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KRISLAI
IŠ Kalėjimo ir Prieš Mus. 
Reikia Tvirto Pamato. 
Apskuto Savo Kolegas. 
Del Detroito Mokyklos.

Rašo KOMUNISTAS

Pittsburgho APLA 2 kuopos 
byloje liūdijo tūlas A. B. šat- 
kus, kuris tik išėjo iš kalėjimo 
už eikvojimą pašalpinės organi
zacijos pinigų. Liūdijo jisai 
nachališkai prieš kuopą, o gy
nė tuos, kurie nori 2 kuopos 
turtą užgrobti. įdomus tasai 
paukštis. Prūseikos žmonių 
didvyris!

IPirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraatii
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

ii it * a I
Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o lilaimėaite 
Pasaulį!

»

Nunuodytas Scottsboro 
Jaunuolių Liudininkas

Chattanooga, Tenn. — 
Čionai nuo užsinuodijimo 
mirė E. L. Lewis. Jisai 
buvo labai svarbus liudi
ninkas už Scottsboro jau
nuolius. T a r p t a utinis 
Darbininkų Apsigynimas 
veda tyrinėjimą. Nužiū
rima, kad Ku Klūks Kla
nas tą žmogų nunuodijo, 
[rodyta, kad už dienos 
prieš jo smertį Ku Klūks 
Klano agentai lankėsi ir 
grūmojo.

REAKCINIAI VADAI BANDO SUVARYTI
ŠILKO DAŽU DARBININKUS Į DARBĄ

-...... — H -f....................
Muzikantai Balsavo už 
Komunisty Kandidatą

Lietuvių jaunuolių judėjimas 
plečias smarkiau, negu daugelis

'iš mūsų tikėjomės. Tuomi tik 
reikia pasidžiaugti. Bet nega
lima tuo pasitenkinti. Reikia 
visiems rimtai susirūpinti to ju
dėjimo pastovumu, darbininkiš- 
kumu. Revoliucinį pastovumą 
tam judėjimui gali suteikti tik
tai skaitlingi jaunųjtj komunis
tų kadrai jaunpolit] kuopose, 
choruose ir kliubuose. Kol kas 
tų kadrų neturime. Labai; la
bai mažas būrelis lietuvių jau
nuolių priklauso prie Jaunųjų 
Komunistų Lygos, tos politinės 
visokio darbininkų jaunimo ju
dėjimo vadovybės.

Tame mūsų jaunuolių judėji- j 
me 'silpnybė. Paimkime tokį •

gyvuoja choras, daugumoje susi-' rinė Unija šaukia savo New' 
dedantis iš jaunimo. Jau susi- Yorko distrikto konvenciją, 
organizavo LDS jaunuolių kuo
pelė. Bet tokiam dideliam mies
te mes berods turime tik porą 
lietuvių jaunuolių, kurie yra na-

I Buržuazinė spauda pra- 
1 neša iš Patersono, . kad 
j United Textile Workers 
• unijos lyderiai jau susitai
kė su bosais del baigimd 

’ streiko šilko dažų darymo 
, darbininkų. Dirbtuvės bu
vo bandomos atidaryti per
eitą pirmadienį, bet nepa- 

, vyko, nes skaitlingo pikieto 
■pabijojo. Sakoma, kad 
i dirbtuvės atsidarys antra- 
I dienį. Šiuos žodžius rašant, 
i rezultatų dar neturime.
! Spauda rašo, būk unijos 
nariai nubalsavę už grįži
mą į darbą, priimant sutar-

Metalo Darbininkų Distrikto
Konvencija

.... _______ 7-..c NEW YORK.—Plieno ir ^urį nustato 40 valandų
miestą, kaip Philadelphia. Ten Mėtalo Darbininkų Indust- i j^rbo savaitę, $23 minimum

kuri įvyks lapkričio 11, ir 
12 dd. Ši unija New Yorke 
yra- Jaimėjus daug streikų

algą ir pripažinimą Federa
cijos unijos. Jau tris sy
kius darbininkai atmetė ši
tą vadų ir bosų sutartį, bet

dabar vadai sugalvojo neva 
balsavimą palei šapas, idant 
būtų f galima sufušeriuoti 
skaitlines ir paskelbti, kad 
darbininkai nubalsavo už 
grįžimą į darbą.

Majoras Hinchkliff buvo 
pasišaukęs atstovus Nacio- 
nąlės Unijos ir Federacinės 
unijos ir reikalavo, kad dar
bininkai grįžtų į darbą, pa
likdami derybas atlikti pas
kiau. Nacionalės Unijos 
vadas Moe Brown pasmerkė 
šitą valdžios žygį.

Nacionalė Unija pasklei
dė tūkstančius lapelių tar
pe dažų darbininkų, kuriuo
se agituojama už įsteigimą 
vienos didelės visų dažų 
darbininkų unijos Paterso- 
ne.

NEW YORK. — New 
Yorko Civic Orkestro j 
buvo padarytas šiaudinis 
balsavimas 
majoro.
didatas 
supliekė 
didatus.
savimo tokios:

Minor
La Guardia
McKee
O’Brien
Solomon (soc.) 1

dei miesto 
Komunistų kan- 
draugas Minor 
visus kitus kan- 

Pasekmės bal-

12

Mainierių Motery Didelė 
Konferencija

riais Jaunųjų Komunistų Lygos! 1 ir jau' turi nemažai napų. 
Arba paimkime Worcester!. Iš ' , v, ■ į-'--—--------

[VAIRIOS ŽINIOSto didžiulio choro gal nė vieno 
jaunuolio nėra Jaunųjų Komu-

’ nistų Lygoje! j (

Pro šį klausimą negalima pra
eiti. Budavojimas jaunų komu
nistų kadrų mūsų jaunuolių ju
dėjime neatidėliojamas ’darbas. 
Pažangiausi ir klasiniai sąmonin 
gesni jaunuoliai turėtų būt ra
ginami jį-įkihųsyti prie‘Jaunųjų 
Komunistų Lygos.

A L ' t • *• t »*'•.? >•
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Vaje, fašistų “Vienybė” prisi
kėlė iš numirusių!, Džiaugiasi 
ponas Tysliava, būk “V.” darbi
ninkai ir ponai redaktoriai nuta
rę laikraštį išleisti. Su kuo? 
Su penkiais pirštais? Aiškus 
dalykas, kad “Vienybės” bank- 
rūtas buvo paskelbtas del ap- 
skutimo tų, kurie buvo įkišę 
nemažai pinigų. Vadinasi, tė
vynainiai apskuto tėvynainius! 
Tikra “tautos meilė!”

Maskva. — Skaitlinga 
Sovietų delegacija išvyko į 
Turkiją dalyvauti Turkijos 
respublikas įsteigimo pami
nėjime. Delegacijai vado
vauja draugąs Vorošilovas, 
vadas Raudonosios Armi
jos.

Istanbul, Turkija. — Čio
nai pribuvo šešiolika Sovie
tų Sąjungos orlaivininkų 
dalyvauti respublikos su
kaktuvių paminėjime.

Detroito lavinimos mokykla
4 turėjo prasidėti su spalių 16 d. 

Mokyklai vesti buvo paskirtas 
d. T., bet jis paskutinėmis die
nomis negalėjo paimti tas par
eigas del nesvėikinėjimo. Ki-1 
tam draugui jau nebuvo laiko 
ant greitųjų išvažiuoti. Tuo bū

dosi ' r .

Buenos Aires, Argentina. 
Valstiečiai grūmoja supū- 
dymu javų ant laukų, jei
gu valdžia nepakels kainos 
ant farmų produktų.

Havana, Kuba. — Po vi
są šalį plečiasi darbininkų 
streikas prieš valdžią, kuri 
pasirodė Wall Stryto įran
kis. Visos reakcinės spė
kos susimetė į daiktą, kad 
išgelbėt tą valdžią nuo dar

du mokykla atidėta iki spalių i bininkų revoliucijos.
29 d.' šias, kelias dienas drau- ( ---- -—
gai dętroitiečiai turėtų aunau- Į Berlyn. — Hitleris pa- 
doti > geresniam prisirengimui1 skelb§, kad “reichstago rin- 
prie ipoRyklos, Reikia dėti d‘-ūkimai” įvyks lapkričio 12 d. 
džiausiąs pastangas, kad.puVa- . v. . ■ r ... ,
žiavinias draii^o iš BrooklyI T>k ;^stų ; Parįlja, jales 
dviejų savaičių laikas ir išlai-1 stiatyti kandidatus. tBe 
dos atneštų kuodaugiiusia nau- bus išstatyta’• tik ,10 fašistų

; vadų nuįialsavimui, ,o pas
kui šitie vadai paskirs 500

Mokyklų reikalais esame tu- reichstago Jiarių! - f , j 
rėję įvairių prityrimų. Pavyz- j —----- ;;------------- ---------------
d^iui, Shenandoah-Minersville Į. 
nlainieriai- ruošė mokyklą ir bū|i 
tinai, reikalavo draugo iš Cent- 

f ro mokyklai vadovauti. Centro 
Biuras pasiuntė d. š. Bet kuo
met jis nuvyko aut paskirtos 
dienos, tai .nerado studentų. 
Vietiniai draugai nebuvo mo
kyklos prirengę. Dtg. š. turėjo 
su kitais draugais eiti palei stu- 
bas ir verbuoti studentus! Aiš
kus dalykas, kad su tokiu pri
sirengimu visas mokyklos rei
kalas virsta pasityčiojimu. Mes 
tikimės, kad detroitiečiai bus 
gerai susimobilizavę savo mo
kyklai.. f .

I - ‘ j •

ROOSEVEITO NAUJAS AUKSO SKY- 
MAS REIŠKIA NAUJĄ PAKILIMĄ KAINU

Rooseveltas pareiškė, kad 
nuo dabar valdžia supirki- 
nės ir pardayinės auksą tie
siai nuo aukso kompanijų. 
Pągelba tos transakcijos 
galės .pakelti produktų kai
nas ir atskiesti dolerį. Tas 
reiškia, kad pragyvenimas

vėl pabrangs, algos darbi
ninkų proporcionaliai sū

WEST BROWNSVILLE, 
A

Pa. — šeštadienį čionai įvy
ko mainierių unijos mote- j 
rų pagelbinės organizacijos 
masinė konferencija. Tai' 
buvo labai didelė konferen
cija, nes joje dalyvavo apie 
tūkstantis moterų. Kalbėjo 
Women’s Auxiliary organi
zacijos pirmininkė Agnes 
Snear ir smarkiai kritika
vo United Mine Workers 
reakcinių vadų politiką. Ji-

mažės ir padidės darbo ma- ina| nurodė, kaip/ Lewiso
siu ■ vargas^ Tas, iš antros 
pusės, turės vesti prie paaš
trėjimo klasių kovos, nes 
darbininkai turės skelbti 
streikus už pakėlimą, algų.

mašina parduoda mainie- 
rius. Susirinkę moterys 
karštai sveikino jos prakal-

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS
Komunistų Partijos Eilių Apvalymai Maskvos

Provincijoj *

Maskvos provincijos par
tijos eilių valymo komisijos 
pirmininkas drg. Knorin 
praneša, kad iki šiol išklau
sinėta 125,000 komunistų. 
Pačiam Maskvos mieste iš 
partijos išmesta apie 13 
nuoš. narių, į kandidatus 
nukelta apie 9 nuoš. ir į 
simpatikus nukelta apie 7 
nuoš. Gi už Maskvos mies
to ribū iš partijos išmesta 
15 nuoš., į' kandidatus per
kelta virš 9 nuoš. ir į‘sim
patikus 12 nuoš.

.Daugiausią išmesta uz, su
laužymą disciplinos, paskui 
seka klasiniai priešai, kurie 
buvo įsiskverbę į" partiją; 
kiti išmesti už nęyeiklumąy 
treti 'kaipo karjeristai ir 
biurokratai. ,

> y V \ M ‘ f • 4

NAUJAS LOKOMOTYVŲ 
GAMINIMO FABRIKAS
Orske yra būdavo j amas 

naujas lokomotyvų gamini
mo fabrikas. Fabrikas į 
metus duos 540 sunkiųjų lo
komotyvų, 540 lokomotyvų, 
varomų žibalu ir 560 Diese- 
lio inžinų. Aplinkui fabri
ką statoma namai del 6,000 
darbininkų šeimynų.-.

SENOVĖS UŽRAŠAI
Baltarusijoj,; prie Gluts- 

ko, rastas akmuo su užrašu 
titulo Pharaoh Thotmes, ■ 
kuris gyveno dar 15-tam 
šimtmetyje prieš/kristų. ■

FAŠ. GELREJO LŲRBEI PADEGTI REICHSTAGĄ
tėis- 
tris 
rei- 
kad

BERLYN.—Hitlerio 
mas pakvietė liudyti 
ekspertus delei gaisro 
chstage. Šie • liudijo, 
kas nors turėjo padėt Lub-
bei padegti reichstago rū
mus, nes, girdi, buvo panau
dota iki dvylikos galionų 
gazolino. , Teismas tupm 
bando surišt Lubbę su ko
munistais, . kurie yra teisia
mi. Išgirdęs ekspertų liū-

dijimą, drg. Dimitrov pa
reiškė, jog jis sutinka, kad 
Lubbe turėjo pagelbininkus, 
bet jis klausė, kodėl fašistų 
teismas nepristato tų kri
minalistų ? j »

; t . i

Mat, fašistai sudąrė pla
nus reichstago sudeginimui 
ir panaudojo Lubbę kaipo 
įrankį. (Todėl teismas i ne
pristato kriminalistų. ., i l *

NAUJOS TRAKTORIŲ 
STOTYS

Vakarų Provincijoje ati
daromos trys naujos trakto
rių stotys.* Sovietai šiems 
valstiečiams duos 160 trak
torių.

Nukapojo Galvas 37 i 
Revoliucionieriams!

BERLYN. — Iki šiol Hit
lerio valdžia yra, nuteisus 
mirtin ir nukapojus galvas 
37-nių revoliucinių darbi
ninkų. į1 Kiek , darbininkų 
yra nužudyta bei nukankin
ta slaptai, niekas nežino.

( .

Užsidarė Burnas Pagal
Valdžios Komanda

REIKALAUJA PRAŠALINIMO MARYL 
VALSU J. GUBERNATORIAUS RITCHIE

^11 

.TT a
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BALTIMORE, Md.—Vai- sias kaltininkas, gubernafo- 
dininkai deda visas pastan- rįus Ritchie, būtų išmestąs, s ■ 
gas, kad nusiplauti nuo ; 
kruvinos atsakomybės už į 
brutališką nulinčiavimą ne- Į 
gro Armwoodo. Tuo tarpu 
šiandien, spalių 25 d., iš 
įvairių miestų darbininkų ir ■ 
intelektualų delegacijai 
trauks į Washingtona ir 
reikalaus nuo prezidento 
Roosevelto, kad kriminalis
tai linčininkai būtų suimti 
ir nubausti, ir kad didžiau-

.. iš vietos. Jis didžiausias . ■ j
i kaltininkas, nes jis žinojo « », 
' apie gaujos rengimąsi nu-

’.v linčiuoti nekaltą žmogų, bet ; < 
nedavė tinkamos apsaugos 
nuo tos gaujos.

Baltimorėj juodveidžių 
masės labai sujudę delei ši
to iinčo ir nuoširdžiausiai 
palaiko siuntimą delegaci
jos pas Rooseveltą.

DETROIT AUTOMOBILIU DARBININKU 
STREIKO BENDRAS FRONTAS VEIKIA

DETROIT, Mich.—Visos į Hali.
I didžiosios dirbtuvės pike
tuojamos skaitlingai. Va
kar (?) prie Terntedt Dirb
tuvės pikietavo 4 tūkstan
čiai pikietuotojų, ir netoli 
pusė buvo moterys. Skebai 
be policijos apsaugos nedrį
sta išeiti iš dirbtuvės. Vi
duje vaikščioja nusiminę ir 
visai mažai dirba, bet bo
sai nieko jiems nesako: Ki
tų automobilių dirbtuvių

Visi streikieriai,", be
darbiai, simpatikai ir kiti 
darbininkai stokite į pikie- 
to eiles! Iššaukime visuą 
darbininkus 100 nuoš. ir 
priverskime fabrikantus ir 
NRA ponus nustoti kapoti 
algas, duoti trumpesnes va
landas, pripažinti teisę or
ganizuotis į unijas, ir pH- 
pažinti dirbtuvių komitetą.

Kviečia W. S. Komitetą^

darbininkai išėjo į;streiką ■ . ‘ # ” 1 e
ant 98 nuošimčių, išskiriant Mirė Žiaurus Darbi-
Fordą ir Chevrolet. Chev
rolet pikietavimas prasidė
jo šiandie (?). Fordo dirb
tuvės masinis pikietavimas 
prasidės pirmadienį. Šim
tas penkiasdešimts tūkstan
čių lapelių, kviečią dirban
čiuosius mesti darbą ir sto-

ninku Neprietelius

WASHINGTON. — Biz
nio reikalai uždarė burnas j ti į kovą prieš algų kapoji- 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadams, Amerikos Le
gionui ir Revoliucijos Duk
terims, kurie per 16 metų 
staugė prieš pripažinimą 
Sovietų Sąjungos. Tyli tie 
reakcijos šulai, nes ekono
minės padėties verčiama 
Roosevelto valdžia isakė 
jiems tylėti.

Čia kalbama, kad po 
trumpo pasikalbėjimo su- 
Litvincyu IRooseyeltas pri
pažins Sovietų ' ’ 
idant kuogreičiausia gavus 
už milionus dolerių Sovie
tų užsakymų. ; '

mą ir ilgas valandas, kaip 
sniegas užplūdo visas dirb
tuves.

WASHINGTON. — Čio- t <-? w * 
nai mirė William N. Doak, 
51 metų amžiaus, buvęs 
Hooverio valdžios darbo de
partment sekretorius. 
pirmiaus jis buvo geležin
keliečių brolijos pirminin
ku.. Tai buvo žiaurus atei- 
vių darbininkų priešas. Ųąį- 
ke jo sekretoriavimo ir pa
gal jo komandą tūkstančiai 
ateivių darbininkų tapo is- 
deportuota iš Amerikos. * -

Streikierių Koncentracijos 
Vieta

Visos West Sides Bedar
bių Tarybos įsteigė West
Sides streiko centrą Van-. ,j A tomobi|j G .
derbilt Hali ant Vanderbilt J
St. čionai rasis visas vei-. DOS NllSfflukinias 
kiantysis Bedarbių Tarybos 1 
komitetas, kuris ves pikie- Dar taip nesenai Roose- 

valdžią, tavimą West Sides dirbtu- velto valdžia džiaugėsi,vkad

TDA Telegrama Pre
zidentui Rooseveltui

vių. Taipgi įsteigtas už
kandžių skyrius, kur pikie- 
tūotbjai gaus šiltos kavos ir 
užkandį. Sū visokiais strei
ko 1 reikalais ' strėikieriai, 
simpatikai ir pikietuotojai 
West Sides kreipkitės prie 
šio komiteto į Vanderbilt

automobilių gamyba kyla 
“į padanges”. Bet štai dh- 
bąr ' jSL Y. “Times” rapor
tuoja, kad automobilių ga-j 
myba leidžias žemyn stačia 
galva. Tik per vieną spalių 
21 dienos savaitę nusmuko 
ant 17 nuošimčių! ’ ; >«*/••

.■

■■ /į ' ’Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekretorius d. 
Pattersonas pasiuntė teleg
ramą prezidentui Roosevel- 
tui, kurioje reikalaujama, 
kad gubernatorius Ritchie 
būtų apkaltintas ir- praša
lintas iš vietos, kad būtiį 
suimti ir nubausti tie chu
liganai ir valdininkai, kurie 
nulinčiavo negrą Arm woo-f 
dą ir kad būtų paliuosuotas 
mirtin nuteistas nekaltas 
darbininkas » Lee.

AMERIKONŲ BANKAS PASKOLINO $80,000,000
KRUVINAJAI KUBOS MACHADO VALDŽIAI ■

WASHINGTON. — Sena
to komisija paskelbė, kad 
Chase National Bankas yra 
paskolinęs Kubos senajai 
valdžiai net $80,000,000. Pi
nigai buvę paskolinti net po 
to, kuomet Jungtinių Vals
tijų ambasadorius* prieš tai 
prėtestavęs'. Nežiūrint to, 
dabar Roosevelto valdžia

pasiuntė karinius laivus į 
Kubą, kad apgynus tas mil
žiniškas bankierių paskolas 
nuo revoliucinio darbininkų 
judėjimo. Tas tik parodo, 
kaip kietai bankieriai kont
roliuoja Jungtinių Valstijų 
valdžią.

D

(Daugiau žinių 5 pust) *
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Vias/Pasaulis Sujuda
Karo Debesiai

Vokietijoje įsigalęjimas fašistų pastatė pasaulį veidas 
veidai su naujo imperialistinio karo pavojum. Franci- 
jos ii? Vokietijos reikalai dar labiau įsitęfrįpė. Belgija 
būdavo j a ant Vokietijos t sienos tvirtumas. jHolandija 
protė&fuoja prieš fašistų įsiVeržimus? Šveicarija turėjo 
padiflįnti savo parubežines jėgas ant Vokietijos sienos. 
Austrija sutraukė savo armiją prie Vokietijos rubežiaus, 
o Lenkija padarė 10,000 raitarijos parodą Krakavoje, ne
toli Vokieti jos rubežiaus.

Net pačios Vokietijos fašistinė spauda pripažįsta, kad 
Vokietijos tarptautiniai santikiai ne vien jau su sumi- 
nėtotfiis šalimis, bet su Švedija, Anglija ir kitomis pablo
gėjoj* Per dešimt metų Sovietų Sąjunga atsinešė drau
gingai linkui Vokietijos, gi dabar atsimokėdama fašis
tams * išvijo iš savo šalies jų korespondentus, atšaukė 
savuosius iš Vokietijos, išvaro iš Sovietų Sąjungos 1,400 
vokiečių inžinierių ir technikų. Vokietijoje daugiau nie
ko apt kredito jau neperka ir visai prekyba tarpe jų nu
puolė/ Tai tokia padėtis Europoje, tik aplinkui Vokieti
ją. Gi visa Europa yra ant karinio vulkano. Keli desėt- 
kai šįisinarpliojimų ir painiavų tarpe imperialistinių šalių 
veda!prie karo.

Tolimuose Rytuose jau kelinti metai šėlsta imperialisti
nė Japonija. Ji pasiglemžė keturis kartus didesnį plo- 

,./ tą Cįhinijos—Mandžuriją ir Jehol,—-negu pati Japonija, 
ir rūbjsiasi užgrobti Sovietų Sąjungos dalį Sibiro. Daro 
provokacijas Viepa po kitai ant Chinų Rytinio Gelžkelio, 
o dabartinių laiku pravedė naują gelžkelj karo tikslais 
linkutį Sovietų {Sąjungos, prisibudavojo Mandžurjjojte or
laiviams stočių^ .pęųkias prieplaukas paruošė arųiijo^ iš- 
sodiKjmui ir pradėjo manevrus*. •. į > * I i į

Japonijos imperialistai manevruoja, tiesiog grūmoda
mi Sęvietų Sąjungai. Japonų jūrose ties Vladivostp^u 
karinius bandymus darojjit^^vypas, .o Japonijoj^ jųes 
Fukįu manevruoja armija, nes jų karo žinovai apskait- 
liuojbį kad ten, galėtų būti išsodintą Sovietų Raudonoji 
Arnika, norsfS^SR nieko panašaus nėplanuoja? M&nev< 
ram^vadovauja patsai imperialistų galva^—karalius Hi- 
rohit^į .

vietų pripažinimas atitolida karą”;’ “Frahqijbs' spauda 
užgiria Roosevelto žygį Sovietų klausimu”, “Chinija nu- dijuoji vakarykščioje “Lai- 
ipątų apribavimą Japonijos agresyviškumo”, “Sovietų 
pripažinimas suteiks greitai 300,006 •žmoniųMatbo”,- “An
glija sveikina Roosevelto žygį pripažinimui Sovietų Są
jungos”, “Japonija nepriešinga mūsų žygiui pripažinime 
SSSR”, “Litvinovas greįtai atvyks”/, “Sovietų ^'Sąjunga 
pirks už $1,000,000,000” ir visa eilė kitų straipsnių apie 
Sovietų Sąjungą. : . J ,

“New York American” paduoda Amerikoš prekybos 
djėpartmento apskąitliavimą, kad Sovietų Sąįįpga pirks 
metalo, budavojinjo įrankių, konvejerių, valymo, žibalūi 
'^lašinu, šaldytuvų,, trokų, b’usų, automobilių^ rašomųjų 
mašinėlių, elektros aparatų ir kitokių reikmenų. Gi So
vietai į Jungtines Valstijas parduos: kailių, žibalo, gy
duolių, mangano, žuvų, kilbasų, špižo, anglies, medžio, 
popierai medžio ir kitokių žąliadaikčiiį. į *

Ten pat rašo, taip reikią ištarti Mąxim Litvinovo, ■ 
Michail Kalinino Ir’ Joseph Btalino ^ardūsi Tai jau ne 
mažas kreditas Sovietams! Kas liečia finansines pasko
las ir kreditus Sovietų Sąjungai, tai sako:, mžtęnka priąir> 
minti tą, kaip Sovietai teisingai! į’tmįįėjd UŽ ‘ elektras? 
gaminirųųi turbinas ir Fordui už traktorius, kad galimą! 
būtų pilh^i Sovietams pasitikėti. 1 r1 ; i! ■: j ! !

’ < • » baugiau Balsų už Pripažinimą A a

Nekalbant apie darbininkus, kurie visas laikas stojo 
už Sovietų Sąjungos pripažinimą, senatoriai BoraŪ ir 
Robinson reikalauja greičiau pripažinti., E. A. Walsh, 
vedėjas Georgetown universiteto, reikalauja Roosevelto 
grėitai veikti pripažinime Sovietų Sąjungos. Panelė 
Rose Schneiderman, viena iš buržuazinių moterų organi
zacijų vedėjų, sako, kad ji net pašoko iš džiaugsmo, kada 
sužinojo, jog Rooseveltas eina prie pripažinimo Sovietų 
Sąjungos, nes tas duo

’ Kuomet1 nuodugniai išstiv

svėje” tilpusias apžvalgos 
skyriuj iš Kauno “Ryto” 
paimtas ilgas citatas prof. 
Leziuso slapto rašto, tai iš
rodo, kad bene tik jis bus 
gamintas gerokai sęnai, o 
gal dar ųet prieš karą. Ter
minai ir kiti smulkūs daly
kai tai tvirtina. Keista, 
kad “Rytas” to negalėjo 
įmatyti ir-nepadavė smulk- 
meningiau to rašinio atsira
dimo istorijos. “Rytas” tik
rina, kad raštas dabartinių 
Vokietijos šeimininkų. Ne
paisant, aišku, kada jis pa
gamintas/ esamieji Vokieti
jos valdonai—fašistai—va
duojasi rašiny j išdėstytomis 
teorijomis ir dabar.

Worcester!mass. Ij .— ĮDOMUMAI
Visų Organizacijų Susirin

kimas

Draugai ir draugės, “Lais
ves,” “Vilnies” skaitytojai' A 
LDLD 11 kuopos nariai, ALDS 
2 kuopos nariai, TDA 13 kuo
pos ir visi komunistai,—visi 
nariai minėtų organizacijų yra 
kviečiami dalyvauti susirinki
me, i kuris įvyks *27 d. spalio, 
7:30 vai. vakare, 29 Endicott 
St.

Šiame susirinkime bus svar
bių praneširhų ir daug dalykų 
reikės apkalbėti. Tad visi na
rai ir narės būtinai dalyvauki
te Šiame įsusirinkime. Tokį 
susirinkimą ęlar pirmu 
šaukiame šiame sezone,
nepamirškite, dalyvaukite.

ALDLD 11 Kp. Org.,
J- M. Lukas.

kartu
Tad,

imtams tūkstančių moterų darbo.
Priešų Staugimas

Amerikos Darbo Federacijos reakcinis prezidentas su
riko, kad jis tikisi, jog Rooseveltas privers Trečią Inter
nacionalą atsisakyti nuo revoliucijos propagandos. New 
Yorke rusų baltagvardiečių organizacijos su Boris Bra- 
sol, princu Pau Chavchavadze, popais Kukulievski ir Si
korski priešakyje pasiuntė ^Rooseveltui prašymą nepri
pažinti Sovietų Sąjungą. .
vadas E. A. Hays išstojo prieš bent kokį Sovietų Sąjun- j

Iš Chicagos prūnėšama 
(laišku): Bridgeport© LDS 
Jaunuolių Kuopa gavo 35 
naujus narius pereitam va
juj. Jų gavime daugiau
siai pasidarbavo Lilija Zut- 
raitė. Laiško rašytojas ba
ra brooklyniečius del jų ap
sileidimo. Bet Brpoklyno 
jaunuoliai taipgi nesnau
džia: jie gavo 28 naujus 
jaunuolius į LDS. Čia dau
giausiai pasidarbavo Kairy
tė ir Kaunaitė.

Dar daugiau: Brooklyno 
jaunuoliai bando padėti 
įsteigti Cliffsidėj LDS Jau
nuolių Kuopą. Pereitą sek-

Pakilo Vanduo Ežere, Kaip \. 
Jūrose

Ant Jungtinių Valstijų ir 
Kanados rubežiaus yra di
džiulis ežeras Superior.'\Jis 
su jūromis nesusisiekia. Ne
senai su tuo ežeru pasidarė \ 
nepaprastas įvykis: vanduo 
ūmai pakilo 6 pėdas augšfu- 
mo. Tokio įvykio dar nie
kad nėra patėmyta. Del ko 
to ežero vanduo galėjo pa
kilt, panašiai, kaip jūrose, 
tai dar neištirtas dalykas. 
Už kiek laiko vanduo vėl 
atslūgo į savo normalę vie
tą. Manoma, kad po ežero 
dugnu turėjęs būt žemės su- 
drebėjimas ar vulkanas ban
dė prasimušt. (

Laimėjo Streiką

ST. LOUIS, Mo.—-Maisto 
Darbininkų Industrinės U- 
nijos vadovybėje laimėjo 
streiką Funsten Nut kom
panijos darbininkai. Lai
mėta sugrąžinimas, visų at
leistų darbininkų, unijos 
pripažinimas ir atmuštai, 
algų kapojimas. Kovoje 
dalyvavo 1,400 darbininkų^.
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Amerikos Legiono (fašistų) padienį Kairytėj Kaunaite

gos pripažinimą ir ir visa eile kitų kietakakčių ir darbi- lankėsi-ir, padedami d. Sta- 
• * 1 • J 1 * • V • • • V • • • /'■'< • I -

ir Vytautai Zablackas ten

siukaičio, ' jie mobilizavo 
jaunuolius., Reikėtų dėti vi
sos pastangds, kadį ten .įstei
gus LDS Jaūftuojių Kuope
le. ' < . R. M.

Roosevelto Pasiūlymas Sovietams
Rooseveltas pasiūlė Sovietų Sąjungai užmegsti ryšius 

ta .’pešių dviejų šalių. Sovietų Sąjunga visas laikas sten
gt si;jr stengiasi sugyventi su savo kaimynais, vesti pre- 
k; bį/ir palaikyti tinkamus diplomatinius ryšius, taigi tą 
p. aŪlymą priėmė ir greitai pribus drg. M. M. Litvinovas 

tifderybas.
iii'įvykis sujudino visą pasaulį. Sovietų Sąjungos 

vii 
1
i.. .....tjjlių ryšių tarpe Sov. Sąjungos ir Jungtinių Valstijų 

iijfįnins karo pavojų. Tą patvirtina visa eilė laikraš
čių Anglijoje, Francijoje, Vokietijoje ir net pačios Japo
nijoj < imperialistai pripažįsta. ''
• Seniau Jungtinių Valstijų kapitalistinė spauda šaukė, 
kadfJU valdžia ir “demokratija” niekados nepripažins 
Sovietus, o dabar jį pilna raštų už pripažinimą; prie to 
verčia, viešpataujantis krizis ir nujautimas, kad Sovietai 
pirkkidaug reikmįiių^Jįuiiętinėse Valstijose. Sekmadie
nio leidinys “New>York‘American” rašo: “Geroms žinios 
del wų” ir ten sąk4i ^Rusijoje valdžia, tai jų pačių rei
kalai^ kaip mūsų Valdžios forma yra mūsų reikalas.” Ir 
toliątfe: “Jeigu mfe^.prjpąžindme carą, tai dabar turime 
pripažinti Staliną^# ftėl pereito.1 karo ir caro skolų, 
kuriją priskaitliudf^ ;Sūyietų Sąjungai apie $800,000,000, 
tai ^<fko, kad jos skirtingos, negu Franci jos, Anglijos ir 
kitų fe [Amerika davė skolas ėdrųi ir Keyenskiui bei kontr- 
revoliucijai prieš Sovietus įr BplšeVildf/Partiją... Jei-1 
gu j^reikalaus skolų1 iš Sdvietų' Sąjungos/ kurių ana iš 
Amerikos neėmė, tai Sovietų .Sąjunga turi pilną teisę pa
reikalauti atlyginimo Jš AmeHkos už taį/kiek jos armija 
padarė Sibire ir Archangelsko fronte/ laike intervencijos, 
Sovietų Sąjungai nuostolių!. O New York “Times” sako, 
kad Franci j a turėjo net 25,000,000,000 frankų paskolinus 
Rusijai ir negauna, vienok su Sovietų Sąjunga palaiko 
ryšius, tai ką reiškia Amerikos skolos!

Spaudoje Atsiliepimai
. j f į * i

NęW York VTipies” perspausdina reikalavimus pripa
žinti/ Sovietų /Sąjungą iš Hartfordo—“The Cdufant”; 
Washingtono-*-“The Star”, Baltimorės^—“The Sun”, Cle- 
velandį)—“The Plain Dealer”, Dallas—“The News” ir dar 
keturičlikosv didelių buržuazinių laikraščių.

Tilt Iš* mirga ahtgąlviai: “Vokietijai nepatinka Sovie
tų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų susiartinimas”, “So-

nip^ų neprietelių yra priešingi pripažinimui Sovietų.
Bet ką gi reiškia tokių < asmenų šaukimas, kada net 

Amerikos Prekybinio Laivyno sekretorius ponas J. Bak
er sako, kad pripažinimas Sovietų per Ameriką į keturis 
xnet„U£ (Juo^ųž$5j000į000,000 biznio, ir tūkstančiai laivų, 
kurie dabar pūsta ir rūdija, turės darbo.

Darbininkų revoliucinės Organizacijos nuo pat įsistei- 
gimo Sovietų ‘valdžios Rusijoje reikalavo iš Amerikos 
valdžios pripažinti ją ir užmegsti normalius ryšius. Ke
turios valdžios—Wilsono, Hardingo, Coolidge’iaus ir 
Hooverįo ėjo kietakakčių atžagareivių pėdomis. Roose- 
velto valdžia ir būtų ėjusi toliaus tuom keliu, bet vieš
pataujantis krizis, tarptautinė padėtis ir masinis reikala
vimas iš darbininkų ir šiaip sąmoningesnių žmonių pusės 
padiktavo jam pasisukti nuo kietakakčių kelio.

D. M. šolomskas.

Kodėl Jis Reikia Skaityti? ■ •.

Baigia Išnykt Ungurių 
žolė

i ...

Iš daugelio vietų ateina 
raportai, kad ūmai pradėjo 
nykti taip vadinama ungu
rių žolė. Toji žolė auga,/ 
vandenyj, pakraščiuose eže
rų, upių įlajose, jūrų užlajo
se, ir kitose didesnio van
dens vietose. Daugiausiai 

i jos auga St. Lawrence upės 
įlajoj į jūras, Belle Isle įlajoj 
ir kit. Kanados vietose. Tą
ja žole maitinosi laukinės 
antys, žąsys, unguriai ir 
kitokios, žuvys. Praeitais ir 
šiais metais ant tos žolės 
užėjo kokis tai amaras ir ji 
pradėjo greit nykti.

Iš Švedijos ir Anglijos 
atėjo žinios, kad ir ten van- ( 

’denyse tos žolės baigia nyk- ■ 
ti. Del to, manoma, gali I 
išnykti iš tų vietų minėti

SI

n
Si

la”, “Izviestija”., “Krasnaja Zviezda” ir 
rašo, kad užmezgimas atitinkamų diplo-

TRUMPMENOS
Vienas Kauno laikraštis 

rašo:
Sekmadienį 11 vai. studen

tų bažnyčioje ne vienam Teko 
apsipilti ašaromis. šimtai 
studentų prie švenčiausio sa
kramento ...

Tai kas? Iš ko čia džiaug
tis? Džiaugtis tjūtų gali
ma, jei šimtai studentų bū
tų ką išmokę ir atlikę nau
dingo mokslo arba visuome
niško gyvenimo srityj.- Lie
tuvos skurdžiai per šihitmė- 
čius ėjo prie švenčiausio sa
kramento, bet ką jie turi?

Taigi, Amerika, veikiau
siai pripažins Sovietų Są
jungą. Ką tuomet darys 
kunigų “Draugas” ir “Dar
bininkas”, kuriedu taip 
įkaitusiai niekino Sovietus 
ir grąsino Rooseveltui, kad 
nepripažintų. Poteriaukit, 
kunigėliai, gal dievas, ir ne
paleis to pripažinimo. Mes 
t^čiaus linkę" manyti, , jka,d 
kaip visur, taip ir čįa jūsų 
poteriai nieko nenuveiks.

šiai kenčia del to, kad mū- 
s'ų draugai neima asmeni
nes atsakomybės už tuos 
dalykus, kuriuos jie apsiima 
padaryti. Taip yra cent
ruose, taip yra vietose. Ap
siima draugas atlikti darbą 
ir “pamiršta.” Kuomet pri
sieina išduoti raportas, tai 
sako: “nieko neturiu. .. ne
turėjau laiko ■. ątlikti.” Ir 
tas viskas praleidžiamu pro 
pirštus. Kiti dažnai net ne
bando ’tą draugą pakriti
kuoti. 0 už tai reikia 
smarkiai barti; dažnai rei
kia net pašalinti tokius 
draugs iš atsakomingų dar
bų! Reikiė kovoti už as
meninę atsakomybę: apsi
ėmė draugas atlikti darbą 
—turi atlikti!

Antras Argumentas
Žiboma, argumentas, kad “Ląisvė” reikia skai

tyti tiktai todėl, kad ji dienraštis, dar ne viską 
pasako. Yra dienraščių, kurie nenaudą neša dar
bininkams. Turim omenyj buržuazinius-kapitalis- 
tinius dienraščius, arba jiems artimus, kaip social- 
fašistinius. Todėl, einant “Laisvę” užrašyti, rei
kia aiškinti darbininkams:—

1. Mūsų dienraštis yra darbininkiškas dienraš
tis. Žinios iš darbininkų gyvenimo, streikų, jų ko
vų už duoną ir pastogę, jų laimėjimus ir pralai
mėjimus “Laisvėje” užima pirmą vietą. Ne pilnai 
klasiniai sąmoningi darbininkai dažnai sako: 
“ ‘Laisvė’ perdaug rašo apie darbininkų reikalus. 
Mažai talpina sensacinių žinių: apie pasikorimus, 
divorsus, žmogžudystes”, ir t. t. Tiesa! Mums 
pirmiausiai rūpi talpinti žinios, turinčios visuome- ' 
nišką pobūdį; žinios iš klasių kovų lauko. Ko
dėl? Todėl, kad “Laisvė” leidžiama pačių darbi
ninkų jų reikalus ginti. Jeigu mes nestatysime 
pirmoj vietoj darbininkų reikalų, tai kas juos sta
tys? Kapitalistų spauda? Žinoma, ne! Pastaroji 
kuomažiausia apie tai rašo. O jei ir rašo, tai vi
saip iškraipydama, kad tuo labiau pakenkus darbi
ninkų laimėjimams.

2. Mūsų dienraštis yra partyvišk'as laikraštis.
*. Daugiau:

Tuo di-

Atsisakius jai

paukščiai ir unguriai, nes 
neturės sau maisto.
žiaurus Kerštas Merginai
Vienuos mieste, Austrijoj, 

Pathologijos institute dirbo 
tūlas Julius Fiala įvairių li
gų bakterijų auginime. Ten 
pat dirbo mergina, Berta 
Grubauer, kurią Julius Fia
la mylėjo.
eit už jo, jis laboratorijoj 
nusižudė.
telyj merginai pasakė, kad 
už jo suviliojimą ji greit pa
jus baisią bausmę.

Už kelių dienų mergina 
smarkiai susirgo tifusu ir 
kitomis ligomis. Paaiškėjo, 
kad buvęs jos mylėtinis už
krėtė jos valgį (sandvičius) 
tifuso ir kitomis bakterijo
mis. Mergina mirs.

Paliktame ras-

MūSų judėjimas šiuo tar-. 
pu, man rodos}, dąųgiau-

Partija šiuo tarpu veda 
kovą su tais, kurie neima 
asmeninės a t sa k o m y bes 
(personal responsibility), 
^e jos neturėsima stipraus 
ir'; gero jūdėjįipb.? Partija, 
charakterizuoją tai oportu
nizmu praktikoj. Ištižimas, 
nepąisypias — daro didelę 
skriaudą revoliuciniam dar
bininkų judėjimui.

' Tai mes sakome atvirai, neslėpdami.
“Laisvė” yra komunistinis dienraštis.

Mžįuojamės! Kadangi jis komunistinis, tai jo pa
reiga visuomet ne tiktai statyti pirmoj vietoj ži
nias apie darbininkų gyvenimą ir jų kovas, bet ir 
aiškint tas žinias, rodant jų reikšmę, jų esmę. Dar 

/daugiauc “Laisvė” ne tiktai rodo darbininkam kė
lią į jų kasdieninių kovų už duoną ir pastogę lai
mėjimus, bet ji, tolydžio, kaipo komunistinis dien
raštis, sako, kad tiktai su tais laimėjimais darbi
ninkai neužtikrins sau gero gyvenimo; kad jie 
pasieks gerą gyvenimą, kuomet patys krašto reika
lus‘tvarkys; kuomet pašalins išnaudojimo siste
mą, kuri neša vargą ir skurdą milionams darbo 
žmonių, o saujalei parazitų—perteklių.

Ar tam gali bent kuris darbininkas prieštaraut?
Taip, yra klasiniai tamsių darbininkų, kurie tam 

dar prieštarauja. Tai ponų ir kunigų įtakoj esą
. darbininkai. Mūsų, laisviečių ir visų sąmoningų 
‘darbininkų, pareiga j|ios pertikrinti, įrodant, kad 
Jie klasta., . HįLv’? ; ' ■

Mūsų pareiga: užrašyti jiems “Laisvę” arba 
“Vilnį”, jei ne metams, tai pusmečiui arba mažiau. -

Pabaiy vajaus metų, “Laisves” prenumerata la
bai pigi! lik $4.50 naujiems skaitytojams!

Išrado Radio Typewriter^
Šiomis dienomis Trento- 

ne, N. J., policijos įstaigoj 
buvo demonstruojama nau
jas išradimas—radio rašo
moji mašinėlė. Iki šiol to
kio išradimo dar nebuvo. 
Šio išradimo veikimas tokis: 
policijos stoty j sėdintis ga
lės rašyt tąja mašinėle bile 
žinią kitiem policistam, ku
rie pątroliuoja miestą auto
mobiliuose. A u t o m o bilyj 
taipgi bus įtaisytas radio- 
mašinėlės primtuvas. Kuo
met iš stoties bus leidžia
mas raštiškas pranešimas, 
tai policistų vežime esanti 
mašinėlė pradės taksėt ir 
žymėt ant tam tikros popie- 
ros raides. Policistas tuo 
pat momentu galės perskai
tyt, ką jam įsako per radio 
rašomąją mašinėlę. <
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LAPKRIC
William NorrisOperetiškąAktg

Orkestrą

įvairius Kavalkus

Mainierių Sekstetas iš Shenandoah, Pa
Merginų Sekstetas iš Brooklyn, N. Y

949 Willoughby Avė
Brooklyn Aido Choras

Su Naujom Dainom

įžanga 50c ir 75c. Prašome iš Anksto Įsigyti Tikietus ir Laiku Bukite Svetainėje

rogramai Šokiai. Koncertas Prasidės 3:30; Šokiai 7 Vai. Vak

ANNA KLYMKOWSKA, sopranas 
Pasižymėjusi Conn, valstijoje dainininkė, ukrainiete.

A. VIŠNIAUSKAS, barito 
nas, nuoširdus rėmėjas dar 
bininkiško judėjimo savo 
talentu, kaipo dainininkas

NICHOLAS KARLASH, 
basas, garsusis operų daini
ninkas, kuris stovi lygiai su 

šaliapinu.

MAINIERIŲ KįVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris dai 
nuos revoliucines dainas “LAISVĖS” koncerte.'

Mes turėjome mainierių kvartetą kiek laiko atgal ir jis 
padare gilaus įspūdžio ant publikos, šiame kvartete yra 
naujų spėkų ir vadovystėje pasižymėjusios muzikos moky
tojos drg. Zdaniūtės, šis kvartetas yra puikiai išsilavinęs.

K. MENKELIUNIUTĖ, dramatiškas sopranas 
šiame koncerte ji parodys savo išsilavinimą, kaipo 

profesionalė dainininkė
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šemaitis

PRANEŠIMAI IS KITDR1335 Medley St

CENTRO PRANEŠIMAI
86.76

Pav. 10.42

11375.34 1434.27 1350.08

Išmokėjimai Liepos Menesį

moterims 25c
(252-254)UZ

PORTLAND. OREGON

1065.28Viso išmokėta

na

(252-254)

$1,250.71Viso išmokėta

Viso išmokėta 1,013.16

nariai turėt RAUDONA LENTA ALDLD 54

pradžia 8 vai. vakar

Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus lenktyniuotojai ir veikėjai

DESIMtĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS
PENKTAANTRAPIRMA TREČIA KETVIRTA

DEŠIMTADEVINTAAŠTUNTAŠEŠTA SEPTINTA

Viso turtas padidėjo 
Balansas iš liepos 1

Viso trijų mėn. įplaukų 
Tuo pačiu laiku išlaidų

4,159.69
3,329.15

36.87
8.14

jau 
bus

12.27
23.70
41.05

35.33
15.26
19,35
83.28
22.81
17.13
20.53

37.99
18.50
60.19

Viso pas'idaro 
Inventorius35.58

17.76

9.25 
57.64 
27.19 

149.22 
12.50 

102.80
83.11

8.25 
17:20 
31.33 
12.86

Pelno liko
Čekių nuošimtis 
Taupymo nuošimtis 
Mortgečiaus nuošimtis

susi- 
York

47.03 
15.88 
15.90 
22.50 
14.39 
25.81 
49.28 
20.07 
11.51
24.45 
12.30 
24.89 
22.86

9.19 
11.49 
10.74 
48.48 
20.60 
40.31 
52.17

17.02
15.48
32.74
8.76
5.61

23,526.82
934.75

Rugsėj.
60.04
12.35

. 54.15

8.78
9.80

43.57
13.44
46.71
59.39

27.00 
35.00 
30.00 
33.00 
40.00 
21.00 
14.00 
10.00 
30.00 

9.00 
30.00 
30.00 
35.00 
31.00 
21.00 
31.00

3.70 
39.00 
16.00 
30.00 
10.00 
30.00 
30.00 
25.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 

100.00
1.00 

83.00

Rugpj 
4.19 

33.00 
97.47 
17.49 
7.96 

ii'2;4i: 
12.31 
36.46

.38.72 
28.01 
31.27 
22.31

1 4,20 
17.?6 
18.47 
43.96 
23.99

20.12 
33.10, 
11.39 
12.66; 
10.65

5.50 
52.02 
15.36 
19.06 
19.48 
39.07 
17.76 
58.50 
35.37 
11.25 
28.& 
25.61 
23.51 
13.68

42.70
14.50
81.46
14.20
12.80
7.93

939.94
22,497.38

8^0.54
2.38 

32.02 
75.00

Robziw.
(251-252)

17.94
13.28
15.73
15.81
11.24
31.61
10.4d
34.20
42.90

32.83 
21.75 
48.24 
20.56
6.83 

45.61 
17.83 
53.71' 
20.82 
96.90 
81.50

5.13 
6.62 

40.80

24.35 
15.80 
10.25

8.00
21.68 
12.00 
14.00

6.94
24.12
20.31
27.95
13.62
51.34
16.80
62.38
31.56
71.33
36.21
lp.56

150.00 
17.00 
25.00 
30.00 
21.66 
30.00 
30.00 

3.00 
10.00 
25.00 
34.00 
30.00 
20.00 
16.00 
30.00 
10.00 
30.00 
10.00 
30.00 
23.00 
30.00 
12.0,0 
16.00 
19.00 
25.00 
26.00 
30.00 
26.00 
21.00 
30.00 
20.00 

100.00 
83.00

23,437.32
. 89.50

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Kas Girdėt APLA 7-to j 
Kuopoj?

Viso pasidaro
Pridėjus nemokėtus nuošimč.

LAISVES” VAJININKAI

Visas APLA turtas
J. Gasiunas

Darb. Organ. Kom.
(251-253)

IŠMOKĖJIMAI RUGSĖJO MĖN.

Centro Komiteto posėdis at
sibuvo spalio 15 ir aptarė ga
na daug svarbių organizacinių 
klausimų. Visas protokolas 
tilps sekamame APLA skyriuj. 
Visi draugai sekite ir susipa
žinkite.

Centro iždo globėjai peržiū
rėjo visos organizacijos iždą 
ir finansines knygas ir surado 
viską tvarkoj. Finansinis ra
portas telpa šiame skyriuj.

GREAT NECK, L. 1., N* Y. 
Linksmas Arbatos Vakaras su Labai

Įvairia Programa ir šokiais
Rengia darbininkiškų organizacijų 

komitetas, 28 d. spalio, šeštadieni. 
7:30 vai. vakare, Z. Straukaus sve
tainėje, 139 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Draugai ir draugės, tu
rime už garbę jums pranešti, kad 
daug visokių parengimų čia esame 
turėję su įvairiomis programomis itį 
t.t., bet tokio, koks yra rengiamas 
28 d. spalio dar nesame turėję. Tai 
bus naujanybė Great Necko ir apio- 
linkės visuomenei. Mes gerai žino- 
.me, kad mūsų darbininkiška visuo<- 
menė nori ką tokio naujesnio, įvai
resnio turėti, ir ant šio mūsų pa
rengimo turės laimę matyti daug 
naujo ir žingeidaus. Apart skanios 
arbatos ir šokių, mes turėsime tokią 
programą, kuri atitiks kiekvieno skox 
niui. Todėl mes kviečiame visus da
lyvauti šiame mūsų (Tea Party) pa>- 
rengime. «.«•

Tokiam atsitikime kaip nors 
reikėtų pagelbėti. Bet kaip? 
Centro Komitetas nieko dau
giau negali padarytį, kaip tik
tai pildyti APLA konstituciją, 
kuri nusako, jogei susispenda- 
v^s narys nustoja pašalpos ir 
pomirtinės per tą laiką, kol 
jis vėl nepalieka pilnas narys.

Drg. Bubelis, matyt, norėjo 
būt pilnas APLA narys, bet 
bedarbės priežastis nedaleido. 
Tai ne vienas toksai narys pa
tenka šitokion padėtįn. Rei
kėtų kuopoms būtinai daugiau 
tuo ’ klausimu susirūpinti. 23 
Seimo tarįmas bedarbių klau
simu tebėra galioje. Jisai nu
sako, kad kiekviena kuopa tu
ri rūpintis kaip nors pagelbė
ti tiems nariams, kurie neišga
li susimokėti draugijai duok-

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas bendrai su rusų kliu- 

bu rengia labai žingeidų veikaliuką, 
tai yra juokingą perstatymą, kome
diją ir koncertuką. Taipgi bus ir 
šokiai. Tad visi Elizabetho ir apie-. 
linkės lietuviai dalyvaukite šiame pa-c 
rengime. * Atsibus rus d svetainėje,, 
408 Court St., pradžia 7:30 vai. vaf-’ 
kare, subatoje, 28 d. spalio (Oct-)- 
čia linksmai . praleisite Jaiką įr* 
paremsite darbininkišką judėjimą.
Š •£- ■ (251-253)'1

S. Misevičius, Gardnter, Mass..........
A. Kupčiūnas, Phila,. Pa*..............
J. Chinski. O’Falon, III............ .. . . .
A. Klimas, Hartford, Conn.............
A. Račkauskas, Girardvilje, Pa. . . 
M* Burauskienė, Waterbury, Conn. 
Baltrenas, Brooklyn, N. Y................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. • •.........
V. Straževičius Toronto, Ont. . . • 
M. Krasauskienė, So. Boston, Mass 
A. Pavilionis, Sutton, Mass..............
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa............
G. Kardauskas, Linden, N. J..........
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass. 
J. Žeinius, Montreal, Can...............
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. . . 
P,. Kazakavičius, Newark, N. J. . . .
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.. . . 
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa

HAMTRAMCK, MICH.
Svarbios prakalbos ir diskusijos. 

Rengia ALDLD 188 kuopa, pėtnyčioj, 
Oct. 27 d., 7:30 vai. vakare, 9219 
Russell St., virš rusų restauranto. 
Darbininkų pareiga skaitlingai atsi
lankyti ir išgirsti drg. Barono rapor
to iš prieškarinio kongreso. Po pra
kalbų bus diskusijos temoje bendro 
fronto klausimu.

Kviečia visus Komitetas.
(252-253)

SHENANDOAH, PA.
Koncertas ir balius. Rengia LDSAA 

62 ir ALDLD 17 kuopos, įvyks suba
toje, 28 spalių—Oct., Mainierių sve
tainėje. Main ir Oak Sts., pradžia 
8 vai. vakare. Programoj dalyvaus 
Lyrps Choras, vadovaujamas drg^ D. 
Judzentavičienės ir dalyvaus jaunųjų 
pionierių chorelis. šokiams grieš ’ 
Šiuriko orkestrą. Tad visus širdin
gai kviečiame atsilankyti, praleisit 
linksmai laiką paremsite darbininkiš
kas organizacijas. Įžanga vyrams 
35c

Apart kitų tarimų, Centro 
Komitetas nutarė kreiptis į 
kuępas reikale prižiūrėjimo li
gonių. Atrodo vistiek dar ne
pakankamai ligoniai prižiūri
mi.- Jeigu būtų nužiūrimas 
kuris nors, kuopa turėtų pa
siųsti savo daktarą, kad ge
riau susipažinus su liga ir pas
kui Centrui reportavus.

. Kuopos todėl turėtų rimčiau 
žiūrėti j tą klausimą. Nors 
pašalpos iždas dabar pusėtinai 
pagerėjo ir jau manoma' su 
sausio 1 visiems išmokėti už
vilktas pašalpas, visgi reikia 
žiūrėti, kad delei4visai menko 
nieko nereikėtų mokėti dide
lės sumos pinigų.

pagalinus, 
nemirs ir 
jas palai-

moterys, 
serga ir

3 P. Barkauskas
4 P. Stagniunas
4 F. Čižauskas
5 O. Višniauskienė
9 Wjrbickas
12 ’-L Norkevičius

12 A. Adomaitis
14 A. Urbonienė
22 J.
25. N

stiprinti darbininkų organiza
cijas. , • f > 1 , j

mą; bus diskusijos įvairiais klausi
mais kiekvienas turės progą išsi
reikšti savo mintis ir duoti gerus 
patarimus, kaip būtų galima page
rinti darbininkų būvis ir prašalinti 
blogumus, todėl visi be skirtumų 
įsitikinimo bei sriovės dalyvaukite 
šiame susirinkime.

širdingai kviečia visus Rengėjai.
(250-252)

APLA 4 kuopa jau išrinko 
vajininkus: dd. S. Kuzmicką 
ir O. Naravienę. Gerai, kad 
tuos draugus išrinko, bet tu
rėtų daug daugiau paskirt tam 
svarbiam darbui. Ypatingai 
tokia didelė kuopa.

19 kuopa, kaip praneša fi
nansų sekretorius Dzikas, irgi 
nusitarė darbuotis vajuj. Lau
ksime gerų pasekmių.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro koncertas įvyks su

batoje, 28 spalių—Oct. Programoje 
dalyvauja Brooklyno Aido Choras, 
Vyrų Oktetas, Merginų Sekstetas, 
Solistas Višniauskas, Jaunuolių Gru
pė iš Newark ir pats Sietyno Cho
ras. Įvyks šv. Jurgio svetainėje, 
180 New York Avė. Pradžia 8 vaL 
vakare.

Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą 
f gaukime ‘^Laisvei’’ 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai.. Se- 
5 ni ir jauni, dirbkim visi.

Dabar, mirus draugui, gal 
kuopos nariai galėtų pagelbė
ti likusiai draugei. Tai būtų 
geras! dalykas.

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. 
M. Skučas, Newark, N. Ji . . ..
D. Krūtis, Elizabeth, N. J..........
P. Greiviškis, Hudson, Mass. 
P. Bokas, Waterbury, Conn. . . 
B.\ Fulton, Brooklyn, N. Y..........
S. Puidokas, Rumford, Me. . . . 
P. Žirgulis, Rochester, N.Y. . . 
J. P. Miller, Chicago, Hl..........
E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa.
I. Karlonas, Yonkers, N. Y. ... 
Š. Petkiene, Great Neck, N. Y.
R. Jarvis, Plymouth, Pa.
J. Katilius, Bridgewater, Mass, 
j. Grybas, Norwood, Mass. . . . . 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. 
J. Gąidis, Maynard, Mass. . .
S. Wallace, Kenosha, Wis. ... 
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill

LDSA 4-tos kuopos 
kuopos bendras susirinkimas vieny
bės klausimu įvyks trečiadienį, 1 
dieną lapkričio (Nov.), LDP Kliubę, 
408 Court St, 
re. Kituose miestuose tas klausimas, 
jau išrištas, tad ir meš, kaip vienos 
organizacijos, taip ir antros nariai ii 
narės, susirinkime ir apsvarstykimė 
tą klausimą. Pas mus yra yda vė
luotis į susirinkimus pribūti. Atsi* 
kratykime tos ydos ir visi į laiką 
pribūkime.

rai, 
rys

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America,

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

gas. If visa tai atsilankiusie
ji gaus už 25 centus.

Dabar, mano manymu, tai 
tik mum, kp. nariam ir simpa- 
tikam, reikia gerai pasidarbuo
ti, kad parduoti juo daugiau 
tikietų iš kalno, kad gaspadi- 
nės žinotų ant kiek žmonių 
maisto gaminti. Tad, kurie 
turite tikietų, į darbą, kad ne
reikėtų kp. susirinkime rausti 

neišpardavimą tikietų.
Vajininkas ir korespon.

J. D* Sliekas.

Bėda, kad mes neturime be
darbių fondo, iš kurio galėtu
me pagelbėti bedarbiams. Sei
mas tokio fondo rieįsteigė, to
dėl mes ir negalime Centre 
turėti, kol tas klausimas ne
bus seime išrištas.

Už tai kiekviena kuopa ga
li turėti savo bedarbių fondus, 
iš kurių galėtų gelbėti savo 
nariams.

2 A. Buzunas •
3 M. Andrulienė
4 S. Vasiliauskas
4 J. Kučinskas
4 P. Stagniunas
4 A. Kuzmickas
9 U. Raudoniene
9 E. Conley

22 J. Miller
24 J. Aurila
27 P; Gribinas
33 A. Kajutis
37 J. Stakevičius
41 M. Mitchell
41 J. Stačikauskas
41 K. Beniulienė,
41 O. Vasiliauskienė
41 B. Dičmanieną
41 J. Aukes
44 St. Požerienė
45 B. Burnickiutė
49 M. Sabaliauskas
51 V. Rumzis
51 J. Bartašius
52 U. Vaičiulis
52 V. Žekas
54 J. Vapsevičius 
Pavienė A. Paipelienė 
Actuary J. N. Jamison 
Dr. J. D. Sarąndria 
Sekr. alga ir randa rašt 
Taksai

Kitas dalykas, tai kova už 
bedarbių?, apdraudą. Seimas 
pilnai užgyrė tą kovą ir todėl 
reikia darbuotis, kad visos kuo 
pos ir nariai būtų įtraukti į 
reikalavimą įvesti bedarbių 
apdraudą. Įvedus tokią ap; 
draudą, organizacijų nariams 
tuojaus pasidarytų lengviau ir 
duokles užsimokėti ir taipgi 
abelnieji reikalai atlikti.

International Workers Or
der kovoja už bedarbių ap
draudą. Toji organizacija at
sišaukia į visas kitas organi
zacijas sudarymui bendro fron 

APLA kaip tiktai prita- 
tokiam bendram frontui.

J. Gasiunas,
Centro Sekr.

4 S. Bendinskas (išmok.
Bendinsk)

4 St. Stankevičia
4 J. Mikolaitis
4 F. Čižauskas
4 A. Cibulis
5 A. Dumlauskąff'
5 M. Staniulienė '
5 O. Višniauskiejnė
5 T. Tancato

11 W. Urbonas V
19 A. Poškus
20 A. Pečiunas
26 A. Sen^lžikienė
34 V. Matųkevičius
35 B. Šimkus
36 J.- Armoškas
38 B. Yuškevičius
38 J. Rimantas
41 B. Bendikienė
41 K. Urbutienė
41 A. Ruibiene
43 I. Lengvinas
44 K. Gutauskas .
44 M. Ažukienė
47 F. Andrijauskas
50 K. Alinskas
51 F. Walace
i51 O. Pečiukaitiene
52 M. Prather
54 A. Aukštakalnienė
55 K. Marma
H. Obernauer advokatas 
Sekr. alga ir rast. randa 
Taksai

26 kjf. J. Valūnas (išm. E. Valūnas) 
Pom. 291.96 

4.00 
34.00 
41.00 
10.00 
16.00 
43.00 
36.00 
16.00 
32.00 
46.00 

9.00

33 J. Vaitkevičius
33 A. Kajutis
41 M. Paviliohiene
41 J. Simonaitis
42 B. Rukšėnas
44 St. Požerienė
47 R. Pečiura
49 M. Bekešis
49 M. Sabaliauskas
58 M. Kirkutis
Dr. Sarandria už egzaminavimus 9.00
T.D.A. Seimo aukos
Liudininkams
Jaunuolių suvažiavimui

auka
Popiera, rašalas ir kiti

’ 26 kuopos finansų sekreto
rius prisiuntė Centro Komite
tui sekamą 'laišką:

“Į mūsų kuopą Stanislovas 
Bubelis prisirašė gruod. mėn. 
1931, iki kovo 1-mai 1933 už
simokėjo į draugiją gerai. 
£$uo kovo mėn. šių metų kaip 
kad palietė didžiumą narių 
bedarbė ir negalėjo užsimo- 
kSti į draugiją. Taip pat ir 
drg. S, Bubelis stovėjo bedar
bių armijoj ir nuo kovd mė
nesio šių metų nepajėgė užsi
mokėti į draugiją. Bet vis 
prašydavo kuopos sekretorių, 
kad susižinotų su Centru, kad 
jo neišbrauktų iš draugijos, 
del negalėjimo užsimokėti, 
pažadėdamas prie pirmos 
pį^ogos atsiteisti visas užvilk
tas mokestis. Bet draugu sa
vo prižadą išpildyti nesuspėjo. 
(■Ūmai susirgo vidurių liga, da- 
re operaciją ligonbutyj, ir mi
nt Jo gyvenimo draugė pra- 
šd pas kuopos sekr.į kad susi
žinotų su APLA Centru ar ne
būtų galima kiek gauti velio
nio pomirtinės. Malonėkite 
pranešti,

Draugiškai,
.5 ; Sekr. J. $erys.”

NEW BRITAIN, CONN.
Pranešimas visiems “Laisvės” 

skaitytojams ir rėmėjams yra šau
kiamas susirinkimas ant 26 d. spa
lio (October), 7:30 vai. vakare, Dar
bininkų Centre, 53 Church St. Malo
nėsite visi atsilankyti Įcuoskaitlin- 
giausiai, nes bus apkalbama visų’ 
darbininkų bėganti reikalai. Bran
gūs draugai ir draugės! Mes visi 
jaučiame kaip mus spaudžia valdan
čioji klasė. Todėl visi atsilankykite 
ir savo draugus pakalbinkite ir at~

PITTSBURGH, Pa. — Spa
lio 19 buvo pašauktas liudyti 
A. B. šatkus, kuris tik ką iš
ėjo iš kalėjimo už sunaudoji
mą vienos organizacijos narių 
duoklių. Jis liudijo, kad bu
vo dvi (draugijos. Dokumen
tai ir knygos vardu APLA 2 
kp. todėl, kad visi priprato tą 
vardą naudoti, todėl ir visados 
naudojo. APLA 2 kp. proto
kolų knygos yra kliubo kny
gos. Išimtas čarteris irgi 
kliubui, 2 kp. neinkorporuota.

Kuomet Eckertas pradėjo 
klausinėti,* tai jis pripažino, 
kad protokolų knygos yra 
APLA 2 kp. čarteris buvo 
išimtas visai skirtingos orga
nizacijos, nieko bendro netu
rinčios su APLA 2 kuopa. 
Šatkus irgi pradėjo atsakinė
ti užmiršęs daug dalykų.

Eckert skaito liudijimus dė
lei išėmimo 2 kp. čarterio, ku
ris pasirodo yra pašelpinis, o 
ne biznio, kaip kad skundėjai 
liudijo, šatkus pripažino, kad 
tai tas liudijimas.

Pridavė Eckertas Šatkui do
kumentus vardu APLA 2 kp., 
tai jis pripažino, kad , visas 
kliubo’ biznis buvo APLA 2 
kp. vardu vedamas, šatkus ir
gi nebeperskaito savo rašto ir 
nesupranta, kas ten yra. Pas
kolos namo pirkimui rasytės 
irgi su APLA 2 kp. štampai 
Šatkus liudijo, kad APLA 2 
kuopa neturėjo jokių viršinin
kų nei valdybos, tiktai buvo 
kliubo viršininkai.

Eckert klausė, kodėl jis 
buvo kalėjime, atsakė už iš
eikvojimą pinigų, bet tai bu
vęs politinis išrokavimas jį 
nuteisti.

Pagaliaus teisėjas pareiškė 
paskirsiąs kitą teisėją baigti 
šitą teismą. Tasai teisėjas ra
portuos jąm ir tada bus pada
ryta nuosprendis.

Teismo pertrauka padaryta 
porai savaičių. Potam prasi
dės klausinėjimas prie kito 
teisėjo.

APLA FINANSINĖ ATSKAI
TA Už LIEPOS, RUGPJŪČIO, 

IR RUGSĖJO MĖNESIUS, 
1933 M*

Kitaip • dalykai eina su pa- 
rertgimais, tai yra vakariene 
ir teatru, Kuris įvyks lapkri
čio (November) 12 d., L. M. D. 
svetainėj, Pittsburgh, Pa. Ot 
tik vakar teko kalbėtis su pa- 
rengihdd komisija ir gauti vi
sas informacijas.

Pasirodo,: kad komisija dir
ba smarkiai ir planingai, 
atras “Namai Pragarai” 
praktikuojamas. Aktoriai 
seni artistai ir nėra abejonės, 
kad savo užduotis atliks ge
riausia. Gaspadinės, Kaličie- 
nė ir Slįekienė, o pagelbiriin- 
kes —‘ jos susirinks pačios. 
Taip pat sakė, kad Arturas 
Norkuj, iš N. S., prisižadėjo 
pats su savo draugais dalyvau
ti programoj ir dar “pavogti” 
iš dailės ratelio kele.tą gražuo
lių merginų. Kaip atrodo, tai, 
komisija tikrai išpildys savo 
duotąjį žodį, kad jie stengsis 
publiką patenkinti. . Peržvel
gus tai, kas jau yra padaryta, 
atrodo,’ kad visas vakaras bus 
gražiai sunaudotas ir turtin-

Telefonas 
Paktas 
Garsinimas Drb. Kalendoriui 
Knygų lapų spausdinimas 
Važinėjimai 
Organo prenumeratos 
Taksai 
Pusmetinės algos ir važinėjimai 

pirmininkui
” ” Vice-pirmininkui
” ” Iždininkui ir paštas

” Iždo glob. G. Urbonui
” ” J. Urbonui
” ” J. Miliauskui

15.41
3.60 

Seime
2.50

Millėr
Rogers 
Kun ski s
DaukŠiš (išm. Daukšienei) 

.29.00 
40.00 
30.00 
50.00
32.00 
31.00 
31.00 
14.00
13j00 
33.00 
49.00

Įplaukos
Liepbs

9.10
26.02

110.22
‘ 2/.05

NEWARK,,N. J.
ALDLD 5 kp. laiko mėnesinį 

rinkimų 27 d. spalio, 180 New 
Ave., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
privalo dalyvauti ir naujų narių atsi
vesti, nes turime daug svarbių daly
kų aptarti. Taipgi Sąryšis turės sa
vo susirinkimą kartu.

Org. Geo. Žukauskas.
(252-253)

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktorįai kviečia visus mūsų skaitytojus 
Ir organizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytoju. Pinigus ir laiškus antrašuokite:

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

$24,461.57 
Centro Sekr.

APLA Centro iždo globėjai peržiū
rėjo liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mė
nesių apyskaitą ir surado viską tvar
koj ir pasirašo: <

J. Urbonas,
1 J. Miliauskas,

' Gęo. Urbonas.

Spalift 17 dieną, 1933 me
tais, Tafptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizacija su
rengė'prakalbas. Į prakalbas 
buvo dirbantiem darbininkam 
įžanga po 10 centų, o bedar
biams veltui. Publikos prisi
rinko apie 500, vyriausiu kal
bėtoju buvo C. M. Boskalijon, 
Washington© valstijos f armė
nų Lygos, organizatorius. I

Paskiaug dalyvavo ir dele
gatų nuo. įvairių organizacijų. 
Kalbėtojai ragino darbininkus 
ir farmefius veikti išvien, ben
drai. Tik taip veikdami, mes 
galėsime daugiau laimėti.

Ypatingai apie farmerių 
streiką ilgą ir gerą prakalbą 
pasakė d. Boskalijon.

Kalbėjo ir d. Goodmen nuo 
TDA. Jisai palietė ir kovas 
prieš NRA. Draugas Good
men yra TDA advokatas ir ge
rai gina darbininkus, kurie kar 
tais tampa areštuoti. Darbi
ninkai pastaruoju laiku dau
giau ir karingiau kovoja ir 
streikuoja, v tai politinių bylų 
yra daugiau. Todėl reikia

Nuo vajaus paskelbimo dar 
tik vienas naujas narys prira
šytas ir jo aplikacija jau pa
siųsta į Centrą. Kiti keli ap- 
likantai, kurie išpildė blankas, 
bet dar vis neprisirengia nu
eiti pas daktarą ir užbaigti 
dalyką; taigi tų aplikantų dar 
ir negalima skaityti nariais. 
Kaip aplikantai turėtų pasirū
pinti su užbaigimu įstojimo 
.darbOj taip vajįniųljai ir visi 
kp, nariai turėtu t daugiau su- 
orusti naujų narių verbavimui 
į APLA 7-tą kuopą.

Kas stebėtiniausia 7-toj kuo
poj, tai tas, kad moterų kuo
poj priklaus^ labai mažai. Iki 
šiol buvo tik viena O. Slie
kienė, o dabar bus dvi. O ko
dėl tik dvi moterys qrganiza- 
cijoj tokioj didelėj lietuvių ko
lonijoj? Kur 7-tos kp, narių 
vyrų moterys? Ar joms nepa
sitaiko susirgti; ar joms ne
būtų gerai gauti pašalpą taip, 
kaip ir vyrams ? O 
ar moterys niekad 
jų vyrams nereikės 
doti? žinoma, kad 
taip kaip ir vyrai, 
miršta. Tai kodėl jų draugai 
vyrai nebando jas prirašyti į 
kuopą, kur jie patys priklau
so? Draugai vyrai, 7-tos kp. 
nariai, pagalvokite dabar, ka
da eina vajus trumpai ir sto- 

kodel jūsų draugės mote- 
ne^ali būti narėmis sy- 
sų jumis ?

Parengimas

IŠMOKĖJIMAI RUGPJŪČIO MĖN.

30 ’Q. Nagreckicnč (išm. K.
Nagreckui) 150.00

J

6.94
15.44
33.75
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Drg. S. Sasnauskienės Maršrutas Mass. Valstijoj III.

e-

WOLF AUTO SEP AIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

kaliniais. ,

4>

<*

Laisniuotas Graborius

Ei

III.
III.

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

u 
H

* *

M. K. Sukackiene,
18 Hillside St., 

Worcester, Mass.

i? <•

r

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

se.
yra pavesti bosams 
darbininkus.

Dr. Theodore Conklin
ryto iki 9 vai. vakare.

griež- 
yra 
re i-

Paryžius. — Sugriuvo Da- 
ladierio kabinetas. Parla
mentas išreiškė nepasitikė
jimą 329 balsais prieš 241.

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!.._____ ____________  ___ kad prirengus ^elbimų.
uodė ant pagrindų, jį darbiniu- gerai ši prakalbų maršrutą, 
kai entuziastiškai sveikino.' i Laikas (dienos) prakalboms

Taigi, atėjo laikas, kuomet paskirta sekamai:

iš 
valandai vakare.

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

atvažiuoja Į 
su prakalbų J ] 

prakalbos pra- j 
29 diena. Tad

I •,

I

-I
*

rečiadienis, Spalio 25,1933 Penktas Puslapis

Detroito Darbininku Judėjimas Smarkiai Auga
Automobilių išdirbystėje dento Greeno patvarkymų,— 

streikai smarkiai plečiasi. Ket- jie stoja Į bendrą frontą per 
jų galvas ir kovos kartu su vi
sais kitais Detroito darbinin
kais.

šiame mitinge dalyvavo at
stovai iš automobilių išdirbys- 
čių ir iš apielinkinių miestelių, 
kaip tai: Pontiac, Flint ir kitų, 
kurie pasireiškė už bendrą 
frontą ir general} streiką visoj 
automobilių industrijoj.

Į susirinkimą Įsibriovė Che
vrolet kompanijos policijos; 
“čyfas”, bet sužinoję apie tai 
darbininkai jį greitai praša
lino iš susirinkimo.

Dvi savaitės atgal, išėjo 
streikai! “Tool and Die” dar
bininkai, po vadovyste Mecha
nics Educational Society. Jos 
eiliniai nariai pamatė, kad va
dai sabotažuoja streiką ir ren
giasi juos parduoti dirbtuvių 
savininkams, iššlavė juos lauk 
ir kreipėsi i Auto Workers 
Uniją, kuri ir sudarė bendrą, 
frontą su kitomis visomis orga 
nizacijomis. Kuomet ___
Workers Unijos atstovas pasi-

kia visų prganizacijų išrinktus 
atstovus Į konferenciją. Taip
gi šaukiama ir tos organizaci
jos, kurios dar neturi atstovų 
išrinkę.

Darbininkų kovoms
tėjant Hr mūsų reikalai 
griežtesni, kuriuos būtinai 
kia apkalbėti.

LBDF Pirmininkas,
J. Baronas.

virtadienį, spalio 12 d., buvo 
“Tool ir Die” darbininkų strei- 
^rterių demonstracija. Demon
stracijoj dalyvavo 40,000 dar
bininkų. Maršavo nuo Auto 
Workers svetainės per miesto 
centrą iki Clark Patko. Mies
to majoras nenorėjo duoti lei
dimą, ypač miesto centre gat- 

** vėmis maršuoti, bet pamatęs, 
kad darbininkai vis viena mar
šuos, suteikė leidimą, bet už
gynė lapelius dalinti už ben- 
efrą frontą. Vienok darbinin
kai vis tiek dalino, del ko 
įvyko susirėmimas su policija. 
Du policistai tapo sužeisti ir 
vienas lapelių dalintojas areš
tuotas. Vėliau policija Įsi
veržė Į Auto Workers unijos 
raštinę, bet nerado to, ko jieš- 
kojo, smarkiai parėkavę, išsi
nešdino. Parke laukė didelė 
minia žmonių ir atmaršavusius 
entuziastiškai pasveikino.

Kalbėtojai nuo Įvairių orga
nizacijų ir unijų pareiškė už 
bendrą frontą ir generalinį | 
streiką Detroite. Klausytojai | 
juos sveikino griausmingais. 
Aplodismentais.

Vakare Įvyko masinis susi- Detroito darbininkai pasiryžo Spalio 29, Bridgewater, Mass, 
rinkimas Arena Gardens ;• su-i stoti petis petin ] 
sirinkime dalyvavo milžiniška Į išnaudotojus 
minia darbininkų ir vienbal
siai priėmė raportus Įvairių 
organizacijų ir unijų atstovų: 
už bendrą frontą ir general} 
streiką Detroite. Pirmiausia 
bus ištraukta visi darbininkai 
iš Fordo dirbtuvės, taipgi iš

L visų kitų dirbtuvių, geležinke- 
1 lių ir gatvekarių darbininkus.

Geležinkelių Brolijos Draugi
jos atstovas pareiškė, kad jie 
nepaisys išdaviko ADF prezi- to pildomasis komitetas šau-

Ir Jis Rengiasi j Kovą
Kuomet „ revoliucinė pra

švaistę vis pradeda šviesti 
plačiau ir Detroito darbinin
kai rengiasi Į general} strei
ką, tai ponas Fordas atleido

beveik visus senuosius darbi
ninkus, o Į jų vietą ima legio
nierius, ir tai tik per ku klūks 
klanų Įstaigas, kad kartais ne
pakliūtų jo dirbtuvėn pažan
gesnis ex-kareivis. Gabena lo- 
vukes ir matracus į dirbtuvę. 
Laike streiko Fordas laikys le
gionierius dirbtuvėj dieną ir 
naktį, todėl jiems gulėt ir ve
ža lovas dirbtuvėm Apie vi
sas dirbtuves taiso geležines 
tvoras; o kurios pasirodo silp
nos, tas pertaiso. Nekuriuos 
vartus aklai uždaro. Matyt, 
Fordas nujaučia aštrią kovą 
su darbininkais.

ŠcŠupis.

Pranešimas

Pranešimas ALDLD ir LD.SA 
Kuopoms

Draugės ir draugai, Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Am
erikoj Centro sekretorė, d. S. 
Sasnauskienė, 
Mass, valstiją 

I maršrutu. Jos 
Auto 1 sides su spalio 

imkitės darbo,

ir pavergėjus. 
Lietuviai darbininkai taipgi 
yra prisirengę stoti kartu su 1 
visas Detroito darbininkais toj 
kovoj. Jie turi suorganizavę 
Detroito Lietuvių Darbininkų 
organizacijų bendrą frontą ir 
dalyvauja visose darbininkų 
kovose. Gi kad stipriau pa
remti general} streiką ir Įtrau
kti visus lietuvius darbininkus 
Į tą kovą, Liet. Bendro Fron-

kovai prieš Spalio 31, Brockton, Mass.
Lapkričio 1, Stoughton, Mass.

” ” 2, Norwood, Mass.
” ” 4, So. Boston, Mass.
” ” 5, Cambridge, Mass.
” ” 7, Brighton, Mass.
” ” 8, Lowell, Mass.
” ” 10, Lawrence, Mass.
” ” 11, Haverhill, Mass.
” ” 13, Nashua, Mass.
” ” 14, Fitchburg, Mass.
” ” 16, Gardner, Mass.
” ” 17, Hudson, Mass.
” ” 19, Worcester, Mass.

Visi draugai ir draugės im
kitės šio darbd labai greitai, 
nes jau laiko mažai liko.' 
“Laisvės” spaustuvėj priduota 
daryti lapeliai visom kuopom. 
Tad tik praneškite, kuriuo lai
ku jūs manote rengti prakal
bas ir svetainių vietas. Taip

I pat praneškite, jei turit kokius 
programas ir kiek reikalinga

Draugė Sasnauskienė • dar 
pirmu kartu kalbės šioje apie- 
linkėje. Jos prakalbos yra la
bai svarbios. Tad reikia veik
ti greitai ir gerai. Jei kuri 
kuopa negalėtų surengti pra
kalbas minėtose dienose, tai 
ūmai praneškite sekamu adre
su :

Centralinio Illinojaus Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 

Kuopoms
LDS 9-tas Apskritys rengia 

Dr. J. J. Kaškiaučiui prakalbų 
maršrutą. Mums yra visiems 
žinomas Dr. Kaškiaučius, kai
po sveikatos patarėjas ir dar
bininkiškos visuomenės veikė
jas.

Dr. Kaškiaučius mūsų apie- 
linkėj bus pirmu sykiu, tad 
galėsime ypatiškai pasitarti ir 
mintimis pasidalinti.

Sekamose vietose Dr. Kaš
kiaučius kalbės:

18 d. lapkr. Springfield,
19 d. lapkr. Auburn, Ill.
20 d. iapkr.^B.enld, III.
21 d. lapkr. Collinsville,
22 lapkr. East St. Louis,
23 lapkr. St. Louis, Mo.
Plakatus padarys visoms 

kuopoms apskritys.
Rengkitės prie prakalbų, 

nes kuo geriau prisirengsime, 
tuo bus geresnės pasekmės.

Su visais reikalais rašykite 
LDS 9-to Apskričio sekretoriui, 
J. J. Daujotas, 1377 N. 25th 
Street, E. St. Louis, Ill.

P. S. Springfieldo ir Aubur- 
no • kuopos galėtų dienomis 
pasikeisti, jei kuriai kuopai 
paskirtos dienos nebūtų paran
kios surengimui Dr. Kaškiau
čiui prakalbų.

Negrai Uždėjo Kauciją 
Už Draugę Burlak

ATLANTA, Ga.—Tai pir
mu sykiu čionai visoj isto
rijoj du juėdveidžiai pilie
čiai Milton ir Wilson uždė
jo savo nuosavybę, $18,000 
vertės, kaipo kauciją už au
dėjų vadovę draugę Anna 
Burlak. Jinai buvo suare
štuota dar 1930 metais ir 
pastatyta po $3,000 grynais 
pinigais ir laukė teismo. 
Dabar reikėjo tą kauciją 
permainyti ant nuosavybės, 
ir tie negrai piliečiai su 
mielu noru sutiko savo nuo
savybę užstatyti. Tas jau 
parodo, kaip pietinių valsti
jų negrai gražiai atsineša 
linkui komunistų.

58 Šnipy Agentūros
CHICAGO, Ill. — Telefo

no direktorius parodo, kad 
šiame mieste yra net 58 šni
pų agentūros, kurios užsi
ima šnipinėjimu darbininkų 
dirbtuvėse ir organizaeijo- 

Tų agentūrų agentai 
prieš

Japonija Šaukia Namo 
Savo Ambasadorių

WASHINGTON. — Japo- 
nijos ambasadorius ponas 
Debuchi šaukiamas tuojaus 
grįžti į Tokyo del pasitari
mo su valdžia. Spėjama, 
jog šis žygis yra surištas su 
Roosevelto valdžios ėjimu 
prie pripažinimo Sovietų 
Sąjungos.

Tom Manu Aplankys
Mooney ir Billiifgs

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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SIETYNO CHORO KONCERTAS
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Tai Sietyno Choro Paveikslas, Kuris Rengia ŠĮ Parengimą:

KVIEČIA RENGĖJAI.
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Darbininkų ir intelektua
lų masinis reikalavimas pri
vertė Roosevelto valdžią 
prailginti draugui Tom 
Mann laiką buvimo Jungti
nėse Valstijose. -Pasinau
dodamas ta proga, jisai va
žiuoja į Californiją ir ap
lankys kalėjime Tom Moo- 

;ney ir Warren Billings. Ka
lėjimo viršininkai pranešė, 
kad jie leis Anglijos {darbi-' 
ninku vadui pasimatyti su I

į Mainieriai Linksta prie 
Nacionalės Unijos

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

BOSLYN, Washington.— 
Šios valstijos mainieriai 
pradeda " suprasti United 
Mine Workers of America 
Lewiso mašinos išdavystes. 
Iš Boslyno distrikto Lewis- 
as jau atėmė unijos čarterį 
tik todėl, kad mainieriai ne
sutiko su jo politika ir ban
dė išsikovoti sutartį be al
gų nukapojimo. Mainie- 
riuose auga sentimentas už 
Nacionalę Mainierių Uniją.

Slapta Sutartis Apsaugoji
mui žmogžudžiu

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Programoje dalyvaus pats Sietyno. Choras, Sietyno Choro Jaunuolių Grupė sulos gražų darbininkis- 
ką vaizdą; Brooklyno Aido Choras, Aido Choro Vyrų Oktetas ir Merginų Sekstetas taipgi dalyvauja 
programoje; A. Višniauskas iš Bayonne, N. J., dainuos solo; V. Dvariackas grieš smuiko solo ir choro 
mokytoja B. Šalinaitė duos piano solų. Po koncertui šokiai prie geros orkestro?. }

Kviečiame visos New Jersey valstijos lietuvius dalyvauti šiame parengime ir išgirsti dviejų, valsti
jų dailės spėkas—darbininkiškus talentus. Durys bus atdaros nuo 7 vai. vakare, koncertas prasidės 
8 valandą. .»
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

HAVANA, Kuba/ — čia 
tapo iškelta aikštėn slapta 
sutartis, kuri buvo padary
ta tarpe Kubos ir Meksi
kos valdžios dar 1927 me
tais už priglaudimą ir ap
saugojimą žmogžudžių, ku
rie kruvinus darbus atliki
nėjo politiniais tikslais.

Bronxville, N. Y. — Po
licija uždraudė vyrams ir 
moteriins bučiuotis atsisvei
kinant geležinkelio stotyje, 
nes, girdi, sulaiko trafiką. 
Ant rytojaus po uždraudi
mo buvo du sykiu daugiau 
besibučiuojančių.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 - 

Keystone—Main 1417
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Šeštas Puslapis E A IS Vi Trečiadienis, Spalio 25,193?

Lietuvių Jaunuolių Konfe- 1 Nepaprastas Lietuvių Rūb 
rencija Brooklyne ' siuvių Susirinkimas

Ateinantį nedėldienį, spalių ‘ Lietuvių A'rrialgameitų 54-to

Darbų Suradimo Agentūros 
Apgaudinėja Bedarbius .

Bedarbių Taryba Sulaikė Iš- 
kraustymą Gatvėn Bedarbio.

>' ■ '»’Tiir,̂ *gsc.x‘;.,'..',A,s:,r‘ .................

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas

' New Yorke ant Sixth Ave. 
yra daugybė taip vadinamų 
darbo suradimo agentūrų; Jo
se rasi visada pilna bedarbių;

' net ir gatvėse ties tomis agen
tūromis pilna bedarbių. Teko 
girdėt daugelį nusiskundžiant, 
kad tos agentūros juos apga
vo. k : v.'.. ; ;

; Vienas bedarbis • užmokėjo
29 d., Brooklyne įvyks svarbi skyriaus nepap^astaš susirinki-J a&®ntQrai 3 doL, ;už ką, jį pa- 
lietuvių jaunuolių konferenci-! mas įvyks 25 d. špialid ‘(Očto-! s^un^ darban. Padirbėjus ten
ja. ši konferencija šaukiama 
iniciatyva jaunuolių Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo na
rių. Jon šaukiami jaunuoliai 
»is viso LDSj ftręčio apskričio. 
Kviečiami dalyvauti jaunuoliai 
ątyelpaj ir ne LD$ nariai. ,To- 
,kips. jaunuoliu konferencijos 
šiuq laiku turi didelę svarbą.

Organizaęijos, chorai, spor
to skyriai, kultūrinių darbų 
grupės, prieškarinio veikimo 
grupės,—būtinai turi atsiųsti 
delegatus. Jei delegatus ne
suspės išrinkti, tai šiaip minėtų 
Organizacijų bei grupių nariai 
privalo dalyvauti konferenci
joj. Tai dar pirma tokia kon- 
ferekcija LDS apskričio ribose, 
todėl yra labai svarbu ją pa
daryti skaitlingarir gyva; tur
tinga naujais, gerais tarimais. 
Patys, tėyai, kurie skaitys ši
tą.pranešimą, turėtų pasisteng
ti, kad jų vaikai — sūnūs ir 
dukterys — dalyvautų konfe
rencijoje. Pribūkit ir pavieniai.,

> Delegatai atsivežkite naujų 
ir gerų sumanymų jaunuolių 
Veikimui ateityje.

Konferencija bus “Laisvės” 
svetainėje, prasidės 10 vai. ry
te, . <

ber),- po num. 80 tJhib'n Avė., 
Brooklyne.’ 'Pradžia 7 Vali va
kare. ■ : ' ! ! 1.

Visi dirbtuvių pirmininkai, 
falgihkįfe įihridsį dalyvauti su- 
sirijokimej įij pątys, dalyvaukite,j 
mes ‘yrk’ svarbu^ susirinkimas,; 
bus apkalbėta sekantis sezo
nas ir kiti dalykai. .• p < 
. , Taipgi 54-tas skyrius nuta
rė rengt į politines prakalbas 
ir pakviesti visų politinių srio- 
vių .kalbėtojus, šį, klausimą 
susirinkimas turės aptarti. Pra
kalbų diena—5 lapkričio, 2 
vai. po pietų,, po;num.-80 Un
ion Ave.„ Brooklyne.

Kom, Kandidatas Sulaikė Iš
metimą, Bedarbio iš Kambarių

. New Yorke, po num. 412 W. 
39th St;', darbininkas Mariotti 
gavo įsakymą nuo namo savi
ninko išsikraustyti todėl, kad 
Mariotti negalėjo išrandaVoti 
visus to namo kambarius,— 
mat, jis buvo to namo dženi- 
torius, už ką negavo jokios 
mokesties, o tik veltui prastus 
kambarėlius. Apie, šį .bedar
bio iškraustymą sužinojo. Be
darbių Taryba įr., vadovaujant 
komunistų kandidatui į assem- 
bl.ymanus ,■ Ben įLapiduęui,: iš- 
kraustymas- buvę .sustabdytas. 
Namo savininkas kitaip nega
lėjo padaryti, kaip (duoti. Ma- 
riottui) 25>dol..išsikraustymo,ir 
pasisamdym.o J0tų. kambarių 
lėšų apmokėjimui ir leido dar|

porą dienų kaipo “painteris,” 
dą/Mš pasibaigė irt darbininką 
atleido, užmokėdami po $2.50 
dienai. Nuėjus • antru kartu 
ągentūron reikalauti, kad duo- 

;tų kitą darbą; agentūros vė
sėjai pareikalavo dądėt d'ole- 
ri.' ’Kitoj vietoj, d arba turėjo 
tik. viena dieną—tapo atleis
ta^. T^dą fe.ąda'rbis pareikalavo 
grąžint*pihigus. Vietoj ' ati-

'.mc kitan kambarin, kur buvo | kos sau kitus kambarius, 
keli'gengsteriai, kurie pįagTą- į :j
si no bedarbį sumušimu, jei jis \ • • -
dar reikalaus grąžinti pinigus. Prakalbos Atviram Ore

Kitas, bedarbis sumokėjo 5 • ■

duoti pinigus, agentai'jį įstū- savaitę (pagyventi, kol sujieš-l
£ X. • I ' , f • . ; ’ « - 1 Ii i • j ’•» i • •

LDSer.

Rastos Dvi Negyvos Moterys 
Mirę nuo Nuodų

j < Vakar buvo rašyta, kad par- 
kiukyj prie Allen St„ £Jęw 
Yofke rasta dvi apysenės ne
gyvos moterys. Išegzaminavus 
mįrtieą . priežąątį, paaiškėjo,

Q L .. t-----------

“Laisvės” Direktorių 
Susirinkimas

Ketvirtadienį, 26 d. spalių, 
įvyks “Laisvės” direktorių su
sirinkimas. Pradžia 8 valandą 
yakare. Būkite jame, draugai! 
♦“'■i J. Nalivaika.

Nuo Anglies Dujų Pritroško 
šeši Ugniagesiai

Rockville Centre, L. L, vie- 
iip krautuvininko sugedo skie
pe užkurtas anglinis pečius: 
suiro dalis kamino ir iš pečiaus 
dujos,ėjo sklepan ir į kamba
rius. 'Šeimininkas, pajutęs, 
kad pilni kambariai nuodingų 
duių, pašaukė gaisrininkus pa
galbon. Kaip tik šeši gaisri
ninkai suėjo sklepan, taip grei
tai jie sukrito,ant žemės, p.ri- 
tro&cę, . ,Kitį .gaisrininkai juos 
išnešė. la,ukan ir nuvežė )igo7' 
njpėi},. iuf jie tapo atgaivinti.

Arklys Sumynė Merginų 
Madison Square Gardene

dol. už gavimą darbo. Nusiųs
tas darban, patyrė, kad ten 
darbininko nereikia: Vėliau

J

negavo nei kito darbo, nei sa- 
l vo 5 dolerių atgal nuo ageh- 
I tūros.

Madison Square Gardene ’ ...... M
dabar yra tam tikras cirkas. | Jaunas Vaikezas Mokinys 
Tarp kitų rodomų “štukų” vie
na mergina jojikė, arkliui bė
gant pilnu greitumu, , turėjo 
nusėst nuo balno, pralyst pro | 
arklio pilvą ir vėl užsėst iš 
kitos pusės ant bėgančio ark
lio. Būnant jai po. arkliu, trū
ko diržas, už .kurio ji laikės1 
r mergina krito po arklio ,ko- 

:ofn. Jos viena koja buvo už- 
kliuvus įmaino, kįlpoj, tai arklys 
|ą tęsė iit irtindiriojo, kol galų

Padegė Daugelį Namų

26

|ą tęsė I it
gale, '.pagiąękėĮ -jšįbąį.flžiusį gy
vulį sustabdyti*' Mergina nu
vežta ligoninėn kritiškoj padė
tyj:

Šiomis dienomis Brooklyne 
tapc^areštuotas augštesnės mo
kyklos mokinys, 14 metų am
žiaus, Frank Germano. Jis kai- 
tinamas padegimuose namų, 
dirbinių Jr kitų vietų. Toj 
pat'mokykloj, kurioj jis moki- 
naši; tb^vd* kilę penki gaisrai 

. Paskuti-

Reikalauja “Laisves” 
Koncerto Tikietų ;

Artinantis “Laisvės” koncer
tui, iš anksto draugai reika
lauja pačėdyt arba sprįsiusti 
geresnių ,tikietų. Kelis -užsa
kymus gavome laiškais iš New 
Jersey valstijos; taipgi telefo
nu keletas iš Brooklyno apie- 
linkės užprašė palaikyti po ge- 
;rą “bunčių” geresnių tikietų. 
j Geras dalykas užsisakyt ti- 
■ kietus iš anksto.- Kartais pasi- 
1 taiko, kad paskutinę minutą 
atvažiuoja didelis būrys sve
čių koncertai! ir reikalauja 
duot tikietu^< l^ad ;visi. .galėtų 
susėst vienon eilėn. Tokį rei
kalavimą .galima išpildyti tik 
užsisakant tikietus iš anksto.

Bet šiemet -su tikietais yra 
kitaip^ negu , seniau : šia kon
certo tikietai. pigūs ir nenume-, 
ruoti.. Kuris anksčiau .pribus, 
tas užims geresnę vietą,- • .šp 
koncertą pradėsime .tikrai gar
sinamu dąiku.i Anksčiau apė
jusiems neręikės ilgai s sėdėti, 
laukiant koncerto pradžios.

Svarbūs Debatai Greenpointe i
Vieną Plėšiką; Nušovė, H
Kitus: du Sužeidė '

/ , > ■ ( ; i . i • i . ■ r į
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trijų savaičių laike, 
niame padegime jis tapo su
gautas. Prisipažino, kad jis 
sudegto ^makaronų dirbtuvę 
brooklyne.' priežasties šio sa
vo.. blędingo elgimosi jis ųęsa- 
ko.jj 
j r ■a.':

Atletų Kliubas Tures 
^ių^ęeh* Vakaruškas

<Šęštadiehį, spalio ,28 <d., 
Atletiįr Kldųbas rengia smagią 
“HMllbween” Vakhrušką kliu- 
bo hame, 168 Marcy Ave., pra
dedant 8 val< vakare. Šokiams 
grjęš Hi-DerHi orkestrą. Įžan
gą vyranrs 50c.

‘ ■Smagads laiko turės; k^s tik 
atsilankys, todėl patartina vi
siems dalyvauti.

Kliubietis.

Devyni Išgelbėti iš Gaisro
’ ■’ I 1 i ' t <* i i ~ ■ .<

i’raėįtą ,' pirmadienį Brookly
ne, ąi^t ^rd Avė.' ir 39tn St/ 
užsidegė medinis dviejų augŠ^ 
tįg narnas. Liepsnos taip greit' 
išsiplėtojo, zkąd užkirto kelią 
'ąniram. augštė dviem ‘męterim’ 
si/ šeptynihis vaikais. Kad ne 
Ėrąrik,,JRėiiiy ’ tūlas', inšpektcį-1 
rius ir bolicistaš, tai' vaikai 
11 • .v-a’i-m- . ■.(.u/;. ■ .......... ■(rteieiausiai butji sudegę, kol 
pribuyo ga.isrininkai; . Minėti: 
akmeny? per žliėpstfąs' ‘vaitus‘ 
išnešę'iš degančio'namo.

ALDLD 1 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 26 d. 
spalių, “Laisvės” svetainėje, 8‘ 
vai. vakare. Draugės ir drau-1 
gai, šis susirinkimas yra svari! 
bus, nes delegatai iš prieška? 
rinio kongreso ir bendrą fron
to konferencijos išduos plačiu? 
raportus; Taipgi iš mūsų or
ganizacijos vajaus darbuotojų 
išgirsime ’ pranešimus. Kurie 
dar neužsimokėję už šiuos me
tus, būtinai 
Kiekvįeno nario 
reiga dalyvauti 
kime.. .» >

užsimokėkite, 
bei narės pa- 
šiame šusirin-

Sekr. K. D.
l ■' i- ' ................. ..............................

SKAITYKIT IR PLATIN-
• ' !KCT “’LAISVI?” ; f

PAJIEŠKOJIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA .

Visokių Rūšių Šviežos Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKĄL
417 j Lorimer Street, , “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

' Šiandien, spalių 25 'd., Len
ką svetainėje, kampas ‘Driggs 
Ave. ir Eckford St'., Brookly- 
ne i ( Greenpoint) bus svarbūs 
debatai temoje: Komunistai ir 
Kapitalistai Miesto ’ Rinkimuo
se. Pradžia 8 vai. vakare. De
batuos. už kapitalistus H. E. 
Sprigate, o už komunistus— 
3. 3J Kahn, ■ komunistų kandi
datas į Assembly.

■ Liėtuviai dArbi'tiiflkai būtinai: 
turėtų išgirsti šiuos debatus.^ 
Ypač Pjrieš . miešto* rinkimus 
labai .naudinga; lankytis į pa
našius * parengimus. < Vietoj 
praleisti Įajką be jokios nau
dos, * pasėdėkite Valandą kitą 
šiuose debatuose. Įžanga vel
tui.

Vakar naktį keturi plėšikai 
per stogą įsikraustė į Sheffield 
piehinyčią ant WilliUrhS ' AVe., 
Brooklyne. Jiems besirėngiarit’ 
susprogdinti geležinę 'Spintą 
(seifą), užklupo šeši detekty
vai. Plėšikai leidosi bėgti per 
stogus; Įvykę (susišaudymas: 
vienas nušautas , pieninyčios 
kieme, du sužeisti, b ketvirtas 
pabėgo.

i ’ 1 —■ ■. J—M-t-. ) r f j i

NOkflJO APIPLĖŠT, KAD 
GAUTI MOTINAI MAIŠTO '

' f t ’ į ‘ ■; ? H i

Jau Tūkstantis Užmušta |

Nuę prądžiuk šių’ metų il^i 
spalių 24ldfenai New Yorke i^ 
priemiesčiuose automobjfių ne-r 
laimėse užmuštą Jygiaijtūks^ 
tantis asmenų,....

Donavan Dickson;. 21 m. am< 
žiaus, įėjo vienon.-, krautuvėm 
ąnt- 66 St., New Yorke, su tiks
lu padaryti plėšimą, kad pas-, 
kiau nupirkus ialkanai motinai 
maisto. Bet pamatęs (krautu
vėj policistą, persigando ir pra
ėjęs prie jo užreiškė: “Gerai; 
kad) aš tave čia radau, kitaip 
aš;.bučiau padaręs ‘hold up/ 
Aš /ir motina negalime gaut 
darbo ir neturime už ką kavos 
puodelį nusipir^/Zj Pplicistas 
vaikiną areštavo J’ ’ Pribuvus 
m|iina patvi^ttid/.fkad - jle'dlu 
badauja. ........____ _

Šį ketvirtadienį, spalių 
d., Brooklyne įvyks svarbios 
prakalbos atvirame ore., Kal
bės keli komunistai kandidatai 
į miesto valdininkus. Prakal
bos bus ant kampo Grand St. 
ir Manhattan Avė. Prasidės 8 
vai. vakare.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės kviečiami ateiti į šias 
prakalbas. Artinantis rinki
mams demokratų ir republiko- 
nų kandidatai -turi nusisamdę 
už didelius pinigus profesiona
lus agitatorius, kurie vakaras 
vakaran įvairiose miesto vieto
se pasimainydami įkalbinė
ja ’žmonėms’ išrinkti'jų atsto
vaujamus kandidatus, taį yra 
grafterių valdžią. Darbininkai 
taipgi turėtų išnaudoti progą 
ir išgirsti, komunistų, kąpdidar 
tų kalbas. -, . ,. t ,

Taigi, neužmirškife ketvirta
dienio.-vakare susirinkti ant 
kampo Grandi.St. ir .Manhattan 
Avė.-) . . i '
t « -

PAJIEŠKAU savo brolio Petro Stem
brio, iš Lietuvos paeina: kaimo Be- 

buvelių, Šeduvos parapijos, Šiaulių 
apskričio; Amerikoje gyveno Cam
bridge, Mass. Turiu labai svarbų 
reikalų. Jisai pats arba kas kitas 
apie jį žinantis malonėkite pranešti 
man kuo greičiausiai, už ką busiu 
dėkingas. Levanora' Stambriutė, po 
vyru Vincentas Balinskis, 115 Court 
St., Elizabeth, N. J.

-J (252-253)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambariam stubos 

rakandai; veik visai nauji, yra 
pianas, valgomojo kambario setas 
ir front rūmio setas. Galima par
duoti ir po kavalką skyriumi. Kaina 
žema. Turime greitai parduoti, nes 
išvažiuojame iš miesto. Kreipkitės: 
380 So. 3rd, ant 1-mo floro.

(251-253)

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiskų skausmų kentCjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jabs jausite malonia išilumą.'kas liudyt,) 
kad Pain-Expelleris dirbk «*vp darbą* j 
i Nesikankinkit^, kųornpt Pąin-Exp^l-> 
lerią nugali skausiha toifiu pastebedpu 

'Įffeitumu. Visose vaisfinėše^ kaina 3Sc,> 
ir 70c.'—skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklĮ.

,4 '■ ■ Į ■ J * :. - < A.“

PAIN-EXPELLER
Lekcija Apie Sveikatų

: Trečiadienį, spalių 25 dieną, 
daktaras. Lojig duos lekciją 
sveikatos , klausime, po pum. 
31,5 East 10th St.,- New Yorke. 
Pradžia 8 vai. yakare. Taip
gi ten šį tą apie sveikatą pa
pasakos įr Jurgis Belenis. Įžan
ga veltui. :

' '' V ”• . L ■ ' •• ■ , ■ ■ ■

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tq|., Stagg 88.47

MEDIKALIS PATARNAVIMAS
’ DIENĄ IR NAKTĮ

DR. FILURIN
.(Buvusio saistanti) Hamburgo universiteto 

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

tarpe Broadway' ir 6th Avenue

XDiy Pasitarimai ir S4JOO 
“DHI egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm/ 
kiem

402

JONAS STOKES ii
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume-^ 
riains, kad perkėliau savo studiją j 

naujbn vieton^ 
po numeriui 
512 Marion Št<,'< 
kampas Broad-’< 
way, Chauncey;

Bį Street stotis; 
M Brooklyn, N. Y.J 
M Naujoj vietoji 
Hr ‘studija daugi 
W geriau įrengta, i 

todėl paveikslai ! 
padaromi kuo-; 

, puikiausi.

JONAS STOKES

parėm, krikStynom ir kito- 
reikalam.

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirušius 
ant visokių kapinių; parsarndo au
tomobilius ir kerįetas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. / * '

... 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

KRAUJO. SPECIALISTAS 
t Gydau ūmiaa Ir chroniškas vyrų ir. 

moterį) ligas kraujo ir odos 
Padarau 'lUyriMius' k'-aujo ir Slapumo

. DR. MEER
44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: ’ t

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieni 
Telefonas Lackawanna 4-2180

186 W.

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-9467

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos 

k, šiandien atoiki- 
® te delei savo svei-

■ katos ištyrimo, o 
i jums bus išaiškin

ai ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Į Odos Nušašėji- 
/ mai,, Nervų Ligos, 
/ Abel pas Silpnu- 

’mas, Skilvio žnr- 
n'ų ■ iii MėšlaŽa*-- 
nės Ligos, Nervn 

įdegimas bei Reuipatiski Nesveiku
mai. _ - A i

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

X-Spinduliai,’Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų ĮŠmirkštimai. :

Prieinama Kaina 1 ’
Sąlygos pagal jūsų išgalę. . 

Ištyrimas ir Patarimas Yeltui

KALBAM LIETUVIŠKAI ...

DR. ZINS
110 East 16 ST. N.Y.

‘ Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Sergančių 
Chroniškos

Brooklyno ir Apielinkės 
Draugijoms įr Kuopoms

Kelios savaitės atgal bu
vo išsiuntinėta draugijoms ir 
kuopoms laiškai su blanko- 

l^dšaptį '\parihk|i! aukų 
Komunistų Partijos rinkimų 
vajui ir “Daily Workeriui,” 
bet iki šioj labąjį t mažai kas 
nuveiktą. Rinkimų fyąjus, ar;, 

i tinas i i prię pabaigos, ir,. da- 
įbar jąbaį reikalingą. pųvgį- 
i nė. į paramą ręngiųiųi;. ,mitin« ( 
gų, spausdinimui f lapelių ir 
vedimuį ,vjiąo vajaus dąrbp.

Todėl dar sykį . kijeipja-. 
mes prie ■, visų , ;draugijų, 
kuopų, , chorų .suteikti kuo 
Ūmiausią į parama. f . .

; Pinigus siųskite sekančiu 
antrašu; ;J. Valatka, 46 Ten 
Ęyck St, Brooklyn, N. Y. 
LIĘT. KOM, FRAKC BIUR.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ J
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N[.. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
Valandos: nuo 9 ryto 

. iki 8 vai. yakare . ; ;
Penktadieniais ir, šventadieniais 

tik susitarus ' ' i

, STEPHEN BREDES.JR. i
> ■ t i i 't. I •' » i JĮ. t ■ |Į

.. Lietuvis Advokatas

r- rf'ir 4 n . V
■J ' / ' V ■! ĮV1 t h _____ 1

... ■ f ■< ;< ... : . ' . ' t » a: F 7 t .1

197 HAVEMEYER STREET 

■' BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

lOdCIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
, t , ‘700, GILZŲ 63c . I 1 SVARAS TABAKO $1.00

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

z . . . / ( VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už! $1.78; 

Prįsiųskite .mums 10 cenjų, už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. 1 Seniausia tabako išdirbyste New Yorke. >

i ' * 5 ‘‘C f Tabrtko; kainos r^uo $1.00 iki $5.00.
■ Užsakymus visokių rūšių tabako ir sicirtihgų kainų išpildome greitai 
ir akuratnai.

į i t Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.
} ; L. GRAYEFSKY,
]172. Akeriite, B’ Ndw/York City^ 1 / Tel. Alg. 44836

' ' 1 ' < 1 (taipe 10 ir lt Sti) ' . f
bJUlhl >1111 III • Į" II I 'il.ll.lf'll—llllb II I f dl |II»II|.^IĮ

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGCJ^ 
2-5043

INCMATHEW P. SALLAS
( B t S L fl U S K A S ) 
G R A B. O R i U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS $ 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. V. «

Iffi* MŪSŲ. IŠTAIGA ’ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM I§ VISU SALIU, IR. I§ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM RE1&A. TURIM PRtVATiŠKĄ 
&RMĄJAI PAGALBAI AM BU LAN S lU L AUTOMOBILI^ 

? KURIUO,’ PATARNAUJAM NUVEŽTI J, LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS, ’ 

;ąRižiūREyt. puqdam' gražia^ vietas savo 
. mylimuosius Pašarvoti dovanai. ) ' • / 1

" visais tąis reikalais ^reipkitEs ( MUS, o mes 
, r -KUOUER1 AUSIAI PATARNAUS1M. Į t ) Į f i , .

‘ ■* k 1 Mūsų RAŠTINE atdara diena^ 1r naktį, Mūšią
! i i. .‘TELEFONAS INIEKAD NEMIEČA. H » t. ' ’ , J H

r kr i ■. ’ ■ s ■/ i u : į ■ :___ ■ • __________ _____

11 DR. HERMAN MENDLOWITZ k. z r .
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 •

Ofiso valandos nuo 1 iki 41 kas dlen. se redo m s ir sukatoms 
nuo « iki 7:20 vai. vakarais.

FLATBUSH OFlSAp 1 
2220 Avenue (J ‘ 

Kampas K. ttrd iL

' NEIMLIOMIS ;

Nuo 10 iki 12 vai. ii' ryto




