
ĮVAIRIOS žinios
Maskva. — Sovietų Są

jungoje organizuoto jauni
mo yra apie 12,000,000. Jau
nų komunistų nuo 16 iki 24 
metų yra 4,547,186. Jau
nųjų Pionierių nuo 9 iki 16 
metų tyra daugiau kaip 
5.000,000. Paskiaus jau
niausių—rtuo 3 iki 9 m. yra 
apie 2,000,000.

Pinna* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien/ Apart

Sekmadienių

No. 266

This Issue is

Composed of

Two Sections

SECTION I. Telephone Stagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Lapkričio (Nov.) 10, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIII, Dienraščio XV

VokietijosBerlynas.
fašistinė valdžia pripažįs
ta, kad Sovietų Sąjunga iš
moka savo skolas.

KUBA IR VĖL PILIEČIU KARO 
SUKILIMŲ IR KOVU IŠVAKARĖSE

* ’

*

Washington, D. C. — Per 
dešimtį metų Jungtinių Val
stijų žmonės išleido pirki
mui svaiginančių gėrimų, 
kurie įvairiais būdais buvo I

Komunistą Partija Kelia Darbininkų Reikalavimus. Suki
lėliai Reikalauja Senos Valdžios. ABC Veikia del Ame
rikos Imperialistų

HAVANA. — Kuboj su
kilimas vėl prasidėjo. Daug 

pardavinėjami laike “sauso- ka/eivių sukilo prieš dabar- 
jo” įstatymo, $36,000,000,-Į tinę Martin-Batista valdžia. 
Qpo.

Londonas. — Anglija vėl 
darys naujus bandymus iš
imti auksą ir sidabrą iš lai
vo Lutine, kuris yra nu
skendęs. • Laivas yra

Sukilimą ruošė ABC slapta 
organizacija. Manoma, kad 
šita organizacija veikia del 
Jungtinių Valstijii imperia
lizmo.

Komunistų Partija kelia
nus-: obalsius del darbininkų, ir 

kendęs 1799 metais. Jame valstiečių valdžios. Komu- 
aukso yra $5,000,000 vertės, nistai veda kovą prieš da- 

.-------- i bartinę valdžią ir ABC or-
Jeruzolimas. — Šaukiama ganizaciją, kuri atstovauja 

konferencija, kad sutaikyti žemės savininkų reikalus, 
arabų sukilėlius. Į konfe- į darbininkų reikalavimus
renciją kviečiama arabų at
stovybė.

atsako vis daugiau darbi
ninkų ir kareivių. Karei-

AnglijosLondonas.
darbininkai reikalauja, kad 
parlamentas perleistų įsta
tymą, kuriuo būtų galima 
padengti bedarbių reikala
vimai. Pasiūlytas bedarbių 
apdraudos įstatymas liestų 
16,000,000 bedarbių.-' '

Daug Kainavo Šalies 
“Sausinimas”

Apskaitoma, kad Jungti
nių Valstijų, “sausasis” įsta
tymas, /kuris draudė parda
vinėti Svaiginančius gėri
mus, kainavo valdžiai net 
po $1,000,000,000 į metus. 
Prie to dar valdžia negavo 
$861,000,000 taksų.

Todėl dabar jau skubina
ma atšaukti tas įstatymas.

Studentija Biednėja 
Amerikoje ■

I

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos studentų, kurie 
mokinasi įvairiose mokyklo
se, depozitai bankuose šiais 
metais daug mažesni, negu 
pereitais ir pirrriesniais me
tais. O pinigų traukimas iš 
bankų pasidate didesnis net 
ant $600,000.! Tai reiškia, 
kad Amerikos studentija 
darosi biednesnė.

Mokykhj linkytojy
Skaičius Sumažėjo

Darbininkai Protestuoja LITVINOVAS IR ROOSEVELTAS LAIKE 
r nes r ordą

PASITARIMO KONFERENCIJĄNEWARK, N. J. — čia 
darbininkai Fordo dirbtu-; . • . .. _ . . o • «
vėje yra verčiami dirbti Baltagvardietis Bandė Daryti Pasikėsinimą ant .Sovietų Są- 
viršiaikius, kuomet Detroite jungos Atstovo Litvinovo, bet Buvo Sugautas. Valdžia 
paleista 9,000 darbininkų. J a Litvi 

d h vhi m n Irn i Iz-zxlnn vTodėl darbininkai kelią pro
testus prieš Fordo dirbtu
vių ■ apsunkinimus.

KOVOS PRIEŠ 
DUPLIKACIJAS

WASHINGTON, D. C. - 
Sovietų Sąjungos ir Jungti
nių Valstijų atstovų paeita- 

j rimas jau eina prie svarbių- 
i jų klausimų. Litvinovas i) 
Rooseveltas turėjo privatini 
pasikalbę jimą svarbiais 
klausimais ir paskiaus išlei-

'r daugelis valdininkų. Apie 
Šeštadienį jau, manoma, bus 
galima, padaryti išvados iš 
šios konferencijos.
Pasikėsinimas ant Litvinovo

Gyvasties
Tūlas baltagvardietis, ku

ris vadinasi Paul Bantz, o 
oirmiaus vadinos Dimitri, 
Doutz, likosi areštuotas na
muose. Sakoma, kad jis . 
bandė daryti pasikėsinimą 
nušauti Litvinovą. Šis 
Bantz yra buvęs Rusijos 
imperijos gvardijos leite
nantu.

MASKVA. Sovietų Są- pareiškimą, kad tas pasi- 
junga pradeda kovą prieš kalbėjimas buvo ląbai drau- 
nelabai tinkamą darbų pa- gį§kas ir vedąs prie taikos, 
dalinimą. Kuomet dabar rpaįp jaįkyta pasikal- 
Sovietų.Sąjungoje negalima bėjimas apie valandą laiko 
gauti užtektinai lavintų su valstybės sekretorium 
darbininkų ir technikų, tai Paskiaus prezidentas 
dažnai pasitaiko, kad vienas Rooseveltas davė pietus, ku- 
lavintas darbininkas užima rjUOse dalyvavo Litvinovas

viai ir jūreiviai draugauja 
su darbininkais. Kaip kur 
jie gelbsti streikieriams iš
vaikyti streiklaužius.

ABC organizacija veikia, 
kad sugrąžinus nuverstą 
Cespedes valdžią. Mat, šita 
valdžia daugiau ir geriau 
atstovautų Amerikos impe
rialistų reikalus. Lankymas Amerikos mo-

Dabar Kuboje vėl " pa-1 kykh* Per P?re^. rufs^° 
skelbta karo stovis. Suki- mėnesy parodo labai dideli 
lėliai turėjo šautuvus ir nau-1 sumažėjimą. Palyginimai 
dojo orlaivius. Daugumoje su 1932 ir 1931
jie likosi oficialės valdžios me^ais parodo, kad dabar 

lanko mokyklas kaip kurio
se srityse tik 61 nuoš. mo
kinių. Pradines mokyklas 
dar lanko 90 riuoš. Gi per
eitais metais lanke dar 95 
nuoš.

Tas sumažėjimas dau
giausia atsiliepia nuo dar
bininkų; nublednėjimo, be
darbės, neturto.

nugalėti, tačiaus dar laiko 
3 fortus. Darbininkai juos 
visus turi šluoti laukan.

JUNGTINIU VALSTIJŲ EKSPORTAI MAŽINĄS!
WASHINGTON, D. C.— 

Jungtinių Valstijų ekspor
tai mažinasi. Valdžios pa
skirta komisija, kuri tyrinė
jo šios šalies prekybą, pa
skelbė, kad su NRA planu 
ta prekyba dar labiau suma
žėjo.
, Pereitais metais eksporto 
perviršis buvo per rugsėjo 
mėnesį $33,000,000. Gi šiais

nesiūs perviršis siekė $171,- 
000,000, o šiais metais tik 
$67,000,000.

Šios skaitlinės pasako, 
kad Jungtinių Walstijų;pre- 
kyb’tr ‘ nekyla.' ’5 •- Eksportai 
mažėja, tai reiškia, kad ir 
darbai turi mažėti. Šalis, 

. , Z* » • ž P r \

tokia, kaip Amerika, tik 
tuoųĮet gali gerai veikti, 
kdomet jos eksportas kyla

po kelis darbus. Tokiu bū
du jisai savo laiką padalina 
į kelias dalis ir j 
karnai tuos darbus atlikti.

Todėl dabar valdžia pa
skelbė, kad bus vedama ko
va prieš tokį darbų padali
nimą. Kiekvienas darbinin
kas turės imti tik tiek dar
bo, kiek jisai galės atlikti.

Taip pat laikyta pasikal-

negali tin-. Amerikos Diplomatai Tikisi Daug Laimėti
Iš Soviety-Amerikos Padarytos Sutarties

------------- t——

Fašistai ^Veikia ^Vengri jo j '
: VO-

metais tas perviršis siekiai11’ dldeJa> nes Jos pramones 
tik $13,000,000. Tačiaus i žydėjimas remiasi ant pro-

i .■•». - . I rhiL-hi anf rinlrncskaitlines to paties mene
sio importų ir eksportų šiek 
tiek padidėjo. ••

Importai į Jungtines Val
stijas per tą patį laiką paki
lo nuo $98,000,000 iki $147,- 
000,000. '

dūktų išvežimo, ant rinkos.

r BUDAPEŠTAS? ' - 
kietijos fašistai jieško dau
giau sau kruvinų draugų. 
Dabar jie veikia Vengrijoj, 
kad surinkti 300,000 parašų, 
kurie pasisakys, kad jie yra 
Vokietijos draugai. Tą dar
bą dirba Vokietijos buvęs 
princas Hohenlohe.

Sov. Są junga Taip Pat Turi Reikalavimus
WASHINGTON, D. C.— i kurios veržėsi į darbininkų

Tai reiškia, paki- Am.erikos lotos kapitalis-1 šalį iš visų kraštų, apskait- 
lo gana geras nuoš. Ta- tl.n®s valdzlos priskaito So-| iiuojama apie 60,000,000,000 
čiaus • išvežimas pakilo tik v‘e^ Sąjungai daug karo, dol. vertgs. - : :
nuo $132,000,000 iki $160,- sk°/!’. k^r!'las Pada1'® caro! vietai turėtų daugiau gauti 

7 7 ^7 rmlrlmn ' /ii t -v* U/\t?i1 ■ . . . -
000,000.

Tai reiškia, kad įvežimai

GAUS PAŠELPOS PO 
NAUJŲ METŲ

NEWARK, N. J. — šel
pimo įstaigos tik po naujų
metų galės sušelpti bena- pakilo daugiau, negu išve- 
mius vaikus, moteris ir vy- žimai. Skaitlinės už devy
nis skaičiuje apie 3,000. Oį'nis mėnesius rodo taip pat 
iki naujų metų, tai gali be-' prekybos balanso mažėjimą, 
darbiai ir pabadauti. •1 Pereitais, metais per 9 mė-

Laiškas Į Komunistų Partijos; Narius
• - ,1. I II. ■' ■■

x r

Suprasdami reikalą; kaip yra labai svafbu palaikyti ir 
plėsti komunistinis dienraštis, Daily Workeris, mes pasi
žadėjome sukelti $20,000 2 distrikte. x .

Tai reiškia, kad mes1 suprantame savo pareigas, kaip 
labai svarbu .budaVoti darbininkų spauda, gauti prenume
ratų ir aukų mūsų dienraščiui.- Ranka rankon su šia 
dienraščio kampanija eina masinis darbas, plėtimas pro
pagandos; mūsų kovos ir įsišaknėjimas Daily Workerio 
darbininkuose. 

* . f .

Tačiaus mes turime prisipažinti prie gėdos, kad dar 
kol kas neįpusėjome savo kvotą. Tai neatliko Partijos 
nariai, nef masinės organizacijos nepradėjo tikrą veiki
mą del sukėlimo minėtos sumos. * ' ' . \
.Šiame distrikte sukelta dar tik arti 700 dol. Taip ra

šo distrikto organizatorius, Charles Krumbein, atsišauki
me į mūsų organizacijas pasispirti su šiuo darbu. Jei 
tik mūsų draugai padirbėtų, jei subruktų organizacijos, 
tai būtų galima sukelti daug daugiau Daily Workerio 
palaikymui. Leiskimės visi darban.

valdžia. Tačiaus ir Sovietų 
Sąjunga turi reikalavimus 

1 prieš Jungtines Valstijas ir 
kitas Europos valstybes, 
kuomet^ jos darė puolimus 
prieš Sovietų Sąjungą pilie
čių karo laiku ir padarė dar- 
binįnįų šaliai didelius nuo
stolius. i , ,

. u' ' ' '■ - "
Anglija, Francija, Japoni

ja, Italija ir Jungtinės Vals
tijos siuntė 'savo -armijas 
prieš Sovietų Sąjungą,1 nors 
ir nebuvo paskelbę, karo sto
vį. Kuomet Sovietų Sąjun
gą pradėjo pulti taip vadi
nami kontr-revoliuciniai ge
nerolai, kaip Aleksiejevas, 
Kornilovas, Semenovas, Kol- . v- «• 
čakas ir kiti, tai šios šalysi Afganistano Karalius 
jiems padėjo: davė armijas/ Nužudytas 
siuntė pinigus ir kitus rei-  
kalingus laikius. 4 '

Mokytojai Negauna 
Algy

WASHINGTON, D. C. — 
Čia pasirodė, kad mokyklų 
mokytojai daugelyje atsiti- 
kiinų negauna mokesties už 
savo darbą. Daugelyje atsi
tikimų jie negauna nei tiek, 
kaip kad nelavinti darbinin
kai.

Surasta viena negrS mo
kykla, kurios mokytojai ne- .
gavo algų mokėti nuo 1931 WILKES-BARRE, Pa. — 
metų. Pasirodo, kad ir N- Mūsų korespondentas pra- 
RA negelbsti.

WASHINGTON, D. C. — šalių padaryta taika, jei ji 
Amerikos diplomatai mano, įvyks, galės nulemti pasau- 
kad Sovietų Sąjungos-Ame- ljo taiką ne tik Tomnuose 
rikos taika, kuri dabartiniu ;. 
laiku diskusuojama 'tarpe 
Roose velto įr Litvinovo, pa
darys daug naudos abiejų Jungtinės Valstijos ir Pietų 
šalių pramonei. ., Manoma, i Amerika sudaro pusę viso 
kad bilionai dolerių biznio ’ pasaulio. Sovietai ir Jung- 
galės pradėti veikti, ši-Su-j tinęs Valstijos yra didžiau- 
tartis labai daug padės ir sios valstybės, kurios nusve- 
pasaulinei taikai. : iria minėtų šalių• politiką ir

Amerikos vaidininkai ir pramonę. Todėl pasekmės* 
kai kurie pramonininkai Litvinovo misijos Amerikoj 
mano, kad tarpe šių dviejų yra labai svarbios reikšmės.

Rytuose, bet ir Europoj.
Sovietų Sąjunga, Chinjja,

Mainieriai Darbininkai Reikalauja Kovos

neša apie mainierių streiką, 
kuris dar tik prasidėjo 

Sioux City. — Farmeriai j Pennsylvania valstijoj. Dar- 
jau sudegino 3 gelžkęlių til- | ‘

iš imperialistų, negu tie iš 
Sovietų.

tus. Tokiu būdu farmeriai 
kovoja prieš Streiklaužius.

Anglija Negali Išmokėti Amerikai Skolas
LONDONAS. — Anglijos 

valdžia parake, kad jinai ne
gali!' mokėti karo * : skolas 
Amerikai. Šiuo tarpu An
glija turi išmokėti Jungti
nių Valstijų kapitalistams 
$117,000,000. . , :■

Kiek laiko atgal Anglijos 
valdžia prašėsi' Roosevelto 
valdžios, kąd ją paliuosuotų

šiuo sykiu nuo karo skolų 
mokėjimo. Tačiaus Ropse- 
vėltas pasakė, kad Anglija 
turi.mokėti; <1 j ;l > i

• Todėl dal?ar Anglija sako
si, kad i jinai jau negali 
mokėti skolas, mes jos i fi
nansai yra! visai blogoje pa
dėtyje. i Iš visų • valstybių, 
tik Sovietų- Sąjunga mo
ka savo skolas.

Borah Palaiko Fordą ■

Sehato-

- Karalius, v. . . . llx. , LONDONAS. — L—L„_ 
k-08. lmPS8^ Nadir Shah tapo nužudytas

ries valstybės dar reikalauja 
iš Sovietų Sąjungos apie 13,- Dabar jo vietą užiiya jo su
000,000,000 dolerių Caristi- nus 19 metų avižiaus. Ke 
nių skolų. Kuomet Sovietų no ir kaip 
Sąjungai padaryta1 žala visų nužudytas, 
imperialistinių v a 1 s, t y bių, I nešta.

karalius likosi 
dar nėra pra-

CADWELL.
rius Borah pasireiškė, kad 
jisai palaiko Fordo pusę, 
^kuomet jisai nesirąšo po 
N RA. Senatorius sakė, kad 
generolas Johnsonąs padarė 
didelę klaidą taip puldamas 
tuos, skurįe nesirąšo kodek
są.-’ Ir’-?-’;..: •?■••••’ 
* . * » 4 ' ’

pat darbininkai 
vedimui išrinko

----
ninkai streikuoja ir daly
vauja pildeto eilėse.

Taip 
streiko
streiko komitetą. Tad tas 
komitetas veda streiką. Va
dai negali mainierių streiką

bininkai streike dalyvauja 
su pasiryžimu kovoti. Ta
čiaus vadai ir šiame streike parduoti taip, kaip jiems 
pradėjo veikti su bosais.

Rinaldo CappallinLir Ma
loney . darbininkus prašė, 
kad jie neitų. streikan. Ta
čiaus darbininkai nutd^rč ei
ti streikan. Dabar darbi-

patinka. Šis mainierių 
streikas yra generalis strei
kas. Jame dalyvauja apie 
70,000 mainierių, kurie rei
kalauja didesnių algų ir pri
pažinimo unijos.

Vėl Skelbia Darfe Prieš Kirčihmisl

1 CHICAGO, Ill. — Galva 
komisijos išvengimui krimi- 

Jungtimų Valstijų prezi- ■ nalių įvykių ' skelbia, kad 
dentas Rooseveltas vėl pa- karčiamos nereikėtų grąžin- 
skelbė naują planą bedarbės 
naikinimui. Dabar skiriama 
valdžios darbams $600,000,- 
000. Už tuos pinigus val
džia duos darbų del 4,000,-i 
000 bedarbių darbininkų.: 
Darbininkai gaus po $50.06 
į mėnefeį. Bet visos pašel- 
pos bus panaikintos. Tai 
pasikėsinimas priversti dar
bininkus dirbti, valdžiai vel
tui

WASHINGTON, D. C

ti atgal. Karčiamose esą 
daugiausia įvyksta krįmina- , 
lybių. • ‘ ’

DELEGACIJA VAŽIUO 
JAI KUBĄ ,

i ' j

New Yorkas.—Darbinin
kų organizacijų delegacija 
važiuoja į Kubą. Tenais v 
jie laikys inasinius mitingus 
prieš imperialistinį karą.

' • • i/ ' ’■ <• , • • ( ' • t 5 '» ' .; . 1 •

.. /L;. ■- ■■■■ i ‘i’’'-'
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Nepaprastas Būdas Mokes
nių Išvengimui •

•. Kai kuriose Italijos vieto
se yra įvesti mokesniai val
džiai (taksai) už rakandus, 
už stalus, krėslus, lovas, šė
pas, komodes, veidrodžius, 
paveikslus ir abelnaį už vis
ką, kas vartojama namuose. 
Tačiaus tos rūšies' mokes- 
niai nepaliečia tų . daiktų, 
kurie sudaro nepajudinamą 
namų ddlį, pavyzdinį pečius, 
sienose įtaisyti papiųdšalai,! 
ir panašiai. ’ j

To ; pasekmėje, Brindisi 
mieste nesenai įvyko seka-; 
mas • kur j ožiškas atsitiki- i 
mas. 1 * ;

Atėjo mokesnių rinkikai Į 
į vieno darbininko-—iš ama- Į 
to mūrininko—Pietro Bat- 
tisti namus, idant surašyti 
visus jo “fornišius” ir iš
rinkti už juos mokesnį. Ta
čiaus pasirodė, jog tai pa
daryti negalima, nes minėto 
mūrininko namuose jokių 
judinamų- rakandų nerado. 
Yra rakandai: stalai, kėdės,, 
lovos, ir t. p., bet... jįe da- 

Tiesa, šiemet New Yorko miestavi rinkimai buvo labai į lys namų. Battistis visus 
“įtempti.” Daugelis pažangių žmonių buvo suklaidinta. ■sav0 rakandus sumūrijęs iš 
Norėdami užduoti smūgį plėšikiškai Tammany Hall ma-! plytų bei akmenų ir nepa- 
šinai, jie balsavo už LaGuardia į majorą. Prie “norma-1 judinamai juos primūrijęs 
lės” padėtjes, jie būtų balsavę už komunistų kandidatus. Prie namų grindų bei prie

Tačiaus, tas viskas kaip tik parodo, kad mes nemokė- sienų. 'T ' 
jome užtenkamai sugabiai ir nuosaikiai darbuotis,; kad , veidrodžiai buvo 
pertikrinti darbininkus balsuotojus ir pakreipti jiios ko- j įmūryti, 
munistą pusėn.

Paimkim pačius lietuvius komunistus, 
du lietuviai kandidatais. Kas apie juos žino?

SUBSCRIPTION RATES:
Nted StaUa *«r year--------- |S.0O Chuted States, six months....I2.M
Brooklyn, N. Y,? >er year....S7.0S Brooklyn, N. Y., six months...(3.50 
ftMiffn countries, per year...|7.00 Foreign countries, six months..$3.60 

and Brasil, per ysar..|i.0> Canada and Brazil, six months 1X10

New Yorko, miesto rinkimuose (pereitą antradienį) ko
munistų halsai paaugo, palyginti su 1929 metais, beveik 
25,000. ’ ’ J ; . ’ 7 ’ '. ;

1929 metais komunistų kandidatas į majorus gavo tik
tai 5,622, 1933 metais 26,564.

Šiemet kiti komunistų kandidatai gavo { į aldermanų
prezidentas ir miesto kontrolierius)' po : 30,0’00 šuVirš 
balsų. ‘ ’ •. : • : ;

Socialistų partija šiemet smarkiai nusmuko, palyginti 
su 1929 metais. Tuomet jos kandidatas į majorus gavo 
175,000 balsų, o šiemet—tiktai 63,002. Vadinasi, praki
šo virš 100,000 balsų!» . > -į * . : • .

Atsižiūrint į tai, kaip socialistų partija buvo garsinta 
kapitalistų spaudoj ir teatruose ir kitur, reikia skaityti, 
kad ji gavo baisų smūgį.

Kitos smulkiosios partijos šiuose New Yorko rinkimuo
se buvo beveik bereikšmės. Pav. socialistų darbo partija 
tegavo tiktai 533 balsus.

Be abejpjimo, dalis už komunistus paduotų balsų buvo 
nuvogta, nepriskaityta.

• Neveizint to visko, ar mes galime būti pasitenkinę gau
tais rezultatais? Ne, toli gražu ne, draugai!

Net paveikslai ir 
sienose

Is > •

f

U ■ Reiškia, visi r'akąndai yra 
Buvo statyta dalys namų -ir jų rakandi- 

Ar tiedu niąis mokesniais apdėti ne
draugai bandė išeiti per spaudą ir paaiškinti lietuviams; galima. Viskas, ką mokes- 
darbininkams balsuotojams apie tam tikras miestavas nių rinkikai galėjo aptak- 
problemas? Vienas draugas buvo Matytas kandidatu į suoti, tai tik matrasus ir 
aldermanus? Iki paskutinei dienai, t. y., iki rinkimą, jis torielkas bei kitus indus, 
nežinojo, kuriame distrikte jis yra kandidatu! Apie nu
ėjimą į lietuvių darbininkų masinius mitingus, į organi
zacijas, į plačiąsias mases ir aiškinimą jiems reikalingu
mo balsuoti už Kompartijos kandidatus, žinoma, pas tą ninku tarpe paplito žinia, 
draugą nebuvo nei minties! / v .. v . bule -ųieteorįtuoše surasta

gyvų bakterijų. — Meteori
tais vadina tuos’akmenų bei 
-metalo šmotus,; kurie nu
puola ant žemės iš dausų 
pavidale vadinamų puolan-

Bakterijos Meteorituose
Pereitais metais moksli-
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Sekantį Sekmadieni
Jau buvome nurodę, kad mūsų spauda pasilaiko 

vyriausiai iš dviejų šaltinių: prenumeratų ir pavie
nių numerių pardavinėjimo,, ir iš koncertų ir pik
nikų. Žinoma, įeina dalis ir už skelbimus, telpan
čius laikraščiuose; duoda šiek tiek uždarbio ir įvai
rūs darbai—plakatų,- konstitucijų ir kitų dalykų 
spausdinimas. Bet parengimai-pramogos —nepa
prastos reikšmės dalykas mūsų spaudai. Todėl: —

1. Sekantį sekmadienį, lapkričio 12 d,;, Labor 
Lyceum Svetainėje būsiantis dienraščio naudai 
koncertas bus vienu iš tų didelių pramogų, kurios 
suteikia “Laisvei” paramą.

2. “Laisvės’7 skaitytojai,;gyveną Didžiajam New
Yorke ir apielinkėje, todėl, prašomi dalyvauti šita
me mūsų dienraščio metiniame pokyly j. Pasilinks
minsite patys' ir padėsite jūsų interesus ginančiam 
laikraščiui. . • ,

’ ’ !' .1 ' ’

3. To neužtenka! Prašome mūsų skaitytojus 
padėti mums sutraukti į šį koncertą šimtus tų lie
tuvių darbininkų, kurie dar neskaito mūsų dien
raščio. Parduokit jiems išanksto tikietus; ragin
kite juos būti. Atsivežkite su savim. Tesųsipažįs- 
ta jie su mumis. Tepatampa jie revoliucinio dar
bininkų judėjimo uoliais dalyviais!

Draugai ir draugės! Kas 
per daiktas yra tas “šiaurs”, 

' visko per spaudą negalima 
I aprašyti, todėl jūs patys tu- 
j rite ateiti ir patirti. Antras 
dalykas, per spaudą negalima 
išdiskusuoti ir sudaryti stiprų 
veikimą spaudos platinimui. 
Dabar mūsų spauda lošia, mil
žinišką rolę, ypatingai Detroi
te šiuomi momentu, kuomet 
parazitai šaukia visus Dear
borno ir Detroito gyventojus 
į bendrą frontą kovai prieš 
komunistus, 
nėra 
—toliau jie šauks daugiau 
Kuomet mūsų spauda nepa
sieks Dearborno ir. j

ŠYPSENOS

Surinko B. E. S.
Jauna Moteriukė (paša- 

O šitas tai dar . koja savo draugei)—Ak, 
jų paskutinis šauksmas,; mano vyras yra įsimy- 
au jie sauks daugiau. I . >T , ] ' •

nepa- leJ$s į mane. Net šapnuo- 
Detroito damas jis tokius puikius da- 

darbininkų plačiąšiąš. minias | iykUs kalba apie rnane, itik 
iv riphlic •'nil n o i ii’.aSalzinfa Kiiv- u • , . ' ... .kiekvieną kartą -mane kitu 

V^ridu vadina, j J- UIH <, | ' ■ • H
.; ’ ‘' --------- • . 5
4 s. •• Džiaugsmas, Kodėl?

ir nebus pilnai išaiškintą bur-| 
žuazijofe planai ię tikslai Įpulti 
darbininkus, darbininkai i taps. 
suvilti, ^skaudžiai ’: nukįeįitės I \ * • 
dėlto. Gi atsakomybe už’ tai' 4 
puls ant mūs visu pažangių; * , ,, . v v. . ., . ,
darbininkų. Todėl,drauges ir į Vienoj bažnyčioj prie sie- 
draugai, eikime į susirinkimus,' nos buvo prikaltas Šitokio 
darykime įvairius 'planus,:kad turelio pranešimas: “Atsi- 
mūsų spauda pasiektų Detroi- sveikinimo pamokslą sakys, 
to ir Dearborno darbininkų. leidžiantis sav0 vietą 
mflRPR iv nrironorn atmušti na- 1 c 1

% .
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draugą^nebuvo nei minties!
Jeigu šitaip dalykai stovi su pačiais kandidatais, taii 

ko mes norime tikėtis iš palšesnių darbininkų? Pasiro
do, kad mes dar vis labai neįvertiname kovos parlamen
tariniame fronte.

Laike rinkimų dienos paaiškėjo, kad aplink pačią “Lai
svę” sukasi būrys žmonių, piliečių, kurie net nematę rei
kalo užsiregistruoti ir balsuoti! Tūli iš tų žmonių užima 
atsakdiningas mūsų organizacijose vietas! Kiti—šiaip 
“artimi žmonės.” Ką tas,draugai,parodo? Nieką daugiau, 
kaip tik baisų sutižimą, oportunizmą, neturėjimą bolše
vikiškos apšvietos, neįvertinimą tų, Partijos pastangų, 
kurias ji dėjo ir tebededa išjudinimui darbininkų į>rie 
didesnių kovų!

Ateina rinkimų' diena. Reikalinga balsų saugotojai. 
Šimtai jų reikalinga. Rašoma per spaudą, prašoma dar
bininkus apsiimti nueiti į balsavimo vietas bent porai va
landų, jei negalima ištisą dieną paaukoti, ir ten padėti 
Partijai saugoti nuo buržuazinių polįtikierių už mus pa
duotus balsus. Nesurikus tai darbas. Kiek mes ture j o-

prilipusios iš žemės oro; — 
ir vis tiek jis rasdavęs gyvų 
bakterijų vidujiniuose me
teoritų sluogsniuose.

Dabar atsirado hevier- 
nas Tamošius, kitas profe
sorius Dr. Michael A. Far
rell, iš Yale Universiteto, 
kuris sukritikuoja prof. 
Lįpmano teoriją, šis pro
fesorius Farrell sako,- jog 
Lipmano rastosios bakteri
jos į meteoritus pateko nuo 
žemės, o ne nuo kitų visa
tos kūnų. Jis įrodinėja, jog 
tokius gremėzdišlms daik
tus, kaip meteoritus, veik 
negalima net paviršium vi
siškai nuo bakterijų apva
lyti. Gi Lipmano tyrinėtie
ji meteoritai, Farrellis sako, 
buvo išgulėję žemėje nuo 8 
iki 64 metų. Per tą laiką 
juose galėjo pasidaryt, kad 
ir smulkių, plyšių, į kuriuos 
galėjo patekt nuo žemės bei 
iš oro visokiausių bakterijų. 
Vėliau tie plyšiai galėjo bū
ti užnešti ir užpildyti įvai- 
-riomis kietomis medžiago-

to ir Dearborno < 
mases ir prirengtų atmušti pa
razitų puolimą ant darbinin
kų. ,

Bazard Rengimo Komitetasbesni bei iš kietesnių me? 
džiagiį7 susidarę. Ir tai nu
krinta tiek įkaitę, jog 
(stambieji) net per keletą 
savaičių esti karšti. Prisi- Detroito Pirklybos Taryba 
minti galima nors anais 
metais Sibire nupuolusį me
teoritą, kuris didelius) plo
tus miško savo karščiu iš
degino.

Amerikos Fašizmas Pradeda 
Rodyti Savo Iltis

(Board of Commerce) savo 
Susirinkime išnešė rezoliuciją, 
reikalaujant prez. Roosevelto, 
kad išleistų patvarkymą bau
sti visus agitatorius, agituo
jančius darbininkus

bašcius N., choras giedos 
puikią kantatą, “Linksmin
kimės ir Džiaugkimės.”

Jaunavedė (pasitinka sa
vo vyrutį, pareinantį, iš dar
bo, ašarose)—Aš esu įžeis
ta. Tavo .motina skaudžiai 
įžeidė mane!

Vyrutis (nustebęs)—Ma
no’ motina? Bet ji randasi

. pries už šimto mylių nuo mūsų?!
Gi žinoma yra, jog dide- NRA $500 arba 6 mėn. kale

lis karštis, tokis, kuris ak
menis ir metalus tirpina, už
muša ir visokias bakterijas. 
Todėl ir netikėtina, idant 
“iš kitų pasaulių” meteori
tais atkeliavusios bakteri
jos galėtų gyvos ant žemės 
nusileisti.

Verpetas.

Detroito Žinios

Jaunavedė.—Taip, bet tau 
laiškas nuo jos atėjo šian
dieną ir aš jį atidariau.

•Vyrutis (supykęs) — Tai 
taip? Bet aš nematau įžei
dimo?

Jaunavedė—Laiško prie
rašas skambėjo sekančiai: 
“Brangi Maryte, perskai
čius laišką, nepamiršk per
duoti Juozukui.”

me lietuvių balsų saugotojų? Gal 5-10 žmonių. Tūli pa
tys vadovaują asmenys, apsimetę nepaprastai darbščiais 
(tą dieną), paskendę neva darbuose, atsisakė (sykį į me
tus) patarnauti Partijai tokiame svarbiame >dąrbe!

Šitie dalykai-, šitas apsileidimas, šitas oportunizmas, 
draugai ir draugės, ot, mus ir graužia! Ž . : : • ;

Negalima kaltinti tuomet darbininkus, kad jie nere
mia; negalima jiėškoti kaltininkų kitur, kuomet tūli iš 
mūsų taip vadinamų atsakomingų draugų Vėikalingi.daug 
agituoti, iki priprašai prie darbo (įr tai ne visus'!).

Jei gerai būtum dirbę, šituose rinkimuose būtum galė
ję gautį ne mažiau 50,000 balsų. Šitie trūkumai 4r klai- 

f dos turėtų būti gera pamoka ateičiai. Tolydžio Partijos 
afsakoftringos įstaigos turėtų kietai pasikalbėti su tais, 
kurie skaridališkai buvo apleidę šį darbą!

• > Kaip vakar dienos, “Laisvėje” skaitytojai; be abejoji- 
Si, matė, iš Pittsburgho pabėgo vyskupas (ar ^arkivys- 

pas) Vypartas. Tai buvo nezaležninkų (kiti vadina 
iuos sklokiniųkais) kunigas, paskui vyskūphs ir, sąko- 

K ma, pastaruoju laiku siękėsi užimti dar ir ;dar;. augštesnę 
vietą. ;i c f5 ‘ ‘U

čiųjų žvaigždžių.—Kalifor-1 mis, taip jog dabar meteori- 
nijos Universiteto profėso-:tai gali išrodyt lyg ir visai 
rius Charles B. Lipman pa- plyšių neturėję. Tačiaus, 
skelbė tikrai radęs tų ak- tokiame atsitikime, jų vidu- 
menų viduje gyvų bakteri- je būtų galima rasti-bakteri
jų, kurios, reiškia, atneštos jų, kurios ten pateko ne iš 

Tuomi i kitų planetų, i bet nuo šios 
i pačios žemės paviršiaus.

Sunku tbse dviejų profe
sorių teorijose teisybę su
rasti, bet išrodo, kad antro
jo profesoriaus, t. y. Far- 
ręllio, teorija teisingesnė. 
Reikia atsimint, jog lėkda
mi peD, žemės, atmosferą 
meteoritai labai . įkaista. 
Daugelis jų, kurie mažesni, 
visai sudega ir ore pasklys- 
ta. Nukrinta ant žemės pa
viršiaus tik tie, kurie stam-

iš visatos erdvių.
pasiremiant sudaryta teori
ja, jog ir pirmutinis gyvuo
jantis organizmas tapo at
neštas ant žemės meteori
tais iš visatos—iš tokių vie
tų, kur gyvybė jau pirmiau 
buvo.

Profesorius Lipman sa
kėsi savo tyrinėjimus daręs 
kuoatsargiausiąi, t.( y., ap
valydavęs mėteorjtų pavir
šių antiseptikais riuo visų 
baletėrijų,J<ųrioš galėtų but

.I,,‘.lį, ..... ,'i, „

Vyskupas ‘pahągęs, sakonja, del skolų, kurias jis prida
ręs pas savo tąmsius parapijiečiuš. Patarieji jį traukę 
teimaii. į ‘ - ■

Šis jovalas savu laiku buvo Pietų Amerikoje (Urūgua-; 
juj). Tai artįmas aferisto Norkaus bičiulis; Tingėda
mas ten dirbti, Vypartas išsišventino kunigu pas tūlą 
rusų kontr-i’ėvoliučiriinką “šventiką.” į. Tacitus, neilgai 
jam ten teko kirpti avelės, kadangi Montevideo lietuviai 
pažangūs darbininkai, padedami Buenos ^.ires komu'his- 
tų ir jų laikraščio ‘‘Rytojaus;” sumobilizavo 'lietuvių imi
grantų mases ir Vypartą faktinai išvijo. Iš ten jis pa
bėgo į Jungtines Valstijas ir čia, Pittsburghe, tyojriūs 
gavo vietą* ' . V :

Pittsburghe būdamas, vyskupas Vypartas susibičiulia
vo su Bagočium ir įvairiais fašistais. Per tūlą laiką jam 
ląbai ^erąi sekėsi, Wt vėliai! todėl turėjo* bėgti J ,

’ i^ėzaležninkatti dvasiškiam nevyksta.^-1 Andai šleinys 
'^nusižudė, U) Mikalauską (Westvillej) kažin kas pakorė. >

r*'^»^i»i«<»ii>ii>'<i>i i»«« «»h
't' ■?•■•'?■> 7j'

jimo, arba abudu. Vienas iš 
rezoliucijų komiteto siūlė įdė? 
Ii rezoliucįjon reikalavimą, i 
kad kaltininkui užsimokėjus 
arba atsėdėjus bausmę, būtų 
įkirsta 25 rykštės pridėčko. 
Gal šį kartą prez. Roosevel- 
tas ir nepildys šito Detroito 
fašistų, reikalavimo, bet lai
kui bėgant bus įvykdytas gy- 
veniman dar su dadėčkais. 
Amerikos' buržuazija sunai
kins viską, kad pasilaikyt val
džią savo rankose kuoilgiau-J° 
šiai, jeigu darbininkai nepa-1 
stos jai kelio. ; Reporteris (jieškodamas
Barbenai Sukilo Prieš Pateik- žinių apie gyvenimą garsaus 
tą Jiems Kodą ir Prieš Išda- profesoriaus)’—Koks

vikiškus Vacius

Bendroį bon.

Nepamirškime Aptart Savo 
Klases Reikalus

Lapkričio 11 ir 12 d. įvykis 
Mich. valstijos Bendro Fron
to. konferencija aptarimui ko
vos prieš badą, karą, už be
darbių apdraudą ir už smul
kiųjų farmęrių reikalus. Kon
ferencija bus ' Finnish Kalį, 
5960 14th St., Detroite; pra
džia 10 vai. ryte. Visos Det
roito lietuvių organizacijos 
būtinai turi pasiųsti po vie
ną delegatą. L.D.O.
Fronto Komitetas ragina ne 
tik organizacijas, kurios pri
guli prie Bendro Fronto, bet ir 
visas pašalines, be skirtumo 
pažvalgų ir įsitikinimų, nes 
mes visi esame vienodi dar
bininkai ir visi bendrai turime 
kovoti del savo gyvenimo pa
gerinimo.

Anksčiau \ buvo p______ ,
kad. ši konferencija įvyks lap
kričio 18 ir 19 d., bet susidė
jo tokios • aplinkybės, kad 
konferencija turėjome atkelti 
anksčiau. Taigi, kur*ie jau 
esat; išrinkti delegatais, įsitė- 
ftiykite, kad konferencija buš 
sekantį šeštadienį ir sekma
dienį, lapkričio 11 ir 12. .d., 
10 vai. ryte. • ;

Bendro Fronto Kopiitėtas.

pono 
profesoriaus t y r i n ė j i mo

Kuomet Darbo Fedara.cijos ! darbas? 
galva F.' X. Martel pateikė 
barzdaskučiams “kodą” jų
jų susirinkime, barzdasku
čiai sukilo ir ėmė i 
kėdėmis ir kas ką sugriebda-! 
mi į poną prezidentą. Kad iš
gelbėti savo kailį, p. Martel 
turėjo šauktis policijos pagel- 
.___ Atvykus policija, jį ra
do palindusį. po “deska.” Po
nas barberių federacinis pre
zidentas gavo gerai į kailį ne 
vien tik- už bandymą parduoti 
Barberių Unijos, bet ir už va
gystę. Jack Ekelman, Bar
berių Unijos organizatorius, 
sako, kad ponas Martel pavo
gė jų unijos lokalo svarbius 

, kad lengviau 
galėtų parduoti Barberių 
Uniją. Jack Ekelman reika- 

j Javo policijos, kad F. X. Mar
tel būtų ten ant vietos iškrės
tas, bet policija atsisakė. Bar
berių unijos advokatas Samu
el Goldfirie1 išėmė ‘‘varantą” 

į ir traukia p. Martęl ,į teismą 
i už vagystę. Nieko daugiau ir 
' negalima tikėtis iš Darbo Fe
deracijos vadų. Barbėriamš 
reikia dėtis prie T.U.U.L., nes 
jau nemažai lokalų prisidėjo. 
Tai vienintėlė darbininkų or
ganizacija, kuri gina barbe
rių. reikalus.

Vinkšna.

Profesoriaus Šeimininkė 
—Daugiausiai iš jieškojimo 

švaistyti jo akinių, tamista.
• 1 1 I

Vaikinas—Ar tavo pati 
priešinga tavo rūkymui stu- 
boje ?

Vedęs—Ji priešinga mano 
rūkymui visur. Sako per
daug išlaidų, kada abudu 
rūkome.

gc jų unijų; 
pranešta, I dokufnentus,

Deti’Ciitiečiai, Remkime Darbi
ninkišką Spaudą

Detroito lietuvių darbininkų 
organizacijos' rengia, bazarą 
paf^mimdi ‘‘Daily Workerio” 
ir kitų darbininkiškų laikraš
čių. Bazaras įvyks šeštadienį 
ir sekmadienį, lapkričio 18 ir 
19 d.> Finnish Hall, 59&0 14th 
St, Kąd geriau prisirengus 
prie bhzaro, ĖDSĄ ,17 kuopa 
rengia “šiaurs” . trėČiadienį, 
lapkričio 15 d., Draugijų sve
tainėj, 3600 Verno r Hy., pra
džia 7 v.. vakare, šokiai prie 
•geros mįižikos. Įžanga visiems 
Veltui

WORCESTER, MASS.
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_ Vieša Padėka •

Velio įlies Jono MorkeVi- 
čiaus šeimyna taria širdingą 
padėką visiems draugarrfs ir 
draugėms, kurie įga
lės ir T Kapus.

m..... itįįyififrtyį

Sujudęs klijentas-advoka
tui— Aš noriu ką tokio ma
rio nervą nuraminimui.

Advokatas—Bet aš nesu 
daktaras, esu advokatas. 

. Sujudęs klijentas—Žinau. 
Aš noriu divorso. «' • •• <

Albertas—Tai kodėl nu
traukei ryšius su Adėlyte?

Alfonsas—Matai, mes su
radome kambarius gyveni
mui, Kada apsivesiva».ir jos 
motina išsireiškė, .kad tie 
kambariai permaži delei tri
jų ypatų. u

Pirmas Parapijonas — 
Ar girdėjai, kad Lapinskas, 
banko kasierius, pasigrobė 
50 tūkstančių dolerių ir savo 
kaimyno pačią ir nežinia 
kąri išdūmę ? ; '

Antras Parapijonas—Oh, 
tu mario dįėve, ir kas nedė- 
liriėj&mokykloję mokys vai
kas1 mėvo prisakymų?

iiuŽSHriįiM
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PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA-

reika
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naujos mokytojos, drg. 
ir Merginų Sekstetas. 
Orkestrą visokius Š0- 
bus visokių gėrimų ir

tai 
šio 
jūs 
pus

ALDLD ir
TodėlHARTFORD, CONN.

Sekr. J. Rudzinskas.
(266-267)

(

Penktas Puslapis

bal-j 
rinki- į I 
gavo

kimas. Be kitų tarimų, 
suota Centro Komiteto 
mai. Didžiumą balsų 
šie draugai ir draugės: D. M.
Šolomskas, J. J. Kaškiaučius, 
A. Bimba, R. Mizara, G. Ja-

(HYDE PARK)
DalykAi Čia prasti. Mainie- 

rių streikas atrodo keistai. Ant 
Brigs mainų vis daugiau žmo-
nių eina dirbt, nors kaip-katia mison ir A. Mureika.

’kokj . skebą pasigavę ir apmu- 
gerai lai-1 
atsiranda 
dirba, 
iš jų pa-

WORCESTER, MASS.
“Žiburėlio” mokykla prasidės w ____ w __ _____

lapkričio (NoV.) 10, 1933; kaip 7:30 LpgA 11-ta Kuopa ŠeštadienĮ, Nov- 
vai. vakare, ant 29 EfidicOtt St.. į ernbet n Girard Manor 8vetain?-
Tėvai/ kurie norų kšd jų vaikučiai je> 909.15 w. Girard Ave, pra8idgfi 
mokėtų saVo kalbdj rašyti, skaityti, 
ir dainuoti, galite patys atvest sa
vo vaikučius tik nėpamirškit laiką ir

“Žiburėlio” Komitetas.
(265-26«)

dėliojo, 12 lapkričio, 10 vai. ryte, i Easton Baking Co. į svetainėje, 36 
L.P.K. svetainėje, 17 School St. 1 N. 7th St. Easton, Pa.
Visi nariai būkite sbsirinkime, nes ; Pradžia kaip 3 vai. po pietų, 
turime daug reikalų apkalbėti. Taip-1 Visi skaitlingai dalyvaukite šia- 
gi yra atėję knygos ir bus išduotas . me susirinkime, nes bus balsavimas 
raportas iš 7-to apskričio konferen- ) Centro Komiteto, taipgi bus išduo-

PHILADELPHIA, PA.
Didelį ir linksmą, balių rengiaGrąsina Tyrinėtoje

Delegacijai
TUSCALOOSA, Ala. •— 

Politinių kalinių gynimo 
komisija, kurion įeina rašy
tojai, tarpe jų ir prof.

i Woodward, čia atvyko paty-i 
j rineti padėtį ir negrų Jinčia- i 
vimą. Komisija susideda iš ; 
8 žmonių. Tačiaus dabar'

tas raportas iš ALDLD 6-to ApskrD 
čio konferencijos. Ir dar 
svarbus klausimas bus tai yra dis
kusijos ir balsavimas 
LDSA vienybės klausimu.
visi ir visos prisirengkite prie minė- 

ALDLD 68 kuopos susirinkimas i tos temos, kad galėtumėt tą klausi- 
įvyks 13 lapkričio (November), 7:30 
vai. vakare, svetainėje, 59 Park St. 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti į 
virš minėtą susirinkimą paskirtu lai
ku, nes yra daug reikalų aptarimui. 
Yra prisiųstos balsavimo blankus iš 
centro ir pasirūpinkite užsimokėti 
duoklės, kurie dar nesate užsimokė
ję.

kaip 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 12 v. 
Įžanga su drapanų padėjimų 36c.

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 gražiausia svetainė.

Taigi kviečiame netik Philadelphi- 
jos -publiką, bet ir visą apilinkę. 
kaip tai Chester, Riverside, 
turėtų pasirodyt skaitlingai ant 
baliaus, nes kaimynai, ir kada 
rengiat, tai publika veik per 
susideda iš Philadelphijos. >

Lai nei vienas-na nepasilieka
mie' November 11 d., Girard Manor 
svetainėn į balių.

ternatus didžiumą balsų gavo) 
šie: J. Nalivaika, S. Petkienė,)
A. Lideikienė, P. Pakalniškis,!
B. šalinaitė. šalinaitė pas mus!

- • l ! i !

gavo mažai balsu, nes drau-; . . v. . _ . .
. .. i vietiniai sios apielmkes lai-gai pageidauja, kad ji savo . vv. . . . . .. .. , v. . krasciai grasina komisijaivisa laika pašvęstu muzikai . . " T . v. . . .

. \ . . 4i- terorizavimu. Lmcmotoiaiir chorą mokinimui, nes tokiu i , ... v ., . ” .. . . . per savo laikrašti pasakė,gabiu muziKos srityje draugių J , , C...v . i kad ne tun važiuoti na-pas mus mažai yra. 1 J
Susirinkime raportuota, kad j 

gauta du skaitytojai “Young |
( Worker.
karionė

: kotą iš
' nuolių
$3.00."

šam. Lietuviai labai 
kėši iki šiol, bet jau 
ir lietuvių, katrie jau 

Norėčiau čia porą 
garsinti.

Vienas, tai 
trupučiukas,” i 
katras geras tik sau; o kitas, 
tai W. žaliapadis.

Yra ir daugiau, bet visų niek
šų neužsimoka minėti. Taip, 
dalykai čia prasti, žmonės la
bai nubiednėję, išskiriant tik 
gal vieną mūsų kunigiuką, kuris 
čia dar tik pora mėnesių, o jau 
nusipirko naują brangų karą. 
O, well, parapijonai išmokės. 

Atvažiuodamas, kunigėlis ir 
. _________

era yra vietinių daug merginų, isirjnkįme dalyvavę pasižadė
jo darbuotis vajaus laiku. Tiki 
i yra nusiskundimu, kad siaučia; I - * ’
I bedarbė, kuriai dar nesimato j
I 7 I

t galo, kas apsunkina vajaus! 
darbą. Atėjus žiemai darbi-! 

j ninku gyvenimas žymiai pa- 
į sunkės. Bet mes, kuopų na- 
' riai, vistiek darbuokimės ir 
stengkimės gauti nors po vie- 

. • na skaitytoją mūsų dienrnš- 
a čiam “Laisvei” ir “Vilniai” ir 

po naują narį į mūsų organj-
1 zacijas.

i “Linksmakojis 
nikelinis sportas,

: mo.
Tai tokia Amerikos “Jais- 

" Nutarta rengti Va.!vė’\ tiems žmonėms, kurie 
greitoj ateityj. Paau-. nori dalykus patirti. 

LDS kuopos iždo jau-Į 
organizavimui į LDS j 

r____ Kas link “Laisvės’.’
oaspadinę atsivežė iš kitur, nors ^LDLD vajaus, tai visi su-

a dolin' rriOPtrimi ! . . , . ,

katros neturi darbo, ir džiaug- 1 - - -
tusi, kad turėt darbą, nors ir. ’ 
pas kunigą.

Taip pat smarki kova Čia 
eina tarp miesto politikierių 
republikonų ir demokratų. Vie
ni ir kiti žada darbininkam ne 

ne-J>ūtų dalykų, žinoma, mes 
Turim komunistų kandidatų, bet 
jei laukt ko geresnio, tai tik 
nuo darbininkų partijos, . 
yra Komunistų Partijos kandi 
datų.

Lietuviškas Airišis.

November 12, nedėlioję, T.D.A. 
9-ta kuopa rengia koncertą ir šokius. 
Prasidės 7-tą vai. vakare, 995 N. 
5th St. Visų darbininkų būtina pa- j 
reiga dalyvauti šiame parengime, j 

I čia linksmai Įaiką praleisite ir pa- I 
remsite organizaciją, kuri gina, ko- , 
votojus už darbininkų klasės 
lūs.

GREAT NECK, N. Y

FOREST CITY, PA
Iš ALDLD 219 ir LDS 27

Kuopę Susirinkimo
Lapkričio 6 d. įvyko ALDLD bantiems. 

219 ir LDS 27 kuopų susinn-

Laike vajaus “Laisvės” ir 
i “Vilnies” prenumeratos nau- 
; jiems skaitytojams nupigin- 
i tos, tai yra $4.50 metam ir 
i <$2.25'pusei metų. Gera proga 
; užsirašyti nors ir mažai dir-

;'W"- ■>.
tiettassaf&aįi

VISUOMET puikiausis tabakas

VISUOMET puikiausis apdirbimas

VISUOMET Luckiespatenkina

Copr.. 1933. 
The American 

Tobacco C®.

Narė.

mą gerai išgvildenti, nes tos dvi 
organizacijos eina /prie susivieniji
mo. Ir todėl pirm jtjegu eisime prie 
to žingsnio, turime tą klausimą abi
pusiai apsvarstyti, išdiskusuoti. 'To
dėl visi atsilankykite prisirengę prie 
diskusijų.

T.D.A. 48 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį 13 d. lap
kričio (November). Drg. Ku- 
nigienėnės namuose, 11 Brown Lane. 
8 vai. vakare.

Draugai, turite visi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų šiame su
sirinkime aptarti.

Org. F. K. 
(266-267)

HUDSON, MASS.
Mėnesinis susirinkimas Įvyks ne-

DETROIT, MICH.
Diskusijos ir susirinkipias 

Karolio Požėlos kuopos įvyks antra
dienį, 14 d., lapkričio, 7 y.al. vakaro, 
draugijų svetainėje, 36Q0 Vcrnor 
Highway, 
nares 
kusijose. 
vedimo

Kviečia'me visus narius ir 
dalyvauti susirinkime ir dis^ 

Bus diskusuojama streiką 
klausimai.

Rašt. G.
(266-267)

EASTON, PA.
T.D.A., Tom Mooney kuopos susi

rinkimas įvyks sekmadienį, 12 
lapkričio, Easton Baking Co., svetai
nėje, 36 N. 7th St. Prasidės 2 vai. 
po pietų.

Visi nariai yra kviečiami daly
vauti šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarimui ir 
padąry/nas planų - ateities veikimui. 
Taipogi daugelio narių duoklės yra 
užvilktos, malonėkite užsimokėti. Ne 
nariai taip jau kviečiami atsilankyti 
ir įstoti j. šią, taip svarbią orga
nizaciją. Nedirbančių įstojimas tik 
5 centai, o mokesčiai 2 centai į mė
nesį,. dirbančių, mokestis 20c į mė-i 
nesį. Ateikite ir sužinokite kodėl 
kiekvienas susipratęs darbininkas 
privalo būti nariu Tarp. Darb. Apsi
gynimo.

Finansų Sekretorė,
B. E. Senkevičjenė.

(266-267)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

12 d. lapkričio

LDS 74 kuopa rengia teatrą ir 
balių šeštadienį, lapkričio (Nov.) 11 
d., 1933; Liet. Jaunų.'Vyrų svetainėj, 
407 Lafayette St. Bridgeport. ,,

Bus sulošta trijų; aktų komedija 
“Amerika Pirtyje’. ' Veikalas labai 
juokingas ii’ visų mylimas. Iš tikrų 
Lietuvos žmonių atsitikimų. Po 
teatrai bus šokiai prie geros orkes
tras. Lošimas prašįdės lygiai ant 
7:30 P. M. Įžangą 25c.

Komitetas.

WORCESTEfc, 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)
Rengėjos.

(264-266)

WILKES BARRE, PA.
Aido Choras rengia šokius su 

d. . programa, subatoj, Nov. 11, 1933; 
Darbininkų Centre, 325 E. Market 
St. Programą išpildys Aido Choras, 
po . vadovyste 
V. Radusky 
Grieš Negrų 
kius. Taipgi 
užkandžių.

Kviečiame visus apielinkės jaunus 
ir senus skaitlihgai dalyvauti šiame 
parengime. Įžanga 25c.

J. K.

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

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

; -Draugės, dalyvaukite ant šio taip 
svarbaus susirinkimo, ypatingai pa- 

. tėmijus tą pranešimą, iždininkė, tu
rėtų atsilankyti nors kartą į šešis 

. mėnesius ir sutvąrkyti virš minėtos 
i kuopos bilas.

įvyks Org. K. Stelmokienė.
(November), 1933; (265-266)
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American Tobacco Company sandėlių vaizdas ii orlaivio, prie Reidiville, N. C.

Šimtas milijonu doleriu vertes 
puikaus prinokusio turku ir naminio tabako 

sukrauta Lucky Strike išdirbęjų
Šitokiuose puikiuose sandėliuose — 
atviruose švelniems pietų vėjams—. 
milžiniška atsarga parinkto turkų ir 
naminio tabako sendinama ir noki
nama. 27 atskiros tabako riišys, 
“derliaus" grietinė”—nes tik geriausia

tabakas naudojama pagaminti jūsų 
, Luckies taip apvalius, taip kietus, taip

galų. Štai kodėl Lučkies visuomet tokie 
lengvi, tokie švelnūs.

DĖL GERKLĖS APSAUGOS DEL GERESNIO SKONIO

ASMENINIAI VADOVAUJAMAKALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

GREIČIAUSIA
KELIONĖ į

SENĄJĄ TĖVYNĘ

SpEc,A„A, BREMEN 
TRAUKINIAI GRUODŽIO 7 D.

s t o v i nti šalimais a
gaflaivio Bremer- L K | į' ĮTj
havene už t i krina Į Į J E
labai patogią ke- ■ < >
lionę į LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba:

NORTH GERMAN LLOYD
r 57 BROADWAY, NEW YORK
iirnnnitnffliOiWrtnnihiVnfflWinrimiii.niniiinTiifriiifriininiiAiiiiTi

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REFAIRED

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

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

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

I’ATARN'AUJA 3 
DAKTARAI:

Mes

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakare,' 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
KefsUne—Main 1417
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Penktad., Lapkr. 10, 1933Šeštas Puslapis

Iš AmalgameitŲ 54-to bokalo Simposiumo
Lapkiičio 5-tą įvyko Amalga- atlieka žemės ir fabrikų dar- 

meitų Siuvėjų 54-to Skyriaus į bininkai, apie kuriuos jam pir- 
prakalbos Amer. Lietuvių Pilie-. mesni kalbėtojai draudė kal
čių Kliubo Svetainėje, rinkimų ; bėti. Jis pabrėžė, jeigu ko-j 
klausime. Buvo sukviestos 'vU ...........................
sos politinės partijos, kurios 
statė kandidatus į majorus, ir 
visoš partijos buvo atstovau
jamos per tam tikrus savo at
stovus.

Pirmiausia pirmininkas K. 
Jankaitis perstatė kalbėti brolį 
Amonį, tmūsų Unijos Trade 
Boardo pirmininką, kuris buvo 
atsiųstas nuo La Guardijos at
stovauti “fusionistus”. Amoni i licija laužyti 
iš visų pastangų gyrė La Guar- kad dabar yra daroma, 
diją, kaip darbininkų “drau
gą”; tiek-gero, esą, jis padarė sėsi, 
unijom, būdamas kongrese; ir svetainė prisipildė didžiausiu 
karts nuo karto žiūrėdamas į delnų plojimu, 
komunistų atstovą Ben Goldą, 
kartojo: “Kaip tu kalbėsi, ne
sikišk į uniją ir federalę val
džią, tik. kalbėk rinkimais.” O 
pats braidžiojo po visas federa
tes valdžios įstaigas ir unijas. 
Ant galo, taip susinervavo, kad 
stiklą paėmus atsigerti vandens, 
ranka taip drebėjo, kad visą 
krūtinę apsiliejo. z

“Recovery” McKee partiją kalboj jis labai 
atstovavo DeKenap (lietuvis). i Goldą ir ragino 
Jisai piešė Tammany Hall graf- 
tą paviršutiniai ir girdamas 
McKee baigė kalbėt.

O’Brien Tammany Hall at
stovas buvo advokatas Vencius, 
irgi lietuvis. Jis bandė įrody
ti, kiek gero padarė Tammany 
su O’Brien, o kokie sukčiai, 
grafteriai. yra La Guardia ir 
Mc-Kee. Jis sako, O’Brien pa
skyrė tiek daug pinigų del nau
jų darbų, ir beveik visi dirba: 
tiek daug pinigų paskyrė dėl be
darbių, kad niekas nebadauja. 
Paskiau taip susimaišė ir su-

“Dabar kąip tokia didelė 
bedarbe, tūkstančiai ir tūkstan
čiai bedarbių nedirba ir badau- . mil- 
ja, todėl balsuokit už O’Brieną, 
o jis tą patį darbą varys ir ant 
toliaus.” f

Kuomet tie trys tūzai kalbėjo, I 
iš klausytojų puses beveik ne- 1 
simatė jiems pritarimo; po jų , 
kalbų kelios rankos paplojo, tai ! tiniai balsų skaitliuotoj ai su- 
ir tos buvo, kurios su jais buvo I rokavo 26,564 
atėję. i

Kuomet perstatė kalbėti Ko- ’ 
munistų partijos atstovą Ben 
Goldą, svetainėje pasipylė del- i 
nų plojimas; jauni darbininkai t suvo&e- 
sveikino jį su “cheers”. Kaip , 
matyt, darbininkai pažįsta savo 
vadą ir todėl sveikina jįf 

I 
Gold pradėjo savo kalbą, 

sakydamas, kad “frentai, ku
rie pirmiau manęs kalbėjo, jie 1 
apie vieną dalyką teisingai 
kalbėjo. Jie vieni kitus suk
čiais, grafteriais ir raketieriais, 
išvadino; tai teisybė. Jie ši
čia sakė, teisybę, kad jie visi 
sukčiai, raketieriai, grafteriai 
ir tt. Bet jie tik mažą dale
lę pąlįetė 'tų suktybių 
ketieriamo, aš paliesiu 
siau.”

Svetainėje pasipylė 
plojimas.. Drg. Gold jų 
pasakytas kalbas puikiai de
maskavo faktais, apie kuriuos 
jie bijojo ir pamąstyti. Apart 
ko kito sako: “Mano oponen
tai išbėgo; jie bijojosi, kad jie 
mano kalbos faktų .negalės 
praryti, bus blogai jų siste- 
ttiąi.”

Tad tuoj aus advokato Ven- 
čiaus frentas bėgo ir atsives 
dė Vencių. Mat, tas labai nu
sipenėjęs, tai gal galės atsilai
kyti. < .

Kalbėtojas paėmė pamati
niai, kas viską pagamina, kas 
produktyvį darbą atlieka ir 
kas dirba neproduktyvį darbą, 
o kas uždirba pinigus, kuriais 
jiems yra algos ’ mokamos ir 
pelnai sukraujami. Tą viską

Jis pabrėžė, 
- munistai būtu išrinkti į mies
to valdybą, jie žiūrėtų, kad 
■ žmonės nemiegotu parkuose 
ir Hoovervillėse, bet gyventų 
tuose trobesiuose, kurie jau 
pastatyti, o gyvendami juose,; 
statytų naujus: būtu pilna ap*i 
drauda bedarbiams: 
streikuoti ir pikietuoti: nebū
tų indžionkšinų tuose 
kuose, nebūtų siunčiama po-1 

streikus, kaip

la isvė Į

strei-

Jo kalbos visi atydžiai klau-
Pabaigus ’ kalbėti, visa

Paskutinis kalbėtojas kal
bėjo nuo Socialistų Partijos; 
kalbėjo lietuviškai (jo vardo 
neteko patėmyti). Bet aš 
netikiu, kad jisai buvo 
atsiųstas nuo Socialistų Parti
jos, kaipo oficialis atstovas jų 

i partijos. Nes nekalbėjo kaipo 
socialistų lyderis, bet 
bedarbis ir darbininkas. Savo 

išgyrė Ben 
darbininkus 

• balsuoti už socialistus arba 
komunistus. Jo. manymu, abi 

! partijds geros.
i šias prakalbas galima 
i vadinti vykusiomis 
žvilgiais, žmonių 
rinko, kad Piliečiu

’ desniojoj svetainėj ne tik ke- 
i dės buvo užimtos, bet stati 
I buvo užstoję tiek, kad ne ant 
: trepu nebuvo vietos, i Labai 
daug grįžo atgal. Matyt, dar
bininkai interesuojasi politika 
ir kas įeis į miesto viršinin
kus, ką jie žada prieš rinki
mus, o ką jie duos po rinkir

pa- 
at-visais

tiek prisi-
Kliubo di-

bet stati

ir ra-
dau-

delnų 
pačių

PANAUDOKITE PASKUTINIUS PUSDIE

MAINIERiy KVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris dai
nuos revoliucines dainas “Laisves” koncerte. Artistų var
dai: (iš kaires į dešinę) 1. Pt. Grabauskas, 2. Stasys Kuz
mickas, 3. Antanas Kuzmickas, 4. Vitalius Judzentavičius.
Tik pusantros dienos abelnai Delei pačios programos nie- 

beliko iki “Laisvės” koncerto, ■ kam neteks gailėtis, atsilankius 
kuris bus šį nedėldienį, Labor , į šį koncertą. Programa bus 
Lyceum svetainėj, 949 Will- ■ daugiausia visiems suprantama, 
oughby Avenue, Brooklyne, N. J lietuviškesnė už kitų koncertų 
Y., ir prasidės 3:30 vai. po pie- į programas. O ve kokios spėkos 
tų.

Nors laikas iki koncertui 
įkaitomas jau valandomis, 
draugai ir rėmėjai dar galėtų 
pasidarbuoti, platindami šios 
didžios pramogos tikietus. Juk
pereitais ir užpereitais metaisI x
buvo tokių draugų, kurie net 
pačioj koncerto dienoj iš ryto 
aplankė desėtkus žmonių, par
davė jiems tikietus ir atsivežė 
į “Lais\^2sLM<oucertą. Tai pa
girtinas rūpestingumas savo 
laikraščio reikalais, kurie juk 
yra bendri reikalai kovingo lie
tuvių .darbininkų judėjimo ir 
visos darbo klasės. -p

Kalbant gi apie žadančius 
dalyvauti koncertuose svečius, 
mes nuoširdžiai patariame įsi
gyti ‘‘Laisvės’' administracijoj 
tikimus išanksto; šitaip galite 
užsitikrinti geresnes svetainėje 
vietas; o ailtras gerumas, tai 
kad jums nereikės tada ilgoj 
eilėj laukt prie svetainės durų, 
kuomet gal jau programa bus. 
prasidėjus.

dabar sudarys mūsų koncertą:
Nicholas Karlash, šaliapiniš- 

bet|kas basas, operų dainininkas;
Grupė raudonųjų šokikių, va

dovybėje Edithos Segal;
K. Menkeliuniutė su pilnu, 

Italijoje išlavintu talentu;
Anna Klymkowska, studija

vus artistišką dainavimą pas 
Antonio Ponsello, brolį Rožės 
Ponselle, vyriausios Metropoli
tan Operos dainininkes;

A. Višniauskas, labai malo
nus baritonas;

Shenandorių Mainierių Kvar
tetas darbiniuose drabužiuose ir 
su angliakasių įrankiais;

Aido Choro- Vyrų Oktetas;
Brooklyno Merginų Sekste

tas;
Newarko Jaunuolių r Grupė, 

kuri suvaidins “Charity”;
Dar žada būti gabi daininin

kė iš Rochesterio;
Williams Norris smarki or

kestrą šokiamš.
Ir už visą tai įžangos tikie- 

tas tik 50c iki 75c.Nina.

NEW YORK. — Kapitalis-

balsus drg. 
; Minorui, komunistų kandida- 
i tui į majorus; bet aišku, kad 
i jie daug komunistinių balsų 

", O vis tik matosi pa
augamas, lyginant su 1932

SUSIRINKIMAI
SO. BROOKLYN, N. Y. ;

' aiAild 147 kuopos Susirinkimas ’■ 
įvyks nedėlioję, 12 d. lapkričio j 
(November), 10 vai. iš ryto, Hanų?; 
ver Kljube, 738—5tb Avė ir 24th St.

Visi draugai ir-drauges dąlyvaurjį 
kito šiame susirinkime ir pribūkite 

[ laiku. Taipgi atsiveskite ir haujų 
Į narių į susirinkimą. Turime daug 
reikalų apsvarstyti. ,

> Sekr. A. Bružas.
. (266-267)

ISRAXl) V/O.HMAI
PASIRANDAVOJA

viPasirandavoja 4 kambariai su 
sais įtaisymais; žema randa. 
473 Grand Street j Brooklyn, N. Y.

(266-2Č8)

RĘIKALAyiMĄI
REIKALAVIMAS

ke- 
nuo- 

latinis. Pageidauju, ' kad būtų iš 
rytinių valstijų irmokantis darbą. 
John Vilkas, 651 W. Conway, Bal
timore, Md.

Reikalingas darbininkas prie 
pimo ruginės duonos. Darbas

(266-267)

OSVALDAS K1BURYS
, TURĖS SVETAINĖS

1 ATIDARYMĄ
Sekantį Penktadienį

10 d. Lapkričio (Nov.)
Gerų valgių ir gėrimų bus 

siems už dyką
Grieš Gera Muzika

Osvaldas Kiburys kviečia 
sus lietuvius atsilankyti

948 Jamaica Ave.
BROOKLYN, N. Y. 

t

vi

vi-

B

^BankbyMail■k Ifour ckfck o fF KEEP
Your

BANK
' . Grand St, a!6^aham Av»B'k|y«
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Matykite* Pasaulio’ Taupumo Dienos 
'Parodymą čia

---- 1------
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

MEDIKĄLIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universitefo 
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 
Nedėliotais: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $*">00
“OH I egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kient
402

<♦>

>

<♦>

<!>

<♦>

<t>

<♦>
-į>

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riam's, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

JONAS
512 Marion St., 

BROOKLYN, N. Y.
TėL: Glcnmore 5-9467

T

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

. 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, Ni Y.

A

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 M ė ši a žar
nos 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 
Ciepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAIKRAUJO SPECIALISTAS

Gydau fimlaa^ir Chroniškas vyrų ir 
moterų Ilgas kraujo ir odos 

Padarau- išfyrinius kraujo ir šlapumo

DR; MEER
156 W. 44th St. Room 

New York, N. Y.
x Valandos Priėmimo:

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

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

■ DR. ZINS
118 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.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai grąžinami j normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Bxpelleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsite'mpimo; gerai iš- 
sitry'nkjte su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų, Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

302balsai, o už Ben Goldą į mies- 
i to tarybos pirmininkus—30,-
1384 balsai. Taigi 
i skaičius 'komunistinių 

’ i lyginant su pereitais 
' s paaugo 5,000.

O jeigu palyginsime 
tinį mūsų kandidato į majorus 

to iždo kontrolierius, Willia-su balsais, gau
ną Burroughs paduota 30,749 tais 19-29 metų rinkimuose, 

matysime, jog per ketverius 
metus, komunistų halsai paau
go ant 20,000.

Visai kitoki 
socialistus. Jų 
majorus 1929

' 175,000, gi ,dabar už Soc. Par- 
. tijos kandidatą į majorus C. 
Solomoną balsavo tik 63,002. 
Taigi socialistų balsai per ke
tverius metus sumažėjo ant 
111,998. C I A

i *'.•’**. ‘. 'j ‘ x »

Sulig paskutinių skaitlinių, 
LaGuardia, įijepubiikonų-fuąio- 
iiistų kandiU^as, gavo 864,- 
562 balsus į f J^cKee (recov
ery) 604,000; ;0’Brien (Tam
many) 586,000.

metų rinkimais,' kuriuose ko- Į 
komunistų kandidatę į mies-; 
tasias vietas miesto valdyboj i ' igavo apie 25,000 balsų.

• Bet šiuose balsavimuose už 1 
komunistų kandidatą į mies-

abelnąs 
balsų, 

metais,

dabar- PAIN-EXPELLER NOTARY 
PUBLIC

O

RADIO—ŠIANDIEN
‘ WMCA-570 Kc 4

11:05 A. M.—Seventh Regiment
Band 1 . '

1:05 P. M.—Stapleton and Boroff, 
Piano Duo; William Miller, 1 
Baritone , ,

5:30—Speaking of Speech— 
Education Sketch

7:00—Football—Clem McCarthy;
, Benny Friedmari ’ man ! 1

7<:15—News Dramatization
8; 00—Three < Little • Funsters

10:00— Light £>pera Gems

WEAF—660 Kc

<

9:15 A. M.—Landt Trio, Songs 
10:45—Cooking Talk' ’ ' 
12:15 P. M.—Johnny Marvin, ■

Tenor . . f ,
5:30—Adventures of Tom Mix—

Sketch
6:00—Legal Problems of the NR A 

—Donald Richberg

WOR— 710 Kc
10:15 A. M.—Roxanna Wallace 
10:30—College Art Lecture 
11:00—What to Eat and Why—

C. Houston Goudiss
2:00 P. M.’—tThe Psychologist 

—Dr. Arthur Frank Payne
5:00—Variety Music
8:45—Willy Robyn, Tenor;

, Marie Gefard, Soprano
10:15—Current Events—'Harlan

Eugene Read , •
11:00—Wheather Report 
11:30—Nelson Orch.

Say

WJZ—760 Kc
10:45 A. M.—Singing Strings t 
1:30 P. M.—Merrie Men Quartet 
2:45—Ruth Lyon, Soprano;
v Edward Davies, Baritone

| 3:00—U. S. Marine Band.,
6:45—‘News—iLowe 11 Thomas
7:00—Amos ’n’ Andy
9:30—Phil Baker, Comedian; Shield 

Orch.; Male Quartet;
Neil Sisters, Songs f < f

10:45—Headline Hunter—; »
Floyd ' Gibbąns f į • • { '

ll:15-i~Stars of the Autumn—
Prtffęsspr ;Ę.. If. Bak,er, ; .
Harvard Observatory '

; , WNYC—810 Kc
. 10:30 A. !Mt.—Retail Food Prices 

12:30 Ė. M.—Harper Singers
i 3:00—Music Moods
; 3:30—Jahoda Orch, ' i
■ 4:30—New York College of Music, 

Concert . ' 1
5:00—Vocational Guidance in High 

School—Dr. Herman E. Mantel
v WABC—860 Kc -

9:00 A. M.—Melodeefs Quartet
10:45—Osborne Orch.; Pedro de
/ Cordoba, Readings į

12:30 P. M.—News; , Hall Orch.
2:30—Philadelphia Orch.

Leopold Stokowski, cond.
5:00—Skippy—Sketch
8:00—Green Orch.; Men About 

Town Trio; Vivian* Rjuth,
8:00—March oj Time, •

j 9:15—Tommy McLaughlin, 
Baritone; Kostelanetz

. 10;00—Olsen and Johnson,’ 
i Comediahę; Sosnick Orch. į .
1 11:15—News; Jones Oręh. . J

Sęngs

r

popieriai pas 
kandidatas į 
metais gavo

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
... (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South. 4th Street 

Brooklyn, ft. Y.
X-Spindulių Diagnoza , 

Guzo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakarę 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

STEPHEN BREDESJR
L * ”’ I v n ! i '■ I Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

MMJOlKJCyOtJOt V <Jf V XX V V V V! AAA.AAAAAAAAAAni:

TEL. STAGG 
' 2-5043

INCMATHEW P. SALLAS 
( B I £ L 6 U S K A S ) 
G R A B O R i tl S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
® 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Mūsų IŠTAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR iš ČIA 
PASIUNČIAM (, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 

‘ PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR 

^• PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
prižiūrEt.i. duodam'GRAŽIA vietą. SAVO 

‘ > Mylimuosius pašarvoti dovanai.
, •' , ’ Vl$AlS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES 
A . KUpGĖRIAUSIAI PATARNAUSIM.

* MŪSI^RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ- MŪSU 
•; I TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. Z

v

SKAITYKIT IR PLĄTIN- 
KIT ‘’LAISVE”

Telephone Stagg 2-7057 
' A / ; . ' ' j •> ; 1 DR. HERMAN MENDLOWITZ

100 CIGiARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c . Į 1 SVARAS TABAKO $1.00

'• /(100—9c; Barons—12c) I Persiuntimas .15c
GAMTE PASIDĄRYTI JŪS.PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

' ‘ • VIETINIU TABAKŲ,
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrilmentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kairų išpildome greitai 

ir akuratnai. ’ '■ I
Specialias nuolaidas duodame restaucacijomi

L. GRAYEFSKY, , 
172. Avęnue, B, New York City.

i ' ' ' - (tarpę 10 ir 11 Sts.)
tel. Alg.i 4-1836

Prąneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
v Williamsburghe: i

252 Berry St.,.. < Brooklyn, N. Y.
• * arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959 
Ofiso valandos nuo 1 ik! i kas dien. seredoms ir subatoms 

nuo ® iki T :IO v&L vakarais.
/•FLATBUSH OFISAS 

2228 Avenue J 
Kampas C. Mrd gi.

. NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

*

J '■

*




