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Socialistų Valdžia ir 

Jaučiai.
Vitaičio Liežuvis.
Tysliava Keikiasi.
Užmiršo apie Save.

Rašo KOMUNISTAS

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

Pasaulj!

Danijoj gyvuoja socialistų 
valdžia. Per paskutinius de
šimt mėnesiu šita valdžia supir
ko ir sunaikino 150,000 jaučių, 
paversdama juos j muilą, arba 
j tepalą. Beveik kiekvienas tų 
jaučių tiko pirmos klasės mė
sai.

Tuo tarpu Danijoj yra apie 
150)000 bedarbių, kurie jau se
nai tinkamos mėsos nėra raga
vę. Ponai socialistai nesusi
prato kiekvienam bedarbiui pa-
dovanoti po vieną jautį del pa- 
sipjovimo.

New Yorko valstijoj buržua- 
> žinė valdžia paskyrė penkis mi- 

lionus dolerių supirkimui ir su
naikinimui 140,000 melžiamų 
karvių, nes “pieno t perdaug”. 
Tuo tarpu New Yorko mieste 
64,000 vaikų eina mokyklon, 

« negaudami pieno stiklo!
Kaip matote, didelio skirtu

mo tarpe socialistų ir buržujų 
valdžių nesimato.

SLA organo “Tėvynės” re
daktorius turi be galo ilgą ir 
lankstų liežuvį. Ypatingai jam 
sekasi šmeižti ir niekinti ko
munistus. “Tėvynėj” iš gruo
džio 1 d. jisai suranda, kad 
Lietuvoje komunistų visai ne
beliko, arba “taip susilpnėjo”, 
kad del rusų proletarinės revo
liucijos paminėjimo “nieko su
galvoti nebeįstengė.” Bet ten 
pat pripažįsta, kad vienam fab
rike tūlas darbininkas-komunis- 
tas “įstengė, ką nors sugalvoti,” 
bet jį vitaitiniai-smetoniniai fa
šistai “sučiupo, gerokai apkū-
lė ir ištepę degutu išmetė lau
kan.” Ir ponas Vitaitis sveiki
na tuos teroristus. Jis daro 
taip, kąip pasielgė Califomijos 
gubernatorius Rolph, viešai pa
sveikindamas San Jose mieste
lio linčininkus.

Vitaičio liežuvis užkliudo ir 
Sovietų Sąjungą. Derybose tar
pe drg. Litvinovo ir prez. Roo- 
sevelto jisai išrado prižadėji
mą, kad “beveik už kiekvieną 
komunistų pasijudinimą Ame
rikoje bus atsakominga Mask
va.” Bet komunistai dar smar
kiau juda po Sovietų Sąjungos 

’ pripažinimo, tačiau “Maskva 
neatsako”. Ir turime užtikrin
ti tam ponui, kad dar kartą jis 
turės skaudžiai nusivilti.-

Mūsų kaimynas pilsudskinin- 
kas Tysliava iš abiejų galų de
gina savo nervus. Pyksta, ko- 
liojasi. O mes nepykstame: 
mes puikiai žinome ir supran
tame pareigas visų panašių 
Smetonos ir Pilsudskio agentė
lių. Jeigu jie nedrabstytų pur
vais ant revoliucinių darbinin
kų, tai nuo savo masterių gau
tų rykščių. Mums tik rūpi^ 
kad lietuvių darbininkų plačio- 

?sios masės pažintų tuos paukš- 
' čius.

‘ “Naujosios Gadynės” didvy
ris Butkus pripyškino kelias ii-, 
gas ^paltas apie tą patį Petrą 
šolomską. O norėjo pasakyti 
tik tiek, kad, vietaj ženytis Lie
tuvoje, Petras turėjo nuvažiuo
ti į Klaipėdą. Mums irgLatro- 
do, kad, vietoj imti šliūbą baž
nyčioj, Petras galėjo patraukti 
į Klaipėdą, ar bile į kurį kitą 
kraštą, idant nesidavus'kokiam 
nors klebonui pakrapyti šven
tu vandeniu.

Bet Butkus neatsakė į klau
simą, kodėl jis apkarstė kry-
žiais ir poteriais savo negyvą 
tėvą, kuomet jo lavonas buvo 
paties Butkaus namuose ir ne
reikėjo niekur bėgti nuo tų 
bažnytinių apeigų? Atrodo, kad 
nors tiek turėjo būt pas Butkų 
vyriškos drąsos Mr pasakyti: 
Mudu abu esame lygūs grieš-
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Jaun. Norris Nuteistas Mirtin
SOVIETU SĄJUNGA NEDARĖ JOKIU RE
LIGINIU NUSILEIDIMU AMERIKOS VAL-1 
DŽIAI-SAKO DRAUGAS LITVINOVAS
Drg. Litvinovas, Išvažiuodamas iš Italijos, Griežtai Užgin

čijo Visus Buržuazinės ir Socialistinės Spaudos Paskahis 
apie Suteikimą Amerikonams Specialią Privilegijų Reli
gijos Reikalais Sovietų Sąjungoje
ROMA. — Gruodžio 5 d. i įstaigos, neatsižvelgiant į

drg. Litvinovas^ Sovietų Są-1 jų tautybę, turi klausyti tų 
jungos užsienio reikalų ko-1 įstatymų. Jokios išimties 
misaras, laikė konferenciją ' negalima daryti.
su laikraštininkais. Daly- “Mano susirašinėjimuose
vavo apie 60 įvairių šalių 
laikraščių atstovų.

Kaip žinoma, Amerikos 
buržuazinė spauda melagin-

su prezidentu Rooseveltu aš 
apsiribojau pasiuntimu jam 
ištraukų iš tu Sovietu Są
jungos įstatymų, kurie bė

gai skelbia, būk Litvinovas 
prižadėjęs a m e r i k o nams 
speciales privilegijas religi
jos reikalais Sovietų Sąjun-
goje. Drg. Litvinovas pa
sakė:

“Mūsų šalies.. .įstatymai, 
tvarkanti svetimšalių baž
nyčias ir jų veikimą, yra ge
rai žinomi ir nėra jokių 
perspektyvų ir tikslų juos 
permainyti. Visi svetimša
liai, arba visos svetimšalių

čia religines įstaigas, bet 
nepadariau jokių koncesijų 
(nusileidimų) niekam.”

Drg. Litvinovas pareiš-
kė, kad Sovietų Sąjunga ne
mano įstoti į Tautų Lygą, 
nes, jos “konstitucija ir or
ganizacija nesutinka su mū
sų idėjomis.” Jis griežtai 
užginčijo leidžiamus paska- 
lus, būk jis laikęs konferen
ciją su Vatikano miestu, tai 
yra, su pępiežiaus atstovais.

KVIEČIA AMERIKON MAKSIM GORKĮ
Šaukiamas Masinis Sovietų Sąjungos Draugų Kongresas; 

Lietuvių Darbininkų Organizacijos ir Draugijos Privalo 
Pasiųsti Savo Atstovus
Sovietų Sąjungos Draugų Gorkį atvažiuoti Amerikon 

Nacionalis Komitetas išlei- ir dalyvauti šiame Sovietų 
do šaukimą visuotino kong-; Sąjungos Draugų Kongre- 
reso, kuris įvyks sausio 26, se. ,
27 ir 28 dd., 1934 m., New ’ Lietuvių darbininkų orga- 
Yorko mieste. Šaukimas, nizacijos ir draugijos, ku- 
išsiuntinėtas visoms darbi- rios simpatizuoja Sovietų 
ninku, farmerių ir intelek
tualų grupėms ir organiza
cijoms, raginant jas pri-

Sąjungai, turėtų išrinkti 
delegatus į šį svarbų kong
resą.

siųsti delegatus.
Kongreso šaukimas nuro

do, kad Amerikos pripažini
mas Sovietų Sąjungos pa
matiniai nepermainė padė
ties, neprašalino pavęjaus 
imperialistų užpuolimo ant 
darbininkų tėvynės.'

Taip pat Nacionalis Ko
mitetas oficialiai užkvietė 
garsųjį rašytoją Maksimą

n inkai! Būtų užtekę poros lai
kraščio eilučių, vietoj kelių ilgų 
špaltų, už kurių užpildymą But
kaus filozofijomis “Gadynės” 
skaitytojai turi mokėti pinigus.

LINDBERGHAI SKREN
DA I BRAZILIJĄ

------- ,—. /

Iš Afrikos pranęšarpa, 
kad lakūnai Lindberghai pa
sileido per Atlantiką ir le
kia į Braziliją. Lindberg- 
has sako, kad jis £eši me

stai ’atgal svajojo apie šitą 
kelionę iš Afrikos į Pietų 
Ameriką. • * 

v *
Komunistų Bazaras

■ ■/ ■ ' "r~-—r M ■ -G J 'j'.
CLEVELAND, O. — Ko

munistų Partijos ^distrikto
Tankiai aš parhanau, kad 

Prūseikos “Gadynė” yra didelis 
spitūnas, į kurį visuomet pir
miausia nusispjauna patys tie 
didieji čyfai Prūseika ir But
kus prieš komunistus, o paskui 
seka jų nelaimingi pamočriin- 
kai. , * ’

metinis bazaras įvyks gruo
džio 9 ir 10 dienomis po nu
meriu 2612 Prospect Ave. 

'Kasdien bus įvairi progra- 
' ma. Lietuviai darbininkai, 
ir h darbininkės < raginanti 
skaitlingai dalyvauti.

PREKYBOS SUTARTIS 
TARPE SOVIETŲ IR 

LATVIJOS

MASKVA. — Oficialiai 
tapo pasirašyta prekybos 
sutartis tarpe Sovietų Są
jungos ir Latvijos. Sovie
tų spauda sako, kad šios su
tarties svarba veriasi ne 
tiek prekyboje, kiek- sustip
rinime taikos ryšių1 tarpe 
Sovietų Sąjungos ir jos kai
mynų.

ŠIAURĖS ARMIJA TRAU
KIA ANT SUKILUSIOS 

FUKIEN

SHANGHAI. — Chiang 
Kai-sheko valdžia ištraukia 
armiją iš šiaurinių provin
cijų ir koncentruoja ją 

| prieš sukilusią Fukien pro
vinciją. Kaip žinoma, ne
senai Fukien pasiskelbė ne
priklausoma valstybe. Ji
nai apima 46,000'ketvirtai
nių mylių ir turi 20,000,000 
gyventojų.

KRUVINI MŪŠIAI STREIKO LAUKE
Vienas Sireikierys Kovoja su Mirčia Ligoninėje, Keletas 

Lengviau Sužeistų, Vienuolika Streikierių Suareštuota; 
Keletas ir Kompanijos Samdytų Gengsterių Nuvežta Li-

\ goninčn, apie .Desėtkas Skebų Sužeista
(Nuo Mūsų Specia lio Korespondento)

NORWOOD, Mass. — 
Gruodžio 4 d., buvo atviras 
mūšis - su i skebais ir kompa
nijos samdytais profesiona
lais . žmogžudžiais-gengste- 
riais. Mūšį iššaukė kompa
nijos gengsteriai, nes jie ap
siginklavę, ir su lazdomis, 
keliais automobiliais atva
žiavo į Norwooda ir gatve 
lakstydami pradėjo daužyti 
buožėmis, kas tik jiems pa
simaišė po ranka. To už
puolimo pasekmėj, Juozas 
Uždavinis, streikieris,. Nor- 
woodo ligoninėj kovoja su 
mirčia. Galva baisiai su
daužyta. Keletas sužeista 
ir visai nestreikūojančių 
darbininkų, nes gengsteriai 
su policijos nurodymu už
puolė darbininkus ne ant pi- 
kieto linijos, bet pačiam 
mieste, šiaip gatve vaikščio
jančius.

Po šio užpuolimo darbi
ninkai, pilni keršto, “apsi
ginklavę” pagaliais, akme
nimis ir. beizbolės lazdomis, 
traukė ant pikiet linijos, at
silyginti užpuolikams ir.ske-’ 
bams. Pikieto linija susida
rė iš virš tūkstančio dąrbi- 
ninkų-kių.' < Prasidėjo ske
bų dr gengsterių leidimas 
per šerengą. Daug skebų 
ir gengsterių automobilių 
sudaužyta. Teko ir gengs-

Alabamos Valdančioji Klase Pasmerkė 
Dar Vieną Nekaltą Scottsboro Jaunuolį 

Sudeginimui Elektros Kėdėje
DECATUR, Ala. — Tu- ninku klasės vaikai. Užte-

rės būti nužudytas nekaltas ko žodžio prostitutės, kad
jaunuolis Clarence Norris, sudeginus juos elektros ke- 
To reikalauja Alabamos ! dėje.
valdančioji klasė. Taip nu
sprendė baltveidžių linčiuo
to jų džiūrej kuriai tokį nuo
sprendį išnešti įsakė 1' ku 
klūks klaninis teisėjas Cal
lahan.

Tai antra buržuazinio tei
smo auka. Kelios dienos at
gal tapo nuteistas mirtin 
jaunuolis Heywood Patter
son. Dar septyni, jaunuo
liai laukia to paties žiau
raus likimo.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas duos apeliaci
ją i augštesnį teismą prieš 
šita Decatur džiūrės ir tei
sėjo Callahan žmogžudingą 
nuosprendį. Darbini nkų 
klasė neleis nekaltus savo 
vaikus deginti elektros kė
dėje. Darbininkai kovos ir 
laimės!

Remkim Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą! Rem-

teriams.
Iš streikuojančių darbi

ninkų mažai sužeista šiam 
mūšyje. 11 darbininkų su
areštuota, nes kaip vietinė 
policija, taip valstijos 
“traperiai” smarkiai darba
vosi, kad apsaugojus skebus 
ir gengsterius nuo darbi
ninkų. Darbininkai pasiry
žę tęsti šią kovą iki laimė
jimo.

žvalgas.

Jokių rodymo jaunuolių 
kaltumo nereikėjo. Užteko 
to, kad jie negrai ir darbi-

kime kovą už išgelbėjimą iš 
mirties nasrų Scottsboro 
jaunuolių!

Kovojo ir Laimėjo
YONKERS, N. Y.—Prie 

valdžios darbų, "kurie veda
mi prie Hook Mountain, su
streikavo 1,500 darbininkų 
ir laimėjo. Jie išreikalavo 
pakėlimą algų po 10 centų į 
valandą ir pagerinimą tran
sport aci jos..

KOMUNISTAI KAREI
VIAI PRIEŠ TEISMĄ

- -j,. ,

ATHENS. — Karo teis
mas teisia 12 kareivių ir jū
rininkų, kurie kaltinami su
rengime sukilimo. ‘ Jie yra 
komunistai. 1 Kiek pirmiau 
tas pats teismas du komu
nistu kareiviu nuteisė mir
tin už panašų nusikaltimą 
prieš buržuazinę valdžią.

GAUDYS, AREŠTUOS IR VARYS I VERSTINO 
DARBO KEMPES BESIKILNOJANČIUS BEDARB.

WASHINGTON. — Am
ergency Relief Administra
cijos galva Hopkins paskel
bė, kad nuo sausio 1 dienos 
Roosevelto valdžia gaudys, 
areštuos ir varys į verstino 
darbo kempes visus bedar- 

l bius, kuriuos sugaus važinė-

jant iš miesto į miestą. Tas / 1 4 
palies daugiausia jaunuolius 
bedarbius, kurių virš milio- 
nas baladojasi po Ameriką. 
Jie patęks valdžios nelais
vėn, tartum būtų karo lai
kai.

Žadėjo Darbo del 109,- 
000, o Davė tik del 26,- 

000 Bedarbių
CHICAGO, Ill. — Cook 

paviete, tai yra, Chicago- 
je, užsiregistravo- 150,000 
bedarbių, jieškančių darbo 
prie Valdžios Viešųjų Dar
bų. Iš tų tiktai 26,340 gavo 
laikinus darbus. O valdžia 
žadėjo, kad darbą gaus apie 
šimtas tūkstančių bedarbių. 
Daugiau bedarbių regist
ruojąs, bet darbų nėra.

Socialistai Užgrobė 
$5 "Daily Workerio”
NEW YORK, N. Y.—Tū- 

las darbininkas Easton, iš 
Concord, N. H., siuntė pen
kis dolerius. “Daily Call”, 
manydamas, jog tai komu
nistų dienraštis. Paštorius 
laišką perdavė Socialistų 
“New Leader”. Kuomet 
Easton gavo tą šlamštą, pa
reikalavo, kad pinigus su
grąžintų ir laikraštį sulai
kytų, nes jis pinigus siun
tęs “Daily Workeriui”. Bet 
“New Lęader” administra
cija atsisako sugrąžinti pi
nigus ir toliau siuntinėja tą 
socialfašistinį laikraštį.

ITALIJA GAL BĖGS Iš 
TAUTŲ LYGOS

, ROMA. — Fašistų parti
jos taryba nutarė pasitrauk
ti iš Tautų Lygos, jeigu ji
nai neperkeis savo konstitu
cijos, savo veikimo metodų 
ir savo tikslų.

Į Roosevelto Valdžia Au- 
koja Bankui net 

$50,000,000
NEW YORK. — Roose

velto valdžios Reconstruc
tion Finance Corporation 
skiria National City Ban
kui $50,000,000 neva pasko
los formoje. Tuo tarpu per
nai šitas bankas bei šio ban
ko bankieriai pasidarė $15,- 
000,000 gryno pelno ir kas
met banko šėrininkams iš
moka $6,300,000 dividen
dais.

60,000 Žmonių Pabėgo nuo 
Fašistinės Choleros

Apskaitoma, kad iki šio- 
liai iš Vokietijos nuo kru
vinojo fašizmo pabėgo į už
sienį apie 60,000 žmonių. 
Daugumoje jie yra žydai, o 
kiti revoliuciniai darbinin
kai, prieš kuriuos Hitlerio 
valdžia pradėjo negirdėtą 
terorą.

San Jose Darbininkai prieš 
Linčininkus

SAN JOSE, Calif. — Čio- 
nai pereitą sekmadienį 
Tarptautinis Darbi ninku 
Apsigynimas sušaukė masi
nį surinkimą kaip tik toj 
vietoj, kur buvo nulinčiuoti 
du išsigimę kidnaperiai. Su
sirinko apie du tūkstančiai 
darbininkų. Vienbalsiai pa
smerkė linčininkus ir gu
bernatorių Rolph.

Jeruzolimas. — Nuteisti 
keturi arabąi, kurie vado
vavo sukilimui prieš vai-
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Del Stockjardii Darbininkų 
Streiko

Nesenai Chicagoje buvo paskelbtas 
Stockjardų (gyvulių mušimo ir mėsos iš- 
darinejimo dirbtuvės) darbininkų strei
kas. jJis tęsėsi labai trumpai. ADF ly
deriai’ atsistojo streikierių priešakyje ir 
streiką likvidavo samdytojų naudai, ši
tie lyderiai, kaip nurodo “Vilnis”, nau
dojo jiems įprastus teroristinius žygius 
prieš ^evoliucinę Packinghouse Workers 
Industrial Union, kuri veikė streike. 
Prieš* šitą uniją samdytojai nesigailėjo 
pinigų samdymui ir policijos, ir mušeikų.

Chicagos Stockjardai yra labai svar
bus minėtos pramonės centras. Taį di
džiausios tos rūšies dirbtuvės pasaulyj. 
Komunistams svarbu, todėl, suleisti sa
vo šaknis į panašias dirbtuves; turėti sa
vo kuopeles, turėti įtakos ir, iškilus 
streikui, neleisti ADF biurokratams pa
sigrobti į savo rankas, kad pardavus 
samdytojams, bet vesti kovą taip, idant 
darbininkai laimėtų kuodaugiausiai savo 
reikalavimų.

Lietuvių komunistų spaudai juo svar
biau kreipti domės į šitą pramonę, ka
dangi čia daug lietuvių darbininkų dirba’.

Centralinis Kompartijos organas, 
“Daily Workeris”, parašė aštrų straipsnį 
delei minėto streiko. Klausimą jisai sta
to ‘ryškiai ir pilnoj nuogumoj. Jis su
randa tris priežastis, leidusias ADF biu
rokratams ’pasigrobti streiko vadovybę*

1. Chicagos komunistai, kurių minė
tam distrikte randasi 2,500, nebuvo ge
rai susirišę su Stockjardų darbininkais 
ir apskritai nėra gerai susirišę su pa
matinių pramonių darbininkais Chicago- 
je. Komunistų eilėse permažas nuošim
tis įtraukta darbininkų iš pamatinių 
pramonių, ir ypačiai iš Stockjardų.

2. Distrikto vadovybė neužtenkamai 
domesio kreipė į koncentravimąsi ant 
Stockjardų, nors apie tai buvo plačiai 
kalbėta ir tuo klausimu net rezoliucijos 
priimta. 14-taš Partijos plenumas aiš
kiai užakcentavo reikalingumą koncen
truotis ant Stockj ardų, kaipo pamatinės 
pramonės, bet tas viskas nebuvo rimtai 
vykinta gyveniman. Tai parodo mūsų 
heatholnumą į nutarimus, kuriuos patys 
padarome.

3. Partijos nariai dar .vis nedakainuo- 
ja rojės ADF ir jos įtakos. Jei ‘komu
nistai būtų glaudžiau susirišę su Stock- 
jardų darbininkais, būtų žinoję tikrąją 
padėlį darbavietėj, tai jie būtų pamatę 
tikrąjį dalykų stovį ir.laiku būtu galė
ję darbininkų kovą pakreipti į Darbo 
Unijų Vienybės Lygą, į kovingą pusę.

“Daily Workeris” reikalauja, kad Chi
cagos Kompartijos Aštunto Distrikto va
dovybė tuč-tuojau sušauktų komunistų 
visuotinus susirinkimus, ten aiškiai ir 
atvirai išlukštentų šį taip svarbų klausi
mą i« padarytų atatinkamas išvadas.

Poųraug Distrikto Biuras turi kuo- 
veikiiusiai pasukti veikimą į koncentra
vimąsi į mėsos, metalo ir transportacijos 
industrijas. Podraug jis turi griebtis 
kuovęikiausiai už praplėtimą darbo eilė
se Amerikos Darbo Federacijos, organi
zuojant kairįjį sparną.

Tam tikslui kiekvienas draugas turi 
būti pajungtas darbui. Broliškos orga
nizacijos ir spauda privalo veikti ta pa
čia kryptimi.'

Žodžiu, centralinis Partijos organas 
reikajauja griežto ir tuojautinio pasisu
kimo į pamatines pramones 8-tam Dist
rikte; už pravedimą Atviro Laiško, ku
rio turinys partijiečiams ir simpatikams 
turėtų būti gerai žinomas.

Prohibiciją Panaikinus
Pereitą antradienį buvo formaliai ir 

oficialiai priimtas prie J. V. konstituci
jos 21-mas amendmentas (pataisymas), 
panaikinąs 18-tą amendmentą, sulyg ku
riuo prieš 13-ką metų buyo įvesta vers
tina šalyje blaivybė, arba prohibicija, 
kaip priimta sakyt.

Žinoma, kad verstina blaivybė buvo 
kvailybė, nesąmonė. Ji iškėlė naują 
sluogsnį žmonių—būtlegerių, raketie- 
rių ir kt. Blaivybės įstatymo pridabo
to jai lobo ir sirpo. •

Bet vagystė, raketierystė ir kt. blogu
mai nepasinaikins su panaikinimu blai
vybės įstatymo. Tas visas piktas’ yra 
nedalinamoji dalis kapitalistinės siste
mos. Nesumažės ir girtuoklystė. Krizis, 
bedarbė, neišpasakytai sunkūs darbinin
kų vargai, skurdas ir badas gamins dau
giau piktadarysčių ir kriminalysčių.

Vienas dalykas tenka priminti. Lai
ke prezidentinių rinkimų, demokratų 
partijos šulai skelbė, būk su pasinaikini- 
mu blaivybės bus panaikinta bedarbė ar
ba bent žymiai ji būsianti sumažinta. Ką 
matome dabar? Ir alaus yra, ir vynas 
su degtine pardavinėjama laisvai, bet be
darbių eilės nemažėja. Skurdas ir var
gas plečiasi!

Komunistai tatai sakė. Ju buvo tiesa.

Vyskupai Apie Sportininkus
Kaip kunigų spauda praneša, nesenai 

Lietuvoj įvyko tos šalies vyskupų kon
ferencija. Nutarė ji šaukti Lietuvos ka
talikų kongresą 1934 metais sustiprini
mui klerikalizmo ir be to priėmė seka
mus “krikščioniškos dorovės reikalavi
mus” sportininkams:

1) draudžiama sportuoti maudimosi kos
tiumuose; 2) vyrų .ir moterų sporto kosti u-, 
mai turi būti skirtingi ; moterų bliuzės turi1 
būti su rankovėmis bėnt iki alkūnių ir si
jonėliai—siekti žemiau kelių; 4) vengti per 
dideli kaklo iškirpimai; 5)siuvimas negali 
būti toks, kuriuo būtų pabrėžiamoj kūno 
formos; 6)' draudžiami''kostiumai iš per
matomos medžiagos; 7) moterims ir vy
rams draudžiama drauge sportuoti, išski
riant tik mažus vaikus; 8) moterų sporto 
vedėju negali būti vyras ir vyrų—moteris; 
9) sporto tikslas yra kūno sveikata ir pa
slankumas dvasiai, bet ne tuščias kitų nu
galėjimas, sujungtas su gyvybės ąr sveika
tos pavojum; 10) sporto mankštos turi būti 
derinamos su krikščioniškojo padorumo rei
kalavimais ir individualėmis asmenų savy
bėmis.

Šis vyskupų padavadijimas reikš tiek, 
kiek reiškia Vatikano papos, pav., įsaky
mai, varžą moterų parėdus. Įsakymai 
pasilieka įsakymais, o gyvenimas eina 
savu keliu.

Kalbant apie pačią “dorą”, kunigija 
turėtų būti jos pravedė j a. Bet kiekvie
nas, turėjęs artimesnių pažinčių su kuni
gais, puikiai žino, kad jie visokius /Mo
ros dėsnius” pakiša užpečkin, o patys 
vaišina savo “šventą kūną” visokiais gy
venimo marnasčiais. Kuris parapijietis 
darbininkas tiktai spėja tai sužinoti, ir 
paprotauja, jis liaujasi būti parapijie
čiu, ir pereina į pažangiųjų darbininkų 
eiles.

Greitai Tilps
Šiuo tarpu turime redakcijoje keletą 

ilgokų rašinių, -laukiančių savo'eilės pa
sirodyti “Laisvėje”, “Labdarybės Globo-; 
je”, pusiau apysakiškas dalykas, paga
mintas žmogaus,' kuihs ant sąvo pečių; 
pernešė tą “globą;” “Solidarumas”, Vla
dimiro Kuzmičo apysakaitė; “Ar Yra 
Tikras Dievas?” — A. M. Metelionio 
straipsnis.

Su pirmadienio numeriu pradėsime 
spausdinti įdomią apysakaitę “Asuaro 
Mirtis”—M. Irčono; d. Petro vertimas. 
Tėmykite!

Niekuomet nebuvo taip svarbu palai
kyti vienybę ir susiklausymą mūsų drau
gų (ypačiai vadovaujančių) tarpe, kaip 
dabar. Philadelphįečiai tai turėtų ge
riausiai žinoti. Deja, su kuriuo ten tik
tai pasikalbėsi, beveik iš kiekvieno iš
girsi zurzėjimų ir rūgojimų vienų prieš 
kitus. O darbas stovi nedirbtas!

ĮVAIRIOS pastabos
Iš Washingtono praneša, 

kad Jungtinių Valstijų sko
los pabaigoje lapkričio sie
kė virš 23 bilionų dolerių 
($23,534,115,771). Tai tokis 
valstybės prasi skolinimas 
savo šalies bankieriams. 
Darbininkiška visu omenė 
priversta atmokėti taksais 
ne vien skolas, bet ir nuo
šimčius.

simokinančių ant keturių 
milionų. Bet tai ne viskas, 
Sovietų Sąjungoje desėtkai 
milionų mokinasi stubose, 
skaityklose ir kitose įstai
gose, nelankydami oficialiai 
mokyklas. Reiškia, SSSR 
toli pralenkus Jungtines 
Valstijas apšvietos srityje.

nansinė įstaiga — Recon
struction Finance Corpora
tion veikiausiai suteiks 100 
milionų dolerių paskolos, o 
kita dalis bus gauta iš 
stambių bankų.

sypsenos!
Karo pavojus didėja. Ja

ponijos imperialistai pasky
rė karo reikalams virš 

, $281,400,000, kas nudaro 44 
nuoš., arba veik , pusę visų 
Japonijos valdžios įplaukų. 
Ir tai tik armijai ir laivy
nui lėšos, gi neoficialiai ka
ro . prisirengimai jas dar 
daugiau padidina.

Franci j a nuo 1922 metų 
iki dabar išbūdavo j o 145 
naujus karo laivus. Dabar 

ęji Vėl užsakė budavoti nau
ją šarvuotį 26,000 tonų įtal
pos.

Amerika smarkiai rengia
si prie prekybos su Sovietų 
Sąjunga. Prieplaukos Bal- 
timorėje, New Yorke, Phi- 
ladelphijoje ir kitur ruošia
si. Planujama sudaryti del 
Sovietų Sąjungos $250,000,- 
000 kreditas-paskola' ant 
trumpo laiko. Valdžios fi-

Drg. Litvinovas buvo Ita
lijoje. Italija jau virš 10 
metų palaiko normalius ry
šius su Sovietų Sąjunga ir 
yra pasirašius nepuolimo 
sutartį. Bet yra visa eilė 
prekybos reikalų, kurie bus 
išspręsti. Romos papos lai
kraštis pradėjo spausdinti 
melų straipsnį apie Sovietų 
Sąjungą, kuriame rašo, kad 
Sovietuose žmonės vieni ki
tus valgo. Seni melai-ple- 
palai.

Valstiečio Sūnus.

Gamtos Grožybė
Jauna porelė plaukia val

tyje. Mergina, besigėrėda- - 
ma:—Oh, kaip tai alsuoja 
upė, o kokis tai gamtos gra
žumas, aš galėčia su tavim 
plaukti iki svieto krašto.

—Bet tu veikiausiai neži
nai,—atsakė jis,—kad val
tis man kainuoja pusę dole
rio į valandą.IS LIETUVOS

I tali j a pradėjo budavoti 
du kreiserius po 7,500 tonų 
įtalpos ir du naikintojus po 
1,250 tonų. Visa tai daro
ma ne parodoms, bet ruo
šiamasi pfie naujo karo.

Japonijos ir Anglijos san- 
tikiai blogėja. Japonija 
stumia Angliją iš jos pačios 
kolonijų prekybos reikale. 
Septyni metai atgal Anglija 
išvežė į Burma, Indiją ir 
Ceiloną ant * 1,500,000,000 
(biliono ir pusės) i mastų 
daugiau už Japoniją. >Gi da
ba^ į aštuonis mėnesius lai
ko: ten Japonija įvežė 'ant 
100,000,000 mastų audinių 

• daugiau už Angliją; Angli
joj ; Lancashire mieste pir- 
miaus dirbo 800,000 stak
lių, o dabar tik pusė to 
skaičiaus. Japonija į aštuo
nis mėnesius ■ šių metų pa
gamino 1,568,000,000 ketur
kampių mastų, gi Anglija į 
tą laiką—1,549,000,000 mas
tų. Japonija ją jau pralen
kė. Prekybos reikalai ašt
rina santikius tarpe Angli
jos, Japonijos ir Jungtinių 
Valstijų.

Apipiešė “žiedo” Krautuvę
Šunskuose vakaro laiku 

įėjo į bendrovės krautuvę 
“Žiedas” apsįmaskavę plė
šikai, pardavėją surišo ir iš
kraustė pinigų stalčių, iš 
kurio paėmė apie 300 litų, 
pasigriebė kiek brangesnių 
tavorų ir pabėgo nakties 
tamsumoj.

kerštas 
tankiai, 
tris sa- 
gaisrai,

Mussohnio Kabinetas
Fašistinis Italijos Musso- 

linio kabinetas' yra seka
mas:

Premjeras—Mussolinis.
Užsienio ministeris — 

Mussolinis.
Korporacijos ministeris-— 

Mussolinis.
Vidaus ministeris—Mus

solinis.
Karo ministeris — Muš- 

solinis.
Apšvietos ministeris — 

Mussolinis.
Viešų darbų ministeris— 

Mussolinis.

Padeginėjimai ir žmogžu
dystes Nesiliauja

VILKAVIŠKIS — Kaip 
matosi laikraščiuose, po vi
są Lietuvą įsivyravo pade
ginėjimai, matosi, del kerš
to. Tai yra labai žiaurus 
kerštas, kuris sunaikina ir 
taip jau skurdų gyvenimą 
ūkininkų ir įvairių įmonių. 
Ir Vilkavišky j tas 
apsireiškia gana 
Pastaruoju laiku į 
vaites buvo trys
kurie sunaikino tris kluo
nus su nekultais javais ir 
pašarais, tris gyvenamus 
namus, du tvartus. Be to, 
keturi tokie gaisrai buvo 
pastebėti laiku ir užgesinti. 
Nuostoliai ūkininkams labai 
dideli.

žmogžudystės šioj apie- 
linkėj kas kart būna tankes
ni įvykiai. Žudo del keršto 
ir del apiplėšimo. Kybartų 
vai., Kostantinos III kaime 
kas tai nužudė Joną Zink- 
feldą, 75 metų amžiaus. Bu
vo pasiturintis žmogus.

Kazlų vai., Ąžuolų-Būdos 
kaime nakties laiku lovoj 
piktadariai nužudė ūkinin
ką Bliuvą, 39 m. amžiaus? 
Tai tik vienos savaitės ži
nios iš Vilkaviškio apielin
kės. į
ūkininkai Kas Kart Labiau

Smunka
Vilkaviškio apskrity, kur 

seniau buvo stambūs ir pa
siturinti ūkininkai, dabar ir 
juos palietė dideli sunkumai 
—pinigų trūkumas. Šie me-| 
tai daug sunkesni už perei
tus metus, nors derlius buvo 
nėr kiek nemenkesnis. Tas 
pasidarė todėl, kad šiemet 
ūkininkų produktai- dikčiai 
pjgesni, negu praeitais me- -■ , u _i----
^yinfąį pigesni ir mažiau jų 
periama.- Be to,, sviestas, 
paukščiai, cukriniai runke
liai žymiai nupigo. O čia 
dabar reikia būtinai išmo
kėti praeitų metų užtęstas 
skolas. Trūk-plyšk.— turi 
mokėt ir viskas, nes tai val
džios mokesčiai. Delei to 
nemažai ūkių pastatoma ant 
varžytinių, o varžytinės vi-

Paskutinė Viltis Nyksta
Praeitais metais Papilės 

apielinkės ūkininkai šiek 
tiek padarė pinigų iš bekor

Bet šiemet jau ir tas jgUS arba gyvenimą.no. .
įeigų šaltinis džiūsta. At
ėjus paskelbtai bekonų die
nai, Papilėn privažiuoja 
šimtai ūkininkų su savo pe
nimiais. Bet “Maisto”[at
stovai mažą dalelę nuper
ka: jiem vieni nedapenėti, 
kiti perpenėti,—persunkus. 
O mokesčiai labai spaudžia. 
Ūkininkai labai susirūpinę.

Gyvenimas ar Pinigai
Banditas—Atiduok pini-

Darbininkas — Pinigų ne
turiu, štai “Visų Šventų 
Gyvenimas”. Ir jis trenkė 
jam didelę knygą.

Anglija' nusprendė buda
voti dar du kreiserius po 
9,0Q0 tonų įtalpos, kurie ga
lės atsilaikyti prieš Japoni
jos 8,500 tonų įtalpos tos rū
šies laivus. , .

Ukrainos Kortiunistų Par
tijos vadas drg. -Kasior iš
kėlė imperialistįūį suokalbį, 
pagal kurį Vokietijos fašis
tai siūlo Lenkijai . Lietuvą 
mainais ūž Lenkijos korido
rių ir planuoja užpulti’ So
vietinę Ukrainą.

Lenkijos laikraščiaiM<Gd-J bekonai šiemet 
zetfa Warszaw^k^” ir “Kur-; 
jeb Warszawski” sako: “Ar 
Lenkija privalo tęsti tą lo- 
šį? Lenkija 'gali netekti 
Francijos d r a u g ingump.” 
Veikiausiai tie laikraščiai 
žino slaptus susitarimus 
tarpe Vokietijos ir Lenkijos 
fašistų, kad jie nugąstauja 
netekti Francijos, kuri, 
kaip žinoma, ; .riiauj asi su 
Vojkietij os fašistais.

Nuteisė Du Darbininku
Yra žmonių, kurie nuola

tos pasigiria, kad Lietuvoj 
nėra kovotojų prieš fašiz
mą, bet tuo pačiu laiku lai
kraščiuose nuolat matosi 
nuteisimų darbininkų ilgiem 
metam sunkių darbų kalėji
mo, daugiausiai tik už tai, 
kad pas juos būk rasta ko
kios tai komunistinės litera
tūros bei vienas kitas lape
lis.

Šiomis dienomis Panevė- 
žyj kariuomenės teismas 
nuteisė 4 metams sunkių 
darbų kalėjimo jaunus dar

bininkus Toločką ir Grigą. 
Padegliotojų ir žudikų poli
cija jokiu būdu negali su
rast, bet darbininkus tik už 
lapelį greit sučiumpa ir nu- 
>smerkia ilgiem metam pū
dytu <

Neužteko
Maikis—Kvietkeli, atrodo, 

kad tu labai pavargus po • 
vakarykščio baliaus, daug 
šokai.

Ji—Visai mažai šokau.
Maikis—O kiek kartų?
Ji—Tiek, kiek muzikantai •! 

grajino. Ir vis su tuom pa
čiu.

Grosernėje
Moteris-—Aš prašiau duo

ti dešimt apelsinų, o yra tik 
devyni.

Krautuvninkas—Taip, aš . 
žinau, bet vienas buvo su
puvęs, tai aš jį išmečiau 
laukan, kad jums nereikėtų.

Meilės Dovana
■Ona—Matai, Maryte,4 ko- ' 

kį puikų žiedą gavau dova
nu nuo Džiano.

^Marytė—Gaila, kad jis 
buvo man permažas, kitaip • 
jo nebūtum gavusi.

•R. P. *

, I sai sunaikina ūkininką, nes 
iš’ varžytinių parduodant, 

Jungtinių Valstijų apšvie- viskas eina už pusę kainos, 
tos departmentas praneša, Reikia pasakyti, kad esant 

, kad Sovietų Sąjungoje yra tokiaį padėčiai, visi laukia 
34,788,000 vaikų ir suaugu- kokių nors permainų, nes 

, šių mokyklose, kas viršija toliau taip tęstis ilgai ne- 
kiekį jungtinių Valstijų be- galės.

Kaune Priviso Daug
* Prostitučių

Pastaruoju laiku Kaune 
žymiai padaugėjo įvairių 
orgijos lizdų. ‘ Tas labai žy
mu gelžkelio stoties apielin- 
kėj apie Vytauto Prospek
tą. Negana, kad pilni vieš
bučiai ir kitokie namai tų 
nelaimingų moterų, bet jos 
būriais slankioja gatvėmis 
ir susitikę vyrus siūlosi 
jiem. Atv^iavus iš kur 
traukiniui ir pasipylus kel-1 _____ , _______
eiviam iš stoties, retas ku- kijos valdžia žada išdepor

Susišaudė ir Nusišovė du
>»_ . I

HARLAN,’ Ky. — Už še- • 
šių mylių nuo čia1 bekazy- 
riuodami susipyko ir susL ‘ 
šaudė du policistai, tūlas ‘ 
Burkhart, 43 metų, ir Mid- 
dletov, 29 metų. Vienas 
mirtinai peršautas dar 10 
kulkų suvarė į kitą jau gu
lintį pasliką.

Athens, Graikija.—Grai-.-

ris vyras praeina, neužka
bintas prostitutės, nežiū
rint, ar tai bus dienos ar 
vidurnakčio laikas.

tuoti amerikoną Insullą, ku- 
ris Amerikoje reikalauja
mas už nubapkrūtinimą mi- 
lionines kompanijos.
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Komunistų Partijos Lietu-i sės. Mes visur matome i paverstos į karščiausią mū
viu Centro Biuro darbo žmonių nepasitenki- šų judėjimo rugiapjūtę. Lai 
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DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką ‘
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

gu agituoja, tai savaimė ajškū, 
kad kliubas- tiems ponams yra 
naudingas. Ir P. Balsys, kaipo 
organizatorius-tvėrėjas ir dar 
pirmininkas, užsitarnavo nuo1

U’epub.-demokratų gerą vardą.
Vieni už kitus agituoja—repub- 
likonai-demokratai už P. Balsį, 
o P. B. už repb.-demokratus. '

Kodėl tie ponai neagituos už 
Piliečių1 Kliubą, kurio priešaky-' 
j e stovi P. B. ir gerai dirba 
delei jų naudos. Kad ir tame 
repub. susirinkime, vieni iš jų 
pirmininkauja (p. W. Wolf), 
kiti alų šinkubja, dirba, pra
kaituoja, tuština bačkutes, vai
šina balsuotojus. Ranka ranką 
mazgoja. Pasigailėjimo verti 
tie darbininkai, kurie parduo
da savo balsą už stiklą alaus, 
už cigarą ir tt. Jie ėina prieš 
savo klasės reikalus.’

Negana to, , kad P. Balsys 
šiuose rinkimuose, rodos, ofi- 
ciališkai viešai nesidarbavo; 
bet už kulisų dirba gana gerai, 
nes republikonai Įvertino jo

■ darbus. Bet už tai Piliečių 
, Kliubas, priešakyje su P. Bal-' 
i siu, dalyvavo praeituose rin- 
' kiniuose, kurie' įvyko birželio 
mėn., kada reikėjo užtvirtinti | 
miestelio majorą p. Brown ir 
išrinkti du trustisus ir visi trys 
šie ponai repub.-demokratai šu
lai, reikia stebėtis, kaip P. Bal
sys puikiai dirbo delei šių bur
žujų. Ėjo kiek tiktai galėjo,- 
agitavo, organizavo piliečius, 
kad tiktai balsuotų už tuos po
nus. Sušaukė piliečių susirin
kimą, tenais kiek drūtas agita
vo, nurodinėjo del ko turime 
balsuoti. Mes, girdi, turime 
balsuoti visi kaipo kūnas ir pa
rodyti politikieriams, k»ad mes 
nesame kokie ateiviai, bet esa- 
m,e šios šalies piliečiai ir kad 
turime gauti iš valdžios konce
sijų. Kad valdžia pataisytų 
kelius, kad policija neitų į Be
darbių Tarybos susirinkimus 
ir' tt.

nimą ta sunkia našta, kurią kiekvienas draugas ir drau- 
.. , vv. . ant ju Užvertė AmerikosAbudu dienraščiai prail- . , v. ..

gino skaitytoju g.-1 “t“."*1“11"' v“1 dį 
vimui vajų iki Nauju Msh,. i f“ 
Taip pat Literatūros Drau- P _u lyb 3 .
p-iios vaius eis iki Nonin Ismugls aarbmlnkl! klasei-gijos vajus eis iki parijų i iv.
Metų. Turime atvirai pri-Į 
pažinti tą nemalonų faktą, 
kad mūsų vajai iki šiol ne

įdavė pageidaujamų rezulta
tų. O nedavė pamatiniai 
todėl, kad mūsų revoliuci
nės darbininkų spėkos ne
buvo įsitraukę į tą taip 
svarbų ir didelį mūsų judė
jimo darbą. Nepakankamai 
dirbome mes, komunistai;

bepakankamai dirbo simpa- 
tikai — mūsų dienraščių 
skaitytojai ir rėmėjai.

Tas mūsų neveiklumas 
pareina nuo mūsų nedakai- 
navimo komunistinės spau
dos rolės klasių kovoje, i 
Tūkstančiai mūsų klasiniai 
sąmoningų darbininkų žiū-; 
rime į mūsų dienraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį,” kaipo | 
į nuo mūsų viso judėjimo i 
nepriklausomas įstaigas 
Dienraščių palaikymo ir 
platinimo problemos nesa
me padėję centran mūsų 
veikimo ir mūsų kovų.

Mes laikomės klaidingo 
supratimo, kad kokiu nors 
be mūsų pastangų būdu lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės kitų pažiūrų, sveti
mų darbininkų klasei, patys 
per save ateis ir užsirašys 
mūsų dienraščius. Bet taip 
nebuvo ir nebus. Mes susi
pratę darbininkai turime 
pasiekti tuos darbininkus ir 
supažihdinti juos su mūsų 
dienraščiais. Tame darbe 
turime parodyti didžiausio 
kantrumo ir pasiryžimo.

Tik įsivaizdinkime, drau
gai, kaip lengvai ir kokį 
didelį darbą mes atliktumė- 
ine, jeigu mūsų tūkstančiai 
gautume nors po vieną nau

jąją skaitytoją del mūsų dien
raščių “Laisvės” ir “Vil- 

O tai galima. Tai 
nesunku, jeigu tiktai mes 
■pilniausiai suprastumėme 
komunistinės spaudos galy
bę klasių kovoje. Šiandien sau County ištaisė geriausius 
dienraščių vajuose tedirba — 
maža sau jale pasišventusių į 
draugų ir draugių. Mūsų 
apsileidimas. Mūsų didelė 
klaida. Mes neatliekame 
savo klasinių pareigų.

- Tos pačios pastabos pil
nai tinka Literatūros Drau
gijos vajaus reikalams. Šia
me fronte matome tokį pat 
medarbštumą ir nerangumą. 
Kaip kuopos, taip kuopų na-

Tą dabar pradeda pajusti ir 
pamatyti net klasiniame ži
nojime toli atsilikę darbi
ninkai.

Lietuviai darbininkai nė
ra išimtis. Mus šis*krizis 
taip pat smaugia ir kamuo
ja, kaip ir visus kitus dar
bininkus. Jieškojimas ir 
gavimas naujų skaitytojų 
“Laisvei” ir ‘Vilniai” ir 
naujų narių Literatūros 
Draugijai yra mobilizavi
mas lietuviu darbininku ko
vai prieš krizį, prieš val
džią, prieš plutokratiją. Tai 
geriausias ir sėkmingiausias 
būdas įtraukimui lietuvių

• darbininkų į kovą.
Šios trys paskutinės “Vil

nies”, “Laisvės” ir ALDLD 
į vajaus savaitės turėtų būti

gė pasidarbuoja. Lai kiek
vienas iš mūsų pasistato sau 
už revoliucinę pareigą per 
šias paskutines yajaus sa
vaites gauti nors vieną nauj 
ją skaitytoją vienam iš mū
sų dienraščių, arba naują 
narį į Literatūros Draugi
ją! Nuspręskime taip, kad 
męs nesijausime gerai, kad 
parodysime :n e į v e r tinimą 
svarbos šio darbo, jeigu he- 
padirbėsime iki Naujų Metų 
del mūsų klasinių dienraš
čiu “Laisvės” ir “Vilnies” ir 
cjel mūsų Literatūros Drau
gijoj

Prie didesnio ir energin-1 
gesnio darbo!

Prie stiprinimo ir platini
mo mūsų revoliucinės spau
dos!

Prie būdavojimo Litera
tūros Draugijos!

Komunistų Partijos

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* Ir chroniškai ryrq ir 

moterų ligai kraujo ir odoi 
Padarau ištyrimui kraujo ir šlapumo

OR. MEER
W. 44th St. Room 101

New York, N. T. 
Valaudoi Priėmimo: 

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

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2180
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GREAT NECK, L. L, N. Y. kelius. (Jie patys limozinais tu- 
;—Kaip visuose, taip ir praei- ri .važiuoti.) Kita poniutė pa
tuose rinkimuose kapitalistų ' sigyrė, kad šiame paviete turi 
partijos panaudojo visas prie- geriausią poorhausę ir tt. Tik- 
mones, kaip tai teatrus, ju- renybėje, tai darbininkai gerai 
džius, laikraščius, radio, parsi-! žino tą faktą, kada praeitą bir- 
davusius darbininkų vadus, ku- ' želio mėn. darbininkas Alšaus- 
rie dirba del kapitalistinių par- j kas gavo laimę pasiliuosuoti iš 
tijų naudos. Negana to, jie pa- j tos garbingos poorhauzės ir 
perka piliečius balsuotojus (ži-į bandė darbą gauti-rasti; Bet 

darbo nesuradęs, bandė gazu 
nusinuodinti, - tam nepavykus, 
nuėjęs įšoko į vandenį (Man
hasset Bay)
Bet nesutiko grįžt į* poorhauzę.

j Jie ir daugiau visokių niekų 
! pripasakojo. Apie darbinin- 
| kus, apie bedarbių reikalus tie 
j ponai nemoka kalbėti.

Vienas dalykas reikia pažy
mėti, kad republ. politikieriai 
ragino ir agitavo rašytis prie 
Great Necko Lietuvių Piliečių 
Kliubo; prie to paties kliubo, 
kurį suorganizavo P. Balsys ne
va kovai prieš repub.-demokra
tus, kurie išnaudoja darbinin
kus. Jei būtų toksai tikslas 
buvęs ir Balsys nors kiek būtų 
kovojęs prieš tuos išnaudoto
jus, aišku, kad buržujams* būtų
tas kliubas nenaudingas. O jei- i

^*iai« stačiai per pirštus lei
džia vajaus pareigas. Ir 
čia tik maža grupelė draugų 
bei kuopų rimtai susirūpinę 
gavimu naujų narių į 

> ALDLD. i
Draugės ir draugai! Ko

munistų Partijos Lietuvių 
Frakcijų Centro Biuras šau
kia visus komunistus ir ko- 

^jnunistų simpatikus, visus 
dienraščių “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytojus ir Litera
tūros Draugijos'narius prie 

y \darbo. Mes visur matome 
buržuazijos ir Roosevelto 
valdžios, brutališkus užpuo
limus ant darbininkų kla-

noma, ne visus) Už Stiklą alaus,, 
už cigarą ir tt., kurie atiduoda 
savo balsus, už kapitalistų par
tijas.

Ypatingai noriu pažymėti 
apie republikonų partiją, kuri 
neužmiršo pavaišinti piliečių 
balsuotojų nors prieš rinkimus.

Lapkričio 3 d., Z. Sstraukaus 
svetainėj, surengė savo prakal- 
bas-kermošių toje pačioje vie
toje ir tame pačiame laike, ka
da turėjo’ įvykti Bedarbių Ta
rybos visuotinas susirinkimas. 
Tokiu būdu, bedarbių susirin
kimas neįvyko, nes svetainė 
buvo užleista republ. politikie
riams ir šie pasinaudojo mūsų 
publika. Visa eilė politikierių 
agitavo balsuoti už rep. parti
ją, nes, girdi, jų partija Nas-

Nors. 
draUgus, 

:suodami 
partiją, remia1 ir stipriną juos. 
Darbininkai; ■- balsuodami' !per- 
desėtkus metų, negavo jokių; 
koncesijų. Ir jeigu gautų ir 
būtų gavę, tai ir pačiam P. 
Balsiui nereikėtų jieškoti kon
cesijų. Darbininkai būtų išsi- 
balsavę ir gavę jas. Ar tie, dar-; 
bininkai, kuriuos« priagitavo P. ' 
B. balsuoti už repub.-demokr. ' 
partiją, gavo kokias koncesi
jas? Aiškus dalykas, kad ne
gavo ir negaus. O gal P. B., 
vienas kitas jo pagelbininkas 
ir gavo už savo darbą. Darbi
ninkai tiktai per kovą išsiko
vos sau geresnį duonos kąsnį, 
geresnį gyvenimą. Tiktai per 
aštrią kovą, kurią veda. Komu
nistų Partija, darbininkai ga
lės išsikovoifi. Darbininkai Ai-

U 1 i

'M

r?

Kapitalistinio G eibuvio Angelas

5. Reikauskas, Shenandoah, Pa. ... 46 
M. Dobinis, Newark, N. J.......................35
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. ......... . 34
ALDLD 11 Kp., Worcester, Mass. 28
G. Krance. I. Katilis, Bridgewater . .27
P. Bokas, Waterbury, Conn.................26
H. Žukienė, Binghamton, N. Y: .... 25
M. Burauskiene, Waterbury, Conn. .23 
P. J. Martinkus, Bellevue, Fa. • • . . 18
G. Shimaitis, Montello, Mass.................17
M. Skučas, Newark, N. J................. 16
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. ... 16
P. Greiviskis, Hudson, Mass............ 16
A. Bimba, Brooklyn, N. Y................ 15
S. Puidokas, Rumford, Me............ 13
A. A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. .12 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...............
R. Mizara, Brooklyn, N. Y................
A.L.D.L-D. 13 kp., Easton, Pa...........
A. Klimas, Hartford, Conn................
P. Buknys, Brooklyn, N. Y................
J. Adams, Grand Rapids, Michigan.
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. . .
ALDLD 9 Kp-, Norwood, Mass. . . 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y..................
M. Gouba, Toronto, Ont.....................
M. Galeckiene, Philadelphia, Pa. . . 
S. Petkienė, Great Neck, N._ Y. ...
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa.............
B. Ligmalienė, Detroit, Mich. ....
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich...........
K. Rusinskienė, Minersville, Pa. . .
V. Smalstienė, Detroit, Mich. . . .
J. Barkus, Brooklyn, N. Y................
J. Stasukaitis, Grantwood, N. J. . . 
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . . . 
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa» ...... 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. . . . 
A. Lipčius, Chester, Pa........................
R. Jarvis, Plyrpouth, Pa...................
F. Buslevičius, Paterson, N. J. . .
M. Krasauskienė, Milford, Mass. . . 
J. Balsys, Baltimore, Md....................
P. Karpich, Lynn, Mass. . . • ............
A. Siekis, Gardner, Mass....................
O. Vilkaitė, Hartford, Conn.............
J. N. Simons, Cleveland, Ohio. . . 
John Orman, Brooklyn, N. Y...........
J. J. Doujotas, East St. Louis, III. <
A. Lukaitis, Bayonne, N. J..............
B. Fulton, Brooklyn, N. Y....................
I. Karlonas, Yonkers, N. Y.
E. Sklarienė, Cleveland, Ohio.. . • • .
J. P. Miller, Chicago, Ill..................
J. Rudmin, New Havent Conn. . . .
P. Urban, Detroit, Mich. .......
J., Saulenas, Haverhill, Mass.............
A. Pakalniškienė, Maspeth, N. Y. . . 
A. Gudzin, Schenectady, N. Y..........
A. Ramanauskas, Philadelphia, Pa..
W. Scotch, Philadelphia, Pa............
P. Paul, Arnold, Pa. . ..........................
D. Sholomskas, Brooklyn, N. Y. ... 
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill ... 
J. Raulinaitis, Cleveland, Ohio. . . .
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich...........
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. . . 
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash. - - •

' A. Yakštys, Detroit, Mich..................
K. Biliūnas, Detroit, Mich. , . . . -
K. Dunčius, McAdoo, Pa. ..............
Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. 
A. Senkus, Springfięldj Ill. ....... 
Wm. Trainys, Royalton, Ill................
G. Urbon, N. Braddock, Pa...........
P. Sholomskas, Brooklyn, N. Y. . . , 
P. Kurulis, Cleveland, Ohio. .
F. Mažeika Connerton, Pa............... •. . _
J. Navajpnskiene, Forest City, Pa.........2
K. Jokūbaitis, Westville, Ill. . .
J. P. Latvis, New Haven, Conn. 
P. Austrevičius, New Phila., Pa 
D. Daukant, Toronto, Canada. 
P. Kuosevičia, Collinsville, III. . .
L. Ausiene, Worcester, Mass. . 
O. Bagužienė, Pittsburgh", Pa. 
A. Mūras, Brooklyn, N. Y. . - 5 •
K. Kalošius, Dorchester, Mass.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue
Pasitarimai ir SOOO 
egzaminavimas

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS .

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424
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Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tjk vieną sykį. Gavusieji po vieną darbuokitės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų vajininkų surašė—gau
kite po antrą skaitytoją.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
4 *’

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynofrts ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis luietuvių sovietinės ii 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socfėlistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvidtimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pra- 
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mo'kslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAIS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” 
spaudos lankų—didumo.
Amerikoj ir ^kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 c&iių.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

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

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

Laisvę1

eis 4 
Kaina



Ketvirtas Puslapis

< >

Ketvirtad., Gruodžio 7, 1933

Pruseikizmas
Pruseikizmas, tariant pa- 

. ties Prūseikos žodžiais, tai 
mišiuginiškas j u d ė j imas: 
vienaip sako, kitaip daro. 
Jie ir mini 16-kos metų 
Lapkričio revoliucijos su
kaktuves Rusijoje. Girdi, 
Sovietų Sąjunga auga ir bu
joja, jokia spėka negali ją 
sunaikinti. Taip, taip, Prū
seika, nei militaristų gink
lai, nei kapitalistų pinigai, 
nei niekintojų liežuviai ne
gali Sovietus sunaikinti. 
Veikiausiai tik todėl ir Prū
seika tą faktą pripažįsta, i nis nusistatymas prieš k.o- 
kad Sovietai nesunaikina-; munistus.

Dar 1931 metais Prūsei
ka rašė laišką patersonie-

tinį Darbininkų Apsigyni
mą nereikia remti,. nes ten 
yra komunistų. Bendrame 
fronte nedalyvauti, nes ir 
ten randasi komunistų. St. 
Louise jau padarytas chuli
ganiškas užpuolimas ant ko
munisto kalbėto jaus. Pater- 
sone per prūseikinius buvo 
išardytos komunistų pra
kalbos ir kelis kartus tas 
bandyta padaryti. < Tai tik 
keli faktai iš oficialės prū- 
seikizmo pusės, už jų nuga
ros slepiasi kur kas didęs-

mi. Ir kaip kitaip galima, 
tą būtų išaiškinti, kuomet 
tas patsai žmogus čionai 
stato visokias pinkles ant 
revoliucijos judėjimo kelio. 
Prūseika supranta, kad jau 
negalima revoliucijos vai
sius sunaikinti Sovietų Są
jungoje, bet Amerikoje tam 
judėjimui dar galima daug [ 
pakenkti. > na kitas laiškas nuo Prūsei-

Prūseika ir jo artimi vi- i. ... . 2 . .I Vilnis bus paimta per bim- 
binius ir įsako nesiųsti pini
gus.

Tą pat metą Patersone iš
kilo streikas. Prūseika pri
siuntė Weisborda Kindaro 
antrašu su lapeliais. Weis- 
bordas lapelius pardavinėja, 
Kindarą siuntinėja pas 
streike pasižymėjusius dar
bininkus. Vieną gerą strei- 
kierį jie į vėlė į tas bjau
rias pinkles ir gavo nuo jo 
$5.00. Tas darbininkas at
neša lapelius ir bilą už $5, 
sklokai pasidarė galvosūkis 
—neapmokėsi tam žmogui, 
tai jis paspruks iš jų nagų, 
o apmokėti nėra pinigų. 
Bet neilgai suko galvą, pri
siminta, kad yra surinkta 
$31.00 del “Vilnies” ir ne
pasiųsta pagal Prūseikos 
komandą. Bravo, vyrai!

Weisbordo lapeliai buvo 
k o n t r -revoliuciniai, prieš

komunistus, demoralizavi
mui streiko. Nacionalė Au
dėjų Darbininkų unija pa
smerkė lietuvius už tų lape
lių platinimą. Ir dabarti
niame Patersono darbinin
kų .streike, kur tik renka
mos aukos streiko rėmimui, 
tai prūseikiniai stengiasi 
sukiršinti lietuvius darbi
ninkus prieš Nacionalę Au
dėjų Darbininkų uniją, sa
kydami: “Anais metais mes 
davėme aukų, o kaip jie 
mums padėkavojo už aukas 
—išvadino lietuvius parda- 
vikais.” Ne visiems darbi
ninkams buvo žinoma ši ju- 
došystė Prūseikos pasekė
jų; ne visiems buvo žinoma, 
už ką Nacionaįė Audėju 
Darbininkų unija smerkė 
lietuvius. Prūseikiniai tik

WILKES BARRĖ, PA.
ALDLD 43 kuopos susirinkimas 

įvyks 10-tą d. gruodžio, 10 vai. ryte, 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
Street. Visi nariai dalyvaukite, nes

čiams, kuriame tarp kitko šaukia, kad smerkė ir tiek, 
sakė: — siųskite delegatus Už tas niekšystes atsako la-

blausiai J. J. Dulkis ir E. 
pe kitko nepamirškite ir I Kindaras, kurie prisilaiko 
aukų su pasveikinimu. Jis I dvigalvės prūseikinės vado- 
tada rengėsi atkariauti j vystės—Prūseikos ir But-
“Vilnį” nuo komunistų. Su
rinkta aukų $31.00. Atei-

“Vilnies” suvažiaviman, tar-

kaus.
Prie sklokos dar yra vie

nur, kitur nekaltų, suviltų
; kos, kuriame jis rašo, kad darbininkų. Juk prūseikiz-

sas laikas ėjo šalia organi
zaciniai disciplinuotų darbi
ninkų. Dar LSS laikais, 
“Laisvei” būnant po Prūsei
kos vadovyste, jau šiaušta- 
si prieš kiekvieną partijinį 
disciplinos žingsnį. Litera
tūros Draugijoje, Prūseikai 
vadovaujant, įsigyvavo pa
sakos, būk ALDLD yra tik 
apšvietos draugija,, nieko 
bendro neturinti su Komu
nistų Partija.

Suvažiavimų ir konferen
cijų Prūseika vengdavo, nes 
ten eina kritika ir discipli- 
nizacija. Jis būdavo ban- 
kietų ir balių- čampijonas, 
nes ten yra publikos, turin
čios 'tik vieną obalsį—“va
žiuojame.”

Suiro, subiro visi galai 
tai “važiuojančiai” publi
kai, kada dienraštis “Lais
vė” patapo po Komunistų 
vadovybe. Kas čia, rodos, 
tokio, dienraštis kaip ėjo, 
taip ir eina, darbininkų kla
sės reikalus gina. , Skirtu
mas tik tame,*kad dienraš
tis nepavirs tuom, kuonj pa
virto “Keleivis”. “Keleivis” 
išaugintas darbininkų pini
gais, ne tik pavienės ypa- 
tos, bet net L.S.S del jo bu
vo melžiama karvė. Kalbė
tojam maršrutus rengdavo 
L.S.S. apskričiai ir kuopos, 
jiems apmokėdavo ne tik ke
liones, bet ir sugaištis, jie 
dvasiniai dirbdavo del L.S. 
S,. ■ bet medžiagiųjai del 
“Keleivio,”

Kalbant apie tą “važiuo
jančią” publiką, kuri šiam 
dien važiuoja paskui ,Prūsei- 
ką tiesiai į fašistų abazą, 
kaip, kuriė iš tų žmonių sa
vo f laiku buvo pasipirkę 
“Laisvės” šėrų, o dabar jie 
spardosi kiek galėdami prieš 
tai, kam K. P. kontroliuoja 

.“Laisvę.” Aišku, kaip toki 
žmonės galėtų būti “ra
mūs”, jeigu revoliucinė val
džia, 'darbininkiška valdžia, 
paimtų kontroliuoti jų di
desnę privatinę nuosavybę! 
Aišku, kad jie negali suži- 
niai džiaugtis ir Sovietų Są
jungos pasisekimais, nes ten 
privatinė nuosavybė naiki
nama.

mas šaukė: “Kaip mes bu
vom komunistais, taip ir bū
sime, kaip kovojome už dar
bininkus, taip ir kovosime!” 
Tat jiems pavyko dalį dar
bininkų apgauti. O kur da
bar jų kova? Pruseikizmas 
veda darbininkus prieš jų 
pačių norą tiesiai į fašistinį 
abazą.

Darbininkai, kurie neno
rite būti savo klases reika
lų priešais, jeigu norite pa
gerinti ateitį del savęs ir sa
vo vaikų,, tai nieko jums 
daugiau nelięka, kaip, tik 
trauktis šaliri nuo bprusei- 
kizmo ir remti ręvpliųcinę 
darbininkų organizaciją — 
Komunistų Partiją, kuri su 
viso pasaulio revoliuciniais 
darbininkais ir kartu Sovie
tu ' Sąjungos Komunistų 
Partija kovoja už darbinin
kų reikalus.

J. Day. „

Draugo J. P. Millerio Prakalby 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.
” 16 Paterson, N. J.
” 17 d. Yonkers, N. Y. į

vės18
19
20
21

gramos: dainų ar kitokių įvai
rumų.

“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- 
dę svetaines ir susitvarkę pro
gramas, tuojau duokite “Lais- 

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. Sekr.

d. Bayonne, N. J. 
Great Neck, N.Y. 
C. Brooklyn, N.Y. 
So, Brooklyn, N.Y.

Draugai, greit apsirūpinkite
svetainėmis ir tuojau duokite 
spausdint plakatus. Patarti
na, kad prie prakalbų duotu
mėt kiek n,ors ir . dailės pro-'

įsnau 
Kareivis.Sklokos Vadas P. Balsys ° jie_dirba įlei.n n ’ dot°JU klases. KarezDirba Kep. Dem. Partijoms . _ - ■. . . . . .

• (Tąsa iš 3-čio pusi.) 
ri agituoti ir balsuoti už savo 

, klasės partiją.
Bet kada P. Balsys virto 

’! darbininkų judėjimo priešu, 
pradėjo atbulai protauti, dirbti 
kaip ir jo pirmtakūnai—Prusei- 
kos-Butkai, prisidengę dąrbi- 
ninkų skraiste, dirba del išnau
dotojų klasės ir jų partijų. Jie 
atlieka tą sunkųjį darbą, kurio 
buržuaziją nepajėgia atlikti.

PRANEŠIMAI Iš KITO

BALTIMORE, MARYLAND
Svarbios prakalbos įvyks 8 dieną 

gruodžio, 7 vai. vakare, Barys Hall, 
745 W. Baltimore, St. Kalbės drau
gas J. P. Miller, nesenai sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos. Kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyt, nes bus 
labai svarbios prakalbos.

(289-290)

HARTFORD, CONN.
Bendra Darbininkų Organizacijų 

rengimo komisija rengia balių, 9 
dieną gruodžio, Laisvės Choro, sve-

CLEVELAND, OHIO.
Draugai ir draugės, nesivėluokite 

ant teatro “Baudžiauninkai”, nes jis 
įvyks laiku—4-tą vai. po pietų, 10-tą 
d. gruodžio. Veikalas yra keturių 

. Ne
užmirškite laiką ir vietą, Lietuvių 
(Svetainėje, Superjior Avė.
k Kurie turite tikietų, malonėkite 
sugrąžinti juos 10-tą dieną, kad ne
būtų

bus rinkimas naujos valdybos ir bu^ aktų ir nenorim ilgai užtraukti.
i    — i. • __*11.. j .L1 * lailrn Ji* T itkitų svarbių reikalų aptarti.

Sekretorius
(289-290)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 10 d. gruodžio, 2 
vai. po pietų, Lietuvių Kliube, v339 
E. 4th St. Draugai malonėkite visi 
ateiti, nes turime daug naujų Viso
kių svarbių reikalų, kurie reikės ap
tarti. Ateikite ir naujų narių atsi
veskite.

Sekr. P. Kašarauskas.
(289-290)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia pasilinksmi

nimo vakartį ‘su žaislais, nedėlioję, 
gruodžo (Dec.) 10‘ d., LDP Kliūbej 
4,08 Court Si., 8 vai. vakare, Įžan
ga 17c. Kviečia visus ir visas atsi
lankyti i šį Bangos parengimą ir pa
remti 
Chorą.

savo atsilankymu Bangos

Ren gėjai.
(289-290)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 11, nedėlios ryte, 9:30 vai. 
10 West 22nd St., Kliube< 
svarbių reikalų. Ateikite 
siveskite naujų narių.

Sekr. A.

Yra labai 
visi ir at-

Lukaitis.
(289-290)

NEWARK, N. J.
LDSA 10 kuopos susirinkimas 

įvyks gruodžio (Dec.) 8 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vakare, 348 Lafayette

Drauges, malonėkite visos ateit 
atsivest naujų narių.

Org. K. Stelmokienč.
(289-290)

St. 
ir

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choro parengimas įvyks 

nedėliojo, gruodžio '10 d., 376 Broad
way. Prasidės 7:30 vai. vakare; 
Įžanga tik 40c, bus ir gera vaka
rienė. Dalyvaukite visi. Taipgi tą 

į pačią dieną bus jaunuolių konferenci- 
dclcgatams' rengiama pietus, ga- 
dalyvauti ir ne delegatai sykiu.

Kom.
. , . (289-290)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 .. kuopos susirinkimas 

įvyks 10 dieną gruodžio, 12 vai. die
ną, .........................
riai 
rtia

ja, 
lės

Sweet’s Hall Room 4. Visi na- 
pribūkite; laiku, nes bus. renka- 
nauja kuopos valdyba.

Sekr. S. Kuzmickas.
(289-29.0)

NEWARK, NEXYTJERSEY
LKF rengia didelę “Tea Party,” 

kuri įvyks .subatoje, 9 dieną, gruo
džio, 6:30i vai. riyakareį Daukša sve
tainėje, 104 Wallace St. Įžanga tik 
50c už kurią gausite gardaus val
gio ir gausite gert. * Prašome drau
gus ir 
kyti il
gimą.

drauges skaitlingai atsilan- 
paremti darbininkišką paren- 

Komisja.
(289-290)

DETROIT, 'MICHIGAN
ALDLD 52 kp. ir LDSA 17 kp. 

rengia “silkių” (vakarienę,’ 10 dieną 
gruodžio (Dec.), 7 vai. vak., Drau
gijų svetainėje, 25th ir Vernor 
Highway. Draugai ir draugės nepra
leiskite šios progos, nes bus labai 
geni silkių ir kitokių valgių, bus ir 
šiokiams geros muzikos. Įžanga la
ba maža: ant vakarienės 15 centiį, 
šokiams 
praleisti 
karienės

10 centų. Kviečiame visus 
smagų laiką ant šios va- 
ir paremti draugijas.

Kviečia Komitetas.
(289-290)

--------------------------- 4----------A--------

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

rinkimas įvyks 7 d. gruodžio, 180-2 
New York Avė., 8tą vai. vakare.

Visi dalyvaukite, nes bus rinki
mai valdybos 1934 metams.

Sekr. B. Deržanauskas.
, (288-289)

čia

8701

<♦>

<i>

nesusipratimų vėliaus.
Komisija.

(289-290)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia šokius 

šeštadienio vakare, 9-tą dieną gruo
džio, 1933 m., Lietuvių svetainėje, 
315 Clinton St.,’ pradžia 8 vai. vaka
rei

Kviečiame visus dalyvaut ir pa
remti Komunistų Partiją. Bus gerų 
užkandžių ir bus gėrimų. Šokiams 
griež gera muzika. Įžanga y patai 

centų. Rengėjai.
(288-290)

20

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 Vifcus baltimoriečius 
prašome atsilankyti į šį parengimą, 
patys persitikrinkite, kad viskas > ten 
O. 'K. Kviečia Komisijai.

(288.290)

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

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

HARTFORD, CONN.
Bendras Komitetas Darbinnkiškų 

organizacijų rengia didelį balių, ku
ris įvyks subatoj, 9 dieną gruodžio, 
Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St. Visi Hartfordo ,ir apielinkės 
lietuviai draugai-gės nepamirškite 
atsilankyt ant šio didelio ir gražaus 
parengimo. Hartfordo! lietuviai ge
rai žino, kad mes visados parengiam 
gerus vakarus, ir manom, kad atsi
lankiusieji būšitė' pilnai užganėdinti.

Kviečia Komisija.
(288-290)

BRIDGEWATER, MASS.
Prakalbos įvyks 7-tą dieną gruo

džio, Crapo St. svetainėje. Kalbės 
jaunuolis John Orman.

Šios prakalbos yra rengiamos del 
jaunuolių pritraukimo prie darbinin
kiškų organizacijų. Todėl tėvai steng.- 
kites agituot visus jaunuolius, kad 
kuo skaitlingiausiai dalyvautų tose 
prakalbose. ,

Rengimo Komitetas.
(288-289)

NEW HAVEN, CONN.
LDSA 42 kuopa rengia teatrą 

vakarienę. “Amerika Pirtyje trijų 
veiksmų komediją suvaidins gabūs. 
Bridgeport artistai. Atsibus nedė
lioję, 10 d. gruodžio (Dec.), 1923, 
svetainėje 243 Front St.

Draugai ir draugės, New Haveno 
ir apielinkes, 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)

Maab

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

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

JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

3*

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!

_ m- j • j « < . i » . . \ taineje, 57 Park St., 7:30 vai. vakare.Pruseikizmas dau oficia- Tie drau&ai darbininkai, kurie Visi lietuviai darbininkai atsilaiiky-
4-., zsr* ~ i „4-.. z. 1 XI__________ i  • ________ 1 •. .sekč paskui tuos oportunistus kite į šį parengimą ir paremkite dar 
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S— j «, t i m i ' iemv juw,‘ mietų pa-

»Gadynę , kad Tarp tau- [matyti, keno naudai tie vadai
liai pasiskelbė per “Naują* vadus, rėmė juos,- turėtų pa- bininkiškas organizacijas, 

grieš gera orkestrą. -
šokiams

Komitetas.
(289-290)

.......................... . - ■ 1 ?...................... ............ ............................................---------------------------------
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Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodamd penkių rūšių, po 10 kemikų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILI KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėširtie jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad riaudokitės proga’, tuoj aus Reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVE“ 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<!> i

)
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TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

■e

■

a

Kaina buvo 25

Šios brošiūros

3

fi

9

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

nori žinoti 
Jie yra ne 
Jeigu nori 

kaina buvo

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRTNSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn. N. Y.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

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

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

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

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

-LAISVES' KNYGĮI
IŠPARDAVIMAS

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — :”!?...-()). 
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti, 
žinoti, ,kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus .pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai^

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI SOCIALIZMUI? Labai 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS Iš MOKSLO I VEIKIMĄ. 
Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius, 
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS 'KLASIŲ KOVOS TIKSLAS, 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų. 
centiĮ. Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
ant puses iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ. Parašė A. Bimba. Istorija 
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la- * 
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapių. Kaina tik 5 centai. ,

KAS TAI YRA TROCKIZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio*ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbinihkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na- buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžienč. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 44 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučlūS. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
firtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 

1.00 Dabar parduodame už 50 centų. ~
Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

“LAISVE”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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^Ketvirtad., Gruodžio 7, 1933 Penktas Puslapis

j PITTSBURGH!) IR AP1ELINKES ŽINIOS
Susirmkimai-Parengimai

W Gr. 7, d. J. P. Millerio pra
kalbos 1508 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare.

Gr. 8. LDS 146 kp. 
lių susirinkimas, 1335

' St. vakare.
Gr. 9. Komunistų

jaunuo-
Medley

pa-
Pra-

ren-
Med-

Partijos 
vietinis branduolis rengia 
rengimą, 1335 Medley St. 
ūžia 7 vai. vakare.
* Gr. 10, LDSA 60 kuopa 
gia parengimėlį, 1335
ley St. Pradžia 3 vai. po pie
tų.

Gr. 17, darbininkų spaudos 
parengimas, 142 Orr St., Soho- 
Pittsburgh. Rengia ALDLD 
Ketvirtas Apskritys. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Milžiniška Darbininkų 
Demonstracija

Ta-Lapkričio 28 Bedarbių 
rybos buvo surengę demons
traciją.

Wdidele ir įspūdinga demons
tracija. Tūkstančiai darbinin
kų maršavo Fifth Av., per pa
tį miesto centrą, tiesiai į West 
Parką. Šaligatviai taipgi bu
vo žmonėmis nutvinę.

Demonstrantai nešė visokias

Kompar- 
frakcijų budavojimu,

Programas buvo gana gra-, gei Pittsburghe reikia dau- 
žus, turtingas. Lietuviai jau- giau rūpintis spaudos ir orga- 
nuoliai puikiai pasirodė. Mer- nizacijų tvirtinimu, 
gaičių kvartetas sudainavo po-Jtijos
ra lietuviškų darbininkiškų tarpusavinio lavinimos mokyk- 
dainelių. Paskui vaikinai su- los palaikymu ir tokių pasita- 
dainavo jaunuolių maršą ir vi
si bendrai dainavo “Soup 
Song” visai publikai prita
riant. Lietuvių jaunuolių or
kestrą irgi gerai pasirodė. Ki
tos tautos su savo programų 
dalyviais pasirodė gana gerai.

Pertraukoj pirmininkas pa
aiškino apie Partijos vedamas 
kovas prieš buržuaziją jr au
kų surinkta virš $20. Po pro- 
gramo sekė šokiai prie net 
trijų orkestrų—viena ameriko
nų, kita southslavų1 ir trečia 
lietuviu, šokiai buvo dviejose 
svetainėse.

Partijai liks nemažai pelno.
Reporteris.

rimų prorečiai turėjimu. Visi 
pageidavo, kad tokie pasitari
mai labai naudingi ir reika
lingi.

Greitu laiku bus šaukiamas 
kitas toks susirinkimas per
žiūrėjimui mūsų veikimo. Kuo
met bus pranešta, draugai be 
jokio pasiteisinimo turėtų da
lyvauti.

Visi Rengkimės prie Spaudos 
Naudai Parengimo

Jau 59 Skaitytojai
Pittsburgh© apielinkėj 

ta viso 59 skaitytojai.
gau-
Per

Tai buvo pirma tokia Į pereitą savaifę tiktai trys skai
tytojai tegauta. Dabar d. P. 
Martinkus turi 24, d. O. Bo- 
gužienė—2, kiti visi tiek, kiek 
pirma turėjo. Tai dar toli iki 
nuskirtos kvotos—150 skaity
tojų.

_ _________ ___  __ __ _ ALDLD naujų narių, 
iškabas, su įvairiais obalsiais. žinoma, visai mažai 
Revoliucinės dainos skambėjo,: McKees Rockse 4, 
ypatingai 
miesto centrą.

Ak®”’.0 
patijos.

West
trantai
cijų atstovai sakė prakalbas. 
Tarp kitų kalbėtojų buvo ir 
socialistų kontroliuojamų pi
liečių bedarbių lygų atstovas, 
kuris pasmerkė savo lyderius, 
kad jie nesudaro bendrą fron
tą, ir bendrai nekovoja prieš 
nepakenčiamą bedarbių pade

einant per
Buržujai

rodėdarbininkai

Parke visi 
susirinko ir

pat.j I 
rau
sim-

demons- 
organiza-

iyr Išrinkta delegacija priduoti 
valdi ninkams demonstrantų 
reikalavimus.

Bedarbis.

Didelis Tarptautinis 
Koncertas

Lapkričio 30 Komunistų 
Partijos Pittsburgho distriktas 

Mbirvo surengę^ didelį koncertą. 
Tai buvo ko pažiūrėt. Susi
rinko daug publikos ir lietu
vių nemažai buvo.

kiek 
gauta.

N. Sidėj 
3, o iš kitur nieko nesigirdi.

Draugai, reikia smarkiau 
imtis už vajaus, nes kitaip— 
mes pasiliksime gana toli.

Delei “Daily Workerio” fi
nansinės pagelbos gerai pasi
darbavo North Side ir New 
Kensington. Iš kitur kol kas 
nieko negirdėti. Washingto- 
no draugai žada savo kvotą iš
pildyti. Viso sukelta 
$50.

Naudingas Pasitarimo 
Susirinkimas

tokį17 turėsime 
kokio dar čia ne
bus ALDLD Ket- 

koncertas ir 
svetainėj, 142 

Prasidės 7 :30

programas. Lie- 
specialiai

apie

Gruodžio 
parengimą, 
buvo. Tai 
virto Apskričio
teatras, LDD 
Orr St., Soho, 
vai. vakare. 

Puikus bus
tuviai jaunuoliai 
rengiasi pasirodyti su naujo
mis dainomis ir muikos melio- 
dijomis. Taipgi apsiėmė dide
lis So. Slavų choras ir jų 
stygų orkestrą; bus ukrainie- 

I čiai “kazoko” šokėjai—tikri 
artistai; bus vienas rusas ge
ras dainininkas.. Be to, bus 

j perstatyta geras veikalėlis iš 
dabartinio Lietuvos darbinin- 

(kų gyvenimo. Veikalas pers- 
tato, kaip Lietuvos bedarbiai 

t kovoja už darbą ir duoną. Pa
rašytas gero rašytojo, d. ža- 

“Priekalo” redakto-
Matysite bedarbių ba- 
suvargusius žmones, 
taipgi buožę ir lie- 
policistą; girdėsite 

darbininkų demons
tracijas ir revoliucines dainas.

Visas pelnas skiriamas dar
bininkų spaudai. Įžanga tik
tai 25 centai. Todėl kiekvie-' 
nas išanksto prašomas rengtis 
prie šio didelio vakaro.

Komitetas.

I lionio,
' riaus.
kužę ir 
matysite 
tuvišką 
Lietuvosi .

Lapkričio 30 Kompartijos 5 
distr. Lietuvių Biuras buvo 
sušaukęs partijiečių ir nepar
tinių draugų ir draugių susi
rinkimą. Gražus būrelis drau
gių ir draugų susirinko.

Drg. Milleris padarė plato
ką pranešimą apie Sovietų Są
jungą ir tenykščių draugų at- 
sinešimą linkui mūsų veikimo 
Amerikoj. Vėliaus sekė dis
kusijos. Padaryta išvados, jo-

Dr. J. J. KAŠKIAUČIAUS 
MARŠRUTAS

MENKELIUNIUTES 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

10 Gruodžio (December)
K. MENKELIUNIUTĖ 

žymioji Mezzo Sopranas
Duos Keletą Dalių iš Operos

Cavallerią Rusticana

Franas Stankūnas, Bass 
George Pecaroro

Garsus havarietis gitaris
tas irgi dalyvaus.

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

grieš šokiarfis.
Rengėjai.

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

ALDLD 12 Apskrityje Dr. 
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, 
Pa., Darbininkų Centre.

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

Gruodžio 14, Plymouth, Pa., 
A. Stravinsko svetainėj, 42 
Ferry St.

Gruodžio 15, Pittston, Pa., 
Griškonio salėje, 991 Wy
oming Ave., Exeter Boro, Pa.

Gruodžio 16 ir 17, Scran- 
tone, Pa.

Gruodžio 18, Forest City, 
Slavėnų Zvon svetainėj.

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

Visur prakalbos prasidės 7 
vai. vakare, tai visi ^darbiniu- 
kai turite būti laiku. Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus kalbės dviejuose 
atvejuose. Pirmame atvejyje 
kalbės apie sveikatą. Tad, 
kurie norite išgirsti apie svei
katą, nesivėluokite.

V Komisija.

Mickunaitė atvyksta subatoj,
! sy Menkeliuniute dainavimu due tų šiame koncerte.

9 d. gruodžio. Ji turės repeticijas

ALDLD 23 Kp. Susirinkimais
Amerikos Lietuvių Darbi

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

A. Gilman,

Hill! . .L...!..L-J11.L'.ĮįJ , 1 " —

I’OPIEŽIUS BAISIAI 
NEPASITENKINĘS

ROMA. — Popiežiaus or
ganas “Osservatore Roma
no” labai piktai atsineša 
linkui užmezgimo ryšių tar
pe Sovietų Sąjungos ir Am
erikos. Ypatingai Pijaus 
XI laikraštis . barasi, kam 
Sovietų Sąjunga “sugrįžo” 
į tautų šeimyną ne kaipo 
paklydėlis sūnus, bet kaipo 
didvyris, laimėjęs milžiniš
ką kovą su priešais.

Avė., kampas- 24 St.
Visi nariai malonėkite pribūti lai

ku, nes turėsim daug svarbių darbų 
atlikti, taipgi bus renkama nauja 
valdyba del ateinančio meto.

- Sekr. A. Bružas.
(288-290) i

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
. Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

14 
įvyks

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138, LDSA 91 ir LDS 
kuopų bendras susirinkimas
ketvirtadieni, 7 deną gruodžio, po 
numeriu 70-42 Link Court, 8 valan
dą vakare. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Sekr.

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

įvyks ketvirtadienį, 7 dieną gruodžio 
po numeriu 78 Milford St., 8 vai. 
vakare. Visos nares dalyvaukite, nes 
turime svarbių dalykų aptarimui.

Sekr.
(288-289)

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

rinkimus Įvyks 8 dieną gruodžio 8 
vai. vakare, Hanover Klube, 738 5th

“LAISVES”
BAZARAS BUS TRIS 

DIENAS'

Gruodžio-December, 
23,2A ir 25

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugi] Aukų
Ji.’1' ‘ ■ >

Prašome aukauti įvairius 
daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

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

Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

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

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.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančiu 
Chroniškos

Vyru ir Moterų 
Ligos Gydomos

Šiandien ateilri- 
V te delei savo svei- 

u katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
rj kai stovite.
Į Odos NušaŠėji- 
/ mai, Nervų Ligos, 
/ Abel nas Silpnu 

mas. Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Krauj’o ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
čiepų Įšmirkštjmai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

be’

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

PR. ZINS
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

O Sekmadieniais 9 A. M. rki 4 P. M

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY

’ PUBLIC
TEL. STAGG' 

2-5043

inunnunitiiirmf ~~ -J " i ;

MATHEW P. SALLAS 
( B I g Lfi U S K A S ) 
GRA 2 C R i U S

INC

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 CHANO ST. BROOKLYN. N. Y. W

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 1 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKfA. TURIM PRIVATIŠKĄ. 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO J
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI. > Yj

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES j 
KUOQERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Geo. Kaminskas

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE
KAMBARIAMS.

PARĖ- 
VIEN 
IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika-

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
GEO. KAMINSKAS

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

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Wiiliamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 !kt $ dien. seredoms ir sukatoms 

nuo *5 iki t :10 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. ii ryto

Phone, EVergreen 8-9130

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Mrd 8t.

Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Miisy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA. >
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Trakiškis.

*

Sinclair ir Co. Teisme Mūsų Parengimaio

ne-

All Hail and Ho!

Paštas ir Siuntiniai

grand affair is being

KLAUSIMAI.

Ar Jau Turite Delegatus?

Pavyzdinga Parė

i Pastabos apie Parengimą

Gruodžio 3 d. atsibuvusiam,

44'

y

antras

Širdingai ačiū au-
Ten46

labiausiai 
kaliniams.

nė
rė i- 
kad,

S. Brooklyniečiu Žinios

lapkričio įvy- 
atstovu sust

yra, Bendro 
Komiteto.

kąd Kaf- i prieš programą ; ir tai nedary- 
i žmo+ ta jaunuolių naudai.

Jie dabar mano, 
pakankamai suklaidino 
kas juos seka, ir dau- 
jiems nereikia nei dang- 
darbininkų klasės reik a-

organizacijų nariai. Kalbės 
dd. C. Hathaway • ir R, B. 
Moore, taipgi bus ir daugiau 
kalbėtojų. Bus diskusuojama, 
kaip kovoti prieš linčą.

six beam-
Dec. 9, 

at 8 P.M;

Contest. There will be 
awarded to the win-

buvo už- i 
talpinamus

'■ ;tC

tešlas Puslapis Ketvirtad., Gruodžio 7, 1933 i

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
įvairios žinios ■

--------- I nes. bet kaip seniam įtaip ir 
dabar remia revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Tai| yra ge
ras pavyzdys ir kitiems, kartu 
ir vienam iš pares ^dalyvių, 
kuris priešinosi aukų rinkimui.'

V. J^anuŠka.

Protestas prieš Kapitalistą 
Spaudoje Šmeižtus

Darbininkų o r g a n i z aciju 
konferencija, kuri Įvyko Har
lem miesto dalyje, išrinko de
legaciją ir pasiuntė užprotes
tuoti kapitalistiniam 
čiui “Mirror,

laikraš- 
kuris per savo 

špaltas veda linčo propagan
dą, visaip bjauroja Scottsbo
ro negrus jaunuolius ir jų ap
gynėjus. Taipgi 
protestuota prieš
šmeižtus ir “Daily News“.

Pruseikiniai Pasitraukė iš 
Darbininką Bendro Fronto

RADIO-SIANDIEN
..... ....  —------- »---------------

Buvusi Sinclair Oil Co., 
dabar vadinama Consolidated 
Oil Corp., patraukta teisman 
ant dvylikos milionų dolerių. 
Apskundė M. L. Thompson, 
kuris yra tos kompanijos na
riu ir turi 120 Šerų. Jis sako, 
kad Sinclair ir jo direktoriai 
apgavingai eikvoja
Kapitalistai, kurie visaip iš
naudoja darbininkus ir krau
nasi milionus pelnų, negali sa
vo tarpe juos geruoju pasida
linti ir atsiduria teisme. Mat, 
kiekvienas nori kuo daugiau.

Pabaigoje balandžio įvyko 
pirmoji lietuvių darbininkų* 
organizacijų konferencija. Ta
da atėjo ir Pruseikos-Butkaus 
apgauti darbininkai. Kad ge
riau pasirodyti, tai. kiek jų ti.K 
yra Brooklyne, visi 'jie sugu
žėjo, kad pasirodyti, kokios 
“baisios masės“ ju'yra. Vie
nok kaip vadai, taip ir jų ap
gauti darbininkai nepadėjo 
bendrame veikime už bedar
bių reikalus.

Apie mėnuo laiko atgal įvy
ko antra bendro fronto kon
ferencija. Jau čia mažiau bu
vo Pruseikos-Butkaus “masių.“

pelnus. Pruseika ir Butkus konferenci
joje darbą tik trukdė. Jie iš
stojo prieš tarptautines Bedar- 

Iš visko buvo 
visiškai nori

bių Tarybas, 
matyti, kad jie 
pasitraukti.

Dabar, 29 d. 
ko organizacijų 

j rinkimas, ' tai
Fronto Veikiančio

i Nei vienas atstovas nuo LDD 
Jungtinių Valstijų Paštas,, Pruseikos-Butkaus kuopų ne- 

Brooklyno ir New Yorko sky- į pribuvo. O Butkus buvusiam 
riai, prašo, kad visi piliečiai, į sekretoriui d. P. Taras pareiš- 
kurie bent kokius rengiasi sių
sti siuntinius ryšyje su kalė
domis ir naujais metais, tai 
kad te atlietų iškalno, gerai 
surištų ir aiškiai užantrąšųo- 
tų, nes kitaip tas labai apsun
kina paštą ir sutrukdo regu
liarius ir nuolatinius siunti
nius, kaip tai laiškus ir laik
raščius.
siųskite iškalno, kitaip 
negauti laiku.

kė, kad jie atlaikė savo koku- 
są ir nutarė pasitraukti iš 
Brooklyno Lietuvių Darbinin
kų Organizacijų Bendro Frdn-( 
to. Kodėl jie pasitraukia? 
Pirmiausiai todėl, kad * dabar 
veikiantis komitetas jpasidali- 
na į atskiras komisijas, kad 
nebus galima jiems sakyti.

Kas ką turi siųsti, tai . ];a(j jje stoja už darbininkų 
. reikalus ir nieko neveikti, ries 
visi organizacijų atstovai bus 

: įtraukti į vieną ar kitą dar- 
1 bą; tai viena, o antra, 
Pruseikai ir Butkui visai 
apeina darbininkų klasės 
kalai. 
jau 
tuos, 

• giaus 
stytis 
lų gynėjais. Bendrag Frontas 
nieko nenustoja netekdamas 
Pruseikos-Butkaus, nes jie vis 
tiek nieko neveikė. Bet į 
Bendrą Frontą turėtų stoti tie 
apgauti darbininkai, kuriuos 
traukia iš kovų Pruseika ir 
Butkus/

Kas Naujo Tarp 
lietuvių

šeštadienį, 2 d. gruodžio, 
draugė Kavaliunienė, savo na
me 27 Hemrod St., surengė 
“sųprise“ parę savo gyvenimo 
draugui gimimo dienoje ir 
16-kos metų apsiyedimo su
kaktuvėms. Draugą Kava
liūną pasiuntė į New Yorką 
pamatyti gražų sovietinį judį, 
kuriuos jis mėgsta matyti. Su
grįžus jam namo, kambaryje j 
buvo tamsi! ir tyla. Padarius i 
šviesą Kavaliūnas išgąstingai ■ 
nusistebėjo^ kad pilnąs kam- jaunuolių parengime-koncerte,, 
barys žmonių, bet greitai ap- kaip ir daugumoj parengimų 
siramino matydamas savo i vis šis-tas ne taip ..yra, negu 
draugus. 4, ! turėtų būti/, Nors sųlyg, jaų-

Parė buvo labai tvarkinga 
-ir smagi. Laike vakarienės 
svečiai išreiškė gerus linkėji
mus drg. Kavaliūnams. Drg. 
Šidlauskienė, - iš Elizabeth, N. 
J., davė pasiūlymą, kad pa
rinkus aukų politiniams kali
niams. Su tuom sutiko Kava
liūnai ir buvo parinkta. Au
kavo sekami draugai: Kava- 

. liūnai $1.00, Speecberrai 
$1,00, Šidlauskai $1.00, Der- 
.žinskas'iš Great Neck, N. Y., 
$1.00. Po . 50 (centų aukavo 
Mazurąičiai, A. Briedis ir V. 
Januška. Viso surinkta $5.50.

Aukos perduotos “Laisvei,“ 
kad paskirtų, kur 
reikia politiniams 
(Aukos pusiau paskirtos Lie
tuvos įr Vokietijos politiniams 
kaliniams, 
kavusems draugams ir drau
gėms.—Red.)

Pietų Brooklyno dalyje lie
tuvių judėjimas plečiasi. Gau
ta vienas naujas-narys i ALD 
LD 147 kuopą. Čionai gerai 
gyvuoja Lietuvių- Darbininkų 
Susivienijimo 50 kuopa. Ji jau 
turi virš 50 narių. Dabar lie
tuvių darbininkų organizaci
jos bendrai su čeko-slovakų, 
rusų ir lenkų darbininkų orga
nizacijomis pasiėmė tinkama 
namą susirinkimams ir paren
gimams. Namas yra ant kam
po 5th Avė. ir 23rd St.

išmoksta ' blogų papročių, pa
puola' į kalėjimą, tai tada tė
vai verkia ir vaikus keikia, o 
tankiai patys yra to kaltinin
kai, kad nepratino savo vai
kus prie darbininkų veikimo 
—nemokino. ’

Į šią mokyklėlę gali .eiti 
kai,p tėvai, taip ir paaugę vai
kai. Argi tai nebūtų gražu, 
kad tėvai ir jų paaugę vaikai 
kartu mokytųsi ir šviestųsi ? 
Aišku, kad tai gražu. Tai ne- 
atidėljokite lankymą, bet. tuo- 
jaus, sekantį sekmadenį, atei
kite į “Laisvės“ svetainę ir 
prisidėkite prie mokyklėlės, o 
jūs pamatysite, kiek daug ga
lėsite pramokt.

j[ B, Mokinys.

Ar Leisime Nužudyti Nekal
tus Negrus Jaunuolius?
Kapitalistų klasė su pagel- 

ba savo pastatytų teisėjų ir 
baltų šovinistu 
žudyti devynis 

jaunuolius 
Vienas

sudeginti 
Kito gyvenimas

pasirįžus nu- 
nekaltus neg- 

Seottsboro by- 
jaunuolis jau 

elektros 
pa- 

Pas- 
Ka

li e g-

šiomis dienomis LDS 50 
kuopos narį, d. Juozą Micke
vičių užgavo prie darbo. Jam 
sumušė koją. Draugai, kurie 
yra arčiau gyveną, gerai pa
darytų aplankydami draugą 
ligos metu.

Darbininką Klasinė ir Rašy 
bos Mokyklėlė Prasidėjo

(Pabaiga)
II

. Marksizmas ir leninizmas 
yra vienas iš svarbiausių mok
slų, kuriuomi būtinai darbi
ninkai turi apsiginkluoti, nes 
mes visur susiduriame su rei
kalu pažinti, kaip vystosi ka
pitalistinė tvarka, o orientuo
tis bus galima tik susipažinus 
su leninizmu.

Ar mes neturime ginčų uni
jų susirinkimuose.- draugijose, 
kliubuose ir fabrikuose apie 
bedarbę' ir1 įvairiais1 r< politines 
partijas,? Taip turime. Kode! 
mūsų oponentai išaiškina, kad 
bedarbė, tai tik pripuolamas 
dalykas, o ne tiesioginis kapL 
talistinės tvarkos išdavas? Ko
munistai, kurie yra apsiginkla
vę leninizmu padaro teisingas 
išvadas. Jie aiškiai sako: kol 
kapitalistinė tvarka bus. tol 
bus ir bedarbės. Priešai rė
kia, kad komunistai tik griau
ti moka, o statyti negali, štai 
į tuos politinius ir ' ekonomi- 
niuą klausimus ir bus atsąky-' 
ta mokyklėlėje, kur bus gvil
denamas Markso ir Lenino 
mokslas.

Jeigu mūsų mokyklėlė į 
metus duotų nors 10-20 prasi
lavinusių draugų ir'- draugių, 
tai mūsų judėjimas paaugtų 
ciela galva. Mūsų organizaci
jose yra stoka sekretorių ir 
pirmininkų. Bet jeigu mums 
kas metai pavyktų pralavinti 
nors po tokį skaičių draugų, 
tai mes už poros metų daug, 
pakeltum mūsų judėjimą. ♦

Darbininkų mokyklėlė ir yra- 
tam organizuota, kad< pakelti 
draugų žinojimą, kad išauklė
ti Tinkamus veikėjus, kad iš
mokus gerai rašyti ir skaityti 
ir kad <persiėmus Markso-Le- 
nino- mokslu* Be tokių prala- 
vintų spėkų mes negalėsime 
žengti pirmyn. Mūsų judėji
mui reikia naujo, kraujo, nau- 

I jų spėkų ir tą mes gausime tik 
!su pagelba mokyklėlės, 'jeigu 
ją pastatysime ant. reikalingo 
laipsnio. '

Visi darbininkai;, nepaisant 
kokių jūs esate pažiūrų, esa
te kviečiami į darbininkų mo
kyklėlę, kuri atsibus kiekvie
ną sekmadienį nuo 10 iki 12 
vai. ryto. Eikite patys ir afr 
siveskite savo paaugūšius ber
niukus. ir mergūitęs,, tuos, ku
rie lanko augštesnes mokyk
las arba dirba, jie čionai daug 
išmoks. ' f ž ,..t .

Tėvai, kurie savo , jvaikus 
traukia 'nuo darbininkų judė
jimo, daro /didelę klaidą. Jau-

nuolių jauno gyvavimo ir ju, 
tik pirmo dar parengimo, tai 
programa .visais atžvilgiais par 
girtina, ko net nesitikėta. Pir
miausiai tai muzika bbvo ne+ 
tikus ir, rodos/ perbrangi, rei
kėjo samdytis lietuviška, su
lig publikos skonio. Ahtra, 
šokius reikėjo pradėti po kon
certinės programos, nes vis- 
vien publikos daugumą suda
rė senesnio amžiaus darbinin
kai. .Taip pat nusibodo'laukt 
prasidedant programai, ge- 
riaug pradėti nustatytu-pas- 
kelbtu laiku. Salę ir nevertėjo 
tokią didelę ir brangią imti 
šiam parengimui; verčiaus 
imti mažesnę įžangą, tuo dau
ginus, būtų atsilankę žmonių. 
Dabartiniu laiku juk visi skai
tosi su išlaidomis. Ir dar da
lykėlis, tai perdaug ėjo įvai
rių aukų rinkėjų, ypač dar guoliai: bastydam&sį po. gatves

Nedėlioję, Pamokos apie 
Darbo Unijas ir 

Streikus
Per pirmus šešis sekmadie

nius eis prelekcijos ir diskusi
jos apie darbo unijas (refor- 
mistines ir revoliucines), apie 
jų pagrindus, subudavojimą, 
veikimą, principus ir taktiką; 
apie streikus, apie prisiruoši
mą prie streikų, apie streikų 
Strategiją ir tt. ' šitoms pamo
koms vadovaus d. A. Bimba.

Visi Brooklyno ir apielinkės 
lietuviai darbininkai ir darbi
ninkės, kurie esate susidomėję 
šiomis pamokomis ir norite la
vintis tb svarbaus teorinio ir 
praktiško! žiridjimb’, ’ dalyvau
kite mūsų Ihvininfosi .mokyk
loje ir- būkitė’ šį sekmadienį 
“Laisves“ svetainėj, TO vai. 
ryto.

Pirmoji pamoką., kels ir 
lukštens sekamus klausimus', 

<apie kuriuos visi mokyklos 
dalyviai pagalvokite ir prisi- 
rengkite diškusuoti:

rus 
loję 
nuteistas 
kėdėje,
vestas baltųjų džiufei. 
kui bus teisiami visi kiti, 
pitalistai nori nužudyti 
rus jaunuolius,' kad pasėjus ne
apykantą tarpe baltų ir neg
rų darbininkų. *’

Darbininkai turi atremti ka
pitalistų linčo teismo ■ žygius! 
Šeštadienį, 9 d. gruodžio, New 
Yorko-Brooklyno darbininkai 
ruošia masinę demonstraciją 
Union Sq. Visi ir visos daly
vaukite urmu ir pareikškite 
savo protestą. Šį kartą, lietu
viai darbininkai, būkite masi
niai ir pagelbėkit išgelbe 
kaltus jaunuolius!

If you wish to see 
ing faces on Sat., 
come to Laisve Hall

The Aido Chorus Sextette
is holding a Novelty Night. 
Eats, grab-bag, dancing, raff
les and even contests will be 
in order. Perhaps the most 
interesting feature of the eve
ning will be the free-style Pol
ka Contest ahd tne free-style 
Waltz 
prizes 
ners.

This
arranged for I the ; purpose of 
raising funds for the support 
of the Ni.L.y.C. The wonder
ful work this committee is 
doing must be supported by 
ready funds. And so if you 
wish to be both helpful and 
entertained by one grand 
time, come .on Sat., Dec. 9, at 
8 P.M. to Laisve Hall.

Aha!—the admission? Very 
reasonable indeed—only 25c. 
—one fourth of a dollar.

1. Kas yra darbo unija a- 
belnai ? Kodėl darbininkai or
ganizuojąs dirbtuvėse?

2. Kodėl Amerikoje darbo
unijos atsirado pirmiausia tar
pe amatninkų ir šiaip lavintų 
darbininkų ? ✓

3. Kaip ir kodėl iš savitar
pinio šusišelpimo draugijų 
vystės darbo unijos?

4. Kaip klasių kovos reika
lai vertė lokalines darbo uni
jas vienytis pnaęįonąlines dar
bo unijas?

5. Kodėl ir dabar dauguma 
Amerikos darbo riųijų tebesi
laiko amatinio pasidalinimo?

6. Kaip Amerikos buržuazi- f, .
niai teismai seniau žiūrėjo į | išrinktas pasiuvus komitetas, 
darbo unijas ir kaip dabar žiū-’ , —•----- t—ttt—yri. -

' Labai Svarbios Diskusijos

i t

Bedarbių Tarybos . Didžiojo 
New Yorko šaukia masinę 
konferenciją. Konferencija 
įvyks gruodžių 10 d., 10 v. ry
te, Irving Pląza, 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke. Į 
šią konferenciją privalo iš
rinkti delegatus visos darbi
ninkų organizacijos: Bedarbių 
Tarybos, ALDLD ir LDSA 
kuopos, pašalpos draugijos, 
chorai, kliubaį ir kitos darbi- 
nipkų orgrinizacijos. Konfe
rencijoje bus išdirbti planai 
kovai už bedarbių reikalus ir

ri ? . ,• i -
i 7. Koks skirtumą^ tarpe re? 

formistinių ir revoliucinių darr 
bo linijų t
'Skaitymas: Klasių Koyps 

Istorija Aiųerikoje,.. Skyriai IK 
ir X, ppr 153-212. ' , t

: Lenino..Raštai, Tomač VĮlf 
“Profesinės Sąjungos,“ sk. Į 
iįr sk. IJI. V • <

t •

Komunistą Partijos Nariu ir 
Simpatiką Susirinkimas

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
Karą ruošią labai svarbias dis
kusijas “Symposium.” Įvyks 
penktadienį,1 ■ 8 d.1 gruodžio, 
Mecca Temple svetainėje. 
Nėw Yorkei šiose diskusijose 
dalyvaus keletas Anglijos dar
bininkų vadų ir geriausi kalbė
tojai Aiherįkos darbininkų ju
dėjimo. Tikietus galima gauti 
Amerikos Lygės ' Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą raštinėje, 104 
Fifth Ave., Roęm 1610.

. •, . t 1

Komunistų Partijos 
distriktas šaukia visų narių 
gėneralį susirinkimą, ketvirta-, 
dienį, 7 d. gruodžio, 7 :30 vai. 
vakaro. Susirinkimas įvyks 
St, Nicholas Arena svetaiųėję, 
69 W. 66th St., New York. Į 
šį susirinkimą šaukiami ne 
vien komunistai, bet ir tai^ vi
si revoliuciniai nusistatę dar-' 
bininkai ir masinių darbininkų

Lietuvių Darb. Susivienijimo 
Priešmetinis Susirinkimas

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo priešmetinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį; 7 d. 
lapkričio, lygiai 8 vai. vakare, 
“Laisvės“ svetainėj, 
Eyck 'St

WMCA-570 SKc

9:45 A. M.—Walter Richardson, 
Baritone; Ruth Adams 

11:30—Italian Program 
12:15 P.M.—Chuck Richards
1:05—Walter Garbutt, Songs 
1:15—News; Olman Orchestra 
2:20—Sports—Jack Filman 
6:00—Black Orchestra 
6:15—'Dinner Music 
6:30—Eckel Orchestra 
6:45—Fallon Orch.
7:00—sports—Clem McCarthy 
7:45—Dance Orch.
8:15—Olman Orch.
9:30—Ozark Mountaineers

10:30—Paula Lind, Songs.

WEAF—660 Kc
9:30 A. M.—Bradley Kincaid, Songs 

10:15—-Variety Music
1:15 P. M.—Ortiz Tirado, Tenor

1:30—Orlando Orch.
2:00—Mr. Pickwick—Sketch 
3:15—Ray Heathėrton, Songs 
5:00—Variety Musicale 
5:45—Joe White, Tenor 
6:00—Cugut Orch.
6:4.5—Sizzlerg Trio

; 7:00—Mountaineers Music
i 10:00—'Whiteman Orch.

11:00—Viola Phlo, Soprano 
11:15—Meroff Orch.
11:30—Madriguera Orch.

WOR—710 Kc
12:00 A. M-—Marion Rich, Songs 
12:15—P. M.—Variety Music 
12:30—Gypsy Orch.
2:15—Otis Holley, Soprano
3:45—Freudberg Orch.
4:00—Beneath the Skin—Dr. H. I.

Strand hagen
4:15—Song Recital
4:30—Dance Orch.
4:45—Jimmie Brierlv. Songs
5:15—Gypsy Ensemble 
7:00—Sports—Ford Frick 
7:15—News—Gabriel Heatter 
9:00—Variety Music
9:30—Demaro Girls; Frank Sherry, 

Tenor

’ šiame susirinkime turi da
lyvauti kiekvienas narys ir 
narė. LDS konstitucija reika
lauja, kad į šį susirinkimą tu
ri atsilankyti visi nariai, o tie, 
kurie neatsilanko, jei jie ne
turi gėrų pasiteisinimų, tai ga
li būt nubausti. Bet ne baudi
mas svarbu—svarbu nario 
pareiga būti aktyviu savo or-
ganizacijoj. i

Šiame susirinkime nariai tu
rės ririkti naują vald. sekan
tiems metams, o nuo valdybos 
priklauso organizacijos geras 
arba blogas veikimas ir gyva
vimas. Todėl visi nariai turi 
dalyvauti susirinkime, kad iš
rinkti tinkamą valdybą.

Be to, jau labai arti mūsų 
kuopos parengimas, jis įvyks 
gruodžio 17 d., tai laiko labai 
mažai liko. Reikės rinkti dar
bininkai parengimui.

Parengimas su Laimėjimais

Šis LDS kuopos parengimas 
įvyks su laimėjimais ir gera 
programa. Kuopos valdyba ir 
parengimo komisija laikė sa
vo posėdį pereitą antradienį, 
kur viskas buvo aptarta del 
parengimo.

Daiktų, kuriuos tikimasi 
gauti iš mūsų nariu, dar la
bai mažai gauta. Todėl lai
kas pasiskubinti. Pageidau
jama, kad nariai ir narės jau 
apgalvotų ir paskirtų kuopos 
parengimui ką nors šiame su
sirinkime. Tuomet komisijai 
bus geriau tie , dalykai tvarky
ti ir * prisirengti prie parengi
mo. . , '

Skaitlingai dalyvaukite šia
me susirinkime.' :

LDS 1 kuopos Pirm.
. . V. Bovinas.

Ligoninės ir Šarvuočiai

Prezidentas ligoninių ponas 
Henry J. Fisher paskelbė, kad 
New Yorke ir Brooklyne per
metus užlaikymas 56 ligoninių 
atsiėjo dvidešimts-penkis mi
lionus dolerių. Daktarų, slau
gių ir darbininkų metinės al
gos sudaro $14,621,000. Mais
tas ligonių, gyduolės ir maši
nos atsieina $8,000,000. Šios 
penkios-dešimts-šešios ligoni
nės į metus laiko turėjo virš 
milioną'ligonių. ,

Tai tiek atisėjo įstaigos; 
kurios yra labai reikklingos. 
Gi vien, tik vieno šarvuočio

9:45—Talk—Percy Waxman 
10:00—Saxophone Quartet 
10:30—The Jolly Russians 
11:02—Moonbeams 'Tno . j|
11:30—Martin Orch, ■
12:00—Bestor Orch.

WJZ—760 Kc
7:30 A. M.—Yoichi Hiraoka

11:30—U.S. Navy Band 
12:00—Commodores Quartet
3:00 P. M.—Robert Royce, Tenor;

Sara McCabe, Soprano 
4:45—Ruth Lyon, Soprano; Edward 

Davies, Baritone 
6:00—Scotti Orch.
7:15—The Three Musketeers—

Sketch k £
7:45—Mario Xozzi, Baritone 
8:45—Harriet Cohen. Pano 
9:30—Wayne King Orch.

11:00—Three Scamps, Songs 
11:15—'Anthony Frame, Tenor ,

WNYC—810 Kc
11:15 A.M.—Barbara Casse, Songs 
11:30—Charles Reviol, Songs . • 
12:00—Mazie, Corr, Songs

4:00 P.M.—Marguerite Zender, 
Songs

4:30—Hans Merx, Songs
4:35—Leia Flossman, Songs

WABC—860 Kc
9:30 A: M.—String Orch'.

10:45—Studio Music
12:15 P.M.—Connie Gates, Songs
12:30—News Reports 
12:35—'Scherban Orch.
2:00—Ann Leaf, Organ
5:15—Edith Murray, Songs
7:30—Mildred Bailey, Songs 
8:30—Shilkret Orch.
9:00—Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski, Conductor 
9:15—Kostelanetz Orch.

10:00-—Gray Orch.
10:45—Hall Johnson Singers
11:15—Phil Regan, Tenor 
11:30—Jones Orch.
12:00—Nelson Orch.

pabudavojimas atsieina apie 
$40.000,000, tai yra pusantro 
karto tiek, kiek visos tos ligo
ninės lėšavo. Gi išbudavoji- 
mo dar negana, kiekvieno 
šarvuočio į metus užlaikymas 
lėšuoja arti trijų milionų do
lerių. Bet kapitalistinė val
džia jų vis daugiau budavoja- 
si ir suranda pinigų, gi del li-
goninių jų vedėjai prašo pas 
visuomenę aukų.

Toki Tokius Neprišilps

New Yorko miesto ponai pa
skelbė Šią savaitę rinkimo au
kų savaite,, del fondo, iš ku
rio šelps bedarbius. Jie nori 
sukelti $4,000,000 ir tam tiks
lui kreipiasi pas darbininkus 
aukų. Toki tokius neprišelps, 
nes darbininkai, kurie ir,dir
ba, tai sunkiai verčiasi. Prie 
to, sukėlimas kettfHu milionų < 
dolerių nieko nereiškia, kada 
vien New Yorke yra anie pus
antro milionų bedarbių. Be- 
darbių pareiga organizuotis į • 
•Bedarbių Tarybas ir priversti 
valdžią, kad ji suteikt” bedar
biams tinkamą pašalpa iš pi
nigų skiriamu karo reikalams 
ir iš kapitalistų pelnų.

ALDLD 1 Kp. ir LDSA 1 Kp. ’ 
Komisijų Susirinkimas

Draugai ir draugės, šį 
penktadienį, 8 d. gruodžio, 8 
vai. vakare, “Laisvės“ svetai
nėje, 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 ' šiame susi
rinkime.

Taipgi,' mes prašome visų 
šios apielinkės darbininkų or
ganizacijų nieko nerengti sau
sio 14 dieną, 1934 metais, nes
tą dieną įvyks ALDL5) ir 
LDSA kuopų vakarienė.

Komisijos Narys.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Sophia Krezanauskaitė, 
metų, 370 Hooper St., mirė 
gruodžio 3 d. Palaidota gruo 
džio 6 d.( šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom 
si graborius J. Garšva.




