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F“,ai Pie” l» JAUNUOLIAI UŽMUŠTA IR DAUGE
US JU SUŽEISTA KEMPĖSE

Litvinovas Atvažiuos 
Lapkričio 7

PARYŽIUS. — Sovietų;
Sąjungos komisaras, Litvi- 

m xnovas ir su juo dar du at- Į
stovai, Dividkovski ir Ou- 
manski, jau iškeliavo laivu 
Berengaria Amerikon. Am-;
erikon Litvinovas pribus 7 No. 260 
lapkričio, kuomet įvyksta 
didžiausia Sovietų Sąjungos } 
16 metų Revoliucijos sukak-

' • tuvių iškilmė.
Amerikos valdininkai pri- 

r sirengę priimt Sovietų val
džios atstovus.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių
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Bandys Sulaikyti Narkotikų 
Šmugelį

Japonija Šaukia 
Konferenciją

TOKIO. — Japonijos val
džios karo ministeris Sadao 
Araki, išleido pareiškimą, 
kad Japonija norėtų šaukti 
Tolimų Rytų konferenciją, 
kurioje būtų kalbama taikos 
klausimas. Tokia konferen
cija galėtų įvykti pirmiaus 
1935 metų.

Į konferenciją kviečiama 
Jungtinės Valstijos, Ang
lija, Chinija, Indija, Sovie
tų Sąjunga, Francija, Ho- 
landija ir Mandžurija.

GENEVA. — Tautų Ly
gos opiumo komisija išleido 
pareiškimą, kuris ragina 
valdžias daugiau kontro
liuoti ^mugeliavimą narko
tikų. Sakoma, kad labai 
daug narkotikų gabenama 
orlaiviais, ypač Jungtinėse 
Valstijose.

Benamius Siųs į 
Kempes

Ginkly Konferencija
Pairo*

GENEVA. — Italijos ir 
Vokietijos delegacijos jau 
pripažįsta, kad nusigiiikla- 
vimo konferencija pakriko. 

■' Amerikos delegatas Davis 
važiuoja namo, Japonija ne
sidomi konferencija.

Tai reiškia, kad pati kon
ferencija jau pakriko antru 
kartu. Kuomet Vokietija 
pasitraukė, tai kai kurios 
valstybės manė, kad konfe
renciją vėl galės atgaivinti.

PRIEŠFAŠ1STIN1S JUDĖJIMAS
VOKIETIJOJ PLEČIASI SMARKIAI

Darbininkai Platina Literatūrą Įvairiais Būdais. Gyvenimo 
Padėtis prie Hitlerio Pablogėjo—Atmosfera prieš Fašiz
mą Kaista, taip Pasakoja M. Plettl
Šiomis dienomis Ameri

kon pribuvo iš Vokietijos, 
paleistas iš kalėjimo, Mar
tin Plettl, kuris pasakoja 
apie Hitlerio fašistų val
džią. Pirmiausia Plettl pa
sakoja, kad Vokietijoj dar
bininkų požeminis judėji
mas prieš Hitlerį kyla labai 
smarkiai.

Darbininkai naudoja įvai-

padėtis arba ekonominė ka
tastrofa yra visai realiai 
klausimai dabartinėj Vokie
tijoj.

BERLYNAS. — Vokie
tijoj radosi didžiausia, spau
dos įstaiga, kurią kontro
liavo Ullsteinai. Dabarti
niu laiku, kad geriau fašis
tai galėtų pasitikėti, šią 
įstaigą perėmė iš buvusių 
rankų ir pavers tikrai 
šistine įstaiga.

fa-

Tai Tokia Jauniems Darbininkams Dovana nuo Valdžios 
Oficialiai Raportai Parodo, Kad Šie Jaunuoliai Nėra Tin 
karnai Prižiūrėti. Apie 90 Ju Mirė Nuo Įvairiu Nuodingų

WASHINGTON, D. C. — 
Ūmios Pašalpos administra
torius, Hopkins, padarė pla- rius būdus skleidimui pro
mts ir paskelbė, kad valdžia pagandos.
siųs bęnamius ir bedarbius į i lapelių net telefonų knygo-
kempes. Tose kempėse tie i se ir cigaretų dėžutėse. Dar- 
darbininkai, kurie negali 
gauti darbo, bus pavergti 
visai už dyką dirbti. Tai 
tikra vergija bus tiems dar
bininkams.

Tankiai randa

Amerikos Javų 
Eksportas

Radekas apie J. V 
Politiką

MASKVA. — Gerai žino
mas rašytojas ir ;

WASHINGTON, D. C. - 
Daily Workerio biuras ga 
vo oficialių žinių, kaip jau 
nuoliai yra užlaikomi tai] 
vadinamose valdžios kem
pėse. Viso tokiose kem
pėse yra 300,000 jaunuolių. 
Iš tų jaunuolių jau yra už-

politikas, Per įvairias nelaimes

Apie tas nelaimes ir susi- 
žeidimus praneša net pats 
ziršininkas,. kuris yra pa
skirtas tas kempes tvarkyti, 
ponas^ Fechner. Jisai sako; 
kad ligos ir susižeidimai 
prasiplėtė daugiau, negu 
normališkai. O tai su gera 
tvarka ir priežiūra galima 
išvengti daugelis mirimų ir 
sužeidimų.

Kapitalistinė spauda apie 
tas kempes labai prielan
kiai rašo. Gi tikrų rapor- ' 
tų apie tą supuvimą ir nai
kinimą pačių geriausių jau- • 
nų jėgų, visai nerašo.

ir sužeidimus 289.
Sužeistų darbininkų yra 

'20,379. Paskiaus įvairiomis

Klastuoja Skaitlines
Hitlerio valdžios paskelb

tos skaitlinės apie bedarbių 
sumažėjimą net ant 2,000,- 
000 yra neteisingos. Val
džia tai skelbianti tiksliai, d. K. Radekas, taip pat ra- 
Tie pakeitimai ir darbinin
kų samdymai, tai tik fašis- Amerikos santikių pagerini- j 
tų sumanyti skymai. Vienur mą ir suartinimą. Radėkas I ljg°mis mirė . 90 jaunuolių, 
darbininkai paleisti, o kitur 
paimti darban. Bet realaus 
bedarbės panaikinimo visai 
nesimato. v

Šimtai tūkstančių komu
nistų x ir socialistų išvaryta 
iš darbų, o jų vieton paim
ta fašistai, ištikimų Hitle
riui. Tačiaus šie darbinin
kai nepriskaitomi į bedarbių 
eiles. Gi tie, kurie jų vie
ton 'paimti darban, tai skai
tomi į bedarbių, mažėjmą.

šo apie Sovietų Sąjungos ir

sako, kad šių dviejų šalių. jaunuoliai randasi gi- 
taika padarys didelę žymią ! ^ose. Tenais . jie padėti 
į pasaulinę politiką. O la-| darban, paimti iš miestų, 
biausia, tai pašalins arba 
bent sumažins karo pavo
jaus elementus.

bininkai veikia slaptai, nes 
kitoks veikimas nėra gali
mas.

Darbininkų Padėtis 
Pablogėjo

Paskiaus Plettl aiškina, 
kad darbininkų ekonominė 
padėtis prie Vokietijos fa
šistų pasidarė blogesnė ir 
visai nepakenčiama. Dar
bininkų algos sumažėjo. 
Plettl pasakoja, kad karo

ŽYDAI ORGANIZUOJASI 
ŠELPIMUI NUKENTĖJU
SIŲ SAVO TAUTIEČIŲ

kur jiems buvo duodama 
šiokia tokia pašalpa.

Sugavo Sovietų Sąjungoje Caristinį
Šnipą, Kuris Veikė Sovietų Įstaigose

darbininkas, kuris jį pažino.
Darbininkas sakė, kad Ši- » 

tas asmuo dar caro laikais 
buvęs šnipas ir tą darbinin
ką padėjęs kalėjiman savo 
pasidarbavimu. Šimtai ki
tų darbininkų nukentėjo 
nuo šio ir kitų tokių šnipų 
caro laikais.

Sovietų valdžia turi doku
mentus, kad tokių šnipų ca
ro valdžia užlaikė apie 3,000. 
Daugelis jų išbėgiojo, o kiti 
dar pasiliko ir slaptai vei
kia. Kiti atsivertė prie ’So
vietų valdžios.
Sakoma, kad šitas šnipas 

jau teisiamas.

MASKVA. — Pranešama, 
kad šiomis dienomis Sovietų 
Sąjungoje sugautas vienas 
caristinis šnipas, kuris vei
kė labai artintai su Sovietų 
įstaigomis. To asmens pa
vardė yra Bafančikovas. 
Sakoma, kad jisai dirbęs 
prie “Izviestijų” kultūrinio 
skyriaus.

Šitas ašmuo 
nistų Partijoj 
ėjęs, kuomet
darbas. Bet kuomet Jisai 
buvo pasiųstas, kaipo val
džios atstovas kalbėti į dar
bininkų susirinkimą, tai ta
me susirinkime buvo vienas

LONDONAS. — čia lai
kyta žydų konferencija, ku
rioje dalyvavo daugybė de
legatų iš įvairių organiza
cijų, kurios randasi Angli
joj ir’Vokietijoj. Žydai pri-’ 
ėjo prie išvados, kad svar
biausias jų darbas, tai gel
bėti nukentėjusius žydus 
nuo Vokietijos fašizmo.

Konferencija nutarė į- 
steigti centrą Londone ir 
rinkti aukas. Iki šiol jau 
yra 65,000 žydų, pabėgusių 
iš Vokietijos. Konferenci
joj manyta, kad žydų gelbė
jimui bus reikalinga sukelti

WASHINGTON, D.C. — 
Amerikos javų eksportas 
padidėjo pereitą savaitę. Iš
vežta pereitą savaitę į už
sienį 260,000 bušelių. Vieną 
savaitę, pirmiaus buvo iš
vežta tik 20,000.

, Išgabenta iš Amerikos ja
vų sekamai per vieną sakai
tę: Kviečių 4,000 bušelių; 

| miežių—4,000! kukurūzų — 
237,000; avižų—15,000. Tai 
reiškia, kad Amerika labai 
daug parduoda javų, bet jos 
bedarbiai gyventojai badau
ja.

nu-

Johnsonas Užgyrė SwopeiPlaną,; Kuris 
Reiškia Dėjimą Pamatų Fašizmui

Bando Propaganda Malšinti 
Arabus .•

PALESTINA. — Valdžia 
čia pradėjo leisti laikraštį 
arabų kalba, kad juos laik
raščių pagelba galėtų nu
malšinti, kuomet arabai ko
voja prieš Anglijos imperia
lizmą.

Farmeriai Šaudėsi
PARADISE, Texas. 

Čia likosi du farmeriai 
šauti, kuomet jie išmetė iš
namų kitą farmerį, kuris 
samdė jų tėvuko farmą. Nu
šauti farmeriai yra Gib Wo
mack ir Colemąn. Juos nu
šovė Harlan, kuris, buvo 
samdytojas tos fariposj

Baigė Kelionę per Tyrus
s

MASKVA. — Sėkmingai 
baigė kelionę Sovietų ga
minti automobiliai ir trokai 
per Azijos tyrus ir grįžo 
sveiki. Kelyje 6,000 mylių 
jie rado tik mažą dalį gero 
kelio, o veik visur buvo ty
rai ir tik verbliūdų takai. 
Tačiaus. jų mašinos išlaikė 
bandymą ir, parvažiavo 
sveiki.

WASHINGTON, D. C.— 
Pastaruoju laiku labiau pa
aiškėjo, kad N RA veikia 
kaipo pramonininkų įrankis, 
artinti Ameriką prie fašiz
mo. Generolas Johnson pa
reiškė, kad jisai veikė ben
drai su Gerard Swope, kad 
pagaminti bendrą planą 
darbininkų p a v e r g i m ui. 
Swope yra elektros magna
tas.' Tas planas reiškia, kad 
pramonininkai^ darbdaviai 
turės daugiau galės, kad 
Amerikos politika darosi 
daugiau fašistinė. Darbi
ninkų streikai pagal tą pla-

ną bus uždraudžiami.^
Taip pat Johnsonas pa

reiškė, kad pramonė reika
laujanti tokio piano, tai to
dėl tie ponai ir daro. Jisai 
sakė, kad tai daro “del tai-1 
kos ir lygybės”. Bet darbi-
ninkai jokios lygybės nega- a ie $9>000,000. 

lės turėti, kuomet jiems pa- 
sakyta, kad “streikai ir lo
kautai bus uždrausta.”

N RA administratorius iš
aiškino, kad dabartinė pa
dėtis, pagal tą Swope planą 
bus tokia, kokia buvo karo 
laiku..

Laikys Atstovą Tauty 
Lygoje

Japonija Budavoja Gelžkeli Mandžurijoj, < ;
Kuris bus Reikalingas Karo Reikalams

HARBIN, Mandžurija. — 
Kaip jau yra gerai žinoma, 
Japonija turi ginčų su 
Sovietų Sąjunga del taip va
dinamo Chinijos Rytinio 
gelžkelio. Japonija tą gelž- 
kelį bandė pirkti, paskiaus 
bandė daryti planus to 
gelžkelio pagrobimui. Ta
čiaus kiti pranešimai sako, 
kad Japonija dabar jau pa
darė planus būdavojimui ki
to gelžkelio Mandžurijoj.

Japonijos valdžia sako, 
Kad tas naujas gelžkelis ga-

lės visai perdirbti Azijos 
žemlapį. Jis bus Japonijai 
naudingas ekonominiu ir 
militariniu strategijos žvilg
sniu. Gelžkelis lėšuos mili- 
onus dolerių ir bus tūkstan
čių mylių ilgumo.

* * z

Japonija mano, kad tas 
gelžkelis jai galės gelbėti 
kovoje prieš Sovietų Sąjun
gą. Kitaip sakant, tai mili- 
tarinis prisirengimas ruo
šiama stiprinti Šiuo gelžke- 
liu.

Darbininkai Aukoja “Daily 
Workeriui”

Darbininkų o r g a nizacijoš 
sujudo gelbėti Amerikos' dar
bininkų kovingą laikrašti, 
“Daily. 'JVork^rįT Finų; darbi
ninkų organįzaęjjos; iš Chicą- 
gos prisiuntė 25 dol. Brook
lyn© Finų Darbininkų Kliu- 
bas aukavo $ i 5.00.' Rusų 
darbininkų organizacijos iš 
Gary, Ind., prisiuntę $20.OQ. i

Darbininkai finansiniai au
kauja ir iš Mass. valstijos. 
Lietuvių Darbin. Susivienijimo 
kuopa iš Oregon, prisiuntė $5. 
Iš Los Angeles lietuviai dar
bininkai prisiuntė $11.00.

Tačiaus dar labai mažai

Chiang Kai-shekas Giriasi 
Laimėjimais

Chiang Kai-šheko, karinin
kai ^giriasi daįmėįjimais. Sa
koma, kad jiei išmušę 7,000 
raudonosios; armijos. .< Ta
čiaus tame pačiame prane-r 
Šime sakoma, kad komunis
tai laimėjo kitoje vietoje. >

Policija Laužymui Streiko
GLOVERSVILLE, N. Y. 

Apie 2,000 odos darbininkų 
streikuoja jau kelios savai
tės. Darbininkai gerai lai-

lietuvių organizacijų yrą, au- kosį ,tad pašaukta valstijos 
kojilsių darbininkų laikraš- policija, kad jį padėtų Šį 
čiui, “Daily Workeriui.” Kas 
daugiau? Kuri kita organi
zacija bus pirmesne su auko
mis' “Daily Workeriui?”

Aukas reikia siųsti “Daily 
Worker,” 50 E. 13th St; New 
York City, t

streiką- sulaužyti. Tačiaus 
darbininkai gerai laikosi. 
Sakoma, kad gavo policija ir 
dirbtuvių langai nukentėjo 
nua streikierių. Jie laikosi 
gerai.

T

$£4

BERLYNAS. — Fašistinė 
Vokietija paskyrė savo at
stovą lankyti ginklų konfe
renciją Genevoje ir Tautų 
Lygos susirinkimus. Ta
čiaus šis atstovas nedaly
vauja kaipo atstovas, jisai 
tik “žiūrės, kaip dalykai ei-, 
na.”. • J l .j

Vokietija nori < artimai 
sekti' Tautų Lygos veikimą, 
kad žinotų,’ kaip paskiaus 
savo politiką nustatyti.

Meksika Bijos Sukilimo
MEXICO CITY. — Mek

sikos valdžia išsigando ko
munistinio sukilimo, apie 
ką čia paleista gandai. Sa-' 
koma, kad valdžia jau ruo
šiasi daryti daug areštų ar
mijoj. > Šalies prezidentas 
Rodrigūez tariasi sU gene
rolu Calles apie armijos su- 
disciplinavimą ir areštus.

Kiek teisingos šios žinios, 
negalima spręsti. Vienok 
valdžioje baimės yra.

Mažoji Entente Vienijas

i vien. ekonmini, yį| „„g,,,

buvo Komu- 
ir gerai iš
ėjo valymo

PRAGUE. — Daktaras 
Benes, kalbėdamas į parla
mento narius, paskelbė, kad 
Mažoji Entantė per atei
nančius kelis metus bus per-

Vokietija Užginčija Pirkimą 
Metalo

OTTAWA. — Laikraš
čiuose buvo ^pranešta, kad 
Vokietijos valdžia perkanti 
nikelinį metalą del karo rei
kalų.- Dabartiniu laiku 
Vokietijos atstovas užginči
ja tuos gandus.

vienetą.
Be to, jisai pasakė, kad 

su Sovietų Sąjunga Entan- 
tės santikiai pagerėjo, su ki
tomis šalimis taip pat. Bet 
šią kalbą labai smarkiai kri
tikavo Vokietijos fašistų 
spauda.

I Anglijos Darbiečiai Laimėjo 
Rinkimuose

LONDONAS. — Anglijos 
lokaliniuose rinkimuose lai
mėjo daugiausia darbiečiai 
(Labor Partija). Pralaimė
jo daugiausia dešinieji, 
konservatyviai kandidatai.

Užbaigė Ginčus del 
Korespondentų

BERLYNAS. — Kuomet 
Litvinovas pribuvo į Berly
ną, tai padarė vėl vieną ge
rą dalyką. Jisai užbaigė 
ginčus Sovietų Sąjungos su 
Vokietija del korespondentų 
pavarymo.

LUMPKIN, Ga. — Spalio 
23 dieną čia kalėjime numi
rė negras Davis, 45 metų 
amžiaus, kuris buvo gaujos 
užpultas ir primuštas. Pas
kutinės žinios parodo, kad 
šiais metais yra nulinčiuota 
35 negrai.

4



I * LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE. Ine..

Meery day, exceyt Bunday, at 46 Ten Eyek Street. Brooklyn. New York

I >

SUBBCRIPnON KATES:
Mied BtatM year---------15.00 United States, eix months....U.M
fcooklyn, N. Y.» »er year....I7.H Brooklyn. N. Y., six months...88.50 
ftorelKn countries, per year...87.00 Foreign countries, six months..88.50

and Brasil, per year..|5.0f Canada and Brasil, six months 11.50

iĮUrod »s secon eiasa matter March 11. 1W4, att he Post Office at 
Brooklyn. N. Y., ander the Act of March 8, 1170.

Naujas Fašistų Didvyris
Kauno spauda praneša, kad ten suimtas karštas fašis

tų veikėjas ir ilgus metus buvęs pašto valdybos direk
torius, inž. Ad. Sruoga. Jis kaltinamas žulikystėje. Jo 
direktyvomis buvo gaminama falšyvi pašto ženkleliai 
(stampos) ir pardavinėjami, už kuriuos gautus pinigus 
Sruoga su savo kitais sėbrais laimingai dėdavosi į savo 
kišenių. '

Sruoga buvo ne tiktai “narsus” fašistas, bet ir “švietė
jas”,—šėrininkas “žodžio” bendroves, kuri leidžia laik
raštį “Dienos Naujienas.”

Taigi, jau kelintas didelis fašistų šulas suimamas už 
žulikystes. Sruoga įkištas į Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimą, kur jau sėdi buvęs Amerikos sandariečių žvaigž
dė, o paskui ištikimas Smetonos ramstis—V. K. Rač
kauskas. Pastarasis, sakoma, susirgęs, tad jo .byla ati
dėta “neribotam laikui.”

Retai kur kitur rasime tiek daug vagysčių, kiek jų yra 
Lietuvos valdininkų tarpe. Jie žino, kad ateitis jų visų 
nėra šviesi, nes ji lemia fašizmui greitą pražūtį, todėl 
pripuolę prie pinigų, jie plėšia, kiek tik drūti.

Kreivas Kvartetas—Kreiva jo Daina!

■I

&

Grigaitis, Prūseika, Tysliava ir Vitaitis (koks kvarte
tas!) dainuoja būk, girdi, “Laisvė” remianti “Vienybės” 
fašistus, o jie remia vienybinius demokratus! Tie žmo
nės plepa, aišku, tik tam, kad plepėti. “Laisvė” remia 
vienybinius fašistus tiek, kiek šis kvartetas remia komu
nistus.

, Kaipo dienraštis, “Laisvė” įtalpina žinių apie tai, kas 
dedasi tarpe tų dviejų fašistinių frakcijų, kovojančių už MILIONAI NEMATOMAM 
pasigrobimą “Vienybės” palaikų. Politinio skirtumo juk į 
tarpe Ginkaus ir Strumskio nebuvo ir nėra. Tolygiai! 
nėra politinio'skirtumo tarpe Valaičio ir Tysliavos. Vie
nas garbintojas Smetonos ir kitas; vienas niekintojas ko
munistinio judėjimo ir kitas. Vienas puolė Sovietų Są
jungą ir kitas daro tą patį. Jeigu Tysliava paplepa kai 
kada apie demokratiją, tai tik tam, kad apgavus daugiau 
žmonių. Sovietų Sąjungos klausimu, turime pripažinti, 
Tysliava daug kvailiau ir begėdiškiau plepėjo, negu Va
laitis. Tai kame tas tarpe tų žmonių skirtumas? Koks 
skirtumas tarpe Klingos ir Mikalausko? Jokio! Visi jie 
yra revoliucinio darbininkų judėjimo priešai ir kaipo į | 
tokius mūsų dienraštis tolygiai žiūri.

Prūseika^ kuris yra įsikibęs į Strumskio-Tysliavos uode
gas, dar turėtų žinoti ir tai, kad Strumskis buvo skun
dėjas Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, donosčikas! 
Bjauriai jis mus skundė! Klastavo jis melus prieš LDS 
ir tuos draugus, kurie stovėjo LDS priešakyje. Grigai
tis, Vitaitis ir Ko., žinoma, tuomet Strumskį rėmė, jam 
davė įkvėpimą, o Prūseika tuomet neva smerkė. Da
bar gi, žiūrėkit, kuomet Prūseika patapo renegatu, susi
uostė su tuo pikčiausiu LDS skundiku ir šiuo tarpu jį vi- 

keturiom remia!

Argumentas Dešimtas >
Žinoma, kad sveikata brangiausias darbininko 

turtas! Bagetas, gyvenąs iš kitų prakaito ir-su- 
sikrovęs pihigų krūvas, gali ir sirgti ir gyventi. 
Darbininkas—bus jis raumenų ar proto—pasilikęs 
be sveikatos, pasilieka be nieko. Taigi:—

1. “Laisvė” visuomet žiūrėjo ir tebežiūri, kad 
jos skaitytojams suteikus kuodaugiausiai žinių-pa- 
tarimi/ąpie sveikatą. Mūsų dienraštis buvo vienas 
pirmutinių lietuvių laikraščių, įvedusių skyrių apie 
sveikatą ir pavadino jį “Darbininkų Sveikata.” 
Ka$ gi kitas jį veda, jei ne visų mylimas ir ger
biamas mūsų draugas, dr. J. J. Kaškįaučius!

2. Saugokit savo sveikatą, draugai, kad būtumėt 
pajėgūs kovoti su išnaudotojų sistema, už išsiliuo- 
Sayirtia darbininkų klasės! Skaitykit dr. Kaškiau- 
čiaus klausimus ir atsakymus. Skaitykit jo kny
gas apie sveikatą!

• ' • O- ♦ .

3. Jei sergate, negalaujate—klauskit dr. Kaš- 
kiaučiaps patarimų. Jis atsakys<jums per “Lais
vės” špaltas. Atsakys suprantamai, draugiškai, 
kaip jūsų artimiausias prietelius tiktai galėtų at
sakyti.

4. Mes planuojame greitu laiku, kada daktaras 
Kaškiaučius sugrįš iš'Illinojaūs valstijos (kur da
bar jis sako prakasas) pakviesti daktarą vesti 
“Darbininkų Sveikatą” taip, kad ji tilptų “Lais
vėje”, jei ne kasdien, tai bent kas antrą dieną.

Tolydžio, draugai skaitytojai, jūsų pareiga pa-
C 'aiškinti taiitiems darbininkams, kurie dar neskai

to mūsų dienraščio. Užrašyti .jiems “Laisvę” me
tams. Dabar prenumerata atpiginta, nes dabar 
mūsų vajus!

Atsinaujinkit prenumeratas, kurių pasibaigė!

ĮDOMUMAI

L 4
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wį.

Teisinga Kritika!
Drg. J. P. Milleris “Vilnyj” daro pastabas “Laisvei” del 

tūpusio skelbimo (“L.” už 20 ir 21 dd. spalių) apie “Lie
tuvos didvyrius”, “svarbiausius lietuvių gyvenimo mo
mentus,” “gražius vaizdus iš tautiško veikimo 3r :gyve
nimo” Lietuvoj, ir 1.1., kurie buvo rodomi filmoje, Brj)ok- 
lyne. • . • • ♦ • * j ’ ■■ ž

Kritika teisinga. Mūsų administracijos, jįer Jturių* 
rankas skelbimai eina, perdaug neatsargios *$iį‘ visokioj 
rūšies skelbimais. Žinoma,< čia buvo kaltės' Ir redakci
jos, kuri, kaip paprastai, mažai kreipdama domės į skel
bimų turinį, praleido pro pirštus ir minėtąjį.. ' - <

Ateityje turėsime pasimokinti ! ; -A

WATERBURY, CONN ŠYPSENOS

pradžia

ir lietu-

i darbininkai privalo daly-1 taV0 Prakalbos nesupratau.

naujas ^ejįs pasirįžimas vaikštinėti 
karas: r .lietaus metu.

tankiai pagelbsti. rūpesčiais: kas bus rytoj? kas

Dar-

P. Š

d., 3 valandą po pietų Rusų g<era •proga visiems lašytis į
St

visi

ne-

kįįą dalį. Taip kartai^ tek- susirinkimas. įvyks nedė-
ne

Raudonas Pipiras.

pa- 
de-

Malęi, malei ir nieko nepa
sakei. ; • r 7

Prūseika—Ir taip būna, 
aš ir patsai nesuprantu tą 
citatą’ kurią citavau.

i Daroma taip, kad vi
siems darbininkams būtų pri-

Negali Įtikti
Pirkėjas—Ei, tu man 

davei abu apsiavus del 
šinios kojos.

Pardavėjas—N iekaip
gali svietui įtikti, vakar vie
nas išbarė, kad abu pada-

svetainėn, 184 Cherry 
Waterbury, Conn.

Pasimatysime, draugai 
savo klases suvirinkime.

Darbininkiško Centro kliubą. 
Nariui mėnesinės mokestys 
nustatyta 25c, gi bedarbiai 
mokės į mėnesį tik 5 centus; 
bet jeigu bedarbis išgali mo
kėti daugiau ir jis liuosnoriai

Ir Tas Būna
Klausytojas—Tamsta, Le

onai ! Kažin kas y^a, 'kad

lioj, lapkričio 5< d., paprastu.davo net po kelis kartūs 
žmogų pjaustyti. Dabaę mi- laiku.

Visi nariai ir narės turite 
būtinai dalyvauti. Yra daug 
svarbių dalykų \ąptarti, kaip 
tai j laikraščių ir ALDLD va
jus. ĄĮcs lig šipl dar nieko 
nedirbome.; visa tai turėjime 
aptarti.- Dalyvaukite visi.

Sekretorė J. K. N.

* r1 Ii. h i q-""*

FOREST CITY, PA.
I 1 ---------

ALDLD 219 kp. ir LDS 27

priklausanti WashiĮągįoįio
Universiteto Medjcinę^ Jdo-

nuodijusiam
ūmai susirgusiam

1 • 1 • 1 • — Vj • xxiuviinvjv J CV VA Al IV VGA /Jiviuc;

skilvio liga, rugstus pienas pasįfinkame su skurdu, badu,

J“ ">■ vK 4 * JĮ/. įį jį-,»‘V •,

LOWELL. MASS.
. i •

16-Metinis Proletarines Re-\ Į Svarbios Prakalbos Paminėji 
yvoliucijos Minėjimas 

Sekmadienį, lapkr. (Nov.)
5 d., Rusų svetainėje, 184 
Cherry St., Waterbury, bus 
paminėjimas 16 metų sukak
tuvių nuo sovietinės revoliu
cijos. . Programos 
3:00 vai. po pietų.

Bus - kalbėtojai rusiški, an
gliškai ir kiti iš New Yorko; 
muzika ir dainos: dalyvaus 
Rusų/ Orkestrą, dainuos Vili
jos Choras-angliškai 
viškai.

Lapkričio, 7 j}., šešiolika 
metų atgkl, Rusijos proleta
riatas ir biędnesnieji ūkinin
kai, nepakęsdami parazitų 
priespaudos, vargo, bado, tę
siamo karo ir išnaudojimo, 
sukilo ir nuvertė tų parazitų 
kapitalistinę tvarką, vado
vaujant Komunistų (bolševi
kų) Partijai, ir įsteigė prole
tarinę Sovietų valdžią. Šian
dien ten nėra bedarbės; dar
bininkų^ gyvenimas eina ge
ryn Ssu kiekviena diena ir 
darbininko gyvenimas ten už
tikrintas ; nereikia rūpintis 
senatve; ten nėra diskrimina
cijos prieš bile darbininką, 
nepaisant, kokios darbininkas 
būtų tautos, rasės, tikėjimo, 
tengimis ar ateivis. Beraštys- 
tė veik panaikinta, apšvieta 
del visų darbininkų ir farme- 
rių. Socialė apdrauda—dar
bininko gyvenimas užtikrintas 
senatvėje ir ligoje. 165 mi
lionai žmonių drąsiai maršuo- 
ja pirmyn ant kelio į beklasi-

arba Šiaip n« draugiją, į komunistinę vi- 
kokia suomen£- Kapitalistinėje gi 

Amerikoje jau penktą žiemą

“PASAULYJE”
(Pabaiga)

Nekenksmingos Bakterijos
Kada žmogus rudenį su

pjaustė kopūstų galvas, su
deda kubilan ir laukia, kad 
įrūgtų. ( Įrūgus, valgo ko
pūstus virtus ir žalius; sko
nis neblogas, sveikatai ne
kenkia. Bet ar daug . žmo
nių pamislijo, ką reiškia ko
pūsto surūgimas? Nieko 
kito, kaip tik tų neįmatomų į 
gyvūnėlių-bakterijų užpuo
limas ir milionų-milionai^ 
įsiveisimas. Tai bakterijos, 
užpuolusios kopūstus, pada
ro kitokią išvaizdą ir skonį. 
Bet tyrinėjimai neprirodė, 
kad tos bakterijos kenktų 
žmogaus sveikatai. Taip 
pat ir grūšios. Lietuvoj 
žmonės laukines grūšias lai
ko, kol jos ' apipūsta, su
minkštėja, ztada pasidaro

Kaip rugstuose kopustuo- kitą^ savaitę, kitą mėnesi • 
t . _v. ! Klausimai ir klausimai stovise, supuvusiose grusiose, su- Į 

rūgusiam piene, taip ir ki
tokiame maiste, net ir pa
čiam acte, per didžiai padi
dinamą mikroskopą įžiūri
ma tūkstančiai gyvų daik
telių, bakterijų įvairiausio 
pavidalo. Nekuriu išvaizda 
gana baisi, vienok tos bak
terijos ne tik .nekenksmin
gos, bet dar naudingos 
žmogaus sveikatai.

Išėmė Visą Plautį
Amerikos Medikalės As- 

sociacijos Žurnale aprašyta 
įdomi chirurgiška operacija, 
kur vienu sykiu tapo išim
tas žmogui vienas plautis. 
(Plaučiai susideda iš dvie
jų dalių ir kiekviena tų da
lių vadinama lyg ir atski
ru plaučiu.) Tą operaciją

I prieš mūsų visų akis: kas 
bus? Roosevelto valdžia viso
kius skymus vartoja, kad tik 
ilgiau palaikyti dvesiantį A- 
merikos ir viso pasaulio kapi
talizmą. Tie visi skymai Roo- 
sevelto bus šiame parengime 
gerų kalbėtojų išaiškinti ir 
numaskuota NRA su mėlyno 
aro emblema.

Taigi, draugai, visi agituo- 
kim darbininkus į šį parengi
mą, į 16-tų metų sukaktuves 
Rusijos darbininkų ir farme- 
rių pergalės. Raginkime sa
vo kaimynus, savo pažįstamus, 
draugus ir visus darbininkus, 
nedėlioj, lapkričio (Nov.) 5

mui Rusijos Proletarines 
Revoliucijos

šį sekmadjenį, lapkričio 5 
d., kaip 2-rą valandą po pie
tų, Colonial Hall svetainėj, 
tik vienais laiptais užlipus, po 
Nr. 84 Middlesex St., Komu
nistų Partijos vienetas bendrai 
su kitomis darbininkiškomis 

(organizacijomis rengia dide
les prakalbas, apvaikščiojimui 
16-metinių sukaktuvių Rusijos 
proletarinės revoliucijos ir gy
vavimo Sovietų Sąjungos.

Tai bus be galo- svarbios 
prakalbos, ypatingą! dabarti
niu laiku, kuomet Sovietų* val
džia kovoje su pakuliniu ka
pitalizmu laįmi politinį mūšį 
po mūšiui ir: taip pat moksle^ 
ir industriniame ša»lie§ būdą-, 
vojime. ».

Bus geri kalbėtojai. Lietu
viai 
vauti skaitlingai šiose pra
kalbose. Prakalbos kiekvie
nam bus nesunku suprasti, nes 
tokiose tarptautinėse prakal
bose kalbėtojai vartoja anglų 
kalbą pataikydami, kad pla
čiom masėm būtų daugiau su
prantama.

Sekanti klausimai bus labai 
svarbūs visiems atsilankiu
siems, ir juos kalbėtojai nuo
sakiai gvildens ir aiškins: So
vietų Sąjungos gyvavimas, jos 
nuveikti darbai ir taikos po- rite supratimo, kokis tai di- 
litika; besiartinantis - -• - —- •• - - - -
imperialistinis _____ ,
ką reiškia NRA darbinin
kams ?; Amerikos pripažini
mas Sovietų Sąjungos; fašis
tų dūkimas; ir eilė kitų klau
simų bus gvildenama, kurie 
liečia darbininkų klasės rei
kalus.

Pertraukoje turėsime mažą 
programėlę, bet gerą : gabus 
harmonistas Aleksandras Bili- 
da pagrięš ant puikios plani
nės armonikos keletą tam 
tinkamų gabalėlių. Kviečia
me dalyvauti visus.

. . Kas Juos Apsaugos?
Iš Barbino praneša, kad 

ties Fushon banditai nudėjo 
poli&jos “čyfą” ir pavogė 
29 policistus. Kas gi poli- 
cistus apsaugos, gal prisieis 
Manchukuo valdžiai turėti 
policiją, kad apsaugojus po-

Pasirįžimas
»

Baltrus—Kaip tamsta ga
li eiti kieman, nes taip labai 
lyja?

Stepas—Turbūt jūs netu-

Organizuojasi Lowellio 
bininku Centras

Tuoj po prakalbų, ten pat 
ant vietos turėsime antrą su-, 
sirinkimą, Lowellio Darbinin
kiško Centro kliubo organizą- 
viiffo klausime. Pereitą šeš
tadienį padaryta gera pra
džia : nustatytas kliubo pa
matas, ir ant vietos įsirašė 12 
narių. Dabar kol kas pra
džioje organizavimosi Įstoji
mo mokesnio dar nėra, todėl

gardesnės ir tin^nios vai- atlikę daktarai . Evąrts A. 
gyt. Jos svpiMtai hepa- ir J. J.-; Singęr,’ abu
kenks, jei perdaug nepri- 
kimši jųr.į f

Čia’ irgi mi^kSą kitas, kaip
bazKtier|11 Ai^opavojimas;

netjnkhiriąs mais- 
stidkamo-|

Atvirai Kalba *i
Ji—Kas dabar naujo ^Ga

dynėje”?
Jis—Tos pačios žinios, vi

si negeri, visi blogi.
Ji—Nieko naujo, tas kiek

viename jos numeryje.
Jis—Taigi, kad tas patsai. 

Pirmiaus Pęūseika ir But
kus tik “parėse” niekino ko
munistus, o dabar tam turi 
gazietą.

Gelžkelio Stotyje
Keliauninkas—Štai $10.00, 

duok tikietą į New Yorką.
Tikietų Pardavėjas — 

“Change in Jersey City”-.
Keliauninkas — Prašau 

tamstą nejuokauti, “čenčių” 
duok dabar.

Jau “Nubaustas”
Advokatas—Aš reikalau

ju, kad šitas žtm>gūš būtų 
pasiųstas į kalėjimą. Jis 
buvo pavogęs krepšį su mi- 
liono dolerių vertės čekių ir 
du doleriu pinigų.

Teisėjas—Aš manau, kad 
jį reikia paliuosuoti. Jis ir 
taip prisikankino per savai
tę laiko, turėdamas miliono 
dolerių vertės čekių ir ne
galėdamas tapti milionie- 
rium.

Amerikos Lietuvių Darb. Li- j sutinka, tai . pats sau pąsiski- 
teratūros Draugijos 28 ir Liet. į r^a mokestį, pilną ar dalį to 
Darbininkių Sus. Am. 12 kuo- mokėti. .
pų bendras labai svarbus su- siems darbininkams būtų pri- 
sirinkimas. Bus balsuojama einama priklausyti prie Dar- 
del vienybės tų dviejų organi- bininkiško Centro kliubo.
zacijų. Kiekvienas ir kiek
vienas nariai privalo - balsuoti 
ųž suvienijimą arba 
Bendras mitingas įvyks 
kričio 14-tą d; vakare, 
ĘąnkSt. Visi nariai

Po viršminėtų prakalbų vi
si pažangesni darbininkai: vy
rai, moterys ir jaunuomenė, 
pasilikite svetainėj. Turėsi
me trumpą pasikalbėjimą. Su
pratę svarbumą organizavi
mo tokio kliubo, prisidėkite, 
prie jo. Mūsų mieste ‘ tokis 
kliubas nepavaduojamai yra 
reikalingas. Darbininkų Cen
tro kliubas mums bus apšvie
tus ir didesnio prasilavinimo 

I šaltinis. Toks kliubas mums 
• pagelbės kasdieninėse kovose 
i už skaistesnį rytojų, už dides
nį duonos kąstų. šitam ben
dram darbui jungkimės visi iš
vien be jokio skirtumo tautų 
bei religijų klausime.

J. M. Karsonas-

pries, 
lap- 
774 

daly
vauk; privalome, bet ir kitiems 
prape|kim.' < .' .

Draugai, atkrėipkiįn ątydos 
4 šL Susirinkimą.

fu ’h > v j- ž.

“Linksmoji Našlė”
Valgytojas į patarnautoją 

—Ei, tu, kokis tas gabalas?
Patarnautojas (klausyda

mas muzikos)—Tai “Links
moji našlė”.

Valgytojas—Už tai ir 
galiu įkąsti.

kyklai,., Operacija ęąanti. 
ypač įya-rbi-tuo, kad tai da^ 
į$Mfihė? įtbs .rūšies - opelei-!

kuri 'pilnąį nusisekusį jn 
ligoms ir gerai j^-? 
čiasf. Iki‘šiol, jei reikėdavo1 
prašalint sugedusi plautį, 
tai tas buvo daroma fid£li- 
mis, išpjauiiąnt dalį vieną 
kartą, o po kiek laike) vėl 
darant operaciją ir išimant

: Bafciefijo^ Naųdirtgos 
;’ i ' Sveikatai * |* ■r I ĮTj wįį"?'
YrU' tų gyyftųėliiĮ arba 

bakterijų ne1 nekenks
mingų sveikatai, bet dar 
naudingų. Kada saldų/pie
ną užpuola bakterijos ir į 
kfelias valandas jų prisitei
sia milionai, pienas pra- 
rūgsta, tai yra bakterijos jį 
tokiu 'padaro. Gi rūgštus 
pienas mekuriuose atsitiki
muose žmogui yra kaip ko
kia gyduolė; kai kur žmo
nės pavartoja rūgštų pieną 
kaipo pirmą pagelbą užsi-

—.---------------- ■ ■■ ■ ■ • • r—

“Raudonas Skvadas” prieš. 
Streikus >

LOS ANGELES. — Da- 
bartiniu laiku čia eina gar- 
mentiečių streikas. Kacf tą 
darbininkų streiką sulaužy
ti, tai policija net suorgani
zavo taip vadinamą “raudo
ną policijos skvadą.” , Įsa
kyta- policijai darbininkus

Francija Nemokės Karo 
/ Skoį
PARYŽIUS. — Francija 

negalės mokėti ir antrą ka
ro skolų instolmentą, nes 
jai nemokanti Brazilija. 
Francija turi mokėti Ame
rikai, bet pereitą kartą, 
kuomet jai reikėjo mokėti, 
—ji nemokėjo. ’ Matomai, | masiniai areštuoti ir veži- 
kad ir vėl nemokės. Imais vežti į policijos stotis.

£ nė tų jų daktarų pasisekimas 
duoda pamato tikėtini jog 
trumpu laiku ■ tokioj Opera
cijos bus reikiamai patobu
lintos ir galės bųt visuomet 
pasekmingai atliekamos.

Verpetas.

HAMBURG. — Praneša-.
ma, kad čia buvo pasikėsi- v^u ant kairiosios kojos, 
nimas užmušti fašistinį gu- Raudonas Pipiras, 
bėrnatorių, Karolį Kaufma- —■.....  1 =
na, kuomet jisai laikė pra- laikytas policijos ir išmetė 
kalbą rinkiipų klausimu, .bombą. Šaudymęsi ir poli- 
Bet pasikėsinto j as buvo su- cistas likosi sužeistas.



Penktam Puslapis

Federation of Silk Workers K(e!leris ne?ū‘ų pr‘le’dę prie n •• ir v n į atskiros sutarties dzekarų au-jĮ UnijOS Vadai Laužo Pater- dejų, tai džekariniai šiandien 
.... ye, kas dabar

Džekariniai dirba su 
knygutėm kišęniuj, 
ir sklokininkai ,J. J. 
F. Prapiestis, ir rodo

dainuoti, "nes jis daug dirbo'O fašistai siunta, matvda- subat°ie> 5 lapkričio (Nov.), 7:30 šiame susirinkime ir išreikšt Centrui
• ąnrinMmn h Inh • cm I . .. , vai. vakare, 376 Broadway, rengia savo nuomonę. Apart to turėsime

nedirbtų.
išeina.
AFSWU
jų tarpe

Pater- Dulkis ir
’ apielinkėi šilko pra- knygutes per langus, kuomet

son Šilko Darbininkų 
Streiką

Kuomet sustreikavo
* šone ir ......_, ____ r_„

monės darbininkai, tai sykiu į broad šilkų daibinin., jų tar- 
, . j. • i pe sklokimnko Dulkio mote- sustreikavo ir taip vadinami . . T O1 ir. -i • *.. ! ris ir J. Skarbalius pikietuoja, ‘džekariniai audėjai, '

taipgi audžia šilką. Apie ke
turios savaitės ar daugiau at
gal, ėjo derybos New Yorke 
su bosais, tuomet ir aš daly-i 
vavau toj konferencijoj, kaipo 
NTWU atstovas, o Shweitz.er 
ir Brooks, kaipo AFSWU at

stovai, tai tuomet jie atstova
vo ‘džekarinius’ audėjus. Tuo-, 
met nebuvo susitarta su bo
sais delei algų ir sąlygų. Bet 
kiek vėliau, matomai, gavo 
patept Shweitzeris ir Kelleris 
nuo džekarinių bosų, tai ir su
taikė tuos džėkarų audėjus su Į , . m-! j u- • i • • pasėkėjus,bosais. Tik darbininkai nusi-1 •

etarė neit; dirbti, kolei nesusi-: 
taikys kiti šilko audėjai, ži-l 
noma, džekarų audėjai ir lau
kė tris savaites. Bet kuomet 
UTWU pardavė dažų darbi- • 
ninku streiką ir sugrąžino dar. 
bininkus į darbą po policijos 
apsauga, kad NTWU nesulai- 
kytų nuo darbo, NTWU sakė, 
kad sutaikymas atskirai dže
karinių darbininkų yra pra
džia iaužymo broad šilkų dar
bininkų streiko. Tuomet Shwe 
itzerio ir Kellerio pasekėjai, 
ypatingai lietuviai sklokinin
kai J. J. Dulkis, F. Prapiestis 
mus koliojo, kam mes sakome, 
kad tai pradžia streiko lau-

vadinami j 
kurie . . . . . x. *TOnrH. > taipgi turi tos pačios AFSWU 

knygutes kišeniuje . ir šaukia 
ant anų, kad streiklaužiai.

Matote, kokia ironija; ko
kia-bjauri AFSWU vadų išda
vyste. Vienus suvarė dirbti, 
o kitus siunčia pikietuoti, kad 
nusiplovus savo purvinus na
gus. O betgi ir šiandien Pru- 
seikos suklaidinti žmonės mus 
kolioja, kuomet mes sakom, 
kad AFSWU. vadai laužo šil
ko audėjų streiką. Tai prie 
kokios trumparegystės prive
dė Pruseika su Butkum savo

Great Necko Žinios

prie surengimų, buvo labai su-^ kuomet darbininkai or- 
Jilęs, ir paskui užkimo. Bet jis ganizuojasi.
sureze tris dainas, ir .jnatyt, ■ J
kad mes turėsime puikų vieti- ’ 
nį tenorą, o pas mus 'tenorų , 
beveik neturėjome. Pagalinus, j 
Choras Pirmyn sudrožė tris 
dainas. “Mokytojui W. Žuku/ 
nepribuvus, choras dainavo, j 
diriguojant G. Klimui, ir, man ' 
rodos, jis pusėtinai gerai diri- i 
gavo.

PRANEŠIMAI Iš KTO
LDSA 13 kuopa, šis vakaras tuo- 
mi bus įvairus, kad programoje ga
lės dalyvauti visa publika. Bus šo
kiai ir kiti įdomumai. Įžanga vel
tui. Širdingai kviečiame visus da
lyvauti. Komisija.

(259-260)

apkalbėt ir gerai prisirengt prie 
baliaus, kuris įvyks November 11-tą 
d., 909 W. Girard Ave., Manor Hall.

Prot. Sekretorė.
(259-260)

Plikakaktis.

Fašistai Kalba prieš I
Lenkiją '

BERLYNAS. — Alfred j 
Rosenberg, galva Vokietijos j JįVToj
fašistų valdžios užsienio 
reįkalų, kalbėdamas apie po
litinius Vokietijos reikalus, 
pasakė, kad Lenkija nesilai
ko savo ribose. Girdi, jinai 
laužo 'tas teises, kurios jai 

įduota, kaipo tautai.

Fašistai Puola Komu
mstus

SO. BROOKLYN, N. Y.
LDS 50-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks lapkričio (Nov.) 3 
d., petnyčioj, 8 vai. vakare, Hanover 
Kliube, 738—5th Avė. Gerbiami na
riai, Inalonekite laiku pribūti, nes 
turėsime daug svarbių tarimų /ap
kalbėti, apsvarstyti. v;

Prot. Sekr. A. Bružas.

EASTON, PA. I
Sekmadienį, 5 d. lapkričio, 

rengiamas apvaikščiojimąs Rusų 
voliucijbs 16 metų sukaktuvių, 
ton Baking Co., svetainėje 

2 vai. po pietų, 
jas ir

i gramos pildys 
| Kliubo iš Phila. 
Į biausia tema: “i 
i pažinimas ir ką 
įlies darbininkams?” 
| tuviai darbininkai kviečiami skaitlin

gai atsilankyti į šį masinį susirinki-1 
mą, ir su viso pasaulio proletaria
tu, tinkamai apvaikščioti istorinį' 
įvykį,—nuvertimą caro ir Kerenskio ! 
valdžios ir įsteigimą Sovietų tvar
kos. Rengia Komunistų Partija. 
Įžanga veltui. Reng. Komisija.

(260-262)

MINERSVILLE, PA.
Koncertas ir balius—rengia LDSA 

36 kuopa, įvyks subatoje, 4 d. lap
kričio, Ukrainą Piliečių Kliube, kam
pas 5th ir Sunbury gatvių, pradžia 
7 vai. vakare. Programoje daly
vauja Lyros Choras iš Shenandoah, 
Pa., vadovaujant D. Judzentavi- 
čienei. šokiams grieš Farmerių Žei- 
kų Orkestrą. Visus širdingai pra
šome atsilankyti. Įžanga 25c ypa
tai. (259-260)

yra 
Re-

Eas- 
36 N.

Bus geras 
programas. Dalį pro- 

nariai John Reed 
, Pa.. Prakalbų svar- 
Sovietų Sąjungos pri- 

jis duos šios ša-
Eastono Lie-

HAMTRAMCK, MICH*
LDSA 130 kuopos susirinkimas 

įvyks petnyčioje, 3 d. lapkričio, 1 
vai. vakare, 3014 Yemans St. Drau
gės visos dalyvaukite susirinkime ir 
naujų narių atsiveskite.

READING, PA.
ALDLD 143 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 5 dieną, lapkričio, 
2-rą valandą po pietų nedėlioj, Pas 
draugą J. Paužą. Taį draugai ir 
draugės stengkites dalyvauti, nes 
turime daug reikalų apsvarstymui.

Sekr. O. Pauzenie.

RUHR. — Vokietijos fa
šistai areštąvo šioje apielin- 
kėje 125 komunistus. Jiems ! 
padaryta primetimas, būk 
komunistai dalyvavę orga 
nizavime Komunistų Parti
jos.

Šita žinia parodo, kad Vo

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, November 6, 
7:30 vakare. L. T. Namo svetainėj, 
(mažesniam kambary.) visi nariai 
būtinai būkite, nes yra labai svar
bių reikalų, kuriuos turim apsvars- 

’: “Laisvės” vajus; vienybės 
! klausimas su LDSA ir bus išduotas 

raportas iš 7 Aps. konferencijos, ku- 
atsibuvo Oct. 22, ir kiti Reikalai.

Org. Geo. Šimaitis.
(260-261)

r i

BINGHAMTON, N. Y.
Paminėjimas l(?-kos metų sukak

tuvių Rusijos Proletarinės Revoliuci
jos ir raportas iš jaunuolių prieška
rinio kongreso paryžiuj, įvyks pir
madienį, 6 d. lapkričio, Lietuvių sve
tainėje, 315 Clinton St., pradžia 7 
vai. vakare.
bės drg. K. Strižauskas. 
zikalė programa, dainuos jaunuolių 
choras, S. Vaineikįs, Anfta Kazlaus- 
kiutė, A. Undrejuniutė piano solo, 
V. Tinkuniutė smuiko solo, ir Leo
nardas Girnis harmonist/is. Įžanga 
10c ypatai., (259-260)

Šiame susirinkime kaj-
Bus mu-

Spalio 28 d. darbininkiškų 
organizacijų komitetas suren
gė “tea party” su programa. I 
Svečių prisirinko vidutiniškai. ' 
Programos pildytojai buvo vie 
tiniai, greatneckiečiai.

Vakarui pirmininkavo drg. 
P. Beeis. Jis pakvietė jaunuo
lių grupę padąinuoti; jie surė
žė tris revoliucines dainas; 
pianu palydėjo J. Grub. Pas
kui padeklamavo Olga Lu-
kauskaitė, kuri jau yra čia ži- kietijos komunistai veikia, 

žymo. Bet dabar džekarų au- noma gera deklamatorė.
James Grub dainavo solo ir 

; jo balsas 
dai pardavė dažų darbininkų ' baritonas ir iš jo gali išeiti ge-į 
streiką, tąi Shweitzer ir Kel- ras dainininkas, 
ler parduos ir broad šilkų au
dėjų streiką, jog, girdi, fak- 
tinai Shweitzeris ir Kelleris 
yra atsakomingi už dažų dar
bininkų streiko sulaužymą, tai 
ir einame dirbti.

Džekarų darbininkai žino, 
ką kalba. Jei Shweitzeris ir

dėjai praeitą savaitę sugrįžo
į darbą ir sako, kad UTW va-j pats sau pianavo;

mines 
sukaktu- 
3:00 vai. 
Bus geri

Pirmyn Choro Vyrų K vartė-1 
tas padainavo dainelę, kuri pub- j 
likai patiko.

Toliau solo dainavo Geo. j 
Klimas; jam pianu skambino j 
J. Grub. Klimo balsas—ly- • 
riškas tenoras. Jis sakėsi, 
kad negalįs šį vakarą gerai

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Perik.tadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

WATERBURY, CONN.
Waterbury darbininkai 

16-tas revoliucijos Rusijoj 
ves. Lapkr. 5 d. nedėlioję, 
po pietų, 184 -Cherry St.
kalbėtojai, muzikalė programa: dai
nuos Vilijos Choras, dalyvaus Rusij 
Orkestrą. Visi darbininkai dalyvau
ki!, parodykime savo dalyvavimu- 
simpatiją ir pritarimą darbininkų 
tėvynei, naujai tvarkai, Sovietų Są
jungai ir tųpm pat kartu dalyvau
dami parodysime, kad mes nepri- 
tariam imperialistiniam kapitalisti
niam pasauliui ir jos bado sistemai.

MONTELLO, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 44 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję, lapkračio 
5, 1933, 10:00 vai. ryte Liet. Taut. 
Namę svetainėj, Montello.

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra daug svarbių rei
kalu apkalbėti. Valdyba.

(259-260)

Z. PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuoį)0įS susirinkimas 

įvyks november 6-ta d. 995 N. 5th 
St., 8 vai. vakare.

Šis susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių susirinkimų ką esame 
kada turėję. Iš LDSA Centro turė
sime balsavimo blankas delei pasi
sakymo už ar prieš vienybę LDSA 
org. su ALDLD organizacija. Taigi 
draugės visos stengkitės dalyvauti

HUDSON, MASS.
Balius ir šokiui. Rengia Lietuvių 

Laisves Pašalpinė Draugystė. Įvyks 
subatoje, 4 dieną lapkričio, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, 17 
School St., Hudson, Mass. Pra
džia 7-tą vai. vakare.
Gerbiami draugai ir draugės: Vieti
niai ir iš apielinkės! Jūs žinot gana 
gerai, kad LLPD visuomet stengiasi 
surengti savo matinius šokius kuo- 
geriausius. Bus visokių pamargini- 
mų ir laimėjimų. Grajis geriausia 
orkestrą kaip lietuviškus taip ir an
gliškus šokius. Kviečiam visus kaip 
senus taip ir jaunus atsilankybr 
kuoskaitlingiausiai. U ž t i k r i nam, 
kad būsite visi užganėdinti.

(259-260)

MAYNARD, MAJ5S.
Komunistų Partijos vietinis sky

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

Taigi kviečiame visus dalyvauti 
šiame parengime—kaip vietinius 
taip

parengime—kaip
ir iš apielinkės. Įžanga tik 25c.

Kviečia Rengėjai.
(258-260)

NEWARK, N. J.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

lietuvių kuopos susirinkimas 
petnyčios vakare, November 3 
vai. vakare, Lietuvių salėje 
New York Ave., Newarke.
nariai esate kviečiami dalyvaut’, nes 
turime labai svarbių dalykų aptiki
mui. Sekretorius.

(258-260)

įvyks
d,. 8 

180
Visi •

Drg. S. Sasnauskienės Maršrutas Mass. Valstijoj
Pranešimas ALDLD ir LDSA 

Kuopoms
Draugės ir draugai, Lietuvių 

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

Laikas įdienos) prakalboms 
paskirta sekamai:
Lapkr. 4, So. Boston, Mass. 
Lapkr. 5, Cambridge, Mass. 
Lapkr. 7, Brighton, Mass. 
Lapkr. 8, Lowell, Mass. 
Lapkr. 10, Lawrence, Mass. 
Lapkr. 11, Haverhill, Mass. 
Lapkr. 13, Nashua, Mass. 
Lapkr. 14, Fitchburg, Mass. 
Lapkr. 16, Gardner, Mass.
Lapkr. 17, Hudson, Mass.
Lapkr. 19, Worcester, Mass.

Visi draugai ir draugės im-

kites šio darbo labai greitai, 
nes jau laiko mažai liko. 
“Laisvės” spaustuvėj priduota 
daryti lapeliai visom kuopom. 
Tad tik praneškite, kuriuo lai
ku jūs manote rengti prakal
bas ir svetainių vietas. Taip 
pat praneškite, jei turit kokius 
programus ir kiek reikalinga 
skelbimų.

Minėtų vietų draugės ir drau
gai pasistengkite pagelbėti d. 
Sasnauskienei dienomis ir liue
sais nuo l 
vaikščioti* po stubas.

Draugė Sasnauskienė dar 
pirinu kartu kalbės šioje apie- 

I linkėję. Jos prakalbos yra la
bai svarbios. Tad reikia veik
ti greitai ir gerai. Jei kuri 
kuopa negalėtų surengti pra
kalbas minėtose dienose, tai 
ūmai praneškite sekamu adre
su :

prakalbų vakarais pa-
< nn stnbns,

Sasnauskienė

M. K. Sukackienė,
18 Hillside St., 

Worcester, Mass.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

SO. BOSTON, MASS.
Linksmas margumynų vakaras,

c

Laisniuolas Graborius

A

Copnlcnt, 1W3, The America Tobacco Company.

BMi

it’s toasted
DEL GERKLES APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

PILNAS PRIKIMSTA CiGARĖTA
c

o 
<I>

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

Parinktas tabakas 
ir be liuosų galų— 

verčia Luckies degti 
vienodai

Ši panele yra viena iš mažo 
būrio prižiūrėtojų. Jos darbu 
yra peržiūrėti Lucky Strike — 
būti tikra, jog jis atatinka lygiai 
tam maštabui, kurį mes paėista- 
tomc. Kiekvienas Lucky Strike, 
kurį ji perleidžia, yra pilųo 
svorio, pilnai prikimštas, apva
lus ir kietas — Kuosas nuo Kuo
sų galų. Ir joks Lucky, kurį ji 
peržiūri, neišeina be to 
Štai jkbdėl kiekvienas Lucky 
traukiasi taip lengvai — dega 
taip vienodai.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akį Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

< »>

o

Ofiso

< >

< >
< > Dr. Anthony Stenger

Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 1 331-335 Division Avė., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

VISUOMET puikiausis tabakas k 

VISUOMET puikiausis apdirbimas 

VISUOMET duchiespatenkina/

Pennsylvania ir New 
i Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
minusias ir už prieinamą 

-kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

Philadelphia, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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žiaus, buvo areštuotas kaip'fiį? 
■valkata. Magistratas Haubert' 
pasiuntė jį pusei meti) į senų 
pavadėlių prieglaudą.

Šeštas Puslapis Penktad., Lapkričio 3, 193^g ^

I KAS YRA ANNA KLYMKOWSKA KURI
DAINUOS “LAISVES” KONCERTE?

Dalyvaukime Rusijos ; “Vienybės” Durys Apli- 
Revoliucijos 16-kos pintos Išpardavimų už 
Metę Paminėjimuose Skolas Skelbimais

Einant Grand Stryku, pa'tė- 
pukaktuvių minėjimuose New mijau.^kad “Vienybės” rašti- 
Yorke ir Brooklyne, lapkričio nes durys aplipintos kokiais 
5 d., sekmadienio vakare, de-1 tai skelbimais. Priėjęs ar- 
,sėtkai tūkstančių darbininkų j čiau, pamačiau, kad vienas tų 
reikalaus, kad Amerikos vy-; skelbimų yra bankroto užreiš- 
riausybė tuojaus pripažintų kimas; jame sakoma, kad įs, 
Sovietų valdžią. taigos savininkai
. Vienas tų paminėjimų įvyks Į U. S. teismabutin lapkričio 10 
Arcadia svetainėje, Halsey 
St., ir Broadway, Brooklyne;
kitas — Bronx Colisetlm sve
tainėje, E. 177th St., New 
Yorke.

Sovietų Sąjungos 16 metų

turės stot

Skaitytojams jau plačiai ži
noma apie’ K. Menkeliuniutę, 
Shenandorio Mainic-rių Kvar
tetą, Aido Choro Vyrų Okte- 

į ir kitas mūsų meniškas pa
jėgas, kurios dalyvaus “Lais
vės” koncerto programoje, 
lapkričio (November) 12 d., 
Labor Lyceum svetainėje, 949 

i Willoughby Ave., Brdoklyne. 
Bet kol kas mažai tebuvo mū- 
sų draugams ir rėmėjams pra
nešta apie vieną iš svarbiau
sių dainininkių, Anna Klym
kowska, kuri yra gerai tarp 
amerikonų ir rusų žinoma, 
kaipo operinė ir koncertinė 
dainininkė.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

LORIMER RESTAURANT
i LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Jinai 
baisa, 

namie;

PARSIDUODA trijų familijų namas. 
Pusė bloko nuo Block Park, labai 
geroje vietoje. Yra visi įrenginiai. 
Kaina prieinama. Kreipkitės pas E. 
Brandenburger, 87-A Gurnsey St., 
Brooklyn, N. Y.

(260-262)

d>

<!>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

z Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

d. Kitas skelbi-T1 a s—tūlo
Syd. E. Wilse “džiodžmentas” 
ant skolos .$62.10: 
piera prilipinta-—D. 
“džiodžmentas” ant 

' $320.85. Taipgi čia 
iRudniko vardas.
' vę vienybječiai dabar per teis- 
! mą reikalauja atmokėt jiem 
j nedideles skolas. Ot, tai tau 
' ir pasišventimas “tautos la
bui.” Klinga savo “džiodž- 

■ mente” skelbia pardavimui 
mašinas, įrankius. rakandus 

! ir net knygas, kokios ten ran
dasi. Ant durt) uždėta spy
na, reiškia, niekas negali da
bar įeit į raštinę. Bet užpa
kalinėj namo dalyj darbinin
kai dirba spaustuvėj,—rengia 
trečią “V.” numerį išleidimui.

Sakoma, kad dabar “Vieny- 
Draugės ir draugai, kurie! bė” išeina “štymu” didžiųjų 

esate išrinkti j LDS III Aps-1 josios šulų: Strimaičio, Strum- 
kričio valdybą sekantiems • skio ir Garšvos.
metams, dalyvaukite sekantį 
nedėldienį, 5 d. lapkričio 
(November) valdybos posėdy
je, “Laisvės” svetainėj, Brook- 
lyne, 11 vai. dieną.

Sekr. P. Baranauskas.

į tuos iškilmingus ir svar 
bius mitingus lietuviai darbi 
ninkai galėtų ir turėtų šuva-j- 
žinoti šimtais ir tūkstančiais, j

Kalbėtoju tarpe bus komu-i 
nistų kandidatai j valdvietes' 
šiuose rinkimuose: Robert 
Minor, Williana J. Burroughs,' 
Ben Gold ir I Amter, taip pat 
ir Komunistų Partijos Centro! 
Komiteto sekretorius Earl! 
Browder. Prie to muzika ir 
dainų programa.

LDS III APSKRIČIO VALDY
BOS NARIAMS

trečia po- 
K (ingos 

skolos 
yra ‘ ir 

Reiškia, bu-

ANNA. KLYMKOWSKA, ku
ri dainuos “Laisvės’’ koncertą

i
lis metus studijavus pas An
tonio Ponsello, brolį Rožės 
Ponselle, kuri yra svarbiausia 
dainininkė-primado'nna Met
ropolitan Operoj New Yorke. 
Klymkowska yra plačiai kon
certavus per visą šalį, 
turi skambų soprano 
tačiaus, kuomet būna
tai dainuoja su NeSv Haveno 
Ukrainą Chorų, kaipo vado
vaujamoji solistė.

“Laisvės” direktoriatas ir 
jo padėjėjai daro geriausia 
kas tik gąlima, idant šio kon
certo programa tarnautų'jums 
kaipo puikiausias pasilinks
minimas. Bet nors programa 
savo puikumu sumuštų visus 
rekordus,' tas dar neužtikrin-| 
tij koncerto pasisekimą iš ki-1 

i tų atžvilgių. Reikia gana' 
skaitlingos publikos, idant pa
rengimas būtų tikrai pavykęs. 
Todėl “Laisvės” administraci
ja prašo visus draugus ir pri- 

I tarėjus užsisakyti tikietus iš- 
! anksto, ne juokais imti juos 
platinti ’šioj apielinkėj ir ki
tose kolonijose, ir visur gyvu 
žodžiu garsinti ’šį nepaprastą 
koncertą.

Tikiėtų kaina palyginamai i 
žema—tiktai 50 iki 75 centų. 
Užtat laisviečiai tikisi, kad 
jūs, draugai, padėsite sutrauk
ti juo daugiau darbininkiškos 
publikos į metinį mūsų kon-

Anna Klymkowska yra ke- certą.

PARSIDUODA vieno tono ir pu^ės 
trokas geras del išvežiojimo įvairių , 
daiktų, pedlerystės ir kitokiems tiks- ■ 
Jams. Norime greitai parduoti. Kai
na prieinama. Arba1 jeigu atsirastų' 
leisniuotas partnerys, tai gali eiti j 
partnerius. Kreipkitės ]?as: Antho
ny Mitchell, 65 N. iOth St., Brook
lyn, N.; Y,

(260-262)
PARSIDUODA kriaucįiąųs “Clean

ing” n* z“Dyeing” ’biznis. Į savai
tę galima padaryti $90.00 įplaukų. 
Trys romai Yra Hoffman prosinimo . 
mašinos. Parsirandavoja už $27.00 
į menesį laiko, jeigu kas išores iš- 
randavoti. Pardavimo kaina biznio 
su mašinomis tik $350.00. Galimai 
pasidaryti geras gyvenimas. Kreip-| 
kites 6348 Forest Ave. (Ridgewood 
sekcijoje), Brooklyn, N. Y. Arba te
lefonu šaukite: Cleveland 3-3409.

(258-261)

Let Uncle SamMake
Your Deposits _ 

'U/riJa faw (Ibamk Iry TlTalL JhaJrdjtt

BUSHWICK
SAVINGS BANKETS
GRAND ST.at GRAHAM AVE., BROOKLYN 

I

Matykite Pasaulio Taupumo Dienos 
Parodymą čia

d>

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
- * klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST.. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $6)00~ 11A I egzamihavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-9467

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVANuo Pečiu Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pelleriu skaudamų vietą — kur pats 
skausmas yra. I’ain-Expftlleris greitai 
persisunks j pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellcrio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

Graborius (Undertaker)

nu-'

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYN LABOR LYCEUMLietuviy Radio Programa

Lietuvis Advokatas '

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y. *

Telephone Stagg 2-7057
O

SVARBIOS PRAKALBOS CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS,
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu^ 
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vaI. ii

V i r

BROOKLYN.. — Nusigyve
nęs daktaras Otto Golde, be
namis bedarbis, t78; metų' am-t

> DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaišyhnai's, Keturio'ą ‘ bo
bų alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby A.ve.

Tel., Stagg 3847

kad McKee

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA

' STEPHEN BEEDES, JR. <

E s

Ė
Ė

Valdininkas Vogė 
Miestelio Pinigus 

Į______
Long Beach, Nassau,

teistas keturiems metams ka- 
lėjiman vyriausias miestelio 
raštininkas, kuris pasilaikė 
sau $1,515, priklausančius 
miestelio iždui.

■H

Su jais gi 
Mikalauskas. Pasak jų, “mes 
skolinome pinigus mašinų nu
pirkimui, ir todėl leidžiame 
jomis darbininkams dirbti.”

P-s Ginkus, taipgi stambus 
šėrininkas, nepatenkintas, kad 
taip sauvališkai daroma.

Bedarbis.

Nusigyvenęs Senas Dakta
ras Suimtas kaip Valkata

SUDREBINANTIS! NUSTEBINANTIS)
Štai yra kitas galingas apskutadfrhHJ, 

draugijos mandagumo akyvaizdoje nu
kryžiavimo žmoniškumo!

7 JEAN COCTEAU’O

h BLOOD °.' POET -
(Potto Kraujas) 

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

FIFTH AVENUE PLAYHOUSE*
66 5th Ave., tarpe 12th ir 13th Sts. 
KAINOS: 25e iki 1 vai.: 40c iki 6 vai. 
55c Vakarais, Subatoms ir Šventadieniais 

Rodoma be perstojo nuo pietų iki 
11:30 vai. naktj

Jono Valaičio vedama lie
tuvių radio programa iš sto
ties WWRL yra perduodama 
du kartu per savaitę, trečia- 

i dienį ir šeštadienį vakarais; 
i prasideda 9:45 vai.

Blaivybės Apaštalas 
Šmugeliavo Degtinę

BROOKLYN;.— Federalis 
prisiekusių jų teismas įkaitino! 
E. E. Merrill’ąį antrininką' 
blaivybės vykdymo adminis-j 
tpatorių, kuris pats laiveliais 
gabeno butlegeriams degtinę, 
Įkaitinti ir1 7 jo inspektoriai.

Saliūnininkas Užmušė ir 
Paslėpė Gėriką

KRAUJO (SPECIALISTAS 
Gydau ūmiau ir chroniik&B vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus k-sujo ir šlapumo 

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

New York, N. Y.
Valandoi Priėmimo: 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienf 
Telefonas Lackawanna 4-2188

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlaža*-- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

Ar Roosevelto NRA Prašalins Amerikoj Krizj?
Ką Reikš Amerikos Pripažinimas SSSR?

RENGIA ALDLD 24 KUOPA
ĮVYKS PENKTADIENĮ

3 d.Lapkričio-Nov.,1933
ALEKSIEJAUS SVETAINĖJE

33 Hudson Avenue, C. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. Vakare

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

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

Ka darbininkai turi daryti, kad tą skurdą praša
linti?

Šiame susirinkime bus apie tai plačiau paaiškina
ma. Kalbėtojai bus drg. D. M. šolbmskas, Aldona 
Kairyte kalbės angliškai ir Janet Grigaliūniūtė dek
lamuos. Visi šios apielinkės darbininkai bei darbinin
kės atsilankykite?

ĮŽANGA DYKAI.
Nuoširdžiaį užkviečia visus atsilankyti Rengėjai.

BROOKLYN. — Laikomas 
teismui kaip žmogžudis, Th. 
Cox, savininkas saliūno po 
num. 610 Manhattan Avė. Jis 

- bolių mušimo buože užmušė 
! kostumerį John Cowley, susi- 
! ginčijęs su juom. Paskui la
voną paslėpė “šantėje.”

I O’Brien Nekirsiu Alęų
New Yorko majoras O’Bri

en skelbia, kad jis nekirs 
miesto darbininkams ir tar
nautojams algų,-jeigu bus iš
rinktas; o augštieji valdinin
kai, . esą, gali patys nusikirsti 
sau algas, jeigu nori. Bet jau 
ne kartą buvo mušamos dar
bininkams ir tarnautojams al
gos; taip bus ir ateityj; 
dieji valdininkai galės 
pasimažint algas tiktąi, 
jų loska.

Sulig miesto valdybos
garimo, tai 1934 metams rei- 
I kėsią surinkti iš gyventojų 
$6?0,562,176 ir dar 54 centus 
“bėgamiems” reikalams.

McKee “Geras” Policijai
NEW YORK. — Buvęs . 

licijos konAsionierius, dabarti
nis alaus kontrolierius, Mul
rooney agituoja balsuot rin
kimuose . už McKee- į miesto 
majorus to

;“bus geras policijai’’ ir, žino
ma,! brudąs dąrbfriinkam. Į

NOTARY 
PUBLIC

DR. HERMAN MENDL0W1TZ

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko Populiariais 

Lloyd Ekspresįpiais Garlaiviais
GREIČIAUSIA

KELIONĖ Į
SENĄJĄ. TĖVYNĘ

BREMEN
’ > -į GRUODŽIO 7 D.

SPECIALIAI
TRAUKINIAI

stovi nti šalimais ▲
garlaivio Bremer- I | j^Į Ę
havene už t i krina įt ■ Ei'l RT
labai patogią ke, "P >
lįonę j LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

• Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba:

NORTH GERMAN LLOYD
r 57 BROADWAY, NEW YORK'
LnTi^.nOiitnmHfiiTfFni.niiiTihifi<hnrtifinumnifti^inrini»iTm7rdii
______ '__________________________________ I_______________________

100 CIGARETŲ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c | 1 SVARAS TABAKO $1.00

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

VIETINIŲ TABAKŲ .
Jūs galite turėt 700 puikių ęigaretų, sulig savo skortio Už $1.78. 

Prisiųskit'e mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke. s

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00/ ; 1
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingi kainų išpildome greitai 

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY, 
,172. Avenue, B, New York City. Tel. Alg. 4-1836

(taijpe 110 ir 11 Sts.) ‘

ZIB 
HO Fast 16 ST. N. Y 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW BALLAS 
(BIEL6 U SKAS) 
GRABORIUS 

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

MŪSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA, 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN’t AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 

..PARVEŽTI, TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 

. MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 

' KUOGERIAUSIAI PATĄRNAUSIM.
MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 

‘ TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

2b2 Berry St, Brooklyn, N. Y
• * arti Grand Street

, Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

s nuo S
iki i kas die n, f se red o m s ir subatoms 
iki 7:10 vai vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Urd SL

f *.




