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Haverhill, Draugai 

Atsiskyrę.
Draugai, Strauss Atva

žiuos Neužilgo.
Gardner, Mass.
Kodėl Gi Taip Yra?
Pasiųskite Delegatus.

Rašo JOHNNIE

Važinėjant po Massachusetts 
valstiją, patyriau, kad mūsų 
jaunuolių judėjimas dar nėra 
įsisiūbavęs taip, kaip turėtų 
būti. Yra trūkumų beveik vi
suose miestuose.

Paimkime tokį Haverhill. 
Čionai yra gerų draugų suau
gusių, kurie užlaiko savo 'kam
barį del susirinkimų ir tt. Bet 
tie draugai atsiskyrę nuo lie
tuvių masių. Didžiausias lietu
vių veikimas yra apie Piliečių j 
Kliubą ant River Street. Net 
ir tas kliubas sutvertas ant 
laisvamaniško pamato, bet ko
misija turėjo, rodos, mokėt net 
Šešis dolerius už prakalbų at- 
laikymą svetainėj. Tas parodo, 
kad mūsų draugai dar neišmo
ko panaudoti savo įtaką tenais.

Aš noriu priminti draugams 
Mass, valstijoj dar tą, kad jau
nuolis drg. Cl. Strižauskas 
(Strauss) neužilgo aplankys 
Mass, valstiją. Visi ir visos 
turės dėti didžiausfas pastan
gas, kad daugiaus \jaunuoliu 
būtinai turėti jo prieškariniuo
se mitinguose. Jei kur yra ar 
piliečių Kliubas,” ar choras, 
ar jaunuolių organizacija, lai 
jie rengia. Bet nepamirškime, 
kad jaunuolių judėjimas dar 
nėra tokis, kad vienas viską ga
lėtų nuveikti. Jūs, suaugę 
draugai, turite pagelbėti.

Draugas Strauss važinėja 
su vienu svarbiausiu klausimu, 
kuris stovi prieš pasaulio dar
bininkų akis. Organizavimas 
jaunuolių prie karą ir prieš fa
šizmą. Gerai padirbėkime ir 
bus geros pasekmės. * 1

Haverhill prakalbose turėjo 
gražią muzikalę programą, ku
rią didžiumoj jaunuoliai išpil
dė, bet dar draugai neišmoko 
sulipdyti lietuvių jaunuolių or
ganizacijos.

Mes dar neturime užtektinai 
diskusijų choruose ir jaunuo
lių komitete, žymės to visur 
matomos. Ypatingai tas ma
toma Gardner, Mass. Nors te
nai yra ir gera, truputį prasi
lavinusių jaunuolių grupė, bet 
suaugę draugai arba nepajėgia, 
arba dar nemoka su jais veikti. 
Jie skundžias, kad jaunieji “ne
klauso” jų. Todėl, draugai, 
kad jūs norit, kad jie tik klau- 
s^ų, bet nebandote su jais 
veikti. Jaunuoliams nepatinka 
“diktatūra” iš viršaus. Aš pats 
ant savęs esu patyręs tą.

Prie užbaigos noriu užklausti 
ALPMS . (Meno Sąjungos), 
kodėl nebuvo nei laiškai išsiun
tinėti chorams, nei laikraštyje 
parašyta kas nors apie ateinan
čią jaunuolių konferenciją?

GYVATĖS nuodai
SULAIKO KRAUJĄ

NEW YORK. — Mount 
Sinai ligoninės daktaras 
Rosenthal praneša, kad li
goninėse esą naudojami gy
vatės nuodai sulaikymui bei 
sumažinimui kraujo bėgi
mo. 1 Truputis tų nuodų 
įleidžiama po žmogaus oda 
ir tas tuojaus sumažina 
kraujo tekėjimą. Prie ope- 
i^cijų tas išradimas labai 
naudingas.

PAAUKOJO $500,000 
UNIVERSITETUI

Kapitalistas H. H. West
inghouse paliko Cornell uni-

Pirmat Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

No. 288 Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gruodžio (Dec.) 6,. 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

Streikavo Verstino 
Darbo Darbininkai 

ir Laimėjo
NEW YORK. — Trys 

tūkstančiai surekrutuotų 
darbininkų, vežant į vers
tino darbo kempę į Bear 
Mountain, gruodžio 4 d. 
staiga sustreikavo ir pa
reikalavo algų pakėlimo. 
Streikas buvo taip stai
gus ir kovingas, jog val
džia turėjo bent dalinai 
darbininkų reikalavimą 
išpildyti. Vietoj tik $50 į 
mėnesį, gaus $64. Tai pu
sėtinai geras laimėjimas.

Atsiprašome Scrantono 
Drangą ir Draugių

Įvyko labai nemalonus ne
susipratimas. Pereitą penk
tadienį Scrantono draugai 
buvo atrašę laišką, prašy
dami, kad iš Brooklyno bū
tų atsiųstas kalbėtojas pa
sakyti prakalbą,* laidojant 
draugą Juozą Bužą. Bet 
tas laiškas vieno draugo 
buvo perduotas kitam ir ka
žin kokiu būdu nepastebė
ta, kad jame prašoma ’at
siųsti. ^alb,ėto ją. Delei to 
kalbėtojas nebuvo pasiųs
tas; <

Labai a p g a i lestaujame, 
kad šis nemalonus nesusi
pratimas įvyko iš “Laisvės” 
štabo pusės. Atsiprašome 
visų draugij ir draugių, ku
rie rūpinos drg. Bužo laido
tuvėmis.

Socialistų Valdžia 
Puola Darbininkus

BARCELONA, Ispanija. 
Koalicinė-buržujų' socialistų 
valdžia padarė ablavas ant 
revoliucinių sindikalistinių 
unijų po visą kraštą. Už
puolimai padaryta net ant 
50 unijų centrų ir jie užda
ryti. Uždarytas taip pat 
sindikalistinių unijų dien
raštis. Tai vis socialistų 

; žygiai del prirengimo dir- 
ivos laimėjimui Ispanijos fa- 
! šistų-monarchištų. , • . -į • • 't H .1 A ; •

Kiek Yra Jungtinėse Valsti
jose Šnipų?

WASHINGTON.— Ofi- 
cialiai valdžios vedėjai pa
skelbė, kad Jungtinėse Val
stijose* civilės tarnybos ko
misijoje, tai yra, slaptoje 
policijoje, dabar' tarnauja 
577,170 žmonių. Nuo sau
sio mėnesio iki dabar jų 
skaičius paaugo 13,067 as- 
mehų.

versitetui $500,000. Kapita
listai remia savo klasės
įstaigas. 1 r

'MASS. VALSTIJOS LIETUVIU KONFE
RENCIJA GRUODŽIO 11 DIENI : i

Konferencija {vyks So. Bostone, po Numeriu 376 Broad
way, Prasidės 11 vai. Ryte; Jaunuoliu ir Suaugusių Or
ganizacijos Atsiųskite Jaunuolius Delegatus.
Lietuvių Jaunuolių Nacionalis Komitetas šaukia pirmą 

Massachusetts valstijos lietuvių jaunuolių .konferenciją: 
Kviečiamos ir raginamos visos lietuvių jaunuolių orga
nizacijos, kliubai, chorai ir t. t.% prisiųsti delegatus į šitą 
taip svarbią konferenciją. Taip pat suaugusių darbinin
kų organizacijos ir draugijos, kurios turite savo nariais 
jaunuolių, būtinai prisiųskite tuos jaunuolius delegatais.

Ši konferencija bus didžiausios svarbos. Tai bus pra
džia plataus lietuvių jaunuolių judėjimo Massachusetts 
valstijoje. Bus išrinkta iš pačių jaunuolių distrikto va
dovybė—distrikto komitetas.

Jaunuolių konferencijos dienotvarkis bus toks:
1. Kaip sustiprinti esamas ir kaip budavoti naujas lie

tuvių jaunuolių organizacijas Massachusetts valstijoje.
2. Prisirengimas prie pasaulinio spartakiado, kuris 

įvyks Maskvoje ir į kurį lietuviai jaunuoliai rengiasi pa
siųsti net du atletu.

3. Kaip vesti diskusijas mūsų jaunuolių organizacijo
se apie darbininkų klasės jaunimo problemas ir reika
lus.

4. Prisirengimas prie drg. Strižausko maršruto.
5. Steigimas vakarinių lavinimosi mokyklų svarbiosio; 

se vietose.
6. Rėmimas nacionalio lietuvių jaunuolių judėjimo.
7. Išrinkimas distrikto jaunuolių komiteto.

Johnnie Orman,
Nacionalio Lietuvių Jaunuolių Komiteto Sekretorius

Kruvinas Užpuolimas ant Norwood®
Streikuojančių Odos Darbininkų

‘ Associated Press žinių į 
agentūra praneša apie Nor- 
woodo, Mass., streikuojan
čių odos darbininkų kovą 
prieš razbaininkus ir streik
laužius. Streikieriai patys 
tuojaus turėtų kuoplačiau- 
sia aprašyti “Laisvėje” apie ■ 
odos darbininkų kovą. Čio-į 
nai paduodame tik tos bu r-i 
žuazinės žinių- agentūros 
pranešimo turinį:

Esanti pašaukta Bostono 
ir Mass valstijos policija 
streiko malšinimui. Prie lie-1 įsteigta streikierių buveinė.

I tuvių svetainės pribuvo trys 
vežimai ginkluotų sargų 
gruodžio 4 d. ir padarė už
puolimą ant streikierių. Sa
ko: “Sargai išlipo iš vežimų 
ir tuojaus pradėjo atakuoti 
streikierius, kurie buvo su- 

I sirinkę prie svetainės, pa- 
: naudodami buožes ant strei- 
! kierių galvų. Streikieriai 
atsakė kumščiais ir akmeni
mis.”

Lietuvių svetainėj yra

Washingtonas Užgina 
Japonijos Karo Programą

I ' ' 
' ■ ___ f

WASHINGTON. -- Roo- 
seyelto valdžia sako, kad 
Japonijos užsimojimas padi
dinti ir pagerinti savo kąri-, 
nį laivyną nėra priešingas 
sutarčiai. Mat, Rooševeito 
valdžia taip pat didina, šavb' 
karo laivyną. f • i ; » .z tf

REPUBLIKONŲ KAMPA- 
. NIJA PRIEŠ DEMO

KRATUS
WASHINGTON. — Kelis 

mėnesius tylėję, prabilo re- 
publikonai. Repu blikonų 
partijos komitetas išleido 
pareiškimą prieš Rooševeito 
programą. Mat, republiko- 
nai nori atgriebti senas po
zicijas, kurias nuo jų už
grobė demokratai. AbiejL 
lygiai gina kapitalizmo, reL 
kalus. - ;

Philadelphijoj Demonstracija 
prieš Lincą

PHILADELPHIA, Pa. — 
Ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 
5 vai. vakare, rengiama ma
sinė demonstracija už 
Scottsboro! jaunuoliusi De
monstracija prasidės ant 
kampo Broad iri South Sts. 
Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, dalyvaukite masi
niai.

Šaukia. Konferenciją už 
Bedarbių Apdraudą >

PHILADELPHIA, Pa. — 
Gruodžio 22 d. šaukiama 
darbininkų o r g a n i z acijų 
konferencija už bedarbių 
apdraudą. Visos lietuvių 
organizacijos i ir draugijos 
turėtų būtinai išrinkti dele
gatus j šią svarbią konfe-

Policijos Užpuolimas 
ant Detroito Jaunuol.
DETROIT, Mich. — 

Pereitą pirmadienį čionai 
apie tūkstantis bedarbių 
jaunuolių' demon stravo 
prie City Hali ir reikala
vo darbo ir greitos pašal
pos. Demonstraciją su
rengė bedarbių tarybų 
jaunuolių skyrius. Poli
cija padarė brutališką už
puolimą. Jaunuoliai lai
kėsi ir gynėsi. Vienu sy
kiu jų eilės buvo pakrik- 
dytos, bet jie vėl susimo- 
bilizavo ir maršavo pir
myn. šeši jaunuoliai su
areštuoti.

Protestai prieš Nuteisi
mą Mirtin Patterson®
Lietuvių darbininkų orga

nizacijos ir draugijos kelia 
savo balsą prieš linčinį ver
diktą Alabamoje, kuris no
ri pasiųsti elektros kėdėn 
nekaltus Scottsboro jaunuo
lius. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatu ros 
Draugijos Pilei. Komiteto 
sekretorius D. M. šoloms- 
kas pasiuntė sekamą tele
gramą teisėjui Callahan ir 
gubernatoriui Miller:
' ^‘ALDLD su penkiais tūk
stančiais narių protestuoja 
prieš nuteisimą mirtin jau
nuolio Heywood Pattersono 
ir reikalauja, kad .jis ir ki
ti nekalti Scottsboro jau
nuoliai būtų besąlyginiai 
paliuosuoti.”

PROHIBICIJA PASINAI
KINA

Jau užtenkamai valstijų 
užgyrė sumanymą prohibi- 
ciją panaikinti. Todėl jinai 
pasinaikina. Sugrįžta atvi
ri saliūnai ir smuklės.

Prohibicija gyvavo tryli- 
ką metų. 'Prohibicija nepa
naikino girtuoklystes. Per 
tryliką metų nuo alkoholio 
mirė 45,549 žmonės. Už
puolimuose ant nelegalių 
smuklių prohibieijos agen
tai paskerdė 250 žmonių. 

i

UŽMUŠĖ 10 KADETŲ

HONGKONG, Chinija. — 
Foochow mieste kareiviai 
užpuolė būrį besimuštravo- 
jančių kadetų ir dešimtį iš 
jų užmušė. Kareiviai pa
manė, kad tie bficieriai ren
giasi daryti užpuolimą ir 
pradėti sukilimą už atstei- 
gimą senosios Fukien val
džios.

IR ESTONIJA x 
GINKLUOJASI

<
Estonijos seimas paskyrė 

pinigų pabūdavojimui nau
jo karinio laivo. Vadinasi; 
'ginkluojąs ne tik didžiosios, 
' bet ir mažiosios valstybės.

JAUNUOLIO NORIUS LIKIMAS JAU ATI
DUOTAS 1DŽ1URES RANKAS; MAŽAI 

VILTIES LAIMĖT IŠTEISINIMĄ

, nors

Teisėjas Callahan tuo Pačiu Nachališku Vienpusiškumu Pa
laiko Valstybės Pusę; Vėl Buvo “Užmiršęs” Instruktuot 
Džiurę, Kaip Jinai Gali Rasti Jaunuolį Nekaltu; Bus Duo
damos Apeliacijos; Kitų Jaunuolių Teismas Bus Atidėtas
DECATUR, Ala.—Paro- nuolį Norris nekaltu

dymai iš abiejų pusių už- nurodė tris būdus, kaip, jie 
baigti, nes reikalavo teisė- gali jį surasti kaltu. Tik- 
jas Callahan, kad į tris die- tai apsigynimo advokatui 
nas teismas turi pasibaigti. Leibowitz atsistojus, kuo- 
Ne kalto jaunuolio Norris Ii- met Callahan pabaigė in- 
kimas perduotas į džiūrės. strukcijas ir pamatė, jog 
rankas ir laukiama nuo
sprendžio.

Kaip teisme prieš Patter- 
soną, taip prieš Norris tei
sėjas Callahan be jokios 
skraistės brutališkai laikėsi 
prieš apsigynimą. O valsty
bės prokuroras Knight ir jo
padėjėjas Wright taip pat i bus atidėtas, kol Patterso- 
bjauriai šaukė ir reikalavo | no ir Norriso apeliacijos 

jaunuoliui mirties1 bus paduotos į augštesnį 
teismą. Tokios yra nuomo-

šiam
bausmės.

Savo instrukcijose edžiū- nes Decatur linčininkų teis- 
rei teisėjas Callahan ir vėl mas, 'nes jis žino, kad vis 
“užmiršo” įsakyti džiūrei,i tiek apieliacijos bus duoda- 
kaip jie gali surasti jau-i mos.

EILINIAI KOMUNISTAI SUPURTĖ FAŠISTŲ 
TEISMĄ, ATSISAKYDAMI BŪT RENEGATAIS

LEIPZIG, Vokietija. — 
Hitlerio valdžia atgabeno 
kelis eilinius darbininkus iš 
koncentracijos stovyklos ir 
norėjo, kad jie liudytų prieš 
teisiamus komunistų vadus. 
Bet teisme darbininkas Jes
se pareiškė, kad kruvinieji 
fašistai taip mušė draugus,

Šaukia Remti Scottsboro 
Apsigynimą Finansiniai

NEW YORK. — Komu- 
nistų Partijos antras dist- 
riktas išleido atsišaukimą, 
kuriame raginama finansi
niai remti Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ve
damą kovą už išgelbėjimą 
Scottsboro jaunuolių.

Liepsnoja Linco Dvasia

PRINCESS ANNE, Md. 
:—Gruodžio 4 d. du negrai 
darbininkai už 100 jardų 
nuo savo namų rado negy
vą baltveidę mergaitę. Jie 
tuojaus pranešė policijai. 
Darbininkai buvo suimti ir 
klausinėjami. Nieko prieš 
juos nerasta ir abudu palei
sti. Bet vienas iš jų yra 
dingęs. Spėjama, jog chu
liganai bus nulinčiavę.

Šios mergaitės mirtis vėl 
sukūrė ugnį prieš negrus, 
nors nė mažiausio parody
mo nėra, kas ištikrųjų tą 
mergaitę nužudė.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 

Pasaulį!

bus reikalaujama tokių in
strukcijų, tai Ku Klux Kla
nas pusiau lūpų pridūrė, 
kad džiūrė gali rasti Norri- 
są nekaltu, jeigu įrodymai 
kaltumo pasirodytų nepa
tenkinanti.

Likusių jaunuolių teismas 

jog kai kurie neišlaikė ir 
pasisakė prieš Komunistų 
Partiją. Jis- pareiškė, kad 
jis buvo taip sumuštas, jog 
pats nežinojo, kokias popie- 
ras pasirašė. Jis atsisako 
būti renegatu ir komunistų 
išdaviku.

Kongresmanai Įvelti į 
Fašistinę Propagandą

I WASHINGTON. — Kon- 
igreso komisijoj iškilo aikš- 
| ten, kad lygiai keli kongres- 
manai yra įvelti į vedimą 
Amerikoje hitlerinės fašis
tų propagandos. Vienas iš 
jų yra Hamilton Fish. Jo 
dalyvavimą fašistų propa
gandoj aną dieną iškėlė 
draugas Hathaway, “Daily 
Workerio” redaktorius. Pa
šauktas prieš komisiją, Fish 
visko užsigynė, bet neatsa
kė į draugo Hathaway pa
darytus užmetimus. Vietoj 
to, jis grūmoja komunis
tams.

Arizona Atsiųs du Troku 
Delegatų

Gautas pranešimas nuo 
darbininkų iš Arizona vals
tijos, kad jie mobilizuoja at
siųsti net du dideliu troku 
delegatų į bedarbių nacio- 
nalę konvenciją, kuri įvyks 
Washingtone sausio 13-15 
dienomis.



*

35,000

Jis Turi Laiko

Sąjunga pradžioje pirmojo įrodymas, .kaip kapitalisti-

mokyklas, tai dabar jau tu™ aPie j° žiaurumą ir netin-

(

42

Pa.

M

u

Plymouth, 
svetainėj,

gai pono dievo, sudegsi pra
gare.

Senelis—Tai atnešk bak-

■

Sunku žinoti
Marė—Ona, tu ir Magdė

progresą, jau nekalbant

1928 metais, tai yra,. tik sėkmėje Sovietų Sąjungoje 
viena septinta dalis dirba, mokslas daro tokį progre- į 
Pagal “Dodge Corporation” Są kokį nedarė niekur ki-' 1 • •_  -< i • i • ,

Penkių Metų Plano (1928 ™s pasaulis varžo žmonijos 
metais) turėjo 129 augštas

gyvenimui. - . kės ?
D. M. šolomskas. Į Ona—Tas buvo taip, mes 

! dvynukės, bet dabar Mag- 
dė už mane šešis metus 
jaunesnė.

m®

Ws

Mokslas, Technikai ir Krizis

no tik vieną'

■

Pradžioje penk- 
inieriai ir tech-

Chicagoje, Portage Parke, darbininkų eilės lau
kia prezidento Roosevelt o žadėtų darbų, bet jų ne
gauna!

Rašytojas Apie Scottsboro 
Jaunuolių Teismą

Paskilbęs rašytojas ir žurnalistas, 
John L. Spivak, kuris kukliai ir visapu
siai aprašė vieųo Scottsboro berniukų, 
Heywood Pattebsono, teismą,’ pistebi:

Iš visų teisminių bylų, kokias aš esu ka
da, nors matęs laike savo 15-kos metų laik
raštinio darbo, ir iš visų bylų, kokias, esu 
kada nors girdėjęs, neesu matęs ir girdė/ 
jęs tokio šiurkštaus, tokio begėdiškai Ne
paisančio pačių pamatinių teisėtumo prin
cipų, kaip trečiasis Heywood Pattersono tei
smas Morgan apskričio teismabutyj, vado
vaujant teisėjui W. W. Callahan.

Tai nebuvo teismas legaliam to žodžio 
supratime. Alabama faktinai skubiai pra
stume tai, kas „buvo išanksto nutarta, kad 
pasodinti negrą berniuką į elektros kėdę 
Kilby kalėjime, Montgomery mieste.

Eilėj savo straipsnių, telpančių “Daily 
Workeryj”, rašytojas nušviečia ne tiktai 
reakcininkų sumoksią nužudyti berniu
kus, bet podraug jis nurodo ir-Alaba- 
mos taip vadinamų liberalų veidmainiš
kumą. Pastarieji, nuduodami Scottsbo
ro berniukų draugais, pataikauja linčiuo
to jams, sako rašytojas. , •

$5.00 
$7.00 
$7.00
$5.00 
$2.50 
$3.50
$3.50 
$2.50
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Kova su Baltuoju Šovinizmu
Spalių mėn. 25 d. “Vilnies” svetainėje, 

Chicagoje, įvyko lekcija, tema: “Aukštas 
Kraujo Spaudimas ir Jo Priežastys.” 
Prelegentu buvo dr. Naikelis. “Vilnies” 
salėj lekcijos įvairiais klausimais įvyks
ta nuolatos. Po kiekvieno prelegento 
pranešimo' klausytojai kviečiami disku- 
suoti ir, žinoma, kritikuoti, kas jų išma
nymu buvo neteisinga.

Šiuo kartu dr. Naikelis atsinešė į su
sirinkimą dvi žmonių širdis. Viena bu
vo, kaip jis sakė, “25 metų amžiaus ne- 
ro,”'kuris miręs sifiliu. Pasinaudoda
mas ta proga, dr. Naikelis, kaip praneša 
“Vilnis”, puolė negrus. Girdi,

.. .juodveidžių visas kūnas sudėtas 
“d..daug blogiau ir liuosiau, negu balt
veidžių, kad jų kaukolė daug storesnė, snie
gelis mažesni, lengvesni ir kad jie tingesni 
už ;baltveidžius žmones, mažiau pakilę.”
Padaręs tokį pareiškimą, prelengentas 

eji> toliau, “iliustruodamas” negrų uos
les, kurios, pasak to išvedimo, yra ar- 
timesnėš žemesnių gyvūnų uoslėms, negu 
baltveidžių. štai viena “iliustracijų”:

“Jeigu jūsų stuboje butų pastipusi žiur
kė'. Jus užuostumėt, bet nelengva putų 
ra£ti, tačiaus pašaukite negriuką ir duo
kime jam 25 centus, tai tuojaus jis ras.” I«
Kitais žodžiais, prelegęntas, kaip ma

tome, dėjo pastangų padaryti tikrove tą 
bjaurų buržuazijos melą, būk negrai yra 
žemesni, biologiniai skirtingi nuo balt
veidžių ir todėl jie turį būti nuo baltvei
džių atskirti, pažeminti, prispausti. Dr. 
Naikelis, savo tokiu pasimojimu, sužiniai 
ar ųe, padėjo Amerikos linčiuoto jams, 
kuHė be pasigailėjimo žudo nekaltus 
•įuodVeidžius ir juos žiauriai išnaudoja. 
Jis padėjo Scottsboro berniukų linčiuo- 
tojams—ponams Callahan, Knight ir ki
tiems Alabamos dvarponių pasamdy
tiems legališkiems teroristams, gelbėda
mas nustatyti visuomenės opiniją prieš 
negrus, kaipo rasę.

Vyriausia svarba to visko, kad tai dė
josi mūsų svetainėje ir kad prelėkcijoje 
buvę lietuviai komunistai nepakėlė prieš 
tai savo balso, nekritikavo prelegento! 
Kur tų draugų buvo akys ir ausys—sun
ku įsivaizduoti!

Gerai, kad nors vėliau buvo apsižiū
rėta ir nutarta tuo klausimu suruošti 
baltajam šovinizmui teismas, į kurį pa
kviesta patsai dr. Naikelis apginti savo 
nuomonę, pareikštą spalių 25 dieną.

K&d palaikyti ilgiau priespaudoj ir 
žiauriam išnaudojime virš 12-kos milio
nų negrų Jungtinėse Valstijose, buržua
zija suranda įvairių priemonių. Tam tik- 

panaudojama literatūra, teatras ir 
mokslas. Išnaudotojų klasė bando vi
saip įrodyti “negrų žemumą”, “nekultū
ringumą”, “žiaurumą”, “nesugabumą” 
“nesvarumą” ir net fiziologinį skirtingu
mą nuo baltveidžių.

Buržuazija tą viską neša į darbinin
kų eiles ir tuo bando juos padalinti. Juo 
labiau gilėja kapitalizmo krizis, aštrėja 
klasių kova, tuo daugiau išnaudotojai 
bando varyti kylį į darbininkų klasės so
lidarumą, kad suskaldyti jų eiles.

Atsiminkim, kad ne tik Amerikos sam
dytojai tatai daro. Vokietijoj, kur šiuo 
tarpu viešpatauja žiauri fašizmo reak
cija, hitleriniai fašistai surado “neper
žengiamus skirtumus” tarpe arijų ir* ne- 
arijų .’ašių! Jie panašius turi savo 
“mokslininkus”, įrodinėjančius, jog ari-

jų rase yra kur kas augštesnė ir tobules
nė už semitų rasę ir todėl pastarieji turi 
būti sutrempti, pavergti, o arijai priva
lo būti šalies (ir pasaulio) valdytojais.

Amerikoj statoma pirmoj eilėj anglo
saksai, kaipo “augštesni” už semitus, sla
vus ir kitas tautybes. O negrai—tai jau 
žemiausia rasė, ir todėl ji neturinti tei
sės gyventi tuo pačiu gyvenimu, kaip 
baltveidžiai.

Tuo pasinaudodama, buržuazija su
kursto vienos tautybės darbininkus prieš 
kitos, vieną rasę prieš kitą ir sulaiko 
juos nuo vienybės ir bendros kovos už 
savo bendrus interesus.

Sąmoningu darbininkų uždavinys: ko
voti prieš tą buržuazijos ideologiją visu 
griežtumu; kovoti prieš baltąjį šoviniz
mą ir 'visokį šovinizmą, kitų tautų nea
pykantą. Kurie pila tuos nuodus į dar
bininkų eiles—jiems tarpe darbininkų ne 
vieta!

Atatiko Kirvis Kotą I
Tūlas nezaležninkų (atsimetėlių nuo 

Romos katalikų) gynėjas rašo “Naujie
nose”:

...Mes tikime Kristaus Evengelijai. Jo 
mokslui... Tautiška bažnyčia remiasi dau
giau apšviestu žmogaus protu ir atlieka 
mokyklos priedermes. . .

Šitaip ir panašiai reklamuoja per so
cialistų laikraštį savo “mokslą” nezalež- 
ninkai katalikai, kurie iš esmės nėra nei 
per plauką skirtingesni nuo romiečių 
kunigų. Grigaitis apsilaižydamas talpi
na šitos rūšies straipsnius ir akstiną sa
vo pasekėjus priklausyti “apšviestų žmo
nių” avinyčiom. Vis tai, mat, biznis. 
Kokio darbo tasai žmogus negalėtų už 
pinigus atlikti?!

] )aug iaii Pelnų
“Commercial and Financial Chronicle”, 

Wall gatvės laikraštis paduoda įdomių 
skaitlinių. Už devynis šių metų pirmuo
sius mėnesius, 453 Amerikos didžiosios 
korporacijos padarė pelnų $373,802,000. 
Na, o pereitais metais pėr tą patį laiko
tarpį — “tiktai” $87,000,000.

Aną, dieną mes padavėme tūlų geležin
kelių kompanijų šių 'metų pelnus, kurie 
keleriopai paaugo, palyginti su pernykš
čiais metais. Tai, kam gėras NRA! Tai 
kokia p. Roosevelto Naujoji Dalyba’.Kuo
met darbininkų gyvenimas vis sunkėja, 
tai kapitalistų pelnai keleriopai' padidė
jo.

Būtinai reikėtų įsteigti bent keletai 
savaičių mokyklos Pittsburghe, Philadel- 
phijoj ir Bostone. Išrodo, kad Philadel- 
phija turime pirmiausiai susirūpinti. 

• Kolonija ten didelė, o mūsų kadrai maži 
ir tarpe jų verda disharmonija, nesątai- 
ka. Kodėl? Todėl, kad daugeliui drau
gų stokuoja marksistinės-leninistinės ap
švietos.

7 iri ŠYPSENOS

Viešpataujantis krizis pa
matiniai purto kapitalistinę 
sištemą. Ne tik desėtkai 
milionų darbininkų neturi 
darbo ir badauja, ne vien 
“juodo” darbo jėgos be už
siėmimo naikinasi, bet ir 
sunkiai per mokslą įgytas 
žinojimas eina vėjais. •

Japonijoje rengiasi palei
sti 9,000 mokytojų iš darbo, 
nes jiems “nėra kas veik
ti” ir 8,000 studentų, baigu
sių mokslą, negalės jo gau
ti. • Puolami ir persekioja
mi studentai, nes pas juos 
pasireiškė pavojingos vieš
pataujančiai tvarkai min
tys. 1933 metais baigė aug
ėlesnes mokyklas 12,163 mo
kiniai, bet darbo gavo tik 
4,881, tai yra, tik 40%. 
Technikos srityje baigusių 
mbkslą buvo 19,496 moki
niai, o darbo gavo tik 8,632. 
Vidutines technikines mo
kyklas baigė ' 20,991 moki
nys, gi darbo gavo tik 9,- 
195. Tokias žinias suteikė 
japonų laikraštis “Niči-Ni- 

- či”. // ‘ . ....
Japonijos imperialistai' 

del karo reikalų, 1934 me
tais,' paskyrė 1,315,000,000 
jenų, gi apšvietos tikslams 
tik 140,000,000 jenų.

versitetus ir turį augštą 
technikinį ir kultūrinį išsi- 
'lavinįųią. .

Austrijoje a u g š t esnėse | 
mokyklose ant trečdalio nu
puolė kiekis besilavinančių, 
lyginant su 1931 metais.

Jungtinėse Valstijose Am
erikos, turingiausioje kapi
talo šalyje, veik pusė visų 
esamų inžinierių neturi dar
bo, o dirbančių inžinierių 
algos sudaro tik 25%, paly
ginus su išmokėtomis algo
mis 1927 m.

Per du paskutinius metus

i

komisijoje dirba 
mokslininku. U

Du pasauliai ir dvi skir
tingos studentų padėtys. 
Kapitalistiniame pasaulyje 
studentai po užbaigimo mo-

Kandidatas
Tėvas—Sūnau, kas iš ta

vęs bus, kada tu užaugsi, 
jei dabar taip negražiai, 
kalbi ?

Sūnus
“Naujos Gadynės.

Redaktorius

“Muzikantas”
Jonukas — Mano tėvas 

gražiai dainuoja, kada jis 
pradeda prie atdaro lango, ’ 
tai net praeiviai sustoja.

Kaziukas—O mano 'tėvu
kas, kada sušvilpia, tai keli 
šimtai nustoja dirbę.

Jonukas—O kas yra tavo 
tėvas, muzikantas?

Kaziukas—Ne, jis yra 
fabrikoje pečkūrys ir palei
džia sireną, kada pasibaigia 
darbo laikas.

tik 1,955 inžinieriai _ gavo : kslo atsiduria bedarbių ei- į Kunigas—Seneli, jau se- 
darbo ir tame skaičiuje 368;ičse ir priversti pasidaryti nai neini į bažnyčią, neval 
paėmė darbus ne savo spe-1 pragyvenimą ubagaudami, 
cialybės. 1932 matais ame-; kaip ve Berlyne. Sovietų 
rikiniai architektai paganai- Sąjungoje, kaip tik baigia

septintą dalį mokslą, jų jau laukia dar- siuka dievų, aš turiu laiko 
o darbo ką jie pagamino bas ir nuolatine alga. To ir gaigsiu juos graužti.

davinius, 1932 metais archį- 
tektų dirbo tik 3,800, o tuom 
kartu neturėjo darbo net 
13,000 architektų.

Tokioje tai padėtyje atsi
dūrė mokslo žmonės kapita
listinėse šalyse.

i

Taip yra ne tik * Japoni
joje. Štai Vokietijoje, iš 
350,000 inžinierių, darbo ne
turinčių yra pusė. Vokieti
jos augštose mokyklose per 
du metus, nuo 1931 iki 1932 
metų pabaigos, mokinių 
kiekis sumažėjo ant 45,000. 
Besimokinančių g a b u m ai 
nupuolė, nes nėra noro mo
kintis, kada mokiniai žino, 
kad' jiems, baigus mokslą,, 
nebus darbo.

Jau 1932 metais Vokieti
joje universitetų studentų 
skaičius buvo mažesnis ant 
8,404 studentų, negu 1931 
metais. Dabar, po fašistų 
įsigalėjimo technikinėse 
augštose mokyklose moki
nių kiekis nupuolė ant 31.6 
nuoš. Gi fašistai dūksta, 
knygas degina,, mokslo žmo
nes persekioja, net Heine, 
kuris buvo vienas iš garsių 
rašytojų, dabar1 niekinamas 
'kaipo “žydas.”

1 "T” - ■ > ■
Anglijos darbininkų laik

raštis “Daily Worker” pra
neša, kad imperialistai del 
apšvietos išlaidas sumažino 
ant 1,005,800 svarų sterlin
gų, gi tuom p’ąt kartu ka
ro išlaidas padidino.

Franci jos laikraštis “La 
Papuler” praneša,

Kas kita Sovietų Sąjun
goje. “Pravda” No. 303, 
1933 m., rašo: “Didžiausias 
plėtimasis industrijos mūsų 
šalyje pareikalavo sudary
mo naujos technikų armi
jos—inžinierių ir industri
jos vadų.” Jeigu Sovietų į

tu r.
Sovietų Sąjungoje suau

gusių mirtingumas suma
žėjo ant 40 nuoš. palyginus 
su caro laikais; o vaikų tar
pe ant 50 nuoš. Jeigu ta
da ant kiekvieno tūkstan
čio mirdavo 70 vaikų, tai 
dabar nedaugiau 35 temirš
ta. O tas išaiškina, kad gy
venimo padėtis pagerėjo.

Kapitalo šalyse studentų 
kiekis mažėja, gi darbinin
kų šalyje—Sovietų Sąjun- kėdė, o kėdės liekanos ir 
goję skaičius besimokančių jas negalėjau kitur išmest, 
labai auga. Tai dar vienas kaip tik į išmatas.

Dar Reikalingas
Vienybietė— Paskolinkite 

man, poniute, kočėlą.
Pruseikinė—Ne, negaliu, 

nes dar manasis ir neparė
jo namo.

Teisme
Kapitalistinis teisėjas — 

Sako, kad jūs per langą iš
mėtėte į baltagvardiečius 
ukrainus kėdę, ar teisybė?

Darbininkas—Tai nebuvo

o-i 720 tokių mokyklų. Jei- kamumą darbininkų klasės esate vienametės - dvynu-

kad 
Francijoje yra 20,000 inži
nierių, neturinčių darbo, 
vargstančių, r,n'epaisant, kad 
jie tūri didelį, žinojimą.

Laikraštis “Polonia” rašo, 
kad Lenkijoje yra 60,000 be

darbių, kurie yra baigę uni-

gu tada jose buvo 200,000 
studentų, tai dabar jau yra 
470,000.
metinės i 
nikai sučfarė tik 0.52 nuoš. 

 

visų darbimHkų, gi dabar 
jau 2.5 nudš., omet net 
Vokietijoje inžinie\iai suda

 

ro tik 1.38 nuoš. abblno dar
bininkų kiekio. Per pasku
tinius penkis metus Sovietų 
Sąjungoje indstrija gavo; 
60,000 naujų inžinierių iri Pa 
ant 70'nuOš. jie yra darbi
ninkų vaikai.

Drg.‘ M. Litvinovas savo 
prakalboje New Yorke pa
reiškė, kad prie caro Rusi
joje buvo mokančių rašyti 
ir skaityti 30 nuoš., gi da
bar jau moka rašyti ir skai
tyti 90 nuoš. Sovietų Sąjun
gos gyventojų. Prie caro 
paprastas mokyklas lankė 
7,200,000 Vaikų, o Sovietų 
Sąjungoj jų lanko net 26,- 
000,000. A tas mokyklas 
lanko: ; 500,000 "studentų ir 
2,000,000 darbininkų moki
nasi augštose technikos mo
kyklose po darbo valandų. 
Vien tyrinėjimo specialėje

Dr. J. J. KAŠKIAUČIAUS 
MARŠRUTAS

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

Gruodžio 11 ir 12 d.., 325
E. Market St., Wilkes-Barre, 

., Darbininkų Centre.
Gruodžio 13, Nanticoke.

Pa., Lopatos svetainėj, Front 
i ir Pine Sts.

Gruodžio 14, 
A. Stravinsko 
Ferry St.

Gruodžio 15,

Turtingas Arsenalas
, Butkus—Leonai, štai nau
ji žodžiai: bimbukai, ketur
kampiai, ščyrieji, viernieji, 
pelų maišai.

Leonas—Pridėkime—žal
čiai, cypliai, barabanščikai, 
orakulai, snargliai, kiaura- 
kelniai, tai ir bus pilnas šis 
“Naujosios Gadynės” nu
meris.

Pittston, 
Lietuvių Piliečių Kliube.

Gruodžio 16 ir 17, Scran
tone, Pa;

Gruodžio 18, Forest City. 
Slavėnų Z von’ svetainėj.

Gruodžio x19 ir 20, Bingh
amton, N. Y., Lietuvių svetai
nėj, 315 Clinton St.

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

Užtektų Jam Vieno
Pruseika—Matuli, ei Ma

tuli, tu sakai, kad jeigu Šo- 
lomskui tektų tiek lazdų, 
kiek bus daugiau knygų, 
kaip 500 mūsų susaidės, tai 
jis pamatytų Juozapo pa? 
kalnę, o mes juk spausdina
me 500 knygų.

Matulis-^-Leonai, būk rai
nius, spausdiname 505, o 
Šolomską pakločiau su vie
nu smūgiu.

Trakų Dzūkas.
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SLA Nariai, Nusikr?fykime Ponus Nuo klioriu BagočiuIrt
* Savo Sprando!

Kalbės kalbėtojai iš' distrik- 
to ir darbininkai galės disku- 
suoti. Tie forumai tęsis tol, 
kol patys darbininkai jų pa
geidaus. Pirmiausia 
draugas Kaplan.r ,

ų Pasidarbuota Del “Daily 
Worker“

Streikieriai nutarė sulaikyti 
savo vaikus ! nuo mokyklos 
lankymo ir šaukiasi į visus! 
simpatikus -darbininkus sulai
kyti vaikus nuo lankymo mo-- 
kyklų, o sudaryti milžinišką' 
pikieto liniją. Vaikų sulaiky-j 
mas nuo mokyklos prasidės su 
6 d. gruodžio, 
ir darbininkės, 
yra galima, visi 
kieto liniją! Lai 
darbininkų prieš 
siurbėles. Lai 
ninku bendras 
kapitalistus!

tą patį galima pasakyti 
apie sandariečių kandida
tus su fašistu Strumskiu 

• priešaky.
Ką SLA. Nariai Darbinin

kai Turi Nominuoti?
Visiems SLA. nariams 

darbininkams patartina no
minuoti SLA. Narių Darbi
ninkų Komiteto siūlomus 
kandidatus!

Mes galime būt tikri, kad 
tie kandidatai, išrinkti 'į 
Pildomąją Tarybą, pirmiau
sia rūpinsis narių darbi
ninkų gerove; žiūrės, kad 
SLA. tarnautų darbinin
kams, o ne naudos Susivie
nijimo savo asmeniniams 
tikslams; mes galime būt 
tikri, kad jie neims tūkstan- 
čių dol. į metus “kelionėmis 

I ir sugaištimis.^ Mes galime 
būt tikri, kad jie sutiks 
.dirbt už daug lųažesnes al
gas, negu lupa dabartiniai 
ponai.

Tokiu būdu visi visi SLA. 
nariai, kurie norite nusi
kratyti nuo savo sprando 
ponus, kuopų susirinkimuo
se patys nominuokite ir ki
tus narius raginkite nomi
nuoti į SLA. Pildomąją Ta
rybą sekamus narius:

Į prezidento vietą — J. 
Gataveckas, SLA 128 kp. 
narys, Carnegie, Pa.

Į vice prezidento vietą— 
V. Šmulkštys, SLA 13 kp. 
narys, Minersville, Pa.

Į sekretoriaus vietą — J. 
Miliauskas, SLA 286 kp. na
rys, McKees Rocks, Pa.

Į iždininko vietą—P. Ma
žeika, SLA 35 kp. narys, 
Wilkes-Barre, Pa.

Daktaru kvotėju—Dr. J.

kalbės
“LAISVĖS” KNYGŲ

IŠPAREAV1MASŠiomis dienomis daugelis 
SLA kuopų savo susirinki- 
'iriuose nominuos kandida- 

1 tus į Pildomąją Tarybą.
Labai svarbus klausimas 

stovi prieš SLA. narius dar
bininkus: ką nominuoti?

Bet, gerbiamieji SLA. na
riai, kad galėtume be jokio 
keblumo išrišti šį klausimą, 
užsiduokime sau sekamą 
klausimą:

Prie ko SLA. organizaci
ją privedė dabartiniai po
nai valdonai, socialistai, 
tautininkai ir fašistai?

Visi tie elementai buvo 
sudąrę bendrą frontą prieš 
tuos 'SLA. narius darbinin- 

W>kus, kurie dėjo pastangas, 
kad Susivienijimas visais 
žvilgsniais tarnautų darbi
ninkams, nes 95 nuošiihčiai 
jo narių yra darbininkai. 
Jie suskaldė SLA. Chicagos 
seime; del jų bjaurios priėš- 
darbininkiškos politikos Su- 

* sivienijimas neteko suvirs 
8,000 nariu. < *■

O kiek jie visokių skriau
dų susivienijimui padarė 
įvairiomis nesaugiomis pa
skolomis? Taipgi nepamirš
kim, kad tų elementų pase
kėjai įvairiose kuopose 
daug narių nuskriaudė; pa
sigrobė narių sumokėtus 
mokesčius, o nariai tapo su
spenduoti; kiti visai iš
braukti. Daug narių del to 
nukentėjo Shenandoah kuo
jose, Clevelande, ' Grand 
Rapids ir kitur.

Kodėl 
bartinių 
frentai, 
jai taip 
sais?

• Tūlas 
nandoah, Pa.) dabartinių 
SLA. valdonų rėmėjas, į tą | 
klausimą štai kaip atsakė: ( 
“Jeigu centre mūsų virsi-' 
ninkai gali naudoti narių 
sumokėtus pinigus įvai
rioms nesaugioms pasko- 
loms, gali imti riebias al
gas, sugaištis ir keliones, 
tai kodėl kuopų viršininkai 
negali pasinaudoti proga 
kuopose?”

Reiškia, organizacijoj išsi
vystė supratimas: “Griebk 
kiek gali.” Na, ir tūli ele
mentai griebia; naudoja or

aciją . savo asmeni- 
tikslams. • |

Ką Apie Dabartinius Ponus
Sako Buvę Jų Karšti .

, Rėmėjai?
Fašistai iš “Dirvos” labai 

karštai rėmė dabartinius 
elementus, kurie valdo Su
sivienijimą; jie su ‘jais bu
vo sudarę bendrą frontą 
prieš pažangiuosius SLA.

daugely kuopų da- 
ponų viršininkų 

pasekėjai ir 
pasielgė su

rėme- 
finan-

SLA. narys (She-

$858.40 
nariai neturėdami

al-
se-

iš

Komunistiniam laikraščiui, 
“Daily Workeriui,” čia sukel
ta apie 100 dol. Daugiausia 
kredito priklauso lietuviams, 
o ypatingai moterims, kurios 
gerai veikė. Labai ačiū drau
gėms ir draugams simpati- 
kams, kurie padėjo šiame dar
be.

Darbininkai 
kuriems tik 
traukit į pi- 
būna pergalė 

darbininkų 
gyvuoja darbi- 
frontas prieš

Žvalgas.

Dienraštis “Laisve“ skelbia didelį ir labai nupigintomis * ** .
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nuptginimu. Daugelio knygų nedaug tu

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

na-
sau
ga-

Darbininkai Suvilti Su NRA
• ' • ; ‘ 4 »

Darbininkai labai likosi su
vilti su tuo vanagu—NRA. 
Kai kurie darbininkai taip bu- 

’vo nudžiugę, kad < su jais ne
galėjai nieko kalbėti prieš, 
NRA. Jei ką pasakydavai, 
tai gaudavai “riebius“ atsaky
mus. Net ir mūsų kai kurie 
draugai buvo pagauti to va
nago sparnais.-

žmonės sakė, kad bus dar
bų, kad Rooseveltas, tai “ge
riausias” žmogus, jis pataisys 
viską. Bet ką mes gavome ? 
Kur tie darbai ir kiti pageri
nimai? Į tai atsakymas, tai 
dar daugiau paleista darbi
ninku.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydaii hmiaa ir chroniškas vyrų Ir 

moterų lisas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room S02

New York, N. Y.
Valandbs Priėmimo:'

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nito 4
> iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto Iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-218®

Moksliniai Raštai

Komunistai Sake Teisybe

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) * 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
^-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką /
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

giausi ponai kokius kada Su
sivienijimas turėjo...

Paveizdan, šiose dienose 
“Tėvynė” patalpina atskaitas 
už Liepos, Rugpjūčio ir Rug
sėjo mėnesius, kuriuose išmo
kėta algų, “pagelbininkui” 
gų, kelionių ir sugaiščių 
kančiai:

Prez. Gegužiui $441.26.
Ižd. Gugiui

Nors
ko mokėti turi išsimesti, nors 
jau pinigų SLA. trūksta ap
mokėti lėšas ir nori didint na
riams mokestis, tačiaus tiedu 
ponai nuolat didesnius atlygi
nimus pasiima ir visai ne
rausta iš gėdos.

Jau laikas,’ nariams būtų 
protestuoti, kad būtų panai- 
kinta algos “pagelbininkams,“ 
kurių tikrai žinome jie nelai
ko, o tik patys ima sau eks
tra duoklę iš SLA. Jie stojo 
organizacijai tarnauti del idė
jos, o ne pasipinigavimui. Jei
gu jie dabar laiko organizaci
ją tik melžiarųa karvute, 
riai visgi turi atidaryti 
akis ir pasakyti kad jau 
na taip, daryti.
Tai matote, kaip kalba 

api^ dabartinius SLA. po
nus' žmonės iš “Dirvos,” ku
rie juos pirmiau rėmė; ku
rie kėlė juos į padanges.

Bet jeigu mes pažvelgsi
me į tai, ką “Dirvos” fašis
tai siūlo kandidatais į SLA. 
Pildomąją Tarybą, tai ma
tysime, kad tarp jų kandi
datų ir dabartinių SLA. po
nų valdonų pamatiniai nėra 
jokio skirtumo. Iš dabarti
nių SLA ponų “Dirvą” 
siūlo nariams palikti iždo 
globėju Januškevičių ir 
daktaru kvotėju Dr. J’. Sta- 
nislovaiiį. Taipgi ji giria ■ Vitkus, Cleveland, Ohio, 
dabartinį vice prezidentą į Į iždo globėjus—B. ŽolL 
Mikalauską. Tie žmonės • nas, Chicago, Ill., ir M. Gir- 
nei' kiek negeresni už Ge- džiuviene, Collinsville, Ill. 
gūžį ir Gugį, su kuriais jie 
bendrai jojo ir'dabar tebe- nūs valdonus iš tautininkų 

\ i joja ant SLA. narių spran- fašistų ir socialfašistų aba- 
’ l do. “Dirvos” siūlomi kan- ■ zo! 

I

diįatai yra tokios pat ide-i, Pastatykime į vadovybę 
jos, kaip Gegužis ir' Gugis! tinkamus žmones, kurie 
—kuodaugiausia melžti Su- nuoširdžiai dirbtų Susivie- 
sivienijimą. Tą patį gali- nijimo ir .SLA narių darbi- 
ma pasakyti apie .socialistų ninku labui.
kandidatus su politiniu me- i Senas SLA Narys.

Tai reiškia, kad komunistai 
nesuvylė darbininkus. Jie sa
kė tiesą, kad Rooseveltas yra 
toks pat Wall gatvės bernas, 
kaip ir kiti buvę preziden
tai.

Ir dabar komunistai ir kiti 
sąmoningi darbininkai sako, 
kad mes turime organizuotis į 
Bedarbių Tarybas ir reikalau
ti socialės apdraudos.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Slapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų krhujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų 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 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $000“UM I egzaminavimas

Trenkime nuo sprando po-

Komunistinis Veikimas Woreesteryje Žengia 
Pirmyn

WORCESTER, Mass.—Ko-balsavo 36, o tik du už demo- 
munistinfe judėjimas šiame kratus, žinoma, mokytoja la- 
mieste žengia pirmyn. JJali-įbai pyko, bet nieko negalėjo 
me pasakyti, kad bėgyje pa- padaryti—vaikai pasiliko mo- 
starųjų dviejų mėnesių gauta1 kykloje. Jei ir baustų,' tai, 
8 nauji nariai į Partiją ir ,visi i visgi darbininkams ir jų vai- 
jauni. Galima gauti ir dau- kams reikia kovoti už savo

Tad tuos vaikus turė-

Konferencija Visų 
Darbininkų

Gruodžio 22 d., Darbinin
kų Centre, yra šaukiama be
darbių bendro fronto konfe
rencija. šioje konferencijoje 
dalyvaus įvairių organizacijų 
delegatai, , , Konferencijoj, ga
lės dalyvauti ir [.įvairių grio
vių darbininkai. Visi darbi
ninkai privalo dalyvaut šioje 
konferencijoje. Pradžia 7 
vai. vakare.

Bolševikas.

Iš Norwood® Odos 
Darbininky Streiko 

Lauko

R

MONTREAL - CANADA

J, M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ ‘
NOTARAS

20 St. James St. East '
Tel. HArbour 3424

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

narius. Bet dabar štai ką 
“Dirva” (No. 48) sako apie 
dabartinius SLA valdonus, 
kuriuos pirma garbino:

Nors dabar sunkūs laikai, 
nors, del bedarbės ir kitų ne
gerumų iš SLA. išsimetė arti 
aštuoni tūkstančiai narių, 
čiaus nekurie 
nai nepažįsta 
depresijos, 
iš SLA. iždo 
lyginimus už 
pasijudinimą.

Pažymiausius atlyginimus iš 
SLA. nuolatos ima organiza
cijos ' prezidentas Gegužis ir 
iždininkas Gugis. Tai bran

SLA. centro 
blogų laikų 
Priešingai, 
ima riebius
mažiausią savo

ta- 
po- 
nei 
jie 
at-

jauni.
giau narių, nes jaunimo yra; teises, 
gana daug. v Tačiaus reikia, tų pasekti ir >kolegijų studen- 
pasakyti, kad lietuviai jau- tai. . 7
nuoliai neskaitlingai priklau
so prie Partijos.

Mes organizavome jauni
mui . mokyklėles, tačiaus į 
Partiją iš jų negavome. Tai 
reikia pasisakyti ir neslėpti. 
Lietuviai • jaunuoliai nenori 
priklausyti Jaunų Komunistų 
Lygoje, taip pat kiti, kurie 
jau suaugę, nestoja nei į Par
tiją.

Kai kurie tėvai sako, kad jų I 
vaikai lanko High School ir 
kolegijas, tai gali jiems pa
kenkti. Tai netiesa. Vaikai 
reikia pratinti kovoti visur, 
kur jie yra—mokinasi arba 
dirba. Vienas toks atsitiki- norime tą vietą užlaikyti, tai 
mas buvo, kad vaikams mo- reikia daugiau gelbėti ir sim- 

leista balsuoti patizubti tarptautiniam veiki- 
ir pareikšti, už mui. 
jie balsuos. Ir 
už

, Darbininkų Centras 
%

Šiomis dienomis bus atida- 
ryta Darbininkų Centras 

3 Kar
šio 

gruo-

(Workers Center), 
•rison St. Atidarymui 
centro paskirta 10 d. 
džio. Tą visą dieną bus ati
darytas Darbininkų Centras. 
Visi darbininkai kviečiami at

silankyti • ir dalyvauti jame, 
i Bus įvairios- literatūros, laik- 

knygų ir žurnalų, 
pasipirkti ir pasis- 
Vieta gera ir šilta.
reikia tarti žodis, ki- 
mes, darbininkai, jei

raščių, 
Galėsite 
kaityti.

Todėl 
tas, kad

kykloje buvo 
laike rinkimų 
kokią partiją 
is 38 vaikų

Su 17 d. gruodžio prasidės 
komunistus taip vadinami' “open forumaii”

Streikieriai Atmušė Streiklau
žius; Vieni Gavo Gerai Ap
mušti—Kiti Išvaikyti. Stu- 
bu Langai Išbyrėjo. Darbi
ninkai Eina Prie Laimėjimo.

NORWOOD, Mass. — 2 d. 
gruodžio odos išdirbystės strei
kieriai, su šimtais simpatingų 
darbininkų, sudarė tūkstanti
nę pikieto liniją ir iškėlė gerą 
pirtį skebams ir kompanijos 
gengsteriams. Išdaužyti busų 
langai, kuriuose vežė ske- 
bus; taip pat apdaužyta de-, 
sėtkas automobilių, geroka 
dalis skebų pabėgo “šunke
liais“ nuo streikuojančių dar
bininkų.

Vienas kompanijos gengste- 
ris gavo tokį smūgį, kad krito 
ant vietos ir nuvežtas į NoTt 
wood’o ligoninę.

Suareštavo du streikieriu, 
Anna Bakanowich ir viena 
finą darbininką. Jie tuojaus 
paliuosuoti po kaucija. Dar
bininkai jautė, kaip ir perga
lę ant sHebų, pasipylė aidas 
dainų, “On the Picket Line,“ 
ir ,tt. Išdaužyta keliolikos 
skebų stubų langai.

Nežiūrint darbininkų vieny
bės ir karingumo, bet kompa
nija deda visas pastangas lau
žymui streiko. Nežiūrint kom
panijos pastangų, bet darbi
ninkų pusėj, bus pergalė,’ jei 
dar keletą tokių pirčių sukels 
del skebų, kaip' kad sukūrė 
praeitą šeštadienį.

: Nepasivčluok užsimokėti 1934 m. 
! literatūros, politikos ir visuome- 
! nes mokslų mėnesinį žurnalų

“PRIEKALAS”
: 1934 M. “PRIEKALAS” toliau
; rūpinsis luietuvių sovietinės ii 
; proletarinės literatūros kėlimu, 
; SSRS socialistinės statybos, kapi- 
; talistinių šalių gyvenimo ir re- 
! voliucinės darbininkų ir darbo 
' valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
j tingai dalyvaus kovingo pro- 
; letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko- 

[voje už šio mokslo išlaikymą lie- 
; tuvių komunistinėj literatūroj.
! 1 Dailiosios literatūros srityj 
• 1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
; apysakas, vaizdelius, lietuvių see-1 
; nos aprūpinimui duos savo skil-į 
! tyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 
I timų, originalių ir verstinių see-; 
nos veikalų. 1934 m, “PRIĘKA-; 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, i 
kreips domės į SSRS sovietinės! 

; literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
; jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
; rašytojų raštų talpinimą. ;

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 
spaudos lankų—didumo. Kainar] 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-j 
tybėse metams tiktai 1 doleris, j 
pusei metų — 50 c6mcu. '!

f •• (

Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”; 
redakcijos adresu: , ;

Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-Vo 
Inostronich 'raboČIch v .SSRS, red.;

“PRIEKALAS”
7 i ' \ f • (

Galima taip pat išsirašyti per; 
“Laisvę” ’ ;

MOKSLINIO ŠOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMĄS. Parašė . Fr 
Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. iYra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos, buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

IŠ. KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasitę kas bus ateityje su 
šeimyna,‘bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 

' bus tvarka. Ra,’’te įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pysi.' Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

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

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite ap’e visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
$1.00. Dabar tiktai 50 centų.

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina apdarytos 
buvo 75c. Dab^r 40 centų. Neapdarytos 25 centai.

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

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži- 
nęti iš tnoterų 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? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Melden, Kalvarijon ir 
apie “stebuklingus” visokhj dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo h gy
venimas ir teismas. 'Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c.

Kas pirks visas tris kn’ygeles, tai gaus už 30 centų.

Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr. , 

J. J. Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, 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 pri’siųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai Veltui.

Apysakos ir Apysakaites
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

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

KARAS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitą kara 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-Japopų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų.

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

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksej’ev, vertė V. Lienius. Tai atsimi
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir patraukianti 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas ' 
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų.

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

IŠDAVIKAS. Poema. .Eiliaraštis. Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

• / •

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

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas if visa eilė informacijų apie politinius kalinius.

’ Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.
i

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 lajoai pigiai skelbiame knygų išpardavi- 

‘ mą. šis išpardavimas yra 'neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
K
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6, 1938

Esamoji Lietuvoje Padėtis ir
Komunistu Uždaviniai

(Pabaiga)
13. Mes, vesdami kovą prieš naudotojų 

užpuolimus ir del darbininkų kasdieninių 
reikalavimų, kartu turim plačiau aiškint 
darbininkams, kad tik ši kova negali paliuo- 
suot darbininkų nuo vargo ir skurdo. Ji 
gal vien atmušt pavienius naudotojų pasikė
sinimus ir išlupt iš naudotojų pavienius rei
kalavimus. Ji kartu stiprina kovojančius 
darbininkus, o su stipresniais kovojančiais 
darbininkais ir naudotojams prisieina labiau 
skaitytis. Darbininkų klasė pasiliuosuos nuo 
dabartinio vargo ir skurdo tik tada, kada 
visiškai nuvers naudotojų valdžią, kada pati 
paims valdžią į savo rankas. Ir mes Lietu
voj kovą prieš naudotojų užpuolimą ant dar
bininkų ir tarnautojų ir del darbininkų ir 
tarnautojų padėties pagerinimo kuo tamp
riausiai turim rišt su politine kova ir eit prie 
ekonominių streikų keitimo į politinius. Tuo 
met lengviau bus plėšt kovą ir prieš fašistų 
valdžią ir aplamai prieš buržuazijos dikta
tūrą už sovietų valdžią Lietuvoj. Iš kitos 
pusės, jei darbininkai dabar nekovos prieš 
naudotojų užpuolimus, tai tie užpuolimai vis 
didės, kartu vis smarkiau augš darbininkų 
skurdas, ir darbininkai niekados neatsikra
tys nuo naudotojų jungo.

14. Mes tinkarpai nevesim profsąjunginio 
darbo ir tinkamai nepastatysim mūsų vado
vavimo darbininkų kovai, jei mes nuolat ne- 
stiprinsim mūsų kovos su socialfašistais, kur 
rie profsąjungas iš kovos organų pakeičia į 
buržuazijos priemones stabdyt darbininkų 
kovą ir ardyt ją. Mes kovoj su socialfašis
tais profsąjunginiam darbe pirmoj eilėj tu
rim kelt aikštėn socialfašistų vykdomą dar
bininkų judėjimo skaldymo politiką, jų ar
dymą bendro kovos fronto, jų tarnavimą ka
pitalistams, jų pardavingą politiką streikų 
kovoj. Pavyzdžius iš socialfašistų pardavi- 
kiškumo reikia imt kaip iš Lietuvos, taip ir 
iš užsienio socialfašistų veikimo.

15. Jei socialfašistai šauktų reformistinių 
profsąjungų suvažiavimus, tai juose tur da- 
lyvaut i y kairiosios profsąjungos, kad tenai 
vest kovą prieš pardavingą socialfaslstų dar
bą profsąjunginiam darbe ir darbininkų ko
voj. Kartu reikia rūpintis paimt pačius su
važiavimus į savo rankas. Jei socialfašistai 
skelbtų streikus, mūsų ; pareiga temt strei
kuojančius darbininkus ir kartu rūpintis iš
lupt iš socialfašistų vadovavimą tiems strei
kams.

16. Profsąjungos tur padėt bedarbiams or
ganizuotis, šaukt savo susirinkimus, rinkt 
bedarbių komitetus, padėt jų kovoj. Prof
sąjungos verbuoja į savo eiles ir bedarbius, 
sudaro prie profsąjungų fondus bedarbių 
šelpimui, kovoja, kad .iš valstybės iždo būt 
duota nuolatinė pagalba visiems bedarbiams 
irt. t.

17. Fašistų valdžia ruošiasi įvest taip va
dinamąją “darbo armiją.” Dainininkus ir 
valstiečius spirs dirbti tik už buizą, jiems 
nemokės jokios' algos, neduos drabužių, bet 
už tai įves jiems aštrią discipliną ir specia
lius lauko teismus. Tai bus net ne baudžia
vos darbas, o tikras katorginis darbas. Taip 
fašistų daroma, .kad dar labiau suvaržyt 
darbo žmones ir dar labiau papigint darbo 
jėgą. Visos kairiosios profsąjungos, kaip ir

visi darbininkai turi su visu griežtumu stot 
į kovą prieš to katorginio darbo įvedimą, o 
jei jis bus įvestas, tai visokiais būdais ardyt 
jį iš vidaus (kelt streikus, pravest sabota
žą darbe ir tt.), reikalaut pilno mokesčio už 
darbą, panaikinimo katorginės disciplinos ir 
specialių lauko teismų ir t. t.

18. Visi partijos komitetai privalo gerai 
žiūrėt, kad komjaunimas energingai dirbtų 
tarp jaunimo, priklausančio profsąjungoms, 
kad trauktų darbininkų ir tarnautojų jauni
mą į kairiąsias profsąjungas ir ruoštų jauni
mą į kovą. Kas del reformistinių profsą
jungų,: tai- kamjaunuoliai tur stot į jas ir 
traukt į-jas labiau kairų jaunimą, kad 'jo 
pagelba stiprint kairiąją opoziciją pačiose

j profsąjungose ir kurt tenai jaunimo sekci
jas. Komjaunimo pareiga prie visų viešų 
profsąjungų kurt jaunimo sekcijas, kurių 
biuruose sudaryt komjaunimo frakcijas. Pa
čios^ profsąjungose komjaunimas frakcijų 
nekuria. Kaip lygiai komjaunimas nekuria 
jaunimo sekcijų slaptose profsąjungose, bet 
gal būt kuriami slapti profsąjunginiai jauni
mo rateliai. Be to jaunimo pareiga kurt 
visokias jaunimo organizacijas, kaip ana. 
savitarpinės pagelbos, kultūros—švietimo, 

. sporto ir t. t., ir dirbt jau esančiose. Jei 
reformistinės valdybos neleistų jaunimui 
kurt savo sekcijų, tai į kovą prieš tokias 
valdybas mobilizuot plačias jaunimo mases ; 
kompartijų gi organizacijų pareiga padėt tai 
kovai. Už pavienių komjaunimo organiza
cijų neveiklumą profsąjunginiam darbe ir 
už LKJS nedalyvavimą jaunimo kovoj atsa
ko prieš partiją taipogi ir vietinės partijos 
organizacijos,—pirmoj eilėj jų vadovybės.

19. Vadovavimas visam mūsų profsąjun
giniam darbui tur eit per komfrakcijas prof
sąjungų valdybose. Komfrakcijų, apiman
čių visus partijos narius, priklausančius tai 
ar kitai profsąjungai, kaip atskirų vienetų, 
nekūrt. Tokio kūrimo mėginimai ligšiolei 
ėjo vien prie pavienių kuopelių likvidavimo; 
kuopelėse gi susidėdavo nusistatymas, kad 
jos visai nereikalingos. Komfrakcijas gali
ma kurt vien profsąjungų organuose,' bend
ruose susirinkimuose ir suvažiavimuose.

20. Tur būt prąšalįnta ligšiol gyvuojanti 
biurokratinė praktika, profsąjunginių ’ orgA- 
nų keitime. Buvo atsitikimu, kąda. : parti
jos organizacijos be atatinkamų nelegalių 
profsąjungų valdybų žinios pakeisdavo val
dybų sąstatą. Jei 'kairiosios profsąjungos 
vadovybėj pasirodo asmens, kurie kenkia 
jos darbui, tai visoki pakeitimai valdybose 
tur būt suderinti su k-omfrakcijomis valdy
bose ir pravesti per pačias valdybas. Pats 
gi pravedimas yra vykdomas išaiškinimo, o 
ne įsakymo keliu.

21. Pagalios, mes nepastatysime ‘ant tvir
tų kojų visą mūsų profsąjunginį darbą ir 
tinkamai nevesim vadovavimo kovai del kas
dieninių reikalavimų, jei nepaąštrinsim kovos 
su nukrypimais profsąjunginiam darbe į du 
frontu, kaip su “kairiuoju” sektantizmu, 
taip ypatingai su dešiniuoju oportunizmu. . 
Mūsų pareiga sudaužyt tuos abu nukrypi
mus ir išdirbt tvirtus profsąjunginius dar
buotojus, užsigrūdinusius ne tik kovoj del 
kasdieninių darbininkų reikalavimų ir del 
profsąjungų laisvės, bet ir kovoj su įvai
riais nukrypimais.

Draugo J. P. Miltelio Prakalbų Maršrutas.
New Jersey ir New Yorko 

apielinkėj draugas J. P. Mil- 
leris, kuris (nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos, kalbės seka
mose vietose:
Gruodžio 12 d., Newark, N. J.

13 d. Elizabeth, N.J.
” 14 d. Linden, N. J.

. ” 15 Kearny, N. J.
ž ” 16 Paterson, N. J.

” 17 d. Yonkers, N. Y.
” 18 d. Bayonne, N. J.

19 Great Neck, N.Y.
” 20 C. Brooklyn, N.Y.
” 21 So. Brooklyn, N.Y.

Praugai, greit apsirūpinkite 
svetainėmis ir tuojau duokite 
spausdint plakatus. Patarti
na, kad prie prakalbų duotu
mai kiek nors ir dailės pro
gramos: dainų ar kitokių įvai- 

'rurūų.
“Laisvės” administracija tu

rės plakatam daug-maž ben
drą tekstą, tinkamą visose 

. vietose. Darant plakatus tos 
pačios kompozicijos, tik pa
keičiant dieną ir programą, 
kainuos daug pigiau. Pasisam
dė svetaines ir susitvarkę pro

gramas, tuojau duokite “Lais
vės” administracijai užsaky
mus daryti plakatus.

Neskūpaukite atsispausdinti 
plakatų ir rūpinkitės kuo pla
čiausiai juos paskleisti. Dar
buokimės, kad šis prakalbų 
maršrutas būtų sėkmingas.

A. A. Lideikienė.
ALDLD 2 Apskr. Sekt.

, prisiųst delegates. Delegatės malo
nėkite pribūt laiku, nes mes turim 
labai daug svarbių dalykų, kuriuos 
būtinai turėsime svarstyti.

Antro Apsk. rast. E. Benulienė.
(288-289)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 19 kuopa stato scenoje 4 

aktų dramą “Baudžauninkai.” Įvyks 
nedėlioję, 10 gruodžio, Lietuvių sve
tainėje, 6835 Superior Ave., pradžia 
4 vai., durys atdaros nuo 3 vai. Iš- 
kalno perkant tikietą, gaunama pi
giau. Kreipkitės pas Jakaitį, 922 
E. 7th St. Po teatrui bus šokiai. 
Bus ir gardžių valgių. (288-289)

BROCKTON, MASS.
LDSA antro rajono metinė konfe

rencija yra šaukiama 10 dieną gruo
džio, nedėldienį, 10 vai. ryte, Lietu
vių Tautiškam name, Montello, Mass.

Visos , kuopos priklausančios .prie 
Antro Rajono gavo laiškus su už- 
kvietmais, dalyvauti šioj konferenci
joj. Visos kuopos turi pasistengt

HARTFORD, CONN.
Bendras Komitetas Darbinnk^škų 

organizacijų rengia didelį balių, ku
ris įvyks subatoj, 9 dieną gruodžio, 
Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St. Visi Hartfordo ir apielinkės 
lietuviai draugaf-gės nepamirškite 
atsilankyt ant šio didelio’ir gražaus 
parengimo.? Hartfordu lietuviai, ge
rai žino, kad mes Viša'dos pąren&iarn 
gerus vakarus, ir manom, kad atsi
lankiusieji būsite pilnai užganėdinti:

Kviečia Komisija.
(288-290)

BALTIMORE MD;
Vietinė LDSA »28 kp., gruodžio 9 

d., 726 W. Baltimore St., rengia di
delį bazarą. Pradžia 8 vai. vak. Mu
zika visiem pagal skonį bus pri
taikyta. Todėl visus baltimoriečius 
prašome atsilankyti į šį parengimą, 
patys persitikrinkite, kad viskas ten 
O. K.

Kviečia Komisijai.
(288-290)

NEWARK, N J
Draugė Anna Schultz,, nesenai su

grįžus iš Vokietijos kalbės apie 
“Kas, darosi Vokietijoj šiandieną.” Ji 
ypatiškai mate visus atsitikimus ir 
manau kad mums daug ko svarbaus 
turės pasakyt. Kalbės 6-tą Klieną 
gruodžio, Sokol svetainėje, 358 Mor
ris Avė., 8 Vai. vakare.

Anna Schultz buvo- sekretorė prie.

Ernest Torgler, kuris laukia mir
ties, kaipo klastuotai inkriminuoja
mas padegme’ Reichstago.

Draugai Ir drauges, atslankykite 
skaitlingai. Daug naujięnų išgirsi
te. ' Komisija.

(288)

BINGHAMTON, N; Y.
Komunistų Partija rengia- šokius 

šeštadienio vakare, 9-tą dieną gruo
džio, 1933 )m., Lietuvių svetainėje, 
315 Clinton St., pradžią 8 vai. vaka
re.

Kviečiame visus dalyvaut ir pa
remti Komunistų Partiją. Bus geni 
užkandžių ir bus gėrimų, šokiams 

j griež gera muzika.
1 20

BRIDGEWATER, MASS.
Prakalbos įvyks 7-tą dieną gruo

džio, Crapo St. svetainėje. Kalbės; 
jaunuolis John 'Orman. |

Šios prakalbos yra rengiamos del i 
jaunuolių pritraukimo prie darbinin-' 
kiškų organizacijų. Todėl tėvai steng1 
kites agituot visus jaunuolius, kad rinkimas įvyks 7 d. gruodžio 
kuo skaitlingiausiai dalyvautų toše, New York Avė., 8tą vai. vakare, 
prakalbose.

Rengimo Komitetas.
(288-289)

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

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

Įžanga y patai 
centų. Rengėjai.

(288-290)

NEWARK, N. J.
L.D.S. 8-tos kuopos metinis susi- 

, 180-2

I Visi dalyvaukite, nes bus rinki
mai valdybos 1934 metams.

Sekr. B. Deržanauskas.
(288-289)

BAYONNE, N. J.
LDS 26-tos kuopos susirinkimas 

įvyks gruodžio 7, ketvirtadienio va
kare, 7:30 vai., 10 West 22nd St., 
kliube. Visi nariai pribūkite ir at
siveskite naujų narių. Yra svarbių 
reikalų.

Sekr. A. Lukaitis.

• HAMTRAMCK, MICH.
Tarp. Darb. namas šaukia special? 

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

Namo Direktorius.
(287-288>

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

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

Org. W. Paulauskas.
(287-288)

GRAND RAPIDS, MICH.
Komunistų Partijos kuopelės 6 ir 

8 rengia “Grab Package” parengi
mą. Įvyks subatoje, gruodžio 
(Dec.),1 9-tą d., 8 vai. vakare, LSD 
svetainėj, 1057 Hamilton NW. Pel
nas eis del “Daily Worker.” Įžan
ga dykai.

Kviečia Rengėjai.
(287-288)

PLYMOUTH, PA.
I Plymouth Jaunųjų Komunistų Ly
ga rengia parengimą trečiadienio 
vakare, gruodžio (Dec.) 6 d., Crystal 
Ballroom, 325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa. Bus programa su muzi
ka ir žaislais, ir bus duodama ska
nių valgių. Kviečiame vjsus at
silankyt, ypatingai kviečiame jau
nuolius. Įžanga tik 15c.

Komisija.
(287-288)

NEW HAVEN, CONN.
LDSA 42 kuopa rengia teatrą ir 

į vakarienę. “Amerika Pirtyje” trijų 
i veiksmų komediją suvaidins gabūs 
Bridgeport artistai. Atsibus nedė
lioję, 10 d. gruodžio (Dec.), * 1923, 

: svetainėje 243 Front St.
Draugai ii* 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)

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
ALDLD Skelbia Knygų Išpardavimą

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

$4.50 Vertės Leninizmo Raštų 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. Parašė 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 Darbininku Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga

♦ ant geros popieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

r ( , Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Klasių Kovos Istorija Amerikoje. Parašė A. Bim- u 

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

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

J. Kaškiaučius. Geniausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą 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 Raštų už $1.00
Liudovika Bonaparto Brurnerio-18-ji ir Pieliečių
Karas Francijoje. Parašyta K. Markso. Būtinai 

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

Istorinis Materializmas. 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
Religija. Antras tomas.'Parašė Dr, S. Matulaitis. 

Knyga turi 250^ puslapių. Gražiai apdaryta.
; . Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji,” 

“stebuklai,” “šventęs” ir t.t. Tikras šaltinis ži
nių apie tikėjimą. Kaina 75c

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

Kaina 5c
Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W.

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. ĘaškiauČius. 

Knyga labai naudinga ir verta kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

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

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

įdomiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas. Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimą, darbininkų kovas ir ant jų puolimus, 
beix kankinimus kalėjimuose. 320 puslapių. 
Gražiai apdaryta. Kaina buvo $1.75. Dabar

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny

ga. 364 puslapių. Kaina

50c

50c

50c
Abi knygos tik $1.00

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

Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma Vokietijos social patriotų išdavystės ir 
kovos po karo. Turi paveikslų. 280 pusla
pių. Apdaryta. Kaina buvo $1.25. Dabar

Politinės Ekonomijos Pamatai. Parašė F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga.

Rusijos Istorija. Paraše
Labai naudinga.

256 puslapių. Apdaryta. 
Kaina buvo $1.50. Dabar
Pokrovski. 320 puslapių.
Kaina buvo $1.75. Dabar

25c

25c

50c
Visos už $L00

Faktai Apie Sovietų Sąjungą
Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Parašė 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 $1.50. Dabar tik 75c

Įvairios Apysakos
Knyga turi 800 puslapių, gražiai apdary- 
Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton

Apysaka ,labai užimanti ir naudin- 
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 Wangelį ir 
“Ar Girdi Jų Balsus?” apysaka iš Amerikos 
farmerių kovų, ši knyga turi 288 puslapių ir 
yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-
Jos kaina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik 
$1.00. Kas dabar stos į ALDLD, tai gaus ją 
veltui. t

Aliejus.
ta.
Sinclair, 
gą.

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 Puslapių, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkiškų Eilių Knyga

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

46 Ten Eyck St,
D. M. ŠOLOMSKAS

Brooklyn, N. Y,
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AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St

lavimus, kartu su kitų tautų ir 
rasių darbininkais.

Kviečia Bendro Fronto Be
darbių Tarybos Komitetas, 

Raštininkas,
Ambros Tumas.

Penktas Puslapis

klasiniai sąmoningų darbinin
kų tėvų. Rochesteryje randa- 
dasi gerokas skaičius jaunuo
lių ir talentuotų jaunuolių: 
smuikorių, pianistų, dainorių, 
galinčių lošti teatrus, ir tt. Bet 
pabandykit tuos jaunuolius 
sušaukti ’ į susirinkimą,- kad 
pradėt kokį veikimą. Nieko 
panašaus. Buvo dėtos pastan
gos LDS 11 kp. per cielą me
tą, kad suorganizuoti jaunuo
lių kp. Kalbėtasi su tėvais ir 
jaunuoliais. Pastangomis pro
gresyvių draugijų ir kuopų 
pasiųsta 4 jaunuoliai į konfe
renciją Brooklyne praeitą lie
pos mėn. Ir rašant šiuos žo
džius, dar nesuradome būdo, 
kaip užinteresuoti jaunuolius 
prie veikimo.

Tiesa, nebuvo kooperavimo 
iš didžiumos tėv.ų. Vieni sakė, 
jų vaikai užimti su mokyklos 
lekcijomis, kiti—neturi laiko, 
treti sakė: “ką ten veiks vai
kai su seniais.” Pasekmė to, 
visas jaunimas neorganizuotas 
ir nieko neveikia. Progresy
viai tėvai, nejaugi jūs nesijau
čiate prasižengę prieš darbo 
klasę, taip auklėdami vaikus?

Kalnis.

Geo. Kaminskas

o

<i>

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

<♦>

«>

<♦)

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

, Šventadienių Drabužių
CENTRO PRANEŠIMAI į ypatingai gavime jaunuolių į sveikas apsireiškimas mūsų i

1 ' * APLA. Kuopa rengia vakarėlį organizacijoj. Ir toliaus taip-1
■gruodžio 2 ir mano jame gau-1 gi prižiūrėkime geriau ligo-l 

Pažiūrėkime, nius, tada mums nebebus jo- j 
išpildys savo kio tame fonde trūkumo.

Nuo sausio pradžios, tiki- 
— mes, jokių užyilkinimų pašal-

Centras 
kad pa-

APLA vajvs vistiek silpnai'ti naujų narių, 
eina. Rašant šiuos žodžius! ar tie draugai 
Centras yra aplaikęs sekamų žodį.
kuopų naujų narių aplikacijas:

naujus narius,
50
19

12
7

55
58

k p. 4 
kp. 3 
k p. 3 
kp. 2 
kp. 
kp. 
kp. 
kp.

2

1 
1

Veikime
ROCHESTER, N. Y.—LDS 

Jaunuolių kuopos organizavi
mas iki šiam laikui nedavė 
pageidaujamų rezultatų. Buvo 
nutarta ištraukti visi jaunuo
liai iš suaugusių kuopos, ku
rių randasi apie 15 ir gauti 

- ------- į atskirai čarterį. Tas buvo da- 
Darbuodamies vajuj, rekru-įryta dar vasaros laiku. Gi me- 

į APLA, mes j tas jau baigiasi, o jaunuolių

<t>

<!>

<♦>ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

PARĖ- 
VIEN 
IR

<♦>

Centras jau beturi tiktai l^pos mokėjime nebus. 
; sirgusių draugų, kuriems rei- i deda visas pastangas, 
i kėjo kiek anksčiau išmokėti įtaisyti padėtį pašalpų išmokė- 
’ pašalpų, bet delei trūkumo į jime. Kuopos taipgi 
i pašalpos fonde dar neišmokė-'turėtų daugiau padėti.

Taipgi šiomis dienomis; - -------
reikalavimų

Viso susi-i tuodami narius
reikės išmo-' kaip tik galime sutvirtinti ii^ kuopos vis dar nesimato.

i pašalpos fondą. Todėl, jei mes' Daug- vilties dėta ant jąu- 
ap- pageidaujame, kad pašalpos į miollų po suvažiavimui praei- 
mė-
jąu me smarkiau darban' gavimui nuoliai, sugrįžę iš susivažiavi- 
trū- naujų narių.

Visi tie draugai gaus 
kitos ! mokėti pabaigoj gruodžio 

Pašalpos fondas

ta.
jau suplaukė 18 
išmokėt pašalpą.
daro 30, kuriems

Kaip matote, tiktai aštuo-; keti apie $1,200.
nios kuopos biskį yra pasidar
bavę vajuj. Tai kur
kuopos? Kodėl jos tyli? Ką■ nėšio.
daro didžiausios kuopos, ku- gerokai pasitaisė. Tasai 

Wrios visados gerai pasirodyda- kūmas nuolatos mažėja.
vo, kaip tai 51, 26, 4 ir tt. ? Į __

Centrui

fonde nebūtų trūkumo, stoki- j tą liepos mėn. Delegatai jau- 
v-v-\ n vilri n ii z-1 o o /-ir* o -t vi n 1 ' . 1 ' ’ • x * Y ? M • _ . *

KAMBARIAMS.

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
. Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

<!>

<!>

>>

<♦>

<♦)

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
uiu-.ncxujy nonų. , mo, išdavė raportą, pasižadū-
Tai! Centro Seki’. J. Gasiūnas- ' jo dirbti suorganizavimui LDS 

------- ! jaunuoliu kp. Buvo manyta 
į važiuoti į Binghamtoną su 

■ koncertu, suorganizuoti bas
ket ball’ės tymą, organizuoti 
chorą. Ir rašant šiuos žo
džius dar nieko . nėra nuveik
ta. Nekatrie iš buvusių dele
gatų netik kad nepadeda dirb
ti organizavime, bet tankiai 
neateina ir į šaukiamus susi
rinkimus.

Dalyvaukite Bedarbių Konferencijoj
GEO. KAMINSKAS

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

<f>

Pradėkime kovą prieš nedarbą; reikalaukime, kad val
džia duotų bedarbiams tinkamą pašalpą. Tam tikslui 
siunčia delegaciją į Washingtoną. Pasiuntimui delega

tų šaukiama konferencija gruodžio 14 d.
Keturi metai bedarbes, skur-

Kai kurios kuopos užsisako 
naujiems nariams aplikacijų 
ir pasižada daugiau pasidar
buoti. Viena tokių yra 17 
kuopa. Jos fin. sekretorius d. 
K. Levine rašo:

• “Prisiunčiu dar vieną aplika
ciją priimtą lapkr. 19, bet ka
dangi daktaras nebuvo laiku
išpildęs, tai biskį suvėlavo.; do, bado ir visokių prižadų iš 
Prisiųskite daugiau aplikacijų.' valdančiosios klasės, darbinin- 
ba jau išsibaigė. Jeigu Cen-jkai atsidūrė mirtinoj padėtyj, 
tras duoda dovanas vajinin-j Vietoj suteikti kokią paramą, 
kams, tai už šiuos du narius I dar daugiau valdžia mulkina 

Kulikausko ! darbininkus, žada bedarbiams 
valdiškus darbus. “Tik užsire-

išrašykit čekį J.
vardu. Mūs kuopa nemoka
girtis, bet dirbam vajuj, kiek gistruokite ir laukite pakol fra- 
išgalim.”

Eastpittsburgiečiai, vadina
si, darbuojasi if turi pasek
mių. Tai kodėl kitos kuopos 
negali panašiai pasirodyti ?

šauks.

APLA 20 kuopos fin. sekr. 
d. V. Yonikas irgi užsisakė įs
tojimo blankų ir sako stosią 
visi darban gavimui naujų na
rių. Linkime tos kuopos na
riams gerų pasekmių tokiame 
svarbiame darbe.

55 kp. fin. sekr. d. P. Als- 
ka atlankęs Centro raštinę 
pareiškė, jogei 55 kuopa va-^ 
juj sumušianti kitas kuopas,

žie- 
Pa- 
be- 
šei-

žiaus darbininkai gauna lygią 
užmokestį. 8) Pilna teisė or
ganizuotis į unijas. Streikuo
ti ir pikietuoti laisvė. 9) Tuo- 
jaus panaikinti “Head Taxes” 
ir “Sales Taxes” ir kitas visas 
taksas, uždėtas ant darbininkų. 
10) Perleisti įstatymą, griežtai 
draudžiantį mėtyti bedarbius ir 
biednus farmerius iš stubų ir 
farmų. 11) Seneliams pensi
ja, kurie virš 50 
žiaus, fabrikantų ir 
šomis.

Šitie reikalavimai 
ti Mieli, valstijos 
22 d. lapkričio.
ta, kad šitie reikalavimai būtų 
įteikti Jungtinių Valstijų Kon-1 
gresui, kuris susirinks 13 ir 14 
dd. sausio, Washington, D. C.

metų am- 
valdžios lė-

buvo įteik- 
legislatūrai 

Taipgi nutar-

“LAISVES”
BAZARAS BUS TRIS 

DIENAS

Gruodžio-December,

Michigano valstijos Bedarbių 
Bendras Frontas sušaukė vals
tijos bedarbių konferenciją De
troite 18-19 lapkričio. Konfe
rencija išdirbo veikimui pro
gramą ir valdžiai reikalavimus. 
Reikalavimai yra sekanti:

1) $35 kiekvienam pavieniui 
bedarbiui ir $70 šeimynai 
miniam apsipirkimui. 2) 
šalpa kiekvienam pavieniui 
darbiui $8 į savaitę, $15
mynai ir $3 tiems, kur yra virš 
trijų šeimynos narių. 3) Vi
siems alginiams darbininkams 
mokėti unijos algas, 75c į va
landą. 30 valandų į savaitę. 
4) $5 dadėčko dirbantiems 50 
mylių už miesto ribų. 5) Už
tikrinti 40 savaičių darbo į me
tus. 6) Atleisti iš darbo per 

i dvi savaites gauna pilną mokes- 
' tį, o po dviejų savaičių auto
matiškai pereina į pašelpos 
skyrių su augščiau minėta mo- 
kestim. 7) Nuo 16 metų am-

Rugp. mėn. pradėjo rengti 
LDS 11 kp. jaunuoliams pik
niką ir jų varde. Buvo už
kviesta kitos sriovės į base- 
ballės •žaidimą. Atrodė, kad 
prasidės veikimas. Bet štai kas 
atsitinka: trims buvusiems de
legatams pasitaiko proga va
žiuoti į Chicagą. Du iš jų buvo 
pikniko rengimo komisijoj,. Gi 
vieną savaitę prieš pikniką iŠ, 
važiuoja į Chicagą, palikda
mi pikniką flat!

Jaunuoliai, ar žinote, kad 
ateinančia vasara Detroite bus 
LDS suvažiavimas. Ten bus 
jaunuolių, delegatų įš visų 
Amerikos kampų; o jūs, netu
rėdami kuopos, būsite namie. 
Dar yra apie 7 mėnesiai laiko 
ir jūs, jaunuoliai, turite pro
gą pasiųsti atstovus nuo savo 
kuopos. Tad pasidarbuokite ’.

£ - J— - * *-rr
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Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų įdomių 

,r dalykų.

236 pust, rašto, su paveikslais, 
Kražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

1 RARKIK ■ Dept- A- Box I2°- J. DAllhuO) General P. O..
NEW YORK, N. Y. K

Tuojaus gaukite 
šlę knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

Phone, EVergreen 8-9130 • Ignition Specialist

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsbv.rghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 'i

BROOKLYN LABOR LYCEUM

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugų Auką
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
L^feai svarbu gauti pini- 

gihių aukų. Nes norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami primeskite pi- 

bazaro reika-
skūpaudami 
niginių aukų 
lams.

Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

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

NEDSLIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. ik

Jfidf i bu dien, seredoms ir subatomn 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
7220 Avenue J 

Kampas S. Mrd Ht.ryto

WOLF AUTO REPAIRS
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
k’ietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.-;

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

iš visų valsčių ir miestų; iš 
Detroito siunčiama 25 delega
tai nuo visokių tautų ir rasių. 
Todėl reikalingas ir vienas lie
tuvių atstovas. Bedarbių Ta
ryba, Verno? Hy. Lokalas, šau
kia visų draugijų ir organiza- vv V1OCV1 
cijų konferenciją 14 d. gruo-l Turiu mintyje Binghamton’ą, 
džio, 7 :30 vai. vakare, Drau- i Rochester), o Buffalo visai ne
gi jų svetainėj, kad apkalbėti ir buvo. Čia buvo paskirta tik 

po vieną dieną prakalboms. 
Gi reikėjo duoti laiko po kitą 
dieną ’ir turėti po jaunuolių 
susirinkimą su d. Strauss.

Drg. Strauss yra žingeidus 
jaunuolis, kalba gana gerai 
ir Rochesterio jaunuoliai žin- 
geidavo su juo kalbėtis, bet 
laiko nebuvo. Drg. Strauss 
maršrutuoja vakarinėse valsti
jose ir ta klaida neturėtų atsi
kartoti. s ’

Į Beje, nepastebėjau jaunuo
lių skyriuj apie prakalbą d. 
Strauss iš Roęhesterio. Kame 
dalykas? Nejaugi jūs nega
lite nieko parašyti?

išrinkti delegatą važiuoti į 
Washingtoną ir perduoti kon
gresui augščiau minėtus reika-

MNKELIUNIUTES KONCERTAS
KONCERTAS PRASIDĖS 4-tą VAL. PO PIETŲ

Labor Lyceum Salėje
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Dalyvaus Šie Dainininkai:
Arturo D’Amico, Baritonas 

Luiga Barbara, Tenoras
Isotta Odierna,

Mezzo Sopranas
Violet Tamkiūtė, Sopranas

L. Kavaliauskaitė, 
Mezzo-Sopranas

Adelė Valatkiūtė, 
Dramatiškas Sopranas 

iš Philadelphijos dainuos 
šiame koncerte

Franas Stankūnas, Bass z 
George Pecaroro

Garsus havarietis gitaris
tas irgi dalyvaus.

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

grieš šokiams.
Rengėjai.

Mickunaitė atvyksta subatoj,
su Menkeliuniute dainavimu due tų šiame koncerte.

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

Drg. C. Strauss maršrutas 
vakarienėj N. Y. valstijoj bu
vo visai netinkamai parengtas. Sergančių Vyry ir Motery 

Chroniškos Ligos Gydomos

<♦>

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

<!

<

10 Gruodžio (December)
K. MENKELIUNIUTĖ 

žymioji Mezzo Sopranas
Duos Keletą Dalių iš Operos

Cavalleria Rusticana

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

9 d. gruodžio. Ji turės repeticijas

Ten 'būt niekur nėra jau
nuoliai taip atsiskyrę nuo su
augusių,'kaip Rochester, N. Y.* 
Nežiūrint, kokis parengimas,’ 
šokiai' ar prakalbos, teatras ar, 
koncertas, arba paprastas su
sirinkimas, jeigu rasis 
pustuzinio jaunimo, tai 
daug, čia kalbu apie 
nuolius progresyvių tėvų ir net

, .-,rL

iki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Zar-

■ nų ir Mčšlažar- 
nės Ligos, Nervu

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 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M
' r- .. " ill' I >, ■' J

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:
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Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin
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•)

D

*>

jau SKAITYKIT IR PLATIN 
jau-

KIT “LAISVĘ”

100 CIGARETŲ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c j 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) , I Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 

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

Prisiųskite mums 10 centų už inštruincntą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbyste New, Yorke.

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

ir akuratnai. . '
Specialias nuolaidas dtiodąme restąticacijorn.

l graYefsky
172. Avenue, B, New York City. ’ Tel. Alg, 4-1836
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iš ryto iki 9 vai. vakare.Ofiso valandos: nuo 9 vai.
( Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DBS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKC IR APIELINKĖS ŽINIOS
RADIO-SIANDIEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS ,savo pamokoj, d. Valatka, j karvelių, 
daug ko negalėjo duoti, bet j tiktų

1 mokiniai ir tuo domėjosi, 
v. , .. jiems mokytojas davė,.

Peršovė Pačią ir Meilužį šioje, pirmutinėje pamoko-j 
Ije nedaug mokinių teatsilan- 

414—9th kė, nors jų yra-daug daugiau 
pavojingai užsiregistravusių. Gali būt, 

peršovė savo pačią ir jos mei- kad tie draugai, kurie užsL 
lūžį D. Turso. Mat, Tursas | registravę. laukia įsišiūbud- 
buvo paviliojęs nuo Cioffio jant gerai mokymuisi, tai tada 
žmoną. Cioffis,, peršovęs savo ir jie ateis. Tai klaida. Rei- 
pačią ir Tursą, pasidavė poli- ■ kia visiems kartu pradėti ir 
cijai ir pareiškė, kad už to- be pertraukų ją lankyti, nes 
kius darbus jie turi būti nu- j 
bausti mirčia. “Aš labai my
lėjau savo pačią ir negalėjau į 
susivaldyti i š s i v a i zduojant 
juos [besimyluojančius,”—sakė 
jis policijai.

Tūlas A. Cioffi.
Ave. N. Pelham,

kitaip nieko nebus.
Pirmutinė pamoka atsibuvo 

šeštadienyj ir su šia lekcija 
šeštadieniais pasibaigė pamor 
kos. Visi mokiniai' nutarė 
perkelti pamokaS į nedčldie- 
nio rytą. Tad, visi mokyklos 
studentai ir studentės įsitėmy- 
kite, kad sekantį nedėldienĮ. 
gruodžio 10 dieną, lygiai kaip 

St. t 10 valandą iš ryto, “Laisvės” 
prasidės Darbininku 

> antroji pamoka, 
savinin-| Drg. Valatką dėstys lietuvių 

išbudavota kalbos gramatiką, o d. A. 
didžiausi namai, bet nėra tin- Bimba aiškins, kokią rolę * 
karnos apsaugos atsitikus gaiš- | lošia amatinės unijos dabarti

nėj gadynėj.
Darbininkų Mokykla ge

riau tiktų pavadinti darbinin
kų “universiteUi,” nes 
bus dėstorhi labai 

Į mokslai, kaip tai:
1) Amatinių unijų 

■ šioj šaly; 2) Politinė 
mija ir jos mokymas; 3) 
Marksizmo ir Leninizmo pa
matai; 4) Dailė ir jos reikš
mė darbininkijai; 5) Poezija 

l ir jos stiliai; jos vertybė, dar- 
ibininkijai; 6) Abelni spcialiai 
: mokslai, surišti su šių I dienų 
visuomenės padėtimi; 7) Raš
tija ir jos reikšmė darbinin
kams; 8) Lietuvių kalbos gra
matikos, etimologijos ir I 
taksės įstatymai.

Mums, darbininkams, tie, 
įžymėti klausimai yra būtini, 
nors paviršutiniai susipažinti, 

j nes mes šiandie gyvenam jau 
tokioj gadynėj, kad kasdieną 
prieš save, kasdieninėse kovo
se, susiduriame su visokiais 
amatinių unijų vadais, kurie 

I stengiasi atitraukti nuo klasių 
kovos. Mes taip pat tose uni
jose prigulime ir diena iš 
dienos susiduriame su darbda
viais kovoje už algą ir už va
landas. Unijų vadai atsistoja 
kartu su darbdaviais, “išaiški
na” ‘ ekonomijos klausimus 
taip, kad tas pakenks, jų biz
niui. Čia jau eina kartu, ko
vojant su darbdaviu už duo
nos kąsnį politinės ekonomi
jos kursai, bet mes jos nesu
prantam. Mes nežinom, kaip 
esame bjauriai išnaudojami vi
sur, kur tik mes parduodame 
fizinę spėką kapitalistui.

Mes nežinome, kas tie yra 
pinigai? Kas yra pastovusis 
kapitalas? Kar yra infliacija? 
Ir taip visa eilė klausimų glū
di politinės ekonomijos moki
nime. Su ja’apsiiaažihus,'jau 
darbininkas bi kokiarpe klau^ 
sime aiškiai apgins savo rei
kalus ir nesiduos bi kokiam 
buržuaziniam vadukui vesti 
save

Gaisre Žuvo 4 Žmonės
‘ Gaisre, No. 359 W. 50th 

žuvo keturi žmonės, jų tarpe name 
60 metų senis F. Harris.. Kai-; Mokyklėlės 
tininkais yra namų i 
kai. New Yorke

rui, .nes namų savininkams ap 
eina kuo daugiau prisilupti pel 
no, o ne įnamių sveikata ir 
saugojimas.

Iš Darbininkų Kovų

ap-

Amerikos Darbo Federacijos 
Typo Union No. 6 lokalo na
riai vienbalsiai nutarė strei
kuoti už trumpesnes valandas 
ir didesnes algas.

Adatos Industrinė Darbinin 
kų unija atmuša žydų socialis 
tų ' laikraščio “Forwards 
lūs apie tą uniją.

me-

pa-Renegatas Zimmerman 
gelbėjo bosams sulaužyt Ifltfet- 
natibnal Ladies Garment Work
ers unijos 22-ro lokalo streiką, 
kurios manadžerium jis yra.

Kast Naujo Tarp

Protestas prieš Linco Teismą' 
Negrų Jaunuolių

Brooklyno lietuvių organi
zacijų sudaryto bendro fronto 
^ardu buvo pasiųsta dvi tele
gramos, 
tą prieš nusmerkimą mirti 
Heywood Pattersono, 
Scottsboro jaunuolių, 
grama Alabamos gubernato
riui Milleriui skamba:

Brooklyno lietuvių organi
zacijų sudaryto'bendro fronto 
komitetas reiškia savo protes
tą prieš lynčio teismą Hey
wood Pattersonui, vienam iš 
Scottsboro jaunuolių ir reika
lauja laisvės jam ir visiem ki
tiem aštuoniem nekaltiem ber
niukam.
Teisėjui W. W. Callahan:

Brooklyno lietuvių organi
zacijų bendro fronto komite
tas griežtai protestuoja prieš 
tą lynčio teismą, kuriuo jūs 
pasmerkėte mirti nekaltą 
Scottsboro berniuką Heywood Į 
PatterSoną. Mes pasižadame 
tieatlaidžiai kovoti už lai&vę j 
visų • devynių Scottsboro ber-; 
niukų^

pareiškiant > protes-

vieno
Tele-

Darbininkų Klasinė ir Rašy 
bos Mokyklėlė Prasidėjo

Gruodžio 2, atsibuvo pirmu
tinės Darbininkų Mokyklos 
pamokos. Pamokos prasidėjo 
lygiai kaip dvi-valandos po 

svetainėje, 
gramatiką 
Pirmutinėj

pietų, “Laisvės’* 
Lietuviu kalbės 
dėstė d. Valatka.

Arba
jei tbs aukos 

ką j porą. Gerai būtų
, kralikų.

Maisto išleidimo 
bus subatoje, 23 
24 ir 25, bus išleidimai kitų 
daiktų.

Visais
programą, 
ir duetų, 
tų ir tt.
grieš muzika ir bus šokiai.

Prašome draugų besivėlin
ti su dovanomis* bazarui. Pi- 
nigiškos dovanos taipgi labai 
įvertinama. Nes reikės da- 
pirkti daiktų, kad padaryti 
bazarą turiningu.

Rengimo Komisija.

uar labiau 
būtų po 

turėti J r

vakaras,.
gruodžio,

vakarais turėsime
Bus dainų, solų 
kvartetų, sekste-

Taipgi, • kas vakaras

ALDLD 2-ro Apsk. Metinė 
Konferencija ir Kiti Reikalai

joje 
svarbūs

istorija 
ekono-

sin-

už nosies į priešų eiles.
J. B- Mokinys.

(Bus daugiau)

Mūšy Parengimai 
Ir Susirinkimai

■ 1

Kas Yra Labai Reikalinga 
“Laisvės” Bazarui

Patyrimas rodo, kad 
pageidauja bazaruose 
daiktų. Todėl mes 
dėkingi draugams, kurie ga
lėtų paaukoti iš gyvu paukš
čių ir gyvuliukų: indikų (ka
lakutų), ' žąsy, ančių, vištų ir

labai 
gyvų 

būtume

šios apielinkės darbininkų or
ganizacijų nieko nerengti sau
sio 14 dieną, 1934 metais, nes 
tą dieną įvyks ALDLD 
LDSA kuopų vakarienė.

Komis»j°s Narys.

ir

Šeštadienį Visi { Union Sq. 
' Apgynimui Jaunuolių

WMCA—-570 Kc
11:30 A. M.—Italian Program 
11:40—Haring Orch.
12:15 P. M.—-Chuck Richard

Songs; Stock Quotations 
1:05—Stapleton and Boroff,
Piano Duo; William Miller, 

1:15—News; Music 
4:00—Tea-time Concert 
4:30—Derothy Miller, Sohgs , 
4:45-—Carrie Lillie’s Club 
6:00—Dance Orch.
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon Orch.
7:00—Sports—Clem
9:00—Sylvia Miller, 
William Kennedy,

Tenor

McCarthy 
Soprano;
Tenor

9:00—Ozark, Mountaineers.
10:00—(Charlies Hackettf Tenor;

Concert Orch.
WEAF--t-660 Kc

9:g0 A. M.—Bradley Kincaid, Songs
9:45—Breen" and de Rose

[ 10:30—Thtee Scamps, Songs

del
nekaltų

nutarė, kad
gruodžio su-
demonstracija ! Reyes, Piano

r„ .. , '11:45—Fields and Hall, fTą diena yra
kovai už nekal-

Kapi-

“džiu- 
tą nu- 
kedėje.
visoje

ALDLD 2-ro Apskričio meti
nė konferencija įvyks 7-tą die
ną sausio (Jan.), 1934, 11-tą 
vai. ryte, Newark, N. J. (ant
rašas bus praneštas vėliaus.)

Visos Apskričio kuopos turi 
pasirūpinti išrinkti reikalingą 
skaičių delegatų pasiuntimui 
šion konferencijom O kuopų 
sekretoriai turi pasirūpinti pa
gaminti raštiškus raportus iš 
kuopos veikimo, ir priduoti kon- 
ferencijon siunčiamiems dele
gatams, idant jie gžllėtų tuos 
raportus 
ei joje.

Taipgi, 
duoklių
kuopų jau senai skolingos Ap
skričiui duoklėmis, todėl, drau
gai būtinai turėtų šiuo syk 
pasirūpinti ir pasimokėti duok
les. . f

perskaityti konferen-

reikia nepamiršti ir 
Apskričiui. Daugelis

Harleme įvykusi darbininkų 
organizacijų konferencija 
apgynimo Scottsboro 
negrų jaunuolių 
šeštadienį, 9 d. 
rengt masinę 
Union Square, 
nacionalė diepa
tus negrus . jaunuolius.
talistinis teisėjas Callahan jau 
antrą jaunuolį atidavė 
rei” su prisakymu ir 
teisti sudeginti elektros 

Subruzdo darbininkai
šalyje apgynimui nekaltų neg
rų jaunuolių. Siunčia telegra
mas ir reikalauja paliuosuoti, 
juos. Moterų Taryba šaukia 
susirinkimą -trečiadienį, Zion 
bažnyčioje, 2986 West Second 
St., Coney Island. Visa eilė 
darbinink. organizacijų ruošia 
masinius susirinkimus. Įvyku
siose ALDLD 1 kp. prakalbose, 
pirmadienio vakare, “Laisvės” 
svetainėje^ priimta protesto re
zoliucija prieš teisėją Callahan 
ir reikalaujama paliudsuoti 
negrus jaunuolius. Masinės or
ganizacijos pasiuntė protestus. 
Subruskime draugės ir draugai, 
ir šeštadienyje visi būkim 
Union Square masinėje' de- 
mohstracijoje!

_____ j—Fields and Hall, Songf?- 
12:00—-Commodore Quartet 
12:15 P. M.—Johny Marvin,

Tenor
12:30—Rosalie Wolfe, Soprano;

String Trio 
2:30—Variety Musicale 
4:00'—Pop Concert 
4:30—Jack and Loretta

Clemens, Songs 
6:00—Cugat Orch. 
6:45—Jan Peerce, Tenor 
7:00—Shirley Howard, Songs;
Jesters Trio

8:30—Wayne King Orch.
9:00—Troubadours' Orch.
9:30—Phill Duey, Baritone;

Rei.sman Orch.
10:00—Hillbilly Music 
11:00—Davis Orch.
11:1,5—Jesters Trio 
11:30—Bestor Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
11:45 A. M.—Allen Meaney, Songs 
12:00—Variety Musicale
12:30 P. M.—Gipsy Ensempble 
1:00—Health Talk; Music 
2:15—Sally and Sue. Songs 
3:15—Ernest Charlies Tenor 
3:45—Freudberg Orch.
4:00—Beneath the Skin—Dr.
H. I. Strandhagen 

4:15—Mildred Cole, Songs

4:30—Guy Hunter, Songs 
5:00—Studio Orch.
5:15—Gypsy Ensemble;
6:30—Stanley Meehan, Tenor
6:45—Variety Mufeicale

10:30—Jack Arthur, Songs
10:45—Pauline Alpert, Piano
11:00—Weather Report
11:02—Moonbeams Trio 
11:30—Scotti Orch.
12:00—Childs Orch.

WJZ—760 Kc
8:30 A. M.—Lew White, Organ 
9:00—Dance Orch.

10:45—Irma Glen, Organ
11:00—Southern Singers
11:15—Singing Strings
11:30—U. S. Army Band
2:00 P. M.—Russo Orch.,
4:15—Kogen Orch.
4:45—Morin Sisters, Songs
6:00—Westminster tchoir
6:30—Irene Beasley, Songs

6:45—News—Low,el Thomas

WNYC—810 Kc
11:30 A. M.—Paul Weber, Violin 
11:45—Health Talk
12:00—Margaret Hall, Songs
12:30 P. M.—Leo Glynn, Songs
1:00—Studio Musicale
4:00—Oxford Male Quartet
4:30—Remington Singers
4:45—Board of Education

• Program
5:15—Leo Sullivan, Tenor

WABC—860 Kc
9:00 A. M.—Eton Boys, Songs- 
9:15—Jay Dennis, Ted Reese
and Jane Wells, Songs

10:45—Osborne Orch.; Pedro 
de Cordoba, Readings

11:15—Showman Quarter
11:45—Ben Alley, Tenor
12:15 P. M.—Gypsy Nina, Songs
12:30—News; Music

2:00—Captivators Orch.
3:30—Variety Musicale
4:00—Concert Orch.
6:45—Enzo Aita, Tenor
7:30—Travelers Ensemble ,
7:45—News—Boake Carter
8:00—Green Orch.; Men About

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

Stokowski, Conductor 
9:30'—Lombardo Orch.

10:00—Waring Qrch.
10:45—Wamow Orch.
11:15—Modern Male Chorus

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

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 palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

LDS 1 Kp. Susirinkimas
vauti šiame susirinkime, nes 
jis bus labai svarbus.

A. Gilman.

dėjimo. Tikietus galima gauti 
Amerikos Lygos Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą raštinėje, 104 
Fifth Ave., Room 1610.

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

šiuo syk 2-ras Apskritys sto
vi labai prastai' finansiniai. # 
Tiesa, Apskritys šiemet .turėjo 
nemažai įplaukų,- tačiaųs gau
sus rėmimas finansiniai abel- 
no darbininkų judėjimo išsėmė 
visai finansus. Už tai, be abe
jonės, niekas Apskričio nekal
tins. Taigi tą. padėtį kaip 
nors turėsime visi pataisyti.

Pirm pereito spaudos pikni- 
kos Apskritys buvo išsiuntinė
jęs kuopoms tam tikrus bilie
tukus, del sukėlimo kiek pini
gų, kurie turėjo būti sunaudo
ti spaudos piknike. Vienok 
taip įvyko, kad jų nebuvo ga
lima tame piknike sunaudoti. 
Dabar, draugai, gerai įsitėmy- 
kite, jog tie patys bilietukai 
bus sunaudoti Sietyno Choro 
parengime, kuris atsibus tos 
pačios dienos.vakare, kaip ir 
Apskričio metinė konferenci
ja, tai yra, 7-tą dieną sausio 
(Jan.), 1934.

Daugel kalbamų bilietukų 
randasi pas draugus. ' Visi-i 
draugai, .kurie tik turite , kiek 
nepaskleistų tų bilietukų, 
stengkitės, kiek dar to laiko 
yra, visus juos paskĮejsti kuo 
daugiausiai, į idant būtų gali
ma kiek naudos iš to turėti-.

Q^utus. pinigus ir .bilietukų 
galus būtinai stengkjt.ės pri
duoti konferencijoje, (per dele
gatus,- Apskr. sekretorei j. drg. 
Lideikienei. • • . • .< .

t A. Gilman, ,

svetainė-
Pradžia

privalo 
nariai,

ATYDAI DRAMOS GRUPĖS 
NĄRIAMS

Visi draugai, kurie turi ro
lę veikale “Už Pinigus Vesta 
Pati,’’ dalyvaukite “Laisvės” 
svetainėje del repeticijų šį va
karą, kaip 7 :30 vai.

Telephone, Evergreen 6-6810

J. GARŠVA
Metinis Lietuvių' Darbininkų 

Susivienijimo 1 kUofcos susirin
kimas' įvyksta 'ketvirtadienį, 7 
d. gruodžio, “Laisvės” 
j e, 46 Tenj Eyck St.1 
lygiai 8’ vai. vakare.

Šiame susirinkime 
dalyvauti visi kuopos
nes bus. renkama valdyba del 
■sekamų metų. Taipgi kiekvie
no nario pareiga yra gauti nau
jų narių į mūsų organizaciją. 
Aiškinkite savo kaimynams ir 
pažįstamiems, kaip yra svar
bu būti nariu šios organizaci
jos. Neužmirškite, kad susi
rinkimo pradžia 8 vai. vakare. 
Visi

Labai Svarbios Diskusijos

Nuo Reumatiškų Skausmų
Rcumatiškų skausmų kentSjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
ExpelleriU. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonia šilumą, k#s liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expol- 
leriš nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkųtėa. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

i Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i-.nt visokią 'kapinių; parsarndo au
tomobilius ir kerietas veseiljoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

būkite.
LDS 1 Kp. Valdyba.

Kas Bus Nedėlioję?

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
Karą ruošia labai svarbias dis
kusijas “symposium.” įvyks 
penktadienį, 8 d. gruodžio, 
Mecca Temple svetainėje. 
New Yorke, šiose diskusijose 
dalyvaus keletas Anglijos dar
bininkų vadų ir geriausi kalbė
tojai Amerikos darbininkų ju-

PAIN-EXPELLER 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

<♦»

<♦>

LORIMER RESTAURANT
Ar žinote, kad sekmadienį, 

10 d. gruodžio, 4 vai, po pietų, 
Labor Lyceum svetainėje, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne, N. 
Y., įvyksta labai geras koncer
tas drg. K. Menkeliuniutės. 
Programą išpildys: Arthuro 
D’Amico, baritonas; Luįga Bar
bara, tenoras;, K. Menkeliuniu- 
tė, Isotta Odierųa, L. Kava
liauskaitė, mezzo-sopranai, V. 
Tamkiutė, A. Valatkiutėį ir A. 
Mickunaite. Taipgi dainuos ir 
F. Stankuhas, ,bassąs.. , Bus su- 
vąidinta keli.,'kavalkai iš ope
ros “Cavalleria . Rusticaną.’ • 
Reiškia šis koncertas bus vienas 
iš puikiųjų. Turtinga progra-j 

ALDLD. 41 Aps. pirm.!ma ir >a»kiama iš apielinkės 
,_________ I svečių, kur, galėsite susieiti ir

Ainin 1 V •• inCA 1 V i pasikalbėti, x nes po koncerto 
ALl/Lll 1 Kp, ir LUoA 1 Kp/bus šokiai prie-} geros- muzikos.' 

Komisijų Susirinkimas ■. įžangos tikieto kaina $i.oo, 
75c ir 50c. Ateikite visi!

A - 11

Draugai 
penktadienį, 8 d. gruodžio, f 8 
vai. vakare, 
nėję, abiejų, kuopų komisijų 
nariai turės susirinkimą prisi
rengimui prie vakarienės. Rei
kia padaryti garsinimai, tikie- 
tai ir atlikti kiti darbai. Tai
gi visi nariai ir narės minėtų 
komisijų būkite šiąmę susi
rinkime. \\

Taipgi; mes prašome visų

ir draugės, šį

Laisvės” svetai-

Ateikite visi!

ALDLD 23 Kp. Susirinkimas
Amerikos Lietuviu Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
23 kuopos labai svarbus susi
rinkimas įvyks penktadienį, 8 
d. gruodžio, 7:30 vai. vakarę, 
pas drg. Ch. Matthes, 410 W. 
33th St., New Yorke. Apart- 
męntas No; 4. Visi draugai ir 
draugės būtipai privalo daly-

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDSA 111 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 7 dieną gruodžio, 
po numeriu 78 Milford St.,»8 vai. 
vakare, 
turime

Visos nares dalyvaukite, ries 
svarbių dalykų aptarimui.

Sekr.
(288-289)

BROOKLYN, N. Y.SO.
L.D.S. 50-tos kuopos metins susj- 

rinkimus įvyks 8: dieną gruodžio 8 
•vai. vakare,> Hanover Klube, 738 5th 
Avė., kampas 24 St. • •

Visi nariai malonėkite pribūti lai
ku, nes turėsim daug svarbių darbų 
atlikti, taipgi bus renkama nauja 
valdyba del ^.teinančio, meto.

Sekr. A. Bružas.
. • ' (288-290).-

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugijos susirinkimas 

įvyks 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 
perinkti valdybon tinkamus ųarius.

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

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

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

Mrs. KRIPAITIS ...
1337 E. 5th St. ■ Brooklyn; N. Y. 

(286-286)

M>

<i>

<!>

<P

LIETUVIŲ VALGYKLA
v

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

MATHEW SALLAS (NC
( B I f L fi U S K A S ) 
G R A B O K i U S 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAP VEŽA M IŠ VISU ŠALiŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM' PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA!' PAGALBAI AMBULANS1NL ‘ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PAfARNAUlAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIĄ. VIETj\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS MUS, O MES 
KUOC-ERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




