- mašiną. Nei vienas Kelle- 
vio šilko audėjo: i

American Federation of 
I Silk Workers Unija Pater
sone nutarė iššaukt genera- 
lj stapičių seredoj, 21 d. lap
kričio (Nov.), 12 vai. nak
ties, delei sustabdymo algų 
mušimo Broad Silk darbi
ninkams; Kelleris neišrink
tas delegatu Silk Workers 
Konvencijon.

PATERSON, N. J.—Lap
kričio (Nov.) 17 d. įvyko 
susirinkimas American Fe
deration of Silk Workers 
Unijos Broad Silk depart- 

jmento audėjų. Susirinki- 
'mas buVb gana skaitlingas. 
1 Iš raportų paaiškėjo, kad 
iPatersono šilko audimo bo
sai, didelėj didžiumoj, su
laužė unijos seną “agrymen- 
tą” (sutartį) ir nukirto dar-

LONDON.—Nesenai An-'į streiką, 
glijos fašistai, vadovaujami i geį daugelio dirbtuvių

. Nei vienas Kelle- :;
Irio pasekėjas nepapuolė i 
delegatus. Ir pats E. Kelle
ris neišrinktas delegatu, ■.<>, 
nors jį siųsti kaipo delega- 
tą, rekomendavo ekzekuty- 
•vis boardas. Bet ir tas įiięp '-A-— 
ko negelbėjo. Kelleris ga; f 
vo balsų būti tik ketvirta# 
alternatas.

J-.

Ką gi tas parodo? Tas 
daug mums pasako. E. Kel
leris, būdamas AF of SW 4

!ll-to lokalo generaliu ma* 
nadžeriu ir vadu, tiesiogi? 
niai prisidėjo prie MacMa- 
hono ir F. Gormano saiko# 
pardavime praeito tekstilie- 
čių streiko. Todėl nustojo 
pasitikėjimo pas Patersono 
šilko darbininkus. Tad kai
po vadas ir sykiu darbinin
kų reikalų pardavikas ne 
tik jis pats, bet ir visa jo 

bininkų algas. Tai daugelio j £avo tinkamą užmo- 
dirbtuvių darbininkai išėjo nuo Pateisono S1 °

darbininkų. ,
Nutarta k o n v e n cijoj 

kad būtų pa-Oswald Mosley’o, savo mi-i.darbininkai atsisako eiti į reikalaut, . ..
tinge užpuolė ir sužalojo | streiką, argumentuodami, smerkti vadai praeito teks, 
daugelį jiems nepritariančių kad pavienes dirbtuvės ne- tiliečių streiko už pardavi 
žmonių. Už tai Mosley ir gaigs niep0 Tie rei- mą streiko. Taipgi nutatžmonių.
trys jo sėbrai dabar pa
traukti teisman, kaipo riau
šininkai.

kalauja, kad būtų generalis 
stapičius broad silk depart
ment Patersone del sustab-

• <

&
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Aliejus Kapuose
GLAD WATER, Tex. — 

Ūmai atsivėrė gausingi alie
jaus (žibalo) šaltiniai Roo
sevelto vardo kapinėse. Iš 
prąskydusios žemės viršun 
išverčiama desėtkai lavonų.

.. ■Įdymo algų kirtimo.
Tad ir nutarta iššaukti

ta reikalaut, kad konvenci- ; 
joj būtų nutarta paverstai 
lokalinį streiką į generalį ,J 
šilko pramonės streiką. :i'

Unijistas. J
— i . i i i . . i - ----- T •

’ I JT“

Gelžkeliečių Streikas
LOS ANGELES, Cal. — 

Pacific elektrinio gelžkelio 
motormanai ir konduktoriai 
nutarė streikuot už 80 iki 
89 centų mokesnio valandai 
vietoj ligšiolinių 52 iki 57 
centų. Streikas gali apimti 
1,540 darbininkų.

Maldos ir Ginklai
■' WASHINGTON. — Ame- 

rikos katalikų vyskupai už
sakė bažnyčiose maldas už 
savo tikybos laisvę Meksi-! 
koj. Bet vienomis .maldo- Sing kalėjime tik po 20 cen- 
mis nepasitiki. Kaip “be- tų išleidžiama kiekvieno ka- 
dieviška” Meksikos valdžia | linio pramaitinimui per die- 
skundžiasi, tai jie kurstomą. Bet valdininkų lėšos, 
Ameriką įsikišti į vidujinius! raštinės ir kitos išlaidos da- 
meksikiečių reikalus ir at-’varo kalinio išlaikymo išlai- 
kariauti ten katalikų bažny- das iki virš 68 centų per 
čiai viešpatavimą. i dieną.

20 Centtį Kalinio Maistui
OSSINING, N. Y. — Sing

Laikraštininkų Streikas
NEWARK, N. J.—Su- 

streikavo 40 žinių rašytojų,A 
reporterių ir kt> prieį;(j.| 
«■

čio savininkus. Streikas iš^ ’ • 
šauktas protestui prieš pa
leidimą dvylikos rašytojų, 
priklausančių prie Laikrąš-y ; 
tininkų Gildijos. Vadovaus 
ja centralinis Gildijos iždi
ninkas
Spaustuvininkų unijos ir ki
tos darbininkų organizaci
jos prižada remti kovojan
čius laikraštininkus. Dau- 
gelyj krautuvių langų išsta
tyta dideli plakatai su pra-: 
nešimais apie šį streiką.

Newark Ledger” laikraš- ' A

Emmet Croziejr.

S



!mobil-vezdechod” (automo-Mč susirinkusiems, kad davus
1 •_____________ \ nn.'c Ini

niiiionas rublių. Gi šiemet

Trumpmenos

Keturios auto-roges buvo

Koresp.

Jaunuoliams

R. M.

Boston, Mass.Laisvės ’ Vajus Mass. Valstijoj
So-
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Kuomet iš kapitalistiniu1 kraštų žinios
1 nvviA

; mitinge taipgi matėsi nemažai.
Minėtą prof. Dana paskaitą 

[suruošė Sovietų Sąjungos 
j Draugai (Friends of Soviet 
I Union).

Antradienis, LapkrJ 20, 1934
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ŠYPSENOS

Į geresnį supratimą apie tai, 
|kaip žygiuoja pirmyn darbi- 
! ninku šalis kultūros ir meno, 
jo taipgi ir ekonominėj srityj.

_ Į Paskaita-prakalba buvo la-
pristeigė daug radio stočių, ;bai įdomi ir klausytojai, kurių

Bet tę- i Temple svetainė, nepaprastai 
Kad iie '• žingeidžiai klausėsi. Po pas- 

J kaitos, buvo klausimų, į ku
riuos kalbėtojas atatinkamai 

; atsakė.
j Apgailėtina, kad nedaug lie
tuvių tesimatė. Apskritai, pas

j pitalizmas greit ateisiąs į ger- 
tar p u

! persitikrina, jog tas viskas bu
vo melas. Bostone, kaip žinia, 
yra daug studentų, kurių šiame

S
S

ros pakilti, revoliucinis darbininkų judė-’ ! 
jimas. Kitais žodžiais; tas viskas artins j 
buržuazijos viešpatavimo galą. : ' ! "

bilius, visur važiuojantis). 
1 ' ■■ "• ■■ -į

Telefonai Po Žeme-
Sovietų Sąjunga šiaurėje!
• . _ -Y I >1 • . '

niai skyriai* -
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Dvi didžiosios kapitalistinės valstybės 
—Amerika ir Anglija—panaikino “auksi
nius pinigus” arba, kaip sakoma, pasi
traukė nuo aukso standardumo (lygma-. 
los).'* Bet Europoje pasiliko visa eilė ša
lių, su Francija galvinyj, kurios dar vis 
tebesilaiko aukso valiutos, auksinės lyg- 
malos.

TaČiaus, kaip dabar pasirodo, tai “auk
sinių kraštų” blokas turės griūti. Tas 
purto kai kurių šalių buržuazijas. Pa
vyzdys, kaip didžiosios šalys “daro įta
ką” į mažesnes, galima rasti ir iš seka
mo įvykio. Štai du miesteliai: St. Mo
ritz,'Šveicarijos pusėje ir Chamonix — 
Francijos, tik per sieną. Vienas miestelis 
daro daug biznio iš žieminių turistų ir ki
tas. Vienam gyvenimo sąlygos ir klimato 
aplinkybės yra tokios, kaip ir kitam. Bet 
antai Šveicarijos miestelio, St. Moritz, 
viešbučių savininkai nutaria mokėti už 
•britų Svarą sterlingų frankų daugiau, ne
gu Chamonix miestely. Tai reiškia, kad 
britai buržujai, norį praleisti žiemą 
minėtoj apielinkėj, aišku, vyks į St. Mo
ritz, .Šveicarijon, nęs ten jiems pigiau! Ir 
štai čia i prasideda kova. Francijos ban- 
kieriai šaukia “gevalt”. Girdi, Šveicari
ja įmętanti raktą į “auksinių kraštų“ fi
nansų mašineriją!

t‘Išrodo, kad Belgija ir 'Holandija pa
kš Šveicarijos pavyzdžių, tik, žinoma, 
kitokiom formom. ’ ' Tuomet ' “auksinių 

kraštų” blokas pradės braškėti. Naujas 
ir daug gilesnis krizis apsireikš minėto
se šalyse. Iš Francijos valstybinio ban
ko jau ir dabar auksas “bėga”. Tasai 
krizis, aišku, visų pirmiausiai atsilieps 
ant darbininkų klasės, bet jis kirs ir vi
durinei klasei, kuri turi taupybų; jis pa
lies ir valstybės tarnautojus. Su tuo tu-

O Vokietijos naziai eina dar, toliau: ! 
jie šiomis dienomis patvarkė, kad visoj,; 
Vokietijoj turi būti kepama tiktai vienos 
rūšies duona. Tiktai tokia duona, kokią 
nusakys Hitlerio leitenantai. Andai na
ziai skelbė, būk skursti ir badauti yra 
didvyriška ir garbinga. Vėliaus, tačiaus, 
jie pamatė, kad su tokiom meliodijom ne 
toli galės važiuoti, .kadangi masės žmo
nių tos “teorijos” nepakels. Tuomet jie 
grobiasi už gaminimo pigių drabužių ir 
pigios duonos. Neišdegsi jų ir šis pla
nas. , Žmonės kępsis duon^, koki^. jie nė
rės ir turės medžiagos. Kiek daūg Hit
lerio idiotiškų sumanymų ir pažadų ,nu-

■
Lapkričio 10 dieną Lowel- 

lyj įvyko maža, bet svarbi 
konferencija, kurioje daly
vavo Lawrence, Nashua, 
Haverhill ir Lowellio mūsų 
otganizacijų atstovai. Kon
ferencijoj buvo svarstyta, 
vyriausiai trys dalykai: (1) 
Mūsų spaudos vajus, (2) 
būsimas ALDLD vajus ir 
(3) ruošimasis prie antika
rinio ir anti-fašistinio sei-

%

Mokyto ir Išradimai Į
! Sovietu Mokslo Akademijos l

' 1 ' kr * v i- ' j-■ ■ r ’ ■ \ .(■miliAnoc vii him fl-i

(1934 m.) Sovietų valdžia 
yra paskyrus net 35 milįo- 
nus rublių.

kurios vyriausiai tarnauja (huvo pilnutėlė antroji Tremont 
žinių perdavimui, 
šia ir telefonus.
galėtų atsilaikyti prieš au
dras ir vėjus, tai telefonai 
pravedami po žeme. Jau nu-1 
tiesta telefonai ant Dikson1 _ 
salos, kuri yra Kara jūrose. !mus lietuviai darbininkai la- 

i bai mažai tesilanko į tarptau- 
įtinius parengimus, geriau lai
ką “užmušdami” bereikšmiuo
se pasikalbėjimuose. Tai ne
geras dalykas! Tuomi jie, ži
noma, pirmiausiai patys save, 
nusiskriaudžią,.kadangi neiš
girsta tų dalykų, kurie reika
linga žinoti. , < ! ;

šitam mitinge matėsi daug 
amerikonų intelektualų ir pro
fesionalų. žinoma, darbinin
kų skaičius viršijo juos. ;

Kapitalizmo krizis ir stiprė-

i Sovietų Sąjungos mokslo, 
j įstaigų ir orgahižacijų au- 

i girnas yra labai smarkus; 
Į Štai kaip išaugus yra Mok- 
' slo Akademija.' Prie caro, 
■ 1912 metais,! Mokslo Akade- 
|mija turėjo tiktai 14 moks- 
; linių įstaigų ir $ ^akądemiš- 
Ikas komišįjąs; ; Gi Šiandien, 
1934 metais, Mokslo Akadė- 
mija turi į371 inštitųtūs, 22 _

i biblioteka^ UI. SabbraUrijų,'l blausias ; važiavimo įrankis 
: "ųs,! obsmHbuvo nartos—šunų ;velka;- 

mos ;!rogės. Bet tokiomis 
rogėmis ne kiekrgalimą Vįž- 
ti. Sovietai išvystė eiro+ro-- 
ges-T-roges, kurios turi mo-į 
torą ir jas varo propeleris, 
kaip orlaivį. ’/ Į

. Dabar Išrado auto-roges* 
Auto-rogės turi rogių ir au

, Auto-Rogės Del Komunika
cijos Šiauriuose

Sovietų Sąjungos plati te
ritorija šiaurese, kur reika
lingi specialiai komunikaci
jos priėtaįsai. Seniau svar-

'i'yątoriją, : 
■į Sijų, 3 mo

: i mokslinius į komitetus ir 48
plaukia apie mažinimus,1 apiė siaurini- iRiokslineį H
mus žmonėm politinių ir ėkonomihių tei- i V1.e^?se; ils^s C
siu. ame ns dideianti knzi ir masių asocia‘ijas.T Apalt j to, To?

limuose Rytiidš,; Urąįuose ir _ _ .
Užkaukazyjįe ■"a t i d a ry t a | tomobiliaus kombinaci j ą.

šių, apie vis 'didėjantį krizį ir masių 
skurdą, tai, tolydžio, iš Sovietų Sąjungos 
ateina žinios vis apie gerėjančius laikus, 
apie naujus pasiekimus, apie augimą dar
bo žmonių naudojimui' kasdieninių gyve
nimui reikalingų dalykų kiekio. O štai, 
va, dar naujiena: sekantį pavasarį arti 
Maskvos bus pradėtas statyti didžiausias 
pasaulyj medicinos centras!

Tokių dvejopo turinio žinių, iš dviejų 
pasaulių, mes dabar matysime kiekvieną 
dieną: vienur (SSSR) viskas augs, ge
rės, žydės, o kitur (kapitalistiniam pa
saulyj) viskas eis žemyn, blogyn, baisyn!

Būrelis kunigų ir jiems artimųjų anti
komunistinio nusistatymo žmonių įkūrė 
(ir inkbrporavo!) “The American Scotts
boro Committee,” kurios tiksiąs bus “gy
nimas Scottsboro' berniukų.” ; Tai, žino
ma, tikslus žygis pakenkimui tam dar
bui, kūrį veda1 (jau kelinti mestai) Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas. Dar
bo žbiohių priešai visaip dirba, kad su
laikyti darbininkus nuo kęvos už savo, 
reikalus. Jeigu tiems ; ponąms tupėjo 
Scottsboro berniukų .reikalai,-tai kur/jie 
buvo tuomet, kada* Scottsboro i berniukai 
buvo suareštuoti ir nusmerkti mirti? ' Jie 
būtų buvę nužudyti, jei ne galingas TDA 
ir Kompartijos protesto, balsas ir uolus 
darbas, kuriam dėka šiandien nekalti 
Scottsboro berniukai dar gyvi. “The 
American Scottsboro Committee” yra 
sutverta be abejo, pono Leibowitzo, rene
gato !

Mokslo Ąkądeniijos' kalbi-!Užpakaliniai ratai padengti 
niai skyriai- ’ ‘ ' i dangčiais, kaip traktoriaus,

Akademija turi 88 . vei- gi priešakyje yra rogių pa- 
kiančius narius. Iš jų 17 važoš ir ratai.. Kada auto- 
yra narių Komunistų Parti- rogės užeina ant sniego, tai 
jos. Apart to, Akademija valdytojas gali atitraukti 
turi 176 korespondentus- ratus ir išstumti pavažas ir 
moksliniiįkuš Sovietų J ,Są- važiuoja sniegu, o kada ant 
jungoje ir 116 užsienyje. Į- žemės, tai atkeičia, vieton 
vairiose Akademijos mok- pavažų (šienių), paleidžia 
slinėse įstaigose ir skyriuo- darban ratus, 
se darbuojasi 3,211 žmonių.

Kad dar aiškidu pamatyti nugabentos ant 78% šiaurinės 
Mokslo Akademijos progre- platumos ir ten jos sekmin- 
są? tai reikia palyginti vai- gai atliko bandymus, išvaži- 
džios skiriamas jos užlaiky- nedarnos 540 valandų. Au- 
mui ir darbui sumas pinigų, to-rogės gali daug vežti. 
Prie caro valdžios, 1913 me- Rusiškai jas vadina “avto-

Vitaminai mūsų Maiste
Žmogaus kūnas reikalau

ja, apart maiste esamų šar
mų ir riebalų, dar ir kitokių 
medžiagų. Paskutiniu lai
ku mokslas ištyrė, kokių vi
taminų yra maiste ir kaip 
jie veikia. Vitaminas “A” 
tarnauja normaliam žmo
gaus kūno ■ auginiui. Jis 
ypatingai reikalingas vai
kams. “B”—sutvirtina net-'., 
vus. Jo nebuvimas iššaukia Sovietų Sąjungos verc.a 

, ' . v 1 kiekviena darbo žmogų—pro-odos ligas ir žmogaus su-|to h. ,.aukų_labiau ^Iin‘is j 
menkejimą .C apsaugoja i dalykų padėtį. Jeigu prieš ke- 
nuo cingos ir kitų Ilgų 11 ;ps metus daugelis jų patikėjo 
“D”—sutvirtina kraują ir •'kapitalistų propagandai, būk 
smegenis, pastiprina mąsty-. Sovietai neprogresuosią, o ka
ino veiklą. I _ “ _ ............

Kokis maistas kiek turi’būvio laikus, tai šiuo 
vitaminų ?

1 Pageltą Kankinamiems Raseinių Kalė ja 
me Revoliuciniams Politiniams Kaliniams į

Maistas 
Mėsa... 
Jaknos.
Pienas (karvės) sss 
Sviestas.........
Kiaušiniai..., 
Lašiniai.......
Rugių duona 
Balta duona
Bulvės...........
Kopūstai.....
Špinakai.......
Pamidorai...
Bruokai.........

j Morkos.........
'žirniai...........
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šuva Suuodžia

: Jis:—Aš-turiu labai gerą 
šunį. Galiu jį nuvesti už 
keliolikos mylių, ten jį pa
likti, o jis mane suras.

Ji:—Bet, duokim sau, jei- • 
gu tu gerai išsimaudytum, 
tai jis tavęs negalėtų suras
ti.

Vis Neaišku
Petras:—Aš tau sakau, kad 
aš esu pilnai bepartyvis, aš 
visados balsoju už geriausį 
žmogų.
Pranas:—Bet, sveikas, pasa
kyk man, kaip tu žinai tą 
geriausį žmogų, pirm su- 
skaitymo balsų?

Panašu į Einšteino Teoriją

Draugai darbininkai, darbininkės ir visi darbo žmonės, Ra- aprikosai. 
šeinių’ kalėjimo -revoliucinių politkalinių draugai, bičiuliai ir gi-r Vynuogės 
minės! ' ' 1 x

Raseinių kalėjimo administracija su pagelba provokatorių lemonai. . 
A. BEDARFO, V. TlMOFEJEVO ir P. LADIGOS visokiais bū- Riešutai. . 
dais, kankiila ir provokuoja politinius kalinius. Štai ką rašo žuvys.... 
Raseinių kalėjimo politkaliniai: “Provokatoriai stato mums 
reikalavimą paduot malonės prašymą kraugeriui Smetonai, o 
už Teikalavimd nepildymą grasina užmušt. Jie sumušė drau
gus J. Kiną ir J. Davidavičiy, o kalėjimo administracija ne tik , 
kad nesigriebė jokių priemonių prieš juos, bet dar nubaudė I 
d. Kiną: 3-ms paroms karcerio. Drg. Vaineriui dežiūruojant vir
tuvėj, žvalgybininkas BED ARFAS iš užpakalio smogė jam su 
taburete du kart’ per galvą ir padarė keletą didelių žaizdų. ■ 
Prižiūrėtojai nieko nedarė, kad prie to neprileidus, bet pabė- .. . .
go, o viršininkas VEDERIS stovėjo prie raštinės durų ir ra-1 Pr°f- Dana e cija pie 
miai žiūrėjo. Draugams, kurie reikalavo per langą pašaukt vietų ąjungą
viršininką tuo laiku, kai Vameris buvo sumuštas, parašė ra- Lapkričio 11 d., Tremont 
portą ir jie bus nubausti. Administracija be perstojimo baudžia Temple svetainėje, įvyko pro- 
mus. Per paskutinius 5 mėnesius visas kolektyvas buvo nųbau- ^fesoriaus Dana lekcija apie 
stas 3 kartus, neskaitant atskirų draugų bausmių. Pirmą kart Sovietų Sąjungą, temoje “So- 
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tis supuvusiais kopūstais ir burokais, kuriuos duoda admini- gresas.

rių daugelis serga džiova, cinga, reumatizmu ir kitomis ligo- vietų Sąjungoj,, 1S 1\U1 I Y 1 ** 4 • !_• v. •• •
mis, siunčiami į sunkiausius ir pavojingiausius sveikatai dar- sugrįžo, šiuo kartu jis daly- 5U11 ~ ĮHlUgų^JOg
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rašytojų kongrese ir Maskvos ii tai da ji turėtų du
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.Vyšnios, slyvos,
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Ženklelis sss —
daug vitaminų—ss—mažiau, 
s—mažai—o—nieko.

Aš manau, reikėtų grei
tu laiku šaukti So. Bostono 
ir apielinkės visų veiklių 
draugų pasitarimą, kuriame 
turėtų dalyvauti ir Cam
bridge, Brightono ir kitų 
apielinkių visi geriausi dar
buotojai. Jame turi būti 
apsvarstyta vajaus reikalai 
ir kiti bėgami dalykai, lie
čianti šitą distriktą.

Nieko nelaukus reikalin
ga mestis darban !

r - • R. M.

hill, bet su lawrencieciu pa
gelba, tikimasi, kad ir šitų 
miestų draugai mesis dar
ban.

Visur nusiskundimas be
darbe, darbininkų nubiednė- 
jimu, tačiaus, iš kitos pu
sės, bedarbė pastūmėjo į 
mūsų judėjimo pusę naujas 
mases katalikų darbinirikų, 
su kuriais šiandien galima 
geriau susikalbti'ir įtraukti 
į mūsų judėjimą lengviau, 
negu pirmįauą.' , ■'

Vistik lawrencaus, Mon
tello ir Worcesterio’ dist^rik- 
tai, išrodo, galės są>vo pada
ryt ir Šiame vajuj įsisiū
buos. Keblesnė padėtis su 
Bostonu. Šičia darbas (va
jaus darbas) apgailėtinai 
apleistas. Draugai’, matyti, 
remiasi vieni kitais ir todėl 
darbas: stovi nedirbtas.

O So. Bostone yra drau
gų ir draugių, galinčių dirb
ti ir turinčių laiko ir gali
mybių. Reikėtų būtinai dar
bas pradėti, draugai!

Tokios konferencijos—pa
tarimai, kokia buvo Lowel- 
lyj, yra labai naudingas da
lykas suderinimui darbo. 
Jose galima smulkmeniškai 
aptarti visus techniškus da
lykus ir.tuo būdu pasiruoš 
iti tinkamai vajui.

—mėnesiui be maisto gavimo iš laisvės. Mes priversti m ai tin-•• vietų Sąjungos Padarytas Pro- Jonas:_ Ar daug Ona turi
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stracija. Išalkę ir iškankinti politkaliniai jaunuoliai, tarp ku-
Profesorius Dana 

jau ketvirtu kartu lankėsi So- 
, iš kur nesenai

pinigų ?
Juozas:—Kaip čia pasakius,

galėtų juos visus tau atiduo-.bus.: valyt.Išeinamų ją Vietų duobes ir kast durpių.”
' i DKA-ČGAI ! Argi ie tokius
Jaunuolių po,Jitkalinių kankinimus? Argi mes galim nieko ne
veikt Ir^rąmįar^ąukt/ kol nukankins geriausius darbo žmonių 
vaikus, darbini^kiško jaūnimo kovotojus?

Ne, negalim!} r, j
I ,[ tuojau ateit jiems į pagelba, turim ištiest
jiems darbininkišką solidarumo ranką. Mes 'turim plačiai pa- 
skleist darbo žmonių masėse tiesą apie revoliucinių politkali
nių ; padėtį Raseinių kalėjime. 1
; ' DRAUGAI1! Didinkim mūsų pagelba Raseinių politkali
niams-. Aukdkirh! ii,; 'pas1 kitus' rinkim aukas jų naudai. Visose 
įmonėse ir'kitoše darbo vietose praveskim pasitarimus ir ruoš- 
Lim netingus. Išneškim protesto rezoliucijas prieš politkalinių 
kankinimus Raseinių kalėjime, reikalaukim panaikint paskir- 

iq tą jiems bausmę. Eikim* pas kalėjimo'inspektorių ir reikalau
kim nuimt bausmę. '

rinko komisiją, kuri reikalavo v P0LITKALINIV
i? ; KANKINIMAI IR JŲ PROVOKAVIMAS!darhn dSL, n^nri ? ŠALIN BAUSMES REVOLIUCINU

darbą, bet atgal 4 darbą nepri- NyT Alvr<ar < < v
ėmė. Mano nuomone, pasiim
tos priemonės iš šalies, buvo1 
neganėtinos. s J

vavo visos Sovietų Sąjungos

syk daugiaus, kaip tu dabar 
turi. . ■ .

: • vajaus, 
įvykusioji

REVOLIUCINIEMS POLITKALI-

Michail Toolan, 59 metų, 
55 Condict St.j Jėrsey City,1 
ąytomobilium užmuštas, kada

I jis S/b kėliu, No; 1.

Teatro iškilmėse.
Parsivežė profesorius Dana

nemažai iliustracijų, kurias ro- Parinko A. M. Bedievis.Man išrodo, kad draugai 
dalykus svarstė pamatiniai 
ir visapusiai, ' Čia norima 
pasakyti keletas godžių del 
““x'os “Laiš^ės” !"vajaus. 
Nelabai senai
ALDLD 7-to Apskričio kbn- 

J.. ferencija ' paskirstė vajaus 
darbą į keletą distriktų: 
Bostono, Lawrencaus su jo
I ielinkėmis, Ąlontello, ir 

brcesterio. Iš tų visų dis- 
išrędo, Lawrencaus 

apielinkė geriausiai imasi 
darbo ir jį šiuo tarpu pa- 

kmingai organizuoja.
Tiesa, konferencijoj paai

škėjo, kad daugiausiai dirba 
lawrencieciai. Jie organi- 

oja vajininkų “ekspedici
jas” ir į kitus miestelius, 
kaip Haverhill, Lowellį ir 

< r Nashua/ • Prasčiausią • kol 
F’kas stovi Nashua ir Haver-

# . —----—,—— . ■

Privertė Išmokėt Algas
y % t , - 'į y

žydų vaikų’ namų vadminišr 
tracija nemokėjo algų tarnau
toj aims daugiau 2 mėnęsuį; Są.- 
ryšyj su tuo tarnautojai iirinlol 
komitetą, nuėmė personalą 
nuo darbo ir . nuėjo reikalaut 
visą algą. Vedėjas labai su
pyko, pradėjo rėkt ię pagaliau 
sakė vienai tarnautojai; “"(’Ai 
jūsų darbas. Jūs mane atmin
site.” .Už kelių dienų tarnau
tojai savo algas gavo, bet mi
nėtą tarnautoją at^tąte nuo 
darbo. Tuomet tarnautojai iš-

NIAMS!' v
" TEGYVUOJA JAUNIEJI DARBININKŲ KLESOS KO- 

IVOTOJAI-—RASEINIŲ KALĖJIMO REVOLIUCINIAI POLIT
KALINIAI! : ' • . 1 ' ’
: TEGYVUOJA DARBININKŲ IR VISŲ DARBO ŽMONIŲ. 

SOLIDARUMAS! •
I TEGYVUOJA LIETUVOS RAUDONOJI PAGELBA!

Lietuvos Raudonosios Pagelbos
Kauno Raikomas.

Patersono buržuazinių dienraščių “News” ii 
“Call” darbininkai streikuoja už unijos pripažini 
mą. čia parodomi du pikietininkai prie “Call1 
raštinės.

PUBLISBLF.il
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Antradienis, Lapkr. 20, 1934IŠ LIETUVOS
darbo žmonių

streikuojantiems 
Draugai “Kau- 

darbininkai-kės.[

ir fašistų

Čia draugai ir privalo žiūrėti,

sekretorėmis \r mokėsime jas įtraukti 
bą.

Anti as dalykas, kuris palie-i Worcesteryj gyvuoja
. Ji

SwWWS
v Į ’ 1 . *3 •

Trečias Puslapis

Turime Ruoštis Streikui i gręžtai atsisakė aukot ir sakė, 
I geriau atiduos tuos centus be- I .. -------- ---- darbiams ar

darbininkams' darbininkams, 
mokestį po 3 no Audinių” 
skaitant nuo Gerai pasielgė tos darbininkės,

Net nuo tų, kurios atsisakė aukot. Vait- 
kurie uždirba į savaitę 24 Ii- kaus skridimas reikalingas Lie
tus. atėmė 21 litą. Darbiniu- tuvos buržuazijai ir fašistų 
kuose kilo didelis nepasiten- valdžiai, kad sukelt patriotiš- 
kinimas. šoferių profsąjunga kus jausmus 
sušaukė narių susirinkimą, į į masėse ir palengvint karo pa- • 
kurį buvo atvykęs “darbiniu-Į ruošimą. Pats gi Vaitkus' 
kų” atstovybės agentas, ponas! skrenda, norėdamas uždirbt 
Viršelis. Bet kai tik pradėjo [ dešimtis tūkstančių litų, pas-' 
aiškint reikalą, susirinkusieji, kirtus tam tikslui, o ne del [ 
jam surengė kačių koncertą ir [“tėvynės meilės”. Darbininkai; 
jį išvijo iš susirinkimo. Po tam turi neaukot tokiem tikslam, 
šoferiai apsvarstė padėtį ir iš-1 « Al.
dirbo savo reikalavimus: l)į 
priimt atgal į darbą du išmes-; 
tus darbininkus, 2) grąžint at-j 
gal išskaičiuotus mokesčius ir 

. pabaudas. Tuos reikalavimus
įteikė direktoriui, kuris vienok vestas pasitarimas su 4 bedar-1 
atsakė, jog administracija ge-, bių žmonomis. Buvo nutarta 
riau žinanti, ką daro. Tuomet pravest pasikalbėjimą su mo- 
buvo sušauktas kitas susirin-!terimis, kurios susirenka prie 
kimas. kuriame buvo priimta Pieno centro rūmų nugriebto 
ruoštis streikui, kad iškovot; pieno pirkt, ir šaukt jas eit į 
viršminėtus reikalavimus. Bet ■ savivaldybę reikalaut veltui 
atsirado ir tokių, kurie sten-' pieno vaikams. Nesenai tas; 
ges neprileist prie tiesioginės nutarimas įvykdytas: praves-, 
kovos. Dalis jiems pasidavė ir 
išrinko delegaciją vidaus rei
kalų ministeriui. • 
iš to nieko negali išeit, tai yra 
tik saves apgaudinėjimas. Mes 
turim, draugai, ruoštis streikui, 
kitaip negalėsim atremt išnau
dotojų puolimą.

Darbininkas.

Amerikos liet, akcinė ben-1 
drovė atskaitė 
darbo pajamų 
litus mėnesiui, 
metų pradžios.

Be Kovos Nieko Neišeis
Rugpjūčio mėnesį buvo pra-[

tas pasikalbėjimas, kuriame; 
dalyvavo virš 25 žmonių. Jos, 

žinoma, kad gerai atsiliepė ir sakė, kad be Į
kovos nieko neišeis. Tik vie- j 
na, policininko žmona ir dari

M

Japonijoj irgi siaučia baisi bedarbe, čionai 
parodo Tokyo mieste bedarbių demohstraciją.

Rusijos Revoliucijos Įtaka Pasaulyje
San Francisco 

šiandien apvaikščioja Rusijos
darbininkai'voliucijos dainas gieda’.”

Taip buvo per keturias-pen- 
Bet kada atėjo

Iš Gelžkeliečiy Vargų
Stotyj, remonto skyriuj, pa

prastai dirba apie 30 darbi
ninkų, o dabar, kada eina tu
nelio darbai, dirba apie 100. 
Uždirbam 5 litus ir 20 centų 
į dieną, o darbo gaunam tik'3- 
4 dienas savaitėj, žiemos me- 

ytu dirbam tik 1-2 dienas/ o 
i dalį darbininkų visai palei

džia. Kas gerinasi prižiūrėto
jui ir duoda kyšį, tas šiek tiek 
daugiau dirba. Ligonių kasai 
išskaito 3 litus ir 75 centus. 
Vaistai labai blogi, pašalpa li
goniams visai maža, tiesiog 
pasityčiojimas. Taip, pavyz
džiui, darbininkas, sirgęs 10 
dienų, gavo 7 litus pašalpos. 
Pastarasis supyko ir protestuo
damas paliko tuos ubagiškus 
centus ir išėjo.

Draugai remontininkai, visi

kai kas šaukė, kad tai bolše-1 revoliucijos sukaktuves, darbi- kias dienas.
vikės atėjo žmones buntavot ir ninku 17 metų laimėjimus, še- [instrukcijos iš St. Petersburg 
grasino pašaukt policiją. [ §jos dešimt metų atgal, kaip

■ pas darbininkus pasirodė pirmi 
| ženklai revoliucinio judėjimo.
;Nuo užgimimo tų minčių, re
voliucinė dvasia augo ir peri-

Ijodinįai plėtojosi po visą platų 
’pasaulį. Revoliucijos judėji- 
[mo istorija parodo šių dienų 
[judėjimo gentkartei aiškų per-
i eitų kovų atvaizdą. Kur vai- _ .
[dančioji klasė .darbininkus'surasti nebuvo sunku

Vienas jaunas draugas aiški-j daugiau persekiojo ir visaip j vo nužiūrėti. V
no, kaip imperialistai ruošia ' išnaudojo, ten greičiau revo-/ku buvo mada nešioti ilgus 
naują imperialistinį karą —[bucinis judėjimas išsivystė ir | plaukus1ir juodus žiedus su 

klasę darbininkai brilianto akute. Daug kovoto
jų areštavo, sumušė, į Sibirą 
išsiuntė. Daug išbėgiojo, kaip

kas į

a.

Kareiviai Prieš Imperia 
listinį Karą

Nesenai buvo suruošta 
karuška, kurioj dalyvavo 
kareivių, iš jų 2 puskarininkai

va-
10

! (dabar Leningrad), tie patys 
■ žandarai, zemskiai, kaip pa- 
| siutę vilkai, nuogais kardais 
.darbininkus kapojo. Baisus 
I sumišimas, kraujas, vaitojimas. 
I Raiti kazokai arkliaiš mindžio
jo ir nagaikom plakė kas tik 
papuolė po arklio’{kanopa, be 
skirtumo, ' '; ’.A • - ' 1 '

Jiems tuo syk ir socialistus 
i. Jie bu-;

Prie to, tuo lai-1

darbo žmonių skerdynę. Tuo-( valdančią 
met vienas puskarininkas ka
reiviams sakė: “Jeigu bus ka
ras,

užvaldė.
Čia man prisimena 1904 me-

su kapitalistinėmis šalimis ir ir svarbu atsiminti tą faktą, 
daugelyje vietų kapitalistinį 
pasaulį pralenkė.

Šiandien Sovietų Sąjunga kad kuodaugiau moterų darbi- 
stovi šalia Jungtinių Valstijų ; nįn vadovaujamas
plieno ir geležies produkcijoj. ( .
Jungtinės Valstijos pripažino vietas- ž,noma- negalima viską
Sovietų Sąjungą ne dėlto, kad versti ant moterų, bet reikalin-' musų įvairiose 
ja mylėtų, bet kad jie negali žiūrėti, kad jų nemaža pro-' visokiuose darbuose. Jos 
apsieiti be Sovietų Sąjungos Porcija būtų valdybose, orga-. vaidins dar didesnę rolę, jei
pasaulinėj rinkoj. šiandien nizatorėmis, sekretorėmis 'r mokėsime jas įtraukti į
Sovietų Sąjungoj vystoma d e- t.t. 
mokratija, tikra demokratija.
Klasės naikinamos ir vystoma čia daugiau mūsų apskričius/j^p moterų kuopa 
beklasė darbininkiška visuo- tai, kaip aš andai rašiau “Lai-ja^aj pasekmingai. Jeigu ma- 
menė.

K a p i ta listiniam ■ pasaulyje 
kaip tik atbulai: klasės didi
namos, visuomenė skirstoma į- 
grupes. ’ Amerikos Jungtinėse 
Valstijose fašistai-naziai ir vi
gilantes naikina 1776 metų 
tradicinę demokratiją. Ir de- 

| mokratija negali būti tikra, 
kur yra klasių konfliktas, kur 
tarpe darbo ir kapitalo egzis- 

Įtuoja kova už duonos kąsnį. 
i šiandien kovotojų garbė pri-j 
įklauso Komunistų Partijai, ku- S ...
’ri, vadovaudama milionais . Podiaug privalome įtraukti 
darbininkų, yra drūta spėka I i. mūsų laikraščių bendradar- 
palaikyti iškovotus laimėjimus Įbių sąstatą daugiau motei ų, 
ir įgyti naujus. Kapitalistai 
mato ir yra priversti pripažin-

susirūpinti visi: redakcijos, A- 
LDLD ir LDS Centrai ir mūsų 
organizacijų apskričiai.

Iki šiol, atsiminkim, moterys 
darbininkės pas mus vaidino 
nepaprastai didelį vaidmenį 

kampanijose, 
su-

į dar-

ALD- 
veikia

svčje, reikalinga būtinai se- įorna rejkalo, galima moterų 
kanČiam_ ALDLD vajuj, kuo- kuopos sukurti ir kituos mies- 
met turėsim plačius prakalbų įuos> Darbas tarpe moterų 
maršrutus, turėti moterų kai- darbininkių, klausimas, kaip 
bėtojų. Tūlos draugės, kaip įtraukti daugiau moterų dar- 
dabar-patirta, mano, kad po bininkių į mūsų organizacijas 
to, kuomet mes organizacijas, prjvaį0 būti rišamas sistema- 
(LDSA ir ALDLD) suvienijo- tiškai kiekvienam mūsų vienos, 
me, tai moterų veikla ir pasi-1 ar kitos organizacijos kuopų 
baigia. Nieko nėra toliau 'uuo'm^jnge 
tiesos! Moterų kalbėtojų mes.
turime ir jų galima pralavinti I Man išrodo, kad ALDLD 

’i daugiau, jei tiktai dėsime pa-. 7-tas Apskritys, o taipgi Conn.
Į apskritys būtinai turėtų par
sitraukti moterį kalbėtoją bū- • 
simam ALDLD vajuj, kuris 
prasidės su Naujais Metais.

t

Atvykusi draugė kalbėtoja, 
turėtų sakyti prakalbas ir pod
raug turėti su ALDLD narėmis 
susirinkimus ir padėti mote
rims organizuoti darbą už 
įtraukimą į mūsų judėjimą 
naujų darbininkių būrių.

R. M.

kurių tam darbui taipgi turi
me, bet kurios del kokių tai 

ti fakta, kad darbininkų ma-; Pažasčių pastaruoju laiku 
|buvo atsipalaidoję nuo to dar- 

‘ ’ i” rei-sės revoliucionizuojasi ir žen-l . . . , .
gia pirmyn prie viso pasaulio !bo; Darbininkių S ynai 
užkariavimo. . galinga gerinti, padaryti jie

Pirmą sykį istorijoj, prezi-1turiningesni' sultingesni.
dentas Roosevelt pasiuntė te-1 šituo klausimu privalome 
legrafu pasveikinimą Michail į 
Kalininui, Socialistinių Sovieti-'i 
nių Respublikų Sąjungos Pil-1 
domosios Tarybos pirmininkui, j 
sveikinant septyniolikos metų į 
Sovietų revoliucijos sukaktu-! 
vėse. O sveikino dėlto, kad 
Sovietų Sąjunga, bėgiu 
17 metų, išaugo į tokią spėką, 
kurios nebegalima ignoruoti.

Šiandien naujo pasaulio dar
bininkai yra; patys tos šalies 
Šeimininkai, darbininkai ir bo
sai. Dirba visi iš vien visos 
ša|ies gerovei; ne taip, kaip 
kapitalistiniam pasaulyje dar-j 
bininkas dirba individualui.; 
Todėl Sovietų Sąjungos darbi-; 
ninku algos keliamos, dai’bo 
valandos trumpinamos.

Gyvenimas gerinamas ne tik i 
darbininkui, bet ir gyvuliui. 
Kuris gyvulys dirba sunkų fi
zišką darbą, juomi dirba ne 
daugiau, kaip 7 valandas į 
dieną ir 6 dienas į savaitę. 
Reiškia, Sovietų Sąjungoj gy
vuliai yra geriau pagerbiami,1 
negu A. Jungtinėse Valstijo- * 
se darbininkai. Nemanau, kad į 
čia reikia prirodymų, kurie ■ 
dirbate fabrikuose, tie gerai Į 
žinote išnaudojimo sistemą.

Todėl mes turime mokytis 
marksizmo-leninizmo. Privalo- Į 
me išmokti, kaip pravesti j įsa-1 
vo šalies gyvenime už apgyni
mą Rusijos laimėjimų, už Chi- 
nijos Sovietų laimėjimą, už su- 
vięnytą dirbančiosios liaudies 
frontą ir visuotiną revoliucinio [ 
proletariato pergalę!

Pacific. I
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DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI 
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

M

u# ■
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PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ

solų

I*

.$3

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIČIŪTfe 
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE .

928 E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa«
’A f

Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-lją vai. vakare

1
41

0

3

J 
' X

tai mūsų pareiga, vyrai,1 Rusijos generalis streikas, ^as galėjo ir mokėjo: 
paverst jį pilietiniu karu pi ieš kuris įvyko rudeniop. Trauki- j užrubežį, kas į girią, kas į ko- 
--------- m I niai sustojo gelžkeliu vaikš-|W durpinyčių pelkes, kas į

j čioję. Karetkos plentu neva-i šieno bei šiaudų kupetą, kas 
, žinėja, nebarška. Daug kas J silkių bačką. Moterys kelis 

V 1 ii v‘ N L,. i iš kaimiečių darbininkų nega-1 išgelbėjo pakavotus silkių bač- 
VdlStlCClU PleapyKa^.a liejo sau įsivaizdinti, suprasti j k°se ir išsiuntė į užsienį.

Smetonai kas tuo kart įvyko, kaip. Kas 1905 metais įvyko, savo
j darbininkai galėjo turėti tokią 3kim neteko matyti, ja.u buvau 

PERELAZŲ KAIMAS (Jo- drąsą sustabdyti traukinius ir i kitoj dalyj pasaulio ir žinias 
navos rajonas).—Sąryšyj su išeiti į streiką prieš visagalį. skaičiau tik iš laikraščių.

• metų sukaktuvėm carą. r>“ :1~" K x
už jo;

Bet pra
sidėjus tai pamaldai, visi val- 
tiečiai išėjo iš bažnyčios, saky
dami, kad už tokį akyplėšą, 
kaip Smetona, kuris atima pa
skutinę karvę ir didina valstie
čių vargą, nesimels. Vardas 
Smetona per tą pamaldą žmo
nių tarpe pasiliko, kaip plėši
ko ir budelio. Pasibaigus pa
maldai, popas norėjo surinkt 
mokyklinio amžiaus vaikus ir 
sudainuot su jais fašistų him
ną ir kitokias fašistų dainas, 
bet tėvai baisiai suprotestavo. 
Toj pačioj dienoj buvo iška
binti du plakatai su obalsiais: 
“šalin skerdytojas Smetona!”/ 
“Tegyvuoja darbo žmonių ga-1 retežius" nuo savo, sprando. !
lybė ir vienybė!” { Didžiausia minia darbiniu-j ,

žorž. ; kų įr visokio luomo žmonių Į 
. . . - - _ _ ___ 1“

savąją buržuaziją.
Paukštis.

------------------7 --- ▼ VU 
kartu protestuokim, praveskim ! Smetonos 60 i 
pasitarimų ir vieningai reika- popas darė pamaldą 
laukim mažiausiai 4 dienas ' sveikatą ir veikimą, 
darbo per savaitę ir didesnės 
pašalpos ligoniams.

K—D.

“Garbė” Smetonai
Rugsėjo 8 d. vakare, kada 

fašistai šventė Smetonos 60 
metų sukaktuves, keli revoliu
ciniai jaunuoliai išleido šunelį, 
apvyniotą skarele, kuriame bu
vo nupaišytas hakenkroic su 

J užrašu “Antanas Smetona.” 
i šuo, kaip tyčia Smetonai, pa- 
T sirinko vietą Prezidento gatvėj 

ir atsigulė. Aplink jį susirinko 
daug žmonių ir tuo pasilinks-1 
mino, šuo taip . gulėjo kiek 
laiko, iki keli žvalgybininkai jį 
“areštavo.” ’

£

Lupa Iš Darbininkių Kailį
“Kauno Audinių” adminis

tracija verčia darbininkes au
kot Vaitkaus skridimui iš Am
erikos į Lietuvą. Administra
cija norėjo išskaityt iš uždar- 

į bio, bet darbininkės nesutiko, 
tada joms buvo pasiūlyta au- 

S kot “laisvai.” Darbininkės, 
bijodamos administracijos, -au
kavo po 3 ir net po 5 litus 
(Daugiau dienos uždarbio). 
Kai viena darbininkė norėjo 
duot 50 centų, tai ją adminis
tracija ėmė visaip koliot ir 
vertė duot 1 litą. Vis gi dau
gelis susipratusių darbininkių

Po ilgų-ir aštrių kovų, šian-
Atmenu, kaip šiandien. Kai-! d*en Sovietų Sąjunga, ^naujas 

miežiai traukė, kaip į kokį: Pasaulis, laisvai apvaikščioja 
“atpuską” į Vilkaviškį: vieni i metų revoliucijos laimėji- 
pažiūrėti, kiti prisidėti prie'mus su didžiausiom iškilmėm 
revoliucinio judėjimo. Revo-I'r Pasididžiavimu. Nėra pa- 
liucijos obalsiai žaibo greitumu šaulyje tokios viespatystes, 
pasklido po visa kraštą, po turl galėtų susilyginti su dar- 
nežinomus ir nejudomus vi-; bminkų tėvyne! Į taip trum- 
suomenės slupgsnius. .f'?.la!^ sali atstatė >r mdus-

Miestelėnai-miesto darbiniu-isbudavojo iki lygmalos 
kai rinkosi į vidų. Rinkosi, j •
kur raudonos vėliavos plėvė-j y'v £ "Y "1 ♦ ♦ J |Įtraukimo į Darbiu 
b i n i n k u s į kovą, s u k i 11 i [ 
prieš carą, prieš jo generolus,!
prieš visą carizmo išnaudoji- Į 
mo sistemą, pasiliuosuoti iš po : 
retežių jungo, sukilti ir trenkti;

Daugiau Moterų 
Darbininkių

Kaip sau norit, draugai, 
---------  [susirinkus klausosi kalbėtojų, i daugelyj vietų darbas tarpe 

P * ’Izbin N R 1 ’ I V | Tarpe minios maišosi žandarų,1 moterų darbininkių pas mus 1 aSipiKtinę ne balsiu ir Kaz- zemskių, abieščikų, kareivių ir yra apleistas, kažin kaip jis 
lausku, Bet Fašistų Valdžia į oficierių. Daugeliui -kaimie- j tapo “pamirštas.” Nesakau, 

,------------------------------ I čių buvo per sunku suprasti/kad taip yra visur. Ne! Dau-
AKMENĖ (Mažeikių aps-tik galvą kasosi ir nežino ką i gely j vietų draugės veikia 

kritys).—Kadangi toj apielin-1 kalba. Jiem atrodė baisiau, [smarkiai ir jos nepamiršta to 
kėj siaučia Balsys su/Kazlaus-'negu didžiausia perkūnija.;uždavinio, kad reikalinga į 
ku, tai buvo šaukiama seniu-' Raudonos vėliavos plevėsuoja, i mūsų judėjimą įtraukti dau- 
nų sueigos pagelbėjimui su-1 trys keturi kalbėtojai kalba,’giau moterų darbininkių. Bet 
gauti plėšikų. Kad jie plėšiama, o caro žandarai, zemskiai; drąsiai galima tvirtinti, kad di- 
4-i 4-1, vTin rrn noiiin AL- !_______ • _ 1  1 ’ ___ 2 • — — ' .rinmm Iznlnnnn čia zl a vho otik turtinguosius, tai visos Ak- i ramiai vaikšto bei stovi ir nė 
menės seniūnijos valstiečiai vieno neareštuoja.
atsisakė pagelbėti, o Medem- 
rodės seniūnijos sueigoj neku- 
rie valstiečiai labai smarkiai 
plūdo dabartinę fašistų val
džią.

Leonas.
' (“Tiesa”)

Mano tėvas sako: “Vaike, 
cūdauna diena! žiūrėk, žiū
rėk! Cicilikas priėjęs prie 
zemskio kirto per galvą—sa
ko : ‘Durak, snimai svoju šap- 
ku!’ (kvaily, nusiimk kepurę), 
‘girdi, kad revoliucionieriai' re-

;džiumoj kolonijų šis darbas 
yra apgailėtinai silpnas.

Sutiksime ir su tuo, kad mū
sų “Darbininkių Moterų Sky
riai,” tiek “Laisvėje,” tiek 
“Vilnyje” yra perdaug sausi ir 
skysti. Be abejo, tai atspindys 
to, kad mūsų visas darbas tar
pe moterų darbininkių nėra

KAVALIAUSKAITE

užtenkamoj aukštumoj pasta
tytas.

Ši padėtis reikalinga taisyti 
ir tą daryti privalome greitai. I 
Visųpirmiausiai, turime tas' 
drauges, kurios yra mūsų or- ! 
ganizacijose, labiau aktyvizuo- i 
ti. Tas ypačiai paliečia Ame- į 
rikos Lietuvių Darbininkų i 
Literatūros Draugiją, kurioje i 
randasi didelis nuošimtis dar- j 
bininkių. Kaip tą pradėti? Pir_ 
miausiai turėtum susirūpinti, 
kad kuodaugiau draugių mote
rų įeitų į mūsų aktyvą, į kuo
pų valdybas, į apskričių komi
tetus.

Gruodžio mėnesį įvyks AL-1 
DLD’(ir LDS) kuopų susirin
kimai, kuriuose' bus renkamos

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS 
Dainuos revoliucijines dainas.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO
Garsi kaipo dainininkę, iš Brooklyn, N. Y.
A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS

Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.
MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS

Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja
MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS 

Puikiai pasižymėjusi dainininkė
RUSSELL O. DREGER

Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko
A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS

Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, 

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS 

Skambins piano duetus.
K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIŪTĖ, Dainininkė

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
M. GAILIŪTĖ, šokikė 

Ji bus naujienybė šiame parengime



SKAITYK LAISVE
i IR KITIEMS UŽRAŠYK

mas bus 20 centų ypatai. Vieta— 
Lietuvių Salė, 6835 Superior Ave.

Komitetas.
(274-275)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kuopa rengia BUNCO 

PARTY subatos vakare, gruodžio 1 
d. Lietuvių Darbininkų svetainėje, 

' 920 E. 79th St. Pradžia 7 vai. Bus I 1 _ y*  i • * • • •   _

PITTSBURGH© IR AP1ELINKES ŽINIOS
31.50Viso

Įplaukos Rugsėjo Mėnesio

buvo daroma nusiskundimų, 
kad “Šviesoj” telpa per mažai 
teoretinių raštų, perdaug len
gvos literatūros. Konferencija 
vienbalsiai užgyrė leidimų 
“šviesos,” su pageidavimu,

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rangia Kard Party ir 

šokius penktadienj, lapkričio Nov. 
23. Išlošusiems bus duodamos dova
nos. Gera orchestra šokiams. Atei
kit praleist smagiai laiką. Šioje Kard 
Party. Prasidės 7:30 valandą. Įėji-

Drg. Mizara ragino draugus ! Rugpj.^6 d 
daugiau rūpintis “Laisves” va
jum. Tiesa, iki šiol mes labai 
mažai ką darėme, nors dauge
lis draugų laiko turi užtenka
mai. Dabar turėsime sukrusti.

[., Rockville, Conn., per
A. Cheiką 1.00

Rugpj. 6 d., Hillside, N. J., per
A. Zuparko .50

7.00per G. Jamison

Delegatas.

So. Boston, Mass

Butkaus mėn.

Luksneniškis.

Lieka

gatų.

ATSKAITA
spaudos praplėtimas ir tvirti-i ky to j aš pranešė, kad lapkričio)

. z-xz-x 1 i t-r T" » • _ j "n /r___• J? *____1— M !

I . 1 i 11 -1 D BiBUiliv UUO1V1V1UJ11HU Aiviiu-labai;beje, sakys prakalbelę d. Bai-;teto, už^Liepos, Rugpjūčio ir Rugsė-

8.40
i turn, iki čia randasi d. Mizara. I Liepos 30 d., Brooklyn, N. Y., per

’ ,lr<r T nvano IT10.00drg. Levaną

s visą turtą rezultatą tur apsk. iš bu
tą syk bus vusįos dviejų savaičių jaunuo- 

Mat, kui jįy mokyklėlės. Nors neilgą

Lietuvių Darbininkų Dienraščio “Laisvės” Naudai Puikus

n

Amerikos Liet. Organizacijų Priešfa- 
šistinio Susivienijimo Centro, Komi-

koncertų. 
tarp visų 
tarptautinį 
neprietelių

sarę) pa- 
Bet varna 
“prosperi-

pa- 
ne-

Ar Jau Turite Bankieto 
Bilietus?

jo Mėn., 1934 Metų
Įplaukos Liepos Mėnesio

Liepos 2 d., Minersville, Pa., 
per K. Rušinskienę

Sekr. J.
Ižd. S. Sasna.

Sutrauka
Viso įplaukų per tris 
Balansas birželio mėn.

Viso
Rugjūčio ir rugsėjo men. išlaidų ne

buvo.

: Nepagavo “Prosperity”

Viso $18.40
Įplaukos Rugpjūčio Mėnesio

Rugpj. 2 d., Brooklyn, N. Y., per
A. Kairiūtę 13.00

Rugpj. 2 d., Great Neck, N. Y., 
per A. Lideikienę 10.00

Rugpj. 2 d., Brooklyn, N. Y., per 
“Laisvę’’ 7.00

tų tokių parazitų ir apgavikų, t ir

kad daugiau būtų teoretinių Aš manau, kad mes galėtum Rugs. 15 d., Livingston, N. J 
raštų. 'pralenkti visas kitas kolonijas

Tai tiek galima pasakyti a-'su gavimu naujų “L.” skaityto-’ 
pie ALDLD 6-to Apsk. konfe-'jų, bet kad draugai labai su- 
renciją.

Viso įplaukų per 3 mėn. $56.90 j
Išlaidos Liepos Mėnesio .

Liepos 26 d., delegacijai į mote
rų prieškarinį-priešfašistinį 
kongresą Paryžiuje 10.00

Liepos 30 d., Nacionaliam Komite
tui Gelbėjimui Kankinių Vo
kietijos Fašizmo

gal visai ne) tą Karolio Mark- sto tikietus įsigyti, kad būtų • 
so ir Engelso veikalą. Tiktai' užtikrinti su vieta. Be; to, tas ( 

(keli iš draugų, lankančių mo- i padės rengėjams, nes jie žinos į 
Ikyklą, yra jį seniau studijavę ' maždaug kiek valgių gaminti. Į 
i Todėl dabar, lankant šią mo-!

Sykiu 
Išlaidų

ižde --------------kite
270.20 (■ 

Weiss.

Komitetas. !
(274-275) 1

. Jei ir’kad bolševikai viską atima.
Tai ir neišmanėliai, bijo, kad 

bolševikai tų supuvusių skar
malų neatimtų. Dar jie tikisi 
gerų laikų. Komunistai sako 
ir sakys, kad mes negausime 
geruoju gerų laikų nuo kapita
listų. Mes turim patys pasi
daryt gerus laikus, turim or-

Tūkstantis Dalyvavo Keturių —be J0kilJ ,uždanfaIis m .ir , uždengia, tai sena lovos paklo-1 ailtŲ Koncerte ’ de arba laikraščių popiera. 
---------  j Viduje seniau buvo gasas, 

Lapkričio 11 buvo sureng-i elektra, telefonas. Dabar jau 
tas koncertas lietuvių, rusų, i retas darbininkas tą patogumą 
ukrainų ir lenkų darbininkų, turi. Jau tik kerosininės lem- 
organizacijų minėjimui Rusijos; putės šviečia, kaip vilko akys, 
revoliucijos 17 metų sukaktu- Pradėtų ir balanas skaldyti,
vių. Nors oras pasitaikė labai; kaip 50 metų atgal skaldė Lie- • ganizuotis po raudona Komu- 
bjaurus, visą laiką sniegu drė- tavoj, bet čia darbininkai ne-'nistų Partijos vėliava, turim vi- 
bė, tačiaus publikos visas tūks- turi iš ko. Kad turėtų me- si dirbti su teisingais komunis- 
tantis susirinko—pilna Liet. Pi- džiagos, tai ir vyžas pradėtų tais, o ne klausyti kunigų ir ki-

pinti.
Toji Amerika aukso šalis,: kaip Pruseikos, 

magazinai užversti visokiomis | Kompanijos, 
gerybėmis, o mes, darbininkai, 
pasiekėm 50 metų atgal buvu- - -----

’X1"“ T=F£ S ’ Philadelphia Žinios 
sunkiausius darbus, o dabar, ’ 
kaip jau seni ir sveikatą ka-

■ pitalistai mums iščiulpė, 
mus išgrūdo iš kasyklų 
dirbtuvių, ir pasikarkit!

liečiu Kliubo svetainė, kad net 
apačioj kėdžių pritrūko.

Ir neapvilta buvo publika. 
Muzikalė programa buvo tik
rai puiki. Buvo dainininkų,' 
šokikų, smuikininkų, armonis- 
tų, kanklininkų. Programa i 
pradėta dar prieš 8 vai. ir ’tę
sėsi iki 11 vai. Lietuviai jau-į 
nuoliai irgi gražiai pasirodė, i 
Jaunuolių kvartetas—Bogužiti
kas, Eddie Norkiukas, Kailiu
kas ir Art Norkiukas—sudai
navo dvi darbininkiškas dai
nas, kurios visiems patiko. El
sie ir Art Norkiuko duetas gra
žiai išėjo. Stygų trio—Elsie 
Norkiute, Helen Kairiutė i. . 
viena ukrainietė — gražiai 
skambino ir dainavo. Ypatin
gai buvo visus jaudinanti dai-; 
na : 
Not 
mos 
Elsie 
navo 
tingai rusiška 
geriausia patiko, mat, veik vi-: 
sa publika ją suprato. 1------
ačiū d. Skulevičiui ir visiems, 
kurie pildė programą be jokio.vietų šalyje, 
atlyginimo. ! C '

Kalbėtojai buvo anglų, rusų, į uigą laiko tokias žinias. Viso- 
ukrainų ir lenkų kalbose. Bu-įkių tikybų kunigija siūlo savo reikale 

’ » • i • i • 1 11 -J • 1 i G', n vi n rv VAllm vai -v* It* 4*1 rl nil

itingę. Išsijudinkim, draugai. 
Sarmata mums.

Dar Apie Bankietą
Nors jau kiti draugai yra 

rašę apie būsimą “Laisvės” 
i bankietą, bet aš manau, kad 
! nebus bloga, jei dar ir aš pa-

Mano 1
(jis

Biskelis Iš Mokyklos
Vadovaujant d. R. Mizarai, 'rašysiu kelis žodžius, 

mūsų mokykla, kurią dabar manymu, šis bankietas 
■turime kiekvieną ketvirtadie-, bus gruodžio 1 d.) turės būti 
nio vakarą, eina pasekmingai, didžiausias. Aš bijau, kad ne- 
Lavinamės iš “Komunistų Ma- būtų permaža svetainė, nors 
nifesto.” Daugelis iš darbiniu- rengėjai pasamdė abi Lietuvių 
kų, kurie lanko mokyklą, iki svetaines tam tikslui. Draugai 
šiol mažai buvo skaitę (o kiti ypač iš kolonijų turėtų išauk-*

CLEVELAND, OHIO
Menkeliuniutes Koncertas 9 Dienų 

Gruodžio
Lyros Choras rengia antrų mūs

20.00 j lietuvišką koncertą. Mes, lyriečiai, 
------- parodysime jums visiems, kad mes 

$30.00 ' galime atlikti savo veikalus puikiau, 
■ ne kaip kitos tautos. Konstancija 
| Menkeliuniutė, jūs žinote, yra geriau- 
: šia lietuvių dainininkė, šiame kon- 
i certe mes lyriečiai, turėsime lyriečių 
i vyrų chorą, vyru ir merginų duetų 

56.90 jr kvartetų ir mūsų choras dainuos 
243.30 daug gražių ir naujų dainų. Įėjimas 
-------  bus 35 c. ypatai. Koncertas prasidės 
300.20 lygiai 5:30 valandą. Vieta—Lietuvių 

30.00 Salė, 6835 Superior Ave. Neužmirš- 
būti šiame koncerte.

Komitetas.
(274-275)

. i ALDLD 6-to Apsk. Konferen- 
bei CD°S Tarimai ir Įspūdžiai

i ALDLD 6-to .Apsk. konfe-
Jei bedarbiu išsikapstė kur rencija buvo spalio 28 d. De- j Ryklą, ir klausant atydžiai mo- 

legatų dalyvavo nuo 9 kuopų lytojo dėstymų, dai’osi nepa- 
26; 4 kuopos nepiisiuntė dele- prasįai svarbu ir įdomu. Kai 
£’atų. ... I kurie draugai kaltina save, ko-

Pirmoj vietoj tenka pasaky-į ^eĮ jįe pjrmįau neskaitė to vei 
ti, kad konferencija buvo daug I Tiek daug svarbių dar- 
skirtingesnė nuo pirmiau bu-, pįninkams dalykų ten yra. 
vusių. Viena, konferencijoj bu- j

kui, apsigrįžę, pasiima gel’ton-'vo diskusuojama, svarbiausia,! Pereitą ketvirtadienį d. mo-1 
Scottsboro Boys Shall j !apį išsako : 
Die”. Visiems progra-J 
dalyviams akompanavo . žmones šaudyti.
Norkiutė. ‘
d. J. Skulevičius. 

daina

kokiam griovyj skylę pasi
slėpti nuo lietaus, tai kapita
listai. pamatę, užsiundo poli
cija ir tie, kaip gončai, išvai- 

įr ko, išgriauna, arba apipila ke- 
i rosimi ir sudegina tas būdas ir 

paskutinius skudurus. O pas-

Koncertinė programa taipgi1 ■ 
surinkta labai puiki. Orkestrą,; 
girdėjau, paimta viena iš ge
riausių. Jaunimas galės per 
vakarą šokti, kiek ’tik norės.

Mokinys*

: “žiūrėkit, kas da
rosi! Rusijos bolševikai baigia 

Mat, jie ap- 
Puikiai dai-svaigę “patriotizmu.” Kada 

Ypa-ijie čia našauja darbininkus, 
visiems , kaip tai Detroite, Minneapo- 

■ lyje, ar kur kitur, tai kapita- 
Labai Mstai savo laikraščiuose para

šo, kad tas viskas atsitiko So-

nimas organizacijos. Diskusi-|22 d. “Komunistų Manifestą 
jose dalyvavo gana daug dele-j turime užbaigti. Tą vakarą, 
gatų. Pirmiau būdavo J . _ \ , (
daug laiko sueikvojame apkal- i čienė. Ką mes kitą imsime stu-j 
bėjimui parengimų sėkmingu- ’ dijuoti, nežinau. Būtų gerai, 
mo ir 1.1. Tas parodo, kad AL- į kad dar vieną katrą Markso 
DLD 6-tas Apsk. įeina į tinka-!arba Lenino knygą studijuo- 
mesnio veikimo vagą. !

Laike mandatų peržiūrėji- 
O Grigaitis, tai už gryną pi- mo Reikauskas ir Senkevi

čius pasakė po trumpą prakal- 
■ organizacijos L 

mūsų spaudos.
Apsk. sek. išdavė raportą iš 

_______ ________  Trumpai 
buvo pažymėta, kas buvo at
likta, ir kas buvo neatlikta. 
Svarbiausią buvo pabiūežta

vo ir lietuvis kalbėtojas, bet parapijonams nusipirkti dan- 
kadangi buvo vėlus laikas, tai guj karalystę ir po smert link- __________ _
jis nekalbėjo. Aukų surinkta smai gyvent. O Chicagos 1 i- komiteto darbuotės. 
$1*J,55, delei darbininkų rei- jušėlis visgi nori būt už kū
kaly. Nuo įžangos taipgi liks nigus gudresnis, jis sako be
klyk pelno. 

'Daugiau tokių 
Daugiau vienybės 
tautu. Auklėkim 
veikimą prieš savo 
kapitalizmą. 

Vienas iš Komiteto.

Beje, pereitą ketvirtadienį 
d. Barčius sakė prakalbėlę a- 
pie buvusį visuotiną tekstilie- 

ir’ čių streiką. Jis gali kalbėti, nes 
’ moka dalykus gražiai persta
tyti ir turi iškalbą, tiktai gaila, 
kad d. Barčius mažai kada i- 
masi už to darbo.

į lošimas Bunco, laimėtojai gaus do- 
STATEN ISLAND, N. Y. ;vanas, po tam bus šokiai iki vėlu-

'• mos. Kurie dar neesate matę tą lo- 
Ketverge, 22 lapkričio (Nov.) Svea Šimą, ateikite nors pasižiūrėti, o čia 

Hali, 789 Post Ave., West Brighton, ' bus kas pamokins; tik ateikite anks- 
Staten Is. bus išduotas raportas apie ; čiau kad liktu daugiau laiko pasi- 
maršuūtojus j Albanį ir kaip jie buvo 1 gokti. Bus užkandžiu ir t.t. Įžanga 
brutali^kai policijos užpulti. Kalbės tik 15c. Pelnas skiriamas Komunistu 
John Kryzak ir Richard Sullivan. I Partijos vietinei organizacijai.

: Visi darbininkai ir darbininkės priva- I visus užkviečia Komisija,
lo dalyvauti ir išgirsti šių draugų 1 
raportus,-

Relief Workers Union.
(274-275)

WORCESTER, MASS.
' Vaikų Žiburėlio draugijėlės mokyk
la atsidarys penktadienį, 23 lapkri
čio, 7 Vai. vakare, 29 Endicott St. 
Lietuvių svetainėje. Bus mokinanti, į 
lietuviškai skaityt ir rašyt. Mokyto
jas bus J. Kizys; nedėlioms 9 vai. ry
to bus mokinami dainuot; mokytoja 
bus K. Vaiteliutė. Prašome visų tė
vų, kurie turite vaikų leisti juos j 
mokyklėlę. Šis mokslas bus naudin
gas nevien tik jiems, bet ir jums at- l 
neš naudą linksmumą, kaip pamaty
site, kad jūs vaikučiai gražiai moki
nasi būt ateinančiais artistais arba 
rašėjais.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE SE1MYNINJ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite: Štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

dąrbiams, kad jie sudėtų tiek 
pinigų, o jis .atpirks visą turtą; 
nuo kapitalistų ir 1 
tikras socializmas, 
žmogus, tai ir galva!

Kaip ponas Rooseveltas 
naikino sausąjį įstatymą, 
kurie labai nusidžiaugė ir grie
bėsi į saliūno biznį. Daug ir 
lietuvių pastojo saliunčikais ir 
manė labai praturtėti, ale ne- 
kurie jau apsidžiaugė. Jau vi
duje saliūno nenori stovėt, bet 
išeina ant šaligatvio ir žiūri, 
kur tie kostumeriai, kad ne
ateina. Tai dabar sumanė 
“pares” kelti. Pasamdo muzi- 
kantus ir ūžia per naktį. Bet i p^TaA^ja^'revo-
’rgu,?e , ,®USIrfn a'liuciniam judėjime.publika. “Halloween vakarą j |
einu pro vieną lietuvišką tau-1 Praeitų metų konferencijos, 
tietį. Girdžiu muzikos balsą.1 tarimas nebuvo išpildytas, i 
manau: pažiūrėsiu. Ogi žiū-!nors komitetas dėjo visas pa-i 
rau, kad tik pats saliunčikas' stangas įgyvendinti, tai vajus 
su savo prisiega šoka. į del gavimo naujų narių. Veik

v., . visos kuopos nieko tame nevei-Pas viena sahuncika . buvo i. _ 
“parė” ir buvo sukviesta i ‘ * 
“šventos panelės” vaikeliai. 
Tai buvo subatos vakaras. Pa
miršo pažiūrėt į “dziegorių” ir 
gal būtų baliavoję iki nedė
lios rytui. Aje subėgo aniolai 
sargai, su 'ąžuolinėm žvakėm, 

što-^r i “kalabūzę” apie
130 “šv. Marijos dukrelių.” O 
čia nedėlios rytas. Kunigis 
su vargonininku ątėjo į “šv.

lBet bažnyčią” laikyt mišių, bet 
Marijos vaikelių nėra, ir nėra 
kam prie vargonų dainuot. O 
Marijos vaikeliai ir dukrelės 
už grotų ilsisi.

Pasižiūrėjus į jaunimą, ku- 
į rie nedirba, tik pažvelgus į jų 

drabužius ir apsiavimą, net 
širdį skauda. Alkūnės išlindę, 

i Kelinės netoli kelių išbriz- 
;gę. Eatai jau nepanašūs į 
batus, kaip lietuviškos vyžos. 

Kur keli metai atgal stubos, Tai galima suprasti, kaip jie 
iš lauko buvo gražiai malia-'ir maitinasi. Tarp 18 ir 25 
votos, buvo languose gražios' metų, pats linksmiausias am- 
firankos ir užlaidos (blinds)—) žius, o dKbar turi didžiausį 
dabar riogso, kaip po kokios' skurdą.
revoliucijos: be langų, be du-Į Pakalbini, kad ateitų į bol- 
rų, be “stepsų.” Nekurtose, ševikų prakalbas, tai nekurie 
kur bedarbiai arba mažai dir- prižada, o yra tokių, kad bijo, 
bantieji gyvena, tuojau matosi Mat, jiem kunigai įpasakojo,

Darbai nė biskį negerėja, 
alė dar eina blogyn. Iš neku- 

dirbtuvių atleido* darbinin- 
ir pasakė užveizda, kad, 

gal, po naujų metų pašauks 
prie darbo. Mat, ponas Hoo- 
veris sakė: “Gerlaikis tik už 
kampo.” Bet nepasakė už 
kurio kampo. Na, tai ponas 
Rooseveltas sakė, kad jis tuoj 
pasigaus tą prakeiktą “prospe- 

. rity” ir pasirodys, kad jis 
“smart” vyras. Bet ir jo pa
žadą margis nusinešė. Tai po
nas Rooseveltas pagimdė mė
lyną varną ir mislijo, kad su 
varna tuojau (for 
gaus “prosperity.” 
jau kojas krato, o 
ty” nei negirdėt.

.Ponas Rooseveltas dar su
manė padaryt gero alaus iri 
arielkos. Jis manė, kad “pros- į“ 
perity” prisilaks to gero “L„ 
fo” ir. nuvirs kur ant šalygat- 
vio, o policmanas, radęs, įsi-.

' mes į “beskę” ir girtą pris
tatys ponui Rooseveltui.
visi išradimai nuėjo niekais. 

. Mėlyna varna jau nusišėrė ir 
vargiai išliks gyva per šią žie
mą : bijosi šalčio, kaip Grigai
čio Lituanica.'" Aš manau, kad 
mėlyna varna ir Lituanica 
vieną duobę bus palaidotos.

Pasidairius Po Miestą

laiką buvo mokyklėlė, bet pa
sekmes davė geras. Reading

I kp. mokiniai Misevičiai, sugrį- 
š žę iš mokyklos, suorganizavo į 
■ Pottstown, Pa., Komunistu !

. IPartijos branduolį. Phila. M. i 
Šolomskas suorganizavo Jaunų 
Komunistų Lygą, Frankford 
dalyje, iš 12 narių. Abi Šolom- 
sko seserys įstojo į Jaunų Ko- 

imunistų Lygą. Tai yra vienas 
iš didelių ir svarbių darbų at- 

I likta mūsų jaunuolių. Kiti jau- 
|nuoliai taipgi darbuojasi revo-

i Kuopų raportai buvo trum- i 
pi. Juose atžymėta, kiek kuri1 
kuopa dalyvavo tarptautiniam 
veikioje, kiek pinigiškai prisi
dėjo. Raportai buvo geri. Bet 
raportuose, stokavo atžymėji- 
mo, kįek kuri ,kuopa prisidėjo 
prie streikų, ypatingai audėjų 
ir kitų. Tas rodo, kad mes dar 
neįsitraukiame į tiesioginę kas
dieninę darbininkų kovą., AL- 
DLD 30 k p. darė tiesioginį 
bandymą pagelbėti darbinin
kams organizuotis į uniją (lai
ke audėjų streiko. (Apie tai 
reikės atskirai parašyti.)

Jau rašiau apie konferenci
jos padarytus svarbesnius tark 
mūs. Konferencija nutarė dėti 
visas pastangas, kad sumobili
zavus kuo daugiausia vajinin- 
kų del gavimo naujų skaitytojų 
“Laisvei” ir “Vilniai.” Taipgi 
nutarta turėti po raudoną ne- 
dėldienį laike dienraščių ir or
ganizacijos vajaus.

Nutarta įsteigti jaunuolių 
mokyklą bent mėnesiui laiko 
sekančiais metais.

Gana ilgai buvo diskusuota 
apie telpamus raštus “šviesoj,”-:

BANKIETAS IR ŠOKIAI
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DR-JOS 7-TAS APSKR.

Šeštadienį (Sukatoj), 1 d. Gruodžio (Dec.), 1934

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
I KAMPAS SILVER IR E GATVIŲ, SO. BOSTON, MASS 

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARE

Gerbiamieji: Šis bankie- 
tas ir šokiai, o taipgi ir kon
certas, bus puikiausias tos 
rūšies parengimas iš visų 
buvusių South Bostone.

Bus piukių ir įvairiausių 
valgių.

Koncertinę programos da
lį išpildys jau gerai lietuvių 
tarpe žinomi dainininkai, 
Adelė Mickevičiūtė iš Prov
idence, -R. I.; Ignas Kubi
liūnas, southbostonietis; vie
tinis Merginų Kvartetas ir 
chorvedys Petrikas, daini
ninkas.
šokiams grieš Wdrcesterio 
Orkestrą iki vidurnakties.

Zuzana Naviackienė, kon
tralto, iš So. Boston, Mass., 
Eva Sideriutė, lyriškas so-. 
pranas iš Hudson, Mass., ir 
Aldona Klimiūtė, koloratu- 

' ra sopranas, iš Brooklyn,
Aldona Klimiute

Seserys Marytė ir Pauli
na Kaškevičiūtės, puikiai 
išsilavinusios d a i n i ninkes. 
dainuos duetus.
Įžanga: Į bankietą, koncertą ir 
šokius—85c., bet perkant tikie- 
tą iš anksto—75c; tiktai šo

kiams—40 centų.
Šiame bankiete, koncerte ir šo
kiuose dalyvaus daug publikos 
iš visos Naujosios Anglijos 
miestų ir miestelių. Tai bus 
pirmutinis tokis milžiniškas su
ėjimas lietuvių darbininkų. Pa
imtos abi Lietuvių svetainės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
lietuvius darbininkus dalyvauti 
šiame dienraščio “Laisvės” 
naudai bankiete. Atsilankyda
mi, jūs netiktai paremsite savo 
reikalus ginantį dienraštį, bet 

. podraug ir smagiai pasilinks
minsite, o taipgi skaniai paval- 
gysite.

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

Kviečia Rengėjai.
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“Priekalo” Reikale fcsolin' Vėl Būsiąs
- - - - - Hitlerio Draugas

| galima šiaip taip sudaryti.
I! Kuomet' mes ' esame apsi- 
j draudę savo gyvybę, tai tuo-
Į: met mums nėra tokia baisi pa- 
? dėtis nelaimei ištikus, nes tuo- 
l i met šeimynoj yra geresnė nuo-
’ 'taika, negu kad mes nesame jams 

'vl:ai savo gyvybės apdrau-
Į dę. O nelaimių šiandien visur yę sąskaitą ir paraginimą at- 
I Pilna. Išėjai iš stubos į gatvę ^skaitykite už “]

Keljos dienos tam atgal ga-j ROMA.—Kada hitlerinin- 
vau laišką ir pluokštą nuora-ikai per sukilimą Austrijoj 
šų nuo pasiųstų bilų platinto- užmušė jos ministerį pirmi- 

ir . prenumeruoto jams ninką Dollfussą, tai Musso- 
“Priekalo.” mIš APLA 3-čios Kuopos Vei- 'kad nau.jv narių Kalima Kautl’ APLA Yra Pigiausia Organi- visišk 

t • • a m i u • bet tik jų niekas nejieško, ne-j •• v y,kimo ir APLA Vajaus ka,bina s;oti j apla. Man Pa- zacija uz Visas Kitas
Carnegie, Pa. — Dar pirma j atarus su draugais Stiielčiu-j j^as ]jegįa apdraudos sky- ir tu nežinai ar sugrįši sveikas 

prasidėjimo APLA vajaus už nais ir nuvy^Vsvpas draugus.tai į APLA jaunuolis bei ir gyvas, ar ne? šiandien yraigiųskite sekamu antrašu: Geo.!. . 
gavimą naujų narių į APLA,! Padubonį ir Nacajienę, susita- jaunuolė gali prigulėti ant j šimtai tūkstančių nelaimingų Kuraitis 46 Ten Eyck Street, l-Ū’ 
3 kuopa, laikytame savo susi-pTme v's* sushinkti spalio 27 L____ _ _ - - ....... . . . Ty
rinkime rugpj. 5 d., nutarė jo- dieną, kur bus verbuojami ($150) už 23c., 
kio įstojimo į kuopą neimti, nauR nariai į APLA. Tuo tiktai 36c. 
tiktai tą dalį, ką reikia siųsti j klausimu parašiau laišką drg. meįų amžiaus, 
į Centrą, žinoma, su ta išlyga.; Savukaitienei, bet nuo jos pakalbinti savo 
kad naujas narys turi pats už 
daktarą užsimokėti. Rugsėjo 
mėn. susirinkime J. Gatavec
kas prirašė vieną naują narį, dieną nieko negalima nuveikti, 
Spalio mėn. susirinkime J. Čir-,tiktai prirašiau draugus J. Pa- 

naują dubo’nį ir U. Nacajienę į AP- 
susi- LA ir nusitarėme su draugais 

nc" į Strielčiunais, kad susirinkimas 
turi įvykti pas juos, lapkričio i 

£a“ill, kaip 3:30 vai. po pietų.1 
I Mačiausi su kuopos pirm. d. F.' 
Meškausku. Jis prižadėjo su
šaukti kuopos susirinkimą ir Vieiicl Kciiicidos bui’zuązi- Ičliki ciscių S p 9, U S 'd i niiricis 
sakė, kad bus ir kuopos fin. 
sekr. d. M. Savukaitienė. Lap
kričio 11 d. įvyko kuopos su
sirinkimas. Nors ir neskait-

jokio atsakymo negavau.
Spalio 27 nuvykus man į 

Trevėskyn, pasirodė, kad tą

vinskas prirašė vieną 
narį, bet lapkričio mėn. 
rinkime jau naujų narių

I buvo. Mat, Gataveckas su 
vinsku nepasidarbavo del 
vimo naujų narįų.

Taip ne gerai. Kodėl 
Gataveckas ir čirvinskas 
gauti naujų narių, o kiti nariai 
“negali gauti”? Juk, kaip pa
sirodo, po vieną narį gauti 
yra jau ne taip sunku. Tad Į

tik 
gali

Taigi, draugai, ga-.]įnį karto sugriežė dan- 
z ^ |timis prieš Hitlerį, o Itali- 

Pnekaą. • 'jos fašistų laikraščiai pa- 
padarykite greitai. Pinigus p]iupo plūdimaig prieg Hi.

Louisianos Moratorium
BATON ROUGE, La. —■ 

Valstijos seimas suteikė ga
lią Louisianos bankų komi- 
sionieriui bile kada paskelb
ti moratoriumą, tai yra tam 
tikrą laiką sustabdyt priva
tinių skolų ir nuošimčių mo
kėjimą. Bet nebus jokio 
moratoriumo ant taksų bei 
skolų pačiai valstijai.

jaunuolė gali prigulėti :
šimto penkiasdešimtis dolerių ! atsitikimų, kur 

, o -ant $300 Į darbininkai bei
nuo 18 iki 20 i sužeidžiami ir ne mažai pirma j 

Tad kodėl ne-'laiko sutinka mirtį. Tad visi 
draugus bei mes turime būti apsidraudė į Į 

ZN TA O 1 V» Q C! 5 T 4" t 1 • O’ni'OC f] €1 vhl M1 M Vi Č V O O TAOOollA/Y.. 1' pažįstamus, kad jie prisirašytų 
į APLA.? Įstojimas taip 
dabar labai mažas, nes 
$150.00 tiktai 50 c., o 
$300.00 88c. Kas,reiškia,

pat 
ant 
ant 
kad

ir bedarbė yra didele, bet tuos - , 
kelis centus per mėnesį vistiek I

Dabar Mussolini jau pa
liepė savo spaudai užsičiaup
ti, kas liečia Vokietijos 

pinigus nusiųsti i klausimus. Politikai su- 
adm. Todėl, drau- i pranta, kad Italijos dikta

tai, jūs žinote, “skola ne ro-; torius nori sumegsti politi- 
j na” neužgydys!, reikia atsi- nius draugiškumo ryšius su 
skaityti. Tai ypatingai reikia j Hitleriu, ypač prieš Franci- 
pakartoti draugams detroitie-1 ją. Italijos santikiai SU 
čiams, jie turėtų kreipti d au- Franci j a jau nuo senai yra 
giau domės atsiskaitymui. AL-'1 įtempti.
DLD 52 kuopa senai nemokė-' 
jusi.

“Priekalo” platinimo klausi-1 
mu 1935 metams draugai j 

i maskviečiai išleido atsišauki-i 
mą į mūsų laikraščius. Taigi, ! paskutines kelias die- 
draugai, mūsų organizacijose, į nas Finų fašistų valdžia da

ro ablavas prieš komunistus 
ir kitus fašizmo priešus. 
Suėmė ir drg. Antikaineną, 
Finijos Kom. Partijos Cen
tro Komiteto narį. Lydia i 

___r, „ Rask, nepartijietė fašistų
Priekalo” priešininkė, buvo slapta ka-; 

Įėjime nužudyta; bet virši
ninkai, kaip ir "paprastai, 
paskelbė, būk ją “rado pa
sikorusią.”

daugiausia Brooklyn, N. Y. Išpirkite mo-1
darbininkės ney order.

Mes rengiamės šio mėnesio 
I pabaigoj 

, , . . , ,V1 '“Priekalogeras darbininkiškas pašalpos1 
bei apdraudos organizacijas 
jeigu tiktai gyvenimo sąlygos 
mums leidžia. APLA yra vie
na iš tokių organizacįjų.

J. Gataveckas.
APLA Centro Pirm.,

SOVIETŲ SĄJUNGOS ORO MILŽINAI
Finijoj Slapta Žudo Re
voliucinius Darbininkus'

mu laikraščių koresponden-1 pąnc. irpncrtną tnin kori, _ " . . . , ,. . ... i esą^ įienotas taip, Kad. Jie apart mūsų spaudos platinimo,te, kuri dabartiniu laiku1
lankosi Sovietų Sąjungoje, ■

i momentaliai galį išleisti lai- nepamirškite kelti klausimą
L ......................... platinimo užsienyje leidžiamos

J 1 Jw vuip uvuAii ti. «■* ĮbUUlKHIlclb. i N UI b H Hvbixdll'* 1 ‘ V{'' K'l 1 1 * * Ilk*
dabar turėtų visi nariai pasi- i lingas nariais, bet vistiek jis aprašo apie Sovietų oro mil- j Krastl Dlle KOKloje Kalboje, literatūros, ypatingai “Prieka

narj

spau- 
karas 
ir jie 
kapi-

šiame susirinkime for-įžinus, sakydama, kad čielą;Prie įgulos esą ekspertai re-, °’ 
maliai prisirašė trys nauji na- j 
riai: J. Padubonis, U. Načajie-; . 
nė ir A. Načajutė. Nusitarė i VIlL 
laikyti susirinkimus kiekvieno 
mėn. pirmą nedėldienį. Se
kantis susirinkimas bus pas 
draugus Borniskius. Išrinko 
delegatą į prieš karą ir fašizmą 
konferenciją, kuri įvyks lap
kričio 25 d. Pittsburgh, Pa.

Dabar, įstojus d. J. Padubo- 
niui, kuris yra labai veiklus 
narys, taip pat d. U. Načajie-1 
nei, kuri yra < 
LA. 9 kuopoj, manoma 
jie daug prigelbės d. Savukai-Izino policijos šunų, 
tienei. Draugė Savukaitienė, mas r-1--—-----
yra labai daug dirbusi ir da
bar dirba del APLA, bet nuo
lat dirbti ir dirbt, tai nervai 
pailsta, o ypatingai, kuomet 
ateini į susirinkimą ir nariai 
nelanko susirinkimus. Prie 
tam ji dabar gyvena toliau 
nuo Treveskyn, tad jai nėra 
galima tiek veikti, kiek veikė 
pirmiau. Ant pabaigos, man 
paprašius aukų del T.D.A. au
kojo: U. NaČajienė 30 c., Ig. ( 
Strielčiunas,

Įvyko.
i armiją gali nesti 30 oriai- <ĮaRtoriai francūzų, anglų, 

italų, ispanų, vokiečių, japo- 
Toliau ji sako, kad jai bu-'nų, moldavų, turkų, graikų, 

vus proga skraidyti virš chinų, finų, lenkų ir lietu- 
Maskvos ir jos apielinkių su vįu kalbu.
didžiausiu ir keisčiausiu or-- \ . ..
laivių pasaulyje. Jame tuo i Kuomet kiti milžiniškieji 
laiku buvę 60 pasažierių,! orlaiviai ūžę šone jų, jie ma- 
visi jie buvę didžiosios teat-Ję, kaip staigiai orlaiviuose 
ralinęs iškilmės lankytojai, -atsidarę durys į orlaivio vi- 
Prieš pasikeliajit, orlaivyj dų ir iš jų išščkę kareiviai,

mes turime kreipti 
platinimą “'
skaityti jį atydžiai?

Mūsų laikraščiai

Kodėl 
domę į 
ir patys 
štai kodėl, 
turi savo kalba pertikrinti A-
merikos darbo žmonių klasę, 
kad galėtume perkeisti kapita
listinę sistemą į Sovietų siste
mą. Reiškia, mes ir mūsų spau
da rengia Amerikos darbo 
mases prie revoliucijos. Todėl 
mūsų laikraščiuose daugiau i 
vietos užima organizaciniai ir 
agitatyviški straipsniai (ir taip 

Tr. . . . . . . .. turi būti, mano supratimu),
v Mini-; Kiekvienas orlaivis paleidęs ma^aį būna teorinių ir moksli-

.... orlaivis esąs visiems! žemyn po 50 kareivių, tai- nių straipsnių. Į
žinomas po vardu “Maksim'yra sykiu 1,500 žmonių. Jai! “priekalas” 
Gorkij”, ir jis esąs vyriau-'buvę keisčiausia matyti tokį kamDel 
sias iš 30 kitų tokių pat oro j nepaprastą reginį. Ji bijo- 1

daug veikusi AP! buvę patalpinta dvi karvės,! kurie buvę paimti del para- 
j, manoma, kad į keturios kiaulės ir pusė tu-i siutų . šokimo . praktikos.

Priekalas” ateina iš to pa- 
lio, kur proletari

nės revoliucijos jėgos nuvertė
milžinų, kurie .esą patalpin-, i.Ris, kad gal_kurįam i$ | kapitalistinę sistemą ir įsteigė 
ti Maskvos aerodromo han- kios daugybės gali įvykt ne- Sovietų sistemą, miestų prole-1 

'laimė, bet jos bailė buvus tariato ir valstiečių 
, bevertė, nes visi nusileidę i “Priekale

gare.
' Vėliau buvę suformuoti j anį-emgS saug.įausiai, Lai- 
is tų visų milžinų oro ma-,^e Laro kiekvienas orlaivis 
nevrai. “m-j—™ • ■ -
vedęs kryptį, kiti skridę ap^eiyįų žinoma, šimtas to-

valdžią.1 
rašo draugai, revo

liucijos tvirtų rankų išplėšti iš 
bastilijų, kurie dalyvavo au-

! 8alis paimti jį save 150 kar- dringos revoliucijos bangose.
ičljicuc OV V., i ., . ..’ .v v 7 v~ . C1V±<4 11-, zaiivnicx, OAlllVdO VV-

M. Savukaitienė, įP1® JI sonų,_ynsuj orlaįvjų ?gaH nunešti į

darbuoti ir iki naujų metų 
gauti po vieną naują 
Dar iki šiam laikui kuopos or
ganizatorius, Iz. Dalkus, nėra 
gavęs nei vieno naujo nario, o 
ypatingai lapkričio mėn. susi
rinkime visiškai nedalyvavo. 

' Mano manymu, kuopos org.- į 
sekantį susirinkimą turėtų at
sivesti mažiausia du naujus 
narius. Tad, draugai ir drau
gės, pasistengkim visi pasidar
buoti gerai ir iki naujų metų 
gerai padauginkime savo kuo
pos narių skaičių !

Lapkričio 9 buvo prakalbos 
surengtos per APLA 1-mą Ap
skritį ir APLA 3-čią kuopą. 
Kalbėtojai buvo draugai A. K. 
Sliekienė ir D. F. Lekavičius. 

Draugė A. K. Sliekienė kal
bėjo apie Sovietų Sąjungą. pa- 

r minėjimą 17 metų revoliucijos 
sukaktuvių. Jinai kalbėjo, 
kaip Rusijos darbininkai ir 
valstiečiai buvo labai 
džiami prie caro, paskui 
dar daugiau prispaudė; 
sukilo nuversdami carą,
talistus ir dvarponius ir įsteig
dami darbininkų ir valstiečių _ _ _ ___ ______ ________________________________________________ __
(Sovietų) valdžią. Kaip ho-1 j .padubonis ir F .Meškauskas j*1 apačioje. Motorų ūžimas į piaeg0 užfronti apie 15,000 
vietų darbininkai stato naują • p0 25c.; viso $1.30. Varde , toks baisus buvęs, kad atro-! 
tos šalies industriją ir jų būvis tarptautinio Darbininkų Apsi-|dė tarytum šimtai griausti-1 
eina kas sykis vis geryn ir ge- ■ gynimo> tariu visiems aukoto-! nių butų susivieniję į vieną.' 
ryn. O kapitalistinėse šalyse • jams ačiu už aukas. 
darbininkų būvis su kiekviena 

. diena eina prastyn. Kalbėjo 
apie abelną šios šalies darbi-! ‘
ninkų-kių išnaudojimą. Agita-i Vajaus, 
vo už darbininkišką spaudą, ] - - -
kaip tai: “Laisvę” “Vilnį 
“Daily Workerj”. Agitavo už] 
APLA ir ant pabaigos prisimi
nė apie ALDLD. 

Draugas D. P. Lekavičius 
kalbėjo apie pono Roosevelto 
naują dalybą, padarydamas iš
vadą, ką ta nauja dalyba da-' 
vė kapitalistams, bankieriams1 
ir kitiems darbininkų išnaudo-i 
t/OjHms, o c.—-—-----------

} apart didesnio vargo. 
» VO UZ 
r ti darbininkų spaudą: -----

vę”, “Vilnį”, “Daily Workerj”.riu® 1 
ir kitą darbininkišką literatū- 

( 
APLA 3-čios Kuopos Fin. 

Seku., J. G.

Baigiasi Trys Mėnesiai
_ _ Bet nežinia, ar

a’!jau visi draugai ir < 
ir;’pradėjo dirbti del gavimo nau- 

ijų narių į APLA?
Gal daugumas draugų bei j pilotų ir 

draugių jau yra gavę po kelis;merginos, 
naujus narius, bet nesigarsina, 
o dirba patylomis, tiktai kada 

i prisius į Centrą, tai pasirodys, 
i kaip katras dirbo ?
j Kas liečia mane, tai aš jau ' 

darbininkams nieko, gavau tris naujus narius. Rei-1 
Agita- škia į mėnesį po vieną naują j 

APLA ir kvietė skaity-i narL Dar ne dauS> reikia »'au"1 
Laįs_ i ti mažiausia po du naujus na

] kareivių armiją su visa 
'amunicija ir ginklais.

|AA.Xl£ K7UVUI U VI UA V A V A 1A J y V ACA1U. '

Į Del apsaugojimo ausų, jie,] Vienas Francūzų oro mi- 
|pirm pasikeliant į orą, pata- inisteris, M. Pierre Cot, ku- 
]rč užsikimšti ausis su vata, iris studijavęs Sovietų orlai- 

AP-; . . v. Ivininkystę, pareiškęs: “So-
.... -'I Es% įdomiausia žinoti tas,|vietu 0I^ai s 
draugės kad tas oro milžinas buvęs; - iaus? s . pasaulig

valdomas moters, o apart to ipripažįsta kad ten eina 
buvędartameskvadronelO.į ; las -e ri

31 mechanikas . „ J J J J je.”
Po to ėjęs leidimas su pa

rašiutais gyvulių iš “Mak
sim Gorkio.” Jie darą prak
tiką pristatymui maisto 
izoliuotose nuo civilizacijos

Revoliuciją laimėjo, draugų 
raštai kalba, kaip panaikinti 
arba išvalyti paskutines kapi
talizmo liekanas iš revoliuci
jos užimtos teritorijos. Kalba, 
kaip sutvarkyti šalį ir taip to-

Tie jų raštai reikalinga 
mums skaityti. Mus gali pamo
kinti to, ką jie pergyveno, o 
mes dar gyvename. Reiškia, 
pasimokinkime, kaip prisireng- 
ti prie revoliucijos ir kaip' 
tvarkyti šalį po revoliucijos. I

Priekaliečiai mus amerikie
čius bara už nerašinėjimą į 
“Priekalą” iš mūsų veikimo 
organizacijose ir apie darbi
ninkų abelnas gyvenimo są-( 
lygas. Tai ištikrųjų yra mano 
paties ir kitų draugų didelis 
apsileidimas. į

Geo. Kuraitis. j

Nei vienam orlaivyje ne- 
įsiradę jokio mažiausio ka
riško pabūklo. Tie orlaiviai 

iesą vartojami visai kitiems 
'tikslams. Pavyzdžiui,!1"., 
i “Maksim Gorkij” nešąs su. . 
| savim pilnai įrengtą moder-; Viena mergina iš jų orlai-

_____ X !nišką spaustuvę ir.radio sto- vio. iššokus su parašiutu
i., bet geriau, kaip tį. Reguliarė įgula sųside- augštumoje 5,000 metrų ir 

žinoma, tai nėra jokia'danfi i$ 130 vyrų ir moterų, į neatidarius, parašiuto iki ji
buvus; tik ^00/metrų nuo že
mės. 4,700i metrų ji kritus
žemyn,, kaip ; akmuo, ?'lėtaijbuotis' prirengimui plačios 
skaitydama numerius iki 19, i delegacijos į nacionalį kong-

• • • • V i ’ i I -i • • i t • -V -r

Philadelphia, Pa. — Per
eitą penktadienį išrinkta 
Darbo Federacijos Unijų 
penkių narių komitetas dar-

'-U
ss

?

TREVESKYN, Pa.—čia ran
dasi APLA. 45 kuopa, bet šita 
kuopa labai silpnai gyvuoja. 
Ne taip senai kuopa

nieko. !
naujiena, kad centro pirminiu- inžinierių, taipseterių, rę- 
kas gavo tris naujus narius, 'daktorių, radio ekspertų įf 
nes jeigu centro pirm, negaus spaustuvėj darbininkų, 
naujų narių, tai kaip tuomet Laike dviejų valandų jie at- ____ _ _____ _ t
ga ima norėti, kadl ti tuopose Spausjįna 12 000 egzemplio- neš pirmiau, negu ji Ištars'resa bedarbių reikalais Wa- 
eilimai nariai dirbtų. Centro . . 1 \ i -i . ^2- • i • i-i , ’ • i J * 1 u* ’rių 4 puslapių laikraštį irPildomasis Komitetas turi pa- . . v
tys dirbti ir kitus raginti, tik- Pabeua ant žemes. . 

turėjo tai tuomet mes galime tikėtis 
apie*»20 narių. Dabar turi tik- pasekmingo vajaus, 
tai 10 narių ir, kaip pasirodė, 
per paskutinius 5

Orlaivyje esą išvedžiota 
110 mylių (12 km.) elektros 
Į vielų. Jame esą 17 kamba- 
rių ir garsiakalbis, per ku- 

O iš savo draugų Ulbant nuo 1,000 metrų 
Centro Pild. Komitete reika- vl,sal y8’

i kiai žodžiai 2 mylių kvadra- 
gautų, nes dar laiko yra dau-1 ainiam ^plotyje. Kiekvienas

Todel dabar aš kviečiu vi- 
bei nares,mėnesius sus APLA narius __ ____ ,,

kuopa susirinkimų visiškai ne- i kad nors po vieną naują narį i 
laikė iš priežasties narių nesi- gautumėte, 
lankymo į susirinkimus.

Nors mane APLA. C. P. K. lauju, kad po du naujus narius 
neįgaliojo vykti į 45 kuopą ir __
dalykus ištirti, bet aš neišken- giau vieno mėnesio. Per tą lai-' sis milžiniškas orlaivis jau

«v « m • J A -1 i _ . _ % . • Z\ zxčiau ir, spalio 14 d., nuvykau 
pas draugus Strielčiunus pasi
teirauti, kaip ištiesų dalykai 
stovi šioje kuopoje. Pasirodė,'

ką visi gerai padirbėkime, o esąs ore išskraidęs po 300 
pasekmės bus geros.

APLA Centro Pirm.,
x J. Gataveckas.

valandų be jokios mažiau
sios nelaimės.

Prie to ji dar pastebi, kad

devynioliką'. jai buvę už- shingtone. 
drausta atidaryti parašiu- i 
tas. !

Prie pabaigos tų manevrų 
ji mačius, kaip visa trisde
šimts tų oro milžinų nusi
leidę ant žemės ir ,bėgyje 15 
minučių, susirinkę visus ka
reivius ir gyvulius, pakilę 
vėl į padangę, o tada visas 
skvadronas iš 31 orlaivio, 
vedamas “Maksim cforkij”,. 
sugrįžęs atgal į Maskvą. ;

Petras.
(Iš anglų spaudos) 1

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St, 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomik ir šventadieniais:

1 10-12 ryte

Reikalauja Baigt Karą
GENEVA.. — Tautų Ly- 

ga ragina Paraguayų ir Bo
liviją tuoj baigt karą 
Chaco žibalo‘šaltinių ir 
siduot Lygos komisijai 
lei ginčo išsprendimo.

del
pa
de-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gr”pių 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 St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Į LIETUVĄ
’125

ir augštyn 
TREČIA KLASE

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS
I ABI PUSI KAINOMIS
Į BREMENĄ AR HAMBURGĄ 
apribotam viešėjimui Europoje

BREMEN Greičiausia

EUROPA Sen^ĮVL’yn,

DEUTSCHLAND - NEW YORK 
HAMBURG - ALBERT 
Garsus Hapag Ekspresiniai

BALLIN
Garlaiviai.

j užjūrį, tai 
Europos at-

Jei negalite jūs patys vykti 
atsikvieskite savo gimines iš 
lankyti jumis Amerikoje šiomis žemomis 
kelionės kainomis.

Klauskite artimiausio jums Laivakorčių 
Agento

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
57 BROADWAY, NEW YORK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ 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.

čia

■ ■ f
LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
' rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 

tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Šeštas Puslapis Antradienis, Lapkr. 20, 1934
i

NEW YORK O IR APYLINKES ŽINIOS
REIKALAVIMAI i

I

Reikalinga suaugusių vyrų prisi- Į 
dėti j kompaniją. Rašykite sekamu 
antrašu, gausite pilną atsakymą: Mr. 
W. 
go,

Jeromes, 1G41 E. 53rd St., Chica-
111. j

(273-275)

Iš Atsibuvusio Rodymo Ju- 
džio “The Road to Life”
Pereitą šeštadienį “Laisvės” 

svetainėje buvo rodomas So
vietų Sąjungoje gamintas ju
damas paveikslas “The Road 
to Life”. Pirmiau rodymo dai
navo Aido Choro Merginų En- 
semblis, vienas draugas iš 
John Reed Kliubo piešė kreida 
paveikslus; drg. LeRoy trum
pai pakalbėjo. Susirinkę dar
bininkai dar suaukavb kelis 
dolerius “Daily Workeriui”, 
bet paramos “D. W.” bus ne
mažai, nes ir pelnas nuo pa
rengimo skiriamas tam tikslui, 
žmonių buvo pilna “Laisvės” 
svetainė.

Judis patiko, nes palygina
mai daug geriau buvo parody
tas, kaip seniau. Tiesa, čia 
buvo nekalbinis, tat nesudarė 
taip puikų įspūdį. Mano su
pratimu, ateityj, reikėtų imti 
kalbiniai. žinoma, jie bran
giau atsieina rengėjams, bet 
kokius 5 centus įmant daugiau 
už tikietą žiūrėtojai ne tiktai 
galėtų matyti paveikslus, bet 
girdėti dainas, kalbas ir mu
ziką, kas daug geresnį padaro 
įspūdį. ;

Vienaip ar kitaip, vaidini
mas pavyko gerai. Reikėtų 
tankiau rodyti Sovietinius ju-•’ 

nes l

Nušautas Slaptas 
Policininkas

ėjo

“Laisvės’'
Lorimer

dalyvauja

sve-
St.,

ga-

Matykite Veikalą - “Uošvė 
J Namus, Tylos Nebebus”
Scenon stato Lietuvių Dar

bininkui Susivienijimo 1 kuo
pa, nedėlioję 25 d. lapkričio, 
6 vai. vakare, 
tainėje, 419 
Brooklyne.

Vaidinime
blausios Brooklyn© teatralės 
spėkos dd. J. Nalivaika, Sa
dauskienė, Kranciutė, Marcin
kevičius ir L. Kavaliauskaitė.

Tai yra komedija vieno 
veiksmo, bet juokų, tai tiek tu
rėsite, kaip neturėjote nieka
dos pirmiau. Ir atminkite, kad 
Įžanga labai pigi, tik 25 centai 
/patai. Visi ir visos ruoškitės 
iškalno dalyvauti!

Rengėjai.

Areštavo šešis Darbininkus

Ant W. 47th St. kada 
per gatvę policininkas W. J. 
Sheehan, jis buvo nušautas. Po
licija sulaikė policininką J. M. 
Hallman ir dar kelis žmones 
klausinėja. Sheehan buvo na
rys slaptos policijos.

Apiplėšė Žmones Namuose
Du ginkluoti plėšikai įsiga

vo į A. LaudžVičio. namą, 349 
First St., ‘Brooklyne, rado jį' ir 
jo seserį M. Laudaitę ir juos 
apiplėšė, pasigriebdami $100. 
Vagysčių ir- plėšimų vis dau
giau atsiranda, nes tai yra ka
pitalistinės sistemos išdavas.

Trumpos Žinutės

šešis darbininkus areštavo, 
kada jie pikietavo 902 Broad
way raštinę. Darbininkai yra 
kaltinami betvarkės kėlime, j 
Jie priklauso prie raštinių j Krautuvininkės F. Boham
darbininkų unijos., Unija įtei- i name prasidėjo gaisras. Gais- 
kė policijai protestą prieš josirą užgesino patys žmonės ke-
žvėriškumą ir puolimą ant pi- 

' kietuojančių darbininkų.

Alvaro Maldonado nuteisti po 
12 metų kalėjimo ir $20,000 

po 
ki-

pabaudos. Jie supirkinėjo 
$25 aukso ’uncijas, siuntė 
tur, kur gaudavo po $35 už ka: i 
unciją.

BAYONNE, N. J.
“LAISVES” NAUDAI

KONCERTAS

KEARNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasolinos ; 

stoties, pinigiškai prisidėti su apie , 
$2,000, galima daryt kaip tik patin- j 

jei nori tai gali būt partnerys, ■ 
arba1 duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu ’ 

__ j kuono geriausioj vietoj mieste, ant į 
. i Main Street; tai gera proga lietu- • 

Įvių prisidėt prie šios rūšies biznio.! 
(Atsišaukite tik( tie, kurie tikrai in- 
I teresųojatės ■ tame dalyke. V. Po- 
! dziunas, 354 flighland Ave., Kearny, 

, N. J! I •:

Devyni žmonės sužeisti tak
sio ir automobiliaus nelaimėje. 
Jie susikūlė Ozone Park mies
to dalyje.

K. Menkeliuniutė
liais indais vandenio, bet pri- 
troško nuo dūmų 6 mėnesių 
mergaitė, kuri greitai mirė.

(249-281)

(PARDAVIMAI
' l . 'į ; / ■ . < i 1

* PARSIDUODA saliūnas ir restauran- 
i tas; biznis randasi, geroj vietoj— 
j ant kampo. Kas pirks, bus JaiAiin- 
Į gas, nes geras, biznis. . Parduodami 

,į paliksime ir “license” leidimą. Pač- 
i duosime už prieinamą kainą. Savi- 
! ninką galite matyti nuo 12 iki 2 vai., i 
kas dieną. ' |

Taipgi laikom 14 fornišiuotų kam- 
barių. Kreipkitės sekamu antrašu: I

FRANK LASECK, '
498 Ferry St., . Newark, N. J. 
Tel. Mitchell 2-9356.

(275-281)

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

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
, , Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir 
iki 7:30 vai.

t Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

Subatomis
vakarais.

FLATBUSH 
2220 Avenue V

Kampas E. 23rd Si.

OFISAS

i 

■■ 
I

■

e

Parsiduoda saliunas, restaurantas ir 
kartu 14 forr.išiuotų kambarių. Per 
10 metų biznis gerai išdirbta. Kam
bariai visi išrandavoti ir namas ran
dasi geroj vietoj, ant kampo. Kas 
pirks bus laimingas, nes geras na- 

i mas ir geras biznis. Parduodami pa- 
i liksime ir “license” leidimą. Parduo- 
! sim už prieinamą kainą. Savininką 
i galite matyti nuo 12 ik 2 vai., kas 
! dieną. Kreipkitės sekamu antrašu: 
Frank Laseck, 498 Ferry St., New- 

, ark, N. J. Tel. Mitchell, 2-9356.
i (270-276)

1 r i

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.

Teleronai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Sekantį sekmadienį, lapkr. i 
(Nov.) 25 d., Lietuvių Ukėsų ! 
Kliubas, iš Bayonne, N. J., ren_ 
gia koncertą naudai dienraš- ■ 
čio “Laisvės.” Bus puiki pro-i 
grama. Dainuos: j

K. Menkeliuniūte, žymi dra- 
meilę” gre- Į matiškas mezzo sopranas, ku- 

. Pasirodo,! rią retai galime girdėti ir Ba- 
kad tai buvo slapta policistė! yonnėj.e ji dainuos dar pirmu _ 1 i i m • • -i • A t •

Vagiai Nušovė Mėsininką John Victor, 38 metų am-
I. Stern, 60 metų amžiaus žiaus, nuėjo kalėti, kada jis 

j mėsininkas, 66 Kingston Ave., | negalėjo sumokėti bausmę, i 
Brooklyn, nušautas. Negras Į Victor viename Brooklyno te-Į 
vaikutis atbėgo į. vaistinę ir latre pasiūlė savo 
nranešė, kad jis girdėjo šūvį ta sėdinčiai motėrei 

Plėšikas įsigavo į 500 Fifth! krautuvėje. Vaistininkas nu- I _
Avė. namą, iš ten išgriovė šie-1 bėgo į mėsinyčią ir atrado i Emma Gross, kuri ir areštavo! kartu. Taipgi, dainuos A. Kli-, 
ną ir atsirado S. S. White Co., į Sterna su peršauta krūtine Į tą vyrą. |miūte, skambi koloratūra so-'
senų auksų supirkimo raštinė- mirštantį. Kaimynai pasako-j ------ . | pranas iš Brooklyno ir dainuos
je. Ten buvo $10,000 aukso, jo, kad jie matė, kaip iš mė-į F. Mansuco nuėjo į skiepą vie.tinis dainininkas, A- Vis-; 
Haris buvo laikomas dentis- isinyčios išbėgo trys, vyrai, su-!ir užsidegė brėžiuką, tuom niauskaSj puikus baritonas ir 
tams. Vagis ilgai dirbo, su

damuosius paveikslus, 
daugelis pageidauja.

Buvęs.

Nepavyko Šėpų Plėšikui

F. Mansuco nuėjo į 
________________ __ , .... !ir užsidegė brėžiufcą, , . _ , 

sėdo į automobilį ir greit nu- • kartu pasipylė ugnis ir jį skau- grieš,puikiai išlavinta rusų sty- 
laųžė dvi saugojimo šėpas, šU- įvažiavo._________ ,_________________ -
suko auksą į pundus ir prade-Į atrėmė vagius nuo apiplėšimo me, kad buvo prakiurę gązo | į

- - • — ' 11---- j paipos ir gazo priėję, tat ir svarbiais dienos klausimais.
'įvyko sprogimas. Nelaimė at- 
Isitiko 107--35 77th St., Ozone 
Parke.

Spėjama, kad Stern džiai apdegino. Dalykas, ta-' gų orkestrą. ( ,
P. Buknys sakys prakalbą

■

jo daužyti trečią. Tuom kar- j krautuvės, bet ir patsai žuvo, 
tu, 7 vai. ryto, atėjo raštiniu- •---------------
k?, kuri pamačius vagį suriko. Studentų Kovingumas Auga
Ant riksmo atbėgo J. Calmero 
jrerteris (durų sargas) su šluo
ta ir pradėjo kulti vagį. Vagis 
ant tiek susimaišė, kad laiky7

City College studentai, ku
rie stojo prieš reakcinius ve
dėjus, energingai kovoja, 

damas rankoj revolverį užmir- kolegijos vadai pavarė 
šęs ir auksą spruko pro langą ; sąmoningus studentus iš kole- 
l^Mkan. * gijos. Studentai ne tik !. Uj gijos. Studentai ne tik

Tos 
kelis

kole
gijoje reikalauja priimti juos 
atgal, bet pikietavo Dr. F. D.

1 Robinson, City College prezi- 
Komunistų Partijos organas' dento namus. Robinson rėkia, 

“Daily Worker” iki 28 dienai kad tie studentai yra niekas 
lapkričio reikalauja, kad būtų,kitas, kaip komunistai. Dre- 
sukelta fondas $60,000 jo pa-įba reakcija prieš studentų su
laikymui. Daug jau sukelta, 
reikia tik didesne energija pa
dirbėti ir užbaigti šią kampa- 500 ŽmOIHŲ Jau AtgaivillO

Renkite “Daily Worker;”

sipratimą.

niją. Thanksgiving dienos
vakare, 28 d. lapkričio, St. Ni
cholas Palace svetainėje, yra i
rengiamas bankietas dienraš- ■ Yorko ir Chicagos medicinos 
čįq naudai. Darbininkų parei-; "

įsigyti tikietus. 1
kas kiek galite aukokite savo | ta 500 žmonių, 
klasės dienraščio palaikymui.

t e- Bus Geras Koncertas
Amerikos Lyga Kovai PrieS 

Karą; ir Fašizmą rengia labai 
gerą koncertą. Jis įvyks' penk- 
tadienj, 23 d. lapkričio, 8:30 
Vai. yakare, New School 66 E. 
|2th St., New( Yorke. Bus la
bai gera programa, kurios iš
pildyme dalyvaus ir Compins- 
ky trio, bus ir visa eilė kitų 
tarptautinių geriausių dailės 
spėkų. Ateikite!

H. W. Blakeslee skelbia, 
kad pastaruoju laiku New

• įstaigose su naujais moksliš- 
Prie to.' kais išradimais buvo atgaivin- 

Daugiausiai 
tas būdas panaudotas prie vai
kučių, kurie gimdymo * metu 
jžsismaugė. Buvo naudoja
ma prie suaugusių laike -įvai
rių nelaimių, bet tas būdas ne
tiek buvo tinkamas. • ’

Įžanga tik 30 centai ypatai. Į 
-Skaitlingai susirinkite išgir-1 

sti šio koncerto ir praklbų ir i 
I tuom pat kartu paręmsite dar-1 

Trys jaunuoliai N. Molema,' bininkišką dienraštį “Laisvę.” | 
H. Herrin ir Ed. Barnett, visi, Beje: po programai bus šo- j 
po kokia 20 metų, užmušti. ■ kiai, griežiant gerai orkestrai, j 
Jie automobilium užvažiavo' . Tas viskas atsibus Lietuviu | 
ant traukinio bėgių Bellmorėj Ukėsų Kliubo Svetainėje, 10 i 
ir tuom kartu ant jų užbėgo j W. 22nd St., Bayonne, N. 
traukinys. ! Koncertas prasidės 5 vai.

------  | pietų, šokiai nuo 7-nių.
Coney Islande policija pa-i 

ėmė apie 95 metų moterį. Ji.- 
ant tiek turi trumpą atmintį,; f 
kad neatsimena nei namų nu
merį, nei savo vardą. Mano
ma, kad kokia liga pagadinus 
jos atmintį. Moteris paimta į 
Kings ligoninę.

M. Usinska, 47 Jave St.,' 
gauna iš apdraudos kompani
jos $5.500. Ji reikalavo $8,- 
000 pomirtinės apdraudos už 
savo vyrą, kuris nusišovė, bet 
vėliau susitaikė ant mažesnės : 
sumos. ’ ’ i

V’ '

po !

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 šiepn panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y. :

Fried Blaser, Sam Levy ir

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (piles) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimuį riuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

skite 50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y. . , 

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntini.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
J

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

■f

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

I

i

Judis Apie Thaelmanną
*

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
Karą- ir Fašizmą rodys judį 
apie Vokietijos kovotoją drg. 
E. Thaelmanną. Rodymas atsi
bus sekmadienį, 25 d. lapkri
čio, 1 vai. po pietų, Irving Pla- 
Za svetainėje, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke. Tai pas- • 
kutinis rpdyipas to paveikslo! 
New Yorke. Darbininkai kvie- ( būkite, 
kviečiami atsilankyti,

Rengėjai. , „

TDA 17 Kp. Susirinkimas X
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, 21 d. 
lapkričio, 8 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje, 419 Lorimer 
St. Visi nariai ir narės yra 
kviečiami būtinai dalyvauti, 
nes yra daug svarbių reikalų. 
Daugelis narių dar nėra mo- j - 
kėję duokles, ateikite ir užsi-Į 
mokėkite. Labai svarbu pri- j 
sirašyti ir tiems darbininkams,! 
kurie dar nepriklausote prie ! 
šios organizacijos, kuri vięnai- 
tinė drąsiai ir kovingai gina 
visus darbininkų politinius ka
linius. Neužmirškite, kad pra- 

! džią 8^ valandą vakare. Visi i

TDA. 17 Kp. Org.,,
J» Saulėnas.

LORIMER RESTAURANT
’ LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rūšių Švįezhš1 Valgiai, Gaminami , Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
Stiliumi į PABANDYKITE! ’ '

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

M
| lOrtO Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
LlUUu duotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

matizmas, Kelių s Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Vętys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 yak. 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

, . e • -______ • :______ '•_____________ * ____ '_____ < j ,

Ligos Gydomos
Gydoma Odos 

Išbėrimai, ' Krau
jo1 .Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ’ ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi-

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 autonąobilius šer
menims, Vestuvėms, krikšte- 
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

i
I

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
Night 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 Aye*. 
Brooklyn, N. Y.

i

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- *•—— 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu j 
ateikite pas Dr. Zins. j
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai :
Tarp 4th Ąve. ir Irving PI. j 

New Yotk ' į
j „ Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 1 
; O sekmadieniais 9 iki 4 P. M, I

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

-T

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

t tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone i Siągg. >4409

A. Radzevičius
- LIETUVIS GRABORIUS . ‘ 

(Undertaker)
Vedu šermenis • ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

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

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

9

8

1

*
V •
‘iw - *




