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Rašo KOMUNISTAS .
Visą ištisą šį metą Agitaci

jos Fondas nėra gavęs aukų, i.š-
• skyrus dolerį kitą. O Fondo 

iždas kaip ’ ir išsisėmęs. ši 
svarbi įstaiga labai užmiršta.! 
Bet tai vienatinė įstaiga, iš ku- į 
rios finansuojamas komunistų; 
Centro 
įplaukų

Mūsų 
zacijos 
remti Agitacijos Fondą, 
tikima didelių sumų. Bet po do
lerį kitą turėtų nuolatos plauk
ti iš kolonijų į šią svarbią ko
munistinę įstaigą. Ypatingai] 
komunistai draugai privalo pa- ' VIENA. — Austrijos val- 
sidarbuoti. Galima paskirti i uždejo $17 bausmę ant 
nuo parengimų; galima organi-; t(Uo laikraštininko kurjs 
zacijas paprašyti paaukoti; ga- į v x . ,v .
Įima pavieniai išmesti kokį do- ipuiasęs stiaipsnj, įzeidzian- 
lerį komunistinės agitacijos fi- tį Hitlerio “garbę”. Tas tik 
nansavimui. j parodo, kad Austrijos val

džia atvirai 
broliauti su

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

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Kitų ■Biuro veikimas.
Biuras neturi, 
darbininkiškos organi- 
ir draugai turėtų pa-

Nesi- ~ — — --------------- --

NUBAUDĖ Už ĮŽEIDIMĄ 
HITLERIO “GARBĖS”

Jaunuolius Nužudys Vas. 2 rą■f:

Kiek girdėtis, Nacionalio Lie
tuvių Jaunuolių Komiteto sek
retoriaus draugo Johnnie Or- Sistais. 
man maršrutas Naujojoj Angli- [ 
joj eina vidutiniai. Galėtų bū- ■ 
ti daug geriau, jeigu mūsų su-! 
augusių darbininkų organizaci
jos ir nariai pilnai įvertinti] 
svarbą mūsų jaunimo organiza- 1 
vimo. Bet ' baisiai neįvertina. 
Jie mano, kad be pastangų iš 
mūsų pusės mūsų jaunimas su- 
budavos savo judėjimą ir pra
lenks- mus.

Laimėjo Atidėjimą 
Nužudymo Darbininko

I Varo Laukan Kataliką 
! Kunigus iš Valdžios

_____  _____ i •SAUGATUCK M’ hRALEIGH, N. C. larp-! VIENA. Austiijos kata-, giame miestelyje uždarytos | 
tautinis Darbininkų Apsi- nkų bažnyčios vyskupų kon- j mok klog- neribotam laikui! 
gynimas laimėjo atidėjimą ferencija nutapė įsakyti vi- ] ... • mokvtoios išmes. I 
nužudymo del negro darbi- siems kunigams tuojaus pa-i ^?^dX jr Za v o už- i

• i - • - • __ , • i • * v i , , v LUo lb Udi L/kJ j! 1 1CX V U/ LtI
vmvilrrx T Olivnil Irfi id n IC VYA nn f n n» 10 y _’ Ininko Lewiso, kuris turėjo , sitraukti iš parlamento ir iš 
būt sudegintas elektros ke- miestų valdžios organų. Tie

Bando- kunigai taip esą apsipurvi-I
• ma priverst valstijos augi
į čiausias teismas bylą išnau- kais”, t
I jo nagrinėti. žemina bažnyčia.

, ESTONIJA KOVOSIANTI “ ‘
PRIEŠ FAŠISTUS i

TALINAS, Estonija. — 
Seimas nutarė uždaryti vi
sas fašistines organizacijas. 
Jau suareštuota Vokiečių 
Nacių Partijos vadas. Lau
kiama daugiau areštų.

!V1SSX“ “MES NEKALTI!”, ŠAUKĖ JAUNUOLIAI 
PATTERSON IR NORRIS, KUOMET TEI

SE JAS CALLAHAN IŠNEŠĖ 
MIRTIES DEKRETĄ

pradeda susi- | ,v. _ ,
Vokietijos fa-1 deje ®ru 8, d’.

“D. Workerio” Dešim- 
ties Metų Sukaktuvės i
Sausio 6, 1934 metais, su

eis lygiai dešimtu metų nuo 
įsteigimo Komunistų Parti
jos organo “Daily Worke
rio”. Sukaktuvių paminė
jimui bus rengiami masi- ; 
niai susirinkimai ir koncer-' 
tai. Tai labai svarbus įvy-1 
kis klasių kovoje, kurį at-I 
žymes komunistei ir visi re-1 
voljuciniai d a r b i n i n kai.

Šį sekmadienį, gruodžio 10 ,d., 
So. Bostone įvyks pirmą Mass
achusetts valstijos lietuvių jau
nuolių konferencija. Oru už 
dyką mūsų jaunuoliai nesuskris 
į šią konferenciją.* Jų finansi
nė padėtis tebepriklauso nuo su
augusiųjų darbininkų ir jų or
ganizacijų.

, Ar mūsų suaugę draugai pa- 
sidarbuos tame reikale? Pa
matysime. Parodys konferenci
ja. Nuo to pasidarbavimo pri
klausys jos pasisekimas.

Draugai, dėkite didžiausias 
pastangas šios jūsų distrikto 
jaunuolių konferencijos apvai- 

. nikavimui dideliu pasisekimu.

Rubsiuvii] Amalgameitų uni- New Yorke sukaktuvių pa
jos biurokratai prijungė uniją minėjimas įvyks gruodžio!

Ik prie Amerikos Darbo Federaci- ; gQ Bronx Coliseume. 
jos. Bet jie atsiminė, kad yra 

; jr toks dalykas, kaip unijos na- j 
riai. Tuo būdu paskutiniame 
unijos organo “Advance” nume
ryje jie mušasi į krūtinę ir ap
gailestauja, kad pusėtinai pavė- 

■ / lavo atsiminti narius, iši kurių 
jie duoną valgo. Todėl nors 
dabar liepia narius nubalsuoti, 
ar jie užgiria savo vadi] žygius,

r ’ ar ne. Tuo tarpu Amalgamei
tų konstitucija uždraudžia va
dams šitaip sauvališkai elgtis.

Bet, mat, Hillmanas i 
Schlossbergis tą nelaimingą de
mokratiją pasiėmė ir išgvolta-

Y vojo. ‘
Literatūros Draugijos Ir Lią- 

’ tuvių Darbininkių SusivienijiV 
mo Amerikoje dauguma nariA 
balsuoja už abiejų organizacijų

• suvienijimą. Tas labai gerai.
Bet štai ka turime atminti: j ‘ • iVienybės plane sakoma, kad 

kur tik draugės moterys turi no
ro bei numato reikalą, ne tik 
gali, bet privalo ir palaikyti 
atskiras suvienytos organizaci
jos moterų kuopas. Griežtai už- / 
drausta vadovaujančiom drau-i 
gėm paleisti moterų kuopas tik] 
todėl, kad jos kelios to nori.;

W Šiūo klausimu neturi būti jokio 
nesusipfatimo. . Nereikia verž-h

Bijo Darbininku Streiko, 
Todėl Pakelsią Algas

- CHICAGO, Ill. — Pasku
tinis stockjardų darbininkų 
streikas įvarė baimę į sam
dytojų galvas. Bijoma vi
suotino darbininkų sukilimo 

h’ j prieš vergijos- sąlygas. Tuo 
'būdu paskelbta,. kad algos 
būsiančios pakęltos 4 cen
tais į valandą.

vilktų algų. Švietimo Tary
ba esanti prasiskolinus ant 

. ,$10,000.nę visokiais politiniais grie-1 
jog žmonių akyse pa- GAISRE ŽUVO KETURIKAIP HNAS DIENRAŠČIO “L” VAJUS

Elizabethas nusitarė pralenkti Binghamtoną ga
vime “Laisvei” naujų skaitytojų, o 'Bayonne pasi
sakė sukilsianti Great Necką.

Bingham tonas jau surinko 41 skaitytoją šiame 
vajuje, o Elizabethas—34. Esu linkęs manyti, jog 
Elizabethas laimės.

Great Neckas jau turi gavęs 18 skaitytojų, o’ 
Bayonne dar tik 4. Tačiaus yra daug vilties, kad 
draugai bayoniečiai kietai laikysis savo tarimo ir 
greatneckiečiams gali būt nemažo rūpesčio.

Gražu, kaip draugas D. Krūtis lipa ant kulnų 
draugui M. Dobiniui. ■

Mūsų garsusis vajų veteranas, draugas J. Ši
maitis, perilgai laikosi numerio septyniolikto. Ta
čiaus, -“neketinčiau” nei skatiko, kad jis dar ir 
šiam vajuj neliks čampijoriu. , •

Draugas S. Reikauskas, kuris dabar stovi pirmo
je vietoje, dar gali susilaukti šiurpulingo surprizo. 
Draugai P. Bokas ir M. Burauskienė pastatė Wa- 

‘terbury pirmoje vietoje šiame vajuje. Blogiausia 
šiemet mūsų vajus stovi Philadelphijoje. <

Viso naujų skaitytojų esame gavę virš penkių 
šimtų. Gi mūsų kvota yra gauti 1,000 naujų skai
tytojų. Dar didelis darbas stovi prieš mus. Va
jus baigsis su pirma diena sausio. Turime su
skubti !

P. BUKNYS.

Jaiffluofe StrSaiisb Pokalby Maršmtas

Jaunuolis Klemensas Stri-

Pittsburgho Lietuvių 
Ja/unuolių Komitetas.

ŽMONĖS
| LANCASTER, Pa.—Sil- 
ver Springs miestelyj kilu
siam gaisre žuvo Schmuckų 
šeimyna iš keturių žmonių, i

Drg. Dimitrovas Atmu
šė Fašistu Spaudos 

Melus
LEIPZIG, Vokietija. — 

Fašistai paleido į pasaulį 
melą, kad būk drg. Dimitro
vas, kuris yra teisiamas, 
esąs tas pats, kuris buvo 
kaltinamas Bulgarijoj da
lyvavime eksplodavime So
fijos katedros. Bet Dimit
rovas teismui pristatė do
kumentus, kurie parodo, 
kad ten yra kitas Dimitro
vas, vardu Stegan, kuomet 
šio vardas yra Jurgis. Fa
šistų teisėjas pastebėjo, kad 
Dimitrovas nebuvęs teisme 
kaltinamas delei katedros 
eksplozijos. Bet Dimitrovas 
atšovė, kad Vokietijos' faši
stinė spauda visa gerkle rė
kė apie tai ir bandė surišt 
jį su Sofijos katedros eks
plozija.

Tarptautinis Darbininką Apsigynimas Duoda Apeliaciją j 
Alabamos Augščiausį Teismą; Jaunuoliai Geležiniuose 
Pančiuose Išgabenti j Kilby Kalėjimą ir Pasodinti j Mir
ties Kamerą Kankintis ir Laukti Mirties
DECATUR, Ala. — Va-| Apsigynimo advokatas 

sario 2 d. paskirta nužudy-, Leibowitz oficialiai pranešė, 
mui jaunuolių Patterson ir 
Norris. Tuoj aus po išneši
mo nuosprendžio prieš Cla
rence Norris teisėjas Cal
lahan pareikalavo pristaty
ti abudu jaunuoliu į teismą 
ir formaliai išdavė prieš 
juos mirties dekretą. Dar 
tas Ku Klūks Klano vadas 
paklausė, ar jaunuoliai turi 
k^ nors pasakyti prieš iš
davimą mirties dekreto. 
Jaunuolis Patterson atsa-

“Taip, turiu. Aš noriu, 
kad šis teismas žinotų, jog 
aš esu nekaltas man daromu 
užmetimu’. Aš jau trečiu 
kartu esu pasmerktas mir
tin tuo kaltinimu, kuriame 
aš nesu kaltas.”

Jaunuolis Norris atšovė 
teisėjui: “Aš esu nekaltas. 
Visas šitas dalykas yra suo
kalbis prieš mane.”

kad bus duodama apeliacija 
į Alabamos Augščiausį Tei
smą. Ten, žinoma, nėra jo
kios vilties laimėti, nes jau 
kartą šitas teismas atmetė 
jaunuolių apeliaciją. Tada 
apeliacija eis į Jungtinių 
Valstijų Augščiausį Teis
mą.

Tuoj aus po pasmerkimo 
mirtin abudu jaunuoliai ta
po surakinti geležiniuose 
pančiuose ir išvežti Į Kilby 
kalėjimą ir pasodinti į mir
ties kamerą. Patterson rei
kalavo, kad jie būtų palik
ti su kitais jaunuoliais Bir- 
minghamo kalėjime, bet tei
sėjas tą reikalavimą atmetė. 
Dabar tie nekalti jaunuoliai 
randasi mirties kameroje ir 
laukia balso nuo Amerikos 
darbininkų. Nes tik darbi
ninkai per kovą galės juos 
išplėšti iš valdančiosios kla
sės kruvinų nagų.

Socialistų Mieste Nutei- Drg. Milleris Kalbės 
sė 16 Darbininkų Philadelphijoj

REIKALAUJA PALIUO- 
SAVIMO KOMUNISTŲ 
PARYŽIUS. — Francijos 

rašytojų grupė pasiuntė te-! 
legramą Turkijos prezi
dentui Kemal Pašai ir rei
kalauja, kad būtų paleisti 
iš kalėjimo Turkijos komu
nistai.

PHILADELPHIA, Pa. —MILWAUKEE, Wis. —
Čionai buržuazinis teisias ; Chicagos “Vilnies” adminis- 
nuteisė ant 30 dienų kalė- j tratorius drg. Milleris, ku- 
jiman šešiolika darbininkų,* ris lankėsi Sovietų Sąjungo- 
kuęie < 
prieš Vokietijos fašizmą tū
las laikas tam atgal. Tai 
daugiausia komunistai dar
bininkai. Milwaukes mies-* 
to valdžia yra socialistų 
rankose.

dalyvavo proteste | je įr Lietuvoje, kalbės lietų- 
i vių masiniame susirinkime 
šį sekmadienį, gruodžio 10 
d., 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Muzikalėj Svetainėj, 2715 
Allegheny Ave. Taip pat 
kalbės jaunuolis Griciūnas. 
Bus 
ma. 
viai 
kai.

ir susirinkimus. Drg. Kl. Stri-
1 žauskas, nesenai sugrįžęs iš Pa- žauskas kalbės’ ir angliškai, to- 
vyžiaus pasaulinio prieškarinio del visokių tautų darbininkai 
kongreso, dabar kalbės Pitts- galima kviesti į prakalbas, 
burgho apielinkėj sekamose vie- 
toše: . . !
Gruodžio 10, 40 McAdams Ave./:

Washington, Pa. Pradžia 7 ¥. xr . . , v-
vai. vakare. KllUOS tValStlCtlS UZSlfase

Gruodžio’11, Dai-bininkŲ/SVetąi- “Dailv Worker!” U .
tainėj, 1508 Sarah St., S. S. j \ ______
Pittsburgh. Pradžia 7:30 va-į

^veicariioq' va^- Apart prakalbų, i Kubos, La Maya kai- 
, 1 • - / i. I bus ir graži muzika. .<, i mo, tūlas valstietis atsiuntė

espubhkos reakcine taryba j Qruo(j£io sūnų Lietuvos sve-1 “Daily Workerio” adminis-
I tracijai $1 ir prašo siuntinė- 

Pradzia ti’dienraštį; Jis sako, kad 
Bus puiki .. .. v jjis pasiima žodyną ir ver

ŠVEICARIJA NETURI 
RYŠIŲ SU SOVIETŲ

i SĄJUNGA ; . •

BERNE.

nesirengia pripažinti Sovie
tų Sąjungą. švęicdrijos 
/buržuazija bijo “padidėjusio 

I koynunistinės propagandos 
' ’pavojaus.”

VYRO LIKIMAS PAČIOS 
tis per galvas tų draugių, ku-\ RANKOSE
rios mano, kad joms parankiau N ---------
darbuotis atskiroje moterų 
kuopoje.

Draugės, vengkite griežtumo 1
ir • užsispyrimo šiuo reikalu. į
Niekur nenubėgsite. Tegul vie- # * z < . ■ ~
nybė bus lėtas, laipsniškas pro- liko pačiai išnešti bausmę 
cesas!

bus ir graži muzika. / ,
io 12, Sūnų Lietuvos sve 

tainėj, 818 Belmont St 
S. Pittsburgh, Pa. 
7:30 vai. vakare, 
mūzika ir dainos.

Gruodžio 13, Turtle 
Wilmerding.

Gruodžio 14, LMD
Orr St.,. mvxiv-j 

Pradžia 7:30 v. v.
Gruodžio 15, Liet. Darb. Kliu- 

be, 1335 Medley St.
Gruodžio 16, APLA 9 kp. svet., 

New Kensington,' Pa.
Gruodžio 17, Portage, Pa.

Tose vietose draugai ir drau
gės turėtų imtis už darbo, kad j 
gerai išgarsinus šias prakalbas re į 16 valandų.

Creek _ 1 čia iš “D. W.” žinias į is

svet., 142 
Soho-Pittsburgh.

ipani^ kalbą kitiems valstie
čiams.

i.

Panaikins Senus Slinkus ,
BERLYNAS. — Hitlerio 

valdžia išleido patvarkymą, 
kad turi būf panaikinti visi 
šliūbai, kurie buvo padary
ti delei vierįos ar kitos pu
sės noro gauti aristokratiš
ką titulą. Tos poros turės 
išnaujo apsįženyti, arba pa
siliks gyvanašliais.

Pirmas Fašistą Nuosprendis 
Romyt Vyrus

ir koncertinė progra- 
Kviečiami visi lietu- 

dalyvauti. Įžanga -dy-

Komitetas,
DUISBURG, Vokietija.— 

Čionai fašistų teismas rado 
kaltu tūlą darbininką, 33 
metų amžiaus, kriminališ- 
kaųi prasižengime ir nu
sprendė nubausti išromiji
mu. Nuteistojo pati sutin
kanti, kad ta bausmė būtų 
įvykinta. Apart atėmimo iš 
jo vyriškumo, fašistai dar 
uždėjo 20 mėnesių kalėjimo 
bausmę.

TRAUKINIO NELAIMĖ

SS?=

(Daugiau žinių 5 pusi.)prieš savo vyrą.

.»H E M P S TEAD, L. L— 
George Schmidt teisme ras- 

Į tas kaltu užpuolime ant sa
vo pačios. Bet teisėjas pa-

LINDBERGHAI PASIE
KĖ BRAZILIJĄ

RIO DE JANEIRO, Bra- 
zilija. — Tš Afrikos čionai 
atskrido lakūnai Lindber- 
ghai. Tą kelionę jie pada-

GUB. ROLPH IŠMESTAS 
. Iš TARYBOS

Nacionalis Karo Vetera
nų ’Susivienijimas išmetė iš 
savo tarybos Calif orni jos 
gubernatorių Rolph už už- 
gyrimą. San Jose linčininkų 
gaujos.

F R E D E RI CKSBURG, 
Va.—Čionai traukinio nelai
mėje du darbininkai užmuš
ti, o penki sužeisti. Keli pa- 
sažieriai sužeisti lengviau.
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Ir Norris Niismėrktasl. * ■
Ąlabamos linčiuotojai, pagaliaus, siira-i. 

do “kąltų”. ir. .ąntrą Scęttsbpyo’ berniiu- • 
ką, Clarence'Norris, it ntishlerkį mirti!':- 

Kaip mūs nestebino nūšmerkimas Hey.-- 
woodQ Pattersonoį taip’ lyginai nestebi--, 
na ir Jšis, antrasis baltveidžių linčiuotojų 
žygisj Norriso teismo procedūra praves-; 
ta lyginai tom pačiom metodom ir tuo 
pačiu' tikslu, prie to paties linčiuotojų 
pastatyto teisėjo, Callahan, kuris ėjo pa- 
reigaš.ne teisėjo, bet faktinai prokuroro. 

Abiem berniukam paskelbta mirties 
bausme. Abiem žudymo diena paskelbta 
vasario 2 diena, 1934, Kilby kalėjime, 
Alabąmoj. Abu pareiškė, kad jie nekalti.: 
Išklatisęs teisėjo sprendimą, Clarence 
Norns sakė: ‘ ! •

♦ *

Taip, pone, aš nesu kaltas tame, kuo 
jūs mane kaltinate. Tie kaltinimai bu-’ 
vo prieš mane sufremuoti.

• Heywood Pattersonas 'sakė teisėjui; į
Jy,. «

Taip, pone, aš nesu kaltas. Mane i 
nusmelkė trečiu sykiu mirti už kažin 
ką,’kame aš nesu kaitas, . ( I :
Bei dalykų stovio tas nepataiso: ’Dar-’ 

bininkai senai žino, (kad jiedu nekalti. 
Pasaulis žino, kad visi Scottsboro ter-1 
niukai nekalti. Pasaulis, žinojo ir žiho, 
kad ir Sacco ir Vanzetti buvo nekalti, ir 
Mooriėy ir Billings — nekalti. O tačiau 
Saccę ir Vanzetti—nužudyti.' Męoney ir ' 
Billiųgs—pūdomi kalėjime; Šimtai dar
bininkų buvo panašiai nusmerkta.

Tiesa, Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas apeliuoja > į augštesnį teismą 
Alabąmoje. Jei ten - nebus išklausyta, 
bus Apeliuojama į šalies augščiausį teis
mą. j ■

Bet berniukų gyvybės nebus išgelbėta, 
jei plačioji darbininkų visuomenė, plačio
sios įkasęs nesuners savo rankomis ir ne
pareikš galingų protestų prieš linčiuoto
jų pasikėsinimą!

Atsiminkime, kad šis įvykis su Scotts
boro ’ berniukais nėra tai pripuolamas 
įvykis. Tai sistema, kurią valdančioji 
klasė' Amerikoje jau įgyvendino. Siste
ma klastingais būdais žudyti darbininkų 
klasės sūnus. Sistema žudyti govėdiškai 

' —linkio teismu—jei negalima nužudyti 
; legališkai.

šis' teismas, šis įvykis, pagaliaus, liu
dija ir taį, kad Amerikbįe kelia galvą 
baisi ^reakcija, juodasis fašizmas. Su 
reakcija, su fašizmu tegali vesti pasek-

• mingą kovą tiktai plačioji darbininkų 
klasėj darbininkų organizacijos.* Kova

. priešė Scottsboro legališkų linčiuotojų 
bestijaškus žygius bus kova >prieš fašiz
mą, būs stiprinimas darbininkų klasės

Lai neesti nei vieno darbinirfko, kuris 
nepafeįkštų savo. protestd p£ieš Alaba- 
mos finčiuotojus, prieš pasikėsinimą nu
žudytu ■.’Pąttęrsoiią ir Noiris., ,

Lai visų miestų, visų kampų i ir kam
pelių įdarbininkai pareiškia savo galingus 
protestus prieš budeliškus Alabdmos po
nų žygius. (<

Lietuvių darbininkų organizacijos, kai
po didis organizuotos darbininkų kla
ses, privalo dalyvauti šituose protestų 

K® initinguose!
j J Rytoj, šeštadienį, New Yorke — Union 

Aikštėj—įvyksta milžiniška darbininkų 
< demonstracija; lietuviai darbininkai, da- 

lyvaukite masėmis.
s z Panašios demonstracijos bus ruošiama 
» . visuose šalies kampuose. Visi vienu bal- 
l su pavalome pasakyti linčiuoto jams: 
L Mes neįeisime nūžudyti nekaltus Scotts-

»;•

___ __ _____  .ojams:
nūžudyti nekaltus Scotts-

® boro berniukus!

Patersono Audėjų 
Pareiškimas

1 Patersono audėjai, priklausą’ revoliu
cinei Nacionalei Tekstilė's Darbininku

AA A J A y A A VUVi A VA A ICIAIIV ŪLA V O

i įkuriame svarstė esamąją padėtį ir atei
ties reikalus. Šilko audėjų streikas Pa- 

, tersone, kaip žinia, likviduotas' ADF 
viršininkai susitaikė su samdytojais ir 
paliko darbininkų reikalus spręsti t. v. ’ 
“National Labor Advisory Tarybai,” ku
ri yra' dalimi Roosevelto NRA. Pasak 
sutarties, algom pamatai paliktas tokis: 
atidėjai, dirbą akordiniai, turi gauti į sa
vaitę 1 ne niaži'a'u $25. Sulyg šita skale 
visos algos privalančios būti .nustatytos. ■

Nors revoliucinė uAlja'niekuomet ne
turėjo ir nebeturi'vilties; ka!d mihėta “Pą- 

; tariamoji Taryba” ’suteiktų darbihinkąms 
ką; gero, taeiaus, esant tokiom sąlygom, 

/ijinai> revoliucinė Lunį ja, Jp riima pagrin
dam $25, kaipo miniriiąlį'algą ir pasiža- 
.da-kovoti,!kad tat būtų pravesta gyvėm
imam- ; y , . ; •' ’ I

i Podraug, Susirinkę darbininkai priėmė 
sekamus nutaritnus:

1. Tose; dirbtuvėse, kur Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Unijos nariai su
daro 75 nuoš1. darbininkų, pastarieji, per 
saVo’ dirbtuvių komitetus; reikalaus pa
laikyti ’nustatytą algų skalę, pripažinti 

’ dirbtuvių‘koihitetus ir Nacionalę Teksti
lės Darbihinkų Uniją.

;. 2. NTDŲ nariai, dirbą kitose dirbtu
vėse, kur įjų mažuma, turi kovoti už tei-

• sę pasilikti šitoj unijoj. Naujai į darbą 
. priimami . darbininkai -turi teisę • pasi- 
; rinkti uniją, kuri jiems^geriau patinka. •

; 3; ’NTDU , nęsjųs savo narių dirbti į 
tas • dirbtuves,, kur: didžiuma darbininkų 
priklauso United: jjextile Workers Union 

. (Associated^ ir , pasilieka» stiteiko lauke 
dęl ito; kad samdytojai, neišpildo,, jų rei-

i kalavimų. :,; • • < '• v: . n : j ■ , . J 
t . 4- Du trečdaliai Patersonb šilko audė- 
jų neorganizuoti. Tuo‘būdu, kiekvienas 
darbininkas turi' teisę sugrįžti į; darbą 
(sutiktomis pagrindinėmis, sąlygomis), 
nepaisant, ar jis priklaūšO'kuriai unijai, 
ar ne. Kuomet jie pfądęš darbą, tuomet 
organizacijos klausimas? galima bus pa
imti. U" • ' ; R •■■ L'J;. .

5. NTDU stoja ųž įai,-kad kiekvienoj 
dirbtuvėj, renkant ^dirbtuvės komitetą, 
turėtų teisę rinkim.UdsėJdalyvaut kiekvie
nas darbininkas, nepaišantipar jis organi
zuotas, ar neorganizuotas, j "Taipgi kiek
viena^ „darbininkas turi ^ręti teisę būti 
išrinktu ų dirbtuvių komitetus, nežiūrint 

, jo; priklausymo kr nepriklausymo unijai.
stoja u^’tai, kad būtų įsteig

ia įPatersonę 'šilgo Audėjų, ir Dažytojų 
' fDirbtuvių Delegatų 'Taryba, į kurią 

kiekvienos dirbtuvės darbininkai turėtu 
prisiųsti savo delegatus iš dirbtuvių ko- 
mitętų. Tuo būdu bus tampriai sujungta 
visų amatų darbininkai ir jie galės pa- 
seftmingiau kovoti; ųz sąvo -reikalus.

7. NTpU karštai stoja už vienybę visų 
šilko audėjų ir dažytojų, už kovingą uni
ją tekstilės pramonėje,, be'ko nebus ga
lima pasekjningab apginti tekstiles darbi- \ 
ninku yeikatus. %
*: gitįą.* yi^icpųpktab .^papai Atpasakoti, 
puikiai vaizduoja tą blaivų ir visais at- 
žviįgiajs, gerą Nacicmal.ės tekstilės Dar
bininkų Unijios narių > Patersone-. nusista
tymą! »<Janr neturėtų'rastis- nei dš> darbi
ninkų pdsėš-p’rtešd? 'Už tuos punktus tu
rėtų {pašisWytif ki'ekViėdaš fl'tibbifiinkas,
i. / '.'H-Pi J.. f •; uf.i i t- -•. f 5.h• š < v. j s >.'dirbąs sillm pramonėj. ,

> f. »
? T >';« ; > i V - c 'i \ ’ >• i /,
Kųpigų “Praugas!’. bando.šaipytis iš 

Litvinovo.: .Prie kiekvienos progos pri
mesdamas -'jkm jo • tautybę; (Litvinovas 
yra' žydų1 ta'utybės)\ kunigų laikraštis 
mano tub'būdų pažemins Šovįčtus. Tai 
kita kunigų laikraščio paikybė ir paro
dymas; jog jiems rūpi ne “meilės tarpe 
tautų skelbifrias,” ką jie sakosi darą, bet 
neapykantos, šitaip rašydamas, “Drau
go”’ probaščius pats sau per valgomą, 
užsiduoda. Juk bile jo skaitytojas gali' 
paklausti: «“O, kokios Jaųtybės yra mū
sų dievas Jahova, ar ne žydas? Kokios 
tautybes buvo musu Jėzusehs, ar ne *zy- 
,dų?”

IŠ “Kankinių Knygos
Kiek liaudis iškentėjo nuo 

ponų praeityje, tatai pa
veiksluoja rox savo Book 
of Martyrs” (Kankinių 
Knygoje);

Bet pradėkime nuo ponų- 
vyčių, kurie paprastose mo
kyklų istorijose yra taip 
šlovinami už mandagumą, 
už narsą ir teisingumą. Vie- 

; nuoliktas amžius tai1 jų žy- 
, dėjimo istorija. O tų ’’žie
dų” kvapsnys štai koks, 
kaip parodo tų laikų doku- 

;ųienta'i. ' Jie plėšė ir žalojo 
keleivius, žagiho moteris, 
grębė biedniokų kaimiečių . 
paskutinius gyvulėlius. * O 

. jei sermėgius bandys ap
gint savo karvutes bei avis, 
bus šuns vietoj nudėtas. 
Nužudyt jiems žmogų, tai 
“kaip sutrėkšt menką vaba
liuką”, rašė tais laikais žy
mus mieste Tours veikėjas 
Grego ras.

Vienas tokių ricierių, 
Goetz von Berlinchengen 
Vokietijoj pasididžiuoda
mas lygino savo šaiką prie 

| vilkų:
“Kada mes leidomės į žy

gį, penki vilkai užpuolė avių 
būrį. Man smagu buvo į 
juos žiūrėti ir aš linkėjau 
vilkams pasisekimo, kaip ir 
pats sau (prieš valstiečius): 
‘Geros kloties, draugai (vil
kai), geros kloties visiems!’ 
ir tai man atrodė geras žen
klas tuo laiku, kada mes žy
giavome daryti panašų už- 

. puolimą, kaip įr vilkai!” 
(prof. Alf. Baudrillart).

Taip senovės vyčiai-bajo- 
rai “apgynė prispaustuo
sius”, “kovojo už laisvę.”

La Bruyere aprašo Fran- 
cijos kaimiečių būklę 176QS 
metais: ♦ : <

“Po laukus pasiskirstę sa
vos rūšies gyvuliai:.. pa
juodę, saulės sukepinti, tar
tum matomais retežiais prie 
žemės pririšti. Naktį jie su
lenda į savo urvus, kur jie 
maitinasi juoda duona, van
deniu ir šaknimis.”

Jie turėjo mokėti 28 at
skirus mokesčius: karaliaus 
valdžiai, ponams, kunigams 
ir kitiems.

Ponija jodinėjo į medžio
kles stačiai per “juodnuga
rių” ’daržus ir javus; vis
ką trempė, besivejant zuikį 
bei lapę. Ponų briedžiai ir 
kįti gyvuliai braidydavo po 
žmogelio mažytį^ ląuką bei 

1 dątžą. Bet jeigu badaujan
tis, valstietis nušaudavo ar
ba spąstais pasigaudavo po- 
no tokį briedį arba net kra- 

: ; Hką, už tai jis būdavo mir- 
' I ^ią; baudžiamas. \ U U -. ’
H Perlipant iš baudžiąvinęs
< Gdynės <į kąpitdl|s&^ ant
< kankinių scenos išeina ypač
, įdarbini nkai. • Dar 1920 (?) n Ke

tais įĄngJijoj,
30,000 ' darbinįijkų gyveno 
žiurkiniuose skiepuose, ’ kur,

į viduj nebuvo, nei vandens, 
: męi šilumos,; neit! \ šviesos 

po tuziną ir daugiau žmo- 
- nių Viename sjdepp’ kamba
ryje. Kompanija kontro
liavo viešą vandens pumpą, 
išduodama tik po tris kvor
tas Vandens per dieną kiek
vienai šeimynai; ir to van
dens turėdavo užtekt ,gerti, 
valgyti iiąsivii’ti; ir apsi
skalbti ištisai šeimynai. Net 
6 metų vaikai turėdavo po

12 valandų į diena dirbti 
audyklose bei kasyklose.

kito bėga prie; atmatų dėžių 
jieškoti, ar neras kę valgd- 
mo.

Tūli praleidžia naktį 
New Yorke, kur yra dau-

Džiova, Įvairios epide
mijos, sifilis, beprotystė 
tūkstančiais teriojo kapita
listų tvarkos aukas, bet 
valdančioji klasė nepaisė, 
nes ir tuomet buvo darbi
ninkų daugiau, kaip išnau
dotojams reikėjo.

Dabar gi, sako buržuji- 
niai “progreso” glostytojai, 
nebėra tokių baisenybių; 
vis, mąt, pažanga, bet ko
kia! — Šimtai tūkstančių 
darbininkų-bedarbių gyve- 
.na sąšlavynuose, dumpuose, 
kovodami su Lxuxxwh^, 

kaip keturkojomis, 
dviko jomis. — 
miestų valdonai 
kad bedarbiai rankioja iš 
atmatų įvairius daiktu- 
kus ir parduodami gauna pasiekę progreso 
centą’kitą duonai. Tad joki pagerinimai jiems ne
liestų tėvai” tankiai par-'atėjo iš 
samdo net 
biznieriams; 
sargus, kad iš

benamiams nuo šalčio, o 
paryčiais po kelias mylias * 
klemšioja į Brooklyną, nes i 
čia atmatų dėžės dar ne | 
taip greitai ištuštinamos.' 

' Bando miegoti išeinamose 
vietose, po namų laiptais,J

ŠYPSENOS

Surinko B. E. S.

Redaktorius: —. Tamis- .. 
kur nei šuva nesutiktų nak-: ^os straipsnis yra taisyti- ; 
voti, bet ir iš ten policijos!nas> Supranti, tamista, ne- 
buožė veja' juos laukan Ikurias vietas reikia taiP 
arba tvarkos globėjas tem-• Pel'tais.yti, kad by:, durnius, 
pia į kalėjimą. ; ! jas galėtų suprasti. .. ...

j Rašėjas (ironiškai):—Nsų , 
o! kurios vietos yra tamistai 
nesuprantamos? ,

2

pia į kalėjimą.
O dirbančius N RA “gero

vė” vis, daugiau varo iš
žiurkėmis, i kambarių į skiepus, iš 20.-to- 

taip ir b° amžiaus atgal; į 17-18-tą-
Kyšininkai i ji- pat 1933 metų bur- 

pamatė, žuazijob ricieriai šaudo 
streikierius.

Kiek darbininkai
būklėje,

; geros keno valios; 
dumpų teises' viskas laimėta tik. per ko- 
šie pasistatė i vą. Bet kad tuos laimėji- 

sąšlavyno ! mus apginti šiais laikais bei 
bedarbiai neišneštų nieko, savo būseną pagerint, tai 
iš ko pats biznierius galėtų reikia juo labiau pasiryžu- 

sios, masiniai-organizuotos j 
kovos.

Valgytojas:—Ir iš ko gi 
šita sriuba pagaminta, bro
lau? Juk tai negali būti 

buvo vištienos sriuba?
Patarnautojas:— Matote, 

gerbiamasis, tai yra vištie
nos sriuba jos kūdikystėje: 
pagaminta iš vandens, ku- ~' 
riame kiaušiniai virė.

turėti pelno.
Rytais ir naktimis New 

Yorke bedarbiai viens už! J. C. K

Pruseika ir “0, Jėzau!”
• 1 v

Pruseika, tai vienas iš tų Į vertė praryti rastą 
žmonių, kurie klaidų nemo- 
ka daryti. Jis neklaidin- Sovietų Sąjungos, o ne tik 
gas, kaip ir popiežius. Po
piežius šiuos metus turi 
kaipo šventus metus, ; kad 
suvilti darbininkus tikin
čius dangaus turtais, o Pru
seika, taipgi neklaidingas 
ir nori darbininkus išgelbė
ti nuo Komunistų Partijos 
vedamų, kovų prieš kapita
listinę sistemą.

Paskutiniu laiku jis iš
pyškino trijų špaltų tiradą 
ir pripliaupė visokių nesą
monių apie mūsų spaudoje 
esamą savikritiką. Dar pir- 
miaus jis rašė, kaip d. Žal- 
pis Sovietų Sąjungoje liko
si pašalintas nuo pareigų, 
kurias jis neatliko kaip 
reikia.

Taip, pas mumis yra sa
vikritikos ir nė vienas drau^ 
gas nebijo atvirai pasakyti 
apie kito .arba prisipažinti 
apie savo padarytas klai
das, nes tik atvirai kalbant 
galima būti nuoširdžiu re
voliuciniam judėjimui ir 
tik statant organizaciją, 
augščiaus visko galima ją 
būdavoti.

^Pakritikuoti draugai ‘ č^a 
Amerikoje kaip ir Sovietų 
Sąjungoje nebėgą, iš prgani- 
zacijos, kaip Prūšeiką pabė
go^ iš' Komunistų Partijos, 
neužsideda savo įstaigėles, 
iš kūčios’ tik j. sau naudą 
semtis, kaip padarė Prusei
ka. Ar Pruseika,! tačiaųs, 
nėra kritikuojamas ir* ar 
darbininkai nemato, 

x Mato

Laike veikalo perstatymo 
jauna pora nuolat kalbasi, 

į Jis: Brangioji, ar tu kada 
j bandei klausytis veikalo 
Į akis užmerkus?

Balsas1 iš užpakalinių sė- 
j dynių: O ar tu kada bandei 
i klausytis perstatymo su už- 

apie į daryta burna?
parvežta Mizaros auksą iš

tą, bet ir daugiau tokių da
lykų. Esu tikras, kad dar
bininkai jo LDD. nariai yra 
rašę į jo lapą jr jam. pa
čiam, peikę jį uz vartojimą 
policijos jo prakalbose, kas 
įvyko Chicagoje ir kitur, 
taipgi bus * pašinių ir pa
smerkimų į už užpuolimą 
ALDLD. prakalbų. St. Lo
uise, jų išardymą ir sumu
šimą pirmininko, bet, ra
mūs būkime, tas netilps 
Pruseikos lape." Jo organi- 
zacijukės eiliniai nariai ne
gali nieko pasakyti prieš 
ponus. Kaipgi koks pa
prastas narys galėtų ką 
nors sakyti arba rašyti 
apie “mokyto” Pruseikos 
arba narių atliktus blogus 
darbus, kritikuoti jų pasi
elgimą bei “gabumus.” Ei
liniai nariai, Pruseikos aki
mis žiūrint, kaip ir To 
tuvi&ko leitenanto, viso 
bo yra. tik nemokšos 
klumpiai ir jiems todėl
galima kalbėti apie dukau- 
nų asabų, Prušeikų kaltes 
b Kas bijosi kritikos, 
Veikiausiai jaučiasi, kad jis; 
jau . tiek turėtų jos i 

- gaįitįp įgelti ne-1
galųtųj. r ^i^Io4|rdtUr' Pru- 
seikai duodama’ kritika jau 
būtų davimas vaistų miru
siam-gyvūnui ir todėl dar
bininkų spaudoje eina savi
kritika tarp narių ir darbi
ninkų, .kurie padaro vieną 
kitą klaidelę, bet jie dar
buojasi ir, patarti, jos 
daugiaus - nedarys,; ; Bet 
su kontr-revoliucionierium 
Pruseika prisiėjo kitaip; 
jis savikritikos nepakėlė ir 
išbėgo iš Komunistų Parti
jos; jis ir dabar savikriti
kos vengia tarp savo gru
pelės žmonių, todėl, kad jis 
joje prigertų. Jo menše- 
vistinis nugarkaulis neiš-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

Džekis ir Merė nusivedė 
' mažiuką Jonuką ant judžių. 
Patarnautojas, priimdamas 

i bilietus persergėjo juos, .. 
j kad užlaikytų- Jonuką ra- r 
miaiį nes kitaip: jie turės H 
apleisti'teatrą ir pinigai už 
įžangą bus jiems sugrąžinti.

Išsėdėjęs ramiai per pu- • 
isę veikalo,' Džekis atsikrei- • 
jpė į Merę ir tyliai tarė: Na, 
i kaip tau patinka “show”? ‘ I

—Nei velniam netinka— 
atsakė Merė. ' ;

—Gerai—tarė Džekis. — 
Įgnybk vaikui.

Kunigas sutinka seną pa- 
rapijoną, didelį girtuoklį:— 
Na, Jonai, aš džiaugiuosiu, 
kad sumanei pasitaisyti, tai 
puiku, kad atsiversi prie 
“dvasios šventos.”
Parapijonas (nustebęs):—

• • r

ir■Pruseika atliko 
kritikuoja, bet 
kritika nepasiredo. Jis rie
jasi su Butkum 
net Chicagoje !
tam*tikrų laiškų per eili
nius narius kri 
seikai, bet spaų 
rodė, todėl kad 
kauną ąsabą e: 
riams nežinoti.

Pruseiką jo

ir Strazdu, 
buvo rašyta

tika Prūsei- 
,doje nepasi- 
to prieš dū
diniams na-

nariai pri-

lie-
la-
ir 

ne-

Kunigas:—Taip, aš bu
vau linksmas tave matyti 
vakar ant pamaldų.

Parapijonas (lyg supras
damas) :—O-o, tai aš . ten

‘ į buvau vakar<.. . t 
tas' ------- -

žmona:—Žinai, vyreli, aš ° 
į manau išvažiuoti ant die- < 
: nos -kitos ■ aplankyti savo M 
: gimines.>.- ' ’ - '

Vyras:'—Gerai, ‘širdele, 
važiuok.

Žmona:—Bet ar tau ne
bus ilgu be manęs? ;

Vyras:—Gali būti rami, ' 
važiuok drąsiai.

Žmona:—Tai geriau aš 
nevažiuosiu. Y

•Policij antas, pamatęs apie' 
duris besitriūsantį girtą 
vyrą, sušunka:

—Ei, tu negali su tuo.du
rų atrakinti! Juk tai tavo 
cigaras! , *

Girtas vyras:—Ot po vel
niais! Matomai, raktą su
rūkiau.
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Antros Vakacijos pasinaikino Amerikos pro- 
hibicija, kuri gyvavo per 13 
metų.

k, 
} 

■J

Trečias Puslapis

įį

penderius, traktorių taisy
tojus ir kitokių rūšių ama
tininkus, daugiausia skver
bėsi žmonės, bedarbės pa
liesti ir daugelis pralindo' 
be amatų, kad tik pabėgti 
nuo bedarbės. Pralindo ir 
komunistinio judėjimo prie
šų. Važiavo darbininkų ne
toli penkias dešimts metų 
amžiaus, be amato. Žmonės, 
savo spėką palikę Ameri
koj, manė, atvažiavę į So
vietų Sąjungą, pataps bo- 

' sais ir amžį lengvai pa- 
i baigs. Nekreipė atydos, 
__ atvažiaVę turės prisi
dėti prie atstatymo šalies, 
reikės anglį iškasti, fabrikus 
^statyti, miestus budavoti, ūkį 
perorganizuoti. Atvažiavę, 

’ !, apsidairo, kad
darbas didelis, tenka susi- 

x. v x . .x durti ir su trūkumais; pa- Oktiabnaus gatve teko eit pro i , _ . , ~ . ., . . 'mate, kad Sovietu Sąjungoj
šoną, kada maldininkai pra- su astais .darbininkaiS 
dėjo eit is bažnyčios. Atsi-į gavais ieiti; jai rei.
™°{ęVaU !aA ? ™!ASe3.°: kia lavintų darbininkų su 

I geru amatu. Kurie buvo 
, pasidavę amatininkais, pa- 
i sirodo, kad tas amatas jiem 
. visai svetimas; reikia nuo
rusų

■° priekabių jieškoti ir, sųgrį- 
| žę į Ameriką, bando save 
pateisint. Turi surasti prie
žastį ir apkaltinti Sovietų' 
Sąjungą.

Komunistinio judėjimo O, antra, tai Grigaitis jau 
priešai bando šen ten pra- visiems aiškus, o apie Prū- 
lyst ir pasidaryt sau politi- seiką dar nekurie mano, 
nio kapitalo, bęt jie toki' kad jis- atstovauja “darbi- 
aiškūs, taip greit juos pa-; ninku reikalus.” 
stebi ir duris jiems už- ’

trisdešimts pirmais daro. Pamatę, kad nieko dūksta ir juodina visokiais 
kada organizavo nelaimės, nešdinas atgal, iš būdais, kaip tik įmanydami, 

mašinistus, tūlme- kur atvyko. Sugrįžę Ame- ■ nuo mažiausio lapo iki di- 
angliakasius, kar- rikon nepasigaili šmeižtų; džiausio laikraščio špaltos

Sovietų Sąjungoje
18 d. rugsėjo išvažiavau ■ milžiniškas. Kur tik nepa- 

iš Leninsk, Kuznetsk. 19-tą žvelgsi, stojas nauji namai, 
ryte pribuvau į Novosi- O namų vis didelis trūku- 
birsk. Nuėjęs užsiregistra- mas. 
vau, kaipo važiuojantis ant ■ augo iki trijų milionų gy-
vakacijų. Suteikė leidimą įiventojų. Du metai atgal, 
valgyklą ir kambarį nakvy-^kada teko būti Leningrade, 
nei. Pasisvečiavęs porą die-' ant krautuvių langų tiktai 
nų, apsipažinau maždaug su i dulkės stovėjo, o dabar jau i ,

Leningradas jau iš-

dalykais — miestas švarus, prekėmis langai užkrauti ir 
Gatvės medukais nusodin-į visa kas naujai statoma, 
tos, viduryje miesto didelis ' ugybės bažnyčių . liko 
puikus daržas augančių gė- tuščios. • Žmonės jas mažai 
lių. Visas naujai atstato-; belanko ir batiuška, likęs Pcidirbeję 
mas; namai, mūrai statoma be kostumerių, traukia dar- - 
puikūs, vėliausios mados. 
Statybos darbas eina visu 
smarkumu. Dirbtuvės ūžia 
dieną ir naktį, darbininkai 
pilni energijos. Taipgi įdo
mus teatras baigiamas sta
tyt; iš viršaus apskritas, kai 
.obuolys. Du metai atgal 
teko matyt Novosibirsk;

W dabar visai ne tas miestas.
20 d. išvažiavus iš Novo

sibirsk, važiuojant trauki
nių, vėl ūkės: kolchozai ir 
sovehozai. Vieni kulia ja
vus, kiti veža į elevatorius 
treti bulves kasa. Privažia- 

. vus Uralus—šaltiniai neiš
semiamo turto. Pasitaikė 
dienos laikas. Statomi gra
žūs miestai ir fabrikai.
v 23 d. pribuvau Maskvon. 
24 d. buvo darbininku atsil- 
sio diena. "Ryte pasigirdo 
dainavimas visose dalyse 
miesto. Subotnikai su mu
zika priešakyje' maršuoja. 
Užklausiau praeivio, kas 
čia per demonstracija. At- 
sakė, kad liuosnoriai ant 
savo atsilsio dienos eina 
dirbt prie subvės. Iš toliaus 
atvažiuoja pilni trokai 
liuosnorių; visi pilni ener- 

Maskvoj išbuvau 
Miestas 

Statybos 
milžiniškas.

gijos, 
septynias dienas, 
puikus, švarus, 
darbas eina
Namai, kur buvo maži, se-

*ni, dabar nugriaunami ir jų 
vietoj pastatomi ant astuo
nių ir dešimts augštų. Gat- 

* vės, kurios buvo siauros, 
dabar išplatintos. Atlan
kiau Kultūros Parką, ku
ris labai įdomus. Muziejus 
pilnas revoliucijos piešinių. 
Patartina kiekvienam, ku
ris pervažiuoja per Maskvą, 
atlankyti Kultūros Parką. 
Buvau “Priekalo” red. ir te
ko kalbėtis su d. Užkalpiu.. 
Barė lietuvius, kad nerašo 
į “Priekalą”. Draugas Už
kalnis yra pabėgęs iš Lie
tuvos buožių kalėjimo; jau- 
pas vyras, pilnas energijos, 
dirba po aštuoniolika valan

dų į dieną. Draugas Kapsu- 
Ttas smarkiai susirgęs. Bu
vau užėjęs į Lietuvių Kliu- 
bą. Draugas Daubaras ei- 

•na pareigas kliubo vedėjo;
dar gerai atrodo; seka Am
erikos darb. judėjimą, pasmer
kia Prūseika, Butkų ir kitus1 
sklokos rėmėjus, kaipo 
menševikus ir karjeristus. 
«raugai minėjo, kad jie 

ūkia svečių iš Lietuvos 
kalėjimo, kurių atvyksta 
virš dvidešimts. Pasisvečia
vęs Maskvoj, 3 d. spalio iš
važiavau į Leningradą.

' -+Kaip Maskvoj, taip Le
ningrade, statybos darbas

Ą;..
■V v

NMNM&a

bo jieškoti. 8 d. spalio, 25

Man buvo įdomu matyt, ar i _ 
daug jų susirenka. Viso ’ “ 
apie trys tuzinai, ir tai tik-'; 
tai seneliai. Į likusias tuš-1 
čias bažnyčias supila javus 
’r bulves, o kitas—stiebus 
nuima, perbūdavo j a ir pa-. 
daro^tinkamus namus kito- ■ 
kiįm įstaigom. 8 d. spalio 
įvažiavau iš Leningrado į 
Leninską, Kuznetsk. Oras 
’au vėsus; dar sniego kol 
kas nėra. s

Amerikiečių Važiavimas j 
Sovietų Sąjungą

Devynioliktais trisdešim
tais ir 
metais, 
grupes, 
kerius,

aiškint nėra reikalo; jūs, 
amerikiečiai, prisiklausot.

Ką lietuviai udarninkai 
(šturmininkai) kalba? A- 
kroniečiai, Jurgelionis ir 
Kasilevičius sako: “Mes jau 
daugiau kapitalistam 
tarn ausim.”

Daugelis draugų per 
laiškus klausia, kaip galima 
atvažiuoti į Sovietų Sąjun
gą ir ar galima gyventi. Aš 
nuo savęs draugam tiek pa
tarčiau : daugiau naudos 
padarysit darbininkų klasei 
ant vietos kovodami, tik 
ne žodžiais, bet darbais. 
Draugai, čia yra darbo iki 
valiai ir gyvent galima, bet 
kas bus, kada darbininkai, 
prasilavinę ir apsipažinę su 
savo klasės reikalais, pasi
traukia iš kovos lauko? 
Tas kaip tik darbininkų 
priešui ant naudos.

Draugai laiškuose klau
sia, kaip mano Sovietų Są
jungoj draugai, kas link 
Prūseikos. Man teko susi
durt su draugais Maskvoje 
ir Leningrade ir ant vietos, 
kurie ' politikoj senai daly
vauja ir veikimą Amerikos 
seka. Pas visus tokia min
tis: Prūseika ir “Naujienų” 

Į Grigaitis, tai vienas ir tas pats. 
Tiktai skirtumas ypatose; vie
nas didelis, o kitas mažas.

ne-

užpildytos melais. Visų 
gerklės rėkia prieš Sovie
tų Sąjungą. Priežastis svar
biausia tame. 'Sovietu Są
jungoj šiais metais derlius 
geras, anglies iškasama virš 
dviejų šimtų tūkstančių to
nų į dieną. Išdirbama auk
sas, platina,; švinas, varis, 
sidabras, plienas, spižas, au
tomobiliai, traktoriai, loko
motyvai, gatvekariai, gene- 
•ratoriai* elektrikiniai pečiai 
valgio virimui, elektrikiniai 
prosai, mašinistų įrankiai, 
oro lėktuvai, laivai, ūkio 
mašinos ir daugybė kitokių 
dalykų, kurių čia nėra su
minėta. Darbininkai, nors 
susidurdami su dideliais 
trūkumais, žengia smarkiai 
pirmyn. Tą visi kapitalis
tai matydami įpuolė į des
peraciją. Visokius būdus 
vartoja prieš Sovietų Są
jungą, baugina savo gyven
tojus, kad jie nepasektų S. 
S. S. R. darbininkus.

J. Irvin.

Honolulu, Hawaii. — At
sivėrė vulkanas Mokuaveo.

Prūseika ir “0, Jėzau!”

iš 2-ro pusi.)
sugedusį dalyką 

negalima—jį rei-

11-10-33

(Tasa 
taisomas; 
pataisyti 
kia mesti šalin. Taip ir su
p. Prūseika. Reikėjo mes
ti kaip supuvusį obuolį iš 
bačkos laukan, o ne jį tai
syti: .

Kontr - revoliucionierius 
Prūseika, sekdamas savikri
tiką mūsų dienraščiuose, 
kaip vienas, kitam draugai 
daro sveikas pastabas, su
rinka: “O, Jėzau!” Mano 
sau, kažin kas būtų, jei ma
no laikraštyje mane taip 
kas pakritikuotų. Ir kas 
būtų buvę, jei aš būčiau 
nepabėgęs nuo komunistų. 
Juk tai būtų prisiėję ir man 
priimti vieną kitą pastabą 
net ir nuo eilinių narių. Oh, 
tai būtų buvę labai blogai.

Telefonas: Stagg 2-9105

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniškai Tyrų ir 

moterų ligai kraujo ir odoi 
Padarau ištyrimui kraujo ir 'šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 102 

New Tork, N. T.
Valaudoi Priėmimo i 

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

Sekmadieniai! nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2189

186

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

XBuvusio aiistontų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytiei-šlapinlmosi 
organų. Beskausmis gydymai 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

Xpiv Pasitarimai ir t $«>OO 
'IIHI egxaminavimas
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Sovietu Sąjungos priešai 
iVi m

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.X P. Milter.

• LMf l

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

<»
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BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

mokintis; pradeda

STEPHEN BREDES.JR.
Lietuvis Advokatas

M

Redakcijos Pastaba: Drg. 
J. Irvin yra buvęs Ameri
kietis. Sovietų Sąjungoj 
gyvena apie porą1 metų ir Dabar gi aš ponas—manęs 
dirba, kaipo mašinistas.'niekas nepakritikuos. 
Amerikoje gyvendamas, jis 
čia dalyvavo lietuvių dar
bininkų judėjime. Sovietų 
Sąjungoj būdamas d. Irvin 
gauna mūsų spaudą ir seka 
mūsų judėjimą.

Salt Lake City, Utah. — 
Gruodžio 5 d. vakare Utah 
valstijos konvencija užgyrė 
atšaukimą prohibicijos. Tai 
buvo 36-ta valstija ta
tai padaryti. Su tuomi ir

Nespjaudyk, pone, ant 
savikritikos. Darbininkų 
judėjimas daug vertesnis ir 
aiškesnis, kada savikritika 
naudojama. Ne taip, kaip 
tavo laikais, kada jos nebu
vo, pas tave nėra kritikos, 
bet tavo veikimas negalima 
ištaisyti kaip jūras negali
ma perpilti į kitą vietą. Šau
kis sau prieš Jėzaus, tai ir 
viskas.

Telephone Stagg 2-7057

* Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

TURKIŠKO TABAKO '
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I&balzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krik^ynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

yra

Ant tam tikrų kalnų Artimuose Rytuose yra 
apribotas žemes ruožtais — turkiškai vadi
namas “Yacca”. Ten auginamas tabakas 
kainuoja net iki $1.00 svarui. Jis yra 
rūpestingai išnagrinėjamas, lapas po lapo. 
Dažnai žmogui ima ištisą kad išrankio
jus du svaru to puikaus tabako. Lucky 
Strike yra pasaulio didžiausia puikaus 
turkiško tabako naudotojas. Kadangi tię 
gležni, delikatni turkiški lapai yra tinka
mai sumaišomi su parinktiniu tabaku iš 
mūsų pačių Pietų, krašto — kad padaryti 
jūsų Lucky Strike cigaretą pilnai prikimštą 
— apvalų ir kietą 
štai kodėl Luckies turi geresni, Švelnesnį 
skonį.

laisvą nuo liuosą galų.

VISUOMET, puihtausis tabaKas

Visuomet puikiausi* apdirbimas

Visuomet Luckiės patent,-nar
“ith toasted ”

DĖL GERKLĖS APSAUGOS —DĖL GERESNIO SKONIO

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už Šio mokslo 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
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą* geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą. ,

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cėntų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

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

“PRIEKALAS” x

Galima taip pat išsirašyti per 
“Laisvę”



Iš

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės
darbais ir Jei esate “Laisves

Skaitytojas

K.

. Eilinių Tarybų

Rumford, Me

J. M.

HARTFORD, CONN.

PRANEŠIMAI Iš Wj !

TYra labai 
visi ir at-

Komisja.
(289-290)

OftiltėtaS.
(289-290)

Lukaitis.
(289-290)

daly- 
labai 
kvie- 
įsto-

Sekr. V. A. Norkus.
(290-291)

Drauges, malonėkite visos ateit’ 
atsivežt naiijų narių.

Org. K. Stelmokienė.
(289-290);

B0IGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partija rengia šoklus 

i Šeštadienio vakare, 9-tą dieną gruo- 
i Lietuvių Svetainėje

I

Ketvirtas Puslapis
InililB*/

Penktad., Gruodžio 8, 1933

Iš Kietyjy Angliy 
Srities

Bet girdėjau, kad tie 6 sakė, 
jog kitą mitingą bus “double” 
ir susitvers gera grupė jaunuo
lių ir dirbs, kad Rumford-Mexi
co jaunuoliai nepasiliktų nuo 
kitų miestų.

A. Philosopher.Mainos buvo pastaruoju lai 
ku šiek-tiek daugiau 
dirbti. Vienas-kitas 
darbus gavo. Bet 
Vėl nekurios mainos 
dirbę neapribuotam 
Kaip prieš mėlynos vištos atlė-! 
kimą veik vienas trečiadalis 
mainierių. kietose anglyse tedir-1 
bo, tai tiek-pat dirba ir dabar.; 
Didžiuma mainų jau trys me-' 
tai, kaip nedirba. Bedarbiai į 
mainieriai su savo šeimynom 
labai suvargo; kiti jau neturi, Darbininkų Veikimas ir 
nė ką valgyti, apsirengti ir iš! 
pastogės laukan varomi. Dau
geliui prisieina pusbadžiai iš; 
mizernos pašalpos gyventi. Mai
stas pabrango. Pašalpinius milA 
tus valdžia atėmė. NekurieJ 
anglį iš viršaus kasa, kankinasi 
vargdieniai primityvišku ran
kų darbu, kamuojasi ilgas va
landas, kad kokį centą pagauti, i 

Dirbantieji taip pat skun
džiasi negalinti dienos mokesnį' 
uždirbti, 
kenčiamos.
—žiaurūs, tuojaus tau 
“Nenori, nedirbk! Yra 
čių darbo.”

bedarbiai mainieriai 
sirengę maršuoti ant 
čių mainų ir sustabdyti jas, rei- i 
kalaujant su trumpy t darbo va
landas dirbantiems ir atidaryti 
nedirbamas mainas, 
narių komitetai organizuojasi

pradėję 
bedarbis 
neilgam.;

sustojo i 
laikui. . .

Nuo Red.—Jūs, kai jaunuolė, 
rašote gerai. Rašinėkite mūsų 
laikraščiams dažniau, tai prasi
lavinsite dar geriau.

Bridgeport© (Conn.) 
Kalendorius

Komisija turėjo susirinkimą 
ir padarė apyskaitų. Tas 
rodė, kad pelno padaryta 57 < 
dol. Komisija padalino pelną 
sekamai; “Laisvei” bila- už' 
darbus išmokėta 20 dol., kelio
nės lėšų Aido Choro merginų 
sekstetui 10 dol. Paskiaus dar 
lieka 27 dol.

Ta dalis paskirtą šokamai: 
“Laisvei” 10 dol. “Vilniai”— 
10 dol. “Daily Workeriui”—$7.

Komisija taria visiems atsi
lankiusiems ačiū. Mūsų spau
da yra1 labai reikalinga^ daiy- 

darbininkams klasių kovo-kas 
j e.

Spaudos Komisija,
B. Mulevanka-.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopa rengia prakalbas 

del daktafo j. J. KaŠkiadČiaus iš 
Newark, N. J. Šios prakalbos turės 
didelę svarbą/ nes bus aiškinama 
sveikatos klausimai. Vyrams bus 
aiškinama sveikatos dalykai šešta
dienį, 16 d. gruodžio, moterims sek
madienį, 17 d. gruodžio. Viskas at
sibus Bunyon Bld., 1B21 North Main 
St., " " ' 'pradžia 7-tą vai. vakare.

i Kviečia Komitetas.
(294-295)

DETROIT, MICH.
T4)A Karolio Požėlos metinis su- 

sirihkiihas įvyks pirmadienį, 11 d. 
gruodžio, 7:30 val.į vakare, Draugijų 
svetainėje, 3600 Verhor Highway. 
Visi 
ties 
Bus

rengimai
Gruodžio 9, subatoj.—Vaka- 

■ rienė ir šokiai; rengia A. Liet- 
Darb. Lit. D. ir LDSA vietinės 
kuopos. Atsibus Naugatuck 
Garden’s Club House, Devon, 
Conn. Bilietas 50c. Skanūs 
“turkės” valgiai; lietuviška 
muzika šokiams.

Worcester, Mass.
Worcester™ Lietuvių Prieš- 

fasistinio Komiteto Susimnki- 
mo i?' Veikimo

Gruodžio 10 — nedėlioj.—
Darbo sąlygos nepa-! “Moving pikčiai.” Sovietų fil - 

Bosai nesukalbami ma, “End of St. Petersburg.” 
atrėžia: Bus rodomas 2 vai. dieną, 706 
laukiau- Hallett St., 8 vai., 320 Spruce 

I St. Bilietas 20c. Rengiama 
yra pa- i Darbininkų Centro naudai, 

dirbau-1 ---------
Gruodžio 11, panedčlį. — 

Masinis susirinkimas. Kalbės 
I. Amter, nacionalis Bedar- 

i sekretorius. Bus 
Columbus School svetainėj, 

po įvairius miestus ir grupuo- Washington ir. Commer- 
jasi po visą 9-tą distriktą; cjaj sts., 8-tą vai. vakare. 
UMWA unijoj. ' Bridgeport© socialistas majo-

Gruo.džio 3 Girardville, atsi- į ras užkviestas dalyvauti šia- 
buvo mainierių prakalbos. Pil- me susirinkime. Bilietas 10c. 
na Opera-House svetainė bedar- j 
bių ir dirbančiųjų mainierių 
klausėsi kalbėtojų. Sutiko su 
eilinių narių kalbėtojų išvado
mis, kad negalima nieko gero 
tikėtis iš dabartinių $MWA 

 

distrikto viršininkų, reikja pa

 

tiems organizuotis į plačių ko
mitetų vadovybę, kad

Gruodžio 16, subatoj. — 
Prakalbos apie Sovietų Sąjun
gą. Kalba M. Page, kores
pondentė darbininkiškų laik
raščių, gyvenusi ilgą laiką So
vietų Sąjungoj. Bus St. Ge
orge Hall, 386 Stratford Ave.,

treikus g vai. vakare. Rengia Friends 
vadovauti ir patiektas reikalą- of Soviet Union, 

vimus laimėti. Prakalbos yra w ---------
rengiamos įvairiuose mies-1 i 
tuose, distrikto 9-to apygardoj. Į kalbos lietuvių kalboj 
Lietuviai mainieriai yra kvie
čiami ir raginami į tas prakal
bas atsilankyti ir liuosnoriai ap
siimti į komitetus, kad savo ir 
savo šeimynos būvį pagerinus.

K. Arminas.

Gruodžio 23, subatoj.—Pra- 
j apie 

Sovietų Sąjungą. Kalbės drg. 
J. P. Milleris, • nesenai sugrį
žęs iš SSSR. Bus L. J. Vyrų 
svetainėj, 407 Lafayette St 
Be to, bus ir vietinių kalbėto
jų iš delegatų į J. V. prieška
rinį kongresą. Taipgi bus ir 
muzikalė programa. Įžanga 
dovanai. Rengia Liet. Darb. 
Organizacijos. >

Patartina draugams ^kaity- 
; tojams išsikirpti šį kalend’orių, 
■ tai neužmiršite šių svarbių pa- 
I rengimų.

Lapkričio 26 d. čia kalbėjo 
drg. Johnnie Orman, jaunuolis, 
kuris dabar važinėja organizuo
damas jaunuolius.

Svetainė buvo pilna žmonių 
tik sarmata sakyti, kad mažai 
buvo jaunuolių, o čia prakalbos 
buvo surengtos del jų naudos.

Aš tikiu, kad čia tėvams rei-1 
kia biskį “velnių” duoti; kad 
savo vaikus nepratina prie 
darbininkiško veikimo.

Drg. Orman prakalba buvo parengtas lapkričio 30 d. Ga- 
labai gera ir patiko žmonėm.

Apie 12 jaunuolių pasiliko gerai pavyko.
tverti grupę. ■ su spaudos simpatikų prisiritl-

Pirmas mitingas buvo lai- ■ ko gana geras būrelis. Tai rei- 
kytas ir tik 6 iš tų 12- pasi-lškia, kad jie įvertino darbirtin- 
rodė. kų spaudos vertę.

Spaudos Parengimo Pasekmes
Spaudos naudai balius blivo

lima pasakyti, kad parengimas
Draugų ir mū-

Draugo J. P. Millerio Prakalbų Maršrutas.
--------- J
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- 

I keičiant dieną ir programą, 
i kainuos daug pigiau. Pasisam- 
I dę svetaines ir susitvarkę pro
gramas, tuojau duokite “Lais
vės” administracijai užsaky
mus daryti plakatus.

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

A. A. Lideikiene.
? ALDLD 2 Apškr. ŠOkr.

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

18
” 19
” 20
” 21

Draugai,
svetainėmis ir tuojau duokite 
spausdint plakatus. Patarti
na, kad prie prakalbų duotu
mėt kiek nors ir dailės pro-

Labai mažai matosi apie šį 
komitetą spaudoj, kuris tiek 
daug svarbių darbų nudirba1 
darbininkų judėjimui, heą drau
gai bei draugės, kurie rašinėja, 
perdaug užkrauti 
susirinkimais.

Aš čia trumpai 
lapkričio mėnesio 
svarbesnius įvykius

Priešfašistinis 
eidamas į stubas, surinko $15 
aukų del '‘Daily Workerio.” 
Pasiųsta protesto kablegrama į 
Berlyną prieš žudymą tenai ne
kaltų žmonių ir reikalauta, kad 
būtų tuojaus’visi įkalinti ir tei
siami draugai, Torgler, Popov,. 
Tanev ir Dimitrov, paliuosuo- 
ti.

paduodu iš 
susirinkimo 
ir tariinils. 
Komitetas,

Nutarta pasiųsti protestas 
Alabamos teismui, kuęis yra 
pasirengęs sudeginti nekal
tus dafbinihkų vaikus elektros 
kėdėj. Nutarta surengti pra
kalbas 24 d. gruodžio, paminė
jimui keturių sušaudytų komu
nistų Lietuvoj. Kalbėtojas bus 
dtg. Bimba, (Prakalbos įvyks! 
29 Endičott St., 4-tą vai. po 
pietų.) , \i

Nutarta surengti kaimietiš
ka silkių vahftftehę 16 d. gruo
džio, 6-tą vai. vakare (subato
je), įžaiigU 215c. ir muzi
kai© pfbgbKina. Sis parengi
mas, kad. sukėlus del tų 
kabi ©gramų ir telegfainų. To
dėl Viši, paretinkite šį komitetą 
tarne sv&fbiaftie ttidftiėttte. Pasi- 
rodykit WorcesteriO ir apielin- 
kės lietuviai, kad jūs pritariat 
mūsų protestui prieš darbinih- 
kų klasės, būdėliūs.

Aplaikyta ir 'ptiihita blan
kus iiūo Atidėti. ‘Įdėt. 0i?g. Prieš- 
fašišt. Šiirividhijiftio (centro) 
Tinkitnui aukų Lietuvos Kbmu* 
nistų Partijai iti nukentėjusiom 
darbininkam nūo fašištlhiiį 
budelių Vokietijoj. Blankas 
draugai išsidalino tuoj. Sekan
tis SUs. įvyks d. griiddžiO,! 
vakare, toj pat vidtoj. Viši; 
draugijų dtstOVai būkite. j

. ' L M. L/itkas. ’

nariai privalo būt sUsirinkirrie, 
bus rinkimas naujos valdybos, 
ir daugiau svarbių reikalų.

Rlašt. Gonaitis.
(290-291)

GLEVELAHD, OHIO
ALDLD 22 kuopos mėnesinis su- 

dirinkimąs įvyks utarnihke, 1Ž die
hą gžuodžk>, Lietuvių dafbinirikų 
ŠVetainėj, 920 E. 79th St. Malonė
kite visi atsilankyti į Šį susirinki
mą, nes turime labai daug neužbaig
tų reikalų. Taipgi ir nauja kuopos 
valdyba bus feąikama 1934 m.

Fin. Sekr. J. Raulinaltis.
(290-291)

■ ■ —■ m. i ii «hm«« miw

GREAT-NECK, N. Y.
TDĄ 48 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 11 d. 
gruodžio, draugės Kunigienės kam
bariuose, 11 Browns Lane, 8 vai. va
kare. Visi nariai turi būtinai 
vaut, nes šis Susirinkimas bus 
Svarbus. Tapgi ir nauji nariai 
člariii ateit į šią ofgariizaciją 
ti.

Org. F.
(290-291)

PHILADELPHIA,’ PA.
Tarptautihis Darb. Ap. rengia la- 

bai svarbų parengifną pamiftėjjmui 
Kantono Komunos, su gana 'gera 
programa. Įvyks, 12 d. gruodžio, 
Gerrick HąU, 507 So. 8th Str., 8 va). 
vakare. Bus suloštas veikalas “Kan-
tono Kumūna/Vij Grieš chiiių mužiką, 
ir bus chinų kumštynės (nepanašios 
ąmėrikpniŠkpms), taipgi ; būs “Rau
donas Šokis” ir kalbės tarptautiniai 
pagarsėjęs kalbėtojas. Įžanga be
darbiams veliii, difbahtiem 25c.

Kviečia Rengimo Komisija.
•;'( 290-294)

WORCESTER, MASS.
DArbiriinkų į Centrą “t^prker’š 

Cėnter) atidarymas įvyks 10., d. 
gruodžio, 6 vai. vakarę; 3 Harrisoh 

\St. Datbihinkiškas judėjimas auga, 
ekoribmifiis križįs vis dįdSja. Ko
munistų Partija permatb jog būtinai 
reikalinga tur^. yeta, kur darbinin
kai galėtų sueit/- ir apkhlbąt savo 
reikalus. Kviečįąpie 'visus dąrbįnin- 
kus-kes dalyvauti atidarjhne. Būs 
gera programa i? bus užkandžių.

• Kdftiunistų Partija.
(290-291)

DETROl*!*, Woh.:. '■
APLA 47 ktiop^s mėnėsįnis if mė- 

•'tifiis Sušitinkimaš bus i0 dieną gruo
džio, 3600 WėBt Vemon Hy., ir 25th 
gatvės, 2 VU1. popiety. Visi nariai 
ir narės atsilankykite, nęs bus ren
kama kuopos valdyba 1934 m. Taip
gi atsiveskite ir naujų aplikantų, ir. 
sykiū įfesišidbgkitę nėiižvilkint savo 
pąrilhių dudklitį.

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 ;kp. sūsirinldmas įvyks 10 die- 
iią giruodŽo, 2 vah po pietų, pas- 
drttUgą & Kubilių, 2126 DUrRan 
Ave( Visi nariai būkite, :nes bus rin
kimai valdybos ateinaiitiėms 
tams.

._________ .___ __ T___4ėš±- į
ATYDAI SIETYNO CHORO,
aktoriams

Draugai ir draugės operetės alttb- 
riaų 10 dj grUodžio,- nedėlioj, 
vai. po pįetų, įvyks pirmos prakti
kos operetes ‘hnlcvižcija/’ Jurgio Sa
lėje, 180 York Avė. Newarif^ 
N. Ji Patėmiję Šį pranėšimą būti
nai ląiku, pribūkite ir kitiems Ib^ė-,, 
jdms pfanėskite, nes neturiu antra
šų vlšų UktOflQ;

‘Komisijos rast. G. Jamison. ,

EASfON, f A.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gfubdžio, Eastoh Baking Čb. 
svėtainęjė, 36 North 7th St., 3 vai. 
Visi dalyvaukite ^iaiųe susirinklft|ė, 
nes bus renkama kp. yaldyba dtėi- 
hhritiėms metattiš. *Tait>gi yra ir ki
tų svarbių rėikalų. dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių.

Sekretorė. ;
(290-291)

WORCESTER, MASS.
TDA 12 kuopos susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžo, 10:30 vai. ryte, 29 
Endicott’ St. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite iSiku šiame svarbiam su-

Fin. fifekr,»D, LnlĮkienė.
291)

WILKES BARRE, P A.
ALDLP 43 kuopos susirinkimas 

įvyks 10--tą <jl. gruodžio, 10 vai. ryte, 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
Street. Visi nariai dalyvaukite, nes 
bus rinkimas naujos vąldybos ir bus 

svarbių reikalų aptarti.
Sekretorius 

(289-290)
4 . , i

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas, 

įvyks sekmadienį, 10 d. gruodžio, 2 
vai. po' pietų, Lietuvių Kliube, 339 
E. 4th St. braugai malonėkite visi 
ateiti, nes turime daug naujų viso
kių svarbių reikalų, kurie reikės , ap
tarti. Ateikite ir naujų narių atsi
veskite.

Sfekr. P. Kašarauskas.
(289-290)

ELIZABETH, N. J.
' > ’i ”

Bangos Choras rengia pasilinksmi
nimo ; yakatą su žaisjais, \ nedėlioję,?, 
gruodžo (Dec.) 10 <t, LDP Kliube, 
408 Court St., 8 vai. vąkąre. Įžan-į 
ga 17c. Kviečia visus ir visas atsi

lankyti į šį Bangos parengimą ir pa
remti savo atsilankymu Bangos 
Chorą.

Rengėjai.
(289-290)

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

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

Sekr. A.

kitų

NEWARK, N. J.
LDSA 10 kuopos susirinkimas 

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

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choro parengimas įvyks 

nedėlioję, gruodžio 10 d., 376 Broad- 
Why. Prasidės 7:30 vai. vakare; 
Įranga tik 40c, bus ir gera vaka
rienė.. Dalyvaukite visi. Taipgi tą 
pačią dieną bus jaunuolių konferenci
ja, delegatams rengiama pietus, ga
lės dalyvauti ir ne delegatai sykiu.

Kom.
(289-290)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4 kuopos susirinkimas 

įvyks 10 dieną gruodžio, 12 vai. die
ną, Sweet’s Hall Rohm 4, Visi nat
riai pribūkite laiku, nes bus renka
me nauja kuopos valdyba.'

Sekr. S. Kuzmickas.
(289-290)

NEWARK, NEW JERSEY 
; LKF rengia didelę’ “Tda Party, 
kuri įvyks subatoje, 9 dieną gruo
džio, 6:30 vai. vakare, Daukšo sve
tainėje, 104 Wallace St. Įžanga tik 
50c už kurią gausite gardaus Val
gio ir gausite gert, Prašome drau
gus | ir drauges Skaitlingai atsilan
kyti ir paremti darbininkišką paren
gimą.

HARTFORD, CONN.
Bėndfa Dftfbiftihkų Orgaiiizacijų 

rengimo komisiją rehgla balių, 9 
dieną gruodžio, Laisvės Choro sve
tainėje, 57’Park St., 7:30 vai. vakare. 
Visi lietuviai darbininkai atsilanky
kite į šį parengimą ir paremkite dar
bininkiškas organizacijas, šokiams 
grieš gera orkestrą. Komitetas.

(289-290)

CLEVELAND, OHIO.
teaugai ir draugės, nesivėluokite 

ant teatro “Baudžiauninkai”, nes jis 
įvyks laiku—4-tą vai. po pietų, 10-tą 
d. gruodžio. Vėikaląs yra keturių 
aktą įr nėtioritn ilgai užtraukti. Ne- 
tižmirškite laiką ir vietą, Lietuvių 
svetainėje, Superior Ave.

kurie turite tikiatų, malonėkite 
sUgrąžititi juos 10-tą dieną, kad ne
būtų iiešušiprątimų vėliaus.

Komisija.
(289*290)

ry
Sekr. J. Norkup.

- (290^291)

tAWtfENCEJMASS.
Kalbės daktaras P. Malinger, 10 

d. gfuddžib, 7iŠ0 vai. vakare, italų 
svetainėj. Daktaras tik ką sugrįžęs 
iŠ ftovl&ų. Sąjungos, tai daug tiau- 
> 'Bus ir kitų gerų kab
•b&bjų apart daktaro,.

b. K.
v (#90‘Ž9i)

M; i SBBiaęuenio vanare, v-tą aieną grwo- CHKSTBft, PA. | dJlo> iĮjgįj m„ Lietuvių svstainsje,
iškalbos’ įVyką #-tą diėtl^ grUp- 315 Člihtob Bt, pradžia 8 vai. vaka- 

Lietuvį^ Rlįūhe, . •$$!•, $«8t 4th re. «
St;/ 7 'VŪĮ. 'Vakttfė. Prakalbbą rėh- Kviečiame visus daiyvaut ir pa- 
gUiiiOs < d^l dtiaū^o. Millbrio. v J temti KomUhistų Partiją. Bus gerų

UŽkapd^U if ;^us gpritųų. , Šokiams 
griež gera muzika. IŽahga ypataj 
20 ėėntų. Rengėjai.
h I - • >(288-290)

.. -------- ---------------- "n
dėl draugo Milerio. ■ 

Dfdh&ai 'if draugės malūrtėklte/būt 
JiiiM , ; • ;.. , ,; . ;; i "

Komisiją. ' 
\ v \ . v (290*291)

. Baltimore, Maryland
KVtffblbs ’jh'akatbbš 'įvyks. ^ ’diietią

J. P. Mlllėf, bėšėhąi sugrįžęs 
iš Sovietu Sąjungos. Kviečiame vi 
štiš WttlUlhkMi '§išį|artkyt, 'nes bus 
labai ėviafbios jjfakalbbs.

(289-290)
i.t' i.-.1. I,-■„.» t,i .„.t,....... ■

ir • kp.;
rengta 10 diėbą
gruodžio (Dec), 7 vai. vak.,Drau
gijų svetainėje, 25th i ir V&tftdr 
Highway. Draugai ir draugės nepra
leiskite šios progos, nes bus labai 
gerų silkių ir kitokių valgių, bus ir 
šiokiame gėros muzikos. Įžanga la
ba maža: ant vakarienės 15 centų, 
šokiams 10 centų. Kviečiame vklih 
praleisti smagų laiką ant šios va
karienės *ir. pdtąmtil draugijas. t

BALTlMORE.MD.
Vlėtittė Lt)SĄ 28 kp., gruodžio 9 

d., 726 W. Baltimore St., rengia di
delį bafearą. Pradžią 8 vai. vak. Mu
zika visiem pagal škoiij bus pri
taikytą. Todėl, Visus baltimoriečius 
Phišonte ąMhUĮįt^ii į šį patėhgimą, 
bhtys persitikrinkite, kad viskas ten 
O. K. Kviečia Komisijai.

\ (288-290)

HARWORD, CdNN.
Behdras Komitetas t>arbihnkiškų 

Organizacijų rengia didelį balių, ku
ris įvyks subatoj, 9 diehą gruodžio, 
Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St. ' Visi Hartfordo ir apielinkės 
lietuviai draugai-gės • riepamlrškite 
atsilankyt ant šio didelio ir gražaus 
parengimo. . Hartfordo lietuviai ge- 
'fal f'kAd ‘Mė’s visados pftWhglam 
gerus vakarus, ir manom, kad atsi- 
iąhkiuąleji 'būsite pilnai užganėdinti.

Kviečia Komisija.
(288-290)

<t>

d>

<!>

<♦>

<t>
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

I ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pęištatyti jums j namus šių metų, vė 

liausi© 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, NOISELĖgg $69.50

Remie Scout Model $39.50 ’
v • '»•

• • ** ’ P v * •

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jįęjnš moderniS- 
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.

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

■LAISVES" KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — :”!?...-()). Jie yra ne 
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo 
15cėntų. 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 kišeniųje. 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. 
Parakė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25 
centai. Dabar 10 centų. <

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS. šios brošiūros 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c. .

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip vyrui, taip ir 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų. Kairta buvo 10 
centų. 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. 
Paraše Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
ant pusėn iki 5 centų.

MINTIS KOVOTOJŲ Už LAISVĘ. Parašė A. Bimba. Istorija 
<N. Saėco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra# 
‘daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų.
Dąbar tik 10 centų.

KbMUNĮZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la: 
vinimpši. mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. BrošįŪra turi 
80 puslapių. Kaina tik 5 centai.

KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasiekėjų priešdarbininkiškus žygius. . Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 rentų.

REVOLIUCIJO'S PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų 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. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yrą 41 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapi^. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kąfi* 
kiančius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmes jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
$1.00 Dabar pardūbdaine už 50 centų.

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų -Rašykite:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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LOS ANGELES, GAL niais, tik vien Los Angeles 
apskrityje yra pusė miliono be
darbių, kuriems duodama mi- 
zerna pašalpa. •() tie, kur 
delei vienokių ar kitokių prie
žasčių neduoda pašalpos, tai ne- 
priskaitoma j tą skaitlinę. O 
kas su tais, kurie dirba? Dau
guma dirbtuvių dirba tik 2-3 
d. į savaitę ir per tą laiką 
neuždirba nei dešimts dolerių. 
Tai kokis tų gyvenimas? Ir ve, 
sudėjus į daiktą (su maža iš
imčių), tai kaip bedarbiai, taip 
ir vadinami dirbantieji ne gy- 
gyvena, bet skursta. Ir skurs-

Japonija Finansuos 
Karą prieš Sovietus

Havaiia, Kuba. Arriepp 
I t I, .

konų valdomos . elektros 
kompanijos darbininkai ren
giasi eiti į streiką. “LAISVES GEORGE KAMINSKAS

SHANGHAI. — Praneša
ma, kad Japonijos imperia
listinė valdžia siūlo Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžiai 
finansinę paramą jos karui 
prieš Sovietus Centralinėj 
Chinijoj. Iki šiol tą karą 
daugiausia finansavo Jung
tinių Valstijų imperialistai.

Tuoj aus gaukite
Slę knygtĮ:

PATARIMAI VYRAMS
APJB f

LYTIES DALYKUS
■ D-ro W. J. ROBINSONO. .

BAZARAS BUS TRIS, 
DIĘNAS

Gruodžio-Deeember,

152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

Prakalbos ir Darbai
Mums gyvenant už plačiųjų 

ir aųgštųjų kalnų, labai retai 
kada-, pasitaiko išgirsti geresnį

< kalbėtoją iš lietuvių. Kurie lan
kosi tarptautiniuose parengi
muose, tai tie taukiaus išgirsta. 
Bet deja, kad liet, darbininkai 
mažai lanko tarptautinius. Dar 
laimė, kad dr-gė Karosienė iš 
Oaklando, Calif, nors sykį per 
du metus mus aplanko su pra
kalboms. Šį sykį mes ją buvo
me parsikvietę 19 d. lapkričio, *a — badauja del to, kad per- 
kur ji pasakė gerą prakalbą daug visokių produktų yra pri- 
apie Sovietų Sąjungą, nes me-,'daryta, kurie krautuvėse ma
tai atgal, ji buvo nuvykus j . gazinuose pūsta—rūdija, o mi- 
darbininkų Valdomą šalį ir (lion^l žmoįnių kenčia nedateklių. 
buvo 4 mėnesius. ” • Na, tai ką,‘darbininke, ar da il-

Tad, ką ji patyrė ir matė, i fe'iaus lauksi, kad kas nors atneš 
tai mums ir pasakė, aiškiais I gerbūvį ? Tai yra apsigavimas 
faktais išdėstydama, kaip dar- ' tikėti tiems prižadams.
bininkųĮ valdomoj šalyj viskas i Kuomet mes patys susiorga- 
kyla, kuorųet kapitalistinėse ša

lyse puola.
Daug gaįihia būtų pasakyti 

iš draugės jKarosienės prakal
bos, bet juk nesuminėsi tą, ką 
jį kalbėjo pėr keturias valau- ’ ■---- ■---------- -—-----
das. žmonių buvo susirinkę „p •. ui.” n j v
arti šimto, tai, sulig mūsų ko- ‘ HhilOjaUS ValStlJOS Bedarbiu 
lonijos, gerai. Visi atydžiai| Konvencija 

p klausėsi, o užbaigus kalbėti'  
’ davė rimtus klausimus, į ku

riuos kalbėtoja tinkamai atsa
kinėjo.

Kuomet mes patys susiorga-
■ nizuosime ir kovosime po ko-
■ monistine vėliava, tik tada mes
| turėsime gerbūvį, kokio mes no

rime turėti. •
Koresp. Al. P.

SPRINGFIELD, 
Valstijos bedarbių

m. — 
tarybos 

Buvo ir programa iš dainų, komitetas išleido šaukimą 
Iš pradžių, L.D. Choras, po va- j bedarbių konvencijos, kuri 
dovyste Olive Rufiutės, sūdai- įvyks Decatur mieste gruo- 
navo Internacionalą ir kitas^--Q Visos darbinin-
d\i daib. dainas. Di-gė A. e-. 0itganįzacij0S kviečiamos 
sūnui Leonui, sudainavo dvi1 prisiųsti delegatus.
daineles $olo. Pirm. M. Pūkis,-------------- -------
paaiškino apie laikraščių “Lai- n .. . . n v i. .
svės” ir “Vilnies” vajų ir ra- Reikalauja i rasallIllHlO 
gino užsirašyti darbininkiškus *GubernatoriailS Ritchie 
dienraščius. Taipgi priminė ir ______
apie ALDLD vajų ir ragino pa- ~ _
sipirkti knygų, kur knygiai; d. * ^A P O L IJS Md. — 
J. Stočkus ir Julė Rufienė, par- BaltVcidžlU ! ir juodveidziu' 
davinėjo. darbininkų delegacija atvy

davo renkamos ir aukos pa-i ko'į valstijos’seimelį ir pa
dengimui lėšų. Surinkta $8.47. reįkalavo, kad būtų nubaus- 
Viiiems aukotojams ačid.’r linčininkai* ir ’kad būtu

Tai sios prakalbos, pavyko į . - t .r gerai, kurias surengė šios kuo- apkaltintas' gubernatorius
poš: ALDLD 145, L.L.N. Kliu- Ritchie už neapsaugojimą 
baš, LDSA 66 ir LDS 35-tą. | negro Armwoodo. • : 

_ I
Kuomet buržuaziniai laikraš

čiai ir per radio bubnija, kad ! 
darbai dauginasi ir “gerlaikis j 

' tik už kampo” (tik nesuranda 
kampo), tai Los Angelės mies
te šiuomi laiku mažiaus dar
bų yra, negu praeitais metais, 

jeigu palyginti, kad šiemet 
viskas brangiaus, negu praei
tais metais, tai aišku, kad šie-' 
met ir daug prasčiaus, negu 
pernai. Pačios valdžios davi-

Streikuoja 160 Mainierių
TAYLORVILLE, Ill. — 

Bedarbiai mainieriai, kurie 
gavo laikino darbo už pa
šalpą, paskelbė streiką. Rei
kalauja, kad valdžia jiems 
mokėtų už sugaištą laiką, 
važinėjant darban ir iš dar
bo. Streikuoja 160 mainie- 
riu. *

MENKELIUNIUTES KONCERTAS
KONCERTAS PRASIDĖS 4-tą VAL. PO PIETŲ

Labor Lyceum Salėje 
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

'Dalyvaus Šie Dainininkai:

10 Gruodžio (December)

Suėmė Demonstracijos Va
dus, bet Darbininku Kovin- ’ 
gumas Auga

i PORTLAND, Ore. — Po
licija padarė užpuolimą ant 
masinės darbininkų demon
stracijos, kuri buvo rengia
ma už pašalpą, už panaiki
nimą kriminalinio sindika- 
lizmo įstatymo ir tt. šešio
lika vaclovaujapčių darbi
ninkų suareštuota ir kalti
nami ardyme “viešosios 
mybės.”

Planai del Suvienijimo 
Čeverykų Darbininkų 
Įvairių Unijų

ra-

BOSTON, Mass. — Gruo
džio 11 d., pirmadienį, čio
nai įvyks istorinė čeverykų 
darbininkų unijų konvenci
ja. Kelios unijos jau išrin
ko delegatus. Jeigu vieny
bė pavyktų, tai ’ suvienyta 
unija atstovautų virš 70,- 
000 organizuotų darbininkų, 
kaip paskutiniai apskaitlia- 
vimai'Darodo.

Kontrrevoliucionieriai
Darbuojasi Mongolijoj

Japonijoj esą gauti pra
nešimai, kad išlaukinėj 
Mongolijoj prasidėjęs “ka
ras” prieš Sovietų valdžią. 
Tas parodo, kad kontrrevo
liucionieriai pradėjo kelti 
galvą, o jiems padeda Ja
ponijos imperialistinė val
džia.

London. — Valdžia skel
bia, kad per lapkričio mė
nesį’Anglijos bedarbių su
mažėjo ant 18,736.

Dr. J. J. KAŠKIAUČIAUS 
MARŠRUTAS

Toj knygoj rasi{ teisingiausias 
žinias ąpie lyties ligas, sauža- 
gysię, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kitą jdomiv 

)• į i ; j 1 ■.:
i ■ >. f ] J j

.236 pusi, rašto, su paveikslais,, 
gražiai apdar^tk.' Kaina $2.o6.

Pinigus siąik nponey orderiu arba 
popieriniais šįuo adresu:

I RARKI1S DepUA., Box 129, J. DADMIO, General.P. O..
NŽW YORK, N. Y. V.

Telephone Stagg 2-4409 • '

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoji! 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.

“LAISVĖS” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dientaščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet-turi ’būt dar sėkmin
gesnis.< . :

Prašome Draugu Auky
au-ittiUįi 1 fvatrius 

daiktus, kas -tik kuom išga
lite* U J ; ' ' • ( ' >

Šokiai ir Gera Muzika
■Kiekvieną dieną bps šo

kiai griežiant gerai mūzikau

Piniginės Aukos
. » 1 . Į. .

Labai svąiįbĮu 
giriių aukų.
daryti bazarą turtingu

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

KAAIBARIAMS.

Geo. Kaminskas

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją ! 

naujon vieton, 
po n u m e r i u 
512 Marįon Št., 
kampas 13road- ■ 
way, Chauncey 
Street- stotis ; 
Brooklyn, N?. Y.!

Naujoj vietoj : 
studija daug,; 
geriau įrengta,, 
todėl /paveikslai

. , padaromi į
, puikiausi. , ,
? JONAS STOKES
512, M a don St., kahtfthB Broadway 

’’ BROOKLYN, N? Y.' / i,!i
,TeI,: fiĮsn.inorę 5-94i67 ' '!

./VVVVVVWVX/VA/VVVVVVVX/VVVVVX/VVVVVVX/S.

gauti; pini- 
Nes norint pa

kei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgh draugai, nc- 
skūpaudiami primės.kite 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 bazaYą.
“Laisvės” Administracija

PARĖ- 
VlEN 
IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS

* PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

Musų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
GEO. KAMINSKAS

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

DR. BERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro tavo ofisą 

Williamsburghe:

Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
OCinO valandos nuo 1 « kas riien, seredoms ir subaloms

nuo $ ifri 7:80 v&I. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampan E. U!rd 8t.

2b2 Berry St

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. Ih rytu

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”'

Ąrturo D’Amic.o, Baritonas 
? Lųiga Barbara, Tenoras

Isotta Odierna, 
Mezzo Sopfanas

i •
Violet .Tamkiūtė, Sopranas

L. Kavaliauskaitė, 
Mezzo-Sopranas

Adelė Valatkiūtė, 
Dramatiškas Sopranas 

iš Philadelphijos dainuos 
šiame koncerte 

Iranas Stankūnas, Bass 
George Pecaroro 

Garsus havarietis gitaris
tas irgi dalyvaus.

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

( gries šokiams.
Rengėjai.

K. MENKELIUNIUTĖ 
žymioji Mezzo Sopranas

Duos Keletą Dalių iš Operos
Cavalleria Rusticana

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

Mickunaitė atvyksta subatoj, 9 d. gruodžio., Ji turės repeticijas
Monkeliuniute, dainavitnu xlue tą» ši,amo. koncertą. . t

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 darbinin
kai turite būti laiku. Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus kalbės dviejuose 
atvejuose. Pirmame atvejyje 
kalbės apie sveikatą. Tad, 
kurie norite išgirsti apie svei
katą, nesivėluokite.

z Komisija.

. Nuo Muškūlų Skaddejimo 
škąudatni, ąa|lsę persidipbt; mus-, L kiliai grizinami į normali gj-vhmį ir 

■(ištvermę ištrinant juos ANCHOR l’ain- 
r n-ipėllcriu. ‘

Kuomet .j tisų į muskulai yrą ^Ijattda- 
ini,’ kuomet jūsų' visas ktinatf' pilnas 

^skaudžių trykčįojimų . ir gė^iųuj ųiu., 
perUidelio fizinio išsilcniįii-.-.io, gerai išG 
sitry.\kite su Pain-Expclleriu.ir titsigui-j

Į kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
r-iškilt JYiiniti .pasieRwt palengvinimo keh- 

tSjitnų. Visosę vaistinėse kaina 35c. tir 4
r '?0o.r*-skihingo aidtftilo bonkutėsl > J 
.Teiktai tikrasis.turi Inkaro vaisb^ženklj.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ ekskursija
Į LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

GREIČIAUSIA
KELIONĖ Į

SENĄJĄ TĖVYNĘ

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

SPECIALIAI 
' TRAUKINIAI 

stovi nti šalimais mm ■ ■ a.
garlaivio Bremer- L’ I 9 Įj >^4
havene už t i krinsfį B. Jp 
labai patogią ke- ® e « v.
lionę į LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D. '

.. '{<. 1 < J U' ■ {.•'. iInformacijų klauskite pas vietinius agentus, tyoa:

NORTH GERMAN LLOYD < 
p S7 BROADWAY, NEW L

---------r—,-----j-r

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUU!
Krautuvipinkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai ' 
nrlnwin vx/ivilrJii v’Tioin VYZX 1 A 1C V1 Q U OSduodame penkių rūšių, po 10 komikų 

rūšies
Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, n ės “Laisve 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui”, už žilvis.
GtyEIT PAKALS KAINOS ANT ŽUVŲ

Viskam brangstant, pabrangs ii‘ Sovietų žuvy 
Nežinome,'< kaip ilgai galėsime jas. pardavinėti u ž 
šią .kainą. ;Tad naudokitės proga,, tuojaus reikalau
kite jų ir-rašykite sekatnu antrašu: - u ;

“LAISVĖ”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. ¥

’S

Phone,. EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

i
B b

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

Ifej Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniy

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadicnj iki 5

iš lyto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

.DĘS- SCHONGER & STENGER
39,4-39$ 1 lirbadvyay, H 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
pianęs sekančiu antrašu:

1 1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Orbgon 5136 
Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ĮVAIRIOJ Pus^ro^s> daktaras., buvo Iteikimui įsteigta “Civil Works
J V Mini vJ /jillivu i nutvėręs jį už gerklės ir smau-1 Administration” organizacija, 

gė, tai.jis besigindamas jį nu-'New’ Yorko mieste jie ketina 
šovė. • paimti i dąrbą 200,000 bedar-

----------------- :---  bių. Nedirbanti darbininkaiIšvirkščias “Kolchozas”
’ Yorke išeinantis rusų 

dienraštis “Russky Golos“ pa
virto į “Spaudos kolchozą.“ 
Tą laikraštį leido tūli asmenys 
su biznio tikslu. Vyriausiu re- Sq. Gardene. 
daktorium yra Dr. D. Krinkin. J^ inko 20,000 fašistų ir jų ap- 
Geresni žmonės, kaip Gasen- ■ gautų .darbininkų. Fašistus 
kinx jau senai iš ton pasitrau-j apsaugojo New Yorko polici
nė. Laikr. iš paviršiaus atrodo j ja.' Kaip kapitalistų spauda 
darbininkiškas, ypatingai nesi-j praneša, buvo 200 policmanų 
gaili gero atsiliepimo apie So-: pėsčių, 16 raitų prie durų if 
vietų Sąjungą, nes žino, kad 30 civiliai apsirengusių, 
kitaip prisieitų jam kojas pa
kratyti. Bet jis niekados ne
šaukia Amerikos darbininkus’ganizuotis ir juos 
prie kovų—eina viduriu, “vi-į policijos pagelba. 
siems geras.“

Kol biznis geriau ėjo, tai 1 
daktaras Krinkin ir Ko. krovė-* 
.si doleriukus ir tiek. Dabar- 
krizis smarkiai jį prispaudė. 
Tie ponai sugalvojo ir paver-. 
tė “Russky Golos“ į “Spau- [ 
dos Kolchozą.“ Pagal atsišau-; 
kimą, visi, kaip redaktoriai, 
administratoriai ir darbinin
kai lygiai dalysis pelnais ir1 
palaikys savo tarpe tvirtą į 
“kolchozo“ drausmę. Nepri
sieitų nieko sakyti, jeigu jie 
tą biznį nepridengtų “kolcho
zo“ vardu ir marksizmu, taip
gi ir Sovietų Sąjungoje kolcho
zais.

Dabar gi prisieina šis tas pa
sakyti, nes asmenų biznį nori 
paslėpti po marksizmu 
“kolchozų“ skraiste.

Sovietų Sąjungoje* kolchozai ; 
yra socialistinis sektorius, tas, j 
sti kurių pagelba naikinama I 
privatine nuosavybė ir buda- 
vojama socialistinė tvarka. 
, “Russky Golos“ ‘kolcno-
zas/’ yra biznierių saujalė. ku
rie kapitalistinėje tvarkoje
susijungė, kaip kokis mažas 
trustelis, tam, kad pasidarius 
sau biznio.

r ^Russky Golos” save vadina 
darbininkų * laikraščiu, bet 
kąip jis velkasi uodegoje, pa
rodo ir nuteisimas mirtin Hey
wood Pattersono. Net kaip: 
kurie kapitalistiniai laikraščiai 
tą linčo teismą geriau aprašė., 
negu ta padarė “Russky Go
los.’' 
“linčo 

_ įdeda 
deda;

j5 vadiną.
Golos
“darbininkų spauda.” Ta-j nūs.
teisybė, nes “R. G.“ nėra i keti kelionė Į darba ir at~al.

Taipgi * suteikti geresnę transportam- 
nei žodelio, kad ją ir medikalę bei ligoninės 

ligos 
iškovojo

I Fašistus Apsaugo Policija ,urgtl-' ejti. > lu.os bi'!‘ r ° J rus n’ užsiregistruoti. Mes zi-
Vokietijos fašistai ir jų rė

mėjai turėjo mitinga Madison 
Sako, kad susi-

Reiš
kia, Amerikos “demokratinė“ 
valdžia padeda fašistams ov- 

a^saugoja

Nušovė Belaisvį Kareivį
Trečiadienį, ant Governor 

1 salos, kur yra kalėjimas, likosi 
1 nušautas Rocco Pešta, 26 me- 
; tų amžiaus. xPesta paeina iš 
Newark, N. J. Jis tarnavo ar
mijoje, bet už laužymą mili- 
tarines disciplinos nuteistas 
ant pustrečių metų kalėjimam 
Nušovė kitas kareivis, nes būk 
prie jo belaisvis šokęs, 
atimti šautuvą. Kol kas

■ džia užtyli šoviko vardą.

kad
val-

5,000 Darbininku Tvirtai 
Šturmavo Pašalpos Biurą
Penki tūkstančiai darbinin- 

. kų šturmavo pašalpos biurą. 
(245 E. 23rd St., New Yorke. 
. Darbininkai reikalavo. kad 
: jiems būtų išmokėta alga. Pa
šalpos biuras juos buvo 
siuntęs į darbą ir neišmokėjo 

net po tris sayaiteę. is kar
to. apie 8 vai., ryto, susirinko 
apie 300 darbininkų, bet juos 
nolicija pravijo. Tada pradė- 

I io rinktis daugiau ir daugiau, 
kol pasiekė kiekis net 
Darbininkai demonstravo 

. reikalavo ^atmokėti algas.

Daugeliui neišmokėta

5,000. 
ir

Nuosprendį pavadina 
teismas.“ . Bet žodžius 
į svetimženklius ir pri- 
“kaip darbininkų spau- 

Rciškia “Russ- 
taip nevadina, bet

Darbininkai Laiirėjo
I ________  1 •

Bear Mt. darbininkai, kurie 
dirba po- Civil Works Adm. 
planu streikavo dėl to, kad 
jiems būtų apmokama kelio
nės lėšos į darbą ir iš darbo, 
ir del geresniu sąlygų. Kova, 
jie laimėjo prieš valdžios no-

Puižadėta jiems apmo-

ta 
ky 
tik 
nie 
darbininkų laikraštis,
jis nesako

1 darbininkai siųstų protestus ir Į nagelbą užsigavimo ir 
kad pasmerktų tą linčo teis- laiku. Prie to jie 
mą: “Russky Golos“ nieką- ■ angjstesnę alga ant $2.00, k 
dės darbininkus nešaukė į ko- sudarys į savaitę $18.00. 
vas, į organizacijas, bet tik 
rejkordavo įvykius. Jo leidėjai; 
Vadavosi, bizniu, pelnu ir no
rėjo visiems geri būti, tą pat 
ije ir dabar daro. Po .“kol
chozo“ skraiste palindo tik 
tam. kad daugiau apgavus;
darbininkų, nes po pripažink; dalis ADF, 22-ro lokalo Pil
nio Sovietu Sąjungos per Jun-; dančioji Taryba laike susirin- 
gtines Valstijas dar mažiau kima.-
yra dirvos išsilaikyt) Sovietų prisidėtų prie masinės demons 
Sąjungos priešams, tat geriau tracijos, kuri įvyksta ,šį šešt? 
prisidengti kokia nors nauja 
neva “sovietine“ skraiste, kad 

. pasidarius daugiau biznio, tą 
Jr padarė “Russky Golds” lei
dėjai.

11 ----------------------------------------

Renegatai prieš Seottsb(rf 
Negrus Jaunuolius

“T--------i.

International Ladies
m ent. Workers uniios. kuri vra

Buvo atsikreipta, k a'1

Nušovė Savo Pusbrolį
F. Gambino, 31 metų am

žiaus, susibaręs su savo pus
broliu daktaru Gambino nu
šovė jį. žmogžudystė įvyko 
24 d. 'lapkričio. Dabar- Mine
ola teismabutyje F. Gambino 
nuteistas nuo 20 metų iki gy
vos galvos kalėjimam į Sing, 
Sing, nes jį* pripažino antro 
laipsnio papildžiusį žmogžu
dystę, Teisme jis sa”kė, kad

nome, kad šis žygis iš l^apita- 
listų valdžios pusės nepraša
lins bedarbę, bet bedarbiai 
darbininkai turėtų reikalauti 
darbų, o‘jeigu jų neduoda, tai 
reikalaukite tuojautinės įrašal- 
pos.

Bfen Parengimai 
Ir Susirinkimai

Aido Seksteto Parengimas

nai, V. Tamkiutė, A. Valatkiu- 
tė ir A. Mickunaitė. Taipgi 
dainuos ir F. Stankūnas. 
Bus suvaidinta keli kavalkai 
iš operos “Cavalleria Rustics- 
na,” Reiškia šis koncertas bus 
vienas iš puikiųjų. Turtinga 
programa ir laukiamą iš apie- 
linkės svečių, kur galėsite su
sieiti ir pasikalbėti, nes po 
koncerto bus šokiai prie geros 
muzikos. Įžangos tikiėto kai
na $1.00, 75c ir 50c. Ateikite 
visi! i

Parvyksta Delegatai iš 
Kubos

Darbininkų delegacija, ku- 
buvo pasiųsta į Kubą, jau 

Manoma,
ri 
parvažiuoja atgal.
kad delegatai bus New Yorke 
17 d. gruodžio. Bus surengta 
susirinkimas New Star Casino 
Svetainėje, 107th Stj Delegatų 
tarpe yra Harry Gannes, nuo 
P r i e š i mperialistin.es Lygos; 
Henry Sheppard nuo Vieny
bės Darbo Industrinių Unijų 
ir keletas kitų darbininkų vei
kėjų.

Brooklyno Aido Choro Mer
ginų Sekstetas rengia “Novel
ty Dance” (Naujoviškus šo
kius), 9 d. gruodžio, f‘Lais- 
vės“ svetainėje. Pradžia ly
giai 8 vai. vakare. Šis balius 
yra rengiamas tikslu, kad su
kėlus finansų del Nacionalio 
Lietuvių Jaunuolių Komiteto, 
kuris dabai- turi finansinį va
jų. Kiekvienas gali įsivaiz- 
dint, kaip yra svarbus jaunuo
lių organizavimo darbas. Bet, 
kad galėtume organizuoti lie
tuvių jaunimą, tam reikia ir lė
šų, kaip kiekviename darbe.

Atminkite, kad šis balius 
bus skirting'esnis nuo kitų, čia 
bus “laimės maišas,“ žaislų, 
namuose pagaminto maisto,, 
tinkamų pyragų, vaisių ir ko 
tik kas norės iš maisto. $

Čia bus “suprise“ del visų 
—jaunų ir senų, nes bus kon- 
testai šokant polką ir valcus. 
Pasižymėję gaus d'ovanas. 
Taigi kiekvienas ir kiekviena 
ateikite į šį Seksteto parengi- ( 
mą, paremkite jaunuolių or- • 
ganizavimo darbą ! Įžanga bus ! 
tik 25 centai* ypatai, tai labai I vių 
ihaža, palyginus .su baliaus! Draugijos 1^2-ros kuopos pa- 
šaunumu.

Labai Svarbi Prelekcija
Sekmadienį, 10 d. gruodžio, 

8 vai, vakare, Darbininkų mo
kyklos rūme, 50 E. 13th St., 
atsibus labai svarbi prelekci
ja. Kalbės d. J. Olgin, “Frei
heit” redaktorius, temoje: “Du 
Pasauliai—J u ngtinės Valsti
jos Amerikos ir Sovietų Są
junga.“ ši prelekcija bus la
bai svarbi. Darbininkų mo
kyklos kambariai yra ant an
tro augšto, darbininkų centre.

ė.1 "t •‘•'H -------- ■+“

Iš ALDLD 172 Kp.
Parengimo

Yonkerse, Amerikos Uetu-
1 Darbininkų Literatūros

te, Irviną Plaza, 15th ' St. ir 
Irving Place, New Yorke. Į 
šią konferenciją privalo iš
rinkti delegatus v 
ninku organizacijoj: Bedarbių 
Tarybos, 
kuopos, 
chorai, k 
ninku or 
rencijoje j bus išdirbti 
kovai už * bedarbių į-eikalus ir1 
išrinktas pastovus komitetas. 

_ __

os «darbi-

. ALDLD | ir . LDSA 
pašalpos, draugijos, 
iubai ir kitos darbi- 
ganizacijog. Konfe- 

planai

Labai Svarbios Diskusijos
>s Lyga Kovai PriešAmerikos Lyga Kovai Prieš 

Karą ruošia labai svarbias dis- 
Ysymposiurų.’’ 
lį, 8 d. 
Tempi.?
<e. šiose diskusijose 
keletas Anglijos dar
nių ir gerinusi kalbė

Įvyks 
gruodžio, 

Svetainėje.

kusi jas 
penktadiėi 
Mecca ■ 
New Yor' 
dalyvaus 
binįnkų v 
tojai Amerikos darbininkų ju
dėjimo. Tikietus galima gauti 
Amerikos Lygos Klovai prieš 
Karą ir Fašizmą raštinėje, 104 
Fifth Ave., Room 1610.’ j

ALDLD 23 Kp. Susirinkimas
Amerik 

ninku Lit} 
23 kuopos labai svarbus susi
rinkimas 
d. grūodž 
pas drg. (ph. Matthejs, 410 W. 
33th St.,

os Lietuvių 
eratūros

Darb'i-
Draugijos

įvyks penktadienį, 8 
io, 7:30 v 1. vakare,

New Yorlje. Apart- 
mentas N<b. 4. Visi draugai ir 
draugės būtinai privalo daly
vauti šiame' susy-inKime, nes 
jis bus labai svarbiis.

A. 'Gilman.

SUSIRINKI
SO. BROOKLYN, 

ALDLD 24-tos kuopo
i Įvyks pirmadienį, 11-tą 
, 8-tą vai. v; 
vietoj kaip 

Malonėkite visi 
naujų narių

susirinkimas 
<1. -gruodžio, 
toj pačoj

nariai 
atsivest.

MAI

akare. Bus 
ir visados, 

susirinkt ir

SO. BROOKLYN,
L.D,S. 50-tos kuopos 

rinkimus įvyks 8 dieną 
vai. vakare, 'Hanover Klube, 738 5th 
AVe., kampas 24 St.

Visi nariai ^nalonėkite 
ku, nes turėsim daug sv 
atlikti, taipgi bus reni 
valdyba dei ateinančio meto.

• Sek r. A.
j (288-290)

RADIO-ŠIANDIEN
WMCA-570 Kc

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

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

Stock Quotations
2:20—Sports—Jack Filman
3:00—Nordstrom Sisters
4:00—Tea Time Concert
5:30—-Roy Gobey, Baritone
6:00—Dance Orch.
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon Orch.

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

10:45—Dance Music

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

10:30—Story Singer
1 12:00—Commodores Quartet
! 1:15 P. M.—Fiddler Orch.

Songs

1:15 P. M.—Fiddler
4:15-
5:00
6:00—Cugat Orch.
8:00-—-Concert Orch.;

gonette, Soprano;
S ports—G ran tl and

9:00—Lyman Orch.;
Tenor

9:30—Lee Wiley Songs; Young-
Orchestra

J 1:15—Davis Orch. >
11:30—Denny Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs

■Paima Orch, 
■Cloutier Orch.

Jessica
Male Quartet;
Rice

WOR—710 Kc

Dra-

Munn,;

• 9:45 A. M.—Keene Orch.
11:45—Walter Ahrens, Songs
12:15 P. M.—Talk; Music
12:30—Organ Recital
2:15—Sally and Sue, Songs
3:15—Ernest Charles, Tenor- 
3:45—Freudberg Orch.
4:00—Beneath the Skin—Dr.

Strandhagen
4:30-—Male Trio
4:45—W. Hargrave, Songs

H. I.

5:00—Variety Music
7:45—Wine Broadcast
9:15—Billy Jones and Ernie 

Songs
10:30—Besken Trio
10:45—Organ Music; Stanley 

han, Tenor .
11:00—Weather Report
11:02—Moonbeams Trio

WJZ—760 Kc

Hare,

Mee-

9:00 A. M.—Dance Orch.
10:45—Singing Strings
12:30 P. M.—Farm and Home
2:00—Russo Orch.
3:15—U. S. Marine Band
4:30—Kiykaby Orch.
6:00—King Orch.
6:30—Three X Sisters, Songs
6:45—News—Lowell Thomas
9:00—I^ah Ray, Songs; Harris

Orchestra
10:30—Mario Cozzi, Baritone
11:00—Three Scamps, Songs 
11:30—Martin Orch.
12:00—Calloway Orch.

WNYC—810 Kc

Hour

11:00 A. Al.—Hazel Schumm ,Songs
11:30—Thomas Ford, Tenor
1:00 P. M.—Studio Musicale
3:3 0—J a h o d a O re h.
4:00—Studio Music
4:30—New York College of Music 

Concert

WABC—860 Kc
9:30 A. M.—String Orch.

10:00—Novelty Trio
10:45—Osborne Orch.; Pedro de Cor

doba, Readings
11:45—Ben Alley, Tenor
12:15 P. M.—Gipsy Nina
2:00—Wamow Orch.
3:30—Variety Musicale
4:35—<U. S. Army Band
5:15—Dell Campo, Baritone
6:45—Parenteau Orch.; Harold Van 

Emburgh
9:00—Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski, Conductor

s mėnesinis
t
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HELLO EVERYBODY!

A. Brazas.

(290-292)

gykla

Sekretore.
(290-294)

Mes Norime, Kad Dar 
10,000 Vyry Žinotų

pribūti lai- 
arbių darbų 
karna nauja IRVING & CO

IŠRANDAVOJIMAI
' ‘ ' ................ ‘ ’venimui ' 3

, |?esas,' ga- 
$16 i mene- 
nskiene, 10'1

ver
PASIRANDAVOJA gy' 

kambariai. Yra elektra 
rų apšildomi; randa tik 
sf. Kreipkitės: A. Civi 
Scholes St., Brooklyn, N

pavyko vidutiniai.
. Ai-

Oktetas, iš 
gražiai sudainavo 

Vienok Mer-

1 rengimas
i žmonių buvo prisirinkę.
'do Choro Vyrų 
j Brooklyno, 
keletą dainelių.
ginų Sekstetas nepribųvo, pub
lika laukė ir nesulaukė, tai ne- 

1 gerai. Tūli darbininkai pyk
sta ant rengėjų, žinoma, čia 
jau ne mūsų kaltė. Antras, ne
smagumas, kad kaip kas išme- 

, _ . jtinėja del neaprūpini no tin-’ gyvybe pri- L . „ . . , . r. . . .. .• karnų alum. Dpi nedatekliu,
rengėjai atsiprašo publikos, ir 
dėkavoja Vyrų Oktetui.

M. U. S.

Rytoj Visi j Union Square
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas šąukia visus darbi
ninkus ir darbininkes į kovą 
už iš<relbeiimą Scottsboro jau
nuoliu, kuriuos viešpataujanti 
klasė ir valdžia pasirįžo nu- 
žudyti. Dabar i” 
klauso nuo darbininku veiki
mo. jeivu męs visi ’Tmu sto
sime už iros tai nekaltu jau
nuoliu gyvastis išgelbesime.

dienį Union 'Sq. Bet pni 
viršininkai (po vadovyste rene- : 
gato Lovestono agento C. Zi
mmerman atmetė ta nakviet’- ( 
mą. Tas parodo, kaip repe-1 
gatai kliudo darbininkų ko
vas, net Scottsboro negrus 
jaunuolius atsisako ginti.

Tai ntaiHinis Darbininkų Ap- .Ar L?lSime NilZiltlyh Nek?.!-
sigynimas šaukia milžinišką 
demo^stracija. šeštadienį, 9 d. 
gruodžio 12>v?l.. Union Sq. 
--būik’te viš? ir v;sos!

Tn.i^o-i reikia sukelti ir fi
nansų apgynimui nekaltu jau
nuoliu. neg bus apeliuojama j 

Ga,r_ 1 valstijos augščiausią' teismą., 
i TDAv paskyrė šeštadieni ir se
kmadienį aukų rinkimo dienb- 
miš. Tam tikslui yra paga
mintos dėžutės. Jų galite 

1 gauti “Laisvės“ raštinėje pra- 
i dedapjt su čiuom vakarų., , Pa - 

,1 r,idąrb”okime visi apgynimui, 
’. nekaltų jaunuolių ! .

J. Saulėnas,
TDA 17 Kp, Org.

Nedėlioję Visi Bokite K. 
Menkeliuniutės Koncerte

Darbas Arba Pašalpa
Revoliucinių darbininkų nuo 

pat pradžios šio krizio' buvo 
obalsis: “Duokite darbo arba 
pašalpą! Dabar Roosevelto 
valdžia darbininkų spiriama 
pasižadėjo suteikti darbo del 
4,000,000 bedarbių: Bedar
bių registravimui ir clarbų su-

Ar žinote kad sekmadienį. 
10 d. gruodžio, 4 vai. po pietų, 
Labor Lyceum svetainėje, .949 
Willoughby Ave., Broojklyne, 
N. Y., įvyksta labai*geras kon
certas drg. K. Menkeliuniutes- 
Programą išpildys: Arthuro 
D’Amico, , baritonas; Luiga 
Barbara, tenoras; K. Menke- 
liuniutė, Isotta Odierna, L. 
Kavaliauskaitė, ipezzo-sopra-

bis Negrus Jaunuolius?

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Va

Garnį name vis 
valgius ir pritai 
pagal lietuvių s

bkius 
kome 
konį.

Malonėkite Persit

ryte iki
vakare kožną dieną.

Atdara nuo anksti 
vėlai

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.Kapitalistu klasė su nagel *: 

•ba savo pastatytų tęisėjų ir IL 
baltu- šovinistų pasiryžus nu- j 
žudyti devynis nekaltus neį- ’ Sergančių Vyry ir Motery 
rus jaunuolius Scottsboro by
loje. Vienas > jaunuolis jau,j 

į nuteistas sudeginti' elektros 
pa- 

Pas 
Ka-

kėdėj e. Kito gyvenimas 
vestas baltųjų džiurei. 
kui bus teisiami visi kiti, 
pitalistai nori nužudyti neg
rus jaunuolius- kad pasėjus ne
apykantą tarpe baltui ir neg
rų darbininkų. i ' ' '

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 išgelbėti ne
kaltus jaunuolius!

Ar Jau Turite Delegatus?
Bedarbių Tarybos Didžiojo 

New Yorko šaukia masinę 
konferenciją. Konferencija 
įvyks gruodžio 10 d., 10 v. ry-

(Chroniškos Ligos
en ateiki- 
savo svei-

šiand
te delei
ka.^os i Styrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip 
kai stox

, Odos
mai, Nervų Ligos.
A b e 1 n 
mas, S 
nų ir

jūs fiziši- 
ite,
.Nušašę ji-

įas Silpnu 
tuvio žar- 
Mčšlažar 

nes Ligps, Nervu 
Nesveiku-Įdegimas bei Reumatiški 

mai.
Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li

gos yra seknjingai. gydomos naujo
viškais, moksliškais būdai

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kalnį *
Sąlygos pagal jūsų

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI

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

-įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 Ą. M. iki 8 P

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

S.'

be’

išgalę

Place

Išdirbėjai
NEW YORK STYLE 

DRABUŽIŲ
Jeigu jūs norite matyt tikrą 

tę drabužių, ateikite į mūsų
krautuvę šiandien ir peržiūrė

kite tą didžiausią įvairybę

Naujo Siūty ir Overkoty
PASIRINKIMAI KALĖDOMS

SIUTAI ir OVERKOTAI
VISOKIŲ STILIŲ IR MODELIŲ
Ateikite ir susipažinkite t

WALTER KERSULIS 
garsiuoju lietuvių kriaučium 

dirba už primieruotoją

$1952 IRVING & CO. $2552
IŠDIRBĖJAI

i “NEW YORK STYLE DRABUŽIŲ
'---------------- 1334 BROADWAY -------------

$3752Gates Ave., kampas Quincy St. 
BROOKLYN, N. Y.

Atdara Vakarais
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NOTARY
PUBLIC <

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKA5) 
G R A B O R I U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS & 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM VISU ŠALKI, IR IŠ Č1A 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM1 NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VlETą SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOOERIAUSIAI PATARNAUS1M.

. MUSU RAŠTINE ATDARA DIENą IR NAKTĮ MŪSLĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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