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Japonijos imperialistai visu 
pasiutimu ruošiasi karau. Vėl 
išleido specialę knygą, kurioje 
išdėsto savo programą puolimui 
Sovietų Sąjungos. Tos knygos 
išleista 160,000 kopijų ir pla
čiai skleidžiama.
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Darbininkai Vitų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

No. 249

“LAISVĖS” VAJAUS
, , V], , , PRADŽIOS VAISIAI
Jungt. Valstijij generolas!

Mitchell sako: “Japonija mums Į S. Reikauskas numušė kepu- į 
yra pavojingiausias priešas. I rę Šimaičiui; net ir D. Krutis 
Mūsų orlaivynas turi būti pri- ! jau. viršuj Šimaičio. Nejaugi 
rengtas atakavimui Japonijos.” i Šimaitis bus išmuštas iš pirmos 
Jis reikalauja, kad Amerika bu-j vietos šiame vajuje? 
davotų bomberius, kurie galėtų ; 
skristi be apsistojimo 6,000 my-
lių. Jo manymu,' 50 orinių mil-' Punk\«L stovi sekamai: 
žinų į dvi dienas galėtų sunai-1 JJeiUau-skas, Shenandoah 
kinti Japoniją 
imperialistai vis daugiau ir dau- | 
giau parduoda ginklų Japonijai, 
kuri nors, jų supratimu, yra jų 
priešas, bet jie mano, kad 
ginklai bus panaudoti prieš 
vietų Sąjungą.

Vajininkų surasas šiandien

96
1. Betgi Amerikos j D' Krutis’ Elizabeth, N. J. 64. ... MM . 53

tie
So-

or-Naktį skridę du Sovietų 
laivininkai paklydo ir buvo pri
versti nusileisti Mandžurijoje. 
Japonijos militaristai pasigrie
bė juos ir orlaivį. Tik po griež
to Sovietų protesto atidavė or- 
laivininkus ir mašiną.

Ties Grodekovo Japonijos- 
Manchukuo imperialistai perme
tė į Sovietų Sąjungą du Sovie
tų piliečius Varchuševą ir Koz
lovskį, kurie buvo areštuoti ant
Rytų Chinų gelžkelio 21 d. -ne- vardų draugo Boko ir Buraus- 
pos. Pirm to juos labai ‘kauki-'
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New Yorke, Madison Square Gardene, vokiški fašistai trukšmingai 
minėjo metinę Hitlerio “dieną”. Kongresinės komisijos tyrinėjimas pa
rodė, kad Hitlerio valdžia aprūpiną uniformomis savo govėdas New Jer
sey valstijoj ir kitur. Apart hitlerininkų, šioj šalyj yra dar pora de- 
sėtkų įvairių fašistų organizacijų; kovoj prieš darbininkus jie eina po 
viena komanda. — Būtinai turime pasmarkint priešfašistinį veikimą.

no.

Anglijos imperialistai negali 
atsigėrėti nuleidę “Queen Ma
ry” laivą ant vandens, žino
ma, tai pirmas didelis laivas 
laike viešpataujančio krizio. So-

kienės iš Waterbury, Conn. 
Kiek administracija turi ryšių 
su jais, tai galime pasakyt, jog 
jie yra puikiai prisirengę dar
bui ir neabejojama, kad turės 
gerus rezultatus. Taipgi drau
gas A. J. Smitas iš Philadel- 
phijos prižadėjo rimtai dar-

vietų Sąjungoje, nestebina jos buotis, ir tai bus kietas konku-
Šimaičiui ir kitiems.gyventojų kiekvieną metą ati-'rentas 

kų fabrikų ir kitų įmonių.
darymas desėtko-kito mįlžiniŠ- Draugai pittsburghiečiai labai 
kų fabrikų ir kitų įmonių. planių^ai yra susitvarkę dar- 

buotis vajuje, ir net jie savo 
Kada bus pilnai įrengtas, apskričių ribose skiria ’ doVa‘ 

“Queen Mary’, tai: laivas bus-nas vajininkams.

buotis vajuje, ir net jie savo

LIETUVOS MINISTERS VOKIETIJAI 
SIDZIKAUSKAS TEISIAMAS KAUNE 

UŽ 80,000 MARKIŲ SUKTYBES
Smetonos Valdininkam Liudijant, Išvąroma iš Teismo Rūmo 

Pašaliniai Žmonės, Laikraščių Reporteriai ir Advokatai
KAUNAS. — Apygardos 

teisme eina byla prieš Vac
lovą Sidzikauską, buvusį 
Lietuvos ministerį (atsto
vą) Vokietijai. Jis yra kal
tinamas, kad Vokietijoj bū
damas išviliojo iš garbės ir 
generalinių konsulų, Fiše
rio, Marono ir Bendikso 80 
tūkstančių markių pinigų. 
Jiems Sidzikauskas sakė, 
kad pinigus imąs neva lie
tuvių labdarių organizacijų 
reikalams. Jis taip keliais 
atvejais juos prigavo, pats 
sau pasilaikydamas jų pini
gus.

Kad aikštėn neiškiltų dar

asmeniškai liudyti

73,000 tonų įtalpos, galės dary
ti 30 mylių į valandą. Jis yra 
ilgiausias iš visų iki dabar fesa- 
mų laivų; jame į dieną galės1 
pagaminti 13,600 pietų ir t.t. ■ 
Bet tuom pat kartu Franci j a 
budavoja laivą, kuris, manoma, i 
bus dar didesnis.

Iš Havanos City Hall ! ŽINIOS IŠ LIETUVOS ^‘nl) Žmoniij
Pirm Laidojant Karalių

BELGRADE, Jugoslav!- pakenktų valstybės reika- 
jos sostinėje, policija sugau-; lams> todėl, valdžios pro- 
dė ir įkalino 6,000 žmonių. I furoras patvarkė:
Bijojo, kad tarp jų neatsi-' Kaltinamąjį aktą perskai- 
rastų'tokių,, kurie imtų šau-j viešai, o liudininkus,

Išplėšta $150,000 -
HAVANA, Kuba. — Ke- 

turi apsimaskavę plėšikai, [ 
su lengvais kulkasvaiidžiais |

Valdiškų Malkų Sukčiai
ŠIAULIAI.—Apygardos teis

mas priteisė 4 mėnesius kalėji-
atėję į miesto valdybos rū- mo Rimkui, valdiškų malkų

daromis durimis.
Be to, teismo pirmininkas 

Dubinskas paskelbė, kad 
Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Tūbelis “negalįs at
eiti” liudyti, nes jam ' nei 
kvietimas neįteiktas. Todėl - 
vietoj
bus tik iš rašto skaitoma 
Tūbelio liudijimas, 
do, jog ir augščiausias po 
Smetonai valdžios šulas bi
jo išsiplepėti bei įsipainioti.

Po pertraukos teismo sa
lė “išvaloma”, kaip kad ra
šo “Lietuvos žinios”:

“Po pertraukos pirmas 
stoja liudyti užsienio reika
lų ministeris p. St. Lozorai
tis. Publika apleidžia salę. 
Pirmininkas pabrėžė, kad 
salėj negali pasilikti nei ad
vokatai, nei spaudos atsto
vai, nei kiti.”

Tie nepaprasti Smetonos

Pasiro

sąskaitininkui, ir 2 mėn. kalėji
mo lygtinai vežikui J. Gžimai- 
lai, kaipo sukčiams.

Valdiškų malkų suktybėse bu- 
___ . lx. , , ._v. |vo kaltinami ir' buvęs Šiaulių 

dejejus; kaltina, kadį pieši- jgeižkelių policijos viršininkas 
.mas. padarytas .su jjų ^ipia. Kosevičius, važiotės' revizo- 

. - -y—-—~—7—~~~ , i’ius G. Dominas ir kiti augšte’s-
71 Anrrlnnc I nlrhivn jni, poneliai. Bet teismas nubau
si HIIgUJU5 L.V1HUVU Jdė. tik du v.iršminėtu darbiniu-

Lenktynės Australijon i%sbuvo įva;as liūdyt0.u 
MILDENHALL, Angį. ,

Šiandien iš ryto jau buvo 'smetomškas teismas 
pasirengę' 21-nas lėktuvas b;'lus,mgs .Pa,eido> taiP sakant- 
skristi 11,300 mylių į Aust-iatgal
raliją. Tai didžiausios iki Inteligentų Neinteligentiški 
šiol oro lenktynės ir' sykiu | Darbai i
lėktuvų naudingumo bandy- i MARIJAMPOLE. - čia kliu-! 
mas karo reikalams tolesne- įr karčiamos beveik kasdien j 

.mato įvairius “Inteligentų vai-1 
jdinimus”. Marijampolės jau ir 
■ taip neblaivią atmosferą ryžta- j 
si dar labiau užteršti iš kitur i 

(atvykę tariami inteligentai.)

mą, išplėšė .$150,000 ameri
koniškais pinigais ir pabė
go. Policija areštavo City 
Hali iždininką ir du jo pa

Daug tiki
mės itf iš pų. ' ' \

Visų skaitytojų prašome 
mors po vieną skaitytoją pri
kalbint savo dienraščiui laike 
šio vajaus. Taipgi prašome 
draugų stot į darbą iš pat pra

džios vajaus ir darbuotis, kad 
i gaut vieną iš žemiau paduotų 
dovanų. ■ •

1—$75; 2—$65; 3—$50; se vietose.

, Nors buvo įvalias liudytojų 
j prieš stambiąsias “žuvis”, bet 

i juos be

dyti bei bombas mėtyti j di- užsienio reikalu ministerį teismo atsargumai primena 
d’ikuq Įniko karaliaus A lek- St. Lozoraitį, dabartinį Lie-’anąmet įvykusią šmugelio 
Sandro laidotuvių,-kuris bu- tuvos atstovą Vokietijai dr. l bylą . prieš pirmiau;;,buvusį 
vo nušautas Marselej, Frtįn- 'ša,ull’ slaptosios policijos di- (Lietuvos r
cįjoj. Laidotuvėse gi: didy- i įk ,*u.n8’
vavo jo 11 metų sūnus “ka- &knpką, dr Zaūiuų ir tūlus kaipjmoma, liko įsteisintas, 
■ralius” : Rętrąsj fc Ruinuni- W ‘ ąųgstuosms ’ liūdi- įžiūrint visų jo kaičios jro- 
jos karališka., šeimyįa, n,t>kus klausinėti slapta, uz- dymų. .
.Frahėijds .prėzideritas'i iįįb-^.i^T-

o s užsienio ) reikalų

■u

liūdi- nežiūrint visų jo kalčids įro-
♦ 1 -v ' i* .i

jos karališką;

Reakcija kapitalo šalyse au
ga. Lenkijoje, vakarų Ukrai-' 
noje, buvo teista 34 darbinin-;4—$45; 5—$40; 6—$37; 7—-į ------------------------
kai ir valstiečiai už prigulėji- • $35; 8—$32; 9—$30; 10—' 
mą prie Komunistų Partijos ir $27; 11—$25; 12—$22; 13— -
nuteista nuo 1 iki 12 metų prie $20; 14—$18; 15—$16; 16— Keliančių Ūkininkų 
sunkių darbų. !$14; 17—$12; 18—$10; 19— ■ .

Bulgarijos mieste Plovdive’$8; 20—$7; 21—$6; 22—$5 
teisė 150 žmonių; didesnė pusė 
jų—kareiviai; už komunizmą 9 
draugus nuteisė mirtin, 90 nuo 
vienų iki šešių metų kalėjimo, 
o kitus po mažiau. r ’

Iš Lenkijos šeši advokatai no
rėjo įvažiuoti Vokietijon ginti 
drg. Thaelmanhą, ’ bet fašistų 
valdžia jų neįleido.

Visur reakcija auga, bet tas. 
negalės" sulaikyti .revoliucinį 
darbininkųv jtidėjimąr L ' < š, į

Changchunfe,' Mąndžurljos. so
stinėje, yra virš 3,000 opiumo 
rūkymo urvų. Mukdene tūks
tančiai jų. Jų kiekis labai pa
augo įsigalėjus Japonijos impe
rialistams.

Calif. Fašistai Neva

I

Suėmė 90 Ainy. Maištą

T?1 v n n b i i rt et n f T Ii 1 '■ ■■ ■■■—r rfcy,-'-. ■

nm ir jvaii ii. Salių P..iun- ĮGALIMA JAU MATYTI IR GIRDĖTI, KAIP ELEKTROS 
PAJĖGA VEIKIA ŽMONIŲ IR .GYVULIU SMEGENYSE

žmonių, kad jiems neužteko 
kalėjimuose vietos ir dauge
lis jų buvo sumesti į papra
stus rūsius po žandarų sar
gyba. Aišku, kaip persi- 

igandę politikieriai, laidoda
mi mi Aleksandrą, patys kin

kas

i PAJĖGA VEIKIA ŽMONIŲ IR .GYVULIŲ SMEGENYSE

drebino

DUBLIN. - Areštuotai^ .r“gsSj°T 21 J",1" “! 
-i • • i i • -v , . . • kauniečius N. ir M. teko apnak- ; 90 ūkininkų, kurie issto.io į -................. - ■ !

Prekybos Kova
BRUSSELES. — Susirin-į vydinti policijos daboklėje ir iš- — ousnir-

I atvii ą kovą prieš valdžius bylą ne tik už triukšmo ko atstovai Francijos, Itali- 
šerifus, bandančius parduot įkėlimą, peštynes, bet ir už tri- jos, Belgijos ir kitų trijų

I v v .ZX Lv 4-1 ' • M ■ • • vz M M • XZ 1 • • 1 1 *1D” C • If v* . jų karves bei kitą turtą.-jų peleninių iš Gordono kavi- šalių, kurios dar palaiko 
D1JO uOCialtaSlStO Ūkininkai atsisako mokėti'

BOSTON, Mass. — Arilė-1sigirdo elektros 
rikos Gydytojų Chirurgu 
Draugijos kongresui buvo 
parodyta Harvardo Medici
nos Mokykloje, kad viršu
tinėje smegenų dalyje (kor- 
tekse) pas žmogų ir gyvu
lius ištikrųjų veikia elekt
ra, dieną nei naktį nenu- 
štodanja. Elektros veiki
mas smegenyse liaujasi tik 
tada, kai sustabdo kraujo 
įplaukimą į smegenyną.

. Tamsiame kambaryje bu
vo paguldytas vienas žmo-

srioveni- 
Kitu prie* 
užrašoma 
tekėjimas

.Įneš pavogimą. Jie čia girti at- aukso pagrindą savopopie- gus; prie galvos prijungta 
metinius mokesčius valdžiai važiavo automobiliu, — gere, riniams pinigams. > Tariasi, dvi vielos, o prie vielų pri-

mas smegenyse.' 
taisu buvo net 
elektros sriovių 
smegenyse, taip kad ir aki
mis tas faktas buvo mato
ma. Tokie bandymai buvo 
padaryta ir ant kačių sme
genų, ir pas jas pasirodė pa
našus elektros veikimas 
galvoje.

Taip pat išrodyta, jog 
garsai, pasiekianti ausį, pa
skui viduryj smegenų pa
virsta į elektros srioves, ir 
tik tada žmogus tegirdi.

Daugelis mdkslininkų spė-
™ 1 uvi -i v. La . už žemę, o valdžią bando už j valgė, priteršė virtuvę, apdrąs- šalys turėtų preky- dergta įtaisas, kuris padidi-. ja, kad pats mąstymas štl
Republikomska fasistuojan-1 tai. jų nuosavybe .'per var- ----- r j & ..... . .. ..
ti Californijos valdžia keti- lytines išparduoti. Ukinin- 
na išbraukt bent 24,000 pi- pasipriešinimas smarkč- 
liečių «iš balsuotojų skaičiaus j ja< 
vien šiamž ^pskrityįe.; sakoj 
būk vienj jų atvažiavę iš ki

kė kavinės savininką ir pasiry
žo išeiti ne tik pinigų nesumo
kėję; bet dar išsinešdami nuo 
stalų 3 pelenines.

t-T-r

na elektros sriovę !(amp.li 
fikatorius); Tuomet ir pa

sidaro #er smegenų elekt^ok 
veikimą. ,

Hirino, Mandžurijoje, srityję 
600 sukilėlių, ginkluotų 15 kul- 
kasvaidžių, smarkiai atakavo 

'Japonijos raitelių batalioną. Su
kilėliai supliekė japonus.

Sako, kad sukilimai vis la
biau plečiasi po visą Mandžuri- 
ją. Vėliausios žinios praneša, 
kad Japonijos ministerių kabi
netas net specialį posėdį šaukė 
aptarimui, kaip nugalėti sukili
mus. • Bet jiems tas nepavyks..

Pereitą vasarą Maskvos poil
sio namuose buvo 150,000 dar
bininkų, kurie ilsėjosi su pilna

Trumas Tyrinėjime
užsiregistravę balsuot' už ' NEW YORK.'— “Naujo-!

kad- sumažmtųi žemės. mo-.;kybos vari na. S nclairi, kuris kandida- gapizacųos -vadai' užvakar nora ,iki 40%> kadangi už" štais 
tuoj a 1 valstijos įubernato- 'suvarė 400 Jjitleriečių į Ad- T—-•- -----------
rius ant, demokratų tikieto. jvokatų Sąjungos Namo sve:

Sinclair ^viešąLf T. giriasi, įtainę, kur kongyesinė komi;

tik norėtų toliau tbj link-įveikimą Šio/ šalyje.
mėj‘pažengti, ir mulkina | kuris liudytojas pasakė ką (tvarkyti pagal dabartines kai-] 
darbininkus neva “socialis-, nors neprielankaus’ naziams, nas- 
tiniais”' ; -
panaikint skurdą Californi- trukšmą, šaukdami,
joj. ■ vuoja Hitleris!” ,<

i... . Įs^tzjjbuvo nukirnę ir, radio vie-
alga per dvi savaites laikoj

užsiręgistravę balsuot ; už ’____ _____ __
socialfašistą rašytoją Upto- sios Vokietijos Draugų7’1 ųr

boję viena kitą: remti prieš 
Angliją ir Ameriką, kurio-,' 
dvi panaikino aukso pągrin- 
dą savo pinigams.

ūkininkų > Prašymai, kad g Tuo pačiu laiku Ameri-
> ; Sumažintų Mokesčius 11 ’ ; kos' rninjstėriai, įą j\yąsĮiipg-. 
' i SASNAVOS vai; Smilgių ■ se-į tono šaukia, kad turėtų but 
niūnijos ūkininkai davė; prašyr.naikinami tarptautinės p?e- 
<mą, kad'sumažintų; žemės'mo- !kybos varžymai ir grąšiha 

muilais kovoti 
jūkio produktus gauna labai že- iprįe§ Amerikai nepalankias 
mas kainas. . Taip pat. prašė, Lįjy . įybo1e.__O!. : efe
kad goriau sutvarkytų .sindika- . - , ., y.- ,r,. r7- - -• -- • - 'bos karas, kaip žinoma, ve

da linkui ginklų karo. ;
I • I

kad jis remia NpA .politiką,jsija tyrinėja, hįileririiriktį itus, kad jie negalėtų taip žmo- 
fik nnrntn fnlmn linkLniv;™ Jei tik nių išnaudot; skolas prašo- su- Į

llvlu A X y* V CAz kJVvlCAHO i O 11x5 JsJi 1x51CX1 1 Jtv<X Lt O 1 JtcVZrf

blofais, žadėdamas . jie kiekvieną kartą kėlė 
f* Cllzi 1 V'/'l Q C'* O 11 "frv Y* n 1 _ nnnlrrl n vvi i*

; Bet numatoma, kad Smetonos
’ tegy- vaidžia ir šiuos prašymus pa- 

Jų vadai siųs i gurbą-

■■1 1 ‘"iv-1 t-■!■■■. ;.i. ; r r.-r.-i .........

Calif. Audroj Žuvo 7 | Italijoj Areštavo Du :
'■ LOS' ANGELES, Čal'. — 
Per . audrą ęu tvanišku lie
tum * šiame (mieste ir apy
gardoj žuvo 7 ^rnoųės. Mė- 
džiagini^ nuostoliu pasidarė 
iki $2bb,:000.

Ties Baltimore Nukrito .
Degantis Meteoras ,

i Arti Baltimorės, Md.
eksplodavo milžiniškas me-

Teroristų Vadus >
1 TURIN. — Pagąl Franci- 
jos valdžios reikalavimą, ta
po Italijoj suimta dr.; Anton 
Pavelich ir Egon Kvater- 
nik. Jie įtariami, kad buvo 
vyriausi vadai ' tos kroatų 
teroristų organizacijos, ku
rios pasiuntinys Kalemen- 
Georgieff nušovė Jugosla-

j Franci jo j. 
Apie jų buvimą Italijoj 
Mussolini žinojo, bet tik su
lig spaudimo iš Franci jos 
pusės leido savo policijai 
juos areštuoti; Dabar 
Francija reikalauja, kad

ir

Pagąl Franci-

ore
Peršovė 7 Metų Seserį
MARIJAMPOLE. — Rugsėjo' 

;24 d. Kižų kaime 10 metų ber- 
Įniukas K. Žukauskas žaisdamas 

, j medžiokliu šautuvu sunkiai su
žalojo į galvą savo Sesutę Da-

teoras; raudonai įkaitusios^?8 .karalių

IK°idnant Calif. Žemės Drebėjimas
Californijos valstijos pie- nutę7 metų. šautuvą radęs už- 

tinėje dalyje per žemės dre- taisytą šiaudų kūgyje, kur jį 
Slepnjev, Vodopij.anov, Leva-i koj.1 Vienu kartu buvo pa- bėjimą išbyrėjo langų s tik- padėjęs darbininkas. ■ Ligonė 

.’v. T rlzvvrolzi T ' TZ c< O 11 IZ t- O . Tl O F ' TVAllnT'm O nVVl O 1 ' 1 Cl 1 1 C< U d 11 TV T A, .KI d Will QaT- T r, wo X T zv 1

girdei liudijimų prieš Hitle-
Garsūs Sovietų orlaivininkai rio agentų darbus Ameri-

nevski ir Lepidevski stojo į‘Ko-(Šaukta net1 policija aprilal- 
munistų Partijos eiles. i gint trUkšmininkus. .' 1

lai iš daugelio1, nąmų. Sy
kiu užėjo tvaniškas lietus, ninėj; jos gyvybė pąyojųj.

guli Marijampolėje apskr. ligo

i.

jo skeveldros nukrito ant 
Logan Field. Jei tas “dan
gaus” kūnas būtų pataikęs 
ant namų, būtų kilęs gais
ras.

Žmogaus smegenyse yra Italija išduotų Pavelichą 
apie 15 milionų nervų maz-j Kvaterniką pargabenti 
gų. 1 Franci ją ir ten teisti.
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Ispanijoj Laimėjo Reakcija
Ir Fašizmas , i

J ' ’ t
Paskutiniai pranešimai sako, kad Is

panijos darbininkų sukilimas faktinai 
jau nuslopintas, šiaurinėje daly j dar i 
kai kur laikosi karžygiškas proletariatas 
prieš reakcijos spėkas, bet, sakoma, lai
mėjimui neliko vilties.

Laimėjo reakcija ir fašizmas! Laimė
jo kruvinoji klerikališka-monarchiška 
buržuazija. Tų dešiniųjų partijų kabine
tas su premjeru Lerroux priešakyje pa
leido nuo lenciūgo visus budelius keršyti 
darbininkams. Pora dienų atgal per ra
dio pranešė, kad iki šiol suareštuotų dar
bininkų armija jau siekia šešis tūkstan
čius.' Lerroux pareiškė, kad jo ranka ne
drebėsianti pasirašant mirties dekretų 
sukilėliams! Jau pradėjo savo darbą 
karo lauko teismai. |

Darbininkai parblokšti. Jie vaitoja, 
bet jie turi dantį sukandę. Jie nesunai
kinti, kaip nesunaikinti Austrijos darbi
ninkai.

Fizinio sumušimas baisus, bet dvasi
nis laimėjimas darbininkų pusėje. Kaip 
Austrijoj pereitą pavasarį, taip Ispani
joje šiomis dienomis darbininkai davė 
mūšį kruvinajam fašizmui. Kaip Aust-' 
rijoj, taip Ispanijoj klasinio karo lieps
noje supleškėjo visbs nuodingos darbinin
kuose iliuzijos, kad be revoliucijos gali
ma atsikratyti ųųo kapitalizmo ir pyieiti , 
prie socializmo. Antras, taip pat Ispani-” 
joje barikados suvienijo darbininkų kla
sę. Tikrai bendromis spėkomis, bendru 
frontu komunistai, socialistai ir sindika- 
listai laikėsi prieš valdžios ginkluotas jė
gas.* . ,

Darbininkų nelaimė, žinoma, buvo ta-. 
me, kad pervėlai tas bendras frontas ta
po atsiektas. Už tai buržuaziją- tufi būti 
dėkinga Socialistų Partijos vadams, ku
rie du metai atgal susidėjo su buržuazi
ja ir neleido darbininkams tęsti revoliu
ciją iki nuvertimo pačios buržuazijos 
viešpatavimo. Ispanijos Komunistų Par
tija jau senai buvo paversta nelegale or
ganizacija—dar kuomet socialistai buvo 
valdžioje. Jinai siūlė socialistams bend
rą frontą, bet Socialistų Partijos vadai 
geriau tuo laiku pasirinko sudaryti ben
drą frontą su buržuazija, negu su komu
nistais. Rezultatus jau turime. Kuo
met jau reakcija pilnai sustiprėjo ir lai
mėję* rinkimus, Socialistų Partija pama
tė šįvoJ kelio pragaištingumą ir sutiko 
įeiti fį bendrą frontą su komunistais ir ’ 
sindg^st&is. L^as tyendras fronUs nu- 
taręp^kklais^pasipriešinti fašizmui., Bet, 
kaipfjatt'įminėjome, laimėti kovą nebuvo 
galioj't®! tą seim
nistŽW KSdciaiistU‘ Partijos> kęlią^ š tž* pa-JT 
sirinkfrtią bendro fronto ;£u Jburžuaziiįė- 
mis į pą^trjomis, 'Vifetoje , Kęmųnisfų * 
Parįįjm. Įsįpąnijoš 4arbinihkų klasįė už- $ 
mokėjo' labai brangiai. Bet jinai* išmoko I 
braęgi^ Įekciją. Nebeliko yietok iliuzi-1 
joms, 'ręformizmo, oportunizmo Jnuo- f 
dams.-’> L c "L r

Amerikos’ Socialistų Partijos* vadovu- \ 
be eina senu Austrijos ir Ispanijos social- Į 
demokratijų keliu. Jinai irgi sudarė, 
bendrą frontą su Amerikos Darbo Fede-.' 
racijos biurokratija, o atsisako nuo bend
ro fronto su Komunistų Partija.1 Pas- > 
taraisiais laikais Komunistų Partija vėl 
šaukė Socialistų Partiją į bendrą frontą,.' 
kad pagelbėjus Ispanijos,,darbininkams. 
Bet tas šauksmas, ką$ liečia Sį -P,> vą^u-. 
vybę, pasiliko balsu girioje. ‘ Tokia hio-

šeštadienis, Spalio 20, 1934
____________________________________ ________

: ralė bendro : fronto parama Ispanijos' į tote; kovai prieš -kar^- ir fašizmą :staiga: ; buvo pasiuntę- penkis atstovus. ; Tai šk ■ nitor,” skelbia, būk . “trSfe.^ 
a—u.-.i... u   ----- . I .uin.iL vmiio vntoiitinioi” milionai išmirę”. Vienos ar-

''civyskupkis hH'aukas pradė
jęs rinkti “Sovietų baduo- 
liafns”. Tas viskas buvo 

! skelbiama ir plepama tikslu, 
, kad diskredituoti savo sekė- 
!jų akyse darbininkų valdo-

darbmįnkams .būtų; bjųvųs iląbąij fSiviąnbij h ^aąailpįmnto|i.( i 
kuomet jie ginklais kariavo' su valdžios ’i ' ‘“Gėriau veiKŠiin
jėgomis. Bet S. P. viršininkai nepaisė 
šauksmo didvyriškai kovojančių ir ^mirš
tančių ant barikadų Ispanijos darbinin
kų, nepaisė šauksmo Amerikos Komunis
tų Partijos eiti jiems talkon! i •; ;

Šiandien Ispanijos darbininkai nuga
lėti, bet rytoj jie vėl stos į kovą! Jie iš
moko, kaip kovoti. Jie išmoko, kaip su
sivienyti. Rytoj jie bus stipresni. Rytoj 
jie laimės ir nublokš kruviną fašizmą.

O ką mes Amerikoje turime daryti? 
Mes turime pasimokinti iš Ispanijos įvy? 
kių. Čionai irgi fašizmas auga.. Laukti 
negalima. Už kelių mėnesių ar už metų 
gal jai! 'bus pėrvėlu laimėti mūšį įsu fa
šizmu, jeigu šiandien nesudarysime ben
dro fronto prieš fašizmą! Tegtil šitie’ 
įvykiai Ispanijoj atidaro akU visiems'so- 
cialistamą, visiems darbininkams. , Tegul 
esti pastumti į šalį visi tie vadai, kurie 
stovi bendram frontui skersai kelią.

Tegul gyvuoja bendras frontas!
Tegul gyvuoja Komunistų Partija, ku

ri taip energingai kovoja už atsiekimą 
bendro fronto Amerikoje!

'siniė tarp tautiniai’V Vy-*! 
rai; Veidmainiauja. Štai * kaip Jie prakti-

’ koje veikia. Jokios agitacijos nevare už ■ 
Antrą Priėįkdrinį Kongresą. Pačiam 
kongrese i|jvįo savo “ipasinid” judėji-

i mo turėjo 'prisiuntę tik viso Japdi korea^ .: 
' pondentą Strazdą ir gal dkr vieną kokį
iš Chicagos atstovą, o ten buvo apie 160 
lietuvių atstovų, kuomet komunistai ir 
jų simpatikai net iš Brooklyno apielipkės i

rese Visai nebuvo darbininkų’ ir valstie
čių, nors ten buvo atstovaujama iki dvie
jų milionų organizuotų darbininkų, far- 
męrių' ir intelektualų. Prūseika išanksto 
pareiškia, kad lietuvių vįsuotinam kong
rese prieš karą -ir fašizmą nieko nebus, 
todėl jis deda pastangas, kad kuodau- 
giausia atitraukti žmonių nuo tokio kon
greso ! .

Pirmas Sovietu Sąjungos Rašytojų
Suvažiavimas

Koks Turi Būti Kelias 
Amerikos Lietuvių?

Fašizmas laimėjo dar vienoj šalyje! 
Laimes ir Amerikoje, jeigu nebus čionai 
sukeltos masės prieš fašizmą. Ką mes 
darome ir turime daryti, kad tarpe lie
tuvių išvystyti galingą prieškarinį ir 
priešfašistinį judėjimą?

Pirmuosius žygius mes jau esame pa- < 
darę. Jau sumanyta šaukti Visuotinas 
•Amerikos Lietuvių Suvažiavimas Prieš 
Karą ir Fašizmą. Dabar, turime neati
dėliotinai kelti šio suvažiavimo idėją 
kiekvienoj lietuvių organizacijoj bei 
draugijoj. Prisirengimas. prie suvažia
vimo, plačiausios diskusijas, aiškinimas 
karo ir fašizmo pavojaus, sužadins tūks
tančius, lietuvių, šimtus įtrauks į aktyvę 
kovą. Tah kųs mūsų žygis, (d^l pr^yedi-. 

,mo Antro Prieškarinio ir Prięsfasistinio 
Kongreso nutarimų.

Susidursime su tokio suvažiavimo 
priešais. Prieš suvažiavimą išėjo.fašisti
nė, klerikalinė ir menševikiška spauda. 
Nesistebėkite, nes -teisybėj, kaį prie- to 
fronto priklauso ir Prūsėikos Įsklokaį Pa
skutiniam “N. G.” numeryje rašoma iš 
Moųtellos apie įvykius Roko draugijoj. 
Prisipažįsta, kad sklokos žmonės kalbė
jo prieš suvažiavimą. Ir štai jų argu
mentai, kurie, aiškus dalykas, yra argu
mentai- paties Prūsėikos (nes jis tą ko
respondenciją talpina be jokios pastabos, 
be jokio pabarimo savo pasekėjams): 
Pirmas, tautininkai ir klerikalai nerems 
suvažiavimo, tuo būdu jis bus mažas. 
Antras, lėšuos nemažai pinigų. Trečias, 
^geriau veiksime tarptautiniai”.

Matote, skloka nedarys jokio žygio, jei
gu tam žygiui nepritars fašistai, kleri
kalai bei menševikai! Jokių komentarų 
nereikia.

Būsiąs, mažas suvažiavimas. Bet ko
dėl jis bus mažas, jeigu visos naįcionalės 
darbininkiškos organizacijos Južgirs' ir 

•> prisius delegatus, jeigu šimtus ^vietinių 
draugijų, choriį, batelių, įtr'ąu^ksi- 

' Mė į ąūvažiąy^ąį? į O tas s ? ■'**'
t siekti, jeigu typ^lasiniai
; bininkai „ jsikmMjįsime .į f | Wav-> 

kad ir tcįkioj RbM drau^ijęjj rįKįųMklo- 
ka nebūtų sud^jiš;benūtOj|i^^fi0kle- 
rikalaiS,. menševikais ir fašistais prieš 
suvažiavimą, tai ’ draugija 15ūtų užgyrus 
šdvdži^vimo icįeja. Vadinasi, ?W sušilę 
kovoja prieš, suvažiavimą, bet s^q,J kad 
niekas iš jo neišeis. : Jie sudaro, bendrą 
frontą ne už suvažiavimu, ne už kovą 
prięš karą ir fašizmą, bet prieš tą kovą, 
priešą suvažiavimų.
» Sklokos vadams parūpo taupymas pini
gų. . iBet kuomet Grigaitis, su savo* apga- 
yingu kntru Skridimu kauliję iš Rietuvių 
pinįgųs ir surinko ' &pie $30,000, tai Prū- 

' šėį&ą U^iŠ'kiHip tU pi^gųį nė žodelių ne- 
pasmėrkė to pūrVino bižnib. t> dabar,’ma-

at
ar

.įTai buvo kdniunistai rašytojai.
. ,|Tai būvo pirmos mūsiį eilės-—: - Per dienas sedžiant auditon-! * • wj . < . t1- , _.... v u. . v. . Litai buvo garbingos eiles'musu rijoj; rašytojų suvažiavimu i& • . ; - ; i ; “

kalbėtojų tribūnos mes- girdim _Toliaus aš turiu gak t se. 
vis naujus ir naujus issireiški. |(ančiai. litei.atūra,: kadaj 
mus kilčiausių nnnčių. , ;nebuvo duonos_pamaing duGJ

Ką kalba Francijos rašyto-. ną ■ kada nebuvo; kulkų ir bom- ,
jas Malro, atvykęs .į ( suyažia-jfoų, jį. pavadavo kulkas ir bom- davimo 
žiavimą? -bas; šioji literatūra kovojo kar-| q

Jūs jau galite dirbti del pro- jįu su tankomis apie Petrogradą, i

(Tąsa).,

Bet grįžkime prie dabar
tinių pranešimų: “N. Y. 

' “Times” k o r e s p ondentas, 
■ Mr. Harold Denny, išvaži- 

, . ............ .. nėjo 3,000 mylių kelionę,
atyda ir stebėjosi is jo an. ios besilankydamas tose vieto- 
ir garsios kalbos. Į rpusę va- ■ , v v , v. . .se, kur, kaip uzrubeziniai 

į fašistiniai ir liberaliniai lai- 
nesutalpin-1 kraščiai rašė, yra “masinis 

į i badavimas,” ir jo niekur ne
surado! Jo paties žodžiais: , 
“... niekam netruks maisto 
Sovietų Sąjungoj pirm se

nkančių metų javų ėmimo.”

ilandos laiko jis davė tiek daugi 
' medžiagos literatūrai, kad į ke-i 
liūs tomus knygų 
tumi -

ai.. M. Vadaptdąs.
(Daugiau bus)

Trumpmenos . | | Tačiaus,; jis nebūtų bur- .

Aa, tai jau “masinio ba- 
•” Sovietų Sąjungoj 

nėra! Taip pareiškia du ko- 
. . . . . , respondentai — New Yorko
i —štabas 7-tos ir 15-tosar-. “TimGiS’o” įr “Christian 
,mijos atsisauke 1 poetus: Duo- • Monitor^ Abu va.
1 ^‘Kra^ (atskirai) po Sovietų
,nają Gazetą’, per ‘Pravdą’. Li-1 Sąjungos kaimą, abu užten- 
teratūra sulaikė nupuolimą mū- karnai išsikalbėjo su vals- 

' sų 7-tos ir 15-tos armijos kariš-.' t i b č i ais-kolektyviečiais ir 
pavergtas,koge eilgse^ • ’pavieniais, abu su jais

Toliau sako:—Draugai, san-; drauge pagyveno ir dabar 
keleiviai mūsų mūšių frontuo-' nemaloniai pareiškia, kad 

a se! Nekuriems mūsų draugams masinio badavimo sekančią 
J nuo mūšių frontuose lyg kad li- 

j kosi apšaudytos-apkurtintos au- 
'isys ir atmintis: užmiršta apra

šyt mūsų mūšius, užmįršo isto
rines kovas. Mūs nekurie lyg 

i kad pradedame užmiršti, kaip 
.Leninas, aprašė mūsų kovas 
'ir kaip puikiai jis apkai- 
navo . pasekrpeą mūsų mū
šių ųž socializmą. Iš pasekmių 
mūsų mūšių jis jau statė mūsų 
šalies elektrifikacijos planą. 
Su seneliu KržįžanauskiU įplaria- 
voj pastatyt hydroelek’tros sto- 
tis ant upių Driėp'rp,’ 'Volkovo,

letariato — sako Malfo—meš, i 
. revoliucionieriai rašytojai dar ■

esam priversti dirbti prieš bur-1, .. ,v. ,. , .... H .. i >kit medžiagos, stipnnkit musu
. :?Uaziją. Jr day_

t —Psichologiškai charakteri
zuojant komunistišką kultūrą, 
ką mes matęm? Jūs matėt prieš 
savo akis moteris, 
caro laikuose, jūs joms užsiti-• 
kėjote; šiandien jos jau yra lai-1 
8vos sovietiško gyvenimo , mo- • 
terys. Jūs matėt prieš save 

. įvairius kūdikius, jūs jiems už- 
sitikėjot, užsitikėjot net bena-1 
miams kūdikiams; šiandien jie, 
jau yra pionieriais. Jūs mate- į 
te prieš, save žaloto j us-gadinto- I 
jus, žmogžudžius ir vagius, už-1 
sitikėjot; jie iškasė kanalus. C

. Kada socializmas, bus pastaty
tas ir jau pasiliks užpakalyj, 
tuomet žmoniją sakys : “laikuo
se piliečių kabo ii’ bado jie, pir
mą kartą per tūkstančius' m'etų, 
suteikė ųžsitikėjirpą (žmogui 
(rankų plojimas).

Ant tribūnos ^pasirodė laįvy- Angaros, Volgos ir kitų.ii- tubiri spauda 
no komandienūs, d; Višiiiaus-' pačiu laiku .mokėjo 'ap^aš^t'jų jįjį 
kas.' Publikai.sutinka jį sur dį-lnegirdetas( ekonomines 1 ; padek-' Lūgjas 
džiausiu entuziazmu. Pirmais į mes Sovietiį šaliai. ' .iA..mes Sovietų šaliai.

ToliAus d. Višniauskas prašo 
'atydoš Franci jos rašytojų Mal- 
įro ir ž. P. Bloko, sakydamas: 
—1919 metais, laike, kada mes 
buvom be duonos, šviesos, be

savo žodžiais sako:
—Mūsų suvažiavimas darodo, 

kad mes dirbam, kaip reikalą- i 
vo iš mūsų Leninas; o ypatin-| 
gai mūsų literatūra didžiumoje ‘ 
savo darbų yra siekiai ir darbai i ^0^^
abelnų proletariato darbų. Ho daugiau prirengė

—Literatūros išvystymui pro-|teatralių veikalų, negu visa 
letariatas praleido kelias de- iFrancija. 
šimts metų. Mūsų literatūra 
peržengė visus laipsnius klasių ' 
kovos—be kraujo ir kruvinų 
kovų—ir užpakalyj savęs mes 
matom visą eilę kritusių drau
gų. Palei nekuriuos kritusius 
kūnus mes pyaėjom su skaus
mu širdyje, palei kitus mes 
ėjom labai užsimąstę, o dar pa- ■ 
lei kitus lavonus mes ėjom šal
tai, be gailesčio.

—Mūsų atmintyje dar neiš
nyko nei vienas kovų bruožas laimėjo 
dėlto, kad prieš kožnų iš mūs; Tie visi Lenino vadovavimai

Draugas Višniauskas nurodo 
Lenino gėniališkus gabumus 
laike piliečių karo, kuomet Le
ninas rūpinos kokiu būdu flo- 
tas gali pagelbėti raudonarmie
čiams kovose su baltagvardie
čiais. Leninas pasiuntė laivus- 
flotą mažomis upėmis, kurio
mis, Seniau, niekas nė nemanė,

, kad laivai perplauks. Atplau
kę laivai sulošė svarbiausią ro
lę mūšiuose su priešais ir visur

dėlto, kad prieš kožną iš mūs ; Tie visi Lenino vadovavimai 
kožno žmogaus istorija, jo. dar- (Įar niekur.nūra literatūroje at- 

_______ Draugas Višniaus
kas reikalauja nuo rašytojų, 
kad šie visi istoriniai vaizdai

į apra-

žuazinis korespondentas, jėi - 
nepridėtų: “Gali būti indivi
dualinių- nelaimių šian i’r 
ten, atskiruose ’kaimuose,' ■ 
tolimose srityse, ypačiai atr 
sižiūrint į tai, kad tokių 
prietikių įvykdavo per metų 

(Tąsa 4-tam pus).)

ŠYPSENOS
Juozas:—Aš turiu dvi mer

ginas, kurios mane myli, bet aš 
nežinau, kurią vesti.

Petras:—Kodėl?
žiemą ir pavasarį Sovietų ! Juozas - Nes aš myliu Mary- 
Sąjungoj nebus. ' tę, ji labai graži, bet neturtin-
1 ' Pnf ga- Gi Katl’ė S<2na’ ne^Ži,'Bet. Kada tasai masinis bet turi daug pinigų 
badavimas Sovietų ^Sąjun- Kurią tu patari man vesti? 
goj buvo? Buržuazinėj Petras:—žinoma, Marytę. Bet 
spauda rašo, būk jis buvęs • padaryk man vieną malonę. 
1932-1933. Tačiaus ir tuo-Į Juozas:—Kokią? 
met N. Y. “Times’ ’ korės-! Petras:—Pasakyk,
pondentas keliais atvejais ,na Katrė, 
buvo užginčijęs taį. ,Bur- i ---- —
žuazinė spauda, savais su- i Jonelis nuvažiavo 
metimais, paskelbė prama-, sveciu?sn^’ 
nvtns žibias Reakcino-oii numire- Bet dede>. nenorėdamas

? *1 nugąsdint Jonelio tėvus, pasiun
ti .° taiPU. ’ : tė' -sekančio' turinio telegramą-:

bia, Buk Sovietų Sąjungoj “Jonelis nesijaučia gerai. Lai-' • 
būsiąs “masihis badavimas dotuvės rytoj?’ 
sekančią žiemą.” ' • J

Atsimenate, kaip “Darbi- • 
ninkas” (kunigų laikraštis) , 
skelbė, būk 1932 metais So-; 
vietuos “išmirę 12-ka mili-! 
onų žmonių”, o “Tėvynė”— i 
10 mik? “Švaresni” buržua-, tyli nekreipdamas į ją atydos.. 
žiniai laikraščiai, kaip “Mo- i K. N...

kur gyve-

pūs dėdę 
susirgo ir

Jis (pamatęs atvažiuojant 
automobilį) ■:

! —Štai atvažiuoja vyras su
J pačia.

Ji:—O kaip tu tą žinai?
Jis:—Matai, ji šneka, o jis

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Gimtuvės Pažeidimas <dėjimas dažnai atsiranda tik į 
pabaigą.

Jūs sakote, pas gydytoją 
neinate, nes neturite kuo užsi
mokėti. Tai nueikite į ligoni
nę, į klinikų,—Jūs gyvenate 
nemažam mieste., feet taip.,da-

Gimtuvė 
yra perdaug svarbi moteriškas 
anatomijos vieta, kad ją taip 
apleidus, be atatinkamos prie
žiūros.

, Gal kartais gimtuvės .apa
čioje yra koks įplyšimas, opą. 
O gal ten pradeda augti koks

Drauge gydytojau, norėčiau 
gauti patarimą per “Laisvę.” 
Aš esu moteris 38 metų am
žiaus, 5 pėdų 5 colių ūgio ir 
sveriu 150 sv. Aš tiek sveriu 
nuo savo jaunų dienų, ir nesu iyko""neaplėhkite. 
sirgus nie jokia liga, kiek aš 
pamenu. Turiu vaikų, mažiau-

bai, jo žodžiai, jo istorija, jo vaįz(iįnti.
knygos. Suvažiavimas tai yra 
tęsimas mųsų. kovų už dailę ra
šyboje. Bėgyje šios mūsų ko- artimiausiu laiku būtų 
vos, prisižiūrint į permainas, 
mes galim sakyt dar.kartą, kad.| 
didžiausioji didžiuma mūsų.ra-;^a(į trūkumai mūsų literatūro .
šytojų susiliejp. su (abelnų mū^ų | je yra tame, kad . mes iki šių sis 14 metų., Bet dabar kažin 
bėgių, s,u, !xabėln,u , jproletątia^o; i^į^ų, dar . .neturime i tyirtęą iis7Į 
daid)U’ .. i i i .iš i torinės literatūros, kuri nušviįes7 j

’ Tčliads d? Višniauskas s&ko: tų mūsų heroiškus ..darbus re-. .
—Aš: norių''kalbėti • garsiau^iVoliucijos.ir piliečių karo. ląiRu. ’bet^niekąs neskauda. Pas dak- vcu

siu balsu api^e 'kėihunistūs4 pi-! —Mes net nenušvietėm tuos i^xnls ,n,ela ne uuu pinigų. naujįkas Nebūtinai kad yėžysĄ 
liečiu karo laiku apie'’komuhisJį ląikus, kuomet mūsų Raudona I. ^ias. n. a 1 Kas ai as.
tbs'; kurie dirbo literatūroje;11 Armija, pėr kelias dešimtis j/ a no ^luiaclu- 
apie komūnisįds, kurie labai' kartų, supliekė Japonijos , armi-! Atsakymas
daug veikė, kurie Tiejbi savo į ją Tolimuose Rytuose, o' Japo- i 
kraują mūšiuose, kurie fnon-jnija; dar ir šiandien vis tebesi-.
tuose išleisdavo laikraščius, ra-j džiaugia, kad jos armija neper- Šimais, kraujuoja, 
še reikalingiausius kraščiausius j galima. Japonija užmiršo, kad čia visaip gali būti, 
straipsnius. Aš norius kalbėti i mes, pradedant nuo 1918 m. iki; ra be priežasties.
apie komunistus rašytojus, ku-'1922 m., juos lupom per kelius '.juoja, .
rie rašė ant sienų anglių/krei- iįmetus ir, 25 d; spalio, 1922 me-!gimtuvės pažeidimas. Gal ne-
da, kurie sėdėdami Kranštadto tais, išvijom iš Vladivostoko, į!rimtas, o gal ir labai rimtas,— rai ten ištyrinėja, o jau tada 
kalėjimuose, prieš sušaudymą, kurį: jiehis niekad i "" “ ‘ ‘ J ’
išleido laikraštį, parašytą savo■ (rankų plojimas).
krauju (rankų plojimas). Nūk-j Kaip puiku buvo klausyt Vis-

syti. -. • j • '

Draugas Višniau.skas nurodo

> / į I , » C4 Ikas pasidarė mano gimdai. Kai 
tilf sųsinešu su vyru, tai per ke
lias dienas kraujas pasirodo,

Jums iš gimtuvės, po susinę- j linti. 
kraujuoja.

bet ir su vėžiu juokų nėra. Vė
žiai pasitaiko gimtuvės apa
čioje. Ir, kuo anksčiau vėžį 

'surandi, tuo lengviau jis paša- 
, ___ Nenoriu čia aš Jūsų,
Drauge. I Drauge, gal ir be reikalo, bau- 

Nieko nė- ginti, bet vis viena, dėl šventos 
Jei k ra u ramybės, Jūs vely tuojau ir

tai turi ten būti koks nueikite pas gydytoją ar į li
goninės kliniką. Tegul Jus ge-

------- , t v -------- 7 J ~ ( 
niėkad nesugrįžt kas gi gali pasakyti, neturėjęs'matysite, kas bus geriausia dą- 

' gero ištyrimo. O tokio dalyko, Į ryti.
... , , ----r r....... ~---- c-- ■— Drauge, nepatariu apleisti.! Tik susimildama nelaukite,

tį prieš §ušąudymą jie parašė,, niausko revoliucinės prakalbos; J Kad paskui nebūtų pervėlu. Pasiskubinkite. Tai dėl Jūsų 
kad komiiharųūieks nepergalės. J publika klausėsi su didžiausia! Kas iš to, kad neskauda. Skau- gero. “Safety first.”
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“DESERTER”
“Deserter” (“Pabėgėlis”) yra Sovietą kal

binis judis, dabartiniu laiku rodomas Cameo 
teatre, 42nd St., New Yorke, šis judis gamin
tas Sovietu Sąjungoj, rusų kalboj, V. I. Pu- 
dovkino vrdovysl 'ie; scenerija N. Agadzha- 
nov-Shutko; angliški vertimai (paaiškinimai)

—Nathan Adier.
“Pabėgėlis” vaizduoja šių dienų kovas de

mokratinėj Vokietijoj, tai yra vaizdas kruvi
nų kovų—darbininkų prieš išnaudotojus, iš
naudotojų prieš darbininkus.

Tūlam Vokietijos mieste, prieplaukoj, pa
sirodo migla laivų, įvairių įvairiausių rūšių: 
didelių, mažų, kariškų, prekinių. Toliaus, ma
tyt naujai budr.vojamas karinis garlaivis, ant 
kurio dirba daug darbininkų. Prieplaukoj 
taipgi parodoma sunkus darbas, kur darbinin
kai iškoduoja prekes iš garlaivių.

Prieplauka užtverta geležine-štankietine 
tvora, kurią apgulę masės bedarbių. Bedar
biai alkani, išbadėję, pageltę, suvargę, apžėlę 
purvais ir barzdomis, sen.i, jauni. Jie išplė
tę akis, sukišę nosis pro tvoros tarpus, žiūri 
išalkusiom akim į dirbančius.

Štai virš tvoros nutiesta platforma nuo gar
laivio į prieplauką. Darbininkai neša sunkias 
dėžes krovinių, užsidėję ant pečių. Linksta 
kojos, braška kaulai. Sunkus darbas, reika
lauja gyvuliškos spėkos. Diktas, kaulotas vy
ras, nešinąs dėžę sunkių krovinių, atsiskiria 
nuo savo draugų, nebepajėgia toliau nešt, 
žingsniai retėja ir, pagaliau, suklumpa. Dėžė 
nusirito gatvėn.

Laukiantieji darbo subruzda, visi urmu ver
žiasi prie prieplaukos vartų, kad greičiau par
davus savo jėgą samdytojui ir užimt kritusioje 
vietą.

Kuomet darbininkai miega gatvėse; per 
dienas trina dirbtuvių sienas, stengdamiesi 
gaut darbą palaikymui savo gyvybės, o gal 
ir žmonų, ir vaikų, ir tėvų ir motinų, tai tuo 
momentu sotusis fabrikantas snaudžia sau ra
miai prisiragavęs vynų, šampanų ir kitokių 
svaigalų.

Jis ramus. Sėdi minkštoje kedėje palociu- 
je, kurį iš visų pusių supa lapuotų medžių so
das, pasakiškas sodas, gėlynas!

Sodo kampe, prie tvoros, ant stalo padėta 
keletas riekučių duonos, kepta mėsa, veikiau
sia pono šunim ar katėm. Bedarbio, einančio 
šaligatviu, alkana uoslė tai suuodė. Įkišo ran
ką pro tvorą, bet nelaimė! Tarnai pastebėjo. 
Sučiupo už rankos. Tai pastebėjo daugiau 
pono tarnų. Visi jie subėgo. Bedarbis, no
rėdamas pasiliuosuot, betraukdamas ranką at
gal, dirbo sunkiai. Praeiviai žiūrėjo į kovo
jantį bedarbį su tarnais ir pekliškai, užkut
enančiai juokėsi. Bedarbis, surinkęs visas 
spėkas, dar sykį įsirėmė į tvorą ir ištraukė 
ranką iš tarnų. Negalėdamas susikontroliuo- 
ti, visu smarkumu krito ant gatvės, kuria va
žiavo ponai 
važinėjo.

Policistas 
ru vandens
kurie raudonai nudažė cementinę gatvę.

Praslinkus tūlam laikui, garlaivių budavo- 
tojai, nepakęsdami žiaurių darbo sąlygų, išėjo 
streikan. Bet nelaimė jų. Jie neorganizuo
ti, neturi unijos, kuri atstovautų jų reikalus. 
Bet darbininkai sukyla. Susiburia į būrį aki
vaizdoje fabrikantų ir valdžios atstovų—po
licijos, kuri laukia samdytojų įsakymo, už- 
pjudymo. Durtuvai prirengti.

Vienas iš sąmoningesnių darbininkų, Tseile, 
atsistoja biskį augščiau. Nežino ką sakyti.

Darbininkai žiūri į jį kaipo į vadą. Laukia 
įsakymo, patvarkymo.

“Sakyk!... Kalbėk!...”
“Ko tyli?!...”
“Draugai, mes neorganizuoti,” silpnai pa

reiškė Tseile.
Štai drąsusis senis, Fritz, pasilipa augštė- 

liau ir pareiškia:
“Vienintelė išeitis pagerinimui darbo saly- • 

gų—streikas! Streikas!. .. ”
“Streikas!”
“Streikas!”
“Teisingai!... ”
“Streikas!”
Entuziazmas, ovacijos, masinis simfoniš- 

kas įvairių balsų susiliejimas į vieną galin
gą simfoniją ir dar sykį, ir dar, “streikas, 
streikas!”

Atsirado išdavikas, kuris pasilipęs ant plat
formos desperatiškai užriko:

“Streikas?! Tai ne patriotiška, tai prieš 
mūsų tėvynės ramybę ir valdžią! Mes turi
me šį klausimą rišti arbitracijos keliu!”

Streikieriai nušvilpė, nustūmė nuo platfor
mos savo išdaviką ir atkartotinai pabrėžė, kad 
vien tik streiku galės atsiekti pasibrėžtą tik
slą!

automobiliuose. Nelaimingąjį su-

pašaukė gatvės valytoją su kibi- 
ir šluota. Išplovė kraujo ženklus,

Išsivystė didelis streikas. Darbininkai so
lidariai pikietavo garlaivių budavojimo daržą.

Samdytojai to pasipriešinimo ilgai pakęsti 
negalėjo. Jie tuojaus organizavo skebus, 
streiklaužius ir vežė iš kitų miestų, apgink
luodami juos plieninėm kepurėm ir kitais mir
ties įrankiais ir vežė į darbą po apsauga val
stybės, po apsauga tų pačių fabrikantų val
džios.

Streikas nusitęsė keletą mėnesių. Dauge
lio darbininkų šeimynos pradėjo kęsti badą. 
O streiklaužiai jau dirba po valdiška apsau
ga. Daugelio streikierių moterys neleidžia 
streikieriam grįžti į darbą. Jos juos sudrau
džia ir padrąsina.

Vieną rytą, kuomet streiklaužiai buvo ga
benami į darbą, streikieriai pastojo jiems ke
lią. Įvyko drūtas susikirtimas su policija ir 
streiklaužiais. Streikieriai kovojo energingai 
ir liko pergalėtojais valandėlei. Samdytojas- 
storulis, pastebėjęs streikierių kovingumą, pa
reikalavo daugiau kariuomenės, kuri akimir
koj pribuvo. Ir, žinoma, streikieriai tapo su- 
kriušinti. Skebai pastatyti dirbti.

“Pabėgėlis”, Kari, visą laiką kovojęs, nupuo
lė dvasioje ir susvyravo. Jis linkęs buvo 
grįžt į darbą. Atėjęs pas streiko komiteto pir
mininką Tseilę, svyruojančiai pareiškė, kad 
mes tapom sukriušinti! Streiko nelaimėsim 
ir, jeigu negrįšime į darbą, prarasime darbus.

“Buvai šiandien pikieto linijoje?” klausė 
Tseile, atydžiai žvelgdamas į Kari.

“Ne!” atsakė Kari. “Ne mano eilė šian
dien.”

Pirmininkas suprato jo silpnumą, padrąsi
no jį, panaujino jo nusidėvėjusį ūpą ir pareiš
kė, kad tik Sovietų Sąjungoj gera darbinin
kams. O čia reikia kovoti.

Kari sugrįžo namo ir ramiai gulėjo lovoje.
Samdytojai išleido pareiškimą, kad strei

kieriai turi grįžti į darbą. Nesugrįžusius dar
ban paskirtu laiku, daugiau nepriims. Taps 
amžinais bedarbiais.

Sekantį rytą streikieriai nepaisė samdytojų 
pareiškimo. Jie tvirtai pikietavo.

Kuomet sirena staugė, svyruojanti streikie
riai organizuotai leidosi į darbą, bet prie dar
bavietės pasitiko juos pikietasr kuris su nusi
stebėjimu pasitiko silpnadvasiūš. Tuoj pri
gužėjo policijos ir ėmė šaudyti Į pikietus.

Silpiiadvasiai suprato savo klaidą ir stojo 
pikietui į pagelbą, bet pervėlai. Atvažiavo 
šarvuota tanka ir šimtais išklojd streikierius 
gatvėje. O Kari sau ramiai sėdėjo stuboje ir 
svajojo, kada kova baigsis.

Begėdiškas pikietų skerdimas baigiasi. Pa
silieka šiurpulinga scena. Vaitojimas ir kan- 

i čios sužeistųjų.
i Kuomet užmuštieji pikietai guli eilėj su

guldyti, sustingę lavonai, likusieji streikieriai 
nenustoja pasiryžimo, jie pilni energijos. Su
sirenka į masinį mitingą ir renka delegatus į 
Sovietų Sąjungą. Į mitingą ateina Kari. Jis 
nedrąsus ir gėdinasi savo draugų kovotojų, 
dreba visas iš gėdos.

Streikieriai išrenka tris delegatus į Sovietų 
Sąjungą, ketvirtu perstatomas Kari, žinoma, 
jafn nejauku ir gėda, bet jis trokšta pamatyti

j Sovietų Sąjungą.
Delegacija vyksta. Sovietų draugai suren- 

1 gia masinį pasitikimą Vokietijos kovotojams.
Demonstruoja gatvėmis.

Trys delegatai grįžta atgal į Vokietiją. 
Kari apsistoja tūlam laikui Sovietų Sąjungoj. 
Pradeda dirbti fabrike. Darbininkai smagūs 
ir mandagiai atsineša linkui Kari. Jie nežino 
jo praeities.

Kari persitikrina Sovietinės valdžios teisin
gumu, atnaujinęs spėkas įgauna kovotojo drą
są, ir, nusprendžia grįžti į Vokietiją ir augštai 
iškėlęs vėliavą tęsti pradėtą kovą.

Pirm Kari išvažiuojant buvo sušauktas mi
tingas pagerbimui fabriko udarninkų. Kari 
buvo perstatytas kaipo vyriausias urmininkas 
ir perstatytas kalbėt, čia jis prisipažino savo 
padarytą klaidą (pabėgimą iš kovos lauko), 
ir pasižadėdamas kovot iki pergalės, atsisvei- • 
kino su Sovietų draugais. .

Grįžus Kari Vokietijon, kilo streikas. Dar- Į 
bininkai organizuoti maršavo gatve, lydimi 
Kari. Policija begėdiškai, be persergėjimo, 
puolė maršuojančius ir su arklių kanopomis 
mindydami maršuojančius, smaigė durtuvais, 
mušė bizūnais ir kardais, bet šį sykį Kari ne
bėgo, bet kovojo iki galui. Kuomet vėliavos 
nešėjas tapo užmuštas, Kari paėmė ją į savo 
rankas, nežiūrint policijos smūgių, laikė iš
didžiai.

Nors šį sykį sulaužė proletariato karžygius, 
bet raudonoji kovos vėliava plevėsuoja. Dar
bininkai tęsia neatlaidžią kovą.

Tai toks “Deserter” turinys. Patartina 
kiekvienam jį matyti. Tai judis, iš kurio dau
gelis gali pasimokyti. Jame yra jaudinančių

scenų, kurios nevienam ištraukia ašarų ir už
arta voja pasirįžimu vesti begailestingą kovą 
prieš išnaudotojus.

P.

“Dvasios Milžinai”■— Tik Dvasios 
Ubagai

Kartais stebėtis reikia, kokia dvasiniai ver
giška ta tautinė-fašistinė literatūra. “Tėvynės” 
“Jaunimo Keliuose” dainuoja L. Grigaitis. Jo 
eilės turi socialės reikšmės. Bet ta reikšmė 
tik tokia, kokią Kauno valdininkai dainuoja.

L. Grigaitis savo eilėse, “Kas tie dvasios 
milžinai,” jaunimą mokina:

“Tad paklauskime savęs,
Ar tokie jau mes išties.
Taip, tai tiesa, juk karys
Yra laisvės švyturys.”

Kokios laisves “švyturys”? žinoma, čia Gri
gaitis dainuoja apie smetoninės Liet, karius 
ir “laisvę.” Tokia .karių iškariauta “laisvė,” 

j yra nelaisvė liaudžiai, darbininkams. Kitaip 
' sakant, poetas dainuoja už šalies laisvę, bet 
1 jis daro vergais žmones. Nes

“Tie ką myli savo kraštą,
Jiems nebaisi jokia našta.”

i
! Tai Grigaičio “dvasios milžinai.” Jo “lais

vė,” tai imperialistų laisvė. Laisvė Smetonai, 
karininkams ir kitiems valdininkams, bet dar
bo liaudžiai, tiems, kurie “myli savo kraštą,” 
tai tik sunki “našta” reikia nešti.

Proletarinė poezija šaukia ne už smetoni
nio krašto meilę, ne už šalies, kurią valdo 
ponai, laisvę, bet už šalies žmonių laisvę. 

* * *
Kitose eilėse tas patš poetas jau liūdesio mo

kina jaunimą. “Aš nuolat ir nuolat lindėsiu.. . 
kol žemėn užkas.”

Bet jisai nori, kad jo liūdesius kiekvienas 
suprastų, «

“Nes svieto vargų žiaurias dienas

Mano eilėse atras.”
Gi pabaigoje eilių šitas poetas jau veik prie 

verksmų liūdi. Girdi,
“Dainose viską skaičiuosiu,
Visus žmonijos vargus.”

O po apskaičiavimui tas dvasios ubagas jau 
meldžiasi:

“Ir švelniais žodeliais paguosiu
Tuos, kurie kenčia vargus.”

Tai ve kas liko iš to “dvasios milžino”—tik 
dvasios ubagas. Visas karingumas jau dingo. 
Vieton kelti pavergtą liaudį kovon prieš var
gus, priespaudą, tai jis tik “guodžia,” žiūrė
damas į tuos, kurie vargą vargsta.

Visa lyrika Grigaičio poezijos apie “dvasios 
milžinus,” tai bažnytkiemio ubagų lyrika. 
Skirtumas, kad jie prašo išmaldų ir žada pa
simelsti už bagetus ir vargdienius. O Grigai
tis tik “guodžiasi.”

Todėl, galima pasakyti, kad Lietuvos darbi
ninkija, plačioji liaudis, nesupras Grigaičio 
“liūdesių,” nes šitas poetas tiems, kurie vargą 
vargsta, liepia dar daugiau vargti už Smeto
nos “kraštą.” Lietuvos liaudis supras ne tuos 
poetus, kurie “nuolat ir nuolat liūdi,” bet 
tuos, kurie kovoja.

Lietuvos liaudis seks poetus, kurie eis ne 
liūdesių keliais, bet seks Janonį, Regratį ir ki- 

i tus proletarinius poetus. Tik tie yra dvasios 
milžinai, kurie savo poezijoj pina naujas idė
jas, kurie kovoja ir rodo kelią iš vargų ir ne
laisvės.

Grigaitis yra poetas senos gadynės. Todėl 
jo poezijoj ir nėra nieko naujo. Jo poezija 

į tik forma, tik ritmas. Poetai, kurie pervers- 
Į mų gadynėje nieko naujo neįmato, kurie dai

nuoja tik seną, jau trūnijantį pasaulį, — 
negali pakilti iki “dvasios milžinų.” Jei pati 
sistema nekyla, bet puola, tai ir jos poetai ne
gali kilti. Kyla tik tie, kurie mato naują iš
eitį iš visasvietinio kapitalistinio pasaulio 
chaoso.

Menininkas.

East Hampton, L; I. — Childe Hassam užvakar nii- saulės nudeginta 35 milionai' 
Vienas iš gabiausių ir se- n^jo savo 75 metų sukaktį, akrų laukų ir daržų; pada- 
niausias AmeHkos piešėjas Chinijoj; šią vasarą buvo ryta $70.0,000,000 nuostolių.

Worcester, Mass.

vajininkųvajaus 
kuris įvyko 12 d.

kapitonu išrink-

Keletą žodžių iš mūs ALD 
LD 11 ir 155 kuopų “Laisvės” 
ir “Vilnies” 
susirinkimo, 
spalio.

Vajininkų
tas J. J. Bakšys, kuris prižiū
rės, kad vajus būtų sėkmingas. 
Vajininkais apsiėmė šie drau
gai: J. Palionis, P. Jucius, Ig. 
Šiupėnas, J. J. Bakšys, A. Ru- 
seckas, M. Petkunienė, J. Lu-j 
kas, M. Mazurkienė, V. Sen-1 
kus, J. žalimas, D. Plokštienė, 
A.. Dvareckienė, viso 12.

šie visi draugai yra atsako- 
mingi ir kurie draugai norite 
užsirašyti, arba seni skaityto- j 
jai atsinaujinti “Laisvę” ar 
“Vilnį,” matykite šiuos, drau
gus, arba kaip jie jumis ma
tys—užsimokėkite jiems, o bus 
viskas OK. Pinigus visi vaji- 
ninkai priduos man, o aš pa
siųsiu ten, kur reikia. Toks 
tarimas yra padarytas, kad sy
kiu siunčiant sumažinus siun
tinėjimo lėšas.

Visus Worcesterio vajinin- 
kus “Laisvė” turės dėti po var
du abiejų ALDLD 11 ir 155 
kuopų. Worcesteris nori
mušti visus miestus, kurie tik 
mums kibtų į akį. Ir aš 
abejoju. Turint tokį būrį darb- 
ščių vajininkų, laimėjimas už
tikrintas. . .

Dar vieną reikia priminti 
naujiems skaitytojams. ALDL 
D 11 kuopa duos dovanų $2 
vertės knygų iš savo archyvo. 
Kuris vajininkas gausite nau
jų skaitytojų, matykite J. J. 
Bakšį, o jisai jums priduos 
knygas. , ,

Vajininkų Kapitonas,
J. J. Bakšys,

Seymour St.

su-

he-

35

Iš ALPMS 4-to Anskri- 
čio Suvažiavimo

7 d. spalio įvyko ALPMS. 
4-to Apskričio metinė konfe
rencija, New Haven , Conn. 
Delegatų buvo prisiųsta nuo 4 
chorų 28 ir 5 apskričio valdy
bos nariai. Viso sudarė 33 de
legatus.

Buvo ir svečių, kuriems su
teikta patariamas balsas. Rei
kia pasakyti, kad didelė di
džiuma jaunuolių buvo delega
tais. Pirmininkas ir sekretorius 
išrinkta iš jaunuolių. Manda
tų komisija—2 jaunuoliai, 1 
senas. Finansų kom.—vienas 
senis, 2 jaunuoliai. Rezoliuci
jų—2 seniai, 3 jaunuoliai. Ko
respondentai—2 seniai, vienas 
jaunuolis.

Valdyba raporto neturėjo; 
sekretorius neturėjo parašęs 
protokolo. Skaitė iš galvos. 
Ateityj tas neturėtų būti. Jau
nuolis korespondentas raporta
vo, kad rašęs kiek galėjęs. 
Daugiausia rašęs iš Hartfordo 
Choro. Kadangi iš kitų chorų 
mažai žinių gavęs. Iš senių 
koresp. P. Bokas nerašęs nie
ko. Už tai gavo papeikimą.

Chorų raportai: New Haven, 
New Britain, Waterbury. Visi 
3 chorai finansiniai ir nariais 
prastai stovi. Darbininkiškuo
se parengimuose dalyvauja, 
kur tiktai kviečiami. Aukauja 
pagal išgalę, dirba visose ko
vose.

Hartford Laisvės Choras ge
rai stovi fiansiniai ir nariais. 
Dalyvauja visose darbininkų 
kovose. Visuose choruose yra 
sporto grupės. Hartforde ir 
Waterburyj turi dramos gru
pes ir rengiasi prie perstaty
mo.

Po raportų, diskusuota apie 
valanda laiko trūkumai. Dis
kusijose dalyvavo visi seniai, 
išskyrus 2 jaunuolius, C. 
Strauss ir J. Latvis, kiti visi 
jaunuoliai tylėjo.. Nežinia ko
dėl ? Tas labai negerai. Rei
kia visiems ’.dalyvauti diskusi
jose?. , _ . . • . ,•

Reikia, pasakyti, kad konfe- 
7 (Tąsa 5 pust), .

Gerai rudai kepinta jautiena
geras, gausus padažalds

RUPPERT’S BEER
MELLOW WITH AGE

UŽSISAKYKITE PAS VERTEIVJ SAVO 
KAIMYNYSTĖJE. JEIGU JIS NEGALI 
SUTEIKTI, TELEFONUOKITE

JACOB RUPERT BREWERY
ATwatcr 9-1000 New York City

Ut.H

Štai jums alus, kuris žavina vaidentuvę ir išpildo 
visus savo prižadus. . . alus žymus savo charak

teriu ir nepaprastu skoniu.

MEMBER BREWERS
BOARi‘» ŪE TRAIIE INi

DON’T SAY BE ER - SAY RU PPERT’S 
... • ■ •’ 1 '• .. - J



Ketvirtas Puslapis į E A I s v a
I i i

šeštadienis, Spjalio 20, 1924

So. Boston, Mass tolimesniam veikimui, kad dar
bas būtų pasekmingesnis.

S. Penkauskas.
Trumpmenos LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL

NOTICE is hereby Riven that License No. i NOTICE is hereby given that License No 
B 7252 has been issued to the undersigned A 10741 h«s Boon i«u„n,i a.. __ i____i

(Tąsa iš 2 pusi.)
' metus...” Aišku, šis įterp- 
' ta, kad sutiešijus tuos, kurie 

Shenandoahriečiai! Artinas [n°ri plepėti apie sovietuo- 
Dabar ypač laikas ^e badą, ’ bet toliau Mr. 

kas Denny ir vėl pareiškia: 
laikas,“Kiek tai liečia esamą badą 

masinį badavimą, kaip 
O policija ir kom-į naudotojų partijas, kurių žmo- skelbia pasakos, spausdina

mos užsieniniam pasaulyj— 
šis korespondentas nesura
do nei vieno valstiečio iš 
šimtų, su kuriais jis kalbė
josi farmose, traukiniuose 
ir geležinkelių stotyse, ku
ris būtų tikėjęs, kad tekis 
dalykas, kaip badas, grąsin- 

; tų žmonėms.”

Shenandoah, Pa
B 7252 has been issued to the undersigned | A 10741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1763 , the Alcoholic Beverage Control Law at 193 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of Adams St., Borough of Brooklyn County 
Kings, to be consumed on tho premises. | of Kings, to be consumed off the premises 

ALFONSO DI ROSA
St. Brooklyn, N. Y.1763 Fulton

and R LUNCH CO.
St. Brooklyn, N. Y.

i of Kings, to be consumed off the premises. \ AT --- ------ -
193 Adams

Kaip kituose Atlantiko pa
kraščio miestuose, taip ir Bos
tone dalis jūreivių ir laivakro- 
vių išėjo į streiką, vadovauja
mą Industrinės Marininkų j
Darbininkų Unijos. Streikas rinkimai, 
tęsiasi jau antra savaitė, bet darbininkams susiprasti, 
vietiniai buržuaziniai laikraš-'mus išnaudoja. Jau 
čiai visais būdais bando už-1 darbininkams palikti visas iš
slėpti tai. C 
panijos šnipai tolydžio darbuo-'nės verčia! mus mirti badu su 
jasi, neprileisdami pikietuoto-'savo šeimynomis. Darbininkų 
jų prie tų 
kai dirba, 
padalyta; 
ir lapelių

Suareštavo andai vieną dar
bininką neva už 
pelių. Teisme, 
Day, policmanas, 
darbininką, buvo 
tas parodyti, kokius lapelius 
suimtasis dalino. Policmanas 
kito nieko neturėjo, kaip tik
tai atimtas iš darbininko “Dai
ly Workerio” kopijas. Tuo
met teisėjas Day, paėmė “D. 
W.” kopiją ir pareiškė, jog, 
girdi, šis darbininkų laikraštis 
yra “lapelis” ir minėtą darbi- su virš pora šimtų, bet, palygi- 
ninką nubaudė keletui dienų nūs, kiek yra Hartforde lietu- 
kalėjimo. Dalykas apeliuotas, viškos publikos, koncertan jos

Tas parodo, kaip teismai jr permažai teatsilankė. 
valdančioji klasė yra įniršus: Programa buvo puiki. K.į 
prieš streikuojančius darbiniu- Menkeliuniutė ir A. Višniaus-1 
kus. kas išpildė dalį programos. į

Spalių mėn. 14 dieną, Bos- Labai publiką patenkino savo [ 
tone, įvyko masinis mitingas gražiomis dainomis. Kitą da-i 
užprotestavimui prieš policijos lį programos išpildė vietinis' 
terorą ir sauvališkumus. Mi- Laisvės Choras. Per metusi 
tingą ruošė Tarptautinis Dar- laikę nebuvau girdėjęs L. 
bininkų Apsigynimas, Kompar- rą dainuojan, bet dabar 
tija ir Marininkų streikierių išgirdau, tai pasirodė, 
komiteto nariai. į choras yra padaręs gerą

Beje, Cambridge’iuj 
deda teismas devynių darbiniu- discipliną, negu metai atgal. I

laivų, kur darbiniu- vienatinė viltis yra Komunistų 
Visa eilė areštų ' Partija.

suimta pikietuotojų ”
dalintojų

platinimą la- 
prie teisėjo 

suareštavęs 
pareikalau-

Stokim į Komunistų 
Partiją. Paduokim savo bal- 

’sus už Komunistų Partijos kan- 
įdidatus ateinančiuose rinki
muose, 6 d. lapkričio (Nov.), 
1934 m.

Shenandorio Mainierys.

Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Laisvės Choro 

Koncerto

Koncertas įvyko 14 d. spa
lio. Publikos turėjo pusėtinai,

Cho-- 
kaip ' 
kad; 
pro-1

prasi- gresą ir, matyt, turi geresnę:

Kadangi ši žinia, kaip 
matome, yra objektingesnė 
ir atmušanti tuos buržuazi
jos melus, kuriais bandoma 
dar ir šiuo tarpu mulkinti 
pasaulis, tai N. Y. “Timeso” 
redakcija ją įtalpino net 
39-tam savo laikraščio pus
lapy!—tokioj vietoj, kur tik 
labai akylus skaitytojas ją 
gali surasti! Kitais žo
džiais, “Times’o” redakcija 
bando kaip nors numuilinti, 
užslėpti nuo didžiumos savo 
skaitytojų akių tai, kas ge
ra, tai, kas optimistinga 
apie Sovietų Sąjungą.

Tegul Mr. Denny būtų pa
rašęs, kad Sovietų Sąjungoj 
yra badas, tai tokia žinia 
būtų tilpusi pirmam to laik
raščio puslapyj!

kurie pereitą Tai yra geras atsižymėjimas iri 
kuomet čia garbė chorui ir choro mokyto-: 

kuri i 
dalyvavo pro-'padeda daug energijos del 

Šitie de-[chorų mokinimo ir kuri išpildė 
tame

Na, bet nepaisant visko,kų ir studentų, 
birželio mėnesį,
lankėsi Hitlerio paslas f ašis-jai, d. B. Ramoškiūtei 
tas Hanfstaengl, 
testo demonstracijoj.
monstracijos dalyviai tuomet gerą dalį programos 
buvo nusmerkti po 30 dienų ir!koncerte.
mažiau kalėti, už protestavimą; Bravo, Laisvės Choro 
prieš fašistų budelio atstovą, inuoliai! Darbuokitės visi

Tarptautinis Darbininkų Ap-'glaudę spėkas, o zdarbininkai
sigynimas, kuris gina visus dar- visados su jumis. Kaip links- • visi (kiek šitų žodžių rašy- 
bininkus, pakliuvusius į kapi- ma žiūrėti, kai mūsų jaunimas Į tojui teko matyti) ameriki- 

šitų gražiai pildo programą darbi-■ nės-buržuazinės spaudos ko- 
Bostoniečiai lie- ninku parengimuose, visi gali ’ respondentai Sovietų Sąjun

goj pripažįsta, jog žemes 
ūkio kolektyvizacija yra pa- 

. c .. . . • ... .sėkminga, kad kolektvviza-uz Scottsbo- daugiau dėtis prie darbu reng-! .. . v. . , i • •
• • . „ z.- v . . ,ciia valstiečiai patenkinti irti pramogas. Girdėjau, kad1. . v_ 1

L. Choras turės ir daugiau pa-Į^ac| bjiozes yia nugalėti, 
rengimų artimoj ateityj. Tad' socializmui kelias kaime at- 

[visiems seniem ir jauniem rei ( 
kia neatlaidžiai pasidarbuoti, i 
tai bus daug geresni rezulta
tai.

jau-
su-

I svarbu tai, kad kapitalisti
nės spaudos korespondentai 

j priversti pripažinti, jog pa
sakos apie valstiečių bada
vimą Sovietų Sąjungoj yra 
melai! Mūsų spauda tai se
nai įrodė!

Kitas svarbus dalykas:

NOTICE is 
L 641 has 
to 
Section 132 
Control Law at 568 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANAK REALTY CO.
568 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned- 

sell wine and liquor at retail, under 
A of the Alcoholic Beverage ]

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 101 Cooper St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is 
RW 34 has 
to sell beer

; tion 132 A 
trol Law at
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY DVARIŠKIS, Prop.
199 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
199 Metropolitan Ave., Borough

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3138. has been .issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at ijl Court St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MULLIGAN !
(MULLIGAN’S BAR and GRILL)

111 Court St.. Brooklyn, N. Y. I

NOTICE is hereby given • that License No. 
B 7438 has been issued to the undersigned 
to Sell beer at retail, under Section 76 of th» 
Alcoholic Beverage Control Law at 1803 
Emmons Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE STRIMENOS 
BĄY VIEW REST.

1809 Emmor0 Ave. Brooklyn, N. Y.

101

the premises.
ANTHONY ANDREWS 

(COOPER BAR and GRILL) 
Cooper St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7366 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 205 
Bridge St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE EFIMOFF
205 Bridge St. Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10759 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law, at 563 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

KARL ANTHONISEN
Ave. Brooklyn, N. Y.563 Wilson

NOTICE , is 
B 7383 has 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1580 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tho premisdh.

ARJOVI, INC.
1580 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the . undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

FULTON TAVERN
767 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2757 has been issued to the undersigned 
to acil beer, wine and liquor nt rctnil, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law 
of Brooklyn, 
sumed on the

NOTICE is hereby given that License No. ■ 
B 7258 has been issued to the undersigned ! 
to sell beer at retail, under Section 76 of |1._ Al-- l.-ll- T.------- - Z.--*.-, r . '2?_‘
—6th' Ave., Borough of Brooklyn, County į 
of Kings, to be consumed on the premisos.

LORRAINE M. BENNETT and 
THOS. J. McNAMARA 
Ave. Brooklyn, N. '

52 Tompkins

at 52 Tompkins Ave., Borough 
County of Kings, to be con- 
premises.

LENA GANZ
Ave.-, Brooklyn, N. Y.

.. a i i n t, „ v . r . NOTICE ia hereby given that License No.
1 Ca.!2 C ^°niirL_iJi4!W i A 10757 has been issued to the undersigned

" ...... | to sell beer at retail, under Section 75 of
i the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Montague St., Borough of Brooklyn, County

I of Kings, to be consumed off the premises.’ 
i JULIO GARCIA

(MONTAGUE DELICATESSEN)
I 119 Montague St. Brooklyn, N. Y.

5802 6th

NOTICE 
RL 5012 
to sell beer.

NOTICE is hereby given that License No. ' 
B 7426 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2914 
Avenue L, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PETER CAROLAN and 
ROSALIE R. NITTOLY 
(WESM1NSTER INN)

Avenue L Brooklyn,2914 N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3324 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 216 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS 
Ave.216 Heid

O’CONNOR
Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 2068 
to sell beer, wine and liquor nt retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic ‘ 
Control Law at 1095 Flatbush Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE 
RESTAURANT, INC.

Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

un
Beverage 
Borough 
be con-

1095

NO1TCE is hereby given that License No. 
RL 1127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Spction 132. A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 428 Tompkins Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License _ . „ BU11W,UC
has been issued to the undersigned i __ _

! . < 'Cr’isTnA liQT?r re»‘i1, lln ' NOTICE is hereby K>Yv.. unw ™..>v ----------- .... -------- -
de! Section 132 A of the Alcoholic Beverage 7061 has been issued to the undersigned on the premises. 
Control Law at 52 Meserole Ave., Borough to at retftil> uudor Section 76 of! WALTER

I the Alcoholic Beverage Control Law at 243-; 688 Halsey St.
I 245 Driggs Ave., Borough of I?. __' 1
■ County of Kings, to be consumed on
premises.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4824 has been issued to the undersigned 
to »ell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 688

of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License IJo. 
RL 4858 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1578 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

PATRICK BOYLAN
(CELTIC BAR and GRILL) 

Broadway Brooklyn,1578

243-245

N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No.
RL 3582 has been issued to the undersigned NOTICE 
to sell beer, v!--........
der Section 132 A of the Alcoholic
Control Law at 2572 Fulton St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on tho premises.

HYMAN BRICKMAN
2572 hYilton St. Brooklyn, N. Y

  _- . ... — Halsey St., Borough of 
given that Liccn.ie No. I Brooklyn, County of Kings, to be consumed __  ) . . At I - I 1 4U.«

ROZANSKI
Brooklyn,

Brooklyn, 
the

N. Y.

PETER L. GARVEY
Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

No.is hereby given that License 
has been issued to the undersigned j

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1436 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 2668 Atlantic Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ANTHONY STRUGALA 
2668 Atlantic Aye. Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7420 has been issued to the undersigned 
to sci. ix cr at retail, under Section 76 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 4105 
Aye. U, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE W. TRAVIS
TREE BAR anil GRILL) 
U Brooklyn. N. Y.

(BIG
4105 Ave.

NOTICE is
RL 4971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un. 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 254 Sumner Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings ,to be con
sumed on the premises.

JACOB M. UI4SS
254 Sumner Ave.. Brooklyn. N. Y.

hereby given that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 403 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OTTO O. VOLL
403 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licence No. 
B 7428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai), under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 276 
Humboldt St., Borough of Brooklyn, .County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BENJAMIN WALKER
276 Humboldt St. Brooklyn, N. Y.

talistinę nelaisvę, veda
draugų bylą
tuviai darbininkai turi parem-' pasigėrėti.
ti Tarptautinį Darbininkų Ap- Aš manau, kad draugai ir 
sigynimą—kovotoją už darbi- draugės hartfordiečiai turi 
ninku nelaisvius, i
ro berniukus, Tarną Mooney ir
kitus. kad buožes yra nugalėti

Korespondentas.
[danas!

Lawrence, Mass

apsvarstyta “Laisvės” 
reikalai, kaip geriau 

kad gauti naujų skaity- 
Išrinkti vajininkai P.

Kralikaus-
Dvareckienė ir

Beje, prieš tris-keturis 
metus, buržuaziniai kores
pondentai tauškė: “Stalinas 

'stato milžiniškus fabrikus; 
Conn. Draugai, Matykite Gerą SšeSkaT nSės^aidy- 
Sovietų Veikalą “Revoliucio- ti; fabrikai pastatyti sto- 
nieriaus Atsiminimai’’ ves- nes netur' iavint>i dar-

Jaunuolis.

Rusų draugų darbininkiškos

Spalio 4 d. įvyko ALDLD 37 
kuopos susirinkimas. Susirin
kimo tvarka ėjo neblogiausia. 
Rimtai 
vajaus 
dirbti, 
tojų.
Tamašauskas, 
kas, M. Dvareckienė ir S. organizacijos rengia parengi-. 
Penkauskas. Nutarta naujiems mus, kur bus rodomas labai ge-, 
skaitytojams duoti priedams ras Sovietų Sąjungoje gamin-[ 
knygą, taipgi parduoti už ma- tas judis vardu : 
žą kainą. Kadangi knygynuo- nieriaus Atsiminimai, 
se randasi po keletą desėtkų; matysite, kaip veikė 
knygų ir jos yra naudingos, tai [cionieriai 
bus visos išplatintos, 
gul žmonės skaito, ne kad guli'cijos įvykius 
sudėtos. i kaip

Revoliucio- 
” čionai 

revoliu- 
caro laikais, impe- 

Vely te-[ rialistinio karo metu, revoliu- 
piliečių 

raudonarmiečiai
k arą, 
mušė 

Nutarta ALDLD 37 kuopos'baltųjų govėdas, ir labai daug 
susirinkimus laikyti nedėliom, . paveikslų iš Raudonos Armijos 
1 nedėldienį mėnesio, 2 vai. po | kokia ji yra dabar. Veikalas 
pietų, nes ketvirtadieniais ne-‘labai geras. Visi matykite.

[Rodymai įvyks sekamuose mie- 
'Stuose ir sekamomis dienomis:

Sekmadienį, 21 d. spalių, 
nuo 3 val« po pietų iki 11 nak- 

' ties, Russian-Ukrainian Club, 
187 Windsor St., Hartford, 
. Conn.

Šeštadienį, 27 /d. spalių, 7 v.
■ vakare, Russian People House,

Pikniko, buvusio 9 d. rug-! 184 Cherry St., Waterbury,

patogų turėti susirinkimus; 
daug -draugų dirba naktinį sif- 
tą ir negali dalyvauti susirin
kimuose.
tėmykite.
vėliau.

Taigi, visi nariai įsi- 
Vieta bus paskirta

Keturių Kolonijų Pikniko 
Komisijai

sėjo, komisijos nariai iš Law
rence, Lowell, Haverhill ir 
Nashua yra šaukiami susirink
ti 10 d. lapkričio (Nov.), 3 vai. 
po pietų, 338 Central St., Lo
well, Mass. Visi komisijos na- _
riai būtinai’ dalyvaukit, nes I kite; šiuos 
bus išduotas pikniko raportas, tik gausite progą pamatyti So
fai pgi bus šių keturių miestų vietų 'gerą judį, bet ir parem- 
konfcrencija link prisirengimo site darbininkų organizacijas.

Conn.
Sekmadienį, 28 d. spalių, 

nuo 3 vai. po pietų iki 11 nak
ties, J. Warkoliuck Hall, 158 
Broad St«,

Draugai
Ansonia, Conn.
ir draugės! Maty- 
veikalus, tuomi ne

NOTICE 
RL 4859 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- i 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage | 
Control Law at 253 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. | 
RL 4993 has been issued to the undersigned I 
m, nvi, , wmv unu uquui uv iiriml, Un- !

borough (Icr Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
con" Control Law at 15 Withers St., Borough of

I llrn/d/lvn rtf Tfiiwrc < r» ltr» nrqigtimnd

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10771 has been issued to tho undersigned 
to sell boer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 503 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of kings, to be consumed off tho premises.

SAMUEL RUDICK and 
ISIDORE RUDICK

503 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Liccnre No. 
A 10536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2624 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JAMES M. WILSON
2624 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

bininkų. Dabar jau ir ta 
pasaka nuėjo velniop! Da
bar jau visi pripažįsta, kad 
bolševikai moka fabrikus 
valdyti; kad ' visi fabrikai 
eina “kaip pašmeruoti.”

Kitais žodžiais, visi me
lai, kuriais buržuazija rami
nosi ir klaidino savo pase
kėjus, dūmais pavirto!

R. M.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES BARRE, PA.

wine and liquor at retail, un- ................ .
Beverage scįį j,cer> wjnc anj liquor at retail 
be con- r” - --

. TT J. V »f IVtiVLO Wkl, I

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
' on the premises.

FRANCESCO GIFFONE
| 15 Wither* St. Brooklyn, N. Y.

RL 108 has been issued to the undersigned Kfgrif'V horThv
tn Mol) Imnt* winn nnrl limm,* ot — KJ ’

to sell beer, wino and liquor at retail, 
der Section 132 A of the Alcoholic

I Control Law at 1750 Nostrand Ave., 
| of Brooklyn, County of Kings, to 
I sumed on the premises.

AUGUST GNASSI 
(CLARENDON INN)

Ktrvi’rr’T.' .. . , . i 1750 Nostrand Ave. Brooklyn,NO HUE is hereby given that License No.
L J'”'" ' ’ ’ ’ ’ ... ’ „ ’
to sell wine and liquor at retail, under Sec
tion 182 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 256 Jamaica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

AGOSTINO CARI’ENATO
256 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4877 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1128-32 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

RUDOLPH H. SCHUMACHER 
1128-32 Myrtle Ave. Brooklyn,

NOTICE is 
L 889 has 
to sell wine 
Hon 132 A 
trol Law’ at ___ ___ ______ ...
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 

SAMUEL ZEIDEL
142 Havemeyer St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that Licence No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail, under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Con- 
142 Havemeyer St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No.

to sell beer, wino and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 619 Manhattan Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

BROOKLYN SLOVAK AMERICAN 
CITIZEN CLUB, INC.

Manhattan Ave. Brooklyn, N.

Bo
bo

given that License No.
4994 has been issued to the undersigned 

un- 
Bcvernge 
Borough 
be

610
N. Y.

1368 has been issued to the undersigned 1 xjnTiri.' h<»ohv

NOTICE is hereby given that License No.
I RL ............................................. . . -
| to sell beer, wine and liquor at retail, 
. der Section 132 A of the Alcoholic 
; Control Law at 3401 Church Ave., 
I of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises. 
DANIEL CASEY and ANDREW 

(ARBOR GRILL) 
Ave. Brooklyn, N. Y.

789 has been issued to the undersigned

Beverage 
Borough 
be con-

3401 Church

REGAN

Myrtle Ave..
to

Bo
bo

N.

hereby given that License No. 1 
been issued to the undersigned 
and liquor nt retail, under Sec- 
of the Alcoholic. Beverage Con

trol Law at 401 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

NOTICE is 
L 277 has 
to sell wine 
tion 132 A

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7392 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 427 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BARNEY SPINELLA
BOWLING and BILLIARD ACADEMY. Inc. 
427 Fulton St. Brooklyn.

given that License No. 
RL 4955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un

Beverage 
Borough 
be

i der Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 4011 Church Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumeti on the premises.

KATHLEEN GUILFOIL 
ALBANY TAVERN
Ave. Brooklyn,

hereby given that License No. . 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, un-

NOTICE is 
RL 158 has 
to sell beer, 
der Section 132. A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2720 Atlantic Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN CLEMENTE 
2720 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. ; 
RW 799 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec-, 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1196 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH COMPETIELLO 
(CORTELYOU

1 196 Flatbush Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7436 has been issued to the undersigned 
to sell beer al1 retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3623 
Ave. S, Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

CLARA S. MORGANBESSER 
3623 Avenue S Brooklyn, N.

KEARNY. N. J.

4011 Church N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, un-

NOTICE is 
RL 403 has 
to sell beer, 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 44 Jamaica Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS P. HAND
44 Jamaica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 609 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK HANNON
699 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4879 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 

Beverage 
Borough 
be con-

con-

con-

177

the premises.
PHILIP SCHUPACK

101 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License hlo. 
RL 4130 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1081-83 Halsey St., Borough ' 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the preimses.

JOHN SCOCA
1081-83 Halsey St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
License No. 
undersigned 
wholesale, under * Section 
coholic Beverage 

Borough of 
ATLANTIC 
Concord St.,

hereby given that wholesaler’s 
LL-166 has been issued to the 
to sell liquor and wine at 

132-A of the Al- ' 
Control Law at 177 Concord 
Brooklyn. County of Kings. 
WINE and LIQUOR CORP.

Brooklyn, N. Y.

MONTREAL CANADA

J. M. ROSEN FELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. UArbour 3424

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA,

Pirmos klasės anglis, 
rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legaliŠkas svoris 
tome greit į jūsų namus, 
jsitėmyti adresą

geriausios 
2000 svarų 

Prista- 
Prašome

ir telefoną
7-1661EvergreenTelcfonuokite:

Section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 145 Meserole Ave., 

I of Brooklyn, County of Kings, to 
TtF's’T t ‘ ruined on the premises.

Brooklyn, N. Y.‘ __ ROBERT V.
I 1 15 Mcserole Ave.

NOTICE is 
RL 813 has 
to sell beer, 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage I 
Control Law at 156 Calyer St., Borough of I 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, Jr.
156 Calyer St. Brooklyn, N. Y.

' NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2928 has been issued to the undersigned 

, to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 145 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

1 on the premises. i
I HERMAN KAUFMAN
I 115 Broadway Brooklyn, N. Y.

HULSE
Brooklyn, N. Y

hereby given that Liccm 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail, un- ■

of

REIKALINGAS vyras prie gasolinos 
■ stoties, pinigiškai prisidėti su apie 
$2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys, 

.arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
Į sau gerą darbą. Stotį statysiu 
i kuo geriausia, tai gera proga lietu- 
[ vių prisidėt prie Šios rūšies biznio. Į 
I Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
i teresuojatės tame dalyke. V. Po- 
' dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
In. J.

(249-275)

CLIFFSIDE, N. J

arba užeikite
Kampas Union

485 Grand St.,

pasikalbėti į ofisą
Avė. ir Grand St.

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 230 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed j

1 on the premises.
I JOSEPH KOSOFF

230 Utica Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 37 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132 A of the Alcohplic Beverage 
Control Law at 80 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITIZEN. CLUB 
80 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- ( 
mo kuopos susirinkimas įvyks, sek- į 
madienį, 21 d. spalių, 11 vai, ryto, [ notice is hereby given that 'Liccn 
185 Jersey Ave., Cliffside, N. J. Visi i Y
nariai yra kviečiami būtinai dalyvaut.' dor Section ’132

Sekr., T. Litvinovič.
(248-249)

HARTFORD, CONN
Kompartijos vienetas rengia pui

Draugai ir draugės, Aido Choras ir 
visos vietinės organizacijos kviečia
mos dalyvaut ant šio susirinkimo, ku-1 
ris įvyks 22 spalio, 7:30 v. v., 325 
E. Market St. Bus planuojama, kaip 
padaryti pasekmingą “Laisvės” vajų
šioj kolonijoj.. Reikės sudaryt kadrus kų balių 20 d, spalio (Oct.), 7:30 v. 
rinkimui skaitytojų. Taipgi bus ap- vakare, Laisvės Choro svetainėje, 57 
kalbėjimas apie rengimą bazaro Daily Park St. Bus visokių valgių ir 
Workerio 
dalyvaut 
ir kartu

naudai. Kviečiam visus 
ir paremt savo dienraštį, 
laimėt gerų dovanų.
Kviečia ALDLD 43 K p.

.. (249-250)

• gėri
mų, ir gera orkestrą šokiams. Visų 
darbininkų pareiga dalyvaut ir pa- 
remt Komunistų Partiją. Įžanga tik 
25 centai.

* ■ “ - — - ' • ’’ . Ar. . • I se N o. (
RL 4110. has been. issued to the undersigned 

-. wine and liquor at retail, un-
2 A of the Alcoholic " Beverage 

Control Law at 651 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Joseph McGarrity
I 651 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.
I NOTICE is hereby given- that License No. 
; B 7403 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 105 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK JOSEPH MARRO
i (CABIN GARDEN)

105 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

(248-249)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NOTICE is hereby given fhat License No. 
RL 4712 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un- 

I der Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2303-5 Surf Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho • premises.

ABRAHAM MINTZ and 
JOSEPH MINTZ

2303-5 Surf Ave. Brooklyn, N. Y.

w

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4664 has been issued to the undersigned < 
to sell beer, wine and liquor at retai), un- I 
der Section 132 A of the Alcoholic Beverage J 
Control Law at 1194 Liberty Ave., Borough! 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-1 
sumed on the premises.

PATRICK ROBERT CORRIGAN • I 
1191 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
 Telefonas: EVergreen 7-1 (>61

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.



šeštadienis, Spalio 20, 1934
v fenktas Puslapis

AL. CHAMADAN Verte D. M. ŠOLOMSKAS

Karo Propaganda Japonijoj
ATITAISYMAS KLAIDOS

“Laisvės” No. 247, penktame pusi., straips
nyje “Karo Propaganda Japonijoj”, užsiliko 
pastaroj korektoj neištaisytai klaida, kufi ga
dina prasmę. Antrasis paragrafas visaš turi 
skaitytis šiaip: — Pasikalbėjime su “Hinode” 
laikraščio atstovais Japonijos generolai pareiš
kė: “Japonijos armija puikiausiai atsilaikys 
prieš Sibiro šalčius...” “Japonijos armija 
išeis pergalėtoja iš Japonijos-SSSR karo,” ir 
t. t.

(Tąsa)
(2) Pulkininkas Sasaki Kadzuo para

šė knygą vardu “Grūmojanti Sovietų Są
junga”. “Sin Nichon Siobo” ją išleido 
Tokio mieste, turi virš 400 puslapių.

Pulkininko Sasaki knyga yra pašvęsta 
“galimam karui su mūsų šiauriniu kai
mynu”, tai yra Japonijos su Sovietų Są
junga. Tai dar vienas fašistinis karinis 
įrankis už karą prieš SSSR.

Autorius kareiviškai, matomai nema
to reikalo bent kaip švelniau prieiti prie 
klausimo, stato klausimą:—“ar neišven
giamas karas?” ir jis patsai atsako, kad: 
“Karas yra neišvengiamas. Japonija ne
turi jį (karą) atitolinti, nei eikvoti .lai
ką.” Autorius siūlo karinei klikai “at
mesti niekingą gėdą” ir atvirai “ruošti 
Japonijos gyventojus prie karo”. Auto
rius smulkmeningai aprašinėja Japonijos 
šnipų veikimą, tų, pagal jo išsireiškimą, 
“landžiotoji} pergalės ir mirties”. Auto
rius smulkmeningai aprašo Japonijos 
prisirengimus Mandžūrijos placdarme, 
likimą Rytinio Chinų Gelžkelio, kuris 
priklauso Sovietų Sąjungai, pasekmes di
delių mūšių ir t. t. ' Autorius nesigaili 
juodylo, kad bjauriai nutepliojus Sovie
tų Sąjungos paveikslą. Užbaigęs tą dalį 
savo knygos jis sušunka: ‘Tr štai dabar 
mes turime sunaikinti Sovietų Sąjungą! 
Tik po to mes pasijusime laisvais Azijo
je. Tik tada del Japonijos atsidarys pla
tūs keliai del užbaigimo mūsų istorinės 
misijos, kuri yra ant mūs iš augštybių 
antdėta.” :

Suprantama, pulkininkas šasaki tvir
tina ir tikrina savo skaitytojus, kad Ja
ponija bus pergalėtoja ir laimėtoja karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bangose tų provokacinių ir karinių 
veikalų paskęsta atskiri balsai Japoni
jos buržuazijos, kuri yra atsargesnė. 
Mes pavėlinsime sau padaryti tik dvi iš
traukas iš Japonijos laikraščių... Abi 
ištraukos yra skiriamos tai bjauriai ir 
aklai prieš Sovietų Sąjungą karo kam
panijai, kuri dabar yra vedama Japoni
joje.

Žurnalas “Bungei Sundžiu” specialia
me straipsnyje rašė:

“Japonija labai klysta, jeigu ji mano 
taip, kad niekas nepuola ją, tai reiškia, 
kad mūsų priešai silpni. Kas gi atsitik
tų, jeigu Raudonoji Armija ištikro išsto
tų prieš Japoniją? Specialė Tolimųjų 
Rytų Raudonoji Armija Blucherio pri
skaito virš 100,000 kareivių, ji turi me
chanizuotas ir šarvuotas dalis. Ant or
laivių lauko Spaske sutraukta bombų ve
žikai orlaiviai “ANT-5” rytinių divizijų, 
kurios yra geriausios. Pas juos yra kaip 
armijoje, taip oriai vyne pakankamai nuo
dingų gazų. Pakankamai galima sau iš
sivaizdinti, ant kiek būtų sunkūs mūsų 
Mandžūrijos armijos mūšiai tik vien su 
Blucherio armija.

“Tai būtų daug sunkesni mūšiai, ko
kius turėjo mūsų armija prieš 19-tą chi- 
nų armiją Shanghajuje.

“Dar daugiau, jeigu Sovietų Sąjunga 
patrauktų prieš mus visas savo 72 divi
zijas, tat mums prisieitų vesti dideli mū
šiai, statant pavojun visą Japoniją. Aš 
girdėjau, kaip vienas mūsų oficierius iš 
generalio štabo gyrėsi: “Jeigu Japoni
jos trys divizijos stovės ant Chingano 
kalnų, tai mes neduosime Raudonajai 
Armijai padaryti nei vieną žingsnį 4 
Mandžuriją”. Prileisime, kad tai yra 
tokis išgalvojimas,’ kaip kad vienas Ja
ponijos pulkininkas Genevoje pareiškė: 
“Atėjo laikas Japonijai muštis su visu 
pasauliu”. Bet vienas oficierius mūsų 
generalio štabo prisipažino, kad kada jis 
Ryme, Italijoje, pamatė fašistinę armi
ją, tai pamąstė: “Tai niekis”, bet Mas
kvoje jis žiūrėdamas į Raudonąją Armi
ją jautė pavojų”.

(Daugiau bus)

sakyt viens kitam/ Programą valdančiai klasei, kad darbi-motorų. Reiškia, jo gamy- 
patys gali išpildyt pasilinks-ninkai vieną gražią dieną įsi- ba šiemet daugiau kaip ant- 
minimui. Diskusijos reikėtų i steigs Sovietus Amerikoj. I" ra tiek pakilo. Panašiai au- 

i turėt klausimais, kas dedasi i vyks 11 d. P?1 ----- 
'pasaulyj dabar. Į Cherry St.,, Waterbury, Conn
i Suaugusieji turėtų pritarti!

Spalio 5 d. buvo ALDLD | jaunuoliams ir pagelbėti jiems |
152 kuopos susirinkimas. Gau-lypač diskusijose.
ta du nauji nariai, kurie užsi-į Susirinkime reikėtų apsvar-Į 
mokėjo metinę mokestį už j styti šituos dalykus. <
1934 metus. j pav., surengti šokius.,' Tuo-1ra ir Fašizmą Kongreso ir kal-

Per susirinkimą buvo nutar-Įmet daug jaunimo ateis ir iš!bės A. Bimba, iš Brooklyn,-N. 
ta kas link “Darbininkų žo-išalies į tuos šokius, susipažins Y. Daugeliui yra žjnomas d. 
džio” darbuotis sulyg išgale, | ir galima bus pakalbinti jį A. Bimba, kaipo geras kalbė- 
kad pastatyti “Darbininkų žo-Į prisirašyt prie choro. Reikėtų tojas ir žymus veikėjas darbi- 
dį” savaitraščiu.

Kuopos Narys.

Red Oak, Ontario, 
Canada

I So. Boston, Mass

MENO SKYRIAUS DALIS
Aido Choro Reikalai Brooklyne i
Aido Choras laikė savo mėnesinį susirin

kimą ir diskusavo, kad pagerinus abelną cho
ro padėtį. Į- šį susirinkimą buvo šaukiama ne 
tik choro nariai, kurie aktyviai dalyvauja 
dainavime, bet ir tie, kurie chorą remia. •

i i

Pirmiausia išduota raportai. Nušviesta I 
choro veikimas. Pasirodė, kad kai kurie cho
ro darbai labai apleisti. Muzikos komisija . 
mažai veikė, todėl perrinkta. Literatūros ko- i 
misija 1,aip pat mažai veikė. Tokia pati pa
dėtis ir su švietimo darbu. Prelekcijų iki šiol 
veik nebuvo, diskusijų taip pat nėra. 1

• 1
» I

O kuomet nėra varoma švietimo darbas,t 
tai negalima tįkėtis, kad choro nariai įgalė
tų savaimi išmokti ir suprasti proletarinio 
meno reikšmę. Tad šiame susirinkime aptar
ta keli klausimai, kaip reikia pagerinti cho
ro veikimas.

Nutarta kviesti į Aido Chorą taip vadina
mus rėmėjus, “garbės” narius. Toki nariai * 
nedalyvauja pamokose, bet jie dalyvauja 
choro visame veikime ir turi balsą susirinki
muose. Tie rėmėjai moka nemažiau, kaip po 
$1.00 į metus choro iždan, o kurie išgali gali ' 
mokėti daugiau—$5.00, $10.00 ir tt.

Pačiame susirinkime 
narių.

Kad pagerinti choro 
reikia turėti švietirpo
diskusijų, paskaitų, arba kitokia kokia for
ma, bet reikia lavintis*

Ypatingai reikia daugiau trumpų vaidini
mų. Choras gali suruošti mažų parengimų su 
vaidinimais. Todėl reikalinga, kad gerai 
veiktų dramos grupė ir sudaryti jaunuolių 
skyrių.

Mano manymu, švietimo - vakarų reikėtų 
turėti bent porą į mėnesį. Toki vakarai rei
kia atskirti nuo choro praktikų. Juose patys

jaunuoliai turėtų paruošti prelekcijas, pa
skaitas. Paskiaus reikia pakviesti kiti drau
gai iš lietuviui ir amerikonų, John Reed Kliu- 
bo. New Theatre ir tt.

Ruošiant tokius vakarus reikia žiūrėti, 
kad patys jaunuoliai Įsitrauktų į tokį darbą. 
Jie turi pradėti rašyti veikalėlius ir dalyvauti 
diskusijose. Tik taip veikdami galėsime pra- 
lavinti jaunimą.

Pirmiausia Brooklyne reikėtų duoti gera 
teoretinė prelekcija apie* proletarinį (socia
listinį) meną ir literatūrą. Nuodugniai rei
kia išaiškinti skirtumas tarpe griūvančios 
buržuazinės kultūros ir naujai kylančios so- 
cialistiniai-realistinės kultūros.

jau prisirašė keletas

veikimas, tai būtinai 
vakarų—prelekcijų,

Po tokiai prelekcijai turėtų sekti eilė ki
tų prelekcijų, kurios turėtų imti parinktus 
buržuazinius veikalus, kūrinius ir. nurodyti, 
išdėstyti pavyzdžiais, kame reiškiasi jų bur
žuazinė struktūra, turinys. Kodėl toki veika
lai netinkami mūsti repertuarui. Vadinasi, 
šios diskusijos jau turėtų būti kritika bur
žuazinių kūrinių—novelių, dramų, komedi
jų, operečių, paišybos, paveikslų ir tt.

Tokiu metodu galėsim įtraukti tuos jau
nuolius, kurie lanko buržuazines mokyklas, 
kurie yra persiėmę buržuazinės mokyklos 
ideologija/

Jei kitur sunkiau toki paruošimai laikyti, 
tai. Brooklyne liuesai galima, nes čia yra ga
na pagelbos iš amerikinės inteligentijos. A- 
pie John Reed Kliubą ir Darbininkų Teatro 
Lygą yra eilė veikėjų, kurie yra specialistai 
męno ir literatūros klausimais. • *

Todėl, Brooklyno jaunimas, imkitės švieti
mo darbo. Reikia žinoti, kad grynas studija
vimas tik profesijos dar nepadaro inteligen
tiją. žmonės tampa dideliais tik tie, kurie 
dirba visuomenėje.

Choro Rėmėjas.

A. Bimbos
portas

Lapkričio v*., j.\ju

Galima, | st., įvyks raportas iš Prieš Ka-

lapkričio, 189 Į a i§našumas ir kituose fa- 
' 'brikuose Sovietų šalyj.

Prakalbos Ir Ra- Į 
iš Kongreso
18 d., 103 Green

. Reikėtų tojas ir žymus veikėjas darbi- 
[sulošt teatrą. Jaunuoliai ap- ninkiškam judėjime per dau- 
Isiims greičiau į komisijas, jei j gelį metų. Taipgi bus muzika- 
bus bandoma rimtai veikti, jie programa. Visi atsilankyki- 

Kuomet pašaliniai pamatys te į tas prakalbas, o išgirsite 
visą šitą sukrutimą, tai ir jie daugel naujo, nes šiandien yra 

j pamislys, kad čia vertėtų pri- daug naujų įvykių po visą pla- 
j gulėti. Bus “something doing tų pasaulį ir čia pat Amerikoj. 
! all the time.” -------Kaip Pritraukt Jaunuolius 

Prie Choro
Kodėl mes neturim užtenka-1 

mai jaunuolių mūsų Laisvės | 
! chore ?z.Kiek jų turim, tai ir tie i 
pradeda dažnai neateiti ir kail 
kurie visai neateina į pamo-1 

.kas. Turėjom vajų gavimui jo draugišką vakarėlį, Orwigs- j Darbinhikaf IdausiT vienas kL I 
naujų narių mūsų chorui, bet burg, Pa., pas dd. Zeikus ant1^ ka reikės daryti, 
ir iš to niekas neišėjo. Kiek farmos, spalio 6 d. 'žiema; reikia kuro, š

Bedarbė Auga
I

Su kožna diena yra atleid- 
ižiami darbininkai iš įvairių ša- 
jpų ir kožnam pasakoma: 
“Kad reikės, tai pašauksime.” 

Būrelis minersvilliečių ture-' 0 kada reikės? Gal niekad.

Choro Nare.

Minersville, Pa

Ateina Į 
reikia kuro, šiltų dra-l 

Į parengtą vakarėlį atšilau-t pailų. q dį. ką pirksi, kad pi- 
, - - - -----  - - —------------- į nigų nėra. Atrodo, kad reikės
su visa savo šeima iš Newark J dantimis kalenti per žiemą.

I Ponams tas neapeina. Ponams 
praleidome darbininkai buvo geri, kol bu-

tų naujų narių gavom, tai da-
bar nepasirodo nei vienas. Ko- kė ir svečiai dd. Kazakevičiai i

1 del taip ?
Pirmas dalykas: nėra užtek-'N. J.

tinai draugiškumo tarpe mūsų! Linksmai laiką
choristų. Kuomet ateina nau- su svečiais ii di augais pasikal- yo reikalingi o kaip neberei— 

'ji nariai, jią nepasipažįsta su| bedami tarpu save apie kasdie-,kia> tai gajj sau> kur norj( 
; choriečiais, išskiriant tą, kas jį1 ninius gyvenimo reikalus. Su- nor’s įr badu mirti.’ Ar ilgai I 
atvedė. Reikėtų, kad chorie- sėdus vakarienę valgyt, d. P.1 darbininkai bus taip išnaudo- 
čiai pašnekintų jį, pakviestų' Kazakevičius mane užkvietė

' prie jų grupės, o ne paliktį jį pasakyt-pęakalbėlę. Man pri-
įvieną. įsiminus apie mūs pačių drau-

Antras dalykas: pamokos’gišką pasilinksminimą, nega- 
niekados neprasideda laiku. Į^jau praleisti nepriminęs savo 
Jeigu pradėtų kaip laikas at-Į draugų darbininkų, kurie šian-

jami? Vieną gražią dieną A-1 
merikos darbininkai gali pada
ryti taip, kaip Rusijos darbi-< 
ninkai padarė. '

Bedarbis.

! ėjo su tiek choristų, kiek yrajdien randasi ir gana liūdnam r L: U J Fahrikac ian 
tai tie, kurie ateina vėlai, ateis ' Padėjime, užrakyti už geleži- „ JJ0™M* ™aS ]SU 
vieną-kitą sykį vėlai, bet pas-Įaiy grotu- kalėjimuos, už tai, Dave 100,000 Motery 
kui susipras, kad reikia ateiti,kad reikalauja duonos, kovojai 
•laiku. O dabar, pasako, “Jis [už geresnę ateitį del visų dar-1 
ar ji ateina vėlai, tai ir aš ne- bininkų, 
siskubirlu, ba vistiek neprade- toj vadinarpoj mūs “tėvynėj, 

^da laiku.
i Trečias dalykas: mūsų cho-Jm^n^es m^s diaugiško su-, 
•re nėra disciplinos. Kas ka'sirinkimo būt naudinga paau- 
nori, ta ir daro, šneka ar skai-|kot P° kelis centus del Lietu" - 
to knygas, vis tą, ką neturi Įvos politkalinių, mano paragy 
daryt. Užtat daug laiko už-

1 ima išmokt dainas.
'so choriečiai, ką mokytojas sa- 
i ko, o i 
i dainuoti.

MASKVA.— Šiemet per 
T. ± .10 menesių Gorkio vardo

ypa ingai le uvoj, automobilių fabrikas paga- 
Man prisiminus, kad del at-'min.° 50,<M>0 motonJ- P.er 

dvejus pirmesnius metus sis 
fabrikas davė irgi 50,000

ii'rv už-lnnną draugai širdingai parė- 
Neklau- sudedami aukų $5.50 ir!

nuo padengimo lėšų atliko $l,j 
paskui nesugeba pasekti kui7 Padavė d. A. Kazakevi

čius, sykiu pasiunčiu, $6.50.
I . , • x I Aukavo šie draugai: P. Ka-įVisi šitie dalykai nekaip at- 7aJ(evičius $1; y Ramanaus-
I i-nrln enlipc. , -rr-z-i -nr • i I, x • • kas, J. Zeikus, M. žioba, O.i Mp« o-alim nritmukr įmini-! . , . . ,žiobiene, A. Kazakevičius po i 

50c; J. Rušinskas, V. Razmi-j 
nas, F. Raguckas, M. Zeikuvie- 
nė, K. Rušinskienė, A. Raguc- 

, O. Krasnickienė. J. Ra- 
> 25c.

Įgaliotas per dd. pinigus pa-

I rodo iš šalies.
Mes galim pritraukt jauni

mo, jeigu turėtum kuo nors 
juos užinteresuoti. Po pamo- 

. kų arba šiaip vieną vakarą, 
j reikėtų paskirt žaislams.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

[ kį’ene, Klcu 
Galima užsiimti sportu, pa- n?anaUskas po

! skiriant viena vakara į savaite* M
• Įsiusti ir parašyti apie vakarė-! 

P^s-I ii0 nuotikius. atlieku savo už-! 
duotį tardamas ačiū draugams 
ir draugėms aukavusiems.

Atlieku savo užduotį tarda
mas ačiū draugams ir drau-1 
gėms aukavusiems. 1

1 J. Ramanauskas. '

tam tikslui. Būtų daug “fun 
Arba pašokt, jeigu kas .] 

; kambintų pianu arba radio : 
'muzikos paklausyt. Galima;
“tea parties” turėt; juokų pa-

Iš ALPMS 4-to Apskričio 
Suvažiavimo

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

rencija buvo negyva, apmirus, 
tiktai keli žmonės kalbėjo. 
“Dainų Diena” nutarta laiky
ti Waterburyj, rugpjūčio mė
nesyj, 1935. Kita konferenci- 

ija bus laikoma New Britain, 
I Conn.

Valdyba išrinkta: org. J. 
Latvis; užrašų sek. C. Strauss; 
fin. sekr. B. Romoškiutė—jau
nuoliai. Iš senių: V. Valaitis, 
iždininkas; J. žemaitis, trusti- 
sas.

Priimta kelios rezoliucijos.
Po konferencijos buvo kon

certas, kurį pildė Dainos Cho
ras, A. Mickevičiūtė ir Ig. Ku
biliūnas—abudu iš Bostono. 
Koncertas visiems patiko, se
niams ir jauniems.

Ištikrųjų tie bostoniečiai, 
kad būtų dainavę per visą 
naktį, tai publikai nebūtų nu
sibodę. Reikia pasakyti, kad 
šie dainininkai ir kartu juokda
riai patartina ir kitoms kolo
nijoms parsitraukti. A. Mic
kevičiūtė ir Ig. Kubiliūnas pa
daro juokų ir gerai dainuoja.

Korespondentas.

Waterbury, Conn.
Mūsų Kalendorius

Spalio 21 d. yra rengiamas 
koncertas su labai puikia pro
grama. Rengia Vilijos Choras 
ir artistė Menkeliuniutė.

Jau daugelis žinote, kad 
Menkeliuniutė ilgą laiką Itali
joj mokinosi dainuoti ir muzi
kos ir turi puikų scenišką ta
lentą. Dabar turėsime progą ją 
išgirsti. Candido Canforą, pui
kų tenorą dar pirmu kartu gir
dėsim Waterbury. Taipgi bus 
ir Ritų talentii ir dainuos pat
sai Vilijos Choras. Vieta 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Sovietų Sąjungos 17 Metų 
Paminėjimas

Visos darbininkiškos organi
zacijos bendrai su rusais ren
gia Sovietų Sąjungos 17 metų 
sukaktuvių paminėjimui pra
kalbas ir koncertą. Bus įvairių 
kalbėtojų ir dainininkų. Iš lie
tuvių bus d. D. M. šolomskas, 
ALDLD sekretorius ir “Lais
vės* redaktorius, iš Brooklyn, 
N. Y. Kožnas klasiniai sąmo
ningas darbininkas turėtų būti 
šiame parengime ir parodyti

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedėliomis ir šventadieniais:
10-12 ryte

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po piety

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu 

U senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at
matavo ju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., k am p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

fRskGERIflUSM DUONA 
®®\SCHOLES BAKING k
v^ISFF- 168 Manhattan Avenue,

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

perkame geniausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsųMes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Te).: Foxcroft 9-6901
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Į NEW YORKO IR APBELINKES ZBflOS
PRAMOGOS

Gelbėtom Scottsboro Nekaltus Jaunuolius,š Atsibuvusi« Prakaib«

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS: 
12—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ever. 8-8707

Viešpataujanti klasė nusky- mui. Taigi mūsų pareiga su
re 7 d. gruodžio sudeginimui kelti $5,000 jaunuolių apgini-j 
elektros krėsle niekuo nekal- mui apeliacijos reikale, 
tus negrus jaunuolius H. Pat- j Šeštadienį, 2 vai. po pietų 
terson ir C. Norris. Išnaudoto- ruošiamas masinis gatvėmis 
jai mano, kad jeigu jiems tas maršavimas už Scottsboro jau- 
pavyks, tai jie paskui nužudys nuolius nuo 126th St. ir Lenox 
ir likusius 7 negrus jaunuolius. Ave., Bronx. Darbininkai ma- 
Kad pakenkti jaunuolių gyni- ' siniai dalyvaukime! 'Sekmadie- 
mui, tai laikinai buvęs TDA nį, 2 vai. po pietų įvyks Scotts- 
advokatas Leibowitz su tūlais boro jaunuolių reikalu konfe- 
negrų kunigais’ bando įnešti rencija, St. Lukes svetainėj, 
demoralizaciją. Jaunuoliai į 129 W. 130th St., New Yor- 

darbininkų organizacijos 
privalo turėti ten savo delega-

i Bellevue ligoninėje, 
.buvo prasidėjęs gaisras.

Ketvirtadienį buvo rengtos1 gando 800 slaugių, 
prakalbos išklausymui raporto‘greitai užgesintas, 
delegatų iš prieškarinio ir į ■ ? , -i----- —1 ’
priešfašistinio kongreso, kuris j Coney Island mūzėjuje, kur įžanga ypatai tik 35 centaj. 

(atsibuvo Chicagoje. Kalbėjo !iš vaško padaryti'asmenys su-! < • ■ ' ■ r <
dd. S. Sasna ir J. Siurba aiš-'statyta, Bruno R._ Hauptmann Į ______ _
kindami, kokius didelius dar-jpadėtas į pirmą vietą, kur . xtta AirnTiiTi t
bus atliko šis kongresas ir ko-|miau buv6: Dillihgbr. IŠRANDA VOJIMAI
ki uždaviniai stovi prieš mus I » . i---- J— 1 <•. . ’

...... T-> i t-. rtt • n » > n • IPĄSIRANDAVOJA keturi gražūspravedimui jo tarimų,., Po P^a-J Du pohbminkai! likosi su-į į ^ambariai su v|sajsi įtaisymais, 
kalbų buvo klausimų, į kuriuos • žeisti rka<Iar jie Fsu shVo radio Randa $18.00 į menesį. Kreipkitės

BROOKLYN, N. Y.

> ' Puikus Balius
i Rusų Starobracų organizacija ren
gia labaį puikų balių, šeštadienį, 20 
d. spalių, 6 vai. vakare, Grand Para- 

. .. dise Ball Rooms, 318—24 Grand St.,
naktį, Brooklyn, N. Y. Bus gera anglų mu- 

IŠsi- zilca, kuri grieš visokius šokius. Pa- 
Gaisras ren£imas ant trečio augšto. Užkvie- 

čia visus be skirtumu tautų ir politi- 
| nių pažvalgų. Kas nori smagiai lab 
ką praleisti, tat ateikite Į šį balių.

Rengėjai.
(248-250)

kalbų buvo klausimų,. į kuriuos ; žeisti,'kačlar jie 'su strVo radio Randa $18.00 į menesį, 
kalbėtojai tinkamai atsakė, karu įbėgp- j kito .žmogaus au- šįu0 antraša’š 'Grand St 
Padengimui lėšų ' surinkta;tojmobilių.j i r* <<>< >. ; • • -ii' ^Broo

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUĖ <

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787
Penktadieniais uždaryta

, Lukes 
Jaunuoliai i 129 W. 130th St., 

tuos elementus atmeta, jie ir,ke, i’ 
jų tėvai pasitiki tik Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigyni- tus.

Padengimui
$4.79, aukotojams tariame šir
dingą ačiū. Gautas vięnas na-' ____ ____ ; ___v
rys į Lygą l?rieš Karą ir Fa- dąrbis, areštūothš ir ’ kaltiha- 1 

mąs, kad jis norėjo išmainyti vandens.
. mai. r

Kreipkitės^ : sekamai: ' ■. '
436fSo,uįth 5th Str.,

H; Nėedlemen,1 26’ metų be-f 
areštuotas ir

Kapitalistai Šaukia: “Free Dreba del Komunistų, Nes 
Speech, Free Fight!”

Hearsto laikraščiai vis 
giau fašistuoja. Pereitą 
virtadienį 
po tokiu 
editorialą.
lapis išstoja prieš laisvę 
džio.

šizmą.
Ant vietos drg. P. Taras at- neteisingą pašto pinigų p.erlai 

sikreipė del pasveikinimų Ko- dą ant $20. .
munistų Partijai ir darbininkai < ----*—- , •
sudavė tam tikslui apie $5. 
Publikos buvo permažai, i 
tą pat vakarą buvo net kelį 
komunistų susirinkimai po at
viru dangum rinkimų reikalu.

J. Wat'chel, 5 metų berniu- 
mat, kas, Coney Islande, sužeistas 

troko/ kada jis žaidė ant gat
vės.

‘Judėjimas Plečiasi
dau-! Išnaudotojų valdžios specia- 
ket-|lis komitetas svarstė, kaip pa- 

‘Evening Journal” į stoti kelią komunistų įtakai,
antgalviu įtalpino |Sako, kad ten buvo svarstoma 
Kapitalistinis did- apie “aštuonis didelius komu- 

žo- nistus,” gyvenančius New Yor- 
Kapitalistinėje tvarkoje ke. Hearsto didlapiai įtalpino 

tik tol buvo laisvė žodžio, kol paveikslus, rodančius, kaip at-
darbininkus galėjo apgavinėti. eivius deportuos. Bet tie po- 
Bet didėjant klasių kovai, iš- nai užmiršta tokius dalykus, 
naudotojai pasiunčia į muzėjų kaip ve Paul P. Crosbie, kurio 

o protėviai kovojo 1776 metais 
revoliucijos metu, jis kartu* mo- 

jkinosi su Rooseveltu, buvo per- 
i eitame kare leitenantu, paskui 
Į priklausė prie Amerikos Le- 
i'giono, o dabar stojo į Komu- 

pei : nistų Partiją ir kandidatuoja 
ant jos tikieto. štai tau ir 
“ateiviai,” kada Amerikos re
voliucijos pionieriai atsimeta 
nuo Roosevelto ir stoja 
munistų tarpą.

Buvo Pasigriebę Troką
Vagys buvo pasigriebę pilną 

kailių troką, kuriame buvo 
$34,000 vertės. Greitai subruz
do policija vytis ir po tūlo lai
ko pasivijo, suėmė troką ir vie-

’ Mary Verto, 61 Bay 14th 
St., gauna $20,000-už mirtį jos 
vyro Francesco Verto, kurį už
mušė gatvekaris.

Automobilių valdytojų susi
vienijimas įteikė policijai rei
kalavimą, kad būtų apsistoji-

na užpuoliką, o kiti išbėgiojo? mo jempOS geresnės ir aiškes-
“buržuazinę demokratiją, 
jos vieton įveda fašizmą.

Suimtasis sako, kad jis nieko 
nežino apie 
davė $5 už 
darbininkas 
sius ponus.

vagystę, kad jam 
darbą ir jis tik 
buvo pas pabėgu-

nes, nes tas pagelbėtų suma
žinti automobilių nelaimes.

I cllKl Ou.j i

Brooklyn, N. Y. !
z (248-250). i

I 
_ 3 • i

kambariai, ga-1 
_____, visuomet yra' karšto 
!/, ,ir ; visi -moderniški įtaisy

mai. Rajida. tik $25.00. į įniėnesį.

Brooklyp, N. Y, 
(244-250)

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ”

Dr. A. PETRIKĄ
: (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST. i
t

VALANDOS:
9—12 ryte 

' ‘ 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
: TeI.;Stagę 2-9105 *

Dr BLADAS K. VENCIUS VALAĮ?™S!, 
(DANTŲ GYDYTOJAS).. ' ' ' 2—8 v!

499 .GRĄNĮJr ST. \ \ ■ H i t'^mrių,

, ■ 9—12 ryte 
2—8 vakare 

Tęl. stagg 2-07706

Iš Šalavėjaus Dirbtuvės
Šalavėjaus 

daugelį metų buvo dirbama J. I 
Jeffry firmos 
eitais metais 
reikalavo, kad jam duotų kon-j 
traktorių Newarke. Jis tą ga-į 
vo. Bet per 10 mėnesių ne
siuntė ten darbo, vis davė Ša- 
lavėjui, o dabar veik visą dar-j 
bą perkėlė į Newarką. Su-i ,
bruzdo unijos viršininkai pa-: Draugy Rengiamam Koncerte 
žiūrėti, kas čia pasidarė, kadi 
jau šalavėjus negauna jo dar-| 
bo. Tas buo iškeltas ir Su-i .
jungtoje Taryboje, čia Cutala- Q1 j-
noti bandė įrodyti, kad ant to' 
sutiko buvęs biznio agentas 
Bubnys. Tuom kartu šalavė
jaus dirbtuvėje darbininkai ne
teko darbo. Tas buvo iškelta 
unijos, narių susirinkime, iš
rinkta komisija ir perkeltas į 
direktorių susirinkimą klausi
mas, kad Sujungtos Tarybos 
nariai padarė žygį, kuris šala
vėjaus dirbtuvėje atėmė darbi-' 
ninkams darbą. Tūliems tas 
labai nepatiko, kad darbinin- IIZ_imllX= r-L: AUnbat? 
kai sujudo prieš tūlų viršinin., UZSlmllSe U3DI rtKrODaie 
kų žygius.

žinoma, direktoriai paliko nių matė, kaip užsimušė Mary 000 ispanų ir 25,000 italų. Jas 
tą klausimą tiems patiems vir- !
šininkams spręsti, bet dabar, 5 metus darė visokius triksus Knygelės kaina tik 1 centas, 
kada dalykas jau pusėtinai aiš- ant drato ir iš to gyveno. Kar- i 
kus, tat yra viltis, kad jie grą- tais 150 pėdų augštyje dratu' 
žins darbą, nes visas lokalas vaikštinėjo jr rodė ką gali, 
stoja už šalavėjaus dirbtuvės ši u om Įkartu ji ir jos vyras Ch. 
darbininkus. Atrodo, kad po-jDe Phill rodė trikšus. Mary 
nąr nusileis darbininkams.: Tik 1 paslydo, nukrito 40 pėdų že- 
tas dar nereiškia, kad darbi- myn, ir užsimušė. Svetainėje 
nfrlkai turi apsiraminti, šala-'apalpo 6 moterys. Tuom kar
vojaus dirbtuvės 1 darbininkų'tu užleido uždangą ir prieša- 
pareiga daboti, kad> bunduliar kin išėjo juokdarys, o muzika 
darbo nėbūtų siunčiama į New- užgriežė stmigius kavalkus.

Mat, tas padaryta, kad nepa- 
I kenkus bizniui.

dirbtuvėje

darbas. Bet per-i 
ponas Jeffry pa-j

Newarkieciai, Matykit Sovietų 
I Judį “Petersburg Nights”

arką. ’
S. Marinka.

ko-

Būkite South Brooklyno ,,(

Little Theatre, 562: Broad 
St., Newarke, su šeštadieniu, 
20 d. spalių pradės rodyti So
vietų Sąjungoje gailintą labai 
gerą judį vardu “Petersburg 
Nights” (“Peterb. Naktys”).

Remkite “Daily Workerj”
Draugai, dabar “Daily Wor- 

keris” išeina 8 puslapių. Kiek
vienas ir kiekviena pripažins, 
kad tai yra labai geras dien
raštis. Bet ‘/Daily Workeris” 
tokis galės išeiti tik tada, jei
gu mes gausime naujų skaity
tojų ir :remsime dienraštį. Dyg. 
Krumbeįii; •Kom. Bart. IL pis-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkčj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimti ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer-. 
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

, Brooklyn, N- Y.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
< • t . i

Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

’ Pietų dalies Brooklyno dar
bininkų organizacijos rengia 

. Jis įvyks sek- 
(madienį, 21 d. spalių, 6 vai. 
vakare, Darbininkų Centre,

Judis pagamintas prisilaikant trikto organizatorius, kreipiasi t 
vieno Dostojevskio ' veikalo.' t visus darbininkus, ,l{ad aųko-l 
Judis yra labai geras. Jiš bu- Ly Daily Workeriui., , [Prenu- 
vo vaidintas New Yorkė per mėratas ir aukas siųskite sę- 
daugelį savaičių ir nuolatosantiašu. Daily yvork- 
buvo pilna žmonių. ' z l.er’ 50 E. 13tjj; St., New. .York,

Kas eidamas pamatyti tą ju- ,N. Y. : ;
723—5th Avė., ir kampas 23rdįdj nusineš ir šį apgarsinimą, iš-Į
St. Bus gera koncertinė pro-|s^irP?s ”, ’
grama ir po koncerto šokiai, tikietą 10 centų pigiau.
Grieš smagi orkestrą. Kas tik mirškite tą ir nueikite pamaty-1 
ateisite, tai pilnai būsite paten
kinti. Prie to paremsite drau
gų organizacijas, kurios rengia Į J)arĮjan yž KoiHllilistU Trejybės kapinėse.
šį parengima. In •• ir vi I Laidotuvių .apeigom rūpina-Partijos Kandidatus si graboriuę j. Garšva.

| i
New Yorko Distriktas yra: 

(atspausdinęs 400,000 Komu-'' 
nistų Partijos Platformos bro-

I Roxy teatre virš 3,000 žmo- šiuraičių anglų kalboje, 25,-
.................. V, --------J . *

Larkin, 26 metų, aktorė. Ji per visas reikia plačiai paskleisti.

s iš “Laisvės”, tai gaus Į
Neiiž-•!

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Anelė Vonšraiderjenė, 55 m. 
, amž., 128 N. 4th St., mirė spa
lių 18 d. Laidos spalių 22 d.,

.......T-,..........................................- ■ ■

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų. pĮaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, |jeig“u' rims gal
vos uodą piešti, ta{i • kreipkitės pas 

į manė ir aš’jums pagelbėsiu.
' .SJMNETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikoj nietų ’praktika)

‘223 Second Ave., New Yorli
i Kampas ^gatvės, kambario No. 14

Telefonas:. TOmpkins Są. 6-7697 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto, iki 12-. ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryte

1 ' ikif 2 po pietų.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., < Brooklyn, N. Y.

arti Grand, Street 
Telefonas Evergreen Š-10494 

‘ ‘.r A

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Se redo m is ą Subatomia 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 tval. ii ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue. 1 » * 4 ,

‘ Kampas E. 23 rd St.

Draugas.

Trumpos Žinutės
Detektyvai pačiupo James' 

Graye, 22 metų negrą, kuris 
dvi savaites laiko atgal pabė
go iš Bronx kalėjimo, 
surado sėdinti parke, 
110th St.

Jie jį 
prie

• • < '• I • / ’ . I .
Ties Laurelton traukinys su- 

,mušė gatvekarį. Dvi moterys 
užmuštos nelaimėje.

) t ♦ i ’i

Kapitalizmo Tvarkos Vaisiai Mūšy Spaudos Bazaras
Areštavo 9 metų berniuką ir 

atidavė į pataisos namus., Sa- Worker” ir “Freiheit 
ko, kad jis yra jau specialistas didelį bazarą. 
vagis, nes pas jį surado įvai-;kričio 9, 10 ir 11 dienomis, St.j

Daily Worker,”

Vagys pasigrobė $240 pini
gais ir $6,000 brangakmeniais 

Young vertės iš S. Chushman namo, 
rengia pinigus pavogė iš jo kelinių ki- 

Jis įvyks lap- geniaus, kada jis miegojo.

Draugai Amerikiečiai!
Padėkite Kanadiečiams Iš

leisti Savaitraštį
Mūsų vajus nuo 1 d. lapkri
čio iki 31 d. gruodžio gavi
mui 300 naujų skaitytojų ir 
sukėlimui 1,000 dolerių, kad 
galėtume išleisti “Darbinin
kų žodį” kas savaite nuo 
sausio 1 d. 1935 m. Geriau
sia parama, tai užsirašymas 
“D. žodį”.ir parinkimas jam 
aukų. Kaipa vąjaus laike 
$1.50 metams.

Daug rėmėte afnėrikie- 
čiai mus iki šiol, tikimės nė* 
atsisakysite ir dabar? 1 ! i < 

‘Darbininkų žodžio’
> Administrącija ; ( .■ < •

184 Spadina Avė. ‘ ! '
' i BOX 31 i : ’

TORONTO, ONT.
' ! CANADA

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų,' moteriškų . pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

THE NEW BEDFORD

; MAIKIS SUKACKAS 
Savininkas

Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla., Skaniai paval- 

gysite. už gana žemą 
[ , .kainą. , ,

JL78 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

i į į , Tėl.: įVerfgreeįn 8-9376.

rius. vagių įrankius. Berniuką 
surado 953 Second Ave. na
muose, kur jis buvo įsigavęs 
su kitu tokiu pat berniuku. Jo 
partneryg pabėgo gaisrinėmis 
kopėčiomis. Suimtasis berniu
kas yra italų tautybės ir at
sisako pasakyti savo, vardą ar
ba kur jis gyveno? Atrodo la
bai suvargęs. Tai vis kapita
listinės tvarkos aukos, kurioj 
vargas, skurdas daug žmonių 
sugadina.

Nicholas Palace, 69 W. 66 St., j Elizabeth Steward, 80 metų Į 
New Yorke. Bus tai penkta- senė, buvo užsidegus bedegin-; 
dienis, šeštadienis ir sekmadie- dama popierius. Kaimynai iš-; 
nis. ^gelbėjo ją užmesdami blanke-'

Revoliucinės spaudos bazaro tą.
komitetas prašo visų organiza-i 
cijų narių, ir taip revoliucinių j 
darbininkų, kad rinktų bazarui sin, Brooklyne.
garsinimus ir daiktus. Ta W. P. Peterson, o kito vardas 
viską reikia pristatyti arba nesužinotas.
pranešti sekamu antrašu : .Ba-1'
zar Head., 50 E. 13th
Room 602, New York,'N. Y. įbeti ir abu prigėrė.

Du žmonės prigėrė; Mill Ba- 
Viehas iš jų

Jie gėrė degtinę 
—' ant kranto ir vienas įvirto. Ki-1 
St., ‘tas . puolėsi savo prietelių gel-j

|A n UI | |OOO Atvifi' kojų skauduliai, Garankš-
I |llll|^ čiuotos Kraujagyslės,' Kojų Reu- 
• • * . matizmas, Kelių' Sustingimas,

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

į . I f > f ‘ »

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2'iki 8 vak.
28 NV. 89thi St., Arti Central Park West, New York City

DR. R. A. BEHLA
i į ■ t 'Vokietyš Kojų Ligų Specialistas

-----į Į -- - ■ ---------------- --- --------------------------------------------

i ■Mtn

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

. . . J

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker) ' '
Vedu š$rnfejiik< ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą 

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Odos 

Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai,1 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e I n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumu, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins. ;

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se-! 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 SL N. Y.

I 
įsisteigęs 25 metai

Tarp 4th Avė. ir Irving PI.
New York

Valandos—9 A. M. iki 
0 sekmadieniais 9 iki

8 P.
4 P.

M,
M.




