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AMERIKA GRASINA DAR PASMARKINT

leidžia turėti tik po tris ka-

Ar Sovietai Siųs Savo , Japonija Karščiuojasi
a __ •• io v v. o'lie • . 0 i • 'darbus, kuriais nekenktųArmiją Į Saar Kraštu? del Soviety Submarine privatinių kapitalistų Pei-

smurto

LIETU VOS ŽINIOS

privertė atsistatydint G. Fe- a kapojimą ir
j derį, buvusį antrininką ūkio uz lsvrl.r}^im? delegatų į Vi- 
’ministerį. Fęder yra laiko- sos sa ies 'darbininkų kęn- 
mas dvasinis , tėvas, hltleri- kurio vyriausias tik- 
ninkų programos, kurią jis sl.as+ bhs praplatint ir sustip-

ios miestelibėgyje—20,960 as-

metų iki 1933 me-

Į jį buvo pa- 
bet jam pasi-

spalio 24 d. 
priemiesty j 
buvo rašfžt

gresą kovai už bedarbių ir 
sbcialę apdraudą sulig bi- 
liaus H. R. 7598.—Tas dar
bininkų kongresas įvyks

atskiroms valsti- 
miestams; ji steigs 
viešus bedarbiam

tų patenkančių kalėjiman skai
čius padidėjo 6 tūkst. su vir
šum^.’. “ {Pas, įroękh 4: blogėjančią 
ekonominę padėtį.

Bet Lietuvos laikraščiai nepa
rodo politinių kalinių skaičiaus, 
kuris; sąryšy j su darbininkų 
rev. kovos pakilimu ir reakci
jos paaštrėjimu žymiai padidė
jo; bet apie tai tylima, kaip kad 
užtylima politkalinių kankini
mai.

Pilnesnis vaizdas susidaro, 
kada pasižiūri į kalinių skaičių, 
kurie buvo patekę metų laiko
tarpy j, nes pabaigoj metų, ap
skaičiuojant kalinius, tie, kurie 
pateko į kalėjimą 1 mėnesiui ar 
daugiau, neįtraukiami.

Per 1931 metus buvo patekę 
ilgesniam ar trumpesniam lai
kui ' asmenų į kalėjimus išviso 
14,7461 asmenys.

1,933 metų 
mėnų.

Nuo 1931

lavimo”, Norman H. Davis

Didėja Kalinių/ Skaičius
“Liet, žin.”235 nr. rašo, kad 

“kalinių (skaičius Lietuvoje, me
tai po metų didėja; y \

1931 metais sausio m. kalinių 
visuose 1 Lietuvos > kalėjimuose 
buvo 3,455-žmonės, iš kurių 549 
moterys ir 2,906 vyrai.

1933 metais; sausio 1 d. kalė
jimuos buvo 3,231 vyras ir 564 

j moterys, viso 3,795.

RUMUNŲ GINKLUOTĖ
Rumunijos valdžia nuta

rė uždėt gyventojams $20,- 
000,000 daugiau mokeą$ų, 
kurie bus naudojami gėrės- , 
niam apsiginklavimui.

Dideli Areštai Ukmergės 
Apskrityje

“Liet, žin.” 239 nr. rašo, kad 
“valstybės saugumo policija 
(žvalgyba) Ukmergės apskr. 
kai kuriuose miesteliuose pas 
įtartinus komunistiniam veiki
me asmenis padarė kratas ir 
rado nemaža 1 kompromituojan
čios medžiagos. 43 asmenys 
areštuoti. Kvota;, tęsiama. 27 
asmenys perduodami teismui.”

Pildantysis Komitetas pąą- 3 U 
kritiniame savo susirinkime. :, 
Bostone atidėjo iki savo j 
partijos šuv.aįųąvimo 
m. net svarstymą klausimo 
del plataus bendro fronto pu 1 
komunistais, tačiaus eiliniai 
Socialistų Partijos nariai 
nelaukia, o masiniai jungia 
savo spėkas su komunistais. . > j

Dirbtinas Šilkas iš Pigių
Pušy Medžiagos ‘ J

NEW YORK. — Perei- ■ 
tais metais iš Vokietijos ir 
Italijos buvo įvežta į Jung
tines Valstijas 643,000 tonų 
apdirbto medžių materiolo, 
iš kurio Amerikoje gamina
ma dirbtinis' šilkas. Tas ma- 
teriolas lėšavo po $70 už 
toną. Dabar Dr. Charles 
Herty Savannoj, Ga., išrado 
chemišką būdą net pras- > 
čiausias pušis panaudot kai- , 
po medžiagą dirbtinam vil
kui. Taigi jau galima bū-iiw 
šią apsieit be tokios medžia- 

Paraguayaus, gos įvežimų iš užsienių^ ię 
_:1 j dirbtinis šilkas Amerikoj

Worcester, Mass^g
Visi Lietuvių Darbininkų I 

Susivienijimo nariai, gyve
nantieji Worcesteryj, 
nai susirinkite į mitingą, 
kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio men. 9 dieną, kaip 
Į vai. po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott 
Worcester, Mass.

Dalyvaus LDS pirminin
kas d. R. Mizara ir čia bus 
sutverta Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo kuopa.

GENEVA. — Įvairios 
Tautų Lygai priklausančios ; 
šalys pasiųs savo armijų da-

•. valčių. Jų dalys ir mašine- 
irija, sako, sugabenta trau
kiniais ir laivais, ir belieka 
! tik daiktan sudėti. Tiems 
gandams nenori tikėt net

Darbininkai Visą Šalių, i 

Vienykitės! Jūs • Nieko j, 

N e p r a 1 aimesite, Tik į 
Retežius, o lelaimčsite 

Pasaulį! :

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis «

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Drg. Kirovo Laidotuvės 
Perspėjimas Priešams

MASKVA.—Ketvirtadie
nį palaidotas drg. Sergei 
Kirov, kurį kontr-revoliuci- 
nis nevidonas Leonid Niko- 
lajev nušovė Leningrade 
gruodžio 1 d. Sudeginto Ki
rovo kūno pelenai įmūryti į Į 
Kremliaus sieną, arti Leni
no mauzolėjaus. Laidotu
vėms susirinko desėtkai 
tūkstančių darbininkų dele-' 
gatų į Raudonąją Aikštę,! 
nežiūrint didelio šalčio. Pra- Į 
kalbas sakė Sovietų komi
sarų pirmininkas V. Molo
tovas ir Kom. Partijos va
dai. Buvo Raudonosios 
Armijos ir orlaivyno de
monstracija. Visur darbi
ninkai iškėlė raudonas vė
liavas ir didelius plakatus 
su obalsiu: 
priešams!”

Miestui Viatkai, kur drg. 
Kirovas gimė, dabar duota 
jo vardas. Viatka nuo .šiol 
vadinsis Kirov.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

Amerika Niekuomet Nesutiks, Kad Japonija Turely Lygy 
Karo Laivu Skaičių Su Jungtinėmis Valstijomis

200% Daugiau Pelnų 
Fabrikantam, o Badas 
16 Milionų Bedarbių

5-IŲ VALSTIJŲ SOCIALISTŲ VIENAS 
FRONTAS SU KOMUNISTŲ PARTIJA

Mntis musų 1 pare-^-^ j<acĮ japOnĮja sta. 
j to į karo pavojų šalis, pri- 

; einančias prie Pacifiko van
denyno. Taip jis kalbėjo 
susirinkime Amerikos Laik- 

į raščių Korespondentų Są
jungos. Davis išreiškė pa
sipiktinimą, kad Japonija 
I reikalauja sau karo laivyno 

s su Amerika ir An
glija. O Jungtinės Valstijos 

BUENOS AIRES.—Sklei- niekuomet nesutiksiančios 
džiasi sukilimas Bolivijos su tokia lygybe. Kadan- 
armijoj prieš dabartinę vai-1 gi 
džią ir armijos ]

Prasidėjo Sukilimas 
Bolivijos Kariuomenėj.

i Japonijos imperialis- 
komandą. itai yra pasirįžę greitu lai- 

Sukilimui vadovauja gene- ku atmesti senąją Wash- 
rolas*Jose Lanza. Jis skel- ingtono sutartį, kuri jiems 
bia, kad tik per Bolivijos 
valdžios apsileidimą Para- 
guayus ima viršų ant Boli
vijos dabartiniame kare del 
Chaco srities, labai turtin
gos žibalo (aliejaus) vers
mėmis.

LONDON. — Jungtinių • ro laivus prieš kiekvienus 
Valstijų pasiuntinys į pasi-į5 tokius pat Amerikos bei 
kalbėjimus delei “nusigink- j Anglijos laivus tai Roose. 

velto agentas Davis sako, 
jog galės išnaujo prasidėti 
neribotos karo laivų staty
mo lenktynės. Tatai dar la- • 
biau padidintų karo pavojų.

Davis pasakojo, būk Ame
rikos valdžia nori, kad ben
drai būtų sumažintas jūri
nis ginklavimasis. Bet jis 
nutylėjo, kad ši šalis dabar 
statosi daugiau karo laivų, 
negu kuri kita valstybė pa
saulyje. Šiuo tarpu Jungti
nėse Valstijose yra budavo- 
jama 80 naujų karinių lai
vų ir yra paskirta pinigų 
dar penkiems desėtkams ki
tu. ę

NEW YORK.)— Jungti- stengsis surast daugiau rin- 
nių Valstijų prekybos mini- kų amerikiniams tavorams 
steris Roper pasigyrė dvyli- užsieniuose.. Roosevelto yy- 
kai šimtu suvažiavusių di- i J?ausybč reikalaus, kad «a- 
'džiuiu fabrikantu kain N lhes konSresas pasalintų iš dziųjų iabrikantų kaip N NRA tokiag tai kle ku.
RA valdžia pakėlė jiems pel
nus: Lapkričio mėnesį šie
met 75 trustai pasidarė 
$43,000,000 daugiau pelnų, 
negu pirmiau; per vieną tą 
mėnesį jie gavo 34 milionus 
dolerių nepaprastų dividen
dų, viršpelnių. Pelnai 500 
didžiausių korporacijų per 
pirmus devynis šių metų 
mėnesius Ipeveik 200 nuo
šimčių augščiau pakilo negu 
per tuos pačius mėnesius 
pernai metais.

Bendrasis Frontas Kovos Prieš Fašizmą Ir Karą, Už Negrą ' 
Ir Baltųjų Lygybė Ir Už Bedarbiu Apdraudos Įstatymą
CHATTANOOGA, Ten.— 1 Washingtone, 1935 m. sau*; 

Atstovai nuo Socialistų Par- 'šio 5-7 d. - ‘ .t.
tijos organizacijų iš pen-! Kova už lygias darbinim- 
kių pietinių valstijų pasira-;kams algas pietinėse, kaip 
šė pareiškimą, kuriuom su-i ir šiaurinėse valstijose, . 
daro bendrą frontą su Ko- i prieš NRA nustatytas že- 
munistų Partija šiose vals- ūmesnes algas pietinėse val
tį jose: North Carolina, Ten- Istijose. į
nessee, Arkansas, Kentucky i 
ir Alabama. Jų Revoliuci
nės Politikos Socialistų Par-

Pašauta Mezgėja
LEBANON, Pa.—Baltinių 

mezgyklos fabrikantas B. 
A. Laudermilch pasiėmė au- 
tomobilin pavėžinti savo 
darbininkę Emmą Milleriu- 
tę ir peršovė ją. Darbinin
kė veikiausia mirs. Ji sa
ko, kad bosas tuomi jai at
keršijo už tai, kad ji prane
šinėjo vietinei NRA valdy
bai, jog jis labiau išnaudoja 
darbininkes, negu leidžia 
NRA taisyklės.

VYSKUPŲ KURSTYMAS 
PRIEŠ TURKIJĄ

ATHENS. — Graikijos 
stačiatikių vyskupai kursto 
valdžią daryt kokius griež
tus žingsnius prieš Turkiją 
del to, kad Turkai uždraudė 
popams ir kitiems kunigams 
rodytis gatvėse savo dvasiš
kuose drabužiuose. •

Tokio. — Japonijos seimo 
didžiuma nubalsavo reika
lauti apie $60,000,000 pašal
pos bedarbiams. Tada val
džia pag 
seimą,‘ ’ jdų 
to reikalavimo. Seimas .pasi
davė.

Komunistų Atsišaukimai 
ir Vėliava Klaipėdoj

“Liet, žin.’’ 244 nr. rašo, kad 
“nežinomas asmuo išlipde vieno
je Klaipėdos gatvėje ranka ra
šytus komunistinius plakatus. 
Plakatai buvo išlipdyti ryšium 
su spalio... revoliucijos sukak
tuvėmis. Sužinojusi apie lipdo
mus plhkatus, į vietą nuvyko 
valstybės saugumo policija. Ji 
rado dar plakatus, bet lipinto- 
jas tuoj pabėgo, 
leisti keli Šūviai, 
sekČ pasprukt.

Taip pat naktį 
Klaipėdos Joniškio 
ant telefono laidą
iškabinta korinunistinė vėliava.’’

JUGOSLAVIJOS KARIUOMENE PEREJO PER 
VENGRIJOS SIENA; KARO PAVOJUS AUGA

SZEGED. - Jugoslavija, MM Ir gujami te jo- 
kariuomene perejo per się- kio pasigailėjimo net kudi- 
ną į Vengrijos pusę ties kiams ir ligoniams, 
šiuo-miesteliu. Vos tįk ne-” 
įvyko ginkluotas susikirti
mas tarp Jugoslavų ir Ven
grų armijų dalių. Jugosla
vų oficieriai sukurstė savo 
kareivius palei sieną keikti 
Vengriją ir grūmoti jai.

Iš Jugoslavijos yra ištre
miama 27,000 Vengrijos pi
liečių. Neduodama jiems 
laiko pasiimti net reikalin
giausius daiktus. Jie urmu

Rooseveltas “Stipresnis už 
Diktatorių”

Roosevelto p a s i u n tinys 
Roper pažadėjo fabrikan
tams tvirtą valdžią prieš 
“klasinę agitaciją”, tai yra 
prieš darbininkų judėjimą.

rios kenkia samdytojų pel
nui. Valdžia stengsis, kad 
į pramęnę būtų pelningai 
įdėta daugiau privatinio ka
pitalo, kurio milžiniškos su
mos dabar bergždžiai guli.

Fabrikantų Programa
Suvažiavę f a b r i k antai 

taipgi išdirbo savo reikalą- 
vimų programą, kuri apsk
ritai/ sutinka su tais Roose- 
velto atstovo pasiūlymais; 
tik fabrikantai išreiškė pa
siryžimą kovoti už auksinio 
pagrindo sugrąžinimą po
pieriniams doleriams ir pa
brėžė, kad valdžia neturi 
kištis į kapitalo biznį, kur

Vajus už suorganizavinią 
baltųjų ir negrų darbininkų 

.... . ... 1 , . !į unijas, lygiomis teisėmis; -tijoj Komiteto sekretorius * J 
Francis A. Henson mušė te
legramą “Daily Workerio” 
redaktoriui Cl. Hathaway, 
kad jis “uoliai ragina ir vi-

išvystymas eilinių narių jųr 
dėjimo Amerikos Darbo Fe
deracijoj. Vienybė baltųjų 
darbininkų su negrais.

Bendru frontu remtisų valstijų Socialistų Parti- T a r ptautinio Darbini^ 
I Apsigynimo kovą už paliųo-jos organizacijas

tuoj aus suvienyto fronto 
pasitarimus” su komunis
tais.

Penkiose minimose vals
tijose bendras socialistų 
frontas su komunistais yra i 
sudarytas sekantiems tiks- ‘

Vengrija protestuoja 
Tautų Lygai prieš tokį žiau
ru ^avo piliečių trėmimą iš 
Jugoslavijos. O Jugoslavų 
fašistai reikalauja karo 
prieš Vengriją, kaipo globo
jusią teroristus, kurių agen
tas nužudė Jugoslavijos ka
ralių Aleksandrą Marselėj. 
Santjkiai tarp abiejų šalių 
baisiai įtempti; gręsia ka
ras.

stipraus vyro ... net stipre- 
Įsnio, negu autokratijai arba, 
diktatūrai.” Leido suprast, 
kad Rooseveltas gali < taip 
kietai, kaip ir Hitleris su- 
spaust darbininkų klasę< ‘

Prisitaikant prie kapitali
stų reikalavimųp ministeris 
Roper paskelbė šešis Roose
velto programos punktus,' 
būtent: Šalies valdžia steng
sis pasiliuosuot nuo bedar
bių šelpimo, palikdama tą 
pareigą 
joms ir 
tokius

TOKIO.—Japonijoj sklei- nams. Washington© valdžia 
džiama gandai, būk Sovie- nesutikt įvest bedarbių ap- 
tai Vladivostoke statosi 15 draudą visai šaliai, bet pri

tars tam, kad ji būtų įvedi- 
nėjama atskirose valstijose, 
kur kompanijos apdraustų 
savo darbininkus, kurie 
taipgi turėtų mokėti į tokios 
apdraudos fondus. Valdžia
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lis Į Saar sritį, khd palaiky- 
tų tvarką laike balsavimų i 
1935 m. sausio 13 d., idant' 
hitleriniai fašistai nepada-1 
rytų ten kruvino

reikalu komisaras Litvino- |AnriW pohtakai Bet Ja- 
Ivas buvo užklaustas, ar bus^?nlJ0? Wenahstai, dar la- 
prisiųsta ir raudonarmiečių.' A1'- sau!°?, aRle
Jis atsakė, kad del to j?s,, drūčiau gmkluohs pries So- 
turės atsiklausti Sovietų vy-1 ‘
musybės. ,rt jyĮajne judras frontas
Hitleris Laukan Išspyrė Bu-, , \ p°r.tland, Me.—Suda-

. . . c ryta vieningas frontas tarp
‘ VUSJ Artimą bavo Sėbrą » : socialistų ir komunistų kuo-

; BERLYNAS. - Hitleris P1! k<>vąi prieš karą ir fašiz-

sustatė; ir ilgai jis buvo 
vienas iš artimiausių Hitle
rio sėbrų. Feder paskuti
niais laikais neįtiko Hitle
riui tuom, kad reikalavo pa
imt į šalies nuosavybę visus 
bankus ir suteikti daugiau 
galios dvarininkams. Hitle- 
ris^mat, vykdo'norus stam
biausių bankininkų ir- pra
monės tūzų, ‘ tokių kaip 
Kruppai ir Thyssenai.

rint judėjimą už bedarbių 
apdraudos įstatymą visai 
šaliai. Išrinkta bendras 
komitetas, kuris lankysis į 
unijas, ragindamas/ paremti 
Darbininkų Bedarbių ap
draudos bilių.

Boston, Mass. — Mirė 
prof. Allan W. Rowe, atsi-; 
žymėjęs savo tyrinėjimais 
įvairių liaukų (gliandsų) 
veikimo.

savimą devynių nekalbų 
Scottsboro negrų jaunuolių.

Kova prieš Farmų Su-' 
tvarkymo Įstatymą, nuo kux 
rio kenčia vargingieji f ar
mėnai ir laukų darbininkai 

tas kišimasis nenaudingas Jams: Į pietinėse valstijose.
kapitalistams. Fabrikantai , Kova prieš karą ir fašiz-! Nors Socialistų Partijos 
neva pasisakė už bedarbių mą, prieš lynčiavimus, už 

Ku Klux Klano panaikini
mą, už konstitucines teises 
darbininkams.,

Išrinkimas delegatų i vi-

apdraudą, bet storai užrė
kė, kad pati šalies konsti
tucija “atmes” tokį apdraū- 
dos įstatymą, kuris apimtų 
visus šalies bedarbius* Jų 
peršama apdrauda yra to
kia, kaip yra plačiau išdės
tyta žinioje “Skebiška Ap
drauda” šiame puslapyje. 
Tą prigavikų skymą jau 
pateikė Rooseveltųi jo “eko
nominio saugumo” komisija. 
Ir patys fabrikanfai savo 
patarimuose valdžiai pripa
žino, kad tokia apdrauda 
“neduos jokios naudos tiem 
darbininkam, kurie jati da
bar neturi darbo.” Jų ap
drauda taikoma tik nau
jiems, būsimiems bedar
biams, o dabartiniai 16,000,- 
000 bedarbių turėtų likti be 
mažiausios apdraudinės pa
šalpos ir šalies valdžia ne
turėtų skirti jokių pinigų 
jiems šelpti, vykdydama fa
brikantų suvažiavimo pro
gramą. .

Amerikos Ginklai Karui 
del Chaco Žibalo

WASHINGTON. — Sena- 
tinėje tyrinėjimo komisijoj 
buvo skaityta laiškas, kurį 
vedėjas Remington ginklų 
kompanijos F. J. Monaghan 
parašė 1933 m. sausyj tos 
kompanijos atstovui Čilėj, 
Pietinėj Amerikoj. Laiške 
jis priminė, kad kompanija 
yra susižinojusi su “labai 
galingais valdininkais” 
Jungtinėse Valstijose. Taigi 
nežiūrint, jog prezidentas 
Rooseveltas neva uždraudė 
ginklų gabenimą karui tarp 
Bolivijos ir 7 
vis tiek galima daugybę 
ginklų išvežti ir. ten parduo- todėl atpigsiąs 
ti. ' :• •/. ■ • . ,•
M . • ..
'j Monaghan ragino Remin- 
gtono ginklų kompanijos at
stovą Čilėj “padvigubint”1 
pastangas/ kad : gaut kuo 
daugiausia ginklų užsaky
mų del Paraguayaus ir Bo
livijos. Ir tie-ginklai buvo 
abiem kariaujanciom pusėm 
pristatomi aplinkiniais ke
liais, per Čilę ir kitas kai
myniškas Bolivijai ir Para- 
guayui respublikas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SU
ARDĖ 2 MIESTELIU

SANTIAGO, Čile. — Že
mės drebėjimas, beveik visai 
sunaikino Zapiga ir Negre- 

padarė nuo
stolių . ir kitiems miestams. 
Žuvę desėtkai žmonių. . (
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Apgaudinėja Darbininkus
“Tėvynės” redaktorius labai apgaudi

nėja ŠLĄ narius darbininkus, kurie šian
dien kenčia nuo krizio, kurie randasi be
darbių eilėse. Be jokios sarmatos jisai 
“Tėvynėje” gruodžio 7 d. ant pirmo pus
lapio} didžiausiomis raidėmis paskelbia: 
“7,000,000 darbininkų gaus darbo.” Tai 
bjaurus, blofas, tai tokia apgavystė, ku- 

z ria turėtų pasipiktinti kiekvienas bedar
bis. Tai Roosevelto valdžios agento de
magogija, kad nuraminti darbininkus, 
kad užmigdyti juos, kad sulaikyti juos 
nuo kovos už bedarbės ir socialę apdrau
dę

SLA Nariai, Pažebokite Bagočių!
Šios dienos “Laisvėje” telpa ilgokas 

drg. Stebėtojo straipsnis apie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje padėtį. O ta pa
dėtis ištikrųjų rimta. Tatai patvirtina 
ir “Tėvynė”. Paskutiniame numeryje 

i skaitome, kad ištikrųjų Pild. Taryba lai
kė specialį susirinkimą, kurį sušaukt pri- 

I verte New Yorko valstijos apdraudos de- 
partmento reikalavimai. Klausimas ėjo 
apie SLA finansus. “Pagaliau depart- 
mentas pastebėjo”, sako “Tėvynė”, “kad 
jokiai organizacijai jis neleis daryti biz
nį New Yorko valstijoj, kurios ‘solvency’ 

žemiau 100 nuošimčių.” O kadangi 
daug pinigų sukištai į prastus be

matyt, 1 organizacija atsidūrė 
pavojaus. r ■ \

O ką Pild. Taryba nutarė? Ar jinai 
jieško rimtos išeities? Nesirnato. Jinai 
pirmiausia bando suversti vadų klaidas 
ant eilinių narių sprando. Vinikas sku
biai praneša, kad ponai nutarė, kad 
“ėmušieji iš SLA paskolas duoklių užsi
mokėjimui nariai, kurių paskolų atmo- 
kėjimo laikas, jau išsibaigęs, kad pasko
las sugrąžintų pirm sękamų naujų me
tų.” Bet kur tie nariai gaus pinigus? 
Jeigu jie būtų turėję iš ko duokles užsi
mokėti, tai būtų neskolinę. Jie dabar tu
ri pasirinkti vieną iš dviejų: arba iš že
mių kasti pinigus ir atduoti paskolą, ar
ba pavesti Pild. Tarybai atskaityti iš jų 
pašalpos!

Bet ponai nenukentės. Jie kaip gavo

į iss
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Didžiausi Laivai

“Europa” ir “Bremen”, 
"Vokietijos, yra dideli laivai. 
“Bremen” turi 938 pėdas ii-, 
gio, 46,000! trinų; jtaupoš, da
ro 28 jūrines rųylįą$4į valan- 

. dą ir per ,Ąj;lanįįi£b dįdjųrį 
jjerpl^aukia į 115* valandų, ląi-

Italijos laivas “Rex” yra 
880 pėdų ilgio, 54,000 tonų 
įtalpos, daro 29 jūrines my
lias j valandų ir Atlantiką 

į -n.perpUukė į 109 valandas ir 
i ' 80 minučių.
L Anglijoje ant vandens nu- 
I f. laistąs laivas “Queen Ma
li ;> ilgis ypa 1,018 pė- 

’ Ą'dib 78,000 tonų įtalpos, da-
Į A tys po 32 mylias ir pusę į 
g A valandą laiko. Greitai pra-> 4 valandą laiko. Greitai pra-
I f'.dSs plaūkidti ir -manoma,’ 
1W tai, bus greičiausias lai-

? W?. Francija baigia būdavoti 
IŠ^vą vardu ‘•‘Normandie”; 
Oil bus 1,030 pėdų ilgio’, 79,-

p ji
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milžiniškas algas, taip ir gaus. Jie kaip 
ėmė ;už sugaištis, taip irt iųM i įBagąlįauą 
Bagočius kaip žarstė, taiįįir'f ' 
pinigus visokioms byloms prieš darbihin-

rę§, kad jis jau išleidęs penkis tūkstan- 
čius dolerių bylai prieš WorCesterio Lie- 
tfdvių Darbininkų Susivienijimo narius ir 

' dar esąs pasiryžęs kitą tiek išleisti, bet 
nenusileisti! Matote, skriaudžia SLA, 
skriaudžia LDS narius, kemša pinigus 
bereikalingam teismui!

SLA nariai turi pažeboti Bagočių ir vi
są Tarybą, kad ponai neeikvotų pinigų 
toms nelemtoms byloms, tiems užpuldi
nėjimams ant nekaltų darbininkų. Na
riai turėtų pareikalauti, kad SLA virši
ninkai nusimuštų algas tuo jaus, kad jie 
negautų daugiau, kaip gauna LDS vir
šininkai. Jeigu Bagočiams bus leista • 
švaistytis; tai SLA finansinė padėtis ne
pagerės. 1 ' ' i ;

Franci jos Kapitalistai Padavė 
Ranką Hitleriui

. Sausio 13 d. Saar krašte bus balsavi
mas, kur žmonės norės priklausyti: Vo
kietijai, Franci j ai, arba pasilikti po Tau
tų Lygos valdžia, tai yra, taip, kaip da
bar yra. Komunistai ir socialdemokra
tai sudarė bendrą frontą ir stoja už pasi
likimą po Tautų Lygos globa. Kol kas 
visgi dar darbininkai turi teisę organi
zuotis. Jie griežtai priešingi atidavimui 
krašto Hitlerio kruvinai diktatūrai.

Francija neturi jokios vilties laimėti 
balsavimus savo pusėn, nes Saar krašto 
gyventojai yra vokiečiai. Bet Francijos 
valdžia bijo revoliucinio judėjimo Saar 
krašte. Todėl jinai, kaip pasirodo, pada
vė ranką Hitleriui, kad pagelbėjus jam 
laimėti sausio 13 d. balsavimuose. Ji jau 
padarė sutartį su Hitleriu, ką jis turės 
daryti, jeigu laimės rinkimus. Vokieti
jos valdžia sutinka Franci jai atmokėti 
kelis šimtus milionų dolerių už dirbtu
ves ir'pasižada metus laiko neterorizuoti 
tuos gyventojus, kurie balsuos prieš Vo
kietiją. Taip.pat prisižada žįZdus palikti 
ramybėje. Taį žinoma, tik prižadai. 
Kaip greitai praeiš balsavimai, taip grei
tai bus uždėta ani Saar krašto fašistinė 
diktatūra ir įvestas teroras prieš revoliu
cinius darbininkus. Šita Hitlerio sutar
tis šu Francija šiuo, tarpu, prieš pat bal
savimus, labai pagelbės tam budeliui pa
traukti savo pusėn daug vokiečių gyven
tojų. Su ta sutartimi Francija faktinai 
pasako jiems, kad jie balsuotų už Hitle
rį- ’ '

Matote, kaip greitai kapitalistai užmir
šta tautiškumą ir sudaro bendrą frontą, 
kuomet pamato pavojų iš revoliucinio 
judėjimo pusės. Todėl, komunistai sako, 
ir darbo žmonės turi susivienyti, turi su
daryti bendrą frontą ir kovoti prieš ben
drą priešą.

7

Savaitė laiko ajtgąį New Yor- 
ko valstijos apdraudos depart- 
mentas įsakė SLA pild. tarybai 
pataisyti savo finansus, arba 
užsidaryti savo biznį New Yor
ko valstijoj. Tam laiko davė 
tiktai dvi j dienas, kadangi šis 
departments jau seniau yra 
reikalavęs SLA* pild. tarybą da
ryti toj linkmėj žygius, bet SLA 
pild. taryba ■vis vilkino, vis sa
kėsi pataisysianti dalykus, vie
nok pažado neišpildė.

Aplaikęs telegrama, P- Vini
kas, SLA sekretorius, tuojau iš
siuntinėjo telegramas pild. tar. 
nariams, šaukdamas juos į ne
paprastą posėdį. ,Posėdis įvyko 
pereitą šeštadienį ir sekmadienį 
(gruodžio mėri. pradžioj).

, Ką ištikrųjų pild. taryba 
nutarė daryti šituo kritišku or
ganizacijai momentu, mes neži
nome. Eina vispkių gandų ir 
raportų, kurių mes kol kas ne
norime skelbti. 

)

Mūsų žiniomis, tačįaus SLA 
pild. taryba svdrsto uždėjimą 
ant narių assesmentų, privers
tinų nepaprastų mokesčių, ku
riuos kiekvienas^ narys turėtų 
sumokėti, apart mėnesinių 
duoklių. Assesmentų suma, sa
koma, turėtų siekti kelis šim
tus tūkstančių dolerių.

Yra davinių, tačiaus, kad 
pild. taryba dar bandysianti 
kalbėtis su New Yorko ir Pa. 
valstijų apdraudos departmen- 
tų viršininkais ir kaip nors ban
dys juos įtikinti, kad dar gali
ma verstis be didelių assesmen
tų. • ;i

Kodėl ir kaip tas viskas “mi- 
lioninę” organizaciją prie šito
kios kritiškos padėties privedė? 

’“Keleivis” (ūž'gr. 5 d.), kuris 
visą laiką buvo ir tebėra Bago- 
čiaus ’oficiozas,’ bando aiškinti. 
Girdi,’todėl, kad 1

. j h. . i >. . •>( . o ■ • ■ į

Supirkti' SLA> pinigais bonai 
turi $966,400' pariteto vertę. 
Tai yra, tiek turėtų but vertas 
SLA turtas bonuose. Bet jei
gu šiandien tuos bonus parduo
ti, už juos galima butų gauti 
vos tik apie $468,600. Reiš
kia, apie pusė miliono SLA pi
nigų žuvo vien tik bonuose, 
neskaitant Devenio, “Vieny
bės” ir Kišono morgičių. Ir to
dėl New Yorko valstija parei
kalavo: arba padidinti atsar
gą, arba uždaryti SLA biznį 
New Yorko valstijoj.

$385,400 vertės bonų jau 
nuėjo “in default” ir jų rin
kos vertė šiandien yra nukri
tusi maždaug iki $58,800.

priežastis del .šiandieninės pa
dėties SLA.

Ar Dabar Jiems Gražu?
Kuomet LDS steigėsi, tai Ge

gužiai, Strumskiai, Bagočiai ir 
kiti skundikai siuntė New Yor- 
ko valstijos apdraudos depart
mental skundus ant mūsų drau
gų ir juose “įrodinėjo,” kad 
LDS, jeigu ji bus suorganizuo
ta, negyvuos, kadangi josios vir
šininkai “nemokyti”, “neteisin
gi”, bolševikai,, etc., etc. Ir 
štai, va, po keletos metų, tam 
pačiam New Yorko apdraudos .< 
departments prisieina siųsti to- 
kis ultimatumas ne LDS, bet 
SLA, “stipriausiai organizaci
jai”! Kur dabar bus tų ponų 
akys? Kaip jie dabar gali pa
žvelgti visuomenei į veidą, atli
kę tokius skundus!

Daugiai!: santikyj su tais 
skundais, SLA turėjo išleisti 
krūvas pinigų.

Po Spalių J Revoliucijos Sov, 
Sąjungoj f labai ^padidėjo kny
gų išleidimas. ,Nęi vienoj pa
saulio šalyj dabar, neišleidžia
ma tiek khyfe-ų, ?kąip SSRS." ;

Sovietų šalis dabar užima 
pirmą vietą pasaulyj literatū
ros išleidime, pralenkus Vo
kietiją, anksčiau užėmusią pin-, 
mą vietą.

Sulig valstybės centralinių 
knygų rūmų davinių, 1913 
metais, kuomet daugiausia bu
vo išleista knygų; priešrevoliu
cinėj RusijojA-ibuvo išleista 
20,000' knygų, kurių tiražas 
siekė 27,000,000 akzemplioriųi 
Šiemet už 10' men.: RSFSR iš

keista 3’3,000 knygų, kurių'ti
ražas siekia 385 mil. egzem-' 
pliorių. Per 17 metų nuo Spa
lių Revoliucijos, pergalės išlei
sta RSFSR 348,000 knygų. 
Bendras’ jų tiražas—4,056,- 
000,000 egzempliorių.

Nacionalinės knygos spaus
dinamos 91 kalba.

Bylinėjimasis Eina
To neužteko. Bagočius, kuris 

šiuo tarpu yra SLA prezidentas, 
jau kelinti metai leidžia SLA 
pinigus byloms Worcesteryj 
prieš LDS narius. Jo paties lū
pomis, SLA Worcesterio 
lėšavusi 5,000 dolerių, o 
organizacija negavo nei 
(žinoma, ir negaus!).

Tai štai, kas ėda organizaci
ją! Štai, kas naikina josios ir 
taip silpnus finansus.

Kuomet mes skyrėmės,. beje, 
tai Grigaitis, Vitaitis ir Ko. 
skelbė, būk girdi, LDS viršinin
kai nuskriaus savo narius, išves
dami iš SLA. Girdi, tie nariai, 
kurie pasilieka SLA, jausis ge
rai, kadangi jiems išeinantieji 
iš SLA nariai palieka savų il
gus metus .sumokėtus pinigus. 
-Bet štai, dabar, kas darosi SLA, 
po to, kuomet išėjusieji, nariai 
paliko savo sumokėtas duokles!

byla 
iš to 
cento

d-el teko da*ryt volus iš ak 
mens ir isoliuot metalines ma

dienos

000 tonų įtalpos ir galės da
ryti apie 29 mylias į valan-

Yra dar visa eilė senesnių 
laivų, kaip “Majestic”, 56,- 
621 tonų įtalpos, 915 pėdų 
ilgio; “Berengaria”, 52,226 
tonų, 883 pėdų; Leviathan”, 
48,943 tonų, 907 pėdų ir tt.

Juodas Voras Labai 
Pavojingas > G.

Mokslininkai išstudijavo 
ir surado, kad juodo voro 
patelė yra baisiai pavojinga. 
Jeigu ji įkando žmogų, tai 
jau nėra vilties išlikti gy
vam. Juodi voru' 
jie tik išsiperi, ėda vienas 
kitą. Iš 55 vorukų į trum
pą laiką liko tik vienas gy
vas, kiti vieni kitus suėdė, 
Kol jie yra' jauni,'tai nepa- 
.vojingi, bef kada numeta 
.šviesų kailį; tai apie tą lai
ką pa& pateles atsiranda 
baisių nuodų. Patėlėš suėda 
net savo vyrus, kada perei
na jų susituokimo laikas' 
Tie;vorai mušasi savo tar
pe, spardydami vienas kitą,

panašiai, kaip mulai.
Alabama universiteto pro

fesorius Dr. Blaier sako, 
kad juoda voro patelė yra 
priešas No. 1. Tie vorai 
veisiasi Jungtinėse Valstijo
se nuo Meksikos iki Kana
dos, nuo Maine valstijos iki 
Kajifornijos.. Jų reikia 
saugotis. Nesenai mokyto
jai įsakė vaikam atnešti gy
vūnėlį į mokyklą^ ir kaip jie 

ffcuvo nustebę,, kada y ienas 
berniukas atsinešė juodo vo
ro patelę įsivaręs į bonką. 
Jeigu ji būtų įkandus tą 
berniuką, tai į kelias valan
das laiko jis būtų miręs. Jo
kių gyduolių prieš tuos nuo
dus dar nėra.

DRAUGAI:
Rengiuosi versti apysaką 

į lietuvių kalbą “čapajev”, 
parašytą drg. D. Turmanov. 
Jeigu kas išvertėt ar yra 
verčiama, prašau atsiliepti 
per dienraštį “Laisvę” laike 
6 savaičių, už ką būsiu dė
kingas.

Petras.

“Keleivis,” beje, priduria: 
“Susivienijimas jau tiek įklam
pintas, kad jo gyvavimui grę- 
sia labai rimtas pavojus. . . ”

žinoma, “Keleivis” ir Bago
čius ir Grigaitis šaukia ir 
šauks, kad del to visko yra at- 
sakomingi fašistai, “tautiški 
maklioriai,” kaip jie juos va
dina. Mes gi turime pridėti, 
kad podraug kalti yra ir so
cialistai, kadangi, (1) jų žmo- 
,guą, Gugė jau senai veikia $u 
fašistais £ sfaridhriėčiaiš;’ 'būda
mas SLA iždininku,, o (2) so
cialistai (tą patį, Bagočių ir 
Grigaitį įskaitant) petr. visą 
tą laiką, kuJmėt SĖA blogi in- 
vęstmentai buvo; daromi, veikė 
bendrai su Gegųąiu ir Ko. Per 
tą visą laiką prieš blogu^ in- 
vestmentus ir kitus, netikslu
mus ,SLA kovojo tiktai komu
nistai ir jų sįąliiiinkai. Tik to
dėl, kad jie, komunistai, kovo
jo prieš tuos dalykus, Chica- 
gos seime, fašistai podraug su 
socialistais pasišaukė policiją, 
daužė komunistams galvas ir 
suskaldė SLA. Tuomet kairieji 
SLA nariai buvo priversti 
steigti Lietūvįų Darbininkų 
Susivienijimą, kuris šiandien 
yra stipriausia finansiniai lie
tuvių fra templė organizacija 
Amerikoje!

šituos faktus, mes turime ži
noti, norint žinoti tikrą tiesą ir

Sveikatos Syvai (Sultys)
Daržovėse, žaliuose lapuose 

ir vaisiuose randasi galingi 
sveikatos apsaugotojai—vita
minai.

Lėni ngradietis profesorius, 
Šmidt išrado būdą gauti vita
minus iš daržovių ir įtaisė 
didoką vitaminų laboratoriją 
prie Mečnikovo ligoninės. Re
zultate laboratorinių bandymų 
prie ligoninės pradėjo veikti 
vitaminų dirbtuvėlė. Iš kopūs
tų lapų, sumaltų volais, iš
spaudžiami syvai, kuriuose 
daug vitaminų.

Daug vargo turėjo ir moks
linčiai ir projektų gamintojai, 
iki suprojektavo vitaminams

* 1 * gaminti mašina, nes, kaip; ži-. 
noma, dasilietimas geležies, 
bei vario pyie vitaminų . yra

l kenksmingas vitaminams, to-1

sinų dalis. Daug triūso padė
ta, kol buvo surasti chemijos 
receptai, kurių pagalba daržo
vių syvai išvalomi nuo pašali
nių priemaišų ir kad nepa- 
gadint brangios medžiagos. 
Po sudėtingo syvų apdirbirnq, - 
gaunamas koncentratas, kurs 
įpilamas į stiklines ampulas. . 
Kiekvienoj ampuloj
porcija vienam žmogui.' Šita 
Vienintelė Sąjungoj ir' pirmoji 
Europoj įmonė išleidžia 10 
tūkstančių porcijų į parą.

Kol ‘ kas dirbtuvėlė pHe 
MečnikoVo ligoninės gamina 
tik vftkmin^ prieš' cirigą, kurs 
moksliniai ' pažymėtas raide 
aC.,f 'B^t 'yra ir kiti svarbūs 
žmog'auis of^anizmu'i vitaminai. 
Mielėse yra viiamiiids “D”— 
priėšrAchitinis. Alaids mielės 
turi vitaminą “B-l”. Mečniko- 
Vo ligoninės gyHytdjai gautą 
laboratorijoje Šitą vitahiiną 
naudojo gydant ligonius, ser-' 

^gančius gangrena. Gauti tei- , 
giami rėžul'tatai. Gerai, (gy- . 
domai) veikia į organizmą ir” 
provitaminas — karotin, kurs ' 
randasi m’orkvoj. Atrasti bū-, 
dai pagamint ir šitie vitami- ’ 
nai.. .

Sveikatos syvai padės Sov.. 
Sąjungoš gydytojams kovot su 
ligomis.

Paliuosuotas Vienos Miesto 
Socialistas Ex-Majoras

VIĘNA. — Ryšyje su š. • ••■• 
m. vasario mėnesio supili- - 
mu prieš fašistus buvo įka
lintas ir Austrijos sostinės 
majoras ‘ socialistas Sėitz.7 
Dabar jį paliuosavo, kaipo ‘ 
nepavojinga fašistams; bet.. 
tūKstančiai revoliųciųių dar
bininkų dar tebelaikoma ka-r - 
Įėjimuose ir koncentracijose 
stovykiose : z: j . .t m . >. r’ .

. ......................... ................ ■■ i ' •
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Kas Daryti?
Mums, žinoma, labai gaila ei

linių SLA narių ir mes nenori
me, kad ant jų prisieitų dėti 
assesmentai, nes tas daugelį na
rių šiuo laiku labai apsunkintų. 
Kas tuomet liekasi daryti, kad 
to išvengus?

Visų pirmiausiai mes mano
me, kad SLA eiliniai nariai tu
rėtų reikalauti, kad pild. tar. 
sulaikytų leidusi SLA narių 
pinigus byloms, byloms, ku
rios neša naudą tiktai advoka
tams, bet eikvoja SLA narių 
pinigus.

SLA nariai turėtų kuovei- 
kiausiai reikalauti iš savo virši
ninkų nusimažinti algas, panai
kinti pagelbininkus, be kurių 
galima apsieiti. Reikalinga da
ryti viskas, kad įvedus organi
zacijoj didesnę ekonomiją ir su
taupius šiek tiek narių sumokė
tų duoklių, išvengus assesmen- 
tų. .< .

Pagaliaus, eiliniai nariai tu
ri reikalauti specialio

DR. j! J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

j neslogina. Sprendžiu, kad Jūa
! liesas, pasausėlis, tai. 

Jums saldainių bus naudinga., 
vartoti. Ot, kokiam sud.ribėliui, • 
riebuškiui, nutukėliui 
džių daiktų vartot 
kaip tokiam nereikia 
molų, miltinių valgių 
sunkių riebalų.

Manau, Jums būtų gerai ir
» vartoti.

' * > “Ferri et ammonii ci- 
tratis” ketvirtadalį svaro, iš- 
tarpinkite puskvortėj virinto 
vandens ir imkite po šaukštą •

, keletą mėnešfų. 
Įmaišykite i stiklą pieno ir iš- ’ 
gerkite. <

■ /Gaukite taipgi “Štrychninae 
nitrAtis” arba “štrychninae sul-^’ 
phatis'pill'ulaė No. 100.'” Imki-1,1 
tė1 pb’vieną prieš valgį, tai po ' 
3 ' kės” diena, per kelis mėne
sius.'

Dažniau pasilsėkite, pėr-! 
daug nenusibaladokite su šo
kiais; Truputį pašokt yra ge- ’ 
rai, bet neperdėt.

Apie tuos Jūsų guzus, bent 
Vienas jų, tas, ką apie kelienį, 
tai kad tik nebūtų taip vadi
namas bursitas (“synovial 
bursitis”), įdegimas tam tikrų • 
plėvių. Reikėtų arija visai iš
imti, išpjauti tos plėvės arba, 
išleidas skystimą, įleišt erzina
mų vaistų, kad išėstų plėves. 
Tai, žinoma, daktaro prievo
lė. t

Nuo onanizmo geriau atsi- * 
pratinkite. Normalūs lytiniai 
santikiai Jums būtų labai nau
dinga, visais žvilgsniais'. At
minkite tai.

Silpnas Ant Kojų

Aš matau “Laisvėj” visokių j 
patarimų, tai ir aš norėčiau 
gauti patarimo, kas man da
ryti.

Esu 
sveriu 
vedęs, 
ar daugiau, kaip esu silpnas 
ant kojų. Kai aš pavargstu, L uu?ų
sunk’iai dirbu arba ant vaka- i 0 oni 0-8 ipry ° 
ruškų pašoku, tai, kaip atsi-14 J, ® 
gulu, man traukia kojų gyslas. 
Ant dešinės kojos, aukščiau 
kelienio, biskutį iš vidaus pu-

vyras 23 metų amžiaus, 
132 svarus, taipgi ne
jau bus penki metai

tai sal- 
nereikia, 
nė krak- 
ar kokiu v

sės, yra sulig kiaušiniu didu-1 po ,va^*0’
mo guzas. Ir yra daug mažes
nių gūželių po visas kojų gys-

ri reikalauti specialio seimo',, las. Bet jų man neskauda. Gy-. 
kurio tikslas turi būti pra^a- dytojas man dėVė vaistų, bet
linti visus menševikuš ir fašis- 
tus iš vadovybes ir pavesti or
ganizaciją į rankas eilinių na
rių, sąžiniškų darbininkų. Po
nai privedė organizaciją priė 
bėdos, ponai jos neišves.

Pažangieji SLA nariai! Ne
snauskite! Veikite dabar, da
bodami, kad išgelbėjus organi
zaciją, kurią fašistų-socialistų 
lyderiai privedė prie labai, rim
tos padėties!

Stebėtojas.

WASHINGTON. — Ame
rikos valdžiai tarpininkau
jant, būsią Vokietijai par
duota $30,000,000 vertės bo- 
velnos, bet ne už pinigus, o 
tik mainais už įvairius Vo
kietijos dirbinius. Tai stam
bi ekonominė pagelba Hitle
rio vyriausybei.

nieko nepagerėjo. Kad tik ne
būtų kO pavojingo. Aš valgau 
gerai, bet'‘ besi jaučiu J tpkis 
smagūs. Ii’1 onanizmą,
man dažnai nubpga.

, , Atsakymas

Jūs, Draugė/ ‘nepaminėjot 
savo ūgio'. Negalima dabar nu
sakyti, kaip čia šu Jūsų svo
riu: ar pakanka ?ar gal kiek 
perlengvas esate. ‘

Kaip ten nebuvę, jęgų ir 
energijos pasidaro \ žmogui iš 
atatinkamo maisto. Reikėtų 
Jums įvairių valgių^ netik dra- 
žovių ii’ vaisių, pieniškų, kiau
šinių, žuvų, mėsiškų, bet taipgi 
ir saldžių daiktų’: saldžiųjų 
Vaisių bei uogų, medaus, rudo
jo cukraus, gero siropo (be 
sieros dujų), saldainių. Tatai 
priduoda greitos energijos 
raumenims, ir nuovargis taip



Trečias Puslapis

Pasikalbėjimas Telefonu
Parašė J. S. Balch

Vieša. Padėka Už Aukas

Judžiai-Teatras-Muzika

Vaistininkas

Matęs

Partisan Review” No. 5

Iš Meno Raštinės

Tel. Porter 3789

VKi/Aes Barre, Pa

Mes sveikiname kuopas, prisidėjusias į Meno 
Sąjungą ir laukiame daugiau jų prisidedant. 
$5.00 į metus organizacijai nėra didelė suma.

klausimą, 
po $5.00

Detroito Naujienos

Waterburio Vilijos Choras prisiuntė duok
les už 1933 ir 1934. Tai visa dešimkė ($10). 
Lai šitas pranešimas būna ir kitiems chorams 
paraginimu, kad ir jų duoklės reikia užsimo
kėti į Meno Sąjungą.

ALDLD, LDS

savo motinai, lai ji pirma

galima nuveikti dideli dąrbai.
Laukiame, kuris numeris bus sekantis?

Apie šį meninį ir literatinį žurnalą dar ma
žai buvo kalbėta šiame skyriuje. “Partisan 
Review” išeina sykį kas du mėnesiai. Leidė
jais šio žurnalo yra John Reed Kliubas.

žurnalas daugiausia pašvęstas literatūros 
teorijai, kritikiai ir praktikai. Kitaip sakant, 
talpina teorijos ir kritikos straipsnius, pas- 
kiaus deda kūrinius naujų ir senesnių prole
tarinių rašytojų—vaizdelius ir poeziją.

Amerikos darbininkų judėjime iki pereitų ir 
šių metų veik neturėta tinkamų žurnalų, kur 
galėtų nauji ir jauni talentai vystyti savo 
gabumus. Nebuvo žurnalų, kurie būtų pa
švęsti naujai kūrybai—revoliucinių rašytojų 
kūriniams.

Bet laikai pasikeitė. Literatiniai veikalai,

Vision” (Maxwell Bodenheim), 
Perish” (Edward Dahlberg), 
With Pleasure” (Bernard De

Foundry” (Albert Halper), “Ca-

kas nors iš 
aprašys apie 
kurie, buvo 

Choro kores
pondentas buvo labai užimtas, 
dirbo aptarnavimui svečių.

Reikia sakyt, kad koncertas 
gerai pavyko.

Choro Korespondentas.

L. A. Kuerzi, 48 metų žmo- j 
gus, Yonkerse atrastas auto- j 
mobiliaus užmuštas netoli 
Central Avė. :

myla” jau paruošta išleidimui ir Meno Są
junga šį veikalą greitai paruoš ir išleis.

Dabar vėl gavome porą veikalėlių, kurie 
bus veikiausia tinkami vaidinimui ir išleidi
mui. Tačiaus jie negalima suspėti taip ūmai 
išleisti.

Vėliausiai gavome naują veikalėlį, kuris 
liečia tikrą įvykį, tai yra amerikonišką tra
gediją. Veikalėlio vardas—“Medaus Mėnuo”. 
Tai yra tragiškas triologas moteriškės, jos 
vyro ir kunigo, šią tragišką dramą Meno 
Sąjunga veikiausia irgi greitai išleis. 1 
i Bet prie paskubinimo veikalų leidimo turi 
dėtis ir mūsų vienetai. Reikia užsimokėti bi- 
las ir duokles. Tai bus geras šmeras mūsų 
veikalų leidimo ,mašinai.

Draugam, Kurie Klausia Naujų Veikalų
Naujų veikalų kol kas dar neturime. Visi 

veikalai buvo paskelbti “Laisvėje”, “Literatū
ros ir Meno” skyriuje.

a Tiesa, mes turime naujų veikalų, bet jie 
zdar yra taisymo ir gaminimo procese. “Ta

li iki 1 dienomh 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 . 
Avenue

Pirmutinė LDS. Kuopa Įstojo į Meno Sąjungą
Seniaus jau mes rašėme, kad pirmutinė iš 

ALDLD kuopų, kuri įstojo į Meno Sąjungą, 
buvo numeris 28, Waterbury, Conn. Dabar 
gavome laišką ir čekį už $5.00 nuo pirmutinės 
LDS kuopos, kurios yra taip pat numeris 28. 
Ši kuopa randasi Rumforde, Maine valstijoje, 

k Padaryta geras žingsnis ir pavyzdis kitoms 
/ tų organizacijų kuopoms. Jei daugiau kuopų 
^ninėtų organizacijų prisidės prie Meno Są

jungos, tai galėsime pagerinti visą meno vei
kimą. ęąlėsime daugiau ir dažniau išleisti 
veikalų, operečių ir dainų. Turėdami kitų or
ganizacijų paramą, galėsime ir švietimo darbą 
pastūmėti pirmyn.

Kas padeda Meno Sąjungai, tai draugai iš 
Conn, valstijos. ALDLD III Apskritys, per 
draugę O. Giraitienę, prisiuntė Meno Sąjun
gai $5.00 aukų veikalų leidimui.

ALDLD III Apskričiui tariame ačiū. Rei
kia daugiau tokių apskričių ir kuopų, kurie 
paremtų meninį veikimą. Prie progos pridėsi
me, kad draugai nemanytų, kad jie, aukodami 
Meno Sąjungai, aukoja “svetimam dievui”. 
Ne, draugai, meninis, kultūrinis darbas yra 
visų mūsų darbas. Tad kad jį pakelti turime 
visi juo vienodai ir rūpintis.

V. Bovinas, Sekretorius.

ir Amerikoj judžiai taip gaminami. Todėl ir 
gerą kūrinėlį, realį dalykėlį atskiedė farsu.

Vienok šis judis Europoje laimėjo prizą. 
Gi geresni judžiai tokio “pagerbimo4” nega
vo. Tai pasirodo, kad nevisuomet veikalo ge
rumą nusako prizo stampa.

V. Proletaras.

šis tas iš Atsibuvusio Aido 
Choro Metinio Koncerto
Aido koncertas-įvyko pirmą 

dieną gruodžio, jame dalyvavo 
skaitlingas skaičius darbininkų 
iš plačios apielinkes:’ Scranton, 
Pittston, Inkerman, Kingston, 
Nanticoke, Wyoming ir iš kitur.

Katrie lankėsi šiame koncer
te—ilgai nepamirš. /

Programos išpildyme dalyva
vo apsčiai lavintų dainininkų/it 
dainininkių iš plačios apielin
kes. Draugai shenandoriečiai 
skaitlingiau atsilankė negu buvo 
tikėtasi; drg. S. Kuzmickas dai
navo keletą dainelių solo, ku
rias labai vykusiai sudainavo; 
taipogi Mainierių Kvartetas la
bai patenkino publiką savo dai
nomis. Pabaigoj, draugai sho- 
nandoriečiai padvigubino savo1

kvartetą, padarė dvieilį kvarte- 
Itą, prijungdami keturias mer- 
j ginas. Puikiai sudainavo.

Drg. V. Radišauskaitė iš Wy
oming, buvo gerai prisirengus 
su savo merginų sekstetu. Jos 
sudainavo eilę labai skambių 
dainelių. Dar vieną pažibą ne
tikėtai turėjome savo koncerte, 
tai visų mylimą dainininką, 
drg. A. Višniauską iš New Jer
sey, kuris labai vykusiai daina
vo. Didelis ačiū drg. Vyšniau
skui, kad pasiukvatijo užsukti į 
Aido Choro koncertą. Draugas 
Višniauskas važiavo • į “Lais
vės” naudai rengiamą koncertą 
į Philadelphia. Aido Choras 
sudainavo apie šešias dainas, 
kijrios publikai gana patiko.

Taipogi, J Aido .Choro nau j as 
męrginų /kvartetas šiame kon
certe pasirodė publikoje su sa
vo naujomis darbininkiškomis 
dainomis ir gerais nudavimais.

Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungą šj mė
nesi? Minėtų kuopu draugai turi 
būtinai diskusuoti šj 
Kiekviena kuopa moka 

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten 

Brooklyn, N. Y.

DR. JOHN REPSHJS
i! (Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Publika joms reiškė savo pasi
tenkinimą gausiais aplodismen
tais. ». į : i , ■ . , '

Aido Choras publikos nesuvy? 
lė. žadėtą programą davė .dar 
su dideliu kaupu. Buvo girdėt 
išsireiškimų, kad tokią progra
mą girdėt, tai reikėjo įžangą 
daryt augštesnę. Bet, Aido 
Choras tą darė, kad visiems bū
tų įžanga prieinama. Todėl ir 
buvo tik 25 centai.

Programai pasibaigus, šokiai 
tęsėsi iki vėlai nakties. Publi
ka laiką praleido linksmai: vie
ni šoko, kiti šnekučiavosi, treti 
laiką leido prie valgių ir alaus.

Aš tikiu, kad 
choristų, plačiau 
buvusį .koncertą, 
liuosi nuo darbo.

krėtė juokus užpakalyje vai
stinės su savo pažįstamu. Jo pagelbininkas 
vikriai sukinėjosi, pardavinėdamas dantų še
petukus, vatą, iodą, karbolį ir kitką.

“Ko nori, mažyte?” užklausę pagelbininkas 
Franės. •

“Mano mama klausė, ar negalėtumėt pasko
linti penktuko pašaukimui tėtės, telefonu. Jis 

> ^yra Miesto Pašalpos ūkyje. Mano tėtės pa- 
4 'varde—Princas.”

Pa^elbinihkas susiraukė.
“Gerai,” jis atsakė ir, priėjęs prie telefono, 

pašaukė Miesto Pašalpos Ūkio raštinę.
“Heilo. Miesto ūkis? Aš noriu kalbėti su 

Princu. P-r-i-n-c-a-s. Princas... Mažyte, 
kaip jo pirmas vardas?... Abraomas. A-b- 
r-a-o-m-a-s. Aš manau, jis yra vienas iš dar
bininkų ... Taip, ji sako, kad svarbu. .. Hei
lo, Abraomas? Lukterk minutėlę. .,

Mažytė Franė, ištiesus kaklą, kalbėjo. 
“Heilo, mylimas tėti. Čia Franė kalba. Mama 
sako, grįžk tuojau namo. Broliukas nepra- 
bunda... Ar gali girdėt mane, tėti?... Bro
liukas ...”

Mažytė Franė apsiliejo ašaromis ir vaisti
nės tarnautojas turėjo pabaigti pasikalbėjimą 
su jos tėvu...

ALDLD 52 Kuopos ir Aido 
Choro Koncertas

Nedėlioj, 16 d. gruodžio (De
cember), 1934, įvyks mūsų di
džiulis Aido Choro ir ALDLD 
52: kuopos puikūs dainų ir mu
zikos, smagus ir įspūdingas va
karas. šio koncerto, arba dai
nų ir muzikos vakaro, progra
mai rūpestingai ruošiasi Aido 
Choro solistai, duetai, - kvarte
tai, sekstetai ir muzikantai. 
Detroito Aidas turi , visą eįlę 
priaugusio gražaus ir energin
go jaunimo; jaunimo, kuris 
kaip tas gėlės žiedas, mūsų dai- 
nininkės-kai, solistai ir muzikai, 
pradeda visu smarkumu plėsti 
savo žydėjimo grožę, kaip dai
nose, taip ir muzikoj. Tatai 
mums parodys minėtas dainų ir 
muzikos vakaras. Jie rengiasi 
palinksminti mūsų Detroito ir 
apielinkes lietuvių publiką kuo 
linksmiausiai' ir užganėdinti vi
sus to vakaro dalyvius.

Apart mūsų Aido Choro mu
zikalių spėkų, dalyvaus šioj 
iškilmėj Detroito garsi dainL 
ninkė Viktorija Petrušionienė. 
Ji turi ypatingai augštą sopra
no balsą. Ir manau, nebus 
klaida padaryta suteikiant jai 
antrąją vietą nuo Konstancijos 
Menkeliuniutės, kaipo geriau
sios dainininkės lietuvių tarpe 
Amerikoje.

Tai dar ne viskas:
Šiame koncerte mes girdėsi

me ir pačią geriausią lietuvių 
tarpe dainininkę Konstahciją 
Mėnkeliuniutę. Ji mums padai-f 
riuos visą eilę skambiausių dai
nuojamos pasieks kiekvieno 
klausytojo, ne tik jausmus, bęt 
ir širdį.

Aido Choras, vadovystėje 
drg. W. Gugo, ruošiasi su nau
jomis dainomis, kurios žavės 
mūsų klausytojus.

Rengkitės visi, kas tik galite, 
išgirsti šitą įspūdingą vakarą. 
Koncertas atsibus nedėlioj, 16 
d. gruodžio (Dec.), 1934, Lie-' 
tuvių Svetainėj, 25th ir Vernor 
Highway, West. Koncerto pro^ 
grama prasidės lygiai 6 vai. va
kare. Įžanga į šį įspūdingą 
dainų vakarą ant tiek mažutėlė,, 
kad kiekvienas darbininkas turi 
ir gali atsilankyti ir išgirsti 
šaunų, smagų ir linksmą dainų 
ir muzikos vakarą.

Po programai, šokiai. Orkes
trą gera.

Choro korespondentas,
• J. J. Butkus. A

“Mariška”—Lenkų Liaudies Judis
Cameo Teatre dabartiniu laiku eina judis 

“Mariška” (Maryjka). šis liaudies veikalė
lis yra gamintas Lenkijos sostinėj, Varšavoj.

Judis “Mariška” artistiniai ir idėjiniai stovi 
žemiau, negu kad Sovietų gaminti judžiai. Tai 
pripažino ir buržuazinių laikraščių kritikai— 
“Times”, “Tribune”, “Telegram” ir kiti. Vie
nok judis turi gana gražių scenų, nes vaiz
duoja Karpatų kalnų apielinkes kaimiečių gy
venimą.’ .

Primityviškas kaimo gyvenimas, dirbimas 
laukų jaučiais, krovimas šieno, karvių vaikš
čiojimas laukuose—J-sudaro smagų įspūdį. Prie 
to dar prisideda karves mirtis, kurios delei 
moterys ir vyrai ašaroja.

Bet kuomet prasideda socialis gyvenimas, 
idėjinis veikalo turinys, tai visai kita giesmė. 
Kaime yra geltonplaukė mergina, (iš kur ji 
atsirado, kas ji—veikale nepasakoma), kuri 
“vilioja” vedusius ir nevedusius vyrus. Jinai 
gauna “raganos” vardą ir užsitraukia viso kai
mo “rūstybę”, ši mergina yra ta “Mariška” 
—ją vaidina Ina Benita.

Marišką myli net apielinkes vaitas, senas 
kaimietis, o labiausia ją myli vedęs kaimie
tis Dmetro. Jisai jau planuoja parduoti ir 
namus ir pabėgti su Mariška. Jisai važiuoja 
stf Mariška į miestelį ir tenais perka jai pa
rėdus. Tačiaus čia jinai susitinka su kitu, 
jaunu, stipriu vaikinu. Jos akys įstringa į jį.

Bet tai pastebi jos pirmas “mylėtinis” Dme
tro. Tad jisai siunčia ją su vaitu namo, o 
pats liekasi dar paūšti mieste ir atsilyginti su 
tuo didvyriu, kurį iš pat pirmo pamatymo 
Mariška pamylėjo. O vaitui to ir gi reikėjo— 
jisai kelyje, bevažiuodamas, pradėjo kibinėtis 
prie Mariškos, kad jai reikėjo šokti nuo veži
mo ir eiti pėsčiai namo per girias.

Gi pasilikę du meilužiai suėjo į duelių. šioje 
kovoje tapo nukautas pirmasis, vedęs, Mariš
kos meilužis. Bet ir. antrasis meilužis tapo 
sužeistas. Ir jisai jau būtų miręs girioje, jei 
ne Mariška būtų jį rądusi ir gydžiusi. *

Bet netrukus ilgai* pajunta kaimiečiai, kad 
Mariška slepia tą žmogžudį. Galutinai tai 
atidengia senas, nepilno proto, kavalierius, ku
ris ir gi myli Marišką.

Veikalo pabaiga eina prie to, kad nukauto 
Dmetro.moteris veda visą kaimą padaryti už
puolimą ant Mariškos ir jos mylėtinio—žmog
žudžio. Jos mylėtinis spėja pasišalinti, nes 
jam paruošta kitas “didyyriškas” pasirody
mas, o Marišką minia sučiumpa ir vedasi. Vei
kiausia jinai jau būtų žuvusi, jei ne schema
tiška pabaiga. Nepilnaprotis kaimietis, kuris 
išdavė kaimiečiam Marišką, paleidžia damą 
(užtvanką) ir vanduo pradeda užlieti kaimą. 
Kuomet jau vanduo liejasi, tai čia ir Mariškos 
mylėtinis pasirodė “didvyriu”. Jisai, dar sun
kiai einąs, tačiaus, pamatęs skęstantį kūdikį, 
puolė į vandenį ir jį išgelbėjo. O tai būta 
nužudyto_vyro likusios našlės kūdikio.

Taip visa drama ir pasibaigia, šis “didvy
ris” atneša kūdikį, o sau už tai pasiima ir 
nešasi Marišką. Tai tokiu dirbtinumu pasi
baigia visą drama. Veikalo direktoriai neno
rėjo baigti veikalą realiai, nes jie žinojo, kad

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

Vajus už įtraukimą ALQ- 
{LD ir LDS kuopų į Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno 
menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šį vajų gerai 

pravesti.

‘*Belle Of The Nineties”—Mae West Judis
“Belle of The Nineties” yra jau antras pa

staruoju laiku Mae West rašytas ir vaidintas 
judis. Pastarasis judis labai panašus į pir
mesni J°s Mae West judį.

“Belle of The Nineties” vaizduoja 9-tą de
šimtmetį. Tačiaus, galima pasakyti, kad judis 
geriau tinka šiam laikui. Be to, judis ne tiek 
pasaka, kiek abelni gyvenimo nuotikiai.

žinoma, viskas sukasi apie vieną figūrą, 
kurią vaidina pati Mae West. Visa pasaka, 
tai mergina, kuri savo karjerą pradeda bur- 
leske, bet paskiaus kyla iki augščiausios drau
gijos ir turtų.

Komunistiniam žiūrėtojui nieko naujo nėra 
Mae West judžiuose. Kas studijuoja dabarti
nę draugiją, tas gerai žino ir pažįsta šią tvar
ką. Revoliucinio įmatymo, dialektikinio rea
lizmo taip pat nėra Mae West flirtavime. Bet 
jos judžiuose atydus žiūrėtojas mato realį 
buržuazinės sistemos supuvimo paveikslą.

‘‘Dideli” viršininkai, turtingi ponai ir fab
rikantai, politikieriai, kitaip sakant, visa šios 
buržuazinės draugijos Smetona, netekusi rim
tumo. Delei mergelės, moteriškės tie “dideli” 
vyrai eina į burleską, karčiamą, apleidžia šei
mą ir didelius politinius, draugijinius darbus. 
Tai vaizdas ištižimo, girtybės, palaidumo. Tai 
buržuazinis realizmas.

Greta su tuo seka plėšimas, banditizmas, le
galus ir nelegalus vogimas. Tą seka žmog
žudystė, paskiaus vandalizmas—namų padegi
mas, apdraudos j ieškojimas. Tai turinys Mae 
West judžio ir vaizdas šių dienų buržuazinės 
visuomenės.

Šiame judyje mergina kyla ir turtėja. Jai 
perka deimantus turtuolis, bet tas pats tur
tuolis paskiaus padaro suokalbį, samdo ban,-, 
ditą ir apiplėšia tą pačią merginą ir atsiima, 
deimantus. Kita scena—ta mergina vėl išva
gia tuos deimantus. Vadinasi, tu apvogei ma
ne, o aš apvagiu tave.

Paskiaus seka biznio bankrotas. Išeitis— 
namų padegimas, vandalizmas. Taip jie daro 
ir legališkai. Degiila ne tik namus, bet ja
vus, bovelnas ir tt. O kiti nuogi ir badauja. 
Tai tokia šių dienų tvarka. Gal Mae West ne
sąmoningai šią tvarką vaizduoja, bet ji ją vai
zduoja.

Vertė Pjautuvas.
Akimirkoj atskilo mažytė dalelė Princienės 

širdperšos ir pranyko. Princienės duktė, Fra
nė apleidus grįčią, uždarė duris ir lėtai lipo 
laiptais žemyn. Jokubienė, kuri skalbė balti
nius kitame priengyje, pažvelgė į Franę. Pa
kvaišusio sūnaus motina, Savinienė, pažiūrėjo 
į Franę. Net ir sena, kurčia Jarksonienė, nu
jautė ką tokio ir žvelgterėjo.

“Ar mama serga?” užklausė Jokubienė.
“Ne,” atsakė Franė, vilgydama liežuviu iš

džiūvusias lūpas. “Mama klausė, ar negalė
tumėt jai paskolinti penktuko iki šeštadie
niui?” •

Valandžiukei Jokubienė jautė nemalonumą, 
k “Aš neturiu nei cento stuboje,” dejavo Jo
kubienė. “Kad ir mirčiau, neturiu nei sudi
lusio cento.”

“Eik čion, Frane, eik čion,” džiaugsmingai 
šaukė būrelis vaikų, kurie, vasaros karščiams 
užėjus, vėdinosi gatvėje po vandens šmirkš
tyne. Tai jiems geriau negu saldyledis arba 
cukrinė.

“Negaliu,” atsakė Franė: “Aš skubinuos 
telefonuot.”

Smolefskio veidas rauplėtas, kaip sugedęs 
obuolys. Jo duktė, kuri dainuodavo meiliškas 
dainas mokyklos parengimuose, taipgi buvo 
krautuvėje.

“Penktuką, a!” Smolefskis riktelėjo, “kodėl 
ne dolerį arba dešimtį! Jūs, žmonės, turit 
kiauliškas akis!”

“Mes nelaikom -valgių krautuvės elgetų šel
pimui,” suspiegė ne savo balsu Smolefskio 
duktė. Pasakyk 
atsiteisia skolą.”

nauji žurnalai pereitais ir šiais metais pra
dėjo dygti, kaip grybai po lietaus. Vienas 
iš tokių žurnalų yra “Partisan Review”, 65- 
puslapių dydžio.

No. 5 “Partisan Review” talpina keletą 
gerų vaizdelių, gerai parašytų ir vaizdingų. 
Paskiaus seka teoretiniai straipsniai. Nepa- 
‘vaduojamai geras straipsnis telpa d. N. Bu- 
charino apie poeziją, šiapie straipsnyje Bu-’ 
charinas aiškina teęretiniai,f kaip poezija ri- 
šasi su. socialiu gyvenimu, su įdeja.

1 • . ■ : F ' > , , j ■
“Poetiškas darbas ir jo produktas poezija 

yra specialė forma socialio veikįmp ir,, nepai
sant specifiškos poetinės kūrybos ypatybės, 
pasiduoda socialio vystymosi įstatymui”, sako 
Bucharinas. Ir toliąųs jisai, aiškina:

“Kaipo sutaisymas emocionalių prityrimų į 
žodžius, poezija yra tarpininkas jausmų pa
saulyje. Vienok tie jausmai ir patyrimai yra 
jausmai ir patyrimai istoriniai socialių žmo
nių, o klasinėj draugijoj, klasės narių. Po
ezija yra socialis produktas, viena iš funkci
jų konkretės, istorinės draugijos, ir ji atspin
di, savoje formoje, speciales charakteristikas 
to laiko (gadynės, amžiaus), o kur ji (poezi
ja) gaminama klasinėj draugijoj, tai jos kla
sės”.

Tokia Bucharino teoretinė definicija poezi
jos turinio .klausimu^Vėliaus Bucharinas ana
lizuoja socialistinį realizmą literatūros ir meno 
kūryboj. Kiekvienam draugui, kuris studi
juoja literatūrą, reikia skaityti šie raštai.

Po Bucharino straipsniui seka kitas tarp
tautinis teoretinis straipsnis, “The Great Al- 
liance”. Tai prakalba d. J. R. Becher, pasa
kyta Sovietų Sąjungos rašytojų suvažiavime.

Labai didelės vertės straipsnis telpa minė
tame numeryje ir d. Samuel Putnam. Jisai 
daro įvertinimą žymaus francūzų rašyto jaus, 
Andre Gide. Gide ir Proust pokariniam pe
riode buvo žymiausi žmonės Franci jo j, kaipo 
rašytojai ir menininkai, i

Dabar Gide priėjo prie komunizmo. Kaip 
ir daugelis rimtos inteligentijos, kuri įmato 
dabartinės gadynės perversmą, gimimą ir au
gintą socialistinės sistemos, pereina į nauja
kurių barikadų pusę, taip padarė ir Gide.'Kai 
kurie iš senesniųjų inteligentų ateina dar su 
pusiau buržuaziniu bagažu, bet: ateina tie, ku
rie gabesni, talentingėshi, toliaūs įmatanti. Ir 
tai labai aišku. Juk žmonės, kurie tik po savo 
nosiasįmato gyvenimą, negali' įmatyti naujos 
gadynės* saulėtekio. Tokie žmonės skęsta bur
žuaziniam dumble.

Talpinama ir gera knygų peržvalga. Straips
nyje “Six Authors In Search of Their Fu
ture”, d. Edwin Berry Burgum analizuoja 
Amerikos rašytojus ir jų kūrinius.

Šiame straipsnyje analizuojama veikalai 
taip vadinamų “keliautojų” autorių, kurie eina 
labai smalkiai pirmyn link komunizmo, revo
liucijos. Tie veikalai šiais metais išleisti. Bū
tent, “Slow 
“Those Who 
"We,, Accept 
Voto), “The 
lico Shoes” (James T. Farrel) ir “The Death 
And Birth of David Markan” (Waldo Frank).

Šie veikalai marksistiniai analizuojama. Be 
to, yra plati kitų knygų peržvalga. Yra ir 
lengvo pasiskaitymo—vaizdelių ir poezijos.

žurnaląš “Partisan Review” patartina kiek- 
vienamSsKaityti. O tiems, kurie studentai, ku
rie bando studijuoti literatūrą 'ii^pasekti tai, 
kas dedasi literatūros judėjime, tai šis žur
nalas yra būtinas dalykas.

V. Bovinas.
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PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

Šalna.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

‘“Laisvės” skaitytojų vajus

Ketvirtas Puslapis

Spaudos Vajus ir “Daily 
Worker” Finansinė 

Parama

181
82
20
20
20
20

ras, kad tu vis išeisi iš ryto ir 
vakare į darbą ir vis tau dar
bo nebus, turėsi eiti namo; tu 
gausi tik vieną dieni i mėnesį 
dirbti, nes kompanijai reikia 
atitraukti į tavo apdraudą. 
Ąpdrauda yra kompaniška. 
Nesvarbu, kiek tu įmokėsi, bet 
jeigu tave prie darbo nesu- 
žeis, tu jokios apdraudos ne
gausi, ir kuomet tu pats pa
mesi darba, ar bosas tave iš 
darbo pavarys—tu negausi jo
kios apdraudos, nes tavo su
mokėti pinigai lieka kompani
jai.

Vienu 
bosų tai 
dalykas, 
pirmiau 
kus (ir
tas bosų teroras išmėginti apie 
14 metų atgal, o dabar juk bu
vo kur kas didesnis teroras 
vartojamas prieš darbinin
kus). Bet dabar tie patys dar
bininkų terorizuotojai turi 
dirbti ir labai sunkiai išmėgin
ti ant savo kailio, ką sunkus 
darbas reiškia. Pirmiaus jie

atžvilgiu išmetimas 
nėra jau taip blogas 
nes ties patys bosai 
terorizavo darbinin- 
man pačiam prisiėjo

pasi-

rašė, kad Rusijoj milionai 
žmonių iš bado miršta. Tai jie 
patys save pasigavo už liežu
vio bemeluojant. Ale tokių 
pišorių,” kaip “Keleivio”, 
“Naujienų,” “Garso,” “Drau
go,” “Tėvynės” ir kitų pana-i 
šių ir yra amatas meluot.

Atsimenu, kada buvau Dzū
kijoj, tai lietuviški “jegamas- 
čiai,” įsilipę į pamokslinyčias, 
būdavo, kad jau ims rėkti ant 
parapijonų už visokius grie- 
kus, o labiausia ant “cucalož- 
ninkų,” kad jie niekados ne
galėsią išeiti iš peklos. O ar 
jie patys tam tiki? Aš sakau, 
kad ne 1 Mes skaitom laikraš
čiuose, kad 
“jegamastį” 
nudėjo radę

Ir Kas
Nemulkina?

vienur ar kitur 
nušovė ar kitaip 
prie savo moters.
Darbininkų

apie sąnarių įdegimo reuma
tizmą, apie ‘ augštą kraujo pas mus eina ąilpnai todėl, 
spaudimą ir kitas ligas. Skaitė kad čion apsireiškė didelė be- 
ištraukas iš medicinos mokslo, i darbe, o pirmiau darbai irgi 
Užtęsė savo kalbą apie dvi va- ne pergeriausiai ėjo. Daug lie

tuvių darbininkų jau su virš 
metai, kaip be darbo. Kurie 
turėjo susitaupinę nuo pirmiau 
kiek pinigų, tai tuos baigia. 
Na, o buvo ir tokių, kurie ne
turėjo progos sutaupyt, tai 
tiems visai juodos dienos. Kuo 
tas viskas baigsis, tai ateitis 
parodys.

Užtęsė savo kalbą apie dvi va
landas. Po prakalbos atsakinė
jo į daug klausimų. Susirinku
sieji liko pilnai užganėdinti. 
Geistina daugiau tokių sveika
tos klausimu prakalbų.

Lapkričio 24 d: ALDLD 6 
kuopa surengė koncertą. Pro
gramą išpildė Norwoodo LLR 
Choras ir kiti. Publikos buvo 
ne perdaugiausia, bet skaito
ma pavykusiu. Liks ir pelno 
apie $20.

“Laisvės” skaitytojų balius 
buvo 28 d. lapkričio. Tą vaka
rą visur įvyko daug parengi- ■ 
mų, todėl ir pas rnus publikos 
susirinko ne perdaug skaitlin
gai. Nežiūrint to —■ skaitoma 
pavykusiu. Liks ir pelno. Gau
ta pora “Lįaisvei” prenumera- ■ 
torių, kurie atsilankė ir links
mai praleido laiką.

DETROIT, MICH.
TDA Karolio Požėlos kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 12 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, Draugijų 
svetainėje, 4097 Porter St. Bus vai- i 
dybos rinkimai, tad visi dalyvaukite i 
ii] atsiveskite naujų narių prirašyti. ,

Rašt. Gineitis, j
(291-292) ,

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

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 
t išmokėti gydytojui.

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

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

Per visą pereitą savaitę la
bai mažai pasikeitė Pittsbur
gho ir apielinkės darbuotojų 
lentelė. Su šia diena stovi se
kamai : 
J. Gasiunas 
P. Martinkus 
P. Bernotas 
J. Urbonas 
A. Norkienė 
A. Slieldieriė '

Pasirodo^ kad kai kurie mū
sų vijininkai stovi ant vietos. 
Veikiausia, daigiau nebesi- 
darbudja. O naujų vajininkų 
nepasirodo. Tai negerai. Vajus 
eina prie pabaigos. Su gruo
džio 16 “Laisvės” vajus pasi
baigia. “Vilnies” vajus
baigs su naujais metais, sau-1 
šio 1. Todėl dabar reikėtų vi- [ 
siems stoti darban. Praneškite 
sekamu adresu—1335 Medley 
St., N., S. Pittsburgh, Pa.,— Į 
kaip jūs vedate vajų ir kiek j 
skaitytojų gavote ir 
naujinote.

Gruodžio 16 S. S. 
ghe bus parengimas, 
turėsime minėti 
“Laisvės” vajaus.

Delei “Daily Workerio” se
kamos organizacijos pasidar
bavo :

Per APLA Centrą sukelta 
$13.50; APLA 55 kp., Wash
ington, $4.00; APLA 50 kp., 
N. S. Pitts., $2.00; Liet. Darb. 
Kliubas $3.00; ALDLD 87 kp. 
parengimas $5.50; APLA 50 
kp. parengimas $5.51; ALDLD 
33 kp., Soho, $3.50; ALDLD 
236 kp., Washington, $2.00; 
6LA 258 kp., Washington, 
41.00; ALDLD 4 Apskr. pa
dengimas $3.00; APLA 9 kp.; . .. 
iNew Kensington, $10.00. Viso i Dalyba, kas

du
---------  WORCESTER, MASS.

Lavinimos mokykla, *kuriį Moterių ALDLD 155 kp. susirin- 
būna kas antradienio vakarą ūkimas Įvyks u d., gruodžio, 8 vai. 
ir kuriai vadovauja, d. R. MLf;va^ar®’ .^9 Endicott St. Visos narės 

• 'malonėkite dalyvauti, nes turim
jau turėjo 8 pamokas.' Glaug svarbių reikalų užbaigti, taipgi 

ėmė bus rinkimai naujos valdybos.
Fin. Sekr. D. Lukienč.

(291-292) 
BRIDGEWATER, MASS.

ALDLD 71 kp. rengia svarbias 
prakalbas, antradienį, 11 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakarė, Kliubo svetainėje, 

. Kalbės drg. R. Mizara, 
“Laisvas” redaktorius, iš Brooklyn,

Kunigai bažnyčiose per 
tūkstančiu metų žada negy
viems dangaus karalystę, o 
politikieriai prieš rinkimus ža
da visokių gerovių ant žemės, 

miesto 
“flop-
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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.

žara, 
Visus sykius klausės ir 
dalyvumą apie 30 mokinių.! 
Per tas pamokas pasakė po 1 
trumpą prakalbą eilė draugų :. 
L. Kunčius — Kodėl Austrijos 1 
darbininkai pralaimėjo revo
liuciją?-A. Baronas — Kodėl Hale St. 
Sovietų Sąjungoj geriau sekas 
kolektyvams, negu komu
noms ? A. Sauka — Kodėl 
Amerikos tekstiliečiai-audėjai 
pralaimėjo streiką ? G. Šimai
tis — Apie skirtumą reformis- 
tinių ir revoliucinių unijų ir 
jų veiklą. St. Baronas — Apie 
Rusijos darbininkų revoliuciją Įrių

ir j gruodžio men. 11 dieną, antradieni, 
8 vai. vakare, ant 6 Denison St. Visi 
nariai susirinkiman privalo atsilan-

, fe'-' '
Kaip ir dabar,

i bjauriausiai spjaudė ant sun- rinkimus, Pittsburgho 
.. .......................................... 0 auzėse”. pas kožną bedarbį 
dabar patys tapo išmesti į dar- demokratai varė agitaciją. Po 
bininkų eiles.................................. 1 vieną atskirai klausė, kaip ta-

gal tie tamsūs gaiva- 'vo vardas ir pavardė ir už ką 
balsuosi. Kuris bedarbis pasa
kė, kad balsuos už demokratų 
partiją, tam davė pakelį taba
ko, o kuris sakė balsuosiąs už 
republikonus, tai negavo. O 
jeigu būtų kuris pasisakęs bal
suosiąs už komunistus, tai to
kį būtų bandę išvyti ir iš Penn
sylvania “steito.”

O Duquesne Light and Gas 
ir Pittsburgh Railway kompa
nijos darbininkus demokratai 
gązdino išvijimu iš darbo, jei 
kuris nebalsuos už demokra
tus. Tokiu būdu jie ir laimėjo. 
Ir dabar balsuotojai laukia

R i c 1\ h t— i• kiai dirbančių darbininkų,
Pittsbur- 
kuriame 

užbaigimą “Well,
lai įgaus kiek supratimo, nes 
pirma jie jokio supratimo ne
turėjo, ką reiškia sunkus dar
bininko triūsas (darbas), ži
noma, dabar dar gauna dirbti 
po kelias dienas ant pėdės, o 
toliaus ir to negaus, nes dar-

■ bai su kiekviena diena vis ma- 
I žėja ir mažėja, ir vis daugiau 
' darbininkų tampa išmesti į 
bedarbių eiles. Galima paim
ti už pavyzdį: kur pirmiaus 
dirbo prie pašalpos bedar
biams davimo viena mergina, 
tai dabar dirba trys. Tai ve ką 

.reiškia prezidento Roosevelto

prieš O 
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o

HYMAN BERGER,
SAVININKASo

o

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

O

o

o
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o
jų

Montello, Mass 7-1661

Sckr.

Beprašydamas Valgio Numirė blus šelptL

Po Miestą Pasidairius (290-291)

Delei žingeidumo, nuėjau *

Bedarbis.

Kaip Darbai Gerėja po-
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Valdyba. 
(291-292)

o

"o'

ir “Nau- 
pripažįsta. 
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die-
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sv.
su-

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

rioms purčius degtinių, kreipkitės pas mus.

' Jldward Carroll, bedarbis, 
“thanksgiving” dienoj atėjęs: 
prie advokato Wm. Smith du-i 
rų paprašė/ valgio. Sakoma,1

TRONTO, CANADA
ALDLD 162 kuopos visuotinas na- 

mėnesinis susirinkimas atsibus

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis^, geriatlsloh 

rūšies ir pilnas svoris—2000 ~«varų 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit į jūsų namus. 
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 

arba užeikite pasikalbėti l ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Kviečiam visus skaitlingai atsi
lankyti ir išgirsti svarbius dienos 
klausimus. Įžanga veltui.

Komisija.
(291-292)

reiškia i gerų laikų nuo demokratų, ale 
greičiau sulauks grabo, 

gerų laikų.
Luksneniškis.

Naujavedžiams Surengė Neti 
ketas Vestuves

"sukelta $53.01. Tai dar nema- 
Sąi. trūksta iki šimto dolerių.

Sūrios kuopos nepasidarbavo, 
įturėtų tuojaus sukrusti ir pasi
darbuoti. Turim užbaigti visą 
šimtinę iki gruodžio 
linksmą žinią pranešti 
uos parengime.

Liet. Biuro

laikai gerėja kas dieną, tik į j jie 
atbulą pusę. Tai nėra dyvų,' ne 
kad visoki sukti politikieriai 5 
laksto iš vieno šalies kampo į 
kitą ir nežino, kokius skymus ' 
leisti apie darbininkus ir ką 
daryti su jais, bet jų visus sky- 

i mus išnešioja keturi vėjai iri 
jie nieko naujo nesuskymuos,! 
kaip tik turi ir turės bedar- j

-v/ ' 1 A 111 \_z A VA VA 111 k/ f 11 V< V> J Cv VA

tarnaitė nuėjo pagaminti jam pasižiūrėti, kur miesto darbi- 
■ kavos ir užkandžio. Tai sugrį- pinkai gatves taiso. Sustojęs ir 
•kus su užkandžiu jau jis ne-1 žiopsau. Ogi žiūriu, kad vie- 
•kyvas ant laiptų gulėjo. Buvo nas darbininkas susilenkęs 
taip išbadėjęs, kad jau nebe- dirba, o užpakalis kelinių 

•galėjo toliau iškentėti ir mirė, kiauras ir “griešniausiaš” kū- 
•Tačiau daktaras neskelbia, nas matosi. Priėjau prie bose- 
.4kad nuo bado mirė, bet sako, iį0 ir sakau: 
.kad jo širdis sustojus veikus, jras tau užpakalį rodo!
r Tokių badaujančių žmo- ys atsako: “Tas taįįiieko. Ale i 
J*ių gana daug. Tai čia tiktai jjs įr valgyt nori! Susėdom, 
pienas parodymas, kad reikia. piety valgyti, o jis. atsisėdęs:
visiems kovoti prieš bedarbę, 
ilž didesnę bedarbių pašalpą 
Jr už apdraudą. Tvirtinkime 
bedarbių tarybas.
E*

žiūri į mus ir net ašaros jam 
pradėjo riedėti per veidus. 
Mes nekurie pagailom ir, nuo 
save nutraukę, jam suteikėm. 
Ir dar sako, kad namie jo šei
myna alkana.”

Tai taip dedasi darbinin
kams turtingiausioj šalyje, kur 
visko pilna, sankrovos viskuo 
užverstos, o darbininkai turi 
dirbti alkani ir nuogi. O kad 
Grigaitis būtų pamatęs, tai jis 
būtų į savo gazietą parašęs, 
kad jis Rusijoj tą viską mate.
Du Pasauliu—Nauja Rusija ir 

Amerika

Penkios savaitės atgal, nie- 
! kam nežinant, J. A. Gutaus- 
i kas, Jr., apsivedė su Stella 
! Smeitus, Laimų giminaite, 
i šliūbą ėmė civilį, pas miesto 
I klerką. Tai pirmi jaunuoliai, 
čion gimę, sulaužę senovės ti
kėjimo kunigų burtus, nesi- 
duodami jiems mulkinti. Pada
rė pavyzdį del kitų jaunuolių, 

i Jaunavedžiams netikėtai su- i
i rengė vestuves 23 d. lapkričio, 
i Polish White Eagle Hall.
Draugų bei giminių susirinko 

: šimtas su viršum, kurie links- 
■ mai ir draugiškai laiką pra
leido.

Jaunavedžio tėvai, Gutaus
kai, ir jaunosios giminės, Lai
mai, yra seni “Laisvės” Skai
tytojai ir žymūs darbininkiško 
judėjimo rėmėjai. Jaunave
džiai priklauso prie Liuosybės 
Dailės Ratelio Choro. Užsipre
numeravo dienraštį “Laisvę.” 
Linkėtina gero pasisekimo 
roję gyventi.

lapkričio 7, 1917, metais, 
kodėl ji buvo sėkminga.

Lapkričio 20 d. buvo pasku- kyti, kadangi daug yra reikalų ap- 
tinė lekcija iš knygos “Komu-j svarstyt. Beto galėsite atsiimti ket- 
nizmo/ABC.” Gerą pra/ka 
pasakė J. Stigiehė apie mote
rų darbininkių judėjimą klasių 
kovoje. Prie užbaigos moky
tojas pranešė, kad daugiau ne
galį mokytojauti už tai, kad 
labai yra užimtas kitais reika
lais. Mokiniai nutarė mokyklą 
tęsti ir ant toliau. Mokytoju 
pasiskirs vieną iš mokinių. 
Studijuos knygutę “Kodėl Tu
rės įvykti Komunizmas.” Į 
mokyklą kviečiame visus at
silankyti ir lavintis darbininkų 
judėjimo klausimais. Atsilan
kiusiems nieko nekaštuoja, 
Lietuvių Tautiškas Namas 
kambarius duoda dykai.

virtą numerį žurnalo “šviesos” bei 
išgirsite raportus, ką orgąnizacijos 

^atliko ir kas reikalinga dar atlikti.
Beto bus šiame susirinkime balsuo- 
amas K. V. komitetas, todėl nesi- 
^ėluokite. Ateidami atsiveskite nau- 

narių prirašyt.

WORCESTER, MASS.
Studentų Lyga rengia didelius šo

kius, subatoj, 8 gruodžio (Dec.), Dar- 
JNninkų Centre, 126 Green St. Pelnas 

us naudojamas sustiprinimui jie- 
ų ir padaryt geresnį veikimų tar

pe studentų. Studentų lyga deda vi
sas pastangas, kad padarius platų 
veikimą prieš karą ir fašizmą mo- 
kihių tarpe. Tad kviečiam visus 
skaitlingai dalyvaut ir paremt jau
nuolius.

J. DAUŽICKAS ir J. DOVIDAITIS
LINKSMA LIETUVIAMS UŽEIGA

.-■1 . .vPuikiai įtaisyta ir erdvi vieta. Patogi grupėm pasišneku
čiuoti, linksmai laiką praleisti.

Skanūs užkandžiai. Patarnaujama anksti ir vėlai. Kurie 
ląnkote 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 Ridgew/ood, N. Y.

—
ū

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

||<l . -M —

j Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Carnegie, Pa. —- Čia Super
ior Steel kompanija apie porą 
savaičių atgal paleido visus 
mėnesinius bosus, kurių buvo 
viso apie 60. Paliko tik kelis, 
bet ir tie jau turi dirbti nuo 

• dienų, kaip ir visi kiti darbi
ninkai. Kitus padėjo dirbti į 
.darbininkų vietą, o darbiniu-
■kus paleido į bedarbių eiles. I 
;Dabar ir bosai ir darbininkai 
gauna dirbti tik po 2 ar 3 die
nas į savaitę, ir tas nepilnai, 
ir tik už tiek gauna mokėti. 
Jau mėnesinių pėdžių daugiau 
riėra. Reikia pasakyti, kad čia 
bosai labai terorizavo darbi
ninkus. Prie darbo labai 
spausdavo taip, kad vienas tu- 
•rėjai padaryti už du. O juo 
labiausia, jeigu ant pėdės bo
so “nematai,” tai jau būk tik-;

Rusijoj jau išgyvendina 
maisto kortas, o Amerikoj dar 
įgyvendina maisto kortas. Kas 
žėdną dieną čia Amerikoj vis 
didinas bedarbė ir jau desėt- 
kai milionų darbininkų reika
lauja iš šalpos (welfare) sto
čių bedarbių kortų del maisto. 
Tą jau ir “Kelievio 
jienų” “pišoriai” 
Ir jie rašo savo 
kad Rusijoj jau 
duonos kortas. O

Lapkričio 25 vakarą 
Roko PAšalpinė Draugystė 
rengė sveikatos klausimu pra
kalbas. Publikos prisipildė 
pilna Lietuvių Taut. Namo 
Svetainė. Pirmininkavo drau
gystės pirmihinkas A. Kruko- 
ni^. Pirmas kalbėjo draugys
tės daktaras J. P. Kvaracie- 
jus. Trumpai nurodė laike su
sirgimo nesigydyti draugų pa
tarimais, bet tuojau kreiptis 
prie savo gydytojų ir pasitarti 
apiertigą, tuomet bus daug ge
riau! išgydyti ligą su daktarų 
pagalba, negu su draugų pa
talinis vaistais, ir ligoniui 
daliju mažiau kaštuos.

Pb jo kalbėjo daktaras J. 
Re'pšys, iš Cambridge, Mass.,

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

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

Ligos
Skau-

<b
Painters and Carpenters

Taisome ir maliAvojame namus iš vidaus ir iš lauko
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
883176th Street, Woodhaven, N. Y. 

Tel.: Foxcroft 9-6901

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, .N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Mprcy Avenue)
, BROOKLYN, N. Y .

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o 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. ZINS
lid East 16 St. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.

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

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.
Teleronai: Bell-—Oregon 5136 

Keystone—-Main 1417



šeštad.,

M. ZOščENKO

Vieno Gyvenimo Istorija

atva

j Neleista ECZEMAS Sugadini

21. Paskutinis Reikalas

Notary Public Tel. STagg 2-5043

Laisnuotas Graborius
GRAND ST

Lietuviška Drabužių Krautuvė

kainos

kalėdų

./M

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E.- 28rd -St.,

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

O ją mergino komjaunuolių kuopelės 
sekretorius.

Potyj mane paėmė už vieną dalyką, ii 
aš ten išsėdėjau šešis mėnesius kalėjime

Po to aš grįžau atgal į Tiflisą ir dir
bau ten metus ir nė sykio nebuvau areš
tuotas.

Vienok darbas ėjo silpnai. Ir ypatin
gai stambių reikalų aš padaryt nesugebė-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės į pas itius; patarųąii 
maš bu& užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš rytb

atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
visos yra kviečiami atšilau

Mes visko čia negalim suminėti, bet užtikrinam, kad 
labai prieinamos.

Meldžiam ateiti ir persitikrinti. Linkim visiem linksmų 
i ir Naujų Metų!

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS MATHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Ir va atėjo 1929 metai.
Aš gyvenu Tiflise. Ir gyvena Tiflise 

viena tokia dama, aš matau, labai inteli
gentiška ir kultūringa. Ir ji užsiima 
prostitucija. O aš apie tai nežinau. Ir 
ji man apie tai, žinoma, nesako.

(Daugiau bus)

Visi
kyti j šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

Kas pasidarė su Wilkes 
Barre ALDLD 43 kuopos na
riais? Man teko būti pereitam 
susirinkime: atsilankė tik ke
turi draugai ir tie mitingo ne
laikė. Jau trečias mitingas, 
kaip nariai nesilanko. Beveik 
metai praėjo, kaip 43 kp. ne 
tik neturi jokių parengimų, bet 
net neužbaigė tuos, kuriuos 
turėjo. Sausio 7 d., 1934 m., 
vakarienės raportas dar neuž
baigtas. Buvo išrinkta komisi
ja tą nesutikimą ir raportą iš
tirti, bet ir apie tą nieko ne
girdėti, neatsilanko nė į susi
rinkimą.

Kur dingo draugės iš LDSA

48 kuopos, kurios susivienijo 
su ALDLD 43 kuopa? Iš pra
džių, kaip turėjo kokį nesuti
kimą apie finansus, tai pasi
rodė skaitlingai. O kaip tik 43 
kuopa ištaisė viską, kaip jos 
reikalavo, tai dabar jos nesi
lanko. Jei persikėlę j kitą kuo
pą, malonėkite duoti žinią. 
Man rodos, kad kuopa imti 
narį iš kitos kuopos be persi
kėlimo paliudijimo negali. Pa
liudijimo nė viena dar nėra 
gavus. Jeigu jums arčiau j ki
tą kuopą, tai ateikit j 43 kuo
pos susirinkimą ir gaukit pa
liudijimą. Tada mes žinosim, 
kad jūs persikėlusios kitur. 
Susirinkimas įvyks gruodžio 9, 
10 vai. ryto, 325 E. Market

Jis nuėjo prokuratūron ir pasakė: tai 
ne dalykas, kad tokie asmenys mergintų 
komsomolietes (komjaunuoles). (Jis 
manė, kad aš bankininkas, o ne vagis.)

Tuomet prokuroras mane išsiuntė 
Turuchano krašto, Ėnisėjaus rajono, kai
man Nazimovo.

0 kuopelės sekretorių taipgi kur tai 
pasiuntė. Aš, tarp kita, nežinau kur. 
Bet jis ten nepasiliko. Ir jis nematė ši
tos V., kaip sava ausų.

Po metų mane paliuosavo. Aš norė
jau nuvažiuot pas šitą V. Bet aš suži
nojau, kad ji manęs nebmyli.

Ir tuomet aš nuvažiavau į Kaukazą. 
Aš nenuvažiavau pas ją. Pas mus, nusi
kaltėlių tarpe,—jei ne mūsų, tai jau ne 
mūsų.

Aš atvažiavau į Tiflisą ir pradėjau už- 
siimt senais gešeftaiš.

O iš Tifliso, kur man nepatiko mano 
dalykai, aš išvykau į Batumą.

Bet Batume man nesisekė. Aš jau pa
maniau, kad laimė nuo manęs atsigrįžo, 
bet pamačiau, kad dalykas ne.laimėj, o 
kitame kame. Aš nepamačiau senų pir
kėjų. Ir aš nepamačiau tokio, kaip se
niau, noro ką nors pas mane pirkt. Ne, 
uždarbiaut galima buvo, patiklūs kvai
liai atsirasdavo, bet visa tai buvo ne tas 
ir ne tas.

Aš tuomet iš Batumo išvažiavau į

PRAŠYKIME ; ,

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliupsa- 
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 atlaikysite siuntinį.

JACOB RUPPERT BREWERY
ATwater 9-1000 arba, jeigu dar patogiau 

New Rochelle 573—574
Del Long Island: Fieldstone 3-6736

MEMBER BREWER’S 1
BOARD OF TRADE INC. „J? JI

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maiiavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 Ferry Street, Cor. Adams Street

NEWARK, N. J.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Draugai ir Draugės: Malonėkite nepamiršt Kaminskų 
krautuvės, nes Kaminskas ir jūsų visų nepamiršta.

Šioje krautuvėje galite gaut visko vyrams, moterims ir 
vaikams reikalingų darbininų ir šventadienių aprėdalų. 
Kaip tai: blankietų, kaldry, paklodžių, langtiesių-gata- 
vų ir jardais—stalinių, viršutinių ir apatinių marškinių, 

svederių, Lumber Jackets ir taip toliau. .

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St, ' Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

z (Tąsa)
Ir sąžinė mano buvo švari.
Aš važiavau į SSRS.
Aš prityręs vagis ir savo dalyko meis; 

te rys. Aš. maniau—aš jokioj šalyj, kur 
yra žmonės, neprapulsiu su savo amatu.

Ir va, iš Jaffos mes tiesiu keliu važia
vom į Odessą.

Mes važiavom į šitą šalį, kur įvyko so- 
cialė revoliucija. Bet aš dar nežinau, 
kas tas yra. Aš nežinau, kaip tai būna. 
Bet man anksčiau kiti sakė, kad mūsų 
broliui ten gyvent lyg tai nevisai jau 
gera.

Mes važiavom Odesson. Ir galit įsi- 
vaizdint, koks pas mane buvo jausmas ir 
ūpas.

Ne, aš net džiaugiaus ir buvau laimin
gai, kad, pagalios, pamatysiu savo tė
vynę ir pasisveikinsiu su draugais, bet 
nežinomybė mane baugino.

Aš tuomet pasidaviau į garlaivio vado
vystės rankas ir pasakiau, kas aš per 
vienas. Juo labiau, kad aš nemėgstu 
dumt akis.

Man pasakė:
Važiuok į Odessą. Mes tave perduo

sim į GPU, o ten išaiškins, kas tu per 
paukštis.
\O tuo laiku, galit sau įsivaizdint, aš net 
nežinojau, kas tai yra GPU.

Ir va, 9 sausio, 1926 metų, mes 
žiavom į Odessą.

20. Gastroles SSR Sąjungoj
Odessoj mane perdavė į GPU.
Ten pasakė:
—Gal būt tu šnipas. Mes tau duosim 

58 straipsnį, punktas 6.
Tuomet aš jiems pasakoju viską, kaip 

yra. Aš jiems pasakoju, beveik absoliu
čiai viską. *

Ir tuomet mane veža į Tiflisą išaiškint 
mano asmenybę.
JJen, Tiflise,. GPU k.pkgua duoda man 

tris metus laisvo išsiuntimo į Barabins- 
ko apskritį Sibiran.

Aš ten atvažiuoju ir gyvenu.
»Aš ten gyvenu pas siuvėją.
Ir ten vos tik neapsivedu su viena kom

jaunuole V. Ji man patiko. Ir aš jai

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

' License No. L-886

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

0 8 I § 8 I Atviri kojų skauduliai, GarankS-
Bj ■ 11 I H r O U O duotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

X matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas 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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

i Barzdaskutykla
(Barber Shop)

■ Įtaikyta pagal naujausią madą;
Itarnavimas kuo mandagiausias;
I bas

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., ’imp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Teh: Glenmore 5-6191

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

MANHATTAN LIQUOR STORE
Didžiausia, Pasitikimiausia ir Pigiausiom Kainom 

__ Gėrimą Krautuvė Williamsburghe
jUr Mūsų sandėlis (stock) yra per didelis kad viską čia
lį A suininėt. Mes turime didelį pasirinkimą importuotų
JJAJI ir vietos išdirbimo degtinių ir vynų.

Mes turime keletą specialų: Gold Eagle Straight 
Ib 0 Whiskey, 59 centų bonka. Old Sentinell 100% Straight 

Rye Whiskey, $1.49 už kvortą. Grynas Californijos vy- 
■ nas, 50 centų bonka, 24 bonkos 94 centų. Pilnas galio

nas Californijos vyno, $1.15.
Sovietinė Vodka, Pierre Smirnoff išdirbimo, virš 100 
metų senumo, $1.75 už penktądalj galiono. Nusipirkite 

bonką ir paragaukite.
Tikras tavoras, teisingos kainos ir pinigų taupimas 

perkant.

(NIEŽUI)
JŪSŲ GYVENIMĄ! 
Nėra reikalo jums ilgiau sarma
tytis ir erzintis su kūno ar galvos 
odos niežėjimu. Naujas mokslinis 
gydymas žymaus Europos specia
listo sulaikys belos niežėjimą 
TUOJAUS! 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._________

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

Please send mo one bottle of Dermine 
lotion for which I enclose 75 c. 
(stamps or coins). 
Vardas-----------------------------------------------■
Antrašas-------------------—----------- ——• 

Ne bile antis — bet gerai 
parinkta, sultinga Long Island 

antukė. Ir prie jos ne bile alus— 
bet nepaprasto gerumo ir skanumo 

RUPPERT’S BEER 
“MELLOW WITH AGE”
Verteivis jūsų kaiminysteje laiko Rup- 
pert’S—pristatoma tiesiai iš mūsų bra
voro. Jeigu pas jį išsibaigė, tai tele- 

fonuokite mums

Mfl RflIMI RRIUI IMI IMI IMI Ml IMI MlIMI IMI

S A Y 'B E E R - S AY R U P PER T’S

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS CAMPA U AVE^ DETROIT, MICH.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

‘ . inlnh i...! . 5 '”'*751^
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Prakalbos apie Sovietų Chi- Studentai Tvirtai Stoja už 
niją, SSSR ir Japoniją

Sekmadienį, 9 d. gruodžio, 
Union Church, 229 W. 48th 
St., bus diskusijos apie Sovietų 
Chiniją ir santikius tarpe So
vietų Sąjungos ir Japonijos. 
Darbininkų pusę gins 
Workerio” redakcijos 
Harry Gannes ir kiti, 
svarbūs Tolimų Rytų 
mai bus išaiškinti.

Scottsboro Jaunuolius
Studentų Lyga pereitą penk

tadieni stojo aukų rinkimui 
Scottsboro nekaltų jaunuolių 
išgelbėjimui. Ypatingai gerai 
pasirodė merginos iš Hunted 
kolegijos. Nuolatos vis dau
giau darbininkiškų studentų

Labai i supranta savo klasinius reika- 
klausi-ilus ir stoja į pagelbą revoliu

ciniam darbui. Tas baisiai ne- 
: patinka išnaudotojams, kurie 
labai pyksta, kad ir studentai 
jau pradeda susiprasti.

Daily 
narys

Labai Svarbi Prelekciia iSa,usi0 mgnesi’ 1935 raetais „ , .. . , U. i vėl susirinks kongresmanai.Sekmadieni, 9 d. gruodžio, i T. ... ... . .T . T>1 1 H i Jie skirs simtus mihonų dole-Irvmg Plaza, Irving PI. ir 15th I . . . .& irių karo laivynui ir nemažiau
armijai. Jie nesigailės pinigų 
karo reikalams. Bet jie ir vėl 
paliks H. R. 7598 bilių nesvar
stę, jeigu Amerikos masės ne
privers juos saVo veikimu.

Kad daugiau paveikus į 
kongresą, tat Bedarbių Tary- 

j bos šaukia visos šalies bed.ar- 
’’ ‘ i kongresą Washingtone, 
5-7 dienomis sausio. Bedarbių 

i masiniai demon
struos prie kongreso būto ir 
reikalaus priimti H. R. 7598

St., New Yorke, bus laikoma 
labai svarbi lekcija. Kalbės 
drg. Olgin temoje: “Stalinas, 
Vadas Pasaulinės Revoliuci
jos.”, Jis nupieš Stalino rolę 
darbininkų judėjime, taipgi 
atsakys į kontr-revoliucinius 
trockistų užmetimus. Įžanga 
bus 35 centai.

bilių. Tūkstančiai bedarbių at
stovų bus Washingtone.

New Yorko Bedarbių Ta- 
ryb. nutarė, kad tarpe 5 ir 15 
dienų gruodžio vien šiame 
mieste paskleidus 500,000 at
sišaukimų į darbininkus be
darbių kongreso reikalu. Rei
kia, kad lietuvių organizacijos 
išrinktų savo delegatus, kad 
jos taipgi prisidėtų prie tų at
sišaukimui platinimo.

SUSIRINKI M M

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p.

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Visi J Demonstracijas
šeštadienį, 8 d. gruodžio, 11 

valandą ryto, prie Ispanijos 
fašistų konsulato, 515 Madi
son Ave., yra rengiamos masi-

Darbinin-

______________ I bių

Išteisino Bedarbių Vadus ! delegatai
Vakar “L.” buvo pranešta, 

kftd Bridge Plaza teismabuty- 
je bus teisiami Williamsburgo 
Bedarbių Tarybų vadai. Esant 
stipriam darbininkų spaudi
mui, neišdrįso juos nuteisti— 
išmetė bylą.

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių atydai! Lietuvių Kriaučių 

54 skyriaus priešmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, 12 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 80 Union Avė. Vi
si dalyvaukite, nes turim daug svar
bioj dalykų apkalbėti, taipgi bus sky
riaus valdybos rinkimai.

Sekr. K. Nečiunskas.
(291-293)

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE f ■

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

Tel. Mansfield 6-8787 
Penktadieniais uždaryta ‘

LORIMER RESTAURANT

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST/ \ ?

VALANDOS:
» ; 9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) '

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare.' »

Tel. Stagg 2-07706 
Namų, Republic 9-3040 ’

Kas Buvo J. Navickas
„Lapkričio 19 dieną, Brook- 

]yiie, mirė Jiiožas Navickas, 
palaidotai £1 dieną, -Alyvų ka- 
.pinėpe, laisvai. Laidotuvių a- 
peigomis rūpinosi ’graborius 
Levandauskas. Reikia pasaky
ti žodis, kitas, apie J. Navic
ką. Jis buvo pavienis, 61 metų nes demonstracijos, 
amžiaus, paėjo iš Suvalkų rė- kai žino, kad vien pereitame 
dybos, Vilkaviškiu apskričio, Ispanijos darbininkų sukili- 
iš Matuliškių kaimo. Lietuvoje me, fašistai užmušė virš 3,000 
turėjo 3 seseris, o Amerikoje darbininkų ir tūkstančius areš- 
turėjo 2 brdlius, bet visi jau tavo ir rengiaši nužudyti. Tik 
mirę. Velionis Juozas labai masinis darbininkų 
mylėjo apšvietą, dar Lietuvo
je būvant, caro laikais, neš
davo literatūrą iš užsienio, ne
kartą buvo persekiojamas 
žandarų. 1905 metais jis akty
viai dalyvavo revoliucijoje, 
tvėrė socialistų kuopas, orga
nizavo darbininkus. Caro val
džia jį smarkiai persekiojo, 
buvo pasiūlius už Navicką 300 
rublių, kas jį pristatys gyvą 
ar mirusį. Tada jis persikėlė į1 
Mariampolio apielinkę. Iš ama
to jis buvo knygų apdarinė- 
tojas. 1906 metais caro val
džia ir vėl jį gaudė, tada jis 
apleido Lietuvą ir atvyko į 
Brooklyną. 
V< Velionis Amerikoje rėmė 
darbininkų judėjimą, bet pa
skutiniu laiku neprigulėjo prie 
organizacijų. Pereitą yąąaj-ą 
buvp. pas mane ant ūkės pa
silsėti, tai jis labai atydžiai 
skaitė “Laisvę” ir patardavo 
išsikirpti Dr. J. J. Raškiau- i žmonių buvo prisirinkusi pil- 
čiaus raštus ir eilę kitų. Ypa-!na ‘‘Daily Workerio” svetainė, 
tingai jis labai brangino Kaš-! Tas Parodo, kad darbininkai 
kiaučiaus sveikatos reikalu1 labai interesuojasi.
■patarimus. Drg. Hathaway labai gerai

r • - •’ • - --t - ' išaiškino, iš kur fašizmas ima
šaknis, keno reikalus jis at- 

pasitarnavo. Mirė nuo {stovauJa‘ ir°dė, kaip da- 
— • ibartinėje kapitalizmo gadynė

je stambieji kapitalistai vis 
daugiau ir daugiau ryja ma
žuosius biznierius, naikina na
mų savininkėlius, mažus “pra- 
pertninkuš.” Fašizmas Austri-

veikimas 
visame pasaulyje gali sulaiky
ti fašistų dūkimą. Visi ir visos 
į demonstracijas.

Veikime Bedarbiu Reikalu
Pereitais metais į kongresą 

buvo įnešta H. R. 7598 bilius, 
kuris išdirbtas Komunistų -Par
tijos ir kitų revoliucinių orga- i 
nizacijų. Jį įnešė Lundeen, 
spiriamas masių. Bet iki dabar 
tą bilių kongresas nesvarstė.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku 
Stiliumi

417 Lorimer Street
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

į Sykį Atsilankę Persitikrinsit
J PABANDYKITE I

“Laisvės” Name
J. P. MARčIUKAI

Reikalingos dvi (2) jaunos gražios 
merginos dirbt restaurante, atsišau
kite greitai. Taipgi reikalinga jauna 
mergina prie lengvo namų darbo, 
$15 į mėnesį kartu su pragyvenimu. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

B. Matonas,
72 Columbia St., 
Brooklyn, N. Y.

, (290-292)

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 5 šviesūs kambariai 

už labai prieinamą kainą su naujau
siais įtaisymais. Kreipkitės sekamu 
antrašu:

242 Irving Ave.
Brooklyn, N. Y.

(290-292)
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to

ti is ir Amerikoje dirbo prie 
nygų apdarymo, ne kartą ir

melėje.

Mirė Rožė Laseckienė LICENSES

ligos. Ilsėkis, mielas
Juozai, Amerikos že

S. Sinkevičius.

Gera Lekcija Apie SSSR
kuris tiktai sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos rašytojų suvažiavi
mo, duos labai svarbią lekciją 
apie Sovietų Sąjungą. Bus 
kalbama apie Maskvos tea
trus, judžius ir paskutinius 
Sovietų atsiekimūs technikos 
žkkojė. Įvyks gruodžio 9 d.

Lekcija atsibus Irving Pla
za svetainėje, Irving Pl. L

Gruodžio, December 5, mirė 
Rožė Laseckienė, draugo 
Frank Lasecko motina, kuri 
gyveno 489 3rd St., Newark,

Draugė Laseckienė yra pa
šarvota pas graborių Akelis 
ant kampo Adams ir Lafayette 
Street, New Jersey. Visi pažį
stami draugai yra kviečiami 
dalyvaut Laseckienės laidotu
vėse. Bus pakavota gruodžio 
8 d., antrą vai. po pietų.

Iš Darbininkų Mokyklos
Pereitą sekmadienį Darbi

ninkų Centre, drg. Hathaway 
kalbėjo fašizmo klausimu.

Profesorius H. W. L. Dana,'™, talijoj, Vokietijoj bjau- 
Htfai •no.riio is Sovietu riausiomis priemonėmis perse-

kioja darbininkus ir naikina 
kultūrą. »

Hathaway nurodė, kad ; A- 
merikoje pono Roosevelto N- 
RA ir kiti žygiai veda prie fa- 

: šizmo. Rooseveltas laiko kon
ferencijas su bankieriais ir ki
tais stambiais išnaudotojais. 

i~awtainsie Irvine PI ir Kongresas vis daugiau galios 
Ith .St.; New Yorke. Įžanga Perduoda į Roosevelto rankas, 
t 25 centai Toliau nurodė, kad toki But-

----- '- leriai, kurie dabar neva stoja 
jnas LaGuardia Atsitvėrę prieš fašizmą, patys yra fasis- 
r-------------- n L n 1 u Kada bus kova tarpe dar-IVOra HU0 Daro. Delegatu binink'ų ir fašistų, tai Butleris 
.Ponas LaGuardia, ' didelis bus fašistų pusėje.

tai. Kada bus kova tarpe dar- 
į ir fašistų, tai Butleris

sidmainys, City Hali raišti-1 
ėję atiittėrė • geležine tvora ninkai :tik ■'bendromis jėgomis 
UO darbininkų delegacijų, galį kovoti, prieš fašizmą ir 
foora yra virš 3 pėdų augščio karo pavojų .ir todėl bendrą 
ilgai visą priėmimų kambarį, frontą visomis jėgomis reikia 
ai pirmu kartu New Yorko stiprinti.
iajora» atsitvėrę tvora. “Dai- • , . G. K.
r .News’’, ir kiti kapitalistų ---------------------
dkrąščiai šaukia, kad, “rau- , v i • • i • r i- 
opieji” jį privertė tą pada- New Yorko ir Apiehnkės 

Organizacijoms
Šiuomi pranešama 

New Yorko ir New 
organizacijoms, idant 
tų jokių parengimų trečią die
ną vasario, nes tą dieną L. D. 
S. III Apskritys turi savo me
tinį parengimą Newark, N. J. 
Dar kartą prašome organizaci
jų ir jų kuopų įsitemyti virš- 
minėtą dieną.

LDS Apškr. Sekr.,
P. BARANAUSKAS.

Toliaus nurodė, kad darbi-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is. hereby given that License No. 
RL 8013 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 95 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL BELKIN
95 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giynn that License No. 
RL-5258 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 499 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MEDITZ
499 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5371 hw been issued to the undersigned 
to sell beer, wine anti liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1090 Blake Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KANDEL
1090 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wino at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2002 West 6th St., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

Giovanni 
Basilio

2002 West 6th St.,

Kings, to be consumed

Pizzuto & 
Imburgia

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7696 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 334 
Hamilton Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MARY FLORENTINE
334 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2243 
Kimball St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on tiie premises.

GUSTAV HARNS 
(TALLY-HO CASINO)

2234 Kimball St., ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7576 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1660 
B’way, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
DANIEL CARDONE & FRANK SCHIAVON 

(BELVIDERE GRILL)
1660 B’way, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10884 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8613 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH SUTZ
8613 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10882 has been issued to the undersigned 
to sėli beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2897 
Fulton >St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MICHAEL GERBER
2897 Pulton St., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby givep, that License No. 
A-10885 has been’ issued to the undersigned 
to sell beer nt retail, under Section . 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 118 
Bay Ridge Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off :the premises.

SAMUEL LIPSON & LOUIS SHAPIRO 
118 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.

TAMYLA, KABULU MERGELE
____________  z < ■ •

PENKIŲ AKTŲ MELODRAMA, 
VAIDINS AIDO CHORAS

J. Juška, žymus artistas 
Šiaihe veikale jis vaidins visur 

buvusio rolę.

LABOR LYCEUM SALĖJE,
949 Wilhwgliby Ave., Brooklyn, N. Y

Sekmadienį Ji Criiodm
(DECEMBER) į^Wi

1934

Pradžia 3-čią valandą po pietų

M. Buivydaitė,s 
Tamylos rolėje, jos rolėje yra 

gražių dainelių—sblų.

Wm. Norris
Orkestrą

Grieš Šokiam

. j ■ : > ---------------------- .
Studentų Kovingumas Auga

L .Nacionalė Studentų Lyga ir 
Studentų Lyga del Industri
nes demokratijos nutarė stoti 
į kovą* prieš verstiną studentų 
muštravojimą. Fašistiniai mo
kytojai įveda kas pirmadienį 
verstiną garinį kolgųų stu
dentams mankšttaimąsi. . Stu* 
dentai organizuojasi ir rengia-, 
si Energingai prieš tai išstoti. * j

visoms

neruoš

NOTICE is ^hereby given that License No. 
L-765 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 659 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN A. Me GOVĖRN
659 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-414 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 750 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PHILIP Me GOVERN
750 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTIGE is hereby given that License No. 
L-1413 has been issued to the undersigned 
tq sell wine and liquor at retail under Sec-1 
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1063 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPHINE Me GOVERN
1063 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RIA5379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic* Beverage 
Control Law at 846 St Johns Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. , ,

EDGAR GALAUAN
846 St. Johns Pl„ Brooklyn, N. Y.

J. Judzentas, 
Pasižymėjas komikas, kabulų 

kunigo rolėje.

ĮŽANGA

Šokiams 40c.

J. Nalivaika, 
jis vaidins tėvo rolę šiame 

veikale.

Vera ’ Bubliutė, 
ji vaidins motinos rolę.

Lošime Dalyvauja;

žymesnes roles vaidina: M. Buivydaitė-*-Tamy- 
los rolėje; F. Jakštys—jos mylimo į motino?— 
Bubliūtė; tėvo—J. Nalivaika; Tamylos pirkiko— 
J. Mickūnas; kabulų kunigo—J. Judzentas. Visur 
buvusio rolę—J. Juška. * Mažesnėse rolėse.: A. 
Zablackienė, M. Sinkevičįūtė, A. .Marcinkevičius, 
męrginų ęnsemblis ir kiti aidiečiai.

Prašome publikos nesivėluoti, nes veikalas nėra 
trumpas; mes norime pradėt vaidinimą laiku, 
kad pabaigus Tamylą, galėtum draugiškai 
pasišokti.

Veikalas “Tamyla” yra paimtas iš kabulų ir arabų gyvenimo—Algerijoj, kuriuos valdo Francijos valdžia. Ta- 
myla yra dar pirmu sykiu statoma lietuvių scenon; ji nebuvo pirmiaus niekur vaidinama. Tamyla pasakoja savo 
motinai, kaip ji myli arabą Aklį, kuris tarnavęs francūzų kariuomenėj. Tačiaus motina atsako jai, kad tėvas ją J 
parduoda senam kabului, prieš ką ji negali priešintis, nes vyras yra šeimynos galva. Taigi Tamyla vaiz
duoja—meilę, moterų teises ir kabulų gentės keistus įpročius. 5 Tamylos vaidyloms yra pąsiųta specialės dra

panos, kaip vyrams, taip ir merginoms; vaidinime dalyvauja 20 j^psltų. Ta/nyloje girdėsite dainas ir giesmes.
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