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Litvinovas jau kelyje. Grei
tai tas laikas prabėgs ir jisai 
bus Washingtone, ši Litvino
vo kelionė duos artimesnius 
santikius tarpe Amerikos ir So
vietų Sąjungos. Tai dide 
saulinis įvykis.

Litvinovas jau pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga gali padaryti 
tokius santikius per pusę va- 
landos, tačįaus čia yra ir tokių 

< žmonių, kurie veikia, kad ta 
sutartis neįvyktų.

Tai didelis pa‘ Teismas ir NRA Draudžia
Streikuoti

TRENTON, N. J. Skel
biama, kad teismas palaikys 
NRA ir draudžia streikie- 

€ 

riams pikietuoti. Taip čia 
išaiškino teisėjas NRA ko- 

1 Hr dar keliomis kitomis kalbo- deksus. Gjrdi, jie draudžia 
mis. Jam Amerikoj nereikės darbininkams, p i k i e t uoti. 
perkalbėtojų, kaip kad ameri- Vadinasi, tikra vergija dar

ai konams diplomatams Europoje,1 
* kad reikia. -

Jei tarpe šių didžiulių šalių 
įvyks artimesni diplomatiniai 
santikiai, tai Sovietai sustiprės 
Amerikoj ir Europoj. Vokieti
ja, Japonija ir kitos šalys bus 
nepatenkintos šia sutarčia. Tų 
šalių reikalams gal ir pakenks. 
Bet darbininkai, kaip tik to tu- 

' ri ir laukti, kad imperialisti
nės valstybės silpnėtų.

‘ Litvinovas kalba anglų kalba

bininkams ta NRA.

Areštavo Liudininką už 
Pasakymą Teisybės

• /

Socialistai Išrinko Naują DETROITE STREIKIERI AI APDAUŽĖ
ORGANIZUOTAI IR SLAPTAI ”...-^7 “. . . . . . . . . . . . . .

AMERIKOS UNČIUOTOJAI VEIKIA

Grūmoja Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Advokatui. 
Valdžia Nieko Neveikia kad išnaikinti Linčiuotoji; Gau
jas. Jiems Padeda ir Telegramų Kompanija
BALTIMORE, Md.—Mū

sų spaudoje jau buvo pra
nešta, kad Bląltimorės mies
te likosi nuteistas pakori
mui negras darbininkas 
Lee. Pirmiaus to vienas 
nėgras, Armwood, likos nu- 
linčiuotas. \

Lee buvo kaltinamas ne^- 
teisingai. Jo bylą vedė

Vadinasi, Sovietų diplomatija, 
tuo būčių ir d. Litvinovo Įtek
mė, kyla. Sovietai visuomet 
stoja už taiką ir pilną nusigink
lavimą.

Nepaisant, kaip imperialistai 
norėtų karo, kaip ne neigtų 
Sov. Sąjungos politįką, tačiaus 
ji auga ir gauna dąugiau įta
kos visame pasaulyje, ypač dar
bininkuose..

Lg Hearstas prabilo apie NR- 
A. Kaip žinoma, Hearstas yra 
daugelio Amerikos laikraščių 
savininkas ir leidėjas. Taip 
sakant, tai didelė jėgai Ameri
kos gyvenime, nes čia ^pauda 
labai daug nusveria.

Dabar, šitas ponas 
Roosevelto* mėlyną arą 
vos. Jisai sako, kad
yra niekas daugiau, kaip tik1 
socialiam pagerinimui program 
ma”, bet daugiau niekas. Jisai 
mano, kad pagerinti NRA nie
ko negali. Pagerinimas pra
monės turi ateiti iš kitur.

griebia 
už gal- 
“NRA

Prie to, Hearstas dar pride
da, kad “NRA-gręsia politinėm 
teisėm ir konstitucijos laiduo
tam laisvėm; pavojus Ameri
kos idealams ir institutams.” ’

Mat, jau Fordas, Hearstas *ir 
kai kurie laikraštininkai kelia 
balsą prieš NRA.- Tai reiškia, 
kad ir kapitalistų reikalus mė
lynas aras negali pataisyti. Na, 
o ką jau kalbėti apie darbinin
kus?

Daugiausia politiniai nusidėT 
vėjęs žmogus New Yorke, tai 
yra Whalen, kuris seniaus vei
kė su caristai's baltagvardiečiais 
ir darė falšyvus dokumentus.

Dabar»tas . žmogus veikia 
NRA pastogėje. Jisai palaiko 
reakciją, kokią tik jisai galį. 
Kodekšų daryme ’jisai su Wall, 
Greenu, Lewisu irx kitais darbi
ninkų priėšais^ Sovietų Sąjun
gos klausime ♦šitas politikierius 
ir vėl susirišęs su slaptų “do
kumentų” fabrikacijomis, su 
hitlerizmu.- *

BERLYNAS. — Pagarsė
jusiam komunistų teisme li
kosi areštuotas vienas bul
garas liudininkas, kuomet 
jisai pasakė teisybę. Jisai, 
Soenker, liudijo, kad jis ne
pažįsta Tanevą. Pirmiaus ” 
buvo sakyta, kad šitas liūdi- Pareikalavo, kad jo kūnas 
ninkas pažino Tanevą. Va- butų atiduotas Tarptauti- 
dinasi, buvo bandoma pada- Riam Darbiųinkų Apsigyni- 
ryti falsifikuotą liudininką ™U1 palaidoti New Yorke, 
iš Soenker, bet kuome£ ji
sai pasakė teisybę, tai jį tei
sėjas įsakę areštuoti.

Naujosios Meksikos
Mainieriai Laimi

GALLUP; N. M. — šioje 
valstijoj buvo areštuotas ir 
nuteistas metams kalėjimo 
draugas Benjamin, bedar-’ 
bių darbininkų organizato
rius. Jis veikė ir tarpe 
mainierių. \ Bet mainieriai 
veda savo kovą ir jau pasie
kė kelis laimėjimus po va
dovybe Nacionalės Mainie
rių Unijos.

Kai .kurie mainieriai 
grįžo darban laimėję, 
eina prie susitarimo.

jau 
kiti

NRA Eis į Teismą
WASHINGTON, D. C. — 

Jungtinių Valstijų valdžia 
pradėjo skelbti boikotą 
toms> firmoms, kurios ne
padėjo į savo langą mėlyną 
erelį. Tokiomis kompani
jomis yra Fordas ir viena 
budavojirtio kompanija iš 
Brooklyno.

‘ Pastaroji kompanija, 
George F. Driscoll Ko., bu
vo atstumta nuo -valdžios 
darbo. Todėl jinai patrau
kė valdininkus teisman ir 
nori sulaužyti NRA.

Arabų Sukilimai Tęsiasi
jIERUZOLIMAS. — Ara

bų sukilimai dar vis tęsia
si prieš Anglijos imperialis
tus. Jau daugiau, khip 30 
arabų yra užmušta ir virš 
200 sužeista.

Anglijos armija sumobili
zuota Cairo apylinkėje ir 
laukia paliepimo eiti į Pale-

Vienok Amerikos darbininkų 
judėjimas kyla, taip pat kyla 
ir Sovįetų Sąjungos įtaka. Toki 
reakcionieriai, kaip Whalen ir 
kiti, judėjimą nesulaikys.

Darbininkai, kurie dar buvo 
apsvaigę ,Roosevelto NRA “pa
gerinimais”, jau pradeda atsi
peikėti. Gyvenimas, pati pa
dėtis įrodo, kad komunistai tei
singai įmatė ir perspėjo darbi
ninkus del tų naujų planų, ku-i 

kaip tik didesnį,darbininkų- pa- nekovoja, kaip kad 
vergimą ir fašizmo artėjimą.

»

rie nieko daugiau nereiškia, stiną. Pries žydus arabai
1 L  Mil M. 1 » a >3 buvo

Tai bus geras atsakymas.” 
Pasirašo “Linčįuotojų Ko
misija.” Tai’ rdiškia, kad nė
ra jokis ūpo nuotikis, ,^eg- 
rų linčiavimej bet veikia 
organizacija.

Gauta Dar Viena 
Telegrama

Kitoje telegramoje taip

CHICAGO, Ill. — Vieton 
mirusio Hillquito, Socialistų 
Partijos vadai pasirinko 
naują partijos vadą (pirmi
ninką). Juo'mi yra- 'paskir
ta Leo Krzycki iš Milwau-1 
keę. Naujas vadas toks pat 
darbininkų priešas, kaip 
miręs.

Bosai Skaldo Darbi-
*

ir

Tarptautinio Darbi ninku pat kalbama daugiau,
Apsigynimo organizacija 
per advokatą BernarcLAdes. 
Kuomet Lee buvo nuteistas 
pakorimui, tai advokatas

kad
LeeTDA advokatas nori 

laidoti New Yorke tik del

PATERSON, N. J. — Šio 
miesto dažytojai, kurie* lai
mėjo labai mažai šiame 
streike del to, kad Ameri-

demonstracijų, tai linčiuoto- ^os Federacija ir renegatai
jai pasižada duoti kitą kū
ną. Vadinasi, atviras grą- 
sinimas linčiavimu daugiau 
negrų darbininkų.

O ką ^veikia, valdžios jė
gos,’ kodėl telegramų kom
panijos nepranešė valdžiai 
apie šias telegramas ? / Šita 
pati kompanija atsisakė 
priimti telegramas nuo dar
bininkų organizacijų, kuo
met jos buvo, siunčiamos

Bet vąldžia nedavė.
Paskiaus, per Western 

Union telegramų kompani
ją, TDA advokatas gavo se
kamą į telegramą, kurioje 
grąsinama nauju linčiavi
mu., Telegrama sako:

“Jei jūs negalite gauti sa- prezidentui R o o s e v e Itui. 
vo draugo kūną, tai mes ga- Darbininkai turį vest grįež- 
lime suteikti jo vieton kitą' ' tą koVą prieš linčiavimųs.-r

vadai pardavė darbininkus, 
| dabar susitinka kitą nelai
mę. Bosai ir Federacijos 
vadai veikia išvien, kad dar
bininkus ištraukti iš Nacio- 
nalės Audėjų Darbininkų 
Unijos. Mat, pastaroji uni
ja kovojo už darbininkų rei
kalus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Yorkas, — Benamė,

CHIN1JOS RAUDONOJI ARMIJA LAIMI ■
brangiai atsieina. Todėl ir 
Chiang Kai-shekas negali 
sulaikyti Raudonosios Ar
mijos pirmyneigą.

Chiang Kai-sheko valdžiai 
ir Jungtinių Valstijų val
džia skolino $50,000,000, kad 
jinai galėtų geriau kariauti 
prieš Sovietinę Chiniją, ku- 

„ ______7 ____________ ri stiprėja ir laimi vis nau-
revoliucinis darbas jai lafeai jus »mūšius.

SHANGHAJUS. — Chi- 
nijos Raudonoji Armija lai
mi, nepaisant, kad oChiąng 
Kai-shekas mobilizuojasi ją 
sulaikyti. Paskutiniai pr- 
n^šimai sako, kad Raudono
ji Armija jau artinasi prie 
miesto Vanhsien. / •

Nankingo valdžia- pavo
juj su finansais, nes kontr-

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Plieno ir Anglies Gamini- 

» mas Didėja
I MASKVA. — Skaitlinės 
apie plieno, geležies ir ang
lies gaminimą; stpyi labai 
augštai per paskutine^ ‘ Į0 
dienų rugsėjo mėnesį. Ge
ležies pagaminama apie 22,- 
230'tonų į dieną.

Anglies * gaminama apie 
220,000 tonų į.įdieną.

1 . . A j , ; • ; ■ 1 •
Automatiška Radio Stotis į
Leningrade jau pabaigta 

budavoti automatiška radio 
stotis, kuri- galėsi pati ope
ruoti. Šita stotis yra $ro7 
fesoriaus I. A. Molcavo iš 
rasta. , '

Dąugina Telefonu^
Ukrainą’e* duota užsaky

mas, kuris bus išpildytas su 
1 diena? saušio, 1934 metų, 
įvedimui dar 416 telefonų 
centrų. Kyla pramonę, ky
la ir didesni reikalavimai 
susisiekimų telefonu. t ■

Traktorių ir Automobilių 
Gaminimas Padidėjo

Sovietų fabrikai trakto
rių ir automobilių gamina I 
daugiau, ne£u planas rei
kalauja. ’ . Automobilių pa-

STREIKLAUŽIUS IR DIRBTUVES
Policija Nesuspėjo Darbininkus Sugaudyti ir. Sulaikyti. 

Darbas, Sakoma, Atlikta Gabiai ir Greitai. 
Išdaužė daug Dirbtuvių Langų.

Stręikieriai

DETROIT, Mich. — 2,500 
darbininkų, įrankių dirbėjų, 
kurie yra streiko lauke; su
organizavo karingą pikietą. 
Mat, kompanijos bandė 
dirbti su streiklaužiais ir 
taip j manė sulaužyti streiką. 
Tad darbininkai, kurie yra 
streiko lauke, susiorganiza
vo į 300 automobilių, mikliai 
ir militariškai padarė puo
limus ant dirbančių dirbtu
vių. Jie išdaužė daugybę 
langų, kaip kur sunaikino 
planus, apvertė automobi
lius, kad sulaikius streiklau
žius nuo darbo.

Labai trumpu 
bininkai, kurių 
2,500, padarė puolimus ant 
7 dirbtuvių. Būtent, Koest- 
lin Tool ir Die Korporaci
jos, Frederick A. Cdlman 
and Sons, Faigle Tool'and 
Die Korporacijos, F. Jo
seph Lamb Ko., East Side 
Gear ir Tool Ko. ir kitų.

Policija areštavo tik. ♦ 6 
darbininkus. Kiti išsiskirs
tė. Vadinasi, susikirtimųjų 
policija didelių nebuvo. Vi
so Detroite, sakojna strei
kuoja apie 15,000 darbinin
kų.

laiku dar- 
buvo apie

ROOSEVELTO VALDŽIA VEIKIA, KAD 
SUDAUŽIUS MAINIERIŲ STREIKĄ

WASHINGTON, D. C. — 
Rooseveltas^ gen. Johnson, 
plieno savininkai . ir U. M. 
W. A, išdavikiški vadai pri-

bedarbė moteris-nugriuvo iš ^jo'prie išvados ir visi susi
bado 67-tos gatvės policijos1 tarė, kad suvaryti darbinin- 
stotyje. Jau keturios die-įkus mainierius atgal į dar
nos, kaip ji nieko nevalgius.' bą be jų pamatinių laimėji-

--------  Įmų, pripažinimo unijos.
Washington. — Amerikos! Sutartis padaryta, kad 

valdžia pradės aukso pirki- mainieriai turi grįžti dar
nią šiandien, trečiadienį. Su ban, o unijos klausimas pa- 
aukso pirkimu valdžia ma- Hkta ateičiai. Sakoma, kad 
no pataisyti dabartinę do- kada nors bus laikoma rin- 
lerio vertę. kimai, kuriuose bus išspręs- 

;ta, prie kurios unijos mai
nieriai turi priklausyti. Ši
ta ' mainierių pardavimo 
konferencija buvo laikoma

Paryžius'. — Lindberghas 
dar vieši Paryžiuje. Sako
ma, kad jisai padarė “nau
jieną” paryžiečiams, kuo
met dar pirmu kartu Pa
ryžiuje užsidėjo kepurę. •* *

Washingtofb *D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas važiuo
ja į pietines valstijas. Pir
miausia jis sustos Georgia; auksą, kuomet artinasi pa- 
valstijoj.

Daug Žmonių Važiuoja!
. . o . . v. Orlaiviais • ‘gaminta per 9 menesius šių/ *>. > >. ri- • ,

'neWArk - ■Vj.-Apl 
/ ’ ■ J ] 1 | X , r I

skaitliuojama, kąd' orlai
viais važiavo 100,000 pasa- 
žięrių. Iki pabaigai šių 
šių metų pasieks iki 120,- 
000. Tai labai didelė; skait
linė. . , •:

ųietų 35,327| o traktorių —- 
54,624. . A . ; .

Vaikų; Priežiūra./
Per pastaruosius darby- 

metės mėnesius, kuomet- 
daugiausia darbininkų rei
kę j o prie lauko darbo,, tai 
2,500,000 vaikų buvo prižitU 
reta valstybėse įstaigose.

Lenkija Nuteisė Užpuoliką

^Len

skelbta pirmiaus.

LW0W, Lenkija. ; 
kijos teismas puteisė amži-i 
nam kalėjimui Lemyką, ku
ris užmušė Sovietų Sąjun
gos atstovybės ' viršininką. 
Lemyk yra 18 metų. ukrai
nietis. ; Jisai sukvailintas 
kdntr-revoliucionierių. >

po preži- 
vadovybe. 
ųki ponai, 

nson-, 
* nud 

Irv-
n

Baltajam Name 
dento Roosevelto

Jdje dalyvavo _ 
kaip generolais" 
Richberg, Eastm
gelžkelių kompanijo 
ing—prezidentas pljeno kor- 
poracijosh, Moses/-nuO an- 
glies-^aviįinku/ Paskiaus 
clalyvavMr^ugelis kitų iš 
įvairių pramonių. Gi už 
darbininkus niekas nekal
bėjo. Lewis paskiauą.’‘‘pa
sakė, kad jisai sutirika su 
šių valdininkų konferenci
jos tarimais. Ponų tarimai 5 
reiškia, Vad darbininkąi tu
ri eiti darban be laimėjimų.

Sovietų Sąjungos Auksas Žymiai Padidėjo
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos diplomatai kalba
si apie Sovietų Sąjungos

sitatimai Roosevelto su Lit- 
vinovu.^ Čia manoma, kad 
Sovietų aukso gaminimas 
daug padidėjo. Darbas ei
na pagal naujausią būdą 
Lena upės distrikte ir kito- 
se viėtose.

Apskhitoma, kad Sovietai 
daug daugiau aukso gami
na, negu gąmftio caristinė 
Rusija. . Sovietų Sąjunga 
---------1 .------ :------ u.—

Pirkliai Gauna Didelius 
■ ’ • < PelnusValdžia Pasirengusi 

Priimti Litvinovą
.. WASHINGTON, D. C.—
Prezidentas Rooseveltas ir
valstybės sekretorius Hull kėjo, kaip spekuliantai nau- 
laukia pasirengę susitikti do j asi pramone, o ypatin- 
su Sovietų Sąjungos užsie- gai farmerių ‘auginamai;- 
nio reikalų komisaru, Litvi- produktais. Statistikos pa- 
novu. | ' rodo, kad už maistą, už ku-

Pasitarimuose dalyvaus ir rį farmerys gauna $6.62, tai 
kiti Amerikos žymūs ekono- darbininkai užmoka, ‘kurįe 
mistai ir politikieriai.

WASHINGTON, D. C. — 
Paskutiniu laiku čia paaiš-

tą maistą sunaudoja, $17.95.

*«

aukso pagaminanti per me
tus $40,000,000 vertės. Gi 
1913 metais pagamino tik 
apie $26,507,000 vertės į 
metus. Jungtinių Valstijų 
aukso gaminimas yra $50,- 
000,000 vertės į metus. Tai 
reiškia, kad nedaug daugiau 
Amerika gamina dabar auk
so už Sovietų Sąjungą. ;'

Amerikos dipldmątai kal
ba, kad Spvietai galės ga-_ 
benti j Ameriką aukso, o iš 
čia pirktis sau* reikalingų 
produktų. ' ' ■ 1! '

Brooklyniečiai, Į Pra
kalbas Šį Vakarą!

-----
Visi j masines prakalbas ‘ 

šiandien, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St, Brooklyne. Apie . 
svarbiausius politinius rin
kimų klausimus kalbės A. 
Jeskevičiūtė, J. Siurbą ir A.

Šias
L. Su gar man. . Patyi 
kite ir kitus veskitės į, 
prakalbas. Įžanga visiems 
veltui! ' t i /

1
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T Dar Deki “Vienybės” Nelaimių

Vakar dienos “Laisvėje” skaitytojai, be abejo, skaitė 
korespondenciją apie fašistų “Vienybės” šėrįpinkų susi
rinkimą pereitą sekmadienį. Eilėje diskusijų, kaip mū
sų korespondentas nurodo, vienas ginkinių sįulas pareiš
kęs, jog subankrūtavimas Vienybės” nereiškia tiktai 
medžiaginį bankrūtą, bėt tam yra ir “politiški išrokavi- 
mai.” 1 ’ •

Tai tiesa! “Krizis” tarpe strumskinių ir ginkinių:pra
sidėjo tuomet, kada “Vienybės” pastogėje pasireiškė visų 
gailį ^suirimas. Nors vieni ir kiti jie yra tyro vandens 
fašistai, remią Lietuvos fašistų režimą, tačiaus darbo 
metodose nesusitaiko. Strumskiniai nori tai daryti pri-į 
sidėngus demokratijos skraiste, manydami tuo būdu ga
lėsi^ apgauti daugiau žmonelių, o giAkiniai laikėsi už at
virą1 fašistinę liniją. ■ •

Bėt darbininkai-skaitytojai ir darbininkiškesni biznie- 
riaiį ilgai rėmę “Vienybę”, pradėjo atšalti ir nuo jos 
atkristi. Pasiliko sau jale žmonių, kurie niekaip ilgiau 
nepajėgė “Vienybę” leisti ir todėl buvo priversti paskelb
ti jos sulaikymą. Pasirodo, kad tasai laikraštis buvo 
įvarytas į tokias skolas, jog dabar $12,000 reikia tam, kad 
apmokėjus skolas ir pradėjus leisti ląikYaštį! Tolydžio 
$28į000 skola SLA tebestovi neužmokėta.

Sįrųmskis, kaipo vienas iš stambių skolintojų ir direk
torių, šiuo tarpu, kaip minėjome, bando vėl pradėti laikr 
rast} leisti, nepaisydamas į “pridėčkus”, kurie tenka imti 
iš įišeniaus. Jis bando (su Tysliava) .padaryti “Vieny
bę”;'demokratiška. Kodėl?. Kuriais tikslais?' Vienas, 
kaip sakėme, tai tas, kad pasigavus kvailelių, suradus 
naujos publikos, sugriebus naujų šėrininkų ant naujos, 
smetoniniai demokratiškos meškerės.

Antra gandai eina, būk Strumskis žadąs užimti vietą 
SLA prezidento, nes Gegužis, sakoma, nekandidatuosiąs. 
Struitaskis esąs tokis žmogus, kurį rems ir sandariečiai, 
ir fašistai, todėl jis buš^geriausia' kūzyrė prieš Bagočiiį? 
Jeigu taip, Strumskiui reikalingas savas laikraštis, per 
kuĄ galėtų pasigarsintir r ” : •

Šitais sumetimais jis šiandien ir bando būti “pasišven
tusiu” ir leisti demokratišką “Vienybę”. Strumskio uo
degon jau 
Prfįeika!

Pasireiškė del tę( žmones 
statė kareiviais. -Faktinai. 
srity j, Nankinge, 
džiama joki asmenys, ne 
sako korespondentas, užpuolimo ir suiručių.

KodeLDr. Soong rezignavę? Pranešimai skelbia, to-, 
del, kad čiang Kai-šekaš pilą pinigus bereikšmei kampa
nijai prieš Chinijos Sovietus, kuriuos jis Kando užsmaug
ti jau kelintu atveju ir vis be pasekmių. Antra, Dr. 
Soong nesutinkąs su čiang Kai-šeko politika linkui Ja
ponijos: ta politika yra baisi: nacionalistų valdžia misi-1 
lenkė prieš Japonus imperialistus iki kelių, skelbdama, 
kad,'girdi, pirmiausiai turime sukriušinti savo artimiausį 
priešą, Chinijos Sovietus, o paskui jau žiūrėsime, ką da
rysime su Japonais, laikančiais didelius Chinijos plotus.

Kaipo rezultatas Čiang Kai-šeko karo prieš Chinijos 
Sovietus,, nacionalistų valdžia paskendo Skolose; didelis1 
deficitas šalies iždinėj.1

Tas viskas parodo, kad Čiang Kai-šeko ir japonų im
perialistų pastangos sunaikinti reyęliucįnius, Chinijos 
darbininkų ir valstiečių Sovietus pavirs niekais, , 
--------------------  ------------- 1----------------------------------——L---------------------------;---------------- m  .....................
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įsikibo Grigaitis, Bagočius, na, ir, žinoma, 
z • '

V'okietijoį fašistai i ne dėjus, galės greitai prisi- 
juokais rengiasi prie karo, gaminti naujų karo mašinų. 
Karo ministeris generolas 
H. Vo» Blombėrg pripažįs
ta, <kad fašistų šturmavikų. 
jau yra 1,100,000. Bet jis 
bando užginčyti, kad tai nė-, 
ra armija. Kokia kita, ar
mija gali būti, kuomet jie 
ginkluoti ir kariniai išlavin
ti?

Hitlerio orlaivyno minis
teris generolas H. W. Goe
ring deda pastangų, kad 
kuo daugiau išbudavojust 
orlaivių. Vokietijai, kol kas, 
negalima budavoti grynai 
kariniai orlaiviai, bet jos 
pasažieriniai. orlaiviai grei
tai.,bus payėrsti į karinius. 
Milžiniška^ orlaivis, “Gene 
ral Feld Maršai Von Hin 
dęnpurg,” 
daro 115 mylių į valandą; 
jo sparnų ilgis siekia 146 i 
pėdas ir jis gali vežti apie 
&0 žmonių. Karui prasidė
jus, tokius oro milžinus 
greitai pavers į bombarda
vimo mašinas.

Turkija mini 10 melų nuo 
įsisteigimo respublikos. Ten 
nuvyko Sovietų Sąjungos 
karo komisaras K. Voroši- 
lov, generolas Budenni ir 
dar keletas žymių SSSR va
dų. Sovietų Sąjungos karo 
laivynas Juodų Jūrų nuplau
kė prie Istanbulo (buvusio 
Konstantinopolio) ir ten su
sitiko su”25 Turkijos karo 
laivais. Sovietai davė Tur
kijai penkis drlaivius, kai
po' draugiškumo dovaną ir 
Šešiolika orlaivių bendrai 
šil 200 turkų orlaivių skra
jojo virš Turkijos. Turki
jos orlaiviai paskleidė 50,- 

. . z ’000,000 kbpijir1 manifesto, 
tun 4 motorus, (jaris'ting Ru^ija tik ir žiū- 

rędavo, kad. šusmiaūti su 
xuiKija, ' Šovietų Sąjunga 
palaiko ,< draugiškus . ryšius' 
ir visokis antagonizmas 
myksta.

' D. M. šolomskas.

Šiuo tarpu iš mūsų ju-| 
dėjimo mirtis išplėšė du žy
mių draugu-darbuotoju: d. 
M. Garrisoną, iš Buffalo, ir 
d. H. Graibų, iš Clevelando. 
Abu brangūs draugai, abu 
buvo mūsų eilėse, savo ko
lonijose, pirmaeiliai. Su drg. 
Graibųm asmeniškai mažai 
susieidavau ir todėl mažai 
apie jį galėčiau pasakyti. 
Kitaip su M. Garrisonu. Jį 
pažinau 1924 v metais, SLA 
sėime, Wilkes-Barrej.

Jis ten buvo delegatu nuo 
savo SLA kuopos. Pasidarė
me mes gerais draugais be
kovodami su fapist$e j maši
na, vadovaujama Gegužio. 
Atsimenu, d. Garrisonas bu
vo smarkiai susinervavęs, 
matydamas, kaip Gegužis, 
sumobilizavęs visas juodą
sias pajėgas, bandė už
gniaužti burnas kairiesiems 
delegatams—komunistam ir 
jų rėmėjams.

Tas viskas, žinoma, d. 
Garrisoną smarkiai aksti
no dirbti uoliau ir daugiau 
organizavime darbininkų 
kovai prieš Gegužį ir kom
paniją, kovai už darbinin
kišką SLA.' ' K

Nuo to laiko man taikėsi 
susieiti su d. Garrisonu be
veik kas metai, nes važiuo
jant iš vakarų į rytus arba

“Tai gal aš galėčiau duo
ti?” Ir duoda!

Kuomet pruseikiniai re
negatai vpradė j o kampaniją 
skaldymo mūsų organizaci
jų, jie. labai tikėjosi nusives
ti su savim d. Garrisoną'. Iki 
Prūseika buvo Partijoj, jis 
pas d. Garrisoną išbūdavo 
po kelias dienas. Velionis, 
mat, buvo svetingas ir vai
šingas, todėl Prūseika tuo ir 
naudodavę^. Iš to jis ir 
darė išvadas, kad, jeigu “vi
sas svietas su mumis,” tai ir 
Garrisonas bus su juo.

Prūseika. apsirįko. Drg. 
Garrisonas 'iškarto griežtai 
pasistatė už Partiją. Iki 
Prūseika buvo Partijoj, ge
rai, jis buvo d. Garrisono 
svečias. "Kuomet pavirto 
priešu revoliucinio judėjimo 
—priešas ir jo, Garrisono.

Pradėjęs leisti x savo gą- 
zietą, Prūseika siuntė d. Ga- 
rrisonui jos pundais. Be di
delių ceremonijų pruseikinė 
gazilta pavirsdavo liepsno
mis d. Garrisono pečiuj.

Paskiausia mačiausi su d. 
’Garrisonu,. pereitą vasarą, 
vykstant ir grįžtant iš To
ronto, Canados. Kaip visuo
met, taip ir šiuo tarpu velio
nis buvo entuziastas, ūpin
gas. “Prasidėjo' ir pas mus

“Poetas”
Jis—Tu, mano saulute, 

žvaigžde mano* gyvenimo. 
Lai bus griausmas ir žemės* . 
drebėjimas, o mudu nesi
skirsime. ■

Ji—Aš negaliu jus supra
sti; ar jūs man išreiškidtė 
savo. meilę, ar speliojate 
orą? K

, Prisieis Paląukti
Tarnaitė—Gerbiamoji, aš 

negaliu tame kambaryje pa
daryti tvarką.

Prūseikos rėmėja — Ne
jaugi, juk ten vakar buvo 
Butkus, Leonas, Jankaus^, 
kas ir dar keletas garbės 
vyrų.

Tarnaitė—Taip,, bet jie 
visi sumigę, kur'kūriam pa-, 
sitaikė.

čiiiL ib vanilių į rymo arucy x •: i „ ?*•--u i • • • -J 4. G/streikų banga,” džiūgavoatbulai, prisieidavo sustoti .. a/L x .' x > na ‘ 'z/iiimlr fnn iv fnn dovhi.

Įdomios Žinios

13 Tokio, Japonijos, žinia skelbia, būk to krašto karo 
ministeris, generolas Sadao Araki, išleidęs pareiškimą, 
kuriame praneša, kad neužilgo būsianti sušaukta Tokio 
mię§te “taikos konferencija”. Joje, pasak gen. 'Araki, 
bus užkviesta sekančių valstybių atstovai: Jungtinių Val
stijų, Didžiosios Britanijos, Chinijos, Indijos, Sovietų.Są
jungos, Francijos, Hollandijos ir Mančukuo. Kitais žo
džiais, visos šalys, kurios turi bent kokių pretenzijų prie 
ToUmųjų Rytų. Tai konferencija “sustiprinimui taikęs 
Tolimuose Rytuose.”

Įdomus dalykas! "
Tiesa, Japonijos užrubežinių reikalų ministerija pa

peikusi, kad ši nuomonė yra tiktai vieno karo reikalų 
mi$sterio, bet ne visos Japonijos valdžios. Gal būt.. Vis- 
tieįį svarbu, kad toki dalykai keliami. .

Buržuazinės spaudos korespondentai mano, būk Ara
ki ęįirąs šitokį pareiškimą todėl, kad Japonijos viršūnėse 
čmtiš reikštis “nuosaikesnė nuotaika,” “taikesnė nuotai
ka.#; Bet nepasakoma, kodėl ir kaip toji ^Taikesnė ntio- 
taiiįa” susidarė. -H,- i ,> ;

gi*konferencija, beje, turėtų įvykti prieš 1935 metus, 
paraškęs Araki/ ■.

Išplėšę iš Chinijos Mandžuriją ir kelias kitas sritis; 
prislėgę Chiniją, Japonijos imperialistai dabai* kalba apie 
taiką! Daugiau: jie laiko paruošę stiprias arnfijas So
vietų Sąjungos pasienyje; jie pasirengę pulti SoVietų Są
jungą bile laiku! Senai yra sakoma: kuomet imperialis
tai kalba apie taiką, tai žinok, kad jie pasirengę pradėti 
karų bile laiku. Taikos kalbos, išplaukiančios iš Japonų 
imperialistų burnų mums rodo, kad bile laiku jie galį 
pulti Sovietų Sąjungą su ginklu. Ką gi rodo jų žygiai 
Mandžurijoj su Rytų Chinijos gelžkeliu, kurio pusininke 
yrąf Sovietų Sąjunga! .

Per visą pereitą karą Vo
kietija buvo pasigaminus 
44,000 ęrlaivių. Karo pa
baigoje, 1918 metais, ji dar 
turėjo 22,000 orlaivių ir jos 
industrija padarydavo po 
2,000 naujų orlaivių. Ta 
industrija dabar dar dau- 

"įgiau išplėsta., Taigi Vokie-
tijos fašistai, karui prasi-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Drg. A. S.-Draugo straip
snelis “Spauda ir jos Svar
ba” persilpnas, mūšų dien
raščiui netinka. Drg.x daro
te palyginiibus tokius, ku
rie nesuderinami su mūsų 
laikraščio role ir tikslais. 
Vistiek ačiū už rašinėjimą.

Judžiai ir Jų kritika1

Kitas ryškus iš šanghajaus pranešimas—-tai žinia apie 
rezignaciją iš Chinijos finansų ministerio vietos Dr. 
Socjpg. Pastarasis1 labai įtakingas žmogus. Čiang Kai
ščius laikė jį ministerijoj, kad prisitaikyti prie taip va
dinamos liberalinės dailės Chinijos^Tn^ių, kuriuose Dr. 
Soong turėjo įtakos. Bet Dr. Soong,rezignavo.

/ , --------— \
’ Argumentas Aštuntas

Didelė dalis mūsų skaitytojų lankosi į judžių te
atrus. Daugelis judžių šiandien yra niekas dau
giau, kaip tiktai atvira ir; šiurkšti propaganda už 
esamą išnaudojimo sistemą. Bet ne, visi darbinin
kai tai žino ir mato. Todėl:— V

J. “Laisvės” špaltose, ypačiai Menininkų Skyriu
je, šeštadieniais, mes talpiname judomųjų paveiks
lų apžvalgas, kritiką. Jaš perskaitęs^bįle,asmuo, 
nuėjęs pamatyti judžio, :tuojaūS'jį supras;taip, 
kaip reikia suprasti. Jis,. Vadinasi, išsisaugos nuo; ; 
apgavimo; jis greičiau išmoks atskirti 'gerą vei-1 • 

" kalą nuo blogo. . U- • į 1 ‘ ‘ !
1 / j * t \

» 2. Apskritai, mūsų Menininkų Skyriuje stengia-;
. mes talpinti juo daugiau kritiško pobūdžio raštų, 

' eilių, apysakaičių ir bendrų žinių iš mėnininkų vei-' ■ 
' kimo, kuris yra nedaloma dalisSpio bendro mūsų 

gyvenimo. Mūsų dienraštis, parodo skirtumus tar-\’ 
pe buržuazinio ir •proletarinio meno. -

Vadinasi, “Laisvės” skaitytojai bandoma supa
žindinti su visapusiu gyvenimu ir mūsų veikimo 
/u’eįkąįais, . ’ ■ ‘ .

Tai darbininkams reikia aškinti, kuomet eina
me užrašinėti jiems “Laisvę.” Išaiškinus, be abe
jojimo, darbininkas užsisakys mūsų dienraštį, ypa
čiai dabar, kuomet jo kainą smarkiai nupiginta— ; 
tiktai $4.50 už metinę prenumeratą! 7

Buffaloj;. iVisuomet; žino
ma, sustodavau pas (|d. Pė- 
žus, kuomet velionis Pėža 
buvo gyvas, o paskui, jam 
numirus—ypas d.‘ Garrisoną.

Nereikia, žinoma, nei sa
kyti, kad d. Garrisonas bu
vo didžiausias šulas mūsų 
lietuvių darbininkų judėji
mo Buffaloj. Neskaitlinga 
lietuvių dąrb. sau jale Gar- 
risoiųii buvo.žinoma, kaip 
ant delno- Dėdavo jis dide
lių pastangų ątraukimui kie
kvieno darbininko į ALDL 
D, į APLA, o paskui, įsikū
rus LDS—į pastarąją.

i

Ilgai dirbęs fabrikuose, d. 
Garrisonas ..^vėliau turėjo 
biznelį: nuomavo mažą vieš
butėlį darbininkais apgyven 
tatfi distrikte ir išnuomuo-

+davo kambarius. Laikotar
piais, fačiaus, kuomet gau
davo, eidavo į fabriką ’ dirb
ti. Taip buvo, berods, šių 
metų pradžioj.

Nepaisant, ką kūomet 
dirbdavo, d. Garrisonas vi- 
suomet buvo entuziastas; 
visuomet Jam rūpėjo revo
liucinis darbininkų judėji
mas, visūbmet jis jį gausiai 
rėmė. '- Vietiniai ‘ draugai/ 
Kompartijos vadai,'kaip tik 
pakliūdavę į bėdą su finan
sais, tai žiūrėk jie pas “Mai- 
ką” (taip jį visi vadindavo 
Buffaloj). Mūsų draugas 
Maika krapšto kišėnius ir, 
jei tik, suranda, tai ir duo
da. Niekuomet niekam ne
atsakydavo duoti, jei tik tas 
eina' revoliuciniam darbiniu 
kų judėjimui.

■Apie porą mietų atgal, at
simenu, atvyksta d. $ Garri
sonas į Brooklyną. Užeina 
į “Laisvę,” išsiima $20 ir 
sako: “Šia, paskirkit, kam 
reikalingiausia.” S.u s tojus 
pas jį Buffaloj, prisiminus 
tą ar kitą reikalą, d» Garri
sonas, žiūrėk, ir ' klausia:

jis. “Žiūrėk ten ir ten darbi
ninkai streikuoja, kovoja; 
tai pirmu sykiu Buffalo is
torijoj !” Nesmagu jam bu
vo tiktai tas, kad tarpe par-. 
tijiečių, vadovaujančia drau 
gų buvb beprasidedą nešusi11 
pratimai. “Bet tai nieko; 
išsitaisys,” vėl • entuziastiš
kai tarė jis.

Apie asmeniškus reikalus 
d. Garrisonasjiiekuomet ne
norėdavo kalbėti. Užėjus 
pas jį, jis visuomet apipil
davo klausimais, liečiančiais 
mūsų judėjimą. Kaip tas ir 
tas, klausdavo jis. Kaip laik-1 
raščiai, kaip Partijos cen-1 
tre, kaip mūsų masinės or
ganizacijos?

Jo darbštumas, gausi pa
rama
giškumds padarė.d. Garri- 
sonui labai dau£ draugų

Brangūs Laiškai
Jaunavedis—Drabge, pas 

mane vienas žmogus m^ašė 
laišku.- >

Draugas—0 keno jie yra, 
gal ’ šakespearo ar Napoleo- ‘ 
no?

Jaunavedis—O ne, tuos 
laiškus jjš patsai^ parašė 
mano žmonai)po to, kada 
jau mudu buvome vedę.

Paaiškino
Blaivininkas—Ar ši deg

tinė gera? ■
Karčiamninkas — Taip/* 

jeigu ■ už 1 ją * užmokėsi; bėt 
jeigu, nė G;

Blaivininkas—O jeigu ne, 
tai kas tada? , . ,

Karčiamninkas — Tada 
gausi juodas akis.

Pataikė
Šposininkas (užmovęs mė

sos gabalą ąnt šakučių) — 
iKas tai yrą, ar tai kiaulė?

Šeimininkas—Prie katro 
šakučių galo tas klausimas 
statomas?.

ia mūsų judėjimui, drau u P
Vis Tiek “Ačiū”

r ū s e i ka — Užsirašyk 
_ aują Gadynę”, nes mes-- 

turime gauti 500 skaityto-
oVllU.1 IdUclI CllclUglį f #

Buffaloj ir visoj šalyj, kur^.; . G
tik jis turėjo pažįstamų. [ Darbininkas Nematau 
Pačiam Buffalo mieste pa- sau nau'^os- 
žindavo jį visokių tautų 
darbininkai. O jei kuris tik
tai turėdavo palinkimo skai
tyti mūsų spaudą, tai d. Gą- 
rrisonas dėdavo kuo dau
giausiai pastangų su juo 
J<uo arčiausia susirišti ir vis 
traukti ir traūkti į mūsų 
pusę. • / j

i Tai buvo< brangus drau
gias, geras veikėjas, nuošir
dus mūsų judėjimo rėmėjas. 
Išplėšdama jį taip anksti 
(d.,Garrisonas buvo vidur
amžis vyras), beširdė mirtis 
paliko didelę spragą Buffa-

JZ • V

Tebūva lengva jam žemė! | Kisliava 
O likusiai jo iųnonai—drau- 
giška užuojauta’/

Sunerkite rankas, drau
gai buffaliečiai. .Darbuoki- 
tės padvigubinta energija 
stiprinimui to judėjimo, ku
rį ilgus metus d. Garrisonas 
gausiai rėmė!

R. Mizara.

P I

Pruseika — Nenori duoti j 
pinigų, tai kokis tavo ant- ‘ 
rašas?

Darbininkas—Nenoriu ir 
veltui. < . ..
- Prūseika—Na, tai vistiek 
ačiū.

, J “Jauna Gulbė” ,.
’ ‘ Ji-^-Aš gailiuosi, kad esu . 
tavo žmon^

Jis—Bet jau tų nebuvai 
taip jauna gulbė,, kada mu
du vedėme.- i \ •

Ji—Tas taip, bet;kad tave 
pažinti, vis gi aš buvau per- ’■ 
jauna;. v

i . . r

Tėvynainių Meilė
_ J. — Uždarysime 

“Vienybę!’ ir numarinsime.
Šėrininkas—Ką, laikraš

tį? *
Kisliava—ne tik skolos.
Šėrininkas—Bet kur tada 

teisybė ? /. /.
Kisliava — Ten bus tei

sybė, kur bus pinigai.
Raudonas Pipiras.
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AUGŠČIAUSIAPRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
1335 Medley St

Tbe Supreme Lodge of Lithuanians of America
N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

labai' graži merga, ir pridabo- kunigaf ’* “šventam*’; raštui' lie
jo karalių slufcydamk jamui. pia tikėki, taj ve j jis - $ako: 
Ale karalius jai ne prigulė.” j ‘“Ale karalius Salomonas my- 
(S. T. Pusi. 329) j i Įėjo daug moterių, išf svetimu

APIA Trimėnesinio Posėdžio 
Protokolas

atsibuvo 
Centro 
St., N.
Komi- 
Posė-

ta. Nutarta išmokėti tada, 
kada bus Centran prisiųsta už 
du mėnesiu duoklės.

Svarstyta laiškai-atsišauki
mai.

7 kuopos' pareiškimas, kriti
kuojantis neva 25 seimo tari
mus, bet iš tikrųjų tuos tari
mus, kurie senai priimti, ap
svarstytas ir nutarta: kadangi 
Centro sekr. buvo kuopos su
sirinkime ir paaiškino, tą atsi
šaukimą, nutarta padėti aręhy-

APLA Centro Komiteto tri-
mėnesinis posėdis
spalio 15, 1933, APLA
raštinėj, 1335 Medley
S. Pittsburgh, Pa. Visi 
teto nariai dalyvavo,
d is prasidėjo 10 vai. ryte.

Pirmiausia peržiūrėta finan 
Mnės knygos. Iždo globėjai i 
surado jas pilnoj tvarkoj. Tuo van’ir kitokio paaiškinimo ne- 
pačiu laiku atlikta visoki iš- duoti, 
mokėjimai.

Perskaityta / bertaininio ir 
specialio posėdžiui' protokolai 
ir priimta, kaip skaityta.

, ' Centro* komiteto nariai iš
davė raportą iš savų veikimo.

'Pirm. Čelkis dalyvavęs pasita
rimuose 2 kp. reikaluose, taip
gi pamainęs Centro invento
riaus apdraudos popierius ant 
naujos vietos, kuomet Centro 
raštinė likos perkelta. Kiti

Skaitytas 40 ■ kp. laiškas, jš- 
reiškįąs nepasitenkinimą, ko
dėl 2-ro skyriaus pašalpos 
taip sumažintos. Nutarta duo
ti atsakymą.

Skaityta 49 kuopos laiškai, 
protestuojanti prieš 25 seimo 
tarimus ir neva Centro sauva- 
liškumą ir taipgi reikalaujanti 
atstatyti Centro sekretorių G a 
siuną už neva išėjimą prieš 
konstituciją. Nutarta, kad Cen 

*<«,wuC imvo o pirmininkas velkis duotų inariai taipgi atlikę savo parei- , .... . „ . . . i
A gas. Iždo globėjai surado 
«kad Centro sekr. ir ižd. apy
skaitos pilnai sutinka.

Sekretorius raportavo, turė
jęs daug darbo 2 kp. reika
lais; aplankęs 3, 7, 12, ir 50 
kuopų susirinkimus seimo ta
rimų ir kitais organizaciniais 
reikalais; buvo, pašauktas pas prieš konstituciją, 
advokatus dviejų narių pašai- nuoliai, kurie prisirašė prie L 
pos ir pomirtinės reikalais ir DS, buvo perjauni stoti į AP 
viską išlyginęs; turėjęs daug j LA. 
susirašinėjimų su Aurilos ad
vokatu ir čia viską gerai iš
lyginęs; vedąs savaitinį APL 
A skyrių “Laisvėj” ir ragino, 
kad visi padėtų palaikyti tą 
skyrių.

Visų raportai priimti. Iš
duotą finansinė apyskaita už 
liepos, rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesius. Įplaukų buyę $4,- 
159?69; išlaidų $3,329.15; pel
no liko 830.54; su nuošimčiai 
pasidaro pelno 939.94; pridė- 

► jus ir nesumokėtus nuošimčius 
ir taipgi inventorių visas APL 
A tūrtas pasidaro $24,463.57. 
Pašalpos fondas per tris mė
nesius pagerėjo.

Seka svarstymas pašalpų ir 
pomirtinių apeliacijų. \ 4 kp.

• narys J. Mickus mirė susispen 
davęs. Kadangi konstitucija 
nusako, jogei . susispendavęs 
netenka pašalpos įr pomirti-

I nės, tai nutarta jo Įiašalpga- 
viui grąžinti jo paskiausia su
mokėtas duokles $5.35 ir laiš
ku apie tai pranešti kuopai.

9 kp. narys Fred Kųngis 
mirė. Jo pašalpgaviai reika
lauja ‘ pomirtinės. Bet pasi
rodo, kad pagal paskutinį do- 

. kumentą, prisirašė persenas. 
Jieškota jo pilietinių popierių 
ir metrikų, bet kol kas nesu
rasta., Palikta toliau tą daly
ką tyrinėti.

3.8 kp. narė Simauskienėį 
apeliavo delei Centro nesumo- 
kėjimo pašalpos. Kuopos val
dyba liudija, kad jinai neuž
silaikė gerai laike ligos. Pa
likta toliaus patyrinėti.

41 kp. narė O Vasiliauskie-

laišku ir viešą paaiškinimą, jo- ( 
gei seimas legališkai taisė 
konstituciją, Centras paskelb
damas, jogei tarimai įeina ga
lion liepos 1 po seimo, elgėsi 
pagal 
Centro 
damas 
nuolių

konstituciją, 
sekretorius,\ 

suorganizuoti 
kuopa, visai

T/e

. ir kad 
pagelbė
tas jau- 

/neišėjo 
jau-

kviečiantis
Darbininkų

duoti

prašė

Konstitucija taipgi ne
draudžia nariams APLA orga
nizacijos pasidarbuoti ir delei 
kitų draugijų.

Skaitytas “Vilnies” adminis
tracijos ' laiškas, 
duoti garsinimą
Kalendoriuj. Nutarta 
garsinimą už $8.

Drg». Geo. Urbonas 
$400 mortgičio ant namo. Ka
dangi tokios mažos sumos 
prašė, tai nutarta, reikale, duo
ti. į

'Svarstyta apie ligonius. Cen 
tro daktaras nurodo, jogei kai 
kurie ligoniai, visai delei men
kos priežasties, pusėtinai il
gai serga. Nutarta raginti 
kuopas geriau prižiūrėti įigo-, 
nius ir reikale net pasiųsti sa
vo (kuopos) daktarą egzami
nuoti ligonius. Ypatingai da- j 
bar, kuomet Apdraudos Depart- 
mentas irgi griežtai ragina ge
riau prižiūrėti ligonius, turim 
stengtis tai padaryti.

Svarstyta 2 kp. suspenduotų 
narių klausimas. Seimo rezo
liucija nusako; jogei suspen
duotieji nariai, jeigu sutinka 
pildyti APLA konstituciją ir 
įstatus, gali patąpti pilnais na
riais užsimokėję užvilktas 
duokles. Laikas duota iki 1 
d. spalio, taipgi Centro Ko
mitetui duota galia, reikale, 
prailginti tas laikas. Centro 
Komitetas nutarė tą laiką pa
ilginti iki užbaigos šio teismo.

Posėdis uždaryta 6:30 vai. 
vakare.

Centro Sekr. J. Gasiunas.

(Tąsa) ;met ir paliko gyvą, leido gy-
, Dovįdo Sūnus Salomoitas ■ vent, bet vėliaus, tik už papra-

I šymą kad jam pavėlintų imti 
Nors Salomonas buvo iš Do- Abisagę už pačia, Salomonas jį 

Vido lytiškai ištvirkimo, suriš-1 užmįšė. Mat Abisagė buvo 
to su žmogžudyste, kaip žinom kokja—biblijoj' skaitom:
iš pirmiaus aprašymo, iš švent-, «Ir karalius Dovidas 
rasčio pasakymo; nors jis gi- nęs h. metų pulką suJauk ne_ 
męs is vergės motinos, kurią gal-jo suši]ti> norint ir dpabu_ 
Dovidas pasigrobė, zagino, per ! 
tai jos vyrą Urioąių nieku ne
kaltą jis užmušė! Nors Salo
monas patsai, užaugęs buvo* di
desnis lytiškai ištvirkėlis, negu 
jb’ tėvas ;nors jis buvo brol-1 
žudys, kaip žemiau matysime, 

-—vienoj, jis šventraštyje skai
tosi eilėj kristaus protėviu.

Salomonui dar*' augant, jo 
i motinu Bat-Seba, per meilę iš
prašė Dovido ir jis jai prisie
kė, kad jos sūnus Salomonas 
bus jo įpėdinis ir sėdės ant ka
rališko sosto. Bet kitų Dovido 
pačių vaikai, kurie buvo ir ga
na iš augštos kilmės motinų, tą 
sužinoję, didžia neapykanta vi
rė, jie suokalbiavo prieš tokį 
tėvo pasielgimą. Tas daėjo net 
ligi to, kad pirm ; pat Dovido . 
mirties, vienas iš jų, Adonijas, 
sauvališkai pasiskelbė karalium. 
Tą pajutus, Salomono motina 
puolėsi prie mirtinai gulinčio 
Dovido, jam išmetinėdama:
. “Ji tarė jam: mano Viešpa
tie, tu man, savo tarnaitei, prie 
Viešpaties savo Dievo, prisie
kei: ‘tavo sūnus Salomonas 
turės po mano galvos karaliu
mi būti ir. ant mano krėslo sė
dėti,’ o dabar Adonijas kara
liumi pastojo, ir tu mano Vieš
patie karaliau, nieko apie tai 
nežinai.” (S. T. pusi. 330)

Dovidas labai ' nenorėjo to 
sėkmėje matyti savo vaikų rie
tenas, kol dar gyvas buvo. Vie
nok Bat-Sębai neatsisakė ir jos 
sūnų Salomoųą užsodino ant 
savo karališko sosto.’ i i • ,Tuo tarpu visi Dovido vai
kai, (apart Salomono) buvo 
sukviesti puotoj, Adonijo . įš
ventinime karalium, kur daly
vavo karo vadas Joabas, vys
kupas Ab j ataras ir kiti augšti 
valdininkai. Bet buvę daug 
augštų valdininkų Jam nepri
tariančių, tie nebuvo kviesti. Ir 
jiems bepuotaujant, pasigirdo 
triūbų balsai ii' didis triukšmas 
mieste, skelbiantis Salomoną 
karalium esant. Tas Adoniją 

siunčia spaudai. .Kurie adre- lr J° šalininkus baisiai pergąs- 
suoti tiktai Centro Komitetui, dino ir jie panikoj išsiskirstė! 
tie apsvarstomi ir archyvan! Tačiaus jie prieš karalių Salo-^ 
padedami. ,Taip buvo visados moną sukilti nertiėgino. VįenolF 
daroma, taip ir dabar daroma. Salomonas vyskupą Abjatarą 

Kitas jūsų kuopos sekreto- už šventinimą Adonijaus kara
lium, prašalino nuo jo “švento” 
urėdo ir pasiuntė laukų darbus 
įdirbti. O karininką Joabą už 
pritarimą Adonijui, užmušė. 
Savo brolį Adoniją, nors tuo-

sako, jogei “mes tariamės 
kaip nors sudaryti jaunuolių 
kuopą.” Taip pat kalba ir 55 
kuopos draugai. Jeigu., jtaip 
jau kalbate, tai, draugai, ir da
rykite. Abiejose vietose gali
ma sudaryti jaunuolių kuopos.

Kitos kuopos irgi turi pasi
rodyti, ką gali. Argi jos 
Ii pasiduoti tokiai mažai 
tai kuopai, kuri jau gavo 
narius ir jau vėl tris turi
lei sekančio susirinkimo ? • Se-: 
kančiuose lapkričio mėnesio 
susirinkimuose jau kiekviena 
kuopa turi turėti naujų narių.

Centro Sekr. J. Gasiunas.

ga- 
50- 
tris 
de-

Atviras Laiškas APLA 49 
Kuopai

žiais jį užklojo. Tai tarė jam 
jo tarnai: te jėško kas mūsų 
viešpačiui karaliui jauną kokią 
mergą, kuri po akių karaliaus 
būtų, jį pridabotų, jo glėbyj 
miegotų ir sušildytų mūsų vieš
patį karalių. Ir jie jieškojo 
gražios jaunos mergaitės per 
visus rubežius Izrael, ir sura
do Abisagę iš Šunenų ir nuga
beno ją pas karalių. Ir ji buvo

. Matot, kokia dora pas tuos žemių, 
žmones buvo. Juk Dovidas tu- j 
rėjo daugelį pačių, tarp kurių i 
buvo ir jaunų,- kurios būt ga
lėję savo kūnu jį šildyti. Bet 
ve: jo ištvirkimo geismai ir 
galutinai nusenusio, išsikaršu- 
sio, reikalavo visai jaunutės, 
nekaltos, gražios! Todėl Abisa- 
gė, Dovidui mįrus, buvo rokuo- 
jama kaipo jo našlė, o jo sūnus 
norėjo ją gauti sau už pačią.

Salomonas savo brolį Adoniją 
už tai užmušė. Bet jis patsai 
tais klausimais, lytiškais klau
symais, buvo nepalyginamai di
desnis ištvirkėlis, negu jų tėvas 
Dovidas. Dovidas turėjo devy
nias pačias privinčiavotaš ir 
daugelį neprivinčiavotų. O Sa
lomonas turėjo net 1,006 pa
čių. Rodos tai juokinga, bet

SJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Praleidus eilutes apie jų pa
ėjimą, toliaus skaitome:

“Ir jis turėjp septynis 
tus moterų per savo pačias, ir 
tris šimtus neprivinčiavotų mo
terų; ir jo pačios palenkė jo 
širdį.
buvo, tai jo pačios palenkė jo 
širdį ant svetimų dievų.”

Toliau vėl L
“Taipo sekė Salomonas Asto- 

ret, balvoną Zidonitų, ir Mil- 
kom biaurestį Amonytų. Tai 
Salomofias pakūrė aukštybę Ka- 

‘mosui, biauresčiui Mpabytų, 
ant kalno, ties Jeruzale esančio
jo, ir Molekui biauresčiui Amo
nytų. Taipo darė -Salomonas 
visomą. savo pačioms iš svetimų

(Tasa 4-tam Pusi.) ,

sim

O kaip jis jau pasenęs

« 50-ta Kuopa Kol Kas Pirmoj
kadangi > esąs pęrmažas. K a- Vietoj 

r dangi Centras išmokėjo tiek, 
kiek jai ( priguli, tai palikta 
Centrui, jeigu Kjipai reikalaus 
to Čekio,' pasiųsti.'

41 kp. narės M. Beniulie- 
nės apeliacija svarstyta, taip
gi ir.,kuopoė valdybos praneši
mas. Kadangi jos liga visai 
menka buvo ir taipgi, pagal 
valdybos liudijimo, jinai laike 

pūgos kai kada dirbinėjo, tai 
) nutarta nemokėti pašalpos, 
t 52 kp. nario J. Bertulio ap- 
z eliacija svarstyta. -Kadangi 

kuopa tucr^faiku dar nebuvo 
pridavusi savo paaiškinimo, 
tai nutarta palikti toliau, iki 

) kuopa priduos paaiškinimą ir 
’ tik tada svarstyti.

2 kp. nario A. Čepaičio po- 
l mirtinės ištnokėjimas svarsty

Draugai:
APLA Centlo Komitetas sa

vo posėdyj, spalio 15, 1933, 
skaitė ir svarstė tris jūsų kuo- 

■ pos sekretoriaus prisiųstus lai- 
l skus ir nutarė vienbalsiai duo- 
1 ti į tuos laiškus viešą atsa
kymą ir platesnį paaiškinimą 
laiškiose iškeltais klausimais. 
Taipgi Centro Komitetas įga
liojo mane, kaipo Centro pir
mininką, pasiųsti j urbs šitą 
atsakymą.

Pirmas laiškas, adresuotas 
APLA. Centro Komitetui, pro
testuoja, kam 25 seimas pasi
elgęs diktatoriškai priimda
mas kai kuriuos konstitucijos 
pataisymus; Centro Komite
tas ir sekretorius pasielgę 
diktatoriškai pasiųsdami sei
mo protokolus svarstyti, kuo
met jie buvo galioje; Centro 
Komitetas slepiąs kuopų laiš
kus. , i

Nieko panašaus, draugai, 
nebuvo. Seimas juk turi teisę 
konstituciją taisyti, kaip tik 
jam patinka. Tą* galią jam 
duoda pati konstitucija ir 
taipgi Apdraudos bepartmen- 
tas. Centro Komitetas, ir se
kretorius pasielgė rpagal kon
stituciją ant rytojaus po sei
mo pasiųsdami, seimo tarimus 
visoms kuopoms. Konstitucija 
aiškiaį nusako, kad po *seimo 
liepos 1 seimo tarimai 
įeina. Taipgi Centro 

į tetas visai neslepia .
1 laiškų. Kurie tiktai laiškai 
adresuoti spaudai, tuos ir pa
siunčia spaudai. _____ ___

galion 
Komi- 
kuopų

riaus laiškas, datuotas rugpj. 
29, praneša, jogei keturi 
riai apleidžia organizaciją 
tai, kad esą “APLA narių 
sės siaurinamos.” Jeigu jie 
lei to apleidžia, tai galima
prasti, jogei jie gavo labai blo
gą įspūdį nuo kuopos sekreto
riaus ir kitų tokių, kurie ban
do varinėti priešingą APLA 
organizacijai politiką ir Pie

na- 
už- 
tei- 
de- 
su-

Šitą skundą Centro Komi
tetas apsvarstęs surado, jogei 
jisai visai nepamatuotas. AP 
LA konstitucija juk visai ne
draudžia savo, nariams ir net

kinti visaipi Centro Komitetą Centro Komit^J nariams, nu-'j
ir kitus, kurie darbuojas APLA 
ir darbininkų reikaluose. AP 
LA 25 seimas kaip tik prie
šingai, praplečia narių teises, 
teikia daugiau galios pačioms 
kuopoms ir visiems nariams. 
APLA Centro Komitetas Visa
dos kląusiasi marių, vięokių 
patarimų, kviečia daugiau 'ra
šinėti Centran .ir taipgi APLA 
skyriun. Kviečia visus dau
giau rūpintis organizacijos rpi 
kalais. ' • ' •

Trečias laiškas yra “APLA 
49 kuopos skundas .prieš APL 
A. Centro sekr. J. Gasiuną” ir 
sykiu reikalavimas jį praša
linti iš Centro sekretoriaus 
vietos ir pakviesti sekantį ai-, 
ternatą. Kuopa reikalauja tai 
padaryti todėl, kad “J. Ga- 
siunas išstojo prieš APLA 
konstituciją” suorganizuoda
mas LDS jaunuolių 146 kuo
pą, o neorganizuodamas APL

Centras aplaikė tris įstojimo 
blankas iš 50 kuopos, N.- S. 
Pittsburgh ir 1 blanką iš 7 
kp., Soho-Pittsburgh. Kitos 
kuopos tiktai žada padirbėti, 
bet darbu kol kas nepasirodo, 
šiame mėnesyj blankų dau
giau nesulaukiau.

Nuo žodžių, draugai ir 
draugės, reikia būtinai eiti 
prie darbų. Jeigu buvo kal
bėta ię pasisakyta už gavimą 
naujų narių, t£i sfrvo žodį tu-, 
rime būtinai išpildyti. Kurie 
neišpildysssavo pažado, tie 
draugai pasirodys moką tiktai 
kalbėti, bėt nemoką niekcr 
dirbti. ,

Gavau pranešimą iš 30 kp., 
Benton, Ill. Sekr. J; Leonaitis, A jaunuolių kuopų.

liekamu laiku, pasidarbuoti ir 
delei kitų organizacijų. Antra, 
d. J. Gasiunas norėjo'tuos jau i 
nuolius įtraukti į APLA ir su
organizuoti jaunuolių <kuopą. 
Tačiauš sušauktam susirinki
me pasirodė, jogęi visi yra 
plerjauni būti APĘA nariais. 
Jie turi nuo 12 iki 17 metų. 
Nei vienas dar netiko būti AP 
LA nariu, i Tiktai, vėliau vie
na narė; prisirašė, kuri tiko ir 
APLA nariu, bet jinai ketina 
prisįraš^ti įr prie .APLA, o jos 
abu’tėvai šiomis dienomis prir' 
sirašė prie APLA.
i MJanau, jogei šitas atsaky

mas' ir paaiškinimas paliks 
naudingas kaip APLA 49 kp. 
nariams, taip ir visai APLA 
organizacijai. Kviečiu visus 
draugus prie darbo—-prie tvir
tinimo APLA orgahizacijos.

Draugiškai,
APLA Centro Pirmininkas,

A. Čelkis.

TUOJ UŽSISAKYKI! PLATINIMUI ŠIOS BROŠIŪROS
Klausimai ir Atsakymai Apie Sov. Sąjungą

Paraše M. Unždžiene, išleido “Laisve”
32 Puslapių. Kaina 5 centai

Platintojams, Hune ims nemažiau 10 knygučių ir kartu su užsakymais prisius 
pinigus, kaina tik 3c už knygutę

Katrie iš draugų užsisako prisiųsti tik po vieną knygutę, tai prašome pri
siųsti 8c vertės štampų, neš kainuoja persiuntimas.

Knygelėje telpa sekanti klausimai į kuriuos autorė duoda atsakymus:
_______________ . ___________________________________________ i__________ z_____

ki. Kokiu Būdu Sovietų Sąjunga Gauna Pinigų 
Statymui Naujų Fabrikų?,

2. Kada bus Pagaminta Daug Naujų Mašinų Sovietų 
Sąjungoje, Ar Bus Tenai Bedarbė?

3. Kokia Yra žemiausia Alga Sovietų Sąjungoje?
4. Kada Algas Padidina Sovietų Sąjungoje, Ar Tud 

Pačiu Sykiu Pakelia ir Kainap9
5. Kokia Yra Alga Komunistu Partijos Nario, 

' Dirbančio Fabrike?
6. Kodėl Sovietų Sąjungoje Įvesta Darbas nuo šmotų?

7. Kas Tie “Udarninkai” Sovietų Sąjungoje? % %
8. Kokiu Būdu Apmoka Darbininkams1 Sociale Apdrau- 

dą? Ar Reikia Eiti i Teismą Išreikalauti Apdfaudą?
9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijoj Nariai?

1 10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuvės Komitetus?,
11. Ar Teisybė, kad S.S.S.R. Anglies Kasyklose 

Dirba Kaliniai?
12. Ar Gyventojų Skaičius Pasidaugino Nuo Spalio 

Revoliucijos?
13. Kokiu Būdu Apsaugoja Darbininkus Dirbtuvėse?

14. Kodėl SSSR Nėra Užtektinai Gyvenimui Kambarių?
15. Ar Galima Darbininkų Vaikam Eit AugštesnįMokslą?
16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?

i7. Ar Yra Laisvė Spaudos Sovietų Sąjungoje?
18. Ar Kitų šalių Darbininkai Turi Lygias Su Sovietų 

' Darbininkais Teises?
19. Ar Yra Bažnyčių Sovietų Sąjungoje?

20. Ar teisybė, kad SSSR Moterys Priverstos Eiti j 
Dirbtuves?

21. Ar Tiesa, kad Darbininkės Priverstos Atiduoti Savo
Kūdikius j Valdžios Įstaigas?

22. Ar Yra Atsiskyrimų Sovietu Sąjungoje? Ar Daug
Ųž Tai Reikia Mokėti?

23. Ar Tolimesnė Statyba Sbcializmo Užtikrinta SSSR?
24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negi. Išlaukinis?

25. Kokiu Būdu Dabar Kulnkai Bando Pakenkti 
Sovietų Valdžiai?

26. Ar Raudonoji Armija Galės Atmušti Užpuolimą 
Ant Sovietų Sąjungos?

27. Ar Bus Karas Prieš Sovietų Sąjungą? .
28. Kokiu Būdu Darbininkai Kapitalistinėse šalyse Gali

Kovoti Prieš Užpuolimą ant SSSR? ___
29. Kokis Yra Skirtumas Tarpe Socializmo, Kurį Tveria 

SSSR Ir Socialistinių Partijų Kapitalo šalyse?
. 30. Kaip Gali Amerikos Darbininkai Atsiekti Tą, Ką 

Atsiekė Rusijos Darbininkai?
• k____________ gi

Aišku, jog kiekvienas žingeidaujasi tais atsakymais. Todėl knygelę la
bai lengva platinti. Tat greit užsisakykite jos ir platinkite.

Rašykite: ‘laisvė”, 427. Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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P. ŠIRIAJEV H < i ! ’ Vertei T. M. DIRSfi

FORESTJERA
Kristaus Protėviai ir 
Šių Dienu ^Veidmainiai

PRANEŠIMAI Iš KITUR

(Tųsa)

Tą vakarą pirmu kartu į keturias die
nas Baručči valgė sriubą iš svogūnų ir bal
tos duonos, makaronus su pomidorais ir 
gėrė “kianti.”' Jo kambariu buvo iš .plonų 
lentučių sukalta pašiūrė čia pat pleciuje. 
Mari j o ir Beppina taip pat gyveno čia pat 
pašiūrėj.

Sekamos dienos ryte visi trys ėmėsi sun
kaus darbo valyt dirvoną.

II
Pažintis su geltonplauke mergaite iš tri- 

langio namelio prasidėjo taip pat sekamą 
dieną,

Marijo ir Beppina rinko akmenis nuo 
dirvono, o Baručči vežė juos karuku urvam 
'Darbas buvo nelengvas. Prikrautas ka- 
rukas grimzdo dirvon, ir Baruččiui, prisi
ėjo vartot visas spėkas, kad jį stumt pirm 
savęs. Jo veidas, krūtinė ir rankos blizgė
jo nuo prakaito, tarsi apteptos alyva ir jis 
visas buvo panašus į putojantį arklį. Vie
ną kartą, kuomet jis atvežė savo prikrau
tą karuką prie griovio kranto, iš užkrūmio 
pasirodė mergaitės figūra. Rankoje jos, 
buvo atidara knygą. Baručči nusiėmė 
skrybėlę.

—Buon džiorno, sinjorina!
Mergaitė krūptelėjo ir paraudo.
—Gerą dieną.... nežinau jūsų vardo!— 

nusišypsojo jinai.
—Paolo!—ūmai atsakė Baručči ir dar 

pakartojo.
—Paolo Baručči! Aš dabar čia dirbu.
—Su Marijo?
—Taip, sinjorina! Sodinsime gvaizdikus.
Mergaitė pažiūrėjo į prikrautą karuką ir 

K paklausė:
—Ar labąi sunku?
■\O-o, ne, sinjorina, aš gana tvirtas vy- 

M ras!—nusišypsojo Baručči,ir, tartum pa- 
tvirtinimui, lengvai ir £^biai išvertė karutį 

P „griovin, Akmens, su bildesiu šokdami per 
viens kitą ir apsilenkdami, nusirito žemyn. 
Fbrestjera—taip mintyj vadino Baručči sa- 

t: vo' naują pažįstamą—atydžiai tėmijo jų 
'-(puolimą, net nusilenkus griovin. Kuomet 
•į paskutinis akmuo, nusiritęs griovio dug- 
•nan, ten (nurimo, jinai išsitiesė ir su šyp-

* sena pažiūrėjo į Baruččį..
—Labai žingeidu žiūrėti, kuomet jie ri- 

J-tasi. e
- —Palaukite čia, aš tuoj vėl atvešiu,— 

ūmai prabilo Baručči,—parinksiu pačius 
Išdidžiausius! ’

—Nereikia, nereikia... z Ką jūs? Juk tai
* ^nelengva ir aš suvis netariu žaist jūsų 
^sunkiu darbu,—skubiai pratarė mergaitė. 
‘^Vienok Baručči neklausė ir bėgyj kokių

penkių minučių, paraudęs nuo įtempimo, 
;vėl jau buvo su karuku prie griovio kran
kto.
z: — Vo!

—Kam jūs tatai?!—mėgino protestuot
< bnergaitė. ’ *

—Dabar žiūrėkite!.
! •; Ir vėl, šį kartą ir Baručči ir mergaitė, nu
silenkę griovin tėmijo besiritančius žemyn 
Mąkmenis, juokėsi, rodydami viens kitam
* .'tai vieną, tai kitą akmenį, ir tuomet juodu 
įlabudu buvo panąšūs į mažus vaikus.

—Daugiau nereikia! Aš nenoriu, kad 
, jūs del manęs pailstumėte!—tvirtai pratarė 

’ .. mergaitė, kuomet Baručči vėla stvėrėsi už 
karuko,—man šis viskas reiškia žaislą, o 

/jums... Geriau štai ką jūs padarykite. 
; 'Tai suvis nesunki pareiga. Paprašykite 
; Marijo del manęs matiką tiktai vienai die- 
$ <nai. z

•MMa-ti-i-ką?! O kam jis jum reikalin- 
k;gasl?—nuoširdžiai nustebo BaručČL

•; —Man reikia!—atsakė mergaitė,—nesi-
* rūpinkite, aš jį nesugadinsiu. Paprašysi-
* te? šiandien vakare, gerai?

Laike pietų pertraukos Baručči perdavė 
. - Marijo Forestjeros prašymą. Beppina pir

mutinė .dasiprotėį'o, kam jai prireikė ma-’ 
C >iiko.

—Jinai nori susikast ąpie namelį žemį 
' gėlynui. Aš mačiau, jinai rinkoj pirko ra-

Tą pat vakarą Baručči, paėmęs matiką, 
pasuko namelio link.

—Labai actu, labai gerai!—nudžiugo 
mergaitė, tarsi ne matiką, o kokią tai bran
gią dovaną jis atnešė,—rytoj aš jum sugrą
žinsiu. Ačiū!

—Sinjorina norite sodint gėles?—užklau
sė Baručči.

—Kur?
Mergaitė parodė mažą sklypelį žemės 

šalia namelio.
—Štai čia. O kas? y
Baručči vietoj atsakymo nusivilko švar

ką ir pirm, negu mergaitė suspėjo ką nors 
pratart, pradėjo darbuotis matiku.

—Ką jūs darote, Paolo?! Paolo, pa
laukite, aš nenoriu!..

Baručči neklausė. Jo stipriose rankose 
matikas atkerta didelius grumstus, smul
kina juos užpenčiu ir lengvai ir gabiai su
lygina pilką susmulkintą žemę. Bėgiu pus
valandžio nurodytas sklypelis žemės buvo 
apdirbtas. Baručči apsišluostė prakaitą, 
išsipylusį ant veido, ir šypsodamasis užsi
metė matiką ant peties.

—Vot ir viskas! Tai tik menkniekis!
—O man labai nejauku ir gėda, kad jūs 

del manęs darbavotės!—prabilo mergaitė, 
—jūs ir taip dirbate ištisą dieną, o čia vėl... 
Ištikro man gėda!

—Kokis čia darbas ?!—tai tik menknie
kis—tarė Baručči ir nejučiomis paklausė:

—Ar tiesa, kad tamsta esi revoliucionie
rė ir jūsų caras norėjo tamstą nusmaūgt?

—Iš kur jūs žinote?—nusišypsojo mer
gaitė, vienok šypsena ūmai išnyko ir jinai 
liūdnai linktelėjo galva:

—Taip, tiesa, Paolo! Aš—emigrantė!
—O mūsų karalius geras! — pamąstęs 

prabilo Baručči ir vėl žingeidžiai pažvelgė 
į mergaitę. Silpnute, išbyškusiu veidu, ji
nai suvis nebuvo panaši į asmenį, galintį 
atlikt ką tai, už ką karia arba grūda kalė
jimam ' Mergaitė patėmijo jo žvilgsnį ir. 
nusišypsojo.

—Ką? Nieko baisąus nėra, Paolo? O, 
naivus jūs asmuo! Daug ko dar jūs neži
note, Paolo, jeigu tikite jūsų karaliui!

—Kodėl? Mūsų karalius ištiesi^gęras!— 
tikrinančiai kartojo BaruččiL

—Jeigu jis būtų geras, Paolo, jis nebūtų 
karaliumi! — atsakė mergaitė. — O kar
tą jis karalius, jis yra verčiamas palaikyt 
dabartinę tvarką, kuri jum, pavyzdžiui, 
vargu beatrodo teisinga. Ši tvarka turtin
giems, o'ne'įum ir ne tiem, kurie dirbate, 
kraudami turtus neskaitlingam 
skaitliui.

Baručči suvis netikėjo, kad ši gelton
plaukė, silpnutė mergaitė galėtų 
apie tokius rimtus dalykus, ir neberasda
mas ką atsakyti, praniurnėjo:

—Visa tai tiesa, sihjorina, vienok ... 
Visa taip, vienok...

Jis permetė matiką nuo vieno peties ant 
kito ir tūlą laiką stovėjo tylėdamas. Vė
liau pakėlė skrybėlę ir šypsodamasis pra
bilo: . « • •

—Labanakt, sinjorina, aš eisiu!
—Viso labo, Paolo. Labai jums ačiū!
Tą naktį Paolo ilgai neužmigo. Jis mąs

tę apie geltonplaukę svetimžemę ir apie 
savo karalių įr prisimindamas; kaip vakar 
jį nuvarė nuo bulvaro policistas, prie j o 
prie išvados, kad gal ištiesų geltonplaukė 

•“forestjera” teisybę sakė:'šiandieninė tvar-< 
ka del turtingųjų, o ne del tų, kurie dirba...

—Karalius čia, žinoma, nieko bendro ne
turi,—stengėsi jis vis tik pateisįnti savo 
Vittorid Emmanuelįf—vienok būtų geriau,, 
kad šią tvarką truputį pakeist.

f ' 1

III

žmonių

kalbėt

per sun- 
apdirbtu

Buvę^užterštas dirvonas virto, 
kų darbą trejeto žmonių, gerai 
sklypu žemės, išvagotu ^keršomis, lygiomis 
lyselėmis. Pasodintų gvaizdikų krūmeliai 
buvo aptverti mažučiais kuoleliais, apipin
tais plonu šniūreliu, kad neleist krūmeliui 
išvirsti. •<

(Daugiai! bus)

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
žemių, kurios savo balvonams 
rūkino.ir apieravojo.”

Tūkstantis pačių vieno vyro,: 
tai bent pulkas. Ar taą, vyras 
galėjo jas apeiti ir užganėdinti 
jų lytiškus jausms? Ar jos ne
turėjo kitus kelius tame (Savęs 
patenkinimui, apart Salomono? 
Į šiuos klausimus, lai atsako 
kunigai. Mūsų nuomone, tai 
Salomonas negalėjo jų daugu
mą atlank/ti nei po kartą į. 
metą. Iš kitos pusės, niekas 
negal užginčyti tų faktų, jog 
gamtos įstatymai priverčia prie 
to žmones, nežiūrint kokios jie 
klasės nebūtų, kaip ir kitus vi
sokius gyvūnus! JFačiaus Salo
mono pačios,' išlepę, pilname 
raskažių gyvenime, juo labiaus 
to reikalavo! Jos nelaukė tik 
Salomono, o turėjo, sau prielai- 
dinius—tūlos ir po kelis. Tad 
^i Salomonas turėjo 1,000 pa
čių, tai tuomet Jeruzale turėjo 
būt virtus antra biblijinę Sodo
ma.

Apart to, kas čia pasakyta, 
Salomonas buVo baisus despo
tas ant savo pavaldinių. Ant 
jų buvo uždėta sunkus nepa
keliamas gyvenimo jungas. 
Darbo žmones-vergus, jis su sa
vo valdininkais bei dvasiškiais, 
nežmoniškai spaudė, juos iš
naudojo ir baisai kankino! Tą 
parodo: kada Salomonas mirė, 
jo sūnus Reabeamas užsėdo ant 
sosto, tai liaudis, negalėdama tą 
pakęsti, susiorganizavo ir įtei
kė naujam karaliui savo reika
lavimus—biblija sako:

■ “Ir jie nusi'untę vadindino jį. 
O Jerobeamas su visu susirin-, 
kimu Izraelio atėję kalbėjo su 
Reabeamu ir tarė: Tavo tėvas 
per mierą sunkų jungą mums 
uždėjo. Taigi tu dabar tą 
skaudžiąją šlužmą ir sunkųjį 
jungą lengvesnį daryk, kurį jis 
mupis uždėjęs, tai mes tau šlu- 
žysime.”

Karalius štai kaip jiems at
sake :

’ “Mano tėvas jums sunkų jun
gą uždėjo, ale aš jį dar sun
kesnį jums darysiu.' Mano tė
vas jus botagais baudė, ale aš 
jus dygiais karbačiais bausiu.”

Tokiu atsakymu, kad jis bus 
dar bjauresnis tyronas, negu jo 
tėvas Salomonas, žmones labai 
papiktino. Jie del to sukilo ir 
per revoliuciją jį nubloškė nuo 
savo sprando. Taip kad jam 
pasiliko iŠ didelės Izraelio ka
ralystės, tik jos dalį valdyti. 
Ir taip tą išgalvoto kristaus 
giminė, jo protėviai, per šimt
mečius draskėsi; teriojosi tarp 
savęs, užpuldinėjo kaimynus, 
juos plėšdavo, žudydavo ir ne
žmoniškai šlykščiai elgdavosi su 
belaisviais! Ir ' šventraštis tie
siog pasako: kad žydų dievas 
didesnėse žmonių skerdynčse- 
karuose, pats vadovavo — net 
grobiais dalindavosi su . žydais. 
Skaitykit biblijoj apie Maižie- 
šiaus, Dovido bei kitų atliktus 
karus. Jūs matysite, kaip ten 
žydų ‘dievas” pastatyta didžiau
siu žmogžudžiu ir jų turtų gro
biku—net1 paimtus nelaisvėn 
žmones “dievas dalinosi” su žy
dais, kaipo grobį.

• (Tąsa bus) '

MAYNARD, MASS. .
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia šokius, subatoje, 4 d. 
lapkričio (Nov.) Rusų svetainėje, 
20 Powder Milk Rd., Maynard, Mass. 
Pradžia 7:30 valy vakare. Kiekvieno 
darbininko ir darbininkės yra parei
ga dalyvauti šokiuose, nes visas pel
nas eis del ‘D'aily Workerio.” Mes 
visi turime žinoti kiek yra svarbu 
palaikyti darbininkiškas laikraštis.

Taigi kviečiame' visus dalyvauti 
šiame parengime—kaip
taip

vietinius 
ir iš apielinkes. Įžanga tik 25c.

Kviečia Rengėjai.
> (258-260)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

lietuvių kuopos susirinkimas įvyks 
petnyčios vakare, November 3 d,. 8 

■vai., vakar#, Lietuvių salėje y 180 
New York Ave., Newarke. Visi 
nariai esate kviečiami dalyvaut, nes 
turiine labai svarbiiį dalykų' ajitari- 
mui. Sekretorius.

(258-260)

' BALTIMORE, MD. ‘
ALDLD 25-tds kudpos •mėnesinis 

susirinkimas atsibus 6-tą d. lapkri
čio, 726 W. Baltimore St., Dailės 
Kliubo svetainėj. Tad visi draugai 
ir draugės dalyvaukite susirinkime, 
nes yra daug svarbių dalykų ąptar-, 
ti, kaip tai: “Laisvės”. “Vilnies” va
jus, kaip sukelti “Daily Workeriui” 
reikalingą sumą pinigų, i jaunuolių 
organizavimo klausimas, naujų na
rių gąvimas į ALŪLD, ir kitaki da
lykai bus svarstomi. Taipgi delega
tai išduos raportą iš ALDLll) 6-to 
Apskričio konferencijos. |

ALDLD 25 kuopos yra rengiamas 
Oyster Party, sekmadienį, 5-tą d., 
Lapkričio pas visiem gerai žinomą 
Joną Žilių, Westport Maryland. 
Vieta naujai įtaisyta ir paranki ne
toli nuo miesto taip kad nets ir 
pėsčiam galima nužingsniuoti. Tad 
visi baltimoriečiai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti į šį parengi
mą, nes turėsime gero alaus, žalių, 
šutintų ir keptų Oysterių; taipgi bus 
ir kitokių valgių ir 'gėrimų.

Bus gera muzika, grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus kavalkus šokiapis. 
Pradžia 10 vai. iš ryto ir tęsis iki 
vėlai vakaro.

KELRODISKas 
imkite Nr. 12 gatvekarį 
Westporte paeikite ’ keletą žingsnių 
tiesiai, pasukite po kairei, paėję „ke
letą blokų (.ir ten,, rasit parengimo 
vietą. I 1’ - ji
: i Dar turiu pridurti, kad yra ren
giamas LdetuVių < i Dailės VKliUbo 
linksmas šokių, vakaras, prįe geros 
muzikos. Įvyks šeštadienį, 18-tą d. 
lapkričio, Kliubo svetainėje, 726 W. 
Baltimore St. * <* 1 * ■

ALDLD kp. sekr? V. JakęviČiij^.
(258-259)

urit mašinos
išlipkite

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 33-čios kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 12 d. lapkričio, 
12 vai. dieną, LMD name. Viši na
riai yra kviečiami dalyvauti,-nes yra 
daug svarbių tarimų aptarti \organi
zacijos ir kuopos reikalais. Yra 
atėję referendumai balsavimo su
vienijimui ALDLD su LDSA blan- 
kos. Taipgi C. K. balsavimo blankos 
yra, ir daug kitų svarbių reikalų or-, 
ganizacijos ir kuopos gerovei. Taip
gi visi 
narių.

1

nepamirškite atsivesti naujų

Kuopos Raštininke.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį 5 d. lapkričio 
(Nov.), 2 vai. po pietų, Lietuvių 
Kliube, 339 E. 4th St. Draugai, visi 
ateikite į susirinkimą, nes turime 
daug visokių naujų reikalų aptarti. 
Būtinai atsiveskite naujų narių.

Sekr. B. Kašarauskas.
(257-259)

SCRANTON, PA.
Arbatos vakarėlis įvyks 3-čią d. 

lapkričio, Lackawanna Ave., prasi
dės 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c, 
bedarbiams 10c. Malonėkite skait
lingai atsilankyti į šį puikų paren
gimą, kur bus duodama arbatos ' su 
piragačiais.t Dar turėsime ir >qu 
svečiu: K. Strauss ir J. Orman, ku
rie pasakys mums daug ko naujo iš 
Europos ir Amerikos darbi-hinkų gy
venimo.

, , , - . , .(257-259)
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REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
z Krautuvininkai,laikykite Sovietų žuvų. '■ Pradžiai • 

.duodame penkių rūšių, po 10 ^kenukųv kiekvienos 
rūšies , •<

Už;$5.75 ĮRr ^APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes ‘“Laisve” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šių kainų. Tad naudokitės proga, tuoj aus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu: .

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

“Laisves” Koncertas-
■ • ■ '■ > » , :

VISI RENGKITĖS IR TUOJAU ĮSIGYKITE 
ĮŽANGOS TIKIETUS. — STEBĖTINAI 

ŽEMOS KAINOS: TIK 50c ir 75c

NEDeLIOJE, 12 LAPKRIČIO NOV.
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

STASYS KUZMICKAS 
iš Shenandoah, Pa., ku
ris dainuoja mainięrių 
kvartete. Jis taipgi dai
nuos solo šiame koncerte.

ANNA KLYMKOWSKA, Soprano
Ji yra iš New Haven, Conn., pasižymėjusi kai

po gera dainininkė. Mes turėsime progos ją iš
girsti “Laisvės” koncerte. (

NICHOLAS KARLASIĮ, Bassas ,; J j 
v Operų dainininkas, amerįl0ni$kos ^paųdos. i 

lyginamas prie Šėliapino, šėvo talehtu mums’ pa-i j 
sirodys 12-tą lapkričio.
/• ' ? • V ; • • ,g r \ (Į. * •:

7. *
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K. MENKĘLIŪNIŪTĖ, Dramatiškas Sopranas L 
Jai repetuojant, rengiantis prie šio koncerto, kon- ‘ 

cervatoriją aplankė “Laisvės” reporteris.
Ryt Dienos laidoje bus aprašymas l

A. VIŠNIAUSKAS, Baritonas,
Daugelį kartų yra mūsų judėjimui pasitarna

vęs savo talentu kaipo dainininkas. Vėl mes jį 
girdėsim “Laisvės” koncerte., '

AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS
Daugelyje parengimų šisai’'sekstetas sukelia 

entuziazmo, tat ir šiuo kartu jis bus su mumis 
“Laisvės” koncerte.

AIDO VYRŲ OKTETAS
Dar naujai susiorganizavęs, bet jau puikiai 

♦ pasižymėjęs savo balsų stiprumu ir harmonišku 
sudainavimu.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
- - Puikiai išsilavinęs ir skaitlingas gražiu jau- ’ * 
nimu. Kaip visuomet, taip ir šiemet dalyvaus 
mūsų koncerte.

“I 5 : .7 »? ■ i. ■

NEWARKO JAUNUOLIŲ VEIKALAS
Newarko jaunuoliai, vadovaujant B. šalinai!- 

tei, perstatys veikalą “Charity”. Tai gyvas ir į 
įspūdingas veikaliukas.
.Lį—i-L———------- —< «-

RAUDONOSIOS ŠOKIKĖS—EDITH SEGAL ’
Grupė’ raudonųjų šokikių, vadovaujant Edith - 

Sėgal, šoks raudonąjį maršą. ;Tai bus blizgantis 
kavalkas mūsų programoje.

MAINIERIŲ KVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris^i- 
nuos revoliucines dainas “LAISVĖS” koncerte.

Mes tui’ėjome majnierių kvartetų kiek laiko atgal ir jis 
padarė gilaus įspūdžio ant publikos, šiame kvartete yra 
naujų spėkų ir vadovystėje pasižymėjusios muzikos moky
tojos drg. Zdaniūtės, šis kvartetus yra puikiai išsilavinęs.

Po Koncerto šokiai Griežiant WM. NORRIS 
t ORKESTRAI;
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Federacine Unija Nesilaiko Bendro 
Fronto; NTW Unija Veda Kovą*

kurios iš tu dirbtuvėlių perei-EASTON, PA?
Antras mėnuo jau sukanka, savaitę neteko langų, ypač 

kaip audėjai streikuoja. Per 
tą laiką, kaip buvo kelis kar
tus rašyta, kad streikieriai so-; 
lidariai laikėsi, kaip vienas, ir j 
dabar dar kovos ūpas nesu
laužomas, nepaisant visų de
damų pastangų iš bosų pusės 
su pagelba Federacinės uni
jos vadų tatai padaryti. Bo
sams nepasisekus pravesti ,vie- 

jjią skymą, bando kitą ir vis 
perniek. Iš kelių atvejų skel
bė, kad tą ir tą dieną bus ati
darytos šapos ir pradės ope
ruoti, manė, kad tuomi įneš 
demoralizaciją tarpe streikie
rių; bet išėjo atbulai. Tačiaus, 
daugiausia blofina per laik
raščius apie kitus miestus’. Ra- 

^jo, pavyzdžiui, kad Patersone 
bei Allentowne ir kitur “jau 

“tiek ir tiek streikierių sugrįžo 
c^arban ir streikas baigiasi,”

• gi minimų miestų kapitalistinė 
spauda rašo panašiai apie 
Eastoną, o tikrenybėje nieko

z, panašaus neįvyksta. Tai yra
• bosų blofas, tiksliai leidžia- 
►mas, kad pakirtus streikierių

ūpą ir suvarius į šapąs.
Tiesa, buvo ir yra keletas 

šapelių apielinkės miestelių, 
k. t. Bath, Nazareth, Wind 
Gap ir 1.1., kur dirba po kele
tą skebų ir per keletą kartų 
jie buvo .pikietninkų išvaikyti, 
bet kaip greitai pikietas pasi
traukia, taip greitai skebai vėl 
kaip žiurkės sulenda dirbti, 
žinoma, su tuo supratimu— 
“praturtėti/’ To pasėka, kaip

miestelyje Bath audinyčia ta
po gerokai apibadyta, sako
ma, kad atsieis keli šimtai do
lerių pataisymas langų ir 

i ‘.‘warpų.” Tai buvo spalio 24 
d. Tuojaus du streikieriai ta
po areštuoti už tai, kad būk 
jie tą padarę, ir be jokių įro
dymų. Nustatyta kaucija po 
400 dol. Tarptautinjs Darb. 
Apsigyrųmas (ILD) parūpino 
kaucijas ir tapo paleisti iki teis
mui. Teismas atsibus pra
džioje gruodžio mėn.
AF of SW Unija Nesilaiko 

, Bendro Fronto; Sutarties
National Textile 

Unija pat pradžioje 
kėlė bendro, fronto 
streikieriai laikėsi 
jo. Kuomet UTWU čia galuti
nai susmuko Thompsonui va
dovaujant, tai iš tų likučių ,ta
po sulipintas lokalas 8 Ame
rican Federation of Silk Wor
kers unijos, kuriam vadovau
ja Gary Kearns, 
tas, *bet politika 
skiria nuo UTW. 
kaip kas manė, 
tai jau bus kitaip, p. piomp- 
sono nebėra, dalykai pagerės. 
Pat pradžioje toji “naujoji” 
unija dar bandė laikytis ben
dro fronto su NTWU, veikė 
sykiu, veikiausia turėjo viltį 
gauti kiek nors įtekmės pas 
streikierius.

Susitarimas buvo toks: iš
rinkta po tris atstovus nuo

priklausomų, kas sudaro strei
ko komitetą ir kuris įgalio
tas atstovauti Eastono strei- 
kierius visose šaukiamose kon
ferencijose ar tai ant vietos, 
ar Washingtone, New Yorke 
bei kitur. Atskirai nei viena 
grupė neturi teisės atstovauti^ 
O kas išėjo. Išvakarėse Wash- 
ingtono pastarosios konferen
cijos, vietiniame kapit. lape 
skaitome ant pirmo puslapio, 
kad AFSW unijos lokalo su
sirinkime nutarta siųsti tris at
stovus ir pasiuntė į Washing* 
toną. Taipgi prirašyta ilgos 
citatos p. Kearns kalbos apie 
tuos 27 dol., kurie buvo iš
pūsti tuo laiku. Su NTWU 
jau nesiskaitė, neigi su nepri
klausomais. Reiškia, nusįspjo- 
vė ant bendro fronto. Gi 
Washingtone, k on f erencijoj, 
kaip sužinota, UTW pilnai pri 
ė^iė visus bosų pasiūlymus, o 
AFSW ikaipo dalis UTW, aiš
ku, negalėjo nesutikti.

Tik NTWU stovėjo ant sar-

. . ||| -1 ........ ' ■■■Į-M'.I*j... ... ............Į.........—y

mėjinfą’s! ar pralaimėjimas j da
bar priklausys nuo pačių strei 
kiėrių : jei laikysis ■ ir ant to
liau kaip iki šiol NTWU va
dovybės, tai streikas bus lai
mėtas, bet jei paklausys blo- 
fų, kuriiios bosai skleidžia ir 
Federaciją padeda, tai bosai 
išeis* pergalėtojais. Streikie
riai to neturi prisileisti.

f * F v < I I 4v • 1 t | 4 ■ • • 1 ■

Drg. S. Sasnauskienės Maršrutas Mass. Valstijoj

Workers 
streiko iš- 
obalsį ir 
ir laikosi] gybos kaip kitur, taip ir Wash 

ingtone, tad tie susitarimai bo-į 
sų su UTW nuėjo vėjais. Nuė
jo vėjais todėl, kad su NTW 
U didelė didžiuma streikierių, 
nes mato, kad NTWU stovi už 
vienybę, už visų streikuojan
čių bendrą sutartį, už vieną 
pergalę.

Nuo tos Washingtono kon
ferencijos, bosai dabar ’pa
smarkino vajų už sugrąžinimą 
ętreikierių į šapas. Vėl pra- 
sidėjų blofų leidimas ir maga
ryčiom pridėjo tenorą. Mat, 
gavo padrąsinimo iš UTW, 
žinp, kad nesipriešins. Ir fak- 
tinai Federacinė unija kiša mo 
ją streikui, nors atvirai ir ne
drįsta pasakyti savo mierius. 
Streiko ^vedimas paliktas da-

Vardas ki- 
niekuo nesi-1

Iš pradžių, 
kad dabar

abiejų unijų ir keturi nuo ne* I bar vien NTW unijai ir ląi-
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Pruseikos “N. G.” Irgi Pade
da Bosam Vienybę Ardyti
Kad Pruseika išėjo prieš N i 

TWU, tai jau skaitytojam yra | 
gerai žinoma. Pavarčius tą jų 
neva' laikraštį, kurį vadina 
“Naująja Gadyne,”, ir skaitant 
korespondencijas iš Patersono 
net koktu darosi.. NTWU mai 
šoma su purvais. Pruseika de
da tokius “raštus” ir negali 
atsigėrėti. ' ,

Vienok Pruseika nesugebė
jo įtikinti savus pasekėjus 
Eastone, kad NTWU yra “no 
good.” Vienas iš dviejų čia 
susidarė, ar neatsilaikymas 
prieš įtekmę arba “sukilimas” 
prieš “viską žinantį” Pruseika. 
Man rodos, kad šio ^ir to ran
dasi. Įvyko kontradikcija Pru
seikos organe. Dvi korespon
dencijos tilpo “N. Gadynėj” 
greta viena kitos, viena iš Pa-* 
tersono, "kita iš Eastono spa
lio 12 d. Patersono korespon-' 
dencijoj keikia ir prakeikia N 
TWU, o Eastono. koresponden
cijoj užgiria NTWU. ’Skaitai 
ir mąstai: ko gi verta tokia 
“gazieta” ir į kokią poziciją 
pastato skaitytoją!

Patersone pruseikiniai eina 
su Federacijos unija, gi Eas
tone su NTWU ir vienas-kitas 
nuoširdžiai jai dirba. Tačiaus 
yra ir tokių, ypač Eastonietis, 
nors nuduoda, kad eina su N 
TWU, bet įieško mažiausios 
progos ' įkąsti, štai “N. Ga
dynėj” spalio 19 d. jau bando 
drumsti vienybę. Meta juo
dą dėmę ant Nacionalės Uni
jos už neapmokėjimą baus
mių Federacijos vedamo strei
ko Burnstein. “pocketbook” 
sapos> Paskui melagingai per- 
stato dalykus, kur sako, Kad 
NTWU aufomobįliuj , važiuo
jant daro sutartis su atskirais 
asmenimis. ^Naiviau niekas 
negali kalbėti. Bet pagaliams 
ve prie kokio išjuokimo.priei
na : . .Eastonan atvažiavo
Anna Burlak ir .sykiu su B. 
Sinkevičiene nuėjo prie Ga
mingo dirbtuvės (pikietuoti-— 
R.) -ir policija abidvi suarešta
vo. Tada rodės, kad ‘Laisvė’ 
žemę pajudins. To laikraščio 
špaltose S. tiek save išrekla
mavo, kad .ir dabar visi 
bliai ant stogų čirška iš 
ko.” Čia, kaip matote, 
juokus bando padaryti iš 

kuri drąsiai veda ko- 
dai'bininkų reikalus, 
nežino šiame streike, 
kad nesiras tokių, ap-

Pranešimas ALDLD ir LDSA 
Kuopoms

Drauges ir draugai, Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo Am
erikoj Centro sekretorė,, d. S. 
Sasnauskienė, atvažiuoja į 
Mass, valstiją su prakalbų 
maršrutu. Jos prakalbos pra
sidės su spalio 29 diena. Tad 
imkitės darbo, kad prirengus 
gerai šį prakalbų maršrutą.

Laikas (dienos) prakalboms 
I paskirta sekamai:
Lapkr. 
Lapkr.

2,

f;

$450 METAMS IR $2.25 PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Melams ir $3.25 Pusei Metu <■

Visa dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai. Se
ni ir jauni, dirbkim visi. \ ,< ' > ... . . . . . .

DĖSIMU DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
PIRMA

$20.
NTRA TREČIA KETVIRTA

$16 . $14
PENKTA

$12 *

Lapkr. 
La p k Ų. 
Lapkr.

8,

Norwood, Mass.
So. Boston, Mass. • 

Cambridge, Mass. 
Brighton, Mass. • 
Lowell, Mass.

10, Lawrence, Mass.

Lapkr. 13, Nashua, Mass.
Lapkr. 14, Fitchburg, Mass.
Lapkr. 16, Gardner, Mass-
Lapkr. 17, Hudson, Mass.
Lapkr. 19, Worcester, Mass.

Visi draugai ir draugės im-

kites šio darbo 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 
pat praneškite, jei turit kokius 
programus ir kiek reikalinga 
skelbimų.

Minėtų vietų draugės ir drau
gai pasistengkite pagelbėti d. 
Sasnauskienei dienomis ir liuo- 
sais nuo prakaįbų vakarais pa
vaikščioti po stubas.

Draugė Sasnauskienė dar 
pirmu kartu kalbės šioje ąpie- 

; linkėję. 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:

■ M > M Pi >

tus; ruošti’ prakalbas, etc'. ’ 
Savo organizacinib veikimo 

programan įsidėjo, kaipo tiks
lą: 12-ka LDS Jaunuolių Kuo
pų šitam Apskrityj iki sekan
čiam LDS Seimui ir Jaunuolių 
Konvencijai, kurie bus sekan
čių metų birželio mėnesį, Det
roite! Greta to: 50 naujų na
rių į LDS.

Šiuo tarpu šitam apskrity] 
randasi LDS Jaunuolių Kuo
pos sekančiose vietose: Brook- 
lyne, Newarke, Elizabethe, 
Patersone ir Lindene. Orga
nizuojasi Cliffsidėj ir Great 
Necke.
ti: Hillsidėj, 
Maspethe, 
Wains.
Y Išrinkta 
Jaunuolių 
tas, kurio 
bethe.

Reikėtų suorganizuo- 
Brooklyne, 

ir White
So.

Yonkerse

asmenų
Komite-

Eliza-

M. K. Sukackienė,
18 Hillside St., 

Worcester, Mass.

ši 11-kos 
Apskričio 
centras bus

Jis veiks bendrai su
LDS Hl-čio Apskričio Komite- 

■ tu. Beje, Šis Jaunuolių Aps
kritys taipgi vadinsis* 'III-čiu 
Apskričiu. Stb.

Už Kojos Pasikorus, iš 
Viešbučio Gražuolė 1

NEW YORK. — Buvusi 
Ziegfeld Follies teatro gra
žuolė aktorė Wanda Windsor 
šoko pro langą iš Congress

ŠEŠTA SEPTINTA

$10 ' $8
AŠTUNTA DEVINTA

$6
DEŠIMTA

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

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

žvir- 
jub- 
jau |

Ann

. “Pirmas unijos laimėjimas 
prieš darbdavius sulig NRA,” 
—taip skambina ponų laik
raščiai apie Edisąno Elektros 
Kompanijos Darbininkų Broli
ją, tai yra uniją; Brolija gavo 
iš teisėjo Roberto P. Patter- 
sono patvarkymą, kad kompa
nija sulig NRA neturi teisės 
darbininkus versti priklausyt 
prie kompaničnos Asociaci
jos. Brolija'skundė kompani
jos viršininkus, katįl jie perse
kioja, šnipinėja Brolijos na
rius, verčia juos dė.tis į kom- 
paničną Asociaciją ir grūmo
ja pavaryt iš tarnybos, jeigu 
kurie nepasiduos kompanams.

/Brolija yra senoviška unija, 
nors if nėra tiesioginiai kom- 
panična organizacija. Ją to
dėl gali pripažint Roosevelto 
teisėjai. Jie, mat, nenori, kad 
kompanija sukiršintų 30,000 
jai dirbančių darbininkų. Tuo
met galėtų bosam būt blogiau 
—streikai, o per streikus' ky
la darbininkų kovingumas ir 
klasinis susipratimas; dauge
lis darbininkų pakairėja ir 
užsimezga .ryšiai su revoliuci
nėmis, industrinėmis unijomis. 
Taigi palaikydamas darbinin
kų Brolijos teisę, turėti savo 
uniją, teisėjas Patterson ištik- 
ro saugoja tik kapitalistų rei
kalus. Nes su tokių unijų 
vadais, kaip kad jis pripaži
no, visuomet gali bosai' susi- 
rokuoti. Visai skirtingai el
giasi NRA agentai su indus
trinėmis unijomis.

organizacinių ir kt. Pav. bu
vo iškilęs klausimas ir plačiai 
diskusuotas, kaip plėsti ap- 
švieta; kaip pakelti saJvo po-'j viešbučio, bet viena koja įsis- 
litinę lygmalą, kaip susitvar-; praudė tarp lango ir radiato- 

’kyti su sportais. ; rio. Taip mergina ir pasiko-
Paaiškėjo, kad jau visoj ei- j re už kojos nuo viešbučio 

lėj vietų o r g a n i zuojama : 14-to aukšto. Ta^ai mat^da- 
basket-ball tymai, vaikinų’ ir mi, darbininkai, rakandų

kraustytojai, užbėgo į viešbu
tį, išlaužė jos kambario duris 
ir išgelbėjo Wanda. Paskui 
paaiškėjo, kad ji kelios savai
tės atgal neteko darbo,' kaipo 
moteriškų suknelių krautuvės 
modelis. Be to, ji buvo nusi
minus, kad praranda c^ražu- 
mą.

mergaičių. Karo klausimu 
taipgi diskusuota ir nutarta 
pradėti veikimas kovai prieš 
besiartinantį pasaulinį impe
rialistinį karą.

švietimo srityj jaunuoliai 
nutarė ruošti daugiau įvai
riais klausimais diskusijų, 
kviesti savo oponentus į deba-

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS ■
TRUCKS AND PLEASURE! CA&S REPAIRED ■’

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso autbma 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

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

Burlak, 
va už 
Kas/ ją 
manau, 
art Eastoniečio, kuris drįstų
ką nors blogo jai užmesti. 
Eastoniečio tikslas yra diskre
dituoti ją ir sykiu NTWU. Jei 
žvirbliai čirška iš juoko tai ne 
iš Burlak, bet iš Eastoniečio, 

i kuris taip labai pamylo savo 
i švogerį. O ar senai per “N.
Gadynę” mums buv.o ‘/liepta” 
apie K. užmirštį. • Ir paga
linus, jei ^sate tokie teisingi, 
tai kodęl nepaduodate nei vie
nos citatos, apie Sinkevičienės 
reklamą? Niekąę kįtas, Ęas- 
toniečiui neapeina, kaip tik lap 
juodinimas . veikiančių mūs 
draugų ir draugių:, šiuo tarpu 
ijis tą padare su- drauge A. 
Burlak. Tai streikierių vieny- 

’ bes ardymas.

Buvo Sėkminga
“Lais- 

Brook- 
lietuvių 
atstovų 

Viso

, Rep*

BINGHAMTON, N. Y
LDSA 23 kuopos susirinki

mas įvyk? ketverge, 2 d. lap
kričio (Nov.^, 7:30 vai. vaka
re, 40 Julian St., pas drg. O. 
Girnienę. Draugės skaitlin
gai susirinkite į šį susirinkimą, 
nes yra labai daug svarbių 
reikalų aptarimui. Dabar 
yra vajai “Laisvės,” “Viljnies” 
ir ADDLD, o mūsų kuop^ dar 
nieko tuom reikalu neveikia.

Pereitą sekmadienį 
ves” svetainėje įvyko 
lyno ir’New Jersey 
jaunuolių organizacijų
distriktinė konferencija, 
delegatų buvo 39, atstovaują 
12-ka įvairių organizacijų: 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Jaunuolių Kuopas ir cho
rus. Nepribuvo tiktai iš Pa
tersono jaunuoliai. Ir tai nė
ra labai gerai. • z-

Konferencijoj dalyvavo -ir 
trys iš Cliffsidės jauinuoliai, 
atstovaują savo Jaunuolių 
Kuopelę, kuri baigia tvarky
tis.

Tarpe delegatų pasižymėjo 
geras ūpas ir noras darbuotis. 
Svarstė jie visą eilę kiaušinių:

Taipgi yra ir daugiau svarbių 
reikalų aptarimui.

Sekr. O. Girnienė.
z (258-259)

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
. ASSk-.' DAKTARAI:

Ofiso

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

valandos: nuo 9 vaĮ. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
894-398 Broadway, 831-335 Division Ave., Brooklyn, N.

JUOZAS KAVALIAUSKAS .
*

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New 

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis Trečiad., Lapkričio 1,

Drg. R. Mizara Kalbės KoiMStiniy Balsy 
IDS 1 Kp. Susirinkimu SaUg0{0jy Atydai

LDS 1-mos Kuopos susirin- j.
kimas įvyks 2 d. lapkričio 
(Nov.), “Laisvės” svet., 
Ten Eyck St. Prasidės 
vai. vakare.

Susirinkime pasakys 
kalbėlę drg. R. Mizarą, 
prezidentas. P 
mūsų organizacijai

NEW YORK.— šiandien 
vakare, Irving Plaza svetainė- 

7 -30 je< kampas 15th St. ir Irving 
i Place,

Pra" komunistinių 
LDS

įvyksta susirinkimas 
balsavimų sar

gų. Susirinkime gaus jie nu-
Papasakos, kaip rodymus, kaip eiti dabotojų 

klojasi j pareigas balsavimų 
šiais laikais abelnai ir atskiro- lapkričio 7 d

Kalbėtojas at- agentai -nesusuktd ir nesuvog- 
tvarkos balau, paduodamų už ko?

būdelėse 
idant buržujų

se valstijose.
' žymės skirtingume 
mūsų Susivienijime 
sriovių paŠalpinėse 
cijose. P 
nius įvykius iš abelnosios lie
tuviškos politikos. Prakalbę-’ 

-— lė turės būt visiems įdomi, 
kadangi’ jinai apims, taip sa
kant, ’ saviškius artimuosius 
reikalus. Bus galima pastatyt 
klausimų ir padiskusuot. To
dėl j šį susirinkimą yra kvie
čiami ne tik nariai, bet ir visi į \ '

■ Naktį iš sekmadienio į pir-, 
madienį nežinomi plėšikai ap
vogė Lietuvių Piliečių Kliubą. 
Pavogė iš • blėtinės spintos 
Kliubo gaspadoriaus Massiu- 
lio apie $170.00 pinigų, pen
kis baksus cigarų, cigaretų ir 
kt. (daiktų. Viso nuostolių pa
daryta apie už $300.

Plėšikai įsiveržė į Kliubo 
namą per langą, nuo mokyk
los namo, išlauždami lango 
dratus, išmušdami stiklą. Pas
kui, įlindę į nanpą, išlaužė ofi
so duris ir iš ten pasiėmė gro- 
bį. » •

Matomai, plėšikai gerai ži
nojo visą padėtį. Vedami ty- 
rįnėjiįnai. * ! \

munistus. Darbininkai, va-
organiža- žinokite į šį susirinkimą ir re- 

Sykiu nušvies ryškės- gistruokitės . į komunistinių 
balsų saugotojus

Apvogė Liet. Am.
Piliečiu Klinbą

Puikiai
minė, kad jau 1920 m. -vasa^ 
rio 25 d. buvo įsteigta orga. 
nizacija, kurios tikslas pada

“Laisvės” Koncertas

atei-

pašaliniai- darbininkai.
Šis susirinkimas turi specia

lus svarbos, 
narys 
vauti.

Jūs 
doje, 
turėti 
Pasekmės priklauso nuo jūsų, 
draugai, nuo jūsų pasidarba
vimo.

Fėra’ms reikalinga daug 
daiktų; yra pageidaujama— 
kuris ką turite 
fėrų, atneškite 
ir paaukaukit.

Kuopos 
tuščias, o 
tinai turi

Todėl 
padaryti šiuos fėrus sėkmin
gais.

Kuopos Fin, Sekr. ,
O. Visockienė.

Todėl kiekvienas 
bei narė privalo daly-

esate pastebėję spau- 
jog ši kuopa rengiasi 
fėrus 17 d. gruodžio.

Kai kada būdavo praeityje 
nusiskundimų, kad “Laisvės” 
koncerte buvo permažai lietu
viškų programos dalių, o per
daug kitatautiškų, nesupran
tamų. •

Tokio skundo niekas nega
les iškelti prieš dabar
nantį koncertą, kuris įvyks 
lapkričio 12 d., Labor Lyceum 
svetainėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne, N. Y. ' 

, Šio .mūsiĮ metinio koncerto 
programa yra gerai balansuo
ta. Kitataučiai dainininkai 
bus tiktai du—-garsusis Nich
olas Karlash ir paskilbusi sop
rano , Anna Klymkowska, ru
sai. Prie to dar vienas, nepa
prastai geras punktas, kurį iš
pildys raudonosios šokikės, 
vadovybėje Edithos Segal. O 
kitas astuonias programos da
lis atliks lietuviai dainininkai, 
artistai, choristai, vaidintojai.

S m u 1 k meniškai surašytus 
programos .dalyvius matdte 
apgarsinimuose: todėl apie 
juos šiūom kartu atskirai ne
kalbėsiu. Juk visiems aišku, 
ka-d koncerto programa bus 
parinktina ir pirmosios rūšies.

Norėčiau kreipti domę tik į 
vieną dalyką, kad mes visi pa
sistengtume , padaryti pana
šiai, kaip šiemet įvykusiame 
“Laisvės” piknike, kuriame |

mūsų

visur 
sue'isi-

turėjome Žymiai daugiau pub
likos, negu 1932 metais. Tad 
ir šis “Laisvės” koncertas tut 
ri publikos skaičium sukirsti 
visus pirmesnius mūsų dien
raščio koncertus. O tatai pri
klauso nuo kiekvieno 
pasidarbavimo.

Garsinkime koncertą 
ir visada, siu kuom -tik
ihė, kaip Brooklyne, taip apie- 
linkėse, net artimesnėse vals
tijose ; visus .suinteresuokime, 
plačiausiai sukėlkfme ūpą va
žiuot į revoliucinio dienraščio, 
iškilmę. Raginkime organiza
cijas ir veikėjus, kad' užsisa
kytų tikietų išanksto platinti, 
žinoma,- patys pirmučiausiai j 
įsigydami koncerto tikietus. O ; 
del tikietų1 kainos‘neturėtų bū-j 
ti didelės bėdos; kaina visai j 
prieinama—tiktai 50 iki 75 
centų.-yDęl * . tikietų ’ tuojaus 
kreipkitės į1 ’‘Laisvės” admi
nistraciją. ' .

Niekam nė^a paslaptis, jog 
kovingų darbininkų judėjimas 
auga ir smarkėja. Tas gi tu
rėtų atspindėti pakilusiame 
skaitlingume publikos mūsų. 
koncerte. Tuomi būtų stip
riau finansiniai ir moraliai pa
remtas šis dienraštis, kuris 
yra toks svarbus kovojančių 
darbininkų įrankis.

Senas Laisvietis.

nes “išmatomis.”
' Silcox yra 'kanadietis, bet' 
narys Rockefellerių užlaiko- 
rnios tyriijjjjimo komisijos; ir 
jie patyrę, kad Jlpas prieš žy
dus vystosi įvairiuose ameri
koniškuose miestuose, o New 
Yorkas, sako, nėra ameriko
niškas. i

Galimas daiktas, kad vpatys 
Rockefelleriai kursto prieš- 
žydišką judėjimų- Jų biznio 
reikalai, mat, daugelyj punk-1 
tų susiduria su žydų bankinin
kų, fabrikantų ii1 krautuvinin-* 
kų reikalais. Paskutiniais gi 
laikais fašistiniai amerikonai 
vis dažniau užgiria Hitlerio 
smurtą prieš -žydus. : . i

To akivaizdoje komunistai, 
ir kiti klaniniai,; dąrb.ininkąi 
turi pasmarkint darbif prieš 
itąuŲnį 'šovinjz'rrįą. J f. ' //J

(Daugiau. Vietos žinių 5 pusi.) '

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK

LDSA 111 kp. susirinkimas jvyks 
lapkričio 2-rą, pas drg. Markevičie
nę, 78 Melford St. Drauges kreip
kite domę j darbininkišką juačjimą, 
dalyvaukite šiame susirinkime.

Org. Misevich.
* (258-259)

paaukauti del 
į susirinkimą

fondas beveik 
kuopos išlaidos bū- 
būt padengtos.
būtinai stengkimės

lėšų

.Korės?*

Scholes Baking Keptuvė 
Persikėlė Naujon Vieten

Nusišovė Policistas Smuklėj
Queeps. — Saliūne nusišor 

vė policmanas Ed. Snedeker.
Jo draugas J. D. Eich, kuris

.bandė ištraukti revolverį, irgi i Naujas keptuvės antrašas 168 
tapo pašautas. i Manhattan Ave., Brooklyn.

šiomis dienomis persikėlė 
naujon vieton V. Lukoševi
čiaus Scholes Baking keptuvė.

SVARBIOSPRAK AlBOS
, ______________.1

Ar Roose velto NRA Prašalins Amerikoj Krizį?
Ką Reikš Amerikos Pripažinimas SSSR?

RENGIA kLDLD 24 KUOPA

, ĮVYKS PENKTADIENĮ

3 d. Lapkričio-Nov.,1933
ALEKSIEJAUS SVETAINĖJE

33 Hudson Avenue, r C. Brooklyn, N. Y.
» « j

Pradžia 7:30 vai. Vakare
i A

DRAUGAI DARBININKAI IR DARBININKĖS:—
Jau 8 mėn. praėjo kai prez. Roosevelto NRA pra

dėjo veikti. Rooseveltas sakė, kad tuojaus sugrąžins 
gerlaikį. Visi darbininkai gaus darbus ir gerai už
dirbs. Jau suvirs 8 mėn. praėjo, o to gerlaikįo dar 
vis nesimato. Milionai darbininku kai buvo be dar
bo, taip ir <|abar jo neturi. Apie trečdalis visos dar
bininkų klasės Amerikoj kenčia didžiausį skurdą.

Ka darbininkai turi daryti, kad tą skurdą praša
linti?

Šiame susirinkime bus apie tai plačiau paaiškina- 
'ma. Kalbėtojas bus drg. D. M. šolomskas. /Visi šios 
apielinkės darbininkai bei darbininkės atsilankykite.

ĮŽANGA DYKAI. ’
Nuoširdžiai užkviečia visus ,atsilankyti Rengėjai.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ-'VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuviškų ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, . “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y. •

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto i klinike).
LIGOS: Odos, kraujo lyties-ŽIapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garnnkš- 
čipotų kraujagyslių. < Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
pfcdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 
; J tarpe Broadway ir .6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S«T>OO
“MH I egzaminavimas

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Minoro Pareiškimas Rusijos Revoliuci-
Visų partijų kandidatai 

šiuose rinkimuose, tik apart 
komunistų,, yra priešingi pa
skyrimui daugiau pinigų be
darbiams ^šelpti,—r pareiškia 
drg. R. Minor, , Kompartijos 
kapdidatą^ į miesto mAjoru^. 
Visi buržuazijos kandidatai 
šneka, apie iždo taupymą, o 
iždą jie taupo tuom, kad ap- 

į sivartydami, kapoja Ųedar-- 
, biam pašalpą, o < 
■miestiniams darbininkams jau 
i kelis kartus mušė algas.

Rooseveltas su savo NRA 
. daugelį darbininkų prigavo, 
.būk darbai daugėja ir.nerei- 
i kės tiek pašalpos. Taip pri- 
gaudinėia ir vietiniai' kapita
listų politikieriai. O ką sako 
faktai?—Ogi kad bedarbė iš- 
tikro eina didyn, 
derails šelpimo 
Harry L. Hopkins pereitą pir-

1 madTenį New Yorke, lyg ne-1 
tyčia/ėmė ir paleido katę iš , 
maišo,-* pasakydamas, kad j 
“šiai žiemai prasidedant rei- i 
kės pašalpos milionųi dau- į 
giau bedarbių šeimynų, negu Į 
pernai tuA pačiu laiku.”

Kai del algų padidėjimo, I 
draugas Minor, sako : “Aš kal
bėjau 35-se masiniuose mitin
guose paskutiniu • laiku ir 
klausinėjau apie algos pakėli
mus. Gavau atsakymus, jog 
kur buvo vienam ‘darb. su
lig NRA pridėta uždarbio, tai 

. nuo vieno iki šimtui darbinin
kų buVo ^Igos numuštos.”

Nesiduokite; kad jums po-; 
litikieriai) užkalbėtų dantis* 
pasakomis, kuriomis jie patys- 
neįiki; Balsuokite ^lapkričio 
7 d. už drg. Mjųorą į mięsto 
majorus <ir < už. kitus komunis
tų kandidatus. Kuo ddugiąu 
balsų būs atiduota ĘompartL 
jai, tuo labiau buržujai 
sis verčiami skaitytis su 
bininkų, reikalavimais.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kriaučiauš “Clean

ing” ir “Dyefng” biznis. Į savai
tę galima padaryti ^$90.00 įplaukų. 
Trys rūmai Yra Hoffman prosinimo 
mašihos. Parsrrandavoja už $27.00 
j menesį laiko, jeigu kas norės, iš-

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 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.

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway

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

Sergančių Vyry ir Motery 
, Chroniškos

Telephone, Evergreen *6-5310

J. GARŠVA

jos .HEnejhnas
Pasidarykite lapkričio 5 d. 

.liuOsą nuo kitų 'darbų ir va
žiuokite į didžiulius mitingus, 
kurie rengiami- paminėjimui, 
16-kęs 'mėtų sukaktuvių *Rusi- j 
jos bolšėvikiį rėVbįiUci|Os iv 
užbaigimui "rinkimiį kampani
jos. ' . ’ ■ - ' ' 1

>ja peuar-į Tą vakarą Brooklyne, Ar- 
dirbantiemsl cadia Hall, Halsey • St. ir 

Broadway, kalbės Earl Brow
der, Kompartijos Centro Ko
miteto sekintovius; R.>; Minor, 
komunistų -kandįdatas į nia- 
jorus ir kt. >-

Lygiai'-žymūs kalbėtojai ‘sa - ] 
kys prakalbas ir Bronx Coli- ’ 
seum, 177th St., New Yorke. I 
Apiart prakalbų, bus muzika*1 
lė ik dainų programa abiejose ' 
vietose.

Organizacijos yra prašomos 
tą vakarą neturėti savo atski- j 
rų parengimų, o dalyvauti^ 

j tuosę didžiausiuose mitinguo- j 
i se. * .' * i

randavdti. Pardavimo kaina biznio 
su maširmmis^ tik $350.00.|> Galima 
pasidaryt) geras gyvenimas. Kreip
kitės 6348 Forest Ave. (Ridgewood 
sekcijoje), Brooklyn, N. Y. Arba te
lefonu šaukįte: Cleveland 3-3409.

(258-261);

LICENSED
BEER—WINE _

p NOTICE is hereby, given that License No. 
j N:Y‘.A-9823 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail,' un
der Section .75 of the >Alcoholic Beverage 
Control Law, at' 271 Sheffield .Avenue, 
Brooklyn, County, of. Kings, not to be' con
sumed upon the said premises.

' MAX JONES
271 Sheffield Avenue, Brooklyn, 'N. Y.

Nuo Peršalimu Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

salimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audėklū. Šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išvirinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 

iĮir 70ę.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai, tikrasis turi Inkaro vafebaženklį.

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir. laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas Veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenuė

BROOKLYN, N. Y

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

i - ' mėterų ' ligas kraujo ir orio* 
Padarau ištyrimui kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandoa Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo < 
iki H valandai vakare

Sekmadieniai* nuo 11 ryto iki 12 dieni
Telefonas Lackawanna 4-218Q

Ligos Gydomos
šiandien . ateiki- 

| te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
i jums bus išaiškin- 
1 ta, kaip jūs fiziši- 
Į kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
F mai, Nervų Ligos, 

Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų • ir Mėšlažar- 

< C nes Ligos, Nervų
jdegimaą bei Reūmatiški Nesveiku
mai. ' ' . .

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai. - 

Prieinama Kaina 
' Sąlygos* pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

PR. ZINS 
lio Fast 16 SĮ. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

štai ir fe- 
direktorius

jau- 
dar-

PAIN-EXPELLER
v

STEPHEN BREDES, JR

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAdG 
2-5043

i Pranašauja Pogro-
I mus prieš Žydus

NEW.YORK, — Kun. G. 
E. Silcox padarė daug ' reiš
kiančią pastabą, /' kalbėdamas 
bendroj trt?čih-metin£j konfe1- 
rencijoj žydų ' krikščioniui 
Jis patarė,Jkad Amerikoje žy
dai “patyliau vaikščiotų;. J 
Jei^u žydas kbvbš1 už >šavo 
teises, 'kaip kad jis jąsias' su
pranta,- tai g*alif įvykti i)ėsnia- 
giimų įvairiuose! amerikoniš
kuose miestuose.” 1

Šis peršpėjinias nurodo, kad 
organizuojaipasi daryt pogro
mus prieš žydus. Silcox pri-

Lietuvis Advokatas

197 I^AVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-7057

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARpiNIįNKŲ IŠTAIGA

Salės del 'Balių, Koncėrtų,1 Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimu ir 
tt. Puikus šteičius su naujau
siais įtaisomais. Keturios 'bo- 

• lių alleys. , s 1 r < 1 .
< , KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

T . "

MATHEW P. SALLAS INC
G R A B O 'R i U S

^ UNDERTAKERS AtND EMBALMERS $ 
B* 660 GRAND ST. BROOKLYN.^N. Y. Ve

Mūsų ĮSTAIGA ATLIEKA. SEKANČIUS DARBUS:
•• MIRUSIUS' PAFVEŽAM iš VISU ŠĄLiŲ, IRi iŠ ČIA 

PASIUNČ1AM t. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN(, AUTOMOBILIU 

® KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR £ 
' PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS, ( 

PRlŽ.ltjRETI. DUOPAM' GRAŽIA^ VIETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. .

' VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUQGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

’y MUSU. RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSU 
/TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Į. 660 GRAND ST.
Mūsų ĮSTAIGA .

DR. HERMAN MENDLOWITZ

Veikalo “Prie Šviesos” 
Lošėjam

• * — * - 

šį vakarą, Uy, trečiadienį, 
įvyks Aido , Choro Dramos 
grupės lošėjų “Prie šviesos’} 
pamokos. Būkit visi, kurie 
turite ■ roles.* •prąd'žja / 8 vaL. 
“Laisvės^ sVėt^irtęj?- \ ' J

į * i * ' )■ ' j
J ■ 7/ | . 'J

—— .. ‘ •

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c c i* 1 SVARAS TABAKO $1.00 

(100—9c; Barons—12ė) I Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS IŠ RUSIŠKO, TURKIŠKO’IR 
? lJ > n vi ’ VIETINIŲ TABAKŲ

Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 
Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke. '

i , ♦ » Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsą^ytnus’visokių rūšių tabiako ir skirtjngų kainų išpildomie greitai 

■ir akurathai. ' ♦ '* '
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRĄYEFSKY, /
1?2. Ąveptre, B, New York* City. Tel. Alg. 4-1836
I Hr d, LniOMinp'ir ai sts.) -\r

2b2 Bfcrry St
‘ i ■

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą , . 
Williamsburghet ,

' ' Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street , s .

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, aeredomo ir aubatoms 

<s nuo 8 ziki 7 :S0 vaL vakarais. * ,

FLATBUSH OFISAS 
222S Avenue J 

Kampas I. Mrd Si.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki U vai. 41 ryto » 

’ ir. i it




