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Nežino,' bet Kalba. 
Turtingi žydai. į 
Artimo Meilė.
Korupcija ir Ištvirkimas.

; Rašo V. Aj.

Kuomet paimi katalikišką lai
kraštį, sakysime, “Darbininką“, 
ir imi skaityti, tai ateina mintis 
apsidairyti, ar dar esi ant že
mės. Taip tas laikraštis toli 
nuo tikrybės, nbo gyvenimo.

Tie žmonės rašo ’labai daug 
apie aną švietą, kurio jie patys 
nežino. O kuomet jie kalba apie’ 
šį svietą, tai dar paikesni, nes 
ir čia jie kybo ore.

No. 265 Telephone Stagg' 2-3878.
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Darbininkai Visų Salią, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį t

VOKIETIJOS FAŠISTAI PASIRENGĘ EXTRA! 
NUŽUDYTI KOMUNISTUS KOVOTOJUS

r - >

Tūląs Vainoras rašo apie Hit
lerio politiką žydų klausime. 
Jam “nesuprantama, delko Hit
leris ėmėsi taip staigiai ir smar
kiai persekioti žydus.”

Mes tokiam pasakytume, kad 
“nesupranti, tai' nei nerašyk.” 
Juk kaip toks rašytojas gali 
pamokinti savo skaitytojus, kad 
jisai rašo apie tai, ko jisai ne
žino? Bet juk katalikiška spau
da ir leidžiama tam, kad rašyti 
tai, ko ji nežino. Tuos laikraš
čius reikėtų pavadinti nežinoji
mo laikraščiais.

x Ir tai faktai. Tas pat “rašy
tojas” pasakoja toliaus, kad žy
dai “daro klaidą, būdami patys 
turtingi, veda komunistinę pro
pagandą.” ■

Matote, kaip tie žmonės ne
žino, ką jie kalba. Visai netie
sa, kad “turtingi žydai veda ko
munistinę propagandą.” žydai, 
kaip ir kitų tautų žmonės pasi
dalinę į klases. * Turtingi stoja 
už palaikymą kapr 
temos. O tie, kuri 
komunistinio judėj 
^určiai darbininkai

Tad, reikia paša 
dai, skleisdami korrįuhistinę pro
pagandą, kerta ne 
ris juos “maitina’ 
ris darbininkus ba4u mariną.1

alistinės sis- 
j dedasi prie 
mo, yra be-

cyti, kad žy-

ą medį, ku- 
bet tą, ku

NEW YORKAS. — Va- 
« . _ kąr dięnos vėlesnės žįnios

Teismas Einaį Prie Pabaigos; Draugų Dimitrovo, Torgleno pranešė, kad miesto rinki- 
ir Kitų Gyvastys yra Pavojuj. “Imkitės Greitų Žygių Jų muose komunistų kandida- 
Gelbėjimui”,.Sako Telegrama iš Paryžiaus. - tas d. R. Minor gavo 26,564

balsus. Bet šios žinios dar 
BERLYNAS. — Paskuti- ( kurie nepaiso jokios teisy- nėra pilnai patvirtintos. Vei- 

bes ir liudija, kad jie “ma-! kiausia komunistų kandida- 
tė” d. Popovą pereitą vasa
rą Vokietijoj. Tie liudinin
kai “liudija” taip, kaip jiem |
pasako. _ Jie yra didžiumoje (]apkr. 8) .Kuboje t įvyko 
fašistinės valdžios tarnau- kruvini susikirtimai sukliū
to jai ir šnipai, kuriems įsa-j sios armijos, darbininkų ir 
kyta taip liudyti. i valdžios jėgų. Daugelis yra

Tuos draugus dabar gali i užmuštų Jr sužeistų. Sako- 
išgelbėti tik darbininkai vi-' kad šimtai suimta suki
šu šalių griežtais^ protestais ^lių nelaisvėn.
ir masiniais susirinkimais^
Kiekviena o r g an i z a cija, i .................
kiekviename mieste, turėtų Į orlaiviai lekiojo viršum mie- 
imtis greito darbo protestui Į ^°,*r šaudė į sukilusius d 
prieš kirvį, kurį fašistai jau ! oininkus ir kareivius.
iškėlę laiko ant darbininkų 
kovotojų galvų. Lietuviai 
darbininkai turi veikliai da
lyvauti šiame gelbėjime Vo-

niai pranešimai. sako, kad 
draugų komunistų, kurie 
yra fašistų teisiami, gyvybė 
pavojuje. Teismas su jais 
mano greitai apsidirbti. 
Jiems gręsiai mirties baus- 

[mė.
Fašistai dabar daro kalti

nimus d. Popovui, kad jisai 
buvo Vokietijoj pereitą va- 
safą, kuomet yra tikri įro
dymai, kad tas draugas pe
reitą vasarą niro gegužės 
mėnesio iki spalio buvo So
vietų Sąjungoje ir važinėjo 
Kryme. Tačiaus šių faktų 
fašistai nepaiso. Nepaiso 
nei liudininkų, kurie yra 
pristatyti ir pasako tikrus 
faktus apie tą draugą.

Fašistų teismas prisivarė 
daugybę fašistų liūdiųinkų, \kietijos draugų., 
__________________________2 ______ i———

tas bus gavęs daugiau bal-

HAVANA.— Vakar ryte

•*Dalis armijos sukilo prieš 
prezidentą Grau. Valdžios

ĮVAIRIOS ŽINIOS i LITVINOVAS JAU WASHINGTONE;
IŠLEIDO PAREIŠKIMĄ I ŽMONESP a r y ž i us. —Franci jo j 

taip pat Amerikos dolerio ; 
vertė sumažėjo. Vakar už; Manoma, kad Sovietų Sąjungos Pripažinimas bus Padaryta
J. V. dolerį mokėta tik 
16.25 trankai.

Youngstown.—Penki vai
kučiai sudegė, kuomet vir
tuvės pečius ekspliodavo ir

Sekančią Savaitę. Litvinova Maloniai Priėmė Jungtiniu 
Valstijų Valdžia; Konferencija Jau Pradėta
WASHINGTON, D. C. — 

Litvinovas .jau yra Wash- 
uždegė stubą. Gerai apde- j j^gtone ir pradeda pasikal- 
gė ir vaikų motina Pete. įėjimus su Roosė'velto vai

zdžia. Washingtone Litvino- 
Frankfort, Ky.—Kentuc-1vas buvo Patiktas valstybės 

, «•.••• -i • i • v — r<n Ir v»nrn m mi n T-Jiill i -v»ky valstijoj likosi 5 žmones 
užmušti s u s i k i r timuose, 
kuomet ėjo balsavimai del 
atšaukimo sausojo įstatymo.

' Almira, Wash. — Valsti
jos viršininkai sako, gali 
duoti darbininkams darbą, 
bet jokios algos nemokės.’

į! sto ir šaudė j sukilusius dar- tą darbą darbininkai ga-

NEW YORKO RINKIMUOSE LAIMĖJO
- LAGUARDIA KO

’ Tas 'pats '‘Dąrbiįlinkas.” iš
spausdino kitą; “diįelį’f raštą 
apie “artimo meilę”. Rašytojas 
sako, kad yra “didelis žodis— 
artimo meilė.” Dabar tą “artimo 
meilę” skelbia Italijos fašistai.

Bet mes labai gerai žinome 
tą fašistinę “artimo meilę.” 
Ginklas, ^durtuvas, šautuvas 
tam artimui, kuris ne fašistas. 
Italijosz fašistai neleidžia nei 
prakalbėti, nei laikraštį išleisti ’ 
tam artimui, kuris yra darbi-; 
pinkas, kuris kovoja už geresnį 
gyvenimą. Toki darbininkai sa- tai yra nuo 1913 metų, 
ko: šajin su tokia artimo mei
le!

Daugybė yra, sužeistų ir 
užmuštų pačioje kempėje, 
kur įvyko tarpe kareivių su
sikirtimai. Tai reiškia, kad 
pačioje armijoj sukilimai. 
. Tik šiomis dienomis Ku
bos darbininkai ruošėsi į de
monstracijas paminėjimui 
Sovietų Sąjungos Revoliuci
jos., '

L o n d o nas. -r-/ Amerikos

lės gauti tik šiek tiek 
to, pastogę ir tabako.

Japonija Traukiasi iš 
Chinijos

šių

FIUZIONISTĄI
NEW YORKĄS. - 

se rinkimuose į miesto , mį
j orus laimėjo taip vadina
mos Fusion partijos kandi7 
datas LaGuardia. \ Šiais 
New Yorko rinkimais buvo 
gana aštrus pasidalinimas. 
Su išrinkįmu LaGuardia lie
kasi sumuštą Tammany par- 

Jtija, ,kuri valdė New Yorko 
; miestą per kelioliką metų,

bininkams neduos. Kaip bū-' 
?vo seni dalykai, taip jie ir 
pasiliks. ‘ Darbininkų kari-, 
didatais^ buvo Komunistų 
Partijos kandidatai, d. Mi
noras ir kiti.

mais-

, P E I P ING. — Sakoma, 
kad Japonija jau traukiasi 
iš Chinijos teritorijos. Ja
ponija pagerino savo santi- 
kius,. s,ų -įjĄfiįįVĮgo,, valgia, 
bet traukia savo jėgas ar-

/dolėris vėl, nupuolė,- žemyn ęiau Sovietų .Sąjungos. 
Londono pinigų : rinkoje^ - ——~~—■
pranešama, kad kaip tik Milionai Parodavo Sov.. Są-
prasidėjo kalboš apie/su- 
Jvarkymą pinigi/ vertės.

tuo laiku; kuomet Amerikoj, j je Revo]jucijos Sukak. 
nrnciHmn Irolhnd orvio cil_ joj j

tuvių Paminėjime ;
MASKVA.—Miiionai dar-

čiams' pareiškimą, kuriame 
išdėsto savo kelionės tikslą 
į Jungtines Valstijas. Lit
vinovas pažymi, kad pada
rymas diplomatinių santikių 
tarpe šių dviej4 šalių duos 
naudos abiejų šalių žmo
nėms.

Be to, Litvinovas pareiš
kia, kad politiniai ir ekono-

sekretoriaus Hull ir kitų 
valdininkų.

Taip- pat Sovietų Sąjun
gos atstovą apstojo masė 
korespondentų ir fotografis- miniai santikiai turi gerą 
tų, kuomet jisai išlipo iš 
traukinio. 4

Amerikos diplomatai ma
no, kad Sovietų Sąjungos 
pripažinimas bus užtikrin-' ko ir sveikino prezidentas 
tas iš šios Litvinovo misi
jos. Veikiausia bus pasiek
ta to klausimo sekančia sa
vaitę, kuomet bus aptarta 
visi kiti politiniai ii/ekono
miniai reikalai.
''Litvinovas išleido laikraš-(šalių normalius santikius. 

---------------------------------------------------- ------- ...... .

MILICIJA AREŠTUOJA MA1NIER1US PIKETE

pamatą. Jisai tikisi, kad ši 
jo kelionė tuos santikius pa
darys normaliais.

Paskiaus Lįtvinovą pasiti-

Rooseveltas, jo moteris, Ro- 
oseveltienė. Litvinovas, ly
dimas valdininkų ir geros 
apsaugos, pasiekė Baltąjį 
Namą, kuriame bus vedama 
visos kalbos apie šių dviejų

GALLUP, New Mexico, jančių pikieto eilėse. Daž- i • '• • -i >• • iMainieriaf Čia štrbikdoja po 
vadovybe karingos unijos 
Nacionalės< Mainierių Uni
jos. Todėl darbininkus be
gali kompanijos jokiais pri
žadais ' apgauti. Mainieriai 
gerai laikosi kovoje. Todėl 
pašaukta į šią apielinkę mi
licija, kuri naudoja įvairius 
ginklus‘prieš darbininkus.

Tik dabar vėf milicija 
areštavo 18 geriausių ‘ mai- 
nierių kovotojų ir dalyvau-

nai militaristai darbininkus 
daužo ir vaiko iš pikieto ei
lių, kad tik sulaužius strei-

Šioje valstijoj nuteistas ir 
d. Benjamen metams kalė* 
jimo tik todėl, kad jisai dar
bavosi del bedarbių darbi
ninkų.

Bet nepaisant visų sunke
nybių mainieriai gerai lai
kosi ir kovoja.

BRIDGEPORTE IŠRINKO SOCIALISTĄ MAJORU bininkų, raudonųjų kareivių 
~ _______ j ’ i ir jūreivių dalyvavo minėji

me 16 metų nuo Spalio Re
voliucijos sukaktuvių. Ypa
tingai Maskvoje demonstra
cija buvo labai didelė ir gy
va. Tik maršuotojų buvo 
virš 1,000,000.

Stąlinas, Molotovas, Kali
ninas ir kiti Sovietų darbuo
tojai stovėjo prie Lėnino 
Mausoleum ir žiūrėjo į mi
nią, kuri ėjo išsiliejus į gat- 

; vek Tik vienos Raudono- 
_ •. 1 v.-.vi. 1 . ... M sios Armijos dalyvavo apie

Darbininkų mases jau-.užmuštųkuomet’buvo:įskilę sqqqq

BRIDGEPORT, Conn.— tai nedaro ir negali nieko 
. . - . . .1 _ 21 _21-1 21 1_—

Dažniausia jie eina su ka- 
o

Šiame miestelyje daug lai- padaryti del darbininkų, 
mėjo šiuose rinkimuose so- 
cialistai. Per metų eilę' Pitalist? k1’.asės, reikalais, 
. , , . . r . v. ne su darbininkais,kandidatavęs į miesto virsi- . ____________
hinkus, socialistas McLyvi, 
pagaiiaus tapo išrinktas į Du Karininkai Užsimušė

Orlaivio Nelaimėje
' Išrinkimas socialisto, į i ------- -

miesto majorus reiškia, kad/ MIDDLETOWN,’ Pa. J 
darbininkai pasisuko kaį^ . Du militariai .lakūnai. likosi { 

. , ; - . . . . rėn. Darbininkų masės jau užmušti;-kuomet’buvę:iškilę
kns valdo dabartinę ir dabartinis miestų majo- pradeda judėti. Tačiaus po pasivažinėti orlaiviu^ i • Beįpr 
Jlilr Tai no Irac Vi+oa t~> d .. .

išrinkimų^ socialisto dąrį)į- f kiaht, jų orlaivyje įvyko, ęk- 
ninkai negali tikėtis riiėKo/splbžija ir ^užsidegė. jt. JaiSr 
gero, nes tai jau eilė/okiųryra leitėnafitas: Hunting ir 
majorų parodė, kad sociališ- sardžentaą Cunningham, | ,

Kitas kandidatas, kiuris 
vijosi LaGuardią/ tai buvo 
“atstatymo” gerlaikio kan
didatas McKee. Tačiaus ji-Tikrai bjauru darosi, kuomet- 

kunigai kalba apie “artimo . . t 
meilę,” kaipo “dievo pirmą įsa- sai pralaimėjo, 
kymą”. O toje pačioje Lietuvo- i Veikiausia jisai pralaimė
ję palaidumas ir ištvirkimas (j0 todėl, kad dabar jau 
plečiasi labiau, negu kiliose vai-; a)aimi .ir smunka ,2emyn 
stybese. Prostitucija matoma f . ,. a /
karčiamose, gatvėse ir namuose, taip vadmama^NRA iškaba. 
Tai ir “artimo meilė!” Taip pat buvo kandidatu

Na, o ]
Lietuvą? Juk tai ne kas kitas, ras O’Brien. Be šių kandi- 
krnp tik ta kuniginės “artima < datų buvo surąše sociajiš-

»  tų ir. Komunistų partijų
Gi “tlarbininkas” muiris nori' L.

įkalbėti, kad '‘ištvirkime ir ko- knistų ^ąndįdątų (gauti, b^l- 
rupcija turi tik vieną x vaistą-j-r Lsaį dar nėyą, paskelbt/ Bąl- 
artimo meilę.” Kaip tie žmo- sų skaitytojai dažniąušia 
nės nei nerausta iš gėdos, ra- 'Vepgia paduoti komunistų

balsus teisingai.- Kapitelis- 
fine spauįa. taip pat nepa-

Taip pat buvo kandidatu

tų ir . • Komunistų partijų 
partijų, kandidąįai. Kpmu-

dar save vadina “apšviestais _ . - . . A -z
žmonėmis? spauda taip pąt nepa-

Pal> ginkite su kitomis valsty- duoda komunistų balšlis. 
bėmis Sovietų Sąjungą, kurioje Apie tai darbininkų spauda 
kunigų skelbiama “artimo mei-' v 
lė” mažiausia veikia. Pamaty
site, kad tenais mažiausia yra 
ištvirkimo ir korupcijos. ' Ko
dėl? Todėl, kad “ištvirkimo ir 
korupcijos” priežastis ,nėra ku
nigų “artimo meilėje”, bet eko
nominėje ir politinėje tvarkoje.

Bet kam jie skelbią tą artimo 
meilę? Ve, labai greitąi išduo
da patys save. Minimo rašto 
autorius sako, kad “ir aš 
apleidau savo maloilę vasarvietę 
Castel Gandolf”, kuri randasi

praneš vėliAus.
Išrinkimas LaGuardia į 

miesto majorus nieko darr
* ’ •

■ I..LIN U .<111 I' II į..
7, •/ . ' • W '

prie “popiežiaus vasaros rezi
dencijos.” * i .

Dabar tas ponas sėdi /‘klau
sytojų minioje”. Na, bet ne
manykite, kad jisai apleido “sa- 
vo vasarvietę” višam. Ne, toki 
ponai ii1 kalba apie “artimo mei
lę’', nes jie bijo, kad darbinin
kai neatimtų tuos vasarnamius 
iš jų. z •

Ir Iš Kalėjimo Atoa Aulai D. Workeriui
Draugas Benjamįn, kuris dabartiniu laiku randasi ka

lėjime New Mexico Valstijtj, pasiuntė savo dolefį mūsų 
dienraščiui, Daily Worke'riui. Mūsų dienraštis veda kam
paniją del sukėlimo į laikraščio palaikymo fbirdą $40,000. 
Aukos dabartiniu.laiku eina pamaži.

Susipratę darbininkai aukoja darbininkų dienraščiui 
paskutinius savo dolerius, nes jie mato; didelį reikalą. 
Su aukomis darbininkai siunčia ir laiškus, kurie talpina
mi laikraštyje. Tačiaus lietuvių darbininkų įveik nesi
mato tarpe aukotojų “Daily Workeriui”. Paskubinkite, 
draugai, šį darbą. • t

/Pirmadienį aukų' gauta ......$324.23 A ’
• ? Pirmiaus būvą .........$19,319..  68

Viso aukų sukelta, iki šiol.. r. $19,643.01 1
Padidinkime šią skaitlinę.. Anglų kalba Hieriraštiš reL 

kia’ padaryti geras ir stiprus. ''

Belgija Mano Balansuoti
Morta

BĘŲSEjųiS. — Belgijos 
valdininkai mano subalan
suoti ąksportą ir importą.
i^)abartinią ^Belgijos dmpor-? 
tas iš Jūrigtiųįų Valstijų* 
yra už 850,000,000 frankų, 
o eksportuoja Belgija į‘Am
eriką til$ už 479,000,000 
franku..,

. SCRANTON, PI
' PRANEŠIMAS

■ Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 82 kuopos susįrinkU 
mag. įvyks sekmadienį, 12, die
ną lapkričio, kriaučiaus Iri- 
driulįo šapoje, po num. 1321 
N. Main Ave., Bull’s head, 
kaip 2-rą vai. po pietų. Visi 
nariai atsilankykite j šį susi
rinkimą;-- /H.,
į , » . ?§,ekr. J. Norkus.,

SOVIETU VALDŽIA 
PROTESTUOJA

BERLYNAS. —.Sovietų 
valdžios ambasadorius įtei
kė Vokietijos valdžiai pro
testą del šmeižtų ant Sovie
tų Sąjungos ' taip vadina
mam “teisme”, kur dabar 
yra teisiami komunistai. So
vietų atstovas pareikalavo, 
kad jam būtų suteikta ko
pija' ' Goeririgd pareiškimo-, 
kurUnle ji^ai šakė; kad So
vietų valdzįh' “nemokanti sa
vi skolas?*, ‘ ’ i •

!
1 -- -----------------; Į

Vokietija Taikosi su 
Italija

ROMA? Vokietijos fa
šistinė valdžia vėl bando tai
kytis su fašistine Italijos 
{valdžia. Tokia sutartis Vo
kietijos fašistams labai rei
kalinga, nes jie, dar jokių 
savo šalininkų neturi. Tuo
met Vokietijos reikalai pa
sidarytų stipresni ir ,būtų 
daugiau baimės Franci jai.

JAPONIJA BUDAVOS
ORLAIVIU STOTI

TOKIO. — Japonijos val
džia jau paskelbė, kad jinai 
budavos orlaivių stotį Sai
pan saloje. Tokia stotis, ži
noma, reiškia ir militarinį 
stiprėjimą. Todėl apie tai 
dabar kalbama. Amerikos 
į * ■ ’ • I — • 1 <'
laivyno rateliuose.- •

Ęet Japonija skelbia, kad 
Stotis. bus, daroma tik ,d?l 
studijavimo atmosferos; ., (

Areštavo Amerikonus

HELSINGFORS. — Du 
amerikonai, Jacobson ir jo 
moteris likosi čia areštuoti. 
Juos kaltina, būk jie šnipi
nėja del Sovietų Sąjungos. 
Helsingfors yra centras bal
tagvardiečių ir visokių suo
kalbių ir melų apie Sovietų 
Sąjungą. Tad, veikiausia, 
ir šitas paskalas yra . tik 
provokacinis. :.

(Daugiau žinių 5 pusk)



Xntras Ketvirta#, Lapkr. 9,. 1933

LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVU. Ine..

SUBSCRIPTION RATrS:
Snfted.States >er year ——— *6.00 United States, six months. 
Brooklyn, N. Y., eer year... .*7.** Brooklyn, N. Y., six months 
Poreim countries, per year...*7.00 Foreign ,couht_‘__, _2___ —,^11___ ____
Stnaaaand Brazil, per year..**.O* Canada and'Brazil, six months *2.60

I2.M 
$3.60 

tries, six months. .$8.60

•Mtered as secon eiass matter March 11, 1*24, att he Post Office at 
,Sz' Brooklyn, N. Y„ ander the Act of March 8, 1*7®.

-įj Pagelbą Vokietijos Didvyriams!
Iš Paryžiaus gauta kablegrama, kurioje trumpai sako

ma: ^Dimitrovo ir Torglerio gyvybės yra didžiausiam pa
vojuj;.: Bijomės, kad mirties sprendimas jiems bus pa
skelbtas į tris dienas. Pradėkit darbuotis. Gaukit įta
kingus simpatizatorius, kurie galėtų įsikišti, jei mirties 
paskelbimai būtų padaryti. Tolydžio pradėkit puošti di
dele^ masines demonstracija^ polisus miestus,” ,

Bėšhbejojimo, čia nėraį jokis perdėjimas. Dimitrovę, 
Torglerio ir kitų teisiamųjų komunistų gyvybės kabo Jyg( 
ant plauko. Nesvarbu, kad fašistai neturėjo juodybių. 
Nesyąrbu ir tai, kad kiekvienas mąstąs žmogus šiandien 
žino, jog tie draugai nekalti, kad jie nedalyvavo reichsta
go budinko padegime; kad reichstago budinką. padegė 
patys Vokietijos fašistai.

Net buržuaziniai laikraščiai skelbia, kad, einant turi
mais'liudijimais, nei jokis teismas negalėtų pasmerkti’ 
Dirųįfrovo, Torglerio ir kitus draugus, kadangi tie liudiji
mai :priešginiauja vienas kitam; jie šlubuoja. -

Deja, ši byla, ši komedija buvo suruošta ne tam,' kad 
ištyrus dalykus, o tam, kad nužudžius kelis geriausius 
darbininkų klasės reikalų gynėjus. Štąi, kame to viso 
paslaptis!

Aną dieną Prūsijos premjeras, Hitlerio bičiulis, Goę- 
ringas, buvo pašauktas liudyti. Tarpe jo ir Dimitrovo 
įvykę griežtas susirėmimas. Dimitrovas, tasai didvyris, 
tasai: drąsus* kovotojas, išdėstė Goeringui, ką revoliuci-1 
mis proletariatas mano apie fašistus ir jį, Goeringą. Di- 
mitįjdVas drąsiai ir atvirai išpylė kailį fašistams. Netu
rėdamas ką sakyti, Goeringas pareiškė: Jei teismas jus 
ir išteisintų, tai vistiek jūs neištrūksite iš mūsų rankų!

Tai reiškia, nesvarbu, ar šis teismas Dimitrovą ir 
Torglerį ir kitus išteisins ar ne, Goeringo ir Hitlerio ir 

t kitiį-budelių nusitarimas yra komtmištų vadū$; suimti ir 
nugąiįabinti.

Dąrbininkų organizacijos ir visi, ^protaują d)a;rbjhinkak 
privalo tai turėti galvoj. Būkit pasirengę' padėti prole- 

-- tarlato didvyriams, kuriuos^įdūkęs fašizmas pasirįžo su- 
naikinti. 9{f : ; r • L; , :■' / t

•f: Lietuviška Juodašimti ja Veikia
. I J* | '3 ' /

Mūšų draugų chicagiečių “Vilnis” praneša, kad Chica
gos.‘lietuviški juodašimčiai pradėjo atakas ant “Vilnies” 
per-’kapitalistinę anglišką spaudą. “Vilnis” sako:
“CKĮcagOs ‘Tribune’ šeštadienio laidoj išspausdino ilgą 

* raštą; kur’nurodoma, kad Chicagos lietuvių buržūązijos 
eleitfęntai lankėsi pas federalės valdžios -atstovą J. Edgar 
Ho&fer ir pas Chicagos Yederalio biuro valdininką Mel
vin’Purvisą su skundais, kad valdžia imtųsi depresijų 
prieš,dienraštį ‘Vilnį’.

“'Ęame aprašyme nurodoma, kad tūli lietuviai ‘džentel
menai’ valdininkui Hooveriui įteikė keletą ^Vilnies’ kopi
jų, tor kritikuojama dolerio infliacija ir NRA.

“-Tribune” raštas įdomus dar ir todėl, nes jie atiden
gia faktus apie planavimus deportuoti V. Andrulį, vieną 
‘Vilkes’ redaktorių. Tačiaus, kuomet prieš ‘Vilnį’ už
vesta byla kriminaliam teisme pasirodė nepamatuota ir 
teisėjas Feinbergis išmetė, tai ir priręngimą imigracijos 
depąrtmento deportuoti V. Andrulį numetė į šalį.

“Matyti, lietuvių buržuazija deportavimo klausimu la
bai;,buvo susiinteresavus, nes Chicagos buržuaziniuose 
rateliuose apie ‘Vilnies’ redaktorių deportavimą buvo pla
čiai!’kalbama.” '' ,,

Skundikų argumentas tas pats, kurį kadaise iškėlė fa
šistas Fišė ir kurį vėliąų kartojo renegatas Prūseika: 
/‘ViĮtnis” pasilaikanti Komunistų IntėrųacionAlo pinigais... 
Tuo$ \ “argumentus” naudodami, tie ponai. mano tokiu, 
būdd sunaikinsią mūsų Spaudą.1 Jiė klysta! Gali valdžia" 
išdėpbrtuoti d. Andrulį, gali užpulti ant mūsų kitų drau
gų, bęt jai ir jiems, skundikams, nepavyks sunaikjati ko
munistinę spaudą ir judėjimą. ‘

IR RADIO PROGRAMA!
, “Laisve” turi ^patapti tokiu dienraščiu; kuriame 
darbininkas skaitytojas rastų visko po biskį. Aiš
ku, mes prie to ir einame:
• 9

1. štai įvedame radio programą. Tiesa, ši pro
grama nebus tiek naudinga tolimųjų miestų skai

J M,x A AkJ• ▼ AAA(A-Vj A A\^£^ CVAX A A V lulYUv

tarnauti. Bet Didžiojo New Yorko ir apielinkės 
lietuviams darbininkams šis žygis bus didžiai nau
dingas.

2. Nereikės jiems pirktis kapitalistiniai laikraš-,
čiai tik todėl, kad suradus radio valandas. “Lais* 
ve paduos visas svarbesnes apie radio žinias taip, 
kad skaitytojas, turįs namie radio, galės pilniau
siai pasiganėįinti, jei tik jis norės klausyti. Paš^- 
skaįtęs “Laisvėje” žinių, apysakų ir straipsnių, mū
sų Skaitytojas arbą skaįt^toja, pąsižiūri sau į Ta- 
dip’ programą ir, pasukęs.radio šrįulpėlįį girdi mu
ziką ūrbadainų. ’ 1 ‘ \ ! 1

3. Mūsų skaitytojai prašomi apie tai, pranešti 
kitiems lietuviams darbininkams.: Sakykite jiems, 
kad mūsų dienraštis turi radio programą ir turės 
kasdien: Tegul Didžiojo New Yorko ir apielinkės 
lietuviai darbininkai tai sužino. Paraginkit juos 
užsisakyti “Laisvę” metams, nes dajbar prenumera
ta jos smarkiai atpiginta.

IŠ LIETUVOS
Pasikeičiama su Sovietais 

Politiniais Kaliniais
“Mūsų Rytojus” rašo, kad 

Lietuvos vyriausybė jau pasira
šė sutartį su Sovietų Rusija del 
pasikeitimo politiniais kaliniais. 
Pasikeitimui numatytieji kali
niai bus nugabenti prie Latvi- 
jos-Sovietų Rusijos sienos ir ten 
įvyks pasikeitįmas.
' Lietuva tperduos Sovietų Ru
sijai 24 komunistus, o Sov. Ru- 
sipa’ išduos Lietuvai 18 lietu
vių', kurių tarpe yra 14 kunigų.

Areštuotas Buvęs Klaipėdos
Pašto Viršininkas

Pagarsėjusi Lietuvoj pašto 
ženklų afera dar ne greit užsi
baigs. Kuo toliau, tuo daugiau 
susekama žymių asmenų tame 
šmugelyje. Dabar dar tapo 
areštuotas J. Augūnas, buvęs 
Klaipėdos pašto viršininkas. 
Yra įrodymų, kad jis pardavi
nėjęs pašto ženklus su nuolai
domis, reiškia, jis pardavinėjo 
šmūgeliškus pašto ženklus. Taip
gi areštuotas tūlas Margolinas, 
litografijos savininkai. Sako
ma, jo litografijoj buvo slaptai 
spausdinami pašto ženkleliai.

se
to 
ką 

Tokis

dens lietaus žieminių rugių 
ja buvo suvėluota. Delei 
daugelyje vietų rugiai tik 
sudygo prieš užšalsiant, 
apsireiškimas gali žymiai pa
kenkt rugių derliui ateinančią 
vasarą.

Del lietaus daugumo bulvės, 
kurios buvo žemesnėse vietose, 
pradėjozpūti. , žmones kasė bul
ves iš šlapios žemės.

Bet šią vasarą į gėfai užaugo 
avižos ir yplyvesni miežiai, 
ūkininkai šių javų prikuls ge
rokai, tik kainos ,labai žemos.

- rlf / i J *Turgaus Kainos Mažeikių 
Apskrityje

Mažeikiuose turguje (spalių 
11d.) grūdų kainos buvo to
kios: rugiai 8 litai centneris, 
miežiai—7 ir 8 lit., avižos—6-7 
lit., kviečiai—11 - 12 litų. Gy
vuliai: vidutiniai darbiniai ark
liai, 7 ar 8 metų senumo, 100— 
150 litų, karvės melžiamos, 3— 
5 metų—150-170 litų; vjštos po 
2 litu, žąsys nuo 3 iki 5 lt. Bul
vių centneris 2 litaiM Grūdų 
privežta daug, bet pirkikų ma
žai yra..

Maiiehukuo-Opiumo Industrija
Užėmus Japonijai Man- 

žuriją ir padarius -ją “Mam 
chukuo valstybe,” opiumo 
gaminimas tolimuose rytuo
se vėl atgijo. Ne tik atgijo,

tą svaigalą. Pasekmės to 
baisios:, kaip Amerikoj, lai
ke blaivybės žmones slaptai 
dirbo ir daugiau gėrė svai
galų, taip dabar Chinijoj 
žmonės baisiai nuodijasi 
opiumo svaigalais. Jokie
draudimai Chinijos autori-1 
tetų nieko negelbsti.
Opiumas Plaukia į Ameriką 

H Ir Europą j
Negana, kad opiumas už-

• Chiniją, Japoniją

ŠYPSENOS

Vilkai Išpjovė šunis
Zapyškio (Kauno apsky.) 

apielinkėse priviso daug vilkų. 
Jie pradėjo kaimuosna lankytis; 
daugeliui ūkininkų vilkai nuno 
šė šunis, ūkininkams šautuvų 
be leidimo pegalima laikyt, tai 
nėra kuom apsigint nuo šių 
žvėrių.

žmonės Nesirūpina 
“Šiįęiftaį^iais”

Vienas kuniginis laikraštis' 
rašo, kad Žemaitijoj apleisti; 
“šventieji”... Girdi, “kur se
niau buvo pakelėse gražūs kry- 

' žįai; g^&lios koplytėlės brio me-' 
diių ar ^šiaip atskirai 'pastaty- 
tos,—šiandien visos tos šven
tenybės apleistos, sulūžę, apiby- 

irėję; šventųjų stovylos išmėtys 
Šftiy tarpu, vajaus laiku, mūsų pareiga dirbti kuodau- tos jš koplytėlių kažin kur..

Kai kur tas šventas stovylukes 
piemenai nešiojasi ir jomis žai
džia... Baisus dalykas! Aišku, 
kad jaunesnioji karta nemato 
reikalo atnaujinti, arba seifas 
“šventenybes” ‘įtaisyti. Tai .se
novės prietarų liekanos, nieko 
nereiškiančios žmonių gyveni
me. Niekas jau naujų kryžių 
hebestato ant kryžkelių,kaip 
seniau būdavo. Kraustosi-“die
vai” iš'Lietuvos laukų.

giajrfsiai, kad sustiprinus “Vilnį” ir “Laisvę”, gaunant 
juo daugiau prenumeratorių. Tai bus tinkamiausias at
sakymas skundikams.

Bfeje, “Vilnis” praneša, kad Chicagos “Tribune” ko
respondentas iš Rygos, tasai didelis melagis Donald Day, 
rašo? būk “iš Maskvos įsakyta New Yorke surengti di
džiausias ovacijas Litvinpvui, kuomet jis pribus antra
dienį ...” K ' • .

Pasirodo, betgi, kad New Yorke tą dieną nebiivo jokių 
ovacijų. Išeitų taip, kad New Yorkas neklauso Mask
vos.; Bet tai nieko panašaus. Tasai pranešimas apie 
“įsakymus iš Maskvos” yra išgalvotas nelabai sveikų p. 
Day sftiegenų.

Ęlogai Atrodo žieminiai
Rugiai

Mažeikiij apskrity del ilgo ru-

Rado Senovės Pinigų
Spalių mėnesį Kėdainių dva

ro laukuose, bekasdama bulves, 
moteris, Stanionienė užtiko že
mėj surūdijusį^ špižinį puodą, 
kuris, turbūt ariant, buvo su
laužytas. Tarp puodo šukių ji 
rado sidabrinių pinigų. Jų 
daugumos vienoj pusėj vytis ir 
erelis, 1663 metų data; kitoj 
pusei karaliaus Jono Kazimie
ro portretas ir lotyniškas užra
šas. *■' Be pinigų,’ rąstą 4 sidab
riniai žiedai.
A.f _ .

■ Tyrinės Kauno Rotušės 
? , • Požemius < 
\ \ • ;«< * • U ,

Kaimo miesto rotušė yra vie
nas iš seniausių Kaune namų. 
Ji statyta virš 500 metų atgal. 
Jos sienos turi du ‘metru (apie 
6 pėdas) storio. Po ja yra dide
li požemiai, kurie seniau buvo 
užmūryti. Nuo senų laikų 
žmonės įkalba, kad vienas šių 
požemių eina net iki Kauno pi
lies, kitas—apačia Neries net 
iki Raudondvario, žadama grei
tu laikų pradėt tyrimo šių po
žemių darbą, vadovaujant prof. 
Volteriui.

Washington, D. G. — At-‘ 
šauks sausąjį įstatymą 
Jungtinėse Valstijose. Bal
savimai įvairiose valstijose 
parodų, kad didelė didžiu
ma balsuoja, už atšaukimą 
sausojo įstatymo.

Surinko B^ * E. S.
Vyras (žiūrint į žmonos 

naują kepurė)4-Ir tu tą.va
dini kepurei ■ Maną bran
gi, aš niekad nenustosiu 
juoktis iš jos.

. Žmona (šaltai)—Sustosi.

minimas eina visais garais.
Segiau padaryto tarptauti
nio nutarimo .panaikint dir
bimą ir pardavinėjimą opiu
mo ir kitų narkotiškų svai
galų Manchukuo valstybėlė. pĮU(jQ

šmugeliuoja jį į Ameriką ir|)3iia už kepurę veikiausiai- ; 
kitas “civilizuotai” šalis, j aįejs rvtoi .

nepaiso; jos niekas negali 
sustabdyti.

Bet Manchukuo vąrdas 
šitoj opiumo industrijoj 
vartojamas i'tik apdūmimui. 
pasaulio akių. Faktinai, ttai: 
Japonija šitą pragaištingą 
biznį varo. Tai Japonijos 
gudrus sugalyojimas pasi
daryti pinigų vedimui tolr- 
mesnio karo prieš Chiniją. 
Japonija kariauja jau keli 
metai. Jai pinigų kitos vaį- R0Va, vienok jo jau pilni 
stybės nenori skolinti, tai didmiesčiai. Anglijoj, Fran- 
ji rado šaltinį, iš kurio mi- cij0Jy Rolandijoj ir kitose 
lionais plaukia pinigai jos j šalyse opiumas taip pat už
karo reikalams. plūdo visas lindynės.

Užėmus Mandžuriją, Ja- Harbino mieste yra virs

kur yra daug turtingųjų, iš 
kur tikimasi gaut daugiau, Draugė—Juk tu ir tavo* ’ • V tri ' H -JLzl Ui\ vU. 11

pihigįL negu iš Chinijos. esate dvynukės? 
Amerikos - narkotiku komi- 
sionierius Harry J. Anslin- 
ger, sako, kad paskutiniu ma"~’ĮesdL”y"ra"penkiais 
laiku pradėjo upėmis plaukt 
opiumas ię Japonijos. Nors 
prieš' jojo įšmugeliavimą 
Amerikoj ' vedama smarki

Draugės draugė—Mes bu
vome vaikystėje. Bet dabar

metais jaunesnė;

karo reikalams.
Užėmus ’Mandžuriją, Ja-

“Būsimas Pasaulinis Ra
šytojas”—Ar žinai, drauge, 
kad aš nutariau /padaryti 
apysakų rašymą mano nuo
latiniu užsiėmimu?

Draugas—Puiku. Bet ar 
pardavei nors ką?

“Būsimas Pasaulinis Ra-
■£j toFmnžiAiškoj teritt 2’000..legalių, °Piumo šytojas”—-O, taip. Mano lai
mas toj miizmisKoj temo nių (jo vartojimo vietų); 
rijoj soy binzų (tam tikrų, šimtai krautuvių pardavi- 
pupų) maisto duoda daug, ngja Op)iunią. be jokio susi
dėt pinigų iš td mažai. Ja- laikymo. Gi praeities paty- 
ponijos militaristai pir- rimai parodo, kad jei kartą 
miausiai panaikino uždrau- žmonija įpranta vartoti tą 
dimą gamint opiumą; vėliau' nuodą, tai paskiau VeiR vi- 
pradėjo varyt plačiausią;-saį negalima’nuo jo atpra-< 
agitaciją už jo gaminimą, tipįj. Opiumas daug labiau 
Būdavo atsitikimų, kad pT“, pritraukia žmogų,, negu al- 
laiviai iš po debesų skleis- Roholis. •' * '
davo milionus lapelių po vi
są Mandžuriją, agi£uo jo
čius ūkininkus kuo daugiau* 
šiai augint opiumo aguonų, kinasi, teisina savo šitą pra- 
Stambieni žemės savinin- gaištingą elgimąsi tuomi, 
k^m Japonijos valdžia pave- i kad jai reikia pinigų: Girdi, 
lino išnaudot chinus darbi-1 męs ’ darom pinigus tokiais 
ninkus, kaip tilt jie nori,— 
tiesiog 
bile tik 
opiumo 
opiumą.

Šiandien visoj Manchu
kuo valsfybėlėj vasaros lai
ku laukai pavirsta gražiau
siai žydinčiu daržu: baltai 
ir raudonai žydinčių aguo
nų didelės gėlės daro neap
sakomą gražumą laukuose. 
Ir ne tik laukuose, bet kur 
seniau buvo tušti užkam
piai, kiemai, šiandien Ir tos 
vietos gražiausiai pražydė
jo opiumo aguonų žiedais.

Kur Dedama Opiumas
Opiumą -iš Manchukuo 

ūkininkų supirkinėja Japo
nija, pati valdžia., Tai yra, 
taip sakant, Japonijos mo
nopolis. Kad daugiau pel
nytų opiumo gamintojai ir 
pati Japonijos valdžia, ten 
panaikintą perkupčiai,—ga- * * -i. _

krodėli, saksofoną ir “over- 
kotį”. V

Vaikas—Mama, ar teisin
ga bausti ką nors už tą, ko 
jis nepadarė? ?

Mptina^-Žinoma, kad ne.
Valkas-“—Na,, tai aš nepa

dariau savo mokyklos užda-

Kodel Taip Daroma
Manchūku'o . vUizia

vergais paverst,— 
tie buožės augins 
aguonas ir gamins

būdais, kokiais galima pa
daryt greičiausiai ir dau
giausiai. Kuomet mum ne
reikės pinigų, mes sustosi
me opiumą gamįnę. Tas, ži
noma, kalbama Japonijos 
lūpomis.

Kuomet buvo užprotes
tuota prieš Japonijos nar
kotikų raketizmą Mandžu- 
rijoj, tai Japonijos politikie
riai, šypsodamiesi, atsakė: 
“Manchukuo yra neprįgul- 
mihga valstybė. Mes ne
kontroliuojame jos reikalų. 
Jūs turėkite reikalą su 
Manchukuo valdžia.”

Bet Manchukuo valdinin-

WILKES BARRE, PA.
Aido Choro Reikaluose

' B

J Aido Chore per ilgą laiką 
ėjo tarp nekuriu" choristų ypa- 
tiški nesusipratimai, kas ne
mažai kenkė abelnam choro 
veikimui ir jo bujojimyi. De- 
lei to choras nukentėjo ir fi- 
nansinįai, Dabar choras tu
rėjo diskusijas, kuYiose tie vi- 
si nesusipratimai tapo išgvil- 
denti. Yra viltis, .kad ateityje- 
choristai tokiais kenksmingais 
darbais rieužsiims.

Dabar chorą pradės vado- L, 
vaut draugė V. Radišauskiutė . 
ir choras imsis už svarbių dar- ? 
bų, 'kaip kad buvo praeityje 
veikiama. Komisija tarėsi 
pradėti mokintis veikalą, kad - • 
užganėdinus publiką ateityje. : '- 
Bet jei darbininkai neateis su 
parama, choras to negalės at- .. 
likti.

’ Choras nutarė surengt balių ~ * 
11 d. lapkričio, Darbininkų ' 
Centre, 325 E. Market St.I vvnnv, u, tuainvv ui

Jtai su pašaipa atsako : “Mes Taigi, choras atsikreipia j vi 
gerai suprantame opiumo sus draugus ir drauges, ku
žalingum| žmonijai, bet 
messturim ’ gaut pinigų. 
Opiumas mum dabar yra pi
nigų gavimo šaltinis. Pas
kolinkit- mum^ pinigų, «tai 
mes nustosime rjį; gkmmU” 

minto jai pristato opiumą ^P^0Pat^kai imant, M^nr 
tiesiog. valdžiai. HI: ■ ehjikuo, vaistyto .Ma bete-

'' • * se, nes pasaulio valstybes
jos dar - nepripažino, taigi 

j negalima oficialiai ir užpro- 
itestuot prieš tai.

Opiumas dabar yra Man-

Manchukuo valdžia, kuri, 
žinoma, yra Japonijos val
džią sumažino mokestis už Į
že’męKiki žemiausio laipsnio; 
kad. tik paskatinus žemdir- cl,abar f
bius kuo daugiausiai opiu- chuku’ karalium. / 
mp auginti. ,

Daugiausiai opiumo Ja- f ». . n. JV
ponija parduoda pačioj Chi- ^LCKKIja Giriasi ullldzeto 
nijoj, nes ten jo gamini-^Balansu 
,mas buvo uždraustas, ir? dą- r 
linai, panaikintas. , Dabar 
Japonija, neatsižvelgdama 
į jokį žmoniškumą, sklei
džia tą nuodą po visą di
džiulę Chinijos šalį ir 
pratina chiniečius vartot « ■ . f ' . -J

Daugiausiai opiumo Ja- ♦

VARŠAVA. Lenkijos 
ministeris Ząwądski giriasi, 
kad-Lenkijos finansinė pa
dėtis- gerai subalansuota. 
Sąko, kad, negręsįa zlotams 
jokis pavojus.

• f1

rįem rūpi, kad darbininkiškas 
choras gyvuotų, ateiti į šį pa- A 
rengimą ir sudrūtinti chorą fi- • 
liansiniai, kad jis sėkmingai 
galėtų atlikti savo užbrėžtus 
;dąrbV*4 Tad visi draugai, ku- 
rįeArėinėte chorą praeityje, ir § 
per jūsų paramą choras pasi- įį 
laikė, paremkite ir šiuom mo- ip; 
mentu, nes kitaip choras ne- ‘-’I 
galtjs pasilaikyti. Savo atsilan- ;*'• 
kymu jūs pagelbėsite chorui 
-nuveikt svarbesnius darbus ir 
tuomi pat kartu linksmai ir L 
smagiai laiką praleisite su :* 
choristais. -

Choristas.

Austrijoj Fašistai Ardo 
Mitingus

VIENA.—Austrijoj buvo 
bandoma laikyti masinis 
mitingas pfieš fašistus. Ta- 
čiaus kuomet kalbėtoją! pra
dėjo kalbėti prieš fašistu^, 
tai fašistai suardė mitin
gą ir nurėkė kalbėtojus. Mi
tingas išvaikytas. L



Trečias Puslapis

.COOOOCOOOC<Xi

Su Naujomis
Dainomis Grieš Šokiams

Įžanga 50c ir 75c. Prašome iš Anksto įsigyti Tikietus ir Laiku Bukite Svetainėje
KXXXXXKXXXXX'

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

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

šaliapinu.

Raudonosios šokikės, vadovaujamos Edith 
Šegal, kurios šoks Raudonosios Armijos 

Maršą.

LAISVES KONCERTAS
• / . ■ t I

' ' v*

Pb Programai Šokiai. Koncertas Prasidės 3:30; Šokiai 7 Vai. Vak.

* fe

Atsiminkite, Kad. įvyks Sekmadieni,
7 , (L J '7

Aido Choro Vyrų Oktetas 
Puikiai Pasižymėjęs Aido Choro 

Koncerte, Pasirodys Dabar

IŠ ANKSTO JSIGYKITETIKIETUS
MAlNIERiy KVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris dai
nuos revoliucines daihas “Ėaisvfes” koncerte. Artistų var
dai; (iš kairės j dešinę) l.-Pt. GĮrAbauskas, 2. Stasys Kuz
mickas, 3. Antanas Kuzmickas, 4. Vitalius Judzentavičius.

Brooklyn Merginų Sekstetas
Dainuos Revoliucines Dainas

1 ' I

Newark Jaunuolių Grupė
Perstatys “Charity” Vaizdą

Brooklyn Labor Lyceum
Brooklyn N. V949 Willoughby

Brooklyno

Aido Choras
Wm. Norris

Orkestrą

Anna Klymkotwska, tai 
mokinė Antonib Pausello, 
brolio Rožės Pausello, kari 
dainuoja Metropolitan Ope
roje, New Yorke. Mes ją 
girdėsime “Laisvės” kon
certe.

LAPKRIČIO ' NOVEMBER

Prisirengusi savo skam
biu ir puikiai išlavintu dra
matiško soprano balsu link
sminti dalyvius šiame kon
certe.

K. MENKELIUNIUTĖ
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CENTRO PRANEŠIMAI I Pirmesniuose 1 f ū d i j imuose 
Įskundėjų liudininkai buvo pri-

Kaip jau žinote, APLA 2 versti kad. k"y'
kuopos teismas, po beveik dvie- yos lr (k,tl liet“VpL i
. „ ... ...... , , kumentai yra APLA 2 kuopos
dejų liudininkų, vėl pertrauk-1 varTdu lr todeJ Jal Prlktauao- . 
tas ir paskirtas naujas teisėjas, L del?“ Jau knygos ,r lletuv,ų 
kuris vadinasi “master.” Jkal^j d?k“a? yra vleaU

Naujas teisėjas išklausme-, . . . . .. _/. . . ..... . . . jeigu kitos draugijos nėra josiąs abiejų pusių liudininkus ir , . , . , . ; .. j , . . . i kių knygų ir dokumentų, taitada raportuosiąs pirmesniam : . , . . . ,+ . _. . . . . . jau be jokios abejones visas tasteisėjui, kuris darysiąs nuos- . ... , ,. ,. TZ . .. . ., , ; ginčijamas turtasprendj. Kaip ilga! nusitęs ta- ApLA 2 .
sai klausinėjimas, nėra žinios.1 
Skundėjų advokatas Stoner iš-! 
sireiškęs, jogei galįs tęstis dar 
kokias šešias savaites. > . . < .,

Jeigu taip bus, tai tas teis-!’. . . l-i.'

mas suės labai daug narių su
dėtų pinigų. Apsigynėjai dėjo 
pastangas susitaikinti visai be 
teismo ir buvo padaryta dide
lių skundėjams nusileidimų. Bet 
skundėjai visai nesiskaito. Cen
tras ir dabar mano, kad labai 
lengvai galima susitaikinti, jei-; 
gu tiktai anoji pusė (skundė
jai) to pageidautų.

Teisme skundėjai tvirtina, 
kad Centr6 Komitetas sudarė ! i ; .i., ? < .i

mokėta. Jeigu tiktai mes gerai 
prižiūrėsime šitą fondą, aišku, 
jis bus subalansuotas. Lėšų 
fondas irgi gerėja. Su pradžia 
1934 metų, APLA, kiek numa
toma, jau turės garantijos savo 
turte šimtą nuošimčių.

. Matote, didelės organizacijos 
kelia duokles. Tautiškasis SLA 
jau kelis sykius siūlė pakelti 
duokles ir sekamam seimui vėl

ir prigulįjsiūlo. Siūlo ne tik pašelpos, lė
šų, bet ir pomirtinės duokles 
kelti. O jie giriasi turį virš 
miliono turto.

APLA betgi pasiryžusi nekel
ti durikles. Mes manome galė
sime Verstis ir su dabartinėm 
duoklėrii. Jūk ir taip dabar dar
bininkams sūhkū sumokė! duok
lės. Mes turime žiūrėti, kad 
nepasunkinus mokėjimą. Ir tai, 
manau, ištęsėsime. Tiktai dar
buokimės gavimui naujų narių.

Dabar juk eina vajus, todėl 
kiekvienas draugas ir kiekvie-

nesinius susirinkimus -kas ant
ras nedėldienis kiekvieho mėne
sio. Sekantis susirinkimas bus 
lapkr. 12, savo name, 24 Locust 
St., McKees Rocks, Pa. Pra
sidės 2 vai. po pietų.

Kviečiami dalyvauti .visi na
riai ir taipgi norintieji patapti 
pilnais nariais tie, kurie sus- i 
penduoti. Bus išduotas rapor
tas iš teismo eigos. Tai svar
bu visiems nariams sp tuo su
sipažinti. Taipgi bus apsvars
tyta ir kiti kuopos bei organiza
cijos reikalai. > v

Tie, kurie norite prisirašyti 
prie APLA, kviečiami taipgi 
dalyvauti. Dabar eina vajus, tai 
daug pigesnis įstojimas.

APLA 2 Kp. Narys.

Randasi: ir tokių darbininkių 
šioj įstaigoj, kurios duoda 
kyšius užvęįzdai, kad tik jas 
nesiųstų į džiovinimo depart- 
meritus dirbti. Kas tie do ky
šiai ? Ogi pantukė naminėlės. 
Kartais prie to ir doleriuką. 
arba ir kitką, šitas užveiz- 
da e^ąs labai graibštus, pasa
koja darbininkė.

RiwWWWwW
Ketvirtad., Lapkr., 9, 1933

V - J/1

Įtros. Lošimas .prasidės lygiai ant : : : 
7:80 P. M. Jžanga 25c. ■

b Komitetas.
. r . , .{ (265-266)

Cementi- tam atgal, kuomet dar 
darbininkai atlikdavo 

darbus,x tai jiems mokė- 
nuo 45c. iki 70c. Bet 

kuomet pelnagrobiai

rime, kad tie septyni būtų pri
pažinti APLA 2 kp. turto sa
vininkais, o kitus visai išmetė 
iš APLA organizacijos.

» Tas irgi netiesa. Kuopa bu
vo perorganizuota iš< apie 35 
narių. Tačiaus Centro Komi
tetas skaito APLA 2 kuopos 
nariais ir tuos, kurie susispen- 
davo. Centro Komitetas pripa- na draugė, kuriems apeina or- 
žįsta, kad tas visas ginčijamas 
turtas priklauso APLA 2 kuo
pai, susidedančiai iš gerai sto
vinčių ir suspenduotų narių. 
Suspenduotieji gali vėl patapti 
pilnateisiais nariais, jeigu tik
tai pasimokęs užvilktas duokles. 
Visai nesenai, vienas buvęs su
spenduotas narys, ištikimai dir-

APLA ^Centro“’Komitetas“ buvo skUadSj’« ’?uyį Paulaus'
sudaręs konspiraciją užgriebti *as> ateJ° APLA 2 kp susirin- 

• x x • «i .u umimw kiman, užsimokėjo duokles ir jų visą turtą ir paskui tuojaus . .. < m. Į natano minu nariu. Taip gali 
padaryti ir visi tie, kurie liko
si suspenduoti už bandymą per
vesti APLA 2 kp. turtą kitai 
draugijai, jeigu jie tiktai atsi
sakys nuo tokių žalingų žygių. 

Pereitam Centro Komiteto 
posėdyj net prailgintąs laikas 
norintiems patapti pilnais na
riais. Jiems duodama laiko net 
iki to viso teismo galutiniam iš
sprendimui. Tai jau geriau ne
galinga padaryti. c y ,

Skundėjai pasiryžę dar dau
giau praplėsti savo skundą 
teismui prieš APLA ir LDS. 
Adv. Stoner pasiūlė teismui 
naujus prie savo skundo prie
dus.

Tame naujame Stonerio do
kumente nusakoma, būk • tai

ganizacijos reikalai, stokime 
darban, rekrutuokime naujus 
narius, tvirtinkime savo organi
zaciją*

APLA Centro Sekr., 
J. Gasiunas.

APLA f Kp. Susirinkimas 
Lapkričio i 2

I- ' patapo pilnu nariu,pervesti Lietuvių Darbininkų,1 . .. . . . ,.* * nnftovirri i v» iriai rm

McKEES ROCKS, Pa. - 
APLA 2 kuopa laiko savo mė

APLA 50 Kp. Parengimas 
Lapkričio 11

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
APLA 50 kuopa turės savo pa
rengimą lapkričio 11, Liet. 
Darbininkų Kliube, 1335 Med
ley St. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Bus šokiai prie geros muzi
kos. Taipgi bus duodama ska
ni vakarienė. Viskas tiktai už 
25 centus.

Tikimės turėti daug svečių. 
Mūsų kuopa po biskį auga ię 
per šį vajų mes veikiausia gau
sime daugiau naujų narių, ne
gu tikėjomės?

Tie, kurie ’ nori 
prie APLA, irgi kviečiami, šia
me parengime dalyvauti.

1 Nurys.

... . „ ........... Į,...... ...........................

j " Įvairūs t šmotai geježies' ir 
blekių kavalkai, sveria tarpe 
1 svaro iki 100. Apart ma
šinų šioj dirbtuvėj drir yra 
išmūrytos grindyse didelės 
duobės (tankos), į kurias yra 
prileista dažai, kurie yra kai
tinami; tam tikrais “hukiais” 
kabinami kavalkai geležies ir 
vieni leidžiami į dažus, o kiti 
traukiami iš tų gilių duobių 
ir pritaisytom tam tikromis pa
lubėj relėmis sukabinę eilėmis 
šlapius, varvančius, gabename 
į džiovinimo vietą,
nes grindys dažų prisitaško 
visur, šlapia. Tai būna ne
svietiškai slidu. Labai atsar
giai reikia bėginėti, nes kitaip 
tai pulsi, ir pulsi. Bet visa bė
da, pasakoja šita darbininkė, 
kad nėra kada nei pamįslyt 
apie atsargumą, nes užveizda 
rėkia visa gerkle: Skubinki
tės! Skubinkitės! O jei ne, tai 
eikite namo. Ir pareiškia: 
Moterų tūkstančiais ateina į! 
raštinę, maldauja darbo. Aš, 
jūs nepaisau. Nenorite sku-1 
bėti, kaip aš noriu, tai nešdin- 7?^^’ Ivctvl I............-t i- dienas nuo tamsos iki tamsai,

WILKEN BARRE, PA.
Aido Choras rengia šokius su 

programa, subatoj, Nov. 11, 1933; 
Darbininkų Čęntre, 825 E. Market , 
St. Programą išpildys Aido Choras, 
po vadovyste 
V. Radusky 
Grieš Negrų 
kius. Taipgi 
užkandžių.

Kviečiame visus apielinkės jaunus 
ir senus skaitlingai dalyvauti šiame 
parengime. įžanga 25c.

J. K.
(265-266)

naujos mokytojos, drg.
ir Merginų Sekstetas. 1 
Orkestrą visokius go
bus visokių gėrimų irMokestys Labai Mažos, ir Tų 

Pačių Neišmoka, Nuvagia
Šioj įstaigoj pirmiaus keli 

metai 
vyrai 
šiuos 
'davo 
dabar,
vyrus išmetė į gatvę, o į jų 
vietą paėmė moteris bei jau
nas merginas, tai joms pir
miaus mokėjo tarpe 25c. ir 35 
centų. Bet jau senai po tięk 
mokėjo, i Dabartinių laiku vi
sai negalima pasakyti, ir. suži
noti, kiek darbininkėms moka 

i šita įstaiga. Būna tokių sa- 
vaičįų, kad išdirbame visas

kitės laukant! Tai taip be-1 
lakstant, beskubinant, labai 
dažnai ir daug nelaimių atsi
tinka. Labai daug darbinin
kių bepučiant, benešant ką 
suniki, pavojingai šusižei-

NEWARK, N. J.
LDSA 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio (Nov.) 10 d., po ant
rašu: 348 Lafayette St., pas drau- V 
gę Ražanskienę.

Drauges, dalyvaukite ant šio taip 
svarbaus susirinkimo, ypatingai pa- 
tėmijus tą pranešimą, iždininkė, tu
rėtų atsiląnkyti nors kartą į Šešis 
mėnesius ir sutvarkyti virš minėtos 
kuopos bilas.

Org. K. Stelmokienė.
(265-266)

Susivienijimui. O tasai Lietu
vių Darbininkų Susivienijimas 
esąs radikališkas, skiepijantis 
komunizmą. APLA 2 kuopos 
nariai buvę neteisingai suspen
duoti.

Skundėjai todėl nenorį nieko 
bendro turėti su LDS. Skun- 

’ dėjai kalbą- nębenorį , būti , ir 
APLA nariais,-kad ir'1 juos at* 

** gal priimtų.

Teismo kambary, kiek laiko 
atgal, tas pats Stoner pareiškė, 
kad LDS yra komunistinė orga- 

/ nizacija. Tai yra netiesa. Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas nėra komunistinė organi
zacija. Į savo eiles jinai pri
ima visokių politinių pakraipų 
žmones. Taip pat ir APLA.

Netiesa, kad APLA Centro 
Komitetas kada nors yra ban
dęs pagriebti kuopos nuosavy
bę. Centro Komitetas visados 
sakė ir dabar sako, kad tas 
ginčijamas turtas yra APLA 2 
kuopos savastis ir jokia kita 
organizacija arba ypata neturi 
tiesos savintis. Kiekvienos kuo
pos turtas priklauso niekam 
daugiau, kaip tiktai tai kuopai.

Skundėjai kaip tik ir nori at
imti iš APLA 2 kuopos turtą 
ir pervesti kitai draugijai, ku
rią jie nesenai susiorganizavo. 
Tos LAPA draugijos
pirmiaus nežinojo. Jinai 
suorganizuota rugpjūčio 
1932.

niekas 
tapo 

12,

• Susitaikymo pasiūlyme, 
tro Komitetui pritariant,

C

Cen- 
, buvo 

įdėtas paragrafas, kdriš Nusa
ko: atsitikime, • jeigu APLA 
vienytusi.su LDS ir jeigu prie
šingi būtų eiti į suvienytą or
ganizaciją, gali tada atsiskirti 
su nuosavybe, kuri APLA 2 kp. 
priklauso.

Ar tai ir toks C. K. sutiki
mas yra noras “užgriebti” gin
čijamą turtą? Bet vistiek skun
dėjai melagingai skelbia, kad 
APLA Centras nori pasigriebti 
tą turtą ir dar net pavesti LDS. 
Tokie skelbimai neturi jokio pa
mato.

Mes rašome apie-tą teismą ir 
visus APLA 2 kuopoj kivirčius 
tiek daug todėl, kad tai visiems 
APLA nariams, taipgi ir abel- 
nai “Laisvės” skaitytojams 
svarbu. Atsiminkime, jogei vi
sa APLA organizacija apskųs
ta, ne vien 2 kp. Centro Ko
mitetas, todėl, turi žiūrėt, kad 
organizacijos teisės ir jos kons
titucija turi būt apginta. Ir 
kokius tiktai žygius Centro Ko
mitetas daro apgynimui organi
zacijos teisių, visada duoda ži
noti visiems nariams.

Mes sakome, jogei tas teis
mas buvo galima išvengti ir iš 
savo pusės mes dėjome pastan
gas 'susitaikymui, bet iš skun
dėjų pusės užsispyrimo nieko 
nebuvo galima padarytį. Teis
mas eina ir jis daug^flnansinės 
žalos organizacijai teikia. Kuo
pos iždas, taip darant, veikiau
sia bus ištuštintas. ”

Ir moraliai o^nizacijai la
bai žalinga tusytis po teismus. 
Tas parodo, jogei mes nebega
lime susitvarkyti savos organi
zacijos viduj, kaip nusako mūsų 
įstatai, bet kviečiąmės pašali
nius į pagelbą. <

^Nežiūrint kaip kas. bandytų

Nežinia, kada vėl prasidės 
teismabuty klausinėjimas. Bu
vo manyta tuoj aus pradėti, bet 
skundėjai išėjo su savo naujais 
priedais ir tokiu būdu delei to
kių žygių negalima nuskirtu lai
ku pradėti.

Šiurpūs Darbdavių Elgjėsiai su 
Darbininkėmis Moterimis

DETROIT, MICH.
Gal būt, ka nė jokioj ki

toj i pasaulio šalyj nėra taip 
įsigalėjusio mūsų darbo žmo
nių . išnaudojimo, kąip, šioj ša
lyj, Amerikoj. Šitokioj šaly, 
kur valdžia ir visa šalies tvar
ka yra rankose ponų ir tur
čių, kuritj yra didžiausiu už
daviniu : išnaudoti darbo žmo
nių klasę ir išnaudoti be jo
kios sąžinės ir atodairos J

Mums tatai parodo praei
ties istorija. Per šimtmečius, 
per eilių eiles metų, kapita
listai su pasivogtom iš darbo 

I žmonių nuosavybėm, su savo 
protiškomis dirbtuvėmis, 
yra pasiryžę visapusiai kapky- 
ti ir begailestingai išnaudoti 
darbininkus visur ir visada. 
Tačiaus niekuomet dar iki 
šiolei istorijoj žmonių gyveni
me nebuvo tokios pasibaisėti
nai bjaurios rūšies išnaudoto
jų privisę, kaip kad šiose die
nose. Turčiai, ponai darbda
viai, ant tiekx yra , sužvėrėję, 
negana jiems to, kad darbi
ninkai priversti dirbti jiems 
veik už dyką; negana to, kad 
jie, turčiai, pasamdo visokius 
suniekšėjušius užveizdas, ku-‘ 
rie be jokios gėdos ir pasigai
lėjimo puola, kaip žvėrys ant' 
darbininkų dirbtuvėse ir ver
čia darbininkus skubėti ir bai
siai sunkiai dirbti. Negana 
jiems ir to, kad drirbininkąi

I įvairiausiomis spalvomis^ 
' rūšies dirbtuvėse kitados 
davo tik vyrai, nes jose

šios 
dirb
ot ąr- 

bas gana surikus ir purvinau. 
Tačiaus, nępą'isant darbo ne
švarumo ir jo sunkumo, pelna
grobiai, kad daugiaus pralob
ti, kad daugiaus susikrauti 
sau turtų, vietoj vyrų darbi
ninkų, pamainė moterimis. 
Mat, moterims visuomet ma- 
žiau kur kas reikia mokėti, 
kaip vyrams. O darbą ir mo
terys atlieka taip greitai, ir 
gerai, kaip ir vyrai. Tai vot, 
ir kankina moteris prie Sun
kiausių darbų, kad tuo būdu 
liktų kuo daugiausia pelno po
nams 'savininkams.

o kartais ir sekrųadienį reikia 
dirbti, tai gauname po 5 ar 
6 dolerius ir turime tuom pa- 

| sitenkinti, ir tylėti. O jei kuri 
bando klausai užveizdos, po 
kiek jai yra mokama į valan
dą, tai tokią darbininkę tuo- 
jaus ant rytojaus paleidžia iš 

. | darbo. Reikia pasakyti, kad 
skaudžiai. užveįzda šioj dirbtuvėj yra 

persimušė galvą, kad jau trysjžiaurus ir girtuoklis. Jam esą 
reikia mokėti įtikti. O jei ne, 
tai bloga, dirbsi ir dirbsi džio
vinimo departmentuOse, iki su
sirgsi. O po ligai, jei dar 
sugrįši atgal šiek tiek pasvei
kus, tai jau darbo nebegausi. ' 
Tavo vietoj jau dirba nauja 
dar sveikatoj stipri 
kė.

Kartą buvęs štai 
sielgimas su viena 
ke šito 
užveizdos 
darbininkė buvo 
dirbo tą dieną. 
tojaus,( kuomet

WORCESTER, MASS. M.. i

“žiburėlio” mokykla prasidės 
lapkričio (Nov.) 10, 1933; kaip 7:30 
vai. vakare, ant 29 Endicott St.. 
Tėvai, kurie nori, kad jų vaikučiai 
mokėtų savo kalboj rašyti, skaityti, 
ir dainuoti, galite patys atvest sa
vo vaikučius tik nepamirškit laiką ir 
dieną.

pakenkti APLA organizacijai, dirba be mieros ilgas valan- 
,ųips. tųripie £irbtį\įos būdavo- das už visai ubagišką atlygini- 
jimui. Gindami savo'orgariiza- rmą,. bet dar šalę višo to, darb-jimui. čindami savo' organiza
ciją ir jps 'teises* darbuokimės 
gavimui naujų narių,’ parodyki
me galį savo organizaciją su
tvirtinti. , , ’ > ' /( ■ ; ’ i

Tokiame dideliame krizyj, 
kuomet daugelis' organizacijų 
bankrutuoja arba daugelio tur
tas sumažėja, APLA šiais me
tais turtas padidėjo gerokai. Su.* 
lapkričio 1, 1933, visas/turtas, 
siekia $24,463.57. Dar niekad 
tiek turto APLA nėra’turėjusi.

Pomirtinės,fondas gana gerai 
stovi. Pašelpos fondas buVp 
deficite, bet dabar žymiai page
rėjęs ir jau su šių metų pabai
ga bus užsilikusios pašelpos iš-

daviai užleidžia darbininkus 
tokiais savo užveizdomis,' ku
rie stačiai apvagia darbinin
kus, neišmokėdami algas.

Pasakojimas Darbininkes, Ge
ležinių Daiktų Dažymo 

Dirbtuvės
Šiomis dienomis man teko 

plačiai pasikalbėti su lietuve 
moteriške, O. P. šita darbi
ninkė: moteris jau visą i eilę 
metų dirba čionai, Detroite, 
vienoj iš daugelio dirbtuvių, 
kur visokiausi įvairūs geleži
niai blėkiniai daiktai nuda
žomi, ntikvai'būojąmi įvairių . .... ■ •, _ .

žia.
Pasakoja toliaus moteriškė: 

Nepersenai viena darbininkė, 
bepuldama, taip

mėnesiai kaip randasi ligoni
nėj, ir veikiausiai nepagys. 
Per dieną bedirbant, drabu- 

i prisirašyti! žis kiaurai peršlampa įvairias 
dažais. Išsidžiovint negalima, 
nes kitą rytą, atėjus prie dar
bo, nebūtų galima į tuos dra
bužius apsirengti,—sudžiūtų į 
kaulą. Vadinasi, tos darbi
ninkės turi dirbti šlapiose 
drapanose per dienas, mėne
sius ir pagalios per metus, iki 
galutinai netenka sveikatos. 
Rankas, nuo susipjaustymo jo
kiu būdu negalima išsaugoti. 
Susipjaustai rankas su įvairio
mis aštriomis blekemis, kurių 
dažnai kraštai būna’.tail) ašt
rūs, kad nepajunti; kaip rier-’ Kuomet ta’darbininkė \arei- 
pjauni ranką, tik žiūrėk jau|j^lavo> kad jaį dar priklau- 
ranka kruvina. Apsisaugo! so vįenas doleris, tai šitas su- 
negalima delei tokio skubini- tvėrimas gyvuliškai pagriebęs 

mo dirbant. darbininkę išmetė laukan irmo dirbant.

darbini li

kokis pa- 
darbinin- 

žiąuraus sutvėrimo, 
: Mokesties dienoj 

išlikusi, ne- 
Tąt, ant ry- 
užveizda jei 

padavė jos algą, kur turėjo, 
būti $6.30c., buvo, tįk $5.<J0c.

“žiburėlio” Komitetas.
(265-266)

WORCESTER, MASS.
LDSA 2 kuopos susirinkimas 

įvyks 14. d. Nov. kaip 8 vai. vakare, 
28 Endicott St. šis susirinkimas 
svarbus tame, kad bus diskusuojama 
ar vienytis su A.L.D.L.D. organizaci
ja ar ne. Visos narės neatbtinai 
dalyvaukite susirinkime ir pateikite 
savo nuomonę.

LDSA 2 kp. fin. sekretorė
D. Lukienė.

(265-266)

PHILADELPHIA, PA.
Visų lietuvių organizacijų delega

tai, dalyvavusieji Prieškariniame 
Kongrese, New Yorke, susirinkit 11 
d. .Navember, 138 So. 8th St., 2:30 
vai.. Atsibus visų delegatų konfe
rencija.

Komitetas.
(264-265)

Darbas Pavojingas Sveikatai, 
Šlapias, Nešvarus ir Sunkus

Darbas šioj dirbtuvėj yra 
pavojingas žmogaus sveikatai, 
čionai, yra įtaisyta labai daug 
vėjinių mašinų su kuriomis
yra kvarbuojama, dažoma
įvairūs daiktai, šios mašinos 
yra ant tiek moderniškos, kad 
jos kartu- pasigamina-susimiai- 
šo dažus ir k^arbuoja daik
tus. Tačiaus^visa bėda tame, 

... . 1 >. • ( t > 

kad čionai nėra įtaisyta jųkių 
ventiliacijų.' Ir todėl, kuomet 
šios; mažinęs purkščią . k vaizbas, 
vėju, kaip viesulą ant daiktų, 
(kurie yra kvarbubjariii, tai 
tuo bųdū dirbtuvė prisipildo, 
kaip kokia' ’migla kvarbds, ir 
tai ne vienokios,—bet įvairių 
įvairiausių 'spalvų. Ną, ir dar
bininkės, kurios yra. vejamos 
žiauraus užveizdo baisiai sku
bėti, dirbti, kaip tik galima 
greitai, tai suprantama, taip 
velniškai beskubinant reikia 
ir kvėpuoti skubiai ir giliai. 
Taip tai Jr traukia šios darbi
ninkės moterys bei jaunos 
merginos šią įvairių dažų, mig
lą į plaučius. Na, o kaip at
siliepia į sveikatą šitokia nuo
dinga migla bekvėpuojant? 
Manau, kad/nereikia nei aiš
kinti. Kiekvienas žmogus ga
li žinoti, kai bile dažai, turi 
savyj tam tįįrą proporciją 
nuodų. Ir yra pastebėta, kad 
kurie dirba ttilą laiką kvar- 
baunėse, suserga.

_v. . . __ x x j daugiau nedavė dirbti.Džiovinimo Departmentuose i
“Tikra Pekla”

Kaitra džiovinimo depart
mentuose yra varoma automa
tiškai vėju, elektros jėga. Pa
prastai karštis siekia arti I 
150' laipsnių, šiuose erdvin-! 
guose džiovinimo kambariuo- ’ 
se, i 
tamsu. Tamsu, būna del to, 
kad iš priežasties didelės/kait- 
ros lemputės, kad ir kur yra 
įtaisytos, nuolatos išdega, pa
genda. Na, o naują įdėti jo
kiu būdu neprisiprašysi. Vie-ičio konferencijos, 
toj to, kad užveizda įtaisytų j^..^ . 
naują šviesą, dažnai kaip tik LDSA vienybes" klausimu, 
įmanydamas išplūsta, kuri | 
darbininkė- pasako, kad švie
sos nėra. Esą, ką gi jūs biesą 
darote su tom 'šviesom?! Aš 
nenoriu girdėti daugiaus apie 
tai! ’Ir užrikęs visa gerkle, 
numoja ranka ir eina. Tatai 
tuo būduv darbininkėms prisi
eina šlapius sunkįus geležies, 
kav,alkus kabinėti ant gairių 
tamsoj. Čia, tai jau esą pa
prastai įvyksta susižęidimai, 
ties patamsyje nematai nei 
kur eini, nei į ką atsimuši. O 
dar tas karštis baisiai kanki
na. Ir prie to įvairių dažų 
troškinantis aitrus dvokimas. 
Su parpuolimu dar blogiau, 
kaip kituose departmentuose, 
“nes čia labai daug privarva 
ant cementinių grindų nuo 
sukabintų varvančių geležies 
šmotų. Nors šiuose depart
mentuose neva dirbama pa
kaitomis po 15-20 minutų, nes 
ilgiau negalima pakęsti karš
čio, vienok labai dažnai dar
bininkėms susuka galvas tie 
karšti, dvokianti, kaitrūs gaT 
rai ir nėra tos dienos, kad 
keletas merginų bei moterų 
neapalptų ^šiuose pekliškuose 
kambariuose bedirbant. * f

.Pasakoja darbininkė toliau:; :

(Tąsa 5-tam pusi.)

PRANEŠIMAI Iš KITIIF

EASTON, PA. 
/.♦ ... . r ( i

----- ---------- ---------------- ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks
dažniausia būna visuomet! į2 £ laPį^i2 ^(Novemberh 1933j

Tamsu, būna del
priežasties didelėSik

Easton Baking Co. svetainėje, 36 
N. 7th St. Easton, Pa.

Pradžia kaip 3 vai. po pietų.
Visi skaitlingai dalyvaukite šia

me susirinkime, nes bus badavimas j 
Centro Komiteto, taipgi bus išduo-' 
tas raportas iš ALDLD 6-to Apskri- 

. Ir dar 
svarbus klausimas bus tai yra dis
kusijos ir balsavimas

vienas

DETROIT, MICH.
Delegatų Atydai!

APLA 47-tos kp. mėnesinis susi-^ -1^ 
rinkimas bus sekmadienį, lapkričio ’ 
12, d., 2 vai. po pietų, Draugijų 
svetainėje, 3600 W. Vernon Highway 
ir 25 gatvės.

Visi nariai ir narės dalyvaukite 
susirinkime, nes bus daugelis svar
bių žinių iš organizacijos bėgio. 
Taip pat ateidami atsiveskite kiek
vienas po vieną aplikantą. ,

Sekr. V. A. Norkus.

BALTIMORE, MD-
ApvaikŠčiojimas Rusijos Revoliuci

jos įvyks penktadienį 10 d. lapkri
čio, 8 vai. vakare, 852 Howard St., 
Lehmanman’s Hail. Kalbės drau
gai R. Minor ir M. Olgin. Visi kla
siniai sąmoningi darbininkai turi 
darbuotis, kad kuo daugiausia iš- 
anksto išplatinti tikietų ir sutraukt 
kuo plačiausias mases į šį mitingą.

PHILADELPHIA, PA.
Didelį ir linksmą balių rengia 

LDSA 11-ta kuopa šeštadienį, Nov
ember 11 d., Girard Manor svetainė
je, x 909-15 W. Girard Ave., prasidės 
kaip 7:80 vai. vak. ir tęsis iki 12 v. 
Įžanga su drapanų padėjimų 35c.

Tai bus linksmas balius, bus gė
rimų, užkandžių, pyragų, keptų sil
kių; žodžiu sakant visko bus. O Šo
kiams bus gera orkestrą; galėsite 
prisišokt. Svetainė Girard Manor, 
tai v gražiausia svetainė.

Taigi kviečiame netik Philadelphi- 

kaip tai Chester, Riverside, tai 
turėtų pasirodyt skaitlingai ant šio 
baįiaus, nes kaimynai, ir kada jūs 
rengiat, tai publika veik per pus 
susideda iš Philadelphijos.

Lai nei vienas-na nepasilieka na-

ALDLD ir 
Todėl 

visi ir visos prisirengkite prie minė
tos temos, kad galėtumėt tą klausi
mą gerai išgvildenti, nes tos 
organizacijos eina prie susivieniji
mo. Ir todėl pirm negu eisime prie 
to žingsnio, turime tą' klausimą abi
pusiai apsvarstyti, išdiskusuoti. To I __ _  ________ ____ _________
del visi atsilankykite prisirengę prie jos7 publiką, bet ir visą apilinkę, 
diskusijų.

Sekretorė.
(265-266)

CANADA
šeštadieny j, lapkričio 11

8 vai. v.
Hard Rd. E. Windsor įvykšta
L.D. 2f kuopos 'šbkių balius. Kaip 
Windsoriečius, taip ir . detroitie£ius 
kviečiame dalyvautu Įėjimas 10c. 
Merginoms iki 9 vai. veltui.

’ Rengėjai.

diepą, mie November 11 d., Girard Manor 
. Finų dapb. alėje,, p07 Drau- svetainėn į balių.
i. E. Windsor įvykšta A.L.D. i Rengėjos.

(264-266)

WORCESTER, MASS.
Vakarienė ir koncertas, naudai 

Daily Worker, rengia ALDLD ir 
LDSA kuopos, sekmadienį, 12 d. 
November, Lietuvių Svetainėje, 29 
Ėndicott St., pradžia 4:30 vai. po 
pietų. Programos išpildyme daly
vaus John Reed kliubo dramatiška 
grupė, bus vienas rusas solistas ir 
dainuos Ig. Kubiliūnas iŠ Boston, 
Mass, pasižymėjęs komikas. Daly- 

Veikalas labai vaus Aido Choras ir merginų ir vyrų 
Kviečiame visų apielinkę

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kuopa' rengia teatrą ir 

balių šeštadienį, lapkričio (Nov.) 11 
d., 1933;- Liet. Jauhų Vyrų svetainėj, 
407 Lafayette St. Bridgeport.

Bus sulošta trijų Aktų komedija
“Amerika Pirtyje’.
juokingas ir visų mylimas. Iš tikrų oktetas. . _ .
Lietuvos žmonių atsitikimų. Po dalyvauti ir parefnti darbininkišką 
teatrui bus šokiai prie geros orkes- spaudą.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.
• f ' • * * V . ' • J • . y . .

vienytusi.su


■HMBBMm

#Hfetvirtad., Lapkr., 9, 1933

Kom.

Šiurpūs Darbdavių Elgesiai su Darb. Moterimis tus B

Jam.

Neturi Pašalpom Pinigų

r.

Taxiy Plėšikai

supilt
Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

bininkišką literatūrą,( tuo syk įvyko masinis pikieta-
maršuos iki' miesto ir

[>

Bedarbis.

Bedarbių Tarybų Veikimas

J. J. Butkus
Dr. Theodore ConklinAnot parapijonų, ant

<♦>

Laisniuotas Graborius•Santa Clara ^pielinkėj.

Masiniai Areštai Kuboj

Kunigas Vypartas Pabėgo
I

padėtį, 
darbo 

skaitys 
laikraš-

Lapkr. 12, Liet. Darb. Kliu- 
be, bus savitarpinio lavinimos

Jau buvo rašyta apie tai, 
kad tautiškasis kunigas Vypar

• 4 . • y

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

ir apgau- 
dabar dau- 
ir daugiau 
nebepalai-

indžionkšinas gali 
paskelbtas

Lapkr. 12, APLA 2 kp. su
sirinkimas, 24 Locust. St., Mc- 

1 Kees Rocks, Pa. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Unija uždėjo už

Tas
bile' diena *•

Aštuoni pikietnin-

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

-   K -c —- —t—**•«*«* v vv*vimi uv»w»v»£ 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

pasa- 
skaito 

laikraščius, 
Vilnį”,

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

. 'Pabaiga iš 4-to pusi.).
Šios D/rbtuvėg Pačių Darbi

ninkų Apsileidimas •
Prie pabaigos pasakojimo 

aš užklau-

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
yisą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

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

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

Penktas. PuslapUj

PITTSBURGH^ IR AHBJNKES ŽINIOS
Parengimai - Susirinkimai lvo savo balsūs: jie sutvėrė Jie- tas yra prasiskolinęs parapi- 

® • į tuvių balsuotojų “ligą,”’ir per jonams ir taipgi dirbęs falšy-
metus laiko dirbo, prakaitavo, vus čekius. Jis buvo areštuo-' 
Paskui apsižiūri, kad neturi ■ tas ir po kaucija išimtas, 
savo kandidato į miesto virsi-Į Dabar jau girdėti, kad jis 

! ninkus. Jie sušaukė skodą ir pa'sprūko ir daugiau Pittysbur- 
i nutarė, kad reikia atiduoti sa-]ghe nepasirodysiąs. Vadinasi, 
j vo. balsus lenkų Pekarskiui; o tos skolos žuvo. Jis nuskriau- 
nekurie dar ir po penkis dole-1 dė daugelį žmonių. Veikiau- 
rius pridėjo prie savo balsų.!--- ------- :------ ---------------------

lv i Tai matom, kaip jie vaduoja' 
! Vilnių.

Lapkričio 10, Liet. Darb. |
Kniube, J^DS 146 jaunuolių 
kuopa turės susirinkimą ir po 
susirinkimo bus choro prakti
kos. Kurie norite prisirašyti 
prie LDS arba choro, daly
vaukite, 
kare.

*"Lapkr. 9 atsidaro vaikų mo
kyklėlė. Kviečiami tėvai ir 

, vaikai dalyvauti pirmame su-Į 
sirinkime Lietuvių Darb. Kliu- i 
be, 1335 Medley St. Pradžia! 
7 vai. vakare. H. Tamulioniu- 
tė mokins , dainų, šokių, muzi- 

^kos, J. Gasiunas mokins lie- • 
tuvių kalbos.

Menševikų “N a u j i enose” 
i melagis Pliumpis parašė ne
teisybę apie N. S. Liet. Darb. 
Kliubą. Jam geriau tiktų sia- 
pyvardis Pliurpis, vietoj Plium 
pio. Jis ką tik susapnuoja.T^i'*rclxicX 7 Veil Vci“ i •tuoj ir, tepa menševikų šlamš- šios darbininkės,

o tie talpina melus su sįau jos: Na, kad jau tokios 
baisiai blogos sąlygos toj dirb
tuvėj, tai kaip gi, tamista, 
tokius ilgus metus galėjote 
pasikęsti ten bedirbanti? Mo
teriškė, giliai atsidūsėjus, sa
ko: Vaje tu mano, o kur gi 
pasidėsi? Vyras jau senai pa
simirė ; turiu šeimyną, nors 

[ nedidelę, užlaikyti, jąją pa
turiu

Lapkr. 11, vakare, Liet. 
D%Yb. Kliube, APLA 50 kuopa 
rengia vakarienę ir šokius. 
Už viską įžanga tiktai 25 cen
tai. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

tan, < 
dideliu apetitu.

---------
špitolninkų ‘‘Garse” 26 d. 

spalių rašoma, kad.būk Kauno 
stotyje rastas “stebuklingas” 
laiškas iš Rusijos. Tame laiške 
parašyta, kad Lietuvos žmo
nės nepirktų iš Rusijos nei 
vieno grūdo, ba bolševikai,

us dus Srtviuupuuu lavniiiiivo nu() žmonių atgmg visus javūs . ....
^okykla. Kurie norite dau- .p dabap meg išmirfeime badu> valgydinti ir aprengti; 
giau susipažinti Su _darbimn-; neg maitinamSs tik Alesiais ir namufą, reikia taksus mokėti.giau susipažinti su darbiniu- j
kams reikalingais klausimais, 11 n-ra Gelbgkite n!us
kviečiami dalyvauti. Pradžia.nuo bafjo
10 vai. lyte. ■ pQ ^u0 “stebūU]įngU>> ]aį§_

i ku kunigų gazieta dadeda, 
(•kad Lietuva neperka javų nuo 
i bolševikų, mat, suramino “ba
daujančius žmones.”

Kas gali geriau meluoti, 
į kaip kunigai savo parapijo- 
jnams? Jeigu jie nemeluotų, 
tai ir kuny?ais negalėtų būti.

Nuo Krosnos Cilto.

Lapkr. 12, LMD svetainėje,! 
142 Orr St., Soho, APLA 7 f 
kuopa ‘ rengia koncertą, tea
trą' ir vakarienę. Pradžia 7 :30 
vai. vakare. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Rengkimės Prie Bedarbių 
Demonstracijos

- Pasikalbėjimas su Kun.,Vy- 
. parto Parapijonais ir Kitos
Žinios. ! ' ,1 ’’ .

Man teko sueiti su kunigo 
*Vyparto parapijonais ir už
klausti, kaip jūsų Vypartas?
Gavau atsakymą: “A, • duok 
pakajų. Dar pirma tai bu
vo kunigas, bet dabar aršiau 
velnio... Kaip tik atvažiavo jna tikslu išgauti didesnę pa- 
Fortunatas Bagočius ir jį šalpą, drabužių, anglies ir ki-
įšventino į vyskupus, ttįi ir tokių bedarbiams reikmenų,
pasiuto.” Girdi, kaip įlips į Taipgi bus reikalaujama įves-
pamokslinyčią, tai kaip ims ti bedarbių apdraudą.

? I^parapijonus graudinti, o ma

Lapkričio 28 d. įvyks ^dide
lė demonstracija, kurią rengia 
Bedarbių Taryba bendrai . šu 
kitomis darbininkų organiza
cijomis. Prasidės West Par
ke, jN. S. Pittsburgh, Kaip 1 
Vai. ir
pavieto rotušės.

Šita demonstracija -rengia-į Mažai uždirbu, vos galiu save

šia nuskriaudė ii* tą, kuris už 
jį kauciją užstatė. . *

Sakoma, ..bažnyčios vargo
nus jau kompanija pasiiman
ti. Parapijonai užgriebsią] 
sienas ir nežipia, ką, jie suJ 
jomis darys. Per tam tikrą! 
laiką jis mulkino 
dinėjo žmones, bet 
gelis jų susipras 
tokių mulkintojų 
kys.

^VIETINES ŽINIOS
75 NUOŠIMČIAI KOSTUMERKKU SIUVĖJŲ 

JAU LAIMĖJO STREIKĄ

Ką gi šitas Viskas rodo ? 
jyieko daugiau, kaip apgailė
tinas tamsumas šitų darbinin
kių moterų, ^kurios šitaip duo
dasi save išnaudoti, šitoms 
darbininkėrps yra vienintelis 
kelias pasiliuosuoti iš šitokio 
nežmoniško jų išnaudojimo, 
tai be .atidėliojimo glaustis prie 
darbininkiškų organizacijų 
kaip tai: į moterų Susivieniji
mą. O ypatingai neatidėlio
jant prigulėti į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją, ši draugija, tai 
yra viena iš tų, kuri išleidžia 
mokslines knygas, kurias nariai 
gauna dovanai, šias knygas 
turėtų studijuoti, skaityti kiek
vienas ir kiekviena darbininkė. 
Šias knygas skaitydami, rasite 
nurodymų, kaip reikia apsigin
ti nuo visokių išnaudotojų, nu-

K) jei ne, tai miestas atims. 
Reikia dirbti, kad ir visai ma
žai tegalima uždirbti. Jau 
kelinta savaitė, kaip dirbame, 
o ąlgos neišmoka; kada išmo
kės, nežinau. Visa bėda, su] 
tuo užveizda—bosu. Girdyk, |
kaip kokį teliuką, ,nei piršto i 10^°’ kuiiuo keliu reikia ženg- 
jam nekeikia. Pantukę reikia £eresnčs say° gyvenimo 
dažnai nunešti, — visos taip Padėties. Paskui, šitoms mote- 

prisidarius' r*ms re*kia neatidėliojamai už- 1 CianVirli KrknL Iru v» 4 rl o vk 4 v-i Iri Xdaro. B u v au
■ vyno apie 40 galionų, tai tas 
begėdis, atvažiuodamas net į 

| namus, ir išlakė visą. Dabar 
reikės vėl pasidirbti apie 60 
galionų. Tai vis reikės 
tam smakui į kOserę.

Užbaigus moteriškei 
koti, aš pakilusiu, ar 
d a r b i n in,kišXus 
kaip tai r “.Laisvę”, 
“Darbininkę”? Neskaitau, at
sakė ji. O, tai tamsta turite 
užsirašyti bent kurį iš šių, sa
kau. Tai kaęl nėra iš ko.

sisakyti bent kurį darbininkiš
ką dienraštį, kaip tai, “Laisvę,” 
“Vilnį” ar “Darbininkę.” Pas
taroji eina kiekvienai Susivie
nijimo kuopos- narei dovanai. 
Laikraštis turiningas įvairio- j 
mis žiniomis ir moksliniais raš-' 
tais. Į jį daug rašo pačios mū
sų susipratę darbininkės mote- j 
rys. J r kuomet jūs ^priklausy
site mūsų darbininkiškose or
ganizacijose, ir skaitysite dar-

*Kostumeriškų Drabužių Fa
brikantų Draugija išleidžia 
šimtus ir tūkstančius dolerių, 
siuntinėdama laiškus, samdy
dama policiją ir geng^terius 

Į ir šmeruodama NRA ir Darbo 
į Federacijos vadus ir-pąrdavU 

’š ATnalgameitų Unijos. 
Visa ta šaika pastatyta lau
žyti kostumeriškų kriaučių, 
streiką.

Bosams ir tiems jų agen
tams spalio 3 d. pavyko suvi
lioti trijų dirbtuvių streikuo
jančius darbininkus, žadant 
jiems pridėti 10 nuošimtį al
gos; taip jie ir sugrįžo dar- 
'ban. O kada darbininkai nu-* 
ėjo pas dirbtuvę, tai rado dau
giau kaip .po tuziną policistų. 
Darbininkai suprato, kad jie 
turės dirbti po policijos prie
žiūra ir apsauga. Tad visi tie 
darbininkai, apsisukę/ nuo 
dirbtuvės, vėl atmaršavo į uni
jos svetainę ir išnaujo stojo į 
streikierių eiles ir tęsia ko
vą toliaus, kol bus laimėta.

Spalio 31 d. per pietus ant 
5Ui Avė. buvo dalinami atsi
šaukimai į darbininkus ir- 
'•abelnąją publiką. ^Lapeliuose 
sbuvo, be kitko, sužymėta toki 
faktai, kąd: Gr. Whalen su 
savo NRA yra specialis strei
kų laužymo įrankis; arti 
3,000 kostumeriškų kriaučių 
streikuoja jau aštunta savai
tė. Tie darbininkai gamino 
5th Avė. dirbtuvėse brangius 
poųams-aristokratams rūbus; 
ponai u,z tokius siūtus mokėjo 
bosams po $150.00; siuvėjai 
gi tegaudavo po 8 iki 10 dole- 

1^‘irių algos per savaitę, dirbda- 
Įmi, už tai 75 ikb 80 valan
dų.

Tuos lapelius pamatė mini- 
I mų siuvyklų bosai ir labai įsi- 
žeidė.\

Apie pusę po dvyliktai va-

Yra žinios, kad tūli bosai 
visai nenori taikytis . su dar
bininkais; kad jie griežtai 
priešingi pripažint Industrinę 
Siuvėjų Uniją bei darbininkų 
komitetus dirbtuvėse. Jįe dar 
tikisi pasinaudoti pigiais ske- 
biniais darbininkais ir su šių 
pagelba sulaužyt streiką, kaip 
kad pirmiaus, 191^ metais to
kiems, bosams pavyko tatai 
padaryti. Bosai gerai atsime
na tą savo laimėjimą prieš 
darbininkus. Bet jie pamirš
ta, kad dabar yra 1933 me
tai. Nežiūrint} ką nesakytum, 
bet darbininkai dabar yra 
daugiau pažengę supratime, ir 
tuštiems bosų prižadams ne
nori tikėti, nes 'daugelį kartų į 
jie buvo apgauti. Tad minimi 
ponai dabar sumanė teismiš- 
ku būdu pastoti kelią, kad 
kostumeriški kriaučiai nelai
mėtų. " Ir jau prieš streikie- 
•rius yra išgavęs iš teismo in- 
džionkšiną p. Half Dave, o po 
Half Dave pasirašo tūlas Ka- 
till. 
būt
prieš streikierius. *

Bet ar pavyks su pagelba 
indžionkšinų sulaužyt šį strei
ką? Tikrai galima pasakyt, 
kad ne. Darbininkai moka 
kovoti ir prieš indžionkšinus.

Industrinės Unijos yra toks 
patvarkymas: kurie fabrikan
tai nePorės pripažinti unijos, 
tai turės eiti laukan iš biznio, 
ba kitaip unija neatims pikie- 
tų nuo jų siuvyklų. Jeigu ne

bus leidžiama paprastai .pįkie- 
tuoti, tai prieš tas dirbtuvei 
btis rengiama masiniai pikie- 
tavimai, o ramybės nesusi
lauks bosai nuo darbininkų.

Yra pranešimų, kad slapta 
i policija daboja kiekvieną 
žingsnį Industrinės Siuvėjų 
Unijos ir bile valandą gali 
areštuoti Ben Goldą, Oswal-4- Z

dą bei A. Hoffmaną už jų va
dovavimą streikui. » .

Visos tos pinklės, kurias 
prieš streikierius tiesia fabri
kantai ir jų valdžia, nesutu
rės kovojančių darbininkų 
nuo ląimėjimo. Daugelis bo
sų pamatys, kad jie patys sau 
daugiau žalos pasidarė, negu 
pakenkė darbininkų judėji
mui ir streikui.

Cedar Hurst, Nassau, mies
telio valdyba reikalauja pusės 
miliono dolerių iš Washingto- 
no valdžios delei pašalpinių 
bedarbiams darbų per žiemą. 
Jeigu vietiniai valdininkai ne
vogtų žmonių sumokėtų pini
gų ir reikiamai aptaksuotų 
vietinius turčius, tai galėtų su
šelpti bedarbius ir iš čia pat 
gaunamų įplaukų.

JAMAICA.—Suimtas Char
les Reichel ir BeYt Hinkle, 
kaltinami, kad pavogė tris 
taxi-cabus ir išplėšė $23 iš 
dviejų taxi šoferių. Hinkle yra 
laikomas teismui net po $20,- 
000. Mat, tai jau ne pirmas 
jo nusikaltimas tokiais dar
bais.

_ ______ _ , ■' Visos organizacijos kviečia- 
tydamas, kad mažai kas aša/mos ąktyviai prie demonstra-

• <pja, tai abrakinę tarbą užsi-Uijos rengtis. Kiekvienoj or- 
mauna ant galvos, o šventa: ganizacijoj reikalinga šis klau 
Franciškų į glėbį ir davai’ į simas pakelti, kad supažin- 
visaą puses jmrtinti, ir nesavu' dinti visus su demonstracijos 
balsu šaukti, na, tai bobelkos.tikslais. Kiekvienoj organiza- 
alasu žliumbia. Jam to tik irjcijoj reikėtų išrinkti demon- 
reikia., Įsitėmijęs, katros la-(stracijos komitetai, kurie savo 
biau verkia, o dažinojęs, khd j draugijos narius galės mobili- 
turi kelis šimtus dolerių/ tai' zuoti, kad jie dalyvautų de- 
ir eina prašyti paskolinti ant; monstracijoj.• ir eina prašyti paskolinti ant 
“šventos bažnyčios.” O ga- 

paskolą, sako parapijo- 
^nai, jis važiuojąs savais ke

liais; jam bažnyčios skolos 
nerūpi. Sakoma, tokiu būdu 
jis nemažai pinigų “prisisko
linęs” nuo savo viernų parapi- •

‘ jonų.
f dievo žiūri, o ant velnio joja

>■ j

čia katališkilka šalis. O 
Pittsburghe nugriovė apie 15 
bažnyčių’, vesdami bulvarus, 

Tratindami gatves bei tiltus 
statydami. Kur stovėjo baž? 
nyčio>; vienur dabar gazalino 
stotis, kitur kliubas; iš neku
riu padarė svetaines, xduonke- 
pyklas ir t.t. Bet kunigai, 
Grigaitis ir Michelsonas tyli! 
apie tai. Bet jie greit pamato. | 
kas dedasi Sovietų Sąjungoj; I 
jijb rašė, kad bolševikai su
griovė bažnyčias, išpjovė ku- 

.gaiguš, o dabar rašo, kad boL,.
sevikai badu marina žmones. L vlsys 

* Tai vis “mokslo vyrų” “mo
ksliški” sudiktavimal.

Pittsburgho menševikai ren
gia visokius jomarkus ir rėkia, 
kad Vilnius turi būt jųjų; jie 
Vilnių iš lenkų išvaduos. Grei 
čiausia, kad jie Vilnių iš len
kų išvaduos taip, kaip išvada-

£

ir šeimyną išmaitinti. Ot, kad 
argumentas! Tik minuta atgal 
sakė, kad 40 galionų sugirdė 
savo bosui, dabar vėl pasi
dirbs net 60 galionų! Vadina
si, kaip del vyno susipirktu 
tiek daug “štofo”, tai yra iš 
ko, o darbininkiškos apšvietos 
įsigyti, užsirašyti laikraštį, jau 
nėra iš ko.

Iš pasakojimo supratau, kad 
toje dirbtuvėje dirba daugiau
sia parapijonkos lietuvės mo
terys. Na tai ir suprantama, 
kuomet šitokios darbininkės 
tenai dirba, kurios ant tiek ne
sąmoningos, zkad girdo tos 
kompanijos pasamdytą bosą, 
tai ne veltui tas suvėrimas da
ro su tomis darbininkėmis, kas 
jam patinka ir norisi. Ir pa
galios net už kelias savaites 
ir algų neišmoka.

Tuojaus po bendro fronto, 
konferencijai pradėta rengtis 
prie didelės demonstracijos su 
naujais reikalavimais. Visos 

‘, bedarbių tarybos tą klausimą 
[svarsto ir rengiasi prie, demon
stracijos. •. 1 ‘

N.S. Bedarbių Taryba jau 
atlaikė tuo klausimui susirin
kimus, kurie buvo gana, skait
lingi. Nemažai naujų" narių 
prisirašė. Nemažai ir lietu
vių dalyvauja. Nusitarė eiti 
pef* stubas ir registruoti,

i kalaujančius pašalpos.^ Taipgi 
(nusitarta laikytumasftuus mi-,, _ ,
[tingus mokyklų auditorijose.įkirtimų su streiklaužiais ir
1 Tam darbui išrinkta kolite-1 policija. Tačiaus darbinin- 

 

’ ''kai gerai laikosi.

Bedarbių tarybos atsišaukia: ' ♦_______
s,,.bedarbius ir dirban-'..
čiuosi'us, bendrai veikti iškovo-; 
jimui didesnės pašalpos ir ki
tų reikalavimų.

Bedarbis.

Mainierių Streikas 
Plečiasi

WILKES-BARRE, Pa.— 
Pafckutiniai pranešimai sa
ko; kad mainierią streikas 
Pennsylvania vaistuoj dar 
vis plečiasi. Mainieriai 
kaip kur jau turėjo irsusi-

vimas ant E. 44th gatvės, tarp 
4th ir 5th Avės, prieš Wetze- 
lio dirbtuvę. Tai buvo jau 
ketvirtas iš eilės masinis pikie- 
taVimas.
kai tapo areštuoti ir .policijos 
apmušti.
juos paranka ir jie liko pa- 
liuosuoti.

Iki šiol streiko pasekmės to
kios. 75 nuošimčiai streikie
rių jau sugrįžo į darbą su lai
mėjimais. Pasilieka tik 25 1 
nuošimčiai tęsti streiką toliau, i

Bus ir tokių bosų, kurie ne- < 
norės greitai pasiduoti, nes jie ■ 
turi nemažai pinigų; jie dar 
galės mokėti policijai ir geng- 
steriams, kol turės iš ko.
' Streikui vadovaujanti Ada

tos Darbininkų Industrinė : 
.Unija yra užsibrėžus tęsti 
streiką prieš tokius bosus, kad 
ir 52 savaites.

Sugrįžę darban darbininkai 
su laimėjimais ir su unijos 
pripažinimu mokės po dešim
tą nuošimtį savo uždarbio del 
pagelbėjimo likusiems kovos 
lauke darbininkams, kad ir jie 
laimėtų streiką.

Sugrįžtant jau upijistams : 
darbininkams į darbą, tai bo- i 
sams f prisiėjo paleisti skebus 
iš dirbtuvių. Dabar tie skebi- 
niai darbininkai atsidūrė be
darbių eilėse.

Industrinė Unija išsiunti- 
i nėjo laiškus su užkviėtimaiš; 

areštuota 43 darbininkai šaukią kaip tuos, kurie dar 
dirba, taip ir tūos, kurie ne
dirba/ ateiti į uųijos svetainę;

r ir jiems bus duodama proga 
_ I įstoti į Industrinę Siuvėjų Uni

ją. zJiejns bus dovanota, kad 
įdirbo laike streiko, jeigu jie 
prisipažins, kad blogai, darė 
tuo laiku dirbdąmi ir nesūži- 

■ niai streiklaužiavo. w Nereikia
1 abejoti, kad daugelis iš jų dar

pa Th aty site,, kad tokie dalykai, 
kaip girdymas vynu, davinėji- 
mas pantukių dirbtuvės užveiz- 
dai, yra smerktinas pasielgimas. 
Šitaip elgdamos jūs jokiu bū
du nepataisysite savo, ir visų ki
tų darbininkų bei (įarbininkių 
būklės, bet dar ją kas kartas 
stumsite į blogesnę 
Priklausydamos mūsų 
žmonių organizacijon, 
damos darbininkiškus'.
čius, jūs žymiai išsilavinsite, 
suprasite kaip reikia gyventi ir 
ką reikia daryti, kad suvaldyti 
tokius plėšikus, bei užpuolikus, 
kaip kad šita darbininkė man 
apipasakojo: Tat, moterys, 
žengkite kartu ten, kur jau 
tūkstančiai mūsų darbininkių 
yra pažengę. Tik -orgAnizųotai, 
per bendrą veikimą su sąmo
ningomis moterimis ir. per ge
rų knygų ir mūsų laikraščių' 
skaitymą.

bininkai pasirengė minėti 
Sovietų Sąjungos Revoliuci
jos 16-tas sukaktuves, .tai 
100 darbininkų vėl valdžia 
areštavo.

Tie areštai; tiesiog krei
piami prieš komunistinį ju
dėjimą Kuboj. Kelios die
nos prieš tai taip pat buvo

HAVANA. — Dabartinė 
valdžia veik nieko neveikia, 
kaip tik užsiima malšnimu 
darbininkų, kurie veda ko
vas prieš didelį darbinįnkų 
išnaudojimą. Kuomet/ dar- gavo.

WASHINGTON, D, C. — 
Valdininkai paskelbė rapor
tus, kad Amerikos farmerių 
įplaukos šiais meįtais jau 
gana žymiai padidėjusios,. 
Apskaitoma, kad jų įplau- 
kos siekia iki $6,360,000,000. 'sa,r išeiti . kovotojai ir 
Tai 26 nuok dausiaU neini umjps Daufe ylatai zt> nuffs. daugiau., negu kUrle pracigjos peį-
gereitais metais s fameriai I įirba, o paskui tampa

aktyviais streikų veikėjais.

>

<l>

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iŠ

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

ryto iki 9 vai. vakare.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SČHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.> r i <l
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir. New 
.Jersey Valstijose -

Užtikrinu, kad’mąno pa
tarnavimas l?us atatinka
mi ausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo .valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

. 1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: ;6ell—Otegpn 6136 
Keystone—Main 1417
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TIKIMĖS* NEPAPRASTAI DAUG Bankieriai Neima Valdžios i 
Bonu už Morgičius LORIMER RESTAURANT

Politikieriai Naudojo 
Gengsterių Koman- 
dierius Rinkimuose

NRA Priskaito Industri 
nę Kailiasiuviy Uniją 

Prie Raketieriy

lipšnesnė, daugiau 
darbininkams pa

būdavo 
Antras dalykas, ti-

NEW YORK. — Bankieriai 
dažnai atsisako priimti >ceh-, 
tralinės valdžios bonus, išleis
tus vardan Home Loan Kor
poracijos. Tais -bonais val
džia kur-nekur gelbsti savi-i 
ninkamu, kad iii namus neat
imtų bankai už mergišius.- į

NEW YORK. — Vakarykš
čiame numeryje rašėme apie 
75 kailių siuvyklas, kurių bo
sai tapo teismiškai įkaitinti, 

» raketieriai, įužpuldinėto- 
y’ljai, dinamituotojai ir žaloto

jai kitų, su jais lenktyniubjan- 
i čių kailiasiuvyklų.-

Dabar pasirodo, ‘kad prie 
; raketierių Jungtinių Valstijų 
'vietinis prokuroras prikergė 
ir du lękalus kairiosios Kai- 

I liasiuvių Unijos, kuri taip pa- 
i si žymėjo kovomis už Savo 
' narių reikalus ir dideliais lai- 
j mėjimais. Tos uniios lokalai 
i 2-ras ir 3-čias klastingai kalti- 
i narni, būk jie “varžė tarpvals- 
' tijinę prekybą, darydami prie- 
I vartos ir terorizmo darbus.” I •

Šitoks nachališkas kaltini- 
! mas Industrinės Kailiasiuvių • 
į Unijos iš URA prokuroro pu- 
Isos parodo dar vieną valdžios!’ 
pasimojimą sunaikint šią re-J

NEW YORK.—Miestiniuose 
rinkimuose antradienį atskirų 
buržuazijos partijų gengste-j 
riai bliakdžekiais ir kitais;, . 
įrankiais sumušė 150 , balsuo-l 
tojų, kurie, matomai, norėjo j 
balsuoti už kitą partiją. 75 to-j 
ki piliečiai buvo taip sužaloti, ( 
kad paskui atsidūrė ligoninė-' 
se. Tarp jų yra’ir du specif; 
liai “attorney generals” (bal
savimų tvarkos prižiūrėtojai 
su teise areštuot klastuoto- 
jus). Antrame rinkimų 'dis- i 
trikte už Tammany Hall kan-• 
didatus darbavosi du pagar-1

- sėję kriminalistų vadai Char-1 
lie Lucky (Luciano) ir J. Del ! 
Grazzio. Kitos kapitalistinės i 
partijos taip pat turėjo savo; 
darbuotojus iš ginkluotų geng-i 
eterių.

Sukama buvo ypač komu
nistiniai balsai. Williamsbur- \ 
ge ir kitose didmiesčio dalyse 1 
dažnai pasitaikė, kad neva! 

Aš turiu mintyje ir tą fak
tą, kad darbininkų kišeniuose 
randasi vis mažiau ir mažiau 
pinigų. Bet tai nėra galutinas 
argumeųtas, kad nesupląuktų 
į “Laisvės” koncertą didžiau
sia minia. Juk, pav.,< šieme
tinis Philadelphijos išvažiavi
mas “Laisvės” naudai pralen
kė dalyvių skaičium visus pir- 
mesnius .ten išvažiavimus; 
Brooklyne “Laisvės” piknikas 
taip pat skaitlingumu prašo
ko visus pirmesūius jos meti
nius piknikus. Vadinasi, dar
bininkai.. patys; pasispaudžia, 
o remia šavd kovihgą1 dienraš
tį, žinodami,1 kad jis tiktai mū-j 
sų, vargšų klasei tarnauja. ! .• 

^Taigi, draifgai ir , draug'ėš, j J 
nei vienas1 nepamirškite atvą-! ,un^os , 

kų-i'vyfhi ischskustfv^’ 
ris įvyks ateinanti nedeldienį. j 
lapkričio ' 12 ' d., Labor Lyce
um svetainėje, 949 Willough
by Ave., ir 
po pietų, šiame koncerte da
lyvaudami, gausite augšfos rū
šies pasilinksminimą, pasižmo- 
nėjimą ir paremsite darbinin
kų klasės idėją, kurią išreiš
kia dienraštis “Laisvė.”

Kl. Jokūbaitis.

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

1 - * • *

“sugedo arba nedirbo” ta da
lis balsavimo mašinos, kur 
buvo sudėta komunistų kandi
datai.

Pasikorė Bedarbis,
Šešių Vaiką Tėvas

Palaidojo 10 Sudegusių
Negrų Bedarbių

.4—.—

Aš visai nesistebėčiau, kad 
šiemetinis “Laisvės” 'koncertas 
galęs turėt daugiau ‘publikos,, 

| negu bet kada pirmiau. Vie
nas dalykas, tai jo programa 
yra dar 
lietuviams
traukiama, nei kad 
praeityje, 
kietai yfa pigūs—tiktai 50 ir 
75 centai už viską, taigi ir su 
šokiais. O juk^ vien šokiai 
prie smagios Wm.. Norriso or- 
kestros yra verti pusės dole
rio^

Kodėl galima laukti labai 
skaitlingo žmonėmis koncerto; 
aš sprendžiu ir sulig kito da
lyko, kuris, mano supratimu, 
dar svarbeš:.is. Tas dalykas. 
—lai metai iš metų augantis
darbininkų susipratimas ir ko- | žiuot į “Laisvės” koncertą 
vingėjimas. kuomet gyvenimo 
ir darbo sąlygos blogėja ir be
darbė nuolat auga. Nes šiaip 
ar taip, bet vis masėse sklei
džiasi supratimas, jog tik ko
munistiniai darbininkai ir jų 
laikraščiai ištikro kovoja už 
darbo žmonių reikalus ir tik
tai jų vadovybėje tegalės dar
bininkai laimėti ką nors ge
resnio.

Vyrai Pasirenka taikesnes ■
BROOKLYN.—Judžių ■ žur- 

nalai' ir tūli laikraščiai yra' 
daug tauškalų prirašę apie' 
“mūviu”/ aktorę Mae West, 
■kreipdami domę' į; josf gardai 
riebią figūrą ir į jos “vyriškiu-* 
mą;” tarsi, norėjo įvesti tokią 
inadą tarp moterų.. vzAP^e 
kilo diskusijos netitulbse vą- 

T | karinio ■ lavinimosi mokyklose, 
į pav., Jaunų- žydų Vyrų Są- 

mokykloje. Jaunieji

I kad tokio tipo moterys nėra 
jiems patraukiąnęios. ir pasi-, 
ke už laibesnes merginas

:*■ prasidęs 3:30 vai.! moteris.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! <

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

j ! ; 5 7 Brooklyn,/& Y. ' »

MEpiKAMS . PATARNAVIMAS 
’ { DIENĄ IR NAKTĮ

DR. FILURIN
.(Buvusio asistantų Hamburgo, universitelo 

klinlke);
LIGOS: .Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Dakjarų- 
Spccialistų visose ligose. z
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th x Avenue

XRAY f Pasitarimai ir SĄDOO 
"DHI egzaminavimas

e**

ir

Begėdiškiausia Elgtasi 
' Su Darbininkais Rinki-

BROOKLYN. — Jau palai
doti su bažnytinėmis apeigo
mis lavonai 10 negrų, kurie 
sudegė pereitą penktadieni, 
apleistame tenementiniame! 
name 361 Bristol Si. Tai bu
vo nariai bedarbių šeimynų, 
kurias miesto labdariai perkė
lė į tą nusenusį, neapžiūrimą 
laužą. Į panašius, namus “šel
pėjai” talpina ir kitas bedar
bių šeimynas, už kurias no- 
roms-nenoroms jie retkarčiais 
turi apmokėti Vendą.

NEW YORK. — Pasikorė 
B. Castiglione, bedarbis šešių 
vaikų tėvas. Jo šeimynai ne
buvo duodama reguliarės pa»- 
šalpos iš miesto. Jis pats: tu
rėdavo stovėti valandų Valžiri- 
dafs beduonių linijoj, kol gau- į 
davo duonos trupinį. Jis at
ėmė sau gyvybę kaip tik tuo 
laiku, kada buržuazijos parti
jų kandidatai ant visų kam
pų ir per radio gyrėsi, ką jie 
padarę bei padarysią “bedar
bių nardai.”

Sušidarė Piliečių Komitetas, 
kuris kreipsis į valstijos val
džią, reikalaudamas ką nors į juos viduj apsinakvojusi ka- 
daryti, kad daugiau nepasi- tė. Vienaą plėšikas smarkiai 
kartotų tokios tragedijos. Bet'spyrė katei, kad nesipainiotų 
jos vis vien kartosis, kol dar
bininkai neprivers kapitalis
tus įvesti bedarbių apdraudos 
įstatymą.

Katė Įpainiojo Plėšikus
BROOKLYN. — Du plėši

kai antradienio naktį įsibriovė 
į žydų bažnyčią ąnt Penn St. 
Jiems besidarbuojant, glostėsi

po kojų. Permušta 
nesavu balsu rėkt, 
bėgo džianitorius, 
plėšikai areštuoti.

katė ėmė
Tada at- 
ir tapo

my Dienoje

Čeveryky Dirbtuvės
Laužo NRA Sutartį

Su Streikieriaist

RADIO-SIANQIEN

Boat

WMCA—570 Kc
10:30 X. M.—Beauty Talk 
11:30—Italian Program 
2:15 P. M.—Health Talk 
4:00—Concert Program 
5:30—Children’s Program 
5:45—Carrie Lillie, Songs 
7:15—News Dramatization 
8:19—Argentine Orch.

10:00—Orchestral Gems

WEAF—660 Kc
11:80 A. M—U. S. kavy Band 
12:30 P. M.—String Trio
8:00—Vallee Orch.; Soloists 
9:00—Captain Henry Show

Chalies ■ WinningerjyLanny Ross, 
. Tenor . ' ' , ' .

, . WOR—710 Kc :
10:00 A/ M.—Food—A. W. McCann 
2:00 P. M.—The Psychologist Says

Dr. Arthur Frank Payne 
2:15—Comedy and Songs 
2:30—Genevieve Pitot, Piano 
4:00—Beneath the Skin—Dr. H. J.

Štr'andhagen
5:15—rGypsy Orch.
7:30^-Terry and Ted—Sketch
8:00—De Marco Sisters; Frank 

Shęrry, Tenor
9:00—Jack Arthur' Baritone;

man and Arden, Piano 
10:00-;-Saxophone Quartet 
10:15—Current Events — 

Eugene Read
10:80—The Jolly Russians 
11:00—rWeather Report

WJZ—760 Kc
11:00 A. M.—Southern Singers
2:30 P. M^—Mr. Pickwick—Sketch 
3:00—Rochester Philharmonic Orch.,

Oh-

Harlan

NEW YORK. — Komunistų 
rinkimų kampanijos vedėjas, 
Carl Brodsky pareiškė^ kadi 
buržuaziniai politikieriai, ant- 

jradienio rinkimuose elgėsi su 
i darbininkais blogiau, negu ka
da pirmiau šio miesto istori
joj. “Vienoje tik vietoje bu? 
vo suvaryta beveik šimtas 
gengsterių, daugelis kurių 
švaistėsi su revolveriais. Ko
munistiniams balsų ^augęto- 
jains buvo grumojama ir ,jię 
buvo mušami.” Penkiolika čia 

|jau stovėjusių policmanų gė
rėjosi gengsterių veiksmais ir 
nieko nesakė, kuomet balsai 
buvo klastuojami. “Veikiau
sia 90 nuošimčių Tammany 
balsų ir daugelis LaGuardijos 
balsų tame distrikte yra su- 
klastuoti” sako drg. Brodsky.

NRA Dąrbo Komisija buvo 
nutarus duoti pagerinimų 
streikavusiems batsiuviams
vadovybėj Industrinės Unijos. 
Kada batsiuviai sugrįžo dar
ban, paaiškėjo, kad daugelyje 
vietų .bęsaį pesiskaitp su į uni
ja, nei su. tomis sąlygomis. 
Tątąi reiškią, kad šiapčiąi tu
rės dar griežčiau, panaujintai 
kovoti.

i Drg. Antonov Išvažiavo 
Į Soviety Respubliką
NEW YORK. -^ Trečiadie

nį išplaukė į Sovietų Sąjungą 
Todor Antonov, Detroito ąu- 
tomobilių darbininkų streikų 

j vadas. Ųž kovingumą strei- 
Į mokykla ant" Ųester ir kuose Jis bavo areštuotas ir 

Baxter Sts., New Yorke, buvo paskirtas deportavimui į fą- 
sūgrūsta ’ virš 50 gengsterių. (cistinę Bulgariją, iš kur jis 
Jie papirkinėjo balsuotojus, o , Vra ,!<ilęs. (Bet' Pfirptautims 
nesiduodančius papirkti stum- Darbininkų j Apsigynimas ir 
dė arba darė taip, kad maši-' Kom. Partija išjudino dideles 
na jų balsų neregistruotų ; | minias protestuot prieš Anto- 
veržėsi į balsavimo būdeles ir|novo deportavimą į fašistų na- 
tt. Kada apie tai

Birth-

-- - ’ i sužinojęs! £us- Tie protestai taip pavei-
atėjo drg. Minor, komunistų kė į darbo ministerę Frances 
kandidatas i majorus, ir pa- Perkins, kad jinai turėjo leist 

peržiūrėt knygas, Jam pasirinkt išvažiuot, kur 
krūvą nori.

...Prieš išvažiuojant drg. An- 
i narys 

užėjo į. Darbi-!

reikalavo
gengsterįai - susidarė į 
jr metėsi ant Minoro, kad iš- 
grūs’t jį laukan. ____
jam pavyko pamatyt lapas

Bet vistiek tonov, Kom.v Partijos
nuo 1924 •m-

Maspetb, N. Y.
LDSA 91 kuopos, ALDLD 

138 kuopos ir LDS 14 kuojos 
bendras susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 9 dieną lapkri
čio (Nov.), po pumeriu 70-42 
Link Court, ’8 valandą Vakare.

Visi nariai, būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių dalykų ap
tarimui. Taipgi bus balsavi
mai ALDLD ir LDSA narių, 
delei susivienijimo. Atsiveski
te ir naujų kandidatų į 
draugystę.

bile

LDSA 1 Ko. Narėms
LDSA pirmos kuopos 

rinkimas bus šį ketvirtadieni, 
lapkričio 9 d., 46 TenrEyck 
St., Brooklyne. Pradžia ly
giai 8 vai. vakam • ; ■

Šis susirinkimas bus Įabai 
svarbus. , M ės. turėsime bal
savimus klausime „vienijimosi 
su Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija.! ,
Taip pat neužmirškite* drau

gės, kad greitų laiku mes tu
rėsime savo parengimą.

‘H. Mantuškaitč, 
Organizatorė.

susi-

(Daugiau v. ž. 5-tam psl.)

OSVALDAS KIBURYS

Telephone Stagg 2*4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

'i (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.

JONAS STOKES :
FOTOGRAFAS

žinomi pranešu savo kostumę- 
riatns, kad perkeliai! savo studiją 

naujon vietotų 
po nu m^e r i u 
512 Marion Šf., 
kampas Broad* 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

/ 1 •; ’T
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynbihb it), pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y 
t U< f > ■ .

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chronitkas vyrų ir 

.moterų, ligas krąujo ir odos 
Padarau (Styrimus k^sujo ir ilapumo

DR..MĖER
155 W. 44th St. ( Room 302 

i New York, N. T.
7 Valandos Priėmimo:

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

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

Sergančių ’Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 6^ šiandien atoiki-

te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
i jums bus išaiškin

ai ta, kaip jūs fiziši- 
“f kai stovite.

I Odos NušašSji- 
jį / mai, Nervų Ligos, f J Abel nas Silpnu- •f% mas, Skilvio Žar- 
t ' nų ir Mėšląžar- į v r " nės Iagos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. • < į j ę

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

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

Prieinama Kaina > ' ( - 
, Sąlygos pagal jūsų* išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui '*
KALBAM LIETUVIŠKAI'

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

įsisteigus 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. *,f - 

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

O

INC

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043TURĖS SVETAINĖS 

ATIDARYMĄ
Sekantį Penktadienį

• 10 d. lapkričio (Nov.)
Gerų valgių ir gėrimų bus vi

siems už'dyką k
Grieš Gera Muzika

Osvaldas Kiburys kviečia vi
sus lietuvius atsilankyti

948 Jamąįca Avė. . ,
BROOKLYN, N. Yi ?

MATHEW P. SALLAS
■ GRA BORiUS

^UNDERTAKERS AND 5MBALMERS 
B 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

*
1 MŪ$U (STAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS: 

MIRUSIUS ‘PA^VEŽAM IŠ VISŲ SALiU, IR'IŠ ČIA 
i’ASlUNČlAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ^

- PIRMĄJA! .PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PAtARNAUJAM NUVEŽTI. I LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
priziOrEti. duodam- gražia’ VIETA, savo

’ 'MYLIMUOSIUS' PAŠARVOTI.DOVANAI,
. o ■ I 7 VISAIS: TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 

KUOOERIAUSIAI PATARNAUSIM. ■
'MUŠU, RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MOŠŲ;

• ‘ •TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

knygos su nužiūrimais klast/n- ninku Centrą New Yorke at- Į 
gaiš balsuotojais. sisveikinti "dtau^ūs ir palin-i

Harleme politkierių 1 pirkti keti jiems ’toliaus’ epergingAi 
.balsuotojai badavo po' tirs įf, darbuotis, ‘jis pasitiesk ė mi- ; 
ketuHs kartus. r . / i ništerę Petkinš, kaijbo streik-■

Šiuo sykiu , komuhistiniii • laU^.ę' ir fašišt'ę, kuri kaišosi, 
bąlsaviinb sargai darbavosi į “laisvais” žodžiais. Atsišvėi- 
gaiia gerai. Draugės Fanny j kindaiųaš, drg. Antondv paau- 
Horoivitz ir Heleri Friedlan- j kojo 31 dbleriuš “Daily Wdrkd- I 
dėt areštavo vieną iš pakabto- riui”, Japgdilestąudamąs, kad j

gais balsuotojais. sisveikinti draugus ir polin

Nikolai Sokoloff, Conductor 
6:45—Ne*vs—Lowell Thomas 
7:00—Amo ’n’ Andy, 
7:15—The Three Musketeers Sketch 
8 iSO-^-Adventures in flealth—Dr. 

Herman Bundesen 
8:45—Revelers Quartet. 
9:30—King Orch.

11:00—Three Scamps, Songs 
11:30—Marie Dresslėr’s 64ih

Hay Party, From Hollywood !

; } WNYC-^810 Kc • ' 
i 1 i i. u .

10:a0 A. M.—Information, Bureau
11:00—Interesting Plan^s-ADr. Arth-Į
11:4^—Medicine6and Hospitals-Dr. linų balsuotojų ; ir visa buržtl- 

jų rinkimų, komisiją kampe 
X12th St. ir 5th Avė buvo areš 
tubta. Vienas komunistas bal
sų dabotojas kanipe 135th St. 
ir Lenox Ąve. areštavo/ spe- 
cialį šerifą Ed. Knoll, Tamma
ny agentą, kaipo balsuotojų 
papirkinėtoją. . - f

Edward Conyin ,
12:30 P. M.—Stan Lee, Guitar* 
3:15—Travelers’ Rdund Table—Al-, 

, j bert K. Dawson 
4:30—-Kiddie Revuo

WABC—860 Kc \
10:00 A. M^—Bill and Gingeą, Songs 
11:30—Tony Wons; keenap and

Phillips, Piano Duo r •
11:45—What Yau ’Ought io Do

About Sinus—Dr. Lee M. Hurd 
12:00—Voice, of E$perjen<!a 
12;80 P. M. — New?; Music

1:15—Do. Re Mi Trio .
2:30—School of the Air 
3:00—Metropolitan Orch. 
3:30—National Student Federation

Program r
6:00—Buck Rogers—Sketch
7:30—Jeannie Lang and Paul Small) ;

Songs; Denny Orch.
9:00—Kostelahetz Orch.;

'■ , Evans, Baritone 
16:45—Concert Orch.; Gladys

Spprano

Evan

Rice,

' Antfra Didele Savaite
Šiai yra kitaa galingas apsfcuhdiinaH 

draugijos mandagumo akyvąizdojo nu
kryžiavimo žmoniškumo!

JEAN COCTEAU’O

H blood °-' POET ",
(P«eto Kraujas) *,

Interesuojanti ir reaftška filmą, pa
gaminta žmogaus, kuris buvo vadinamas 
"The Outstanding Rebel of Modern” 
Thought" , 

eifth avenue playhouse 
66 5th Ave., tarpe 12th it 13th Sts. 
Kainos: nuo pirm, iki penktad. 25c Jki 1 
vai. 40c ikl6 vai. 55c vakarais. Šefit. ir 
nedėjioje—40c iki 1 vai., 55c valiau. 

tRodoma be perstojo įuio 1 pifctų ifci'.
11:80 .Vai. ■ H" r .

-—*4

ctaugiau 1 negali sušelpti tą 
švarbiąusią Ainerikos darbi
ninkų dienraštį.

Suvažinėjo Mergaitę s.
BROOKLYN. — Dar neži- 

nonąas automobilistas mirtinai 
suvažinėjo High. Shoolės mer
gaitę Mary Greenhill, 16 me
tų amžiaus, kuri su savo drau
gų važinėjosi \gatvė j e ant pri-, 
rištų po, čeverykais, ratukų ;! 
jos partneris R, Reinertson, 
17 mptų amžiaus, pavojingai; 
sužeistas.t*. Automobilistas pa
bėgo; bet liko ant gatvės jo 
mašinos1 durų rankenukę, kuri 
'buvo nųtrehkfą,į. atfeimųšųs į 
vieną vaikiščią.-; Sulig tos
rankenukjės bandys surast kal
tininką'.;1 j | į ' j * . Į

Telefonus: Stagg 2-910!į j .' į • 1 

, , DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK),

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

• Brooklyn, N. Y. v
■ X-Spindulių DiagnOza 

Gažo Anestetiką * - • ' 
Valandos: nuo 9 ryto , 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 1 

tik- susitarus ■ t

STEPHEN URĖDUS, JR.
t • T • »

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

į Telephone Stagg 2-7057
;UWUJ r.'itri

-I, ■

■— m nu i i n—mm— ........................ .....
» ■■ ■ -       ’i — " *'

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą .

\ Williamsburghe:
. > 252 Berry St., < Brooklyn, N. Y.
v arti Grand Street .i
• ’ f • \ Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki i kas dien. seredoms ir sukatoms 
• . nuo 0 ihd 7:10 vaL vikarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas 1. Mrd St.

: ..NKDfiLIOMJS
į Npo ',16 iki 11 vai; ii ryto




