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MUNICH, Vokietija. — 
Bavarijos fašistinė valdžia 
baigia ruošti planus, pagal 
kuriuos bus medžiojami ir

tesnį teismą neleido duoti. • grūmoja mirties bausme

Drg. V. Kapsukas randasi 
Kaukazijoje; Jis rašo, kad jau 
užbaigė savo knygą apie Sovie
tų valdžią Lietuvoje, ir greitai 
jos rankraštis bus mums pri
siųstas. Ją išleis ALDLD se
kamais metais.

■

MIRĖ DRG. JUOZAS 
BUŽAS

DECATUR, Ala. — Sa- 
prakalboje

instruktuodamas džiū-‘kė.
Jaunuoliui gyvybė pavoju-.

Dabar eina balsavimas vieny
bės tarpe Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos ir Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoje. Taip
gi ir rinkimas ALDLD Centro 
Komiteto del būsimų dviejų me
tų. Balsavimai pasibaigs su 15 
d. gruodžio. Visos kuopos da
lyvaukite. Po vienybei, kur 
bus noras, galės pasilikti atski
ros ALDLD moterų kuopos.

PARLAMENTAS Už DI
DINIMĄ ORO KARINIŲ 

SPĖKŲ

Aplaikiau laišką nuo d. P. 
Užkalnio, vieno iš 
redakcijos narių. Draugas ra
šo, kad “Vilnies” išleistoje 
brošiūroje “Religija Sovietų Są
jungoje” yra stambių klaidų. 
Brošiūra bus kritikuojama.

“Priekalo” No. 9 yra smar
kiai kritikuojama brošiūraitė 
“Komunizmo Pagrindai.” šios 
brošiūraitės tūlas klaidas mes 
pastebėjome, bet pamatiniai ne
kritikavome, kas yra negerai.

KOVOKIME PRIEŠ LINCĄ, PRIEŠ TERORĄ!

kovingiausi buvo tyrinėja- ■ dalyvauti masinėj demont- 
mi, ar “pilno proto.” Mat, racijoj prie City Hali gruo- 
buržuaziniam teismui atro- džio 4 d.
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rę. Taip bjauriai vienpu-, e 
siškai jis kalbėjo, jog net 'je!

KRISLAI
ALDLD Nauji Nariai.
Savikritika.
SSSR Stiprėja.
Tvirtas Balsas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 

Pasaulį!

Šiomis dienomis ALDLD kuo
pų sekretoriai prisiuntė už nau
jus narius duoklių. Nuo 146 
ir 147 kuopų gavome po vieną 
narį. Drg. Julius, 4š Moline, 
III., prisiuntė duokles už 3 nau
jus narius. Drg. žalis, sekreto
rius 79 kp., iš Chicagos prane-! 
ša, kad jie gavo 10 naujų na-j 
rių. Drg. J. Miliauskas, sekr. i 
40 kuopos iš McKees Rocks, i kričio 30 d 
Pa., prisiuntė už 5 naujus na- j 
Hus duokles. Draugai, stokite 
prie darbo ir gaukite naujų na
rių šio vajaus metu!

Imperialistinė Japonija pro- 
vakavo Sovietų Sąjungą į karą. 
Laike minėjimo 16-kos metų 
Lapkričio Revoliucijos sukaktu
vių Raudonos Armijos, Raudo
no Laivyno ir Orlaivyno komi
saro pagelbinirikas draugas J. 
Gamarnik išleido į Sovietų Są
jungos ginkluotas jėgas pareiš
kimą, kuriame sako: “Kovoje 
už Sovietų salį, už socializmo 
reikalus, už Lenino darbais Rau
donoji Armija parodys tokių 
nenugalimų jėgų, tokį pasiryžt- 
mų, tinkamumų ir drąsų, tokį 
sugebėjimų vartoti ginklus, ko
kių dar nematė pasaulis, ir apie 
ką negali nei pagalvoti nei vie
na kita šalis, nei viena kita ar
mija pasaulyje. Lai žino impe
rialistai, kad už Raudonosios 
Armijos pečių stovi ne tik visi 
dirbantieji mūsų Šalies, bet ir 
milionai proi e tarų visame pa
saulyje!

Užpuolė Mėlynmarškinius 
Airijos Fašistus

DUBLIN, Airija. — Lap- 
. valdžia darė 

1 kaitas pas mėlynmarškinius 
■ fašistus. Radus daug gink- 
’ lų ir kurstančios literatū
ros. Policija nieko nesako 
apie areštus. Kratos buvo 
darytos visuose miestuose.

Hitlerio Valdžia Pradės 
Masinį Romijimą 
Vyry ir Motery

“Priekalo”
.romijami vyrai ir moterys, 
kurie yra “protiniai netin
kami ir nepataisomi krimi
nalistai.” Į tą skaičių įeina 
politiniai fašistų priešai, nes 
juos valdžia irgi skaito 
“kriminalistais”. Valdžia 
jau dabar turinti ant sura
šo apie tris šimtus tūkstan
čių tokių vyrų ir moterų 
del išromijimo.

Korporaciją Pelnai Ne
svietiškai Pakilo

Roosevelto valdžia puikiai 
pasitarnavo stambiems ka
pitalistams, trustams ir 
korporacijoms. Štai per 
vieną tik lapkričio mėnesį 
579 korporacijos išmokėjo 
savo šėrininkams $261,966,- 
000 dividendais. Tuo tarpu 
per spalių mėnesį dividen
dais buvo išmokėta $130,- 
000,000. ’

Nankingo Ultimatumas 
Fukien Armijai

Ir taip budelio kirvio pa- 
gelba Hitleris bando išnai
kinti Vokietijos komuniz
mą. Bet komunizmas neiš
naikinamas !

Iš miesto Dėssau prane
ša, kad ten tuo pat laiku 
nuteisė mirtin dešimts ko
munistų! • O Lepzige eina 
teismai prieš keturis drau
gus: Torgler, Dimitrov,

COLOGNE, Vokietija. — 
Čionai budeliška Hitlerio 
valdžia nukapojo galvas še
šiems draugams, komunis
tams: Otto Waeser, Her
man Hamacker, Bernhard 
Willms, Heinrich Horsch, 
Joseph Moritz ir Joseph 
Engel. Teismas prieš juos 
buvo tik apgavyste. Fašis
tai teisė, fašistai galvas nu
kapojo. Apeliacijos į augs- Popov ir Tanev. Jiems irgi

PROKURORAS REIKALAUJA JAUNUO LIAMS MIRTIES BAUSMES; CALLAHAN KURSTO DŽIURĘ PRIEŠ JAUNUOLIUSSHANGHAI. — Nankin
go valdžia padavė ulatima- 
tumą 19-tai armijai, kuri 
sutvėrė Fukien provincijoj 
nepriklausomą valdžią. Rei
kalauja, kad ta armija pa- vo paskutinėj 
siduotų iki gruodžio 6 d. ir valstybes prokuroras 
nuverstų tą valdžią, arba,Knight su didžiausiu įtuži- 
būsianti visai sunaikinta, [mu reikalavo, kad džiūre 

:---------- ’pasmerktų mirtin jaunuolį!
p . - • i • - !Pattersoną. ApsigynimoGauja Džiaugėsi Laime-i advokato protestai nieko 

BIRU lt neSelbėjo. Gi teisėjas Cal-H JTdMJVL negi ą lahan taip pat kurstančiai 
kalbėjo prieš

Linčiavimo audra, kurią paleido Amerikos valdančioji 
klasė, yra išdavas šio krizio. Tas parodo, kad valdančio
ji klasė fašistėja, kad jinai vis dažniau ir dažniau grieb
sis atviro teroro kovoje prieš darbininkus. Tie kruvini 
užpuolimai ant negrų primena carų Rusijos puolimus 
ant žydų. Tai buvo supuvusios caristinės valdžios pa
stangos išgelbėti save, kurstant juodašimčių gaujas prieš 
žydus, kad pakėlus patriotizmą tarpe šimtaprocentinių 
rusu, v •

Taip šiandien pūvantis kapitalizmas griebiasi fašistinių’ 
priemonių išgelbėjimui saves, pratęsimui kapitalizmo gy
venimo.

Mes, darbininkai, turime stoti į kovą prieš augantį 
terorą. Komunistų Partijos Centralinis Komitetas šau
kia visus partijos narius, visus simpatikus; visus klasi
niai sąmoningus darbininkus ir darbininkes suglausti sa
vo eiles, padidinti veiklumą visų organizacijų ir draugi
jų. O virš visko, turime stiprinti Komunistų- Parfiją. 
Turime didinti jos eiles. Tik tvirtos revoliucinės partijos 
vadovybėje mes atmušime priešus, nugalėsimą buržuazi
ją ir laimėsime kovą ne tik už kasdieninius reikalus, bet 
ir už galutiną pasiliuosavimą.

Hooveris ir Rolph-Puodas | Masinė Kova už Negro 
Katilą Vanoja Jaunuolio Gyvybę

užmiršo priminti, kad džiū
re išteisintų jaunuolį, jeigu 
ras parodymus prieš jį ne
pamatuotus. Tik Leibowi- 
tzui pareikalavus, šitą in
strukciją dadūrė.

Dar džiūre neišnešė nuo
sprendžio del Pattersono, o 
jau teisėjas Callahan įsake 
išrinkti džiūrę ir teisti jau-

jaunuolį nuolį Norris. Ir čia apsigy- 
PRINCESS ANNE, Md. ir apie “moterystės apgyni- nimo protestai nieko nereiš- 

—Lapkričio 30 d čionai balt- 
veidžių gauja, vadovaujama 
teroristų, kėlė orgijas delei 
paliuosavimo keturių linči
ninkų v.adų. Per tą dūki
mą pasimaišė jaunas juod- 
veidis, ir tapo revolveriu 
peršautas. Ir vėl niekas 
neareštuoja užpuolikų!

Tuo tarpu gubernatorius 
Ritchie pareiškė, kad jis ne
bedės jokių pastangoj nu
bausti negro Armwood nu- 
linčiuotojų vadus.

DETROIT, Mich. — Be- do, kad kiekvienas jaunuo- 
darbių Jaunuolių Taryba ir .lis, kuris kovoja prieš ba- 
Ja^nųjų Komunistų Lyga dą, yra ne pilno proto !Tei- 
rengia jaunuolių demonstra-1 sėjas nubaudė juos užsimo- 
ciją prie City Hali gruodžio kėt po $10.00 arba sėdėt 30 
4 d., 2 vai. po pietų. Bus 1 dįenų kalėjime, bet bausmės 
reikalaujama jaunuoliams pykinimas paliktas ant to, 
bedarbiams pašalpos. i kaip jaunuoliai užsilaikys.

_ _ p i Iš 32 suareštuotų jaunuO' i ^es raginame visus Det-Kooscvcltas Didins lapkričio 13 d?, astuoni roito lietuvius jaunuolius i • * l ’ • t ' . • — • 1 Į Y. _ i 9 • J .a* a 

Dolerio Infliaciją
Visais Garais

| Rengė Sukilimą, Neišdegė Ištremia 680 Žmonių
1 • < 11

' MONTEVIDEO, Urugua- j PARYŽIUS, Francija. — 
jus.—Prezidento Terra vai- Du mėnesiai atgal Franci- 
džia paskelbė susekus ren- jos valdžia ištrėmė ant sa- 
giamą sukilimą, kuriam va- tos Guiana 673 kriminalis- 
dovavo generolas Martinez, tus, o lapkričio 30 d., vėl iš- 
kuris yra Uruguajaus am- vežė 680. Tai daugiausia 

kams, kuriems algų juk bo-' basadorium Čili respublikoj.; žmogžudžiai, kurie nuteisti 
sai nepakels. Tas ves prie J° agentai tapo suareštuoti, visam amžiui, arba ilgiems 

> . . .. . 4- n 111

-WARM SPRINGS, Ga. — i 
Po konferencijos su kabine
to nariais, prezidentas Roo- 
seveltas esąs užsimojęs do
lerio infliaciją pagreitinti, 
idant sugrąžinus produktų 
kainas 1926 metų. Tai bus 
naujas smūgis darbiriin-

1

įveda Mirties Bausmę

besiduoda.

Reber, N. Y.—Oakley Te- 
rų šeimynos/žuvo gaisre du 
kūdikiai, o kiti du pavojin
gai apdegė.

'Drg. Molotovas savo prakal
boje pareiškė: “Jeigu dabar 
mes matome svarbiausią mūsų, 
uždavinį iškėlime, numaskavi- 
me Japonijos avantiūrų, at
kreiptų del suardymo taikos ir 
darbą sutvirtinimo Raudonosios 
Armijos, mūsų apsigynimo, pri
silaikant ir ant toliau mūsų 
taikos politikos linijos del su-

LAIKRODIS, KURIS ĖJO 
200 METŲ

MONTREAL, Canada. —

300 Negrų Turėjo 
Bėgti Iš Miesto

PRINCESS ANNE, Md.— 
Nesuvaldomas valdančiosios 
klasės teroras išgrūdo iš šio 
miestelio tris šimtus negrų 
bėgyje paskutinių kelių die
nų. Nųlinčiavimas jaunuo
lio Armwoodx paskui gaujos 
demonstracija apsidžiaugi- 
mui del paliuosavimo ketu
rių linčininkų vadų, išgąs
dino pavergtus žmones. Bė
ga nuo teroro, nilo pogro
mų. t ; .

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Buvęs prezidentas Hoove- 
ris pasmerkė Rolph už už- 
gyrimą linčininkų miestelyj 
San Jose. Rolph dabar at
šauna Hooveriui, kad jis ir
gi užleido kariuomenę ant 
alkanų veteranų Washing
tone ir du iš jų nužudė. Tas 
tik reiškia, kad Rolph ir 
Hoover yra lygūs pavergtų
jų neprieteliai.

CHARLOTTE, N. C. — 
Nesenai čionai buvo nuteis
tas negras jaunuolis John 
Edwards mirtin, kaipo' au
ka linčo dvasios, kuri tapo 
sukurstyta prieš juodvei- 
džius. Gruodžio 10 d. pa
skirta nužudymui. Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas pradėjo masinę kovą 
už išgelbėjimą to jaunuolio 
gyvybės-.

Francijoj Vystosi Finansinis 
Krizis :

mu Sovietų Sąjungos išaugo ir 
sustiprėjo mūsų Raudonoji Ar-

• tvirkinimo normalių santikių su mija. Mes turime dar padi- 
mūsų kaimynais, tai, atsitiki- dinti atydą linkui Raudonosios 
me užpuolimo ant Sovietų Są- Armijos ir pasirūpinti apie ją, 

x jungos, mes matysime mūsų ir mes tikri tame, kad užpuo- 
uždavinį tiktai vieną—tai pil
nas y sunaikinimas, sukriušini- 
mas priešo ir Raudonosios Ar- 

,mijos pergalė.
“Mes su speciale atyda seka

me įvykius, kurie yra Tolimuo
se Rytuose. Mes tikri tame, 
kad kartu su bendru sutvirtėji-

lančioji pusė greitai supras, ką 
reiškia turėti reikalą su neper
galima Raudonąja Armija.”

Sovietų Sąjungos vadai tvir
tai pareiškė imperialistinei Ja
ponijai, kad ji liautųsi provo
kavus karą. Kitaip, pati gai
lėsis sugriovus taiką.

PARYŽIUS. — Francijai 
grūmoja finansinis krizis. 
Kapitalistai ima iš bankų 
pinigus ir siunčia užsienin 
del apsaugojimo. Tik bėgy 
paskutinių kelių dienų išim
ta iš bankų $61,800,000.

New York.—Užmušimas 
gatvėse žmonių per lapkri
čio mėnesį buvo 14 nuoš. di
desnis, negu per spalių mė
nesį. Užmušta 106 žmonės. 
Iš jų 21 kūdikis.

LONDON. — Anglijos 
parlamento abu butai pri
ėmė rezoliuciją už padidini- 
mį Anglijos oro karinių 
spėkų. Reikalauja, kad val
džia budavotų naujus orlai
vius ir gerintų senuosius.

j metam kalėjiman. Mažai jų 
■ išliks gyvi ant tos salos. Jie 
’ten ir gabenami vyriausiai 
; sunaikinimui.

Iš Scranton, Pa., pranešė' 
telefonu drg. P. Šlekaitis,1 
kad mirė senas “Laisves”

LONDON. — Čionai į sve- skaitytojas Juozas Bužas, 
čius pribuvo vokietis lakū
nas Falkenhayn, kuris 1917 
metais vadovavo vokiečių 
bombardavimui Londono iš 
orlaivių. Tuo laiku 57 žmo
nės buvo užmušta ir 193 su
žeistą. Dabar šitą milita- 
ristą Anglijos buržuazija 
vaišina!

1917 Metais Bombardavo 
Londoną, o Šiandien 
Svečiuojasi

-tOPEKA, Kansas.—Vals- 
tijos seimelio senatas nu
balsavo, už įvedimą mirties 
bausmės už pirmo laipsnio 
žmogžudystę. Bilius turi 
būti pasirašytas gubernato
riaus.-

! taipgi narys ALDLD 39 kp. 
Jis yra pašarvotas name, 
508 Electric St. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, 4 d. 
gruodžio, 2 vai. po pietų. 
Prašome visus ALDLD 39 
kuopos narius ir LDSA 54 
kuopos nare$ ateiti ir ati- tų jaunuolių. Jau apie 10 
duoti paskutinį mūsų drau-: valandų džiūre išbuvo už- 
gui patarnavimą, palydint jį daryta ir svarsto nuospren- 
į kapus. Užkviečiami visi dį. 
draugai i? draugės į laidotu- j 
ves. ",

Iki pat penktadienio pa
vakario dar džiūre nebuvo * 
išnešus nuosprendžio del 
jaunuolio Pattersono. Ma
tomai, atsirado tokių džiū- 
rės narių, kurie priešingi 
pasmerkimui mirtin nekal-

Oceanside, Calif. — Tech
nokratai suorganizavo nau-’Ant Notre Dame seminari
ją partiją ir vadina ją “Na-įjos buvo didelis laikrodis, 
tional Party.” Jinai siek-(kuris ėjo per 200 metų. Da- 
sianti tokios visuomenės, bar sustojo ir pataisyt ne
kurtoj nebus‘kapitalizmo

Rytoj, Gruodžio 3 d., Brooklyne Pirmas Lietuvių Jaunimo Parengimas: Šokiai, Koncertas, Lošimas; Įvyks Grand Paradise Ballroom, 318 Grand St 
Pradžia 6 vai, Vakare; Įžanga lik 40c iš Anksto Perkant Tikietų, o 50 Centų prie Durų; Mė Kviečiame ir Raginame VisusBrooklynoir Apielinkės 

Lietuvius Paremti Mūsų Jaunuolius,Dalyvaujant Masiniai Šiame Jų Pirmame Parengime, Iškilmėje!
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Mitras . Puslapis . šeš tądien., Gruodžio 2, 1933I
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jos praei-

M

Pittston,

Riejasi Demokratų Šulai

Plymouth, 
svetainėj,

Pa.
42

Lietuvių Jaunuolių Komi- 
pirmą savo pramogą, kuri 
Brooklyne. Kiekvieno są-

rėjo kokią tai vandeninę ligą. 
Paliko vyrą J. Nekrošą ir bro
lį Zabotką. Palaidota su visom 
bažnytinėm ceremonijom.

3 
H

Ik .

B

jauni- 
kalba. 
jauni- 
Girdi,

nenusileidžia, gi 
sako, kad “turime

Maty-

Lapkr. 17 d. pire Jadviga 
Nekrošienė. Buvo 53 metų. 
ISirguliąvo apie tris metus, tu-

<-“Laisvė” pranešė,
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Ten įves- 
Kovoja- 

už tai, kad būtų dirba- 
ant nedaugiau, kaip ketu- 
staklių, taipgi reikalauja- 

du centu pakėlimo ant mas- 
Bosas

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
J_______ _________ of March 8, 1879

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year .............

Brooklyn, N. Y., per year ............
Foreign countries, per year ........
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ........
Brooklyn, N. Y., six months .... 
Foreign countries, six months .. . 
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Lapkr. 18 d. LDSA 14 kuo
pos įvyko šaunus vakarėlis. 
Tikslas vakarėlio, kad sukėlus 
kiek finansų Centrui. ’Atsižvel
giant į bedarbę Ir streiko pa
dėtį,* vakarėlis pavyko neblo
gai. Liko ir pelno.

Del Praeities
Kriaučius—Kodėl tu per- 

siskyrei su savo žmona?
Šiaučius—Del 

ties.
Kriaučius—O kokia jos\ 

praeitis?
Šiaučius—Jos praeitis jau 

turi keturiasdešimts metų.

Per Didvyrių Lavonus
Pereitą ketvirtadienį Cologne kalėji

me (Vokietijoj) Hitlerio budeliai nužudė 
%ar šešis komunistus, Otto Waeser, Her
mann Hamacher, Bernhard Wilms, 
Heinrich Horsch, Joseph Moritz ir Joseph 
Engel. Jiems buvo nukirstos galvos. Nu
žudytieji darbininkų klasės didvyriai tu
rėjo tarpe 21 ir 25 metų1 amžiaus. New 
York “American” korespondentas, kuris 
buvo liūdytoju to baisaus darbo, pažymi, 
kad fašistai aprėdė budelį fraku, cilinde- 
rine kepure ir šilko pirštinaitėmis. Po
draug, tas pats korespondentas nurodo, 
jog dar devyniolika komunistų yra pa
smerkti mirčiai ir jos laukia.

Mieste Dessau fašistų teismas nusmer- 
kė mirti dešimt komunistų. Tolydžio 
fašistai tęsia kampaniją darbininkų areš
tų. šią savaitę visoj Vokietijoj suareš
tuota virš* 2,000 darbininkų, kaltinamų 
{komunistiniame darbe. Be abejojimo, 
kad daugelį iš jų laukia tokis pats li
kimas, t. y. mirtis. Tolydžio Leipzige 
keturi komunistų vadai teisiama neva 
del padegimo reichstago budinko: jiems 
taipjau grūmoja mirtis.

Tas žiaurus fašistų dūkimas prieš ko
munistus rodo nieką kitą, kaip tiktai tą, 
jog komunistinis judėjimas Vokietijoj 
plečiasi ir vis labiau grūmoja fašizmo 
viešpatavimui. Hitleris pakartotinai pa- 

*reiškė, būk komunistinis judėjimas išnai
kintas, būk komunistai sutrėkšti, bet tai 
buvo niekas daugiau, kaip tiktai papras
tas pasigyrimas ir norėjimas apdumti 
akis pasauliui.

Vokietijos Komunistų judėjimas, Ko
munistų Partija, nėra sunaikinta. Ji 
gyvuoja, organizuodama proletariatą nu
vertimui kapitalizmo su jo žiauria fašis
tine diktatūra.

Tiesa, Vokietijos komunistų darbas 
baisiai sunkus, prie labai žiaurių sąly
gų. Budeliška Hitlerio ranka žudo ge
riausius draugus, o kitus, pagavusi, laiko 

Jkalėjimuose arba koncentracijos stovyk- 
losė.

Klysta budelis Hitleris, manydamas, 
kad jis žudymu geriausių darbininkų 
klasės vadų suturės revoliucinio judėji
mo augimą. Per geriausių savo didvy
rių lavonus, Vokietijos darbininkų klasė 
žygiuoja pirmyn. Ir ji laimės!

Mūsų pareiga, draugai, padėti Vokie
tijos proletariatui visais galimais būdais. 
Mobilizuokime Amerikos darbininkus ko
vai su fašistais. Organizuokime masinius 
protestus. Rinkime aukas naudai Vokie
tijos kovojančių darbininkų.

Amžina atmintis fašistų nužudytiems 
didvyriams! Galas kruvinajam <fašiz
mui !

Mūsų ‘ Jaunimo Darbai
Šiuo tarpu du mūsų revoliucinio jau

nųjų darbininkų jųdėjįmo draugai—Kle
mensas Strižauskas ir Jonas Or manas— 
važinėja su prakalbomis. Pirmasis va
karinėse valstijose, o pastarasis—Naujo
joj Anglijoj. Abiejų įspūdžiai tilpo va
kar dienos “Laisvės” (angliškam sky
riuj). laidoje.

Ne visi mūsų darbininkiškam judėjime 
dalyvaują draugai tinkamai įvertina ši-1 
tą darbą. Tai yra didelis ir svarbus dar
bas. įlaip Čia senai mes kiršinome gal
vas,' klausdami, kas bus su mūsų jauni
mu? Pradėjome su keliais draugais, ma
žai lavintais. O šiandien jau turime kal
bėtojų, organizatorių ir žadančių rašy
tojų.

Šiandien klausimas pas mus turi būti 
statomas, ne tai, ar mes galėsime įtrauk
ti jaunuolius į mūsų judėjimą, bet ar 
mes padedame jaunuoliams įtraukt mūsų 
vaikus į tą judėjimą, kuriam pamatai 
jau patiekta? Deja, tenka atsakyti, kad 
ne visi suaugę draugai įvertina tąjį, dar 

ą. “Vilnis” apie tai teisingai pastebi:
Reikia pasakyti, kad jaunimo organiza

vimo darbe pas mus vis pasireiškia bloga 
tendencija. Nesistengiama traukti 
mas į mitingus net ir kur jauni 
Tūli draugai tiek blogai mano apie 
nią, kad ir savų vaikų nekalbina.
jiem tokie dalykai nėapeina. O kaip gi ap
eis, kuomet tėvai taip į juos atsineša?

Reikia dėti visas galimas pastangas jau
nuolių organizavimui.

‘ Taip! Reikia dėti visas galimas pastan
gas. Turime juos paremti. Lankykimės , 
į jų parengimus. Stiprinkime jaunus 
mūsų draugus ne tik materialiai, bet ir 
moraliai.

Nacionalis 
tetas ruošia 
įvyks rytoj, 
moningo darbininko pareiga paremti šią 
pramogą savo atsilankymu. Tai suteiks 
jaunuoliams daugiau energijos darbuo
tis. Jaunuolių organizavimo ir švietimo 
darbas—mūsų visų darbas!

Lyg Pasamdytas
Vienas draugas rašo “Vilnyj” apie 

Grigaičio prakalbą Chicagoj, kur jis kėlė 
į padanges NRA. Draugas pažymi:

Iš to visko atrodo, lig būtų pasamdytas 
propagandistas už NRA, už kapitalizmą.

Reikia žinoti, kad social-fašistai visi 
už gyrė NRA, kaipo kapitalizmo gelbėji
mo priemonę. Todėl jie ir darbuojasi už 
pravedimą ir palaikymą NRA. Komu
nistų Internacionalas jau senai yra cha
rakterizavęs social-fašistus, kaipo bur
žuazijos agentus darbininkų tarpe. Jie 
tas roles puikiausiai vaidina.

Geležinkelių Pelnai
J| \ ; i - , <
Roosevelto N RA, pasirodo,, geležinke

lių kompanijoms suteikė milžiniškus pel
nus. Tūlos tų kompanijų šiomis dieno
mis paskelbė už dešimts pirmųjų šių me
tų mėnesių savo įeigas ir išlaidas. Ra
portai, būtent, parodo sekamą:

New York Central geležinkelis (kont
roliuojamas Morgano) padarė $29,220,- 
000 pelno, kuomet pereitais metais per 
tą patį laiką buvo “tik” $16,693,000.

Alabama Great Southern gavo $491,- 
000, kuomet pernai per tą patį laiką pa
darė nuostolių $232,000.

Baltimore & Ohio—$25,683,000, o per
nai—$18,528,000.

Chicago, Burlington & Quincy—$4,- 
069,000, o pereitais metais—$1,576,000.

Chicago & Eastern Illinois—$96,000, o 
pereitais metais deficito buvo $1,151,000.

Chicago, Milwaukee & St. Paul turėjo 
pelno $7,675,000, o pereitais metais nuo
stolių turėjo $935,000.

“Daily Worker” sako, kad didžiuma 
šitų geležinkelių yra Wall gatvės banki
ninkų kontrolėj. Šėrininkai šiemet, va
dinasi, gaus didelius dividendus.

Taigi,yra žmonių, kuriem Roosevelto 
Naujoji Dalyba (New Deal) neša didelius 
pelnus. Bet tie žmonės ne iš darbininkų 
klasės!

"Iš Berlyno (Vokietijos) pranešama, 
kad ten, “Lichburg” restorane, pradžioj 

, lapkričio menesio buvo suareštuota šeši 
šturĮnininkai (Hitlerio armijos* nariai) 
del dainavimo “Internacionalo.” Jie pa
siųsti į koncentracijos stovyklą. t

Tai gerai paliudija, jog tarpe Hitlerio 
šalininkų prasideda bruzdėjimas: nuvil
tieji darbininkai, patikėję Hitlerio de
magogija?, dabar metais į revoliucinių 
darbininkų pusę.

• Chicagoj įkurta savitarpinio lavinimo
si mokykla. Ją veda dd. > Krakaitis ir 
Andrulis. Brooklyne taipgi ’ tokia mo
kykla veikia. Buvo apsiėmęs d. Tauras 
ir d. Valatka, bet pirmasis šiuo tarpu 
susirgęs, tad teks paimti jo vieton kitą. 
TaČiaus mokykla būtinai reikalinga pa
laikyti.

Kiek laiko atgal, teko 
skaityti Scrantono anglų 
buržuaziniam laikraštyj 
apie tai, kaip “mūsų veikė
jai,” Valukas su grupe mer
ginų, dalyvavo Y.M.C.A. 
mišparuose “vespers” (Va
lukas buvo karštas sklokos 
rėmėjas). Jis, kaip rašo, 
turėjo “sermon,” tai yra, bu
vo to vakaro “pryčeris.” Iš 
Valuko ko geresnio ir nega
lima tikėtis. Tai vėjo bota-, 
gas. Bet ten taipgi “pry- 
čino” ir kitas, kadaise žino
mas mums žmogus G. Tai 
jau perdaug pigu!

Andai žiūriu “Laisvėje” 
matau Albertą sukantį ka- 
tarinką ir šokinant ant vir
vutės monkę, ant kurios 
nugaros parašyta “But
kus.” Ta beždžionė man 

o 

pasirodė tokia poetiška, 
kad pradėjau į ją ilgiau 
prisižiūrėti ir mąstyti, • ar 
aš nemačiau jos kur nors 
pirmiau. Nugi, dzievaži, 
tai buvęs mano kaimynas 
ir poetas “Ilgūnas.”

kad 
jos koncerte surinkta aukų 
Lietuvos komunistiniam ju
dėjimui' ir Vokietijos fašiz
mo aukoms $50. Aš pasa
kysiu štai ką: Jei būtų bu
vęs gerai sutvarkytas aukų 
rinkimas, tai būtų surinkta 
$75 ir daugiau. Nebuvo 
atydžiai išrinkta ir ne kiek
vienas buvęs salėje prieitas, 
nors kiti turėjo pasigami
nę kvoterius ir pusdolerius.

Sako, kad koncerte mai- 
nierių/kvartetas iš Shenan
doah nusinešė vainiką. Lai 
bus ir taip, bet tokią rek- 
lamaciją, kokią padarė 
draugė Judzintavičienė, tai 
truputį ne vietoj. Viena, 
kvartetas buvo programoj 
ir da su paveikslu, tad jai 
nebūtinai reikėjo pranešti. 
Tą galėjo atlikti vakaro 
pirmininkas. Mano supra
timu, tokių reklamų reikė
tų vengti. (Mums rodosi, 
kad nieko blogo tame ne
buvo.—Red.)

Koncerte ne visai buvo 
ramu ir peršilta. Taipgi ne- 
kurie neiškentė nerūkę. Tai 
parodo, jog dar mes vis at
silikę nuo kitų, kurie jau 
moka užsilaikyti laike ge
resnių koncertų.

• Mūsų solistai ateityje tu
rėtų išmokti gerai atminti
nai dainų, žodžius. Taipgi 
būtųgerai,kad jie mums 
dainuotų ,darbininkiškas
dainas lietuvių kalboje, 
idant mes suprastume. Ir 
patiem dainininkams būtų 
lengviau.

NEW YORK. —* Alfred 
Smith išėjo prieš Roose vel
to politiką sdelei dolerio at
piginimo. Roosevelto pase
kėjai parsitraukė .iš Detroi
to katalikų kunigą Coughli- 
ną, kuris»per radio išvanojo 
kailį Smithui. Dabar Smi- 
thas per spaudą peria kailį 
Coughlinūi. Tai šeimyniš
ki buržuazijos nesusiprati
mai.

Eastono Darbininkai Streiką Pralaimėjo, 
Bet Laimėjo Organizaciją

....................... !-.■■■—■ ■ •— -------------------------—----------- ■ : j ■ (

Streikierius Suvarė Darban Amerikos Darbo Federacijos 
Vadai. Jie Rūpinosi tik Sovo ir Boselių Reikalais. Kai Ku
rie Darbininkai Dar Laikosi. Kiti Gavo Pakelti Algas; 
Amerikos Studentija Kaujasi Tarpe Savęs
EASTON, Pa.—Po ilgos ko

vos, apie 10 savaičių streiko 
audimo pramonėj už didesnes 
algas ir geresnes sąlygas, bet 
iš priežasties Federacijos vadų 
pardavysčių ir sabotažo ant 
kiekvieno žingsnio, streikieriai 
tąpo nugalėti ir sugrįžo į dirb
tuves. Federacijos vadų su
varymas dažų darbininkų ir 
jaquard audėjus į šapas Pater- 
sone, taipgi Allentowne ir ki
tur, žymiai atsiliepė ant Easto- 
no streikierių ir Eastono strei- 
kieriams^ąeliko kitos išeities, 
kaip tik daryti atskiras dery
bas su kiekvienos ša'pos bosais 
ir išsiderėti kiek galima geres
nių darbo sąlygų bei pakėlimo 
algų.

Iš praeities streikų kiekvie
nam buvo aišku, kad viename 
mieste, be kitų miestų paramos, 
pilnas laimėjimas neįmanomas, 
nes bosai, prie dabartinės tran- 
sportacijos, orderius išpildo su 
pagelba kitų tokių pat bosų ki
tuose miestuose, kur nėra 
streiko ir taip vieni kitus pa
laiko, idant streiką sulaužius.

Tad pirmiausia grįžo dirbt 
Onondaga Silk Ko. streikieriai, 
gavę kaip kurių - pagerinimų 
(pravartu pažymėt, kad šios 
šapos darbininkai buvo išėję į 
streiką simpatizuojant kitų ša
pų streikieriams, nes čia ge
riausia apmokama) ir buvo nu
statyta^ kad šios šapos mokes
tis už mastą bus pamatu ki
toms šapoms. Sekanti buvo 
Standard Silk Co., ten irgi iš
reikalauta tam; tikrų koncesijų. 
Ir taip šapa pt> šapai vedė de
rybas šapų komitetai su bosais 
ir padarytos paliaubos, tik vie
na didžiųjų šapų, Stewart au- 
dinyčia, dar uždara, 
ta sistema 6 staklių, 
m a 
ma 
rių 
ma 
to.
streikieriai 
nulaužyti jam rągus. 
sime, kas iš to išeis.

Streiko sutrauka yra tokia: 
Buvo vienas iš kovingiausių. 
Iššaukė jį Federacija, idant 
susižvejojus narių, nepavyko 
jiems Eastone. Streikas iš 
ekonominio taškaregio, iš prie
žasties Federacijos vadų par- 
davikiškos politikos, pralaimė
tas, neskaitant smulkių pageri
nimų, kaip kuriose šapose.

Gi organizaciniai laimėta 
daug, bent Eastone. Išėjo dar
bininkai neorganizuoti—grįžo 
organizuoti. Didelėj didžiu
moj priklauso prie NTWU. Vi
sose šapose išrinkti eilinių na
rių komitetai ir bosų pripažin
ti. Dabar eina formavimas 
NTWU šapų lokalų ir rinki
mas viršininkų.

Iš kitos pusės, bosai ir Fe
deracinės unijos vadukai daro 
įvairias skerspaines, kad tik 
kaip nors nuslopinus NTWU. 
AFSW vadukai ir reakcioniš- 
kesnis elementas skleidžia įvai
rius gandus apie NTWU, net 
prikiša streiko pardavimą, bet 
jiems nesiseka, darbininkai 
kuoaiškiausiai pamatė, kas 
streiką pardavė ir jiem atšau
na: “vagie, kepurė dega.” Vie
nok bosų, ir Feder, svarbiau
sias punktas, tai gązdinimas 
“raudonuoju”, baubu, bet ir 
tas negelbsti, kaip tik priešin
gai—-vis daugiau atsimeta nuo 
AFSW ir rašosi prie NTWU. 
Kuo toliau, tuo daugiau darbi
ninkų pamato nešvaros Federa
cijoj, taipgi ir finansinių ne
aiškumų čia pat Eastone.

ŠYPSENOS

Lapkr. 22 ir 23 tarpe Lafa
yette College (Easton) ir Le
high College (Bethlehem) stu
dentų įvyko kruvinos mušty
nės delei “foot ball.” Keletas 
tapo sužeistų, 56 areštuota. Da
bar futbolės sezonui esant, tai 
nemažai yra to-“rah-rah-rah” 
ir laimėtojai be paliovos trau
kia per kriukį pralaimėtojus ir 
pastariesiems, kaip sakoma, 
tas traukimas per dantis pa
lindo “po skūra,” negalėjo pa
kęsti, nusprendė atsimokėti. 
Tuo kaituliu pasinaudodami, du 
Lehigh College studentai, ma
tomai tiksliai dar daugiau kur
stė prie muštynių, nes laike su
irutės jie tapo pagauti prie 
saugiosios spintos Lehigh mo
kykloj. To viso pasekmė to
kia, kad daugelis neteks vietų 
mokykloj, o kiti nubausti.

Štai jums kapitalistinis mok
slas kolegijose, tai vis ateities 
daktarai, lojariai, inžinieriai, 
etc., delei sviedinio pagatavi 
sprandus nusisukinėti...

Tik Jau Tylėk
Baltrus—Kas toji gelton

plaukė, su kuria tu vakar 
buvai?

Jonas—Tik jau tylėk, ne
sakyk jos vyrui.

Baltrus—Ar tai vedusi?
Jonas—Taip, bet jos vy

ras naktimis dirba, tai' va
karais ji yra pavienė.

Teisme
Teisėjas—Ar tu pavadi

nai tą žmogų asilu?
• Kaltinamasis— Nežinau. 
Bet dabar kuo daugiau aš 
į jį prisižiūriu, tuo jis man 
daugiau darosi panašus

. Kas liečia vajaus mūsų dien
raščių jr ALDLD, tai pasek
mes1' bus šįrpet mažos, nepai
sant, kad vajaus komisija ir 
šiaip draugai uoliai darbuoja
si, nors ir randama norinčių 
užsirašyti dienraštį ir skaityti, 
bet ot bėda su “grašiais.” Vis 
gauni atsakymą, kad gal vė
liau užsirašysiu bei stosiu į 
ALDLD. Ir prie to čia dirva 
siaura. Bet gi, vajaus nebaig
sime ir po oficialio užbaigimo.

Rep.

Nesibijo Grieko
Vyras—Ona, tu užmokė

jai už skrybėlę tris dole
rius, tai griekas.

Žmona—Nusiramink, >šir- 
duk, aš tą grieką pasiimu f 
ant savęs.

Dr. J. J. KAŠKIAUČIAUS 
MARŠRUTAS

ALDLD 12 Apskrityje Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus prakalbų 
maršrutas prasidės 11d. gruo
džio. Dr. J. J. Kaškiaučius 
kalbės sekančiose vietose:

Gruodžio 11 ir 12 d.., 325 
E. Market St.j Wilkes-Barre. 
Pa., Darbininkų Centre.

Gruodžio 13, Nanticoke, 
Pa., Lopatos svetainėj, Front 
ir Pine Sts.

Gruodžio 14, 
A. Stravinsko 
Ferry St.

Gruodžio 15,
Lietuvių Piliečių Kliube.

Gruodžio 16 ir 17, 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 prakalbos prasidės 7 
vai. vakare, tai visi darbinin
kai turite būti laiku. Dr. J. J. 
Kaškiaučius kalbės dviejuose 
atvejuose. Pirmame atvejyje 
kalbės apie sveikatą. Tad, ku
rie norite išgirsti apie sveika
tą, nesivėluokite. Komisija.

RADO DVIEJŲ MERGINŲ 
LAVONUS

COATESVILLE, Pa. — 
Netoli nuo čia laukuose ras
ta lavonai dviejų jaunų 
merginų. Manoma, kad jos 
buvo susirišę su gengste- 
riais ir buvo nužudytos to
dėl, kad “perdaug žinojo.”

Kaip Gaila
Baltagvardietis (sužino

jęs apie pripažinimą So
vietų Sąjungos nuėjo prie 
gelžkelio galą pasidaryti).- 
Tą jau negaliu pergyventi, 
taip ir užbaigsiu.

Sargas—Ko čionai lendi?
Baltagvardietis—O ką, ar 

tau gaila manęs?
Sargas—Ne, ne tavęs gai

la, bet gaila, kad čia ne- 
vaikštinėja traukiniai..

Jų Darbas^
• Pirmas šnipas—O tu ko 

šlubavai darbininkų demon
stracijoje?

Antras šnipas — Todėl, 
kad taip yra man įsakyta.

Kaltas Kalbėtojas
Žmona—Tai dabar parei

ni; jau antra valanda ryto.
V yrąs—Tas taip, mano 

brangioji, bet tai kaltė kal
bėtojo. Jis tik dabar' bai-

Sekamas Kalbėtojas
Kalbėtojas, (kuris kai 

bėjo tol, kol publika iš
vaikščiojo)—Žmogau, o ko 
tu dar pasilikai?

Žmogus — Pons, drauge, 
Leonai, kad aš esu sekantis 
kalbėtojas nuo Trockio par-

/ Trakų Dzūkas.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŠOVĖ

WOODLYNNE, N., J. — 
Darbininkas bedarbis Hes- 
ser nušovė savo pačią, o pa
skui pats nusišovė. Nedar
bas ir nesutikimai šeimynoj 
privedė prie šios baisios 
tragedijos.
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sekančiais

Proletmeno Sąjungos naudai. Visi, 
ir draugės, turime įsitėmyti šį paren-

galės apsivesti, 
persistatė And-

didelis reiškinys dar- 
reikia vystyti visais

Tu, mama, ži- 
ant suolo, An-

zmo- 
žmo-

kuriose susirenka koo- 
bile svarbesniu klausi-

yra 
rei-

Į*. ’IM.

''

Ji su- 
bando 

. Ga-

Sąjunga leidžia daugelį įvairių vei- 
Dabartiniu laiku ir kainas 

už veikalėlius ir dainas.

L. Choro Korespondentas, 
B. Muteranka.

Visi turi 
ir ką gali.

Tad, ktA

kad net jo nu
garuoti. Brido

Baigiasi 1933 metai, prasidės tuojaus nau
ji metai ir reikės daugelio naujų dafbų mū
sų organizaciniam veikime, kad užpildžius 
praeities nodateklius.

Paskiaus tarimai perduota komisijai, 
Vadina- 
save ir

Draugas
sekamai rašo

Mūsų visos organizacijos jau rengiasi prie 
r metinių konferencijų, kad aptarus bėgamus 

draugijų reikalus, perorganizavus 
r bei valdybas sekmingesniam darbui 
t metais.

^estadįęn., Gruodžio 2, 1933

New Yorko Apielinkės Menininkų 
Atydai

Proletmeno Sąjungos Trečias 
šaukia konferenciją sausio 7 dieną—sekma- 

jjienį, Newark, N. J. Tokiu būdu, draugai 
Thenininkai, žinokite, jog tą dieną kaip kam 
reikės būti jūsų choro, 

'grupės—delegatu.
>■' Proletarų menas yra 

bininkų judėjime ir jį
galimais būdais, o tas daug priklauso ir nuo 
metinių konferencijų, 
peratyviška nuomonė

wnu.

Smunka Dolerio Vertybė
Smunka dolerio vertybė, 
Kįla kainos, kainos kįla,— 
E, gyvenimo kartybė— 
Smunka dolerio vertybė. . . 
Tai valdonu čia gudrybė— 
Dumia jie į mus kodylą! 
Smunka dolerio vertybė, 
Kįla kainos—kainos kįla.
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HARTFORD, Conn.— Laisvės Choro susi
rinkimas, kuris įvyko lapkričio 16 d., buvo 
skaitlingas nariais ir turtingas tarimais. Kas 
geriausia, tai kad mūsų jaunuoliai jau prade
da suprasti, kas yra gero ir k- yra blogo.

Šiame-susirinkime jie svarstė, kokias . dai-
* nas reikia dainuoti, kurios yra tinkamos, o 
" kurios netinka. Taip pat kalbėta apie moky

tojus.
kad ji tai perduotų mūsų mokytojai, 
si, choras yra organizacija, .jisai turi 
valdyti.

Mūsų mokytoja yra gera draugė, 
tinka su Laisvės Choro tarimais ir 
juos pravesti gyveniman. Tai ir gerai.

* Įima tikėtis, kad taip choras galės gerai ir 
sutartinai veikti. Galimas daiktas, kad gali

-jr mokytoja padaryti klaidų, bet jinai yra 
^dar jauną, pati mokinasi ir kitus mokina.

Visu peras ir draugiškas pasitarimas, klaidų 
pastebėjimas, duos naudos mūsų i chorui ir 

Z mums patiems.
Nereikia Klausyti Paskalų

O kas liečia pasakas fašistuojančių elemen
tų, kurie vaikščioja po stųbas ir pasakoja ne- 

5/ būtus daiktus apie Laisvės Chorą ir jo mo
kytoją, tai ųereikia klausyti. ’ Mes visi turi
me suglausti savo jėgas ir veikti, kad mūsų

* choras galėtų kilti ir didėti.
Tiems, kurie bando griauti chorą, visi turi

me pasakyti: “šalin iš mūsų tarpo!” Pa
sakykime, kad mes patys mokame dalykus 
tvarkyti. Jei kas negerai, jei yra koku rei
kalai,* tai mes juos galime apkalbėti choro 
susirinkimuose, o ųe stuboje. Choro reikalai 
nėra keno nors privatiniai reikalai, tai 

^visuomenės organizacija. Todėl choro 
kalus galima kalbėti tik susirinkimuose.

fe > Jaunimas Jau Veikia
Kaip jau minėjau, kad jaunimas veikia, 

. tai ir čia pasirodė jų gyvurųas. Gauta laiš
kas iš Nacionalio Jaunuolių Komiteto, kuria
me prašoma aukų jaunuolių organizavimui. 
Tai išrinkta komisija, į kurią įėjo patys jau
nuoliai.

fI

Kodėl tie jaunuoliai pradėjo veikti? Tik 
todėl, kad jie jau politiniai daugiau pažengė. 
Kai kurie jauni pradėjo veikti daugiau'* tik 
tuomet, kuomet jie sugrįžo iš komunistinės 

^nokyfclėlės. Taip pat yra tarpe jaunųjų ir 
užvydumo, vieni kitiems pavydėjimo veiki
me. Tai yra nepatyrimo ir jaunystės išda
vas, klaida. Reikia vengti, kiek

, kių pasireiškimų.
Veikimui yra . vietos visiems, 

veikti taip, kaip geriausia gali 
'‘Mokykla bus ir sekančiais metais,
rie nebuvo šiais metais, galės ją lankyti se
kančiais metais.

Parama Proletmeno Sąjungai
Laisvės Choras nutarė važiuoti į New Ha- 

veną gruodžio 24 d. šis parengimas yra ren-‘ 
giamas 
draugai 
girną.

Meno
kalėįjų ir dainų, 
sumažino chorams 
Kartais, kuomet chorai neturi pinigų, tai lau
kiama mokesčių ir skolų už veikalus. Todėl 
ir chorų pareiga yra paremti Meno Sąjungos 
centrą.

Šešiolika Metų
šešiolika metų sukako, 
Kaip darbo žmonės laisvi, 
Ir naują gyvenimą statom, 
Kuo džiaugias vargdieniai visi.
šešiolika metų praėjo,— 
Išaugo dirbtuvių šimtai, 
Sovietų šalyj pražydėjo,— 
Tvirti jos nauji pamatai.
Kur tik pažvelgsi—nauji pasiekimai: 
Domnos tik ryja anglis ir rūdis, 
Šalį pripildė dirbtuvių švilpimai,— 
Džiaugias laimėjimais mūsų širdis.
Pasaulį vergijos mes panaikinom, 
šviečia iš tolo ateities žiburiai 
Į socializmą kelią vis skinam— 
Į ateitį žengia jaunieji būriai. ■ 
'Pirmyn darbo minios Sovietų šalies, 
Stiprinkim darbo tėvynę!
Jau greit komunizmo saulė švies 
Revoliucijoj pasaulinėj!

Psiaudonija.
Iš “R. A.”

(Tąsa)
“Brangūs krikščionys! Mes šiandien susi

rinkom į dievo namus.... pasimelsti, padė- 
kavoti augščiausiam, kad jis apvalė mus nuo 
antikristų, tironų—bolševikų. Bet nereikia
manyti, kad mes apsivalėm nuo jų amžinai; 
jie, kaip pikta dvasia, kaip šmėkla, landžioja 
tarpe mūsų ir naktis po nakčiai, *<tai šen, tai 
ten pakaria, nukryžiavo ja mūsų piliečius. Su 
dievo pagelba, lenkai padėjo išvyt bolševikus . 
iš Vilniaus. Bet Rusijoj kunigai ir krikščio
nys šaudomi be nustojimo... Antikristai no
ri užkariauti visą pasaulį ir išnaikinti krikš
čioniją. .. bet jiem nesiseka! Viešpats die- 

. vas užleido ant jų koronę, badas pas juos, jie 
visi turės, išstipti... Už krikščionis ir baž
nyčią sukalbėkite po tris sveika Marijas.“

žmonės suklaupė, senos moterys net ant 
pilvų sugulė ir verkė.. . meldėsi už “šventą” 
bažnyčią, už Rusijos krikščionis.

“Brangūs piliečiai! Ypatingai jūs, jau
nuoliai, stokite į Lietuvos kariuomenę! Nai
kinkite išlaukinį ir vidujinį priešą be pasi
gailėjimo ! ’ Vykite tuos antikristus, kur tik 
pasirodys. . . Mes būsime laimėtojais! Su 
dievo pagelba niekur nežūsite!... Amen.“

Storas kunigas nulipo nuo sakyklos, visas 
sukaitęs, sušilęs, įraudęs ir, skirdamas sau 
taką pro klūpančius žmones, žengė prie 
riaus.

Po mišių, žmonės skubinosi laukan.
štai ten, ant silkių bačkos pasistojęs 

gus sakė prakalbą. Apie jį’ apstojo 
nes. Entuziazmas/delnų plojimas.

Andriui tas viskas buvo nesuprantama. 
Jis atydžiai išklausė pamokslo bažnyčioje; da
bar čia vėl pamokslas paprasto žmogaus, ne 
“dievo“' namuose...

“Eisiu namo,” nutarė Andrius.
Bet jis norėjo išgirsti, ką tas žmogus pa

sakojo, visgi įdomu.
Kalbėtoją apstojo didelis būrys žmonių. 

Vėl plojimai ir vėl kalbėtojo skardus balsas 
plaukia virš žmonių galvų.

“Lietuva bus nepriklausoma, laisva, mes 
patys būsime valdonais,” karštai kalbėjo kal
bėtojas.

Andrius dar arčiau grūdosi pro žmones, 
veržėsi prie kalbėtojo, kad išgirst viską, ktad 
suprasti. i

“Kurie stos į Lietuvos kariuomenę laisvai, 
savu noru, tiem žeme dykai, išdalinsime dva
rus savanoriams!” ir vėl plojimas ir vėl šū
kavimai: “Ura! Ura!” po kelis sykius.

Andriui’ įstrigo mintis, “savanoriams žemė

dykai,”’ ir, atkartodamas po kelis kartus sau 
pakuždomis, < kalbėjo, “savanoriams žemė dy- 

• kai.“
Andrius nelaukė, kolei kalbėtojas užbaigs 

prakalbą. Jis su džiaugsmu pasileido namų 
link. Ir vis kartojo, “savanoriams žemė dy
kai.” Jis skubino namo, akis išpūtęs. Ėjo 
greitai, jam atrodė, kad jis nei žemės nesie
kia kojomis, o skriste skrenda.
kino mintys. Jis džiaugėsi ir negalėjo su
prasti, kodėl jam taip smagu. Jis dabar gal
vojo apie savo likimą, kad jeigu jis stos sa
vu noru į Lietuvos kariuomenę, jis gaus dva
ro žemės, praturtės; nereikės taip skurdžiai 
gyventi; pasistatys naują grįčią, o seną ba
kūžę paliks tėvams, ir jis 
Įvairių įvairiausių paveikslų 
rius savo vaidentuvėje.

Andrius ėjo taip smarkiai, 
line juoda rubaška pradėjo
purvynu, kiek jo jaunos spėkos leido.

“Štai ir namai. , Sena bąkužė. Papasako
siu tėvam, ką girdėjau bažnytkiemyje. Gal 
ryt-poryt stosiu į savanorių eiles,“ galvojo 
Andrius.

Andrius taip smarkiai įžengė į bakūžę, kad 
net visa grįčia sudrebėjo nuo durų trenksmo, 
ir džiaugsmingai sušuko:

“Mama! mama! Aš laimingas, aš laim...”
Motina žiūrėjo į Andrių akis išpūtus ir ne

galėjo suprasti, kas atsitiko. Kodėl jis taip 
rėkia. Iš kur tiek smagumo jis pasisėmė? 
Ji manė, kad Andrius girtas, bet permainė 
mintį, manydama, už ką jis gers; juk pinigų 
neturėjo.

“Ar tu pakvaišai, §ūnau, ar kas tave nu
girdė?”

“Nei pakvaišau, nei nugirdė, 
nai, kad aš negeriu,“ sėsdamas 
drius kalbėjo.

Andrius nusimovė klumpes
suolu, bet aulai nebe tie, kaip iš ryto; jis at
sigulė augštieninkas ant suolo ir, žiūrėdamas 
į lubas, kaip musės vaikščioja, pradėjo pasa
kot motinai, ką girdėjo bažnytkiemy; kaip 
kunigas pasakojo per pamokslą apie bolševi
kus ir kaip jis matė senyvą žmogų su didele 
'■barzda,, kuris pasilipęs ant silkių bačkos sa
kė prakalbą; kaip žmonės plojo, rėkė kaip pa
kvaišę: “Ura! Valio! valio!”

Motina stovėjo netoli pečiaus ir žiūrėjo į 
Andrių. Jai buvo nesuprantama, kodėl And
rius taip nuodugniai pasakojo dienos nuoti- 
kius. Jis niekuomet nekalbėdavo' tiek daug; 
niekuomet nepasakydavo motinai, ką girdėjo 
per .pamokslą. Naujienybė. ..

Andriui bekalbant nulipo ir tėvas nuo pe
čiaus. Jis manė, kad l^oks svečias pas juos 
atsilankė, kad taip? garsiai kalba Andrius. Tėn 
vas užsidegė pypkę ir atsisėdo netoli And
riaus, bet nieko daugiau nebuvo grįčioj, iš
skyrus motiną prie pečiaus, Andrių gulintį 
ant suolo ir tėvą rūkantį pypkę.

Andrius kalbėjo greit ir jis priėjo prie to 
obalsio, kuris, jo manymu, buvo svarbiau
sias: “Savanoriams žemė dykai!”

“Ką tu kalbi, sūnau? Tu-tu nori stoti į 
kariubmenę? Kvailas tu, Andriuk,” t^rė mo
tina ir pravirko, stovėdama prie pečiaus.

“Bet, mama! Klausyk, nieko baisaus. Tai 
viskas natūralų. Kiekvienas pilietis privalo 
stoti į kariuomenę ir apgint savo kraštą. Be 
to, dar ir žemės gausiu. O jeigu mane pa
šauks stoti į kariuomenę, tai nei žemės gau
siu, nei tokios garbės neužsipelnysiu.”

(Tąsa bus)

Klasinis Pobūdis Jazz Muzikoj
Pastaruoju laiku apie "jazz” muziką buvo 

rašyta ir mūsų spaudoj, todėl - pasinaudosime 
ta medžiaga ir del šio rašinėlio. 
Smith, “Diily Workeryj.
“jazz” muzikos klausimu:

“Jazz turi savo šaknis pietų plantacijų sa
vininkų pavergime negrų masių. Tai yra spe
cifiškai liaudies muzika savo pradžioje. Neg
rai atsigabeno savą muziką iš Afrikos.“

Tačiaus Amerikoj ši muzika modifikuota. 
Amerikos liaudies muzika, himnai, paskiaus 
•besivystymaš prafnonihės ir komercinės mu
zikos, iškreipė negrų originalę muziką. Tose, 
dar mažai pasikeitusiose sąlygose, gimė ir ne
grų “spiritualinė” ; muzika. Žymiausia ši mu
zika pakitėjo, tai po 14 amendmento, kuomet 
negrų vergija pasikeitė “laisvu” pavergimu.

Paskiaus išsivystė negrų darbo dainos su 
proletariniu turiniu. Amerikos negrų dainos 
padarė įtakos ir į ab’elną liaudies muziką. 

..Daina “Turkey In ,the Straw” savo ritmu ir 
meliodija labai -panaši į negrų dainą “OP Jim 
Crow.“- Tačiaus vardas “jazz” tik nuo 1910 
metų liko populiariškas Jungtinėse Valstijo
se. Tik šiais laikais gimė ir pagarsėjusioji 
“blues” muzika.

šios muzikos iniciatorium buvo Handy, 
Clarence, Williams ir kiti. Bet dabar ta mu
zika dažniausia verčiama į “hot” ir “sweet“ 
muziką, kuri naudojama įvairių biznierių šo
kių svetainėse. Taip pat ji išversta iš origi- 
nalės ir tikros prasmės.

Tad dabartinis “jazzas” nėra tikra muzika, 
kurią negrai sukūrė pavergimo ir baudžiavos 
laikais. Pradžia šios inuzikos yra proletari

nė. Negrų1 darbo dainos galima panaudoti

Trelias Puslapis

ir mūsų parengimams. Bet tai ne tos dainos, 
ne ta muzika, kuri sudarkyta buržuazinių 
kompozitorių ir muzikantų.

Kartais sąmoningi darbininkai negrai jau
. Tokia muzika, 

daina turi tai, ko buržuazijos sukomercioni- 
zuotoje muzikoje nėra.
ma naudoja muziką 
kai turi atmesti tą 
sų pareiga atsteigti 
rinės muzikos.

Tokioje muzikoje, 
jos čigonų, yra nepaprasto muzikalio turto. 
Tose dainose reiškiasi pavergtų negrų darbi
ninkų siela, jausmas, vargas. Todėl negrai 
darbininkai, pavergti per baltuosius išnaudo
tojus, linčiuojami ir mušami, išvystė savas 
dainas šaukimuisi į dievą.

Darbininkas.

Worcester, Mass

Kapitalistinė siste- 
savo bizniui. Darbinin- 
sudarkytą muziką. Mū- 
tikrąją prasmę proleta-

Artinasi Darbininkų Organi- 
1 zacijų Metiniai Susirinkimai

Draugai ir draugės, worces- 
teriečiai! Jau artinasi mūsų 
organizacijų metiniai susirin
kimai. Šiuose susirinkimuose 
reikės rinkti organizacijų ko
mitetai. valdybos. Todėl mes 
turime dalyvauti susirinkimuo- 

■ se ir išrinkti tinkamus narius 
iį valdybas. Reikia žiūrėti, 
kad netikęs elementas neuž
imtų svarbias vietas mūsų or
ganizacijose.

Draugai, Meno Sąjungos Centro Biuro 
sėdiš įvyks sekmadienį; gruodžio 3 d., 10 
ryte, “Laisvės” svetainėj.

Visi, draugės ir draugai, dalyvaukite
me susirinkime, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Taip pat draugai būkite laiku, tai 
greičiau galėsime baigti reikalus ir eiti pas
kiaus į kitus parengimus. ‘

šis posėdis reikėjo šaukti šeštadienį, bet 
kad šeštadienį draugai, kurie dalyvauja Cent
ro Biure, yra užimti kitas reikalais, todėl 
šaukiame šį sekmadienį.

V. Bovinas, Sekretorius.

čia -yra vienas asmuo, ku
ris save skaito progresyviu ir 
dar kitus mokina. Vienok *ji- 
^ai pats taip nesielgia. Kar
tai jį galima pamatyti svy
ruojant einantį keliu.

O kitus jisai apkalba, kad 
jie taip daro. Tai pirmiad- 
sia reikia pačiam save sutvar
kyti, o paskiaus kitus ' kriti
kuoti. Jei dar jisai nesiliaus, 
tai kitu kartu reikės ir jo var
das paskelbti.

Judžiai-T eatras'Komedi ja 
Apžvalga

“NASTUTĖ POLTAVIETĖ”
Dviejų veiksmų operetė iš ukrainų valstie

čių gyvenimo. Parašė Ivan Kotliarevskij, iš
vertė J. Sakalas, išleido Rudaičiai. Platina 
ir vaidina sklokininkai.

Operete “Nastutė Poltavietė” neprilygsta 
seniaus vaidintiems mūsų organizacijų veika
lam, kaip “Grigučiui,“ “Karnevilio Varpams” 
ir kitiems. Galima sakyti, kad veikale nėra 
liaudies masinio veikimo. Dainas, kurių yra 
apie 20, atlieka tik solistai. Kai kurios dai
nos labai ilgos. Tad lietuvių dainininkams 
gerai suvaidinti yra sunkus veikalas.

Vaidylų yra labai mažai—tik 6. Iš vienos 
pusės, tai lengviau surinkti veikėjus-mėgėjus. 
Tačiaus veikalas netrumpas,‘tai’kupmet kal
ba ir dainuoja tik maža grupelė per porą va
landų, tad ir geri dainininkai nusidainuoja.

“Nastutė Poltavietė“ prasideda su sekan
čia Nastutės rauda:

Ką Davė Worcesterio Darbi
ninkams NRA?

Ką davė Worcesterio dar
bininkams NRA, tai dabar jau 
mato kiekvienas. Dirbtuvėse 
darbas taip paskubintas, kad 
darbininkas dabar padaro tieW< 

! į 8 vai., kiek pirmiaus pada
rydavo į 12 vai.

Prie to. tai daugelis dirbtu
vių jau duris uždarinėja. Sa? 
ko, kad jie daro apskaitliavi- 

, mą savo stako. Bet tikreny
bėje, tai kompanijos turi per
daug stako ir neturi 
parduoti, todėl reikia

i nėti dirbtuves.

“Pučia vėjai, pučia žiaurūs, net medeliai 
svyra.

Skauda mano širdužėlė, ašaros nebyra!
Bėga metai sielvartėly, nesimato galo.
Kai paverkiu vienui viena, lengviau man 

širdelei.”

Daugelyje dirbtuvių 
| ninkai dirba nuo kavalkų.: 
I Bet ir jie turi registruoti savo 
^atėjimo ir išėjimo kortas. 
Į Kuomet darbininkai klausia U 
I boselių, kodėl jiems tai nei- 
I kia daryti, tai bosai sako, kad 
Į reikia. parodyti, jog darbinin
kai dirba po 8 vai.

Kiti darbininkai turi dirbti 
po daugiau, kaip 8 vai. į die-< 
na. bet daugiau mokėti už tą 
laiką negauna. Daugelis dar
bininkų dirba po 9 ir 10 va
landų į diena, o skaitoma tik 

! aštuonios. -»

Paskiau vėl jinai verkia, bet nežino kam, 
nes

“Negrąžins man ašarėlės mano laimės die
nas.

Laimingųjų valandėlių neužmirš nei vienas. 
Yra žmonės, kur pavydi ir mano dalelės.“
Taip dainuoja Nastutė, kuri yra veikalo vy

riausiu charakteriu, čia, šioje jos dainoje, 
Nastutė verkia, rauda, bet žino, kad verksmai 
negelbės. Skundžiasi nelaime, vargu, tačiaus 
dar bijo, kad ir tos “dalelės” kaįp kas jai 
pavydi. Kitaip, tai Nastutėje nėra net bur
žuazinės idėjos.

Bet kuomet Nastutė rauda Petro ir norėtų 
lėkti pas. jį, bet “neturi sparnelių,” tai prie 
jos taikosi “kiltesnis” vyras, raštininkas. Tas 
Raštvedys pareiškia, kad jisai Nastutę labai 
myli, nes:

“Jau laikas man, ir rauda man širdis, 
Ir, kaip akmuo, ji skęsta į vilnis.
Myliu tave begalo karštai,
Kaip zuikelius išalkę vanagai.”

“Išalkę vanagai“ taip myli “zuikelius, 
jie juos suėda. Tačiaus Raštvedys nevaizduo
jama tokiu, kad jisai norėtų “suėsti” Nastu
tę. Gi Nastutė nemyli Raštvedį, bet tik to
dėl, kad jinai “tamstai nelygi.” Tai yra ne 
to luomo, kaip kad tas ponas. Ji kaimietė, 
tai jai jau negalima mylėti kitą, kaip tik kai
mietį Petrą.

Todėl Nastutė ir skundžiasi:

Apie Sklokininkus
Į darbininkiškus parengimus 

sklokininkai neina. Jie atei- 
i na, bet tik vienas-du, kad pa
skiaus galėtų savo laikrašty
je parašyti šmeižtus. Perei
tą Vasarą Olympia Parke jų 
matėsi labai mažai—du, 
Jik todėl, kad jie gavo 
piknikui parką.

*

Gi svetainės šėrininkai,
met buvo pačios svetainės ba
lius, tai nei vienas nepasirodė. 
Į komisiją jie neapsiima. Prie
žastis—“neturiu laiko.” Dar 
kitas pasako: “Aš perdaug, 
dirbu, tegul kiti dirba.” 

f
Savo draugiją jie skelbia, 

kad ji yra darbininkiška. Bet 
darbininkų į savo susirinki
mus neįsileidžia. Veikia slap
tai, kad pakenkus darbininkų 
judėjimui,

Socialistų Vadas Teisina 
Hitlerininkus

“Aš prastuolė, neturtinga, iš tėvų artojų, 
Nesigėdžiu verpti, austi, vandbnį nešioju.
Tu su švarku ir turtingas ir lygus su po

nais,
Kaip tu gali sau paimti kaimietę už žmo

ną?”
Amerikos buržuazinis menas skelbia, kad 

ponai, kaimiečiai ir toki raštvedžiai,—tai yra 
lygaus “mokio” žmonės. Nastutė dar prie 
to nedagyveno. Todėl jinai pastatyta tokia 
verge, kuri neturi jokio pasipriešinimo, ji tik 
maldauja:

(Tąsa 4-tam puslapyj)

STOCKHOLM, Švedija.— 
! Švedijos Socialistų Partijos 
I šulas Allan Vought rašo • 
apie Vokietijos fašistus ir 
atvirai juos teisina. Jis 
bando įrodyti, kad Hitleris 
vykina socializmą! Vought 
tik apgailestauja, kad Hit
leris labai nedėkingas sočiu 
alistams už jų pasitarnavi- 
mą jam. Bet, girdi, svarbu 
tas, kad Hitleris vykina tas 
idėjas, kurias socialdemo
kratai skelbė!



Ketvirtas Puslapis Šežtkdien., Gruodžio 2, 1933

MENO SKYRIAUS DALIS
Judžiai-Teatras-Komedija-Apžvalga

/

kokiems tiks-

(Tąsa iš 8-čio pusi.)
> “Oi jūs, šlėktos ir ponaičiai gudrūs ir ’tur

tingi,
Pagailėkit našlaitėlę mane nelaimingą.”
Na, dabar kyla klausimas,

lams reikalinga darbininkams skelbti šitokį 
merginos vergavimą? Jei ir 
Nastutėje būtų vaizduojama 
kaimiečių gyvenimas, tai dabar joje nieko pa
mokinančio, nei meniško nėra. Taip pat kai
miečių kovos jau yra žinomos pirmiaus, negu 
šis veikalas rašytas. Jame tų kovų nėra.

Rinktinio dainoje yra ir garbinimo caro 
’ kazokams:

apčiuopiamai 
pereitų laikų

; . ’ -“Ėjo lenkas per tris lankas, 
; ■ O totoriai per ketvirtą.

Ir švedai po laukus jodė, 
Kol kazokas pasirodė.”

Tai dainelė už caro kazokus, 
kale nėra dainelės, kuri žadintų 
kuri reikštų vailstiečių kovas.

Nastutė, atsikalbėdama nuo
aiškinasi, kad “kas teisingai gyvena ir minta 
iš savo rankų, tam ir juoda duona skanesnė už 
neteisingai pelnytus skanėsius.” 
sakyta biednuomenės vargas, 
vargas priimamas kaipo kokia 
ha

Tačiaus vei- 
darbininkus,

Raštvedžio,

Čia neva pa- 
Tačiaus tas 
“dievo dova- 

Ne tik, kad Nastutė -neparodo niekur
kovos prieš tą skurdą, bet visur save atiduo
da likimui.

Rinktinis, Kenčiuvie- 
apie vargą: 
šeimynos tarpe, 

varge,

“liaudies

tam skurdui, vargui,
Paskiaus visi trys: 

ir Nastutė dainuoja 
“Kur santaika yra
Ten žmonės laimingi, nežūva 
Jiems laimės saulė šviečia, 
Nelaimės jų neliečia, 
Kur santaika yra.”

", Tai taip dainuoja vadinamas
Jnenas. Ši daina, kaip jau matėme, išdainuo
ja, kad reikia tik “santaikos šeimynos tarpe,” 
o “jiems laimė” pati ateis. Gi tikrenybėj, 
tai ne santaika “laimę” duoda, bet “laimė” 
santaiką.

Keista, kaip autorius ir vertėjas galėjo to
kį mišinį paleisti į svieth. Juk pats veikalė
lis prieštarauja. Kenčiuvienė, Nastutės mo
tina, verčia Nastutę tekėti už to, kurį jinai • 
nemyli, bet už “protingo ir turtingo.” Jei 
Nastutę jau priverčia tekėti ,už “turtingo,” 
bet nemylimo, tai kaip .gali būti “sąntaika 
Šeimynos tarpe”? Juk veikalėlis ir kuria tą 
hesantaiką. . , ’
į Vadinasi, veikalas nesusikalba pats su ša

4

vim. Mat, viskas paremta “likimo filozofija.” 
Kalbėdama apie savo tėvą, Nokite vėl sako, 
kad “jam taip lėmė likimas, J^venti turtin
gu, o mirti beturčiu—jis nekaltas^ Klasių 
visuomenėje visai neįmatoma.

Paskiau atsiranda ir tikrasis Nastutės my
limasis Petras. Bet šis vaikinas vieton kovoti 
už lygybę meilėje, tai net važiuoja kitur, kad 
praturtėti del Nastutės ir paskiaus ją vesti. 
“Sutaupęs skatiką... skubinausi, kad pasiro
dyti turtingam Kenčiui vertu jo dukters ran
kos,” kalba Petras.

Tas Petras savo kalboje- pasakoja, jog “tie
są sako daina, kad turtingam kaimynui 
kas sekasi.” O ta “tiesa” ve kofc^a:

“Pas kaimyną nauja troba, 
Pas kaimyną graži žmona, 
O pas mane našlaitėlį

■ Nei žmonos, nei bakūžėlės.”
Petrąs dainuoja, kuomet jau sužino, kąd jo 

“kaimynas atima jo mylimą.” Tas kaimy
nas, mat, turtingas ir “atima mergelę, kurią 
aš mylėjau.” Kuomet Petras daipuoja, kad 
“kaimyną visi myli, prieš jį lenkiasi ir tyli,” 
taip 
vos.

Kaip Kapitalistai Apgaudinėja 
Darbininkus Bedarbius

ROCHESTER, N. Y.
LDSA 26-tds kuopos metinis su-

EASTON, PA.
Nedėlioj, 8 d. gruodžio1 Tarptau-

sirinkįihas įvyks 5-tą 'd. gruodžio, tinis Darbininkų Apsigynimas ren- 
“ ’ - - -• — Joseph gia didelį’masinį mitingą, kaipo pro-

j testą prieš suareštavimą dviejų

vis-

ko-pat nepareiškia nei jokios dvasinės 
Jisai lenkia galvą ponui, nes
“Tik aš vienas vargą brendu, 
Niekur laimės sau nerandu.”

4 t

Pabaiga veikalo koncentruojasi tuo pagrin
du, kad motinos (Kenčiuvienės) pirštas Kas
tutei vaikinas, Raštvedys, pamatęs Petrą, su
minkštėja, pasilieka “geras” žmogus ir atsisa
ko nuo Nastutės, kurią jam motina verstinai 
priskyrė. Tai Nastutė tenka Petrui, įvyksta 
ta “santaika šeimynoj.” Sykiu ir klasinė 
santaika—viską išriša “geri jausmai.”

Veikalas neturi bent liberalinio socialio re
alizmo. Tačiaus klaidingų, neteisingų “idė
jų,” paskleidžia labai daug. Sulig tuo veika
lu, tai išeina: 1) Nereikalauk ir nekovok, 
jei esi darbininkas, valstietis, nes “likimas” 
tau priskyrė kentėjimus ir vargą. 2) Tik ge
rai susitaikyk šeimynoje, tai nematysi vargo, 
nei skurdo. 2) Visas klasių pasidalinimas mū
sų visuomenėj paeina nuo “gero pasisekimo 
ir laimės.” 4) Apsivedimo klausime turi klau
syti savo tėvų, nepaisant, kad jie duotų ir vi
sai netinkamus, jau atgyvenusius įsakymus.

Chorui pažymėta tik viena daina, 
dainos dainuojamos kelių aktorių, 
atžvilgiu veikalėlis netinkamai 
Kuomet jo schematika nėra, reali, 
kale nėra išreikšta nei viename 
klasiniai ideologinė kova,—tai

• žvilgiu veikalas nustoja vertęs, 
jimas jau atsisakė nuo tokių veikalų.'

■* M ar kaistas.

WATERBURY, Conn.—Ka
pitalistinė spauda paskelbė, 
kad valstija duos bedarbiams 
darbą ir mokės po 50 centų į 
valandą. Darbininkai dirbs 
po šešias valandas į dieną. 
Priėmimui tų darbininkų vietą 
paskelbė armijos raštinėj.

Paskelbė, kad raštinė bus 
atidaryta kaip 1 vai. dieną. 
Kuomet atėjo tas laikas, tai 
kad prisirinko žmonių apie 
5,000 ir ėmė reikalauti, kad 
valdininkai atidarytų duris. 
Policijos taip pat buvo už
tektinai. Tačiaus darbininkai 
jau privargo. Vienas darbi
ninkas, matomai, jau netekęs 
kantrybės, suriko: “Ura, prie 
durų-7 Tuomet visi darbinin
kai Urmu puolėsi prie durų, 
jie nubloškė policiją eir 
trynė vieną vaikiną.

Paskiaus, kuomet buvo 
skelbta vardas to vaikino,
pasirodė, kad jisai yra lietuvis.

Pašaukė Daugiau Policijos
Tuomet valdininkai pasišau

kė daugybę ginkluotos polici
jos ir detektyvų. Paskiaus 
pradėjo tyrinėti, kurie darbi
ninkai buvo atsakomingi už 
t'ą pasispaudimą prie durų.

Paskiaus, po policijos prie
žiūra, tie žmonės registruo
ja darbininkus. Klausinėja, 
kiek sveri, ar vedęs, kur dir
bai, kur gimęs ir tt. Tačiaus 
darbus duoda tik kaip ku
riems.

Darbas Negalima Pakelti
♦

Kai kurie gauna dafbą, tai 
negali pasidžiaugti tuo darbu. 
Išsiunčia kur į kalnus, į lau
kus, tai darbininkai 
šalti. Sakoma, kad 
darbininkai peršąlą, 
kuo gerai apsirengti.

Tai reiškia, kad tąs darbas [ 
yra tikra vergija. Darbininkai f 
jaučiasi dar blbgiaus. Aš ma-j 
n.au,. k^.d taip jau negalės ii-i 
gai tęstis. Tokia tvarka turė
tų būt pakeista. Darbininkai Į 
turės su laiku išbaigti savo 
kantrybę ir pradėti veikti. O 
jei darbininkai veiks, tai juos f 
nei policija negalės nugalėti. į

su-

pa- 
tai>

Kunigai Su Šunimis Pjudo Parapijonus Kanadoj
. MONTREAL, CANADA

Niekur negirdėti tokių juo
kingų įsitikimų, kaip kad at
sitinka Montreale tarpe pa- 
tapijonų ir jų kunigų. Vieno 
seno parapijono P. ž. duk
tė sumanė apsivesti su protes- 
tonų tikėjimo vaidinu S. Tuo 
reikalu jie nuėjo pas savo 
kum, kad jis duotų jiems kokį 
nors patarimą, o paskiaus ir 
šliūbą. Nors kunigas buvo ik 
namie, bet jie jo “nesulaukė”. 
Išlaukę apie keletą valandų, 
iki sutemos, neteko kantrybės, 
,ę. kad tas jaunosios vaikinas 
Įdirba naktį, tai negalėjo il
giau laukti.

bės kunigėlį. Jaunosios vai
kinas jau neina, nes jam atro
dė baisus tas katalikų kuni
gas. Kaip tik nuėjo, tai įbė
gęs, kunigas, rėžė kumščia į 
stalą, šaukdamas: “Mylėk ma
no motiną, ji mane užaugino.” 
Šioji jau atsako, kad tavo mo
tina tave užaugino, o mano 
—mane. Tai jr mylėk tu sa
vo motiną, o aš savo.

Šiuos žodžius“ jai ištarus, 
taip ir nė nejuto, kad jau lau
ke. Kur dabar bedingti?—sa
ko. Dvidešimt penkis metus 
mokėjom į parapiją, ant alto
rių šventųjų pirkom, dėjome 
del bažnyčios pataisymo, ėjo
me kiekvieną sekmadienį šv.

į’ Nutarė pajieškoti kun. po mišių klausyti. O šiandien tu 
kambarius. Kaip tik vienas; neturi teisės ateiti ir prašyti 
duris atidarė, tai tuoj šoko1! patarimų, kur beveik savo pu- 
didelis šuo jiems ant galvų, sę turtp ten sukrovėm. 
Nusigandę šoko atgal,, bet vis- 
Vį4n norėjo pamatyti ir kuni- verstos eiti į kitas bažnyčias, 
gą. Tas tuoj išbėgo iš kam- kad gauti šliūbą. Kun. pra- 
bario ir pradėjo šaukti: “von ne^ visioms katalikų bažriy- 
lauk, aš su jumis neturiu reU čioms, kad be jo-leidimo ne- 
kalo” (mat,-davatkos apskun- valia duoti šliūbas. Matyda- 
d|, kad jie skaito “Keleivį” ir -mi, kad išėjimo kito nėra, 
prie tam dar jaunosios* vaiki-į paėmė šliūbą protestonų baž- 
nas protestonas).
* lotina jaunosios užsigavo: 
Sako, “aš turiu reikalo pas 
tave.” Tuoj jis atidaro duris ir 
išstumia juos laukan. Eina 
pąnlo jie nusiminę, kad nega
li rodos rasti su savo kunigu. 
“ Ant rytojaus jaunosios mo
tina susitinka kun. motiną ir 
^ūgoja, kad kunigėlis taip su 
jais pasielgė. Kunigo motina 
įsigauna, kad kaltina jos 
sūnų. Iškoliųja ją šunimis ir 
kitokiais vardais. Kur din
gus, ne/ingus, gyventi be Šliū- 
bo, galima,” tikėjimas ne- 
Atlei ia.

ei motina su 
na, manydamos,

Su skaudama širdimi pri-

bąrio ir pradėjo šaukti:

dukteria ęi- 
kad perkal-

nyčioj.
Jis netjk šiuos parapijonus 

užsiundė šunimis ir išmetė lau
kan, ale dar visą eilę kitų, ku
rie tik žodį pasakė jahi 4ietin-< 
karną arba skaito laikraštį.

Pereitą vasarą vieną pąra- 
pijoną bemesdamas laukan, 
nutraukė vieną rankovę jo 
švarko. Išmesdamas gatvėn, 
užsiundė šuųim, kuris palydė
jo, kramtydamas jau gerokai 
kunigo sukoneveiktą žmogelį. 
(Jis tą šunį laikosi del apsigy
nimo nuo parapijonų, kurie ne 
po jo noro.)

Ar ne laikas jau būtų susi
prasti, ir nesiduoti save išnau
doti dykaduoniams, mulkyto-

Kitos 
Tad ir tuo 
parašytas, 

kuomet vei- 
ęharakteryj 

ir meno at- 
JYtūsų įudė-

jams, kurie, prisidengdami 
“šventenybės,” skraiste, lupa 
paskutinį kailį nuo darbininko, 
o vėliaus ir išmesdami laukan.

Nepasiduokime, draugai, iš
naudojimui ir tokiam panieki
nimui. Stokime į apšvietos 
draugijas, į ALDLD. Rasime 
ten tuo klausimu knygų pasis
kaityti, kurios nušvies tą, kas 
mums dabar nesuprantama ir 
neaišku, 
tamsybės 
rų-burtų; 
ligija yra 
ji ranką,
ninkus spausti, palaikyti tam
sybėje, kad šie neprotautų ir 
nekovotų už savo klasės rei
kalus. (Minimo kunigo pa
vardę apleidome.—Red.)

' Šmėkla.

Pasiliuosuokime iš 
ir visokių tų prieta- 
atminkime, kad re- 
kapitalizmo dešinio- 
kuri padeda darbi-

WORCESTER, MASS
Atsakymas Ten Buvusiam
“Laisvės” No. 270, lapkri

čio 17 d:, Ten Buvęs rašė iš 
Rusijos Revoliucijos paminėji
mo vakaro; kad yra geda šu- 
augusiem Aido Choro nariam, 
kaip Lukam, kad juokus^ kre
čia, o ne dainuoja. Girdi, gal 
jau nubodo da'inuoti ir kad 
nesiskaito su Choro nusistaty
mu.

Kas liečia juokus, netik Lu
kai, bet visa publika, juokėsi, 
kuomet kalbėtojai padarė tam 
tikras išvadas savo prakalbo
se, Ten Buvęs iš visos publi
kos tik Lukus matė juokiantis. 
Tą dieną buvom išvažiavę su 
drg. Stonkum ir Mazurkais į 
kitą miėstą ALDLD ir vajaus 
reikalais ir kaip sugrįžom, 
jau Choras buvo atidainavęs 
dainas. Tai čia ne iš nuobo
dumo ir ne iš nesiskaitymo su 
Choro nusistatymu, bet iš ne
galėjimo sugrįžti ant laiko, 
nebuvo galima dainuoti.

še namuose, kurie nieko, ne
dirbo prie tų namų pabūdavo- 
jimo.

I
Todėl darbininkai turi ko

voti už teisingą darbininkų 
tvarką, kur darbininkai galė
tų gyventi taip, kaip turi gy
venti žmonės. Turtų ir viso
kių priemonių gyvenimui yra 
labai daug. Tik tvarka nege
ra. Tą tvarką darbininkai tu-, 
ri pakeisti. Darbininkai patys 1 
turi paimti valdžią į savo ran
kas.

B. P. Šilkauskas.

Paliuosavo Maryland
Linčininkus

Gedemino Svetainėje, 575 Joseph gia didelį masinį mitingą, kaipo pro- 
Ave., pradžia 8-tą vai. vakare. ! testą prieš suareštavimą dviejų

Visbs narės ^pribukite į susirinki-' streikuojančių darbininkų ant pikie- 
' mą laiku, nes yra labai daug svar
bių reikalų aptarimui.

Sekr. A. Pultin.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22-ros kuopos susirinkimas 

atsibus pirmadienį, gruodžio 4-tą, 
pradžia 8-tą valandą vakare, “Lais
vės” raštinėje, 46 Ten Eyck St., 
Bi’ooklyn, N. Y. Visi nariai skait
lingai susirinkite ir naujų narių at-' 
siveskite. , Turėsime išrinkti kuopai 
naują

, to linijos.
Tų darbininkų teismas įvyks antrą 

savaitę gruodžio mėnesį, 
visos dalyvaukite 
kuris rengiamas 
svetainėj, 36 N. 
pietų.

Bus visa eilė
Įžanga veltui.

Visi ir 
s šiame mitinge, 
Easton Baking Co 
7th St., 2 vai. po

kalbėtojų.

valdybą sekantiems metams.
Sekr. A. Bakaitis.

YONKERS, N. Y. .
BALIUS IR KONCERTAS 

Rengia Am. Liet. Darb. Literatū
ros Draugijos 172 kuopa, subatoje, 
gruodžio (Dęc.) 2 d., svetainėje, 37 
Clinton St., pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga 25c. Visą New Yorko apie- 
linkę kviečiame dalyvauti šiame pa
rengime. Programą duos Brooklyno 
Aido Choro Merginų Sekstetas, į 

'j Vyrų Oktetas ir bus kitokių kavai-; 
j kų. Po koncerto bus šokiai, kurie 

c tęsis iki vėlai nakčia.
1 KELRODIS: paimkite treiną 7th 
Ave., 242nd St., su dviem raudonom 
lempukėm, “Up Town” ir važiuokite

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos ir ALDLD 

10 kuopos bendras susirinkimas 
Įvyks pirmadienj, gruodžio 4 d. kaip 
8 vai. v. Rusų liaudies name, 995 N 

| 5th Street.
Draugės, susirinkimas bus labai 

svarbus, bus rinkimas valdybos del 
1934 m. Turėsim balsuot Centro 
pildantį komitetą, ir t. t.

Taigi visos stengkintės dalyvauti 
ir naujų narių atsivesti.

LDSA 11 kp. Valdyba.
(283-284)

gali su
kartais 
neturi

SALISBURY, Md.
laikyti keturi linčininkai jau

t j. t* u • lempuKem, up town ir važiuokitepaliuOSUOti. Jie buvo pi i- “iasį stop”. Čia nulipę žemyn 
statyti prieš teisėją Duer, 
kuris buvo vierihs iš lihčo

LINDEN, N. J.
LDSA 129 kuopa rengia maskara

dų balių šeštadienio vakare, 2 dieną 
gruodžio, 1933 m., Linden Hall, Lin
den, N. J., Wood Ave., kampas 16 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Draugės ir draugai!
Nepraleiskite progos, dalyvaukite 

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

fėl’ą įlipant į karą, antrą išlipant.! Bus gerų užkandžių ir gerimbų. 
Išlipę ant Washington St. ir Broad- i Šokiams grieš gera muzika po ya- 
way, eikite 3 blokus žemyn iki Clin- j Charley Kvarren and his
tori OU-

imkite karą su užrašu “Yonkers’,” 
tuom karu reikės važiuoti apie £0 
minučių iki Washington St.. Ant

organizatorių. Duer parei-; kar.°.reikės mokėti du fėru. vieną
ške, kad įrodymų prieš juos 
nėra. Pasirodo, kad guber
natorius Ritchie tik del nu- 
siplovimo rankų buvo pa-

- • • v-r . . • !

st.
(284-285)

PITTSTON, PA.

; dovybe Charley Kvarren and his 
j Hot-Cha Boys.
: Įžanga 25c. Vaikams—10c. Visus 
, užkvieČia rengėjai.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-tos kuopos mėnesinis 

usirinkimas įvyks gruodžio 4, 1933, 
j Liet. Taut. Namo svetainėje, Mon- 

Pribūkite visi nariai, nes turime1 Lėlio, Mass.
daug svarbių reikalų atlikti. I Pradžia susirinkimo 7_-tą vai. va-

Taipgi reikia prisirengti prie Dr. i kare. Visi nariai neatbūtinai būkite 
I Kaškiaučiaus prakalbų. Pribūkit lai- j susirinkime.
ku.

siuntęs armiją suareštuoti j ALDLD 12.tos ku’pos susirinki-.
gaujos vadus. Jis dabar'Inas bus 3čią d. gruodžioo (Dec.),;

. v v j •• ' Valinčiaus Studijoj, lygiai 6:30 vai.,atsipraso uz panaudojimą vakare.
kareivių tam tikslui.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

PRANEŠIMAI Iš KITI®

DETROIT, MICH.
LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 

j trečiadienį, gruodžio 6 d., 7:30 vai.
Darbininkams Reikia Tik į Vakare, Draugijų svetainėj. Šiame 

c • f* i susirinkime bus renkama kuopos
susiprasti valdyba 1934 metams, taip gi ir ki

tokių svarbių reikalų turime apta
rimui, todėl drauges stengkitės da
lyvauti skaitlingai.

Sekr .M. G.
(285-286)!

Sekr. A.

WORCESTER, MASS.
Kepurių balių rengia LDSA 

kuopa, subatoje, 2 gruodžio (Dec.), 
29 Endicott St. Įžanga 25c ypatai. 
Už gražiausią ir prašmatniausią ke
purę bus duodama dovanos. Tat vi-' 
si pasidarykite sau po kepurę ir da
lyvaukite parengime.

-Kviečia visus Komisija.

2-ra

FOREST, CITY, PA.
ALDLD 219 kuopos susirinkimas 

i įvyks nedėlioję, 3 d. gruodžio (Dec.), 
; 2-rą valandą po pietlj, paprastoje 
: vietoje. Visi nariai ir narės .dąly- 
I vąukjte, nes buri rinkimas komite- 
I to sekantiems metams ir yra kitų 
■ svarbių dalykų aptarimui. Bus iš- 
Į duotas raportas iš įvykusios vakarie- 
| nes ir likusį pelną turėsime paau- 
I kauti* darbininkiškom įstaigom,

Darbininkai turi jėgas, jie 
tik turi susiprasti, kaip reikia 
veikti. Kas reikia daryti. O 
tai reikia veikti ir dalyvauti 
darbininkų organizacijose, po 
Komunistų Partijos vadovybe.

Kapitalistai gali išnaudoti 
darbininkus tik todėl, kad jie 
yra organizuoti, jie turi vai- 
47 7 v OUO1X AJUIY.U1, XI<5D X CX J

džią savo., rankose, kuri gina svarbių reikalų aptarimui, 
jų reikalus.

Darbininkai * turi vienytis į 
kovą už kasdieninį gyvenimą biu 
be skirtumo politinių pažval- 
gų. Juk visi vienodai yra iš
naudojami per kapitalįstų kla
sę.

Ypatingai šiame mieste dar
bininkai labai atsilikę. Jie nė
ra klasiniai susipratę, 
juos gali ir 
kaip kapitalistai nori.

Darbininkai Viską Padaro ' rinkimą 4-tą valandą, toj pačioj sve-:

Tik> pažiūrėkime, kokius fa
brikus ir puikiausius namus 
darbininkai išbudavoja. Na, o 
dabar ateina koks boselis ir 
pasako, kad tau, darbininke, 
jau merą čia darbo. Tu, tas, 
kuris phbudavojai įuos fabri
kus, dabar neturi teisės juose 
užsidirbti duon^.

Taip yra ir su 
Darbininkai gyvena 
guose namuose. O 
gyvena koteliuose, geriausiuo-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos ekstra susirin

kimas įvyks Dec. 4 d., 7:30 vai. va
kare, 3014 Yemans St. Malonėkite 
visi susirinkti, nes yra labai daug

• Yra atč- 
ja iš centro balsavimo blankos ir 
reikia išsirinkti kuopai naują valdy- 

Taipgi yra visa eilė kitų svar- 
dalyku aptarimui.

(285-286)

(283-285)

Philadelphia
ROUND TRIP

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE ____________ $4.00
WASHINGTON __________ 5.00
BOSTON ________________ 2.00
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH __________ 6.25
DETROIT _______________ 11.75
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO ._______________ 13.75

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

Sekr. J. K. N.

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa- 

į togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į ABI PUSI, NEW YORKAS- tfl-Yq 5Q 
KAUNAS, TREČIA KLASE 4"^ —
Savaitiniai išplaukimai, '‘utogus geležinkeliais 

■usisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

HAMBURG-AMERICAN LINE 
_ 39 BROADWAY, NEW YORK _

Todėl 
mulkinti taip*

READING, PA.
ALDLD 143 kp. laikys mėnesinį 

susirinkimą 3 d. gruodžio (Dec.), 
2 vai. po pietų, 126 N. 10 St. Visi 
nariai ir narės malonėkite atsilankyt 
nes turim svarbių reikalų apsvarsty
ti.

Pasarga: ir taip pat 3 kp. LDSA 
draugės turėsim mūs mėnesinį susi-

tainėj, tai malonėkit visos atsilan 
kyti.

Sekr.

L!WUViK4
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

ELIZABETH, N. J.
Svrirbus Anti-Fašistinis Mitingas
Nedėlioj, 3 dieną gruodžio (Dec.), 

kaip 7:80 vai. vakare, įvyks labai 
svarbios anti-fašistinęs prakalbos, 
Eagles Hall, 1108 Elizabeth Ave., 
(pribš Liberty Theatre). Kalbės 
Anna Shultz, buvusi sekretorė Ernst 

Į Torglerio, kuris yra dabar teisiamas

Leipzego byloj kaipo kaltininkai pa
degime Reichstago namo. Kaipo 
sekretorė Ernst Torglerio vrido ko
munistinės frakcijos Vokietijos par
lamento ji tikrai galės papasakoti 
kas ištikimųjų padegė Vokietijos par
lemento rumus. Anna Shultz kaipo 
pabėgusi iš Vokietijos nuo Hitlerio 
terore!, tikrai galės paaiškinti kokis 
baisus teroras viešpatauja Vokietijoj, 
prieš darbo klasę ir. kaįp ta klasė 
karžygiškai kovoja prieš Hitlerio 
gončininkus. Visų lietuvių darb., ir 
šiaip protaujančių žmonių, būtina 
pareiga ateiti į šias prakalbas. Vi
sus kviečia Anti-Fašistinis' Komite
tas.

namais.
į lorgieno, Kuris yra uaoar teisiamas 

vaigin-Į sykiy su pOpOvu ir Dirųitrovu garsioj 
ponai Leipzego byloj kaipo kaltininkai pa-

Nežinodamas, kodėl mes ne- 
dainąvom, Ten Buvęs mus 
šmeižia, čia tai yra geda, 
kad toks korespondentas, pri
sidengdamas revoliuciniu įvy
kiu, po slapyvardžiu, randa 
vįetos šineižtams komunisti
niam Jaikrąštyj.

J. Lukai.

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui.

Duoną pristatome Į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. ♦
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

čia
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Cleveland, omo [onn Valstijoj jt p# MilleHs Kalbės Apie 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą

Torrington gruod. 26 d.
New Britain gruod. 27 d.
Hartforde gruod. 28 d.
Manchester, gruod. 29 d.
Draugai turi užsisakyti pla-

Veikimas
Darbai šiame mieste eina

labai menkai. Darbininkai Visos LDS, LDSA ir ALDLD 
vaikščioja ir darbo negali kuopos turi darbuotis, kąd d.
gauti. Kasdiena darbininkai J- p- Millerio prakalbų marš- 
eina į miesto salę (city hall) rutas Paliktų geroką žymę. To- 
jieškoti darbo. Bedarbių pri- del draugai turi įtraukti į šių I
sirenka apie po 3 tūkstančius, prakalbų rengimą chorus ir L- katus ‘Laisvės” išleistuvėj. Tai-

. .. . DS jaunuolių kuopas, kur tik po pat reikia turėti ant rankų
Čia bedarbiai gauna aplika- randaši, ir duot progą da-[ literatūros, bandyt „užrašinet 

cijas, kurias turi išpildyti, bet ]yVaut programoj. Kurie jau- laikrąščius ir tt.
darbo negali gauti. Taip pat nuonaį gali, reikia duoti pakal- 
ir su dirbtuvėm. Darbininkai ^ti.
vaikštinėja nuo dirbtuvės iki p‘rakalbų maršrutas sutvar- 
difbtuvei ir negali gauti dar- kytas sekamai:

, Stamforde gruodžio 22 d.
Lietuvių Veikimas ' i Bridgeporte gruodžio 23 d.

„... , . . ... 1 Union City gruod. 24 d. poTokioje bedarbėje ir lietu-. . 
vių darbininkų veikimas su-. Waterbury ta pat diena va- mazejo. Parengimai taip pat' 
mažai pelno duoda. Vienok. oakville gruod. 25 bile va. i 
darbininkų veikimas yra. YPa- Įan(ja 1
tingai reikia veikti dar labiau 

M* tokio krizio laiku.
Dabar yra rengiama 4 aktų | 

d r a m-a, “Baudžiauninkas.” 
Taip pat ir kitas veikalėlis 
yra ruošiamas, kurį vaidins 
vaikų draugijėlė. Veikalėliui 
vadovauja d. T. Kaulušaičiutė. j įr koncertas puikiai pavyko, 
Vaidinimas įvyks gruodžio ^ kurias surengė L.D.S. 5-ta kuo- 
d., po numeriu 6835 Supeiioi pa, j lapkričio.
•A-ve- Kalbėjo pirmą syk du jau-

Visi lietuviai darbininkai; nuoliai: Gedviliutė ir Griciu- 
yra kviečiami ateiti ir pama-jnas, nušviesdami jaunuolių 
tyti vaidinant tuos du veika- skurdą, jų likimą ištikus ka
lų. Taip pat jūs paremsite • i’Ui; svarbą organizuotis, 
darbininkų organizacijas ir vi- Drg. Griciunukas 
są savo klasės judėjimą.

Dilgėlė.

New Haveną šiuo kartu ap- 
i lenkiame, nes pakeliui važiuo- 
I jant Milleriui negalima gaut 
[jiem dienos todėl, kad gruodžio 
[24 d. jaunuoliai visos valstijos 
Įrengia didelę vakarienę. Jiem 
' bus 
met

galima gaut Milleris, kuo- 
jis grįš iš Mass. '■

V. J. Valaitis,
ALDLD III Apskr. Sekr.,

706 Stanley St., 
New Britain, Conn.

PHILADELPHIA, PA.
Masinis Mitingas Gerai

Pavyko
Pirmos surengtos prakalbos

------ r-----------------------------

Rockefelleris Džiaugias, 
Milionai Vaitoja

TAISYS SOVIETŲ AMBA
SADOS NAMĄ

WASHINGTON. — Bo- 
ris E. Skvirskis, Sovietų 
Sąjungos reikalų prižiūrė
tojas, praneša, kad tuoj aus 
bus pradėtas darbas patai
symo Sovietų Sąjungos am
basados namo. Darbas bū
siąs užbaigtas iki Sovietų 
atstovas drg. Trojanovskis 
atvažiuos..

Tupper Lake, N. Y. — 
Šioje apielinkėje privertė 
sniego šešių colių gilumo.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuyis Advokatas 

t 
197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

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 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiaUsi.

STOKES
kampas Broadway

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

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J. i n

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Fra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių
ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ-
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE
KAMBARIAMS.

V1EN 
IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

Drg. Griciunukas ilgokai 
kalbėjo ir sąmoningai kalbėjo, 
paliesdamas tarptautiniu ruož
tu darbininkų judėjimą ir da

bartinį krizį, kuris kamuoja la
biausia darbininkų klasę. Pub

lika j ubdu širdingai sveikino 
[ ir pridavė daugiau ūpo jaunuo
liams lavintis. Philadelphia 

NEW YORK. — Čionai susilauks greitu laiku jaunuo- 
atvažiavo anglas ponas As-tlių kalbėtojų.
tor, leidėjas “London Ob- Dr^ Mizara nušvietė prie- 
server” ir pareiškė, kad Į žasti Julf •. Valstij™aži^ 
naujo karo debesys renkasi taip pat besiartinantį ka- 

Jis nori, ‘k£d ro pavojų ir kitus pasaulinius

Karo Debesys Tirštėja

TARRYTOWN, N. Y.— 
“Ši yra mano linksmiausia 
padėkavonės diena”, pareiš
kė John D. Rockefelleris, ži
balo magnatas ir darbinin
kų išnaudotojas. Jis toliau 
giedojo, kad “Amerika vi
suomet buvo šalis gerovjes 
ir progų.”

Tuo tarpu septyniolika 
milionų bedarbių kenčia 
nedateklių. Jie vaitoja, 
kuomet plutokratai, kaip 
Rockefeller, puotauja 
džiaugiasi.

Verstino Darbo Kempės 
Dar Metus Laiko

ir

ir tirštėja. < 
kapitalistinės šalys veiktų 
išvien, idant išsigelbėjus. 
Pripažįsta, kad Anglijoj 
yra trys milionai bedarbių, 
Vokietijoj penki milionai, o 
Apierikoje dvylika milionų.

“LAISVES
BAZARAS BUS TRIS 

DIENAS

Gniodžio-December,

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugų Atiku
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 dapirkti naujų ' įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami primeskite 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

svarbius reiškinius. Susirinkę 
žmonės buvo labai patenkinti 
.prakalbomis, ypatingai nušvie-- 
tė, kad karo pavojus nei kiek 

Į nesumažės pripažinant Sovietų 
Sąjungą. Mat, daugumas da
bar mano, kuomet Jungt. Vals
tijos pripažino darbininkų tė
vynę, tai karo nebus. Nepai
sant, kaip kapitalo tarnai kal
ba ir taikosi, jje visados daro 
planus, kaip pasekmingai su
daužyt darbipinkų galę.

Amerikos imperialistai pri
pažino Sovietiį Sąjungą del biz- 

[ nio ir naminio krizio sumaži- 
i nimo; tarptautinė politika tarp 
! pačių imperialistų, ypač tarp 
| Japonijos ir Jungtinių Valsti
jų, dalinai privertė pripažin
ti dąrbįninkų_šalį.

Prie prakalbų buvo 
koncertinė programa, 
dalyvavo Konstancija 
liuniutė, Anelė Statkevičiutė, 

i trys armonistai pirmą syk gra
fino; duetas pianu, Rainiutės 
ir Mačeniutės, gražiai išėjo, o 
ant galo jaunuoliai suvaidino 
žingeidų veikalą: “Chinija At
bunda. ”

Pirmutinė dainavo Statkevi
čiutė, nes ji greitai turėjo ap
leisti miestą. Iš 
tuvių dainininkių 
tė dabartiniu laik I 

, mą vietą—j i turi gražų balsą, 
' išlavintą.

Konst. . Menkėliūniutė la
bai dramatiškai sudainavo ke
letą daihų. baugumas tik ir 

! kalbėdavo, kad Konštancija 
[sirgo iUjau negali taip gerai 
! dainuoti. Tai netiesa. Ji turi 
daug daugiau pralavinta balsą 
ir išrodo daug skardesnis, negu 
pirmiau buvo.

Jaunuoliai puikiai perstatė 
veikalą “Chinija Atbunda,” tik 
labai nedrąsiai ir vietomis ne
parodė revoliucinio akto. Jie 
vėliau padarys geriau. Aukų 
surinkta suvirs $22. Aukavo 
po 1 dol. Papeliučka ir Mede
lis. Atleiskit, keno likosi ne
pagarsinti vardai, nes neįrida- 
vė kitų vardus. * < 

Ransvietis.

ir gera 
kurioje 
Menke-

Iš vietinių lie- 
i StatkeviČiu- 

laiku užima pir-

WARM SPRINGS, Ga. — 
Prezidentas Rooseveltąs pa
reiškė, kad jis reikalaut 
kongreso paskirti pinigų 
del palaikymo verstino dar
bo kempių dar vieniems me
tams. Šiuo tarpu tose kem
pėse yra apie 300,000 darbi
ninkų.

SUKALBĖJO POTERIUS 
IR NUSIŠOVĖ

LONG BEACH, Calif.
Ben Johnson pasikvietė sve
čius ir iškėlė jiems pietus. 
Pradedant valgyt, visi pa
lenkė galvas ir Johnson gar
siai vadovavo poteriams, dė
kodamas dievui už “geradė- 
jystes.” Tuo tarpu pasigir
do šūvis ir- Johnson sudri
bo ant žemės dar su garuo
jančiu revolveriu rankoje.

ŽUVO 13 MEDŽIOTOJŲ

PORTLAND, Me.—Per šį 
medžiojimo sezoną miškuo
se užmušta trylika žmogių. 
Tai per klaidą nušauti, pa- 
skaitant juos už. žvėris.

Tuojaus gaukite
W * šlę knygą:

PĄTARIMAI VYRAMS - 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausiasx 
žinias apie lyties ligįas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

dalyku.

i.36 pusi, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais Šiuo adresu:^

J BARKUS Dept, A., Box 129.J, DHIUSUO, General P.O..
NEW YORK. N. Y.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

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

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

JONAS
512 Marion St.,

KAINOS LABAI ŽEMOS

Geo. Kaminskas

Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
GEO. KAMINSKAS

152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J

Sergančių Vyry ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, c 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
m ai, Nervų Ligos. 

' Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos Ii- 
šos yra sėkmingai :gydomos naujo
viškais, _ moksliškais ;būdais.
, X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, na 
boratbriniai Tyrimai/ Serumų be’ 
Čiepų ĮšmirkštimaUi ; <

Prieinamą Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

t
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Tarp 4th Avė. ir Irving Place
, įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M
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Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vecįu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir uz prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y. ’

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams. ■
j 231 Bedford Avenue
a

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

/ .

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Aiherkonišku Stilium

X SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI
417 Lorimer Street,

Brooklyn, .N. Y.

ARČIUKAI
“Laisvės” Name

v NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

(N CMATHEW P. SALIAS 
( B f £ L 6 U S K A S ) 
G R ft g O R i U S 

UNDERTAKERS ONO EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

MUSU [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALKI, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM V KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARUAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO x 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

visais tais Reikalais kreipkitEs į mus, o mes 
KUOGERIAUSIAl PATARNAUS1M.

' MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ; MŪSU 
/TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Praneša visuomenei, jog jia atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street ,

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo S

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 va]. fM

Iki 4 dien. aeredoms ir Hiibatoma 
iki 7:10 vrL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas I. Mrd 8t.ryto

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Mųsij Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METU .
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:

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

I

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinanją 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu^ 
1439 South 2nd Strė^t, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai tv Bell—Oregon 5136 

Keystone—-Main 1417



šeštas Puslapis
Ai

*

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
i K

10,000 Darbininkų Sveikino
Sovietų Sąjungos Laimėjimą

šeštadien., Gruodžio 2, 1933
Q M.. . - -

RADIO-SIANDIEN

Visi ir Visos į Jau 

nuoliy Parengimą!

$500 ir Sovietų Sąjunga Mūsų Parengimai Sportas—Ristynes
nu-; 

žinių 
rūb- 

zmonėms,
užlaikė’

nuolių Nacionalio 
parengimas—balius 
grama. Parengimas 
noje- 1 iš geriausių

Pasiskaitęs ^“Laisvės 
m e i y j 282-m e, vi eti nių 
skyriuje, kad kokis tai 
siu vys pasakoja 
kad Sovietų valdžia
man $500 (penkis šimtus do-i 
lerių) ir kad parvažiavęs 
Kaune kreipiausi prie Lietu
vos valdžios, kuri mari padė

Labai Svarbi Konferencija 
prieš Lincą

Sekmadienį,' 3 d. gruodžio, 
įvyksta pirmas Lietuvių Jau- 

Komiteto 
su pro- 
bus vie-
svetainiųijo atgauti $300 iš Soviėtų vai-’ 

Grand Paradise Ballroom, 318 džioš, o $200 taip ir žuvo. Dar 
Grand St., Brooklyn, N. Y.1 daugiau. Sovietų'valdžia man 
Pradžia lygiai 6 valandą vaka- i užtūrėjo darbo įtkhkius '(“tul-į 
re. šis parengimas turi būti,'šis”), kuriuos buvau nusivė- 

Bus gera muzika— žęs su savim, nes maniau gau-! 
suside- ti darbą. 
Protar-

koncertinė 
išpildyme , 

Brooklyn© 
dailės spėkos, bet ii* 
kės.

masinis.
grieš negrų orkestrą, 
danti iš 6 asmenų.
piais bus teikiama 
programa, kurios 
dalyvaus ne vien

Iš viršuje paduotų žodžių aš 
suprantu, jog tas žmogus yra 
subankrutavęs ne tik politi- 

v’*” niai, bet ir protiniai, nes jeigu iri" v, v.jis nešiotų, <ant pečių sveiką, 
galvą, tai jis suvaldytų liežu- 

baliuje. vi, kuris tiksliai įkriminuoja 
koncer-; Sovietų tvarką, paverčiant ją 

ir tą

Svarbu dalyvauti 
Gerai išgirsti tinkamą 
tinę programą. Įdomu pama-) plėšikų gauja ir tą žmogų, 
tyti tuos naujus žaislus ir pa- apie kurį jis kalba—melagiu, 
marginimus, kuriuos rengiasi nes jis niekam kitam to 
jaunuoliai atlikti šiame paren- ( kė, tik jam vienam, 
gimė. Bet dar svarbiau pa- i 
remti mūsų jaunuolių darbi
ninkišką judėjimą! Štai kode! 
kiekviana^ir kiekviena turime 
dalyvauti šiame parengime.

Prie to, atminkite, kad į: 
šį parengimą rengiasi skaitlin- 
gai atsilankyti iš Elizabeth, 
Nev/arko, Bayonnės ir kitų 
miestų svečių. Būkite visi ir 
visos! Finansiniai pagelbėkite 
jaunuoliams. Matykitės su 
savo pažįstamais iš kitų mies
tų! Išgirskite puikia koncerti
nę programą! Įžangos tik 50 
centų, tad tik masiniai atsilan- 
kydami galėsime suteikti 
nansinę paramą 
niėms kovotojams.

< 'Nepamirškite, kad ] 
lygiai 6 valandą vakare! 
H ‘ • As Būsiu.

lį-: 
mūsų jau- ■

; ĮVAIRIOS ŽINIOS
Neto Yorke 15,000 Laivų 

. Krovėjų Skurde
New Yorke yra 15,000 lai

vų krovėjų bado padėtyje iš 
priežasties bedarbės. Val
džios agentai sistemačiai juos 
čekiuoja ir kamantinėja, ka
da jie atsikreipia reikalauda
mi pašalpos. Daugelyje at
silikimų juos baugina depor
tavimu, jeigu jie nesiliaus rei
kalauti pašalpos. Vienas tik 
išėjimas darbininkams yra .•— 
organizuotis į Bedarbių Tary
bas ir kovoti už savo reikalus.

nesą-

jokių 
jran-

Sovietų valdžia man 
pinigų neužlaikė. Darbo 
kių irgi nesivežiau, išskyrus 
kišeninį .peiliuką, kuŲs reika
lingas kelionėje bile keliau
ninkui, tai ir viskas.

Su Lietuvos valdžia jokio 
reikalo neturėjau, išskiriant 
tą, kad reikėjo užsiregistruoti 
policijos nuovadoj, kaipo nau
jam ątėjunui. Su Kaunu gi— 
nieko bendro.

J. Nalivaika.

Tarptautinis D a rbininkų 
Apsigynimas ir Lyga Kovai 
už .Negrų Teises šaukia 
konferenciją, kurioje ,bus 
išdirbti planai kovai prieš 
linčą. Ko/iferęncija ; v įvyks 
nedėlioję, 3* d. gruodžio-, 2 
vai. po pietų, Workers Or
der Svetainėje. 415 Lenox 
Ave.. New York.

< ši konferencija 'yra labai 
svarbi. Kiekvienos darbi
ninkų organizacijos valdy
ba, turėtų pasiųsti nors vie
ną savo narį į ją, kad ga
lėtų parnešti organizacijai 
nutarimus. ALDLD, LDSA, 
Meno ir kitos kuopos pasi
rūpinkite pasiųsti savo at
stovus! šis dalykas yra la
bai ūmus ir svarbus. Ne
laukite susirinkimų ! Valdy
bos veikite tuojaus! f

Išrinkite Delegatus į Bedar
bių Konferenciją

Karo Laivyno Prieplaukos 
Darbininkų Reikalavimai
Karo laivyno prieplaukos

pradžia darbi^įnkąi, , WIWA.
ret < : Rodseveltui1 reikalhūj^nt, kad 

jieirife(būtų grąžinta ku-
i ri buvof nukapota, ant 15 nuoš.
Darbininkai savp laiške, sako, 
kad pragyvenimo reikmenys 

' nuo kovo mėnesio yra pą- 
brangę ant 30 nuošimčių. Var
giai Rooseveltas išklausys jų 
laiško turinį. Darbininkai sa
vo būvį gali pagerinti tik per 
kovą.

Atleidžia Darbininkus

Bedarbių Tarybos Didžiojo 
New Yorko šaukia masinę, kon
ferenciją. Konferencija įvyks 
gruodžio 10 dieną, 10 vai. ry
te, Irving Plaza* 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. Į 
šią konferenciją privalo iš
rinkti delegatus visos darbinin
kų organizacijos: Bedarbiu 
Tarybos, ALDLD ir LDŠA 
kuopos, pašaipos draugijos, 
chorai, kliubai ir kitos darbi
ninkų organizacijos. Konfe
rencijoje bus išdirbti planai 
kovai už bedarbių reikalus ir 
išrinktas pastovus komitetas.

Daugiau Dailės Spėkų 
į Menkeliuniutės Koncertą

Darbininkai Rengiasi į Kovą

International Tailoring Co..; .‘žmoniškas 
dirbtuvėje,’ kuri randasi ant’ 
12th St. ir 4th A ve., darbinin
kai rengiasi1 prie kovos.’ Per 
du mėnesius: jie buvo1 apgavi-* 
nėj'ami? su pagelba NRA; bet 
jų padėtis kas dieną blogėja. 
Net seni kriaučiai negali pada
ryti rtėi $14.00 į savaitę laiko, 
o- gyvenimas labai brangsta. 
Kovą'Organizuoja ėiliniai dar
bininkai prieš A.C.W- vadų 
norą? t • • 1 i * ' ■

Paliko Vaikutį ant Laiptų

Austin Nichols paleido daug 
darbininkų. Šis sandėlis 
(wholesale) randasi Brookly- 
ne, N. Y., ant Kent Avė.- ir 
JQorth 3-čio St.

Seniausi darbininkai nepa
mena, kad kada nors eonai 
darbas ant tiek būt sumažėjęs, 
kaip dabar. Palikti tik “ge
riausi” darbininkai ir tie per. 
dienas bastosi kampas iš kam
po. Atrodo, kad daugelis jr 
“gerųjų” liks, paleisti. Čionai 
ir dirbant sunku gyvenimas 

__ pasidaryti, nes 
’ nauji tegauna 2 dol. ir 50c 

į dieną. (Seni g'au’na ’21 ddl;. 
savaitėj.) Taigi, jei sulyginti 
su perėiio'kovo mėnesio dole
riu, kol nebūVo išpūstas,' nau
ji gauna-tik 1' dol. 25 čentus. 
Ir gyvėnk kaip 'tau patinka. 
Bet to netekus, būna dar blo
giau.

Darbininkai klasiniai nėra 
apsišvietę ir apie organizaciją 
nesirūpiną. Vienok’ yra aiš- 

1 ku, kad vargai '.ir skurdas 
privers juos susiprasti ir stoti 
į kovą už savo klasinius rei- 

’kalus.

Gruodžio 10 dieną įvyksta 
drg. K. Menkeliuniutės 
centas.
Lyceum svetainėje^ 949 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. 
Apart jau garsytų dailės“ spė
kų, kurios išpildys programą, 
bus dar ir George Pecaroro, 
garsus havaiietis gitaristąs, ku
ris nustebins publiką savo iš
silavinimu.

kon-
Jis atsibus Labor

Jersey City, prie laiptų. 129 
Magnolia Ave., • paliktas apie 
dviejų mėnesių amžiaus ber
niukas. Berniuką nuvežė į li
goninę. Veikiausiai bus pali
kus kokia bedarbė mfotina. 
Darbininkai neužgiria tokius 
žygius. Motina privalėtų su 
visais kovingais* darbininkais 
kovoti už pašalpą jai ir jos 
kūdikiui. •

f t

J. Sgr.

Mirtys—laidotuvės

Alena Ruth Rutelionienė, 30 
metų, 37 S|agg St., mirė lap
kričio 2'9 q. Bus' palaidota 
gruodžio 2* d.‘šv.^ Jono kapL 
nėse. *

Laidotuvių apeigom rūpina
si • graborius ‘J. Garšva.* *

šeštadienį, 2 d. gruodžio. 
7:30 vai. vakare. Ridgewood 
Grove, .vienas blokas nuo 
Wyckoff ir Myrtle Ave., Rid- 

| gewopd miesto dalyje, įvyks 
ristynes.

Šiose ristynėse susikibs du 
galijotai—Hans Steinke, vo
kiečių ąžuolas ir Fred Grub- 
meier, Iowa valstijos milžinas 
ir ristikų karalius. Prie to 
risis—D. McMillen ir K. Da- 
vįs; J. Stecher ir D., Shikat; 
Š. Westrich ir P. Jones. Visi 
šie ristikai yra gerai išsilavi
nę ir pagarsėję.

Bronx Coliseum svetainėje 
paminėjimui Sovietų Sąjungos 
pergalės, tai yra, pripažinimo 
per Jungtines Valstijas, susi
rinko 10,000 darbininkų ir 
entuziastiškai sveikino. Kal
bėjo dd. Robert Minor, J. 01- 
giii ir visa eilė kitų kalbėtojų. 
New Yorke darbininkų revo
liucinės unijos dar rengia- vi
są eilę prakalbų tuom klausi
mu. ,

Pragyvenimas Brangsta

WMCA-570 Kc

LDS 13 Kuopos Nariams 
E. New Yorke

Šį pirmadienį, gruodžio 4 
d., įvyks svarbus mėnesinis 
LDS 13-tos kuopos susirįnki- 
mas svetainėn kampas Gleiy- 
moye ir Fountain Avenue’s, 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8-tą 

|Val. vakare.
Būtinai visi nariai atsilanky

kite. Valdyba.

New Yorko prekybos de- 
j partmentas paduoda, kad pra
gyvenimo reikmenys 
go .ant 96 nuošimčių, 
su 1923 metais. Jie 

| kad vien nuo kovo 
i gyvenimo reikmenys
go ant 36.1 nuošimčių. Tą 
labai gerai žinodarbininkai. 
Prieš gyvenimo reikmenų 
brangumą ir algų kapojimą 
darbininkai privalo išvystyti 
smarkią kovą. Komunistų Par
tija pateiks darbininkams pla- 

kovai.

pabran- 
lyginant 
tvirtina,, 
mėnesio

ną

Mokytojai Reikalauja $1,- 
000,000,000 del Apšvietus

400 atstovų nuo 40 apšvie- 
tos organizacijų atlaikė kon
ferenciją Horace Mann Audi
torium, Columbia universiteto 
įstaigoje ir priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad fe- 
deralė valdžia paskirtų $1,- 
000,000,000 (bilioną dolerių) 
apšviet o s reikalams. Re
zoliuciją įteikė Jungtinių 
Vdlstijų apšviestos komisionie- 
riui Dr. G.: F. Zook, kuris pat
sai dalyvavo konferencijoj ir 
nekaip jautėsi. Mokytojai įro
dė, kad šį rudenį 2,000 mo
kyklų nebuvo atidarytos del 
jų apgriuvimo ir stokos pini
gų. Jie iškėlė faktą, kad 2,- 
200,000 vaikų , neturi galimy
bės mokintis. Roosevelto val
džia skirįa didžiausias sumas 
pinigų karo'“ reikalams, buda- 
vojimui naujų karo laivų ir 
orlaivių, bet mažina išlaidas 
apšvietos tikslams.

Užpuolikai Nubausti nuo 5 • 
iki 20 Metų Kalėjimo

Praeitą pavasarį, balandžio 
mėnesį, gengsteriai, nusamdy
ti reakcinių unijų vadų, pada- 

užpuolimą ant Industrinės 
Adatos Darbininkų LĮpijos 
raštinės. Jie nužudė du ve,i-

Frank kėjus ir apie 30 sužeidė. Da- 
Barbara, bar buvo jie teisiami pas tei-

Atminkite, kad šiame kon
certe dalyvaus A. Mickunai- 
tė, V. Tamkiutė, L. Kavaliauš- 
kaįtė, A. Valatkiutė, 
Stankūnas. Luiga
Arthuro D’Amico, na ir pati d. sėją C/ F. Collins. Sam Cohen 
•vw i 1 • • 1 * 1 . A • Y1 1 . 1 ' * u . • j -4K. Menkeliuniutė. Aišku, kad 
Šis koncertas bus puikus vi
sais atžvilgiais; ,

! Kas Yra Knygų Paroda?
• ; 1 ! į. ' -T-------- '■) .1 1 I I Z

—-Girdėjau,- kad ( “Laisvės” 
svetainėje, pirmadienį, tai. yra, 
4 d.i gruodžio, bus knygų pa
roda, t bet kas: ji yrą, nežinau^ 
—tarė jaunas darbininkas.

—Taigi, njan.: ir. •. naujiena, 
žmonių demontracijos, paro
dos, ihums, NeW Yorko. gyven
tojams, nenaujiena, bet kaip 
knygos paroduoja, nežinau,— 

i atsakė, jo j o j draugas. ’ J *
žinoma, kad tai naujiena. 

Tą galėsite patirti]'tik pirma}- 
dienio vakare. Atminkite, 
kad šias prakalbas ir knygų 
parodą rengia ne kas kitas, 
kaip Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
1 kuopa, <O ši organizacija 
yra išleįdųd j, 35 knygas, šio
se prakalbose galėsite jas ma
tyti parodoje. Taigi ateikite 
lygiai 7 :30; vai', vakare.

ir Barney Saw nuteisti nuo 10 
iki 20 kalėjimo. Louis Katz, 
■Antony Benedeto ii- Harry 
Katz puteisti nuo ,, 5 iki 10 
riietų . kąlėjimo. • B». Levine ir 
Max Gol^teinp\kurie jau pirr 
miąu buvo ^teisiami už krimi- 
malystes, dar f tyrinėjami.-.

Kiek Kas Paliko Turto

Nelaimių Kiekis Auga
Spalių mėnesį, New Yorke, 

nelaimių kiekis padidėjo, pa
lyginus su tuom pat mėnesiu 
pereitų metų. Nelaimės lie
čiančios iki 16-kos metų vai
kus ir jaunimą paaugo ant 14 
nuošimčių. Suaugusių per tą 
mėnesį buvo sužeista per au
tomobilius 4,651, kas viršijo 
ant 217 pereitus metus.

Taupinių Įdėliai Sumažėjo

Bankierių Asociacija pas
kelbė, kad 1933 metais įdėlių, 
taupinių kiekis bankuose su
mažėjo. ant .11.8 nuoš., paly
ginus su 19’32 metais, o lygi
nant su 1930 metais ant 25 
nuošimčių.

S u p r a ntama, darbininkai 
neturi darbo, tai kurie dar 
kiek turėjo- susitaupinę, tai ir 
tuos išsiėmė iš bankų ir suval
gė. Kitur bankai užsidarė ir 
sunkiai surinktus taupinius 
nunešė.

Apiplėšė ir Sužeidė
Ketvirtadienio vakare, trys 

plėšikai užpuolė laikrodžių 
i krautuvę, 1,645 Madison Ave. 
i Jie iškraustė registerį ir sa- 

Pasiėmė 
$300 

kitais 
neuž- 
savi-

Įvininkui kišenius, 
apie $20.00 pinigais ir 
vertės laikrodėliais ir 
daiktais. Jiems to dar 
teko: išeidami peršovė
ninką ir dar vieną žmogų.

Moteris Atsiėmė Gyvastį
Nuo Washington tilto nušo

ko moteris ir užsimušė. Spė
jama, kad tai bus G. LaVigne. 
Jos kišeniuje rasta tik 80 cen
tų pinigų ir sekamas raštelis: 
“Ką^d loska. praneškite del 
James R'. Pitcher, 1860 Morris 
Ave., Bronx. Jis lai suteikia 
žinia del John La 'Vigne į 
Elizabeth, N. J.” Veikiausiai 
bus bedarbė, kuri nusprendė 
užbaigti vargingą gyveniYną.S. Brooks/ kuri mirė gegu

žio mėnesį, paliko $1,322,543 
turto pinigais ir namais.
'1 G. F. Walker, brolis buvu
sio New YprkO majoro James 
Walkerio palikę $22,309.

J. G. King, advokatas min
damas paliko pinigais ir na
mais $414,768, G. G. Moore, 
kuris buvo savininkas ginklų 
fabriko, paliko grynais pini
gais/$544,075. Tai ne perdi- 
džiausi turčiai. Jie priguli 
prie mažesniu akulų.

Bet ką palieka darbininkai 
mirdami^ kurie visą savo gy
venimą sunkiai dirb’a prakai
tuoja? Savo vaikučius dide
liame varge ir nėęlatekliuje.

IŠRANDA VOJWAI
PASIRANDAVOJA 4 šviesūs 

kambariai su elektra ir mau
dyne. Vieną mėnesį randa veltui.

• Randa $16-17. 462 Bushwick
Ave., Brooklyn, N. *Y.

MEDlKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo univerniteto 
klinikoj. ,

LIGOS: Odos, kraujo ir lytles*|]aptnimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway, ir. Oth Aveųue
"V" RAY ĮPasitarimal ir $QOO 

i egzaminavimas

10:30 A. M.—Jeanne Carroll, Songs; 
10:45—Gravelle Orch.
11:30—Italian Program 
12:00—Haring Orch.
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs 
4:30—Olman Orch.
5:00—Studio Party 
5:30—Dorothy Allyn, Soprano;

Ballad Singers Quartet 
6:00—Black Orch. 
6:15—Dinner Music 
6:30—Eckel Orch. 
6:45—Fallon Orch. 
7:45—Dance Orch 
9:00—Al Shayne, Baritone;

Orch. 
9:30—Leonard’s Minstrels 

10:30—Paula Lind, Songs 
10:45—Grant Orch. 
11:00—Radio Scandals 
11:30—Richardson Orch. 
11:45—Dance Orchestra 
12:00—Wintz Orch.

WEAF—660 Kc

10:00 A. M.—Breen and De
Songs 

10:15—Variety Musicale 
11:00—Alma Schirmer, Piano 
11:15—Vass Family, Songs 
11:30—Josef Stopak, Violin;

Honti, Piano^^ 
1:00 P. M.—KirkaBy^ Orch. 
4:30—Variety Musicale 
5:30—Three Scamps, Songs 
5:45—Arlene Jackson, Songs 
6:00—Cugat Orch. 
7:45—Mountaineers Music 
8:30—Antobal Orch. 
9:00'—Jack Pearl, Comedian 

10:00—.Rolfe Orch.; Men About
Town Trio; I^w White, Organ 

11:30—Hollywood on the Air 
12:00^—Wilson Orch.; Doric Quartet;

Mary Wood, Soprano; Tommy 
Harris, Songs; Cynthia, Blues 
Singer; Ryan and Roblette, Co
medy; Senator Fishface, Co
median

WOR—710 Kc
11:45 A. M.—Stanley Meehan, Tenor 
12:00—Literary Bouquets—Monica

Selwin-Tait 
12:55 P. M.—Bartlett Orch. 
1:00—'Musical Revue 
1:45—Freddy Farber and Edith

Handman, Songs 
2:15—Robert Crawford, Baritone 
2:45—Hitmakers Orch. 
4:15—Freudberg Orch.

4:45—Jimmie Brierly, Songs
5:00—Studio Program
7:30—Everett McCooey, Baritone 
9:30—Dance Orch.

10:00—Helene Daniels, Songs
10:15—Piano Duo
10:30—Organ Recital
11:00—Weather Report
11:02—Tre m ai ne Orch.
11:30-—Lane Orch.
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc

vai

Haring

Rose,

J osef

8:15 A. M.—Don Hali Trio
8:30—Lew White, Organ
9:00—Dance Orch.

10:00—Edward MacHugh, Songs 
10:15—String Ensemble 
10:45—Billie Buff, Songs 
11 :00—Southern Singers 
11:15—Spanish Idylls
12:15 P. M.~r-Mobile Moaners

Quartet
4:30—Gallicchio Orch.
6:00—Himber Orch.

’ 6:30—Mary Smail, Songs
' 7:00—John

8:30—Caro
Ludovic 
Qrch.

9:00—Variety Musicale 
11:00—.Barn Dance 
12:00—Childs Orch.
12:30 A. M.—Scotti Orch.

WNYC-810 Kc

Herrick, Songs 
Lamoureux, Soprano; 
Huot, Tenor; Concert

10:45 A. M.—Garden State Orch.
12:00—Fanny Monachino, Piano

WABC—860 Kc

10:30 A. M.—Variety Musicale
11:30—Studio Concert
12:00—Travers Orch.
1:00 P. M.—Knight Orch.
4:00—Raginsky Orch.
4:35—Dance Orch.
5:00—Duchin Orch.
5:4-5—Spanish Serenade
7:15—Jeannie Lang, Songs; Paul 

Small, Tenor; Denny Orch.
7:30—Jane Froman ana Charles

Carlile, Songs; Berrens Orch.
8:30—Simons Orch.; Dorothy Page, 

Songs
9:00—Philadelphia Orch., Leopold

Stokowski, Conductor
9:15—Modem Male Chorus

11:30—G ra y O rch.
12:00—Lyman Orch.
*12:30 A. M.—-Arnheim Orch.

1:00—Russell Orch.

JAUNUOLIU KONCERTAS IR BALIUS
. ... ............... ... . i - j ' I į ; V - j —r

•- fi t » f „ * . v’ H • » t i

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

/ Sėkmingas Moraliai ir Materialiai

Nedėlioj, 3 d. Gruodžio (December)
Iš Visos New Yorko Apielinkės Traukime Į

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

Prasidės 6 Valandą Vakare

Aido Chorus Girls’ Sextette

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

NEGRŲ JAZZ-BAND GRIEŠ ŠOKIAMS
* Bus ir “Popularity Contest”, tai naujas dalykas mū
sų parengime. Svarbu jaunimui čįa dalyvauti ir rei
kalinga suaugusiems.

įžanga 40c ypatai perkant iš anksto. 
Prie durų Įžanga 50c ypatai

PARDAVIMAI
PARSIDUODA puiki 2 šeimynų stu- 
ba ir 2 karam “garage”. Parduosi
me labai pigiai, nes einame į biznį ir 

reikalinga 
Road, arti 
N. Y. ’

pinigų. , 60—26—59th 
Collins Ave., Maspeth,

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimfai ir chronilkaa ryrq Ir 

moterq Ilyas kraujo ir odos
Padarau iityrimus kraujo ir itapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 101

New York. N. T.
Valandos Pritvinęs

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki * valandai vakare

Sekmadieniais nue 11 ryto iki 11 dieni
Telefonas Lackawanna 4-S18*
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