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LIETUVOS ŽINIOS
savo

Marijampolės

dau

Juodašimčiai Išdaužė 
Kom. P. Centra Racine

sau kamba 
avo ne kai

lei fašistinio perversmo pa
darymo Jungtinėse Valsti
jose.

Naujos mados “streamline” 1 
po 100 iki 120 myjlių per valandą.

BOMBOS GATVEKARIŲ 
STREIKIERIAMS

LOS ANGELES, Cal. — 
2,000 streikuojančių gatve- 
karių darbininkų užpuolė 
ir sustabdė 25 skebiškai 
dirbahčius gatvekarius. Po- 
lici j a bombardavo strei'kie- 
rius nuodingų dujų bombo
mis ir suėmė aštuonis .pi- 
kiėtininkus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Argentinoje yra miestas var
du “Villa Esperanza” (“Vilties 
Miestas“) ; jame yra 20,000 gy
ventojų ir jie visi bedarbiai. Gy
ventojai nemoka už namus ran
dų, nei jokių taksų. Visi gyve
na viltimi. Tokia padėtis kapi
talistinėse šalyse.

Prūsijos ministeris pir 
ninkas Goering uždarė 
dievių organizacijas. •

jais faktais, daviniais ti$ pa
tys klausimai pasipildo. ' Tan
kiai tenka’ vienu ir tuom pat 
klausimu skaityti dviejų, trijų 
autorių raštus, ir kiekvieno raš
te surandi ne tik bendro, bet ir 
tokių faktų, kokių kito rašte nė
ra. Reikia skaityti, studijuoti.

Sovietų Armėnijoje suvalyta 
virš 20,000 tonų vynuogių. 
Vien Kamarlino rajone jų su
valė 12,000 tonų. Ten yra įvai
rių įvairiausių vynuogių.

Paryžiuje išėjo nauja knyga 
apie Vokietijos apsiginklavimą. 
Joje paduoda, kad dabartinė fa
šistinė Vokietija po ginklu turi 
2,410,000 žmonių, tai yra tris 
kartus daugiau, kaip kaizerinė 
Vokietija prieš karą 1914 me
tais. Tiesa, jie ne visi vadina
mi kareiviais, bet visokiais var
dais: kareiviai, pagelbinė polici
ja, technikinė pagelba, smogi- 
ninkai ir t. t.

Nepavyko Fabrikantam 
Atidaryti Dažyklas

PATERSON, N. J. — šil
ko dažyklų savininkai ren
gėsi nuo šios savaitės pra
džios atidaryti dirbtuves ir 
mėgint dirbti su skebais. 
Per kapitalistinę spaudą at
sišaukė į Amerikonų Legio
ną ir karų veteranų organi
zaciją, kad ateitų talkon. 
Tuo tikslu buvo sumobili
zuotą ir visa policija. Bet 
bosams nepavyko. Streikie- 
riai išstatė dar skaitlinges- 
nius pikietus, . užkirsdami 
kelią skebams į dažyklas.

New Jersey katalikų vys
kupijos viršininkai dabar 
skelbia, būk kunigo Leonar
do protas buvo “nusilpęs” iš 
priežasties influenzos ligos, 
žmogžudžio tėvas taipgi bu- 
vo dvasiškis, rabinas Brook-

Naziai Išvijo prof. Barthą, 
Kuris Neprisiekė Hitleriui.

BERLYNAS. — Prūsijos 
kultūros ministeris išmetė 
iš vietos Dr. Karlą Barthą, 
žymų teologijos profesorių, 
už tai, kad jis neprisiekė as
meniškos ištikimybės Hitle
riui. Nors Barth yra Švei
carijos pilietis, bet naziai ir 
iš jo reikalavo prisiekos Hi
tleriui.

Atėmė Gautus už Cukrinius 
Runkelius Pinigus

MARIJAMPOLĖ. — Spalio 
29 d. ūkininkas V. Ščeponis at
siėmė iš cukraus fabriko už run
kelius 520 lit. ir vakare drauge 
su savo piemeniu Pr. Gradicku 
grįžo namo. Pavažiavus plentu 
link Kalvarijos apie 10 kilomet
rų, staiga vežimą užpuolė du 
plėšikai ir visus pinigus atėmė. 
Jie iš karto ščeponį kaž kokiu 
kietu daiktu taip primušė, kad 
tas dar ir dabar neatgauna są
monės Marijampolės apskr. li
goninėje. Piemenuką primušė 
kiek lengviau. Policija plėšikų 
stropiai. j ieško.

Rumunijoj Uždaroma Visos 
Komunistinės Organizacijos

BUCHAREST. — Rumu- 
nijos fašistų valdžios pa
tvarkymu, yra uždarinėja
mos visos komunistinės ir 
šiaip kovingų darbininkų 
organizacijos ir užgrobiama 
jų turtas. Artimiausias to 
žygio tikslas yra sunaikint 
organizuotą darbininkų pa
sipriešinimą kariškiems val
džios prisirengimams.

Austrijos Kariuomenė
| Jugoslavijos Pasienį
VIENA. — Austrijos ka

talikiškų fašistų valdžia 
nuolat siunčia savo armijos 
pulkus į Jugoslavijos pasie
nį. Jugoslavų vyriausybė su
turėjo visus leidimus oficie- 
rių ir kareivių į atostogas 
bei vaišes. Jugoslavijos ka
riuomenė prirengiama susi
kirtimams.

Sovietų Sąjungoje minėta 15 
metų nuo pergalės ant kontr
revoliucinio generolo Denikino 
armijos. Draugas Radekas 
tarp kitko, kalbėdamas apie šių 
dienų politiką, rašo: “Tas, kas 
yra galingas, suras draugų; net 
ir nedraugai, pirm negu pulti 
Sovietų Sąjungą, apie tai gerai 
pamąstys.“ Jo šis pasakymas 
pasitvirtina tarptautiniais poli
tikoje įvykiais. Sovietų Sąjun
ga galinga ir todėl Francija ir 
eilė kitų šalių sudarė su ja ar
timus ir tamprius ryšius. Kiek
vienas žino, kad gerai turėti ga
lingą politinį draugą.

Daugirdienės bylą 
žento nunuodijimb.

Gyventojas Stąsys Liutvinas 
iš Netyčkampio, 
valse, nuėjo į žentus į Gluosni- 
ninkų km., Simno vals. pas Dau
girdus. Bet po iškilmingų ves
tuvių su Mare Daugirdaite, vie
toj lauktos laimės, Liutvino su 
uošve santikiai ėmė blogėti. Ir 
štai 1933 m. lapkričio mėn. pa
baigoje Liutvinas Stasys susir
go ir keletą dienų pasikankinęs 
mirė. Liutvino brolis įtarė, kad 
brolis nunuodytas uošvės Dau
girdienės. Tuoj buvo iškastas 
lavonas ir buvo nustatyta, kad 
Liutvinas tikrai yra nunuody
tas. 'Tuoj buvo suimta Daugir
dienė ir jos duktė Daugirdaitė- 
Liutvinienė. Spalių 26 d. teis
mo buvo pripažinta kalta uoš
vė Daugirdienė, kuri nubausta 
15 metų sunk, darbų kalėjimo,

NEW YORK. -/Kongre
sinei tyrinėjimo komisijai 
su Dicksteinu priekyje buvo 
išrodyta, kaip fašistai Wall 
stryto bankininkai per savo 

' tarpininką Geraldą C. Mac- 
Guire išleido $100,000. Dalis 
tų pinigų kliuvo įvairiems 
Amerikos karininkams, kai
po fašistų organizatoriams. 
Kita jų dalis buvo išeikvo
ta siuntinėjimui savo agen
tų į Vokietiją ir Franci ją. 
Ten jie studijavo, mokinosi 
iš fašistų, kaip suorgani- 
zuot smogikų pulkus ir jais 
pasiremiant. pervest Ameri
kos valdžią į fašistų rankas. 
Pinigais, aukodamas tokion 
fašistiniam mokslui, ‘ ypač 
^asižy^hėjo Wall Stryto mi- 
lionierius Robert Sterling 
Clark.

Kongresinei komisijai liu
dydamas, generolas Butler 
pereitą savaitę iškėlė aikš
tėn John W. Davisą, di
džiausio bankieriaus Morga
no advokatą\ir prezidento 
Roosevelto draugą, kaipo 
fašistinio perversmo rėmė
ją Amerikoj. Gen. Butler 
nurodė, kaip su tuo judėji
mu yra susirišę ir buvęs 
NRA administratorius gen. 
Hugh Johnson, gen. Har- 
bord ir Morgano partneris' 
Thomas Lamon. Komisija, 
tačiaus, atsisako pašaukti 
ir pakamantinėti tuos didi-

Laukų Darbininkų Vadas 
Jau 15 Dienų Išbadavo

BRIDGETON, N. J.—še- 
šiems mėnesiams įkalintas 
už vadovavimą buvusiam 
laukų darbininkų streikui, 
Wm. H. O’Donnell jau 15 
dienų išstreikavo, reikalau
damas paliuosavimo. Iš ka
lėjimo jis tapo perkeltas į 
Cumberland apskrities ligo
ninę. Bet ažuot jį paliuo- 
suot, valdininkai rengiasi 
O’Donnellį pėnėt per prie
vartą.

Valdininkai Užlašinėjo 
Pašalpas Numirėliams

HILLSBORO, Ill. 
tiniai šelpimo biurų 
ninkai nurašinėjo 
nuo kapinių paminklų ir.4^. 
knygas 'įtraukė, kad jiėms 
duodą pašalpą; o tuos pfrtfL ' 
gus patys, sau .dėjosi į $-J 
šenių. Bedarbių Tąryjjįfy ir • 
kiti darbininkų veikėjai, su
žinodami tas klastas, t pa, 
šmarkino' kovą prieš suk- ■: 
čius ir už bedarbių šelpimą. >» 
Del to valdininkai areštavo 
15 "darbininkų. Jų tarpe 
yra narių Progresyvės Mm- 
nierių Unijos, Komunistę 
Partijos, Socialistų Partijos 
ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo.

Gruodžio 3 d. prasidės 
prieš juos teismas. Jie įkai
tinti sulig įstatymo prieš 
“k r i m i nalį sindikalizmą,” ’ 
kaipo amerikoniškos tvar
kos ardytojai.

Nušovė Kunigą ir su 
Juo Kambary Užtiktą
Savo. Jauną Moterį

MOKINIMUI IŠ NAZIŲ. WAIL ST. BANKAI 
IŠLEIDO 100 TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ

Ar skaitote “šviesą”? 
daugiau tenka patirti, kad 
gelyje kolonijų mūsų draugai 
tik dabar pasimoka ALDLD 
duokles ir atsiima kartu 3 ar 4 
“Šviesos” numerius. Ir prie ge
riausio noro nebus galima jie 
visi perskaityti. Juk tai tiek 
rašto, kaip galėtų būti 640 pus
lapių knygoje. Blogai, kad 
drangai nesiskubina atsiimti 
Idfip ateina “šviesa“ ir tuojaus 
perskaityti, “šviesoje“ yra la
bai svarbių raštų, kurie tarnau
ja kelrodžiu .klasių kovoje.

Vokietijoje vyskupai pasidali
no į fašistinius ir nesutinkan
čius su fašistais. Hanoverio li
goninėje guli vyskupas Mara- 
nes su sulaužyta nosim ir užtai
sytomis akimis. Manote, kad 
kokis bedievis jį taip apdabino?

“Daily Express”, Anglijos 
laikraštis, rašo, kad Mara- 
nes turėjo pasitarimą su savo 
žmonėmis, kaip tuom laiku ten 
įėjo vyskupas Gan ir prasidėjo 
barnis. Gan pareiškė: “Aš se
nas nacionalis-socialistas“ — 
fašistas, paskui mužikiškai pla
čiai užsimojo ir drožė Marane- 
sui į nosį, o parsiritęs nepasi
gailėjo dar ir kojomis padaužy
ti savo oponentą.

KRISLAI
Vyskupai Mušasi.
“Vilties Miestas”.
Fašistų Armija.
Ar Skaitote “šviesą?”
“Žinojimo” Liga.

Rašo I). M, šolomskas

■ Moksle, ypatingai skaityme, 
Sovietų Sąjungoje vedama kovą 
prieš taip vadinamą maniją 
“Viską žinau.” Ką tas reiš
kia? Reiškia tą, kad dalis 
žmonių užsikrečia “visko“ žino
jimo liga. Jeigu jie pamato 
raštą apie unijas, tai neskaitys; 
jie mano—“aš jau viską žinau 
unijų reikalu.“ Bus straipsnis 
apie Sovietų Sąjungą; jie ir vėl 
mano—“jau senai tas žinoma”. 
Pamatys straipsnį apie karą — 
“sena pasaka, jau senai apie 
tai rašo.” Yra straipsnis apie 
Tomą Mooney, tat jiems rodo
si, kad ir čia nieko naujo. Ir 
taip toki draugai arba draugės 
ir geriausių straipsnių neper
skaito. Jiems rodosi, kad jie 
viską jau tais klausimais žino; 
o tikrumoje yra kitaip. Gyve
nimas ant vietos nestovi; nau-

Kompartija Siūlo Vieną 
Frontą Soc. Partijai

| NEW YORK.—Amerikos 
Komunistų Partijos Centro 
Komitetas išrinko drg. Cl. 
Hathaway, J. t Fordą ir Ned 
Sparksą kaipo savo at
stovus, kurie važiuos į So
cialistų Partijos Pildančiojo 
Komiteto susirinkimą Bos
tone, lapkričio 30 - gruodžio 
1 d., ir išnaujo šauks Socia
listų Partiją eiti į bendrą 
frontą su' komunistais ko
vai prieš karą, fašizmą ir 
už tuojautinius darbininkų 
reikalus.

Labiausia Socialistų Par
tijoj priešinasi bendram 
frontui su komunistais tai 
vadinama “senoji gvardija”, 
kuriai vadovauja James 
Oneal, Algernon Lee ir Ju
lius Gerber.

Pirm Soc. Partijos Pil
dančiojo Komiteto susirin
kimo, “senagvardiečiai” šau
kia atskirą mitingėlį, idant 
suburt savo jėgas ir paimt 
viršų Pild. Kom. susirinki
me. Laiške, kurį “senoji 
gvardija” išsiuntinėjo savo 
šalininkams, yra, be kitko, 
atžymėta, kad reikės ką 
nors daryt, idant išgelbėt 
Socialistų Partiją nuo ko
munistinio pavojaus _ New 
Yorke, kur socialistai “kas 
savaitė vis labiau linksta į 
komunistų pusę/’ Kitas 
“senosios gvardijos” mitin- 
gėlio dienotvarkėj punktas 
tai apsvarstyt santikius su 
lovestoniečiais. Kovodami 
prieš Komūnistų Partiją, 
mat, lovestoniečiai ėmė 
tįriautis stačiai į Socialistų 
Partiją.

Išteisino Šamą Insullą, 
Bilionu Dolerių Sukčių

CHICAGO, Ill. — Samuel 
InsuU, buvęs galva 4 bilionų 
dolerių korporacijos, di
džiausias žulikas; tapo ištei
sintas. Sykiu be bausmės 
paleisti ir 11 jo sėbrų. Jie 
per įvairius šmugelius nu- 
bankrutavo tą korporaciją, 
nušvilpdami šimtus milionų 
dolerių, d a u g i a u s ia nuo 
smulkių biznierių ir darbi
ninkų. Prieš pat rengiantis 
bankrutuot Insull su sėb
rais dar pardavinėjo žmo
nėms beverčius savo Šerus, 
vėl išviliodami desėtkuš mi
lionų dolerių ir prigaudinė- 
dami juos per paštą, siunti
nė j ant laiškus ir melagin
gus pasigarsinimus. O pas
kui bankrutuodami jie sau 
pasiglemžė milžiniškas su-, 
mas pinigų.

Į prisaikintus teisėjus bu
vo išanksto parinkta tik to
kie žmonės, kurie balsuotų 
už išteisinimą Insulto ir jo 
šaikos.

Naujos Anglų Tvirtovės .
LONDON.— Anglija 

tuojaus pradeda statyti dvi 
naujas kariškiem lėktuvam

savo 
pakraštyje, FeltweU įr( Mar- 
tham. \ Sykiu bus; statomą 
tvirtovė ant salos ties Ports- 
mouthu. Ji lėšuos $5,00P,- 
000. Plęperįaudami apie 
taiką ir nusiginklavimą, An
glijos imperialistai ginkluo
jasi karui veikliau, negu bet 
kada.
ČECHAI UŽPULDINĖJA 
VOKIEČIUS STUDENTUS

PRAGA. — Sulig Čecho- 
slovakijos valdžios ’ patvar
kymo, vietinio Vokiečių Un
iversiteto istoriniai ženklai 
buvo perduoti Čechų Uni
versitetui. . Ryšyj su tuom 
cechai studentai sukėlė riau-, 
šes prieš vokiečius studen
tus ir prieš 'žydus, ir iš
daužė ■ langus kelioms žydų 
krautuvėms.

Matydamas jauną gražią * 
moterį, kunigas greitai sų-į 
sipažino su ta porele; ir yi4 
si trys ėjo sykiu valgyti ir • 
gerti. Iš valgyklos pirma- . 
dienį jie suėjo į Steinmetzų 
kambarį ir vėl gėrė, kiek J 
tilpo. Kada Steinmetz at- ■ 
rodė jau “nusilesęs”, kuni
gas patarė jam gulti ir pa
simiegoti.

Manydamas, kad vyras 
užmigo, kunigas pasikvietė 
jauną moterį pas save į 3 
kambarį; bet Steinmetz tą j 
pakvietimą girdėjo. Nusi
vedus kunigui Steinmetzienę 
į savo kambarį, josios vyras 
pakilo ir nuėjo pasiklausyti 
per kunigo kambario durų 
rakto skylutę. Taip besi
klausant jį užtiko viešbučio 
tarnautojas ir apie tai pra
nešė viešbučio raštinei. Tuo 
tarpu Steinmetz įėjo į kuni
go kambarį, rado dvasiškį 
nusivilkusį švarką ir šuva-: 1 
re jam tris kulkas, o kitais

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX:.V, Diearaščio XVI

Darbininkai Vit^ šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
ft e p r a Ia i mesate, Tik 

Retežius, o IšlaimėJte 
Pasaulį!

1',y" -Iy-'"........

RACINE, Wis. — Šaika 
vadinamų '“vigilantes” (sar
gų)’ pereitą sekmadienį įsi
laužė ■ į; Vietinį Komunistų 
Partijos centrą, išdaužė ra
kandus, sunaikino literatū
rą, nuplėšė nuo sienos Tomo 
Mooney paveikslą ir sudras
kė. Tie patriotiški genįste- 
riai buvo įkvėpti fabrikantų 
ir miesto valdininkų ypač 
prieš pasmarkėjusią darbi
ninkų kovą, vedamą už be
darbių šelpimą. Tarp už
puolikų buvo ir Darbo Fe
deracijos viršininkėlių; su 
jais išvien ėjo policija.

Pereitą šeštadienį’ buvo 
areštuota 4 darbininkai, da
lyviai masinės demonstraci
jos delei bedarbių šelpimo. 
Bet policija nekliudo nei 
vieno iš “vigilantes” padau-

NEW YORK. — Pirma
dienį, Knights of Columbus 
viešbutyj tapo nušautas ka
talikų kunigas Joseph J. 
Leonard, 40 metų amžiaus, 
ir jo kambaryj buvusi Ru- 
tha Steinmetzienė, judamų
jų paveikslų šokikė, 17 me
tų. Juodu nušovė Ruthos 
vyras, Joseph Lieb Stein
metz, 22 metų amžiaus, žy
dų tautos jaunuolis, kuris 
buvo persikrikštijęs ir kiek 
pirmiau mokinosi į protes- 
tonų kunigus. Jiedu buvo 
apsivedę tik pora savaičių 
atgal Tia Juana mieste, 
Meksikoj.

Policija atrado šoviką 
kunigo kambaryj su revol
veriu rankoj, bestovintį prie 
savo moters ir kunigo lavo
nų. Jis prisipažino nužu
dęs kunigą kaipo pačios vi
liotoją, o kas toliau atsiti
ko, tai nežinąs, nes pasida
ręs galvoje sumišimas.

Kunigas Leonard buvo 
Rožančiaus koplyčios kape- trimis šūviais nudėjo savo 
lionas Morris Hali senių moterį, 
prieglaudos įstaigoj Law 
renceville, N. J. Jis pere! 
tą sekmadienį paėmė mini 
mam viešbutyj 
rį, ir užsiregisl 
po kunigas, be^ dalinai pa- 
įkeistu vardu, kaipo John J 
Leonard iš Trentono, N. J. i lyne

Nužudyta ne Tiktai Trys 
Mergaitės, o ir Jų Tėvai?

SPRING MEADOW, Pa. 
gelžkelio stotyje, pereitą še 
štadienį rado nušautus neži 
nomą vyrą ir moterį. Da 
bar busų šoferis Paul White stovyklas rytiniame, 
sako, kad jiedu iš New Yor- 
ko į Harrisburg, Pa., sykiu 
važiavo su trimis mergaitė
mis, kurios apie tą patį lai
ką tapo nužudytos ir į 'krū
mus įmestos už 10 mylių 
nuo Carlisle, Pa. Gal tai 
bus nušautos poros dukte
rys. Mergaitės buvo > apie 
8, 10 ir 16 metų amžiaus.

Už žento Nunuodijimą Nu
bausta 15 Metų Sunk. Dar

bų Kalėjimo
MARIJAMPOLĖ. — Spalių

26 d. Marijampolės Apygardos jo duktė Daugirdaitė-Liutvinienė 
teismo sesija Alytuje sprendė Į išteisinta.
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Štai Kokių Apgavysčių Jie 
Griebiasi

Advokatas Leibowitz ir negrų kunigų 
klika ištikrųjų peržengė visas žmonišku
mo ribas savo užsimojime užduoti smū
gį Scottsboro jaunuoliams. Nesenai tū
la moteriškė kalbėjo per radio ir agita
vo už Leibowitz, o keikė Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą. Leibowitz ir 
buržuazinė spauda sakė, jog tai kalba 
Janie Patterson, motina nuteisto mirtin 
jaunuolio. Bet apie tai sužinojo pati 
Pattersonienė. Jinai pareiškė, kad jo
kios prakalbos ji nesakė.

Štai kas pasirodė: Leibowitz ir kuni
gai gavo tūlo negro policisto moterį, pa
krikštijo ja Pattersoniene, nuteisto mir
tin jaunuolio motina, ir paleido per ra
dio kalbėti. Jai įsakyta, kas'ir kaip kal- 

_ bėti. Žinoma, už pinigus ta moteriškė 
sutiko meluoti.

Tai prie kokios niekšystės dasikraustė 
advokatas Leibowitz ir jo kolegos. Jie 
.sudarė suokalbį visais būdais demorali- 
žuoti Scottsboro jaunuolių gynimo darbą, 
idant palengvinti Alabamos valdančiai 
klasei nužudyti nekaltus jaunuolius. Už 
tai mes, darbininkai, turime dar energin
giau remti kovą už jaunuolių paliuosa- 
vimą. Tarptautinis Apsigynimas jau pa- . 
davė apeliaciją į Jungtinių Valstijų 
AugšČiausį Teismą prieš nuteisimą mir- 

! tin Norris ir Patterson. Remkime ap- 
^įgynimą finansiškai.

f

•kal^ plaęiai ąp^albėkiįte ir sųsioTgani^uo-; 
kite pasiekimui jūsų mieste kitų organi 
zacijų ir draugijų, su 'kuriomis Priešfa- 
šistinis Susivienijimas tiesioginio ryšio 
netur. Reikia pasidarbuoti, kad tos or
ganizacijos šią rezoliuciją priimtų ir kad 
medžiaginiai prisidėtų prie sušelpimo 
Lietuvos politinių kalinių ir jų šeimynų.

Lai šita nauja žinia iš Kauno apie nu
teisimą dar šešių draugų kovotojų pa
skatina mus visus prie energingesnio iš
vystymo ir pravedimo jau 
Priešfašistinio Susivienijimo 
jos!
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Ko Verta Bažnyčių 
Kova Prieš "Neš-

Judžiusvarius1’

pradėtos 
kampani-

Tėmykite,Į “sklokos” eilinius narius 
draugai darbininkai, Prūseika ir Butkus 
savo ^N., Gadynėje” nė neprisimena apie 
Priešfašistinio Susivienijimo kampaniją 
pž Lietuvos revoliucinius politinius kali- , 
niusi Jiems tas nesvarbu ir nerūpi.’- Vie
tos nesuranda! Bet atsimenate, keliais 
atvejais tie oportunizmo didvyriai nieki
no Priešfašistinį Susivienijimą ir kalti
no komunistus jo “numarinime”. Dabar, 
kuomet Susivienijimas pradėjo be galo 
rimtą ir didelę kampaniją ir šaukia visus 
fašizmo priešus talkon, tai’jie tyli, kaip 
musmirių prisivalgę.

Tai šitaip jų žodžiai skiriasi nuo dar
bų. Rėkt, kritikuoti, niekint ir griaut 
tai jiems sekasi, jie tikri didvyriai. Bet 
revoliucinis darbas, už darbininkų reika-x 
lūs kovos, jiems nepakeliui.

Neužmirškite, draugai, kad dar „taip 
nesenai “N. G.” bendradarbė Petrikienė 
per radio Kaune tvirtino, kad Lietuvoj 
ir policija ir valdininkai labai žmoniški, 
labai geri, labai mandagūs. Bet štai ši- . 
tie “mandagūs” Smetonos valdininkai 
vienu užsimojimu pasiuntė katorgon net 
šešis kovingus darbininkus!

ŠYPSENOSItimas apie judžių nešvarumą 
yra veidmainingas. Pav., jei
gu scena pej’stato vyrą .ir mo
terį bučiojantiš, bei meilinan
tis, plonai apsirengius, tai skai
toma baisiai “nešvaria” scena. 
Bet jeigu paveiksluose garbi
nami parazitai, supuvėliai ka
pitalistai, jeigu perstatoma jų 
baliai, kurie yra kraujas ir pra
kaitas darbo žmonių, tai ne
skaitoma nešvariais. Arba jei
gu darbininkai yra pajuokiami, 
išniekinami, apgaudinėjami, tai 
kunigai tokiems judžiams kar
štai ploja ir juos sveikina.

Štai kodėl mes sakome, kad 
bažnyčių kova prieš “nešva
rius” judžius yra paprasta ap
gavystė arba kunigiškas blo- 
fas, kuriam jie patys netikta 
Judžiai šiandien yra buržuazi
jos įrarikis prieš darbininkus. 
Prie tos buržuazijos priklauso 
kunigai. Jie patys prieš saye 
ir savo klasę negali kovoti, nie
kados nekovojo ir niekuomet 
nekovos.

Gudrus Biznierius

: Juozai, tu ir vėl šį 
rytą pylei vandenį į pieną!

—Juozas:—Taip. Aš tą da
riau.

Pienius :—Bet tu turi žinoti, 
kad taip daryti nedora.
• Juozas: 
liepei sumaišyti pieną su van
deniu.

Pienius:—Taip. Bet aš tau 
liepiau piripa įpilti vandenio, 
o ant viršaus piltį pieną. Tada 
mes be jokio, grieko galėsime, 
sakyti, kad mes nepilame van
denio, į mūsų pieną.

Pieni

Šiuo tarpu Jungtinėse Valsti
jose daug rašoma ir kalbama 
apie protestonų, katalikų ir žy
dų bažnyčių pradėtą vajų prieš 
taip vadinamus “nešvarius” ju
damus paveikslus. Nemažai 
apie tai rašo lietuvių katalikiš
ka spauda. Pavyzdžiui, Rymo 
Katalikų Susivienijimo organas 
“Garsas” lapkričio 8 dienos lai
doje davė ilgą straipsnį tuo rei
kalu. Pirmiausia “Garsas” ap
skaito judamų paveikslų pra
moję ir jos galybę. Suranda 
sekamą:

“Trisdešimt tūkstančių žmo
nių dirba Hollywoode. Kiek-, 
vierią metą rašytojai suteikia 
del Hollywood apie 78,000 vei
kalų išsirinkimui; iš jų pasi
renka apie 500 ir sudaro fil
mas; be to, kas metas padaro 
apie 2,500 trumpų dalykėlių, 
kaip tai komedijas, naujausių 
pasaulio įvykių, ir t. t. Tų fil
mų sudarymas kas metas atsi
eina apie $500,000,000jų iš
garsinimas, ypač per spaudą, 
atsieina $100,000,000; jų išpla
tinimas ir išpardavimas kai
nuoja $100,000,000; mokesčių 
valdžiai moka $100,000,000 į 
metus. Visas Hollywood tur
tas išneša apie $2,500,000,000.

“Teatrų, kurie rodo tuos ju
damus paveikslus, yra 19,311; 
depresijos laikais jų užsidarė 
apie 2,000. Tuose • teatruose 
dirba apie 260,000 asmenų. Tuos 
teatrus į savaitę lanko apie 
100,000,000 žmonių. Krizio lai
kais, lankančiųjų judamus pa
veikslus šiek tiek sumažėjo ir 
dabartiniais laikais Amerikoje į 
judamų paveikslų teatrus lan
kosi apie 75,000,000 žmonių į 
savaitę. ■ Amerikoje gyventojų 
yra 122,000,000,tai (labai di
delis nuošimtis lanko cinemą; 
daugiau šiame krašte lanko ci
nemą, negu bažnyčias ir moky
klas. Apie 40 jorpc. lankančių
jų cinemą yra Nepilnamečiai.” 
Katalikų Bažnyčios Spėkos

Bet bažnyčių galybė irgi 
esanti labai didelė. < Pavyz
džiui, katalikų bažnyčios jė
gos, pagal “Garsą,” yra seka
mos :

“Amerikoj katalikų yra apie 
23,000,000; nekatalikų gi yra 
100,000,000. Vieno 
lio gyventojų balsas 
“Balsas šaukiantis 
Ištikro, taip nėra.
Bažnyčia yra gerai organizuo
ta ir galinga vįenata. Ameri
koj yra apie 18,000 katalikiškų 
bažnyčių; kada vijose tose baž
nyčiose iš sakyklų pasipila pro
testo pamokslai prieš nešvarius 
judamus paveikslus, tai sujudi
na visą kraštą. Katalikai dau
gumoj gyvena miestuose,
testonų trys ketvirtdaliai gyve
na farmose ir tik vienas ket
virtadalis jų gyvena miestuose. 
Kadangi teatrai yra miestuose, 

.todėl ‘daugumoj juos lanko ka- 
talikai. Gal kam atrodytų ne
aišku, kodėl Amerikos, visuo- 

! menė lanko tas nešvarias pine- 
' Irias; gal' kam atrodytų, kad, to

kių paveikslų visuomenė pagei
dauja 'ir Hollywood jas. parūpi
na. Taip ištikrųjų nėra, nes 
žymi dalis cinemų lankytojų 
yra nesubrendę jaunuoliai, mėg
stantieji sensacijas. Rimtoji 
visuomenės dalis, ypač katali
kai, nešvarių cinemų vengia ir 
prieš jas veda kovą.”

Bet Kunigai Palaiko Supu
vimo šaltinį

Tačiaus šita įvairių bažnyčių 
neva kova prieš nešvarius ju- 
džius nėra jokia kova. Tai i tik 
kunigų planas sustiprinimui 
bažnyčios biznio ir gąsdiniąiuų 
žmonių. Visų pirma, Ameriko
je judžiai yra grieštai kapįta- 
listinė įstaiga ip pramonė. Ko- 
vqt prieš tuos judžius, tai rei
kia kovot prieš kapitaliz-., ku-

neužginčys nei 
‘‘Darbininkas,” 
O kas už kapi-

nis gimdo tą supuvimą. Na, o 
visos bažnyčios, visi jų kunigai, 
yra uoliausi kapitalizmo palai
kytojai. To 
“Garsas,”, nei 
nei “Draugas.”
talizmą, tas už supuvimą ir iš
tvirkimą krutamuose paveiks
luose ir visoje sistemoje.

Antra, jeigu męs patyrinė
sime, tai surasime, kad judžių 
pramonės karaliai yra ‘taip pat 
geri bažnyčios šalinihkai ir jos 
finansuotojai, Rasime nema
žai kunigų ir vyskupų, kurie 
yra įvedę nemažai kapitalo į 
tų nešvarių judžių biznį.

Trečia, patsai kunigų supra-

Bet tu pats man

Mokslas ir Išradimai
Ežeras Seliger

Ežeras Seliger yra Sovie
tų Sąjungoje. Jis turi 70 
kilometrų ilgio ir tame ežere 
yra virš 160 salelių. Dau
gelis tų salelių yra labai 
įdomios, ten įsteigta tyrinė
jimo punktas, netolimai pra
sideda ilgiausia Europoje 
upė — Volga. Sovietų Są
jungos tos srities gyvento
jai kiekvieną metą vyksta 
ten ir turi vakacijas.

[ja į reikalingo dydžio ga
balus. Paprastai liejykloje 
metalas susistovėjęs koryje 
yra prastesnis, negu perlei
stas per bliumingo prosus;, 
kuris būna daugiau suspau
stas, tirštesnis, tvirtesnis, 
bliumingo volai jį sukapoja 
į tokius gabalus, kam tas 
metalas yra skiriamas.

Mirštantis Žmogus

Pas daktarą įbėgo be kvapo 
žmogus ir sako :—Daktare, 
greičiau eikim pas mus: žmo
gus miršta!

Kada daktaras ir žmogus 
skubotai atėjo į stubą, tai dak
taras apsidairė, kad nieko stu- 
boj nėra ir paklausė:

—Kur tas tavo mirštantis 
žmogus ?

—Nagi, aš,—atsakė žmogus. 
—Nieko namie nebuvo, kad ta
ve pašaukti, tai pats tą turė
jau padaryti.

Jam Gerai Užšildč

Jonas:—Sveikas, . Petrai! 
Kaip einasi, kaip tavo pati?

Petras:—Pačiai einasi ge
rai, bet man tai prastai. Aną 
dienų, parėjau namo biskį už
sitraukęs ir paprašiau ką val
gyti, tai ji man padavė šaltos 
kavos. Gražiai pasakiau, kad 
kava šalta. Ir del to ji man

Ispanijos Fašistų Priešai 
Išleidžia 100,000 Kopijų 

Savo Laikraščio '
Šiaurėje Darosi ŠilčiauDar Vieno Lovestoniečių Vado 

Kelias
Nesenai Ben. Gitlowas, buvęs lovesto

niečių oportunistų diHelis vadas, jau 
įstojo į Socialistų Partiją ir prižadėjo 
padėt jai kovoti prieš komunizmą, šio
mis dienomis tuo pačiu keliu nutraukė 
Pattersono lietuviams gerai žinomas lo- 
vestonietis Jack Rubenstein. Tai geras 
kolega lovestoniečio Kellerio. Jam irgi 
Komunistų Partijos taktika buvo “ark
linė”, tuo būdu šukilo prieš partiją, bu
vo išmestas iš partijos ir dabar nuklup- 
čiojo į Socialistų Partiją.

Kur daugiau Lovestono opozicijos 
žmonės dėsis? Sąžiniški darbininkai, 
supratę savo klaidą, grįžta į Komunistų 
Partijos eiles. Vadukai gi maršuoja at
gal į Socialistų Partiją—į partiją Ant
rojo Internacionalo.

Seniau Rusijoje į šiaurės 
nuo Archangelsko buvo 
skaitoma amžinai užšalusi 
žemė. Už tos juostos ir va
saros metu žemė neatšilda
vo. Akademikas Šrenk pra-

MADRID. — Darbininkai 
išleidžia priešfašistinį laik
raštį “Ę1 Pueįlo;” jo išsi
platina 100,000 vien šalies 
sostinėje Madride. Darbi
ninkai rengiasi naujai* koVai įšildė, kad vos spėjau 
prieš Lerroux fašistų vai- pro duris išsPrukti- 

vedė tą juostą keli desėtkai; džią. Parinko Ą. M. Bedievis. 
—— —metų atgal. Bet dabar pa

sirodo, kad ant 100 kilomet
rų į šiaurės nuo tos juos
tos žemė atšyla, pradeda 
au^ti šiltesnių kraštų me
deliai, žolė ir kiti augme
nys. Mokslinių akademijų 
nariai padar išvadą, kad 
Sovietų Sąjungoje eina laip
sniškas šiaurių krašto atši
limas, kas daug gero žada 
šaliai, būdavo j ančiai 
listinę tvarką.

Smetonos Valdžia Nuteisė Dar 
Šešis Darbininkus

Revoliucinių politinių kalinių armija 
Lietuvoje nuolatos tebeauga. Kruvino
ji Smetonos valdžia be pasigailėjimo siun
čia į Kauno ir kitų miestų urvus visus, 
kurie drįsta priešintis žiauriai priespau
dai ir baisiam išnaudojimui. Lapkričio 
10 dienos “Lietuvos žinios” praneša apie 
nuteisimą ilgiems metams kalėjimo dar 
šešių darbininkų. Pranešimas ištisai 

; skamba:
KAUNAS.—Lapkr. 9 d. apel. rūmai 

sprendė kelių asmenų kaltinamų plati
nus ir laikius komunistinę literatūrą ir 
bendrai del komunizmo dirbus. Rūmai 
nusprendė: Goldvaserį nubausti 3 met. 
ir 4 men. sunk. d. kalėjimo, Brener į 6 
metus, Gutmaną 4 met. ir 4 mėn., Cha- 
imovičių 9 met., Mendelį 3 met. ir 4 
mėn., Rudnickį 2 met. sunk, darbų ka
lėjimo su B. St. 28 ir 30 str. padari
niais. .

JE.

£

B d "Lietuvos išnaudotojai dreba iš baimės 
prieš kęmunistinį judėjimą. Už platini
mą ir laikymą komunistinės literatūros 
siunčia nuo 4 iki 9 metų, kalęjiman!

Draugai, mes turime visais būdais 
remti dabar pradėtą. Priešfašistinio Susi
vienijimo kampaniją uį. Lietuvos politic 
nių kalinių reikalavimus ir už jų visišką 
paliuosavimą. Turime sumobilizuoti pla
čiausias Amerikos lietuvių mases prieš 
Smetonos valdžią. Mūsų galingas, masi
nis balsas turi pasiekt Kauno budelius.

“Laisvėje” buvo atspausdinti Kauno ir 
Raseinių kalėjimų revoliucinių politinių 

\ kalinių atsišaukimai. Priešfašistinio 
£ • Sųsvienijimo atsišaukimas ir kampani- 
I A jos planai’taip pat tilpo mūsų spaudoje. 
| Šiomis dienomis tapo išsiuntinėta visoms 
^'^^acionalių organizacijų kuopoms laiškai, 
LB. atsišaukimai ir rezoliucijos. • Tas rezoliu- 

re^ia priimti ir pasiųsti: vieną ko- 
Įpijų siųskite Smetonai Kaunan, kitą 
jJJa'ino ir Raseinių politiniams kaliniams, 
Sg trečią Priečfašistiniam Susivienijimui, 
ppaugiau: savo kuopos susirinkime šį rei-
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sočia-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Amerikoniška Buržuazinė Teisybė
Well, garsusis Insullas, Chicagos mag

natas, nubankrūtavęs keturių bilionų do
lerių kompanijas, išteisintas. “Džiūrė” 
atrado jį ir jo draugus nekaltais! Per 

’ beveik 54 dienas valdžios prokuroras įro
dinėjo Insullo šunybes ir suktybes, bet 
“džiūrė” išrišo klausimą į dvi valandas.

Varnas varnui į akį nekerta. Teisin
gas pasakymas. Nei Chicagos valdžia, 
nei valstijos prokuroras, nei buržuazine 
spauda nenorėjo senį Insullą, kapitalistą, 
pasiųsti į kalėjimą. Jis, mat, tik pap
rastas kapitalistinis plėšikas. Varėjis 
biznį. Nepavyko. Kiįk 'galėjo,; ąusį&tH 
po, kiek pajėgė, kitus' nuskuto ir j MtjiKM 
tas kriukis. Kuo jis čia paltas,-kad, jis 
gudresnis už kitus?

Ta “džiūrė” buvo atsargiai prirengta 
Insullo išteisinimui. Buržuazinė spau
da kelias savaites liejo gailias ašaras už 
tą senį. Piešė jį didesniu mūčelninku, 
negu kad mūsiškė klerikalinė spąuda 
perstato Pilsudskio šnipą vyskupą Ma
tulionį. “Sufiksyta” džiūrė turėjo pasi-

k

penktda- 
atrodo— 
tyruose.” 
Katalikų Siera Gesina Ugnį

labai

Pro-

Bet kas kita, jeigu alkanas bedarbis 
pasikėsintų pasiimti duonos kepalą išsi
gelbėjimui nuo bado, arba šiltą drapaną 
apsisaugojimui nuo šalčio. Jam tektų 
supūti kalėjime.

Tokia klasinė buržuazinė teisybė. Ji 
tokia buvo senai ir ji tokia bus, kol čio
nai viešpataus plėšikiška kapitalistinė 
sistema.

Žinoma, kad siera 
dega ir išduoda karštą ugnį. 
Bet tam tikruose atsitiki
muose ji ir gesina ją. Kada 
kamine užsidega suodžiai, 
tai daugelis griebiasi už 
vandens jų užgesinimui. Da
bar Sovietų Sąjungos moks
lininkai pritaikė paprastą 
sierą tokių užsidegimų gesi
nimui: įdeda į pečių sieros, 
ji užsidega, iš jos susidaro 
tam tikras tvirtas gazas, 
kuris pripildo kaminu ir ten 
Užgęsta Ugnis.

“Bliumingas” Geležies 
Pramonėje

“Bliumingas” į metus su
teikia bent 1,000,000 tonų 
metalo. “Bliumingas” turi 
ypatybes liejyklos, bet jis 
yra daug svarbesnis. Lie
jykloje suvirintą metalą su
pila įr tam tikrus molinius 
korius, kur jis ataušta ir 
įgauna korių formą. “Bliu- 
minge” tą karštą metalą, 
kada jis yra (Jar baltas ir 
minkštas, leidžią pėr tam 
tikrus prosihimo volus. Tie 
vol^i tąįp pagaminti, kad jie. 
turi įvairias formai ir tą 
metalą suprosina ir sukapo-

Mieguista, o Miegot Negali.

Kadangi draugo gydytojo 
patarimais naudojasi daugybė 
žmonių, tai ir aš norėčiau pa
sinaudoti jūsų patarimu. Aš 
esu moteris 33 metų amžiaus, 
esu vedusi 5 metai, sveriu 140 
svarų.

Aš visada jaučiuos nuvargu
si, ar aš guliu ar keliu, ir la
bai man miego norisi, naktį 
ar dieną, bet, kai atsigulu, tai 
negaliu miegoti. Ir man,visa
dos visą kūnų niežti ir skauda.- 
Valgau gerai—ir visada išal
kusi. Mėsos mažai valgau, vi
duriai dirba, labai mažai vais
tų vartoju paliuosavimui. Ir 
naktį kada, kai užmiegu, tai 
tarpais truksi kas noris b'išbu
dina iš 
banddu 
truksi.' 
tytoja.’

miego. Tai aš ir vėl 
užmigti, tai ir Vėl 
AŠ esu “Laisvės” skai-

Atsakymas.

Jums, Drauge, veikiausia 
yra koks mitybinis trūkumas 
organizme. Mažoka yra ko
kių maisto dėsnių, gal kokių 
mineralą, vitaminą. Jums no
risi valgyti, valgote sočiai, o 
visada išalkusi, 
tik tada, kada 
visų reikalingų 
Gali būti sočiai
ir tuo patim tarpu išbadėjusi 
dėl stokos kokio esmingo Vi
tamino ar mineralinių druskų.

Bandykite įvairią daržovių 
ir vaisių vartoti, per kiekviena 
valgymą 
pienišką; 
mėsiškų.

Taip esti kaip 
maistas neturi 
kūnui dėsnių, 
prisivalgiusi—

Taip gi po truputį 
kiaušinių, žuvų ir 
Mfesos, šakote, ma-

žai tevalgote. Vis viena, val
gykite ir mėsos, šviežios, ke
penų, inkstų. Būtų, man ro
dos, gerai kiaušinio trynių 
.bent po kelis sunaudoti per 
diena.

Kad užtikrinus vitaminų ir 
mineralų kiekį, tai, prie gero 
maisto, dar gi imkite ir žuvą 
aliejaus, “cod liver oil,” po 
kokį šaukštą tris kartus kas 
diena. Suvalgykite kas die
na ir po vieną mielių plytelę 
(“Yeast”). Mėnesių mėne
siais.

Gaukite “Iron ammonium 
ęitrate kr 1b.” ir “Copper sul
phate 1 gr.” Ištarpinkite tai 
puskvortėj virinto vandens ir 
imkite po arbatinį šaukštelį po 
vąlgio, šū pienu, per ilgą lai
ką. Kraujaš Jums pasidafys 
turtingesnis gelėže, tada Bus 
geriau nervams ir visiems ga
lams. šį toniką vartokite bent 
keletą mėnesių.
. žinoma, ir minėt nereikia: 
imkite lodo tinktūros, po lašą 
bent dukart kas savaitė, per 
visą gyvenimą. >

Be to, gaukite da ir bromo: 
“Triple bromides, grs: 15, tab
lets No. 100.” Į stiklą van
dens ištarpinkite po dvi table- 
ti ir po pusę šaukštuko sodės 
miltelių, ir išgerkite vakarais, 
prieš gult eisiant. Už kokio 
mėnesio pakaks imti po vieną 
tabletę, vis į vandenį, su sode. 
O da už kelių mėnesių ir visai 
be bromo apseisite.

Niežėjimai ir'4 škaudėjimai 
ilgainiui diijgs, kai atsipildys 
organizmo trūkumai.
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Darbininkė ir Šeimininkė Kamšalas .

Parašė Jou Shih. Vertė Proletarė

Vergė Motina

man mes ga-

B. E. S.

nemanai, kad aš norėjau ateiti. Aš

Leona Gaižaitė

B. E. SenkeviČienė.

Elsie,

nors dalelės revoliucinio 
Katra ,iš musę pirmu-

šauk- 
uksu- 
pagal 
pilną

prisukti ir 
iškops.

TOKIU. — Atsistatydino 
Japonijos finansų ministe- 
ris Sadanobu Fuji, nesutik
damas tiek pinigų eikvoti 
ginklavimuisi, kiek reika
lauja karinę kitų ministerių 
šaika.

ar tris 
keturis

siutsai pakilo 
dar paskui jį

ir dar- 
vieny-

Atsiųskite penidoliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią. Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17tb Street, New York City.

o jinai vis

Brazilišką Riešutą 
Vištai

tik 
turi 

O 
kožna

minučių, paskui vėl 
laikyti kol pyragas

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Čia paminėjau drauges, 
man asmeniniai žino- 

Baltimorėj yra taipgi

Nauda Iš Brazilišką Riešutą

Dabar riešutų sezonas ir rei
kėtų jų daugiau vartoti, nes 
tai naudingas maistas ir gali
ma jį sunaudoti įvairiuose val
giuose. Iš tų, žemiau paduo
dame du patarimus kaip var
toti braziliškus riešutus. Jie 
turi savy daug natūralaus rie- 
bumo-aliejaus ir yra sveikas 
maistas. Pirmutinis patarimas, 
tai braziliškų riešutų pyragas. 
Gal atrodys kam, kad per- 
brangus, bet ne, nes nereikia 
dėti į jį nei miltų, nei sviesto. 
Tai visai dar naujas būdas ga
minimui riešutų pyrago, bet 
šiuos žodžius rašanti jau iš
bandė ir surado labai geru; j 
esu tikra, kad ir kitiems pa
tiks. '

Brazilišką Riešutą Pyragas

Išlukštenkite . 1 svarą brazi
liškų riešutų ir smulkiai su
malkite mašinukėje. Įdėkite 1 
puoduką cūkraus ir gerai su
maišykite su maltais riešutais. 
Skyrium išplakite 6 trypiu^ 
kad pasidarytų geltoni ir tiršti 
ir į juos sudėkite riešutus su 
cukrum. Gerai išmaišykite. Iš
plakite kietai kiaušinių balty
mus. Atsargiai sudėkite balty
mus į pirmutinį mišinį ir per- 
maišykite. Turėkite išsviestuo- 
tas formukes ir supilkite teš
lą. Galima kepti keliose “Lay
er cake” blėkutėse ir, atšalus, 
perdėti geru liukru ir viršų 
papuošti arba kepti vieno
je didesnėje formoje, su sky
le, kur kepama “sponge 
cake.” Kepti reikia apie vieną 
valandą. Pirma Įstatyti į labai 
lengvą pečių ant 20 minučių, 
atsukti karščiau pečių per 10,

New York. — Darbo Fe
deracijos Šilko Darbininkų 
Unijos suvažiavimas atsi
šaukė į visas kitas unijas, 
kad finansiniai paremtų 
streikuojančius šilko dažy
tojus.

Paimkite 1 puoduką išluk
štentų riešutų ir peiliu supjau
stykite. Pridėkite 3 puodukus 
duonos trupinių, mairono bis- 
kelį, druskos ir pipirų. Ištar- 
pinkite ketvirtadalį puoduko 
sviesto ir jame parusvinkite 
1 pjaustytą cibulį. Sudėkite

pagelbėjimo 
Rudens Turtas yra mano, 
ne mano giminei gręsia iš-

kiu, kad ten draugės savo už
duotį pilnai atliks.

Mes rytuose turime gabių 
draugių, kurių raštų nesimato. 
Paimkime philadelphietes, drau
gės Ramanauskienė, Potięnė, 
Šmitienė, jaunuolės Urlokiutė 
ir Gedviliutė irgi galėtų šį tą 
parašyti. Yra ir daugiau drau
gių Philadelphijoj, galinčių ra
šyti, 
kurios 
mos.
prasilavinusių draugių, iš kurių 
d. KuČiauskaitė man geriausia 
žinoma. Eastone randasi d. 
Tarvydaitė, kuri gabiai valdo 
plunksną, bet nieko neparašo į 
darbininkių skyrių. Summit, N. 
J., gyvena d. O. Griciunienė, 
prasilavinusi draugė, daug me
tų veikusi moterų ir kitose or
ganizacijose. Newarke sena 
veikėja d. Ražanskienė ir kitos. 
Patersone d. Bimbienė—o vei
kiausia yra ir daugiau draugių. 
Mainų apielinkėje taipogi turi
me draugių, iš kurių man žino
mos dd> Rušinskienė, Motuzie
nė, Naravienė, žiobienė, ir eilė

da tam tikro skonio, kuris yra 
skirtingas ir patraukiantis. 
Prikimšus vištą—kepti papra
stu būdu.

Atsidarė ir 
ir juos 
ir at-

Draugės, rašykite į “šeimi
ninkų Skyrių. Ateikite mums ■ 
talkon, padėkite gerinti šį 
skyrių ką vieni, be jūsų pagelu 
bos, redakcijos nariai negalit 
atlikti.

.kitų. Forestsitietė d. Navalins- 
į kienė tankiai rašinėja į dienraš- 
tį, tačiau į mot. skyrių biskį skū- 
ipauja. Apie Naujos Anglijos 
'drauges nerašysiu, nes nėra 
i man žinomos, išskyrus d. Su
kackienę. Bet savaime supran
tama, kad yra ten prasilavinu
sių draugių. Galėčiau įvardint 
dar visą eilę draugių, bet tas 
užimtų vietos. Pagalios ir pa
čiame Brooklyne ir jo apielin- 
kėse yra draugių, galinčių ra- 

| šineti, bet to nedaro. Kame 
priežastis, tai įpisterija.

Draugai vyrai taipęgi turėtų 
I ateiti mums talkon. Palaidoki- 
I te seną supratimą, kad moterii 
(reikalai, tai tik jų reikalai, 
|joms tik jais ir rūpintis. Visų 
i mūsų yra bendras reikalas, dar- 
Ibininkų klasės reikalas ir todėl 
bendrai ir sutartinai reikalinga 
mums veikti.

i Nuo savęs atsikreipiu į vir
bui įvardintas drauges, kad pa
gelbėtų padaryti mūsų skyrių 
tokiu, kokiu jis privalo būti, 

i Negalima ir neleistina atsidėti 
vien tik ant redakcijos, reika- 

' laujant, kad d. Sasnauskienė bei 
kita draugė visą skyrių užpil
dytų. Meskime, draugės, ne
rangumą ir nepaisymą šalin ir 
įgaukime supratimą, kad raši
nėjimas mūsų spaudon yra atli
kimas 
darbo.
nė?

Burtininkas kiekvieną užža- 
vėja pasakodamas apie pasise
kimą meilėje. O tas labai leng
va nuspėti. Nėra tokio žmo
gaus pasaulyje, kuris priešin
gos lyties nemylėtų, ąrba jo nie
kas nemylėtų. Sakys burtinin
kas “geltonplaukė” arba “juo
daplaukė”, tai viena arba kita 
bus jo svajonėje. Pasakoja, ko
kius vaikinus mergina myli: 
gražiai, švariai apsirengusius, 
meilius ir mandagius. Vyras iš
ėjęs bando taip daryti, juokais 
ar ištikrųjų. Į trumpą laiką pa
mato pasisekimą. O tas nėra 
joki stebuklai, tai yra natura- 
liškas apsireiškimas . Kiekvie
nas mandagus, meilus ir šva
rus žmogus, mergina ar vyras, 
yra visų mylimas.

žmogus bus kelionėje, turės 
didelį, nusiminimą, gaus laišką, 
linksmą ar liūdną, gaus arba 
pralaimės pinigų, arba jis turi 
keletą priešų, kurie jam daug 
dalykų pavydi ir taip toliau, šie 
dalykai kiekvienam žmogui at
sitinka, vėliau ar anksčiau.

Kai kurie turčiai eina pas 
burtininkes, kuomet jie nori 
gauti paklusnių tarnų. Burti
ninkės, patemiję jauną, gražią 
merginą, pripasakoja, kad jeigu 
ji bus kantri, paklusni ir sun
kiai dirbs, tai už kiek laiko at
važiuos pas ją turčius kviesti 
pas save dirbti. Tenai tavo 
“laimė” bus. Tokia mergaitė 
nuolankiai vargauja, laukdama, 
kada jos “laimė” ateis. O bur
tininkė niekada nepasako, kaip 
greit ta “laimė” ateis.

Tamsus, neapsiskaitęs darbi
ninkas neša kunigui savo sun
kiai uždirbtus centus, kad jo są
žinė būtų ramesnė. Taipgi tam
si darbininkė burtininkei neša 
paskutinį dolerį, kad jai pasa
kytų laimę arba nelaimę, kuri, 
gal, jai mintį 'kankins per visą 
gyvenimą. Kunigai ir burtinin
kės išnaudoja tokius žmones, 
kurie neskaito moksliškų kny
gų ir darbininkiškų laikraščių 
ir nelanko darbininkiškų pra
kalbų.

me streikuose arba demonstra
cijose. Deja atspindžio mūsų 
tų kovų, tų darbų, tų lekcijų 
ir kasdieninių patyrimų mes ne
matome mūsų laikraštyje. Ko
dėl? Argi sunku būtų atsisėdus 
per pusvalandį kelius žodžius 
pabrėžti? Jeigu sunku pačiai, 
susitarti su drauge, kuri dau
giau pažįsta rašybą ir su jos j 
pagelba parašyti savo įspūdžius 
ir patyrimus. Pasitarti su 
draugu, kad jis padėtų. Surasti 
būdus, kaip rašyti, bet rašyti.

Draugės čikagietės sako, kad 
pas jas mažiau spėkų, negu 
pas mus rytuose. Bet jų moterų 
skyrius daro puikų .įspūdį, ži
noma ir ten dar nepilnai visų

žmogų mažai apsiskaičiusį 
ir vienpusiškai, siaurai pro
taujantį yra lengva įtikinti. 
Gudrus burtininkas pasako sa
vo klausytojui praeitį, pažiūrė
jęs į suraukšlėjusią, sudaužėju
sią rankų odą ir nulūžusius, pu
siau purvu prilindusius nagus. 
Pasako jo dabartinį užsiėmimą 
pažiūrėjęs į čevery.kus, siūtą, 
marškinius ir kaklaraištį. Gud
riam burtininkui ilgai spėlioti 
nereikia, kokios jis tautos yra, 
iš kokios vietos ir kiek jis mok
slo turi, kuomet žmogus prade
da kalbėti. Jo balso skambėji
mas, žodžių ištarimas, lūpų pra
vėrimas daug pasako.

Ateities klausime, kaip nu
žiūri, kad žmogus nedrąsus, pa
taria jam turėti daugiau drąsos 
ir pasirįžimo prie kokio nors 
darbo. Ir, žinoma, žmogus iš
ėjęs bando tą daryti. O per už
sispyrimą ir bandymą daugeliui 
pasiseka. Jeigu jo draugas jam 
būtų sakęs—jis nebūtų klausęs. 
Bet kada burtininkas sako, tai 
jis jo klauso, manydamas, kad 
anas žino kokius tai' stebuklus, 
arba yra išėjęs kokius tai ne
svietiškus mokslus.

stalą.
j e ir ten

“Ko tu 
balsu.

“Tu gi
negalėjau gelbėti!”

“Tai kodėl tu atėjai taip vėlai?”
“Kaip gi, tu manai, aš gavau pinigus nu

pirkti dovaną? Aš valkiojaus visą rytą uba
gaudamas ir maldaudamas. Tuomet aš tu
rėjau eiti į miestą dovanos pirkti. Ėjimas 
mane nualsino ir išalkau—ir pavėlavau.”

“O Pavasario Turtas?” ji ūmai užklausė.
Vyras sunkiai atsiduso. “Tai del Pava

sario Turto ir atėjau.”
(Daugiau bus)

Kaip Burtininkių 
Pasakojimai Išsipildo

Kalbant psichologiškai, tūli 
| žmonės po visą pasaulį praeity
je jieškodavo ir dabar jieško to
kio žmogaus, kuris išrištų sun
kius klausimus, išimtų iš jų gal
vų neramias mintis ir pasakytų 

[laimingą ir turtingą rytojų bei 
j lengvą gyvenimą po mirčiai, ši
itą darbą atlikdavo seniau ir da- 
! bar atlieka kunigai ir burtinin- 
! kai.

ViskąI 
j trapių 
i te.

Leona Gaižaitė sekreto
riavo Lietuvos konsulate 
Chicagoj. Ji ir gyveno kon- 
sulatūros name. Pereitą pa
vasarį Gaižaitė kur tai din
go. Tik už mėnesio tapo 
pranešta spaudoj apie jos 
dingimą, bet nuodugnaus ty
rimo bei jieškojimo ir po 
šiai dienai nepravesta. Jei 
taip atsineša Lietuvos val
dininkai į savo žymių įstai
gų sekretores, tai aišku, 
kaip jiems apeina nelaimin
gų paprastų darbininkių li
kimas. Užtai sklokos vado
vė K. Petrikienė garbina 
Lietuvos valdininkus. Bjau
ru.

Obuolių Salotos

. Paimkite 1 ir pusę puoduko' 
supjaustytų obuolių, pridėkite 
Yž puoduko kapotų selerių, 

1Y2 puoduko pjaustyto “pine
apple,” Y'i šaukštuko druskos,.. 
1 šaukštuką citrinos sunkos ir 
4 šaukštus salotų “dressingo.” 

sumaišius—sudėkite ant 
salotų lapų ir paduoki-

dar- 
svė- 

Toolseteris 
(mašinos nustatytojas) vakare

Nesvietiškas Išnaudojimas Darbininkių 
Scwil Dirbtuvėj

taip menkai idarbiavimas įsisiūbavo, bet ti- 
yra varomas

WATERBURY, Conn.—Jau j leis kelis darbininkus iš 
daug metų, kaip dirbu minėloj ! bo. Svėrikų (ką darbus 
dirbtuvėj, bęt dar taip nebu- re) jau nereiks, 
vo, kaip dabar. Visuomet dar- 
bininkės-kai buvo baisiai surašo, kiek katra darbininkė 
skriaudžiami ir išnaudojami, j padaro per dieną ir priduoda 
bet dar galima buvo pakęsti. į ofisą. Ir ofise mažiau dar- 
Buvo praisai (kainos) didės- bo: pirmiau dirbo 3 “taimky- 
ni ant darbų. Mes, darbiniu- perės,” o dabar tik dvi. 
kės, būdavo matom kaip pa
sveria darbus ir susirokuojam, 
tai kitą dieną žinom, kiek to 
darbo padaryt. Jeigu geresnis 
praisas, tai pamažiau dirbam. 
Ir taip kelis metus buvo. Bet 
tie kraugeriai darbdaviai su
sekė tą mūs paslaptį ir pasakė 
knygvedei (timekeeper), kad 
nedėtų tikietų ant-mūsų dar
bų, kad mes nęmatytume, kiek, 
katra padarėm.

Na, tai mus, darbininkes, ir 
sugavo, kaip tas žuveles į bu
čių. Dirbam ir pykstam, ąle 
kas bijo. Ogi niekas. Kaip 
darbdaviai sužinojo, katrie 
darbai geresni, tai visų kainas 
nukapojo. žinoma, padarė 
parankiausius įtaisymus, kad 
darbas puola iš bakso tiesiai 
prie preso. Ir pritaisė, kad 
daug darbų oro sriovė (vėjas) 
nupučia, nereikia nuimt, tik 
uždėt ant dajos (geležies for
mas iškertančios mašinos). 
Yra darbų 13 centų už 
tantį ir 17-18 centų.

Gerbiami skaitytojai, 
įsivaizdinkite sau, kaip 
darbininkės skubint dir-bt. 
darbdaviai nori, kad 
darbininkė padarytų 30c į va
landą. Reiktų skubint suskai- 
tyt du tūkstančiu ir pusę į va
landą, o čia dar reikia uždėt 
kožną šmotą darbo ant dajos 
ir presą numint.

Kaip praisus nukapojo, tai 
pritaisė prie kožno preso to
kius kaunterius (registerius), 
kad kiek padarai—r-matai ir 
tiesiai prieš tavo akis, pakabi
no to darbo praisą, kad dar
bininkė matytų, kiek už tą 
darbą moka ir kiek ji padarė, 
žinoma, darbdaviam geriau; 
jie mato, kiek darbininkė pa
daro, nereikia eit ir jieškot 
ofise. O kodėl tie išnaudoto
jai pirmiau nepritaisė tų kaun- 
terių, kada buvo praisai geres
ni ?

Tie pritaisyti kaunteriai at-

Jautienos Šutinys

Supjaustyk 2 svarus pigios 
jautienos į nedidelius šmote
lius, sudėk į puodą, kuriame 
paprastai šabalbonai kepa, 
pridėk didelį supjaustytą ci
bulį, 2 dideliu šaukštu baltos 
duonos trupinių, kupiną 
štą “tapioca,” 1 šaukštą 
so, pipirų ir druskos 
skonį. Dapilk puodą 
vandens, įdėk ir kepk pečiuje ' ( 
per 3 valandas, dapildama 
verdančio vandens, kuomc/t šu
tinys pradeda būt sausas. Ta- 
da pridėk bulvių ir kepk dar • 
vieną valandą. -j •

M. B.—Waterbury, Conn. .r-

Kur Mūsų Bendra
darbės?

į kiemą pribuvo svečias, eidamas prieblan
dos migloje, žmonės matė jame baisiai su
džiūvusį kaimietį, sulopytomis drapanomis 
ir labai ilgais plaukais, nešantį po pažas- 
čia pundelį popieros. Priėmėjas nieko neiš- 
gavo iš tylaus kaimiečio iki pagaliaus jis su
prato: tur būt jis yra tasai odų pirklys!

“Kam gi tu atnešei dovaną?” klausė pri
ėmęs jį siutsai patylomis. “Tau ištiesų ne
reikėjo tą daryti!”

Svečias nedrąsiai apsidairė aplink pirm 
atsakysiant.

“Aš norėjau—aš noriu—aš atėjau velyti 
poniai ilgo gyvenimo ir tūkstantį.. .”

Jis nutilo, ištraukdamas popieros pakelį 
ir drebančiais pirštais nuvyniojo du 
klodus popieros. Tuomet jis padavė 
apie colio dydžio .vario ženklus, apvilktus si
dabru. ženklai reiškė: “Ilgaamžybės Pra
lenkiančios Pietinį Kalną.” Atėjo siutsajaus 
pati apžvelgė svečią nelabai pasitenkinan
čiai. Siutsai, tačiau, nuvedė jį prie svečių 
stalo, kur svečiai jau šnibždėjo viens kitam. 
Jie garsiai žaidė, pildė didžiules taures vy
nu ir ginčijo viens kitą gerti bei sukėlė tiek 
triukšmo, kad stuba drebėjo. Odų pirklys 
vienas, nors išgėrė porą puodelių vyno, pa
siliko ramus, tylus, svečiai taipgi nekreipė į 
jį domės. Kada svečiai pradėjo išsipagirio
ti, kiekvienas svečias suvalgė bliudelį ryžių, 
išreiškė sveikinimus ir pradėjo poromis ir 
trejukėmis skirstytis, n e šdamiesi liktarnas. 
Odų pirklys valgė iki paskutinio ir tik kada 
tarnai atėjo nešti šalin indus—jis apleido

Jis susirado tamsų kampelį prieangy- 
susitiko savo išrendavotą žmoną, 
atėjai?” klausė jinai nusiminusiu

(Tąsa)
Prie jos paskutinių žodžių 

ir nuėjo šalin, 
šaukė:

“Juk tai del 
vome šį sūnų. 
Ir nors čia tavo, 
nykimas, vienok aš turiu misti tavo šeimynos 
duona. Tu pasidarei paikas, kūdikiškai nu- 
senai. Tų praradai visus jausmus. Kiek gi 
metų tau beliko gyventi, kad tu kabiniesi 
prie tos moters visomis spėkomis! Aš ne
manau už savo paminklą sėdėti kartu su 
konkurente!” Siutsai jau buvo perdaug at
sitolinęs, kad girdėti paskutinius piktus ir 
kandžius dalykus, kuriuos senė pasakojo.

Vasaros metu iškilo skaudulys ant kūdi
kio galvutės ir kaliais jis 'karščiuodavo. Se
nė, todėl, tursinosi, jieškodama dievų pata
rimo ir buddistų vaistų skauduliui trinti arba 
pilti į kūdikio pilvą.. Motina matė padėtį 
nepavojinga ir ji priešinosi leisti kūdikiui 
prakaituoti nuo verksmo skaudulį trinant. 
Tankiai ji slapčiomis išmesdavo vaistus vos 
tik ragautus.

“Matai!” skundėsi siutsajui senė, garsiai 
dūsaudama. “Jai visai neapeina kūdikio liga 
ir nepripažįsta, kad jis liesėja. Meilė šir
dyje yra gili, bet meilė iš viršaus yra mela
ginga.” Jaunoji moteris verkė slapta, kuo
met siutsajus nieko nesakydavo.

Sulaukus Rudens Turto pirmo gimtadie
nio, visą dieną buvo judrus apvaikščioji- 
mas, kurin pribuvo apie 40 svečių. Vieni 
atnešė dovanas drabužiais, kiti makaronais 
tūli atnešė sidabro liūto kaklaraiščius kūdi
kiui; anie dovanojo ilgaamžio dievo atvaiz
dus užsiuvimui ant kūdikio kepuraitės. Vi
sokios rūšies dovanos vertėsi iš svečių ran
kovės. Jie vėlino kūdikiui žymios karjeros 
ir nemirtino gyvenime, o p r i ėmėjo veidas 
degė, tarsi saulėleidis į jį atsimušinėtų.

Prievakarį, kaip tik prasidedant pokiliui,

Mes, darbininkai, laukiame duonos trupinius su riešutais 
pagerėsiant darbų, o kuo to-ijr ]aj biskelį apšunta. Jeigu 
liau, tuo prasčiau. Esu tik- [ kamšalas atrodo labai sausas 
ra, kad darbai nepagerės ir [—įpilkite biskį vandens. Kam- 
negali pagerėt. Tūkstančius galo pakaks dideliai vištai nuo 
darbų išleidžia per dieną. Bai-J 5 iki 6 svarų. Riešutai priduo-♦ 
siausias darbo skubinimas, pa
rankiausi įtaisymai darbinin
kus meta iš darbo. O darbi
ninkas, likęs be darbo, kaip jis 
pirks tuoš sau reikalingus 
daiktus, ką jis padarė, kad jis 
neturi pinigų.

Pradeda ir amerikonai-čia- 
gimiai susiprasti ir netylėt. ša
lia manęs mergina dirbo ir 
pakilus nuėjo atsigert ir dar 
kur. O darbdavys pastebėjo 
ir vaktavo, kada ji sugrįš. 
Kaip ji sugrįžo, tai darbdavys 
priėjo ir sako: “Tu ‘misinai’ 
(praleidai) 600 šmotų darbo 
per tą laiką.” Mergina parau- j 
do ir. atsakė darbdaviui: “Imk 
botagą ir mušk mane.” Kaip 
darbdavys nuėjo, tai mergina 

tūks-isakė, kad ji norėjus duot į 
| akį ir eit namo, ale nežinia 
kaip susilaikius. Keli metai i 
atgal negalėjai nė žodį pasa
kyt čiagimiam. 
jų akys ir pamatė, kad 
lygiai išnaudoja, kaip 
eivius visokių tautų.

Draugės darbininkės 
j bininkai! Budėkime ir 
j kimės, visokių .rasių ir visokių 
; pakraipų darbininkai, į vieną 
•tvirta kūną ii’ verskime ta su- | V v
puvusį kapitalizmą aųgštyn 
kojom, tegu nusisuka; sau 
sprandą. O mes, darbininkai,

Suknelės forma numeris 1986 yra 
gaunama 14, 16, 18, 20, 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 dydžio, šešiolikai dydžio 
reikia dviejų ir septynių aštundalių 
(2?) yardų 36 colių pločio audimo ir 
vieną su trim ketvirtadaliais (2) 
yardų skirtingo audimo paįvai
rinimui-. Yra paveiksluotas siuvėjai 
patarimų lapas (anglų kalboje).

' • ' dpaėmęs valdžią į savo rankas, 1 
mokėsim jiems tinkamai at-1 
lygint už nuskriaudimą.

Šapos Darbininkė.

Mūsų skyrius labai ir;labai 
šlubuoja. Kenčia jis delei drau
gių, o kartu, ir draugų nepai
symo, apsileidimo ir nedakaina- 
vimo to skyriaus svarbos darbi
ninkų dienrašty j. Tiesą sako 
draugės čikagietės, kad mes tik 
pasigirti temokame, bet dirbti 
ne. Tai skaudus užmetimas, 
bet ir teisingas. Argi mes, 
draugės, galime pakęsti matant 
mūsų skyrių vieton augti, tur- 
tingėti raštais, vis einant men
kyn, vis sparčiau sergant džio
vos liga? Nejaugi mes daleisi- 
me prie likvidavimo šio sky
riaus? Tai būtų didžiausias 
smūgis visam lietuviškam dar
bininkų judėjimui ir visai su
naikintų moterų organizavimo galinčių rašyti draugių bėndra- 
darbą, kuris ir. i *_ 
(bent rytuose) 
pirmyn. Ne, draugės! Tarkime 
žodį, kad mūsų skyrius turi gy- 

<vuoti, turi gerėti, turi būti pri- 
y pildytas mūšy, pačių, darbinin- 

‘ Učių, raštais,, Mes turime išau
ginti jį tokiu, kad vieno pus
lapio savaitėj mums nepakaktų, 
bet kad reikalautųmėm sau 
daugiau vietos formoje atskiro 
laikraštuko, kokiu yra draugių 
čikagiečių.

Argi mes neturime d-gių, val- 
valdancią plunksną? Taip, turi
me jų pakankamai. Vienos rašo 
silpniau, Jutos geriau, bet rašy
ti gali. Daugelis mūsų dirbame 
dirbtuvėse, skalbyklose, valgyk- 

- lose, tarnaujame ponams, gyve- 
Rname ant ūkių. Kita dalis nors 

i įdirbame dirbtuvėse, tai 
ruošiamės po namus, auklėjame 
kūdikius, kasdieną prisieina 
mums grumtis £U gyvenimo 

| skerspainėm, su išnaudojimu, su
j maisto brangumu ir tt. Daugė
ti lis mūsų dalyvaujame darbinin- 

kų judėjime, priklausome Parti- 
Į joj, ALDLD, pašalpinėse orga- 
Į. ^pizacijose, choruose, dalyvauja-
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Sportas Sov* Sąjungoj Prašome Įsitemyti ir Veikti

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Los Angeles, Calif

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
928

Wilkes Barre, Pa.

i eina

Žaibas*

AIDO CHORAS

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ
Baisi BedarbėKor., R-ka.

žiema, turbūt, bus viena

Haverhill, Mass

ir
tikrai 

vąrgai 
kokiu 
visur

Fin. Rast.
(282-283)

Labai Svarbu Ne Tiktai Vieti
niams, Bet Ir Apielinkės Lie
tuviams,, Nes Taį Labai Retai 

Kada Pasitaiko

■ sus 
mai

N. 5th St. Visi būkite.
Fin. Sekr

A. Ramanauskas.

Bet ,kur tau 
Amerikos žmonės dar.ne

kokio nors, 
(vil- 

nors išgelbėt

SAGINAW, MICH.
APLA 43 kp. susirinkimas įvyks 
d. gruodžio, 3 vai. po pietų, Ita-

Lowell, Mass.

Philadelphia, Pa.

2 d. gruodžio, 3 vai. po pietų, Ita- 
į lų svetainėje, Hess ir Thayer Sts. 

. . Visi draugai ir draugės malonėkite
Visi draugai malo- į (]aiyvaut susirinkime, nes turim daug

I šokius 29 d. lapkričio (Thanksgiving 
Day), 1:30 vai. po pietų, L. D. Sve
tainėj, 920 E. 79th Str. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, taipgi bus ir gera 
orkestrą, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Kviečiam vi- 

ateit skaniai pavalgyti ir links- 
pasiŠokt. Įžanga 35c.
• Komisija.

t,.
t

0RGANIZUOTAS fizkultūri- 
nis judėjimas Sov. Sąjun

goj apima virš šešių milionų 
žmonių; jų skaičiuj apie du mi- 
lionu moterų. Kaip Maskvoj, 
Leningrade, Charkove, taip ir 
visoj plačiausioj Sov. Są-gos ša
lyj įvairiose formose įsigyven- 
dina ir vystosi plačiųjų darbo 
masių tarpe fizinė kultūra, 
sportas. ..

Caristinės Rusijos laikais čia 
visai nebuvo sporto žaismių, 
kaip basketbolas ir voleibolas, o 
dabar Sov. Sąjungoj, yra apie 
2,000,000 organizuotų voleibo- 
listų ir apie 200,000 basketbo- 
listų!

Lengvo sporto kliubuose ru
sų buržuazijos viešpatavimo lai
kais buvo nedaugiau 1,000 žmo
nių visoj šalyj, o SSRS 1933 m. 
lengvo sporto kliubuose buvo 
virš 2,100,000 žm.

Sunkaus sporto (atletikos) 
organizacijos seniau turėjo tik 
desėtkus narių, dabar gi Sov. 
!$ą-gos sunkaus sporto organi
zacijos turi savo eilėse apie 
160,000 narių.

Iki Spalių Revoliucijos Rusi
joj buvo tik viena sporto mo
kykla, kuri paruošdavo sportui 
kadrus (ir ta mokykla bu
vo karininkams). O Sov. Są
jungoj yra keturios augštojo 
mokslo sporto mokyklos—fiz
kultūros institutai ir 24 fizkul
tūros technikumai. . .

Kad tokia daugybė fizkultū- 
rininkų turėt kur treiniruotis, 
lavintis, dalyvauti rungtynėse ir 
t. t., reikalinga turėt stiprią ba
zę, kaip tai: sporto aikštelės, 
stadijonai, vandens stotys, pa
šliūžų stotys, ir t. t. Visa tas 
Sov. Są-goj yra. Vienų tik sta- 
dijonų-kombinatų, — kur gali 
vienkart užsiimt sporto žais
mais šimtai ir tūkstančiai 
sportmenų įvairiu sportu,—su 
tribūnomis žiūrėtojams,—Sovie
tų Sąjungoje yra 32, o truputį 
prastesnių stadijonų ir sporto 
aikštelių yra 4,000. Praeityj jų 
vietoj buvo tuštuma. Vieną kitą 
apleistą sportaik^telę caro laikų 
juk negalima buvo pavadinti 
stadijonais.

Auga, plečias ir stiprėja kul
tūrinė ir ekonominė SSRS gale; 
auga, plečias ir stiprėja Sovie
tų fizkultūrinis judėjimas.

■ Gerėja proletariato materialis 
padėjimas, stiprėja Sovietų fiz
kultūra. Tik Kompartijai va
dovaujant ir su Sovietų valdžios 
pagelba galėjo taip pakilt fiz
kultūrinis judėjimas...

1931 m. buvo nustatytos tam 
tikros taisyklės gavimui sporto 
ženklo “GTO

kad jau yra įvesta sporto ženk
las “GTO” 2-ro laipsnio, kurio 
gavimui pastatyti daug didesni 
reikalavimai fizkultūrininkui. 
2-ro laipsnio ženklas “GTO”— 
tai reiškia antras, augštesnis 
etapas Sov. Sąjungos fizkultū
ros, sporto. Ir šis etapas, be 
abejonės, bus greitu laiku perei
tas. Pasaulio pirmenybės spor
te taipgi kaip pirmenybės tech
nikoj, moksle ir kit. srityse— 
bus artimiausiu laiku užkariau-: 
tos Sov. Są-gos fizkultūrinin- į kaityti.
kais!

Po raudonojo sportinterno 
vėliava žengia pirmyn Sov. Są- 
gos fizkultūrininkai, visuomet 
pasirengę darbui ir apsigyni
mui ; pasirengę kovot už šviesią 
žmonijos ateitį.

P. Saženis.

t , 11 Il V Y

Lapkričio 11 d. turėjom n” į
mes iškilmę, tai buvo perstaty
mas “Moteris Gatvėje,” pareng
tas per Lietuvių Darbininkų 
Chorą. Lošimas išėjo pusėti
nai gerai. Nors mes čia Kali
fornijoj suvis mažas būrelis 
lietuvių esam, bet visgi turim 
gana sugabių draugų ir drau
gių. ■ Po perstatymui buvo šo
kiai, žmonės, linksminos iki 12 
vai. nakties, žodžiu sakant, va
karas buvo labai smagus ir cho
rui liks biskis pelno. Daugiau 
tokių parengimų.

Kada žmogus pradedi įsitė
myt į žmonių ūpą ir viso gyve
nimo .eigą, tai pastebi, kad iš- 
tikrųjų gyvenam labai žingei- 
džiam periode (gadynėj). Pa
imkim laikotarpį tik nuo Roo- 
sevelto užėmimo prezidento vie
tos. (Aš tūrių mintyje Kali
forniją). Pirmučiausia, tai at- 
skridimas Mėlyno Arelio; kiek 
tai pas nesusipratusius žmone- 
lius padarė entuziazmo-sukėlė 
ūpo. Visi /tik šneka, ūžia, kad 
dabar tai jau “sure” viskas 
bus gerai, vėl bus į valias dar
bų, pinigų. Tą arelį gerbė 
taip, kaip tikintieji “dievą.”

Nepraėjo keletą mėnesių ir 
viskas pradėjo apmirt, to are
lio paveikslai pradėjo išnykt 
iš langų. Tą viską pergyve
nus, žmonės jau ne sykį bu
vę suklaidinti, rodės, pradės 
susiprasti. Bet kur čia tau. 
Atsiranda slapta, paskiau iš- 

viešumon Utopian Socie- 
Kiek čia žmonės prikal- 
ir prisidžiaugė, kad da
tai jau tikrai bus galas

bėjo 
bar

Pasirengęs kaPitalizmui- Matant pas žmo- 
Darbui ir Apsaugojimui ša- nes atro<J®> ka(^
lies.” Nuo to laiko šis lozun- tamsiauslas Amerlkos zmon'- 
gas ant tiek tapo populiarus j°3 sluogsnis paliko raudonas, 
tarp darbo masių, kad dabar ■revoliucionieriais. Jeigu pa- 
visur tenka susitikt su šio žen- > kritikuoji, kad čia ne marksis- 
klo užkariautojais, kurių Sov.’^n's’ na revoliucinis dalykas 
Sąjungoj skaičius siekia 2 mi- j į1 ka<^ '"° n'ekas neišeis, tai 
lionų ir skaičius diena iš dienos > akyse »alieki Priešingas 
vis auga. darbininkų klasei.

.Sov. Sąjungos masinis spor-i kas to išėjo. ,Po

rys gyvenimą.
Ot, i^ai būt buvus laimė! At

sisėsk ant akerio žemės ir 
pradėk gyventi su šeimyna. Aš 
sakau,—laimė, kad jo neišrin
ko'.

Rodos paprasčiausias žmo
gus galėjo suprast, kad tai'bu
vo tik apdūmimas žmonėms 
akių, bet nesusipratę darbinin
kai vistiek tikėjo į tą “hope.” 
Galima suprast, koks pasiryži
mas buvo pas vidurinės ir 
biednosios klasės žmones už 
Sinclair, kad jis gavo apie mi- 
lioną balsų. Nėra abejonės, 
kad tūkstančiai buvo nepris-

Reikia paimti tą fak
tą, kad stambiojo kapitalo 
spauda su didžiausiu pasiryži
mu agitavo prieš Sinclair—už 
Merriam, ir tai Sinclair surin
ko apie milioną balsui Ta-J 
čiau ir trečia “hope” pasiliuo- 
suot. iš to vargo dingo—Sinc
lair pralaimėjo.

Dabar vėl kas nors turės iš
kilti, kad nukreipus žmonių 
mintį nuo kasdieninio skurdo 

: ir kovos prieš skurdą. O be- 
___  ir vargas . Kalifornijoj 
vis didėja. Man rodos, kad 
šitas paskutinis Sinclair “blo
fas” šiek tiek atidarė žmo
nėm akis, parodė, kad ko 
didysis kapitalas nenori, tai ir 
neišrenka. Sinclairio Epic 
pasekėjai pamatė, kad ne tai
kymus! prie buržuazinių par
tijų, kaip kad daro Sinclairis, 
galima bus ką laimėti, bet 
griežtos kovos keliu, tad da
bar daugelis jo pasekėjų atei
na ir stoja į Komunistų Parti
ją.

Komunistų Partija šiemet 
buvo pirmą sykį ant baloto, 
bet *visus nustebino daugumu 
balsų, paduotų už Komunistų 
Partiją. Jei ne tas mekleris 
Sinclair, tai, žinoma, būtų bu
vę daug daugiau. Socialistų 
Partija šiemet visai nupuolė 
balsais, žmonės vargo pris
pausti pradeda pamatyti, kas 
ištikro kovoja už darbininkų 
reikalus.

Lapkričio 18 d. buvo ILD 
prakalbos, Masonic Teatre, 
kur kalbėjo Angelo Herndon. 
Nors įžanga buvo 25 c., bet i 

! žmonių prisirinko kimštinai ir 
visi klausės kalbėtojų iki 12 
vai. nakties. Aukų surinkta 
del ILD $166, taipgi daug lite
ratūros išparduota.

Pas mus šiemet puikus ru
duo; jau ketvirtą sykį gerai 
palijo. Tai nors vasariniai 
medžiai lapus meta, bet visos 
pievos sužaliavo. Keista čia 
pas mus šalis. Kada pavasarį 
medžiai išsprogsta, sužaliuoja, 
tai žolė pradeda ruduot nuo 
saulės. Rudenį, kaip medžių 
lapai pradeda kristi, tai kai? 
nai ir pievos pasidaro žali, 
kaip rūta.

Bedarbė šiemet pas mus toji 
pati, žmonės dejuoja, kad 
mažai uždirba arba visai ne
dirba. O pragyvenimas labai 
brangsta.

išgalę aukavo šiam prakil- ■ 
niam tikslui. Visiems darbi
ninkams už aukas
varde Lietuvos politinių kali-1 
nių, proletarinį ačių!

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

tas pastaruoju laiku iškėlė nau
jus lozungus: “Augšta sporto 
technika milionams”! ir “Lai
mėti pirmenybę iš buržuazinio 
sporto!’ ’

Jau praeitą žiemą Sov. Są
jungos sportininkai turėjo susi- 
tikinius su pasauliniais rekords- 
menais. Taip Čampionas SSRS 
pačiūžų sporte, sporto meiste
ris d. Melnikovas nugalėjo pa
saulio čampioną Balangrudą bė
gime (ant pačiūžų) 10,000 met- 
nj tolio.

Sov. Są-gos plaukėjų yra ne
vienas, kurie skaitomi pirmam 
dešimtyj pasaulio plaukėjų tar
pe, kaip tai: draugai Osten- 
Saken (Leningradas), Boriso
vas (Maskva), Suminąs ir kit. 
Sov. Sąjungos rekordsmenas 
drg. Kornijenko 100 metrų per
bėga per 10.7 sekundų. Tas 
parodo, kad jis yra vienas ge
riausių pasaulio sprinterių. Le
ningradietis drg. šatovas (leng
vo svorio) pastatė naują pasau
linį rekordą, kairiaja ranka iš
raudamas 78.4 kilogramo.

Ant kiek Sov. Są-goj sportas 
pakilo, galima spręst ir iš to,

koletos mėnesių revoliucijos 
nesusipratėlių galvose šian
dieną niekas nenor nei kalbėti 
apie Utopians, nes mato, kad 
tai yra kitas “blofas” (apgau
lė). Tas, rodos, jau turėjo tik
rai pamokint, kad daugiau ne- 
siduot apgauti, 
čia.
gali gyventi be 
kaip jie vadina “hope 
ties), turi kas
juos iš skurdo kokiu nors ste
buklingu būdu.

Na, ir kaip netikėtai ateina 
toks “mesijošius”—Upton Sin
clair su savo Epic rinkimų 
programa. Ir stebėtis reikia, 
kokį jis triukšmą sukėlė su
vargusios minios galvose. Nuo 
pavasario iki rudens nieko 
daugiau nei negirdėjom, kaip 
tik Sinclair. “Jeigu išrinksim 
jį į gubernatorius, tai 
Kalifornijos gyventojų 
pasibaigs.” Ar žinote 
būdu? Na gi Sinclair 
kalbėjo, kad jis atims iš visų 
bedarbių pašalpą ir, išvedęs 
juos į laukus, duos po sklypelį 
žemės ir žmonės patys pasida-

Lapkričio (NbV.) 29 d. bus 
rodomi paveikslai apie Vokie
tijos darbininkų kankinimą, 
ypatingąi darbininkų vadų, jų 
tarpe—d, Thaelmanno, žy
miausio Vokietijos darbininkų 
nenuilstančio vado ir kovoto
jo. Parengimas labai svarbus, 
įžanga labai pigi, tik 25 cen
tai ypatai.

Lapkričio 30 d. bus svarbios 
prakalbos. Kalbės du geri kal
bėtojai : d. R. Mizara, iš Broo
klyn, N. Y., ir Samuel Robin
son, iš Boston, Mass.

Abu parengimai bus Lietu
vių Svetainėj, 324 River St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Pa
tartina visiem ateiti į šiuos pa
rengimus, nes tokių parengi
mų labai mažai būna.

Vienas Iš Komisijos.

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų 
prailgintas iki 16-tai dienai gruodžio-Dec.

Daugelis iš dalyvių “Laisvės” vajuje gauti naujų skai
tytojų, prašė vajų prailginti. Jų prašymą išpildėme. Va
jus prailgintas dviem savaitėms. Jis baigsis su 16-ta diena 
gruodžio-Dec.

Vajui pasibaigus duodame dvi dienas laiko prisiunti- 
mui prenumeratų ir mokestis. Galėtinus vajaus rezulta
tus pasklebsime 19-tą dieną gruodžio. Tat prašome drau
gų prisiųsti prenumeratas ir mokestį už prenumeratas ne
vėliau kaip iki 18-tos dienos gruodžio-Dec.

“Laisvės” administracija paklausė draugų prašymo pra
ilginti vajų. O “Laisvės” Administracija prašo vąjininkų 
darbuotis, kad gavus 1,000 naujų skaitytojų savo dien
raščiui. Dabar dar toli esame nuo tūkstančio naujų skai*- 
tytojų. , 'V?, .

Visų skaitytojų naudai yra reikalinga gauti tūkstantį 
naujų skaitytojų. Nes, jei negausime tūkstančio naujų 
skaitytojų tai prisieis “Laisvės” kainą pakelti. Todėl visų 
skaitytojų prašome atlikti savo darbininkišką pareigą— 
gauti “Laisvei” nors vieną naują skaitytoją.

Visų reikalas yra skleisti darbininkišką apšvietą. Pri- 
kalbinimas dienraščiui naujo skaitytojaus yra labai svar
bus apšvietos darbas. Tat, draugai, darbuokitės skleidime 
klasinio sąmoningumo išnaudojamųjų masėse.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.*

T* 

MINERSVILLE, PA.
darbi- Bedarbių Taryba rengia šokių inak- 

tariame, tį Benoskio Svetainėj, Sunbury and 
j 5th St., Nov. 28, 1984. Įžanga vy- 
įriams 25c; moterims—15; B. T. na
riams 10c. Orkestrą iš Pine Grovo • 
grieš senus ir naujus šokius. Pel
nas skiriamas delegatų kelionei į 
Washingtoną, sausio 5, 6, ir 7, 1935. 
Šokiai tęsis iki kalakutų rytui—dė- 
kavonės dienos, už tai, kad Bedarbių 
Tarybos iškovojo iš valdžios rendų 
mokėjimą bedarbiams stubelninkams.

Bedarbių Advokatas.

WORCESTER, MASS.
Liet. Darbininkų Kliubo metinis 

susirinkimas įvyks 2 d. gruodžio, 
10:30 vai. ryto. ‘ ' __ ......... ....... ............ _......... ..... .......
nėkite dalyvaut, nes bus išduotas ra- . svarbių ’dalykų" apkalbet“ bus' APLA 
portas iš teatro pasekmių. Taipgi (Centro Pildomojo Komiteto nomina- 
bus rinkimas naujos valdybos 1935 
metams.

(282-283)

cijos, taipgi bus ir viršininkų rinki- 
I mai del 1935 metų. Nariai visi da
lyvaukite ir pakalbinkite savo'drau
gus ir kaimynus ateit ir prisirašyti, 
nes dabar dar yra vajaus laikas ga
vimui naujų narių, tai bus daug pi- 

1 gesnis įstojimas? • '
M. Lingevičius, Fin. Sekr.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Darbininkų svetainės pri-

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. priešmetinis susirin 

kimas įvyks sekmadienį, 2 gruodžio, ' 
2 vai. po pietų, 1035 Caniff St. Visi j 
nariai malonėkite dalyvaut laiku, nes i . 
turim (Įaug svarbių dalykų' apkalbę- - x - .
ti, taipgi bus valdybos rinkimai at-' žiūrėtojai ir rėmėjai rengia pietus jr 
einantiems metams.

A. Varaneckienė, Fin. Sekr
(282-283)

Philadelphijos darbininkiš
kų organizacijų nariai, laiky
tame savo susirinkime 25 d. 
lapkričio, nutarė atsišaukti i 
visus draugus, kurie yra pasi
ėmę užkvietimo korteles “Lai
svės” naudai rengiamos vaka
rienės, 2 d. gruodžio, kad iki 
29 d. lapkričio praneštų, kiek 
vietų reikalinga prirengti. To 
nepadarymas pastatys komisi
ją labai keblioj padėty.

29 d, lapkričio bus komisi
jos susirinkimas 8 vai. vakare, 
995

Lowellyje Pirma Radio Stotis

čia nelabai senai pabildino 
(pabudavojo) WIJLH stotį, 
žingeidu buvo žiūrėti, kada ją 
statė—net šimto pėdų augš- 
čio stiebas ir du darbininkai, 
lyg voverytės, viršūnėj varto
si. Rodosi, kad ir pats Jehova 
tokių stebuklų negalėtų pada
ryti. Dabar Lowellio piliečiai 

kad 
aug-

džiaugias, manydami, 
miestas pakils visa galva 
ščiau.

Kunigai Persigando 
Bedievizmo

MONTELLO, MASS.
Kaip buvo pirmiaus garsinta apie 

“Laisvės” skaitytojų balių, kuris 
įvyks 28 dieną lapkričio, Liet. Tau
tiškam name, tai tarpe kitų svečių i 
bus ir draugas R. Mizara, “Laisvės” ' 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Tad 1 
kviečiam visus atsilankyti ir susipa
žint su visais svečiais.

Taipgi, ALDLD 6 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks 3 d. gruodžio, Lie
tuvių Tautiškam name, visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėti. Taipgi 
atsiimt “Šviesos” numerį, kuris yra 
labai turiningas.

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saules Pašalpos Draugija 

rengia teatrą ir balių, ketvirtadienį, 
29 lapkričio, Linden Hall, Wood Ave. 

! ir 16th St. Bus suvaidinta juokinga 
komedija, trijų veiksmų “Daktaras 
iš Prievartos”. Kviečiam visus apie
linkės ir tolimesnius draugus daly
vaut, užtikriname, kad būsite užga
nėdinti su veikalu, aktoriai gerai iš
simokinę roles, ir veikalas labai juo
kingas. Po lošimui bus šokiai prie 
geros orkestros; turėsim ir gardžių 
užkandžiu; įžanga tik 35 c; vaikams 
—15c.

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

Aido Choro koncertas įvyks 
pirmą dieną. gruodžio (Decem
ber), Darbininkų Centre, 325 
Market St. Programa prasi
dės 7 valandą vakare.

Vietos ir apielinkės publikai 
patartina gerai įsitėmyt laiką, 
kad nepaveluot išgirst tą di
džiulę programą, su kuria Ai
do Choras yra taip gerai prisi
rengęs. Po programos šokiai 
iki vėlumos nakties, prie geros 
orkestros. Vietos ir apielinkės 
darbininkai-kės ir darbininkų 
draugai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. Įžahga tik 25 cen
tai.

Ši
iš sunkiausių del Lowellio dar-, 
bininkų. Didžiausios industri
jos darbai pradėjo krist že
myn. Avalų, industrija visai 
pakrikus. Vienos užsidarė, ki
tos gabenamos įš Lowellio 
Maine valstijom Pavyzdin: 
dvi didžiausios čeverykų , iš- 
dirbystės Merrimack Co. , ir 
Novelty Co., kur dirbo 1,000 
darbininkų, išsikraustė iš Lo-. 
wellio ir tūkstantis darbinin
kų paliko be darbo.

Tas pats ir su medvilninėm 
—visu smarkumu darbai pra
dėjo pult žemyn. Merrimack 
Mill Co. šią savaitę atleido 
apie 1,000 darbininkų. Katrie 
ir dirba, tai tik po 2-3 dienas: 
Miesto valdžia aimanuoja, 
kad daug bedarbių reikia 
šelpti.' Valdžios buletinas ra
šė, kad; šią ^ierpą ji turi su
registravus 1,600 šeimynų
800 pavienių. O miesto iždas 
tuščias. Mat, šį metą mažai 
įplaukė už taksus, nes daug 
smulkių nuosavybės savininkų 
negali užsimokėti iš priežas
ties bedarbės.

Kunigai bažnyčiose šaukia 
moteris organizuotis į katali
kiškas lygas (ligas)-susivieni
jimus ir kovoti prieš bedievius, 
kol ne vėlu. Esą, girdi, žiūrė
kite,, ką daro • Meksikos bedie
viai, veja kunigus laukan. 
Man rodos, kunigams nėra rei
kalo bijotis bedievių. Juk tai 
vis nuo “dievo!” Juk patys 
kunigai sako, kad be dievo ži
nios niekas nesidaro. Ir jeigu 
kas šitam griešnam pasauly 
atsiranda, tai vis nuo dievo.

Lowellis Turės Airportą

Valdžia paskyrė $15,000 iš- 
taisyt buvusį apleistą airportą 
South Lowellyje. Ir .federalė 
valdžia skiria $150,000, kad 
praplėst į didžiausią airportą. 
Matyt, valdžia nujaučia ką to
kio nepaprasto.

Iš Francijos Aukos Lietuvos 
Politiniams Kaliniams

Francijoje gyvuoja ALDLD 
121 kuopa. 1933 metais tie 
draugai surinko Lietuvos Poli
tiniams kaliniams 270 frankų. 
Pinigai, buvo perduota tam 
tikslui per ALDLD centrą.

Dabar mūsų draugai D. Da
nisevičius ir A. Lastauskas vėl 
rinko tam pačiam tikslui au
kas ant blankų, kurias jiems 
pagamino ALDLD centras. Su
rinko 142 frankus. Aukos ap- 
Jaikytos ALDLD centre ir bus 
perduotos minėtam tikslui. 
Aukavo sekami darbininkai 
frankais: A. Lastauskas 15 
fra., D. Danisevičius, Y. Tru- 
sas, Glasibius, F. Suiz, ir K. 
Melnik po 10 frankų; E. Ke- 
denis, V. Pužera, Mežinas, 
Kregždys, F. Danisevičius, L. 
Danilevičius, Aksamitausjtas, 
Aksamitauskienė, Kulvecas, 
Surkovsky ir V. Vinkleris po 
5 frankus; Narbutas, V. Vaiš
nora ir L Petkus po 4 fran
kus; Ceaika, P. Alexander, O. 
Orelytė po 2 frankus; Biosov- 
ski 3 frankus ir J. Vinckunas 
1 franką.

Francijoje lietuviai darbi
ninkai gana vargingai gyvena, 
kaip rašo drg. D. Danisevičius, 
bet pagal geriausi savo norą ir

Pa.
- PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E. Moyamensing Ave., Philadelphia,
Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-ta vai. vakare
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Shenandoah, Pa., Maimerių Kvartetas, vadovaujamas D. 
Judzentavičienčs. Jie dainuos solus ir duetus.

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS 
Dainuos revoliucijines dainas.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO
Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.

A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS
Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.

MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS
Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja

MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS
Puikiai pasižymėjusi dainininkė

1 RUSSELL O. DREGER
Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko solų.

A. E. FOTAS IR B. NAVARDAUSKAS ,
Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, 

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MACĖNAS

Skambins piano duetus.
K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIŪTĖ, Dainininke

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
M. GAILIŪTĖ, šokike

Ji bus naujienybė šiame parengime

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIpIOTĖ 
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ



Pehktaš Puslapis

M. ZOščENKO

Vieno Gyvenimo Istorija

Telephone, EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)

PROTOKOLAS 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

lygiai

Bokas

Bankiete Paminusiai va

Laisves” bankiete ir koncerte

mūsų visų laimėjimas

LDS Laimėjimą 
Mass. Valstijoj!

palikta New Haveno darbiniu 
kų organizacijom< sutvarkyti fi 
nansų stovį ir paskelbti spau

FANATIKAI PLAKA 
BEDIEVIUS

pelno $210.00

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Mass, valstijos ir apielinkių lietuviai darbininkai! 
Dalyvaukit masiniai šiame nepaprastam pokylyj. Pa
minėkim laimėjimą visi!

Įsigykit tikietus iš anksto!
Raginkit jaunus ir senus dalyvauti!
LDS laimėjimas

kurie tik burną Rusina ir ant 
gatvių, kampų, kaip salaveišiai 
rėkia, būk ir jie už darbinin
kus, kad toj demonstracijoj 
nė vienas nedalyvavo ?

Vanagas.

> $5.00 seka 
reso fondui

Luczaje sodžiuje, , Lenki
joj, kunigų sukurstyti fa
natikai pagrobė kelis ko
munistus kaipo bedievybės 
kleidėjus, nusitempė juos į 
pirtį, išrengė nuogus, įkir
to po 50 lazdų ir išvijo iš 
sodžiaus.

raportai: 
pranešė, kad 

bet pa-

SKAITYKIT JR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

šiuo atveju kalbėjo J. Milton, 
nuo .Komunistų Partijos 15 dis- 
trikto, suteikdamas daug svei
kų patarimų stiprinimui A.L.D. 
L.D., auklėjimui jaunimo dar
bininkiškoj dvasioj per mokyk
las. Ir partija dideliai įverti
na šį apskritį už dažnai parė
mimą partijos darbuose finan
siniai. P. Bokui apleidus trum
pam laikui konferenciją, į fi
nansų kom., jo vieton išrinktas 
A. Kazlauskas.

miestų 
Stam- 

Ansonia ir 
Ubai blogas

Mandatų komisija raporta
vo, kad šešios kuopos prisiun
tė 21 delegatą. Vienas ne
pribuvo. Apskričio valdybos 
5 nariai. Valdybai suteikta 
sprendžiamas balsas, tokių bū-

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

eita prie išvados ir n/utarta, 
kad bent dviejose .kolonijose 
reikia steigti, dėl išbandymo, 
žiemos sezone jaunuoliam mo
kykla. Ir ateinančią vasarą ir 
vėl ruošti plačia papėde mokyk
lą, kaip seniau buvusias. Tam 
komisija išrinkta iš šių drau
gų : J. šukaitis, A. Bakevičia, 
J. Valaitis, J. Strižauskas ir P. 
Bokas.

Ir štai, tarp šitų įstabių kalbėtojų ir 
pranešėjų išstojo apie keturiasdešimties 
metų amžiaus žmogus, tamsiu, vėjo nu
pūstu veidu, augštas, stiprus, bent kiek 
plikas ir, kaip man pasirodė, nepaprastai 
narsus ir. energingas.

Jis pasakė prakalbą apie savo praeitą 
gyvenimą, apie bastymąsi užrubežyj, 
apie kalėjimus, kur jis sėdėjo. Ir apie 
tai, ką jis čia padarė, ir ką su juom čia

Massachusetts lietuviai darbininkai podraug su 
visais Lietuvių Darbininkų Susivienijimo nariais 
džiaugiasi tuo faktu, kad LDS tapo legalizuotas šitoj 
valstijoj. Po ilgų kovų, po didelių pastangų, po ne
paprasto parodymo visų LDS narių pasirįžimo paga- 
liaus pasiektas laimėjimas. , .. r

Dabar, be abejo, visos mūsų pastangos bus deda
mos tam, kad kuoveikiausiai įsteigus LDS kuopų ši
toj valstijoj (iki šiol jų nebuvo) ir gavus kuodau- 
giausiai naujų narių organizacijai.

Bet pirmiausiai reikalinga mums visiems parodyti 
entuziazmas ir turime atatinkamai tą visa įvykį ap
vaikščioti.

Geriausia vieta ir proga paminėti šį taip svarbų 
istorinį laimėjimą — “Laisvės” bankiete ir koncerte 
kuris įvyks gruodžio mėnesio 1 dieną, 1934, Lietuvių 
abejose svetainėse, So. Boston, Mass.

Bus puiki koncertinė programa. Skani ir gera va
karienė. Puikus orkestras šokiams, kurie tęsis per 

visą vakarą. Drg. R. Mizara, LDS prezidentas, pa
sakys trumpą prakalbėlę apie mūsų laimėjimo reikš-

Lapkričio 19 d., 8 vai 
karo, East Side High School, 
vietiniai fašistai valdininkai 
surengė italų publikai orkes- 
tros “koncertą.” Ta orkes
trą yra atsiųsta fašisto Musso- 
linio, iš Italijos, del palinksmi
nimo badaujančių darbininkų 
Amerikoj. Jie keliauja nuo 
miesto į miestą su tom fašistų 
meliodijom, kad užbovyt dar
bininkus ir pritaikyt nuo dar
bininkiškų kovų. Dabar Pater- 
sone šilko dažytojai, kur yra 
daugiausia italai darbininkai, 
tvirtai laikos streiko lauke, tai 
bosai ir valdžia išmislina viso
kius skymus, kad tik darbinin
kų vienybę suardyti. .

Bet ne taip ramiai tas “kon
certas” buvo atliktas. Fašistai 
turėjo sumobilizavę apie šim
tą ir pusę aniuėlų sargų (po
licijos) del “ramumo,” nes 
American League Prieš Karą 
ir Fašizmą organizacija suren
gė demonstraciją prie tos mo-^ 
kyklos. Demonstracija tęsės 
tą vakarą nuo 7:30 iki 10-tai 
valandai, ant Market St. Prieš 
pat 9 :30 policija pradėjo nuo 
šalygatvių žiūrėtojus nuvari- 
nėt ir uždraudė stovėt ant vie
tos, nors buvo daugiau, bloko 
publikos ir važiuotė (trafikas) 
sulaikyta. Girdėjosi šauksmai

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N- Y.

Kuopų Delegatų Raportai

Iš raportų pasirodė, kad vi
sose kuopose veikimas abejutiš
kas. Nariai visur mokasi ge
riau, negu pereitą metą šiuo 
laiku. Literatūros išplatinta 
pusėtinai gerai per kuopas. Pi- 
nigiškai kuopos subiednėję, iš
skyrus SėUthbury 225 kuopą; 
turtingiausia ’ kuopa turinti 
$59.55. Priegtam, iš kuopų sto
vio buvo skaitytos per kuopas 
išpildytos blankos. Tik tokias 
blankas neprisiuntė tos kuopos, 
kurios neturėjo konferencijoje 
savo delegatų. Todėl abelnai 
visų apskričio ribose esančių 
kuopų stovį nebuvo galima nu
spręsti. Po raportų, trumpai 
padiskusuota apie pagerinimą 
kuopose veikimo ir raportai pri
imti.

p rezidiumas
J. J. Mockaitis, pagelb

Sekr. V. J

“Šalin Fašizmas!” “šalin Fa
šistų Orkestrą!”

High School darže- taipgi 
stovėjo apie tūkstantis žiūrė
tojų į tuos, kurie ėjo į vidų. 
Vidun einantieji buvo politi
kieriai, biznieriai, taip pasitu
rinti darbininkų priešai ir but- 
legerai. Tos High School glo
bėjai, kurie pavėlino Mussoli- 
nio fašistams purvint Ameri
kos liaudies nuosavybę, prieš 
9 vai. vakaro, pasiuntė polici
ją, kuri šiuos amerikonus žiū
rėtojus iš daržo išvarė kiton 
pusėn mokyklos ir jų neprilei
do prisidėt prie demonstraci
jos pikieto.

Dešimtą valandą demon
stracijos vadovybė nutarė vest 
demonstraciją prie Armory ir 
laikyt prie jos mitingą. Ten ir 
susirinkom. Pirmininkas Ame
rikos Lygos Prieš Karą ir Fa
šizmą, d. Lawyer Karch, pra
dėjo kalbėt. Tuoj pribuvo pul
kas aniuolų sargų ir šį kalbė
toją nutraukė. Jo vietą užėmė 
d. Reed, Komunistų Partijos

Finansų komisija, peržiūrė
jus apskričio knygas, surado, 
kad yra $126.23. Buvusiam 
LDSA..8 rajono ižde, kuris iki 
kol nebuvo' likviduotas, $24.10. 
Sulyg komisijos rekomendacijos 
nutarta aukoti 
mai: “Laisvės”
“Daily Worker” $60,000 fon
dui, “Darbininkų žodžiui” Ka
nadoje, Agitacijos Fondui, Ko
munistų Partijos 15 distriktui, 
Scottsboro jaunuolių bylos ve
dimui, Lietuvos politkaliniam ir 
Proletmeno Centrui. Viso išau- 
kota $40.00.

Nutarta perimti LDSA. 8 Ra
jono iždą ir tuomi galutinai lik
viduojama tasai apskritys. Au
kas ir kitas bilas išmokėjus, ap
skričio ižde lieka $109.33. Su 
tuomi konferencija uždaryta kai 
7 :40 vai., vakare. r

Pirm. J. <7. Mockaitis, ' 
Sekr. V. J. Valaitis.

organizatorius Patersono dis- 
trikte. Taip ir jį tuoj nutrau
kė. Draugas Janaveri, italas, 
atsilaikė prieš 2 policistus. 
Porą draugų apdaužė. Bet 
areštuot nedavėm nė vieno ir 
policistų niekas neglostė.

Draugas M. Brown, buvęs 
Komunistų Partijos kandida- 
į New Jersey valstijos guber
natorius, ,,taipgi buvo užpultas 
net trijų policistų. Ir aš tiek 
turiu priminti, kad d. Brown 
esąs tikras kovotojas, nes jis 
tuos mušeikas atsikratė. Tai
gi, policija buvo sumobilizuo
ta, kad, neduot laikyt masinio 
mitingo.

Čion ir pasirodo, kur mūs 
tikri darbininkų vadai, kurie 
stoja kovon už darbininkų rei
kalus prieš išnaudotojus. De
monstracijoj buvo komunistai 
ir kiti priešfašistįniai žmonės.

Proletmeno prelekcij ų marš
ruto reikalas paliktas apskričio 
valdybai rūpintis sykiu su me
nininkų apskričiu.

Priimta eilė trumpų rezoliuci
jų: Stiprinimo veikimo reikale; 
šaukimo Lietuvių Kongreso 
prieš karą ir fašizmą; už socia- 
lę bedarbių apdraudę; užgiriant 
bendrą frontą kovose prieš iš
naudotojų kląsę; daugiau drau
giškumo veikime; daugiau do
mės kreipti linkui Komunistų 
Partijos įr stojimas į ją; reika- 
vimus hitlerininkų Vokietijos 
valdžios paliuosuoti Komunistų 
Partijos vadus su priešakyje 
esančiu Ernst Thaelmann; rei
kalavimas paliuosuot devynis 
Scottsboro negrus jaunuolius. 
“Laisvės” ir “Vilnies” vajaus 
reikale palikta komisijai para
šyti rezoliuciją vėliau.

Apskričio komitetas išrinktas 
iš sekamų draugų: V. J. Valai
tis—14 bal., O. Giraitienė—13 
b., J. žemaitis—13 b., O. Vil
kaitė—11 b., ir J. šukaitis—9 
b. Albernatais: J. Kazlauskas— 
8 b., A. Bakevičia—8 b., ir F. 
Miknevičia—3 b. Sekančią kon
ferenciją didžiuma balsų nutar
ta laikyti New Britaine, lapkri
čio mėn., 1935 m.

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

■ Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
.Kampas Union Avė. ir Grand St.
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

sidare 26 delegatai, 
neprisiuntė sekančių 
kuopos: Manchester 
ford, Danbury, 
Naugatuck; tai 
apsireiškimas.

Išrinktas 
Pirm
J. Strižauskas. 
Valaitis, pagelb 
Ręzoliucijų komisija: 
maitis, A. Mureikienė 
delienė ir O Giraitienė. Fi
nansų peržiūrėjimo komisija 
P. Bokas, O. Giraitienė ir A 
Bakevičia. Korespondentu—
J. Šukaitis.

Skaitytas pereitos konferen
cijos protokolas ir su mažu pa
taisymu priimtas. Skaityti vi
sų apskričių laikyto vieno ben
dro posėdžio tarimai ir priimti 
Apskričio valdybos 
Org. J. žemaitis 
daug negalėjęs veikti 
skutiniu laiku bandęs suragint 
visas kuopas, kad prisiųstų de
legatus į konferenciją. Sekre
torius V. J. Valaitis suminėjo, 
kas buvo tarta ir kas nebuvo 
atlikta. Finansų sekretorė, O. 
Vilkaitė, pranešė; kad veikus 
kiek jėgos leidę. Iš kuopų gau
ta mokesty s ir sulyg jos užra
šų turi būti ižde iki dabar 
$125.93 pinigais. Iždininkas J. 
Kazlauskas pranešė, kad finan
sinė atskaita tokia kaip sekre
torės, pranešė ir (?) nedavė 
penkinę Lietuvių Jaunuolių ap
skričiui. Visų raportai priimti.

Komisijų Raportai

Pikniko, laikyto Bridgepbrte, 
komisija pranešė—pelno pada
ryta $46.56. Waterbury laiky
tas piknikas chorų naudai da-

Spaudos 
naudai laikytas : piknikas New 
Britaine davęs pelno $200,95. 
Jaunuolių mokyklos komisija 
išdavė neaiškų raportą, su pa
žymėjimų, kad įplaukų buvę 
$362.81 ir mokyklą lankė jau
nuolių iki 25. Nuo mokyklos tu
rį likti $25.06. Bet su tuo mo
kyklos iždiniu. nesutinkąs, tad

ALDLD 3-čio Apskričio Meti
nės Konferencijos, Laikytos 
Lapkričio 18 d., 1934 Metais

Konferencija atidaryta per 
ALDLD apskričio org. J. Že
maitį, kai 11 vai. iš ryto, Dar
bininkų Svetainėj,- 774 Bąnk 
St., Waterbury, Conn., ir pa
skyrė P. Boką, O. Giraitienę 
ir A. Bakevičia, priimti man
datus. Iki sužiūrėta manda
tai, išsireiškė po kelis žodžius 
apie abelnus darbininkų rei
kalus sekanti draugai: B. Me
delis, F. Miknevičia, A. Mu
reikienė, J. Yvanauskas, M. 
Vaitonaitė ir O. Giraitienė.

Nauji Sumanymai

Nutarta visais būdais kolo
nijose darbuotis įtraukimui 
įvairių draugijų į prisidėjimą ir 
siuntimą delegatų į Lietuvių 
Kongresą prieš karą ir fašizmą. 
Nutarta paraginti kongreso 
šaukimo cėntralinį komitetą, 
kad, vedimui agitacijos už .kon
gresą būtų išleisti lapeliai. , ,

Nutarta paraginti visad kuo
pas, kad tinkamai prisidengtų 
prie ALDLD. vajaus, kuris pra
sidės su pradžia 1935 metų. 
Di.ktokai padiskusuota apie jau
nimą ir darb. chorus. Nutarta, 
kad suaugusieji turi dėtis prie 
chorų ir abelnai prigelbėti jau
nuoliam veikti. Nutarta vasa
ros laike surengti trys dideli 
išvažiavimai bendrai su kitais 
darb. org. apskričiais. Vienas 
del apskričio naudos, antras del 
chorų naudos ir, trečias, del 
spaudos naudos. Tas visas dar
bas paliktas apskričio būsimai 
valdybai ir kitų apskričių val
dybų nariam.

Ilgokai diskusūota apie Stei
gimą jaūhūdliam'mokyklos. Pri-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

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.
Teieronai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

padarė, ir ką jis pasiryžęs daryt toliau.
Vienas posakis mane nepaprastai nu

stebino. Jis pasakė: “Buržuazinis pro
fesorius Lombrozo sako, kad mes, nusi
kaltėliai, jau pagimdyti nusikaltėliais. 
Kokia nesąmonė! Bene gali gimt nusi
kaltėliai. .Mano tėvas doras darbo var- 
govaikis iki šiol dirba. Mano motina — 
dora darbininkė. O tas, kas su manim 
atsitiko—aš gailiuos ir nuo šito galuti
nai šalinuos.” ' x

Šitas žmogus buvo žinomas tarptauti
nis vagis, farmazonas ir : avantiūristas, 
dabar yra gavęs garbės ženklą už savo 
ypatingai gerą, net didvyrišką, darbą 
prie statybos. :

Šitą žmogų vadina Abram Isaakovič 
(Abromas, sūnus Isaoko).

Keliomis dienomis prieš išėjimą į lais
vę šitas žmogus parašė savo biografiją. 
Ir šitą biografiją davė man literatūriniai 
ištaisyti.

5. Jo Biografija
Paties aprašytas jo gyvenimas stebė

tinas ir nepaprastas.
Ištikro—jis vagis ir avantiūristas. Bė

gy j dvidešimties metų kasdien jam gręsė 
mirties pavojus.

Šešius metus jis gyvena užrubežyj. Jis 
gaudomas Europos šnipų. Jis bėga iš 
Rusijos į Graikiją, iš Graikijos į Aigiptą, 
iš Aigipto į Bulgariją. Jo—vagies karje
ra nepaprasta. Bet dar labiau nepap
rasta jo gyvenimo permaina.

Nestropiai ir nepratusiai, su daugeliu 
literatūrinių netikslumų, ištęsimais ir pa
sikartojimais parašytos jo biografijos, 
deja, negalima buvo spausdint be dauge
lio pataisų. Taisyt gi tokios rūšies da
lykus (rašinius), kuriuose atvaizduotas 
tikras gyvenimas, ryški gatvės kalba, ne
išgalvoti charakteriai ir naiviškūmas to
limo literatūrai žmogaus—nepaprastai 
sunki užduotis.
- Yra tokia įdomi knyga — “Benvenuto 
Čellini gyvenimas”, jo paties parašyta.

Šita knyga tiek gera, kad ją galima 
skaityt pirmoj dešimty) geriausių pašau- 
lyj knygų.

O tuo tarpu šita knyga parašyta ne
pratusią ranka ir visai be jokio žinojimo 
literatūrinių taisyklių. Ir, gal būt šituo 
ji ir ypatingai gera.

Kuomet šitą Benvenuto Čellini knygą 
savo laiku davė vienam protingam žmo
gui tam, kad jis ištaisytų ją spaudai, .jis 
pasakė: “Aš atsisakau ‘sušukuot’ šitą 
knygą. Tuo ja galima tik pagadint.”

(Daugiau bus)

(Tąsa)
Abelnai gi, ant kiek man teko matyt, 

nei vienas žmogus,* išėjęs žiaurią perau
klėjimo mokyklą, nepasiliko kaip tik 
toks, koks buvo.

Beveik į visus mažiau ar daugiau per
auklėjimas atsiliepė teigiamai.

O kad gi šitas perauklėjimas (perka- 
limas) būt visus nusikaltėlius padaręs 
idealiais žmonėmis,—satyriko plunksna 
užrūdytų toliau neveikus.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

3. 26 Rugpjūčio, 1933 Metų
Ir štai Tuo laiku, kada aš buvau ant 

Baltųjų jūrų perkaso, vienoj iš stovyklų 
buvo suruoštas šitos statybos udarninkų 
sulėkimas (susirinkimas).

Tai buvo nuostabiausias iš mitingų, 
kuriuos aš kada nors esu matęs.

Estradon išeidinėjo buvusieji banditai, 
vagys, farmazonai ir avantiūristai ir pra
nešinėjo susirinkimui apie savo padary
tus darbus.

Bet šitie pranešimai nebuvo vien skai
tlinių atskaitomis. Tai buvo nepaprastai 
puošnios prakalbos netik apie savo da
bartinį darbą, bet ir apie savo praeitą 
gyvenimą, apie senas suktybes ir senus 
nusikaltimus.

Tai buvo prakalbos apie viso savo gy
venimo pertaisymą ir apie norą gyvent 
ir dirbt naujoviškai.

Šitos prakalbos, dažnai kad ir netiks
lios ir naiviškos, skambėjo, kaip iškil
minga poezija. Jose nebuvo nė trupučio 
apgaulės, arba pramanymo, ar noro nu
stebint vyresnybę dideliu pasikeitimu.

Aš nepamiršiu išsireiškimo, kurį pasi
didžiuodamas ir pasitenkinęs vis kartojo 
vienas buvusiųjų banditų: “Ir dabar jūs 
visi imkit iš manęs pavyzdį.”

Ne, čia negal būt ir kalbos (bendrai 
imant) apie tą gudrybę ir klastą, kurias 
žmonės pavartoja, kad atsiekt savo tiks
lo. Aš nepamačiau > čia.,»nei pavergimo, 
nei net nieko išanksto sumanyto. Čia 
buvo beveik viskas tikra ir pilnos vertės.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
. Telefonas: EVergreen 7-1661 .

Posėdis pertrauktas vieną va 
landą laiko pietum.

Antra sesija atidaryta 
2 :30 vai. po pietų.

Atžymėjimo vienybės LDSA 
su ALDLD surengta vakarienė 
Hartforde (pranešta per O. Vil
kaitę) davė pelno apskričiui 
$60.81. Komisijų raportai pri
imti.

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
URET-O-COL TABLETS (pilėaū , 
y M' geriausia pagelba pasiliuosa^S 
vimui' nuo šalčio ‘ nesmagumo ir‘| 
nuo paprasto galvos skaudėjimoįl 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL T 
TABLETS galima gauti aptieko-' 
se po 50c.. už bonką, o jei ne, sių

skite 50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas
Ir jūs aplaikysite siuntinį. • '
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C. Campbell, 60 metų am
žiaus, artistas, 140 E. 46th St., 
New Yorke, nuteistas-sumokė
ti $25 bausmę, už be reikalo 
pašaukimą ugniagesių.
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Mary Dunkell, 60 metų mo
teris, Plantfield, .N. J., auto- 
mobiliaus užmušta, kada ji 
ėjo j bažnyčią.

du veikalus 
the

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Sis didelis nupiginirrias tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

O.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Aldų ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7

Sekmadieniai^ nuo 11
84 Uhion Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Trečiad., Lapkričio 28, 1934v

NEW YORKOIR APEUNKES ŽINIOS
“Turėsime Mes Karą 
Namie,”—Sako Generolas 
S. D. Butler

Generolas S. D. Butler, ku
ris iškėlė, kad Wall Stryto ka
pitalistai siūlė sudaryti 500.- 
000 fašistinę armiją, kurią jis net po dvi praktikas į savaitę, 
vestų ant Washington© ir : Režisierius J. Juška miklina ir 
įsteigtų Amerikoje fašistų dik- miklina aktorius, nurodyda- 
tatūrą, smarkiai su jais susi- mas judėjimą, mimiką ir kitus 
pyko. Jis dabar rašo, kad po- artistiškumus. Taipgi visus 
nui MacGuire, Wall gatvės lošėjus išlavino atviru balsu, 
kapitalistų atstovui, jis pareiš
kė: “Jeigu jūs sudarysite 
,600,000 armiją, kuri atsiduos 
fašizmu, tai aš sudarysiu kitą 
500,000 armiją ir jus sumu
šiu, tada mes turėsime namie 
tikrą karą.“ Generolas But
ler sako, kad Wall Stryto ka
pitalistai tada sakė, kad jie 
jau tam tikslui turi sudarę 
$3.000,000 fondą, o jeigu rei- į 
kės, tai sudarys ir $300,000,- 
000. Pasirodo, kad fašistai 
energingai rengiasi prie steigi
mo fašistinės diktatūros.

Kaip Aido Choras Rengiasi Naujas Darb. Apsunkinimas 
Suvaidinti Veikalą “Tamylą”

Aido Choro aktorkos ir ak
toriai ne baikomis, bet sušilę 
dirba, kad gražiai sulošus me
lodramą “Tamylą.“ Jie daro

LaGuardia ir jo alderma- 
nai sutiko, kad reikia uždėti 
ant pirkinių 2 n u oš. taksų 
neva tam, kad sukėlus $40,- 
000,000 bedarbių šalpai. Kaip 
tas bus padaryta ? Nagi štai 
kaip: Jeigu pirksi apsiavus ir 
už juos reikės mokėti $5, tai 
dar pirkikas turės sumokėti 
10 centų taksų. Ant tūlų 
daiktų bus daugiau negu 2 
nuoš. taksų. Tai nauji 
sunkipimai darbininkams.

gyti, štai kokis 
“demokratinėje“ 
šalyje, vieni turi milionus do
lerių, visko kupini, o kiti, ku
rie dirbo, prakaitavo, krovė iš 
jų prakaito turčiai sau .pelnus, 
tai dabar neturi maisto ir iš
badėję parpuola ant gatvės.

gyvenimas 
ir “lygybės“

K. Tilson, 31 metų moteris, 
37-37 88th St., Queens, pavo
jingai sužeista, kada susimušė 
jos automobilius su kitu karu.

ap-

ir kitus paraginkite dalyvauti. 
Sekretorius, S. J. B.

(281-282)

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PAJIEŠKOJIMAI

Liepia “Tikrai” Sugauti 
Vagis •

Karo Veteraną Reikalavimai
Pereito karo veteranai aš

trina kovą už pašalpą ir prieš 
badą. Daugelis pereito karo 
veteranų neturi darbo, jiems 
bonus kapitalistų valdžia ne
išduoda, tulus siunčia prie ne
pakenčiamų darbų.

Penktadienį, 30 d. lapkričio 
bus surengta demonstracija 
ant Spring ir Elizabeth gatvių. 
Pirmadienį, 3 dieną gruodžio, 
11:30 vai. ryto, bus masinė

P o u g h keepsieje bedarbių 
ant šalpinio listo kiekis paau
go į trumpą laiką ant 1,223 
žmonių, 
sur auga

Tas parodo, kad vi
be darbe.

Pereitą 
prigėręs berniukas, 
bar 
lis, 
13 
St.

tainę pažiūrėt lošimo.
A New Yorko miesto policijos Rengimo Komisija*
komisionierius Valentine nus_ a . —•
prendė sugaudyti vagius ii- Is Atsibuvusių Ristymų
plėšikus. Jis pasišaukė 200 
Slaptų policininkų ir jiems pa
reiškė, kad bėgyje paskutinių 
10 dienų plėšikai nušovė tris j 
labai gerus biznierius, tat po
licininkų pareiga nepaisant 
nieko, bet sugaut tuos plėš 
kus ir žmogžudžius ir juos 
statyti į policijos stotis.
. * Ar daug galima vasaros 
tu uodus išnaikinti prie 
los? žinoma, kad ne, tas pat
sai yra ir su išnaikinimų vagių 
ir plėšikų prie kapitalistinės 
-—temos. Juos negalimą iš- 

/ naikint, nes pati sistema va
gius veisia. Valentine, 
kiaušiai, tą žino, bet jis 
paplepėti, kaipo policijos

sekmadienį surastas
’ Tik da-| 

jį pažįno jo vyresnis bro- 
kad tai yra M. Vingailo, 
metų, gyvenęs 1627 77th

Aš 24 metų mergina pajie.škau vai
kino apsivedimui. Turi būti ne jau
nesnis kaip 24 metų ir ne senesnis 
kaip 30 metų. Aš esu švari ir gera 
gaspadinč. Vyras neturėtų vartot 
svaiginančių gėrimų, esu Amerikoj 
gimus ir 'augus. Rašant malonėkite 
ir savo paveikslą prisiųsti, taipgi at
sakant ir savo prisiųsiu, ant pareika
lavimo sugrąžinsiu paveikslą. Rašy
kite sekamai: Dorothy Petrosky, Box 
593, Springfield, Ill.

(281-283) 
--- :--- ------------- -4-
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PAJIEŠKAU Juozo Arlausko, jis pa
eina iš Suvalkų Rėdybos, Liudvi- 

novo parapijos, Šilavoto kaimo. Jo 
motina ir sesuo labai norėtų sū juo 
susirašinėt, turim daug svarbių daly
kų pranešti. Jo brolis, Jonas buvo 
mainose užmuštas. Jeigu kas apie 
jį žinote, arba jis pats pamatys šį 
rašinėli, malonėkite greitai pranešti 
man, už ką būsiu labai dėkinga. 
Anna Arlauskas, 272 E. Henrietta 

I Rd., Rochester, N. Y.
I (281-283)

~|1F PAIN-EXPELLER Uu

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku t Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi į PABANDYKITE!

SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSĮCAS)

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.u. x r*u o*.

P. Packard, 29 metų darbi
ninkas, dirbęs Meehan Coal 
Co., anglies gurbuose, nukri
to žemyn, persiskėlė galvė ir 
ant vietos užsimušė. Tokios 
nelaimės atsitinka todėl, kad i 
darbdaviai reikalauja baisios Į 
paskubos iš darbininkų pusės?

Nuo Reumatiškų
Skausmų 
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus X

■ garsiai kalbėt. Draugė Zab- 
lackienė su kitų draugių pa
galba siuva aktoriams ir ak- 
torkoms kabuliškas arba ara
biškas drapanas. Draugė ša- 
linaitė specialiai, padarė mu
ziką melodramos dainai ir la-

■ vina būrį merginų dainuot lai- 
1 ke lošimo. Jos dainuos ara- 
Įbiškose drapanose.

Taigi, gerbiamoji lietuviška
■visuomenė! Jūs matot, kad 
'mes, aidiečiai, dirbam, bet 
mes norim, kad ir jūs mums 

Į padėtumėt. Jūsų gi darbas 
,toks: nusipirkti “Tamylos“ ti-
kietus ir 9 d. gruodž. ateiti išbuvusių kareivių demonstraci- 

i Brooklyn Labor Lyceum sve- ja Union Square ir iš ten mar
šuos prie City Hali, šešta
dienį, 1 d. gruodžio, karo ve
teranai nuo 8 :30 vai. ryto pi- 
kietuos šalpos biurus sekamo
se vietuose: Post 240 biurą, 
579 Broadway, Brooklyne; 69 
E. 3rd St., Manhattan ir 190 
Southern Blvd., Bronx. Visi 
buvusieji pereitame kare dar
bininkai yra šaukiami į visus 
šiuos 
vimą. 
patys 
badu 
klasė 
buvusių kareivių, 
prie naujo karo, 
me, kad karo reikalams ski
riami pinig-hi 1 būtų perduoti 
bedarbių šelpimui ir pirmoj 
Vietoj buvusių pereito karo 
kareivių!

Buvęs Kareivis.

Pirmadienį, 71st Regiment 
Armory, atsibuvo

' Buvo šešios poros.
' Zaharias su Garibaldi, taipgi 
; J. Swenski su A. Goldberg iš- 
l ėjo lygiomis. A. Bisignano nu- 

ri_ i galėjo daug už save diktesnį 
S. Znoskį; Dr. H. Fields nu
veikė vokietį H. Graber. Jim 
Browning parito 320 svarų 
švedą Thor Johnson, bet ka
žin kode! publika netikėjo, 
šaukė, kad “feik“ biznis. Svar
biausios ristynės atsibuvo tar
pe vengro S. S^abo ir D. Shi- 
kat. Vienas iš jų bus sekamas 
ristis su Londos už pasaulinį 
čampionatą. Szabo labai ge-

i rai ritos, gerai voliojo savo 
I oponentą, bet pabaigoje jis 
pralaimėjo.

Kiekvienas sportas kapita- 
Į listinėje sistemoje yra tik biz
nis ir tankiausiai laimėtojais 
yra tie, kurius laimėtojais no
ri matyti promoteriai.

ristynės.
Graikas

I. Allen, 30 metų, senų daik- Į 
tų krautuvės savininkas, 305 
W. 28th St., areštuotas ir tik 
po $2,500 kaucijos paleistas. 
Pas jį surado 42 siuvamas ma
šinas, pavogtas iš Jamesburgo.

me- 
ba-

vei- 
nori 
gai

įeikit Pagalbą Jaunuoliams Į 
7 Scottsboro negrų jaunuolių Į 

gyvybė vis yra pavojuje. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas sėkmingai darbuojasi jau
nuolių išliuosavimui, bet tame 
darbe daug kenkia buržuazi
jos pasamdytas advokatas I 
&eibowitz. Jis net iki tokių | 
niekšysčių dasikasė, kad pa-' 
Raudoja tam tikrus skymus, 
pastato kokią moterį prie ra
dio garsiakalbio ir sako, kad 
už jį kalba Scottsboro jaunuo
lių motina.
. Advokatas Leibowitz tokius 
darbus atlieka tikslu, kad su- 
demoralizavus darbininkus.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas šaukiasi į darbi- ! 
pinkus, kad neklausytų Lei- 
Bbwitzo visokių išmislų. Scot- .
taboro jaunuoliai’ ir jų tėvai į Rado Dingusius Laivelius 
nieko bendro neturi su Leibo-, j i > ,
witz, bet jie pilnai pasitiki 
P A organizacijai.

Rakandą Darb. Protestai
Rakandų darbininkai orga

nizuoti į Industrinę Rakandų 
Darb. uniją įteikė protestus 
prieš policijos žiaurumą ma
jorui LaGuardia, gubernato
riui Lehmanui ir policijos ko- 
misionieriui Valentine. New 
Yorko policija vis daugiau 
vartoja fašistinius brutališkus 
būdus. Ji sumušė minėtos 
unijos narius Abe Zidę, D. 
Patushenko ir J. Čoheną.

T

f Merginos Apvogė Šokikes
Gloucestery atvyko dvi plė

šikės merginos ir apvogė šoki
kes merginas. Jos pasičiupo 
$163 pinigais ir pusėtinai daug 
Vjefrtės žiedais ir kitais brang
akmeniais. Plėšikės pareiškė 
šokikėms: “Pirmiau mes už
mokėjome už tai, kad jus ga
lėjome matyti, o dabar jūs už
mokate už tai, kad galite 
matyti” ir jos pabėgo.

Darbininkų Teatras ‘
G Trečiadienį, 28 d. lapkričio, 
8:30 vai. vakare, Fifth Ave. 
teatre, .Broadway ir 28th St., 
darbininkų Laboratory teat
ras, vaidins
“Daughter” ir “Jews ąt 
Crossroad^.“ ; Tikietų kAina 
•yra nuo 25 iki 99 centų. Dar
bininkai kviečiami atsilankyti.

Im

susirinkimus ir pikieta- 
Atminkite, kad jeigu 
nestosite- darban, tai 
išmirsime, kapitalistų 

nepaiso darbininkų 
ji
Reikalauki-

Charles Reddy, 
vaikinas, sveriantis 
dingo iš namų 16 

u‘i Policija negali kol 
rengiasi rasti.

Williamsburgo Bedarbiu 
Darbininkų Didelis 

Parengimas.
Williamsburgo Bedarbių Ta

rybos rengia didelį parengimą. 
Jis įvyks šeštadienį, 1 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, “Laisvės“ 
svetainėje, 419 Lorimer St. 
čia bus gera programa, šo
kiams grieš gera džiazų muzi
ka įvairiausius šokius iki pat 
vėlumos.

Visi darbininkai supranta, 
kaip yra sunku bedarbių or
ganizacijoms verstis, palaikyti 
namą, leisti lapelius ir orga
nizuoti demonstracijas už be
darbių reikalus. Ateikite ma
siniai ! Įžanga yra tik 25 cen
tai ypatai.*

Trumpos Žinutės

ICO 
d. 
kas

niotų 
svarų, 
spalių.

ii su-

■ . • t . L • » I ’ *

Didžiojo New Yorko Org. 
Sąryšio Del. SusirinkimasSąryšio Del Susirinkimas

rinkimas,
visi
riai dalyvauti,

Trečiadienio vakare, 28 d. 
lapkričio, “Laisvės” patalpoje, 
8:30 vai., įvyks Sąryšio susi

kuriame prašomi
tos organizacijos 

nes' yra
Ii, dalykai aptarimui, 
draugijų atstovai stengkitės' 
būti mitinge ir svarstyti esan- I 
čius klausimus. Nesivėluokite •

na- 
ke-

Neleiskit ECZEMA5 Sugadinti
(NIEŽUI) !

Nėra reikalo jums ilgiau sarma
tytis ir erzintis su kūno ar galvos 
odos niežėjimu. Naujas mokslinis 
gydymas žymaus Europos specia
listo sulaikys odos niežėjimą 
TŪOJAUS I Taipgi prašalina 
pleiskanas. DERMINE mazgoja
mas vaistas yra skirtingas nuo 
kitų paprastų odos vaistų. Jis 
yra gvarantuotas patenkinti jus 

arba pinigai bus grąžinami.
Švarus—Nepalieka Plėtmų 
____ '—Pasekmingas.

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 
tinkamai ir už prienamą kainų

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

*•

Du laiveliąi“White Cloud” 
su 11 botanikos tyrinėtojų ir 
kraštų apsaugojimo laivelis 

į “Rangitata” su 4 įgulos jūrei
viais kelios dienos atgąl dingo, 
Pasiųsta į jūras orįaiviai jįeš- 

1 koti. Surado tuos laivelius ju
drose 300 mylių nuo krašto, 
Įjuos jūrų bangos peša į Porto 
Rico salas. Matyti, kad jie 
negali atsilaikyti prieš jūrų 
bangas, žmonės bus išgelbėti, 
nes ten pasiųsta greiti ir

! dėsni laivai. (

Streiklaužis J. Policare, 29 
metų, apie du metai atgal už
mušė ) koviingą <darbininką , J. 
Dreiseną. . Jis buvo tada teis
tas, Jį gynė advokatas Lei
bowitz ir finansavo unijų biu
rokratas S. Zimmerman. Da
bar teismas vėl atsinaujino, 
bet vargiai kapitalistiniai tei
sėjai ras jį kaltu.

J. BREITBART, PH. G.
179 Rivington St., N. Y. C.

Please send me one bottle of Dermine 
lotion for xVhich I enclose 75 c 
(stamps- or coins).

Vardas ------------------------------------------------
Antrašas ——---- —  -------------------- ---------

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijjj, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway

Chauncey St. Stotis
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Ispanijos darbininkų kovų 
reikalu yra rengiamos prakal
bos. Kalbės drg. C. Hath
away, penktadienį, 30 d. lap
kričio, 8 vai. vakare, Manhat
tan Lyceum, 66 E. 4th 
New Yorke. Ispanijos 
kiai yra labai svarbūs, 
ten revoliucija nuolatos 
giau įgauna jėgų, 1

HYMAN BERGER
SAVININKAS

St., 
įvy- 
nes 

dau-

Chapha Simon, 50 m. žmo
gus, apalpo ant gatvės. Poli\ 
cija pristatė jį.į ligoninę. Pa
sirodo, kad tas žmogus per ke
lias dienas nieko neturėjo val-

Kokių tik degtinių jūs esąte girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pAsižiūrėt mūsų .sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

o
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Lietuviai Dailydės (Carpenters)
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

Or. HERMAN MENDIOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand StreetI ' •
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 1 

Kampas E. 23rd • 3t.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDEGIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

I/O III 1100 Atviri kojų skauduliai, Garankš-l\ U tJ U ■ 111II11 čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

t į * f

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 ik) 8 vak.
28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

LIETUVIŲ

j Valizų Krautuve
A A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų pdtirimo 
prie išdirb.imo šių prekiiį. : ’

•> čia yra puikus pasirinkimas 
? portfelių, valizų,’ skrynių,, ku-- 

parų, moteriškų pocketBook’ų 
?. ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
I BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motėrų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odas 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 

į | > žamės Ligos, A- 
b e 1 n as Nušilai) 
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroništ 
k i Nesveikąvi-

I mai, Gerklės. Plaučių, ’Kvėpuojami|- 
Į jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li

gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
i kurio nesuprantate,, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ‘ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




