
DARBIN. RE1KALAU-
* JA PRIPAŽINTI 

UNIJĄ DIRBTUVĖJ
READING, Pa.—Čia.išėjo 

2,300 pančiakų dirbėjų strei- 
kan, kuomet bosai išvarė du 
darbininku tik todėl, kad jie ; 
dirbtuvėj rinko mokesčius į . °’ 
uniją nuo darbininkų.

Šie darbininkai nesiklau- I 
sė nei ADF boselių del šio 
streiko, nes jie gerai žino, 
kad Darbo Federacija nesi- 
rūpina darbininkų reikalais. 
Todėl šitas streikas yra 
streikas ir prieš unijos va
du norą. Šios dirbtuvės, 
Rosedale Knitting, boseliai 
patys organizuoja kompani
jos uniją ir leidžia jai rink- 
ti duokles pačioje dirbtuvė-: 
je. Bet kuomet darbininkai ’ 
pradėjo organizuoti savo 
uniją, tai tuojaus paleido du 
darbininku už duoklių rin
kimą.

Darbininkai streike laiko-1 
si gerai. ,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

/
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galės kai kuriuos kapitalis
tus 'paliuosuoti nuo didelių 
taksų mokėjimo sekančiame 
pavasaryje. Iždas, sakoma, 
gerai pagerėjęs/ nes buvo 
užkrauta labai dideli mokes
čiai gyventojams.

NUOGĄSTAUJA JĮ! PRALAIMĖJIMAIS
Komunistai ir Kuomintangiečiai, Sakoma, Padarė Bendrą 

Frontą prieš Chiang Kai-shelijo Jėgas. Prieškomunistinis 
Frontas dar Labiau Pakriko Chinijoj. Imper. Nusiminę

BUCHAREST. — Nese
nai čia rezignavo ministerių 

[ kabinetas. Sakoma, kad ka
binetas turėjo rezignuoti te

mdei, kad negalėjo susikalbė
ti su karalium Cafrol. Mat, 
karalius dar čia yra didžiau
sia valdžios galva.

X

TA KALEJIMAN TIK TODĖL, KAD JIE 
REIKALAUJA IŠ BIURO PAŠALPOS
Darbininkai Reikalauja Pašalpos, Užmokėti Randas, Drabu

žių.
dar Labiau Padidėjo, Kuomet Darb. Paleidžiami iš Darbo

ovoja Bendrai ir Negrai Darbininkai. Bedarbė

chi™ įJARMERIV KONFE-SHANGHAJUS. — Chi- . yra didelis priešas 
nijos laikraščiai pilni žinių Kai-sheko. 
apie naują- pilietinį karą. 
Centralinės Chinijos laikra
štis, ’ Kasdieninės žinios”, 
kuris skaitomas ministerio 
pirmininko^ Wang Ching- 
wei organu, einantis Shang- 
hajuje, rašo, kąd Hongkon- 
ge Kuomintango ir Korųu- 
nistų Partijos sudarė ben
drą valdžią, kurios centras 
bus Fukien provincijoj.

Į šį bendrą frontą rįeina 
ir vadai Devintos Armijos, 

Įsakymas atėjęs todėl, kuri sėkmingiausiai kovoju- 
kad sukilimai nesibaigia. 
Pranešama, kad netoli Eį 
Cristo kareiviai užmušė 5 
sukilėlius. Sukilėliai ir ka
reiviai turėjė susikirtimus 
prie Holguin ir Las Delicias. 
Paskiaus armija buvo pa
siųsta prieš sukilėlius į San
ta Clara provinciją. Taip 
pat šioje provincijoj karei
viai areštavo 18 komunistų 
darbininkų. , . . ... 

Tai reiškia, kad ir sitaq BROOKLYN, N. Y. -r- 
valdžia save palaiko tik te- Lietuvių darbininkū centra- 
roru, kaip kad pirmesnės pngS organizacijos, kaip tai 
Kubos valdžios Tačiaus.AL LDSA, LDS, AL- 
darbmmkų valdžioj jėgos. pMg iuntg Vokietijos fa. 
negali numalšint! ir Regales vaJdžiai eg.
oi, kol jiems nebus pagerin-, to telegramą> kuriose reika. 
os są ygos. . laujama, kad fašistai paleis-

tų nekaltus komunistus, ku
riuos fašistai dabar teisia.

Viena tų telegramų seka
mai skamba:
“Wilhelm Buenger, Berly
nas, Vokietija. )

“Kaltinamieji Reichstago 
teisme absoliutiškai nekalti. 
Reikalaujame' apsaugos ir 
paliuosavimo del Torglerio,; kai eis ir patys nuplėš iš I

K UBO S VALDŽIA 
ĮSAKE ŠAUDYTI

I DARBININKUS
------------------- HAVANA. — Pulkinin-

. h • l 1 * kas Batista įsakė armijai Ihmitroyas K e i kalauja ' tiesiai šaudyti darbininkus 
sukilėlius ir neareštuoti. 
Matomai, kad valdžia jau 
tūri pilnus kalėjimus darbi
ninkų ir neturi kur padėti 
daugiau kalinių.

Save Apginti
ZURICH. — Dimitrovo 

teisme dalyvavo ir jo moti
na, ' kuri yra jau -70 metų 
amžiaus. Dimitrovas parei
kalavo teisės, kad jam bū
tų leista pačiam save apgin
ti teisme. Taip pat jisai pa
reikalavo stenografuotų tei
smo eigos dokumentų, kurie 
jam reikalinga savęs apgy
nime. .

si pereitais metais. Taip ( 
pat įeina ir armijos vadai, 
generolas Li Chai-sum ir 
Chen Ming-shu. Į tą pro-, 
vinciją nuvyko, kaipo pata
rėjas, ir Hu Han-min, kuris

NANKING. — čia pribu
vę užsienio militaristiniai 
tėmytojai, kurie .patyrė xpa- 
dėtį Chinijos karinių jėgų, 
išsireiškė, kad Chiang Kai- 
sheko prieškomunistinis pa
sikėsinimas neduos gerų pa
sekmių. Tą tiesą jau pripa
žįsta ir Chinijos militaris- 
tai-. . /

Finansų ministeris T. V. 
Soong rezignavo iš savo vie
tos. Spėjama, kad jisai pri
tariąs naujai sudarytai val
džiai Fukien provincijoj? 
Chiang Kai-sheko įtaka 
Nankinge puola, nes jau nie
kas netiki, kad jo misija, iš
mušti komunistus, pasiseks.

RENC. DALYVAU
JA 750 DELEGATU

DETROIT, Mich.—^iame 
mieste darbininkai, jauni ir 
seni, veik badauja. 32 jau
ni darbininkai, kurie reika
lavo pašalpos, buvo areštuo
ti. Juos areštavo todėl, kaa 
šie jaunuoliai, po vadovys
te Bedarbių Tarybos ir Jau
nų Komunistų Lygos, nuėjo 
j Boys Biurą ir nėjo lauk 
tol, kol jiem bus duota pa
šalpa. Tuomet ponai pašau
kė policiją ir areštavo šiuos 
jaunuolius.

Tačiaus jaunuolių judėji
mas nuo to nenukentėjo. 
Jauni darbininkai nenusi
gando, bet vėl ėmėsi darbo

Rūpinasi Bažnyčių 
Laisve

WASHINGTON, D. C. — 
Tikresni patyrimai sako, 
kad Reoseveltas tikrai susi
domėjo Sovietų Sąjungos 
bažnyčiomis. Valdžia reika
laujanti įrašyti į sutartį, 
kad žmonės galėtų Sovietų 
Sąjungoje melstis į dievą.
Bet korespondentas Simms 

rašo, kad Sovietai nedrau
džia bažnyčiom laikyti at
daras duris. Sovietų moky
klos padaro Sovietu pilie
čius kultūringesniais, tai jie 
patys pameta religinius 
prietarus.

Skerdyklų Darbininkai 
Gerai Laikosi

Konferencija Tęsiasi

PITTSBURGH, Pa. — Šio 
miesto skerdylų darbinin
kai streike gerai laikosi*. Tik 
viena dirbtuvė yra, kuri dir
ba su skebais. Ją saugoja 
policija. Vietinė spauda

Visos lietuvių Darbininkų Organizacijos 
Pasiuntė Protesto Telegramas Hitleriui

komingi už jų nesaugumą.”
Visos mūsų organizacijos 

turi keltie protestus prieš 
Vokietijos fašistus, kurie 
bando surasti visokius kalti
nimus draugams, kurie 
“prhsikalto” tik tame, 
jie yra komunistai.

CHICAGO, Ill.—Farme- 
riu antra metinė konferen
cija prasidėjo 15 d. lapkri
čio, Chicagoj. Konfęrenci- 
joj dalyvauja 750 delegatų 
iš visos šalies, kurie, atsto
vauja 40 valstijų.

Farmeriai delegatai čia 
pasakoja apie jų kovas ir 
streiką, kuris dar tebesitę
sia. Paskiaus tarpe farme
rių dalyvauja ir senukė mo
tina Bloor. Taip pat daly
vauja Komunistų Partijos 
atstovas d. Hathaway. Ruo
šiama masinis mitingas, ku
riame kalbės eilė farmerių 
ir šiaip eilė Įkalbėto jų, ku
rie atstovauja /įvairias dar- 
bininkųnprgaųizącijas. .

Šioje Konferencijoj' duoda
ma raportai, kaip AmerikosI 
biednieji farmeriai yra iš-i dar nesibaigs šiandien, 
naudojami ir bus nutarta, i 
kas jiems reikia daryti, kad Į 
išėjus iš toszpadėties. . 

_______ ..t______

ĮVAIRIOS ŽINIOS

I 1

organizuotis ir reikalauti 
pašalpos. Jauni darbinin
kai reikalauja, kad biuras 
mokėtų po 4 dol. į savaitę ir 
prie to duotų drapanų, už
mokėtu randas.

Pašalpos Biuro valdinin
kai iškarto bandė papirkti 
šio jaunuolių judėjimo va
dus, pasiūlydami jiem dar
bus, o kitus palikti. Ta
čiaus tas skymas jiem nepa
sisekė. Todėl jie ėmėsi po
licijos.

Jauni darbininkai kovoja 
už lygybę baltiems ir neg
rams darbininkams.

Washington, D. C. — Am
erikos valdžios atstovai da
bar jau iškėlė klausimą apie 
Sovietų Sąjungos kviečių 
eksportą. Pasitarimai gal i

Columbus, Ohio.— Penki 
j miegamieji vagonai trauki- 
| nio išbėgo iš relių. Tačiaus i 

,T ± i žmonių neužmušė. Ta nelai-'New Yorkast - Pasiųsta. mč įvyko Big Fom. gelžkelio įkad
du laivai gelbėjimui tavori-1 tra„kinini ~ 5

: nio laivo darbininkų, kurie i 
{pasiliko tik apsaugos laive-

MAINIERIAI SKELBIA |Huose’kuomet laivas Saxil- 
' 1 by pateko į pavojų jūros au

kose.KOVA PRIEŠ NRAaf
EYNON, Pa.—Mainieriai 

savo susirinkime nutarė ve
sti kovą prieš NRA. Jie 
pasisakė, kad darbinin-Į

Dimitrovo, Popovo, Tanevo ■ krautuvių mėlyno erelio iš-1.
' kaltina “raudonuosius”, būk ir kitų politinių kalinių pa-[ kabas todėl, kad NRA neiš- 
I jie vadovauja streiką.

Prakalbos—Susirinkimai
PHILADELPHIA, Pa. 

—Nedėlioj, lapkričio 19 d., 
kalbės d. R. Mizara. Prie 
prakalbų , bus ir geras 
koncertas. Važiuoja d. K. 
Menkeliūniūtė, kuri dai
nuos šiame parengime.

Prakalbos ir koncertas 
įvyks Lietuvių svetainėj, 
928 E. Moyamensing Avė., 
2 vai. po pietų.

Vakare, 7 vai. įvyks ki
tos prakalbos ir koncertas 
Muzikalėj svetainėj, 2715 
Allegheny Ave., Rich
mond. šiose prakalbose 
kalbės ir jaunuolė Gedvi- 
liūtė apie jaunuolių reika
lus.

Drąugas Mizara kalbės 
apie NRA, karo pavojų ir 
reikšmę J. V. prezidento 
pakvietimo Sovietų Są-y 
jungos atstovo į pasitari
mą. f

Taip pat dainuos Lyros 
Choras ir bus kiti daly
viai programos išpildyme.

Paryžius. — Sakoma, kad 
du Franci jos lakūnai nukri
to Afrikoje ir tenais juos 
suėdę Cacheo upės pakraš-1 
čio kanibalai.K. MENKEIJUNIUTE 

DAINUOS PHILADEL- 
PHIJOJ SEKMADIENĮ

Sekantį sekmadienį, lap
kričio 19. d., mūsų žymioji 
dainininkė Konst ancija 
Menkeliūniūtė važiuoja į 
Philadėlphįją dainuoti. įl|- 
nai dalyvaus koncerte ir 
prakalbose,gurios ■ > bits 
dviejose vielose? Po pietų 
parengimas įvyks Lietu
vių Svetainėje, 928 E. 
Moyainerising Avė., o va
kare — MUzikaiėj Svetai
nėj, Richmonde, 2715 Al
legheny Avė. Pradžia 7 
vai. vakare.

Greta jos bus visa eilė 
kitų gerų muzikos šmotų 
ir prakalbų.

Philadelphijos lietuviai 
darbininkai, veikiausiai 
ne tuoj jums teks progos 
išgirst tokią gerą daini
ninkę, kaip d. Menkeliū
niūtė, todėl visi susirinki
te pažymėtose vietose se
kantį sekmadienį.’ . \ 

'. (272-273)

San Jose, Cal. — Policija 
suėmė du žmogvagiu ir juos 
klausinėja, kad susekus ir 
kitus, kurie pavogė Brooke 
L. Hart. 'a. xxxviA pviivxinw į navas uuucį, ftau in ličio-

liuošavimo. Jūs esate atsa- pildė savo prižadus darbi- 
-------;--------- - --- ! ninkams. , / 

ųri jos”*-Taip Rąšo^ .ai^oSSJXkad^

Kapitalistinio Laikraščio Korespondentas
Kovingieji tarmęr^af da

bar laiko Chicago j savo ,ąnt- 
rą metinį suvažiaviiųą, kų-t 
riame svarsto, kaip’ farme
riai turės vesti kovą prieš 
savus išnaudotojus. Dau
gelis Amerikos farmerių vi
siškai bankrutuoja, kiti dir
ba žemę iš pusės, tai šių pa
dėtis neapsakomai yra blo
ga. .y

Daugiausia farmerius su
ėda tai trustai, kurie yra 
ponais ant farmerių paga
mintų maistinių produktų. 
Jie superka už neapsakomai 
mažas kainas, o iš darbinin
kų ima kelis sykius daugiau.

a

. DES MOINES, Iowa. — 
Times korespondentas, Ow-

r ' WASHINGTON, D. C. — 
Išleista oficialis pareiški
mas, kad konferencija tar
pe Litvinoyp ir prezidento 
Rooševelto vėl prasidėjo po 
dviejų, dienų pertraukos.

w Kai kuriu dalykų reikėjo 
laukti iš Maskvos.

. i Vienok yra sakoma, kad en, rašo, kad “farmeriuose 
iki penktadienio ši konfe-jjau nėra revoliucijos,” kaip 
rencija pasibaigs ir bus ži-' kad nėra kitose Jungtinių 
noma rezultatai. Manoma,: Valstijų dalyse. Tačiaus tas 
kad Sovietų Sąjunga bus1 nnt« rašvtniAR sakn ino- 
pripažinta, tačiaus laiką 

trukdo įvairūs klausimai, 
apie kuriuos J. V. valdžia 
nori žinoti prieš sutartį.

Mexico City. — Teismas 
nuteisė kunigą už pasikėsi
nimą ant valdininko gyvas
ties. Kunigui reikalauja
ma 20 metų kalėjimo. Kuni
gas yra Romos katalikių 
bažnyčios.

pats rašytojas sako, jog 
“yra daugelis farmerių, ku
rie yra desperacijoj, nepa
tenkinti ir nežino, ko jie 
laukia.”

Dabartiniu laiku daugu
ma jų, sakomą, laukią, ką 
pasakys Wallace programą. 
Bet negalima,. sako kores
pondentas, nepastebėti tuos, 
kurie “nieko neturi, nepasi
tiki programa ir nemato 
vilties valdžios veikime.”

NRA jie buVb' apgauti; jų. 
teisės organizuotis ir strei- 
kij^ti buvo paneigtos. Pikie-( 

’toi eilėse i mainieriai >buvo 
vaikomi ir mušami j per iNR 
Ą garbintojus ir palaikyto- ; *? • ■ ■ JUS.

Todėl j mainieriai griežtai > 
prad/da1 nusistatyti prieš 

 

Rooševelto- mėlyną erelį. 
Unijų vadai, kurie laikosi, 
to vanago politikos, taip 
pat darbininkus apgavo.

Patesvilie, N. J. — Su 
šautuvais plėšikai užpuolė I 
m^žą. užeigą ir iškratė .vi
sus tenais buvusius svečius. 
Rado 20 4ol- pinigų ir visi 
plėšikai pabėgo.

, Washington, D. C. — Val
džia atmetė skundą, kuriuo 
buvo manyta sulaikyti įve
žimą plieno į Jungtines Val
stijas iš Vokietijos, Franci- 
jos ir Saaro.

WATERBURY, Conn. 
—Kalbės d. D. M. šoloms- 
jkas, Venta svetainėj, 103 
Green St. Pradžia 8-tą 
vai. vakare. Po prakalbų 
bus diskusijos. Draugas 
šolomskas kalbės apie 
NRA, naują aukso kainą 
ir pripažinimą Sovietų 
Sąjungos. .

. Mexico City. — Margari
ta Robles de Mendoza va
žiuoja į Montevideo. Jos< 
misija būsianti už moterų , 
teises. Ši' moteris centrali- i 
nėj ir pietinėj Amerikoj ko
voja už moterų1 teises jau 
nūo 1915 metų, h ’. f

Londonas1. — Simon, An
glijos užsienio ministerįs, 
važiuoja į Genevą, kad iš
gelbėti “nusiginklavimo” 
konferencija nuo galutino 
pakrikimo. .

Londonas. — Franci] os 
orlaivis, kuris gabena paštą 
iš Paryžiaus į Londoną, su
sprogo ir nukrito žemėn.

ELIZABETH, N. J. — 
Lapkričio 19 d. kalbės d. 
P. Buknys. šis susirinki
mas įvyks visų darbinin
kų judėjimo rėmėjų ir or
ganizacijų. Bus diskusup- 
jama klausimai, kurie pa
liečia labiausia kiekvieną 
darbininką.
Susirinkimas įvyks Kliu- 

be, 408 Court St., 2 vai. 
po pietų.

f
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Tyrinėjimas Atkeltas

“Laisvės” koncerte: suėjau 
vieną draugę, kuri kadaise 
buvo veikli mūsų judėjime. 
Dabar ji pasyve, išsitrauku
si iš mūsų organizacijų. 
Pyksta, girdi, “jūs draskote 
judėjimą.” Nurodžiau, kąd 
šiuo tarpu revoliucinis ju
dėjimas yra stipresnis, ne
gu kada hdrs buvo. Prole
tariato išsiliuosavipno dieną 
regimai artinasi. Dąrbihin- 
kų klašė Į ko vingė j a ir radi
kalėj a. Btet įnįnėtoji drąur 
gė manoj i kaįd/ jeigu ine$ 
šiandien ’turime renegatųį 
tai mes silpnesnį.

J. V. kongreso natūralizacijos ir imigracijos komisija, 
vadovaujama kongresmano Dicksteino dabar veda neva 
tyrinėjimus vokiečių fašistų (nazių) veikimo Jungtinėse 
Valstijose. ‘:

Pereitą trečiadienį buvo pašauktas “Daily Workerio” 
redaktorius d. Clarence Hathaway ir įteikė šitai komisijai 
originalą fašistų vado laiško, kurio kopija kadaise tilpo 
“D. W.” ir “Laisvėje”. Laiške parodoma visos slaptosios 
fašistų machinacijos, kuriom jie plečia čionai savo vei
kimą. • ■ x : • - į « •

Įdomiausias dalykas tačiaus pasirodė tuomet, kada d. 
Hathaway parodė, jog Vokietijos fašistai Amerikoje taip 
nesiustų, jei jų neparemtų pinigais ir įtaka stiprūs ameri
konai. Hathaway pasirengė įrodyti, kad kongresmanas 
Hamilton Fish dirba vokiečių fašistų naudai. Gi Fish yra 
artimas draugas Dickstein ir kitų “tyrinėtojų.”

Kitais žodžiais, kongresmanai buvo privesti prie to, 
kad, jeigu jie non tyrinėti fašistus ir suvaldyti juos, 
kaip jie žada, tai pirmiausiai jie turi pradėti nuo savo! 

I 
Imkim lietuvių darbinin

kų judėjimą Amerikoj. Šliu
pas, Sirvydas, Puskunigis-ir 
visa eilė jų pasekėjų, kadai- 

i se stovėjo priešakyje sočia-;
listinio judėjimo. Paskui jie i 
patapo nenaudėliais ii" buvo i 
išprašyti laukan iš judėji- 
mo; patapo jie aršiausiais ■ 

i mūsų priešais, Grigaitis/ 
I Bagočius, Michelsonąs ir jų 
| pasekėjai atsidūrė ten pat.
Juozas Baltrušaitis su savo 
pasekėjais—ten pat. Dabar 
Prūseika su Butkum—pas
kui juos.

Matote, į mažiau 30 metų 
kiek daug buvo tų taip vadi
namų “skilimų”, kiek daug 
renegatysčių! Paėmę kitų 
tautų revoliucinį judėjimą, 
surasime tą patį.

artimiausių kolegų, kongresmanų!
Šis faktas buvo perdaug kartus nuryti “tyrinėto

jams,” todei jie atkėlė tyrinėjimą iki gruodžio 4 d.
Kongresmanas Focht, vienas iš tyrinėtojų, pradėjo 

kvošti Hathaway, kas jis esąs. Kuomet šis pasakė esąs: 
komunistu, tai Focht ėmė primetinėti tokius vaikiškus 
dalykui, kurie parodė tiktai jo ignoranciją. Komunis
tus jis sumaišė su anarchistais ir ėmė Hathaway grą- 
sinti. ' ' * .

Taigi, ponams tyrinėtojams nelauktai buvo užpilta ūži 
kalnieriaus šalto vandens.

Suvaldyti Mušeikas!
“Vilnyj” už lapkričio 14 d. telpa sekamas pranešimas 

iš St. Louis miesto:
Lapkričio 10 dieną įvyko d. J. P. Millerio prakalbos, kurias 

rengė ALDLD 13 apskritys. Kaip žinoma, d. J. P. Milleris 
kalba apie Sovietų Sąjungą ir Lietuvą, nes jis tik nesenai 
sugrįžo iš*Europos. Į šias prakalbas atėjo grupė kontr-revo- 
liucionierių prūseikinių, užpuolė ir .sumušė prakalbų pirmi
ninką d. Juozą Baltrušaitį, puolėsi mušti ir kalbėtoją Millerį, 
numušė akinius ir apdraskė veidą. Prakalbos išardytos.

Muštynes pradėjo Jurgis Beraišis, Andrius Leponis ir kiti, 
matyti prie muštynių buvo prisirengę. Bet kad iš rengėjų 
pusės nebuvo atsispyrimo, nes norėta muštynių išvengt, tai 
daug kraujo nepralieta. Taigi, kontr-revoliucionieriai prū- 
sėikiniai kumštį naudoja apgynimui savo “idėjos”. Įdomų it 

, tas, kad užpuolė prakalbas, kuriose aiškinama Sovietų Są
jungos gyvenimas, darbininkų respublikoj progresas, darbi
ninkų laimėjimai.

Ši žinia mūs nei kiek nestebina. Skaitytojai jau ne 
kartą matė, kad mes pakartotinai nurodėme, jog St. Lou
ise yra susiorganizavęs būrys lietuviškų chuliganų, susi
rišusių su Prūseikos-Butkaus organizacija, kurie pasirį- 
žo “apvalyti” tą miestą “nuo lietuviškų bolševikų.”

Deja, abiem, Bereišai ir Leponiui, pavyko įsiskverbti 
į Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 120 kuopą ir ten 
kelti razbajų^iki tą kuopą galutinai suardys.

Metai laiko atgal, minėtas Bereiša, būdamas minėtos

ja, jei jojė Lovestonaų pan- 
nonai, Prūseikos iį* kt., vy
kintų savo “idėjas”?

Pereitą trečiadienį Darbi
ninkų Centre įvyko maži 
pietūs, suruošti atsisveikini
mui su dd. Henri Barbus- 
se—tuoj išvyks’ atgal į 
Franci ją. Dalyvavo po porą 
atstovų nuo į komunistinių' 
laikraščių redakcijų, esan
čių New Yorke, ir šiap 
draugų. Tai buvo, nepa
prastai i įdomus , susirinki 
mas. Atsisveikindami, kal
bėjo abu1 svečiai: vienas, 
atstovaudamas intelektuali
nį pasaulį (Barbusse), o ki
tas—-darbininkų pasaulį — 
Mann. '

Keletas Klausimų “Vienybės” Redak 
toriui, Ponui Tysliavai

Penktad., Lapkr.

ŠYPSENOS

Panašiai^ beabejo, yra 
manančių ir 4 kitų gerų,

. draugų ir draugių. Jie pa-! Mann.
miršta kad visa revoliuci-! šit žodži/rašytojaš įtei- 
mo judėjimo .’~4‘----- — 1
numarginta kovomis ne tik
tai su išnaudotojų k’lase, bet 
ir josios agentais, atsiran
dančiais revoliucinio judeji-

I mo eilėse.

istoiija yrajke draugui Barbusse jo pa- •nmw via 4--i Ir . I - v ■ i
i ties parašytą knygą, Ugny
je/’ kurią lietuvių kalbon iš
vertė d. V. Tauras, o išleido 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija. 
Nusistebėjo d. Barbusse, 
kad ir lietuvių kalboj turk 
me jo kūrinį. Didžiai buvo 
jis dėkingas už suteiktą ko- 

; piją, kurią dedikavo drau- 
Igas vertėjas.• X *

1. Ar tiesa, kad Tamsta, p. Tysliava, 1929 m. va
žinėjai iš Paryžiaus į Varšavą? z

Ar tiesa, kad, nuvykęs į Varšavą, buvai Tam. 
malohiai ten priimtas, viešai kalbėjai, kad nepri
pažįsti jokių politinių konfliktų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos ir stovi už “dvasinį” ar kultūrinį lietuvių 
bendradarbiavimą su lenkais?

■ Ką rašė apie Tamstos apsilankymą Varšavoj len
kų -fašistų, pilšudskininkų spaudą?
,, Kiekr kartų ir kur buvai Tamsta susitikęs su p. 
^loluvka? / '
r iiš kurį paėmei Tamsta pinigų kelionei į Varšavą? , 
‘Z Ž. Ar S tiesa,, kad Tamsta, p. Tysliava, kartu su 
kąi-kuriais lenkų rašytojais pradėjai Pafyžiuj leis- ■ 
ti lietuvių ir lenkų tautų susiartinimui skirtą žur-. *. 
nąlą? ; Kaip vadinosi tas žurnalas ir kas iš lenkų 
ir. lietuvių rašytojų jame dalyvavo?

Iš kur'gavot pinigų to žurnalo leidimui?
Tamsta supranti, kad šitie klausimai turi visuo

meninės ir politinės reikšmės ir, tikiuosi, teiksiesi 
per spaudą duot Į juos aiškius atsakymus.

V. Kapsukas.
Maskva, 1933 m., spalių 19 d.

Vaikinas—Argi tu eitum 
už vyro tik del jo pinigų?

Moderniška mergina—Vi
ešai ne, bet aš noriu, kad ma
no vyras būtų linksmo būdo, 
o, žinoma, neturėdamas pi
nigų; jis gali būti nusiminęs 
bei susirūpinęs.

EASTON; PA Komunistai Atidarė
Darbininkams Akis I

i Pirma Draugė—Kada tu 
susipykai su savo vyru šian
dieną, kodėl leidai jam tarti 
paskutinį žodį? Tas labai t 
nepaprasta.

Antra Draugė—Matai, aš 
norėjau jam suteikti biskį 
smagumo. Šiandieną yra jo 
gimimo diena.

(Rašo ALDLD Narys iš 
Francūzijos)

Viename buržuaziniame 
i žurnale, šeimininkių skyriu
je tilpo tokis receptas:

Sumaišyk cukrų ir miltus.
Mes turime gerą pavyzdį* ir Dadėk kiaušinius ir pieną ir 

naudą iš darbininkų susipaži- virink kad SUtirŠtėtų. Mai- 
nimo su komunistihe literatūra, šyk. Sudėk kitus dalykus 
Darbininkiška spauda jau pa-, ir paduo^šalt;į. 
siekia darbininkų mases ivai- ' i v
rių pakraipų be skirtumo: kata-1 unas US pasaivotas 

rlikus patriotus ir kitus. Dar- ketvirtadienyj po pietų, ly- 
, bininkai pamate, kad komunis- gi^i 2 vai.

Pavyko Komunistų Parengimas

5 d. lapkričio Komunistų 
Partijos vietinis unitas buvo 
surengęs masinį mitingą, pa
minėjimui 16-tų Rusų revoliu- 

jcijos sukaktuvių. Kalbėjo d.
Milžinišką rolę suvaidino Burch iš Phila., Pa. Jo kal- 

abu svečiai Amerikoje. Abu bos turinys daugiausiai palie- 
pasake daugybę prakalbų, j te Sovietų Sąjungos laimėji- 
šaukdami Amerikos darbo mus ir progresą per paskuti

nius kelis metus, taip pat, ką tinė spauda kviečia visus darbi- i 
reiškia pripažinimas Sov. Są- ninkus vienybėj

Tūkstančiai jungos šios šalies darbininki-
Amerikos darbininkų girdė- Jai-
jo juos ir ilgai nepamirš jų kalbėtojas 
nurodymų.

žmones į revoliucinį judėji
mą, į kovą ' su plėšriuoju 
kapitalizmu.

—j kovoti prieš! '
pūvančią kapitalistinę sistemą, i Galis Kodėl tu visuomet 
kuri dar sunkiai spaudžia ir iš- vadini savo pačią “medus?” 
naudoja mus. ■ Kazys—Todėl kad medus

čia paduosiu vieną pavyzdį iš j neina man ant sveikatos.
kataliko S. K. Kartą man teko 
girdėt jb žmona klausia jo: 
“Kas su tavim pasidarė, kad 
tu buvai tokis geras katalikas, 
tikintis dievui, o dabar persi
mainei?” Vyras atsakė, kad jis 
buvo tokis todėl, kad nebuvo 
skaitęs nei jokių laikraščių nei

; knygų, kur rašoma teisybė, ati
daranti žmonėm akis. Dabar gi 
sako jis, aš jau skaitau darbi
ninkišką laikratį ir gaunu dar
bininkiškų knygų, tai tas mane 
ir permainė.

šis darbininkas pradėjo skai
tyt darbininkišką literatūrą 
per pasidarbavimą jo draugo, 
apsišvietusio darbininko, kuris,

Abelnai imant draugas 
n u š v ietė gana 

sklandžiai virš minėtus klau-
Bon vayage abiem bran- simus 'V jo aiškinimu atsilan- 

ikiusieji buvo patenkinti. Ati- 
Pasekmingai jiem darbuo- darant mitingą ir pertrauko

je keturios jaunos mergaitės 
sudainayo Internacionalą ir ki
tas revoliucines dainas. ^Buvo 
prisižadėję atvažilioti iš Phi- 
ladelphijos keli John Reed! 
Kliubo nariai ir sulošti veika- 
liuką, bet kadangi Phila. buvo 
gana daug parengimų tą die
ną, tai jie ten ant vietos tu
rėjo dalyvauti ir negalėjo sa
vo prižadą išpildyti.

žmonių buvo nemažai ir vi
si įdomiai klausėsi, o prakal- _ 
boms užsibaigus buvo statyta! perskaitęs laikraštį ar knygą, 
nemažai klausimų apie Sovie-; jam nusiųsdavo’ Tai yra geras 
tų Sąjungą, Komunistų Parti- ’ darbas; turi būt pavyzdys ki- 
ją, bedarbę, NRA ir daugelį tiems darbininkams.
kitų. Aiškiai ir į tašką buvo 
atsakyta ant kiekvieno klausi
mo.

.Aukų lėšų padengimui ir 
“Daily Workeriui” surinkta 
netoli $7. Apmokėjus išlai
das “D. W.” pasiųsta $4.04. šiame vajuj, kad jie Jau yra 
Tai nemaža parama mūsų ko- susipažinę su komunistine pro- 
mun. dienraščiui iš streiko pa

čia taipogi 
buvo > pardavinėjama literaiū- 

pla- 
At- 

visą 
:‘op- 

darbininkai 
noriai juos lanko ir gyvai 
įdomaująsi dienos įvykiais, lie
čiančiais jų politinį ir ekono
minę gyvenimą, dabartines ko
vas; streikus, kokią rolę lošia 
Koihunistų Partija tose kovo
se ir t.t. Tai būtų lyg savo 
jūšies mokykla ir duotų dar
bininkams platesnį supratimą 
apie komunistinį judėjimą.

Dalyvavęs.

giem mūsų svečiam!

tis; sugrįžus į savo kraštus!
, R. M.

; —Na, kaip tas laikrodėlis, 
kurį išlošei ant bazaro, ar 
eina gerai?

—Puikiai, jis padaro vie
ną valandą į 50 minučių.

Bet ar del tp visko ..revo- i 
liucinis „darbininkų judėji- i 
mas silpnėjo? Ne! Jeigu jis ; 
laikinai sumažėdavo narių 
skaičiumi, tai vėliau jis kur 
kas pasivarydavo pirmyn, I 
būdamas laisvu nuo viduj i-J 
nių priešų. Revoliuciniam 
judėjimui svarbu, kad jo ei
lėse nebūtų priešų klasės , 
įtakų, kad jame nebūtų mū
sų judėjimo priešų agentų. 
Proletariato vadas, Komu
nistų Partija, negali, pasek
mingai vadovauti kovų prieš 
buržuaziją, kuomet jos eilė
se' atsiranda išsigimėlių,

kuopos pirmininku, pasišaukė į kuppos narių susirinki- Persisunkusių priešo idejo- 
mą būrį policijos ir su jos pagelba išvaikė kairesnius Sovietų Sąjungos Ko- 
darbininkus, nepritariančius jo bjauriai politikai. Nepai- ?Pu^tų Partija nuolatos
sant Prūseikos ir Grigaičio protestų, LDS Centro 
Vąldybai pavyko tą žmogų suspenduoti .ir pašalinti iš mi
nėtos vietos. ' : i.

Nesenai tas pats Bereiša ėjo streiklaužiauti, kuomet 
siistrėikavo batukų dirbėjai. Tačiaus streiko laužymas 
jaih sausai neišėjo, nes darbininkai jį pasigavo, pakočio
jo ir išlaužė du šonkauliu.’ ’ ’ ,'•

Kad nuvaryti piktumą ant kairiųjų darbininkų, dabąr 
tas pats Bereiša suorganizavo saiką razbaininkų, atėjo, 
į prakalbas ir čia sukėlė razbajų. . \ t

Bęreiša daug kartų laukė progos išlieti savo pagiežą 
ant revoliuciniii darbininkų. Virš metai laiko atgal, kuo
met d. Mizara sakė prakalbas East St. Louise, jis buvo 
atvykęs su savo sėbrais ardyti prakalbas ir panaudoti sa
vo Kumščių. Kuomet LDS C V. atstovas d. Abekas nuvy^ 
ko į 120-tos kuopos susirinkimą—jis grąsino tuOm patim. 
Bet vis del kažin kokių priežasčių jam tas nepavyko.

Dabar jis pasiekė savo tikslą.
Neįstabu! Į desperaciją įvarytas žmogus, susikom

promitavęs, jis kitaip, matomai, ir negali elgtis. Jį pa- 
’ paliaus veda prie to ta politika, kurią Prūseika nutiesė, 

ir kurią jis glaudžiai seka.
Bet del to kalti ir patys mūsų draugai. Žinodami su 1 

kuo jie turi reikalą, turėjo iš anksto pasiruošti ir, kaip

daro apsivalymus .nito išsi
gimėlių. Patsai 1 Leninas 
mokino taip daryti; Prie jo 
buvo išvalyta .- iš \ Partijos 
tūkstačiai svetimų elemen
tų, išsigimėlių. Tūli iš jų bu
vo įsiskverbę į Partiją su 
svetimomis idejomiš, kiti — 
ilgainiui sugedo/ išsigimė. 
Šiuo'tarpu Sovietų Sąjungoj 
vėl eina Partijos valymas. 
Tūkstančiai tokių- f bus iš
šluota laukan.

Taigi minėtoji draugė ir. 
kiti, stovį nuošaliai mūsų 
judėjimo darbininkai priva
lo tatai „ žinoti. Į ką;panąsi 
šiandien būtų“ mūšų Parti- *’ <' . • • . <’ y <i . r, ,
T*------------------------- ----------— — ------- —

tik jis būtų pradėjęs naudoti savo 
tuo patim jam .atiduoti^ kas priklauso .

Su streiklaužiais ir.chuliganaiskitokios kalbos negali 
būti! ' ■ " •

ELIZABETH, N. J.
Svarbus “Laisves” Skaitytojų 

ir Simpatikų Masinis 
Susirinkimas

( Šį sekmadienį, 19 dieną.Nov. 
| (lapkričio) 1933 m. kaip 2 vai. 
jpo pietų, L.D.P. Kliube, 408 
Court St., įvyks labai svarbus 
viešas masinis ‘‘Laisvės” skai
tytojų ir simpatikų susirinki
mas. į

Šiame susirinkime kviečiami 
būtinai dalyvauti visi skaityto
jai ir ne skaitytojai “Laisvės” 
dienraščio. Visi draugai, ypač 
veikiantieji 'draugijose, K kliu- 
buose, būtinai dalyvaukite.

Mes,visi turėsime ir galėsime 
apkalbėti, kaip geriaus laike šio 
dienraščio “Laisvės” vajaus pa
gerinti “Laisvę’ ’, kad 
jai daugiau skaitytojų 
apielinkėj. Kiekvienas 
tfrbgą išsireikšti laisvai, ir duoti, 
savo patafirųne.
į/Visi esate prašomi pranešti 

savo draugams ir d raugėms 
a^įe šį ^ųąi^iįikimą. Klaupkite 
yiąns kitęį: ar ji bei j išbyra prt- 
si|įng$ eiti į sį susirinkimą ir 
beųdraji jame dalyvautj.
1 Tai bus ■ savo rūšies prakal
bos ir: diskusijų susirinkimas. 
Dalyvaus ir; P. BuknyS, “Lais
vės” adm., kuris perstatys “Lai
svės” padėtį šiuo svarbiu nio- 
meųtu.

Tad Visi, draugės ir draugai, 
nepamirškite dalyvauti Šį sek
madienį 19 d. lapkričio-Nov., 2 
vai. > po pietų, L.D.P. Kliube, 
408 Court St., Ėližabėth, Si. J.

Visus kviečia ALDLD 54 kp.;
Komisija.

gavus
mūsų ,. x ... ..v „-liestos kolonijos.gaus j

ra ir; brošiuraitės, kurios 
tinosi gana pasekmingai, 
eityje .ręikėtų surengti 
eilę masinių mitingų bei 
en forums,’’ nes

---- -----------_----_
nesu valdo thų kumštį, 

įso! . J

PITTSBURG, PA.

Subatoj, lapkričio 18, Bedar
bių Tarybos rengia ęlidelį balių* 

perior Svetainėj, 35 Miller 
> Pradžia 8 vai. vakare. įžan

ga' bedarbiainš 15 tentų, dir- 
■bantiėihš 25 centai. Bus gra
žus pamarginimas, šokiai prie /

Draugai ir draugės, mes tu- 
rimę kreipt daugiau domės į 
komunistinę spaudą; remti ją 
finansiniai ir kitokiais būdais. 
Man teko patirti iš nekuriu 
draugų, stojančių į ALDLD

grama. Nors šių metų yra jau 
tik du mėnesiai, bet jie moka 
duokles už visus šiuos xjnetus 
ir reikalauja visų metų knygų. 
Tokie draugai komunistų tarp
tautiniuose susirinkimuose, ne
atsisako nuo aukų paramai dar
bininkiško judėjimo^r^Būdami 
naujais nariais, jie supranta, 
kad ne kas kitas (mūsų spaudą 
ir judėjimą palaikys, kaip tik 
mes patys. Taigi ir yra mūsų 
visų pareiga remti savo spaudą 
finansiniai; skaityti ją ir kitus 
kalbinti.

121 Kuopos Narys.
-----------------------------

Paryžius.—Franci jos val
džia jau daro nusileidimus 
Vokietijai, nes šie rinkimai 
parodę, kad Vokietija esan
ti stipri ir galinti kariauti.

geros muzikos. Bedarbiai ir 
dirbantieji kviečiami paremti 
tą padengimą. Visas pelnas 
ėiha prisirengimui priė bedar- 
bių demonstracijos lapkričio 28.

Komitetas. ‘

Namo savininkai (būsi
mam rendauninkui)—Žinot, 
tamsta, čia yra labai tyki 
ir tvarki vieta. Ar tamista 
turite vMikų?
* —Ne. J

—O gal turite pianą, ra
dio bei gramofoną?

—Ne.
—Ar grajini ant kokio 

muzikalio instrumento ?
—Ne. '
—O ar turi šunį, katę ar 

kokį paukštį?
—Ne, bet mano fontaninė . į 

plunksna biskį braižo, kada 
rašau.

Puikiai išsipuošus ponia 
prieina prie vaikučio, kuris 
pardavinėja ant gatvės vai
sius. — O po kiek slyvos, 
mano vaike,—klausė ji.

—Vienas centas, atsakė 
vaikas. V

—Tai duok man vieną,—t 
po ilgo žiūrėjimo įsako po
nia.

—Gal turėsi balių?—sar
kastiškai atšauna vaikas.

Jaunavedys—Mano bran
gi, ar išvirei tą skaldytų žir
nių sriubą, kurią 
myliu ?

Jaunavedė—Ne, 
sis, aš pradėjau
baigsiu iki rytojaus. Matai, 
užėmė man visą dieną žir
nius skaldyti.

Surinko B. E. S.

aš taip

brangu-
bet ne^



PenktacL, Lapkr. i?, 1&83 Penktas Puslapis

WILKES BARRE. PA. landą o publika pradeda rinktis del imperialistai rengia karą ?
 ’ * aštuntą vai.

ALDLD 12-fo Apsk. Reikalai i
HMn .o. b"tli laikU- Kur‘e nePribūsite I Ką duoda
ALDLD 12-tam apskrityj laiku tai nebus jums viskas !qn,p r

_ i ii v -. d i.ame luiei.
rengiama prakalbų maršrutas aišku, nes kalbant apie sveikatą ' 
Dr. J. J. Kaškiaučiui. Prasi-, 
dės 11 d. gruodžio. Dr. Kaš-1 

' kiaučius kalbės dviem temom: ■ A Isveikatos klausimu ir politiniais 
reikalais. Kalbės, delko žmo-1 
nes pirma laiko miršta, ir kas 
reikia daryti, kad pagerinus i 
darbininkų gyvenimo sąlygas,' 
nes. dabartinėse sąlygosežmonės ĮUrj pasirūpinti prakalbas su
turi rūpintis it vargti, kad pa- rengti. Kurie da neprisiuntėte 
laikius gyvybę. Rūpestys ir svetainiy antrašus, kur prakal- 
sunkios darbo sąlygos išsunkia |)OS įVyks> greitai prisiųskite. 
iš žmogaus be laiko energijos ■ Laj]<0 jau iik0 mažai, tai pasi

skubinkite, nes laikas daryti

Prie to, lietuviai gaus pro- 
: Kodėl Jungtinės Valstijos' no- 8ą pamatyti naujai ištapiiltą ir 

7 j puikiai išpuoštą Lietuvių sa- 
Jlę—Moyamensing Avė.

Eikite į šias prakalbas ir iš
girskite puikų koncertą veltui.

Rausvietis.

Pasarga, kad publika visur ri pripažinti Sovietų Sąjungą ?| 
ir duos NRA? ir j 
Darb. Susivieniji

mą. Taipgi kalbės du jaunuo-| 
klausimai rišasi vienas su kitu, i ]įaį; Griciunas ir Gedviliutė; 
užtat reikia būti^laiku, kad vis-, papertuos apie atsibuvusį 
ką suprasti. Dėlto reikia pri- i prieškarinį kongresą.
būti lygiai 7-tą valandą, nesi Koncprto nrO£rrknm • dni 
kalbėtojas kalbės dviem atve- XT o. ,, .J) ,. . J nuos Nele- Statkeviciute, Ly-jais.

ALDLD ir LDSA kuopos tuo-;
ros Choras; grajys keturi žy- 

i mūs armonistai rusiška muzi- 
’, se miestuose, kur bus prakalbos, 1i,.. ~ i V c L •
’ turi

syvus ir ima pirma laiko sirgti, 
silpnėti ir mirti. Apie tai ge
rai viską isaiškins Dr. Kaškevi- 
čius.

Wilkes Barniuose ir Scranto- 
ne kalbės vieną vakarą vyrams, 
kitą vakarą moterims, nes Dr. 
Kaškiaučius aiškina tūlus plau
simus, kurie yra geriau aiškin
ti atskirai vyrams ir moterims.

Kalbės šiuose miestuose: Wil
kes Barre, 11 ir 12 dd. gruo
džio, Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St., Nanticoke—13 d.; 
Plymouth—14 d., A. Stravins
ko svetainėje, 42 Ferry St.; 
Pittstone—15 d.; Scrantone—16 
ir 17 dd. ;• Forest City 18 d.; 
Binghamton, N. Y.—19 d. gruo
džio. Visur prakalbos prasidės 
7 vai. vakare.

Reikia pažymėti, kad Dr. Ka- 
kiaucius nelauks, kol publika su
sirinks, nes daugelyj vietų pra
kalbos būna šaukiamos 7-tą va-

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks 21-mą lapkričio, 
utarąinke, 8 vai. vakare. Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Draugijų 
atstovai malonėkite dalyvauti susi
rinkime, nes yra labai daug svarbių 
klausimų apkalbėjimui, 
dirbti 
prieš

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

įvyks 19 lapkričio, pas drg. F. Man- 
1 kauską, 918 Ferdinand St., 2 vai. 
j po pietų. Visi nariai pribūkite į ši 
Į susirinkimą, nes yra daug dalykų 
■ aptarimui. Atsiveskite naujų apli- 

mirė kantų į draugiją.
metų!  <271’272>
Avė., į. DETROIT, MIČM.
adie-j Sekmadienį, lapkričio 19 d., 6:30 

BUS I vai. vakare, Detroito Aido Choras 
Jo-1 rengia didelį koncertą ir balių, 4959 

no kapinėse. Laidojimo apei- Į arti Michigan 
gomis rūpinasi graborius Ant.' dideli chorai.
Vai antie jus.

Mirė lapkričio 14 d. Bus pa-l 
laidota lapkričio 17 d. šv. Tre
jybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina-1 
si graborius J. Garšva.

Ketvirtadienį iš ryto 
Viktoras Kazlauskas, 56 
amžiaus, 6021 Maspeth 
Maspethe, N. Y. Po tuo 
su pašarvotas ir kūnas, 
palaidotas pirmadienį, šv

Turime iš- 
planus sekmingesniai kovai 

teroristinį fašismą.
Org. J. J. B.

(273-274)

Nukaitintas Direktorius
Grieš kvartetas iš smuikų1 »t i « Ffc B

ir piano. Taipgi jaunuoliai Nub<UjkrUtŪOtO BfflKO j 
perstatys veikalą “Chinija At
bunda.

Dabartinė pasaulio situaci
ja labai įtempta. Kapitalisti-

apgarsinimus. Antrašus svetai- nis_krizis didėja,^ visame pa- 
nių siųskite apskričio sekreto- Į šaulyje.
riui, ar “Laisvės” redakcijom

12 Apskričio Sekr.
V. Glaubičius,

316 George Avė.
Willkes Barre, Pa.

PHILADELPHIA, PA
Prakalbos ir Koncertas

NEW YORK. — Vietinis 
augščiausias teismas nukaitino 
advokatą I. J. Kreselį, direk
torių nubankrutuoto Banko oi: 
United States, kuriame žuvo 
sutaupyniai 400,000 depozįto- 
rių, daugiausia darbininkų ir 
smulkių biznierių. Kreselis

PRANEŠIMAI IS KITUR
\

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia pirmutinį 

puikų balių naujoje svetainėje, 126 
' North 10th St., ant antrų lubų. Įvyks 
j lapkričio 18 d., pradžia 7 vai. va- 
I kare. Bus skanių užkandžių ir įvai- 
- rių gėrimų, o šokiams bus. gera mu- 
j zika. Taigi kviečiame ne tik roadin- 

buvo inžinierius suktybių, per j giečius, bet ir iš apielinkės miestų 
kiti direktoriai' dalyvauti šiose prakalbose ir parem- 

darbininkų organizacijas. Į.žan- 
15 centų ypatai.

DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus 18 dieną lapkri
čio, 7:30 vai. vakare, Draugijų sve
tainėj, 25th St. ir Vernor Highway. 
Draugai, visi . dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra balsavimo blan- 
kos atėję iš centro. Nepamirškite 

administratorius d. J. P. Mil- ' patys dalyvauti ir naujų narių atsi-

Visi dalyvaukite, j Sfckr. N. Astrauskienė.
(271-272)!. (271-272)

arba (Martin Hali), 
Ten dalyvaus trys.

Žymus operos solis
tas Ernest Moors ir A. M. Young, 
rusų solistas ir daugelis kitų solis
tų ir muzikantų, žada būti svečių 
net iš kitų kolonijų ir kalbės “Vil
nies 
ler tik ką sugrįžęs iš Sovietų Sąjun- ; veskite, 
g’os ir Lietuvos.

Imperialistinis karas 
j gresia bile dieną. Darbininkų 
i klasės kovos plečiasi po visą 
pasaulį už duoną/ butą ir dra
bužį.

I Gyvenimo reikmenys brang- kurias jis ir 
pinigai puola pervedė į'savo kišenius žmo

nių pinigus. Sulig pirmesnio ■ 
teismo nuosprendžio už tas žu- 
likystes jau-sėdi Siiig Sing ka
lėjime minimo bAnkb prezi- 
(lentas B. K. Markus, nuteis- ; ivyks svarbios prakalbos.

: j . *i • __Tr______ o n_______ ____ - uta____

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ ekskursija
ti 
gaĮ sta kas dieną;

I žemyn. Algos per pusę nepa
siveja kainų ant produktų. 
Darbo žmonių skurdas ėda jų 
paskutinę gyvybę. NRA aras 
pailso ir leidžiasi į savo liz- 

ida... Nusivylimas žmonių an-j tas trims iki šešių metų. Kre-'i S.ir koncertas c . . ... ..._ . . . [ąhzuoja nepavykusio paukš-1 selini gręsia 
J čio kelionę.

Šiose prakalbose bus rišama

Pirmos šio sezono rengia- 
nros prakalbos 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 5-tos kuopos, ateinantį 
sekmadienį, 19 d. lapkričio— 
November, Lietuvių salėj, 928 patys svarbiausi dienos klau- 

Moyamensing
‘ vai. po pietų, ir 7 vai. vakare, 
Lietuvių Muzikalėj salėj, 2715- ------- ----------- ___ _
17 E. Allegheny Ave., Rich-! prakalb. Jūs pamatysit, koks 
monde.

Kalbės drg. R. Mizara: Ko-

Avė., 2-rą į simai. Ypatingai nepalikite 
tėvai savo jaunuolių namie; 
būtinai atsiveskit juos į šias

likimas juos laukia ištikus 
r ui.

1S3T

(272-273

WORCESTER, MASS. \
Sekmadienį, 19 lapkričio (Nov.), 

i Liet, svetainėje, 29 Endicott St.,
. Kalbės d.

. Sasnauskienė “Darbininkės” re- 
; daktore ir LDSA Centro sekretorė.

’ j Prakalbos prasidės 2:30 vai. po pie- 
Ji kalbės svarbiais mūsų gy~ 

bei prašvilpimą Šimtų ! venimo klausimais. Skaitlingai su- 
j.j! sirinkite išklausyti jos prakalbos. 
UOieiių. , (272-273)

panaši bausmė
Bet tai maža pabauda už su- ’ tų. 
vogimą ....
milionų

Mirtys^-Laidohives
Helen Bertulis, 17 metų, 57-j

50 71st St., Maspeth, N. Y.!

Sįtt

DERLIAUS GRIETINE 
HR J®S

Copyright, 1033. Th#
American Tobacco 

Company.

J

UŽTIKRINA PUIKU TABAKA DEL 
w V

Ne daug rūkytojų yra matę puikų tabako augalą pilnai 
žydintį, todėl mes ir parodome šį paveikslą. Tiktai keletas 
šių puikių augalų yra leidžiama pražydėti ir pagaminti 
sčklų. Šios atsargiai išrinktos sėklos sekančiais metais 
duoda “Derliaus Grietinę” justi Lucky Strike, nes tabakas 
turi būti kas metas išaugintas iš sėklos. Šitas atsargus 
puikaus tabako vaisinimas parodo kodėl Luckies išlaiko tą 
pačią puikią, vienodą kokybę metai į metus — taip apvalūs 
ir kieti ir pilhai prikimšti — laisvi nuo liuosų galų.

DETROIT, MICH.
Dvejos didelės prakalbos. Rengia 

ALDLD 10-tas Apskritys ir kuopos. 
J. P. Milleri.s kalbės temoj: “Kas 
girdėti Lietuvoj ir Rusijoj.” Pirmas 
prakalbas rengia ALDLD 188 kp., 
pirmadienį, 20 d. lapkričio (Nov.), j 
7:30 vai. vakare, Rusų Kooperatyvo 
svet., 2934 Yemans St., Hamtramck, 
Mich. Antras prakalbas rengia AL . 
D'LD 52 kuopa antradienį, 21 d. lap
kričio (Nov.), 7:30 vai. vakare, Lie-Į 
tuvių žemutinėj svet., 25th ir Ver
nor Highway, Detroit, Mich.

(272-273)

WILKES BARRE, PA.
APLAMI kp. balius turėjo įvykti, 

subatoje, 18 dieną lapkr.—Neįvyks.' 
Nes del tam (tikrų priežasčių yra 
atidėtas ant toliaus.

Rašt. Jervis, i

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 19 lapkričio, 2 vai. 
po pietų, pas M. Mažeiką, 185 Jer
sey Ave. VVisi nariai ir narės būti
nai dalyvaukite, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi bus balsa
vimas centro komiteto. \

Sekretorius G. S. <J J272-278) '
I ROCHESTER, N. Y? i 

i Basket ball ir šokiai, šeštadienį,■ 
į lapkr. (November) 1.8. Rengia DLK 1 
i Gedemino Draugystė, savoj svetai- j 
nėj. Įžanga dykai.

BAYONNE; N. J.
Darbininkiškos organizacijos ren

gia koncertą ir prakalbas, paminė- j 
jimui Sovietų Sąjungos 16 metų su- : 
kaktuves subatoje, November 18 d., i 
10 W. 22 St. Pradžia 7 vai. vakare. • 
Taigi, draugės ir draugai, malonėkit : 
ateiti į ši puikų parengimą, nes pro- j 
gramoj dalyvaus Bangos Choras iš : 
Elizabetho, po vadovyste V. Žuko, i 
Taipgi A. Višniauskas visiem gerai 
žinomas dainininkas dainuos solo; 
Rusų Mandolinų Orkestrą. Taipgi, 
bus geri kalbėtojai—išaiškins kas 
verčia Jungt. Valstijas pripažinti 
Sovietų Sąjungą. Taigi nepamirški
te atsilankyti. Įžanga veltui.*

Kviečia Komitetas.
• x (270-272) '

ROCHESTER, N. Y. !
LDS 11 kuopos išrinkta komisija 

rengia vaikų kuopelės mokyklėlę:'
■ lietuvių kalbos, skaitymo ir rašymo.

■ Mokyklėlė prasidės lapkričio (Nov.) 
19 d., sekmad. ryte, 10 vai. Visi tė-

j vai, kurie turite vaikučių nuo 7 iki 
i 15 metų ir žingeidaujate, kad jūsų 
i vaikai mokėtų lietuviškai skaityti ir 
rašyti, tai atveskite juos kiekvieną 
nedėldiėnio rytą į Gedemino svetai
nę,575 Joseph Ave. Apart to, bus 
toliau mokinama ir dainuoti, kaip 
sutversime vaikų chorą.. Mokyklėlės 
sąlygos: kurie priklauso prie LDS 
vaikų kuopelės, tiems veltui, kurie 
ne, tiems 15 centų per mėnesį, visai 
bedarbių tėvij vaikučiams veltui.

I . Komisija.
, (270-272)''

TĖMYKITE!

GRUODŽIO DIENĄ

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS
VISUOMET puikiausis tabakas

VISUOMET puikiausis apdirbimas

VISUOMET Luckiespatenkina/
it’s toasted ”

DEL GERKLES APSAUGOS — DEL GERESNIO SKONIO

Grand Paradise Ballroom 
318 Grand Street 

Brooklyn

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yorko Populiariais 

Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais
GREIČIAUSIA

KELIONĖ Į
SENĄJĄ TĖVYNĘ

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

SPECIALIAI
TRAUKINIAI

stovi nti šalimais r p,- A
garlaivio Bromer įL, g P O O Ak 
havene už t i krina ST K Jį gV p /""i 
labai patogią 0 < >
hone Į LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informacijy klauskite pas vietinius agentus, arba:

NOKTU GERMAN LLOYD
„ 57 BROADWAY, NEW YORK
‘ frnimiTtiTiTfrrfiFT ii nn FHmrTiurnTTrnntTmnTnfnTitnnTiinii/nnitii7m

Phoney EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS s
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas. 
Ištyrimas Akię Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

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

iš lyto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuolas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—-Oregon ,5136 

Keystone—JWain 1417



Šeštas Puslapis Penktad., Lapkr. 17, 1933

s vi e- j 
bus 1
Ten

Visi traukim į vakarėlį, o 
telio jame bus- gero; 
brolybė ir linksmybė, 
mūsų jaunos m ergą it ės
švaistysis, lyg tos paukštai- 
tės.

Darbininku Demonstra-i Kriaučių Lygos Vakarė 
rija prieš Baltagvar 

diečių Ermyderį
lyj Bus Gražiausio 

Smagumėlio
Šią subatą Kriaučių Lyga;

sve
tainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne.
Nei per mastą nei per colį ne

užmiršk to. miela sesute ir ( 
broli. !

NEW YORK. — Rytoj 10;
vai. “dieną Washington Squa- Į rengia vakarėlį, “Laisvės 
re baltagvardiečiai rengia de-, 
monstraciją, protestuodami 
prieš sumanymus pripažintii 
Sovietų Sąjungą^ ir re i k ai a u- Į 
darni, kad Amerikos valdžia 
nepripažintų Sovietų Respu-;
blikos. Oficialiai demonstra
ciją .šaukia fašistinė “Jungti
nė Ukrainų Draugija.” Jinai , 
yra dalis tarptautinės ukrai-, 
n iečių, fašistų organizacijos, 
kurią finansuoja Vokietijos 
hitlerininkai. Taigi dabar ren-' 
gėjai prieš-sovietinės demons
tracijos pareikalavo 500 stip
rių vyrų iš vietinės vokiečių 
fašistinės “plienkepurininkų” 
organizacijos. Bet fašistams 
taip lengvai nepraeis.

Tą pačią valandą ir toj pa
čioj aikštėj Komunistų Parti
ja šaukia darbininkus skait
lingai susirinkti į masinę de
monstraciją, per kurią bus rei
kalaujama tuoiaus pripažinti 
Sovietų Sąjungą. Visi į šią ( 
demonstraciją prieš fašistus ir ; Jis frus vienas iš geriausių, ko- 
už Sovietų pripažinimą!

■
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Laimėjo Streiką prieš 
Duonos Brangumą

• NEW YORK. —Dalinai lai- Į 
mėtas streikas prieš duonos 
brangumą keturiose kepyklo
se, ant Allerton Ave. Streikui 
vadovavo Bedarbių Taryba ir 
Moterų Taryba.’ Streikas tę
sėsi keturias dienas. Kaipo 
jo vaisius, tapo numušta duo
nos kaina nuo 9 iki 7 centų 
svarui ir bulkelių tuzino kai
na nupiginta nuo 24 iki 20 
centų. Streikas palietė Pa- 
to’s French Model, Dailight 
Bakery, Modern Bakery ir dar 
vieną. Prieš streikierius bu
vo išduotas teismo indžionkši- 
nas, o vis tiek kova laimėta.
JĮ—Ae==.’'.".'. ........ -----

Gražiausia muzika grieš įvai
rius šokius, kaip lietuviškus, 
taip ir kitokius.

Ten dainuos Merginų Sekste
tas, taipgi ir Vyrų Oktetas.

Bus mergelių kaip lelijų ir 
gražesnių kaip pinavijų, ir 
abelnai daug jaunimo. t 

Kas ton iškilmėn pakliūsim, 
visi tenai linksmi būsim.

šis koncertinis vakarėlis, tai 
I ne bile koks parengimėlis.

-s kius tik kada davė Kriau
čių Lyga.

t
; Vakarėlio programoje bus žy

mių rusų šokikų; bus ant 
armonikos griežiama rūdiš
ki kavalkai ir šokama jiems 
tinkami 'šokiai ir dainuoja
ma smagios dainelės, kurios 
sykiu su muzika ir su melo
dijos gražumu žavės visus 
ir visas.

Bus ir šiaip visokių pamargi- 
nimų. Prie to, bus gerų gė
rimų ir užkandžių įvalias. 
Užkandžius gamina šauni 
gaspadinė.

Įžanga į vakarėlį pigi, tiktai 
30 centų.

Kriaučių Lygos komit. kviečia 
visus dalyvauti šiame vaka- 
rėlyj ir paremti mūsų dar
bą finansiniai ir moraliai.

J. R.

RADIO—ŠIANDIEN
WMCA-570 Kc

------------ - ----- IĮ

8:45—Willie Robyn, Tenor; Marie
I Gerard, Soprano
; 10:15—Current Events—Harlan 

Eugene Read
! 11:00—Weather Report
| 11:02—Moobeams Trio

WJZ—760 Kc

Forum
Dramatization

Goldstein—Dramatic

Little Funsters

10:30 A. M.—Beauty Talk 
11:05—Seventh Regiment >

Band Concert
11:30—Italian Program
1:05 P. M.—Stapleton and Boroff, 

Pian* Duo; William- Miller, 
Baritone

4.30—News Digest
4:45—-Street 
7:15—News 
7:30—Jennie 

Sketch
8:00—Three
8:15—Three-Piano Ensemble \ 
9:00—Madame Keltie, Contralto;

Beniamino Riccio, Baritone;
Concert r Orch.

10:30—Musical Sketch
11:46—Jerry Lester and Pietro

* Gentili, Songs - 
rį.' , WEAF—660 Kc
9:00 A. M.—Samovar Serenade 

11:00—Music1 Appreciation Hour,
Direction Dr. Walter Damrosch 

1:30 P. M.—Balkan Melodies 
2:00-;-Magic of Speech—Vida Sut

ton, Dr. John H. Finley, Charles 
Dana Gibson and Others

3:00—Russian Grand Opera Com
pany X

7:00—Roxanne Wallace, Songs ;\
Southemaires Quartet \

8:00—Concert Oich.; Jessica . Dra- 
gonette, Soprano; Revelers 
Quartet; Sports—Grantland Rice '

12:30 P. M.—Farm and Home Hour
2:00—Dick Teela, Tenor; Mary 

Steele, Soprano
2:30—Radio 1926-1933—Dr. Frank 

Conrad
2:45—Broadcasts From Foreign 

Countries '
3:15—-U. S. Marine Band

10:30’ Lum and Abner 
ll:15-r-Vąriety Musicale

WOR—710 Kc
■Interviewing a Sitter—10:30 A. M

Louis Williams, Artist 
11:00—What to Eat and Why—C. 
• _ Houston Goudiss 
2f(15 P. M.—Comedy and Songs 
3:30—Garden Club
6:30—The Boys Club f
7>45—Al and Lee Reiser, Piano

Duo; John Kelvin, Tenor 
8:30—Dramatized News

Rinkite Delegates į LD 
SA 1-mo Apskričio 

Konferenciją
Draugės!

Malonėkite išrinkti delega
tes į LDSA I Apskričio konfe- 
irenciją, kuri įvyks gruodžio 17 
i d., Newarke, 180 New York 
Ave. Prasidės 10 vai. iš ryto.

Delegatės privalo atsivežti 
‘raportą iš kuopos veikimo. 
įKudpos gali duoti sumanymus 
i konferencijai ir patėmyti trū
kumus, kurie yra apskričio ri
bose arba apskričio valdyboje.

Draugiškai,
T. Vasikoniutė,

LDSA I Apskr. Sek r.
46 Ten Eyck St.,

■Nacionalis Jaunuolių 
Komitetas Ruošiasi 

prie Parengimo
Visi Dalyvaukite Jaunuoliu 

Parengime Gruodžio 3 d.
Nacionalis Lietuvių Jaunuo

lių Komitetas sparčiai rengia
si ir platina tikietus delei sa
vo didelio parengimo, kuris at
sibus Grand Paradise Ball- 
roome (buvusiame Millers 
Grand Assembly), 318-24 
Grand Street, Brooklyne.

Demonstruokime prieš Reikalauja Paleist 8,500 Tar-‘ 
Galvų Kapotojus Vokie

čių Darbininkams!

nautoju-Darb'iiinkii <♦>

<!>

Komunistų Partija šaukia ir j 
ragina darbininkus lapkričio j 
20 d. masiniai demonstruoti ■ 
prieš Vokietijos fašizmą ir 
reikalauti, kad be atidėlioji
mo būtų paliuosuoti komunis
tui vadai Torgler, Dimitroff, 
Popoff ir Taneff, kuriems grę- 
sia galVų nukapojimas. Prieš 
tą Hitlerio pasimojimą ; turi Į 
būti daroma galįngi darbinin
kų išstojimai, kad priversti bu
delį numesti šalin kirvį.

Demonstracija prasidės 10! 
vai. ,iš. ryto, Union. Square, N. 
Yorke. Iš čia minios maršuos 
pas Vokietijos konsulatą.

šiandien vakare įvyksta 
prieš-hitlerinis masinis susirin- 

: kimas Academy of Music, La- 
j- fayette St. ir Hanson Place, 
i Brooklyne.

Draugai ir draugės! Visi, 
kurie prijaučiate jaunuolių ju
dėjimui, kurie džiaugiatės jau
nuolių organizavimo pasekmė
mis, būtinai rengkitės <’ 

i vauti šiame parengime. Pro
grama yra rengiama 
kad parodyti visiems, 
pažangą yra jaunuoliai pada
rę per paskutinius kęlis mė
nesius. Jounuolių grupės yra 
kviečiamos dalyvauti. Svarbu, 
kad VIEN JAUNUOLIAI iš
pildys visą programą Niekad 
dar lietuviai nėra matę tdkio 
parengimb, kur patys jaunuo
liai visą didelę programą išpil
dytų. Vėliaus bus 
kas yra apsiėmęs 
pildyti.

Dabartiniu laiku 
n'uolių Komiteto vajus delei 
sukėlimo $300.00 organizaci
niam reikalam. Organizacinis 
darbas daug lėšuoja.
linga organizatorius pasiųsti Į i

Vaiky * Mokyklėle Atsi-;

NEW YORK.—Miesto “Fi~ j 
nansų daktaras” advokatas' 
Sam. Untermeyer sako, kad 
1934 metais galima būtų su
taupyti miestui 34 milionus 
dolerių. Svarbiausia tai rei
kią paleist 8,500 . tarnautojų 
ir dabininkų. Jis taip pat siū- 

panaikinti aldermanų tary-1 
ir daryti kitus taupymus. I

10 

bą

(Daugiau v. ž. 5-tąmpsI.)

80-,

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Parengimąs . su • programa' ir
,kiais atsibus lapkričio 18, šią suba-' 
tą Bridge PĮaza Workers Kliube, 
287 Rodney St., pradžia 8:30 vai. 
vakare. Rengia Jaunųjų Komunistų 
Lygos 3 sekcija. įžanga 25c.

(271-272)

BROOKLYN, N. Y.
• Jaunuoliai J—Jaunuolės!
Pastaruoju laiku teko išgirsti, kad 

Brooklyne tveriasi Stygų (String)
| Orkestrą; tad, kurie įdomaujates ir 
1 turite noro, ir nusimanymą apie mu- 
I ziką, kviečiame su savo instrumen- 

Draugai levai ir motinos, | ™™iku gitara, mandolina, ir 
. balalaika atsilankyti pirmadieniais

suvesklte savo vaikučius, nuo! šiuomi antrašu: P. A. širvida, 110 
kelių iki keliolikai metų am-1 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

po 
svetainę,

Ved. Antanas Balčiūnas, Jr.
(271-273)

<♦)

<f>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai,'Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

' SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

U DR. FILURIN
.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 

! klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
rtrftanų. 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-DH1 egzaminavimas
—!      . . A. _Al.

<

O

<♦>

<f>

>

4>

<♦>

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po n u m e r i u 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway

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

Šiuomi pranešu 
riams,

• A

JONAS
512 Marion St.,

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 Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

žiaus, rytoj, lygiai 2 vai. 
pietų, į “Laisvės 
kampe Lorimer ir Ten Eyck 
Sts. Bus pasitarimas ir vaikų 
mokyklėlės atidarymas. Joj 
bus mokinama lietuvių kalbos 
-rašybos, deklamacijų, veikalė
lių vaidinimo, žinotinų vai- j šokius, 
kams faktų iš istorijos,. į:

rengiamą vakarėlį linksmai laiką 
praleisti savininkas Jonas Jurevičius, 
148 Grattan Str., kampas Varick 
Avev Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Stagg 2-7311
(271-273)

PASILINKSMINIMO vakarėlis bai
giant “prohibiciją” įvyks šeštadie

nį vakare, 18 d. lapkričio. Visiems 
žinomas gabus muzikantas Jonas J. 
Bajalis, ką tik grįžęs iš užsienio, 
grieš naujus lietuviškus ir kitokius 

Įžanga ir užkandžiai veltui, 
įdo-: Maloniai kviečia visus atsilankyti į 

daly-Įmesnių sportų ir kitų dalykė-

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

tokia, 
kokia

lių.
Pamokos tęsis nuo 2 iki 5 

vai. kas subatą.
Komisijos Narys.

Graborius (Undertaker)

Sergančio 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
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 Mėšlftžar- 
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 Įšmirkštimai.

. Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

PAJIEŠKAU Naimoniutės, po vyru 
Augusta Petseltas.

. i a.ihuiupia įįn.ucuu, kad gyveno Mi- 
| chigan valstijoje 1914 metais. ,Pa- 

jieško Mamie Rice, duktė Onos 
Makstutis, kuri yra j‘ų sesuo. Jei 
kas žinote kokias informacijas, pra
neškite šiuo antrašu, už ką būsiu 
labai dėkinga. M. Rice, 1505 Boule
vard, Jersey City, N. J.

f (272-274)

Drg. Bedacbto 50 Metij
Sukaktuvių Bankietas . , Paskiausia girdėta

NEW YORK, —3 50 metų 
amžiaus sukaktuvės drg. Max 
Bedachto, Kompartijos Cent
ro Komiteto nario, bus apvai
kščiojamos bankietu lapkri
čio 25 d. vakare, Irving Plaza 
svetainėje, 15th St 
Place. Tuo pačiu 
paminėta 30 metų 

Reika- i dachto revoliucinio

pranešta, 
programą

eina Jau
ir Irving 

žygiu bus 
drg. Be- 

veikimo.
linga organizatorius pasiųsti Į i Kalbės Kompartijos centra- 
kolorpjas ir juos užlaikyti. Tikilinis sekretorius Earl Browder, 
dabar reikėjo pasiųsti vieną j “Daily Workerio” redaktorius' 
draugą į Pennsylvania organi-j Hathaway, distrikto organiza- 
uoti jaunus mainierius. Sto-j torius Charles Krumbein ir kt. 
ka pinigų komiteto ižde tą su-1 Rusiškas dainas dainuos An- 
laikė. Dabar draugas turės! drei Cibulski; pianu skam- 
važiuoti į Massachusetts vals
tiją. ,Tai ir Jaunuolių Komi- 

turės prisidėti. Tokia 
ir svarbi dirva organi- 
jaunuolius, kad dar rei-

kai- Kalėjimo Ex-Sargybinis Kai-

tetas 
plati 
zuoti 
kalinga daug pinigų, iki paty* 
jaunuoliai pradės iš savęs ' 
tus padengti. O jaunuolių 
darbas yra dabartiniu laiku 
mūsų tsvarbiausias uždavinys. ’NEW YORK

Kolonijų
6:30—From Hawaii; Speaker, Gov- paremia: Jaunuolių Komitetų1

ernor Lawrence M. Judd of
Hawaii

6:45—News—Lowell Thomas
7:00—Amos ’n’ Andy >. i 
7:30—Potash and Perlmutter—

Sketch

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

ave a little 
regularly

^BUSHWICK

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W, 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos PriSmimot

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

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

302 110 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 R M.

pianu 
bins Eugene Nigob ir smuiku 
grieš Miss Fresser .
,'"Kurie tik galėsite, dalyvau

kite. v

O

1

NOTARY 
PUBLIC

Matykite Pasaulio Taupumo Dienos 
Parodymą čia

GaANDyr.ATCriAHAM AVE., BROOKLYN

Telephone Stagg 2-7057

DR. HERMAN MENDLOWITZ

STEPHEN BREDES, JR
J * - 1 ’ i • 1 1 I. Lietuvis Advokatas

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečiu 

skaudėj imti, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pclleriu skaudamą vietų — kur pats 
skausmas Pain-Expelleris greitai 
persisunks į pačias nesmagumų saknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkute Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite j) neati
dėliojant kuomet tik pająučiat skausfrig.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
. skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

po Pačios Žmogžudys
L' —20 metų ka- 

draugai visadosįėjimo gręsia Herbertui Nola- 
inui. Jis 'nušovė savo moterį.

Bet taipgi labai 'susjaudinęs po to, kai 
’ pernai pabėgo vi'etias kalinys 

iš Raymond St; kalėjimo, kur 
Nolahas buvo 1 s'a r g ybiniu. 
Teismas jį pripažino kaJtu.

_______ I,. 1  L—U- ’■

ir dabar paremsi 
svarbu, ik^d • ir brooklyniečiai 
vnsi dalyvautų Šiame parengi-j
me. ,

Pasilikite gruodžio , trečią9:30—Phil Baker, Comedian; Shield ,. .. , , . /
Orch.; Male Quartet; Neil Sis-' dieną huosą del, jaupuohą pa-
terš, Songs

WNYC—810 Kc
10:30 A. M.—Retail Food Prices 
11:45—Health Talk
3:15—Nature Talk '
4:30—New York College of Music

Concert
WABC—860

9:00 A. M.—Melodeers 
9:15—Jay Dennis, Ted

Jane Wells, Songs 
10:00r—Novelty Trio 
10:30—Robinson Buckaroos 
11:00—Home Economics—Hary

A.1Y16S
12:30 P. Mz— News; Hall Orch 
4:30—News Reports 
4:35—U. S. Army Band 
7:30—Travelers Ensemble
9:00—Jrvin S. Cobb, Stories;

Goodman Orch.
9:15—Tommy McLaughlin, Bari

tone; Kostelanetz. Orch.; Vera 
Van, Songs

10:45—Symphony Strings

rengimo. /
Nac^onąlio vŲįe,t, Januolių 

Kpmiteto Sekretorius, 
johhnie Orman.

A

Dvi Motinos Nuteistos 
Falšyvus . Dešimtukus

uz

Sudegė 80 Mėtį Senė
197 HAVELEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Quartet
Reese iand BROOKLYN. Nuteistos 

pustrečių metų kalėjiman Fąn-
i ny Lombardo ir Frances Fran- 

Ellis chardo, kaip falšyvų dešimtu-' 
; kų ir kvoterių skleidėjos^ Tais 
. pinigais daiktus pirkti ir gau
ti tikrų pinigų per iškeitimus 

: krautuvėse tos dvi moterys 
( naudojo savo vaikus, 11 m. am 
žiaus berniukus. tVąikai bus 

; nasių'sti į vaikų “taisymo” na- 
1 mus., . • . . Ui ■ .■ .: i ' ' i ■ •

BROOKLYN. — Nuo žibali
nio pečiuko užsidegus drąbu-, 
žiams, sudegė 80 metų Senė 
Lena Leider, 233 16th St., per- 
ėitą trečiadienį.

100 CIGARETŲ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c / ~

(100—9c; Barons—12c)
Is SVARAS TABAKO $1.00

„__  _______  __ Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIšKO~IR

VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą na 
garėtų.

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

Tabako kainos nuo $1,00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai, >. \
Specialias nuolaidas duodame restaučacijom.

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

, , t (tarpe 10 ir 11 Sts.) , ,

MATHEW P- SALLAS
(BISLfiUSKAS) 
G R A B O R i U S 

UNDERTAKERS ftND EMBALMERS
duO GRC.ND ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSU (.STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAl PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA; VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS; REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Wil Jiamsburghe:

2i>2 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
1M i kas dlen, se redo m s ir subatoma 
ikd 7:10 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 0

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas I. llrd St.

A

1 < l c




