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Milicija Nepaleidžia 
Streiko Vadą

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
ScRmadienių

GALLUP, New Mexico. 
Milicijos viršininkai laužo 
sutartį, kuri buvo padaryta 
tarpe mainierių ir NRA ad
ministracijos. S u t a r tyje 
buvo prižadėta, kad visi 
streiko vadai, kurie buvo 
suareštuoti ir įkalinti, bus 
tuojaus paleisti. Bet da
bar milicija atsisako devy
nis streiko vadus paleisti. I 
Tarpe tų draugų yra Her-! 
bert Benjamin, pasižymė-1 
jęs bedarbių vadas, Charles! SAN FRANCISCO 
Guynn, Nacionalės Mainie- lif.—Delei nuli nei avimo dį San Jose miestelio gau-■ 
rių Unijos organizatorius, Holmes ir Thurmond, kurie jos.
Clarence Lynch, T.D.A. ad-!nužudė turčių Hart, guber-i Vadinasi, valdžia oficia-,

^ Šiandien; bg paaugo ant 13 nuoš. 
nu inciavo Ypatingas susmukimas pa- 

. .. .! sirodė fruktų ir daržovių 
rytoj jinai industrij ’

Gubernatorius Rolph Užgina Biulališką Afeos ’r Darbai Sumažėjo i v r v £> . v Ant 13-kos Nuošimčių
Nulinčiavimą 2 Žmonių Drąsino Ritasi SAN fr^7hco cai *■ 1 oAiN r JKAiNv'iovU, v>a-

I lif.—Valdžios Biuro rapor

- * ° ' ------------- * -...........—’--------
Clarence Lynch, T.D.A. ad-! nužudė turčių Hart, guber 
vokatas ir kiti.

Hitlerio Šnipas Liudija 
Prieš Komunistus

I

LEIPZIG. — Lapkričio 
25 d. buvo 45-ta reich
stago gaisro teismo die
na. Valdžia pastatė liudyti 
prieš komunistus tūlą Hel
ler, valdžios detektyvą. Ta
sai sutvėrimas ištisas kelias 
valandas skaitė iš komunis
tų raštų, kad parodžius, jog 
Komunistų Partija stojanti 
už “individual} terorą.”

J Mainieriai Reikalauja 
Speciales Konvencijos

SPRINGFIELD, Ill. — 
Amerikos Progresyvių Mai- 
nierių unijos aštuoni loka- 
lai reikalauja, kad unijos 
vadai šauktų specialę kon-

0 J . 1 J • 111--------- v U1UL V JL ŪMUI -Ca- nuėstų gaujoms sekti pavyz-|tas d kad Californi. 
jos valstijoje per spalių me
nesį darbininkų algos nuka-

i potos ant 13 nuoš., o bedar- vericija kovai prieš skur
dą. Lokalų rezoliucijose sa
koma, kad po NRA spar
nais mainierių gyvenimas 
pasidarė nepakenčiamas.

Ii ll/S Llvlv vllivllA JLLcll Lj gUUd'" I Y CtvllIiCl-DAj vcuu 
natorius Rolph išleido bru-' liai užgiria linčą, 
tališką pareiškimą. Jis ne I šita gauja i— 
tik pilnai užgiria tą gaują, kriminalistu, aukas dabar 
kuri tuo du kriminalistu nu
linčiavo, bet sveikina linči- 
ninkus ir žada tuojaus do
vanoti bausmę vadams, jei
gu kas nors juos suareš
tuotų ir bandytų nubausti. 
Rolph toliau pataria kitų

tinės sistemos, ] 
linčiuos negrus ir darbinin
kų vadus. Pasinaikina įsta
tymai, teismai ir visas le
galumas. Buržuazija patei
sina sukurstytos gaujos te
rorą, v

MASINIS PAMINĖJIMAS SOVIETU SAJ. 
PRIPAŽINIMO NEW YORKO MIESTE

IŠĖJ01 STREIKĄ CHICAGOS STOK J AR
DU DARU, NEPAISĖ VADU IR N.R.A.

CHICAGO, III. — Visas 
stokjarduose biznis supara-

Skaitė taip pat policijos įduotas, nes tūkstančiai al-
šnipų komentarus apie ko- gįniu vergu išėjo į streiką, 
munistų veikimą ir prisiren- Darbininkai paskelbė kovą 
girną prie nelegalaus gyve
nimo.

Tas. Hitlerio agentas kla- 
stavo ir kraipė komunisti
nius dokumentus, kad in
kriminuoti nekaltus komu
nistu vadus, v

ginių vergų išėjo į streiką.

bosams ir savininkams, ku
rie juos smaugia ir baisiai 
išnaudoja. Amerikos Dar
bo Federacijos unijų vadai 
nebegalėjo sulaikyti darbi
ninku nuo streiko. Roose
velto valdžios tarybos pa-

stangoš ir NRA žygiai nie
ko nepagelbėjo.

Kokios streiko, pasekmės 
bus, -dabar sunku pasakyti, 
bet darbininkų ūpas už 
streiką yra geras. Nepai
sant to, kad milžiniškoj 
daugumoje darbininkai ne
organizuoti, jie vis tiek me
tė’darbą ir išėjo į streiką 
kartu su tais, kurie yra or
ganizuoti.

Žydų Respublika Bus 
Paskelbta 1937 Metais

Bu-MASKVA. — Sibire 
rėjos srityje, organizuoja
ma autonominė žydų respu
blika. Drg. Kalininas pra
nešė, kad oficialiai žydų au
tonominė respublika bus pa
skelbta 1937 metais. Buvo 
manoma tatai padaryt daug 
anksčiau, bet nepakanka
mai žydų dar ten yra apsi
gyvenę. Su 1937 metais 
manoma turėti virš pusę 
tos apielinkės gyventojų žy
dų.

Amerikos Darbininkų 
Delegacija Kuboje

Ku-HAVANA, Kuba. — 
bos darbininkai ir studentai 
iškilmingai pasitiko Jungti
nių Valstijų . Anti-Imperia- 
listinės Lygos delegaciją. 
Bet taip pat šitą Amerikos 
darbininkų ir rašytojų dele
gaciją pasitiko Martin vai-! 
džios ginkluotos spėkos ir 
pastatė delegaciją po • savo 
nuožiūra. Šita delegacija 
pasiųsta pasveikinti Kubos 
proletariatą už tą kovą, ku-

jardų darbininkų streiko. Streikieriai rengiasi prie ma- Valstijų imperialistus.

KOMUNISTŲ PARTIJA IR BEDARBIU KOVOS
Visas silpnumas bedarbių kovos už pašalpą ir socialę 

apdraudą yra tame, kad industriniuose centruose per- 
silpnos yra Komunistų Partijos spėkos. Vietomis labai 
stoka kieto bedarbių judėjimui nugarkaulio, kurį galėtų 
suteikti tiktai .revoliucinė proletarinė partija. Tokiuose 
didmiesčiuose, kaip Pitsburghe,. Bostone, Philddelphijoj 
ir kitur turėtų būti tūkstančiai Komunistų Partijos na
rių. O to, kol kas, neturime. Nuo to kenčia visas darbi
ninkų judėjimas.

Roosevelto valdžios prižadais negalės bedarbių masės 
visuomet maitintis. Tuojaus bus. penkti metai krizio. 
Jau dabar valdžia pripažįsta, kad šitas krizis pažeidė 
sveikatą daugumos Amerikos žmonių. Visuose didmies
čiuose darbininkų klasės kūdikiai kenčia, nuo stokos tin
kamo maisto.

Reikia kovoti prieš alkį. Reikia kovoti prieš bedarbę. 
Reikia reikalauti, kad valdžia ir kapitalistai suteiktų be
darbiams pragyvenimą. Reikia reikalauti, kad būtų įves
ta bedarbių apdrauda.

Bet šita kova bus sėkminga tiktai tokiame laipsnyje, 
kokiam jinai bus vadovaujama masinės Komunistų Par
tijos. Tą turėtų suprasti kiekvienas revoliucinis' lietuvis 
darbininkas bei darbininkė. Štai kodėl, draugai, stokite 
į Komunistų Partijos eiles. Stiprinkite sūvo klases par
tijos spėkas!; i; ; • < į i '' 1 ’1 ' ' ' ; ‘ ■ y '
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ROMA.—Mussolinio valdžia, pradėjo budavoti du nau
ju kariniu laivu. 1

CHICAGO, Ill.—Sumobilizuota policija slopinimui stok-

“ Bus Du Sykiu Daugiau 
t. Saliūnų Bostone

TEISĖJAS CALLAHAN TRUKDO APSI 
GYNIMĄ; NELEIDŽIA ADVOKATAMS 
PILNAI IŠKVOSTI VALST. LIŪDININKUS
Sudaryta Džiurė iš Baltveidžių Partnerių, Kurie Išauklėti ir . 

Išmokyti Neapykantoje Prieš Negrus; Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo Advokatai Protestuoja Prieš Calla
han Bandymą Jaunuolius Pasiųsti į Elektros Kėdę

NEW YORK.—Komunis-išį laimėjimą New Yorko 
tų Partijos II Distriktas! darbininkai apsvarstys-pa-! 
rengia šiandien masinį mi- • ? madiniam audrinki- t x • • v . , ..v.* — ~ k « i kantoj prieš juodveidžius.

Teisėjas Callahan pat pir-
tingą paminėjimui Sovietų 
Sąjungos pripažinimo. Po 
šešiolikos metų darbininkų j 
tėvynė paklupdė stambiau- i 
šią kapitalistinę valstybę. 
Šita šešiolika metiį buvo 
nuolatinės Amerikos klasi
niai sąmoningų darbininkų 
agitacijos už pripažinimą.

me, kuris įvyks Bronxe, 
i Bronx Coliseume, 177th St. 
! Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare.

Apart kitų kalbėtojų, bus 
Robert Minor ir James W. 
Ford. Taip pat bus plati 
dailės programa.

NAUJAS KARAS ATEIS GREIČIAU, NEGU
MES TIKIMĖS, SAKO PONAS MORGENTHAU

NEW YORK. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius ,• Morgenthau savo 
prakalboje pareiškė, kad 
naujas baisus karas įvyks 
daug greičiau, negu mes ti
kimės. Vokietija' einanti 
prie pilno apsiginklavimo.

pat apsiginklavę. Morgen- 
thau nurodo, kad šiandien

!

DECATUR, Ala.—Perei- nimą, pareiškė, kad Leibo- 
tą pirmadienį ‘buvo pirma jjwitz neteisingai skaito re- 
Scottsboro jaunuolių teis-1 kordus pereito teismo. Lei- 
mo diena. Sudaryta džiūrė !bowitz tuojau pareikalavo, 
iš devynių farmerių, dvie-įkad būtų pašauktas liudyti 
jų darbininkų ir vieno biz-; teisėjas Horton, kuris pir- 
nieriaus. Visi baltveidžiai • mininkavo anam teisme, 
ir prietaringi žmonės, išau- Taip pat šaukiamas iš New 

i kieti ir išmokinti neapy- Yorko kunigas Fosdick, ku
riam pirmutiniam Ruby 
Bates prisipažino, kad jinai 

rnoj dienoj parodė savo Pir??am teisme "^teisingai 
• •• - liudijo pries jaunuolius.

Ruby Bates dar nepergy
veno gyvybei pavojaus ir 

! negali liudyti. Jinai randa
si ligoninėj New Yorke.

bjaurias’ iltis prieš jaunuo
lius. Ant kiekvieno žings
nio jisai trukdė apsigynimo 
advokatams ir tyčiojosi iš i 
jų. Neleidžia liuosai klau
sinėti valstybės liudininkų. 
Neleidžia net gi nuodug
niai išklausinėti 
Price, kuri sakosi, 
negrai jaunuoliai 
vagone, važiuojant 
niu.

ponios 
kad ją 
užpuolę 
trauki-

Apsigynimo advokatas Lei
bowitz užklausė Price, su

kapitalistinis pasaulis daug popįais vyrais jinai balado-
• • * *geriau apsiginklavęs ir pri

sirengęs karui, negu buvo traukiniu, tai teisėjas nelei
do Price atsakyti. Įsakė ad
vokatui “gerbti leidę.” Lei-

josi naktį prieš važiavimą

1913 metais.

ŠAUKIA MAINIERIŲ KONVENCIJA GRUOD. 17 šita * paleistuvė miške nak-
------------... . V0J° su baltveidžiais vyrais

WILKES-BARRE, Pa. — 
Luzerne pavieto bedarbių 
tarybos šaukia plačią masi
nę bedarbių ir dirbančių 
darbininkų konvenciją gruo
džio 17 d. Konvencijos 
šaukimas išsiuntinėtas dar
bo unijoms, bedarbių tary
boms, broliškoms organiza
cijoms bei draugijoms, kliu- 
bams ir t. t.'

Gavę konvencijos šauki-

Siūlo Vokietijai ir . 
Francijai Tartis

LONDON. — Anglijos 
valdžios Vatdu Baldwin pa
reiškė,; kad Anglija už? ly-i 
gybę Vokietijai ir pataria,’ 
kad Francija ir Vokietija 
tartųsi tiesioginiai del Vfer- 
sailio sutarties pakeitimo. *

Miestelio Tarybą ūž> 
Bedarbių Apdraudą i i ’

WEST ALLIS, Wis. — 
Wisconsino valstijos bedar
bių tarybos: privertė West 
Allis miestelio tarybą pasi
sakyti už bedarbių ir socia- 
lės apdraudos' bilių. Tary- 

mtis. Tai bus du sykiu dau-keturis vyrus, kurie nužiūrimi kaipo vadai gaujos, kuri ba nutarė savo rezoliuciją 
giau saliūnų, negu būdavo pereitą mėnesį nulinčiavo negrą Armwood. Kiti penki, pasiųsti valstijos ir federa-.> 
prieš prohibicijos įvedimą.1 kurie buvo nužiūrimi, pabėgo.

sinio pikieto.
NEW YORK.—Visi valdžios samdymo biurai apgulti 

bedarbiais, kurie nori užsiregistruoti, kad gavus federa
tes valdžios žadėtus darbus. '

SAN JOSE, Calif. — Gaujos lincininkų vadai vaikšti-
BOSTON. — Miesto tary- nėja laisvi ir didžiuojasi savo darbu. Dabar p^aiški, kad 

ba sako, kad tuojaus bus iš- gauja buvo sudaryta iš girtų žirionių, surinktų iš sniuk- 
duota 1,200 leidimų parda- lių ir požeminių urvų.;
vinėti svaiginančius gėri-i PRINCESS ANN, Md.—Atsiųsti kareiviai suareštavo

lei valdžioms.

15 Unijų Lokali} už.
Bedarbiu Apdraudą

DANVILLE, Ill. — Dan- 
ville ir Vermillion pavietų 
Amerikos Darbo Federaci
jos lokalai balsuoja už be
darbių apdraudos bilių, ku
ris buvo priimtas alkanųjų 
maršavimo į Washingtoną. 
Iki šiol jau penkiolika loka
lų yra užgyrę šitą bilių. 
Daugiausia mainierių uni
jos lokalai balsuoja už be
darbių reikalus.

mą, visos lietuvių organiza- įr turėjo su jais lytinius 
cijos privalo rimtai apsvar- santikius ir dėlto po trauki- 
styti ir išrinkti delegatus į.................... •
konvenciją. K o n v e ncijos | no> pad jjnaj bUVo turėjus 
vyriausias tikslas bus, kad; lytinius santikius su vyrais, 
sumobilizuoti d a r b i ninku i jįnaj kaltino jaunuolius už 
anoboc Ir m r oi 117 rlirlnanna ol_ , • t > • _ • •

i nio įvykių daktaras pripaži-

spėkas kovai už didesnes al
gas, už pašalpą bedarbiams 
ir už socialę apdraudą.

Konvencija. įvyks Wilkes- 
Barre, Darbininkų Centre, 
325 E. Market St.

Chiang Kai-shekas Ves 
Karą Prieš Fukien

SHANGHAI.. — Sukili- 
mas Fukien provincijoj 
prieš Nankingo valdžią įva
rė tai valdžiai dieglį. Mili- 
taristai laikė susirinkimą, ir 
nutarė tuojaus pradėti ka-

Ispanijos Darbininkai 
Tęsia Kovą Prieš Valdžią

BARCELONA, Ispanija. 
—Miesto Andorra darbinin- !
kai atsisako pripažinti val
džios autoritetą! ir grūmo
jimą. Jie nepaiso ginkluo
tos milicijos ir paskelbė vi-. 
suotiną streiką. Visi darbi
ninkai priklauso prie revo
liucinės darbo unijos.

Anglija Skolina Francijai
PARYŽIUS. — Franci jos 

valdžia skolinasi iš Angli
jos apie $250,000,000 delei 
atmokėjimo , skolų, kurias 
jinai turi sumokėti su gruo
džio 15 d. Vadinasi, iš vie
nų .skolinasi, kitiems apmo
ka.

tai, bet pirmesniam teisme 
daktaras, kuris ją egzami
navo, parodė, kad ji tuos! 
santikius turėjo pirmiau,, rą prieš Fukien* naują vaL 
negu traukiniu važiavo. Da-1 džia. patsai Chiang Kai- 
bar teisėjas Callahan už- shek paskirtas tam karui 
draudė tuos svarbius . įvy- vadovauti. O Honan pro- 
kius iškelti aikštėn, idant vįncijos gubernatoriui ge- 

dabartinės; neroiuį Lįu Tze pavedamapaslėpus nuo < 
džiūrės šitos paleistuves tik- i 
rą charakterį. Tai jis da
ro, kad lengviau jaunuolius 
nuteisus mirtin.

Labai aišku, kad Price 
liūdijiųias yra melagingas. 
Jos liudijimas pilnas prieš
taravimų. Dabar ji sako, 
kad jaunuolis Patterson ban 
dė išmesti ją laukan iš trau
kinio. Betgi pirmam teis
me Scottsboro miestelyj ji 
liudijo, kad jaunuolis Nor
ris bandė tatai padaryti. 
Dabar ji liudija, kad jie nie
ko ;nežino apie jokį šautuvą, 
o pirmam teisme liudijo, 
kad Patterson turėjo revol-

vadovybė karui prieš komu
nistus ir sovietus centrali- 
nėj Chinijoj.

Epidemija Naikina Vaikus
PANAMA CITY. — Pra- 

nešama nuo salos Ustupu, 
kad ten nuo misteriškos 
epidemijos mirė šimtas 
dijonų vaikų. Daktarai 
suranda gyduolės nuo 
baisios ligos.

in- 
ne- 
tos

pagrobė keturis
PRANCŪZUS

HONGKONG.’ — Čionai 
grupė chinų “piratų”, sako-

verį .45 kalibrų. Ir taip be- Įma’ užpuolė franeūzų lai-
veik ant kiekvieno žingsnio 
Price prieštaravo savo pir- 
mesniam liudijimui.

Teisėjas Callahan, kad su
kėlus f džiūrę prieš apsigy-

vą ir pasigrobė keturis 
francūzus. Už juos reika
lauja $10,000.

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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Strumskio-Tysliavbs ’ “ty-: tarė paskirstyti sękūmom 
mą” palaiko! fVitaitiSj Gri-1 įstaigom: Komunifetų Bar
gains ir Prūseika. Mūsų į tijai $2, Jaunuolių reikalam 
pozicija: kova abiem fašis-l$2 ir “Laisvės” reikalam 1 
tų “frakcijom” ir jų patu-! dolerį.
rėtojams! , i Dabar pasiskaitykime

‘ ' draugų laiškus:

Antrosios Nac. Farmeriu Konferencijos 
Išstatyti Reikalavimai

Reikia Apsirflpinti Dabar
Sekantį sausio mėnesį su

sirinks J. V. kongresas, ku
ris bandys pravesti eilę įsta
tymų, varžančių sveturgi- kaip^ tjįek: 
mius darbininkus. ' 
kitų reakcijos pasimojimų,

Iš šalies žiūrint, tačiaus, Vra Dies, bi1lius’ kurio 
išrodo, kad socialistas Gri- nys savo larku buvo paskelb- 
gaitis anuos sukirs. Mat, tas mus? sPaud°J lr k,urls’ 
jis gerai išmokslintas to- F. Pataptų įstatymu,, būtų 
kiem bizniam. Kiek daugi 
“Naujienų” pastogėje buvo 
pristeigta įvairių korpora
cijų 
tos”, “mokslo” arba 
bininkų” labui!

šlykštu!

entered as secon class matter March 11, 1*24, att he Post Office af 
Brooklyn, N. Y., ander tha Act of March 3, 117*.

APŽVALGA
Permainos

Drg. V. Tauras, iki šiol 
buvęs atsakomingas “Lais- 
vės’Lredąktorius, serga akių 
ir nėrvų suirimo liga, 
dabar atsakomingojo 
redaktoriaus pareigas 
d. R. Mizara.

Nuo

eina

Ėdasi Jie
Jąų ne kartą minėjome, 

kad ;del Dariaus-Girėno ne
lemto likimo šiuo tarpu ver
da tikras kačių koncertas 
tarpe mūsų priešų. Kuni
gai »ir “dešinieji” fašistai 
stoja už paminklo pastaty
mą. O Grigaitis su savo 
šalininkais ir “kairiaisiais” 
fašištais organizuoja savo 
lėkimą per Atlantiką. Gri
gaitis įsikorporavo organi
zaciją, apsisaugojo įstaty
čiais ir dabar renka pini
gus,:. siuntinėja savo agen
tus ir, žinoma, dar suranda 
ne vieną tamsūną, kuris nu
meta, kelis centus arba net 
dolerius. Tą viską Grigai
tis pakrikštijo “Dariaus-Gi
rėno garbei.” Arba, girdi, 
tai Bus tęsimas Dariaus-Gi
rėno pradėtojo darbo! ,Di
desnės veidmainystės be
rods niekas ir nebegalėtų 
sugalvoti!

Tas viskas sujudino Da
riaus ir Girėno gimines. Jie 
išnešė viešą protestą, griež
tai reikalaudami, kad “Nau
jienos” neminėtų tų žmo
nių i vardų. Savo proteste, 
be kitko, giminės sako:

...atsirado tokių, kurie ne
padoriai išnaudoja Dariaus ir 
Girėno pasiaukojimą. Kitoms 
lietuvių visuomenės grupėms 
neprisidedant ir net protestuo
jant, “Naujienos” beveik kas
dien naudoja Dariaus, Girėno 
ir “Lituanicos” vardą lakūno 
James’o-Janušausko skridimo 

‘ naddai ir geresniam aukų rin
kinio pasisekimui... O kad 
lak; James’ui galėtų daugiau 
pinigų surinkti, beveik kasdien 
mini Dariaus, Girėno ir “Li
tuanicos” vardus.
Ir todėl,

t Mes, žemiau pasirašę šių 
didvyrių giminės, protestuoja- 
me’prieš tokį negražų darbą.

Pu protestu pasirašo, be 
kitų, A. Darienė-Degutie- 
nė, Dariaus motina, ir ki
ti giminės.

Sučiuptas už uodegos, 
Grigaitis atsišiepia, saky
damas, kad jis nepaisysiąs 
protestantų, kadangi jie esą 
“intrigantai.” Jis, Grigai
tis, ‘girdi neminįs jūsų var
dų, Hai ko jūs norite iš jo, 
kam gadinate iki šiol neblo
gai įėjusį biznį!

Dėka lietuviškos buržua- ? ■ «• 
zijofc godumo ir skūpumo, 
Datfus-Girėnas buvo nuva
ryti į kapus. Dabar ta pa
ti Buržuazija nepasidalina 
jų vardais: vieni ir kiti 
trokšta juo daugiau pasišie
nauti, naudojantis jų išgar
sintais vardais.

“Gerbiama Redakcija:—
Prašau jūsų atleisti man, 

kad negaliu .suteikti dienr 
raščiui didesnės pagelbos,

: p r i s i un č i u
Tarpe $5.00, $5.00 už “Laisvės”

! prenumeratą 1 metams ir
i • aukoju> Auka.

'kur labiausia'i REIKALAVIMAS PAŠAL-
L1 -i

Lapkričio 15-18 dienas, 
1933, Chicagoje įvyko An
troji Farmeriu Konvencija 
arba suvažiavimas. že
miau telpa šito suvažiavi
mo priimta rezoliucija-rei- 
kalavimai.—“L.” Red.

baisia nelaime , visai dąi’bi-
1 ninku klasei.. .
j ;

Visą eilę reakcininkų pa
ir vis tai daryta “tau- ’ simojimų Amerikos darbi

ninkai' nugalėjo :savo masi-;“dar

viena dolerį 
sunaudokite, 
reikalinga pinigų, 
garba, Sam Danill, 
City, Ore.” •

Kitas laiškas: 
“Gerb. “Laisvės” 
Prisiunčiu čekį 

$1100; už

POSSu pa-
Oregon Mes reikalaujame Skubios 

pašalpos pinigais, kad gąlė-

Adm.! • 
vertės

tume palaikyti gyvastį ir 
dirbti

Mes reikalaujame, kad
xxvxg.cxx^j^ xxx^x t--------------- , — prenumeratas butų duodama visiem Var

nių veikimu: protestais ir I$15.00 ir $2.00 aukavo drg. gingiem farmeriam paskola

Kur vietos miestelių ar 
pavietų fondai negali lėšų 
padengti, tai federalė val
džia turi tuo rūpintis.

Toliau mes reikalaujame, , , ...
kad viešos.mokyklos, aukš- Per l!^s darbo met«s l^0’ 
tesnės mokyklos ir kolegi
jos teiktų mokslą veltui.

kraustymą turi valdžia pa
dengti.

Mūsų teisės turi būti už
tikrintos prie mūsų turto, *• 
prie mūsų namų, kur mes

Oficialiai Bankrutuoja 
“Vienybės” Bendrovė

Worcesterio fašistinis 
pelis praneša sekamą:

Brooklyno (N. Y.) seniau
sio lietuvių laikraščio “Vieny
bės” bendrovė Federalio teis
mo paskelbta bankrutijusia ir 
paskirta referee Theodore 
Stitt jos turtą likviduoti, par
duodant varžytinėse, (public 
sale). Peticiją paskelbti ben
drovę bankrutijusia padavė 
buvęs jos manageris Budni
kas, ir darbininkai Bukšnaitis 
ir Baniulis, šėrįninkams rė
mėjams tas labai skaudus įvy
kis.
Rašytojas sako, kad ban

krutuoto jams .v a d.o v a uja j 
“patsai” X Strumskis, ku
ris kandidatuoja į SLA pre
zidentą. Jų tikslas: “nu
šluoti šėrininkus su savo 
klikos žmonių saujale” ir 
išleisti naują laikraštį. Gir
di,

Specialiam šėrininkų susi
rinkime lapkričio 9, .paaiškė
jo, kad Rudnikas bendrovę į 
bankrūtą patraukė su netei
singu ieškiniu $500 komiso, 
kurio pasirodė nežino nei bu
vusi nei esanti bendrovės val
dyba. Paklaustas, kokio ko
miso jis reikalauja, įmesda
mas bendrovę į bankrūto teis
mą, jis atsakė: “Kam čia to
kius klausimus klausti? Taip 
reikėfo, tai ir padarėm.” Po
nas Strumskis ant to nieko ne
atsakė.
Taigi, kai kurie šėrinin- 

"kai
labai energingai žada reika
lauti Strumskį nubausti ųž ne
ištikimą ir išdavingą bendro
vės prez. pareigų ėjimą. Vietoj 
ginti jos interesus, jis su paša
liniais, nešėrininkais—Viniku 
ir kitais suokalbį padarė lik
viduoti bendrovę ir jos laik
raščio vardą ir turtą pasi
griebti! Labai, galima tikėtis, 
kad bus praryti žingsniai 
Strumskį teisme ant karp’eto 
pąsistatyti ir paklausti: ar jis 
prįsiekė, prezidento pareigas 
priimdamas, bendrovės intere
sus ginti, ar prieš jos gyvybę 
suokalbius daryti?! Tikslą jis 
pasiekė, bet pasekmės jam dar 
gali būti labai labai nepavydė
tinos. Tą nujausdamas, 
Strumskis bando tautininkų 
frontą sulaužyti. I
Šitaip imasi už gerklių 

“tėvynės gelbėtojai” ir ki
tokį tėvynainiai! Be abejo, 
kad nemažai į “Vienybę” 
skatiko įdėjo ir fašistų su- 
mulkinti darbininkai. Jie 
mums netikėjo, kuomet 
skelbėme, kąd fašistai juos 
apgaus? Dabar mato, bet 
jau pervėlu.

la-

demonstracijomis. Prieš!’Geo. Rindzevičius “Lais- 
dabartinį Dies’ų ir Fišių I vės” reikalams.
bandymą darbininkai priva- i
lo padaryti tą patį.

Reikia atgaivinti Komite- kėdamas už
tas Gynimui Sveturgimių numeratą, j

Tai raštį aukomis.
T'A 1 VI •

Turiu priminti, kad drg. 
Rindzevičius kas metas, mo- 

“Laisvės” pre- 
paremia dien-

be nuošimčių—palukų mo
kėjimo. Mes reikalaujame

Darbininkų Reikalų. ' 
gali padary ti tiktai mūsų i 
masinės organizacijos, kaip ■ 
tai, savišalpos draugijos, i 
fraternalės organizacijos,; 
darbo unijos, kliubai, meno gausingai paaukoja.

Draugiškai,
Geo Šimaitis,
Montello, Mass.” 

Visai neprašant draugai 
Tas

! me. Mes turime pilną tei
sę apginti save nuo tos kla- 

i sės, kuri legaliais įstaty- 
; mais puola mus. Mes ko
vosime prieš forklozavimus, 
prieš šerifų išpardavimus 

Mes reikalaujame panaikin- su didžiausiu atsidavimu, 
ti visokias skolas, morgi- kad apginti pusininkus, 
čius, užsilikusias rendas, ne- vargingus farmeriūs, ren- 
galintiem užsimokėti taksas dauninkus, idant nedaleisti 

ir sėklų skolas i išmesti nuo jų farmų.
i

Mes toliau nepakęsime, ■ 
kad turtingi morgičių da-

SKOLŲ PANAIKINIMO 
REIKALAVIMAS

’ i
kad maisto perviršis, kuris i . .v. . . . ... ., / i vejai ištrauktu paskutiniyra sukrautas sandeliuose, L • . , .v _, ,v. , .. ’ I kąsni maisto is mus kudi-
Ui i i vTr.l/Trri/ACl rl n 11 m r a ri fi | *"

.. ; kių burnų. Moratorium nereikalinga n -j L . . v... . .duoda reikiamą užtikrini
mą. Infliacija dar didesnę 
progą suteikia turtingąja! 
klasei prisidėti lobio.

būtų valdžios dalinamas i 
tiems, kuriem
pašalpa, ir kad dalinimą į 
kontroliuotų pačių farme- j 
rių ir darbininkų išrinkti 
komitetai. Taip pat mes 
reikalaujame, kad medika- 
lis patarnavimas būtų su-

ir kultūros draugijos. Tam parodo draugų mokėjimą i teiktas vargingiem farme- 
tikslui įsteigta laikinas Ko- įvertinti savo visuomeninių : riam ir darbininkam, 
mitetas Gynimui Sveturgi- įstaigų ir spaudos. Nors 
mių. Darbinįnkų reikalų, ku- materialiai “Laisvė” yra la- 
rio antrašas yra 80 E. llth ■ bai suspausta, bet darbo 
St., New York City, N.Y.,!žmonių masės rodo pasiuy- 
Room 430. Ofiėialiai komi- • žimo išlaikyti savo dienraš- 
t^tas vadinasi National

žmonių masės rodo pasiyy-

tętas
Piovisional Committee for 
Protection of Foreign Born.

išis komitetas siūlo tuojau 
šaukti apskričių atstovų 
konferencijas- nuo įvairių 
darbininkiškų . organizaci- 
jų. Tai reikia padaryti ■ turėjo šaltinių pasidaryti 
greitai. Tosios konferefici- i piuigų. 
jos turėtų būti paremtos 
bendro fronto pagrindais.

?• n
. Koks tai skirtumas tarpe> 

darbininkų ir .buržuazijos 
lietuvių visuomenėje. Fašis
tai labai vbuvo (geri patrio
tai, pakol prie“Vienybės”

Mes reikalaujame, kad 
valdžia garantuotų, jog mo
kyklos bus vedamos per de
vynis mėnesius, kad vaikam 
būtų suteikta veltui trans- 
portacija, kuriem reikia va
žiuoti, ir kad nebūtų diskri- 

.minavimų ■ vaikų- mokyklose,* 
nežiūrint jų tautybės ir ra- 
sės. ; i

PANAIKINIMAS' FOR- 
KLOZAVIMŲ IR .

EVIKCIJŲ
Mes reikalaujame, mes ko
vosime sustabdymui forklo- 
zavimų ir išmetimų farme

riu ir jų šeimynų
Mes reikalaujame, kad 

tie farmeriai, kurie, buvo 
išmesti iš jų farmų ir jie 
turėjo prisiglausti pas ki
tus gyventojus, būtų tuoj 
sugrąžinti ant ūkių. Persi-

DAUGIAU Už FARME
RIU DARBĄ

Mes reikalaujame dau
giau už savo darbą. Tas 
reiškia, kad mes vesime ne
paliaujamą kovą prieš lobi- 
ninkus ir reikalausime di
desnių kainų už produktus. 
Šioje kovoje reikalinga mie
stų ir kaimų darbininkų 
vienybės. Su miestų darbi
ninkais vieningume, mes 
vesime kovą, streikuosime 
už produktų kainų pakėli
mą ir už mažesnes kainas 
delei miestų gyventojų už 
produktus, mes vesime ko
vą už fabrikinių gaminių 
kainų numažinimą, idant 
farmeriai galėtų daugiau 
tų daiktų nusipirkti.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

DRAUGU ŽINIAI
Rašė P. Buknys

Visko brangėjimas nepa
keliamai sunkina skolų naš
tą mūsų dienraščiui. Su au
kų maldavimu skaitytojų 
nevarginame, nes supran
tame, kad krizis spaudžia 
visus. Gražus dalykas, kad 
draugai patys, kurie išgali, 
primeta dolerį kitą “Lais
vės” išlaikymui dienraščiu.

Nesenai aplankė “Lais
vės” įstaigą draugas J. 
Beržinis iš Hartford, Conn. 
Viską pamatęs, kas reika
linga išleidimui dienraščio, 
pdaukavo $5.

Draugas W. Dicksney, iš 
Stamford, Conn., prisiuntė 
Lietuvos bonus kaipo auką 
dienraščiui. Už tuos bonus 
gauta $9.48. Tai labai’ pui
kios šios; dVi aukos. • ’' !

Nuo 'darbininkiškų orga
nizacijų iš North Arling
ton, N., J., nuo parengimo

. Kada tie šaltiniai4 
“užšalo,” tai pakratė ran
kas jos skaitytojai (kurių 
didžiuma yra buržuazija) ir. 
apleido ją “didieji” patrio
tai, Širvydai ir kiti, kurie 
iš jos ėmė augštas algas. 
Gi klasiniai apsišvietę dar
bininkai, 
“Laisvę” 
zio laiku 
daktoriai 
kai dirba už žemas algas, 
kad tik išlaikyti ją dienraš
čiu.

ĮDOMUMAI
TOS PAČIOS, BAKTERI

JOS NAUDINGOS IR 
KENKSMINGOS

gai ten būna čielybėje. At- padėtų, kuomet jie nepūs- 
šilus orui, atėjus šiltai va-;ta? Kapinės užimtų di- 
sarai, jį užpuola milionai ■ dziausius plotus.
milionų bakterijų ir gyvena! Jeigu medžių lapai nepū- 
jojo kūnu; jos tą kūną pa-i tų, tai miškuose žemė apsi- 

; verčia į puvėsius, povaliai dengtų storu klodu gražių
i jį naikina. Už kiek laiko geltonų lapų. Tuo tarpu

masiniai remia 
aukomis šio kri- 
ir “Laisvės” re- 
ir kiti darbinin-

“Laisvės” Bažaras atsi
bus 23, 24 ir 25 dienomis 
gruodžio mėnesio. Draugai, 
ne tik iš artimos apielinkės, 
ale ir iš toliau privalo pa
aukoti 'daiktais ar pinigais 
bazarui. Tuomi paremsite 
savo įstaigą. ..

Perdaug Grūdy, Tai 
Darbininkai Turi Badant

STOCKHOLM, Švedija.— 
Norrbotten provincijos sei
mas nutarė kreiptis prie 

gavome $2. Prisiuntė ° Eu-' centralinės valdžios pagel- 
gene Kister. Iš Buffalo, N. bos. Rezoliucijoj nurodo- 
Y., nuo parengimo drg. Dė- ™a: bedarbiai atsidūrė bado 
lininkaitis prisiuntė $3.90. padėtyje, khd visoj- provin-padėtyje, khd visoj - provin-

Nuo pavienių ypatų smul- cijoj jokių darbų nesiMnda. 
kesnių aukų gavome seka- Bet gi pietiniuose ir cent- 
mai: *P. Butkevičius, Wor- raliniuo'se distriktuose šie- 
cester, Mass., $1; J. Žilins- met javai labai gerai užde- 
kas, Lewiston, Me., J. Vit- rėjo ir grūdų-užversti aruo- 
kūnas, Nanticoke, Pa:> po dai. Dalis tų grūdų jau 
$1; A. čiilberkis, New Yofk ’pradėjo kirmyti. Tuo tar- 
—50c iri J. Savage, New pu Švedijos soėialdemokra- 
Britairi, Conn.—$1. *
/ Draugas J. Ruseckas ’iš kad gelbėti nuo bado: bedar- 
Newarko aukavo $5 ir pa- bius.

tinė valdžia nieko nedaro,'

i žmogaus lieka tik kaulai; žemė, negaudama savo sy- 
i po daugelio metų ir kaulus vų atgal, neišduotų maisto 
sunaikina tos puvimo bak- tiem patiem medžiam, ir 

(terijoš. žmogaus kūnas, sustotų keitimosi darbas.
Gamtoje Viskas Keičiasi, 

Bet Nenyksta
Gamta, tai yra didžiulė 

laboratorija; ji viską, per
dirba, pehnaino, bet nieko 
visiškai nesunaikina. Me
džiaga nenyksta. Žmogus 
vasaros metu prisigamina 
organinių medžiagų, kaip 
tai, šieno, javų, daržovių. 
Jais minta pats ir gyvulius 
maitina. Gyvuliai pagami
na neorganinių medžiagų, >•

(Pabaiga)
šaltis—Geriausias Bakteri

jų Naikintojas |
j kuris susidarė aš žemės, tai

Kad valgomieji daiktai yra> įr į§ žemės paeinančio 
greit nesugestų, žmones de- maisto, vėl tampa bakterijų j
da juos ant ledo saldy tu vtiose. ' per(]įrLta
Šaltis yra užmušėjas viso-1
kios gyvybės, kartu ir bak- savo išeikvotus syvus atgal.

____ _s ir pervestas ton
Šaltis yra užmušėjas v.iso-1 pa^įon žemėn; žemė gauna

terijų. Bet ne visus valgo
mus daiktus galima šalčiu 
apsaugoti, kaip mėsą, svies
tą ir kt. Paimkim daržo-,

Tas pats būna ir su viso
kiais augmenimis. Paim- 

ULHZ.U- medžių lapus. Kas pa- 
vesi- VaisiusTdFdesnfe Vai !vasaris medis apsidengia 
tis jas sugadins, padarys . ^aPajs > ^uos lapus padaro 
maistui netikusiais. Prie ; žemes syvai ir 
šalčio negali veistis tos pu- . . v . . __-___ ................... —
vimo bakterijos, todėl pa- PaPa^ krinta žemyn. Laikui m^sl0, mėšlą atiduoda ati
dėta ant ledo mėsa ar kit- i bėgant puvimo 
kas ilgai gali išlaikyti bak
terijų neužpulta. Kuo di
desnis šaltis, tuo ilgiau gali 
išlaikyti negendanti mėsa;

Taigi, čia matome, kad 
bakterijos daro, žmonėm ža
lą; kad ne jos, nereikėtų už-* 
laikyti ledaunes, nereikėtų 
stubose turėt ledui šėpas, 
nereikėtų mėson dėt įvairių 
žmogui kenkiančių priemai
šų. 4 v v

Bakterijas Daro Didelę 
Naudą

Ar daugelis žmonių pa- 
mislijo, kasj būtų pasaulyje, 
jei nebūtų puvimo bakteri
jų, tų nematomų viską nai
kinančių gyvūnų? Paimkim 
pačius žmones, 
žmogus numiršta 
pakastas žemėse,

--- -' oras (oxy- 
! genas). Atėjus rudeniui,

Kuūmet 
ir tampa 
jis ne il-

i bakterijos 
užpuola lapus,. permaino jų 
spalvą, supūdo juos ir kaip 
ir chemiškai perdirba vėl 
į žemei .tinkamus syvus. Su 
laiku tų supuvusių lapų sy
vai, trąšos, vėl tampa pa
trauktos per medį į viršų ir. 
vėl medis apsilapuoja.
Kas Atsitiktų, Jei Puvimo 

Bakterijų Nebūtų
Jei puvimo bakterijų ne

būtų ir niekas nepūtų, tai 
kapuose palaidoti , žmonės 
gulėtų per. šimtmečius to
kiais, kokiais jie buvo lai-’ 
dojami; kapinės persipildy- 
tų lavonais, reikėtų kas 
kart užimt vis didesnius 
plotus žemės lavonams lai- 
dot. Duokim sau, per porą 
tūkstančių metų, jeigu lavo
nų nedegintume, kur juos

gal žemei, augmenims, ir 
taip sukasi amžinas ratas.

Kiekvieną pūvantį lavo- 
ną-daiktą bakterijos pirmoj , 
eilėj suskirsto į atskiras 
chemines dalis; tos dalys 
skirstosi į skirtingas me
džiagas, reikalingas prie 
kiėkvieno naujo cheminio 
susijungimo. Viską tą at
lieka žmogui nematomi gy- 
vūnėliai-bakterijos.

PAVOGĖ 300,000 FRAN
KŲ UNIJOS PINIGŲ
■BRUSSELS, Belgija. — 

Darbo Federacijos vienas 
viršininkas apgavingu būdu 
išeikvojo 300,000 frankų. 
Tapo suareštuotas, kaipo 
apgavikas. Bet unijos na
riai likos nuskriausti.



Esamoji Lietuvoje Padėtis ir
Komunistu Uždaviniai

kad mūsų 
tikrai pa

tenai savo Kuopelių. Tie

(Tąsa)
8. Mūsų pareiga taip dirbt, 

partija liktų tokia partiją, kuri 
jėgtų išpildyt savo pareigas naujam revo
liucijų ir karų ture, būtent tinkamai paruošt

> ir vadovaut proletarinei revoliucijai. Visas 
mūsų darbas turi būt taip pastatytas, kad 
kasdieninių ekonominių ir politinių kovų 
jngoj mes užkariautume darbininkų daugu
mą proletarinei revoliucijai ir valstiečių ma
ses kaip tos kovos sąjungininkus, ir sėkmin
gai kovai prieš imperialistinio karo ruo
šimą. Mūsų partija taip turi dirbt, kad 
karui prasidėjus lengviau būtų imperialisti
nį karą pakeisti į pilietinį—fašistų diktatū
ros nuvertimui. Mūsų pareiga taip dirbti, 
kad nepasiliktų be reagavimo nei vieno nau
dotojų puolimo ant darbininkų ir tarnauto
ji, ir kad mes sugebėtum tinkamai atremt 
kiekvieną priešų užpuolimą. Mes turime 
taip dirbti, kad mes vis platesnes valstiečių 
mases lengviau galėtume įtraukti į kovą 
prieš mokesčių sunkenybę, prieš skol-as, 
prieš licitacijas, prieš priverstinus darbus, 
del žemės, prieš “darbo armijos“ įvedimą, 
ir kad geriau vadovautume bedarbių 
kovai del pašalpų, del duonos, del darbo.

ūsų pareiga traukti darbo mases į 
kovą ir prieš fašistinės reakcijos šėlimą ir 
del laisvių darbo žmonėms. O tai mes ga
usim padaryt, jei būsim tampriai susirišę 

i darbo masėmis, jei gerai žinosim, kas 
fms labiausiai skauda, kuo jos labiausiai 
/epatenkytos. kur eina naudotojų užpuoli

mas ant jų. Be šito žinojimo mes negalė
sim kelt opiausių kovos ©balsių, labiausiai 
palengvinančių tas darbo mases traukt į ko
vą. Mes turim taip dirbti, kad masės ant 

> kiekvieno žingsnio matytų, kad Komunistų 
** Partija, tai darbininkų klasės kovos partija, 

kuri kovoja del visų darbininkų klasės rei
kalų, paruošia tą kovą, vadovauja jai ir už
sistoja visus skriaudžiamus darbo žmones.

9. Nors mūsų partijos darbas per pas
kutinius du metus šiek tiek pagerėjo, bet 
mūsų partija nesugeba plačiau tinkamai va
dovaut darbininkų ir darbo valstiečių kovai 
ir kovai prieš fašistinę reakciją, dar nesu
gebam plačiau sėkmingai vadovauti kovai 
prieš .naudotojų užpuolimus ant darbo žmo-

ji nių. Mūsų Partija dar nėra tikrai masinė 
^Partija, dar mes neįsistį^rinome didesnėse 

įmonėse ir kitose svarbesnėse darbo vieto
se ir dar neturim
ir kiti, nedatekliai greičiau tur būt pašalinti.

10. -Kovoj del kasdieninių
mes dažnai nesugebėdavom tinkamai taikyt 
bendro fronto kovos taktiką, o kaip kada 
ir užmiršdavom apie ją. Pavyzdžiui, kovoj 
prieš elektros brangumą, nei viena mūsų or- 

• ganizacija neiškėlė tos kovos eigoje obalsio * 
apie kūrimą darbininkų ir miesto biednuo- 

gįjnenės komitetų kovai del papiginimo elek- 
' tros ir kitų komunalių patarnavimų darbi

ninkams ir žemesniems tarnautojams ir dėl 
paliuosavimo bedarbių nuo mokėjimo už 
elektrą, vandenį ir kitus komunalius patar
navimus. Kovoj prieš naudotojų puolimą 
mes ne visuomet mofcėdavom iškelt opiau
sius darbininkams klausimus ir dažnai 
streiko metu buvo statoma perdaug įvairių 
reikalavimų. Tuo tarpu opiausi dabar dar
bininkams klausimai yra: algų kapojimas, 
žemos algos, algų nemokėjimas laiku, blo
ginimas ordinarijų ir valgio (dvaruose ir 
buožinėse), darbininkų atstatymas, nedavi
mas pašalpų bedarbiams, maistas bedarbių 
vaikams. Kovoj del tų reikalavimų mes ir 
turim kuoplačiausiai taikyt bendro fronto 
taktiką ir rūpintis bendro kovos fronto tak
tikos pamatais įtraukti į tą kovą ne tik 
darbininkus socialdemokratus, bet ir labiau

sia atsilikusius darbininkus.
11. Kovoj prieš fašistinę reakciją ir fa

šistų valdžią irgi reikia mokėti bendro
ironto taktikos pamatais traukti į tą ko
vą plačias darbo mases. Pavyzdžiui, mes 
nesugebėjom įtraukti į. platesnę kovą darbi
ninku mases prieš tolimesnį ligonių kasų fa- 

i šizavimą. Kaip lygiai mes dar nesugebam 
išsiūbuot į kovą prieš fašizmą plačias darbo 
mases. Dabar, kad fašistai stato klausimą 
apie “darbo armijos“ įvedimą, mūsų parei
ga išjudinti į kovą prieš “darbo armijos“ 
įvedimą plačias darbo mases ir, pritaikius 
bendro fronto kovos taktiką, įtraukt į kovą 

•he tik socialdemokratus darbininkus, bet ir 
labiausiai atsilikusius, tame skaičiuje ir fede- 
rąntus.

12. -Kartu su kapitalizmo puvimu ir pra
sidėjusiu 2->jo internacionalo byrėjimu (Vo
kietijos s. d. išėjimas iš 2-jo internacionalo, 
jos subyrėjimas L atskiras dalis, daugelio s. 
d. atviras perėjimas į fašistų eiles) ir Lie
tuvos socialdemokratų eilėse eina didelis

reikalavimų

ANTROSIOS NACIONALES FARMERIŲ KON
FERENCIJOS IŠSTATYTI REIKALAVIMAI

keikimas. Apačiese (ypatingai darbininkiš
kam jaunime) auga pasiryžimas kovai prieš 
naudotojus, eina kairėjimas ir su juo kartu 
jieškojimas bendro fronto su komunistais. 
Viršūnėse vieni stovi už atvirą buržuazinės 
diktatūros paturėjimą, ir jie pasisako prieš 
bendrą darbininkų kovos frontą, kiti vis 
plačiau imasi kairiojo manevro, visokių re
voliucinių frazių, net naudojasi komunistų 
©balsiais, kad tuo būdu atitraukt kairėjan- 
čius darbininkus ir savo šalininkus nuo ben
dro kovos fronto'" prieš kapitalą. Po fa,- 
šistinio perversmo Vokietijoj, kada ąiškįau 
kaip seniau paaiškėjo Vokietijos s. d. tar
navimas fašizmui, Lietuvos socialfašistai vėl 
ėmėsi platesnio kairiojo manevro, “užsipili- 

, dinėjo” ant Vokietijos socialfašistų ir čia 
pat teisinio j 
vos fronto 
kovą prieš 
mokratines
cialfašistines jų viršūnes, kaip prieš1 vis aiš
kiau suaugančias su, fašistine valstybe, taip j 
ypatingai kovot prieš “kairiojo“ manevro I 
socialfašistus, kaipo didžiausius tikros dar
bininkų kovos vienybės kliudytojus. Tur 
būt padidintas mūsų darbas tarp socialde
mokratų ir žiežirbininkų darbininkų, o tai
pogi darbas reformistinėsė profsąjungose.

13. Negalima pasitenkint pirmais darbo 
kaime pagerėjimo pradais. Reikia toliau 
plėšt' mūsų darbą kaime, kad kovos eigoj :

0 

prie Komunistų Partijos vadovavimo susi
darytų tikra darbininkų kovos sąjunga su 
valstiečiais. Svarbiausias darbas kaime, tai 
darbas tarp žemės ūkio, miško ir kitų kaimo 
darbininkų, jų streikų paruošimas, jų orga
nizavimas. Būtinai reikia sudaryti daugiau 
tvirtesnių kuopelių iš žemės ūkio darbininkų 
ir jomis remtis visame mūsų darbe kaime.

14.
tingai 
kovoj 
kovą, 
augs, 
dabar 
susideda iš bedarbių 
(dirbančių nepilną savaitę), atsidūrusių di
džiausiame skurde. Mūsų pareiga duot dar
bui tarp bedarbių geresnes partijos ir kom
jaunimo jėgas. Įtempus visą darbą reikia 
organizuot mieste ir kaime bedarbių pasita
rimus ir susirinkimus, ruošt bedarbių mitin
gus, kurt bedarbių ratelius, šaukt bedarbių 
susirinkimus ir bedarbių ratelių atstovų kon
ferencijas, bedarbių mitinguose ir konferen
cijose rinkt bedarbių komitetus arba bent 
delegacijas, organizuot, bedarbių išstojimus 
(demonstracijas, eisenas į savivaldybes ayba 
į kitas vietas); išjudinus bedarbius į kovą 
organizuot ir platesnes bedarbių organiza
cijas (su registravimu jų arba ir be jokio 
l'eidimo.) Kovoj reikalaut ne tik pašalpos 
visiems bedarbiams, darbo ir duonos, neap
mokamų butų, bet ir vienkartinės pašalpos 
produktais, kuru, pinigais. Kur į kovą įsi
traukia didesnis bedarbių ir kaimo bied- 
nuomenės skaičius ir kur jie pradeda užimt 
didesnius maisto ir kuro sandėlius, dvari
ninkų ir buožių klėtis ir aruodus, kad išda- 
lyt juos bedarbiams ir aplamai biedniokams, 
tenai reikia priduoti tai kovai daugiau orga
nizuotumo ir vadovaut jai. Visi Partijos ko
mitetai ir visos kuopelės bent sykį į mėnesį 
tur svarstyt darbo tarp bedarbių ir jų (išsto
jimus) kovos paruošimo klausimus.< Kas dei 
bedarbių išstojimų, tai negalima tenkytis 
vien ruošimusi prie Lietuvos bedarbių dienos, 
19 sausio, bet juos reikia ruošti ir iki 19 sau
sio, ir po, ir visuomet, kada yra gera proga 
paruošt išstojimus.

15. Klasių prieštaravimai mieste ir kaime 
ir toliau augs. Dirva mūsų darbui vis gerė
ja. Jei mes tampriau susirišim su darbinin
kų kova ir geriau paruošim ir vadovausim 
tai kovai, jei mes plačiau išplėsim mūsų dar
bą ir išjudinsim darbininkų ir darbo valstie
čių mases į kovą, jei to darbo ir tos kovos 
eigoj didinsim savo partijos eiles ir organi
zaciniai stiprinsim savo įtaką (profsąjungų 
kūrimas, darbininkų komitetai įmonėse ir 
kitose darbo vietose, streikų komitetai, dar
bininkų ir valstiečių pasitarimai, jaunimo or
ganizacijos, valstiečių kovos komitetai, vi
sokios darbininkų ir kaimo biednuomenės or
ganizacijos ir jų rateliai, geriausių revoliuci
nių darbininkų ir kaimo biedniokų įtrauki
mas į partiją, LKJS ir LKP stiprinimas ir 
t.t.), tai mūsų jėgos augs ir stiprės. Kartu 
su tuo stiprės ir darbininkų klasės jėgos.

(Daugiau bus)

juos. Mūsų pareiga bendro ko- 
taikos pagelba toliau traukt į 
naudotojus .ir fašizmą socialde- 
apačias ir aštrint kovą prieš so-

Dabartinio krizio augimo metu ypa- 
didelės reikšmės, visoj darbo žmonių 
tur platesnis bedarbių įsitraukimas į 
Bedarbių skaičius Lietuvoj auga ir jis 
Jų skurdas didėja ir didės. Jau ir 
Lietuvos darbininkų klasės dauguma 

ir pusiau bedarbių

(Tasa iš 2-ro pusi.)
PALIUOSAVIMAS NUO 

TAKSŲ IR RANDŲ 
SUMAŽINIMAS

Mes reikalaujame, kad su
vargę farmeriai būtų pa- 

liuosuoti nuo mokėjimo 
taksų

Morgičių kompanijos, ba- 
goti farmeriai, dideli 
savininkai, gelžkeliai, 
kieriai ir apdraudos 
panijos turi mokėti
nes taksas. Tos įstaigos tu
ri grąžinti dalį sugrobto lo
bio, kad suvesti aptaksavi- 
mo biudžetą galą su galu.

Mes reikalaujame, kad 
randauninkai, biedni far
meriai nebūtų aplupami. 
Raudos turi būti mažesnės.

tai turi but išrinkti ne iš
bankierių ir politikierių, 
bet iš farmerių, kurie ves
tų kovą už jų reikalus. Ben
dro fronto veikimo komite
tai duoda vadovybę ir palai
ko susisiekimus su Nacio- 
naliu Veikimo Komitetu.

žemės
ban-

kom-
dides-

PADĖTI KOVOTI SU- 
VARGUSIEM NEGRAM

FARMERIAM
Mes reikalaujame, kad 

visokios skolos būtų panai
kintos derliaus pusininkų, 
kaip negrų, taip ir baltveF

MARŠAVIMAI, PROTES
TAI IR DEMONST

RACIJOS
• Alkanų maršavimai ir .de
monstracijos yra galinga jė
ga išreikalauti pašelpą iš 
pavietų, valstijų bei federa
tes valdžios. Taip pat už 
taksų numažinimą, skolų 
panaikinimą ir t. t.

Peticijos yra ,labai svar
bu, jeigu paremtos masiniu 
veikimu. Masiniai rezoliu
cijų . priėmimai, protesto 
mitingai pagelbės apginti 
klasių kovos aukas ir išplėšt 

I kovas prieš terorą.
VEIKIMAS PĘHŠš ATSI

SAKYMĄ DUOTI 
PAŠELPĄ

Reikia vesti kampaniją

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

IKI ŠIOL PASIDARBAVO ŠIE DRAUGAI:

PIRMA ANTRA
1

TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 $18,. $16. $14 $12
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Visų “Laisvės“ 

jimo rėmėjų — 
tytojų

skaitytojų, visų darbininkiško judė- 
pareiga gauti “Laisvei“ naujų skai-
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RAUDONA LENTA
GAUKIME 1000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJUS GAVIMUI “LAISVĖ!“ NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
PRATĘSTAS IKI 1 DIENAI SAUSIO, 1934

Trečias Puslapi!

džių, ir kad būtų sustabdy- prieš bankierius, prieš bosų 
ta negrų prispaudimas.

Reikalaujame, kad negrų, kryptyj, kad neduoti var- 
persekiojimas, jų išskyri
mas nuo baltų žmonių; di
delių žemės savininkų krau
tuvių sistema, iš kurių ver
čiami negrai pirkti produk
tus, būtų panaikinta. Mes 
taip pat kovosime prieš tokis turi būti skaitomas 
“new deal,” prie kurio ne- skebų i 
grai darbininkai išmetami tarp teisingų farmerių dar- 
iš namų.

Mūsų reikalavimai gali 
būti iškovoti tik glaudžioj 
vienybėj veikiant negrams 
ir baltveidžiams, vargin
giem farmeriam ir ' darbi
ninkam.

politiką, kuri vedama toj

• gingiem farmeriam pašelpą. 
■Kur farmeriai negalėtų ap
ginti nuo išmetimo farme- 
rio šeimyną ir kitas farme- 
rys paimtų tą farmą, atsi
kraustytų ten gyventi, tai

KAIP KOVOTI Už REI
KALAVIMUS |

Mes kviečiame visus iš-j

ir nepageidaujamu

bininkų. . •
1 Pirkėjų streikas ir boiko

tas reikia vest kartu su 
miestų darbininkais; praei
tyje buvo pasekminga ne
mažinti kainas ant fabri
kiniu dirbiniu. Reikia ves- v
ti ir toliau kova.

STREIKAI
Paskutiniais metais far- 

naudotus, visus varginguo- 'meriai pradėjo naudoti ma
sins farmerius, neatsižvel- j sinį veikimą—streiką.
giant politinės pažvalgos, į i Praeitis parodė, kad va- 
rasinį skirtumą vieningai j žino j ant žuvauti, bei pasi- 
veikti, idant laimėti reika- liekant namie, streiką lai- 
lavimus.

Susirinkite grupėmis far- s u s i o r ganizavus, veikliai 
meriai ir apdiskusuokite,, dalyvaujant masiniame pi- 
kaip pravesti kovą už aukš- i kietavime gali būti efekty
viau pažymėtus reikalavi- vis ir pasekmingas streikas, 
mus. Diskusuokite savo

meti negalima. Tik gerai

S
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Neturime daleisti, kad 
padėtį, esamas sąlygas ir prie mūsų reikalų vedimo 
kokias turite kovas su prie- į prieitų kompromituojanti 
šingais elementais. Tos ; elementai. > 
mažos farmerių grupės gali' 
plačiai paskleisti propagan- ! 
dos ir vesti organizacinį 
darbą. Kiekvienas delega
tas, priklausantis prie or
ganizacijos, turi darbuotis, 
kad vesti veikimą, iškovoti 
konferencijos pastatytus 
reikalavimus, f.

Kuomet susidaro grupė 
pramatančių farmerių savo 
reikalus, tai tuomet reikia 
šaukti masinius mitingus ir 
tie mitingai turi stoti už 
farmerių reikalavimus.

Organizacijos, kurios re
mia konferencijos tarimus, 
tų organizacijų nariai turi 
pasidaryti kovotojai, kad 
pravesti konferencijos tari
mus.

Didesnių kovų išplėtimui, 
reikia šaukti pavietų ir val
stijų konferencijos.

Tuose masiniuose mitin
guose ir konferencijose tu
ri būti išrinkta suvienyto 

fronto komitetai. Kopiite-

> Streiką reikia 
plėsti ir didinti. Farmeriai 

’turi išsirinkti bendro fron
to komitetus, kurie kontro
liuotų viso streiko eigą. 
Streikieriai turi suformu
luoti savo reikalavimus.

Mes turime imti pavyz
džių iš miestų darbininkų 
streikų.

Mes atsišaukiame į darbo 
farmerius, kad jie vienytų- 
si su agrikultūros ir miestų 
darbininkais, negrais ir 
baltveidžiais, čiagimiais ir 
ateiviais į bendrą veikimą 
prieš bendrą priešą; kad 
bendrai vesti streikus, de
monstracijas, protestų mi
tingus ir alkanų maršavi- 
mus. Darbininkai, vienyki
tės su. f armėnais pikieto li
nijose. Farmeriai, vienyki
tės su darbininkais, kad iš
kovoti pašelpą.

Lai gyvuoja bendras vei
kimas visų dirbančiųjų ko
vų delei būtinųjų gyvenimo 
reikalų!

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. . . . 
ALDLD 11 Kp., Worcester, Mass.
D. Krūtis, Elizabeth, N. J..................
H. Žukienė, Binghamton, N. Y..........
M. Duobinis, Newark, N. J.......... ,. .
M. Burauskienč, Waterbury, Conn. . 

P. Bokas, Waterbury, Conn..............
G*. Krance, Bridgewater, Mass..........
M. Skučas, Newark, N. J...................
J. P. Martinkus, Bellevue, Pa.............
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. ...
A. Bimba, Brooklyn, N. Y..................
P. Greiviškis, Hudson, Mass............ ..
S. Puidokas, Rumford, Me...............
A. A. Lideikiene, Great Neck, N. Y. 11 
G. Šimaitis, Montello, Mass................10
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.............. 10
R. Mizara, Brooklyn, N..Y.................. 10
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass........... 8
P. Buknys. Brooklyn, N. Y............... 8
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.................. 7
A. Klimas, Hartford, Conn............... 7
M. Gouba, Toronto, Ont..................... 7
S. Penkauskas, Lawrence, Mass........... 6
M. Galeckiene, Philadelphia, Pa. . . . G

Adams, Grand Rapids, Mich.......... 6
Petkienė, Great Neck, N. Y.......... G
Ligmalienė, Detroit, Mich. ..... 5 
Vasiliauskas, Detroit, Mich.............5

Račkauskas, Girardville, Pa. . . 
Gasiunas, Pittsburgh, Pa............

M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. . . 
A. Lipčius, Chester, Pa.....................
R. J arvis, Plymouth, Pa.................
F. Buslevičius, Paterson, N. J. .
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. . . .
B. Fulton, Brooklyn, N. Y................
I. Karlonas, Yonkers, N/ Y. ...•••
M. Krasauskienė, Milford, Mass........... 3
V. Sm'alstienė, Detroit, Mich. 3
E. Sklariene, Cleveland, Ohio.. .... .3
J. P. Miller, Chicago, Ill.".................. 3
J. Rudmin, New Haven, Conn..............3
P. Urban, Detroit, Mich.......................3
J. Saulenas, Hąverhill, Mass..................3
K. Rušinskienė, Minersville, Pa. ... 3
A. Lukaitis, Bayonne, N. J................ 3
A. Pakalniškienė, Maspeth, N. Y. ... 3 
A. Šliekis, Gardner, Mass................. 3
J. Balsys, Baltimore, Md..................... 3
J. Raulinaitis. Cleveland, Ohio........... 2

‘ P. Karpich, Lynn, Mass........................... 2
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich............. 2
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa........... 2
J. Katilius, Bridgewater, Mass. ............ 2
G. Stasiukaitis, Grandwood, N. J...........2
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash.............2
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill........... 2
P. Paul, Arnold, Pa................................. 2
D. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y. . . .2 
A. Yakštys, Detroit, Mich...................... 2
K. Biliūnas, Detroit, Mich.....................2
K. Dunčius, McAdoo, Pa.......................2
A. Ramanauskas, Philadelphia, Pa. .' 2 
Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. .
J. Barkus, Brooklyn, N. Y...............
A. Senkus, Springfield, Ill.....................
Wm. Trainys, Royalton, 111.................
P. Kubiliunas, So. Boston, Mass. . . . 
P. Boika, Cleveland, Ohio .................

■ M. Valenta, Cleveland, Ohio ...........

Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tik vieną sykį. Gavusieji po vieną darbuokimės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų vajininkų surašė—gau
kite po antrą skaitytoją.
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Rep.
(282-283)
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Kviečia visus atsilankyti.
Johnny Orman, iš' Brookly-

j Jei esate “Laisvės”
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Kaip Gyvena Bedarbes 
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radimas darbo, kaip papirosų pardavėjos 
naktiniam kliube. Gydytojas sakė, kad aš 

siųj, sužeistu kūnu ir neramiai mintyse, i nePrivalau dirbti mažiausiai per du mėrie-
- -- - - - Įsius laiko jokio darbo. Bet aš, biedna, ne-

1 galėjau ilgiau būti be darbo, kaip dvi sa-

(Tąsa)

Graži daina merginai, nupuolusiai dva-

Jis už poros savaičių apsivedė su kita mer
gina. Pagelbėjo man šiek tiek senieji
draugai, o dabar trempiu gatves, jieškoda- vaites- 
ma bile kokio darbo. Sveikata netarnau
ja man gerai, nes labai susirūpinau, plau
kai nuo galvos puola saujomis.kai nuo galvos puola saujomis. Mano visit skaudėjo, 
geresnieji daiktai nunešti į senų daiktųI vaitėm. 
krautuvę ir užstatyti už kelis dolerius. Vie- * ‘ ‘ 
nas žodis... mirtis.

Aš maniau nusižudyti.
Aš susimaišiau nuodų skiedinį. Aš sė

dėjau per valandas ir galvojau, kaip nusi
žudyti; pirmiau buvau valgius obuolį; tai 
tas, veikiausiai, ir sutaupė maųo gyvybę 
nuo nuodų. Aš pardaviau savo rašomąją 
mašinėlę sumokėjimu? nuomos už kambarį. 
Dar sykį kreipiausi į Steponą^ bet jis pa
grasino mane areštuok Pasitraukiau to
liau ir, gavus bilietą iš Keliauninkų Pa- 
gelbos, išvažiavau kitur. Susiradau dar
bą už guvernank’ą prie vaikų geroj šeimo
je; Aš eksperte virime, galiu išrėdyti kam
barius ir t. t. Bet už kelių mėnesių susi
dūriau su tuo pačiu keblumu, nuo kurio 
daugelis merginų nukenčia; tai vedusių vy
rų idiotiškas ištvirkimas. Atsitiko taip. 
Aš kabinau paveikslą vaiko kambaryje ant 
sienos. Jo žmona buvo maudynėj. Jis 
įėjo į vidų ir apsikabino mane per krūtinę 
kaip tik tuo laiku, kada jo pati įėjo. Ji iš
barė jį.

Ji man sakė: “Eik lauk iš čia greičiau
siai! Nereikia man tokios mergos prie 
mano vaikų. Eik lauk!” Aš apleidau vie
tą, nesakius nieko daug. Susiradau dar
bą Floridoj... Saulės spinduliai ir šiluma 
man sveikatą sugrąžino. Ir taip aš sugrį
žau atgal. Ir aš esu čia. Aš tauriu darbą., 
Tikrą darbą, tai “spykyzėj”, neva prie gi-’ 
minimo “sanvičių”... Siekiaus augštumos, 
bet nupuoliau į dumblyną.- Aš del to ne
kalta.
JEWEL ROBERTS '

Suprantama, esu ne vien tik bedarbė, 
bet ir sergu... Mano patyrimai verčia ma
ne net prie saužudystės. Aš sugrįžau at
gal čia 1931 metais,, po dviejų metų sirgi
mo, bedarbės ir arti badavimo Pittsburghe. 
Mano liga—dubeltava pneumonija—ir pra-

1335 Medley St.,

CENTRO PRANEŠIMAI
Gruodžio mėn. susirinkimai 

labai svarbūs. Todėl reikia 
dėti pastangas sušaukti gana 
skąitlingus. šie svarbiausi 
klausimai tenka šiuose susi
rinkimuose aptarti:

Išrinkti tinkamus 
naują 1934 metų 
Ypatingai reikėtų 
atydos kreipti į finansų sek
retorių, kuris skaitosi kuopoj 
svarbiausias. Būtų gerai, kad 
palaikytų tą vietą tie senieji, 
kurie tinkamai ėjo pareigas 
1933 metais ir kai kurie dar 
pirmiaus.

Aptarti vajaus reikalai. 
Gruodžio mėnesis turėtų būt 
didžiausio darbo laikas. Rei-

Treciadien., Lapkr. 2r, 1032 
.....u. -- -44-- - ■ i Į M • I 1 1 —

Kaucijų kaina bus kiek vė
liau pranešta.

Tai tie Viršpaminėti klausi
mai yra svarbiausi delei gruo- 

i džio men., susirinkimų. Pa
eiliui jie reikia aptarti.

Baigdami šiuos 1933 metus, 
peržiūrėkime savo darbus, 
kiek mes jų atlikome naudai 
APLA ir viso darbininkų ju
dėjimo. Pasistengkime prisi- 

; rengti, kad 1934 metai bū
tų gausesni naudingais dar
bais. kiekvienas kuo nors pri
sidėkime prie savo organizaci
jų

draugai pamiršo, kad vajus 
yra? Jau'pusė vajaus praslin
ko, o matytis tik ką vienas 
draugas dirba taip smarkiai. 
Visiems reikėtų taip padirbė
ti. Todėl griebkimės už dar
bo, kol dar ne per vėlu.
Dabar pranešu visiems drau

gams, kad ateitumėt ant se
kančio susirinkimo. Bus kuo
pos valdybos rinkimai ir kiti 
svarbūs reikalai.

K. Glaubičius

kalboje nupiešė paveikslą, kaip 
įvairių klasių žiponės gyvena. Wuv«. o « 
Po jos prakalbai ? buvo renka- ’! riaušių .vakaruškų.

• t o i • , . ' mias, bus program^,ma ii aukos. Sekamai aukojo p^jĮa. jaunuoliai, Lyros Choras. Va- 
susirinkę darbininkai. " 
aukavo:

S. Rasimavičius, A. Grubin-! „„„„___
skas, A. Rugis, S. Jakubėnas, ; ganizuotis į LDS jaunuolių kuopas ir 
W. Bartulis. Viso $1.50. Smul- i tt. Tad raginame, kad kuo daugiau- 
kių aukų surinkta $2.34. Viso 
aukų gauta $3.84.

Aukavusiems tariame ačiū.
Koresp.

CHJESTER, PA.
Gruod. 3 dieną bus viena iš šau- 

. f Išskyrus . ge- 
mias, bus programas, kurį pildys

Po 25c , latkiutė mokytoja choro, dainuos so- 
• lo. Jaunuoliai suloš veikaliuką: Chi- 
i nija Atbunda. Kalbės Griciunas, ir 
i Gedviliutė, kodėl jaunuoliai turi or-

šia dalyvautų jaunuolių minėtam pa- 
; rengime.

Parengimas bus lietuvių svetainė
je. Programas prasidės apie 6 vai. 
vakare. Visi ir visos dalyvaukite 

, minėtam parengime.

Gavau patarnautojos darbą pigiam grai
kų restorane. Mano dešinysis šonas dar j 

Vėl atguliau į lovą dviem, sa- 
Bet kambario nuoma ir maistui i 

’pinigai privertė mane eiti j ieškoti kito pa-1 
tarnautojos darbo. Mano naujas bosas bu
vo ateivis žmogus. Iš pat pirmos dienos 

: jis laike savo akis ant manęs visą laiką, o į centrą. 
jas pradėjau bijoti jo. Laikiausi puošaliai pa turi gerą vajininką, d. K. 
nuo jo. Taip išsilaikiau vieną mėnesį. Dumčių, kuris jau prirašė prie

Vieną rytmetį jis užspyrė mane virtuvės APLA keturis draugus ir gavo 
' 1 į vieną “Laisvei” skaitytoją.

, Tai geras pasidarbavimas.
Jis taipgi išsireiškė gausiąs 

1 daugiau naujų narių ir skaity
tojų. Taipgi ir daugiau drau
gų pasižadėjo gauti naujų na
rių ir skaitytojų, bet nieko ne
sigirdi apie jų darbą. Gal

APLA 5 Kuopa Gerai 
■ Darbuojasi

Žiūrėsim, Kurie Geriau 
Pasirodys Lapkričio 30

PITTSBURGH, Pa. — Prie 
viskas 

prirengta. Programas bus p.ui- 
artistai- 
parodyš 

Lietuviai . . ; t

kerčioje ir pasakė man, kad aš turiu būti 
jo mergina, arba lauk iš čia. Aš išėjau ir 
gavau kitur darbą. Šis mano naujas darb
davys nelaukė nei mėnesio. Už savaitės 
laiko aš vėl be darbo. Bedarbė, susibank- 
rūtavus iki vienam centui. Už kambarį 
nuomos nesumokėjau—išvarė. Miegojau 

[dvi naktis geležinkelio stotyje. Sykį įėjo 
du džentelmanai į valgyklą ir susėdo prie ' 
sthlo. Vienas jų draugiškai nusišypsojo, o 
antras pasakė: “Nebūk tokia...! Visos pa
tarnautojos yra valkatos.” Aš bandžiau su
laikyti savo ūpą. Bet tie jo žodžiai pasta
tė mane į piktumo poziciją ir aš mečiau 
puodelį su kava į jojo veidą. Gavau išva
ryti iš darbo. Aš tebesu silpna ir serganti.

Aš turėjau miegoti požeminiuose gelžke-: 
liuose per dešimtį naktų, vartodama mote-i 

j rų poilsio kambarius del apsiprausimo. Ma-1 
no drapanos bjauriai nuplyšo. Taip, daug' 
vyrų kalbėjo su manim. Jie žadėjo duoti i 
man maistą ir lovą, jeigu aš sutiksiu jų 
reikalavimus pildyti. Aš nesutikau.

Toliau, vieną naktį, kada aš važinėjau 
subves traukiniu, kaž kas atsitiko. Gerai 
apsirengęs, išrodantis pasiturinčiu žmo
gum atsisėdo netoli manęs ir žiūrėjo į ma- 

i ne. Aš buvau nerami, o mano akys dažnai 
' rodė ašaras.

“Kas yra, maža mergaite?” jis klausė 
mandagiai ir pasislinko arčiau. Aš ma
čiau^ jis įkišo ranką į savo kišenių ir žino
jau, kad duos man pinigų. Aš paliečiau jo 
ranką ir tariau:

(Bus daugiau)

5 kus: astuonių tautų 
kuopa jau turi keturis naujus dainininkai-muzikar 
narius. Aplikacijos pasiųstos (savo, sugabumps.. /

. Linksma, kad kuo- jaunuoliai irgi rengiasi pasiro
dyti. Bus šokiams dvi orkes- 
tros del dviejų didelių svetai
nių.

Tad visi dalyvaukime .lap
kričio 30, Labor Lyceum sve
tainėje, 805 James St., N. S. 
Pittsburgh. Koncertas prasi
dės 3 vai. po pietų, o šokiai 7 
vai. vakare. Pelnas rėmimui 
streikų, bedarbių kovų ir ti.

Komitetas.

Masine Baltimorės Konferencija
Pasibaigė—Darbai Prasideda Didesni

CLEVELAND, OHIO.
LDSA 24 kuopa rengia vakaruš

kas ir šokius šį šeštadienį, 2 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Darbininkų Svetainėje, 920 E. 
79th St.

Tai bus didžiausias ir puikiausias 
šio meto parengimas. Ateikite visi. 
Atsiveskite ir jaunuolius.

M. Valanta.
(282-283)

SCRANTON, PA.
LDSA 54 kuopos e susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 3 d. gruodžio, 2:30 
po pietųv, pas d. Kairienę, 1737 
Von Stroch Avė. Pasistengkite vi
sos dalyvauti, nes yra balsavimo 
blankus ir taip svarbių reikalų. Pa- 
mačiusios šį pranešimą “Laisvėj” 
praneškite apie susirinkimą narėms, 
kurios “Laisvės” neskaito.

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 3 dieną ALDLD 10 kuo

pa rengia vakarėlį, 995 N. 5th St. 
Prasidės kaip 3 vai. po pietų.

Šis parengimas bus skirtingas nuo 
kitų visų. Tie, kurie myli visokias 
gemes, tai bus leista persitikrinti, 
kas yra specialistas. Po gemių bus 
duodama vakarienė apie 7 vai. vaka
re. Tad nei vieno nemistuokite mi
nėto parengimo. šis parengimas 
yra rengiamas ndudai Daily Worker. 
Tad apie svarbumą • remti Daily 
Worker netenka aiškinti.

Reporteris.
Reporteris.

(282-283)

’ GARDEN, MASS.
ALDLD kp. turės prakalbas 

nyčioj, 
tainėje, 
vakare. 
Kalbės
no, N .Y.

kuopoms geriau išsijudinti dar iki sausio 
ban.

Nuo gruodžio 15 iki sausio 
1 būtinai reikia peržiūrėti vi
sas kuopų stovis: kokioj pa
dėtyj visi nariai ir kaip stovi 
visa kuopa finansiniai. Todėl 
gruodžio mėnesio susirinkimai 
turi išrinkti speciales komisi
jas kuopų stovio peržiūrėji
mui. Centras prisiunčia kiek-

1, 1934. Kuomet 
taip užsimoka, tai daug ge
riau knygų apyskaita suvesti 
kuopose ir pačiame Centre. O 
kai ateis sausio, mėnuo 1934 
m., tai tada irgi daug geriau 
matyti, kad ye visi nariai pil
nai sumokėję už 1933 metus 
ir pradeda mokėti už 1934 
metus. Taip pasidaro organi
zacijoj daug geresnė tvarka, 

j Juk vistiek reikės užvilktas

kas, kurios reikia išpildyti ii 
iki sausio 1, 
Centr-an.
pasidaryti kopiją ir savo se
kančiuose susirinkimuose per-1 
skaityti, taip kad visi nariai 
žinotų apie savp kuopos stovį.

Pildant Centro prisiųstas 1934. Jis taip ir padarys. Bet 
blankas taipgi • reikia aiškiai

kėtų visus narius tam darbui Pa^ym8ti iki kurio laiko kiek-

vilkinti ?
Susimokėdami užvilktas mo

kestis nariai pagelbėtų it pa
šalpos fondą pastatyti ant 
tvirtų kojų. • Centras^ yra nu- 
sisprendęs užvilktas pašalpas 
visiems išmokėti iki sausio 1>,

mobilizuoti, kad 
daugiausia naujų narių, 
nauji nariai, kurie paduos ap
likacijas po gruodžio mėn. su
sirinkimų, galima bus priimti 
sausio mėnesio susirinkimuo
se. Vajus toael reikia tęsti iki 
sausio mėnesio kuopų susirin- 
kiiųy. Dar tik kelios kuopos 
pasidarbavo gavime naujų na
rių-*—didžiuma kuopų, reikia 
tiesą pasakyti, nieko nedirba 
delėi vajaus. Todėl bent pa
baigoj vajaus reikia ir toms

i duokles, kurie narįai yra atsi- 
{likę su mokėjimu ir kiek mė- 
| nėšių. Taipgi reikia pažymė
ti, kurie nariai deĮei bedarbės 
jau virš šešių mėnesi^ neuž- 

• simokėję ir ar reikia juos pa- 
to- 
ži- 
to-

laikyt neišbraukus. Gavęs 
kį raportą, Centras pilnai 
nos, kas reikia daryti su 
kiais nariais. v

Būtinai reikėtų dėti daug 
pastangų, kad tie nariai, kurie 
skolingi, pilnai pasimokėtų

be narių kooperacijos, žino
ma, sunku tasai fondas suba- 

Todel ir iš to at
žvilgio nariai gali daug kuo 
pagelbėt organizaciją sutvir
tinti. ' 9

į Rezoliucijos priimta seka
mos :

Prieš žydų persekiojimą ir 
Vokietijos fašizmą.

Paliuosavimui 
į jaunuolių.
i Paliuosavimui
I jaunuolių.

Pasveikinimą 
j nistu Partijai jos kovose prieš ^UjCėigue oi oiiuggic, lor įMeg- " . ... n

iroes Rights) lapkričio 18-19 į 
dd. laikė konferenciją, ( 
Albert Auditorium, 1224 Pen-i 
nsylvania Avė.,t dalyvaujanti 
710 delegatams, kupė atsto
vavo 161,000 narių.

Delegatus prisiuntė žemiau 
nurodytos organizacijos, kliu- 
bai, draugijos, 
ganizacijų 34 
Friends of 
13; Moksleiviai 
nių draugijų 20; Įvairių Baž
nyčių 27; Intelektualų grupių 
37; Jaunuolių organizacijų 
90; International Labor De- 

| fense 92; Trade U. Unity Lea
gue 34.

Šių organizacijų atstovai su
darė augščiau minėtą sumą 
delegatų iš įvairių apielinkių, 
miestų ir miestelių. Du 

j dalius delegatų sudarė 
jveidžiai darbininkai 
i lektualai.

Įžanginę prakalbą 
draugas Richard B. 
kuris yra generalis 
rius Lygos Kovai 
Teises, 
gei kapitalistiniam krizy ir šio
je sistemoje glūdi linčiavimo 
šanky$. Juo ekonominis kri- 
zis gilėja, tuo linčiavimų skai
čius auga. Kaip štai:

1929 metais buvo 13‘ lin-j 
čiavimų, 3 mil. bedarbių;! 
1930 m. buvo 43 linč., 4 mil.1 
bedarbių; 1931 m. buvo 64- 
linč., 10 mil.” bedarbių ; 1932 i 
metais 73 linčiavimai, 12 mil. 
bedarbių; 1933 iki šio laikoj1' į/ 
43 linčiavo 17 mil. bedarbių. • sv£.aineį , n-• onvA

c ii * i -ii • . ' i-. Drauge kalbėjo gerai ir savoSi(e fąkjtai ;kiekvienam . gali į 
parodyti tiesą, jogei kapitaliz- ?----------
mas yra auklėtojas viso blogo, 
ir linčiavimo kartu. i TĖM YKITE!

Kalbėtojais buvo nuo I.L.D.,! 
generalis sekretorius, William ' 
Patterson. Nuo Komunistų! 
Partijos Robert Minor, kuris Į 
griausmingais aplodismentais j 
ir po tam Internacionalo aidu ! 
buvo sutiktas ant platformos, D AI IITC J- IfftMfrDT AC

James W. Ford, draugas OHLlUp II RUllVEKlAd 
Countee Cullen, ir visa eilė iš | 

j klasių kovos lauko draugų ir i - Grand Paradise Ballroom 
draugių dėste kovos pagrindą. q

: tolimesniąm dafbui prieš juod-j Grand Street
Brooklyn

Sėkminga Konferencija
Kriziui didėjant, juodvei

džių darbininkų linčiavimų 
~.<aičius auga. i

j
Paskmėj to, Tarptautinis! 

j Darbininkų Apsigynimas ir j 
i j u o d v e i džių organizacija! 
(League of Struggle, for Neg-

jęewj Jaunųjų darbininkų reikale 
- i del’ ateinančio karo.

Sunkios industrijos. darb.
klausimą., , .... . , ,

Bedarbiamš 'pašalpos reikale.
Ex-kareįvių reikale.
Prieš persekiojimą ir, liiičią-

vimą juodveidžių Jungtinėse

LINDEN, N. J.
LDSA 129 kuopa rengia maskara- puikų balių ir pasilinksminimo 

clų balių šeštadienio vakare, 2 diena v*karQ- Kiekvieno ir kiekvienos pa- 
1 gruodžio, 1933 m., Linden Hall, Lin- reig? .^tsJ^nk/t’ 1 parengimą- 
den, N.zJ., Wood Ave., kampas 16 "eS
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Draugės ir draugai!
Nepraleiskite progos, dalyvaukite 

kuo skaitlingiausiai šitam parengi
me ir nepamirškit apsimaskuoti, nes 
bus duodamos dovanos.

Bus gerų užkandžių ir gėrimbų.
Šokiams grieš gera muzika po va
dovybe Charley Kvarren and his 
Hot-Cha Boys.

Įžanga 25c. 
užkviečia rengėjai.

.(282-284)

, nes 
, ši draugija remia darbininkišką ju- 
, dėjimą. Daugelis iš jū draugijos 
narių yra “Laisves” skaitytojai ir 
rėmėjai, tad vien iš to atžvilgio 
mes turėsime draugiją paremti.

Šiame baliuje grieš visiems gerai 
žinoma orkestrą Antano
Įžanga prieinama tik 25 centai ypa- 

Tad visi ir visos mcpamirški- 
šį taip šaunų rengiamą vakarą.

Rengėjai.
(281-282)

Politiniu or- TT ,
; Kliubai 76;įVa'^osc-.t ..
Soviet Union! .Nepamiršta nei kovos daly- 

21- Pašaipi i via1’ ^urie randasi tarpe ketu- 
i rių, mūro sienų. Pasiųsta pa
sveikinimo telegramas Tom 
Mooney ir Scottsboro jaunuo
liams.

Taipgi Alabamos valstijos
• gubernatoriui Miller, reikalau- 
i jaut stiprios apsaugos nuo lin
čiavimo teisiamų Scottsboro 
berniukų ir jų gynėjų—advo

katų.
Aukų varymui to darbo su

rinkta $34.67'.
Sekanti konferencija įvyks 

sekantį pavasarį, 1934 m., Wa
shington, D. C.

Konferencija baigėsi pilnu i 
ūpu del tolimesnio taip svar- 1 
baus darbo kovai prieš linčia- i 
vimą juodveidžių ir prieš abel- Į 
na pavergimą darbininkų kla- ' 
sės.

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 130 kuopos 

įvyks penktadienį, gruodžio 1, prad- 
žia 7-tą valandą vakare,, Yemaus i 
svetainėje. < Draugės, šis susirinki-, 
mas bus svarbus. Bus rinkimas i 
centro komiteto* ir rinkimas kuopos i 
komiteto. Svarbiausias dalykas, tai , 
LDSA su ALDLD vienybės klausi- ’ 
mas. Iš centro t yra atsiųstos blan
kos, kuriaš turės išpildyti kievie- 
rias narys'J- Šiame susirinkime vie
nybės klausimas bus' svarstomas.

Org.
(282-283)

CLEVELAND, OHIO.
į ALDLD Corleto Kliubas rengia 
j dviejų aktų dramą “Religijos Rete- 
I žiai” Perstatymas įvyks nedėlioję, 
, gruodžio (Dec.) 3-cią, Lietuvių $ve- 
, tainėje, 6835 Superior Ave., diirys 
atdaros nuo 4-tos vai. po pietų, pra- 

1 džia 5-tą vai. vakare. Loš Corleto 
Jaunuolių Kliubo nariai; programoje 
bus keletą dainelių, ką atliks Corleto 

į Jaunuolių Choras, po vadovyste 
Tellie Rolin; įžanga 25c ypatai. Po 
programo—šokiai prie geros orkes- 
tros. • <

Kviečia visus atsilankyti
Rengimo Komitetas

(281-282)

ALDLD 
! si rinkimas 

balius,' naudai darbininkiškos spau- j džio 1-mą 
dos. Tad visi 
linkės lietuviai 
dalyvauti lapkričio 30 dieną, 
traukite į Laisvės Choro 
57 Park St.

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

vakare, Kliubo Svetainėje, 4015 E. 
141st St. Prašau susirinkti visus 
draugus ir drauges, ir kurie dar ne
užsimokėję 57-tai kp. už šiuos me
tus, prašau ateiti užsimokėti ir nau
jų narių atsivesti, nes šiame susirin-

Hartfordo ir apie- 
darbininkai turime 

Visi 
svetainę, 

Pradžia kaip 3 vai po 
pietų, bet svetainė atdarą nuo pa
ties ryto, tai galite kad ir anksčiau i kime bus rinkimas naujos valdybos 
atvažiuoti. Pasimatysime 30 dieną ir šiaip daug svarbių reikalų reikės 
lapkričio. j aptarti. Taigi draugės ir draugai,

Spaudos Komisija. nepamirškite. P. B.
(282-283) (281-282)

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

hausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

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

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

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

Apie gruodžio pabaigą 
Centtas prisius kitas blankas 
delei kuopų valdybų adresų 
ir kaucijų. Todėl gruodžio 
mėnesio susirinkimuose galima 
pasitarti apie padėjimą po 
kaucija kuopų valdybų. Daug 
saugiau visiems nariams; kuo
met bent kęli kuopos valdy- iveidžių linčiavimą: Suvienytose! 
bos nariai randasi po kaucija. 1k ' 1

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

. “keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ’’
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Draugo J. P. Millerio Prakalbų Maršrutas
New Jersey ir New Yorko | gramos: dainų ar kitokių įvai- 

apielinkėj draugas J. P. Mil- 
leris, kuris nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos, kalbės seka
mose vietose:

^Gruodžio 12 d., Newark, N. J.
” 13 d. Elizabeth, N.J.
” 14 d. Linden, N. J.
” 15 Kearny, N. J.
” 16 Paterson, N. J.

17 d. Yonkers, N. Y. gramas, tuojau duokite
18 d. Bayonne, N. J. vės

” 19 Great Neck, N.Y. mus daryti plakatus.
” 20 C. Brooklyn, N.Y. I Neskūpaukite atsispausdinti

21 So. Brooklyn, N.Y. j plakatų ir rūpinkitės kuo pla- 
Draugai, greit apsirūpinkite 

’svetainėm^ ir tuojau duokite 
spausdint plakatus. Patarti
na, kad prie prakalbų duotu
mėt kiek nors ir dailės pro-1

rūmų.
“Laįsvės” administracija tu

rės plakatam daug-mjaž ben
drą tekstą, tinkamą^ūvisose 
vietose. Darant plakatus tos 
pačios kompozicijos, tik pa
keičiant dieną ir programą, 

• kainuos daug pigiau. Pasisam- 
dę svetaines ir susitvarkę pro-

Lais- 
administracijai užsaky-

padėti įtraukti jaunuolius į vei-, 
kimą, kur dar dirvonai nė 
pajudinti, o tokių vietų 
labai daug.

Taipo pat kiti labai svarbūs 
reikalai prisieis išrišti, t^ai atei
ties veikimas, prakalbų rengi
mai, apšvieta, finansiniai pa
rengimai ir daugelis kitų svar
bių dalykų.

Kiekviena kuopa turi pasi
stengti išrinkti kuodaugiausiai i šuotojai 
delegati) į konferenciją. Kon- " 
ferencija bus laikoma sekma
dienį, gruodžio 17 d., 1933 m 
Lietuviui Svetainėje

ne
yra

Alkanųjų Maršavimas 
Ant Paryžiaus

į Bažnytinių Tarpe Kova r <Į> 
<l>

čiausiai juos paskleisti. Dar
buokimės, kad šis prakalbų 
maršrutas būtų sėkmingas.

A. A. Lideikienč.
ALDLD 2 Apskr. Sekr.

PARYŽIUS.
Franci j os kampų bedarbiai 
grupėmis maršuoja ant Pa
ryžiaus, kad priverst val
džią suteikti jiems pragy- 

' venima. Juo arčiau mar- 
eina prie Pary- 

j žiaus, tuo didesnė darosi jų 
i armija. Ateinantį šeštadie- 

f ^dS^Front nŽ yisos kolumnos pasieks 
St., New Haven, Conn., prasi- j valdžios sostinę ir laikys 
dės 11 vai. ryte. j masinę demonstraciją.

V. J. Valaitis, | 
ALDLD III Apsk. seki*. '

PRISIPAŽINO, BET DA- 
L BAR UŽGINČIJA

Iš visų
BERLYN. — Protesto- 

nai laiko susirinkimus ir ne
ša protestus prieš Hitlerio 
valdžios kuriamą naujai 
bažnyčią, kuri vadinasi’ 
“Nazes Vokiečiai Krikščio
nys.” Protestuose reika
laujama, kad.būtų laikoma
si Luterio biblijos.

Už Nekaltus Jaunuolius

<Į>
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GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., Kampas ADAMS ST.

NEWARK, N. J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

<♦>

<♦>

!>

<♦>

<♦>
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Metalo Darbininkų 
Konvencija Youngstowne

n* • |v T i žai. Paprastai koncertai yra 
ŽIBIOS IS 1 OFOnlO nutarta daryti kas antras sek- 

_____  madienis, o kas antras šešta- 
’ dienis yra ruošiama šokiai. Į 
minėtus šokius jaunimo ir su
augusių atsilanko irgi nevisai 
mažai, bet turiu nepamiršti, 
kad didesnę dalį jaunimo už
pildo svetimtaučiai. Nežinau 
kodėl tai, bet lietuvių jaunimas 
yra per daug apsileidęs šiuo 

pa- ’ atžvilgiu, t. y., visiškai nenori 
— — ’ • . • • •

silinksminti, užmiršti visus var-! 12 d. lapkričio ALDL Drau
gus ir tt. Pasibaigus pikni-'gjja surengė labai gražų kon- 
’’jams, nereiškia, kad turėjo pa- certą, surištą su paminėjimu 

ibaigti su jais ir visos links- 16 metų Rusijos Revoliucijos, 
.lybės, visi “prašmatnumai,” '•] 
.eikianti kaip suaugusiems, taip ko. 

jaunimui malonumo.
Tik spėjus vasaros sezonui 

pasibaigti, orui atvėsus, buvo 
tuoj pradėta rengti įvairūs 
koncertai, šokiai ir tt.

šiame laikotarpyje surengė
apie keletą koncertų, iš kurių , statyta vieno v 
turėjo nemažai naudos, nes .^“Penktas Prisakymas,’ 
žmonių atsilankydavo nema-' pasisekė gana puikiai,

tįstai atliko savo roles gana i vyni Japonijos kariniai or- 
gerai; vėliau sekė gana ilga ir laiviai lekiojo už Vladivos- 

j įdomi prakalba, pritaikinta pa- šnipjnėjįmo tikslais.
j minėjimui 16 metų Rusų Revo
liucijos; po prakalbos buvo pa
sakyta keli labai juokingi dia- 

ilogai ir monologai, kur publika., 
tikrai buvo suinteresuota. Ant į 
pabaigos Bangos Choras su-l

1 dainavo keletą darbininkiško 
• pobūdžio dainelių, o užbaigė 
Internacionalu, kuris buvo su
dainuotas bendrai visų—choris
tų ir atsilankiusiij svečių.

Negalima sakyti, kad Toron
to kairesnieji lietuviai darbi
ninkai moka tik surengti šokius . 
ar koncertus, bet taip lygiai ir 
medžiagą koncertams, vakarė- j 
liams sugeba paruošti. Tikrai' 
galvas, o ne ką kitą ant pečių 
nešioja mūsų veikėjai.

Minėtame koncerte pasakyti 
dialogai ir monologai bemaž 
visi irgi buvo nuopelnas pačių! 
torontiečių, kurie juos patys į 
parašė-sukūrė. Torontiškiai ne 
tik dialogus, monologus moka 
parašyti, bet taipgi ir veikalus. 
Jiems mažai reikia naudotis ki- į 
tų kūriniais, dar kiti jų kūri- 

Ar tai ne bfa- 
Man, kaipo 

bet 
pa- 1

BIRMINGHAM, Ala. — 
i Lapkričio 27 d. šiame mies- 
j te įvyko baltveidžių ir juod- 
veidžiu bendras masinis su
sirinkimas, kuriame dalyva- 

CHICAG0, III. — Dakta- vo penki šimtai darbininkų. 
Priimta rezoliucija už pa-

✓

I rė Wynekoop dabar užgin- i 
čija savo prisipažinimą,! liuosavimą Scottsboro jau- j
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Geo. Kaminskas
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PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ- 
DALŲ GAUSITE NĖ VIEN 

DEL SAVĘS, ALE IR

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

>

<♦>

• KAMBARIAMS. <♦>

<!>

O

<*>

<♦>

Toronto lietuviai tikrai ne
snaudžia, tai faktas! Pasibai
gė vasaros sezonas, geriau sa
kant piknikai, kurių gana daug 
šią vasarą buvo surengta ir ku
riuose kiekvienas turėjo progos 
sekmadieniais, išvažiavęs į miš
kus, pakvėpuoti tyru oru, p

^sidžiaugti gamtos gražumu, pa-1 eiti į parengimus.

YOUNGSTOWN, Ohio, čija ___ x x
Šios apielinkes Plieno ir kad jinai pirma numarino j nuolių.
Metale Darbininkų Unija chloroforniu, o paskui su-1 

Įvyks šaudė savo marčią. F 
kad ji rado ją negyvą ir ap- i

d. Konvencija svarstys pri- vogtą skiepe. Taip pat Mr.

šaukia konvenciją.
šį sekmadienį, gruodžio 3

Sako, I LAIVELIU APLINKUI 
PASAULĮ

NEW YORK. — Jaunuo-

<!>

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę 
GEO. KAMINSKAS

152 Ferry St., Newark, N. J.

<♦>

<j> 
4>
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Drg. A. Petruškevičius
Brooklynietis

Pirmas Paaukavo $5
aBAZARUI

tyrimus iš metalo darbiniu- Wynekoop, nužudytos mote- , ųaį Maury ir Dickerson ren
ku streikų ir išrinks dist- riškes vyras, dabar griežtai i gįasi 35 pėdų ilgio laiveliu 
rikto viršininkus ateinan- užsigina prisipažinimo, kad apiplaukti pasaulį jūromis.
tiems metams. Reikia pa
žymėti, kad Metalo Darbi- 
ninku Unija smarkiai auga,

Koncertas tikrai puikiai pavy- I Sovietai Protestuoja 
Publikos prisirinko pilna I p j - |annn::a

I svetainė. Buvo atsilankę ne tik j1 
nariai ir simpatikai, bet daug 
buvo ir visai priešingų politi
nių pažiūrų žmonių.

Programa buvo gana ilga ir ,
• i • . i Ill I dJLįdomi. Pirmiausia buvo per-1

jis ja nužudė.

Atsisako Plaukti

MASKVA.—Sovietų Są
junga pasiuntė notą Japo- . . lv. , . , . .-- - i . . , , - ios valdžia dabar du laivu, kurioje protestuoja!J . ....

uoici uuvu pci-i . v t • . i • • • i ' |Jcii u.cive a ei u icopuuiutaeiksmo veikalas I pnes. Japonuos orlaivinml^ų | peru valdžį
kuris lekiojimą ant Sovietų ten-

nes ar- torijos. Lapkričio 3 d. de-

MENKELIUNIUTES

KONCERTAS

Kelione imsianti tris metus. 
Jie, žinoma, rizikuoja savo 
gyvybę.

BUDAPEŠTAS. — Reak-1
HELSINGFORS, Suomi-1ciniai universiteto studen- 

ja.—Po pasaulinio -karo An- Į Pradejo terorą prieš žy- 
glija užgrobė rusu laivus ir j dus studentus. Bando ne
atidavė Estonijąi? Estoni-1TO i universitetą klau- 

> syti mokslinių prelekcijų.
Lapkričio 27 d. jie surengė 
riaušes ir išdaužė daug lan
gų.

pardavė Peru respublikai. 
__ ________ ____ ____ ia 
bandė laivus parsigabenti į 
Pietų Ameriką, tai pasiro
dę, kad jie neplaukia. Pe
ru kaltina Estoniją, kad 

i pardavė sugadintus laivus. 
| O Estonijaį kaltina Peru jū
rininkus, kad jie nemoką 
laivų operuoti ir todėl suga
dinę.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

$

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro tavo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 

nuo
1
5

« ‘fcns dien. Boredoms ir subatoma 
iki 7 :S0 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

i FLATBUSH OFISAS
. 2220 Avenue J

Kampas If. llrd flt.

Phone, EVergreen 8-9130

ssazz

Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Prašo ir kitų darbininkiš
ko judėjimo rėmėjų greitai 
ir duosniai atsiliepti į Šj rei
kalą.

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS

Gruodžio-December,

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugų Aukų
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika

niais naudojasi.
, vo, torontiečiai!
savai, tai nepritiktų girti, 
kas teisybė, tai drįstu ir 
sakyti. ,

Panenupietė.

10 Gruodžio (December) 
Labor Lyceum Salėje

949 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y.

K. MENKELIUNIUTĖ 
Žymioji Mezzo Sopranas

Duos Keletą Dalių iš Operos 
Cavalieria Rusticana

Kiekvieną dieną bufe šo
kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

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

Laikas Trumpas c
Kadangi prieš “Laisvės” 

koncertą nenorėjome pa
skelbti bazaro, nes du da
lyku kartu garsinti nepato
gu, tai bazaro reikalui lak 
kas labai trumpas. Todėl 
prašome draugų greit pri
duoti. aukas, kad galėtume 
sparčiai ir sėkmingai reng
ti bazarą.

ALDLD III Apskričio
Metinė Konferencija A. MICKŪNAITĖ 

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

Buliiitt Jau Išvažiavo
I Maskvą

WASHINGTON. — Am- 
erikos pirmas ambasadorius 
į Sovietų Sąjungą William 
C. Bullitt jau išvažiavo į 
Maskvą. Jis ten tuo' tarpu 
būsiąs labai trumpai, pa
sitarsiąs su Sovietų valdžia, 
sugrįšiąs Amerikon, ir pas
kui vėl važiuosiąs pastoviai 
apsigyventi ir atstovauti 
Jungtinių Valstijų valdžią.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

$
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“Laisvės” Administracija

Ši ALDLD III Apskričio kon
ferencija turi būt viena iš ryš
kiausių todėl, kad, laikui be- i 
gant, matom kylantį darbiniu-' 
kų judėjimą ir naujų spėkų di
dėjimą tarpe lietuviij darbinin
kų-

Pereitoje konferencijoje tik I 
svarstėme apie jaunuolius ir 
jų pralavinimo mokyklą, šian
dieną jau turime jaunuolių da
lį, kurie savystoviai ban$o 
veikti. Bet dar ne visos Mus 
kuopos ir jų draugai yra už- 
interesuoti apie įtraukimą jau
nuolių į veikimą. / Tą matėme 
iš atsibuvusios jaunuolių kon- 
fęrencijos. * Todėl šiai konfe
rencijai reikės nutiesi plafiai,

Dalyvaus Šie Dainininkai: ;
Arturo D’Amico, Baritonas!

Luiga Barbara, Tenoras !
Isotta Odierna, ;

Mezzo Sopranas
Violet Tamkiūtė, Sopranas

L. Kavaliauskaitė, 
Mezzo-Sopranas

Adelė Valatkiūtė, 
Dramatiškas Sopranas

Amel. Mickūnaitė 
' • ir

Pranas Stankūnas, Bass
Prašome susirinkti anksti, 

kad galėtume pradėti kon-j 
c'ertą paskirtu laiku.

Rengėjai.

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

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

100 CIGARĖTŲ UZ 25 CENTUS
700 GILZV 63c D 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—r9c; Barohs—12c) H Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 

VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių ciįaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

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

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

Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.
L GRAYEFSK.Y

172. Avenue, B, New York City. ’ Tel. Alg. 4-1836’
(tarpe 10 ir 11 Sts.)

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

<!>

<♦>

<t>
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REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.
GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ

Viskam brangstant; pabrangs/ir Sovietų žuvys. 
Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

<f>

<♦>

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadieni iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

<♦>

<f)

<♦>
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Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

r
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS R ADIO--SI ANDIEN

Mūšy Parengimai 
Ir Susirinkimai

kalbos ir, skirdamasis, tariau:
—Jeigu tamsta taip negra

žiai pamelavai apie Nalivaika, 
tai kaip aš galiu tikėti bent da
lelei apie kitus Sovietų “bai-

Jaunuoliai Nustebins Publiką 
Savo Parengime

lomskas ir V. Zablackas.j šio
se prakalbose bus ir ALDLD
išleistų knygų demonstravi-

. mas. Atminkite, kad prakal-
! bos įvyks “Laisvės” svetainė
je, pirmadienį, 4 d. gruodžio, sumus.”
7:30 vai. vakare. ' O visgi veikiausiai dar ran-

 , dasi žmonių, kurie tiki tokiems 
(ponams ir jų monams!

Visų Brooklyniečiy Atydai i

Parama “Daily Workeriui”

Sekmadienį. 3 d. gruodžio, 
įvyksta pirmas Nacionalis Lie
tuvių Jaunuolių Komiteto pa
rengimas. Tai bus koncertas 
su šokiais. Rengia Grand Pa
radise Ballroom svetainėje, 
318 Grand St., Brooklyn. Pra
džia lygiai 6 vai. vakare.

Šis parengimas bus vienas 
iš geriausių. Koncertinės pro
gramos 
“Aido”

Ketvirtadienį, 30 d. lapkri-' 
čio, visi būkite “Laisvės” sve-.l 
tainėje, 46 Ten Eyck Street, 8 j 
valandą vakare. Kodėl ?

Todėl, kad LDS Jaunuolių. 
kuopa rengia parengimėlį, į 
kus bus visokiu skanių vai-į 
gių ir gėrimų, dainų, šokių ir > 
žaislų. Ir. jeigu suaugusieji! 
draugai neparemsite jaunuo- > 
liūs šiame parengime, tai jau
nuoliai pamanys, kad drau
gai jų nepąiso ir jų visas vei- 

parengime I kitimas organizavime jaunuo-.

VIETOS ŽINIOS
Sprogime Žuvo Slaugė

dalyvaus 
Sekstetas; 
Elizabeth, 
gabių8 dai-

Komunistų Partijos dienraš
tis “Daily Worker” reikalau- j 
ja finąnsinės paramos. Altera-i 
tion Painters unijos lokalas 
No. 1 pasiuntė dienraščiui 
$10.00 aukų ir pasižadėjo 
daugiau remti. Kiekvieno dar-j 
bininko ir'organizacijos parei-j 
ga paremti dabartiniu laiku 
savo klases dienraštį.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD ĄVE. / I
Brooklyn, N. Y.

WMCA-570 Kc

SUSIRINKIMAI

išpildyme 
Merginų 

Merginų Oktetas ir 
N. J., ir daug kitų 
lės spėkų. Šiame 
bus tokių pamarginimų, kokių pablogės, 
dar niekados nebuvo. Darbi- nome, kokią svarbią rolę lo- 
ninkai galės įkalti vinį į Ilit-įšia jaunuoliai mūsų judėjime, 
lerio, 
lizmo 
tokių 
visus 
reporteriui. Ateikite visi ir. 
visos ir persitikrinkite. Iš kai-į 
no tikietai 40 centų ypatai, j 
galite gauti ir “Laisvės” raš
tinėje. Prie durų įžanga 50 
centų.

arba Japonijos imperia-' 
grabą. Jaunuoliai daug 

“prajovų” ruošia, bet ne 
teko patirti “Laisvės 

Ateikite visi

O mes visi ži

Įžanga į šį parengimėlį bus 
veltui, tat visi atsilankykite 
praleisti laiką smagiai su jau- 

' nuoliais ir paremti juos mora
liai. Atsiveskit visus savo pa
žįstamus ir patys atsilankyki
te.

Įvyko didelis sprogimas po
■ numeriu 1,931 Madison Ave., 
i kur gyveno slaugė. Sprogime
žuvo Mary Collie, 45 'metų 
norsė. Sprogimas smarkiai su
purtė septynių augštų namą ir 
išgązdino jo gyventojus. Kol

■ kas dar nepatirta sprogimo 
priežastis. Spėjama, kad ji 
buvo parsinešus visokių che
mikalų ir del jų įvyko nelai
mė.

Kliu 
įvyk:

Telephone. Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

DRG.

Bankierius Kresel Gavo 18 
Mėnesių Kalėjimo

Darbininkai, Demonstruokim i 
už Scottsboro Jaunuolius 1

Kas Naujo Tarp 
Lietuvių

Trečiadienį, lapkričio 29 d., ■ 
7 vai, vakare bus demonstra-' 
cija Brooklyne už Scottsboro i

“Laisvėj” Lankėsi Svečių
Į drg. J. Byron išleistuvių i taupiniu, 

negrus jaunuolius, kurių da-. vakarėlį buvo atvykęs draugas I
bar eina teismas. Demonstra-1 j. Adomaitis, iš Ashley, Pa. 
ciją rengia Tarptautinis Dar-;Su juom atvyko keletas jo 
bininkų Apsigynimas ir Kovos ( draugų. Atsinaujino savo pre- 
Lyga už Negrų Teises. De- numeratą. pamokėdamas : $5, 
monstracija prasidės nuo , palinkėjo dienraščiui (pasiseki- 
Hopkinson ir Pitkin gatvių, i mo įr išvykdamas pavežė d. J. 
Bus martuojama Saratoga, (Byron linkui Wilkes-Barre. 
Ralph, Herkimer iki Fulton-! 
Rockaway gatvių. Ten baigsis! 
dideliu susirinkimu. Daugelis' 
d a r b ininkiškų organizacijų ! 
nukėlė savo susirinkimus iš | 
tos» dienos ir nutarė masiniai1 
dalyvauti. Visų lietuvių dar- ( 
bininkų pareiga dalyvauti de- ( 
monstracijoje.

Buvęs direktorius United 
States banko, kuris turėjo- 
apie 60 skyrių, ir užsidarė pa
baigoje 1930 metų nunešda
mas $443,00'0,000 žmonių su
dėtų pinigų, nuteistas nuo 
18-kos iki 30 mėnesių kalėji
mo į Sing Sing, Tai ką reiš
kia jam tas kalėjimas, kuo
met nunešta didžiumoje dar- 

; bo žmonių sunkiai surinktų 
, šimtai milijonų < dole- 

Abejotina, ar tokį paukš
tį išlaikys' kapitalistai ir 18rką 
mėnesių kalėjime?

Buvęs Kalėjimo Sargas, Pat
sai Eina j Kalėjimą

Pasižadėjo Teikti Žinių1
Keletas draugų įr draugių 

i pasižadėjo teikti “Laisvei” ži- 
I nių iš kriaučių veikimo, vietos 
I pašalpinių draugijų ir* abelno 
I lietuvių darbininkų judėjimo, 
j Mes prašome visus draugus ir 

x« ir i d D J r i drau&es pranešti “Laisvei” Sj Vakarą dus Denaro rron-|apie sveriamus įvykius tarpe 
to Delegatą Susirinkimas lietuvių darbininkų, apie kitu

H. Nolan, buvęs kalėjimo 
sargas ant Raymond St. nutėi- 

! stas nuo 10 iki 20 metų j ka
lėjimą. Jis pereitais metais, 
gruodžio 5 dieną, nušovė savo 
pačią—rHildą. Nušovė dvi sa
vaitės po to, kaip jis neteko 
kalėjime darbo .

Gelbėjo Tevą-Patsai Žuvo

“Laisvės” svetainėje šau
kiamas Brooklyno ir apielin- 
kės lietuvių darbininkų 
nizacijų bendro fronto 
vų susirinkimas. Kiek 
atgal' buvo atlaikyta

sriovių judėjimą ir abelnas 
žinias iš visuomenės gyvavi
mo. Ypatingai pageidaujama 
gauti žinių iš darbaviečių.orga- 

atsto- 
laiko
antra l 

bendro fronto konferencija ir |
nutarta, kad kiekviena orga-( 
nizacija pasiųstų po savo at
stovą į veikiantį komitetą. Ne 
tik tos organizacijos, kurios 
jau pirmiau prigulėjo, privalo 
prisiųsti savo atstovus, bet ir 
kitų organizacijų pareiga pri
sidėti prie šio darbo, žiema 
ateina, bedarbių skaičius au
ga,' algos kapojamos, karo pa
vojus didėja, darbo daug. 
Būsimas bendro f 
kiantis komitetas bus pasida-' 
linęs į sub-komitetus ir ener
gingai mesis darban už darbi
ninkų klasės reikalus.

Kodėl Nukeltos Prakalbos?

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių’ 

bo mėnesinis susirinkimas 
penktadieni, J d. gruodžio, 1933, 7:30
vai. vakare, Kliubo Nainp, 80 Union 
Ave., Brooklyn, . N. Y.

Visi nariai būtinai turite dalyvau
ti susirinkime, nes bus renkama pu
se Kliubo komiteto. Prie to, bus ir 
daugiau dalykų apkalbėjimui.

Sekr. A. Deikus.
(282-283)
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Graborius (Undertaker)
L AI DOT U VIŲ DIRERTO R11JS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
nnt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA COFFEE POT prie 

pat dokų, gera vieta bizniui, kos- 
tumerių turiu visokių tautų. Par-Iš
duosiu už žemą kainą. Kas norite’ 
turėti gerą pragyvenimą pasiskubin-1 ■ 
kite su pirkimu,
iš Pyto iki 6-tai vai. 
madieniais—uždarytas. 
St., Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avenue J 
BROOKLYN, N. Y. į

Atdara nuo 6 vai.
vakare. Sek-

151 Furman-

(281-283)'

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau partnerio arba partner-1 

kos į saldainių krauvės biznį. Ta-' 
riu dieninį darbą kitur; tai tinkamai 
negaliu prižiūrėti krautuvės, 
geras, jį paleisti nenorėčiau, 
padaryti gerą pragyvenimą. 
Įnešimo reikalauju tik $40. 
me atsišaukti greit.

FRANK ..
33 Meserole St. Brooklyn, N Y..

- (282-284)

Biznis 
galima 
dviem. 
Prašo-■

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiafe ir Chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau lityrinius kraiijo ir Slapumo

Dtl. MĖER
156 W. 44lth St. Roeih

NoW York, N. Y.
Valandos PriSmimoi

Ryto nuo 10 iki L , Po pietų nuo 
iki 8 valandai vakare

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

302

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio saistanti; Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir
-IlHI egzaminavimas

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St.( kampas Broadway 

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

• . . z. ' > . ...

10:30—Jack Arthur, Baritone 
' 10:45—Pauline Alpert, Piano 
Į 11:30—Scotti Orch.
• 12:00—Childs Orch. I

WJZ—760 Kc

9:30 A. M.—Health Talk 
9:45—John Quine, Songs; Shopping 

—Ruth Adams
11:30—Italian Program
12:00—Haring Orch.
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs;

Stock Quotations
1:05—-Stapleton and Boroff, Piano 

Duo; William Miller, Tenor 
1:15—News; Music 
2:00—Matinee Club 
2:30—McCulley Players 
3:00—Black Orch. »
3:30—Stock Quotations

4:45—Dorothy Miller, Songs 
5:30—Louise Richardson .
6:00—Dance Orch. \ ■ j
6:30—Eckel Orch. į x ■
6:45—.Fallon Orch.
7:30—Marilyn Mack, Songs 
7:45—Dancė i Orch.
8:15—Three Piano Ensemble 
8:30—Ghqst Dramas, ..... 
9:30—Ozark Mountaineers 

10:00—Charles Hackett, Tenor;
cert Orch. 

10:30—Paula Lind, Songs 
10:45—Dance Music 
11:15—Jerry Lester and

Gentili, Songs

WEAF—660 Kc
10:30 A. M.—Three Scamps, 
11:45—Fields and Hall, Songs 
12:00—Commodore f Quartet 
12:15 P. M.—Johnny Marvin 
12:30—Catherine Field, Soprano;

String Trio 
1:15—Male Octet 
1:30—Orlando Ensemble 
2:00—Fiddler Orch. 
2:30—Variety Musicale 
4:00—Pop Concert 
4:30—Jack and Loretta Clemens, 

Songs
5:00—Ramblers Orch.
6:00—Cugat Orch.
6 :'3O—News in Washington— 

George R. Holmes 
6:45—Jan Peerce, Tenor
7:00—Shirley Howard, Songs; Jes

ters Trio.
8:30—Frank Munn, Tenor; Lyman 

Orch.
9:00—Troubadours Orch.; Elissa

Landi, Actress
9:30—Phil Duey, Baritone; Reisman 

Orch.
10:00—‘Hillbilly Music 
11:30—Bestor Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs 
12:05 A. M.—(Molina Orch. 
12:30—Sosnick Orch. \ ■

! wok—71(r Kc
11:00 A. M.—Joseph Bier, Songs 
12:00—Allen Meaney, Songs 

1:30 P. M.—Books —
Gendt 

1:45—Girls Trio 
2:15—Sally and Sue, Songs 
2:45—Talks; Music 
2:15—Ernest Charles, Tenor 
3:45—Freudberg; Orch. 
4:30—Guy Hunter, Songs 
5:00—Studio Orch.
6:30*—Stanley Meehan, Tenor
6:46—String Orch.; William Harg

rave, Songs’
7:15—News—Gabriel HeaXter
8:15—Billy Jones and Ernie Hare, 

Songs
10:00—De Marco Girls; Frank 

Sherry, Tenor

Con-

Pi etr o

Songs

Rosalind

9:00 A. M.—Dance Orch.
11:00.—Southern Singers 
11:15—Singing Strings 
11:30—U. S. Army Band 
12:00—Eva Taylor, Songs 
12:30 P. M.—Farm and Home 

1:30—Merrie Men Quartet 
2:00'—-Dick Teela, Tenor;

Steele, Soprano; Wendell 
Songs

2:45—Hahn Orch.
3:15—Variety Musicale 
4;00—Betty and Bob—Sketch 
4; 15— Kogen Orch.
5:30—Singing Lady 
6:00—Westminster Choir 
6:30—Irene Beasley, Songs 
6:45—News — Lowell Thomas •» 
7:15—John Herrick, Songs 
7:45—Hollywood—Irene Rich 
9:30—John McCormack, Tenor;

Daly Orch.
10:30—Ruth Lyon, Soprano; Edward 

Davies, Baritone
11:00—Macy and Smaile, Songs; 

Wirges Orch.
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Madriguera Orch.
12:00—Calloway Orch.

WNYC—810 Kc

Hour

Mary 
Hall,

11:00 A. M.—<R. Callahan, Songs 
11:30—Paul Weber, Violin 
12:00—Margaret Hall, Songs 
12:30 P. M.—Leo Glynn, Songs
3:00—Nora Helms, Songs 
3:45-*-Caravan Duo
4:00—Oxford Male Quartet 
4:15-f-Candy and Cake Making—

Elinor G. Hanna *
4:30—’Remington Singers 
5:15
5:30—Max Olanoff, 

Sapiro, Piano

WABC—r-860 Kc

Leo Sullivan, Tenor
Violin; David

9:30 A. M.—Studio Music 
9:4.5—Reis and Dunn, Songs

10:00—Novelty Trio 
10:15—Bill and Ginger, Songs 
10:30—String Orch.
11:15—Showman Quartet 
11:45—Dance Orch.
12:15 P. M.—Gypsy Nina, Songs 
12:30—.News; Music 

1:15—Playboys Trio 
2:00—Captivators Orch. 
3:00—Manhattan Orch. 
3:30—Variety Musicale 
5:15—Jack 
6:30—Vera 
6:45—Enzo 
7:00—Myrt 
7:15—Just 
7:30—Travelers Ensemble
8:00—Green Orch.; Men About 

Town Trio; Vivien Ruth, Songs 
9:00—Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski, Conductor
9:30—Lombardo Orch.; Burns and 

Allen, Comedy
10:00:—Waring Orch.
10:45—Wam^v Orch.; Gertrude

Niesen, Songs; Clubman Quartet 
11:30—Nelson Orch. 
12:00—Duchin' Orch. 
12:30 A. M.—Little Orch.
1:00—Light Orch.

Brooks, Songs 
Van, Contralto 
Aita, Tenor 
and Marge
Plain Bill—SketchVyrų ir Moterų 

Ligos Gydomos 
šiandien ateiki- 

® te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
J' jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziSi- -Į kai stovite.
Į Odos Nušašėji- 
/ mai, Nervų .Ligos, 
f Abel nas Silpnu 

mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. į

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiopų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

i Sergančių
į Chroniškos

LORIMER RESTAURANTPirmadienį, vakare apie 8 
valandą įėjo žmogus į tabako 
ir saldainių krautuvę, po nu
meriu 1834 Third Ave. ir pa
dėjęs dolerį paprašė cig^retų. 
Krautuvėje buvo M. Blum
berg, jo sūnus Charles ir vie
nas svečias. Kada norėta 

(patarnauti, tai “pirkikas” su
driko išsitraukęs revolverį ir 
puolėsi prie senio. Jo sūnus 

(Charles, 31 metų amžiaus, už- 
. v . . , įstojo tėvą, bet tuojaus jis.suk- 

žinoma, prisilaiko šoyinisti- (rtįub0 npo kulkos. Tuom kar- 
. Kalbėjomės , apie' į§ojęO yar užpuolikai, 

BekaIbant, jis piadė- (pagjšvaįstę dar karta šovė
JO atakuoti Sovietų Sąjungą. b? Ę turf 
Ir štai greta kitų, kokią jis buv0' ! įadarytas-1 Vi 
žinią pasakė: . , . Lnf RPni» Blumberv.

fronto vei-1 Girdi’ ana> J’ Nalivaika nu’ 
u.,a nnaidn-!vyk0 i S°.viet« Sąjungą ir ten 

jam užlaikė $500 (penkis šim
tus dolerių!) Sovietų valdžia. 
Tuomet žmogus (Nalivaika) 

i nuvažiavo į Kauną įr ten su 
(Lietuvos valdžios pagelba atsi
ėmė $300 iš Sovietų valdžios, o 
$200 taip ir žuvo......

Daugiau: girdi, Nalivaikai 
Sovietų valdžia užtūrėjo darbo 
įrankius (“tulšis”), kuriuos jįs 
buvo nusivežęs ir manė gauti 
ten darbo.

Kuomet pasakiau, kad tai ne
tiesa, kad mano oponentas arba 
tiksliai meluoja arba nežino, 
ką bešnekąs, tai jis vistiek tvir
tino, jog tai esanti tiesa. j 

Paskui jis ėmė kalbėti kitas 
naujienas” apie So- 

Paklausiau jo

Štai, Kokių Plepalų Tub 
Žmonės Skleidžia

Aną dieną vienoj lietuviškų 
valgyklų Brooklyne susitikau 
tūlą rūbsiūvį, kuris politiniai 
karštai nusistatęs už fašistus I 
ir, : ‘ 
nių pažiūrų. 
Lietuvą.

ALDLD 1 kuopos prakalbos 
buvo rengiamos ant 29 d. lap
kričio, bet jos likosi nukeltos 
j 4 d. gruodžio, tai yra į pir
madienio vakarą. Nukeltos 
iš priežasties, kad svetainė bu
vę išduota kitiems žmonėms, 
pirm negu mes pradėjome 
rengti prakalbas.

Bus padaryti nauji plakatai 
ir dėsime visas pastangas, kad
prakalbos būtų kuo sekmin- panašias 
ginusios. Kalbės d. D. M. Šo- vietų Sąjungą.

Girdi, ana, J. Nalivaika nu-

ir 
etaį , atgal 
ižptiblimas 

'ant senio Blumbergo ir tada 
jį sužeidė. Atrodo, kad jiems 

kas keršija. ! | ’ ’ I H į U
J ’ • f S ’ , ' i i i V. / I 1 J

Kapitalistai Turtuose Skęsta
Mir,us ponei K. H. Brown, 

jos turto liko $1,171,886 ir ke
letas namų. Pusė turto eis 
vaikų .ligoninei. Jos duktė 
gauna $250,000 pinigais, o ki
ti bus sunaudoti kitoms kapi
talistų ištaigoms. "

John D. Rockfeller, jaunik
lis, z paskyrė $20,000 del 
Jaunų Moterų Krikščionių 
Asociacijos.- Darbininkai sun
kiai dirbdami sutveria kapita
listams turtus, tai jie gali de- 
sėtkais tūkstančių dalinti juos 
del tų ištaigų,’kurioš gina jų 
reikalus.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

šalimo krutinčje, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krūtinis ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Sito- 
kis gydymąsis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokiu glitumų ir skrėplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. .Visose Maistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

PAIN-EXPELLER

©R. ZSNS 
H0 Fast 16 ST. N. I. 
Tarp 4th Avė. ir t Irving Place 

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

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

JAUNUOŲŲ KONCERTAS IR BALIUS
'-.-y"*.?--1 » -..T,.. V. ■ ■ ..................................................................................... .. L i. JZ

r 4 ’ ‘ * . * U t i A V ;

Dalyvaukime Masiniai, Budąvokime Darbininkišką 
Jaunuolių Judėjimą. Lai Šis Jųjų Parengimas Būna 

z‘ Sėkmingas Moraliai ir Materialiai ..

Nedelioj, 3 d. Gruodžio (December)
Iš Visos New Yorko Apielinkes Traukime J

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St. kampas Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.

Programoje dalyvaus Ukrainiečiai šokikai; Elizabe
th© Red Star Oktetas; Aido Choro Merginų Sekstetas; 
Bus Perstatytas veikalas Elizabetho Grupės; “Chalk 
Talk”, pęr Bill Rogers ir kiti dalykai.

NEGRŲ JAZZ-BAND GRIEŠ ŠOKIAMS
• <

Bus ir “Popularity Contest”, tai naujas dalykas mū
sų parengime. Svarbu jaunimui čia dalyvauti ir rei
kalinga suaugusiems. j •

|žanga 40c ypatai perkant iš anksto.
i Prie durų Jžanga 50c ypatai

LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI?
Pabandykite! t 

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCr MATHEW P- SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BO Ri U S

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (_ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PLRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINl. AUTOMOBILIU 

® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
f PARVEŽTI. TURIM MOTEKį MIRUSIOMS MOTERIMS 

PRIŽIŪRĖTI.' DUODAM' GRAŽIĄ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ IR NAKU. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




