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Darbininkai Vi«y Saliy, 
Vienykitės! Jū3 «Nieko‘ 
Nepr a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išleimesite 

Pasavlj!

“Easton Express” (lapkričio 25 
d.). Randame penkių špaltų 
išilgai visą puslapį NRA Ko
miteto atsišaukimą. Kalbama 
apie darbininkų ir kapitalistų 
vienybę. Bėdavojama, kad 
“daugelyje pramonių radikalės I 
įtakos priverčia darbininkus, 
streikuoti.” Streikai esą visai j 
nereikalingas ir nepateisinamas 
daiktas po NRA mėlynojo aro 
sparnais.

Pagaliaus šaukiama: “Dąbar
ne laikas streikuoti! Komuniz- j°j paskelbtas karo stovis, 
mas ir kiti izmai darbininkų ei- Buržujų-socialistų koalici- 
lėse silpnina visą organizuotų nė valdžia pradėjo karą 

^darbininkų struktūrą.”
vietoj : “Sutrėkškite radikalą , 
taip, kaip kad sutrėkštumėte I 

kovokite
strei-
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Ispanijos Buržujai- 
Socialisfai vėl Kriu - 

šina Darbininkus
MADRID.—Visoj Ispani-

barškančią gyvatę C- 
prieš nepateisinamus 
kus...”

Buržuazija nervuojasi. NRA 
neveda iš krizio. Priešingai, 
krizį dar gilina. Komunizmas 
auga—turi augti. NRA ponai 
dreba prieš komunizmą. Ban
do užrėkti. Bando darbinin
kams galvas apsukti ir sukurs
tyti juos prieš 'komunizmą.

Bet visos pastangos veltui. 
Darbininkai streikuoja ne to
dėl, kad ^radikalai” (komunis
tai) juos priverčia. Jie strei
kuoja verčiami nepakeliamų są
lygų. Streikuoja už išgelbėji- 
mą^šavo gyvybės.

Kitoj prieš revoliucinius darbiniu- 
-;kus, kurie reikalauja nu

ginklavimo konservatorių ir 
monarchistų. Vietoj pildy
ti darbininkų reikalavimus 
ir kovoti prieš monarchis- 
tus-fašistus, valdžia slopina 
darbininkų judėjimą. Nu
slopinimas darbininkų judė
jimo plačiai atidarys duris 
fašizmui. Pereituose rinki
muose' konservatoriai lai
mėjo’ daugumą į seimą.

Socialistų Partijos biurokra
tai pradėjo svaidyti'laukan vi
sus partijos narius, kurie eina 
už bendrą frontą su komunis
tais. Tie draugai, išmesti iš par
tijos, arba pasitraukę iš jos ei
lių, ateina į Komunistų Parti
ją. Cleveland© biurokratai iš
metė keturis jaunus darbinin
kus iš Socialistų Partijos ir 
Jaunųjų Socialistų Lygos už tai, 
kad tie draugai dalyvavo bend
ro fronto priešfašistinėje de
monstracijoj !

Mes sveikiname tuos socia
listus darbininkus, kurie ateina 
j mūsų revoliucinę Partiją.

Mūsų Partijoj yra vietos vi
siems, kurie trokšta darbininkų 
laimėjimo ir kurie nori darbuo
tis del priartinimo tos laimėji
mo dienos.

Fašizmo banga užlieja Aust
riją. ' Socialistai nesudaro jo
kios atsparos, o jie su savim 
turi daugumą Austrijos darbi
ninkų. Ir šiandien socįalistų 
vadai mokina darbininkus ne- 
siruošti prie ginkluoto pasiprie
šinimo. Jie šliaužioja ant ke-. 
lių prieš Dollfussą, kuris atvi
rau veda derybas su hitlerinin
kais, kad. užleidus jiems i visą 
kraštą. z

Vokietijos istorija kartojasi 
prieš mūsų akis. Ant scenos 
matome besivystančią baisią 
tragediją del darbininkų. Doll- 
fuss lošia rolę Hindenburgo. Iš 
sykio neva priešinosi fašistams, 
dabar rengiasi užleist jiems vai-* 
džią.

Austrijos sostinė Viena yra 
socialdemokratų rankose. • Ga
lingos darbininkų organizacijos, 
su socialistais priešakyje, sto
vi rankas sudėję ir laukia aud
ros, kuri taip tikrai nušluos jas, 
kaip nusiavė Vokietijoj hitle-
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Teisėjas Callahan frnda į Mirties 
Nasrus Antrą Scottsboro

Valdžios liutfambi Prieštaraufe

Merginos Kalinės Pa
skelbė Alkio Streiką
BOSTON. — Jaunos ko

votojos draugės Bessie Lew
is, Lillian Katz ir Ella 
Brooks nuteistos 15 dienų 
kalėjiman už vadovavimą 
demonstracijai prieš balta
gvardiečius. Jos paskelbė 
trijų dienų alkio .streiką, 
kuomet iš jų.ątęiųė.tam tik* 
ras privilegijas, ėdrias su
teikia k-itoms kalinėms.

TDD Gavo 5,000 Nauju 
Nafiij

Tarptautinio Darbininkų 
Ordeno sekretorius drau
gas Max Bedacht raportuo
ja, kad-tos pašalpinės dar-4 
bininkų organizacijos naujų* 
narių gavimo vajus eina la
bai sėkmingai. Per pirmu
tines astuonias savaites 
gauta net penki tūkstančiai 
naujų narių. O dar penkias 
savąjtes vajus tęsis.

®abar iškeltas obalsis, 
kad reikia gauti po tūkstan
tį naujų narių kožną savai-

• Mūsų Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas palaiko 
draugiškus ryšius su Tarp
tautiniu Darbininkų Orde- 
nu. ,

Žemės Drebėjimas
SHANGHAI, Chinija. — 

Pranešama iš « Szechwan 
provincijos, kad gruodžio 1 
d. ten įvyko smarkus žemes 
drebėjimas/ Užmušta ke
turi šimtai žmonių ir pada
ryta medžiaginių nuostolių

rininkai. Nusivylę ir pasipikti- ^is milio>nus dolerių, 
nę kai kurie darbininkai meta ----- r------- Z
socialistus ir eina pas hitleri-1 BoikotllOS Vokietiją 
ninkus!* • ;, • .

Austrijos darbininkų klasės 
nelaimė tame, kad ji neturi tvir
tos Kom. Partijos. Tik maža 
dalis darbininkų pirmiau pa
matė socialistų vadų pardavys- 
tes ir susiglaudė po Komunistų 
Partijos vėliava. Milžiniška 
dauguma pasiliko ištikimais 
“socializmui”, kuris atidarė du
ris kruvinam fašizmui!

CHICAGO, III 
tetas
Žmogaus Teisių prieš Nd- 
cjzmą" pereitą sekmadienį 
sušaukė masinį susirinkimą., 
Dalyvavę apie 15,000 žmo
nių. Susirinkimas nutarė 
paskelbti boikotą Vokieti
jos produktams. ,. <.

’ t

L — “Komi-
Kovai už Gynimą

IMPERIALISTAI GINKLUOJASI. SUŠILĘ 
RENGIASI PRIE NAUJOS SKERDYNES

■ . i "■<—• •

nišką sumą k^ro reikalams, 
kokios- n niekados > pirmi&ū 
nebuvo > paskyręs. Tam tik
slui nutarta išleisti $289,r 
000,000.- . . .r v

PARYŽIUS. Valdžia 
nutarė tuoj aus pradėt bū
davot naują karinį laivą. 
Franci jos imperialistai • iš
kėlė obalsį: “Tai itiūsų at
sakymas Vokietijos' besi- 
ginklavimui.^

' POLICIJA PUOLĖ
STREIKIERIUS 1

• t

BALTIMORE, Md.—Pen
ki šimtai laivų lioduotojų 
pikietavo tavorinį laivą 
“Alabamiąh",- kuomet bošai' 
bandė'skebų pagelba iškelti 
tavonts. Policija > padarė 
užpuolimą ant* streikierių/ 
pavartodama buožes.

DECATUR, Ala. — Tei- Įsoną. Dar nežinoma, ar jis 
sėjas Callahan patVarkė, i jį leis perskaityti dabar, 
kad teismas prieš jaunuolį/‘ Be lo įdomug įvykisg._ 
Noms netun tęstis dgiau, Uame tfcį t;)i ka(, t,)]as 
kaip tris dienas Ta pati Į juodveidis p Rick 
bjauri vienpusiška P.roce-1 čkfi traukini0; kuria. 
■dura, kaip ir prieš jaunuo-, me aunuoIiai važi 
11 Heywood Pattersoną Be į h. liudijo 
lokių ceremonim ku klūks'. r T •,. . . , . . .. jaunuolius. Jam grūmojaklaninis teiseias braukia' r v. . , .. Mv .. . . . i nulmciavimas, bet ns ne-
šalin visus apsigynimo .pro-1 . nūdiio kad iis
. . v • — —• •! 1 i 11 1 k! t / • t J L O 1 1 l I v l J | * J • CA '.I I X otestus. Dziure susideda 1i .v . . .v. p imate, kaip Price ir Bates,vien tik is baltveidziu—-far-: .v.. .. ; . . . • , ,. .. ... . ■ išlipę is traukimo, lakstėmenu ir biznierių, kuriui . . , .. . . ,■ / . . . ;’ . 1 palei traukini ir bandė pa-net kaulai permirkyti nea- , Tuo (;n prįce Hq_
pykanta prieš negrus. kad jšHpns trduki.

* • . ■ • Darbininkų (^.o -jnaį a])a]p() jr sudribo.
Apsigynimas jau' aplaike! '
liudijimą Ruby Bates,- kurį i Valstybė pasistatė prieš 
jinai padarė gulėdama ligo- j Norris liudytoją, kuris būk 
ninėj New Yorke ir kuris:matęs Price apalpusią. Bet 
išteisina jaunuolius. Bates ! prispirtas prie sienos tas 
parodo, kad ištvirkėlė Price liudininkas pripažino, kad 
bjauriai meluoja prieš jau- jis mates “apalpusią" Price 
nuolius ir kad jaunuoliai jo< už 520 pėdų nuo tos vietos, 
kio užįjuolimo ant jų dvie- į kur Price sakėsi apalpusi, 
jų nedarė. Šito Bates liū- Vadinasi, melagiai nebuvo 
dijimo teisėjas nedaleido išanksto susitarę apie vie- 
laike teismo prieš Patter- • tą.

.WASHINGTON. — Savo 
raporte^ .prezidentui Roęse- 
veltui karo laivyno sekreto
rius Swanson dar sykį šau
kia* -bucląvoti didesnį laivy
ną, reikalauja, naujų laivų 
statymui daugiau pinigų., 
Be to, priduria, kąd Ameri
ką- turi pralenkti visas ' ki
tas šalis su savo laivynu.

TOKYO.-L-Japonijoš kabi
netas paskyrė tokią milži- 
--------------------------- ----------

Siaurina Medvilnės Audimo Pramonę; Mes _ _ _ _
Tūkstančius Darbininku Laukan iŠ Darbo poracija, kuri iki šiol Išlei-j st. Paul Island, Alaska—Gautas pranešimas, kad So- . xunoiunviuo V'UUIIUIULU ( -do $3,543,913,394. tamsio -------„si

^mojimu bus išmesta iš dar- sakg>. kad P^ama biznus , į ledus ir užtvertas. 

■ ..............■■■■■■■?■ ..................... ■ ■■■

PAČIOS VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ VISUR

Jau Išleido Kiliomis, bet 
Gerovės Nesimato

WASHINGTON. — Dar 
1932 metais buvo įsteigta 
Atstatymų Finansinė Kor-1 ■

Washington.—Buvusio vice-prezidento Dawes kontro
liuojamas Chicagos Centrą! Republic bankas neatmoka 
valdžiai $80,000,000 paskoloj.

Roma— Pasibaigė pasitarimas su Italijos valdžia ir 
draugas Litvinovas grįžta į Sovietų Sąjunga.

Oak Harbor, Ohio.—Tiltas skersai upelį įlūžo važiuo
jant grupei žmonių automobiliuje. Du jaunuoliai už
mušti, o trys sužeisti.

Cincinnati, O.— Čionai automobilius apsivertė ir žu
vo penki žmonės. Visi buvo vienos šeimynos.

• ♦
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WASHINGTON. — Med
vilnės Audimo Pramonės 
kapitalistai pranešė val
džiai, kad jie sumažina ga
mybą ant -25 nuoš. Roose- 
velto valdžios NRA admini
stratorius Johnson pilniau
sia užgyrė šitą planą. O 
tas reiška, kad, vienu užsi-

■ i

bo tūkstančiai audėjų,^ arba 
bus jiems nukapotos algos, 
duodant mažiau valandų iš
dirbti. j '

Šis procesas neapsistos su 
medvilnės {irąmoner Siau- 
rinimas gamybos eis kitose 
pramonėse.

RenegatŲ Rolė Reiclistago Gaisro Teisine?
'LEIPZIG, Vokietiją.1, —,begėdiškai giria chuliganus^ 

Jau kelinta diena atgabenk-1 kurie St. Louise, užpuolė 
I U ).l i ’ J. ii I ).."t l' , ......musų susirinkimą ir sumu

šę pirmininką . ir kalbėtoją* 
Jeigu čionai būtų kruvina' 
hitlerinė diktatūra, tie gaL 
valai jai tarnautų, kaip tar
nauja Vokietijos saujalę re
negatų, kurie tapo išgrūsti 
laukan bei pabėgo iš komu
nistų eilių. -

mi ir' statomi prieš komuhi- . ..", i’i > ■■*■]/ ? ■; '■ f ) . z ' i :
stuš liudyti renegatai,, pa
bėgę įs komunistinio judė
jimo. Jais bandoma įrody
ti, būk Komunistų Partija 
rengę ginkluotą sukilimą. 
Bet draugas Torgler paro
dė, kad, tie . sutvėrimai tik 
■tiek parodo, kad komunis
tai stengėsi save ąpgihti 
nuo ginkluotų fašistų. ,

Bjauri renegatų rolė, čio
nai,1 Amerikoje,- Lovestonas 
susivienijo su Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiais 
prieš i komunistus < ir prieš, 
revoliucines unijas. Lietu
viškas Prūseika atvijai ir

LAIMĖJO JAUNUOLIUI 
NAUJĄ TEISMĄ

i PORTSMOUTH, Va. — 
Tarptautinis D a r b i n inkų 
Apsigynimas! iškovojo nau-^ 
ją teismą juodveidžiui. jau
nuoliui John Askew. ' Jis

I * HUl A0K111U, niurna. K^CXVIVCXM — V.
do $3,543,913,394. Valdžia; vietų Sąjungos ledlaužys “čeliuskin” vėl tapė pagautas 

xxexxx ^xxvx^xxx^ ^xxxyxxvxx, | t xx VZ.XXV,

dol. į kapitalistų kišenius, ---------~
sugrąžins gerovę del visu. 1 ... - v ....... . , ,
Bet tos gerovės dar niekur pasiulymą at.sauktl P^ohihcijos įstatymą uet tos geioves dar niekui • vaistiqa. pasisake už prohibicnos palaikymą, 
nesimato, o valdžia jau su
šėrė kapitalistams, virš pus
ketvirto biliono doleriu.

Suareštavo du Žmones, bet 
Linco Vadai Laisvi

• J1 ’v » i t .-I X * • . X- A —--- r ., į ?
ST. JOSEPH,iio.^Visą- 

nfe miestelyje žinomi vaęląi 
gajijįoč,; ,kųri ųųįinčiayo ne
grą jaunuolį Lloyd Warner. 
Bet policija jų neareštuoja, 
“nerandi". Tuo ’tarpu su
imta du žmonės’; ■ kurie tik 
“nužiūrimi". K ( : ; ’L

NEW YORK. — “Ameri
can Bankers Journal" pra
neša, kad šiemet, Aineriko- 

. je depozitai taupymo ban
kuose mažesni ant dviejų 
milionų dolerių. Tas. paro
do sumažėjimą įplaukų dar
bininkų ir, smulkiosios' bur
žuazijos. '

nuteista^ 30 met. kalėjimam 
Primetamą . ž m o gžudystė, 
bet jokių' įrodymų nėra, i

Columbia, S. G.—Valstijos specialė konvencija atmetė 
.. ..... Tai pirma 

valstija pasisakė už prohibicijos palaikymą.'

Spokane, Wash.— Great' Northern traukinys užbėgo 
ant skąlų. nukritusiu ant geležinkelič nuo kalno. Ke
turi dafbininkai užmušti.

Hilo, Hawaii.—Iš Mauna Loa vulkano gerklės veržia
si lava didele sriove, užliedama visą apielinkę. Žmonės 
bėga nuo pavojaus gyvybei. x ■

London.—Anglijos kabinetas laiko speciali susirinkimą 
svarstymui; ^įrijūs j įrųrpojitno atsiskirti nuo imperijos*

Pawtucket, įR. I.-4-Audėjai atmetė Federacijos vadų 
ir bošų Sudarytą planą. Darbinihkai rengiasi įdtovą.

Vatikano Miestas.—Popiežius, ragina merginas saugo
tis zpiktos pagundos, o darbininkams liepia kantriai nešti 
kriįio naštą.

j L f t • ,

.• i n . -į i * J 7 ’ "...... * " -•1

Audra Padarė daug Nuos- Iš Oro Bombardavo Miestus,
i t * , » . II.

toliy Juodojoj Jūroj ; Sėjo Ugnį ir Mirti
ISTANBUL,' 'Turkija. — < HONGKONG, Chinija.— 

Juodose jūrose siautė .'baisi; Ant keturių. Fukien provin- 
audra. Vien Turkijos prie-1 cijos miestų atlėkė Nan- 
plaukai Samsun padaryta; kingo valdžios orlaiviai ir 
už^ $225,000 nuostolių: žu- į pradėjo ‘mėtyt bombas. Už- 
vo keli laivai. Jų tarpe nu-j^ušta dvidešimts žmonių 
skendo ir Sovietu Sąjungos B’ padaryta labai daug me- 
tankeris “Gelipdžik" su 13 džiaginių nuostolių. ,
jūreivių, o kiti tdpo išgel 
bėti. >

t ♦

■ Sėjo Ugnį ir Mirti

į HONGKONG, Chinija.

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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Anand, Indija. — Mahat-^ 
ma Gandhi žmona pasodin
ta į kalėjimą. Kaltinama 
organizavime “ramaus sa
botažo.”

niau, kad jis tai daro pado- 
o jis, mat, 

laikrodėlį ištraukė...

Rami Sąžinė
Prusėika—Ponas Kisleva, 
kaip dabar jaučiatės?
Kisleva—Labai gerai, la

bai gerai, ponas Leonai...
Darbininkas (perkerta)—

O kaip bus su mano Šerais?
Kisleva—Tamsta būk ra

mus, tai vis del tėvynės.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
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šį rašinėlį—įspūdžius — pa
rašė draugas, nesenai pribu
vęs iš‘ Lietuvos kalėjimo į

■ Sovietų Sąjungą, vienas iš 
- išmainytųjų ant kunigų re

voliucionierių. Mes pakvie
tėme jį būti nuolatiniu ben

dradarbiu mūsų dienraščio.—
Red.

raudona šven- 
Ji raudona ne 
turiniu.”

' J. Kubas.
> H • I < ( ■ ''• I
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Pirmaeiliai Raudonojoj Lentoj
Iki pereitam* šeštadieniui mūsų vaji- 

ninkų: pirmose eilėse turėjome sekamą 
, paveikslą: ; .

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa.............. 44
M. JDobinjs, Newark, N. J. .,,.,.............31.
ALt)LD 11 Kp., Worcester, Mass.........28
G. Krance, I. Katilis, Bridgewater, Mass. 27
D. Krūtis, Elizabeth, N. J....................... 27 •
P. Bokas, Waterbury, Conn................. :. .26
M. Burauskienė, Waterbury, Conn.. .... .23
H. Žukienė, Binghamton, N. Y..................22
P. X Martinkus, Bellevue, Pa................ 18
G. ;Shimaitis, Montello, Mass................ 17

- M. Skučas, Newark, N. J........................... 16
O. CJrinienė, Binghamton, N. Y..,...........16
P. Greiviškis, Hudson, Mass..................... 16

Šitie asmenys yra gavę po daugiau, ne
gu pb 15-ką prenumeratorių. Spren
džiant su lyg lietuviais apgyventomis ko
lonijomis, šis paveikslas parodo, kad yra 
draugų, gerai dirbančių. Paimkit pavyz
džiui .Newarką, Bridgewaterj, Waterbu- 
rį, Elizabethą, Binghamtoną arba mažy
tį Hudsoną. Tuojau matysite, kad čia 
draugai veikė, puikiai veikė!

DaHar padarykite palyginimą Šitų mie
stų sų kai kuriais kitais; Štai Bingham- 

- tonas ir Rochesteris. Pastarasis turi vi
sas galimybes susilyginti su Birighamto- 
nu, įiet nesusilyginęs. Arba paimkit 
Woręesterį su So. Bostonu, arba Newar- 
ką su Philadelphia, arba BaltimoVę su 

_  Elizabethu, arba Wilke^B^^res ąpielių- 
kę su Shenandoahrio 'aplelinke'

Kodėl tokia nelygybė, draugai ir drau
gės?' Visų pirmiausiai todėl, kad ten, 
kur įgavome daugiau prenumeratorių, 
randasi pasišventę veikėjai, gerai dirbą 
ir moką prieiti prie žmonių su mūsų lai
kraščiu. Tiesa, surasime vietų, kur. 
draugai, kad ir prie geriausių norų, šia
me vajuj negalėjo daug pasidarbuoti. 
Pav. d. Šimaitis, Montello, Mass. Jis bu- 
vcuįveltas į streiką ir daug Montello lie- 

į tuvių darbininkų buvo įtraukta į tą 
į streiką. Bet didžiumoj suminėtų didelių 

 

lietuvių kolonijų nebuvo streiį$/ arba- 

 

ne taip plačiai lietuvius darbhfinkus ap-

- imančių streikų, tačiaus mūsų vajus ten 
vistiek prastas.

“Laisvės” vajus pratęstas, draugai. 
Duota laiko išsijudinti dar ir tom koloni
jom, 'kurios nėra išsijudinę. Todėl jūsų 
ir mtjsų visų pareiga sukrusti. Dėkim 
pastdhgų nueiti į darbininkų stubas. Pa
kalbinkime juos. Svarbu išrinkti prenu-^ 
meratas iš tų, kuriems jos pasibaigė.

Šiemet, beje, permažas skaičius mūsų 
skaitįytojų gavo po vieną arba po du nau
ju skaitytoju. Pačioj vajaus pradžioj sa
kėme; lai kiekvienas mūsų skaitytojas 
gauna po vieną naują prenumeratorių, 
tai itį būtų atsiektas milžiniškas darbas./.

M < "F
Draugai skaitytojai! Kurie dar nesa

te šį prašymą išųildę, padarykite tai. 
Pabandykite užrašyti “Laisvę” savo kai
mynui, savo .draugui, savo pažįstamui. 
Tuo būdu jūs ne tiktai sustiprinsite dien
raštį;; bet podraug paskleisite apšvietos; 
padešitė išnaudojamiem darbininkam su
siprasti klasiniai ir patrauksite juos į re
voliucinio proletariato eiles!

jusią padavė buvęs jos mankgerijs Ūudhikąs! 
ir darbininkai Baniulis ir Bukšnaitis spalio 
•30 d. Direktoriai ai’ valdyba turėjo paro
dyti priežastį kodėl bendrovę nelikvidųoti 
lapkričio 10, 1Q vai. ryte. Valdyba tų žings
nių nedare, bet leido paskelbti bankrutiju
siu, del-totir paskelbta.

Lapkričio 4 d. Federalis Teismas auto? 
rizavo receiverį, duoti darbininkams leidi
mą darbininkams mėnesiui laiko dar išleis
ki “Vienybę”. Apie tą laiką t. y. apie gruo-r 
džio 4 ar 5 d. numatomas pirmasis kredi
torių susirinkimas. Susirinkusieji kredito
riai, neabejojamai, pareikalaus “Vienybę” 
galutinai uždaryti ir viską kas galima, ir 
“Vienybės” vardą, iš varžytinių parduoti.

■ Lapkričio 26 d. valaitiniai šėrininkai 
turėjo savo susirinkimą, kuriame priėmė 
rezoliuciją, pasmerkiančią Strumskį ir 
pasižadančią leisti savo gazietą. Dalis 
rezoliucijos skambia:

Pripažinti “Vienybės” j prezidentą p. X. 
Strum'skį ir jam pritarusius direktorius 
moraliai atsakomingai^ už “Vienybės” Spau
dos Bendrovės likvidavimą,. ir už šėrinin- 
kams padarytus nuostolius, jei daviniai pa
teisintų, patraukti legalėn atsakomybėn.

Suorganizuoti naują Bendrovę, tikslu iš 
referee atpirkti “Vienybės” vardą, ir neleis
ti sustoti ėjusio seniausio lietuvių laikraš
čio pasauly, o jį leist naujai B-vei. Jei są
lygos būtų neprielankios ar neprieinamos, 
tada išleist kitą tautinės įdėjos laikraštį, 
kurs pavaduotų buvusią tautinę “Vienybę.”
Taigi tarpe lietuviškų fašistų ergeliai 

ir “faitai” ažuot užbaigti plečiasi ir ašt
rėja. Kadangi Strumskį palaiko SLA 
centro ponai, tai jam lengviau. Bet va- 
laitinius, sakoma, labiau remią stambūs, 
biznieriai, fašistinio nusistatymo.

Į bankrutuojančią “Vienybės” bendro
vę, be abejojimo, buvo sukišę savo dole
rių nemažas skaičius ir darbininkų, pri
gautų fašistų. Dabar jie gailisi, krem
tasi pirštus. Daugelis jų visiškai atsi
metė nuo fašistų. Kiti tai padarys. Ap
skritai, labai mažai fabrikų darbininkų 

, tedalyvauja šitose rietynėse, nes jų ma
žai fašistai turi. į Ši kova, tai ponijos ko
va del trūnijančio lavono.,

. Jei dar randasi darbininkų, kurie kaip 
f nors yra įvelti šitose niautynėse, tai. mūr i 

sų pareiga juos patraukti į komunistų 
pusę. Nereikia vieflo dalyko pamiršti: 
abiejų frakcijų fašistai yra komunistų 
priešai. Kuomet eina kovos prieš komu
nistus klausimas, tai tiek fašistai, tiek 
klerikalai, tiek socialistai, tiek prūseiki- 
niąi pilniausiai susitaiko.

Grigaičiui Patinka
“Naujienų” redaktoriui patinka Tys- 

liavos “atsakymas” Kapsukui, būk jis pi
nigų “savo‘ kelionėms jisai paprastai pa
siimąs iš savo kišeniaus.” Nusigyvenęs 
Chicagos menševikų lyderis džiūgauja, 
kad, gircliy “poetas Tysliava ne tik atrėmė 
Kapsuko insinuacijas, bet ir jį išjuokė.”

Ras skaitė “Laisvėje” straipsnį apie 
Tysliavos atsakymus, labai gerai matė,

• jog tai ne tiesa, ką čia Grigaitis plepa. 
Tysliava savo atsakymu 'pasirodė esąs 
arba pusgalviu arba negalinčiu paslėpti 
savo pilsudskinių žygių, kuriuos jis darė, 
“tautos'labui.”

Kad “Naujienos” visuomet užtarė ir 
užtars Tysliavą ir išstos prieš Kapsuką

1 arba kurį kitą komunistą—natūralu. Bet, 
klausimas .tuo neišsiriša. , ' ' ''

Fašistų Pastogėj
Nipvynės Brooklyno fašistų pastogė

je dar tebesitęsia. Pasak tūlo fašistinio 
lapelio pranešimo, visas dalykas, sėmus 
jį trumpai, dabar išrodo sekamai:

z Federalis teismas “Vienybės” bendrovę 
paskelbė bankrūtijusia lapkričio 16, 1938
m. Prašymą paskelbti bendrovę bankruti-

Bolševikų partija—visų mūsų pergalių 
organizatorius. Tvirtai ir prityrusiai d. 
Stalinui vadovaujant, baigdama sumuš
ti priešingų klasių liekanas ir jų $agel- 
bininkus dešiniuosius 'ir “kaitiųosiriš” 
oportunistus, mūsų partija pergalinči'ąi . 
riša beklasinės socialistines/visuomenės 
įkūrimo uždavinį.

Infperialistiniai karo kurstytojai su 
piktumu ir neapykanta žiūri į didžiosios 
socialistinės šalies pašisekimus. Jie at
virai ruošia naujas antisovietines provo
kacijas. Tolimieji Rytai yra pavojin
giausiu naujo karo ir antisovietihės in
tervencijos židiniu. j

Štai kodėl proletarinė valstybė nesu-1 
silpnina savo budrumo ir dar labiati stip
rina sovietų šalies apsigynimo jėgas. Tai 
tokiose vidaus ir tarptautinėse apystovo- 
se SSRS ir .viso pasaulio proletariatas 
sutinka 16 Spalio revoliucijos sukaktu
ves.—“R. Artojas”/

Maskva raudona, 
tės, gatvės, žymesni 

v—švenčių metu raudonuo
ja. Plakatai, vėliavos, obal- 
siaų įvairių statybų projek
tai, gamybos projektai elek
tros apšviesti žėri. Spindu
liuoja raudonai: “Šiandien 
Maskva Švenčia.” Ne vien 
Maskva, o visam pasaulyje 
darbininkai mini XVI-tas 
Lapkričio Revoliucijos su
kaktuvėm.

Aš, 20 d. spalių' patekęs 
Maskvon iš fašistinės Lietu
vos kalėjimo gyvenu nau
jais, sujudinančiais įspū
džiais.

Devinta valanda hyto, aš 
jau Raudonoje Aikštėje: ji 
taip pat raudona. Namai, > 
apsupą Raucįpnąją Aikštę,- 
papuošti’ įvairiais obalsiais. 
9.45 valanda ryto. Tuka- 
čevskis apjoja Raudonosios 
Armijos dalis, sveikinda
mas. Jam apjojus, pasigirs
ta masinis orkestro “Inter
nacionalas” ir ūpą sukelian
tis šauksmas “Ura!”

Po to Kalininas kalba ir 
po penkių minučių seka 
Kremliaus saliutas iš ka-» 
nuolių. ’ Kanuolės kriokia, 
dunda, kriokia kanuolių ai- 
;4ąi, ritasi per miestą, išlėng- 
vo supasi žemė, o aikštėje 

šauksmai “Ura!”
Pusė vienuoliktos, prasi

deda masinė paroda. Lygio-,, 
mis giltomis, drausmingai 

’koja kojon praeina įvairių 
dalių karo mokyklos. Tokio
je tvarkoje pražygiuoja ir 
moterų kps Aš būčiau jų ir 
nepastebėjęs, kad ne kai
myno akyli akis, mat jos 
taip neišskiriamos nuo vy
rų raudonarmiečių!

Eina lygios glitos raudon
armiečių su atkištais šau
tuvais pirmyn. Užmauti 
durtuvai ant šautuvų veria 
orą. Slenka durtuvų siena. 
Žiūrovai darbininkai ploja 
delnais ir šaukia “Ura!”

Išgirstu žodžius iš žiūro
vų: Mūsų armija! Mūsų 
raudonoji... Mes. mes...

t Pasigirdo sūeįliuoti dar
bininkai. Pastarieji' savo 
drausme, tvarkinga žygiuo
tą neišskiriami nuo raudon
armiečių, tik jų uniforma 
išskiria, juos: jie civiliai ap
sirengę.

, , / Kavalerijos orkestrai grd- 
, j ant, aikštę užplūsta arti
lerija. Iš karto lengvoji ar
tilerija, po jos—vidutinė,' 
galop' atidunda aikšte sun
kiosios batarėjos.

ii
Pradunda bombasvaidžiai 

įvairaus kalibro, atslenka 
kulkasvaidžiai, vėl .artileri
ja, vėl bombrisvaidžiai.

Sunkioji ^artilerija trata 
aikštės akmenimis. Po jos 
—risčia prajoja aikštę rai
teliai. Po raitelių pasirodo

• kulkasvaidžiai “T a č a nki’^, 
įtaisyti ant vežimėlių ir ar
kliais vežami, o sako, kad 
šie kulkas^aidžiai bilfečių 

karo pagimdyti ir* kad kitų

šalių armijos neturi šių kul- 
kasvaidžių.

Aplodišmentai žiūrovų 
darbininkų eilėse. Atzvim
bia motorų ūžesys, šarvuo
tos kuopos užplūsta aikštę, 
tai mechanizuotos armijos 
dalys paroduoja. Šarvuoti 
auto slenka aikšte: maži, di
desni, vidutinio didumo ir 
visai dideli. Jie slenka aik
šte vienas po kito, tvarkin
gai po'8, po 6," po '5 eilėje, 
gretintais pėrvažiuO j a aikš
tę. Vieni drūtai ginkluoti' 
kulkasvaidžiais, kiti — ka- 
nuolėmis. Slankioja aikšte 
motorizuoti pėstininkai.

Po šarvuotų auto, tankai 
užplūsta aikštę. Vidutiniai 
tankai, maži, upiniai tankai, 
vėl šarvuoti auto, vėl tan
kai, kanuolės traktorių ve
žamos slenka aikšte.

Štai mažų tankų paroda, 
dūzgia, ūžia per aikštę. Ga
le—sunkūs tankai su 4 ir 6 
bokštais , tai slenkantieji 
fortai. Brone-tankai labai 

h sunkūs užbaigia tankų pa
rodą. Tankai ūžia, jie kal
ba sava kalba, Jie sako:

Saugokis, pūvantis pasau
li! Nebandykite briautis į 
SSSR! } -

Kriokimas, ūžimas, tankų 
galo nematyt.

Žiūrovai pasakoja, kad 
didieji sunkūs tankai ir upi
niai tankai pirpią kartą pa
sirodė Maskvoje. Tai vis 
.nauji. Sovietų technikos lai
mėjimai. Pirmas penkme
tis daug davė Sovietų Są-< 
jungos.apsaugai! , ; '

III
Po tankų pasirodė zeni

tinės dalys: auto, šarvuoti 
kulkasvaidžiais, lengvosios 
batarėjos. Naujausias, ze
nitinių kulkasvaidžių tipas 
—tai keturi kulkasvaidžiai 
kartu įtaisyti ant auto, ir 
jie šaudo kartu automatiš
kai. Pradunda zenitinės 
kanuolės automobilių veža
mos—jų—pilna aikštė. Po. 
kanuolių pravažiuoja pro
žektoriai metro ir daugiau 
diametre. Garsų gaudyto
jai 'ir kitos zenitinės dalys. 
Pradunda sunkioji artileri
ja—traktorių vežamos ka
nuolės.

( Pagaliaus, praūžia, pra
dunda sunkieji Čeliabinsko 
traktoriai. Jie vaizduoja 
naują spėką, antro penkme
čio pradžią. Tie traktoriai 
užbaigia karo dalių parodą.

Aš darau išvadą iš to, ką 
mačiau. Pirmas penkmetis 
davė motorą, traktorius, 
auto ne vien žemės ūkiui. 
Motoras taikomas ir SSSR 
apsigynimui. •' Jis vis labiau 
pritaikoriias R a u d on a jai 
Armijai. Plienas tvirtesnis 
už kaulus, o plienas sude
rintas su benzįnu ir žmo
gaus valdomas įgauna bega
linę jefeą ir mechanizuotą 
gyvybę. ' Smagu matyti mo
dernišką, nenugalimą dar
bininkų armiją.

Pagaliaus užplūsta, užlie
ja 'aikštę ■ fabrikų žmonių 
masė. Oras rudeniškas, 
vėsus, persisunkęs drėgnu
mu. Tartum rudeniškas vė
sus oras suvarė masę į Rau
donąją Aikštę.

Masė plaukia ir plaukia. 
Taip, ji plaukia. Virš jos 
galvų—jūra plakatų, revo-

liucijos obalsių, statybos 
progrąmos. Visa tai juda, 
slenka. Retkarčiais tai šen, 
tai ten pasirodo įvairios ka
rikatūros. Su plaukiančia 
mase kartu plaukia ir rau
donarmiečiai, įsimaišę į de
monstruojančių darbininkų 
masę. Masė linksma: ji dai
nuoja, vietomis šoka, ‘ir.vėl 
ploja, tai šaukia “Ura!” 
Masė, muzika, dainos.

Kai kur virš ‘dėnipnstruo- 
j ančių kolonų slenka obal- 
siai:

Tegyvuoja. P a s a u 1 i n is 
Spalis! : , '

Sveikinimai Stalinui —
Sovietų Sąjungos vairuoto- ponas teisėjau, bet aš ma- 
jui!

Vietomis plauk iančioje riais tikslais, 
minioje pasirodo tautiniuo
se rūbuose apsirengę de
monstrantai.

\ 

IV %
Net akys įraudo bežiūrint 

į gyvą, plaukiančią ,masę 
žmonių, obalsių, plakatų, 
vietomis plakate įrašyta:

—Rot Front!
Mes čia, Sovietų Sąjun

goje, galime pamatyti dar
bininkų šventę. O ji ir iš
didi ir papuošta. Šią de
monstraciją išdidžiai puošia 
vėliavos, plakatai, obalsiai. 
Ji papuošta savo sudėčia, 
mase, to£ masės nuoširdu
mu. Atrodo, kad visa ma
sė jums šypsosi, sakydama: 
matot, kaip mes švenčiam. 
Mes tAi fabrikas parodų^ ir 
darbų, žmonių masė. Ši 
masė įsiliejo į Maskvos gal
vą, ji šyenčia, ji-^avę }ūpu, 
paprastumu užkrečia ir ki-i 
tus.

Masė

Teisėjas į panelę:—Sakai, 
šitas žmogus pavogė tavo 
laikrodėlį,—kur buvo tams
tos laikrodėlis?

Panelė: Jis kabojo ant 
mano krūtinės net po marš
kiniais.

Teisėjas: Ar tamsta ; gi 
negalėjai pajusti, kuomet 
jis ranką užkišo net po 
marškiniais? * -.i h

Panelė: Jutau, tai jutau,

Grigaitis (valgydamas su 
Bagočium)—Pneteliuk, ką 
mes darytume, jeigu užval
dytume S.L.A. organizaci
jos iždą?

Fortūnatas — Senas ir- 
kvailas, mes tada nieko ne
dirbtume, nes ir taip gerai 
galėtume gyventi.

Reikalingas Daktaras
Laike farmerių suvažia

vimo, kada kalbėjo socialis
tų atstovas įeina sargas ir 
klausia:—Kam reikalingas 
daktaras ?

Svetainėje tyla.
Sargas — Klausiu, kam 

yra reikalingas daktaras?
Delegatas—Socialistų Par-

trečios 
aikštę, 
d e m o n s t r a ciją, slinkau, 
plaukiau su mase Maskvos 
gatvėmis.

Draugai pasakojo, kurie 
prademonstravo aikštę 4 
valandą ir 15 minučių, kad 
dar vis demonstrantų galo 
nesimatė. Kur buvo galas? 
Šias 16-tas Lapkričio Revo
liucijos sukaktuves per Rau
donąją Aikštę prademonst
ravo virš dviejų milionų.

Vakare vaikščiojau Mas
kvos gatvėmis. Prie stato
mo vienuolikos augštų na
mo “Grand Hotel” Lenino 
ir Stalino paveikslai 35 me
trų augščio raudoname 
vaizde. Per visą 
obalsis:

“Maskva 
čių metu, 
spalvoje, o

Atrado Kaltą
Daktaras — Tamsta sa

kai, kad jūsų žmona nemie
ga, ir ant ko ji skundžiasi?

Vyrąs—Pirmiausiai ant 
manęs.

Kiti Laikai
Tėvas (atsivedęs berniu

ką pirmu kartu į bažnyčią 
namą rojo paveikslus ir aiškina) 

—Tai kančios dievo, tai 
motina dievo, tai šventas 
Jurgis...

Vaikas (pamatęs atei
nantį kunigą)—O tas kas’ 
per žvėris?

Tėvas (žiūrėdamas į sma
ką)—Tai tokis baisus sma
kas, kuris visus galėtų

Auksas Eina Brangyn, 
0 Popierinis Doleris Pigyn ;

WASHINGTON. — Vai- 
džia vėl pakėlė aukso kai
ną 8 centais. Dabar už auk- žmonės, bėkite"laukan, 
so unciją moka $34.01. Tas 
reiškia, kad popierinis dole
ris vėl atpigintas, dolerio 
infliacija padidinta, produk
tų kairios pakeltos, dąrbi- 
ninkų būklė pasunkinta. 

I »

Prisipažino
Ligonis—Daktare, ar 

ko jums kada padaryti klai
dą jūsų praktikos darbe?

Daktaras — Taip, vieną 
kartą turtingą pilietį išgy- 
džiau po antro atsilanky
mo.
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IŠPARDAVIMAS
ro-

Neapdarytos 20 centų.

Miesto Triukšmas ir Kova su Juo

ž

interesingas

čia

h

Trečias Puslapi!

Tai atsimi- 
patraukianti

suskaito, kiek milionų Šovie-

“LAISVES’ KNYGŲ

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
ineningai ir interesingai piešia varga ir visą eile kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

viena 
suži- 
kuni-

Dienraštis “Laisve” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nupiginimu. < Daugelio knygų nedaug tu- 

f rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai j pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 ^centai.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo 
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 
35 .centai. Dabar tik 15 centų.

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJA.
Knygoje, atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema 
darbinipkams. 
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

tie, 
ant

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y

ANARCHIZMAS IR ,SOCrALIZMAS._ Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykiu. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

VALSTYBĖ 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką* reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. T' 
ma| tarpe buržuazinės ir proletarinėm vąlstybės. 
tai—pamatinis mokslas. " • • 
nimui sunkesnių žodžių, 
buvo 75c. Dabar 40 centų.

IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavadūojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su ‘ 
šeimyna,! bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė, sistema toliau ne
atsako žrrtonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap- 

( darytos 60 centų. Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

Antradį i Gruodžio 5, 1933 ,

Moksliniai Raštai
'MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, yįenas iš komunizino tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

Parašė A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais.

...j...........    ir kodėl ji neatsako
Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai

Kokis yra skirtu- 
. Lenino raš- 

Prie knygos yra' ir žodynėlis paaiški- 
Turi 190 puslapių. Kaina apdarytos 

Neapdarytos 25 centai.

i R

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

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

8701 JOS CAMPA U A VE., DETROIT, MICH.

Visoms Darbininkų Organizacijoms
' ’ ——' \ / K J 4

Jungkim Spėkas Gynimui McCall bilių, kuris uždrau
džia teikti pašalpą nepilie- 
čiams; bet kadangi buvo 
masinis protestas, jis nepa
tapo įstatymu.

Turint tuos patyrimus, 
v Įmes esame persitikrinę, kad

gai vėl bus svarstomi su- masinis protestas ne tik ga- 
manymai, atkreipti prieš .Ii atmušti tas naujas ata- 
ateivius; bile įstatymai, at- kas, bet gali sunaikinti vi- 
kreipti prieš ateivius, taip- šokią diskriminaciją prieš 
gi paliečia ištisą darbinin- Į ateivius darbininkus. Sve- 
kų klasę. 1 timšaliai darbininkai su

įT Tarpe kongrese patiektų! savo šeimynomis sudaro 
bilių yra Dies bilius, sulig daugiau kaip trečią dalį 
kurio nepiliečiai gali būt! Jungtinių Valstijų gyven- 
išdeportuoti vien tik už įsi-1 tojų; daugelio jų žmonos 
tikinimą, kad mūsų dabar- yra Amerikoj gimusios; di- 
tinė ekonominė sistema tu- džiumos jų vaikai gimę A- 
rėtų būt pakeista, arba net merikoj.* Gi ekonominiai 

U • del streikavimo, kas gali reikalai ’• kaip .čiagimčių, 
L . ’feūt skaitoma sabotažu. • taip ir sveturgimių darbi-
■ Antras bjaurus sumany-. ninku yra tie patys—kova
J mas prieš ateivius, tai Crail už bedarbių pašalpą, strei-
Į bilius, sulig kurio darbda- kai už didesnes algas, prieš
1 viai gali būt nubausti pini-
■ giniai ir kalėjimu už sam-
■ dymą nepiliečių, kol yra pi-
k ^liečiu be darbo. Jeigu tas 
į bilius praeitų, tai milionai 
f nepiliečių darbininkų būtų
1 išmesti iš darbo.
* Taipgi yra patiekti biliai 

sustabdymui imigracijos 
I ant dešimts metų; regis-
f ' travimui svetimšalių, nu-
I traukimui pirštų antspau-
1 dų; uždėjimui didelių mo
tį kesčių ant svetimšalių.
I . Nėra abejonės, kad aparf
I - suminėtų bilių dar sekan
I - čiam kongrese bus patiekta

eilė kitų bilių, atkreiptų 
r. prieš ateivius ir abelnai

prieš darbininkus.
P - Reikia žinot, kad net da

bar valdžia gerai apsirūpi-
I nūs įstatymais deportavi-

■ I iriui kovingųjų ateivių dar- 
į bininkų (Įstatymas, išleis- 
j tas 16z d. spalių, 1918 m.,

papildytas biržęlio 5 d., 19-
IY 20 m;).
! Darbo ministerio Doak’o 
, deportavimo politiką to- 

liaus tęsia darbo ministerė 
Perkins ir N R A, kaipo 
priemonę laužymui streikų 
(New Mexico, Pennsylva

nia ir tt.) Kai kuriuose 
atsitikimuose pilietinės po- 
pieros buvo‘atimtos nuo tų 

Į darbininkų, kurie aktyviai 
| dalyvavo streike.
i Gi kongrese patiekti bi- 
1 liai, pravesti' įstatymais, 

duotų valdžiai dar didesnę 
galią vesti ataką ant sve- 

> timšalių darbininkų, kaip; 
tai deportavime taip vadi-, 
namų “nepageidaujamų” ir 
ekonominėj ir socialėj dis
kriminacijoj.

Didelis masinis protestas 
1931 metais privertė Mi
chigan valstijos teismus pa
skelbti Michigan Svetimša
lių Registravimo Aktą ne- 

Wkonstituciniu po to, kuomet 
jį perleido abu valstijos le- 
gislatūros (seimelio) butai. 

Masiniai mitingai, pro- 
testo rezoliucijos, telegra-

Ateivių Teisių
Kuomet kongresas susi

rinks sausio mėnesį, vėl bus 
^svarstoma pravedimas įsta

tymų tolimesniam spaudi
mui darbininkų, o ypatin-

algų kapojimą ir 11.
Reikalinga sudaryti ga

lingas protesto judėjimas.

• • * * • * *■ * į » • » . r » . . - , ; t . a .

‘' Visos ’ orgąmzačijbs, ne
paisant ^religinių bei, politi
nių įsitikinimų, tautbs, ‘ra* 
sės ar spalvos’ raginamos 
sudaryti bendrą veikimą 
gynimui ateivių teisių, at
mušimai naujų atakų.

Nacionalis Laikinas Ko
mitetas Gynimui Sveturgi- 
mių planuoja sušaukti pla
čią masinę konferenciją 
New Yorke sausio 21 d., 
1934 m. Jis raginą įvairių 
tautų organizacijas pirm 
tos konferencijos sušaukti 
tautines konferencijas bei 
pasitarimus, kaip sėkmin
giau sudaryti bendrą veiki
mą gynimui sveturgimių 

►reikalų.
Organizacijos galį, mums 

pranešti apie savo planus 
ir veikimą toje srityje, ir 
mes su mielu noru koope
ruosime visais galimais bū
dais.

Nacionalis Laikinas, 
Komitetas Gynimui

Sveturgimių,
Room 430,
80 East 11th St., 
New York City.

Kuo didesnis miestas, tuo 
daugiau jame triukšmo. Su
lig to, aišku, New Yorke tu
ri būt visokio triukšmo dau- 
giausiai, nes tai didžiausias 
miestas. Taip ir yra, ir tas 
senai jau pripažinta; ir še
nai jau imta prieš triukšmą 
kovoti—stengtis kiek galint 
jį sumažinti. Jau daugelis 
metų, kaip susiorganizavo 
net tam tikros organizaci
jos kovai prieš triukšmą. 
Tps organizacijos darė įvai
rius tyrinėjimus gatvėse ir 
visokiuose namuose, idant 
susekus, kėkios rūšies 
triukšmas yra labiausiai 
įkyrus bei sveikatai ken
kiantis

Buvo išdirbta savotiška 
triukšmo mieravimui skalė, 
kur skaitlinėmis buvo pažy
mines mažesnis ar dides
nis triukšmas ir jo įkyru
mas. Tuo būdu mierūojant 
surasta, jog įkyriausias 
triukšmas eina iš metalo fa
brikų, kur daroma inžinam 
didžiuliai katilai (boiler 
factories). Tos rūšies triuk
šmas ant minėtos skalės pa
žymėtas skaitline 110 laips
nių arba nuošimčių, 
vietą užima garsas, 
darosi automatiškai 
j ant plieninių namų
(riveting)—105 nuoš. Po to j tą ir netinkamą-triukšmą, 
seka motorinių dviračių 
(motorcikles) inžino garsas 
—103 nuošimčiai. Riaumo
jančio'liūto balsas pasiekia 
95 * nuošimčius triukšmo 
skalėje, šuhs lojimas, pia- 
ųo skambinimas ir paprasti 
dieniniai gatvėse garsai sie
kiu 70 nuošimčių^ triukšmo 
ir tt: - , j

Sykiu tyrinėta ib abelhas 
triukšmo veikimas į žmo
gaus nervus ir sveikatą,

mos senatoriams, liberalų ,§iuo klausimu tyrinėjimus 
grupių protestai sutrukdė darė ne tik miesto gatvėse, 

| Dies’o bihaus prėmimą^J. universitetuose ir ner- 
Valstijų senate 1932 me-1 yų gydymo įstaigose, 
tais po to, kuomet kongres- j Tyrinėjimai parodė, jog vi-

Antrą 
kuris 

nituo- 
remus

reikia dirbti triukšmingose 
aplinkybėse. Nekurie tyri
nėtojai sako, kad triukšmas 
sumažina ir pablogina pro
tinį darbą net keturiasde- 
šimčia nuošimčių.

Kaipo pasekmė tų įvairių 
tyrinėjimų, 1929 - metais 
New Yorko majoras Wal- 
keris paskyrė triukšmo ma
žinimo komisiją, kuri irgi 
tą klausimą stūdijaVo, o 
paskui rekomendavo aštuo
niolika naujų patvarkymų 
triukšmo • sureguliavimui. 
Tačiaus tie patvarkymai 
ir iki šiol neįvesti. Vienok 
1930 metais miesto valdyba 
priėmė tam tikrą patvarky
mą, kuriuo uždraudžiama 
bereikalingai garsiai pler- 
pinti radio, fonografus ir 
kitokius triukšmo . darymo 
instrumentus. Ret tas pa
tvarkymas liečia tik nelei
dimą garsų į gatves, ypač 
arti mokyklų, teismabučių 
ir bažnyčių bei ligoninių; 
namuose gi gali sau pler- 
pinti, kad ir nuožmiausią 
triukšmadarį, bile tik tai 
bus vadinama muzika...

Reguliariuose New Ydr- 
ko miesto įstatymuose > irgi 
yra draudžiama daryti bei 
prigelbėti daryti miesto 
gatvėse bile kokį nepapras-

Sąmoningi ir Nesąmoningi Priešai
' \ :

MONTREAL, i CANADA. — 
Labai aiškiai yra atvaizduota 
Kanados darbininkų gyveni
mas tilpusiam “Laisvėj”, šių 
metų lapkričio 13 d., rašte, 
“žinios iš Kanados Bedarbių 
Gyvenimo.” Aprašytas pa
prastas darbininkų gyvenimas, 
bet reikia neužmiršti, kad
dauguma tik pradeda toki 
primityvišką .žmonių gyveni
mą, todėl taip isteriškai darbi
ninkiškoj spaudoj suriko 
kurie anksčiau spjaudė 
jos.

Pakliuvęs į tas pelkes,
dos, lyg kaž ko šaukęs pagel-

, I bos nuo “bado, karo ir maro,” 
o vienok nepažvelgė, iš kur 
tos baisenybes kyla. Tik galų 
gale suranda asmeninį draugą 
—J. Ž., nuo kurio pranašauja 
visieihs saugotis.

Nenorėčiau eiti į polemiką 
su tokiu “žymiu” rašytoju— 
A. Bulota, bet, delei aiškumo, 
noriu pažymėti, kaip darbi
ninkai turi teisingai, teikti ži
nias savo spaudai, nevartoti 
asmeninio keršto.

A. Bulota, baigdamas verks
mus, žodį primeta montrealie- 
čiams. Reiškia, montrealie- 
čiai, žiopliai, gyvendami du 
metu su J. ž. nepastebėjo jo 
išdavysčių, o jis savo gabumu 
patyrė per mėnesį laiko. Jis 
rašo: “žodis MontrealieČiams. 
Svarbu kai kas žinoti apie 
ALDLD 137 kuopą. Jeigu su
grįžo į Montrealą J. ž., tai, 
draugai, apsižiūrėkit. Mes dir
bome kartu pas vieną farme- 
rį; jis yra labai silpnos valios 
žmogus ir per silpnumą išda- 
vinėja darbininkus. Teko susi
tikti su toronliečiais, tai pas 
juos tokio luomo asmenys vie
šai garsinami: ant įvairių 
agentūrų langų, jų net po pa
veikslais pažymima, kokioj 
srityj 'jie darbuojasi ir tt.”.

Reiškia, sulig tokios kores
pondencijas, kiekvienas darbi-, 
nipkas turėtų bėgti nuo J. ž., 
bet jeigu.jįs toksrbūtų, tai. aš. 
patarčiau nebėgti, bet visais 
^atvejais boikotuoti.

Kas gi tas, toks didelis psi-

riti.” Reiškia, žmogus gyvena 
kaip ant vėjo, kur papūtė, ten 
palinko. Argi esat stiprus; 
jeigu jūs, pamylėję ukrainietę, 
ir jos verčiamas, ėjai pas po
pą išpažinties ? Reiškia, visai 
nesupranti, kas link valios 
stiprumo.

Kas link išdavystės. Kur 
tavo faktai ? Kodėl jų nepažy
mėjai? Darbininkiškoji spau
da neapsieina be faktų ! Tu 
nutylėjai faktą svarbiausią, tai 
aš iškelsiu ir lai įvertina visi 
darbininkai.

Dirbant ant tabako farmos, 
reikėjo aplaužyti atžalas. 
Skubinimo sistema nepapras-* 
ta, ką neužginčys A. Bulota, 
žodžiu sakant, bėgte bėga ir 
žiūri vis, kad neliktų atžalų. 
Vieną kart farmerio vaikezas 
parodė man, kad mano eilėj 
likę atžalų. Aš. tą kart nusi
leidau. Kitą kart griežtai jau 
man įsako, tuomet aš dar 
smarkiau surikau, kad prie 
tokio skubinimo negalima ge
rai atlikti darbą ir tiesiog pa
sakiau, kad pas visus lieka ne 
tik pas mane, šalia manęs dir
bo Bulota. Kai kartas pažiū
ri į jo eilę—ir tas pats. Tuo
met ir jam davė pastabą. 
Tuom užsigavęs, A. Bulota, 
pradėjo vadinti mane išdavi
ku, reiškia nemylės bosas. Ar 
užginsi, A. Bulota, kad aš kal
binau streikuot prieš skubi- 
nimą, už algos pakėlimą? Bet 
tą numojai, kad nieko nelai- 
mėsim, nes pilna bedarbių.

Reiškia, tu nori valgyti, o 
tie bedarbiai nenori. Ar už
ginsi, kad tas torontietis visuo
met bosui rodė pirštu, kad aš 
komunistas, tikslu, kad mane 
išmestų iš darbo?

Pažiūrėsim, kas gi tie to- 
rontiečiai, su kuriais nutarė 
vishs nutarė visur reklamuoti; 
Reiškia, nerųoka, minties iš
reikšti, o gal del baimės, kad 
daugumą nutarė reklamuoti. 
Pasirodo’, dirbo tik vietias to 
rontietis—J. T. Toronto idar- 
bi'ninkai hė'dubs* man sumeluo
ti, kad šis ponas didelis fana
tikas. Jis nesiorientuoja jo-

^thanas Samūel Dickstein iš 
New Yorko davė sumany
mą padėti į šalį* visas tai-

■

sykles^kad leisti tą Liliu 
kuogreičiausia pravaryti 
atstovų bute.

New Yorko valstijos se
natas 1932 metais priėmė

šoki žiaurūs ir įkyrūs 
triukšmai ’ ir garsai labai 
erzina ir paalsina nervus 
net ir vadinamiems nener- 
vingie'ms žmonėms. Proti
nis darbas irgi labai nuken
čia, kaip, tobulumu, taip ir 
produktyvingilmu, kuomet

alasą arba sujudimą, ku
ris vargintų ar kliudytų 
praeiviams arba artimai 
gyvenantiems asmenims. 
Tuo pačiu įstatymu drau
džiama viešose vietose gar
siai keiktis ir ‘begėdišką 
bei vulgarišką kalbą varto* 
jtir..; Artimai mokyklų. ir 
ligonbučių' gatvėse pastaty
ta įspėjimai, kad važiuoto
jai bei praeiviai susilaikytų 
nuo išvengiamo triukšmo. 
(Idanf nesuthikdžius vaikų 
kvailinimą mokyklose bei 
ligonių marinimą . ligonbu- 
čiuose...)

Yra nemažai taisyklių, 
kuriomis bandoma sukon
troliuoti automobilių ir tro- 
kų daromus triukšmus ; nu
sakoma, kokias birbynes jie 
privalo vartoti, ir tt. Net 
ir gatviniai smulkmenų 
pardavėjai ir skudurų su 
pirkinėtoj ai j au neleidžia

chologas A. Bulota, kuris pa- kiais faktais, nes ant pirštų 
žino mano silpnumą ir išda
vystes? Kas tie torontiečiai? tų Rusijoj išmirė “badu”. Jis 
Skaitytojams bus įdomu supi-j buvo Lietuvoj viršaičiu, pava- 
pažihti ir tuoipet galės daryti sarininkų pirmininku ir šau- 
išvadą, kaip sąmoningai ir ne- Dų vadu. Nėra ką sakyt, kad 
sąmoningai griauna organiza- Jūs nutafet visur mane rekla- 
cinį veikimą.

A. Bulota pastebėjo mano tokie gal nevieną 
silpnumą spaudoj, aš priėšin- Lietuvoj 
gas jam asmeniškai. Dirbant būdu, sulyg 
kartu, jis pradėjo kritikuoti 
A.L.D.L. Draugiją. Gerai ne-

< žinojau, kad jis esąs nariu, bet 
užklaustas prisipažino. ’ To
kiu būdu teiravaus, kaip teko 
pakliūti. Jis pasiaiškino, kad 
nesąmoningai įstojo, nes J. 
Petrauskas prikalbino. Paste
bėjau, kad tas draugas galėjo 
padaryti klaidą, nes laike va
jaus, norėdamas sumušti ki
tus,- tokiu būdu ir jus kalbino.

Tuomet jau teisinas, kad ne 
J. Petrauskas, bet J. Broga jį 
kalbino, bet galų gale pareiš
kė, kad tas nesvarbu, kas pri
rašė, “aš vistiek nebūsiu na-

Knygos Apie Religiją '
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas. Tai 

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi 
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip Kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Paraše R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Mdlden, Kalvarijos ir 
apie “stebūklingus” visokių -dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONIJOS PASLAPTYS. ; Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
.rasite smulkmenas apie .kunigo retkauš bylą prieš “Laisvę” ir 
daug' kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas, ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo ,25 centai. 
Dabar 15c. j i i i , i { ’ >

Kas pirks visas trįs knygeles, tai gaus už 30 centų.

’ J ' , ■ .Ar Nori Būti,§y$įjkas?
PIRMOJI PAGALBA j LIGOJE, IR NELAIMĖJE. Parašė Dr, 

J. J. Kaškiaučiaus. Knyga turi T26 poslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų1, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga( tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00/ ‘Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

mi taip triukšmingai savo 
“gerybes” garsinti, kaip ke
liolika metų pirmiau dary
davo. ‘
/ Tačiaus, viską bendrai su
ėmus, tenka pasakyti, kad 
miestuose • triukšmas veik 
nesumažintas ir dar daug 
pamatinių permainų turės 
įvykti pirma, negu galima 
bus kalbėti apie rimtą ir 
mokslinį miesto triukšmo 
prašalinimą.

. j Verpetas.

muoti, nes tikras su, kad 
areštavo 

darbininką; tokiu 
senos Lietu

vos papročių, nori ir čia išda
vinėti ir reklamuoti darbinin
kus.

Reiškia, tau diktavo “toron- 
tiečiai,” o tu instiktyviai rašei. 
Savaime, Montrealio ‘ skloki- 
ninkai ir socialfašistai gal nu
džiugo ta korespondencija. 
Bet visa nelaime, kad ir dau
giau ten dirbo montrealiečių. 
kurie iškels aikštėn asmeniš
kai tas nesąmones.

J. Žukauskas.

Lenkijoj Policijos Ablavos 
ant Žydų Ligoninės

VARŠAVA.—Šimtai poli; 
ei jos padarė užpuolimą ant 
žydų ligoninės. Per ištisas 
valandas darė smulkmenih-

• X . f 4

gą kratą ir sakosi pagriebę 
daug komunistinės literatū
ros. Areštavo devynis dak
tarus ir 45 jų pagelbinin- 
kus, slauges ir ligoninės 
darbininkus, šis įvykis pa
rodo, kaip pasiutusiai dūks
ta Lenkijos ponai,' bet vis 
tik komunistinis judėjimas 
auga ir plečiasi.

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 pušlapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją,' kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dab^r $1,00. Neapdarytos 50 centų.

* *
BOLŠEVIKAI. Parašė Alekfeejev, vertė V. Lienius. 

nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
knyga. 34*6 puslapių. ,Kąina 50c.

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai 
apsakymas, kaip Varšuvoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų, 1

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir
miau kainą buyo 20 cčYitiį. ’■ Dabar tik 10c. 1 * t.

IŠDAVIKAS.' Poema. Eiliaraštis. Paraše Jonas Kaškaitis. šis 
i dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam dailę ię literatūrą.- Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

• GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Tūri 48 puslapius. Pirmiau 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

NAKTIES PASLAPTYJE^ Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne- 

' paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

‘ Reikalaudami šių Knygų Rašykite:
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Esamoji Lietuvoje Padėtis ir 
Komunistu Uždaviniai

•. • v ; 1 :

(Tąsa)
£. “Kairysis” sektantizmas (šalinimasis 

nuo darbo reformistinėse ir geltonose 
profsąjungose), dešinysis oportunizmas (daž
nas stovėjimas nuošalyj nuo ekonominės ko
vos, nesirūpinimasis plėšt streikų net ten, 
kur yra patogios sąlygos plėtimuisi, kai kur 
tarpininkavimo politika streikų mętu, stoka 
tikros kovos su darbo inspektorių tarpinin
kavimu, naujų profsąjungų nekūrimas ir tt.), 
nepakankama kova su tais nukrypimais kas
dieniniam profsąjunginiam darbe, partijos 
tarimų nevykdymas arba silpnas jų vykdys 
mas gyvenirnan,—tas viskas ne tik silpnino 
visą mūsų profsąjunginį darbą, mažino hlūs’ų 
įtakoj esančių profsąjungų kovingumą, bet 
ir sunkino mūsų kovą su socialfašistais prof
sąjungose ir lengvino pastariesiems plėšt re- 
formistinių profsąjungų kūrimą.

3. Mūsų profsąjunginio darbo sustiprini
mui CK privalo uždėt ant vieno CK nario pa
reigą sekt, kad visi konferencijos ir CK tari
mai profsąjunginiais klausimais būtų kuopla- 
čiausiai išpopuliarizuoti ir savo laiku gyve- 
niman vykdomi. Raikomai irgi išskiria iš 
savo tarpo po vieną komiteto narį, kuriam 
pavedama ypatingai rūpintis profsąjunginiu 
ddrbu. Visi komitetų nariai, kuriems paves
tas profsąjunginis darbas, bent sykį į tris 
mėnesius atsiskaito komitete savo darbe.

4. Konferencija pripažįsta, kad vienas
svarbiausių uždavinių’“profsąjunginiam dar
be dabar—tai išvystymas darbo esančiose 
reformistinėse profsąjungose. Kaip LKP ir 
LRJS nariai, taip ir slaptų revoliucinių prof
sąjungų nariai turi stot į reformistines prof
sąjungas, kad tenai vest mūsų darbą. Kar
tu reikia traukt į reformistines profsąjungas 
mums artimus darbininkus, kad kiekvienoj 
reformistinėj profsąjungoj sudaryti profopo- 
zicijas. Netur būt užmirštas darbas ir gel
tonose profsąjungose (“Darbo Federacijoj” 
ir kitur), kad ir ten esančius darbininkus 
traukt į bendrą kovą del jų kasdieninių rei
kalavimų. i ?

5. Konferencija randa reikalinga sustip
rinti slaptas revoliucines* profsąjungas, y pa- \ 
tingai tose šakose, kuriose visai nėra viešų 
profsąjungų ir kur į refprm ištinęs profsą
jungas visiškai nepriimami kairiau nusistatę 
darbininkai. Tos slaptos profsąjungos turi 
likt tikrai masinėmis.

6. Jei kur nors reformistines profsąjungos 
meta iš savo eilių kairesnius darbininkus, 
tenai reikia vest atkaklią kovą,del išmestų 
grąžinimo. Kovą del išmestų grąžinimo rei
kia tampriai rišt su kova prieš socialfašisti- 
neš reformistinių profsąjungų vadovybes, 
kaip darbininkų klasės skaldytojus.

7. Jei kur nors pasiseka mums užkariaut 
reformistinių profsąjungų skyrių arba pa
imt į kairiųjų rankas profsąjungų valdybas, 
tenai mes vedame atkaklią kovą del išlaiky
mo užkariautų pozicijų kairiųjų rankose. 
Tūo tarpu buvo atsitikimų, kada mūsų drau
gai užkariautas profsąjungas be kovos vėi 
užleisdavo socialfašistams. Ten, kur social- 
fašistai imasi smurto, kad išlaikyt savo ran

kose jų prarastas profsąjungas, reikia mo- 
bilizuot plačias profsąjungines ir neprofsą- 
jungines mases prieš tą fašistų smurtą. Vi
duj gi reformistinių profsąjungų kovot del 
profsąjunginės demokratijos (vadovybių at
skaitomybė, demokratinis naujų valdybų 
rinkimas ir tt.).

8. Visi partijos komitetai energingai imasi 
viešų ir slaptų profsąjungų kūrimo, į kov^ 
del viešų profsąjungų kūrimo ypač streikų 
metu traukia plačias darbininkų mases. Jei 
kur negajirpa kūrt viešų profsąjungų, tenai 
galima. iėi)lįintis savitarpinės pašalpos arba 
kitomįs jpąriašiomis draugijomis. Savitarpi
nės pašalpos drąugijų kūrimu ypatingai rei
kia rūpintis kairiie. ‘ ' - • ! ’ » 1 ' 5

. 9. Pats mūsų profsąjunginis darbas turi 
būti tampriai surištas su darmmnKų kova 
del kasdieninių jų reikalavimų. Kairiosios 
profsąjungos (viešos ir slaptos) ir kairiosios 
opozicijos reformistinėse profsąjungose ak
tingai dalyvauja streikų paruošime, vadova
vime streikams, aukų rinkime streikuojan
tiems, reikalui esant solidarumo streikų 
skelbime ir tt. Kovoj del dalinių reikalavi
mų reikia plačiai vartot bendro kovos fron
to taktiką, įtraukiant į kovą ir darbininkus 
socialdemokratus ir dagi darbininkus iš fa
šistinių organizacijų, k. a. darbininkus fe- 
'derantus^

10. Visi partijos komitetai ir kairiosios 
profsąjungos išdirba savo planus, kokiose 
įmonėse i a pi amai kokiose darbo vietose ir 
šakose artimiausiu metu paruošt streikus. 
Negalima tenkintis streikais pavieniose įmo
nėse; bet reikia iš anksto ruošt streikus, ap
imančius ištisas pramones ir darbo šakas 
(odos ir medžio pramonės darbininkai, ke
pėjai, spaudos darbininkai, malūnų ir lent
pjūvių darbininkai, statybos darbininkai ir 
taip toliau.).

11. Dabar kada visu frontu eina naudoto
jų užpuolimas ant darbininkų, kad krizio 
sunkenybes vis labiau verst ant darbininkų 
sprando, labai svarbu išatot jjrieš kiekvieną, 
net mažiausį užpuolimą ant darbininkų. Vi
sur, kur kapoja darbininkams ir tarnauto- 
jam$ algas, kur; masiniai atstato darbiniu-, 
kus/ kur darbininkams laiku neišmoka ■ al
gų arba blogina >darbininkų maistu ir ordi-* 
narlją' (kaime), kur bedarbius palieka be 
jokių pašalpų, kur darbininkus varo į-pri
verstinus darbus, ten partijos, organizacijos, 
kairiosios profsąjungos ir kairiosios profopo- 
zicijo^ reformistinėse profsąjungose su visa 
energija imasi tuojautinio darbo, kad mobi- 
lizuot darbininkų ir tarnautojų mases į ko
vą prieš tuos naudotojų puolimus, kad at- 
mušt juos ir statyt savb. reikalavimus. Ko
vos pasisekimas reikalauja tų reikalavimų 
ir kovos klausimo svarstymo darbininkų su
sirinkimuose.

12. Ir Lietuvoj reikia taikyt taktiką dides
nių įmonių užgrobimo visam streiko metui, 
kad įmonių savininkai negalėtų imt streik
laužių arba išvežt prekes. Kas link mažes
nių, tai tenai galima tenkintis užėmimu įmo
nių dienos me£ui, kaip tai buvo Kaune ir 
Jonavoj (baldų darbininkų streiko metu.)

(Tąsa bus)

Iš Odos Darbininkų Streiko
NORWOOD, Mass. -—Pikie- 

tavimas eina masinis ir ra
mus. Kompanija nemyli ma
sinio pikietavimo, tad kreipė
si į teismą, reikalaudama in- 
džionkšino prieš masinį pikie- 
taVimą; darbininkai mano, 
kompanija ir su indžionkšinu 
negalės nugalėti streiką. Pi- 
kietas yra masinis, bet discip
linuotas ir tvarkus. KompA* 
nijos žmonės, su gengsterių 
apsauga, važinėja po darbi
ninkų stubas ir kalbina eiti 
dirbti. Prižada ginkluotą ap
saugą nuo» streikierių. Bet 
darbininkai kompanijos Siūly
mus atmeta ir laikosi streiko 
lauke vieningai. Kaš reiškia, 
kad kompanija bus priversta 
•daryti nusileidimus ir pradės 
tartis su'streiko vedėjais.

K o m p a nijos gaspadorius, 
Mr. Crosby, turėjo pasitarimą 
su panele Anna Weinstock 
(valdžios atstove), jis sakosi, 
kad pasikalbėjimas • (kaip 
streiką sulaužyti) buvęs beveik 
“tinkamas,” bet pasekmių vie
šai iš to pasikalbėjimo dar ne
skelbia.

Teismas ir vietos policija

eina prieš darbininkus, 
moj * streiko savaitėj

* f* . Į |areštuota 9 streikieriai darbi-! 
ninkai ir darbininkės; dviejų 
darbininkų teismas atsibuvo 
27 d. lapkr. ir, be atydaus iš- Į 
klausinėjimo, tuos darbininkus,1 
Keršį ir Kamilą, apkaltino ir 
bausmę paskyrė , pasilnokėti i 
po $50. Unija bylą 1 apelia
vo į augštesnį teismą. ;
Keturių darbininkių teismas^ 

atidėta iki gruodžio 6 d. «Ne-! 
žiūrint visų parsekiojimų, pas 
darbininkus ūpas yra geras ir 
darbininkai k’ovos už savo 
reikalavimus, kol laimės. Vi
sų Norwoodb darbininkų pri
valumas padėti odos darbinin
kams šią kovą laimėti. Pasi
mokinus šiose kovose ir kito
se dirbtuvėse reikia pradėti 
rengtis prie 'organizavimosi į 
darbininkų unijas. O ypatin
gai popieros BurČiaus Ko. dar 
bininkai tik laukia • pergalės 
odos darbininkų streiko. Tuo
met dauginus būtų energijos 
ir pasitikėjimo darbininkų 
vienybe.

Pir- 
buvo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
--------------- ------------- —---------- (-------- i-------------

ELIZABETH, N. J.
Tarp. Darb. Apsigynimo 25 kuopos 

metinis susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, 7 d. gruodžio, 7:30 vai. va
kare, 408 Court Street, Elizabeth. 
Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus rinkimas, valdybos 
ir yra'kitų svarbių klausimų apkal
bėjimui. ' Sekr.

(287-288)

BAYONNE, N.,J.
, LDS 26-tdš kuopos: susirinkimdą 
įvyks. gruodžio 7, ketvirtadienio va
kare, 7:30 yal., 10 V^est Ž2nd St., 
kliube. Visi nariai pribūkite ir at
siveskite naujų narių. Yra: svarbįų 
rįeikalų. ' ■- ' , < t

Sekr. A. Lukaitis.
(287-288)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth Jaunųjų Komunistų Ly

ga rengia parengimą trečiadienio 
vakare, gruodžio (Dec.)\6 d., Crystal 
BallroonĮ,.325 E. Mhrket St., Wilkes- 
Barre, Pa. Bus programa su muzi
ka ir žaislais, ir bus duodama ska
nių valgių. Kviečiame visus at
silankyt, ypatingai kviečiam^ jau
nuolius. Įžanga tik 15c.

Komisija.
(287-288)

Žvalgas.
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SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

HAMTRAMCK, MICH. !
Tarp. Darb. namas šaukia specialę 

namo konferencįją pėtnyČioj, -8 die
ną gruodžio (Dec.),*7:30 vai. vaka
re, 3014 Yemans St. Visi lietuviai 
turi išrinkti dėlegatus ir pasiųsti į 
minėtą konferenciją.

Namo Direktorius.
i (287-288)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

trečiadienio vakare, gruodžio 6 die
ną, 408 Court St. Visi draugai-ės 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų aptarti.

Org. W. Paulauskas.
(287-288)

GRAND RAPIDS, MICH.
Komunistų Partijos kuopelės 6 ir 

8 rengia “Grab Package” parengia
mų. Įvyks subatoje, gruodžio 
(Dec.), 9-tą. d,, 8 vai. vakare, LSD 
svetainėj, 1057 Hamilton NW. Pel
nas eis del “Daily Worker.” Įžan
ga dykai.

Kviečia Rengėjai.
(287-288)

___________ i > r

NEW HAVEN, CONN.
LDSA 42 kuopa rengia teatrą ir 

vakarienę. “Amerika Pirtyje” trijų 
veiksnių komediją suvaidins gabūs 
Bridgeport, artistai. Atsibus nedė
lioję, 10 d. gruodžio (Dec.), 1933, 
svetainėje 243 Ffopt St.

Draugai ir draugės, New Haveno 
ir apielinkės, atsilankykite visi, nes 
bus suloštas gražus teatras ir duo
dama skani vakarienė; bus ir gero 
alaus. Durys bus atidarytos 3-čią 
vai. Lošimas prasidės 4-tą vai. Va
karienę duosime po teatro. Ant lo
šimo įžanga tik 50 centų.

Kviečia rengėjos.
(287-289)

BENLD, ILL.
APLA 41 kp. nariam. Metinis su

sirinkimas bus laikomas Wm. Mit- 
ciulio namuose, gruodžio 8 d. š. m. 
7 vai. vakare.

Visi nariai prašomi atsilankyti, 
nes bus reikalas daug svarbių1 daly
kų aptarti. Labiausia kas link nau
jos kuopos valdybos 1934 m. Steng- 
kitės draugai tinkamai išsirinkti.

Fin. Sekr. Wm. Mickalites.
(286-287)

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA ,28 kuopoj metinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 7* d. gruo-: 
džio, pas draugą O. Mikalajūnienę, 
47 Razel St.. 7:30 vai. vakare.

Šis susirinkimas būš labai svarbus, 
nes turėsime balsuoti Centro Pildo
mąjį Komitetą 1934 metams, taipgi 
balsuoti vienybės kląsimu su ALDL 
D ir daug kitų svarbių reikalų. Pa
dėkime visus kitus darbus į šalį ir 
dalyvaukime šiame susirinkime.

Sekr. O. S. Gimiene.
• (286-287)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kuopos metinis susirinki

mas įvyks gruodžio (Dec.) 7-tą d., 
ketvirtadienio vakare, kaip 7:30 vai. 
Gedemino svetainėj, 575 Joseph Ave. 
Visi nariai-rės privalote dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus valdyba 
renkama del sekančių metų (1934). 
Todėl kiekvienas narys bei narė turi 
žinoti, kas bus išrinkta kuopos val
dyboje.

Prot. Rašt. A. Sereika. 
t -(286-287)

GREAT NECK, fli. Y.
ALDLD 72' kuopos . mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketverge, 7 dieną 
gruodlžio (Pec.), 8 vai. vakare, kam- 

, bariuose J. Smaidžiuno, 88 Maple
1 St. (Draugai ir draugės yra kvie
čiami skaitlingai susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų atlikti. Kaip tai 
centro komiteto balsavimo blankos. II 

l Apskričio konferencijos delegatų rin
kimas. Ir prakalbų maršruto rengi
mas. Draugai-gės imkite daugiau 
atydos, užsiduokite sau už discipliną 
daluyvauti ko daugiausia šiame su
sirinkime.

Sekr. V. A.
(286-287)

BAYONNE, N. J.
Utaminko vakare 5 d. gruodžio 

įvyks labai svarbus viešas susirinki
mas: Prakalbos ir diskusijos darbi
ninkų judėjimo ir spaudos klausi
mais. Dalyvaus P. Buknys iš Brook- 
lyno, kuris duos įžanginę prakalbą. 
Pradžia 7:30 vai. vakare, Capitol 
Hall, 10 W. 22nd St. Visi Bayonnės 
ir iš apielinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame Susirinkime.

DIDEUS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
ALDLD Skelbia Knygą Išpardavimą

Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švieskitės. 
Turime sekamų knygų išpardavimui:

$4.50 Vertės Leninizmo Raštą už $1.00
Komunizmo A-B-C. Parašė Bucharinas. Tai ge

riausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapitalis
tinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės ir 
karai. Turi 208 puslapius ir gražiai apdar- 
ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Paraše M. Ja- 
roslavskis. Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti.* 432 puslapių, gražiai apda
ryta. . Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Istorija Amerikos Darbininką Judėjimo
/

Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga 
ant geros popieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

♦ t• | | I } * •

Kaina buyo $1.50. Dabar 25c
’ j - ' J ■ ... i : ' f r < i f 1Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim

ba. ’kiekvienas darbininkas ir darbininkė pri
valo! perskaityti šią knygą. Gražiai apdary
ta ir turi 608 puslapių

, Kaina buvo $2.25. Dabar 50c
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c. Visos už $1.00

Darbininką Sveikata už $1.00
Darbininkų* Sveikata.” Šią knygą parašė Dr. J.

J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudayojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai''geros popeiros 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais. \

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $1-00
ALDLD kuopoms ir nariams tik 25c

, $5.00 Vertės Marksizmo Raštą už $1.00
Liudovika Bonaparto Brumerio-18-ji ir Pieliečių
Karas Francijoje. Parašyta K. Markso. Būtinai 

reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 25c

Istorinis aMaterializmas. Parašė H. Gorter. Knyga 
turi* 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kaina buvo $150. Dabar 25c .

Karolio Markso Teorijos Sistema. Parašė L. B. Bu
din. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 336 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Vienas tomas Lenino Raštų 25c
* Visos knygos tik $1.00

Trys Knygos Apie Religiją už $1.00
• į J *

. Religija. Antras tomas. Parašė Dr. S/ Matulaitis., > ' < 
Knyga turi 250 puslapių. Gražiai apdaryta. 
Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji” 
“stebuklai,” “šventės” ir t.t. Tikras šaftinis ži- ' ’
nių apie tikėjimą. , , \ Kabia 75c

Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kunigas P. Viliū- 
nas. • Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 56.

Kaina 5c
Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W. 

s M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

Kaina buvo $1.25 Dabar 25c
' Visos kartu už $1.00

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c.
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 

knyga labai naudinga ir verta kiekyienam 
' darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 

puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c
(l > ' \ ■ . ‘

VĮ i]Į'»’j

Atmosfera Arab Oro Gazai ir Jų Ypatybes. Para
šė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

' Kaina buvo 75c. Dabar 10c.
Abi knygos kartu perkant

{domiausi Atsiminimai už $1.00
I

Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas. Tai įdo
miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimą, darbininkų kovas ir ant jų puolimus, 
bei kankinimus kalėjimuose. 320 puslapių. 
Gražiai apdaryta. *Kaina buvo $1.75. Dabar

Bolševikai. Parašė Aleksėjev, vertė V. Lienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny
ga. 364 puslapių. Ka»na

50c

50c

50c
Abi knygos tik $1.00

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00 A .
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Kovos

Vokietijoje. Knyga labai -įdomi, nes joje ap- 
t rašoma. Vokietijos Jociai patriotų išdavystės ir 

kovos po. karę. Turi paveikslų. 280 pusla- 
pių( f Ąpdįry^a. Kaina buvo $1.25. Dabar 25c

Politinės Ekonomijos Pamatai. • Parašė F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga. 256 ^pusl^pių. Apdaryta.

Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Rusijos Istorija. Parašė Pokrdvski. 320 puslapių.

Labai naudinga. Kaina buvo $1.75. Dabar 50c
Visos už $L00

Faktai Apie Sovietą Sąjungą
Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Paraše drg. 

R. Mizara. Knyga turi 300 puslapių. Daug 
paveikslų iš Sovietų Sąjungos gyvenimo. Nau
dingiausia knyga dabartiniu metu. Tai istorija 
15-kos metų gyvavimo darbininkų ir valstie

čių valdžios. Kaina $L50. Dabar tik 75c

{vairios Apysakos . ,
Aliejus. Knyga turi* 800 puslapių, gražiai apdary

ta. Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton 
Sinclair. Apysaka ,labai užimanti ir naudin
ga. Kaina buvo $2.50. Dabar $1.00

Karas Lietuvoje. Parašė M. Gromov, vertė D. M. 
Šolomskas. Viena iš gražiausių ir geriausių 
apysakų iš pereito karo, kuris buvo apėmęs 
ir Lietuvos teritoriją. Turi 224 puslapių.

Kaina tik 35c
SPALIS IR KITOS APYSAKOS, šioje knygoje yra 

keturios apysakos. “Spalis,” apie bolševikų 
revoliuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip pat'iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš labiausiai traukiančių 
apysakų iš karo prieš generolą Wangelj ir 
“Ar Girdi Jų Balsus?” apysaka iš Amerikoš 
farmerių kovų, ši knyga turi 288 puslapių ir 
yra apdaryta" gražiais popieriniais viršeliais.-
Jos kaina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik 
$1.0(1 * Kas dabar stos į ALDLD, tai gaus ją 

j : veltui.

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE 
KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM

Kas Pirks už $3.00 Knygų Vertės, Gaus tik už $2.50
Prie Kiekvieno Knygų Seto Duodame Visai Veltui 

Knygą “ŠVYTURYS,” Kuri Turi 288 Puslapiu, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkišku Eilių Knyga

Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kask- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ton Eyck Si Brooklyn, N

MKioSuI
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,3,000 Darbininkų Bedarbiu Veržėsi į Mies 
to Raštinę, kad Gauti Darbų, bet Juos Ap 

vyle Kapitalistinė Spauda
tuo būdu garsina šios kompa
nijos biznį.

Paskiaus paskelbta, kad vis
kas buvo gerai. Taip kalba 
manageris Hays. (Ši vieta, kur 
kalbama apie menedžerį ir 
policiją, neaiškiai parašytai 
tad turime apleisti, trumpin
ti.—Red.)
Darbininkai Turi Rašytis į 

Bedarbių Tarybas
Darbininkai negali laukti 

nuo tų ponelių jokio pageri
nimo. Reikia stoti darbinin- 
kajns į .Bedarbių Tarybas, Jr 
kovoti už pagerinimus. Taip 
pat darbininkai turi stoti į N. 
T. Darbinipkų Uniją. Kuomet 
mes būsime organizuoti, tai 
galėsime pasipriešinti bosams 
ir nereikės tuomet stovėti lau
ke po kelias valandas tokia
me šaltyje.

Organizuoti darbininkai ga
lės pareikalauti iš savo bosų 
geresnio atlyginimo už savo 
darbą. O bedarbiai galės ge
riau ir karingiau pareikalau- 

pradėjo^ žmoniškesnės pašalpos, 
raštinės Tuomet nereikės laukti, kol 

besiverždama. ši darbi-8ausi kokios netinkamos sriu- 
- '.... - • :rbos bliūdelį.

Todėl mes visi darbininkai, 
kurie nedirba ir kurie dirba,

—. . i......... .

vimo. Toks manymas 
klaidingas. Draugai vyrai nie
kad neaple'nkė drauges mote
ris, nepasiūlę užimti kokią 
nors vietą atsakomingam dar
be. Bet jeigu draugės atsisa
ko ir neima jokio darbo, tai 
nereiškia, kad draugai atstū
mė nuo veikimo.

čia

dar- 
197,-

šiuos

.LAWRENCE, Mass. —Lap
kričio 28 d. kapitalistiniai lai
kraščiai paskelbė, kad 
pradės imti darbininkus prie 
budavojimo kelio. Tam 
bui, sakė, yra paskirta 
900 dol. * X

Darbininkai, pamatę
skelbimus, greitai skubėjo 
Drie miesto svetainės (City

^lall) raštinės. Apie 5 vai. ry
te jau buvo minia žmonių, 
kurios niekas nesitikėjo. Kiek
vienas skubina, eina prie raš- 

.• tinęs, kad Užsiregistruoti ir 
gauti darbas. Jų prisirinko 
virš 3,000.

Bet kas atsitiko? šie darbi- 
^inkai paliko suvilti kapitalis- 

( tinių laikraščių. Tokiame Šal
tyje darbininkus išlaikė nuo 
5 vai. iki 9 vai. ir užregistra
vo tik 150 darbininkų.
Bedarbiai Išlaužė Duris Ir 

Išmušė Langus
Kuomet buvo šaltas oras, o 

^►darbininkai jturėjo labai ilgai 
laukti, tai jų ir kantrybė pasi
baigė. Darbininkai ] 
veržtis arčiau prie 
Tad, 1_ ________
ninku minia išlaužė duris i 
sudaužė langus.

Gal todėl, kad visai minia turime organizuotis į darbi-

4

darbininkų nepradėtų veikti, 
tai viena krautuvė dalino dar
bininkams koVos po puodelį, 
Tai yra Cherry and Webb 
kompanija. Bet reikia pasa
kyti, kad šiai kompanijai ne 
tie darbininkai čia rūpėjo pa
šildyti su kava.

Ši kompanija turi savo krau
tuves veik kiekviename mies
te. Na, o dabar jau ateina 
kalėdos, reikia savo biznis 
garsinti, kad pas ją daugiau 
pirktų. Todėl jai reikia pas^ 
rodyti, nes kuomet tokia kom
panija duoda kavos puodelį 
bedarbiams, tai)ji gauna jų 
simpatiją ir išgarsina savo 
biznį. Paskiaus laikraščiai 
rašo apie tą “geradarystę” ir

organizacijas, kurios 
pačių reika- 
gyventi ne
pareikalauti

ninku 
kovoja-už mūsų 
lūs. Išmaldomis 
galim-a. Reikia 
teisės gyventi.

K. Biuras.

Toronto LDSA 144 Kp 
Susivienijo su ALDLD 

162 Kuopa

T

“LAISVES »»

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAI

Gruodžio-December,

^LAISVES” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugų Aukų
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
■ 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 
niginių .aukų 
lams. /

Laikas Trumpas .
Kadangi prieš “Laisvės” 

koncertą nenorėjome 7 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- 
tį. bazarą.
u Laisvės” Administracija

primeskite pi 
bazaro reika

yra [ bus pasekmės geresnės, nes 
Vis vien draugės moterys nevi- 
sos lankosi bendrai su vyrais. 
Gal vienoms bus drąsiau.
‘ Be to, per LDSA 144 kp. 
susirinkimus buvo nekartą tas 
dalykas svarstytas ir nutarti! 
gyveniman vykdinti, bet nuta
rimas pasiliko tik ant popie- 
ros, o praktikoj nebuvo vyk- 

„ domas. Nebuvo išrinkta nei 
geidauja, kad laikyti savitar-' viena draugė, kuri būtų buvus 
pinio lavinimosi mokyklėlę at-' atsakominga tam darbui. Val- 
skirai, vienos moterys, nes, 
kuomet yra laikoma bendrai 
su vyrais, moterys nedrįsta iš
reikšt savo mintį ir mano, kad 
perstačius netinkamai dalyką, 
draugai pajuoks. Mano nuo
mone, galėtume papraktikuoti 
atskirai mokyklėlę, gal tada

Taipgi draugės moterys pa

telefonas: Stagg 2-9105

' DR. A. PETRIKĄ
/.■nT?'T’T>Tr’’V \

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Streep 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

<F

<♦>

<♦>

>

|>

<♦>

T

Į '  .y . ' r—;--T-

GEORGE KAMINSKAS <♦>

<
>• 152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių 
ti

<»>

<♦>

<♦)

/j

Derybos Tarpe Sovietų

ROMA. — Jau prasidėjo 
konferencija tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Italijos. Sovie
tus atstovauja draugas Lit
vinovas, o Italiją atstovau
ja pats Mussolini. Kalba
masi tarptautiniais ‘reika
lais, ypatingai del nusi
ginklavimo. Jau susitarta J 
kad abi šalys galutinai pa
tvirtins dar rugsėjo mėnesį 
padarytą nepuolimo sutar-

Kunigaslšsigando Parapi
jom! Rūstybės

NEW YORK. — Dangis- 
kosios Ramybės Bažnyčios 
kunigas Darlington buvo 

/

MENKEL1UNIUTES

dyba taip pat domės nekreipė 
į nutarimus, kad juos praves-į 
ti sėkmingai. Sekančiame su-1 
sirinkime turime pakelti šį 
klausima ir išrinkti viena 
draugą, kuris būtų atsSikomin- 
gas šiame svarbiame darbe.

Narė. P

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaa ir chroniškai! vyrų Ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo <
, iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2180
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pasiuntęs pasveikinimą Ca-! 
lifonrijos g u, b e r n a toriui 
Rolph. už užgyrimą San 
Jose linčininkų. Bet para- 
pijonai taip pasipiktino, jog 
pagrūmojo, iš kunigo duoną 
atimti. Kunigužis išsigan
do ir pereitą savaitę per pa
mokslą pasmerkė pats sa
ve ir atšaukė pasiųstą užgy- 
rimo telegramą.

“Pan-American” Imperialistu 
Konferencija

MONTEVIDEO, Urugva
jus.— Gruodžio 3. d čionai 
prasidėjo taip vadinama 
“Pan-American” 
ei j a.

konfei^n-
Suvažiavę atstovai 

nuo abiejų Ameriką vals
tybių. Bet visas biznis yra 
Jungtinių Valstijų imperia
listų rankose. Centralinės 
ir Pietų Amerikos buržua
zinės valstybės turi šokti 
pagal Wall S try to muziką.

MEDIKĄ LIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistentų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
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 6*.h Avenue

XnAV Pasitarimai ir 
“DM I egzaminavimas

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai (d

<♦>

<!>

<♦>

<!>

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų menesinj žurnalą

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

. j

Geo. Kaminskas

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE
KAMBARIAMS.

PARe- 
VIEN 
IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
' RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
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.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
z Praneša visuomenei, jog ji# atsidaro eavo ofisą 

Williamsburghe:
2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

Iki it kns dien, se red o m s ir subatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
7220 Avenue J 

Kampas K. 13rd Ht.ryto

<♦>

<*>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<!>

<!>

<♦>

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist
: 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
į rūpinsis luietuvių , sovietinės ir 
į proletarinės literatūros kėlimu, 
; SSRS socialistinės statybos, kapi- 
; talistinių šalių gyvenimo ir rę- 
; volidcinės darbininkų ir darbo 
[’valstiečių • kovos nušvietimu, ak- 
Į tingai dalyvaus kovingo pro- 
' letariato ginklo - marksizmo-le- 
; ninizmo populiarizavime ir ko- 
; voje už šio mokslo išlaikymų lie.- 
[ tuvių komunistinėj literatūroj.
j Dailiosios literatūros srityj 
; 1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
; apysakas, vaizdelius, lietuvių see- 
Inos aprūpinimui duos savo skil- 
! tyse revoliucinių SSRS dainų ver- 
! timų, originalių ir verstinių sce- 
! nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA- 
; LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
; kreips domės į SSRS sovietinės 
; literatūros ir kultūrinės revoliuci- 
; jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
; rašytojų raštų talpinimą.

1934į m. “PRIEKALAS” eis 4 
'spaudos lankų—diduriio. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusęi metų — 50 cčnių.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočich v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE' ČARS REPAIRED

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

CHICAGO, Ill. — Sustrei
kavo 3,000. darbininkų, ku-< 
rie dirba prie kilbasų dary
mo. Streikas apima 96 dirb
tuves. Darbininkai ’ reika
lauja 40"' vai. darbo savai
tės ir lavintiems darbinin
kams minimum algos $28, 
$34 ir $40 savaitėj.

1--------- 1----- --------- .■■"T" '-—

10 Gruodžio (December) 
Labor Lyceum Salėje

949 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y.

K. MENKELIUNIUTĖ 
žymioji Mezzo Sopranas

Duos Keletą Dalių iš Operos
Cavalleria Rusticana

d.
ir

lapkričio įvyko A.L.D. 
L.D.SA. bendras susi

rinkimas. ALDLD nariai, taip 
ir LDSA narės—visi vienbal
siai pasisakė už susivienijimą 
šių dviejų draugijų. Kadangi 
LDSA susirinkime buvo išdis- 
kusuota susivienijimo klausi
mas ir visos draugės pasisakė 
už susivienijimą ir sutiko tos 
draugės užsimokėti pilną A.L.

: D.L.D. narinę mokytį, kurios 
nepriklausė iki šiol, tad jokių 
kliūčių nebuvo minėtam susi-

I rinkime. Ir nuo šio susirinki- 
i mo skaitosi abi kuopos su
vienytos; vietoj LDSA ir AL
DLD, liekasi tvirta ALDLD.

Suvienijimas šių abiejų 
draugijų, tai reiškia sustipri
nimą viso veikimo, kaip lietu
vių tarpe, taip ir tarptauti
niai.

Bet vienas ir svarbus klau- 
' simas, tai kad draugės mote- 
į rys stengtųsi lankyti susirinki- 
| mus ir imtų dalyvumą visame 
j veikime. Tiesa, negali sakyti', 
kad moterys neveikia; ikšiol 

;jos dalyvavo, kaip tai, bedar- 
(bių organizavime, aukų rinki- 
1 me, naujų narių gavime, lite- 
; ratūros platinime ir tarptau- 
įtinįam darbe. Bet taį tik iš
imtis, galiu pasakyti,,kad dir
ba tik mažuma, o kitų drau
gių visiškai nesimato.

žinoma, ne visos i draugės 
galį dalyvauti organizaciniam 
veikime del šeimynos reika- 

.1 lų, Bet visgi yra tokių drau
gių, kurios galėtų darbuotis 
organizacijos labui, bet vis 
kaž ko laukia.

Tad, draugės, stokime į dar
bą visos, kaip viena, be jokių. 

! atsisakinėjimų, nes ’ ’ laikas 
brangus. Parodykim drau
gams vyrams, kad ir mes ga
lime taip lygiai būti atsako- 
mingos veikime, ir. galime at
likti darbą neprasčiau, kaip 
jie. k

Teko girdėti nuo nekuriu 
draugių, kad kaip susivienys 
šios dvi draugijos, tai moterys 
liksis pastumtos nuo vadova-
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A. MICKUNAITĖ 
Coloraturo Soprano. Keturis me
tus dainavo ir lošė operas Itali
joje ir dalyvavo Lietuvos operoje.

Dalyvaus Šie Dainininkai: 
Arturo D’Amico, Baritonas 

Luiga Barbara, Tenoras 
Isotta Odierna, 

Mezzo Sopranas
Violet Tamkiūte, Sopranas 

L. Kavaliauskaitė, 
Mezzo-Sopranas

Adele Valatkiūte, 
Dramatiškas Sopranas 

iš Philadelphijos dainuos 
šiame koncerte

Franas Stankūnas, Bass 
George Pecaroro

Garsus havarietis gitaris
tas irgi dalyvaus.

Prašome susirinkti anksti, 
kad galėtume pradėti kon
certą paskirtu laiku.

> Rengėjai.

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

Dr. J. J. KAŠKIAĮJČIAUS 
MARŠRUTAS

ALDLD, 12 Apskrityje Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus prakalbų 
maršrūtas prasidės 11 d. gruo
džio. Dr. J. J. Kaškiaučius 
kalbės sakančiose vietose:

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

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

Gruodžio 14, Plymouth, 
A. Stravinsko ‘ svetainėj, 
Ferry St.

Gruodžio 15, Pittston, 
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 $t. -
, 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,

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

>
rt>

Pa.
42

Sergančiu 
Chroniškos

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN,, N. Y.

Telephone Stągg 2-7057

&

Vyru ir
Ligos Gydomos

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums b?us išaiškin
ta, kaip jūs. fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Ą b e 1 nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.
• . Prieinama Kaina 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. Z!NS
110 Fast 16 SI. N. V.
Tarp 4th7 Aye. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 mętai 
, Valandos—9 M. iki 8 P. M.

O Sekmadleni&is 9 A. M. iki 4 P. M.

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<*>
<b

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

T

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

iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS RADIO-ŠIANDIEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Puikus Jaunuolių Žygis
šeštadienį, vakare, kada1 

publika pasileido iš Broadway 
teatrų, ant Broadway ir 47th 
Št., pasirodė trys jaunuoliai ir 
viena mergina, sukaustyti re
težiais ir pradėjo šaukti: 
“Scottsboro Negrai jaunuoliai 
neturi mirti!”

• Juos apstojo apie 2,000 mi
nia. Jie kalbėjo į miną aiš
kindami Scottsboro jaunuolių 
nekaltumą. Pribuvo policija 
ir areštavo juos; bet sukausty
ti retežiais jų jau nereikėjo, 
nes jie patys Susikaustę. Po
licijos stotyje nupjauta rete
žiai, jų rankas paliuosuotos, 
bet juos kaltina “betvarkės 
kėlime.” ’ Jaunuoliai vardus 
padavė: B. Secundi, W. Frid
man ir J. Rosemberg, o mer
gina—S. Cooperman.

į perdaug žiauriu pradžioj. Jie j kyklėlę, bet tas darbas negana 
[išėjo lygiomis.

Perstatė antrą porą, Hans
1 Steinke su Fred Grubmeir. i •Kadangi jie imsis iki pergalės,
i tad laukiame “eksaitmento.” 
Steinke pasigavo. Grubmeir už 

paguldė, o 
idant iš- 
“referee” 

Rungtynes 
minutes.

Baisūs Darbininkų Vargai
Salvation Army vadai skel

bia, kad jie per metus laiko 
Brooklyne suteikė 1,281,723 
nakvynes ir 5,148,838 pietus 
dėl biednųjų. Tas viskas at- 

. siejo 2,000,138 dolerių. Gali- 
mas "daiktas, kad tiek atsiėjo, 
bet apie pusę pinigų nuėjo 
tiems, kas tuom darbu rūpino
si. Bet šis faktas parodo, tą, 
kaip vargingoje padėtyje yra 
Amerikos darbininku klasė, 

’ nes pagalbą gali gauti tik jau 
labai suvargę.

Poniutės Barška-Plepa
Baltimore Hotel svetainėje 

2,000 poniučių, kurios užgiriu 
NRA, laiko ’k o rt f e r ė htciją. 
Joms kalbėjo reakcionierius 
Grover A. Whalen,.’ keletas 
stambių kapitalistų ir, žinomą, 
jų pastatytas į būsimą New 
Yorko majorą ponas LaGuar- 
diąj Poniutės barška ir gar
bina NRA.

galvos ir gražiai jį 
tas visaip, narstos, 
trukus, bet tik su 
pagelba ištruko, 
jųdviejų tęsėsi 43
Vienas ir kitas naudojo savo 
geriausių! būdus, kad antrą 
nugalėti. Norę . Stęinke . yra 
Ridgewood Grove atsižymė
jęs, vienok ir jo. oponentas, ge
ras ristikas. Steinke buvo ne 
sykį. papuolęs į Grubmeir 
“žirkles” ir turėjo daug bėdos 
iki išsiliuosavo. Bet išsiliuo- 
savęs, nieko nejaukęs, pa
griebė Grubmeir, iškėlė Į vir
šų ir visu smarkumu įtrenkė i 
matrasą ir kelis kartus taip 
atkartojo iki pamatė, kad jo 
oponentas jau nebeturi lygs
varos. tada jį paguldė ir pris
paudė pečius prie matraso. 
Grubmeir buvo ant tiek pri
trenktas, kad “referee” Curė- 
jo nuvesti jį į jo kampą. Nors 
Steinke ir likosi pergalėtoju, 
vienok publika daugiau ‘ pri
jautė Grubmeiriui.

Trečia pora Paul 'Jones su 
Floyd Marshall. Jie daugiau 
kumščiavosi ir vaikė viens ki
tą po rinkę, negu ritosi. Mar
shall statės labai “tuf” vyru 
iki nepapuolė į Jonės žaban
gas. Mat, Jonesui, atsibodo 
jį vaikyti, tad jis pagriebęs jį 
sulankstė ir vėl ištiesė, kaip 
silkę. Jones likosi laimėtoju 
į 25 minutes.

Ketvirta pora Shikat, su 
Westrich. Šhikat likosi per
galėtoju į 20 minutų.

Penkta pora Jim McMillen 
su Karl Davis—jie išėjo ly
giomis.

Publikos 
na daug, 
veik pilna.

Įvertinamas, ypač lietuvių kal
bos mokyklėlė, nes vaikų lan
kymas tą įrodo. Į pirmas pa
mokas atsilankė 10 vaikų, j 
antras—12, o i trečias, gruo
džio 2 d. — 15 vaikų. Nors 
kas kart auga, bet negana. 
Atrodo, kad pi rmeiviški 
Brooklyno lietuviai, neturi vai
kų. Arba jiem nesvąrbu juos 
pramokinti savo kalbos ir raš
to. O kiŲ .gal neųpri savo vai
kus nei! porai valandų ati
traukti nuo purvinos gatvės 
nuo rollers skateš. ' Tėvai tu
rėtų žinoti, kad ant gatvės, su 
ratukais, vaikai užaugę, daž
niausiai* tėvam atneša tik šir
dies skausmus. Tad, kurie 
suprantate mokyklėlės svarbą 
ir norite savo vaikus išauginti 
protingais, atveskite juos su- 
batoj. gruodžio 9 d., 2 vai. po 
pietų į “Laisvės” svetainę. Nęs 
jeigu vėliau atvesite naujus, 
tai daug sutrukdysite tiems, 
kurie jau šiek tiek pramoko.

Mokinys S. Padegimas*

Great Nėcko Naujienos

Sportas—Ristynės

buvo atsilankę ga- 
Svetainė buvo be-

Žiopso to j as. 
—»• I i • 1 ■ I

Kas Naujo tarp 
Lietuviu

Pas mus susidarė “traicė” 
iš buvusio redaktoriaus, sū
naus dievo—^buvęs studentas 
ir jo žyvato dvasia, ši “trai
cė” valkiojasi po stubas ir vi
sokiais būdais kenkia darbi
ninkų judėjimui, kaip įmany- 
dftrhi niekiną “Laisvę” ir ban
do atkalbinti nuo Choro Pir
myn narius. Aš nenortų daug 
kalbėti apie didelės “traicės” 
šulus, bet noriu paklausti tų 
darbininkų: ką jie gaus sek
dami ‘tą “traicę” ? Atminkite, 
kad jūs nuo jų nieko negausi
te, tik jie pastatys, jus prieš 
darbininkų judėjimą.

( ‘ i < - 4 ■■ .. \ 1
Great Neck e gerai žinomas 

ir turtingas asmuo ir jo 
sūnus ! streiklaužiauja New 
Tam Taundry ’ įstaigoje, kur 
dabar yra streikas: Važinėja 

Itfoku ir kartu su juom,-važi
nėja policistas, jo apsaugai. 
Ęažin, ar rasis darbininkų, 
kurie 'duos jiems skalbinius?

tas labai puikiai visados pasi
rodo, bet čionai tai tiesiog nu
stebino publiką savo puikiu 
lošimu-dainavimu. ’ Drg. Kli- 
maitė labai gerai padainavo 3 
kavalkus.

“Kreidos kalbą” atliko jau
nuolis iš John Reed Kliubo. 
Puikiai nupiešė piešinius apie 
“magiką”*, geriau pasakius, 
raganių, kuris išperėjo “dvaj 
šią šventą” su mėlynomis 
plunksnomis. O tas “garbin
gas” paukštis,- atėmęs iš daili
ninkų duoną'ir drapanas, le
kia “dangaus” link; žmogelis 
likęs nuogas, šaukiasi pono 
magiko (Roosevelto) pagel- 
b'os, na ir ką tu gausi nuo to, 
kuris iš tavęs atėmė.

Ukrainų šokikai labai pub
liką užganėdino savo gražiais 
šokiais—visiems patiko. Ant 
gajo tai puikus pamėgdžioji
mas kapitalistinių radio pro
gramų ir, žinoma, jų klausyto
jų, “Radio stotis WEEP.”

Mikrofono vietoje už ran
kenos pririštas verdamas puo
das, kalbos ir dainos ga
na juokingos, aktorkų nudavi- 
mas ir apsirengimas 
sus juokino.

Bravo, Elizabetho 
Oktetas!

Bųyo kitataučių
Bet ji nepatiko lietuvių publi
kai, nes griežė jazus ir kito
kius mūsų publikai nepapras
tus šokius. Iš to reikėtų pasi
mokyti ir ateityje paimti mu
ziką, kuri griežtų daugiau lie
tuviams įprastus šokius, nes 
vis tik mūsų parengimų publi
kos didžiumą dar sudaro su
augę darbininkai.

J. Seėger.

labai vi-

Red 3tar

muzika,

Mūsų Rarengimaį

Aido Choro Merginų Sekste 
tas Rengia Šokius

WMCA-570 Kc
11:30 A. M.-—Italian Program
12:00—Haring Orch.
12:15 P. M.—Chuck Richards,

Songs; Stock Quotations
2:20—Sports—-Jack Filman
2:30'—Queens Players
3:50—News Digest
4:00—Tea Time Concert
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon Orch.
7:45—Dance Orch. ,
8:00—Three Little^ Funsters

10:4.5—Dancp Music
z . WEĄF—-660 Kc

11:00 A.' M.—Ray Hėathėrton, Songs 
11:45—Al Bernard, šon&s , .
12:00—iBeu'lah Croft, Songs
12:15 P., M.—Johnny Marvin, Tenor
,2:00—Fred Wade, Tenor; Cloutiei*

Orch. . . , , , ,
4:00—Zito-Poema Orch.
4:15—Kirkaby Orch. ‘ ' 1 '
6:00—'Frances Alda, Soprano
6:30—Midweek Hymn Sing
6:45—Cheerio Musicale
7:00—Mountaineers Music
8:30—Wayne King Orch.
9:00—Bernie Orch.

11:15—Meroff Orch.

WOR—-710 Kc
6:45 A. M.—Gym Classes

12:30 P. M.—Gypsy Orchestra
2:45—Talks; Music
3:15—Show Boat Boys
4:15—Song Recital
4:45—William Hargrave
5:00—Studio Orch.
^30—Kay Costello, Songs
7:45—De Marco Girls; Frank

Sherry, Tenor
8:00—Grofe Orch.: Jean Sargeant, 

Songs; Frank Parker, Tenor 
11:02—Moonbeams^ Trio 
11:30—Nelson Orch.
12:00—Tremaine Orch.

vakąre, Webster Hall, 119 E. 
11th St. . Visi draugai ir drau
gės dalyvaukite šiose prakal
bose, nes bedarbė plečiasi 
bus išaiškinta, kaip kovoti 
tuoj autinę pašalpą.

ir 
už

Šaukia Demonstraciją Apgy
nimui Negrų Jaunuolių

WJZ—760 Kc
lj:00 A. M.—Southern Singers
11:15—Morin Sisters, Songs
11:30—U. S. Marine Band
12:30 »P. M.—'Farm and Home

Hour
1:30—Merrie Men Quartet
2;00—Dick Teela, Tenor; Mary 

Steale, Soprano; Wendell Hall, 
Songs

4;30—Willson Orch.
4:45—Owens Orch.,
5:30—Singing Lady
8:45—Billy Hillpbt and Scrappy 

Lambert, Songs
9;00—Alice Mock, Soprano;

. Edgar Guest, Poet; Koestner
Orch. , -

10:00—'Markei Orch.; Sid Oąry 
Songs; Sydney Mann, Soprano;

' Nordstrom Sisters; Piano Duo
10:30—Ortiz,’ Tirado, Tenor

L., WNYC-—810 Kc <. .
/ r 1 < .i v ' t j » * r r < .> A ’ » > » r

12:30 P. M?—Gypsy Serenader
3:30—W. Chosnyk, Violin

WABC—860 Kc
10:00 A. M.—Bill and Ginger, Song 
10:15—Salon Orch.
10:45—Frivolities Orch.
12:15 P. M.—Connie Gates, Songs
12:30—.News; Music
2:30—School of the Air
3:00—.Metropolitan Orch.
4:00—U. S. Navy Band
4:30—News; Light Orch.
6:30—Betty Bartell, Songs
7:30—Dell Campo, $ongs
8:4.5—Dance Orch.
9:00—Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski, Conductor
10:30—News Bulletins
10:45—Nino Martini, Tenor;

Symphony Orch.
11:15—Gertrude Niesen, Songs
11 iSO-^-Jones Orch.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS '

Long 
28 d. 
dieną, 
Hem- 
apei- 

M.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad* 
way, Chauncey 
Street stotis 

Į Brooklyn, N. Y.
Naujoj vietoj 

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

STOKESJONAS
512 Marion St.,' kampas Broadway 

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

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir i palaidojo tin- ’ 

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu-’* 

vgm, parem, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

i
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone,. Evergreen 6-5810

f
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J. GARŠVA

New Yorke, pereitą sekma
dienį, įvyko konferencija del 
gynimo’ Scottsboro negrų *■ jau
nuolių. -Konferencija jbtvvo 
šaukta ant greitųjų, bet daly
vavo 149 delegatai nuo 46 or
ganizacijų. ’ -Nutarta' šaukti 
ateinantį šeštadienį masinė 
demonstracija į Union Square, 
ši demępsty’uMja tuiU: būti', pa
darytą skaitlingiausia. %arP; 
tautinis '©attbihinkų 
mas prašo draugų, 
turite laiko,'ateiti į 
tinę ir. .pasiimti 
lapelių. Kreipkitės į 
tinę arba kitus 
centrus.

m.

Peter Kondyra, 54 m. amž., 
Franklin Ave. ir jOoncord 
Ave., East Meadow, 
Island. Mirė lapkričio 
Palaidotas gruodžio 1 
Greenfield kapinėse, 
stead, L. L Laidotuvių
gomis rūpinosi graborius 
Bielauskas. 

, , f . ■ ' A - I
. Anna WonIconitz, 74 
amž., 67J ,6th Ave.,. Brook-
lyn, N., Y., , mįrę gruodžio 3 d., 
bus palaidota gruodžio 6 d., iš 
šv. Jurgio parapijos bažnyčios 
—šv. Jono kapinėse. Laidoji
mo apeigomis rūpinasi grabo
rius Ballas (Bielauskas.).

i Graborius (Undertaker)

Povilas Aukštuolis, 44 me
tų amž., 65 Read Ave., mirė 
gruodžio 1 d. Pašarvotas gra- 
boriaus Garšvos koplyčioj. 
Palaidotas gruodžio 4 d. 
Jono kapinėse. Laidotuvių 
eigom rūpinosi graborius 
Garšva.

A'psigyni- 
kurie tik 
TDA raš- 
dalinimui 
TDA raš- 

darbininkų

Brooklyno darbininkų Aido 
Choro Mergįpų Sekstetas nuo
latos tarnauja mūsų organiza
cijoms, laike koncertų ir kitų 
parengimų. Merginų Sekste
tas dainuoja .ne vien lietuvių 
parengimuose, bet ir kitų tau
tų darbininkams, žinoma, tas 
padaro išlaidų.

Merginų Sekstetas rengia 
vakarėlį su programa. Įvyks 
šeštadieniu 9 d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Šiame vakarėlyje bus kon- 
testas tarpe polkos ir vai co 
šokikų ir šokikių. Įžanga la
bai maža, tik 25 centai. Mes 
užkviečiame visus ateiti ir at
sivesti savo draugus ir drau
ges. Bus gera muzika. Ne
užmirškite, kad vakarėlis įvyks 
9' d', gruodžio! ‘ r

H J Marituska.

šv.
ap- 231 Bedford Avenue

LAIDOTUVIŲ DIRĘKT0RIU8

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir keri etas veseHjoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Drg. Tiškus .patiko nalaime, 
nes automobilius užgavo jų 
vaikutį. Nuvežus jį į ligoni
nę, jis ten dar ir kita pavojin
ga liga apsirgo. Berniukas 
sunkiai serga, nes dvi ligos 
vienu kartu jį kankina.

Iš Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo Darbuotės

Pereitą subatą 
Grove rungtynėse 
kios poros. Hans 
Fred Grubmeir iki pergalės. 
Joe Stecher su Gino Garabaldi 
30 minučių, taipgi ir sekan-• Amerikos Lietuvių 
čios poros ritosi apribotam lai- Kliubo mėnesinis susirinkimas, 
kui: Jim McMillen su Kari Da- Be kitų dalykų, buvo renka- 
vis, Paul Jonės su Floyd Mar- ima dalis valdybos. , Pirminin- 
-u-n tm_i. cun—x r..j j ku įlinktas tas „pats,- J. Am- 

jbręzaitis; finansų raštininku 
:—Vytautas .Kalėda; knygų 
dažiūrėtoju — J, Baliu nas; 
m a ršalka—Markevičius; 
rektoriais—A. Velička,
Burdulis, K. Jankaitis ir

Ridgewood 
ritosi pen- 
Steinke su

Pereitą penktadienį įvyko
Piliečių

LDS 1 Kp. Valdybos ir Komi
sijos Posėdis ■

shall ir Diek £>hikat su Sid > 
^Vestrich. < u

Pirma pora rungtynių pro
gramoj buvo Joe .Stecher, se
nas rungtynių’ veteranas, bu
vęs pasauliniu čampionu tris 
kartus. Jis išrado “leg scis
sors”“ surakinimą. i______ _
oponfentu buvo jaunas ristikas 

’ Gino Garabaldi. Jiedviem pra
dedant • ristis jaunasis Čino ga
vo Stecherio ranką ir valiai ją 
laužti. Mat, Gino manė, kad 
nulaužus oponentui ranką bus 
lengviau su juo apsidirbti. Bet 
veltui jis savo rankų stiprumą 
bandė, nes Stecheris tuojaus 
išsisuko iš jo. Ginas ir vėl pa
gavo Stecherį, šį kartą į “arm 

’ląck” ir tarp kojų, bet jis vėl 
išsisuko. Ginas, matydamas, 
kad ant greitųjų su senu čam
pionu neapsidirbs, atsitraukęs 
per visą rinkę ir pasibėgėjęs 
smogė Stecheriui į pilvą, kaip 
avinas,, .kad tas vos < neišpuolė 
per virvesStecheris atsimo
kėdamas Ginui už “avinišku- 
mą,” pagriebė jį ir per kelis 
kartus trenkė į matrasą, neuž
teko to, jis Gino galvą kojomis 
surakino ir tas , turėjo daug 
vargo iki išspruko. Be to Ste- 
,chėris davė Ginui keletą gerų 
“rabbit” smūgių už buvimą

Steėherio Vilkas.

di-

Nutarta , , suruošti . balius 
kliubo nąudaC Svarstyta, gy
dytojo klausimas, Nominuo-. 
tas kĮiūb.o narys, Dr.-Žukaus
kas. Išrinkta, nominacija iš 
trijų—Mąsiųlis, j,, Ąimęnas 
ir, V. Bięlskųs-—pasitarti, del 
sąlygų.., . (

Svarstyta , bendro , frpnto 
klausimas, kadangi ta pernai 
buvo laiškas.?’ Nors kliubas 
senai remia bendrą frontą, ta- 
Čiaus atsiranda žmonių, kurte 
vis kabinėjasi, norėdami t pa
kenkti tam darbui. , Jiems 
tačiaug* nevyksta ir vargiai ka
da nors bepavyks. '

Narys.

Choras Pirmyn rengė vaka
rienę. Ji įvyko 25 d. lapkri
čio ir buvo vidutinė programa. 
Buvo geras būrys susirinkusių, 
o drg. Balčiūno orkestrą tin
kamai pagriežė šokiams. Pia
nu skambino p. Straukiūtė, d. 
G. Klimas padainavo porą 
dainų, vieną dainą stebėtinai 
gerai sudainavo. Po to 'buvo 
šokiai. Taigi mūsų kęlonijoje 
darbininkai veikia pagal', 'išga
lę, nepaisant priešų trukdy
mo.” ' 
iii i 'i PĮikakaktis. '

Iš Vaikų Mokyklėlės
šios mokyklėlės pamokos 

būna kas subata ’ “Laisvęg” 
svetainėje.: N6rs man atrodo, 
kad LDS i kį. atliko didėlį 
darbą sutverdama LDS. vaikų 
draugijėlę ir steigdama mo-

Iš Jaunuolių Parengimo
• » "I '■ ” y- '

Nora ,šis | parengimąs.—Sp
irtai, buvę gana geroję yietoje, | 
Grand Paradise Ballrępme. 
Programa taipgi puiki, į<p ma
žai kas galėjo tikėtis, tokio 
puikaus prisirengimo, \ be,t 
žmonių buvo pęrmąžai, Daug 
dąugiau galėjo būti; Brookly- 
nb lietuviams tiesiog sarmata 
šitaip pirmą jaunuolių paren
gimą apleisti! ‘

Programai pirmininkavo E. 
Jeskevičiutė. Brępklyno Mer
ginų Sekstetas šiuomi kartu 
pasirodo silpnai, ir tįk su 
dviem dainelėm, .negerai. 

, Pora jaunuolių* mėgėjiį kal
bėtojų. šakė po ;prąk?albėlę,'su 
laiku bus geri kalbėtojai.

EJiząbetho Męrginų Okte-dienį, 7 d.^gruodžio, 7:30 vai;

ALDLD 23 Kp. Susirinkimas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
23 kuopos labai svarbus susi
rinkimas įvyks penktadienį,. 8 
d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
pas drg. Ch. Matthes, 410 W. 
33th St., New Yorke. Apart- 
mentas No. 4. Visi draugai ir 
draugės būtinai privalo daly
vauti šiame, susirinkime, nes 
jis bus labai svarbus. i

A. Gilman.

Labai Svarbios Prakalbos
Drg. Be^jjamin, bedarbių 

organizatorius, tik paleistas jš 
kalėjimo, Kur jį buvo įmetę iš
naudotojai, kalbės ketvirta-

kuopos 
komisi- 
vakarą, 
vakare,

Draugai, LDS 1-mos 
valdybos ir parengimo 
jos posėdis Įvyks šį 
gruodžio 5 .d., 7 vai. 
“Laisvės” svetainėje. Visi ko
misijos nariai turite dalyvau
ti. Taip pat ir kuopos valdy
bos nariai turi dalyvauti, nes 
reikės daug dalykų, aptarti.

Kuopos parengimas jaū la
bai arti—jis įvyks’ gruodžio 
17 d. Taip, pat šitas parengi
mas įvyks su laimėjimais,. Ku
rie draugai galite ,ką nors pa
aukoti; tai jau ,Iąikas tai pa
daryti? Kai kurie draugai bei 
draugės jau aukojo, įvairiu 
daiktu. Kurie būsite sekan- 
ti? d r ■

V. Bovinas.

SUSIRINKIMAj
BROOKLYN, N. Y.

šv, Jurgio Draugijps susirinkimas 
įvjtys trečiadienį, gruodžio (Dec.) 6 
d., Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu
bo svetainėj, 80 Union Avė. Pradžia 
7:30 vai, vakare. Svarba yra tame, 
kad bus renkama pusė valdybos. To
dėl visi nariai kviečiami dalyvauti ir 
perinljJi valdybon tinkamus narius.

Sekr. J. A. Draugelis.
, (287-288)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDĄVOJA

Pasirandavoja 4 kambariai sulyg 
vėliausios mados įtaisymo, netoli 
Avė. M. “S.” .stoties; garu apšildo
mi; randa pigi;; visi ŠVlėsūd.'

Mrs. KRIVAITIS ■ . * . 
1887 E. 5th St. Brooklyn, N 

(286-288)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite! ’

SAVININKAI MARGIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y. '

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R AB O K i U S

UNDERTAKERS ANO 
660 GRAND ST.

INC

MBALMERS 
BROOKLYN. N. Y.

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISQ SALiU, IR tš ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJA1 PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKTAIS KREIPKITĖS l, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

• f MŪSų RAŠTINE ATDARA DIENA IR NAKTĮ- MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

MMM




