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Darbininkai, Budėkite!

Rašo KOMUNISTAS

“Moscow Daily News” ^laik
raštyje profesorius A. F. Wan- 
genheim šitaip baigia straipsnį 
apie Sovietų mokslininkų paki
limą ąnt dvylikos mylių į stra
tosfera :- i

“Bet vyriausias atsiekimas j 
yra šis: Skridimas pradėtas, I 
skrista ir nusileista taip šaltai, 
akuratnai ir pasitikinčiai, jog 
drąsiai galima sakyti, kati So
vietų Sąjunga ir tiktai Sovietų 
Sąjunga padėjo tinkamą pama
tą planuotam ir sistematingam 
tyrinėjimui stratosferos su tik
slu išrišti tas problemas, ku- j 
rias jinai pastato prieš mus. 
Nežiūrint to, kaip neprieinama ■ 

jr, yra stratosfera, vis tiek nebu
vo išimtis toj taisyklėje, kad 
nėra tokios tvirtovės, kurios 
bolševikai negalėtų paimti.”

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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i NELEIDO CARTERIUI PILNAI LIUDYT. i Rooseveltas Toliau Tęs j Lenkija Perka Jun^tiniv KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA SAVO
NEDA VE PROGOS STATYT GYDYTOJUS’ Dolerio Infliaciją Valstijų Medvilnę

s

J

. Leninas yra pasakęs, kad nė
ra tokios tvirtovės, kurios bol
ševikai nepaimtų. Kiekvienas 
didžiosios revoliucijos žygis pa
tvirtina šitą Lenino pranašys
tę. Kaip ant barikadų su gin
klu rankose, taip dirbtuvėse 
prie mašinos, taip laboratorijo
se, taipe erdvėse Sovietų Sąjun
ga bolševikų vadovybėje nuga
li priešus, paima jų tvirtoves!

v WARM SPRINGS, Ga. — ._______

UŽ LIUDININKUS JAUNUOLIU NAUDAI
kysis tos pačios dolerio at- i ninkai veda derybas su • 
skiedimo politikos,
sant visų kritikų. Kaip ži- mo 250,000 bundulių med- 
noma,
partijoj atsirado dolerio in- medvilnę ant dviejų metų 
fliacijos oponentų. kredito.

NARIUS PRIE DARBO, - PAL1U0SU0T
LVOVAS, Lenkija. — Čia _____

kad Lenkijos NEKALTUS SCOTTSBORO JAUNUOLIUS
DECATUR, Ala. — Gal kutinės prakalbas. Kaip 

visoj teismų istorijoj teisė- vakar, lapkričio 30 d., jisai 
jas nėra rodęs tokio bruta- pasakė savo prakalbą ir ati- 
liško šališkumo,- kokį rodo 
teisėjas Callahan prieš 
Scottsboro jaunuolius. Jisai 
begėdiškai neleido apsigyni
mo liudininkui Carter papa
sakoti, kur ir kaip jis, Gil
ley ir tos dvi merginos pra
leido tą naktį prieš važia- 
vima traukiniu. Jis visai 
neleido apsigynimui pasta
tyti liudyti gydytojus, kurie 
tyrinėjo mąrginas tuo jaus 
po įvykio. Jisai nachališ- 
kai teismą užbaigė ir įsakė 
advokatams pasakyti pas-

davė džiūrei išnešti nuo
sprendį.

Visas šis teismas prieš 
jaunuolį Pattersoną yra pa
sityčiojimas iš teisingumo ir 
teisybės. Visai begėdiškai 
teisėjas Callahan kursto 
prieš jaunuolius ir atima iš 
jų konstitucines teises apsi
ginti teisme.

Savo prakalboje valsty
bės advokatai reikalauja, 
kad Pattersonas būtų nutei
stas mirtini

“LAISVES” DIREKTORIŲ PAREIŠKIMAS , 
DIENRAŠČIO VAJAUS REIKALAIS

Draugai vajininkai, šerįninkai, skaitytojai ir rėmėjai!

nepai- amerikonais" delei nupirki- Grūmoja Nulinčiavimo Pavojus; Teisėjas Kursto Gaujos
Dvasią Prieš Jaunuolius; Neduokite Elektros Kedėje Su-

. • T ' 1 1 * • 1*1 j 1 • • i I deginti Nekaltus Darbininkų Klasės vaikus.

Socialist^ Valdžia Skal
do Galvas Darbininkam

BRIDGEPORT, Conn. • 
Lapkričio 26 d. revoliuciniai 
darbininkai surengė kontr- 
demonstraciją prieš ukrai- 
nus baltagvardiečius fašis
tus. Socialistų administra
cijos policija suareštavo du 
darbininku ir buožėmis ap
mušė didelį skaičių kitų 
darbininkų.

Miesto majoru yra ponas 
Jasper McLevy, Socialistų 
Partijos lyderis.

ĮVAIRIOS žinios
GREENVILLE, S. C. — 

‘ iota 15 Ku Klūks 
ariu, kurie kaltina

mi nulinčiavime negro dvi 
savaitės atgal.

Suareštu
— Klano ije

Mexico, D. F.—Pacifiko 
pakraštyje lapkričio 29 d. į 

buvo jaučiamas pusėtinai 
smarkus žemės f drebėjimas.

Komunistų Partijos Cent- ninku į kovą už paliuosavi- 
ralinis Komitetas per savo mą jaunuolių, už nugalėji- 
sekretorių draugą Browde- mą linčininkų. Valstybė 
rį išleido specialį atsišauki- neturi įrodymų prieš jau- 
mą į visus partijos narius; nuolius, bet jinai jų nepa- 
Scottsboro jaunuolių gelbė- įleis iš savo dantų,, jeigu dar- 
jimo reikalu. Jaunuolių 
gyvybei pavojus didelis. 
Teisėjas Callahan brutališ- 
kai trempia po kojų jau
nuoliu teises teisme ir kurs
to gaujas prie linčo. Ala- 
bamos spauda rašo apie Ca-! 
lįfornijos g u b e r natoriaus ! 
RoĮph užgyrimą linęo ir ne- i 
tiesioginiai kursto prieš ne
kaltus Scottsboro jaunuo
lius.

Centralis Komitetas sako,!
-kad reikia atvirai pasakyti, 
jog mūsų partijos narystė 
nedakaimioja A1 a b a m o s 
įvykių ir tų kovų, kurios ten 
verda aplinkui Scottsboro 
jaunuolių reikalą. Tas ne-
dakainavimas reikia miga-Į 
lėti. Visi nariai, visos par-i 
tijos spėkos turi būti sumo-i Scottsboro jaunuoliai ne- 
bilizuotos sukėlimui darbi-i turi būt nužudyti!

bo masės neišplėš jų iš ten. 
Mūsų partija turi būti va
das kovoje už jaunuolius. 
Mūsų partija turi būt masi
nis organizatorius šimtų 
tūkstančių darbininkų už 
jaunuolius.

Reikia rengti masines de
monstracijas, protestų mi
tingus, maršavimus, strei
kus ir t. t. Kiekviena parti- - 
jos kuopelė tuo jaus turi 
svarstyti šitą klausimą ir 
stoti į darbą už jaunuolių 
paliuosavimą.. Kiekvieno 
miesto partijos organizaci
ja turi griebtis už darbo,

j kad pagal miesto skalę iš
vystyti kovą.

Šalin linčininkus!

Tokyo. — Valdžia suareš
tavo tris teisėjus ir tris 
klerkas. Kaltina juos pri
klausyme prie komunistų ir 
skleidime komunizmo. Nuo 
1928 metų, kuomet valdžia 
pradėjo ablavas prieš komu-

•| nistus, sulaikyta 29,645 
, žmonės ir atiduota teismui 

LONDON. Parlamente | 247. Bet komunizmas vis 1 1 Vi •• "I T • t ' •

Aną sykį šioj vietoj sakėme, 
kad prisieina labai abejoti apie 
Chicagos menševikų .tėvo Gri
gaičio proto sveikumą. Juo to
liau, tuo daugiau ta nuomonė 
pasitvirtina, štai kaip tas li
gonis baigia savo editorialą 
apie draugo Litvinovo misiją 
Amerikoje: “Maskva eina prie
šingu keliu: darbininkų judėji
mą ji visur skaldo ir tuo pa
čiu laiku ji jungiasi su fašis
tais ir imperialistais.” (“N.”, 
lapk. 27 d.). * !

Visa teisybe apversta augs- I 
tyn kojomis. Nešvarus kurs
tymas lietuvių darbininkų 
prieš Sovietų Sąjungą. Troš- 1
kimas imperialistinio užpuoli- Nėra reikalo jums aiškinti, nes jūs ir patys žinote, jog 
mo ant darbininkų tėvynės. 1 mes gyvename negirdėtos bedarbės laikotarpyj, kurios 
štai ką reiškia šitas Grigaičio sėkmėje turim būti geri gaspadoriai, idant išlaikius ne-' 
seilėjimas. | pa^ejsta savo ūkę.

Todėl, kad Sovietų Sąjungą ’ Mums labai svarbu, kad mūsų dienraštis “Laisvė”, ne 
padarė nepuolimo sutartį su di- tik išsilaikytų, bet kad sustiprėtų, kad pasiektų daugiau;

- . . _ . ’ 1 1 • • 1 ♦ 1 1 • • 1 • TS* _vi* LIT ______________ j

1 kilo karštos diskusijos delei I į-ek aUga Į
biznio santikių tarp Angli-i 
jos ir Japonijos. Anglijos i 
kapitalistai kaltina, kad Ja
ponija pigiau parduoda i komunistai surengė . de- 
medvilnės produktus pa-1 m°nstraciją prieš Vokieti- 
saulinėje rinkoje, negu an- Jos ambasadą. Policija sua-

džiosiomis valstybėmis, išsky- darbininkų ir darbininkių. Dienraštis “Laisvė” mums, i 
rus porą, tas žmogus tai skai- darbininkams, būtinai reikalingas kovos įrankis, nes tik 
to susidraugavimu su imperia- Komunistų Partijos vadovybėje, pasako mums, kuriuo 

keliu turime eiti pagerinimui ne tik savo asmeninio, bet 
ir visos darbininkų klasės būvio. Be jos mes neturėtume

Susikirtimas Tarpe An
glijos ir Japonijos

listais ir fašistais!
Tas Sov. Sąjungos žygis yra 

naudai visos darbininkijos, nes 
jis atitolino naujos skerdynės sėkmingos vadovybės kovoje už savo reikalus, 
pavietrę. O Grigaitis už tai j Matant šitą visą padėtį, kaip tai puolimą dolerio, ky- 
Sovietų Sąjungą vadina darbi- Įima kainos ant popieros ir kitų spaudai reikalingų reik- 
n.in.kų prie!u.ir draugu irnPe- menų, direktorių susirinkimas nutarė “Laisvės” vajų 

pratęsti iki naujų metų.
Mes, draugai, dar neprašome jūsų tiesioginiu specia-! , -

Pranešama, kad Brooklyno jju aukų dabartiniu laiku, bet širdingai kviečiame jus! mC\V1 !fie,S Piamones savl , 
visus prie daugiau pasiryžusio darbo gavimui naujų 
“Laisvei” skaitytojų.

Tiesa, darbininkų klasė nubiednėjusi> daug sunkiau 
‘dabar gauti naują metinį skaitytoją, negu keli metai at-1 . T

i j v* • • v* iv* i* v— • • i V-A Lji tZILzogal, tarnaus jeigu nuoširdžiau padirbėsime,—gausime ge- ■ 
resnius vaisius. ; :

Manome, jog supratote mūsų kalbą, nes ilgas filozofa- 
vimas palieka nuobodus, ,fye vertės. Todėl prie darbo, 
draugai!, ; ’• ■ ,

J. Nalivaika, Direktorių Tarybos, Sekretorius., . 
į f I l 1 > i' h / i : ; i

Paryžius. — Lapkričio 29

jos ambasadą. Policija sua-
ęlai. Tas gadina Angli- reštavo dvyliką draugų ir 
• 1 *" • T T 1 T V • i • V 1 — L j 't'B xi i -t yto I /n H rv + iniolini

rialistų ir fašistų! jos bizni. Valdžia prižadė
jo visais būdais apginti

Francijos valdžia oficialiai 
atsiprašė Hitlerio valdžios 
už “įžeidimą”.

“TEISKITE ŠEŠIS MILIONUS VOKIEČIŲ
DARBININKU,” ŠAUKIA DRG. DIMITROV

“Vienybės” bendrovė oficialiai 
bankrutuojama. Tūlas Theo
dore Stitt paskirtas jos turto 
likvidavimui. Šėrininkų sudėti 
pinigai dingsta.

Bet štai kame svarba. Bank- 
rutavimui vadovauja p. X. 
Strumskis, didelė fašistų fišė. 
Ir tuo pačiu tarpu fašisfaj sta
to jo kandidatūrą į SLA. pre
zidentus,!

Mat, specialistas!

SLA nariai darbininkai pri
valo susirūpinti savo, organiza
cijos reikalais, šiuose Pildomo
sios Tarybos rinkimuose jie

PASKELBK PATERSONO STREIKĄ BAIGTU
Pagal buržuazijos spau-

privalo neduotį nė vieno balso Jos pranešimą, Patersono 
už Strumskius, Bagočius ir ki- jarbininkai “nubalsa-

’I vo” grįžti į darbą ir streiką 
J baigti. Bet balsavimo pa

sekmių nepaduoda. Streiko 
užbaigimo paskelbimą pa-

tus buržuazinius elementus.
hnkite organizacijos vadeles į 
savo rankas. Nominuokite ir;

trinkite eilinius -narius. Rem-
kite SLA Eilinių Narių Komi
teto siūlomą surašą su £lavec- darė ponas Greene, “beša- 
ku ir Miliausku priešakyje! liškas” arbitratorius, masi- 

įniame susirinkime, kuriame 
Surabaya, Java. — Karo ’ dalyvavę 4,000 darbininkų.

teismas pradėjo savo darbą Darbininkų likimas pave- 
prieš Rolandų laivo sukilę- damas arbitracijos tarybai, 
liūs. Kaltinamiesiems grū- kuri susidesianti iš septy- 
moja ilgų metų kalėjimas. nių narių—trys nuo darbi-

ninku, •, trys nuo kompani
jų,’ ir vienas “bešališkas.” 
Pasak pranešimo*, šios tary
bos “vyriausias tikslas bus 
tame, kad nedaleisti darbi
ninkų prie streikų.”

Laimėjo Streiką
BALTIMORE, Md.

Munson Line f laivų darbi
ninkai laimėjo streiką, pri
imdami taktiką ir strategi
ją Laivų Darbininkų Indu
strinės Unijos?

LEIPZIG. — Drg. Dimit
rov plačiai dėstė Komunistų 
Partijos veikimą ir tikslus, 

i Jisai citavo iš Komunistų 
— LL—AT I- Nevada. — Divor- Manifesto ir kitų doku-
SAKO BŪT ITALIJOS sų malūnąs irgi gyvena kri-'mentų, kad parodžius, jog 

komunistai niekados neslė
pė ir neslepia savo revoliu
cinių tikslų. Jis pareiškė: 
“Mūsų judėjimo programa 
ir tikslai skelbiama viešai. 
Jeigu jūs norite kaltinti ir 
teisti komunistų pažiūras ir 
politiką, tai teiskite šešis

DRG. LITVINOVAS ATSI-

Nuo laivo “Conte di Sa
voia” praneša, kad drg. Lit
vinovas , nepriėmė ? Italijos 
valdžios užkvietimo būti jos 
oficialiu svečiu, kuomet jis 
pribus į Rpmą. Jis apšištos 
Sovietų Sąjungos ambasa
doje.

Toliau d. Litvinovas išsi
reiškė, kad Sovietų valdžia 
rimtai svarsto projektą pa
būdavote Sovietų Sąjungos 
namą New Yorke -“Radio 
City”, sale tos vietos, kur 
statomas yra t Italijos na- 
mas.

UŽSIMUŠĖ DU ŽMONĖS
SUMMERVILLE, N. J.— 

Automobilių nelaimėje už
simušė Robert MUler ir jo 
duktė Marie, 21 metų am
žiaus. '

zį. Šiemet už divorsus šis 
j miestelis turėjo ant pusės- 
miliono dolerių mažiau 
įplaukų, negu perjiai. ‘

Atšaukė Stokjardij 
Darbininku Streiką 

.J '< ■> . S. r i >

CHICAGO, Ill. — Valdžia 
ir bosai suprato, kad stok- 
Jardų darbininkų negalima 
apgauti, suteikė algų pakė
limą ant 10 nuoš. ir strei
kas tapo atšauktas. Tai 
nors ne didelis, bet vis tiek 
yra darbininkų laimėjimas. 
Būtų laimėję .daugiau, jei
gu senųjų unijų lyderiai ne
būtų susiuostę su bosais ir 
valdžia. Jiems rūpėjo‘kuo- 
greičiausia streiką baigti, 
idant nevirstų* visuotinu 
streiku.

MŪSŲ SKAITYTOJAMS

“Laisvės” redakcija jau 
gavo straipsnį nuo vieno 
iš draugų, kurie tapo iš
plėšti iš Lietuvos kalėji
mo, išmainant juos ant 
lietuvių kunigų. Tie drau
gai dabar randasi Sovietų 
Sąjungoje — darbininkų 
tėvynėje. Straipsnio ant- 
galvis: “Maskva Sujudo.”

Už dienos kitos šis la
bai įdomus straipsnis tilps 
dienraštyje. '

milionus vokiečiu darbinin
ku-”

Drg. Torgler reikalavo, 
kad jam būtų leista išdė
styti Komunistų Partijos 
veikimą ir tikslus. Bet tei
sėjas neleido, tačiaus priža
dėjo leisti tatai vėliau pa
daryti.

Drg. Dimitrov faktais įro
dė, kad Komunistų Partija 
nebuvo paskyrus dienos su
kilimui ir kad jinai nieko 
bendro neturėjo su reichsta
go gaisru.

Tyrinėjimas kad Ištei
sinti Linčininkus»

kST. JOSEPH, Mo. — Gu
bernatorius Park paskyrė 
komisiją ištyrimui nulinčia- 
vimo negro jaunuolio War
ner. Tuo tarpu linčo gau
jos vadai vaikštinėja laisvi. 
Jie visiems . gerai žinomi. 
Tuo būdu gubernatoriaus. 
tyrinėjimas yra apgavystė, 
vedama tik tam, kad štei- 
sinti linčininkus.
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apie įstojimą, Dr. J. J. KAŠKIAUČIAUSLDSA Svarbiais Reikalais MARŠRUTAS
nu-

MEXICO, ME

LDSA Centro Sekretore

kapita-

Žvalgas.

LAISVESU

lys skebą griebė dantimis ir į mas bus labai svarbus 
perkando ranką. Skebas ture- išduotas raportas vaja

turėtų

už tą nepa- 
arklį, ’ kaipo

išsiuntinėta nurodymai, kaip or- 
vaikučių. kuopeles ir steigti mo- 
Dabar reikia tuoj aus imtis už

Plymouth, 
svetainėj,

Pa.
42

metais, 
gyveno 
mieste-

1934 
svars-

•prie Lietuvių Ukesų Kliubo ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo.

Velionis Pocius buvo geras

griežė Finų Darbininkų 
keletą smarkių maršų, 
platinama “Daily Workeris.” 
x Darbininkai bendru frontu' 

t

nevaikščioja, 
tai 
su

Draugo Karolio Pociaus 
Mirtis '

Nelaiminga mirtis
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Alabamos ZThayeriai nei kiek nepras
tesni “civilizacijos” ir “kultūros” gynė
jai už Mass valstijos Thayęrius! Jie pa
sirengę žudyti nekaltus darbininkų kla
sės sūnus! ”

“Puiki Lekcija Tautai”
Šitokiais /žodžiais Californijos guber

natorius Rolph užgyrė linčiuotojų govė- 
dą, kuri nužudė du kalinius, Holmes ir 
Thurmond, San Jose miestelyj. Guber
natorius pareiškė, kad jis tuojau dova
notų bausmę linčiuotojams, jei pastarie
ji būtų sugauti ir pasmerkti. A “fine 
lesson to the nation”! šaukia patsai re
akcingiausias gubernatorius, kuris laiko 
nekaltai katorgoje du darbininkų klasės 
didvyrius—Tom Mooney ir Billings.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia tą, kad šis gubernatoriaus 

pareiškimas patiekia platformą Ameri
kos reakcininkams govėdiškai teisti ir 
linčiuoti, kas jom nepatinka, o labiausiai 
užguitus ir persekiojamus negrus!

Daugiau! Tai reiškia paakstinimą lin
čiuoti, kuris yra atkreiptas ne tik prieš 
negrus, bet ir bendrai darbininkus, kovo
jančius už geresnę buitį!

Spauda praneša, kad šis gub. Rolph 
žiaurus nusistatymas paakstino Alaba- 
mos ir kitų pietinių valstijų linčiuotojų 
spaudą sušukti griežčiau prieš negrus. 
O pačiam Decatur miestelyj, kur teisia
ma devyni nekalti Scottsboro berniukai, • 
visa atmosfera pašvinkusi linčio kerštu! |

Didžiuma Amerikos buržuazinės spau
dos užgyrė šį kapitalistų agento žiaurų 
žygį! Jai patinka jis, nes tuo manoma 
apsaugoti daugelio kapitalistų kailį ir pa
laikyti saugesne pačią žiauraus išnaudo- Į 
jimo sistemą! (

Pamiršta tie ponai, kad, vėją sėdami, 
jie audrą pjaus!

Visos šalies ir pasaulio darbininkai 
privalo pareikšti griežtą protestą prieš 
linčio programą, kurią patiekė Mooney 
kalintojas, gubernatorius Rolph.

Reikalaukit, kad federalė. valdžia įsi
kištų nubausti linčiuotojus! Reikalau
kit tuojautinio gubernatoriaus Rolph iš 
vietos pašalinimo! •

Pavyzdys Kitiems
Keturi veiklūs Jaunųjų žmonių Socia

listų/Lygos nariai Clevelande išmesti iš ‘ 
minėtos organizacijos del “perglaudaus 
stovėjimo prie Jaunųjų Komunistų Ly
gos.” Visi keturi tuojau įstojo j Jaunų
jų Komunistų Lygą.

Prieš kiek laiko grupė nacionaliai ži
nomų jaunųjų socialistų padarė tą patį. 
Jie buvo išmesti iš socialistinio judėjimo 
del dalyvavimo bendro fronto konvenci
joj Tom Mooney gynimo reikalu.
: Minėtų celfevelandiečių vienas draugas, 
George Chase, pareiškė:

Aš buvau išmestas vyriausiai todėl, kad 
dalyvavau -podraug su kitais “jipsels” anti- 
fašistinėj demonstracijoj, suruoštoj zionistų 
liberalų ir komunistų, šis bendras frontas 
buvo labai pasekmingas ir suteikė entuziaz
mo didžiumai, narių, paakstindamas juos ir 
toliau dalyvauti bendram fronte.
Socialistų partijos lyderiai yra, kaip 

žinia, nusistatę prieš bendrą frontą. Jos 
vadai baudžia kiekvieną savo narį, daly
vaujantį jame. Senesnieji socialistai 
darbininkai neaktyvūs, vis dar pakenčia 
savo, bosų pražūtingą politiką, bet jau
nieji—nepaiso ir stoja į bendra fronto 
kovas.

Šis Clevelando jaunųjų socialistų žygis 
tebūva pavyzdžiu kitų miestų jauniems 
ir suaugusiems socialistuojantiems dar
bininkams.

LDS Ūmiausias Uždavinys
Užbaigus pasekmingą vajų už gavimą 

į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą jau
nuolių, LDS organas “Tiesa”, klausia, 
kokis dabar vyriausis darbas stovi prieš 
organizacijos narių akis. Į tai ir atša
kos

Šiuo tarpu mūsų svarbiausias darbas, tai 
prirašinėjimas vaikučių į LDS vaikų sky
rių, organizavimas vaikučių kuopelių ir mo
kyklėlių.

Jau organe “Tiesoj” buvo rašyta, taipgi 
kuopoms 
ganizuoti 
kyklėles.
darbo.

Brooklyne jau suorganizuota vaikučių mo
kyklėlė. Galima tai padaryti Chicagoj, De
troite, Philadelphijoj, Rochester, Bingham
ton, Waterbury, New Haven, Newark, 
Bridgeport, Scranton, Wilkes-Barre ir dau
gelyje kitų kolonijų.
Teisingai “Tiesa” pažymi, jog organi

zuojant vaikučių kuopeles ir steigiant 
mokyklėles, “lengvai galėsime tėvus įti
kinti, kad jiems yra didelė nauda įrašyti 
savo vaikučius į LDS.”

Del Vienybės su ALDLD
Lietuvių Darbininkių Su

sivienijimo kuopose dabar 
eina balsavimas < suvieniji
mo LDSA su ALDLD. Pirm 
balsuosiant, plačiai apdis- 
kusuokite, ar verta vieny
tis ir kaip vienybę įvykdy
ti,. kad darbininkų judėji
mui nebūtų nuostolių. - Vi
sos narės turi dalyvauti 
balsavimuose, kad balsavi
mas būtų teisėtas’; Visos 
narės turi būti , pakviestos 
į susirinkimą, kuriame bus 
balsavimas,’ o nedalyvavu
sios turi būti aplankytos jų 
namuose ir ant blankutėst 
nubalsuoti už ar prieš vie
nybę.
Atskiros Moterų Kuopos
Jei LDSA su ALDLD ir 

susivienys, vis tiek gali ir 
turi pasilikti moterų kuo
pos ten, kur pasirodys rei
kalinga. Yra kolonijų, kur 
daugelis narių nusistačiu- 
sios prieš vienybę. Yra 
taip pat vietų, kur priešai 
galėtų pasinaudoti nebuvi
mu moterų kuopos ir kai 
kurių LDSA narių nepasi
tenkinimu del vienybės ir 
įtraukti mažiau klasiniai 
sąmoningas darbininkes į 
priešų organizacijas. Kur 
būtų panaši padėtis, ten bū
tinai turi pasilikti moterų 
kuopa. Jei moterų kuopa 
pasilieka, veikliosios narės 
turi pasilikti moterų kuopo
je, kol bus reikalas, nors

jos asmeniškai ir butų 
sistatę už vienybę.

Centro Finansinė Padėtis
Centras vis dar tebėra 

skolingas “L-vei” už “Dar
bininkės” spausdinimą 400 
dol. “Laisvė” taip pat ne
turtinga ir negalime skolą 
ilgai laikyti. Keletą ku$pų 
jau atsiliepė į centro atsi
šaukimą ir paaukavo po ke
letą dolerių iš iždo arba 
rengia ką nors centro nau
dai. Apie, jas pranešime 
“Darbininkėje.” Tačiaus di
džiuma kuopų dgfr nieko ne
darė tuo reikalu. Draugės, 
būtinai ką nors surengkite 
centro naudai ir pelną greit 
prisiųskite.

Naujų Narių Gavimas
Tūli ALDLD nariai išme-; 

tinėja mums, kad LDSA' 
kaipo senesnė už ALDLD i 
organizaciją turėtų turėti! 

’daugiau narių, o turi ma- į 
žiau. Primeta mums, kadį

reikia aiškinti ; 
nes paprastai būna įstojimas- 

I sunkiausia problema, kadangi j 
atseidavo apie $(>. Dabar—va- • 
jaus laike—gali žmogus įstoti j 

' už nepilnai $1, o tai reiškia la- i 
bai daug.

Vajus baigiasi, draugai, 
mes, 7-ta kuopa, naujų narių ’džio. 
veik negavome. ?’ ------- 
kad, kaip jau augščiau minėjau', i 
nesistengėme jų gauti, 
pasistengkime, draugai, 
judinti nors* paskutinėse vajaus i Gruodžio 13, Nanticoke, 
dienose už^ gavimą naujų narių. | Pa., Lopatos svetainėj, Front 
Mums—APLA 7-tai kuopai —į ir Pine Sts. 
gyvuojančiai pačiatne Pitts- 
burgho centre— L 
burgho lietuvių, bus didelė sar- I Ferry St. 
mata, kad tokia 12-ta kuopa; i Gruodžio 15, 
Ambridge, Pa., kur 1 
randasi tik sau jale, palygina
mai su Pittsburghu, o sumuš 
mus šiamė vajuje gavime nau
jų narių. Į darbą, draugai, už 
naujus narius, apginkime 7-tos 
kuopos garbę!

Į APLA 7-tos kp. vajininkas 
ir korespondentas

J. D. Sliekas.

ALDLD 12 Apskrityje Dr. 
! J. J. Kaškiaučiaus prakalbų 

o maršrutas prasidės 11 d. gruo- 
Dr. J. J. Kaškiaučius 

Kodėl? Todėl, kalbės^ sekančiose vietose:
......j Gruodžio 11 ir 12 d.., 325

Tad j E. Market St., Wilkes-Barre, 
pasL Pa,, Darbininkų Centre.

Gruodžio

Gruodžio 16 . ir- ;I7,’ Scran- 
tone, Pa.

Gruodžio 18, Forest City. 
Slavėnų Zvon svetainėj.

Gruodžio 19 ir <20, Bingh
amton, N. Y., Lietuvių svetai
nėj, 315 Clinton. St.

Visur prakalboj prąsidės 7 
,val. vakare, tai visi darbinin- 
i kai turite būti laiku. Dr. J. J.1 % *Kaškiaučius kalbės dviejuose 
I atvejuose. Pirmame atvejyje 
Įkalbės apie sveikatą. Tad, ku- 
! rie norite išgirsti apie' sveika
tą, nesivėluokite. Komisija.

ištra u k ė __________
mes buvę prastos “gaspadi- lš mūs^ tarpo draugą Karo-j qvAPRinq -žiMinę

Nemaloni tiesa. Pa- Pocių kuris mirė 15 d lap- VISIEMS SVARBIOS ŽINIOS

“Sustreikavo” Odos Dirbtuvės Arklys, 
TodeUį Bosas Nušovė

Antrasis Thayer
Taip, Scottsboro berniukų teisėjus Cal

lahan yra kopija teisėjo Thayer’io, nu- 
smerkusio mirti Saeco ir Vanzetti. Cal
lahan valdo teismo eigą geležine reak
cijos ranka, prie kiekvienos progos ob- 
struktuodamas berniukų gynėjams. Be
veik kiekvienam svarbesniam adv. Lei
bowitz iškeltam paklausime liudinin
kams, teisėjas vis prieš bėrniukus.

“Į tris dienas užbaigti Pattersono teis
mą”, tai teisėjo Callahan obalsis ir jis 
deda pastąngų, kad tai padarius. Tenka 
vargiai', abejoti, kad prie tokių sąlygų, 
prie tokio teisėjo nusistatymo, net balt- 
veidis kaltinamasis galėtų būti, išteisin
tas. Juo. sunkiau jųodveidžiui, kurį tei
sia prietartingi prieš juodveidžius džūr^t 
manai ir teisėjas; kur visa atmosfera nu
statyta prieš juodveidžius, už linčą.

Nežiūrint, kad jau daug syįdų buvo 
įrodyta tų berniukų nekalamas, kuomet 
šitaip visi linčio mašinerijos šriubai už
sukta prieš juos, galimas daiktas, kad 
ir Heywood Patterson bus surastas “kal
tu.” Būtų labai gerai, jei šis mūsų spė
jimas pasirodytų klaidingas. Būtų sma
gu, jei atsirastų džurymanų tarpe sąži
ningų. ir plačiau į dalykus žiūrinčių, o 
taipgi - drąsių žmonių, kurie pareikštų 
savo nuomonę prieš linčiuotojų pasimoji- 
mus.

Turim būti pasirengę prie blogiausio. 
Jeigu Pattersonas bus “pripažintas kak 
tu,” ta* būtinai reikia kiekvienam mieste 
ir rtfiesteiyj pakelti galingas protesto bal
sas prieš linčiuotojus.

Ar draugai skaitote dabar “Laisvėje” 
telpančius Lietuvos Komunistų Partijos 
konferencijos priimtus tėzius? Jie reikia 
studijuoti. Tai pamatinis analizas esa
mos Lietuvoj padėties, politinės ir ūkiš
kos. Perskaitę, nenumeskite, bet išsL 
kirpkite ir pasidėkite, kad turėtumėt at
eičiai pastudijuoti.

"Ką darote sų "Lietuvos Komunistų Par- 
. tįjos15-ka metinėm sukaktuvėm? Gruo

džio- mėnesį turėtų būti suruoštą eilėj 
r masinių mitingų paminėjimui to svar

baus įvykio. Bęje, juk tai dvejopos su-, 
kaktuvės; šiemet sukanka '15-ka; metų 
nuo paskelbimo Sovietų valdžios Lietu-

1 voj. ; .

Amerikos revoliucinių menininkų žur
nalas “New Masses” sd naujais metais 
pradės eiti kas savaitė. Tai ir gerai! 
Tokio savaitraščio mums labai Teikėjo. 
“New Masses” reikia išplatinti gerokai 
tarpe lietuvių darbininkų. Mūsų chorai 
galėtų žurnalą platinti. <

Ir šiemet ruošiamas. “Laisvės” naudai 
bazaras (gruodžio mėn. 23-24r25 dd.). 
Pernai jis buvo pasekmingas, bet šiemet 
dar turėtų būti pasekmingesnis. Ir to
kiu bjis, jei Brooklyno ir apielinkės lietu-, 
vių darbininkų plačiosios masės stos į 
pagelbą.

NORWOOD, MASS.— Kaip 
jau visiems yra žinoma, kad 
odos darbininkai randasi strei
ko lauke. Kompanija bando 
statyti streiklaužius ir operuo- rengiasi aštresnei kovai, 
ti dirbtuvę. Kompanija turi 
keletą arklių, su kuriais per
veža odas ar ir kitus daiktus 
iš vienos vietos į kitą. Prie 
arklio vežamo vežimo pastatyta 
skebas. Jis prikrovė didelį ve
žimą odos ir bandė važuoti, bet 
arklys neina nei iš vietos. Ta
da streiklaužys norėjo prieiti 
prie arklio ir už apynasrio pa
ėmus arklį pavesti. į Tai ark-

neS. X X ViLICIJlVllJ. VXVzkJW. J. CA . „ , . ,. , . . i j. • kncio, 7 vai. ryte,sidarbuokime per paskutini K poęįus buvo 
mėnesį ir bent dalinai at- 'si<aitytojas ir priklausė prie 
pildykime praeities apsilei- i ALDLD per daugelį metų. Be 
dimą. Narių gauti bus ne-;to, velionis Pocius . priklausė 
sunku, nes belikus vienam Prie Lietuvių Ukėsų Kliubo ir 

. Lietuvių Darbininkų Susivieni-mcnesiui iki naujų metų, į.. i
mokestis yia tik. 10 centų į velionis Pocius buvo geras
ir 10c įstojimo, viso 20 cen- Įdraugas ir daug pasidarbavęs 
tų. O po naujų metų už-'lietuvių darbininkų judėjime, 
simokės už sekamus metus, .nors ir nebuvo Komunistų 

Partijos nariu. Bet jisai buvo 
jos artimu simpatiku.

Velionis gimęs Kauno rė- 
dyboj, Kražių valsčiuje, Kal
beliu kaime. Jisai dar 1907 
metais apleido Lietuvą ir nu
vyko į Argentiną, paskiaus, 
pagyvenęs keletą metų, atvy
ko Amerikon 1910 
Daugiausia jisai čia 

Benas Rumforde ir Mexiko 
Buvo liuose.

Velionis mirė kaipo 
lizmo auka. Trys metai atgal 
jisai dirbtuvėje buvo sužeis
tas. Pasveikęs ir vėl turėjo 
dirbti sunkiai.

Kompanija Negelbėjo 
Darbininkui

Velionis po sužeidimui p ra
ižėsi kompanijos, kad jam duo-

Camera (paveikslam

ir $1.00 pinigais.
Tos Aukos?

svarbiam tikslui:
bazarui, kuris įvyks

Puikus Atsiliepimas!

Šie draugai aukojo:
A. Petruškevičius $5.00, K. 

Grybas $3.00, abu pinigais. R* 
Mizara aukojo $35.00 vertes 
Kodak
traukti mašinėlę). P. Buknys 
paaukojo porą čeverykų, ver
tęs $6.00.

Draugės F. Kazokevičienė 
ir Zuzana ir Aldona Kazoky- 
tės paaukojo Chromium Tray, 
vertės $1.50

O Kam

Tai labai 
“Laisvės
gruodžio (Dec.) 23, 24 ir 25 
dienomis.

Rengėjai laukia aukų ne- 
vien tik iš brooklyniečių, ale 
iš visos Amerikos. Lai būva 
visiem paskatinimu viršuj su
minėtų draugų duosnumas.

H
APLA 7 Kp. Metinis Su 

sirinkimas k Vajus

jo eiti pas daktarą, kad surai
šiotų žaizdą.

Kompanijos gaspadorius atė
jo prie arklio ir 
klusnumą nušovė 
streikierį.

Skebah pėsti
nes bijosi kailin gauti, 
kompanija skebus' vežioja 
automobiliais’ir prie kiekvieno 
automobilio yra pilnai apgink- 

, luotas gengšteris, kuris skebą 
paima iš stuboš ir vakare par
veda į stubą,. skebų daug nėra. 
Darbininkai rengiasi prie ašt
resnės kovos prieš skebuš ir 
prieš gengsterius. *■'

Lapkr.' 26 d. streikierių ko
mitetas surengė masinį protes
to mitingą ant miesto žemės. 
Publikos susirinko apie .2,000. 

' Streiko vadai, kurie yra po So
cialistų Partijos įtaka, sakė 
prakalbas. Kalbos buvo be jo
kio karingumo. Tai buvo 
klupčiojimas prieš valdžią, su 
jos visa*NRA. Tie neva dar
bininkų “vadai” nesukėlė dar
bininkuose i jpkio ūpo. Paga
lbaus tie “vadai” nelabai ir 
užganėdinti streiko komitetu, 
kuris surengė tą masinį protes
tą, reikalaujant iš miestelio 
selektmani£Jtad jie gengšterjus 

išvytų , iš N6rwoodo.
Masiniui mitingui atsidarant.

Nedėlioj, 3 d. gruodžio, 7 vai. lengvesnį darbą. Tačiaus 
vakare, L.M.D. svetainėj, atsi-pšėjo priešingai. Kompanija 
bus APLA 7-tos kuopos meti-!dar labiau apsunkino- darbą, 

i nis susirinkimas. Susirinki- i Kur dirbo 4 darbininkai, tai 
;, nes bus 

išduotas raportas vajaus komi
sijos, vakarienės rengimo ko
misijos, nominavimas - ir rinki
mas kp. valdybos delei 
metų ir kiti reikalai bus 
tomą.

Visi kuopos nariai 
mesti visus kitus reikalus į ša
lį ir ateiti į minimą kp. susi
rinkimą.

dabar turėjo dirbti tik 3, o 
kur dirbo 3,. tai paliko tik 2 
darbininku.

Velionis, padirbęs apie porą 
metų tokio sunkaus darbo, vėl 
pradėjo jaustis krūtinėj skau
dėjimą, o dar vėliaus turė
jo visai persiskirti nelaiku su 
gyvybe. Velionis paliko mo
terį Malviną ir dukterį Biru- 

rinkimą. Juo skaitlingesnis Velionis Pocius dar bu-, 
būna susirinkimas, tuo didės-!vo tik 50 metų amžiaus, 
nis būna pas narius ūpas, tuo!’ Draugas palaidotas laisvo-, 
'daugiau būna padaroma gerų:se lietuvių kapinėse. Draugas 
sumanymų ir organizacija turi; D. Vazilis pasakė tinkamą, i 
daugiau naudos. į trumpą prakaįbėlę, - ragįndą-

> v . - mas draugus ir drauges veikti
Vajus už Naujus- Narius ; daugiau ir darbuotis, kad 
Gavimas naujų narių per. šį1 greičiau panaikinus šią neti- 

vajaus laiką mūsų kuopoj nei- sįą sistema. Jisai ragino drau-i 
na. kaip reikia ir gana. O jis!gus /ir drauges dėtis prie Ko-11 
neina svarbiausia todėl, kad munjstų Partijos. Draugas lai- 
didžiuma draugų visai neban- i dotas lapkričio 17 d. 
do gauti naujų narių. Ištikrų-1 J
jų iki šiol mūs kuopoj tik vie-' unkat'čia'jl u'“atsikratę 
nas. draugąs prirodė, kad jis • ■ - 
jieško naujų narių, o kitUdrau- 
gai vis tik tebedejuoja po se
novei: “Kur tu čia gausi nau
jų narių, tik žiūrėkim, kad se
nus išlaikytum” ir tt. O iš- 
tikrųjų, tai nėra taip; yra dar 
daugybė lietuviu darbininkų,- 
nepriklausančiu nei ūrie APLA, 
nei kitose pašelpinėse draugi
jose. Daugelis dar nėra nei 
girdėję apie APLA. Reikia 
tuos žmones rasti, pakalbinti 
juos1 stoti į APLA, ypatingai

Gerai, kad draugai darbi-
! nuo | 

religinių prietarų ir palaidojo ; 
draugą be bažnyčios. Jie turi 
savus kapus, prie kurių įstei
gimo ir velionis prisidėjo.

Karolio Draugas.

Linden,. N. J.—Padaryta 
nauja karo tahka. ,. Ji sve
ria tik vieną trečdalį papra
stoj tankos ir gali lėkt į va
landą 65 mylias. Tanka 
yra 20 pėdų ilgią ir 4 pėdų 
augščio.

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugu Auky
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes’ norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dąpil’kti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami primČskite pi
niginių aukų bazaro reika
lams. '

■Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

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

“Laisvės” Administracija
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Penktad., Gruodžio 1, 1933 **

Tai “Honeymoon” Pradžia

VIETOS ŽINIOS

loštas Puslapis

RADIO-SIANDIENNEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS WMCA—570 Kc

Mūšy Parengimai

vėliavų.
Šiuom kartu

Buvau. vėl

ros.
PAJIEŠKOJIMAI

Rusų Kalbos Mokykla

gruodžio;

nuoiių judėjimas liečia ir ko- į Atsidaro Vaikučiu Mokyklėle 
riai rln utris iicin i turi riinpti ii

$198,800 Auksu Francijai

Bi’ooklyne ątsidarė Fede^alė
%' ^valkiotą Namo Paskolų Korporacija Į

orgam-kus.
darbininkų

j darbininkų

kius 
Stagg 2-3878.

agen- 
spalio 
ant 2 

pereitų
prekyba.

Sekantį sekmadienį, gruo

sekamai: Michael j
Dr. Luther, i

jūsų dienraštyje Laisvė-
Rašykite, ką tik paste- 

svarbesnio. Greitus įvy- 
praneškite telefonu—

SUSIRINKIMAI

Pirmadinį, gruodžio 4 d 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” i 
svetainėje įvyks prakalbos.

€

Draugai, LD.S. Nariai, Pa- 
remkit Jaunuolių Parengimų

A

bai prispaudė darbininkus. 
Suvargo namų savininkai, na
mą nevalgysi ir todei kreipia
si- prašydami paskolų. Desėt- 
kai tūkstančių darbininkų, 
kurie turėjo namelius Įsigiję, 
su pagelba morgičių, jų dau
giau neturi, nuo jų juos atė
mė ir visas jų darbas- nuėjo 
niekais.Sakoma, net susirinkimus, pri- dėti 

j puolančius tą dibną, nukėlė, ije”. 
šimtus negrų darbininkų P^-Jbite 

•vyko įtraukt į demonstraciją.' 
Jų atsiliepimas buvo didelis.

i Pritrūkome pakelyje brošiūrų 
1 Scottsboro klausimu.

Beje, Williamsburgho sek-' 
cija. kurioj gyvena labai daug; 
lietuvių darbininkų, irgi daly-i
vavo parodoj, bet apgailėtinai, D.’ -

džio 3 dieną. Grand Paradise prastai pasirodė. Buvo vienas' 11111131116111 I/1(1€16S KlStyilfiS 
kitas iš lietuvių, bet palaidai,! ■■ ---------<

i Pirmadienio vakare, Madi- 
Pasijudinkime, dran-Įson Square Garden, įvyks di- 

gai. dalyvaukime skaitlingiau pelės ristynes. šiuom kartu 
ir organizuotai sekamose vie- susikibs Vladek Zbyszko su 

Darbininkų Susi- įos demonstracijose.

Bali room Brooklyne, įvyks
Nacionalio Lietuvių Jaunuolių neorganizuotai, be iškabų, be j 
Komiteto ruošiama pramoga: 
koncertas ir šokiai. Tai pirmas 
tos. rūšies parengimas.

Lietuvių 
vienijimo nariai puikiai žino, 
kiek daug lietuviai jaunuoliai ; 
pasidarbavo stiprinimui jų or- j 
ganiaaciios. Faktinai. t isos I A.L.D.LD. 1 Kj). Prakalbos 
jaunuolių judėjimo pajėgos i 
yra n reiptos į stiprinimą | 
Lietusiųl^frbininkų Susivieni-1 
jimo. eka jaunuolių judėji- 
mui, šiandien turime virš 20 Jas ,.engia ALDLD. j kp. Kal.: 
jaunuolių kuopų prieš LDS irjbSs d D M So,omskas> ir v.| 
apie 1,000 jaunuolių, kaipo Lzablackutis. Drg(. Zablatfku-I 
nan!-' tis kalbės anglų kalboje, tai

Darbas ir toliau plečiamas. | ateidami į šias prakalbas atsi-'^.... .......
Jaunuoliai važinėja su prakal-; veskite ir savo paaugusius vai-!prjeg Rooševelto planų versti 
bom ir propaganda. ------ !
zuodami lietuvių 
sūnus ir dukteris 
organizacijas.

Tąčiaus, kaip 
organizacijos, 
liai, susitinka 
mais. Pirmas 
stoka finansų 
skleidimui. Stoka lėšų 
mui brošiūrų, stoka lėšų siun
tinėjimui jaunų draugų su 
propaganda gyvu žodžiu; sto- 
kuojame lėšų steigimui jauni-

Poyntz, R. Young, Cį Hatha
way ir K. Radzie. Radzie kal
bės rusų kalboje, o kiti anglų.

Jaunavedžių pora—E. Ken
ny, 22 metų ir ĮVIary Oriler 
Kenny 20 metų, iš Lawrence, 
Mass., tik po vestuvių, atvy
ko į New Yorką, kad turėjus 
medaus .mėnesį. Nabagai, va
žiuodami požeminiu traukiniu 
į Brooklyno > ' pusę iptisimetė. 
Abu -klaidžiojo apie tris va
landa^, r važinėdami požemi
niais traukiniais, ir paskui 
kaip vienas, taip ir kitas atsi
davė policijai. Policija palei
do darban telefonus, atpasa
kodama, kaip kuris atrodo ir 
jų drabužius ir kitas ypaty
bes. Pagalinus, policija 
abu suvedė į daiktą.

Senas Baldas-Geri Pinigai
Sena rašomoji deska, paga

minta Pennsylvania valstijoje, 
tarpe 1780 ir 1850 metų, tapo 
nupirkta per American Art! 
Ass. Anderson ' Galleries. Už 
tą seną medžio gabalą pamo
kėjo $1.450.

11:05 A. M.—Seventh Regiment 
Band Concert

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

Stock Quotations 
3:00—Black Orch. 
3:30—Stock Quotations 
5:30—Roy Gobey, Baritone 
6:00—’Dance Orch. 
6:30—Eckel Orch. 
6:45—Fallon Orch.

10:00—Madeline Keltie, Soprano;
Beniamino Riccio, Baritone; 
Concert Orch.

10:30-r-Goįtebei and Gordon, Piano 
and Organ

10:45—Dance Music
11:45—Jerry Lester and Pietro t , 

Gentili, Songs , . . ‘

WEAF-—660 Kc

visos mūsų 
taip ir jaunuo- 
su tūlais keblu-j 
ir svarbiausias: i 

jų darbuotės ' 
leidi-n

Unijos Rengia Prakalbas So 
vietų Sąjungos Klausimu

galinguoju Dusek. Risis ke
blios po ro/: J i m B ro w n i ng i r1 
i žydas drūtuolis Sammy Stein ; 
(Jack Rily ir Vic Christie; Bert 
I Rubie vengras ir Sammy Cor-|
i dovano, ir dar kelios kitos po-į . Negelbėja NRA Bizniui

BROOKLYN, N. Y. i
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, 1 d. gruodžio, 1933, 7:30 
vai. vakare, Kliubo Name, 80 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai būtinai turite dalyvau
ti susiinnkime, nes bus renkama pu
sė Kliubo komiteto. Prie to, bus ir 

Į daugiau dalykų apkalbėjimui.
i Sekr. A. Deikus.

12:15 P. AL—Martha Weintraub,
Piano

3:45—Freudberg Orch.
4:15—Mildred Cole, Songs
4:30—’Rhythm Rogues, Songs
6:4.5—Gypsy Orch.
8:45—Willy Robyn, Tenor; Marie 

Gerard, Soprano
9:00—Variety Musicale

WJZ—760 Kc
10:00 A. M.—Josephine Gibson, 

Hostess Counselor
2:00 P. M.—Dick Teela, Tenor; Mary 

Steele, Soprano
6:00—King Orch.
6:30’—Three X Sisters, Songs
6:45—News — Ixiwell Thomas
9:00—Leah Ray, Songs; Harris 

Orch.
9:30—Phil Baker, Comedian;

.Shield Orch.; Male Quartet;
Neil Sisters, Songs

10:30—Mario Cozzi, Baritone
10:45—Talk—Floyd Gibbons
11:00—Three Scamps, Songs

WNYC—810 Kc

Sujudo New Yorko. 
Darbininkai

mo savitarpinio lavinimosi mo
kyklų.

Kad sudarius kiek daugiau 
jeigu, Nacionalis Jaunuolių 
Komitetas ir ruošia šitą pra
mogą. Be to. kad gauti jeigu, 
svarbu sutraukti kuodaugiau- 
siai publikos, kąd sustiprinus 
jaunuolių judėjimą moraliai.

Taigi, LDS, kaipo organiza
ciją, kurią daugiausiai jau-

Revoliucinės darbininkų 
’ | unijos rengia prakalbas Sovie- 
sjtii Sąjungos pripažiniręo klau

simu. • Prakaltos įvyks 8 vai. 
šį vakarą,1 Manhattan Lyceum 
svetainėj, 66 E. Fourth St., 
New York.

Kalbės Ben Gold, Julia S.

New -Yorke darbininkų 
j ganizacijos sujudo kovai!

r.__ _ -c -_ u |
'bedarbius- darbininkus, kurie i 
gauna pašalpos, veik dykai 
dirbti. New Yorko Bedarbių 
Tarybos pasiuntė protesto te
legramas. ,/Brooklyno bedar
bius varde pasiuntė telegramą 
d. B. Lapidos reikalaujant, | 
kad tiems darbininkams būtų 
mokamos unijinės algos, ku
riuos ima į darbą pagal Roo- į 
sevelto planą.'

New Yorko prekybos 
j tūra paskelbė, kad 
! mėnesį biznis nupuolė 
1 nuoš., palyginus su 
! metų to mėnesio 

or-( Kaip žinoma, dabar yra gar
binama NRA ir šaukiama 
“Buy now!” (Pirkite dabar), 
bet nieko negelbėja, nes dar
bininkai neturi pinigų ir ne
paisant, kad jiems reikia dar
bužių, maisto ir kitų gyveni
mo reikmenų, bet jie tą ne
gali- įsigyti.

Pajieškau gyvenimui drauges, 
merginos ar našles, be vaikų, kuri 
myli ramų gyvenimą. Pageidauju, 
kad nevartotų daug svaiginančių gė
rimų; amžiaus gali būti nuo 30 iki 
39 m. Aš esu.40 metų amžiaus, naš-Į 
lys, be vaikų, blaivas. !

Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
ir savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu.

A. WHITE
325 Riverside Drive, New York City 

(283-284)

9:30 A. M.—Bradley Kincaid, Songs 
11:00—Symphony Orch.
12:00—Commodores Quartet
12:15 P. M.—Johnny Marvin
12:30—Battle Ensemble
1:15—Fiddler Orch.
1:30—Lees Ensemble
6:00—Cugat Orch.
6:30—Irene Beasley, Songs
8:00—Concert Orch.; Jessica Drago- 

nette, Soprano; Male Quartet; 
Sports—Grantland Rice

9:30—Lee Wiley’s Songs; Young 
Orch.

10:00—First Nigh ter—Drama
11:15—Davis Orch.
11:30—Denny Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs

WOR-710 Kc
10:15 A. M.—The Singing Cowboy 
12:00—Walter Ahtens, Songs

12:30 P. M.—Harper Singers
12:45—Studio Music
3:30—Jahodas Orch.
4:00—Studio Music
4:30—New York College of Music 

Concert
WABC—860 Kc

9:00 A. M.—Melodeers Quartet
9:30—Dance Music

10:15—Bill and Ginger, Songs
11:15—Freddy Miller, Songs
11:30—Talk—Tony Wons
11:45—Ben Alley, Tenor
•12:15 P. M.—Gypsy Nina, Songs

2:00—Warnow Orch.
2:30—Philadelphia Orch.,

Leopold Stokowski, Conductor
4:00—Studio Concert

Harlem Darbininkų Demon- j North port 
stracijos Prieš Lincą

Kas Naujo Tarp 
Lietuvių.

riai daugiausiai turi rūpėti jį I 
paremti, ir privalo visais bū
dais pasidarbuoti jų paramai. 

Brooklyno ir apielinkės Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji- į 
mo nariai ir narės, dekime * Į
kuodidžiausių ] 
platinimui kuodaugiau tikietų | T*’

Al'l 1 1IS1 C * 1 į J

šitam parengimui. Atsilanky
kite patys ir bandykite atsi
vesti savo pažįstamus, bei kai
mynus.

Paremkim lietuvių darbinin
kiško jaunimo judėjimą. Pa- 
dėkim jam klasiniai šviestis ir 
organizuotis!

R. Mizara, 
LDS Pirmininkas.

Subatoje, 2 , d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėje atsidaro 
vaikučių mokyklėlė. Pamokos 
bus nuo 2 iki Į5 valandos. Bus 

• mokinama lietuviškai rašyti, 
pastangų pra-, g^a||.yti^ deklamuoti, dainuoti 

j muzikos gabalėlių. 
Nereikia plačiai aiškinti, kaip 
yra svarbu išlavinti mūsų vai
kus savo kalbos ir iš mažens 
pratinti prie darbininkų vei
kimo. . Tėvai, kurie dar neuž
registravote savo vaikus, at- 

Į veskite juos į “Laisvės” sve
tainę minėtu laiku ir prirašy
kite.

šeštadienį,' 2 d. gi užavi, 
Jaunųjfį Kųmunistų Lygą;šaut 
kia * mašinę demonstraciją. 
Demonstracija ąVyfcš 2 vai. po 
pietų, 131st St. ir Lenox Ave. 
Ši demonstracija šaukiama 
apgynimui Scottsboro negrų I 
jaunuolių. : \

Kita 'demonstracija ruošiama; 
sekmadienį; 3 d’, gruodžio,,
Rockland Palace, 155th St. ir

Nuo to laiko, kaip Jungti 
j nes Valstijos pripažino 
(tų Sąjungą, pasidarė 
Į susidomėjimas rusų 

; miestelyj, 
Yorko valstija atidaro 
kalbos mokyklą. Bus mokina-1 
ma North port High School 
kambariuose. Mokytojom pa
skirtas Ralph Bradbury, kuris 
vartoja septynias kalbas, čia 
rūstį'kalbos bus mokinama vi- 
ai dykai'. ’• '*

Sovie- 
didelis 
kalba.

New 
rusu v

Pajieškau partnerio arba partner- 
kos į saldainių krauvės biznį. Ta
riu dieninį darbą kitur, tai tinkamai 
negaliu prižiūrėti krautuvės. Bizpiš 
geras, • jį paleisti nenorėčiau, galima 
padaryti gerą pragyvenimą, dviem, 
įnešimo reikalauju tik $40. prašo-, 
me atsišaukti greit. ’’ j j > . į

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

(282-284) J.
-------- ----------- i—

JAUNUOLIŲ KONCERTAS IR BALIUS
Dalyvaukime Masiniai, Budavokime Darbininkišką 

Jaunuolių Judėjimą. Lai Šis Jųjų Parengimas Būna 
Sėkmingas Moraliai ir Materialiai

; Nedėlioj, 3 d. Gruodžio (December)

3,000 Darbininkų Demons
travo už Scottsboro Jaunuol.

Draugai, Teikite Žinių ;
l » I

Laisvės” vietos žinių vedė
jas kreipiasi į visus mūsų or- 

Pereitą trečiadienį, Brookly- ganizacijų narius ir skaityto-: 
no dalyje Brownsvillej, įvyko jus, kad teiktumėt “Laisvei’^ 
denjonstracija-paroda gelbėji- žinių apie'įvykius tarpe ilietu*- 
mui Scottsboro berniukų. Pa- vių. Brooklyne ir apielinkėje 
rodoj puikiai .pasirodė tos!yra daug įvykių,■ atsitinka vi- 
apielinkės darbininkai. Jie at-'šokių nelaimių, yra i visokių 
ėjo skaitlingai; pirmose eile-:atsitikimų ir lietuvių/ t 
se būriai pionierių ir jaunuo-' 
liy. Jų eilės mirgėjo raudo
nomis organizacijų vėliavomis 
ir emblemomis. ‘ BuVo ir tau
tiška zionistų vėliava, kas pa
rodo, kad mūsų draugai pa
jėgė įtraukti į bendrą frontą 
ir tautinio nusistatymo darbi
ninkų organizacijas, apart re-

as Remia Daily Workerj

Nuo Pečių Skaudėjime) ‘
Greičiausias būdas prašalini>nui pečių 

skaudC-jimo, taį paprašyti ko pors, kad 
gerai ištrintų su ANCHO|< Pain-Ex- 
pclleriu skaudamų vietų — Iwir pats z 
skausmas yra.- I’ain-Expellcris greitai 
persisunks j pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas paleng'vinimas netrukus 
•ateis/_ . j V J ' ' • •_£ ? J » r

Visuomet laikykite bonkutę Tain-Ex- 
’ pellerio namuose ir naudokite jį neati

dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.
Visose vaistinėse'kaip/: 3Sc. ir 70c.— 

skirtihįo dldutiio Ijonkutgš.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

Iš Visos New Yorko Apielinkės Traukime Į

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

Prasidės 6 Valandą Vakare

m
;v.'-

roletariniai rašytojai iri 
rtininkai buvo pasižadėję | 

8th Avė. Parengimas įvyks po su]X]ti “Daily Workeriui” po) 
pietų. Šis parengimas šaukia- $1^0'šio vajaus metu. Dabar |
mas protestui prieš linčą,
prieš puolimuš ant negrų dar- G0]d, \481.76;
bininkų. $357.93; Jaeob Burck, $339.-!

STEPHEN BREDES, JR

jie Lietuvis, Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

Nepamirškite Darbininkų 
Mokyklos

Draugai 'studentąi! Nepa
mirškite šį šeštadienį susirink
ti “Laisvės” svetainėje, antrą 
valandą po pietų, kad galė
tum tinkamai pradėti savo 
mokyklos lekęijas.

Kas turite—atsineškite lie
tuvių gramatikos vadovėlius, 
nes bus mokinama kalbos ir 
rašybos. Mokytojaus, J. Va
latka.' Kokios*-bus kitos lėk- 
ęijoS ir kas jas vadovaus—pa
tirsite ant vietos. > ’ • '

i : < i; i < • • Ji

Manau, jog- nėra reikalo

H- bu- Ba i ■ 
Bu

K* *

<<■ >■.; i.-'. - J

f/ , 9C.

24; Helen Luke, $107.22; Del,' 
$65.40. Taip darbuojasi pro-i 
letaliniai rašytojai ir sporti
ninkai. Mes, darbininkai, prij 
valome sukelti dienraščiui j 
nors po $1.00.

Iš Federal Reserve Banko 
1 New Yorke paimta aukso ver
tės $198,800 ir išvežta į Fran- 
ciją. Atmokėta Francijai už 
pervežimą tam tikrų prekių 
auksu, nes Ji to reikalauja, 
•Nepaisant Rooševelto paskel- 
•birpę, kad auksas nebus sve
tur išvežamas, vien iš iįio ban
ko jiemet Frahcija gavo , auk
so $214,28^,0Q0 vertės.

■ avoiuiiMinų ii ncvKvių' tarpe.; daug, kįadlpįitji, ;kįa$ darfyiųįnkiUD ---------——
■Kas veikiam pas tautininkus? J reikia lavintis. Klasinis pra-1 - I)wĮpIk NuhifidnfiiiniHS 

nu-'silavinimas kiekvienam nau-• ‘ ,
šėri- dingąs, ? ' ' ’ J *1 O K h

» * ' ’ , f 
' Pamirškite 
idėją, kad suaugęs darbinin
kas nieko neišmoks. Pąsirįži- . .
mas bile kokiam'darbe atneša m.^n pasn 0 
geruš vaisius.

Mokyklėlės Sekr.
J; Nalivaika.

Ką daro “Vienybės’ 
skriausti skaitytojai ir 
ninkai? Kas naujo » lietuvių- 
parapijose? Ką daro darbi
ninkų organizacijos kovai už 
pašalpą bedarbiams savo na
riams? Kas veikiama pašal
pos draugijose ir kliubuose ?

voliucinių organizacijų, kurios Yra ir daug kitų svarbių įvy- 
buvo puikiai atstovaujamos. |kių. Tas viskas turėtų atspin-

trumpą laiką ji aplaikė 11,- 
000 aplikacijų, tai yra prašy- 

' į. Daugelis savi
ninkų, kurie turi savo nuo
savus namus kreipiasi prašy
dami paskolų. Tas parodo, 
kad viešpataujantis krizis la-

■ . 1 • *"* : ■ .. . . ’ /

Draugai ir Draugės, Visi į Pirmą Lietuviu Darbininką Jaunuoliu Parengimą, Kuris
— _ r v __ ! _. ‘ ■ 1 * t c ■ t

Įvyks Sekmadienį, 3 d. Gruodžio (Dec.), Grand Paradise Ballroom, 318 Grand Str. 
Pradžia 6 Valandą Vakare. Įžanga tik 50 Genty Ypatai

a

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

I krikštynoms ir pasivažinėjimams.
Į /
j 231 Bedford! Ayenue

1 BROOKLYN, N. Y.
4

n

u

t*-

i
Aido Chorus Girls’ Sextette

Programoje dalyvaus Ukrainiečiai šokikai; Elizabc- 
tho Red Star Oktetas; Aido Choro Merginų Sekstetas; 
Bus Perstatytas veikalas Elizabetho Grupės; “Chalk 
Talk”, per Bill Rogers ir kiti dalykai.

NEGRŲ JAZZ-BAND GRIEŠ ŠOKIAMS
Bus ir “Popularity Contest”, tai nau^is dalykas mū

sų parengime. Svarbu jaunimui čia dalyvauti ir rei
kalingą suaugusiems.

Įžanga 40c ypatai perkant iš anksto.
( J Prie durų Įžanga 5Oc ypatai

PARDAVIMAI

*•»

j Ik* • . b . t ■ /•. .‘j. • 1 r.,*.:

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

■ ♦ ’ i ' , . * y »■.! I

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 AVE 
Brooklyn, N. Y.

(283-285)

Telephone Stagg 2-4409

1 RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin* 

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsąmdau automobilius vestu

vėm, parem, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

, IM II ir II i.su.tuMag

pin’gų. 60—26—59th
Collins Ave., Maspeth,

PARSIDUODA puiki 2 šeimynų stu- 
ba ir 2 karam “garage”. Parduosi- 

I me labai pigiai, nes einame į biznį ir 
reikalinga 
Road, arti

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ t 
DR. FILURIN 

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinlke).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimoei 
organų? Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktaru- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42rid ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir Sth Avenue- 
Pasitarimai ir $«F>OO 
egsaminavimas




