
KRISLAI
Roosevelto “Gerumas.”
Klausimai Vaikams.
Teismų “Teisingumas.”

Prezidentas Rooseveltas at
pjovė po- gabaliuką “turkės,” 
padėkų dienoj, sergantiems kū
dikių paralyžium vaikučiams 
Warm Springs gydymo įstaigoj. 
Ir kapitalistiniai laikraščiai iš 
to padarė didelę žinią apie pre
zidento širdies “gerumą.” Bet 
jie nutylėjo apie kitokį jo “ge
rumą,” kuomet Rooseveltas tris | 
kartus šiemet atsisakė piatytis 
su motinomis nekaltų Scottsbo
ro negrų jaunuolių, kurie nus- 
merkti nužudymui elektros kė
dėje.

Roose ve! tas nuolat pjausto 
kitokią “turkę” naudai didžiųjų 
kapitalistų: jis bilionais dole
rių šinkuoja šalies iždą į trus- 
tų delmonus vardu pramonės at
gaivinimo. Bet tatai pasidarė 
jau paprasta naujiena, taip jog 
buržuazijos laikraščiai beveik 
nieko nerašo apie šį geradariš
ką šalies turto grobimą.

Vienas Francijos žurnalas iš
siuntinėjo eilę klausimų mokyk
las lankantiems vaikams. Tuos 
pačius klausimus išspausdino 
jaunuolių komunistų organas 
Sovietų Sąjungoj. Vienoj ir ki
toj šalyj atsakymus davė vai
kai 11 iki 15 metų amžiaus.

Į klausimą, kuom norėtum 
užaugęs būti arba ką turėti?— 
francūzų vaikai atsakė: norė
čiau būt turtingas, būt generolu 
bei admirolu, plačiai po pasau
lį keliauti. Sovietų vaikai da
vė kitokius atsakymus: norė
čiau būti kaip Vorošilovas, So
vietų šalies apsigynimo komi
saras; atsižymėti moksle ir 
sporte.

Į klausimą, ką darytum, jei
gu būtum Francijos prezidentu? 
—francūziukai atsakė: numa
žinčiau mokesčius, stengčiausi 
išvengti karo, duoti bedarbiam 
darbų, važinėčiausi dviračiu. 
Sovietų Sąjungos vaikai atsakė: 
jeigu turėčiau galią, visur nu- 
versčiau buržuaziją; pristaty
čiau naujų darbininkams namų, 
užbaigčiau požeminį Maskvos 
gelžkelį, nusausinčiau dykumas, 
kad iš jų padaryt derlingą že
mę ir pagerint visiems dirban
tiems gyvenimą.

Į klausimą apie karą Sovietų 
vaikai atsakė, jog karus ruošia 
išnaudotojai, kapitalistai; o 
Francijos vaikai išreiškė tik ne
pritarimą karui bendrai.

Dievo klausimu, Sovietų vai
kai atsakė, kad tai yra kunigų 
ir išnaudotojų išmislas; o 
francūzų vaikai vieni išreiškė 
tikėjimą į gerą didelį “senį” ; 
kiti sakė, kad gamta su savo 
įstatymais turi savyj ir dieviš
kumą.

Kokią norėtum vesti pačią? 
—į tai Francijos vaikai atsa
kė: gerą šeimininkę, gardžių 
valgių gamintoją, o Sovietų 
vaikai:—norėčiau vesti gerą 
idėjinę draugę.

Tie atsakymai atžymi kur 
kas augštęsnį Sovietų vaikų 
protini išsilavinimą, negu bur- 

' žuazinės Francijos vaikų.

Bedarbis. Charles Kaster, 
West Bėrliiie, N. J*,; nuteistas 
užsimokėti $20.00 pabaudos 
už tai, kad be valdžios leidimo 
jis išėjo medžiot laukinių an
čių, nes neturėjo iš ko nupirkt 
padėkų dienai pietų sau, savo 
moteriai ir porai vaikučių. Ne
galint užsimokėt pabaudos, jis 
pasiųstas kalėjiman.

Šmugplninkas Sam Insull, 
bilioninę kor-

nunešęs šimtus mili
onų dolerių žmonių pinigų, 
liko išteisintas ir be mažiau
sios bausmės paleistas.

New Brunswick, N. J. — 
Automobilių susidūrime už
muštas vienas tėvas su sū
num. Trys kiti asmenys pa
vojingai sužeisti.
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Suimta 5 PaŠalpiniu
Darbų Pikietininkai

BAYONNE, N. J. — De- 
monstravo 200 darbininkų, 
kaipo pašalpinių darbų pi
kietininkai, prieš šelpimo 
a d m i n i s t ratoriaus John 
Doolan raštinę; protestavo 
prieš verstinus darbus už 
pašalpą; reikalavo mokėti 
paprastiems pašalpiniams 
darbininkams po $18 į sa
vaitę ir išlavintiems — uni
jines algas. Už tai buvo 
areštuoti penki darbininkai, 
tarp jų ir Stanley Tomkins, 
sekretorius N e p a r t ijinės 
Bedarbių Sąjungos.

Iš pradžios jiems buvo 
skirta po $10,000 parankos 
kiekvienam iki teismui. Pa
skui paranka sumažinta iki 
$2,500 kiekvienam; bet ji ir 
taip yra nesvietiškai didelė 
už tokį mažą “nusikaltimą.”
Jie kaltinami už “netvarkų i Sužeista 750 ŽlUOniŲ 
pasielgimą” ir už “riaušių į 
kurstymą.”

Hitlerio Studentų Riaušės i 
prieš Čechoslovakiją

MUNICH. — Tūkstantis 
hitleriškių vokiečių studen-! 
tų sukėlė riaušes prieš Če- • 
choslovakijos k o n s u 1 a tą. I 
Šaukė, “Šalin čechoslovaki
ją! Iškart tuos vagis če- 
choslovakuš!” Riaušininkai; 
nudraskė Čechoslovakijos 
vėliavas ir ženklus nuo kon
sulato ir išbeldė kelis lan
gus. O Hitlerio laikraščiai 
skelbė, kad tai “buvo puiki, 
disciplinuota demonstraci
ja!”

Bedarbė Vis Auga
"WASHINGTON. — Ame- 

rikos Darbo Federacijos va
dai apskaitliuoja, kad spa
lio mėnesį praeitais metais 
buvę 10,122,000 bedarbių 
šioje šalyje, o šiemet tą patį 
mėnesį jau 10,671,000, taigi 
virš pusę miliono daugiau. 
Bet Darbo Federacijos lyde
riai nusuka bent trečdalį ti
kro bedarbių skaičiaus.

Darbo Tyrinėjimo Drau
gija New Yorke dabar su
skaito 15,000,000 bedarbių 
Jungtinėse Valstijose. Jinai 
vaduojasi tikromis, šaltomis 
skaitlinėmis ir greičiau ne- 
dadeda, negu perdeda.

Pašto Dovana Kompanijom
WASHINGTON. — Ame- 

rikos paštų ministerija per 
paskutinius dvyliką mėne
sių desėtkus milionų dolerių 
padovanojo laivų kompani
joms, išvežiojančioms pašto 
siuntinius. Paštų valdyba 
sužiniai joms permokėjo už 
patarnavimus; tuo būdu ir 
pasidarė paštų* įstaigai $52,- 
000,000 nuostolių. Bet paš
tų ministeris Farley savo 
atskaitoje užslėpė tą pašal
pą kompanijoms.

BOLIVIJA SUMUŠTA?

Pranešama, kad Paragu- 
ayus muša Boliviją visais 
frontais. ’ Bolivijos armija 
esanti sumišime ir kareiviai 
bėgą, -kas kur išmano.

Naujasis Pasiūlymas
Dažyklų Streikieriam

PATERSON, N. J.—Vai- 
diškos audyklų darbų komi
sijos atstovas Nathan Shef- 
ferman padarė pasiūlymą 
streikuojantiems d a ž y k lų 
darbininkams, kad grįžtant 
jiems į darbą bus. pirmiau- į 
šia imami' unijiniai dažyto
jai. Tai nusileidimas iš fa
brikantų pusės. Bet darbi
ninkai reikalauja besąlygi
niai pripažint uniją.

Kuomet atėjo žinia, kad 
Clairmont ir General dažy
klos pradeda dirbti su ske- 
bais, streikieriai pasiuntė 
skaitlingus pikietų būrius. 
Bet jie viso labo atrado tik 
du boselius, kurie bandė ne
va dirbti.

Per Karališkas Vedybas

LONDON.—Patriotai
I ruošė didžiausių cerepionijų 
i parodą laike karalaičio Jur
gio, Kento kunigaikščio, ve- 

i dybų su Graikijos karalaite 
Marina. Jaunavedžiams ir 
kitiems įvairių šalių augš- 

i tiems parazitams apsaugoti 
įbuvo sutelkta 10,000 polici
jos. Žiopliems žiūrovams 
besigrūdžiant, o policijai 
“tvarką bedarant”, tapo su
žeista 750 žmonių; dviem 
nulaužta kojos; daugelis 
moterų apalpo. Dešimts 
rimtai sužeistų paimta į li
goninę.

Anglijos komunistai laike 
tų čeremdnijų išrašė ant na
mų sienų įvairius obalsius; 
tarp jų buvo ir toks para
šas “Kento kunigaikštis 
Jurgis gauna $75,000 algos 
per metus, o Jurgiui bedar- 

ibiui teduodama tik ketver
tas dolerių pašalpos per sa
vaitę.”

SU-

T. D. Apsigynimo Laimėjimas 
Californijos Teisme

SACRAMENTO, Cal. — 
Laikinai sustabdytas teis
mas prieš 18 komunistų, ku
rie buvo areštuoti laike San 
Francisco visuotino streiko. 
Pertrauka padaryta del to
kios priežasties. Policijos 
šerifai patys šaukė pilie
čius į grand džiūrę. Tarp
tautinio parbinin^ų- f Apsi
gynimo advokatas Led * Gal
lagher pasipriešino- tokiam 
džiūrės parinkimui ir išrei
kalavo, kad teismasi atimtų- 
iš policininkų teisę sudaryt 
tokią džiūrę, kokia jiems 
patinka. ■ .r

Nuteistas už Lapelį
BIRMINGHAM, Ala. — 

Nuteistas kalėj iman Pete 
Turney, pas kurį rado Tarp
tautinio Darb. Apsigynimo 
lapelį. Tame lapelyje buvo 
pavadinti “žiurkėmis” spe
cialiai policijos būriai, pa
skirti kovai prieš “raudo
nuosius.” '

Washington© ir Oregono 
valstijoms išdirbta žemla- 
piai, kurie nurodo, kokiais 
keliais ten paprastai eina 
audros ir viesulos. , ?

SCOTTSBORO N E G RŲ 
JAUNUOLIU SAVAITE

NEW YORK. — Demon
stracijoms už devynių Scott
sboro negrų jaunuolių pa- 
liuosavimą ir ; rinkliavoms 
delei apeliacijos bylos už 
scottsboriečius H. Patterso- 

iną ir Clarence Norris buvo 
! pradiniai paskirta savaitė 
nuo lapkričio 26 d. iki gruo
džio 2 d. Per šias kelias die
nas jau padąryta naujų 
žingsnių delei jų išvadavi
mo nuo mirties bausmės.Da- 
bar pasmarkinto veikimo 
laikas už laisvę ir gyvybę 
scottboriečiams lieka pratę
stas iki gruodžio 9 d.

Jau buvo mihėta, kad to
je veikloje prie Tarpt. Dar
bininkų Apsigynimo prisi
deda Scottsboro-H e r n don 
Apsigynimo Komitetas. Da
bar prie kampanijos už 
scottsboriečius dedasi ir Vi
sos Šalies Studentų Sąjun
ga ir Studentų Lyga Kovai 
už Industrinę Demokratiją.

LIETUVOS ŽINIOS
Ubagiška Alga Bedarbiam 

Pašalpiniuose Darbuose
ŠIAULIAI. — Miesto savival

dybė susitarė su miškų žinybos 
įstaigomis apie *' 400 :bedarbių 
pasiųsti kirsti mišką. Miškų 
žinyba mokėsianti darbinin
kams po 1 lt. už kietmeterį. 
Miesto savivaldybė • iš savo pu
sės numato į miškus pasiųs
tiems bedarbiams, atsižvelgiant 
šeimų didumo, padaryti primo
kė jimus. Tam tikslui nutarta 
visus miškuosna siunčiamus 
darbininkus suskirstyti į 2 ka
tegorijas, kurių pirmajai pri
klausys darbininkai, turintieji 
2—3 asm. šeimynas, o antra
jai—didesnes šeimynas turin- 

I tieji. Pirmos kategorijos dar- 
jbininkai gaus primokėjimą 15% 
uždirbtos sumos, o antros— 
20%. .

Litas už medžių kietojo met
ro sukirtimą... O kiek gi žmo
gus gali tų kietmeterių per die
ną padaryti? Tokios algos mi- 
zernumą įvertins ypač tie skai
tytojai, kurie pažįsta medžių 
darbus.

Kaip Rinko Ariogalos 
Viršaitį i

ARIOGALA, Kėdainių apskr. 
įvyko Ariogalos valse? viršaičio 
rinkimai, i dalyvaujant Kėdainių 
apskr. viršininkui. Į viršaičius 
buvo* išstatytii du; kandidatai, jų 
tarpe ir buvęs; viršaitis. ■ Abu 
kandidatai, net kelis kartus per- 
balsavus, gauna po lygiai bal
sų. Tuokart traukiami burtai, 
kuriuos i laimi buvęs viršaitis. 
Tačiaus jį patvirtinti aps. vir
šininkas atsisakė. .Apskr. virš, 
tarybos nariams pasako prakal- 
pėlę apie vienybę ir dhoda 5 mi
nutes laiko pasitarti, naujiems 
.kandidątams išstatyti. Po, pa
sitarimo išstatomi du ■ nauji 
kandidatai, kurių vienas gauna 
8 balsus, o antras 
tojo apskr. viršininkas taipgi 
netvirtino.

Taigi smetoniškas; apskrities 
Viršininkas komandavo rinki
mus, bet kad išrinktas jam ne
patinkamas, <t,ai jis jo neuž- 
tvirtinoj Tokia dalbar Lietuvoj

2. Išrink-

Zurich, Šveicarija.— Gau
tas pranešimas iš Rumuni
jos, kad lapkričio 15 d. ten 
buvo daromas visuotinos 
apblavos ant darbininkų,

valsčių^ miestų “savivaldybė”.Suareštuota 12,000 žmonių.

PENKIŲ NUŽUDYMO 
PASLAPTIS AIŠKĖJA 
CARLISLE, Pa. — Perei

tą šeštadienį nežinia keno 
nušautas , vyras : Meadow 
Springs gelžkelio stotyje bu
vo Elmo J. Noakes, o su 
juom nušauta moteriškė — 
Winifreda Pierce’iūtė, 19 
metu amžiaus, abudu iš Ro- 
oseville, Californijos, iš kur 
jiedu atvažiavo automobi
liu. Winifreda: buvo jo ga- 
spadinė po jo moteries mir
ties. Jiedu vežėsi ir tris 
Noakes’s dukteris: Normą 
12 metų, Dewilla 10 ir Cor- 
delią 8 metų.

Tas mergaites taipgi neži
nia kas nužudė ir įmetė į 
krūmus netoli Carlisle mies
telio. Visų vardus policija 
sužinojus pagal numerius jų 
palikto automobilio lauke 
ties McVeytown, Pa. “Lais- 
nio” lentelė.buvo nuplėšta; 
bet siūlo galas surastas pa
gal automobilio inžino ir 
viršaus numerius.

Du Nuteisti Sušaudyti
, KAUNAS. ;— Kariuomenės 

teismas nuteisė sušaudyt Anta
ną Daukšą ir Mykolą Atkocevi- 
čių. Jųdviejų istorija tokia, 
kaip kad‘ją iškėlė tėismas:

Dar 1929 m. A. Daukša ir M. 
Atkocevičius, p a s iv a d indami 
kriminaliais policininkais, atėjo 
pas Vladą Macijauską, Kedai7 
nių apskr., Krakių valsčiaus gy
ventoją, išsivedė jį ir sušaudė 
Jaugelių miške, Bet jiedu pa
tys nebuvo policininkai: jiedu 
tik nubaudė V. Macijauską, kai
po policijos šnipą, kuris išdavi- 
nėjęs priešus tuometinės Lietu-
vos valdžios.

Po to Daukša ir M. Atkoce
vičius buvo kažkur dingę, bet 
pernai sugrįžo iš Vilniaus kraš
to į Lietuvą ir liko suimti.

Daukša buvo Plečkaičio mai
što dalyvis. Jis vieną kartą su 
Plečkaičiu nešė sprogstamąsias 
medžiagas ir už tai tapo Vokie
tijoj abudu suimti ir tūlam lai
kui įkalinti.

Dabar Kauno kariuomenės' 
teismas svarbiausia ir nhsmer- 
kė Daukšą ir Atkocevičių už 
priklausymą prie plečkaitininkų 
organizacijos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Madrid, Ispanija, Prar 

nešama iiš Oviedo, valstijos, 
kad ten būrelis revoliucinių 
kovotųjų pasitraukė į Peen- 
amayėr kalnus ir laukia 
naujo darbininkų sukilimo. 
Jie turi vilties, kad jiems 
nereikės ginklus padėti iki 
naujų mūšių su buržuazija.

Paryžius.— Pranešama iš 
Ispanijos,, kad legionieriai 
nužudė suimtus sužeistus 
darbininkus. Jie buvo iš
vežti iš ligoninės ir nužudy
ti.

Milionams Bedarbių
Sugalvota Vergijai
Vardu Šalpos Darbų

WASHINGTON. — Har
ry L. Hopkins, pašalpų ad
ministratorius, išvažiavo į 
Hot Springs pas prezidentą 
Rooseveltą, su kuriuom jis 
aptars planus delei atėmimo 
piniginės pašalpos iš milio
nų bedarbių. O pagal pa
ties Hopkinso apskaitliavi- 
mą, iki šiol vien iš valdiškų 
pašalpų gyveno 17 milionų 
bedarbių ir jų šeimynų na
rių. •

Kai kas Hopkinsui primi
nė, kad negalės pavykti jo 
sumanymas visiškai atimt 
bedarbiams pašalpą, o jos 
vietoj/' suvaryt didžias be
darbių minias į pigių namų 
statymo darbus, pajungt 
juos prie kelių taisymo bei 
išsklaidyt juos po mažas 
jiems steigiamas farmukes, 
kaip kad planuoja Hopkins 
ir kiti Roosevelto valdinin
kai.

Pašalpų administratoriui i sta bomba nesprogo. Bėgy- 
Hopkinsui buvo nurodyta,; je kelių savaičių _ pirmiau « 
kad toks skymas buvo iš-! amerikiečiai užtaisė penkias 
bandytas Anglijoj ir Ispa-’ bombas prieš japonus apy- 
nijoj. Atėmus tiesiogipę, iš Ųjj^ęs ūkininkus. Fašisfc- 
bedarbių pašalpą tose šaly- nis judėjimas prieš ateivius 
se, daugybė jų nebuvo su- smarkėja. . ,
talpinti net į vergiškus val
džios darbus. Milionai jų 
tapo palikti sausai badauti, 
nykti ir mirti. Del to paki
lo nauja darbininkų ..sąjm- jos gubernatorius M. A: 
džio banga, ir Ispanijos ir Ferguson dovanojįo bausmį 
Anglijos valdovai buvo pri- p. A. Westui, kuris buvo 
versti sugrąžint tiesioginę ‘ 
bedarbiams pašalpą.

Į tai Hopkins užsimerk
damas atsako, kad Ameri
koj geriau būsią sutvarkyti 
valdiški darbai ir išeisią ki
taip, negu Anglijoj ir Ispa
nijoj. Prie to jie priduria, 
kad valdiškais darbais šioj 
šalyj būsią išjudinta ir at
gaivinta privatinė kapitali
stu pramonė. Kokiu gi bū
du?

Pigių Namų Blofas
Svarbusis Hopkinso plano 

punktas yra statyti pigius 
namus dirbantiems ir be
darbiams priemiesčiuose bei 
toliau nuo miestų. Tiems 
namams reikės daug me
džiagų; : tad šitaip bus *pa- 
gėrintas; biznis statybos ma- 
terij.olų kapitalistams. Ki-
S K Mas Meksikoj Mentes'
darbuose bus mokama ver- MEXICO CITY. — Vaks^. i 
gjškai žemos algos bedar- įvesdintas naujas Meksikos’
biams. O sulig tų algų bus 
numušta darbo mokesnis ir 
šimtams tūkstančių unijistų 
statybos darbininkų.

Namukai būsią pardavi
nėjami darbininkams ' po 
$2,500, arba jiems par sam
domi pigesnėmis kainomis. 
Bet ligšioliniai patyrimai su 
tokiais valdžios statomais 
namukais parodė, kad dar
bininkai nepajėgia už juos 
užsimokėt.

Kitas Roosevelto valdi
ninkų plano punktas, tai va
ryti bedarbius į mažas far-

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimčsite 
Pasauli! ja

it'

_______ 1 % J 
mukęs, kurias jiems steigs 
valdžia, bet ne veltui. Jie ‘ 
turės iš savo mizernų įplau
kų atiduoti išmokesčiais 
daugiau negu valdžia išleis 
tokiems “ūkiams.”

Visu tuo planu valdžia 
siekia šitokių tikslų: pasi- 
liuosuot nuo išlaidų bedar
biam šelpti; išsklaidyt juos . 
iš miestų, idant negalėtų 
masiniai kovot už tinkamą 
bedarbių apdraudą ir iki že
miausio lygmens nukapot 
algas dar dirbantiems dar
bininkams.

Sprogdina Bombas prieš 
Japonus Farmerius ’
PHOENIX, Ariz. — Faši

stiniai Amerikos patriotai, 
mesdami bombą, apardė ja
pono Jim Takesuye farmoš1 
namą. Kitam japonui me-f

Paleido Žmogžudį
AUSTIN, Tėx. — V aisti- 

dviem metam įkalintas už 
vieno vyro nužudymą. Tas 
vyras lindęs prie Westo du
kterų, norėdamas jas lytiš
kai ištvirkinti.

Gaudo Gengsterio Pačią j
CHICAGO,. Ill. — Visoj | 

plačioj apielinkėj valdžios 
agentai ir policija daro me
džioklę, bejieškocĮami Hele
nos Nelson arba Gillisieriės. 
Ji yra našlė piktadario Ba- 
by Face Nelsono. 3 Jinai ; 
sėdėjo viename su Nelsonū.; -J 
automobilyje laike kovos, 
kurioje buvo nušauta įu 
valdžios agentai ir pats Nel
son. Bandoma sugauti' it' 
kitas gengsteris, kuris tuo 
kartu buvo Nelsonų mašiĮib-J 
je.

prezidentas generolas Laza-? * 
ro Cardenas, šešiems mer;? 
tams, švietimo ministeriu 
jis veikiausia paskirs a<įvo-. j 
katą Canabala, grieščiausią . 
katalikų kunigijos ir religi
nių mokyklų priešą.

4-ta Viesulą Filipinuose - ■
MANILA. —; Bėgyje pas

kutinių šešių savaičių jau 
ketvirta smarki viesulą nra- 
ūžė per Filipinų salas.. Lai
ke šių viesulų žuvo bent 306 
žmonių ir buvo suardyta ke
li šimtai namų. - ; <■
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Baisi Tragedija ir Skaudi Pamoka
Nesenai miške prie Carlisle, Pa., ras

ta lavonai trijų mergaičių.. Jos buvo nu
žudytos, pasmaugtos.' Spėliota, jieškota, 
kas jos per vienos, kur jų tėvai. Paga- 
liaus surasta ir atidengta sekama trage
dija: Šitos trys mergaitės yra dukterys 
tėvo, kurio lavonas rasta nelaba? senai 
šalę Altoon, Pa., kartu su lavonu jo bro
lio dukters, 19 metų amžiaus. Jiedu tas 
mergaites globojo. Pasirodo, jie pirma 
nužudė, pasmaugė mergaites, o paskui 
patys nusipirko revolverį ir nusišovė !

Bet kodėl jie žudė tas mergaites ir pas
kui, patys nusižudė? Liudijama žmonių, 
kuriems teko su jais kalbėtis prieš tą 
baisią tragediją, kad jię buvo bedarbiai ir 
beviltėj desperacijoje. Tūlos valgyklos 
savininkė pasakoja, kad tėvas su mer
gaitėmis buvęs pas ją užėjęs ir bėdavo- 
jęs, kad senai neturi darbo ir nebežino, 
iką daryti. Sakęs jis, kad jis dirbtų bile 
kur ir bile kokį darbą, kad tik išgelbė
jus save ir savo vaikus nuo bado!

Štai priežastis tos tragedijos! Bedar
bė, badas, beviltingumas, desperacija, 
mirtis! Buržuazinė spauda krokodiliaųs 
ašaras lieja del nužudytų mergaičių, bet 
užmiršta priežastis tos nelaimės. Už
miršta todėl, kad ta spauda tarnauja ka
pitalizmui, o tikroji priežastis yra kapi
talizmas. ,' • • *. 4 .

' Tšt šeimyna išsibrauki iš. gyvųjų tar
po,. užbaigė visus savo vargus. Jie savo
tiškai išrišo gyvenimo problemą. Prie 
to juos privedė Roosėvelto “Naujoji Da
lyba”, Amerikos kapitalizmas. Panašioj 
desperatiškoj padėtyje randasi šimtai 
tūkstančių bedarbių šeimynų. Tėvai žiū
ri l savo alkanus vaikus, sielvarte pa
skendę, bevilčiai.

•Bet šios nusižudžiusios šeimynos ke
lias yra klaidingas. Ne tuo keliu priva
lo eiti bedarbiai. Ne žudytis reikia, bet 
kovoti už duoną, už gyvenimą. Tamsy
bė, nežinojimas priveda prie tokios des
peratiškos išeities. Amerikoje maisto 
yra, drapanų yra, pastogių yra. Ko čia 
reikia, tai tvirtos bedarbių organizacijos 
ir pasiryžusios kovos prieš valdžią, prieš 
bošus, prieš išnaudotojus. Nė vienas tė
vas, nė viena motina, nė vienas kūdikis 
neturėtų būti alkanas. Šios šeimynos 
baisi tragedija turėtų būti skaudi pamo
ka visai darbininkųų klasei. Gyvieji be
darbei turėt iki viepam stoti į bedarbių 
tarybas ir priversti valdžią maitinti vi-

j sus alkanus, įvesti bedarbės ir socialės 
■’S apdraudos sistemą. Šios šeimynos tra

gedija turėtų paragint mus visus uoliau 
darbuotis delei 1 šaukiamo1 Washingtone 
višOs Amerikos kongreso >kovai už be-

Bažnyčia ir Moralybė
t y I , i , ( F

Nužudymas katalikų bažnyčios kuni- 
t ?° Leonardo su jaunavede Steinmetzie- 
/ ne- New Yorko katalikiškam hotelyj 

. 'B * Knights of Columbus turėtų atkreipti 
atvfla vidll fih-inAin 'TUzxatydą visų tikinčių žmonių. Tie žmonės 

karštai tiki, kad bažnyčia ir kunigija yra 
šaltinis moralybės ir dorovės. Bet ar 
tai pripuolamas dalykas, kad šitas kuni
gas paviliojo jauną moteriškę, apgirdė 
jos vyrą, nusitempė ją į savo kambarį ir 
gvoltavojo? Ar galima tik tą kunigą 
amžinai pasmerkti? Tiesa^ jo vyskupas 
pareiškė, kad kunigas Leonardas 1919 

g metais sirgęs influenza ir nuo to laiko 
į. buvęs pusididtis, nepilnaprotis. Bet jei- 
fcj I ■ ......

igu. taą |ti^ ,tar ,dąr ^blo^es^je. šyįę^oj 
atkišto  ja visą Bažnyčios šistelha, kadper ’ 
15 Kietų beprbtį laike kunigu, pavedė jam • 
rhpintis dūšių išganymu ir dorove šim- 
tų parapijonų.

Mes kitaip į tą klaušimą žiūrime. Kąl- 
. ta visa sistepia, kaltas visas bažnyčios 
pamatas. Visa ta sistema subudavota 
ant burtų ir prietarų, atmetimo mokslo 
ir progreso. Kunigų “dorovė” yra tiktai 
maska paslėpimui jų baisaus moralio su
puvimo. Sveiki, nupenėti vyrai, jauni 
žmonės, atskirti nuo normalio lytinio gy
venimo, verčiami pasitenkinti pasivogi- 
mu “užginto vaisiaus”. Ir jie jį “vagia”, 
kaip ir kur papuola. Bažnyčios biznis 
reikalauja, kad kunigai būtų “šventi” 
atsižadėtų lytinio gyvenimo, nuduotų 
svieto akyse “nekaltais avinėliais”, bet 
jie yra žmonės, jie trokšta to, kas reika
linga kiekvienam sveikam vyrui. O pro
gų kunigai turi prilindimui prie mote
rų, ypatingai per išpažintį jie prisivilio
ja jas ir naudojasi jomis, pasislėpus nuo 
jų vyrų. Tie, kurie yra skaitę brošiū
rą “Moteris ir Išpažintis”, puikiai žino, 
kiek daug šeimynų kunigai yra sugriovę, 
kiek daug moterų yra nuvarę į moralinio 
supuvimo bedugnę. Jeigu tas visas supu
vimas iškiltų aikštėn, tai sudrebėtų visas 
'pasaulis, kiekvienas katalikas bėgtų nuo 
kunigų,, kaip nuo kokios baisios paviet-. 
rėš. Apskaitoma yra, kad kunigai yra 
didžiausi išnešiotojai lytiškų ligų. Mat, 
negalėdami normalio gyvenimo vesti, 
lanko prostitucijos urvus, draugauja su 
visokiomis panomis.

Kiekvienas sąžiniškas gydytojas bei 
šiaip sveikatos draugas pasakys, kad eL 
nant bažnyčion “šventu vandeniu” piršto 
vilgymas, . ėjimas išpažinties, ėmimas 
burna komunijos iš kunigų rankų, bū- 
'čiavimas kuriigui rankos yra didžiausias 
prasižengimas prieš sveikatą, prieš viso
kią hygieną. Todėl patartina katalikams 
darbininkams, savo gerovei, saugotis ku
nigų ir visų virš suminėtų apsiėjimų. >

Ateis laikai, kuomet kunigai nębegalės 
vesti tokį palaidą, nenaturąlišką gyve
nimą. Jie turės virsti naudingais žmo
nėmis,- darbininkais. Žinoma, jiems tas 
atrodo labai baisu. Mat, jie, abelnai' 
imant, patenkinti tuo stonu, kurį jie šian
dien nešioja. Jie, kaip tie paukščiai, “nei 
sėja, nei pjauna, o živnastį gauna.” Jie 
palaiko šią sistemą, už ją griežtai kovo
ja, nes tik šita sistema gali suteikti jiems 
išdykusį gyvenimą. Darbą jie skaito bai
siu pažeminimu ir prakeiksmu. Nese
nai Chicagos “Draugas” atvirai pasakė, 
'kad didžiausia būtų gėda kunigui dirbti 
kartu su darbininku ir užsidirbti sau 
duoną. Kas nors kitas turi jam uždirbti 
pragyvenimą!

Matote, kaip visa bažnyčia sujudo, kaip 
Smetonos valdžia ir visi klerikalai susi
rūpino, kuomet Sovietų Sąjungoje devy
ni lietuviai kunigai buvo apvilkti darbi
ninko drapanomis ir priversti sau duoną 
užsidirbti miške malkas kęrtant. Už to
kį paragavimą “prakaite kaktos savo” 
duonos vyskupas Matulionis, Pilsudskio 
šnipas, tapo pakrikštytas “kankiniu” ir 
gal bus, stengiamasi jį padaryti “šventuo- - 
iu” ; .u : J p’; 7 ■ ’■ 1

O tas tik parodo, su kuo mčs turime 
reikalą.'1. Kunigai įsikandę laikysis šio 
žemiško rojaus, galvas guldys už kapita
lizmą, ves. toliau moralio ištižimo gyve
nimą, kol neateis darbininkų viešpatavi
mo gadyne ir nepanaikins tols sistemos, 
kurįoje toki dalykai skaitomi dorais ir 
šventais. Prieš mus stovi didelis dar
bas: pasiekti katalikus darbininkus ir 
nuoširdžiai išaiškinti jiems kunigijos ro
lę ir jos prisirišimą prie šioš išnaudoji- 
'mo, priespaudos ir pavergimo sistemos.

Lietuviams darbininkams patartina 
skaityti , ir studijuoti Dr. Matulaičio 
knygą “Religija”. Ją išleido Literatūros 
Draugija dviem tomais. Joje rasite daug 
medžiagos apie bažnyčios pamatus ir ’ 
darbus, apie kunigijos misiją kapitalisti
nėje sistėinoje. JUaisvamaniams darbi
ninkams reikia apsiginkluoti tvirtais 
faktais religijos klausimais, idant nuo
sakiai, moksliškai apšvietus tuo žinoji
mu. tuos: brdlius, kurie tebevelka kuni
gijos jungą.'

' U ’ • ■ 1

Kode! Amerikos Lietuviu Visuotinas 
Suvažiavimas Galės Tarti Žodį už Lie- 

" '■’*1 Civiles Teises?i < 1 r « 
' i Ui ’ kP P I ' ' Biiįootoyno 1 

(lapkr. 27 d.) jau susirūpi
no proponuojaihu Amerikos 
Lietuvių Visuotinu Suva
žiavimu. Jinai su tikra fa
šistine drąsa reikalauja, 
kad toksai suvažiavimas ne
kištų savo pirštų prie da
bartinės teroristinės pade- nių atsišaukimą į Amerikos 

lietuvius. Taip pat yra fak
tas, kad Lietuvoje atimtos 
darbininkų ir valstiečių ma
sėms visokios civilės teisės. 
Jie neturi nei žodžio, nei 
susirinkimų, nei organizaci
jos, nei spaudos ‘laisvės. 
To nedrįs užginčyti net toki 
drąsūs didvyriai, (kaip Buk- 
šnaitis ir Tysliava.

Todėl Amerikos Lietu
vių Visuotinas Suvažiavi
mas galės ir turės pilną tei
sę garsiai pareikalauti tų 
paprasčiausių civilių teisių

‘Vienybė” i nę padėtį? Faktas yra, kad 
' Lietuvoje kovingais darbi
ninkais ir valstiečiais už
kimšti visi kalėjimai. “Vie
nybės” redaktoriai, be abe
jonės, skaitė “Laisvėje” 
Kauno ir Raseinių kalėjimų 
revoliucinių politinių kali-

syarbiu. įvykiu tilūsų gyve-, 
nirne. Prib jo reikia U’olidu-i 
sihi įruoŠtip. Kiekvięna lie
tuvių organizacija, < kuri į 
priešinga karui ir fašizmui, 
kuri trokšta Lietuvos; darbo 
masėms liuosybės, turėtų 
Suvažiavimą užgirti it l j ame 
dalyvauti, pasiunčianb savo, 
atstovus.

•"qua

ties Lietuvoje. “Vienybė” 
šaukia: ’•

Lietuviški komunistai, agi
tuodami Už kokį ten visuotinį 
lietuvių suvažiavimą kovai 
prieš karą ir fašizmą, kartu 
agituoja, kad tame suvažiavi
me būtų svarstoma ir Lietu- 

. vos darbo 1 masių reikalai ir 
kad tas suvažiavimas pareikš
tų Amerikos lietuvių reikalavi
mus Lietuvos fašistinei val
džiai. Jeigu komunistai toki 
dideli darbo masių užtarėjai, 
tai kodėl jie pirmiausiai nepa- 
reikalauja Sovietų komunisti- Lietuvos darbo masėms. Ji- 
nes valdžios, kad apgintų dar
bo mases nuo bado Sov. Ru
sijoj? Lietuvoj darbo masės 
badu dar nemiršta, kaip S. 
Rusijoj.
Visų pirma, priminsime 

nelaimingiems “Vienybės” 
redaktoriams, kad jie ne
gražiai apmeluoja Sovietų 
Sąjungą. Darbininkų tėvy
nėje darbo masės nebadau
ja. Priešingai, jos džiau
giasi ir didžiuojasi savo at- 
siekimais socialistinėje kū
ryboje. Sovietų Sąjungoje, 
kur komunistai stovi liau
dies priešakyje, viešpatauja 
pilniausia laisvė darbinin
kams ir valstiečiams. Ten 
laisvės neturi tik tie, kurie 
nori parazitiškai gyventi. 
Tą puikiai ’žino ir “Vieny
bės” redaktoriai.

Grįžkime prie 
Kodėl “Vienybė”

sai galės pakelti savo galin
gą balsą prieš žudymą Lie
tuvos kalėjimuose šimtų ge
riausių kovotojų.

Trečias svarbus dalykas. 
Lietuvoje gyvuojanti Drau
gija Užsienio Lietuviams 
Šelpti šauksianti 1935 me
tais viso pasaulio lietuvių 
išeivių suvažiavimą Kaune. 
Amerikos Lietuvių Visuoti
nam Suvažiavime bus pui
kiausia proga apsvarstyti, 
kaip Amerikos lietuviai žiū
ri į tą pasaulinį lietuvių 
suvažiavimą. Jeigu nutar
tų dalyvauti, tai galėtų iš
rinkti savo atstovybę ir 
priimti savo pasiūlymus 
tam suvažiavimui.

Visi šie. klausimai, kova 
prieš karą ir fašizmą, tari
mas balso Amerikos lietu
vių vardu Lietuvos viduji
niais reikalais, padaro Vi-

Kaip jau daug kartų bu
vo nurodyta, buržuazinė-fa- 
šistinė spauda piestu stos 
prieš suvažiavimą. Tai Visai 
natūralūs dalykas. “Vieny
bė” jau parodė savo dantis. 
Ją paSekš kiti liaudies prie
šų laikraščiai. Bet už tai 
visi karo ir fašizmo prie
šai, visi Lietuvos i darbo; 
liaudies draugai ir priete- 
liai turėtų padidinta ener
gija darbuotis Visuotino 
Suvažiavimo pasisekimui. t

Suvažiavimo šaukimas 
dar neišleistas. Suvažiavi
mo Rengimo Komitetas nori 
praplėsti savo darbą. Jį da
bar sudaro Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas, Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija, Aug- 
ščiausia Prieglauda ir Ant
ro Prieškarinio Kongreso

Velnio Apsėstas
Sykį kunigas' susitiko sa- 

ivo senai, matytą pąrapijoną 
i ir prie progos pradėjo jį 
! barti už nelankymą bažny
čios, už atšalimą nuo dievo, 
ir tam panašiai.

Parapi jonas kibusią: — 
Argi nesako švėritas raštas, 
kad dievas visur yra?

Kunigas:—Taip, tą šven
tas raštas sako, ir dievas 
visur ’yra.

Parapijdiiaš:—Jeigu die
vas visur yra, tai jis turi 

i būti ir po mano lova ir to- 
■ del aš nęmatau jokio reikalo 
bėgioti į. tavo bažnyčią ir 
mokėti tau už dyką penki
nes, dešimkes, kuomet aš tą 

i patį dievą turiu namie.
Kunigas:—Matau, kad tu 

!esi velnio apsėstas! — Ir 
greitai nuėjo keikdamas.

lietuvių delegacijos išrink-- 
tas komitetas. Norima, kad 
prie kongreso šaukimo pri
sidėtų daugiau masinių or
ganizacijų. Būtų labai ge
rai, kad atsirastų keletas 
desėtkų vietinių masinių 
draugijų, kurios ne tik už-
girtų suvažiavimą, bet įeitų 
į Suvažiavimo Rengimo Ko
mitetą ir figūruotų ’ suva
žiavimo sušaukime. Visuo
tino Suvažiavimo šalininkų 
darbas tą klausimą pakelti,
vietinėse masinėse organi
zacijose ir kviesti jas prisi
dėti prie suvažiavimo su
šaukimo. 1 1

Lietuvos, 
taip išsi

gandus Amerikos lietuvių 
balso apie Lietuvos viduji- suotiną Suvažiavimą labai

“Laisves” Vajus Gavimui Naujy Skaitytojy 
Prailgintas

I

Dar bus 16 Dienų. Baigsis su 16 Diena Gruodžio-Dec. 
Vajaus Prailgiiiinio Reikalavo Draugai 

Dalyvaujanti Vajuje
K

Vajininkų prašymą, pratęsti vajaus laiką, “Laisves” 
Administracija išpildė. Dabbar “Laisves” Administracija 
prašo visų lenktyniuoto jų darbuotis taip, kad gavus tūk
stantį naujų skaitytojų savo dienraščiui.

Taipgi, pakartotinai prašome visų dienraščio skaityto
jų gauti nors po vieną naują skaitytoją iki 16 d. gruodžio.

Šiandien lenktynėse draugai stovi sekamai:
LAISVĖS VAJININKAI

punktais
S. Reikauskas, Shenan. 961 
A. J. Smith, Phila. Pa. 929 
P. Bokas, Waterbury 590 
A. L. D. L. D. 11 it 155 kp.

Worcester, Mass 479
S. Penkauskas, Lawrence 477 

: M. Dobinis, Newark, N.J. 471 
t Gėo. Šhimaitis, Montello 432
J. Weiss, Brooklyn N. Y. 402 
G. Krance1,' I.1 Katiliš, Bridge

water,' Mass ' . 396
S. Puidokas. Rumford Me. 354 
P. Žirgulis, Rochester, N.Y.344 
A. Daukant, Toronto, Gan. 283
O. Girnienė, Binghamton 266 
D: Galėckas, Phila. Pa. 262
C. K. Urbon, Hudson Mass.240 
J. Vasilauskas, Detroit ‘206 
A.L.D.L.D. 4 Apsk. Pittsburgh,

’ Pa. 204
A.L.D.L.D. 84 kp. (Bimba, 
Mahačiunas), ;Paterson 191
P. Bųknys, Brooklyn, N.Y. 158 
A.L.D.L.D; 13 kp. Easton 15D
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 128
A.L.D.L.D. M Pim. Raj . Kom. 
Montreal Can. . >• 111
A. Žemaitis, Shenan. Pa. 107 
A.^ Klimas, Hartford Conn. 103 
A. Lideikienė, Great Neck 99 
R. Mižafa, Brooklyn, N. Y. 86

A. Valinchus, Pittston, Pa. 83 
A. Kučiauskaite, Baltimore 82 
J. Barkus. Brooklyn, N. Y. 82 
V. Globich, Wilkes Barre ,80 
A. Kazokytė, Brooklyn, 75 
F. Pakali, Brooklyn, N. Y. 66 
E. Skleris, Cleveland, Ohio 66 
A.L.D.L.D. 149 kp. Phila. 64 
J. Valatka, Haverhill Mass. 64 
Dr. J.' Kaškiaučius, Newark 62 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside 54 
J. Navalinškiehė, Forest City 5'3
A. Barčius, So. Boston 52
J. Grybas, J. Trečiokas,

Norwood, Mass. 48
B. Plungis, Cleveland, Ohio 47
J. Mockaitis, Bridgeport 44 
J. Julius, Moline 111. 44
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. 44 
J. Baltušis, Chicago, Ill. 44 
J. Muskauskas, 42
D. Slavinskiene, Rockford,11142 
J. Bastis, Grand Rapids 42
E. Zitkienė, Hartford Conn.42
Chas. Kwarren, B’klyn. 34
J. Balsys, Baltimore Md. 33 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 33 
A.L.D.L.D. 133 kp. Harrison28 
J. Adams, Grand Rapids 24

Čia paskelbtieji yra tie, ku
rie ^avo' daugiau kaip po vie
ną skaitytoją. Tų, kurie gavo 
po 1-ną ar 2, kas dien neskel
biame.

Jeruzale. — Pačioj, vadi
namoj “žydų žeme j” Pales
tinoj Hitleris per savo liu
teronus kunigus varo vokiš
kose mokyklose propagandą 
prieš žydus.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Tinkamas Pagarsinimas
Ant vienos valgyklos lan

go buvo sekantis užrašas:—
“Sykį pavalgyk pas mu

mis ir tu daugiaus niekur 
kitur nevalgysi.”

Parinko A. M. Bedievis.
y • ----------------------------- ■

Gal žemės Drebėjimas?
Paryčiu parstreipiniavęs 

prie savo namo durų, nak
tibalda vyras krapštinėjo 
raktu* duris . negalėdamas;
pataikyti į rakto skylutę.;- 
Pasitaikė tuo laiku ateiti, 
pieniui. > • Šis, matydamas 
vyro “trubelį” pasisiūlė jam. 
pagelbėti rakto skylutę su-- 
rasit ; < į i f • ii
* ‘ “Tbš'š riiėk-kb, t-t-tamsL. 
ta,” atsakė rakinto j as/ “jūs 
tik palaikykit namą, kad jis 
taip nešokinėtų, o aš jau pa
taikysiu.'”

Surinko Juodvarnis.

DARBININKU 
SVEIKATA

Nervai ir Slogos Kankina vaisiuose: bananėse, morkvo-
se, saldžiosiose bulvėse, gelto
nuose kukurūzuose’ apelsinuo
se ir po truputį žaliose la
puotose daržovėse. Vadinas,' 
vartokite tokio maisto pusėti
nai, greta ir šiaip kitokių na
tūralinių valgių. Būtinai im
kite žuvų aliejaus, “cod liver 
oil,” bent po šaukštą ar du 
po valgio, per ištisus mėne
sius. Vasaros metu, kai kau- 

- k- p.abūti..nuoga ar-*. 
1914 metais, būdama \15Xos^a pl^nU(J'Kį fint' saiite'sį'gAlįte 
metų, ir nuo to. laiko .vis^taip aliejaus ir. neimti. ;.. .<

- ~~ *’‘ . 3uprąptamąs dalyįąs,( j^aip
i ir ; visiems,, taip ir , Jurps, rei- 

•Aš turiu ger^ apetitą, . ^ja iojo tinktūros. Ipikite po 
• Esu 5 ' ia§a kas dvi ar-Vys,dienos,, su 

vandeniu,, per visą savo .gyve
nimą. ( ,

Sakote, Jūs esate nervuota.

Aš esu “Laisvės 
ir labai myliu skaityt 
straipsnius apie sveikatą.

Aš esu nervuota moteris ir 
labai dažnai pagaunu šaltį. 
Aš negaliu nieko šalto gerti, 
net ir vasaros metu. Aš greit 
pradedu kosėti, ir, kada tik aš 
turiu slogą, tai man atsiranda 
spuogelis viduje nosies.

skaitytoja 
jūsų

atvažiavau iš Lietuvos lia(e progos 
metais, būdama ‘,T5-I<os^įa pi5šmid'gį

nesijaučiu gerai. Man išėmė 
ir to.nzilius, bet nieko nepa
dėjo. ‘ 
galiu gerai miegoti.
pėdų ir 6 colių ūgio, sveriu 
145 svarus. Esu vedusį ir tu
riu vaiką 3 metų.

< Atsakymas

Kad Jūs taip dažnai‘gau
nate slogas, »tai- reiškia,f kad 
Jūsų kvėpavimo organų plė
vės nėra pakankamai gaivios, 
kad atsilaikius prieš ( bakteri
jų antpuolius. Tokio gaivu
mo plėvėms-priduoda papras
tas, nepagadintas gamtinis 
maistas, ypač jo vitaminas A. 
Tokio vitamino ypač daug yra 
žuvų aliejuj, taip gi yra jo 
kepenyse, inkstuose, i svieste, 
kiaušinio tryniuose, geltonos 
spalvos vaisiuose bei šaknia-

! Neretai tatai paeina nito per
si] pno kraujo, nuo mažakrąu- 
jingumo. , Greta , atatinkamo 
maisto, čia Jums galės naudos 

i daryti geležies tonikas. Gau
kite “Iron ammonium citrate 

Ib.” ir “Copper sulphate 1 
gi.” Jštar pinkite puskvortęj
virinto vandens ir, gerkite po 
•šaukštelj Po valgio, į stiklą pie
no, per kelis mėnesius.
H .nosis į vidų tepliokite tuo 

patim žuvų aliejum,- keletą 
kartų kas -diena, ypač kai tu
rite slogą ir kai ten atsiranda, 
spuogelis. i ; t ' .
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Trečias Puslapis
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1934

atre, 14th St. ir 6th Avė 
New York City. Įžanga 30c. 
45c., 60c., 75c., $1 ir $1.50.

3-
mon nv’.jn’’ iha* 

las, “Sailors r. f C.-taiTO. ” 
bus rodomas gruodžio 8 d.

*šeštadien Gruodžio 1,
1 '

Pagerinkime Kultūrinį Ir 
Meno Veikimą

Į ALDLD ir LDS Kuopas ir Narius
Gerbiamieji Draugai ir Draugės:—

Be abejonės, kad jūsų kuopa veikia kultūrinį 
darbą. Jūs, draugai ir draugės, rengiate kon
certus, teatrinius vakarus ir paskaitas. Arba 
jei dar jūsų kuopa nieko tokio nesuruošė, tai 
ji turės ateityje ruošti, daryti parengimus, jei 
norės veikti, kaipo darbininkų kultūrinė or
ganizacija.

O jei veikiate, jei ruošiate vaidinimus ir 
koncertus, tai jūs, draugai, kreipiatės į Meno 

^Sąjungą, kad gauti tinkamų veikalų ir dainų, 
/kitos organizacijos Amerikos darbininkų ju
dėjime nėra, kuri leistų scenai veikalus. O 

^kuomet negaunate tinkamų veikalų, tai kartais 
ir parengimas sunku suruošti. Kitaip sakantį 
veikalų ir dainų leidimas yra viso darbininkų 
judėjimo reikalas. (Jei yra tinkamų veikalų, 
tai ir parengimai geri, sėkmingi.

Tad pereitas Meno Sąjungos suvažiavimas 
padarė tarimą: Daugiau naujų ir gerų, darbi
ninkiškų veikalų. Bet kad tai padaryti, tai 
reikia kviesti į talką visos mūsų organizacijos. 
O geriausia kitos organizacijos tai gali pagel
bėti, tai išpildydamos Meno Sąjungos sekantį 
tarimą: Prisidėkite prie Meno Sąjungos.

Kiekviena organizacija gali prisidėti prie 
Meno Sąjungos, užsimokėdama po $5.00 į me
tus dnuoklių. Prisidėjusios kuopos tampa na
riais Meno Sąjungos, paremia finansiniai Me
no Sąjungą. Tuomet Meno Sąjunga galės iš
leisti tinkamesnių ir geresnių veikalų mūsų 
darbininkiškai scenai. Tai reiškia geriau ga
lės patenkinti visų kuopų ir jūsų kuopos kul
tūrinius reikalus.

Atsiminkime, draugai, kad meno darbas yra 
visų mūsų organizacijų darbas. Su rengimu 
tinkamų veikalų galima sutraukti daugiau pu- į 
blikos į parengimus ir sykiu paskleisti propa- i 
gandos. Tai reiškia, kad kuopos prisidėjimas 
prie Meno Sąjungos yra labai naudingas pačiai 
kuopai. Kuopos tampa pačios leidėjos veika
lų, kuriuos jos vaidina. Be to, kiekviena kuo- 
5>a bei kita organizacija, kurios prisidėjo prie 
\Meno Sąjungos, gauna veltui po vieną kopiją 
kiekvieno Meno Sąjungos leidinio.

Laukiame jūsų kuopos prisidėjimo prie Me
no Sąjungos ir viso mūsų darbo. Galite išpil
dyti žemiau sekamą blanką ir siųsti Meno Są
jungos Centran.

V. BOVINAS, Meno Sąj-gos Sekr.

pinigai sunaudojami bus veikalų leidimui. O 
gerų'veikalų mes mažai turime, jei ir turime, 
tai negalime išleisti delei finansinės stokos.

Todėl Meno Sąjunga ir kreipiasi į visas mū
sų organizacijas dėtis prie Meno Sąjungos. 
Tai reiškia dėtis prie pakėlimo abelno mūsų 
kultūrinio veikimo—leidimo ir skleidimo dar
bininkiškos dailės (meno).

dar spjaudo jis kraujais, 
smegenys iščiulpti, 
nuo skausmo patino: 
žmoną ir vaikučius”,

Kapitalizmo Auka
Jis duonos j ieškot atvažiavo, 
Išstumtas skurdo ir vargų— 
Del bosų pelno prakaitavo, 
Dabar neteko jau jėgų.

Veidas nuo skausmų išraižytas, •
Pūslėti rankų jo delnai.
Krūtinėj plaučių nebeliko
Ir vis

Iš kaulų 
Ir kojos 
“Palikti
Tas klausimas dar kankino.

Kartą darbe jisai sukrito,
Iš burnos pylėsi kraujai.
Bet bosas piktai dar suriko:
“Te ima jį visi velniai!

“Neškit, greitai, tokių nereikia— 
Jis daugiau pelno jau neduos.” 
Jie šimtais meta, nes jiem kenkia, 
Jei nėra pelno ir naudos.

Vaikai sušalę—tėvo laukia,
Kad jis taip ilgai neparėjo.
O jis jau išmestas ten lauke—
Kraujais paplukęs gulėjo.

Skausmuos raižęs, likimą keikė, 
Lūpos iš pykčio drebėjo, 
Dabar, jei jėgos jam tik leistų, 
Kovon prieš turčius eit, žadėjo.

Tiktai dabar jisai suprato,
Ką draugai pirma kalbėjo
Ir tikslą idėjos surado,
Kurią pažinti nenorėjo.

Sukaupęs jėgas dar suriko: 
“Kovon, draugai, kol nevėlu!
Verskit tvarką, nes ji pakriko, 
O vėliaus kovot bus vėlu.” 
12-XI-34 P. Dulbis. ■

Septynioliktos Sukaktuves
Jau septynioliktas mes žyinim 
Didžiąsias sukaktuves

• Ir tuos kovos didvyrius minim, 
Kurie už Spalį žuvo.

ir tas dienas 
karo,

. Kovoj už tvarką naują 
Sukilę kaujasi narsiai—- 
Fašizmo rūmą griauja.

Meno Sąjungai, ‘46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

.................................... mėnesio ............d

Mes atmenam
Dienas piliečių
Kaip baltos gvardijos gaujas 
Mes iš šalies išvarėm,.

Mes atmenam takus dygius 
Ir skurdą, kurį kentėm... 
Kaip baigėm karinius žygius 
Ir pergalę kaip šventėm.

Daug buvo džiaugsmo valan.dų 
Laimėjus proletarams, 
Bet neužmiršom tų žaizdų, 
Ką priešai mums padarė?

Ir neužmiršim jų ilgai,— 
Užmiršt dar nelaikąs, 
Kol į mus karo vanagai 
Ginklus atsukę laiko.

Mes šiandie švenčiame linksmi 
Ir traukiam džiaugsmo dainas...
O už ,mūs sienų kruvini 
Mūšiai prieš skriaudą eina.

Asturijos kalnakasiai

Iš Vakarinės “Žvaigž
dės” Kliubo Parengtino

CICERO, III.—šeštadienio va
kare, lapkričio 24 d., Liuosybės 
svetainėje, Ciceroj, III., atsibu
vo “Vakarinės žvaigždės” Kliu
bo metinis parengimas.

žmonių atsilankė vidutiniai. 
Proletarinio Meno Sąjunga 
lošė komediją “Moterims 
išsimeluosi.” Lošimas išėjo
blogai, dėlto atsilankiusieji bu
vo patenkinti lošimu.

Reikia kiek, prisiminti apie 
Proletarų Meno Sąjungos lošė
jus, Iš jų tik vienas, antras 
senesni meno veteranai, o di
džiuma jauni menininkai, jau
nuoliai, bet gana gerai vaidino. 
Tik reikia dėt daugiau pastan
gų, kad įtraukus daugiau jau-

su-
Ne-
ne-

Mes neužmiršim tų draugų, 
Ką dar viešai nešvenčia, 
Kurie fašistinių kraštų 
Kalėjimuose kenčia.

Mes siunčiam sveikinimus jiems,— 
Sustiprinam juos dvasioj, 
Kad kovoje reik būt tvirtiems, 
žvelgt ateitin reik drąsiai.

Mes žinom, kad visuos kraštuos 
Švęs šitą šventę minios,— 
Nauja kovos aistra kvėpuos 
Prislėgtosios krūtinės.

Raudonos vėliavos plasnos
Šalyse kapitalo,—
Ir darbo kumščios, pagrūmos, 
Kad jau arti jo galas.

Mes sveikinam draugus kovos, 
Jiems tiesiam savo ranką, 
Ir jie supranta, pagalios, 
Kad jau vergaut pakanka.

Mes
Mes
Nes
Iš skurdo paliuosavo.

F. Sodainis.

minim pergales dienas, 
švenčiam Spalį savo, 
Spalis pavergtas minias

nuolių į Proletarų Meno Sąjun- mo buvo matyt ant jos veido 
Pas jaunus randasi gabu- šypsą. Tai tas ir pagadino jos 

lošimą.
Kiekvierfas lošėjas turi įsigy

venti i savo rolę, nors jis ir ko
mediją lošia, o antraip lošimas 
būna nenatūralūs.

Skurdžiaus Sūnūs.

Neišsime- 
pasižymė- 
silpniaus.

193.. m.
Kuopos Vardas ....
Miestas .....................
Sekretoriaus adresas: 
Kuopa narių turi ..

. prie Meno Sąjungos
mėn. čia siunčiame duokles už 
metus, viso $..................... . .

Kuopos valdyba .....................

Nutarė prisidėti 
. . d....................

l&ra&amės j Kitas Organizacijas
Pereitą savaitę iš Meno Sąjungos raštinės 

išsiuntinėjome į visas mūsų organizacijas— 
) , LDS ir ALDLD—laiškus. Laiško turinį tal

piname kitoje Vietoje, tad apie jo turinį nėra 
reikalo nei kalbėti. Čia galime tik tiek pri
minti, kad laiškas būtų skaitomas susirinki
muose. Jei kuopų valdybos neskaitys minėto 
laiško, tai nariai šį klausimą gali pakelti susi
rinkime ir panaudoti šį tekstą, kuris telpa mū
sų skyriuje.

Kiekvienas mūsų parengimas parodo, kad 
meno veikimas, kultūrinis mūsų darbas yra 

4$ labiau ir labiau svarbus ir reikšmingas visame 
^ darbininkų judėjime. Kur tik vaidinimas, 

kur tik veikalėlis, tai vis daugiau susirenka 
ir domisi parengimu. Todėl Meno Sąjungos 

’/veikimas—leidimas veikalų ir muzikos darosi 
vis labiau svarbus ir pageidaujamas. Pereitas 
Meno Sąjungos suvažiavimas ir nutarė kvies
ti visas mūsų organizacijas prisidėti prie Me-

M no Sąjungos.
į# Bile kuopai prisidėjimas prie Meno Sąjun-
• gos kainuoja $5.00 į metus. Tačiaus tai verta

^del pakėlimo viso mūsų kultūrinio darbo. Tie
:■ J

Proletmeno Sąjungos T rečio 
Apskričio Spartakijada

Darbininkų menas, dailė, tai yra: dainos, 
vaidinimai, šokiai, literatūra, (nors literatūra 
turėtų būt dedama pirmoj vietoj) pradeda 
drūčiau atsistoti kasdieninin duonpelnių gy- 
veniman, negu kada nors pirmiaus. Ir tas ap
sireiškia ne tik pas lietuvius darbininkus, bet 
ir pas kitataučius, kurie yra išsiblaškę po 
visus pasaulio kampus. Vienok, nežiūrint jų 
mažo išeivijos skaičiaus, visokių fašistinių 
persekiojimų, stokos ne tik svetainių, bet ir 
tinkamų veikalų, tačiaus darbininkų dailė nėra 
mirusi—ji gyvena ir jos balsas girdisi labai 
toli. Proletarinis menas eina sykiu su darbi
ninkų gyvenimu—ir jame maišosi kasdien.

Kad pakėlus darbininkų meną, mes, pro
letariniai menininkai, turime Meno Sąjungą, 
pasidalinusią net į keturis apskričius, kurie 
taip pat rūpinasi skleidimu gailės, kaip tai: 
išleidimu dainų, veikalų, op^-ečių. Su ope
retėmis mes stovime silpniausiai, bet manome 
ateityj ir jų pasigaminti, norš operetės para
šymas nėra taip lengvas, kaip kad paprastas 
veikalas, nes operetėje įeina eilės ir muzika. 
Prię to, ji taip pat turi išlaikyti liniją, kuri 
nebūtų priešinga darbininkų klasei. Ne tik 
kad nebūtų priešinga, bet kad joje būtų įdėta 
ir ąpšvietos, kuri pertikrintų žmones, jog dar
bininkai negalės visada būti turčių vergais, 
nelaižys visokias akmenines ir medines mumi
jas, atgyvenusias savo amžių.

Tad va, šiam tikslui New Yor.ko apielinkės 
menininkų Trečias Apskritys rengia sparta- 
kijadą, sekmadienį, 16 dieną gruodžio, Lenkų 
Sokolų Svetainėje, 280 Neiv York Ai>e., New
ark, N. J. Pradžia 3-čią valandą po pietų.

Spartakijados programa bus?-sekama: Aido 
Choro Dramos Grupė vaidins vįėno akto juo
kingą komediją—“Uošvė į Nąm/is, Tylos Ne
bebus”, dainuos Aido Choras, ^Merginų En- 
semblis, Aldona Klimiutė, tai aidiečių progra
mos dalis. Paskui sietyniečiai ir Elizabetho 
Raudonos žvaigždės Merginų Sekstetas. Po 
programai tęsis šokiai. Įžanga 50 centų ypa- 
tai, tik šokiams 25 centai.

Prašome visus paremti šį parengimą, nes 
New Yorko apielinkės menininkai ir ką jie 
dainuos ir vaidins—nėra jums svetimi. Tai 
jūs visų žmonės.

Kviečia Trečias Apskritys.

gą. 
mų ir energijos.

. Lošime, “Ąloterims 
luoši”, vieni* lošėjai 
jo kiek geriaus, kiti
Bet kaip iš darbininkų, tai nėra 
ko daugiau norėt.

Lošime geriausiai pasižymėjo 
A. Garšinskas, Navikaitė, Ja
kubauskas, Žukauskaitė, Stul- 
gaitis, Sokiutė ir kiti. Man 
pirma sykį teko matyt lošiant 
d. Stufeaitienę. Jinai lošė ne
blogai, tik kai kur jinai neįsi
gyveno į savo rolę. Pavyz
džiui, kuomet atrado savo vyre
lį besimeilinant prie teatro ar
tistės jos kambaryj, žinoma, 
jinai, atradus savo vyrelį artis
tės kambaryj, nedarė didelių
ceremonijų, tuoj ėmė jį vanot mena, jau šį sezoną draugai iš- 
su lietsargiu, bet vietoj piktu- vertė iš rusų kalbos du veika-

Truputis Iš Dramos 
Grupės Veikimo

TORONTO, Ont. — Praėjus 
vasaros laikui, užsibaigus pik
nikams, maudynėms, prasėdėjus 
koncertų sezonui, Toronto Dra
mos Grupė sušilus darbuojasi, 
priruošdama veikalus scenai. 
Tik gaila, kad jau nebėra vei
kalų.

Bet draugai ir tame nenusi-

Iliuku—dramas: “Partizanas” ir 
“Streikierys”.

“Partizanas” buvo perstaty
tas 4 dieną lapkričio, “Darbi
ninkų žodžio” koncerte.

Veikaliukas vaizduoja inter
vencijos laikus, kaip Amerikos 
karininkai padėjo baltagvardie- 
čiams gaudyti partizanus Sovie
tų Sąjungoj. • -įj

Veikaliukas “Streikierys” buš ** 
perstatomas 2 dieną gruodžio., / 
Šitas veikaliukas taipgi gero 
turinio. Parodo streikierio šei- 
myną, badaujančią (ir sergantį > 
kūdikį. Ir streikierio motina 
įpuolusi desperacijon, smerkia 
savo sūnų už streikavimą. Bet 
sūnus nusistatęs streikuoti iki } s 
pergalės.

Taip pat veikaliukas vaizduo
ja, kaip bosams parsidavėliai 
ateina į streikierio namus, pasi
naudodami jo nelaimingu liki- . 
mu, kalbina eiti streiklaužiau-,,.^ 
ti. Nors iš karto streikierys,; 
nesiduoda save perkalbėti, bet 
motinos verkimas ir jo kūdikio — 
pavojingas likimas sumaišo jį • ■ ■ 
ir Jis buvo beeinąs į darbą. Bet . 
išgirdęs demonstruojančius dar- .. 
bininkus dainuojant Internacio- , ( 
nalą išmeta lauk bosą ir jo 
pagelbininką parsidavėlį ir ei- 
na sykiu su demonstruojančiais. ■<

Taip pat šį sezoną Dramos 
Grupė jau perstatė “Už Pini- J^ 
gus Vesta Pati”, “Dvi Sese- ,.4 
rys”, taipgi 2 dieną gruodžio 
bus perstatoma “Advokato JPa-U į 
tarimai”.

Keli žodžiai kas link trage
dijos “Dvi Seserys”. Reikia pa- : r 
žymėti, kad šitas veikalas labai 7■ 
atatinka šių dienų gyvenimui. 
Kaip jaunos mergaitės bado/ 
vargo suspaustos papuola į pro- ‘ 
stitutnamius ir savo nekalta1’• 
jaunyste’1 krauna turtus tų namų 
savininkams, kuriuos suneša fa- 
brikantai ir kiti dykaduoniai del 
savo prašmatnumų.

Aktoriai sulošė gerai, kai ku- 
rių rolės buvo gana svarbios? 
Tik visa bėda, kad aktoriai ne- ? ■ 
sistengė išmokti roles, o tas su* j 
daro tam tikrus trūkumus ant § 
scenos. .. Ja

Viena iš Menininkių.
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New Britain, Conn
Šiame Sezone Parengimai 

Sekasi

mais sukelti finansai. /
ALDLD 27 kp. susirinkimas 

bus laikomas gruod. 11 d., 
Darb. Centre, 53 Church St., 
kai 8 vai., vakare. Visi nariai 
privalo dalyvauti.

Binghamton, N. Y

ALDLD 27 kuopos 
sėkmingas parengi- 
lapkr. 24 d., Darbi-

mūs 
at-

Senokai 
buvo toks 
mas, kaip 
ninku svetainėj. Kuopa davė
šokius su užkandžiais, žmonių 
buvo daug ir visi linksmi. 
Priegtam reikia padėkuoti 
draugam hartfordiečiam, nes 
jų diktas būrys atsilankė į mūs 
parengimą. Jie tankiai 
organizacijų parengimus
lanko. O. Dručiutė, kuri irgi 
Hartforde apsigyveno, atvyk- 
dama atvežė pinigų už tikie- 
tus iš kalno per ją parduotus. 
Matomai, ji irgi, mūs nepa
miršta. Jai reiktų padėti dar
buotis ant vietos, ypatingai 
Laisvės chore, nes ji ir pas 

, mus labiau mėgo dirbti cho- 
re.

Šiame parengime dainavo 
Vilijos choras, po vadovyste 
jaunos ir sugabios vedėjos B. 
Ramoškiutės, iš Hartford. 
Choras dainuoja neblogai, tik 
reikalinga jis didinti, daugiau 
gauti naujų narių.

Kiek pirmiau patsai choras 
yra davęs parengimą ir su pa
sekmėm. Per šiuos du parengi
mu sukelta darbininkų organi
zacijom apie virš 40 dol. Tai 
geroka suma’ pinigų, 
kas pažymima vien 
kad mes visi labiau 
Darb. Svetainę, nes 
mums pavyksta su

šis daly- 
delei to, 
remtume 
tik joje 
parengi-

Ya.

Newark, N. J
Į Priešfašistinio Komiteto 

sišaukimą Newarkieciai 
Atsiliepia

Lapkričio 24 dieną, draugai 
Skeistaičiai pasikvietė savo 
draugiųrgų būrelį į namus. 
Prie vakarienės buvo pakvies
ti, kas ką gali, išsireikšti apie 
įvairius 1 reikalus. Vienas iš 
draugų pasakė, kad mes čia 
šiandie' linksminamės, o mūsų 
įdejos’draugai Lietuvoje ken
čia didžiausius kankinimus 
kruvino Smetonos kalėjimuose 
ir paprašė pažymėti šį vaka-r 
rėlį su parama virš minėtiems 
draugams. Spsirinkę dd. su
dėjo $5.25.

Aukojo šie draugai: Walter 
Skęistaitis, J. Mikšis, A. Kve- 
deras po dolerį. G. Žukauskas, 
A. Juodelis, K. Juodeškienė 
po 50 centų. Staniulienė 25c. 
M. Vitkus 4r Jamison po 20c.

Tai jau antra auka iš new- 
arkiečių šiuom trumpu laiku, 
kurie neužmiršta tų draugų ir 
draugių, kurie būdami ir ka
lėjime, kentėdami vargą, ba
dą ir didžiausius fašizmo per
sekiojimus, nenupuola dvasio
je ir sugebi kovot.

G. Albinas*

At-

Vajus

Mūsų spaudos vajus turėtų 
būt pratęstas iki 15 d. gruod
žio. (Jau tas padaryta—Red.) 
Manau, kad mūsų vajininkė 
d. Girnienė nespės išrinkti nei 
senas prenumeratas, o juk rei
kia ir naujų gauti. Šiemet va
jaus metu veik viena d. Gir
nienė darbuojasi, mažai ran
dasi draugių ir draugų, kurie 
jai padeda. Antras dalykas, 1 
tai kad pas daugelį reikia ke
lis kartus vaikščioti. Mat, pas 
mus darbai sumažėjo, daųge-| 
lis dirba, tik 18 arba 24 va-i 
landas į savaitę, taigi žmonėsI 
neturi pinigų.

pasakyta: “Nėra vieningumo;- • 
nesinori nei kas veikti.” Taigi •< 
dar turime du korespondentus. 
Tiedu dar nieko neparašė,? 
aišku, kad šie du jau visai be 
“noro.” Ir vargiai ką bepara- ' 
šys. Korespondencijas rašinėta J. 
yra nelengvas darbas, parašys > 
čiau ir aš jų, bet vis tos viso- 
kios priežastys, “nenoras” ir.,, 
kiti galai.

Mažutis.

DETROIT, MICH
Vieša Padėka

A

$

Id

4

Draugė Žukienė Serga

Nuo spalio 30 d., d. žukie
nė pateko į ligonbutį (Gener
al Hospital, Johnson City, 
New York). Draugė žukienė 
praeity būdavo smarki vaji- 
ninkė. Manau, kad ir šiemet si‘ 
būtų daug pasidarbavus. Lin-’

Draugam ir draugėm, l^u-, 
rie dalyvavo mano tėvelio, K a- 

i zimiero Bizausko, laidotuvėse;, - 
. ir padėjo man didžiausiam j 
mano nuliūdime pergyvent vi
sus mano jaunos širdies skaus
mus, tariu visiem širdingai a- 
čiu. Už vis labiausia dėkingas 

draugam, kurie nupirko 
gėlių vainikus, taipgi vi-,^-; 
nariam įaisvės Choro, 11 
dalyvavo, ir draugam «

gyvų 
šiem 
kurie

kiu d. žukienei kuo veikiausia jr Belunam už pasaky-
pasveikti.

Korespondentų Reikalu

Rugsėjo 13 d. ALDLD 20 
kuopos susirinkime išrinkta 
trys korespondentai, kad va
jaus metu parašytų žinių iš 
vietos darbininkų 
Vienas parašė porą 
sekančiam kuopos 
me (spalio 11 d.) 
raštišką rezignaciją,

gyvenimo, 
žinučių ir 
susirinki- 
prisiuntė 

, kurioje

mą atsisveikinimo žodelių na- ; 
muose ir ant kapinių, ir tiem?? 
draugam, kurie kelias naktis..... 1 
be miego vargo prie mano tėr... , /j 
velio karsto.

Dar kartą tariu, labai širdin- < J 
gai ačiū visiem.

Didžiausiam nuliūdime pa- 
silieku,

L 4?

M

I

TO

Sūnus,
Albertas Bizauskas. • i I. L* Ull V



Chicagos Žinios

lap-

Skurdžiaus Sūnus.

d

už

Kastė-

Dun- 
dau-

ne-! jokių faktų, nes antraip pa
kenkia pačiam bendram dar- 

savo ■ bui.

reikalo dalyvaut.
Skurdžiaus Sūnus.

dirbantieji draugai, 
nesate su nuolatiniu 

ateičiai užtikrinti.
padėkite mums iškovoti

Demonstracija buvo nema- 
bedarbių ir

šeštadienį, lapkričio 24 
įvyko demonstracija prieš 
darbių pašalpų mažinimą, 
pravedimą bedarbiams socia-

| tojais už darbin. reikalus de- 
kalba; monstracijoj nė vieno nesi

matė. Mat, tai čia ne kokis 
Naujos Gadynės” naudai šu-

■ *■ *e. ''»«■ - * ' • .•

<v*ė "**■.i . -»•?,, y X ? T
> f . •• ■ -v- 4 ' z

Ketvirtas Puslapis

valdžia Lietuvą dar valdys i 
per kitus 8 metus?” Jei taip, 
tai Lietuvos gyventojai supu
sią ne tik kalėjimuos, bet ir 
nuo venerinių ligų. Jo kalba

Apie Bendro Fronto 
Prakalbas

jų vadovybei, įš^mant ( prieš 
pačių darbininkų reiklus.

Tai kokia tada būtų iš to 
nauda darbininkams? Tą 
darbininkai gerai supranta ir 
jo kalba klausytojams netiko, 
žinoma, darbininkai pagei
dauja bendro fronto su visais, 
kurie tik stoja su tikslu kovot 
prieš fašizmą, $arą ir už be
darbių socialę apdraudą, o ne 
su tokiais, kurie išduotų dar
bininkų reikalus. Darbininkai 
iš daugelio tokių įvykių jau 
pasimokino. Jam baigus kal-

Penktadienio vakare, 
kričio 23 d., Lietuvių Audi
torijoj, įvyko Bendro Fronto 
prakalbos, žmonių atsilankė 
vidutiniai. Kalbėtojai buvo net 
keturi ir kiekvienas nuo skir
tingos organizacijos.

Pirmiausia kalbėjo T. Ku
činskas, nuo laisvamanių. Jis 
pirmais žodžiais pareiškė, kad 
fašizmas nesąs naujas ir jo is
toriją aiškint imtų kelias va- bėti, kai kurie klausytojaksta- 
landas. Jis kalbėjo daugiausia į te jam klausimus. Jis vyetoj 
apie Lietuvos fašistų' valdžią,; atsakyti į klausimus bandė 
ką fašistų valdžia davė Lie-' priekabiaut prie klausėjų. Tas 
tuvos liaudžiai per 8 metus išvystė diskusijas, kurios tęsės 

žmo-savo valdymo. Jis statistikom ikr vėloko laiko, pakol 
įrodinėjo, kiek Lietuvos vai- nės išsiskirstė.
džia pristatė klioštorių, kiek Man rodosi, kad Dr. 
pristeigė vienuolynų, kaip dūlis tokia savo kalba 
kiekvieną laisvesnį žmogų šni- giau pasitarnavo darbininkų
pų gaujos sekioja, kad išlai-1 priešams, negu patiems darbi- 
kius Lietuvos žmones fašisti-j ninkams. Mano supratimu, 
nėj priespaudoj. įrengiamose bendro fronto pra-

“Lietuvoj daug daugiau vi-! kalbose rengėjai turėtų paste- 
sokių parazitų, negu bile ku-; bet kalbėtojams, kad jie savo 
rioj kitoj valstybėj pagal gy- i kalbose neužsipuldinėtų ant 
ventojų '■ skaičių. Dėlto Lietu- kitų partijų, jeigu jie neturi 
vos gyventojai apkrauti 
panešamais mokesčiais.”

Jis kai kur ir perdėjo
kalboj, sakydamas, kad “Lie
tuvoj 80 nuošimčių gyventojų 
serga venerinėmis ligomis.” _v _ 
Tas atrodė lig perdėta, perdi- 1S DCIldrO rrOIltO 
dėlė skaitlinė. Jis statė klau- I)pmQĮisf|'3r|lQC 
simą: “Kas bus, jeigu fašistų J

nors nepataikė į tašką, bet lės^apdraudos. 
klausytojams patiko. ■

Antras kalbėjo V. Valukas, ža, aP*e 20,000 
nuo Republikohų Kliubo. Norsįkiek dirbančių daibininkų de- 
jiš ir neišsilavinęs kalbėtojas, |,n}ons^ravo su iva'1'U įvaiiiau- 
be£**gana gerai nupiešė fašiz-; si°m iškabom, per^ didmiestį, 
mo apsireiškimo pęžymius Su-jPro City Hali. Martuojant dert

monstrantam, didmiesčio šali
gatviai buvo užsikimšę žmonė
mis, kurie praeinant skaitė de
monstrantų iškabas. Vienų 
veiduos buvo galima įžiūrėti 
pritarimą demonstrantam, o 

užgriebti ’ kituose matėsi neapkanta.
Buvo matyt ir tokių, kurie 
rankas plojo žiūrėdami į pra
einančius demonstrantus.

Kiek man teko žvalgytis 
demonstracijoj, ar nepamaty
siu “neklaidingojo” Prūsei-

vienytose Valstijose. Jis kvie
ti visus jungti spėkas kovai 
prieš fašizmo pavojų, o ant
raip ir mums čia, Amerikoj, 
netolimoj ateityj fašizmo kir
vis kirs galvas, nes kapitalis
tai jau planavo i „

' Washington© valdžią. Jie siū- 
' lė generolui Butleriui tapti 
f- fašistų diktatorium. Kapitalis- 
*• tai, kaip Hitleris, nori savo 
' priešams kapoti galvas, o di- 
’ džiausi jų priešai, tai bus dar- 
? bininkų vadai. Taigi, mes visijkos sekėjų, kurie sakosi teisin- 

darbininkai, be skirtumo tikė-jgaį kovoją už darbininkų rei- 
;; jimo ir įsitikinimų, turifne jųfn- kalus, bet ant nelaimės tų sa-

gtis į bendrą frontą kovai prieš Ve vadinančių ^teisingais kovo- 
\ fašizmą, karą ir už bedarbių , ... ...
’ įsocialę apdraudą. Jo 
\ klausytojams patiko. 

Trečias kalbėjo B.

Mainieriy Apielinkės 
Mobilizacija Į 
Washington^

’■ nas, nuo lietuvių revoliucinių rum burum, dėlto jiems nėra 
organizacijų, Jis, kaipo atsto
vaujantis tas organizacijas, 
kalbėjo gerai ir į patį tašką.

Ketvirtas kalbėjo Dr. Dun- į 
dūlis, nuo lietuvių profesio-1 
nalų. Jis visą savo kalbą pa
šventė kritikavimui visų parti
jų. Tas tiesa, ką jis savo kal

yboj prisipažino, kad jis ne- 
* sekąs politikos ir jos nežinąs. 

J.Ž-Tas aiškiai buvo matyt iš jo 
Įfit&os kalbos, kad jis kalba ne- 

žinodamas. Jis didžiavosi tuo- 
mi, būk jis nuo 1905 m. daly
vavęs ydarbininkų judėjime ir 
•visoj Illinois valstijoj sutvė
ręs socialistų kuopas, iš ko esą 
išsivystę komunistai. Buvo ma
tyt, kad jam labiausia nepa- 

r tiko, kam komunistai smerkia 
* ’ socialistų vadus, kaipo darbi-

|į „ninku reikalų išdavikus.
Duokim sau, kam komunis

tai turėtų smerkt Vokietijos 
socialistų vadus už tai, kad jie 
agitavo savo narius balsuot už 
generolą Hindenburgą, kuris 
paskui užleido savo vietą Hit
leriui, o tas dabar kapoja gal
vas ne tik komunistams, bet ir 
eiliniams socialistams. Jo pa
geidavimas esąs jau per 10 
metų, kad sudaryti bendrą 
frontą su visomis, lietuvių par
tijomis, reiškia, pasiduodant

Bedarbių Tarybos kviečia 
ALDLD, APLA, LDS kuopas, 
meno ir parapijines or'ganiza- 
cijas, sporto kliubus ir visas 
darbininkiškas organizacijas 
siųsti savo delegatus į Nacio- 
nalį Kongresų, del Bedarbių ir 
Socialės Apdraudos, 5-6-7 sau
sio, 1935, Washington, D. C.

Mes, dabartiniai bedarbiai, 
buvome šio ekonominio krizio 
iš darbo išspausti.

Jūs, 
taipgi 
darbu

Jūs
Bedarbių ir Socialę Apdraudą, 
o mes, bedarbiai, organizuoti 
į Bedarbių Tarybas, užtikrina
me jums paramą jūsų kovose 
už nustatytas algas ir darbo 
sąlygas. ;

Pasimatysimė bęndrose ko
vose; demonstracijoj Wash-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CLEVELAND; OHIO
Soviets On Parade 1934 Kompartija.

Mažeika

W. FRANKFORT, ILL

priren

Sekr

NEWARK, N. J

K. Žukauskienė.

CLEVELAND, OHIO

į Neleisiu EGZEMAI Sugadini

485 Grand St

mo dienomis 
vakarais

sena 
varlė

delegatas nuo orga- 
ir vienas nuo kiek- 
jbs narių ; maistas ir

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Geresnė Šviesa Gaiety 
Apsaugot Jūsų Akis,— 

Sako Žinovai

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

BENLD, ILL.
APLA 41 kp. susirinkimas j vyks 

7 d. gruodžio, 7 vai. vakare, Vinco 
Mikolaičio namuose. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes bus daug svar
bių reikalų apkaįbėjimui, taipgi bus 
nominacijos į centro komitetą. Ku
rie nariai nepribus, bus nubausti.

Prot. Rašt., J. Guzevičius.

kiėtija gal pasiųst su virš tūks 
tantį orlaivių ant syk ir smar
kiai naikint Franci jos miestus 
Vokietija jaučiasi drūčiau sto 
vinti karo jėgomis dabar, ne
gu buvo 1914 metais.

Iš Pasikalbėjimo Su Robert 
Lawren (Mass. Moksleivių Su

važiavime) apie Europos .
Padėtį

organizacijos, kurios 
legatus, pigiausia yra 
automobiliais.

Galutinam kelionės 
gimui bus konferencija gruo
džio 9 d., 1934, 2 vai. po pietų. 
503 N. Center St., Pottsville

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

Box 129, Gi P. O., 
New York, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už priehamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y /

Sietyno Choro atydai! Draugai, vi
si žinote, kad apsiėmėm dalyvaut 
jaunuolių apskričio koncerte, sekma
dienį, 2 d. gruodžio, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Tad visi nariai da
lyvaukite.

šią visą savaitę Penn Square 
Theatre, E. 55th ir Euclid Ave., ro
do Sov. judį—“Soviets on Parade 
1934.” Judis, kuris parodo Sovietų 
Rusijos darbininkus ir valstiečių 
kolektyvus: darbą, gyvenimą, žais
lus, kovas ir pergalę, šiuose pa
veiksluose matai, koks milžiniškas 
progresas padarytas prie darbo ma
sių tvarkos. Lietuviai darbininkai 
nei vienas nepraleiskite šios progos. 
Pamatykite: “Soviets on Parade 
1934.”

ruošiama prie 
turi pusėtinai 
riuomenė yra 
Sov. Sąjungos 
ypač nuo tada, kada atsimetė 
nuo Francijos ir susinešė su 
Vokietija. Taipgi kitos šalys 
nustoję Lenkiją rėmę. Pasi
rodo, kad Lenkija palikus 
draugė tik su Vokietija ir Ja
ponija. Ir Lenkija tikisi gana 
daug laimėt šiam kare, kurio 
laukianti iškilsiant 1935 me
tais. Karas galįs iškilt tarp 
kapitalistiškų šalių, tuom pat 
sykiu ir Sovietų Sąjunga gal 
būt puolama.

R. Lawren taipgi atlankęs ir 
Vokietiją. Įdomu kaip hitle- 
ristai kalbą ir ką Jie maną at
siekti. Jie tiki, kad praplės 
Vokietijos sienas gana plačiai. 
Jie sako, kad jiem priklausys 
Holandija, Belgija, Austrija, 
Čekoslovakija, Šveicarija, .EstL 
ja, Latvija ir Lietuva. Vokie
tijos sienos būsią nuo Baltijos 
iki Adoįiatiko jūri 
retų tikėt, bet faktai parodo, 
kad Hitleris ir jo pasekėjai 
prie šitokių žygių .eina ir ban
dys tuos žygius daryt.

Kaip matosi per laikraščius, 
Vokietija ištikrųjų rengiasi 
prie karo Saaro srityje. Pra
džiai Vokietija turi sutraukus 
su virš 100,000 kariuomenės ir 
su virš 600,000 stovi stovyklo
se priruoštų karui. Taipgi Vo-

Toliau kalba apie Franci ją. 
Francija irgi gan drūtai stovi 
apsiginklavime. Francija galė
tų siųst 3,000 orlaivių naikint 
Vokietijos miestus, kaip Berly
ną ar kitus didmiesčius, var
todama naujai išrastus nuodus, 
kuriais į keletą minučių išžu
dytų milionus gyvasčių. Fran
cijos kariuomenė taipgi apšar
vuota geriau, negu buvo 1914 
metais; kitos šalys irgi taip

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand Si.

i ,

Brooklyn, N. Y.

LDS 43 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 2 d. gruodžio, 1 vai. po pietų, 
Lietuvių svetainėje. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėt. Bus no
minacijos naujos valdybos, tad rei
kės sutvarkyti senos valdybos dar
bus, peržiūrėt knygos, kad nauja 
valdyba galėtų pradėt darbą.

Taipgi APLA 38 kp. metinis su
sirinkimas įvyks antradienį, 11 dieną 
gruodžio, 1 vai. po pietų, Lietuvių 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti.

ingtone ir ant pikieto linijų 
streikuose!

Bedarbių Tarybų Schuylkill 
Pavieto organizatorius,

P. Paul, 
Sekretorius, K. Arminas.

PASTABA:
Delegatų siuntimo sąlygos 

šitokios:
Vienas 

nizacijos 
vieno 100 
nakvynė . kainuos $2.50 į die
ną vienam delegatui ($7.50 už 
3 dienas būnant Washingto
ne) ; kelionės lėšas apsimokės 

siųs de- 
važiuoti

Labai plačiai kalbėjom apie 
fašizmą, bet nebekartosiu, ba 
jau mes matom, kas darosi. 
Pirmiau rėkė atvira gerkle de
mokratai ir kiti panašūs ele
mentai, kad raudonieji nori 
revoliucijos ir nori nuversti 
Washington© valdžią. Dabar 
patys pamatė, kad Wall Stry- 
to valdytojai nori fašistinės 
diktatūros ir net $50,000,000 
fondą turi paskyrę del nuver
timo Washington© valdžios ir 
įvedimo fašistinės diktatūros 
Suvienytose Valstijose.

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.

Metinis Komunistų Partijos baza- 
ras įvyks šeštadienį ir sekmadienį, 
8 ir 9 dienomis gruodžio, Prospect 
Auditorium, 2612 Prospect Ave. šeš-

Prisiminė apie Angliją. An
glija stovinti drūčiausia ant 
vandenio, taipgi ore esanti 
stipresnė,' negu Francija ar ki
tos šalys. Tik nežinia esą, kart 
ra katrai buš talkininkės. An
glijos didžiausias noras yra tiž- 

i pulti Sovietų Sąjungą. Jeigu 
Vokietija ir Lenkija pultų So
vietų Sąjungą, jis manąs, kad 
ir Anglija esanti prisiruošus 
prieš Sovietus.

Bet Sovietų Sąjunga labai 
! atsargiai tame apsižiūri ir ki
tų šalių planus greit sužino. 
Lenkai su vokiečiais hitleris- 
tais besipūsdami, kaip 
patarlė sako: “Kaip 
prieš jautį,” gali trukt 
dvi valstybės 'neparodysiančios 
stebuklų; prie jų galinti prisi
dėt Japonija. Bet pasaulio 
darbininkai jiems ncpalapkūs, 
o ant to daug remiasi karo 
klausimas.

Taipgi keletą žodžių prata
rė apie Suv. Valstijas karo lai
ku, nurodydamas, kad perei
tam kare žudėsi tik kariuome
nė mūšio lauke, o jau šiais lai
kais galį nukentėt lygiai dide
lių miestų biednuomenė ir'tur
čiai. Reiškia, milionieriui, 
esą tiek pat pavojaus, kaip ir 
darbininkui. (Be reikalo R. L. 
baugina turčius. Jei jiems 
gręstų pavoju's, tai jie nereng
tu karo. Juk ištikimiausi bur
žujų lekajai diriguos, kur- sėti 
tuos nuoduš ir jie pataikys 
juos pasukti į darbininkų 
kvartalus apie amunicijos ir 
kitokius fabrikus/ Ne būtinai 
iš meilės savo sėbrams buržu
jams jie juos taikys tik į dar
bininkų kvartalus. Išžudymas 
milionų darbininkų reiškia su
stabdymą gaminimo tos šalies 
amunicijos ir kitų reikmenų, 
kurių būtinumas karo vedimui 
verčia neatlaidžiai gaminti. 
Sumažėjus gamyba reiškia su
silpnėjimą tos šalies, karo apa
rato. Ką gi laimėtų priešas 
nuodais užsėjęs retai apgyven
tą ponais plotą ir nužudęs ke
letą desėtkų ponų ir jų kačių 
—ar šunų ?-—Red-)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausią pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
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.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKI
Čia ranjadi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinarųesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
Ą'J M* KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAŲ AV&, DETROIT/ MICH.

tridienio vakare bus. tarptautinis kos
tiumų balius, bus gera muzika ir do
vanos. Sekmadienį,- po pietų, ŪM 
koncertas, lošimas ir sporto žaislų! 
vakare, bus rodomas sovietų judis. 
Taipgi bus duodama pietai ir vaka-* 
riene. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut.

Telephone; Evergreen. 7-0072

DR.. I COHN
Specialistas ant Operacijų ii 

gydyme

Ausu, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS;

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

Robert Lawren yra Amherst 
kolegijos mokinys, kuris 1933 
metais važinėjo Sovietų Są
jungoj su augštųjų mokyklų ir 
kolegijų studentei ekspedicija 
ir daugiausia jieškojo, kur Eu
ropoj randasi kanibalizmas, 
kaip fašistiška spauda rašyda
vo. Bet tie jaunuoliai niekur 
Europos kaimuose nei tyruose 
to nesą suradę. Tas viskas bu
vo fašistų bjaurūs melai ant 
Sovietų Sąjungos.

Toliau tam jaunuoliui teko 
pervažiuoti Lenkiją, Vokietiją, 
Francija, Angliją ir kitas val
stybes. Pirmidus'ia R. Law
ren palietė Sovietų Sąjungą, 
kaip jinai prisiruošus apsigin
ti save, jeigu kapitalistiškos 
šalys bandytų užpulti. Jis nu
pasakojo, kad Raudonoji Ar
mija yra geriausia išlavinta. 
Yra ir geriau aprūpinta, negu 
bile šalies kariuomenė it ži
no, kad darbininkų tėvynę ga
lės apginti. ‘ .... - '

Orlaivių . eskadrilės galės 
priešus gausingai pasveikint. 
Sovietų Sąjungos orlaiviai yra 
moderniškiausiai įtaisyti. Ir 
nė vienos'’ šalies lakūnai nėra 
atsiekę to išsilavinimo, kaip 
USSR lakūnai. R; Lawren ke
liavo iš Leningrado į Sibiro 
kraštą ir Baku sritį su trisde
šimts pas&žierių vienam orlai- 
vyj. Tdi čia faktas, kad nė 
viena šalis nėra to atsiekus, 
ką darbininkų tėvynė į šį 
trumpą’ laiką atsiekė.

Kalba apie Lenkiją. Lenki
joj kariuomenė smarkiai pri- 

karo. Orlaivių 
daug. Bot ka- 
ne tokia, kaip 

— suvargus,

Dorothy Greig
Dabar apskaitoma, jog vienas iš 

kiekvienų keturių mokyklas lankančių 
vaikų nemato taip gerai, kaip turėtų 
matyJjT?

dvokia to priežastis? Viena iš pa
prasčiausių priežasčių yra ta, kad na
mie arba mokykloj ajrba vienur ir ki
tur jie neturi gana šviesos arba švie
sa neina iš tos pusės, iš kur reikėtų.

Amerikos-šviesos Inžinierių Drau
gijos ekspertai atranda, jog daugelis 
ir suaugusiu negauna kiek reikiant 
šviesos. Jie sako, kad skaitymui rei
kia 100 wattų lemputes arba dviejų 
lempučių po 60 wattų arba trijų lem
pučių po 40 wattų, jeigu lempa yra 
tokia, kad galima daugiau kaip vieną 
lemputę į ją įsukti. Su tiek šviesos 
galima patogiai skaityti nevarginant 
akių.

Lempos priedangtis turi būti bal
tas iš vidaus, nes baltumas geriau 
atmuša šviesą, negu bet kuri kita 
spalva. Lempa turį būt taip pritai
kyta, kad nuo puslapio atsimušdama 
šviesa nespindėtų stačiai į akis.

Kuomet arti prie lempos skaito
ma arba kas nors dirbama, o šiaip 
kambaryj nėra šviesos, tai kiekvie- 

. ną kartą, kai tik šalin pažiūri, akys 
turi įsitempti ir taip jos varginasi. 

j Todėl visame kambaryje turėtų būti 
lygiai pasklidusios skaisčios šviesos, 
kad užtektų skaitymui, siuvimui arba 

Į kitam atydžiam darbui iš arti. Da- 
i bar yra išrasta tam tyčia lempa mo
kyklas lankantiems berniukams ir 

i mergaitėms. Ji duoda penkis sykius
■ daugiau šviesos negu, paprasta ant 
i stalo pastatoma' lempa. Jos augštis 
1 nutaikytas kaip tik reikia. Iš tos 
j lempos šviesa plaukia kaip augštyn 
i į lubas, taip ir žemyn ant knygos, 
i ir tuo būdu pasidaro geros lygios 
Lšviesos aplinkui kambaryj.

Pastaruoju laiku yra išrastas ste
bėtinas. nedidelis įtaisas, šviesos my- 
teris, kuriuom tuojaus išmieruoja ir 
pasako, ar jūsų kambaryj yra gana 

i šviesos ar ne. Tik patelefonuokite 
:arba parašykite elektros kompanijai, 
; o ji atsiųs saVo atstovą į jūsų na- 
! mus, kuris uždyką pasakys jums,
■ kaip geras ar blogas yra jūsų kam- 
| barių apšvietimas.

(NIEŽUI)
JŪSŲ GYVEN I M Ą! 
Nora reikalo jums ilgiau sarrąa- 
tytis> ir erzintis su kūno ar galvos 
odos niežėjimu. Naujas mokslinis 
gydymas žymaus. Europos specia
listo sulaikys odos niežėjimą 
TU O J AU S! 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.________
.T. BREITBART, PU. G.

•179 Rivington St., N. Y. C.
Please send me one bottle of Dermine 
lotion for which I enclose 75 c. 
(stamps or coins).
Vardas —----------------------------------------
Antrašas ------ *---------------- -----------------

Apsirūpinkite “Thanksgiving” Šventei Degtine Ir Vy
nais, Pasipirkdami Iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, Pasitikimiausia ir Pigiausiom Kainom 

Gėrimų Krautuvė Williamsburghe
lp‘$ Mūsų sandėlis (stock) yra per didelis kad viską čia
/į u suminėt. Mes turime didelį pasirinkimą importuotų 

jJUJI ir vietos išdirbimo degtinių ir vynų.
\ Mes turime keletą specialų: Gold Eagle Straight
I Whiskey, 59 centų bonka. Old Sentinell 100% Straight

■ Rye Whiskey, $1.49 už kvortą. Grynas Californijos vy- 
nas, 50 centų bonka, 2 bonkos 94 centą. Pilnas galio- 

nas Californijos vyno; $1.15.
i Sovietinė Vodka, Pierre Smirnoff išdirbimo, virš 100 

mętų senumo, $1.75 už penktądalj galiono. Nusipirkite 
bonką ir paragaukite.

£ Tikras tavoras, teisingos kainos ir pinigų taupimas
■ perkant.

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

License No. L-886

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ii’ 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., kainp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
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M. ZOŠČENKO

1860

Graborius (Undertaker)

699

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
lošt kortomis ir taip toliau

Tel. Porter 3789

literatūra

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

20 Str James St. East 
Tel. HArbonr 3424

aš paskui sužinojau, at 
šaudė į ramius gy-

1^05 m. Raudona Armija tik 
orlaiviais paleistų ugninį lie
tų, kuris išdegintų Japonijos ir 
šaknis.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

vadinamą “Christmas 
.” Tokių pinigų žmogus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y
Tel. STdgg 2-2306

(Tąsa)
šitą daryt vertė carizmas, 
nėr, tai mes sutinkam ra- 
darbu. Ir mes užtikrinam 

kad mes negrįšim 
mes

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Callander, Canada. — Di 
orionų šeimynos penkios mer 
gaitės, vienu sykiu girnų 
sios, jau susilaukė 6 mene 
siu amžiaus ir yra sveikos.

409 Lorimer St., Brookly
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Ten pas mane buvo papirkti krimina- 
lės milicijos agentai—drg. Riza ir ar
mėnas Samson’as ir taipgi dar vienas 
graikas ir, apart to, kriminalės milicijos 
viršininkas Tonenberg’as. O taipgi aš 
buvau kontakte su milicijos viršininku 
ir dalinaus su juom pinigais. Ir aš dar 
mokėjau šiek tiek nuovadų pristavams.

Aš be bausmės dariau nusikaltimus, 
visiems jiems gerai mokėjau ir niekuo
met nesėdėjau, ir jie visi prie manęs ge
rinosi.

O gyvenau aš tąsyk pas savo mažutį 
brolį, ir ten pat buvo mažutė sesuo, kuri 
dabar gydytoja. Ji dabar medicinos dak
taras.

Aš gyvenau tuomet labai gerai. Vi
sas mano kambarys buvo kilimais išklo
tas ir stovėjo gėlės, ir geriausias valgis 
stovėjo phs mane ant stalo. Ir ko tik— 
ko tik pas mane tada nebūvo.

(Daugiau bus)

Annapolis, Md., lapk. 20-tą, 
Sovietų Sąjungos rauclona .vė
liava buvo iškelta prie USSR 
Mercedes laivų stoties, prie 
Naval Academy 13 kanuolių 
šūvių buvo iššailta priėmimui 
Admirolo Paol Y. Oras. Navai 
Academy benas pasitiko ad
mirolą ir palydėjo iki adminis
tracijos namo.

Admirolas David .Sellers, 
Academy superintendentas su 
savo staff’u pasitiko, pasvei
kino Admirolą Paol Y. Oras.

Vlt. S-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Telephone, EVergreen 8-9770

Ugaršva

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

HYMAN BERGER, 
SALININKAS

mato ir sulaukt negali. Balti
more and Ohio geležinkelio 
kompanija uždarė karų taisy
mo dirbtuves rugpjūčio 1; dar 
ir dabar stovi uždarytos, tik a- 
pie 2 tuzinai darbininkų dir
ba, kur seniaus dirbdavo 4,000 
darbininkų. Kliaučių sezonas 
dabartiniu laiku turėtų būt 
geriausias, bet kriaučiai de
juoja, kad sezonas suplyšęs, 
kaip ubago švarkas.

Ir kur tik nepažiūrėsi, ten 
darbininkus atleidžia, algas 
kapoja, valandas ilgina, nau
jo tipo mašinos darbininkus iš. 
darbų šluoja, skubįnimo sis
tema galion eina, Šileikai ir 
streikai, tai va kaip Baltimo
re) darbai “gerėja.”

Jeigu darbai gerėtų, tai pa
šalpos reikalautojų skaičius 
piažėtų. Bet štai ką ponas C. 
Beck, miesto šalpbs adminis
tratorius sako: “Vienas šimtas 
ir dešimts naujų šalpgavių da- 
dėta prie Baltimorės nepa
prastos šalpos komisijos sąra
šo pereitą savaitę, sulyg ra
porto, paskelbto vakar per C. 
Beck Jr., miesto šalpps admi- 
nistratoriu.” Toliaus jis sako: 
“Raportas rodo 27,054 šeimy
nas arba 100,752 ypatų šelpta 
pereitą savaitę, kuomet savai
tę prieš tai šelpta tik 26,944 
šeimynos arba 100,572 ypa-

ALDLD 172 kuopos pareii- 
gimas labai pavyko, žmonių 
buvo daug. Programa buvo 
trumpa, bet gera. Ją išpildė 
Rusų Darbininkų Choras, kuris 
labai, gerai dainavo. Taipgi 
ir B. Dzikąitė gerai šoko; jos 
aprėdalas ir feabus šokimas 
padarė visiems gerą įspūdį. 
Dovanas laimėjo: A. Balženiu- 
tė $3, A. Balkus $2, kas ga
vo $1—nesužinojau.

ALDLD 172 kuopa dėkavo- 
ja A. Kiškiukui ir J. Siurbu- 
kui už darbą. Taipgi vi
siems dalyvavusiems nuoširdų 
ačiū.

Kuopos Korespondentas.

Kad Japonija rengiasi prie 
karo, tai jau visiems yra žino
ma. Tik iš Baltimorės 6 lai
vai išplaukė Šį mėnesį į Japo
niją su 33,700,522 svarų me
talo dėl amunicijos,* raportuo
ja Maritime Exchange. Japo
nija išsivežė iš Baltimorės tik 
šį mėnesį 93,000 svarų plieni
nių pleitų, 1,028,716 sv4rų 
plieno sheets, 4,173,600 svarų 
plieno ingots, 9,545,000 sv&rų 
scrap plieno, 2,073,010 svarų 
tinplate waste, 4,648,136 sva
rų tinplate, 6,521,005 svdrų 
wire rods, ir 4,936,Š68 svarų 
raudono metalo (copper).

Japonija ( šiemet importuoja 
raudono metalo 700 nuošimčių 
daugiau, negu ji importavo 
pernai; specialio plieno 300%, 
scrap iron 250%, ir brassb 
100 nuošimčių daugiau, negu 
ji pernai importavo. Japonija 
rengiasi į karą prieš Sovietų 
Sąjungą, bet ji nudegs na
gus. Raudonos Armijos karš
tesnės žarijos, negu buvo caro

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs grabofyštes profesi
joje ir Brooklyno apielinkej pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsima- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

—Mus gal 
Bet sykis to 
miai užsiimt 
Laikinąją Valdžią, 
daugiau prie savo praeities, kurią 
laikom už gėdą ir nuo jos atsižadam

Ir čia, kaip tyčia, vėl atvažiuoja ispol- 
komo pirmitiinkas ir sako:

—Štai ji, telegrama nuo Kerenskio. 
JYis'visi laisvi. Galit eit, O aš jumis esu 
pasitikėjęs, kaip pats savimi.

Ir mes jam pasakėm: pasistengsim.
O kuomet aš parėjau namo, tai jūs ga

lit sa*u įsivaizdint, kiek buvo džiaugsmo. 
Mano mama iš džiaugsmo apalpo, ir aš 
bijojau, kad ji numirs. O Marija ir visi 
draugai susirinko, kaip į vestuves. Bu
vo švelnios kalbos. Ant stalo stovėjo vir
dulys. Ir mes visi sėdėjom ir stebėjo
mės gyvenimo nepastovumu.

? 11. Viskas Senoviškai

čia aiškiai matom, kaip dar
bai “gerėja,” kuomet šimtais 
kas savaitę prisideda prie mie
sto šalpos (relief). Ar gali kas 
užginčyt, kad Baltimore) taip 
nėra, kaip aš rašau? Jei neti
kit, tai paimkit buržuazinį 
laikraštį “The Sun”, už lapkr. 
18 d., o pamatysit patys sau. Tėl. 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.1 Y.

Baltimorės buržuaziniai lai
kraščiai nuolatos rašo, kad 
darbai “gerėja,” geri laikai 
artinasi, kad depresija pasie
kė dugną ir taųi panašiai. Bet 
kodėl tiems didlapiams užėjo 
tokia pašėlusi “bizė” šaukt, 
būk tai “prosperity” čia pat? 
Nagi, kalėdos artinasi! čia 
jau visiem žinomas darbinin
kų paprotis, kurį bankai išmo
kino, taupint per visus metus 
taip 
saving 
negali gaut per ištisus metus, 
kad jam reikėtų ir. grabą nu
sipirkti, o prieš kalėdas ati
duoda.

čia, mat, kapitalistų gudrus 
išmislas. Pinigus per metus 
bankuose išlaiko ir už juos 
nuošimčio nemoka. Atiduoda 
prieš kalėdas juos praleist, 
kuomet kainos ant kalėdinių 
daiktų pakeltos 5 kartus dau
giau, negu mėnesis tam atgal. 
Bet ar darbininkai tą perma
to Nieko panašaus, darbinin
kai didžiuojasi iš savo kvai
lumo, sako: “Va, ką aš ga
vau kalėdų ‘prezentui.’ ”

Nežiūrint kaip buržuaziniai 
laikraščiai skelbia apie “ge
rus” laikus, bet jų niekas ne-

DR. JOHN REPSH1S
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 HarvarH St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvėro, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedeliomis ir šventadieniais:

• 10-12 ryte

tik -viena 
privalom 

skaityt darbininkišką literatū
rą, kurią išleidžia darbininkiš
kos revoliucinės organizacijos. 
Jeigu revoliucinis darbininkas 
eina į kąlėjimą, tai jis eina už 
visų darbininkų klasės reika
lus. Bet už ką W. E. Henry 
pateko į kalėjimą, tai jis pats 
nežino.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome haujus 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-datbą; pįJai'ome už prieinamą kainą, darbas 
? * V vlXM°s gvaraiĮtyojamas

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 161 
Neptune Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL M. DUBROW
461 Neptune Ave., Brooklyn, N. Y.

Buržuazinis laikraštis “The 
Sun,” už lapkr. 18 d praneša, 
būk tai Walter E. Henry, 52 
m. senumo, gyvenantis po 
No. 4000 Falls road, pasiuntęs 
grąsinantį laišką ponui Wil
lard, B. & O. geležinkelio 
kompanijos prezidentui. Būk 
jis laiške rašąs, kad jis už
mušiąs keturis B. & O. gele
žinkelio komp. viršininkus: 
poną Willard, gelž. preziden
tą; G. M. Shriver, senior vice
prezidentą; C. W. Galloway, 
vice-prezid^ntą ir George 
Emerson, superindentą, jeigu 
jie nesugrąžins 15,000 gelž. 
darbininkų į darbą. Laikraštis 
“The Sun” rašo : kad . laiškas 
nebuvęs pasirašytas, bet jo 
rankraštį būk tai pažinę iš se
niau mokamų čekių. Walter 
E. Henry, buvęs master maši
nistas Mount Clare , šapose, 

j dabar areštuotas.
čia man atrodo, kad senis 

išmoko nuo krutamu jų pa
veikslų ar nuo vaikų lošimų 
ant gatvių, ar perdaug skaitė 
detektyvų istorijas. Darbinin
kas, skaitydamas darbininkiš
kus . laikraščius, niekad tokio 
kvailo darbo nebūtų atlikęs. 
Susipratęs darbininkas pilnai 
žino, kad individualis darbi
ninkas niekados negalėjo ir 
negalės kovą laimėt del kelių 
ar keliolikos tūkstančių darbi
ninkų. Darbininkai kovoja or
ganizuotai; šimtais, tūkstan
čiais stoja į kovos lauką, į ka
lėjimus eina, kraują lieja, li- 
gonbučius užpildo ir net gy
vastis padeda, ir tiktai per 
sunkią kovą priverčia kapita
lizmą darbininkų gyvenimą 
pagerint.

O čia, mat, tokis tamsuolis 
darbininkas, kaip W. E. Hen
ry, pasiųs laišką prezidentui, 
sakydamas, kad: “Aš tave ir 
dar tavo 3 sėbrus užmušiu, jei
gu jūs neduosit mums darbo.” 
Tai, jo manymu,'tie ponai tuoj 
nusigąs ir sakys: “All right, 
go to ‘ work.” (gerai, eikit 
dirbt). Na tai čia, va, kovą jau 
“laimėta.” Pyragų jau bus, 
keksų, pajų, alaus ir “all\ 
kinds of good times.” Čia visa 
kaltė yra, kad pas Amerikos 
darbininkus prastas paprotys 
skaityt buržuazinę literatūrą. 
Čia jau faktas, kad 
Henry buržuazinė 
nuvarė į kalėjimą.

Darbininkam yra 
išeitis. Darbininkai

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik .trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga. *

NOTICE is hereby given that License No.
B-7661 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1406 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN M. HIGGINS
1406 Nostrand Ąve., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 966 
McDonald Ave., Borough- of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED MUGFORD 
(SILVER BAR & GRILL)

966 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10869 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 75 o( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8018 
13 Ave., Borotigh of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ERNST AUGUST CORDTS 
8018 13 Ave., Brooklyn, N. Y.

Ne, revoliucija į mane nepadarė įspū
džio. Ir aš prie savo amato neatšalau.

Taip, žinoma, aš daviau Laikinajai 
Valdžiai prižadą negrįžt prie seno, — 
bet kas gi iš to? Man pačiam reikėjo 
apie save rūpintis.

Ir aš vėl pradėjau pardavinėti akme
nis už deimantus ir varį už auksą.

Aš palikau dideliu meisteriu šitam da
lyke ir pats stebėjaus, kaip tai atsitiko, 
ir kaip švariai aš varau savo darbą.

Aš turėjau didelius pinigus, pradėjau 
po trup 
pradėjau išsigerti ir nesitolinau jokių že
miškų malonumų. O mano žmona Mari
ja buvo vistiek lyg girta—taip ji mane 
mylėjo ir taip ji nieko nepastebėdavo.

O pas mus, Gruzijoj, tuomet buvo men
ševikai.

Žmona mano puikiai rodydavos ir mes 
gyvenom ties armėnų turgaviete.

O į ją įsimylėjo vienas nacionalis gvar
dietis Vasso.

Jis jai pasakė:
—Žinai, aš nusprendžiau būtinai už

mušt tavo aferistą. Ir tuomet tu tikrai 
•būsi mano. Aš padėjau tavo praeito gy
venimo galą.

Ir vg, aš kartą sėdžiu restorane ir 
staiga atbėga Marija. Ir aš matau—ji 
pernelyg nukrikus. Ji susijaudinus, ir 
bijo, ir taip man‘sako:

—Einam greičiau, dūšyte. Vasso nori 
šiandien tave būtinai Užmušt. Jis tavęs 
įieško. Jis man prisiekė tave nušaut.

Aš sakau:
.—Eik namo, aš tuoj aus po tavęs at

eisiu.
Ji sako:
—Tiktai greičiau. Pas mane nerami 

nuojauta.
Ir pati išeina.
Ir staiga įeina Vasso. Pas jį čia šau

tuvas, čia mauzeris ir čia kertamasis 
ginklas. Ir jo veidas toks nemalonus, 
kad mane drebulys ima pamanius apie 
mano likimą.

Jis sėdasi priešais mane. Jis padeda 
savo mauzerį ant stalo. Ir pakabina šau
tuvą ant krėslo atlošo. Ir jis taip man 
sako:

—O vakar mes, velniai žino, kiek su- 
šaudėm jūsų brolių.

O tuomet man pasidarė vistiek. Aš 
buvau išsigėręs. Aš buvau truputį ap
svaigęs. Mane staiga užgavo jo žodžiai. 
Aš suduodu kumščia į stalą ir taip jam 
atsakau:

—Jūs, velniai, budeliai—va, kas jūs to
kie esat! Jūs mėgstat žudyt žmones. 
Jūs savo šalies ir savo tėvynės rėpliai.

Čia jis baisiai suriko, pastvėrė savo 
mauzerį ir iššovė į mane, bet aš staiga 
užšokau ant prielangio ir nušokau apa
čion.

Ir aš parbėgau namo.
Mes su Marija paėmėm greičiau šį-tą 

ir ėjom dvi stotis pėsti. Paskui mes pa
ėmėm bilietus ir nuvažiavom į Batumą.

O Vasso
bėgo į stotį ir te' 
ventojus.

O Batume pas mus buvo didelis dar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5460 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law. at 722 Coney Island Ave., 
borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

VICTOR LAZARO 
VIC’S RESTAURANT

722 Coney Island Ave.,' Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
14.1^-5457 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2832-2834 Church Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MARTED’S BAR & GRILL. Inc. 
2832-2834 Church Avę.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No^ 
RL-5452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 699 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE CHIERICO 
SAMUEL MARINA 

(CLUB HOLLYWOOD)
Ralph Ave., Brooklyn, N". Y.

NOTICE is hereby given (hat License No. 
RL-5436 has been issued to the undersigned 
to st 11 bee)-, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 792 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANNA C. OPMAN
792 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5435 has been issuea to the undersigned 
Jo sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 182 A of tho Alcoholic Beverage 
Control Law at 11 Newell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN HALONSKI
11 Newell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5453 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcohdlic Beverage 
Control Law at 62 DeKalb Ave', Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT TAVERNS, Inc.
62 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5477 has - been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Administration Building 
Floyd Bennett Airport, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
AVIATION RESTAURANT & TRADING 

Corp.
Administration Bldg. Floyd Bennett Airport, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1860 Bath Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. PASSARIELLO 
SURPRISE BAR & GRILL

Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2812 Harway Ave., Borough‘of 

I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on thu premises.

JOSEPH MARSALA 
BAYSIDE BAR & GRILL

2812 Harway Ave., Brooklyn,'N. Y.

I DUONA /SSJ
Q^SCHOLES BAKING 14a9ft\

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y. ~

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ |
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKŠUS

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

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

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

į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Vertė P. SAŽENIS

Vieno Gyvenimo Istorija
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| J. DALŽICKAS ir J. DOVIDAITIS 
LINKSMA LIETUVIAMS UŽEIGA

i Puikiai įtaisyta ir erdvi vieta. Patogi grupėm pasišneku
čiuoti, linksmai laiką praleisti.

: Skanūs užkandžiai. Patarnaujama anksti ir vėlai. Kurie 
lankote Ridgewood Grove ristynes ar kitus sporto pa

rengimus tai užeikite pas mus, nes tik vienas 
blokas nuo Ridgewood Grove.

337 St. Nicholas Ave. ’ Kampas Palmetto St.
Evergreen 2-9141 ... ,f Ridgewood, N. Y.
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1114 FOSTER AVENUE

valandos

Tel. STagg 2-5043Notary Public

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST

New

Vokiety s Kojų Lięų Specialistas

LAIDOTUVĖSMIRTYS

Ar Jau Turite “Tamylos; 
Gero Veikalo Tikietus?

Komunis- 
Frakcijos 
Jis įvyks 
gruodžio, 
“Laisves”

Parti-

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retail

K. DEGUTIS, Savininkas 

too union avenue
J Brooklyn, N. Y.

TeL
Namų; Republic 9T3040

iction 76 of 
.aw at 4628

County

Dr. A. PĖTRIKA 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Šį Vakarą, Brooklyne, Kalbės 
Scottsboriečio Motina

NEDEGIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai.

VALANDOS: 
1—2 p. p!*^^ 
6—8 vakare ' 
Ir pągal sutarti 

Teh Mansfield 6-8787
Penktadieniais uždaryta

Bet sekmin

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

VALANDOS: 3 ' 1
12 ryte
4 vakare ,< 
tagff 2-07706

VALANDOS:
12—2 p. p.

. 6—8 vakare
Ever. 8-8707

■toki jų obalsiai.
Darbininkų pareiga ne, 

Thanksgiving dienos laukti ir 
laukti tų kalakutų pietų, bet 
išvystyti kovą už H. R., 7598 
bilių, už reguliarę bedarbiams 
darbininkams šalpą iš yaldžios 
iždo, tada jie kiekvieną dieną 
galės apsirūpinti tinkamu mai
stu, drabužiais ir butu.

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

<
tas ir už prieinamą kainą.

Juozas Ciprisevičius, 72 m., 
68 S. 2nd St., mire lapkr. 28 
d. Pašarvotas graboriaus 
G a r š v os koplyčioj. Laidos 
gruodžio 1 d., Trejybės kapi
nėse..

Laidotuvių apeigom rūpina
si grąborius J. Garšva.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prdkių. 4 ' 

čia yra puikus pasirinkimąs 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

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

šventadieniais susitarus
• Ever. 8-9229 ’ i

ei jas, kad atrėmus nuolatinį 
deportavimų didėjimą. Kiek- 
Vienas organizuotas darbinin
kas yra deportavimo pavoju
je, į-jiąndien deportuoja vie
nus, rytoj kitus. Darbininkai 
per desėtkus metų gyveno čia, 
prakaitavo, sudėjo turčiams 
pelnus, neteko sveikatos; o da
bar sugriebę juos ir išveža.

Applegate 7-9803.
(285-290)

PARSIDUODA “Candy store ir Lun
cheonette,” yra geroj vietoj ir ga

lima geras pragyvenimas padaryti. 
Parduosiu už pigią kainą. Kreipkitės 
sekamai: į40 Marcy Ave., šalę Grand 
St. Brooklyn, N. Y.“Daily Workerio” Bankiete 

Sukėlė $3,850 Aukų
Trečiadienį buvo surengtas 

“Daily Workeriui” bankietas. 
Jis gerai pavyko visais atžvil
giais. Publikos buvo pilnutė
lė New Star Casino svetainė. 
Vien aukomis sukelta revoliu
ciniam darbininkų dienraš
čiui $3,850.

nimą. Jau daugelis darbinin
kų organizacijų pasiuntė pro
testų telegramas majorui La- 
Guardiai. Daugelis darbinin
kų organizacijų delegacijų bu
vo City Hali svetainėje ir ant 
vieto įteikė protestus.

Visos darbininkų organiza
cijos, biznierių sąjungos ir net 
atskiri asmenys yra kviečiami 
siųsti protesto telegramas, de
legacijas ir reikalauti LaGuar- 
dijos nepasirašyti po tuom bi- 
lium. Taipgi siųsti savo dele
gacijas pas vietos aldermanus 
ir reikalauti, kad jie tą bilNi 
išnaujo persvarstytų.

Atskirų blokų darbininkai ir 
ir smulkūs biznieriai privalo 
bendrai rengtis prie streiko 
prieš minėtus taksus. Jie jau 
dabar privalo pareikšti, kad 
jie nemokės minimus taksus, 
kad jie atsisakys pirkti reik- 
mens, jeigu tie taksai bus už
dėti. Tik vieningas, energin
gas veikimas privers LaGuar
dia nepasirašyti po minėtu bi- 
lium, o aldermanus išnaujo 
pe’rsvarstyti ir atmesti jį. Visi 
į kovą!

Kalbės C. A. Hathaway
Nedėlioj, 2 d. gruodžio, 

8 :30 valandą vakare, draugas 
C. A. Hathaway 
kerio 
moję 
vienytose 
prakalbos, 
klausimai, 
tai. Įvyks 
50 E. 13th 
antrų lubų.

Visi dalyvaukite ir atsives
kite savo pažįstamus, nes bus 
svarbu visiem išgirsti, ką drau
gas - Hathaway pasakys.

kad nariai būtų pasimokėję 
už 1933 m. pirmą pusm. Tai 
reiškia, iki liepos mėnesio. 
1933 antro pusmečio turi tu
rėti knygutes, , su vėlesnėm 
knygutėm nebus mokamas be- 
nefitas. ■

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) i’..*

499 GRAND ST.

Daily ,Wor- 
redaktorius, kalbės te- 
Ay.Įvyks Fašizmas Su- 

; Valstijose?” Apart 
bus diskusijos ir 
Įžanga.tik 25 cen- 
Workers School, 
St., N. Y. C. ant

Williamsburgo Bedarbių 
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.

šeštadienį, 1 d. gruodžio, 8 
vai. vakare, A.M.E. Zion 
Church, 250 Ralph Avenue, 
Brooklyne, kalbės Janie Pat
terson, Scottsboro jaunuolio 
Haywood Patterson motina. 
Darbininkų pareiga dalyvauti 
ir išgirsti motinos balsą, kurios 
sūnų kapitalistų klasė rengia
mi už kelių savaičių laiko su
deginti elektros krėsle, tik to
dėl, kad pasėjus tarpe negrų ir 
baltų darbininkų nesutikimą.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4tfr Avė. ir Irving PI.

-r New York
Valandos—9 A. M! iki 8 P. M.
O sękmadieniaia JD- ikiL 4 P. M.

Bilius, kurį priėmė miesto 
aldermanai uždėjimui 2 nuoš. 
taksų ant visų pirkinių, guli 
pas majorą LaGuardia ant 
stalo ir laukia jo pasirašymo. 
Kaip tik LaG,uardia tą pada
rys, taip ‘staigiai viskas labai 
pabrangs. Nereikia manyti, 
kad tai bus mažas apsunkini
mas. Vietpmis tie taksai pa
sieks bent* kelis nuošimčius. 
Pirkai ’drabužį,' apsiavą; rakant 
dą, ar vaistus—visur mokėsi 
taksus. Tokiu būdu kapitalis
tinė miesto valdžia rengiasi iš
plėšti iš darbininkų ir smulkių 
biznierių mažiausiai $50,000,- 
000 į metus laiko! Tie ponai, 
°akli,” nemato, kaip Standard 
Oil Co. pasidarė veik 170 mi- 
lionų dolerių pelno į metus 
laiko. Jie ant jos ir kitų di
delių turčių taksus nekelia,, 
bet aptaksuoja biednus žmo
nes.

Komunistų Partija, “Daily 
Workeris” ir visos revoliuci
nės organizacijos šaukia vi
sus New Yorko miesto darbi
ninkus, namų savininkus ir 
smulkius biznierius kovon 
prieš šį išnaudotojų pasikėsi-

Scottsboro Negrų Jaunuolių 
Gelbėjimo Savaitė

Tarptautinis Darbininkų 
'Apsigynimas ir Specialis Na- 
cionalis Komitetas Gelbėjimui 
scottsboriečių ir Herndono, 
nutarė per visą savaitę, nuo 
2 d. gruodžio iki 9, rinkti tam 
tikslui aukas. Tai bus Scotts
boro jaunuolių gynimo savai
tė. Darbininkų- organizacijų 
rikrių pareiga gauti dėžutes ir 
rinkti ^aukas visur, parengi
muose,, ant gatvių ir, kur ga
lima1, dirbtuvėse ir fabrikuo
se. Dėžutes galite gauti iš 
kiekviėnos- Tarp. Darb. Aps. 
raštinės, arba kitos darbinin
kų įstaigos. Williamsburge ga
lite gauti TDA raštinėje, 82 
CJraham Avė., 61 Graham Av., 
arba “Laisvės” .raštinėje.

Areštavo Bedarbių Vadus
Brooklyne, prie šalpos biu

ro, policija užpuolė bedarbių 
d a r b i n i nkų demonstraciją, 
stumdė ir spardė susirinku
sius bedarbius. Paskui areš
tavo aštuonis kovingesnius 
darbininkus, jų tarpe drg. Le- 
Roy, Williamsburgo bedarbių 
darbininkų organizatorių.

13-tos kp. mėnesinis susirin- 
įvyks pirmadienj, gruodžio 
3 d., 8-tą vai. vakare, Kybu- 

Jamaica Avė.,

K. P. Lietuvių Frakcijos Bus! 
Susirinkimas

darbininke 
Kaip jie 

Leis- 
davė 

bena-

Štai Kuom Jie Giriasi
Thanksgiving dienoje 

Yorke ir Brooklyne buvo at
daros šalpos įstaigos ir davė 
bedarbiams ir benamiams 
kalakuto pavalgyti. Sekanti 
rytą kapitalistiniai laikraščiai 
išėjo pilni žinių apie tai, kaip 
skaniai bedarbiai valgė kala
kutus. Tie laikraščiai buvo 
pilni ir paveikslų, štdi vienas 
senelis, apaugęs plaukais, tu
ri rankoje kalakuto koją; štai 
čia moteris, suvargusi, sudžius 
vusi yalgo prie stalo. Rašo 
kad vien Brooklyne, tik vieno,- 
je įstaigoje, buvo 700 bena
mių valgyti. Ką gi tas reiš
kia ?, Tas tik parodo, kaip mi- 
lionai Amerikos 
vargsta ir badauja 
yra sunkioje padėtyje, 
kime, kad ir gerai 
Thanksgiving dienoje 
miams ir bedarbiams kalakutų 
pavalgyti, bet ar tie žmonė^ 
sulauks kitų Aietų tos dienos? 
Ar jie bus sotūs per visus me
tus? Tą kapitalistiniai laikraš
čiai nutyli. Štai davėme kala
kutų, matote, kokia gera mū
sų valdžia, matote, kaip rūpi
nasi-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

given that License No
' ‘..I 

at retail, under Section 75 of 
Betarage Control Law at 2902

to be consumed off the premises. 
: JACOB TROPP

Brooklyn, N...Y. _____ -k
NOTICE ik hereby given' that License No. 
B-7679 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 479 
Livonia Ave.,. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be Consumed ori th# premises.

. ..ROSE KEBLNEĮU
479 Livonia Ave.,' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7680 has been .issued to the undersigned 
to sell beer' at retail, under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 296 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of . Kings, to be . consumed on the premises.

JAY' DELICATESSEN, Inc.
296 Utica Ave., > Brooklyn, N. Y.

NOTICE is herqby given that License No. 
B-7651 has Keen issued to th* *—1—'----J
to sell beer at retail, -under 
the Alcoholic Beverage Control 
8th Ave., Borough of Brooklyn, <___
of Kings, to be consumed on the premises 

ETTA MESHINSKX
4623 8 Ave., Brooklyn, N.

Aido Choras rengia pėrsta- 
tymą, kuris įvyks sekmadienį, 
9 d. gruodžio, Labor Lyceum 
svetainėje, 949- Willoughby 
Ave., Brooklyne. Pradžia 3 
Vai. po pietų. Čia bus suvai
dintas veikalas vardu “Tamy- j Ila,” kuris paimtas iš kabulų 
gyvenimo. Vaidinime daly
vauja geriausi lošėjai: M. Bui- 
vydaitė, F. Makštys, V. Bub- 
liute, J. Nalivaika, J. Micku- 
riaš* J. Judžentas,- J. Juška, A. 
Zablackiene, M. Senkevičiutė 
ir A. Marcinkevičius. Visi 
tai sugabus darbininkiški ak
toriai. Drg. J. Juška sūgabiai 
režisieriau j a, lavina, ruošia 
aktorius prie geriausio persta
tymo. i .

Veikalas labai jnteresingas, 
geras ir naudingas kiekvienam 
pamatyti. Jis yra penkių ak-

. Dominikas Santamaris, 18 
m! amž., 550‘ Macon St., mirė 
29 d. lapkričio. Bus paląidotas 
gruodžio Š d; Jono kapinėse. 
Laidotbyiij apeigomis rūpinąsi 
graborius I Matthew- P. Baljas 
(Bieliauskas). |

Jungtinių Valstijų 
tų Partijos Lietuvių 
atsibus susirinkimas, 
pirmadienį, 3 d. 
7 :30 vai. vakare, 
svetainėje. Visi Kom 
jos ir Jaunų ji] Komunistų Ly
gos nariai yra kviečiami daly
vauti. Bus aptariama visa ei
lė labai svarbių klausimų.

Frak. Distrikto Biuras.
_________ , \

Iš Lietuvių Kriaučių Dirb. 
“Čėrmony” Susirinkimo
26 dieną lapkričio įvyko lie

tuvių kriaučių dirbtuvių “čėr
monų” susirinkimas. Iš šapų 
“čermonų” pranešimo pasiro
dė, kad abelnai lietuviai kriau- 
čiai turėjo prastą sezoną vir
šutinių švarkų siuvimo. Taipgi 
iš pranešimų pasirodė, kad 
buvo tūlose šapose ir numu- 
šimai “praisų”.ant kavalkųi

Atkočaičio “čėrmonas” sa
kė, buvo bosai numušę 5 nuoš. 
Bet delegatui ir Pildančiai Ta
rybai pasidarbavus, tapo bosai 
prispirti, kad sugrąžintų nu
muštas darbininkam algas. Se
zoną turėjom nekokį, nes tu
rėjom dalinai sustoti, kai bo
sai buvo algas numušę ir da
bar darbo mažai turime.

Diržio “čėrmonas” sakė, pir- 
miaus buvo mažai darbo, o da- 

1 bar yra daugiau numušimų. 
Jeigu kur iam darbininkui 
trūksta algoš ir man praneša, 
tai aš reikalauju atmokėti ir 
bošas atmoka.'

Šalavėjaus “čėrmonas” sa
kė, mes turėjo šį sezoną pras- 
čiausį ir dabar jau darbo ša- 
poje taip kaip ir nėra. Bet 
ir numušimų pas mumis nebu
vo.

Vaiginio “čėrmonas” sakė, 
turėjom sezoną neprastą, dir
bom apie 20 savaičių. Bet bo
sai buvo sumanę numušti 5 
nuoš. darbininkams algų.. Tai 
kada aš tą užgirdau, su dele
gato' pagalba tapo sugrąžintas 
numušimas. Darbas eina prie 
užbaigos, nors dirbam, bet ne
pilnai.

'Šimėno ’“čėrmonas” sakė, 
mes darbo turim neperdau- 
giausia, bet kai dirbam nuo 
savaičių, tai nereikia darbi
ninkam tarpe savęs pyktis. 
Kiek turim, tiek dirbam ir vi
si esam patenkinti. •

Sadausko “čėrmonas” sakė, 
pas Sadauską mes darbo tu
rim nedaug. Ęosas buvo nu
mušęs net 10 nuoš. Bet kada 
delegatas sužinojo apie tai, tai 
tapo numušimas sugrąžintas ir 
da delegatas tūlus numuši- 
mus mums atnešė iš firmos ir 
atmokėjo pinigais. O dabar 
tai nors bosas pyksta, bet mo
ka algas, kaip priklauso ir tą 
10 nuošimtį.

Abelnai visų “čermonų” 
pranešimų neminėsiu, nes- yra 
netaip svarbūs! Tik šezonas 
eina prie užbaigęs y|i;šųtįnių 
švarkų. ;

Delegataš pranešė, kad^ijysu 
Karvelio dirbtuve yra toki pat 
dalykai, kaip buvo su Sadaus
ko. Bet Karvelio šapos idarbi- 
ninkų klausimas jau yra Joint 
Boarde ir kaip tas klausimas 
užsibaigs, tai dar nėra žinios. 
Karvelis sausas neišeis, nes 
kas savaitė turi dalį pinigų 
mokėti į Joint Boardą, o ką 
Joint Boardas padarys su tais 
pinigais, tai negaliu tikrai pa
sakyti.

Abelnai delegatas pranešė, 
kad ateinantis sezonas atrodo 
iš Joint Boardo ; viršininkų 
nuožiūros, kad bus geresnis. 
Bet, sako, ateitis parodys, kas 
bus.

Taipgi delegatas' pranašė, 
kad jeigu bus dalihainas be- 
nęfitas ąpie kąledag, fej yrą 
Pildančios Tarybos nutarimas,

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARčIUKAI

PARDAVIMAI
PARSIDUODA' Bar and Grill,’ senas 

biznis; gerai išdirbtas, vieta gerai 
apgyventa ir galima gerą pragyveni
mą padaryti. Parduosiu už prieina
mą kainą. Kreipkitės sekamai del 
tolimesnių informacijų: Gus Rechner, 
3239 Fulton St., tarpe Richmond ir 
Chestnut į Sts., Brooklyn, N. Y. Tele- 
fonuokitei:

Rengiasi Juos Deportuoti
' i. 'Viešpataujanti klasė atga- 

bCno Į Ellis salą keturis kovin
gus darbininkus: R. Carlsoną, 
J. Utiča, P. Kattoneną ir O. 
Mannistą ir rengiasi juos de
portuoti. Ateivių Darbininkų 
Gynimo komitetas įteikė po
nams protestą ir prieš emi-

4 - j vakare 
'Penktadieniais uždaryta

Tel. Slagg 2-9105

of- the Alcoholic Beverage 
3224 Church Ave., Borough 

bounty of Kings, to be con- 
n-emises.
5RT N. SANDERS _

3224 Church Ata., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6810 
Third Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.
JOSEPH EHRLICH & FRANCIS ATLAS 

6810 Third Ave.j Brooklyn, N. Y.
, 1

NOTICE is hereby
A-10870 has beeri issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic
Clarendon Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings. .

2902 Clarendon Road

Po vaidinimo bus šokiai iki 
vėlyvos nakties prie garsios 
W. Norris orkestros. Sėdy
nės rezervuotos. Tikietų kai
na $1, 75c ir 50c, o tik šo
kiams 40 centų. Pirkite iškal- 
no! Tikietus galite gauti “Lai
svės” raštinėje arba pas ai- 
diečius. Nesivėlinkite, gaukite 
juos iškalno, atminkite, kad 
vaidinimas įvyks kitą sekma
dienį; laiko jaųs nedaug.

Šį parengimą rengia Aido 
Choras, revoliucinių darbinin
kų choras, kuris per visus me-, 
tus tarnauja mūsų parengi
mams dainomis. Aido Choras 
savų tarpe turi Merginų En- 
semblį ir laikinai gerai pasiro
dė Vyrų Oktetas. Taigi ai- 
dieciai pilnai ‘yra užsitarnavę’ 
darbininkiškos, publikos para
mos, ateikimę į jų parengimą, 
būkime su jais.

Simpatikas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-1896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, \yine and liquor at retail, under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1504 Sheepshead Bay Rd., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed <į>n the premises.

ALFRED LAWRENCE i
• (CARL’S GRILL)
1504 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A 
Control Law at 
of Brooklyn, C 
sumed on the i

ROBI
(SCOTTY’S BAR & GRILL) 

Church Ata.

LORIMER RESTAURANT 
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street’,
SAVININKAI f J. P.

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos <.4 «
| f *

• Gydoma Odos 
Išbėrimai, Kraup 

i X i° Nesvfeikumai,
, I N e r yų Ligos

Chroniški Skau
di dūliai, Skilvio,

žarnų ir Mėšla- 
VK., z JMK į žarnSs Ligos, A-

Tilf// / b e 1n as Nusilpi-
mas» Nervų lae- 
gimai ir Chroniš- 
k i ' Nesvęikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų. Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; 0 jeigu turite kokį negerumą, 
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. Z1NS
110 East 16 St N. E

bus nominacijos į centro ko- 
ir kuopos komitetą.

A. Bakaitis.
(284-285)

EAŠT NEW YORK, N. Y.
LDS 

kimas 
(Dec.) 
rio svetainėje, 
Brooklyh, N. Y.

Visi ųariai privalo atsilankyti.
I Kuopos Valdyba

1/ft III | lOOCk Atviri kojų skauduliai, Garankš-
K Ilgi U I ||l|||^ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

hilVW matizmas, Kelių Sustingimas, 
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų l^iežėjimąs ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

F’ PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar- 
/Įjas atliekamas sulyg kiekvieno 

pageidavimą.
PASIDABINKITE

Jffiki ir visos yra kviečiami atsilan- 
kįrti į šią naują vietą, susipažint? ir 
pasidabinti.savo plaukus ar: veidą

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

SUSIRINKIMAI
Sekmadienį 2 d. gruodžio, kalbės 

draugas C. A. Hathaway, redaktorius 
“Daily Workerio.” Kalbės temoje: 
"Ar į*vyks fašizmas Suvienytose Val
stijos^?” Bus ne vien tik prakalbos, 
bus ir klausimų, ir diskusijų. At
sibus Workers School, Forum, 50 E. 
13th St., New York City, 8:30 val. 
vakarė. Įžanga tik 25c. Kviečiam 
visus [skaitlingai dalyvaut.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įyvks J pirmadienį, 3 d. gruodžio, 8 
vai. vąkare, “Laisvės” raštinėje.

Visi į draugai malonėkite dalyvaut, 
yra dąug svarbių dalykų apkalbėti, 
taipgi 
mitetą

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

Williamsburghe:
252 Berry St., . s x( ; Brooklyn, N. Y

' ; arti Grand ‘Street ‘ '
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

fĖ&tbush OFISAS 

2220 Avenue I 
Kampas E. 28rd 3t.
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