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Užgina Naziy Siutimą 
, Prieš Žydus Austrijoj

jiems buvo tokia gausinga 
rugiapjūte, apie kokią pirm 
to jie gal nei nesapnavo.

NRA Duos Visą Valią 
Bosams Plėšt Žmones

Rudenį Laumes Juosta
Garliava, Kauno ftp. šių me

tų ilgas ir gražus rudino, tikrai 
yra gausus įvairiais gamtos ne- 
tikėtum«i|.< Lapkričio mėn. 18 
d. buvo matyti dvi vaivorykštes.

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ UNIJA
ATMETĖ SKEBIŠKĄ NRA SUTARTI

jnycia, kuomet naziai r ra- 
’miu būdu” paims valdžią į 
savo-rankas Austrijoj. Da
bartine šušniggo katalikiš
kų fašistų valdžia dr. Rieh- 

įlui yra “peršvelni,” kas lie
čia žydus ir darbininkų ju-t 
dėjimą. • ■/ ■‘ >2* -*<>,

Tūli žmonės atsikalbinė 
ja: tai kas, jeigu ir Ameri 
koj bus įvestas fašizmas' 
ką gi jis man padarys blo

Pienine Pardavipeja 
Vandenį

Laikraščių r e p o r t e rių 
klausinėjamas, pats Roose- 
velto kariškos tarybos narys 
Ėaruch kiek vėliau pasakė, 
kad ištikrųjų tai nei būsi
mam kare nebus uždrausta

BANDITŲ DARBUS 
PRIMETA CH1NŲ 
KOMUNISTAMS

7 KRISLAI
"Kas Man Fašizmas?” 
šokikių Streikas. 
Mokyti Bosų Gizeliai.
“Rūpinasi” Bedarbiais 
Rockefellerio “Šventė.”

Senelių Prieglaudoje Laiko- ūkininkai gavo dvi paras su gy
vuliais vargti šlapiame ore ir 
paskui grįžti verkdami su be
konais namo. S?. Ą ’h

WASHINGTON. — Laike

Per Metus Beduonių 
Skaičius Padaugėjo
Keturiais. Milionais

kiems žmonėms primini
Bet štai dar vienas

Saar kraštas kol kas yra Tautų Lygos komisijos 
valdyboj. Dabar, artinantis balsavimams, keno val
džiai Saar gyventojai pasirinks priklausyt, Pran
cūzų valdžia su Hitleriu, taip sakant, eina ant kirvių.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

20 Valandų Pagreitinsią 
Kelionę iš Calif, j N. Y.

SAN FRANCISCO, Gal.— 
Southern Pacific gelžkelio 
kompanija' ketina taip pa
gerinti naujus lengvus 
“štreaitoline” trauk i n ius, 
kad būtų 20valandų > su- 
iruihpintas laikas ^huvažia- 
viiriui iš Safa Francisco į 
New Yorką bei atgal. ’

Paskutinė “Daily Workerio” 
Rinkliavų Diena

NEW YORK 
paskutinė, diena vajaus dė
lei surinkimo $60,000 ^Dai
ly Workeriui,” Komunistų 
Partijos centro organui .

ę Draugai, kurie tuo tikslu 
aukojate arba turite surin
kę aukų, tuoj aus pasiųskite 
jas “Daily Workeriui/-«

sizmui 
jūsų žodį, draugai 
šį svarbų klausimą savo or 
ganizacijose ir išrinkite at 
stovus į šaukimo komitetą! 
. Delei daugiaus informaci 
jų kreipkitės į:
i Liet. Visuotino Suvažiavi 

mo Laikinas šaukimo 
Komitetas,: .

419 Lorimer Street,

m as:
Sofia. — Bulgarijos fa

šistų ministerių’ kabinetas 
gruodžio 13 d. nusprendė 
užgrobti visokį turtą visų 
pirmiau buvusių politinių 
partijų. Pačios partijos bu
vo. uždraustos ir išdrasky
tos jau 6 mėnesiai atgal.

Konfiskuodami skirtingų 
partijų turtą, fašistai ne
praleidžia ir pašalpinių or
ganizacijų bei darbo unijų, 
kurios tik nepataiko koja 
kojon žingsniuoti su fašis
tais.

Jie užgrobia nuosavybę 
net fašistų kontroliuojamų 
unijų, kaip kad padarė Hit
leris su “darbo fronto” iž
du Vokietijoj.

kaipo • nevienbaį- 
sius, ud.th i
• Prieš tokią sutartį ir roo- 
seveltiniuš patvarkymus rū
sčiau pradėjo bruzdėti auto- 
mdbilių darbinin., kurie pa- 
siuptė ir eilę griežtų rezo
liucijų Darbo Federacijos 
valdybai, reikalaudami ' su- 
traukyt tuos pančius. Tuo 
būdu Wm. Green ir buvo 
priverstas paskelbt, kad se
noji sutartis panaikinama.

Darbininkai reikalauja, 
kad būtų padaryta fabri
kuose balsavimai, ir jeigu 
dauguma bus išrinkta uni- 
jistų atstovų į derybas su 
samdytojais, tai tik unijis- 
tai ir galės kalbėti vardu vi
sų ten dirbančių darbinin-

Į lūžus Grindims, 150 
Ašmeną Susižeidė 

iLIVERPOOLY, Anglijoj, 
laike St. .Clement mokyklos 
koncerto, įlūžo r antro augš- 
to grindys < ir įkrito 14 pė
dų žemyn. 150 asmenų, 
daugiausia mokinių ir jų tė
vų, sužeista. Keli iš jų tu
rėsią mirti. .y . r

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Dar viena didele lietuvių 
darbininkų organizacija pa
sisakė už šaukimą Visuoti
no Lietuvių ^Suvažiavimo 
prieš karą ir fašizmą. Tai 
buvo Dr. Martin Liutero 
Draugija, kuri tatai padarė 
savo laikytame susirinkime 
11 d. gruodžio, Brooklyn.,

NEW YORK;, -t- Toliau 
NRA veikiausia misfoff sky
rus kainas įvairiems {kom
panijų p a r d a vinėjamiems 
daiktams, kaip pranašavo S. 
Cl. Williams, pirmininkas 
Nacionalės Pramonės At
gaivinimo Tarybos, kalbėda
mas New Yorko kąpitalistų 
o r g a n i zacijų susirinkime 
Astor viešbutyje. Taigi be 
jokio valdžios' kišimosi- trus- 
tai ir monoppliniaį kąpita-

WASHINGTON. — Per
nai lapkričio mėnesį buvo 
3,010,516 bedarbių šeimynų, 
gyvenančių iš valdiškos pa
šalpos; šiemet tą patį mėne
sį Jungt. Valstijose vien tik 
iš pašalpos tepalaikė gyvy
bę jau 4,161,006 šeimynos. 
Kadangi vidutinė tokia šei
myna turi po keturis na
rius bei daugiau, tad per 
vienus metus keturiais mili
onais padidėjo skaičius žmo
nių, pasilaikančių tiktai iš 
pašalpos. Taip gruodžio 13

re” RCA bildinge,^ 
Yorke. Jis dainuoja, 
visas jo “gyvenimas tai bu
vo ilga, laiminga šventė.”

Tūkstančiams jo darbi
ninkų gyvenimas panašus į 
pasakišką pragarą. Tačiaus 
Rockefelleris 7su savo priva-

darbininkams alga iki do 
lerio dienai, kaip kad yi*a 
mokama kareiviams. Taigi 
karas reikš ir įnirtusį kapi
talistų ir valdžios užpuolimą 
ant darbininkų algų ir dar-, 
bo unijų.

Kai del tyrinėjančios se
nato komisijos, tai jinai 
daug ką užslepia, kas liečia 
pelnagrobius ir jų ryšius su 
valdžia. Kaip pats senato
rius Clark sako: “Mes, su
prantama, nenorime viršun 
iškelti nieko tokio, kas ga
lėtų daryt valdžiai nesma
gumo reikale šalies apsigy
nimo.” Bijo, mat, darbinin
kų pasipiktinimo ir masinio 
sujudimo prieš karo rengė
jus. O pelnagrobių biznį at
stovaudamas, R o o s eveltas 
stengiasi žmones sukvailin- i 
ti, būk ateinantis karas bus 
“be pelnų.”

teisėtais bus tiktai tokie 
darbininkų atstovų bendri 
reikalavimai, su kuriais vi
si sutiks. Bet bosai visuo
met gali pastatyt savo gize- 
lius-atstovus, kurie pasi- 
pasiprięšins; tuomet Roose- 
velto ągentas Wollman su 
savo; tąrybą ir atmes jreika- 
ląvimusnr kaipo' nevienbaF

Kas galėjo tikėtis, kad šo
kių svetainių mergšės eis į 
kovą? Visiems atrodė, kad 
jos mažiausiai susipratu
sios. Tačiaus jau sustreika
vo 25 šokikės, “svečių pri
ėmėjos” vienoje iš New Yor
ko šokių įstaigų—Rosebud 
Ballroom. Jos pikietuoja, 
kaip ir bet kurie kiti strei- 
kieriai, reikalaudamos pa
gerinti sąlygas.

Kažin ar yra dabar Ame
rikoj toks kampelis, • kurį 
nepaliestų aidai plačios kla
sinės darbininkų kovos ?

“Gerai” rūpinasi ’ valdi
ninkai bedarbių šelpimu. Į 
New Yorka buvo atvežta 
1,400,000 svarų bulvių be
darbiams padalinti. Jos bu
vo paliktos riogsoti, kol su
puvo. Bedarbiams atsiųsta 
mėsa taipgi bergždžiai trū- 
nyja, o bedarbiams nedali
nama, Iš ąntros pusės, ba-

Yale Universiteto prezi
dentas J. R. Angell šaukia, 
kad didesnis aptaksavimas 
kapitalo pelnų bei turčių pa
liekamos pomirtinės nuosa
vybės tai būtų pavojus aug- 
štosioms mokykloms.

Tokie kapitalistų agentai 
universitetuose ir kolegijo
se ypač kovoja prieš mo
kesčiais apdėjimą kapitalis
tų bedarbiams šelpti. Pas 
ką tie mokyti šuneliai laka, 
tam ir loja.

Kad darbininkų masinės 
organizacijos užgiria šį 
svarbų visuotiną suvažiavi
mą, tai labai pagirtinas da
lykas. Visi darbininkai ir 
darbininkės, smulkūs biznie
riai ir profesionalai, kurie 
esate priešingi karui ir fa- 

Dabar laikas tarti 
Kelkite

BERLYNAS. —Fašistų 
dienraštis “Tageblatt”. tąip- v 
gi nuinato, kad Rooseyeltąs 
veikliai rengia Ameriką ka-; 4 
rui, kuris gali neužilgo išsi
veržti. “Tageblatt” žiūri į , 
Koosevelto »sušauktą karo 
žinovų pasitarimą ir į jo 
paskelbtą obalsį (“karas be 
pelnų,” kaipo į tikrus žings
nius prisiruošimo prie karo. <

pasaulinio karo 181 kompa
nija Jungtinėse Valstijose 
kas metai pasikuopė po mi- 
lioną dolerių bei daugiau 
gryno pelno. Calumet and 
Hecla kompanijos pelnai 
siekė 800 nuošimčių, tai yra 
kiekvienas į pramonę įdėtas 
doleris davė jai gryno pelno 
po aštuonis doleriu s. Du 
Pontų Nemourų amunicijos 
kompanija pasigrobė 600 
nuošimčių pelno. Bethle
hem Shipbuilding kompani
jos pelnas buvo 63 nuošim
čiai; N.Y. laivų kompani
jos pelnas 1919 m. siekė 49 
nuoš.; Newport News laivų 
statymo kompanija turėjo 
86 nuoš. gryno pelno; Beth
lehem Loading Kompanijai 
teko 362 nuošimčiai gryno 
pelno 1918 m. Plieno Trus- 
to pelnai viršijo 35 nuošim
čius. Bethlehem Plįeno Kor
poracija 1917 metais gavo 
$61,810,017, Midvale Plieno 
irf Amunicijos Kqm$anija— 
$60,45,4,765. gryno, pelnų iš 
karo. .Panašių pelnų (ęriąi- 
glemžė ir virš pusantro šim
to kitų kompanijų, kurios, 
pirm karo (kaip kad Plįeno 
Trustas) 1914 metąis tegau
davo tik 3 iki 5 nuošimčiu 
metinio nelno. Tarp karo 
pelnaerrobių žymią vietą už-

nustatys' kainas “visiems 
pardavinėjamiems daiktam, 
taigi nustatys ir. darbinin
kam algas.” O iš dieną pir- 
ąiiau padaryto Roosevelto 
pareiškimo yrą suprantama, 
jog karo metu bus biųšatna

LIUTERIO DR-JA 
UŽGYRE VISUOTI
NĄ SUVAŽIAVIMU dirtiu pradėjo eiti Austrijos 

ųąžių laikraštis “Deutsche 
Ąrbeitėr Presse,” daugiau- į 
šia pašvęstas kovai prieš* žyį 
dus. Jie apšaukiami “pra4 ' 
keiktais žydais” ir reikalaut 
j'ama uždraust net buržu
jams žydams vadintis Aust
rijos patriotais. To šlamšto 
leidėjas dr. W. Riehl giria
si, kad dar pirm Hitlerio jis 
skelbęs nazių “principus.” 
Jis neva stoja už Austrijos 
nepriklausomybę nuo Vo
kietijos ir žada draugiškai

Rooseveltas Stengiasi Pri-' sugyventi su katalikų baž- 
dengt Pelnagrobius

Tokias kariškų pelnų gro
bimo skaitlines iškėlė aikš
tėn gruodžio 13 d. senatorių 
komisija, kuri tyrinėja gin
klų ir amunicijos biznį. Jos 
buvo viršun išvilktos t»ą pa
čią dieną, kai prezidentas 
Rooseveltas susišaukė savo 
karinę tarybą ir paskelbė, 
kad ateityje, turėsią . būti 
prašalinti “pelnai iš karo.”'

Bedarbiai Mainieriai 
Užėmė Teismo Rūmą

McALESTER, Okla. — 
800 bedarbių mainierių iš 
aplinkinių miestelių ir, so
džių sumaršavo į McAleste- 
rį, užėmė apskrities teisma- 
butį ir susėdo jo salėje. Jie 
užreiškė: neisime iš čia, kol 
bus visiems duota darbai; ir 
tuo jaus turi būt išduota listai galės susitarę lupti to- 
kortelės gauti mums kiek- kias kainas už produktus, 
vienam maisto už $5. kokios jiems; patįks.,

Daugelis tų mainierių jau | —. —
dveji metai neturi darbo J Paryžius; 
Oklahomos valstijoj gi visai nelaimėj tapo užmuštas gar? 
bedarbio šeimynai tėra duo- sus Francijos an "

pasmaugia
namių. r£ esančioje senelių ..prieglaudo

Didysis A m e r i k OS, mi-įe. (*1^ge 8V ^neliais yr^nuo- 
lionierius J. D. Rockefeller laikomą po.Mius vaidus . 
taipgi patašė eiles,. kurios j1 me ** W• '■ > - . ■. . 
yra rodomos “poezijos cent-1

New I 
kad i

WASHINGTON. — Auto
mobilių darbininkų unijos 
iš Detroito privertė Darbo 
Federacijos prezidentą Wm. 
Greeną atmesti ligšiolinę 
sutartį su fabrikantais. Ta 
sutartis buvo padaryta per
nai kovo mėnesį, per Roose
velto ir jo agentų tarpinįn- 
kysfę. TtiOitoęt buvo paškit- 
ta ir Aiitonidbilių Darbo Ta
ryba su Dr. , Leo Wolmanu 
priekyje. ' '■ '

Su tos sutarties pagelba 
Darbo Federacijos vadai su
laužė'tuomet prasidėjusį au- 
tomdbilių pramonės streiką, 
taip kad nebuvo pilnai pri
pažinta nei darbininkų uni
ja. Wm. Green ir kiti va
dai sutiko, kad * šalia darbi
ninkų unijos gali tose pa
čiose dirbtuvėse gyvuoti 
skebinės kompaniškos uni- 
jėlės. Reikale derybų su 
bosais kompaniškoms unijė- 
lėms taipgi buvo pripažinta 
teisė rinkti savo atstovus.

To dar negana. Roose
velto paskirta taryba grei
tai padarė patvarkymą, kad

Linkuva. Miestely Paskutiniu 
laiku pritrūko Vandėris ir gy
ventojai niekur rkitur jo pakan
kamai, nebegali gauti, kaip pie
ninėje. Bet už vąndėnį esą rei- 

----- .TV.-’". V"’v skalaujama mokėti per mėnesį 
| . tinę policija ir galvažudžiais ;nuo kiekvienos šeimos po 2 litu 
k, yra nuskynęs šimtams ko- centų. . '

vojdnčių darbininkų ir tą 
patį skausmingą gyvenimą

■į SHANGHAI
įvykusio mūšio tarp .raudon
armiečių ir fašistų kariuo
menės rado lavonus nužudy
tų Amerikos presbyterionų 
misionierių kun. J. C. Šta
mo ir jo pačios. Kiek pir
miau juos sykiu su dukteria lon, Astoriai ir kiti žinomi 
Helena buvo pasigrobę ban-. kapitalistiniai rykliai. Im- 
ditai, kurie reikalavo išpir-! perialistinės žudynės, laikas 

(kimo pinigų už jų paleidi
mą. Fašistiniai piktadariai, 
negaudami už juos pinigų, 
paskui abudu tėvus nužudė 
ir, numetė lavonus ant buvu
sio mūšio lauko, kad buržu
azija galėtų rėkti, būk ko
munistai žudo “ramius” mi
sionierius. Taigi kapitalis
tiniai laikraščiai ir staugia 
apie “kruvinus ■ raudonųjų 
darbus,”- sųžiniai komuni-' 
stams primesdami žygius 
buržuazijos išperų, banditų.

narys, senatorius Člafk vie
šai parėisKė, kad Roosevelto 
vyriausybė darė spaudimo į 
tyrinėtojus, idant jie neati
dengtų publikai visų pereito 
karo pelna'grobysčių.
Kirs Darbininkams Algas 

iki $1 Dianai

Hopkins, vyriausias valdiš
kų pašalpų administrato
rius. Bet savo raportuose 
jis paprastai nepriskaito pa
vienių bedarbių.

Nors laiks nuo laiko ka
pitalistinė spauda per ištisus 
metus skelbė, kad ten bei 
ten darbai padaugėję, ta
čiaus oficialės Hopkinso 
skaitlinės vienu sykiu paro
do, jog bedarbė be paliovos 
ir žymiai tebeauga.

Pereitas Karas Davė 
Kompanijom Šimtus

Nuošimčių Pelnų i

Dt rbininkai Visų Salių,p] 
Vienykitės! Jūs Nieko * 
N e p r a 1 almėsite, TikT'

. ūkininkai Vargsta
' Kulėšai, Klaipėdos kr. Į šį 
bfekonų priėmimo punktą^ su ver
žama labai ;daug bekonų, bąf 
mažai tepriimama. Lapkričio 
14 d. į šį punktą 10 padvądų at
vežu bekoąįip jau įrieŠ dvf die
nas. Esant' blogam 'rudens orui,

s*

fu i-
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* SUBSCRIPTION RATES: '
United States, per year--------------- $5.50
Brooklyn, N. Y., per year------------ $7.50
Foreign countries, per year------------ $7.50
Canada and Brazil, per year--------$5.50
United States, six months ________ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months --------$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

; Į i Žinoma,; valdančioji $ląsę įiesųp.aikįns 
-korhuhižmo. Komimizimls paskirų Jai
mes. Mes sakome prekybininkams: Ne
sulaikysite upės bėgimo!

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

» - ; 1 > of 'March 3,. 1879

Nesulaikysite Upės Bėgimo! , s
Garsiai prabilo Amerikos plutokraltija.i 

Savo’galingą žodį tarė Jungtinių Valsti-. 
jų prekybos butas—prekybininkų susi
vienijimas. Jie reikalauja, kad valdžia 
pradėtų kampaniją prieš komunizmą. , 
Reikalauja paversti nelegalė Komunistų 
Partiją, uždrausti komunistinius laik
raščius siuntinėti pašta, įvesti per visą 
salį slaptą policiją sekiojimui ir gaudy
mui .revoliucinių darbininkų. Ypatingai 
kongresas turįs išleisti federalį įstaty
mą, kuris uždraustų varyti kurstymą bei 
sėti nepasitenkinimą armijoj ir laivyne. 
Tas reikalinga geresniam prisirengimui 
prie naujo karo.

Ka tai visa parodo? Tas parodo, iš 
vienos pusės, kad kapitalistai rengiasi 
prie naujų užpuolimų ant bedarbių ir 
dirbančių, iš antros pusės—kad komunis
tinis judėjimas neduoda ramybės darbi
ninkų išnaudotojams. Jie puikiai žino, 

•■kad nelengva bus savo programą pra
vesti, naują naštą užverst ant darbo žmo
nių, kuomet “raudonieji” bus palaidi. To
dėl jų obalsis: Sutriuškinkime Komunis
tų Judėjimą. Istorija jau pakankamai 
įrodė, jkad kuomet, tik.buržuazija prade
da reikalauti suhhikiriimoi komunistų, ji
nai turi už dantų programą naujo ofen- 
syvo.ppeš yis^ (Jąrbininkų klasę. Labai 
svarbu^ kaį !;tą tiesą suprastu' kiekvienas :

Idafbininkas.
Šis* prekybos buto balsas turi būt 

mums, komuhistams, rimta p a sarga. 
Mes turime prisirengti buržuazijos ata
koms. 1 O' vienatinis prisirengimas, tai 
mūsų judėjimo stiprinimas, jo surišimas 
su plačiomis masėmis, apjungimas po 
Korfiunistų Partijos bolševistinės vado
vybės vėliava visų revoliucinių spėkų. 
Reikia daugiau ir energingiau veikti. 
Reikia traukti kovingus darbininkus į 

£ partijos eiles.
Akyvaizdoje šio plutokratijos pagrū

mojimo darbininkų klasei, Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos Centro Biu
ras .atsišaukimas į “Sklokos” darbinin
kus .turėtų tikrai juos sujaudinti. Ma
tote, draugai, visos fašistinės spėkos at
kreiptos prieš Komunistų Partiją. Bet 
“Skjpkos” vadai — Prūseika ir Butkus 
—irgi kalnus verčia ant tos partijos. Tai 
kam jie pasitarnauja? Pasitarnauja 
buržuazijai, padeda jai priruošti spė
kas prieš Komunistų Partiją.

/, Centro Biuras kviečia visus revoliuci
nius’darbininkus prie vienybės, prie ben-<

Išmainė Seną Arklį Ant Dar 
Senesnės Kumelės ,

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentas ponas Bagočiūs aną dieną žadė- 

rpo;^sgeJbe|iI tos Organizacijos b'ondšus,'iš
mainydamas ,juos ant kitų., Sakė,, kad 

’ jis’ ga>lėš išmainyti sęną; kuiną ant jauno 
. arkliuko! ■
i C i \ . ’

Dabar jau tukime rezultatus to bago- < 
čiško stebuklo; Gruodžio 14 d. “Tėvy
nėje” 'pranešama, kad SLA Pild. Tary
ba jau išmainė savo $155,000 bondšus ant 
kitų bondšų, tiek pat vertės. Už savo 
bondsus gavo paskaityti $79,810.88 (ap
mokėjus transakcijos lėšas, tiek tik be
liko), vadinasi, vienu plunksnos pabrau
kimų SLA-prakišo apie $71,000! O už 
“naujus” $155,000 bondsus užmokėjo vi
so $65,713.80.

Ką gi tas reiškia? Tas reiškia, kad 
tie “nauji” bondsai žemiau nusmukę, dar 
mažesnės vertės, negu buvo SLA bond
sai. 
turi, 
būtų 
nors tiek būtų išgelbėta, bet dabar gavo 
kitus bondsus, kurie kadaise buvo skai
tomi $155,000, o dabar beskaitomi apie į 
$65,000. Tai tokia, puiki transakcija, 
toks SLA laimėjimas, kaip būtų laimėji- 
maš tokio valstiečio, kuris džiaugtųsi iš- i 
simainęs seną arklį ant dar senesnės ku- 

■ melės! ..:■’! i

Kaip SLA turėjo bondsus, taip ir 
Jeigu už savo tuos $155,000 bondsų 
gavę “cash” pinigais $79,810, tai

- ' • J1.i J i , ; > Į

DEŠIMTS METŲ “INTERNATIONAL 
'^PUBLISHERS? .

Šį mėnesį sueina lygiai ,id “p)etų’rųio į- 
! steigimo angliškos revoliucinės darbinin

kų knygų išleistuvės “International Pub
lishers”. Ta proga šį sekmadienį, vaka
rę, New Yorke, New Star Casino svetai
nėj, kampas Park Ave ir 107th St., ren
giamas Komunistų Partijos ir simpatikų 
masinis susirinkimas. Susirinkime žy
mūs komunistai darbuotojai diskusuo.s 
revoliucinės marksistinės teorijos reikš
mę klasių kovoje.

Reikia pasakyti, kad International Pu
blishers yra vienatinė tos rūšies knygų 
išleistuvė Amerikoj. Į 10 m. savo gyvavi
mo jinai išleido keletą desėtkų marksisti
nių - leninistinių knygų ir užsitarnavo • 
nuoširdžiausios viso revoliucinio dar
bininkų judėjimo paramos. Šiai išleistu- 
vei vadovauja senas marksistas draugas 
Aleksandras Trachtenbergas.

Svarbu ir tas, kad mūsiškė Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gija (ALDLD) palaiko labai draugiškus 
ryšius su International Publishers išleis- 
tuve ir savo nariams jaunuoliams duoda ■ 
jos išleistas angliškas knygas.

t

: L g į Fįl H į ..  M D / į j U J i i
Jau daugiau " žmiiį pasie- gvaidiebi^' CrgŽtnizdSijė,, kū- 

kia Amerika apie Sovietų rios skyriai gyvuoja įvairio- 
valdžios. žygius prieš balt- se eųrppinęse šalyse, ;Ta or- 
gvardiečius žmogžudžius.1 ’ “ ‘
New York. “Times” kores
pondentas praneša, kad Bal-

jąpyeltąi ‘(ne už- Komi 
dĮoįdel, kad duodąs < 
Jūas: laisves delei;
šeiūa, taip,-kąpl sklQka,; 

šėvęltas ir Ko.m. Partija 
tirai kovos prieš fašizmą..
i Tai tokias pranašystes SKel- 
b^ą darbininkams sklokos te- 
/vhs Prūseika. Taip meškiškai 
šiandieną pasitarnauja darbi- . 
ninku judėjimui; tokį pat grio- ' j 
vimo darbą ir veidmainiavimo / 
rolę lošia, kai]) ir visi kiti dar
bininkų judėjimo mirtini prie- ' 
šai.

I / . ■ ' • • ■ ; ■ • ! , ••«><

i Bet. darbininkai tain netiki',. 
nes gerai žino, kam tas ponas, < 
šiandieną tarnauja ir kiėpo 
reikalus gina,r ypatingai šiuo-.,., 
mi krizio metu, kada milionai. - 
darbininkų badauja, kadą;ka-5{) 

_ j su iras ir fašizmas grūmoja darbi- i 
šū Kom. 'ninku ( klasei/- tas sklokos itė-j i

Rooį Lapkričio 30 d: JJreat l^ęk£ 
Lietūkiu Piliečių fcjįuLaš. buvo 
šuręig^sl prąkąlbąs. ' fcaibėtld- 
jum pųvp' Lį :i?rŪšeiltąj $ądąii- 

vgi F 
nuo 
do darbininkų judėjimą, ka.da 
permainė savo politinį kailį, 

i daugelis darbininkų, išgirdę jo 
■ kalbą, rįusistebėjo. Niekas nę- 
i manė, kad toksai Prūseika, 
kuris dirbo darbininkų Judėji
me per eilę metų, virs to .ju
dėjimo priešų. 1 Jis šiandieną, 
tąme judė'jirtie nemato, nieko., 
gėro-prakilnaus, apart kjąidų; 
ir pUolimo-srhukimo dąrb. .ju
dėjimo. ‘

Gali Prūseika besutikti 
darbininkų judėjiiriu, 
Partiją t^am tikruose klAūši- vam nje|a?peina. • 
mųoše, bet *. ni^kį) jUds'e*' gero 
nematyti, tai, yra nesišFaityti 
nei" su jokiais'faktais nei tei
sybe, tai jau per daug1. Pusę 
savQ ,kąlbos praleido vieh' tik
tai “kritikavimui” nibkinimiui 
darbininkų judėjimo, 'Kom. 
Partijos, ■—. ne tiktai: šioj ė1 ša-- 
lyje, bei Sovietų Sąjungoje,1 o 
ypatingai Vokietijos Komunis
tų Partiją.

ganizacija juos finansavo ir 
jiems instrukcijas davė.

Kas palaiko tą baltagvar- 
tarusijoje/Minske, tapo su- diečių' organizaciją? Ją pa-> 

laiko užsienio kapitalistai ir 
jų valdžiose 1 • ■ • /

Bet, teroristų nelaimei, jie 
neatsiekė1 savo' tikslo. Jie1 
pribuvo žudyti socializmo 
būdavo to jus/bet jidtys žūva 
nuo budavotojų rankos, nuo 
'proletarines diktatūiroš. ’ Jie 
atmaršavo ginkluoti reyol- 
veriąiš ir granatomis, bėt 
daėjo tik iki sienos ir žuvo 
nuo raudonosios armijos ka- ( 
rėivių kulkų. ... i . i

Vėl buržuazinė, klerikali
nė ir socialistinė spauda lies 
krokodiliaus ašaras, nes tie 
devyni teroristai buvo jų 
klasės žmohės, jiems tarna
vo. Viecįrus gailių ašarų vėl 
išlies Cmęagos “Naujienos” 
ir “Draugas” So. Bostono 
“Darbininkas” ir “Keleivis” 
ir Brooklyno “Vifenybė’\ 
Bet tų laikraščių redakto
riams gaila;ne.tiek tų tęro-, darbininkų į Kom.1 Partiją, 
ristų, kiek to, kad jie nepa
siekė savo tikslo. Tų redak
torių simpatijos ne su 170 
milionų darbo žmonių, kurie 
būdaVoja naują pasaulį, bet 
su saujele terorištų-žmogžu- 
džių, iš užsienio atsiustų žu
dyti tuos darb!o žmones ir 
griauti jų darbą; ''

šaukti devyni baltgVardiė- 
čiai. Sušaudyti po neteisi
mo. Jųo^, tęise ir rado kal
tais Spyiętų Sąjungos Augš- 
čiausio Teismo militarinis 
tribunolas^ > Teismui pirmi
ninkavo draugas Matulevi
čius. Iš pavardės atrodo, 
jog tai bus lietuvis. • . (• 
: Kas per i vieni šitie devy
ni baltagvardiečiai? Už ką 
jie nuteisti įhiftin? Iš kur- 

Jie atsirado?
Teisme tapo įrodyta, kad 

šitie žmogžudžiai slaptai 
atėjo iš Lenkijos ir buvo ap
siginklavę revolveriais ir 
granatomis. Keli iš jų len
kai, o vienas žydas.

Koks buvo jų tikslas slap- 
■ tai įsiskverbti į Sovietų Są^. 
jungą? Įrodyta, kad jų tik
slas buvo organizuotai vesti 
terorizmą—žudyti Sovietų 
Sąjungos ir Komunistų Par
tijos vadus ir rengti nelai- 

. mes ant geležinkelių ir dirb
tuvėse.

■ Kas tuos juodašimčius at- j 
'Siuntė? Kaip diena aišku, 
kad jie neatėjo patys per, 
save, be jokios pagelbos. Va
dinasi, juos atsiuntė balt-

tų .Partiją.
Pagal Prūseikos “kritiką,” 

išvedžiojimus, tdi šipš šalieš 
darbininkų judėjim^š—Kom.' 
Partija. yrą sektąntiškd ir per
dėm yįs.uy klystanti,1 kaip tai* 
unijų . klausime, organizavime

i ‘ -Nemanykite, kad Butkūs-—. 
Prūšeikk būtų *kur nors kokią > • 
klaidelę-kiaulystę darbininkų 
judėjime padarę. ■ N'ėfeikės- ■ tų - 
baikų, girdi# “mes taip sakėni,’ 
mėš paėmėm 'Viršų,1, mūsų vi-'.‘r. 
sur teisybe bdvo” ir tt. Rodoš, -- 
per 4 metuš, kaip išbėgo iš: jtl-‘ • 
dėjimo, tupėjo progos parody- ’ 
ti svietui; ką nuveikė delei- 
darbininkų labo, ką suorga-*' 
nizavo. Tačiaus matosi, kad 
apart •* suklaidinimo būrelio — 

’ darbininkų' ir purvinimo darb. . • 
judėjimo, Kom Partijos—nieko..: 
nenuveikė.’

t ' ; Ten Buvęs.

>

Stenografijos Dėstymas 
Sov. Sąjungos Mokyklose
•VCIK’o Prezidiumo nu

tarimu įvedamas stenogra
fijos mokinimas RSFSR mo
kyklose. Stenografijos dės
tymas įvedamas 9-je ir 10-je 
vidurinių mokyklų klasėse: 
Jau šiais1 metais stenografi
jos mokinimas įvedamas, 
20-ties mokyklų 9-se klasė
se; toliau mokyklų skaičius, 
kuriose bus įvesta stenogra
fijos dėstymas—bus padi
dintas.

Stenografija, kaipo moks
lo dalykas, įjungiama į pe
dagogijos aukštųjų mokyklų 
programą, kad parengti 
stenografijos mokytojų 
kadrus. Stenografijos dės
tymas bus vedamas pagal 
Sokolovo sistemą.

i muose jau tokie stiklė jįmpd’ 
t — -i • . f -

Partija buvus, pasiryžus gauti 
vieną milioną narių—negavus. 
Partiją . blofinanti, vartojanti 
terorą ir ,t.t. Ir kuo smarkiau 
judėjimas—komunistų Partija 
smunkanti,, puolanti, ’ tdd mes 
daugįąu rėkia, .barška, kaip 
ta tuščią j bąęka (o apie ją 
jiąąiį gerai , .nusimato')' ‘ i? 
Prųseiką, abejojąs ’ ar ‘ tiktai 
Kppi. Partiją,.nenueisianti pas 
Socialistų ; partiją.
.(O jęU’u,jgirdi, fašizmas įsi- y 
galėsiąs J^oje .šalyje, tai pilvU^ kol pikt^dahJai’*'1
įę jūš^up^ųnbalsuoti,;už RoiA !įįp$Jdirbb.:j ’ // ; ; ’

NORWICH, Conn, -į. Du 
apsimaskavę plėšikai, gink-' 
luotii patrumpintais šautu-, 
vais, išplėšę $4,000 vertės 
brangumynų ir $400, pini-/, 
gaiš iš Lee Clegg krautuvės, ' 
susėdo į automobilį, ir pabė^-r 
go. • Tuo laiku krautuvėje^, 
buvo trys vyrai, tarp jų ir( -. 
kunigas.1 Pagal plėšikų pa- 
liėpim'į vidi' turėjo sugulti :n

būdai. , ' I
> ..ii

, ------------- . 1

Keturi Nauji Apavu Fabrikai
Šiuo tarpu So V. Sąjungoj, 

| statomi keturi apavų fab-: 
j rikai. j-

Du fabrikai: vienas Novo
sibirske, kuris į metus pa
gamins 7,5 mil. porų apavų 
ir antras Tiflise, kurs į me
tus pagamins 6 mil. porų 
apavų—pradės dirbti pir
mam pusmetyj sekančių 
(1935) metų.

Apart to, du fabrikai, 
kurių kiekvienas į metus 
pagamins 6 mil. porų apa
vu,—statomi Sverdlovske ir 
Kuznecke. Šitie du fabri
kai pradės veikt, pradžioj 
1936 metų'

Trejokios Šviesos Lempos
' Dirbtuvė “Svetlana” (Le

ningrade) pagamino pirmas 
“trejokios šviesos lempas,”,

XV!!.
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DR. J. J. KASKIAUČIUS
371 Lake St„ ; Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
S VEIKA TA
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NARIAI GENDA 
t

Ir aš norėčiau, kad ir man 
duotumėt patarimą per dien
raštį “Laisvę”.

Aš esu moteris, 45 metų am
žiaus, sveriu 154 svarus. Man 
labai skauda aĮbi kojas ir vieną 
ranką/ Ir negaliu ištiesti, kaip 
reikia. Kai lankstau,, tai braš
ka per alkūnę,-, o kojos tai la-

daug, nesufabrikuotu/ neiškoš- * 
tu. ’ 1

Po kiekvieno valgio imkite . 
bent po gerą šaukštą žuvų * 
aliejaus, “cod liver oil,” perti 
visą žiemą. Kai esti saulės^ * 
būkite ant saulės, kuo pilkes
nė, kuo nuogesnė, tuo geriau.

Taip gi po kiekvieno valgio 
imkite ir pienė kalkių: “Cal- • 

bai buvo sutinę, tai dabar kiek 1c^um Metate, grs. 10, tablets • 
atslūgo,1 bet vis skauda,’ per No. 100 ’, bent po vieną arba 
kelius labiausiai. Kai pasėdžib ’r P° dvi tabletes, sutrintas į 
in kaip; reikia eiti, tai vargią/ miltukus, išgerdama su tuo 
galiu pradėti „vaikščioti. Taip g’er^ stiklą Vandens arba limo- 
gi ir sprandą skauda užpaka- pado. Irnkfte r ištisais mėne- 

„ j ly, ir nelabai galiu pasukti, jsiais.
., . v. .v 1P.. Tarpais kai u’Žė'įna, laimėt7p'a- 
leningradiečių išradėjų Ger- sįalidžl, Buvilii'pas1 k'e- 
morito :ir Ginzburgo kons-..lto”^^^; ■ taf sak^, 
trukcijos. , ':paj>rastų h»umalizmas'. '100.

ti, įdavei pilių. .Kitas,- lįępė 
karštai.- pasimaudyti, < įpt: vis 
iiieko gefiapr nėr^ v.<- . m r.j 

; ' AtŠAKYMAS ’■ s ■’
*• 1 ' i sc ■ -i v;j . • ■ ••

Tai Jums, Draugę, - veikiau
siai yra -.įsisenėjęs narių įdegi
mas, i “rheumatoid > arthritis” 
arba i “arthritią dęforrnans”.

” Kebli .diga, /ijesiduotJą.j gydyti, 
i , . . . , - * nes jo paėjimas nėra aiškus irto pasukimo jungtuko—pir- nevjeiW)das. , ,, 
mas siūląs užgęsta ir užsi-' 
dėga antras siūlas, trečią 
syk pasukusį jungtuką Užsi
dega abu- siūlai jr .lempa 
šviečia .250 žvakių. • t

< . .. / . : ’ P. S-S.‘ •:
• -! TT--------- ------ —f—T—;■! <• V "; I ; ;

Apsiavų unijos darbitiink-ai. 
užsidėjo specialius- mokesnis, 
kad galėtų suteikti fjnansinėę 
paramos streiku^jahtiep) Sų^ 
mit, N. J., šilko darbininkams,

atslūgo,1 bet vis skauda,- per

Benamių Mokykla—Kolonija
Buvusiuos k u n i gaikščio 

j rumuos 
organizuota ppikį mokykla 

,500 vaikų,■ ag^ppedtechniku-: 
mas, pavyzdingi daržai, avi- 
lynasy gyvulianjs tvartai.

Per penkioliką metų savo 
gyvavimo mokyklą-kolonija 
iš buvusiųjų benamių iš
auklėjo šimtus' kvalifikuo
tų socializmo'• statytojų. Iš 
tarpo buvusiųjų mokyklos- 
kolonijos auklėtinių yra—6 
mokslo darbininkai, 14 in
žinierių, 6 partijos darbi- 
nirikai, 7 Raudonosios Ar
mijos vadai (-karininkai), 
27 pedagogai ir tt.

Šitaip Sov Sąjungos so
cialistinėse sąlygose auklė
jami iš benamių naudingi 
visuomeneižmonės. Kitaip 
yra kapitalistinėse valstybė
se'. Ten. bęnąjniąms yra 
skirtas kalėjimas, iš kur gal 
išeit tik į nusikaltėlių eiles, 
nes kapitalistiniuose kalėji-

L r (Gruodžio 9 d., Wesleyan uni- tams brukamas fašizmas. Dai> Mikolo (Mičhąilo)
MlliOrU^ VOniL jversitetd’ mitinge, Middletown, bininkai, kelkitės iš miego ir

-------- ri Ikaibėjd pbrias Hard; ‘Ffeh, Jr. kovokiįe prieš kylantį fašizmą! 
Į U -fili'- r ‘ Į j . L i ‘ j . I . | '■ I ' 1 ' V . 1 : M:'

Skaitydamas, Hartford Times Visaip nįekino Sovietų Sąjungą.1 Tam pat universitete kalbėjo 
užėjau aprašyta apie kačių pa- Gyrė carizmįo laikus/ Tikrai7 fa- gįotti Nearing. jisaį pasakė: 
ro^.kųri buvo gruodžio 8 d. .šistiškai. . puolė komunistini įU- ,wi.ime eiu ; , . :
W. Hartjorde. Ir,prirašyta viso- dėjimą ęia Amerikoje ir,pareis-! j t .. ? ...
kių nesąmonių ir pagyrų tųr- kė, kad Čia nebūsią komunistė- atg&L Jeifeti meš eikim pirrhyn, 

nės revoliucijos, ^akė, kad: tai būs komizmas, jei eisim • 
“Amerikos darbinihįai esą ge
riausia apmokami ir linksmiau
si pasaulyje...” Taipgi gyrė 

ii neturi duonos, tai jie nema- Amerikos Datbo Federaciją, 
kad ji esanti griežčiausia nusi-, 
stačius prieš kortiuništūs. (ži
noma, jis reakcinius riebiai ap
mokamus ADF viršininkus pa-1 
skaitė visa Federacija, o taip |

Hąftforde. Ir prirašyta viso-

tuolėųos, kurios geriausia kates 
maitįna ir padabina ribinais. 
Apie ponių kates išpučia dide
lę pūslę, o kad darbininkų vai

to, ir hėnor matyti;
Kadi pasakai darbininkui be

darbiai, kad reik organizuotis 
ir k^toti prieš tai—jisai sako, 
kad Rooseveltas viską padary
siąs. Darbininkai ir darbinin- nėra—darbininkai , pritaria ko- 
kės, nelaukite iš ponų malonės, munistams.-) Jis taip pat sakė, 
kol ponai, .privalgę, gal numes būk 97/ nuošimčiai komunistų 
o gal. .ii* nen.umes trupinių. Mū-'esą ateiviai ir jie nieko daugiau

* sų yra pareiga stoti į Bedarbių 'nebiją, > kaip: tik nusiuntimo at- 
Tarybas ir pasakyti ponams,'gal į. Rusiją.- lt d^ug kitų ne- 
kad mes norime valgyti ir apsi- jsąmonių pritauškė. Tai tik at- 

®jrengti ir savo, šeimynas išmai-; žymėjai! dėlto/-kad VL.” skai- 
Kjtinti. 1 tytojai matytų, kaip yra studen- išsigelbėjo.

atgają tai bąs prie rankomis 
rausimo žemės—prie fašizmo. 
Didžiausią viltį< mąsėihs ir žy
miai vidurinės klasės mažumai 
suteikia komunizmas. Komuniz
mas tėra viėpintėlė išeitis iš šio 
krizio,” sakė Nearing.

Three Rivers,: Kanadoj, 
įlūžo St. Maurice upės dedas 
if nuskendo automobilis su 
Corona Boisvert, 18 metų 
merginą. Trys su Ja ūuto- 
mojbilyj vaįhevę vaikinai

elektros- lempų trejokios 
šviesos leifftpoš 'skiria'š teoig,’ 
kad jose sulyg noro’ galima 
arba : padidint; 'arba suma
žini’ šviesu. Jose, yra du 
volframo siūlai; vienas jų , 
duodą šviesą 100 žvakių, o * 
antras—150 žvakių^ * .Pan
kus vieną,, syk juųgtuką už 
sidega pirmas siūlas, po ki

asu-

/.Kiekvieną valgymą J1*1’i 
kite skydineą liaukos: “Tny-\*( 
•roid'tEfblėO,.gr: Nė)A

po vieną tabletėlę, ir gi 
per keletą niėrt'estų. » <

Be'to, Vartokite pSapbasid’;*' 
jodo tinktūros; pb lašą kaš -’ 
na', f štiklą Vandens, per porą7" 
mėnesių. Paskiau po lašą kas' 
dvi dienos, kas trys , dižnos, 
per visą savo gyvepimą.- .

Tuo patim iodu i tepliokite; 
skaudamus narius, po kartą... 
kas diena arba kas. antra 
na. Masažuoti,* > r braūkytū « 
maudyti, kompresuoti katštki.. 
ir šaltai pakaitomis ii>gi daro., 
naudos. ■■ • . t ? 3 r

Vietos gydyojas galėtų dar., 
gi įleisti Jums į kūną su a<Įa- 

■ ta užuskydinės liaukos eks
trakto : “Parathyroid extract < 
injections/’. Visa , tai nprętai; 
gerokai palengvina ligą. Ir vi
sos šitos priemones nėya ko-^/ 
kie .nuodai,, bet, tik sUteikįa , ? 
organizmui, ko jam itrūįsta, o j < 

neišdailintu per-^tada ir geriau esti.

Bendri' patarimai . .tokie. 
Vartokite visokio, įvairaus 
maisto, jei tiki nėra sugadintas, 
denatūruotas. Daržovįų, vaisių,, 
pieniškų, kiaušinio trynių, ,-žu-i 
yų ir tt.» Svarbu Jums, kad 
kalkių ir vitaipino A. ir4 D par
kankamai turėjus, žinoma, ,ir, 
kitokių mineralų, yitąn^inų ir 
kitokių dėsnių^ Viso tą gausite 
su .paprastu,, gyvą; .^ęąu^adįn- 
tu maistu,



menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šį vajų gerai 

pravesti.

Vajus už įtraukimą ALD- 
LD 'ir LDS kuopų į Meno 
SąjvLngą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos j Meno Sujungę šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

į metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck St/, 

Brooklyn, N. Y.

Trečias Puslapis

Velnias
MYKOLAS ZOŠČENKO. Vertė K. J.

aš jums istoriją,

Na, tiesiog taip visas tetos 
iki paskutiniųjų. Per saiką

šešioliktame varste priešais 
atvėrė visą burną del oro ir

Nu, broleliai, papasakosiu 
bet tiktai, šiukštu, nesijuokite iš manęs. Isto
riją tą, kaip dievą matau, aš neišmislinau. 
Net ir fantazijos tokios pas mane dargi nie
kad nebuvo. Tą istoriją man papasakojo ma
no kaimynas, karinis lakūnas, Simonas Pro
kopčenko.

O istorija ta, tai kas link tetos Anisės. Ėjo, 
matykite, teta Anisė iš vienuolyno. Iš Poča- 
jevskos lavros. Iš pamaldų. Ėjo, supranta
ma, pėsčia. O iki namų, iki Skiedrįų kaimo, 
nuo vienuolyno buvo varstų apie trysdešimt 
su galu* .

Va, teta, Anisė, įsikarščiavusi, nukeliavo pen- 
kioliką varstų, o šešioliktame varste išvirto.

Ir kodėl: prisilankstė, prisikloniojo teta 
šventiemsiems vienuolyne per saiką. Ir netik 
šventiemsiems, bet ir visiems teisingiemsiems 
ir stebukladariams ir dargi kiekvienam šiek 
tiek įžymesniam kankiniui atskirai. Net ir 
palaimintam Marojui. Net juokinga. Bet už tai 
niekam jokios skriaudos. Visi gavo.

Na ir, žinoma, nuo klūpčiojimo ir besitur- 
savimo nusikamavo vargšė teta. Ir iki tiek 
ją, meilutę, įveikė, kad šešioliktame varste nė 
žingsnio jau pažengt nepajėgia, nors tu ir 
karve rėktum, 
skeletas išklebo 
nusitupčiojo.

Nuvirto teta
Tičkėnų kaimą,
guli palei pačią grabę, liūsta.

“Matai tu,—mąsto sau,—peliukė. Perdaug 
karštai griebiau kas link maldų. Negalima 
juk visiems Šventiems pyrago į gerklę... Pa
čiai perbrangiai atsieina.”

Ir labai griaudu pasidarė tetai, kad išvirto 
jinai palei balą, svetimame lauke, palei Tič
kėnų kaimą. ; <

“Oi,—mąsto teta—jei aš čia pasibaigčia, tai 
man, suprantama, būtų priskaityta. Dievas, 
mat, jisai viską mato. Bet tiktai man čia ne
galima nei pamislyti taip prastai pasibaigti. 
Tai. ir karvė galėtų manęs čia prisiuostyti. ‘ 
Ir avinas gali koja paspirt.. Ir dar kas.” . ’ U;

“Oi,—mąsto,—duočia, kad ir pusę gyvybės, 
bi tik dasigaut į Skiedrių kąimą ! Ir kas pusė 
gyvybės ... Pačiam velniui dūšelę parduočia! 
Tegul j" u, Tik čia jau man numirt nega
lima nė pamislyt; svetimas kaimas, miškas, ba
la, balos smarvė... Tfiu!”

Taip tiktai teta pamąstė, kaip staiga girdi 
kokį tai triukšmą ir tarškėjimą. Apsidairė 
teta:—Kas per niekai.—Akims teta netiki. 
Prie pačios, tai yra, grabės, mužiko avižose, 
kokis tai didelis padaras. Namas ne namas, 
mašina ne mašina, automobilius ne automo
bilius, o ant ratų ir tartum važiuoja.

“Mobilius”,—pamislijo teta ir staiga išsi
gando. “Oi, — mąsto,—motina garbingoji, 
Švenčiausioji, dievo gimdytoja,”—m ė g i n a 
džiaugtis... “Kaipgi tas mobilius nuo 
vieškelio nuvažiavo ir stovi už grabės? Fe tu, 
—mislina,—prapultis.”

Atsisėdo teta ant žemės, apsitrynė akis.
—Ar ne šmėkla tik mane? Nu ne. Stovi 

mašina avižose. O po mašina pilvu Šliaužia 
kokis tai puikus vyras. Su barzda.

įsispoksojo teta į vyriškį, o tas tyli, kai 
šešėlis.

Bloga pasidarė tetai dėlto, kad tas tyli.
—Tai ko taip, tėveli, tyli kaip kalės katinas?

Tu ko tai kaimiečių avižose pilvu plaukioji? 
Apie tai aš galiu, jei reikėtų, Tičkėnų kai
miečiams pasiskųsti. Tas, teveli, niekur ne
parodyta, kad avižose su mobiliu šliaužiotų... 
Tu gal pamėtai ką nors? . -

O vyriškis atsistojo, pažiūrėjo į grabę ir 
tarė:

—Pamečiau. Raktą pamečiau. O tu, ma
mute, paliauk skundųsi. Aš,—sako,—tuojaus' 
sugrįšiu. Argi mano įkaitė, kad pagedo.

—Tu ko, tuo tarpu, taip guli?
Lengviau pasidarė tetai, kada vyriškis pra

kalbėjo. 1 : !
—Oi,—sako,—tėvuk, ir kaipgi man negulėti, 

jeigu gulėti prisieina. Persimeldžiau, persi- 
tursavau aš, tetuk, vienuolyne, ir, žinoma, tas 
suglemžė mane čia, arti Tičkėnų kaimo. Visą 
skeletą sukrėtė, kaulai iš sąnarių išėjo. Ir 
guliu aš, tėveli, palei šią grabę. Nors tu, tė
veli, pavežtum mane “mobiliu”.

—Kodelgi,—tarė vyriškis,—galima.—O kur 
gi tave vežti?

—Tai aš jau sakau: į Skiedrius, tėveli. O 
taip vis vieškeliu, vieškeliu, o paskui, supran
tama, po kairei.. Pirmoji stuba Marės, antro
ji bus Petravičiaus, o maniškė palei tą prisi
glaudusi .. .

—Žinau,—tarė vyras,—sėsk, mamute.
Pasodino jis tetą į “mobilį”, dirželiu ją pri

rišo, kad ant pasisukimo neišpultų.
—Laikykis,—sako,,—mamyte.
—Tai ačiū,—tarė teta. — Bet tiktai tu 

nevažiuok pergreitai, tėveli... Aš negaliu, jei 
greitai... Vis vieškeliu... Kelias labai pui
kus.

Įpėdo vyriškis. Tik jau staiga, kad subels 
kuomi tai. Kad jau spirs į priekį* Kai pa
šoks nuo žemės. .. O apačioje grabė. Apa
čioje pasiliko Tičkėnų kaimas, miškas... Vis
kas nuplaukė... šūkterėjo teta, ranka susi
griebė už rėmo ir apmirė. Norėjo žegnotis— 
rankos nepakelia. Norėjo koją pakrutint— 
kojos nepalenkia. Norėjo išsiimt iš kišeniaus 
buteliuką su cherubinų lašais—kišeniaus nėra. 
Ir nieko nėra. “Velnias”—pamislijo bobutė ir 
apmirė, kaip negyva. Ir tik trys< minutos 
praslinko. : 1 ■ -

—Meldžiu, atvažiavome, išlipkite, gimtinis 
kaimas, Skiedriai!—Kalbėjo vyras.

Mašina sustojo lauke, žmonės, supranta
ma, subėgo. Stebisi. Kvatoja. Tetą už kvol- 
dų tampo. O teta nei nepasijudina. Sėdi kai 
mumija. Ir išeit nenori.

Giminės išėmė tetą iš 
namo. Padėjo ant suolo, 
nei valgyt neprašo.

Tai ir viskas. Bet, gal manot, kad jau visa 
istorija apie tai, kaip teta Anisė lėkė orlaiviu. 
O bet gi ne visa.

Kada mano kaimietis karinis lakūnas Simo
nas Prokopčenko dapasakojo iki tos vietos, ta
da mūs paprašė:

—Na, broliai, kas, manote, atsitiko su teta? 
Tada, suprantama, vienas iš mūsų, būdamas 
pesimistiniam ir liūdnam ūpe, išsireiškė, kad 
teta mirė. Antras, mokytojas antro laipsnio, 
manė, kad teta įsirašė į partiją. O aš sakiau, 
kad gal teta perstojo tikėt į dievą, arba pri
ėmė katalikybę.

Bet viskas buvo netaip. Pasirodė, už dienos 
po to įvykio, teta atsipeikėjo. Atgavo sąmo
nę ir apsiuosčius, apsiklausinėjus pas gimines, 
kaip ir kokiu būdu jinai dasigavo namo, ir 
karčiai apsiverkusi, pasimeldė prieš visus pa
veikslus, liepė vežt ją į vienuolyną. Ten ji ir 
dabar tebegyvena. O mums tik nusispjaut.

Ti.k akimis varto, 
mašinos ir parnešė
Guli teta ant suolo

Artistai ir Jų Būklė, ., I v* • **X f-” * zikantus. Daugelį jų išmėtė į
Kapitalistinėj 'Sistemoj

\ ’ j < J , < ■ !

San Francisco, Calif.—Iš ar
tistų užvis daugiausia nuken
čia muzikantai ir piešėjai, 
būklė , daugiausia paliesta 
nominio krizio. .

Čia mes kalbame apie 
jistus muzikantus. Unijistų ge
rai išsilavinusių muzikantų yra 
2,700. IŠ to skaičiaus tik 550 
muzikantų, kurie geriausia iš
lavinti ir tinka bile kokiam in
strumentui ir gali grajinti or- 
kestroj, 
radio ir 
Tie šiap 
nimą.

Apie tiek muzikantų yra ne- 
unijistų, kurie taip geri pro
fesionalai ir eina į konkuren
ciją su unijistais. čia kyla 
tarpusavinė muzikantų kova, o 
tikro savo priešo jie nemato. 
Jie nemato nei to, kad mašine-

Paskiaus 
ir kitokį

eko-

uni-

simfonijoj, koncerte, 
kitur, yra dirbančių, 
taip padaro pragyve-

gatves. To viso priežastis yra 
krizįs kapitalistinės sistemos.

Tarpe piešėjų yra* daugiau 
ąusipratimo. Jie greičiau jaučia 
dabartinę padėtį ir ją išreiškia 
savo kūriniuose, čia vienos ba- 
gotos ponios pinigais tapo pa
statyta ugnagesiam .paminklas. 
Paskiaus bedarbiai artistai pie
šė paveikslus. Viename sieni
niame paveiksle artistai išreiš
kė visų tautų ir rasių darbiniu- į 
kų vienybę. Paveiksle buvo nu
piešta simbolis kūjo ir pjautu
vo. Negras laikė “Western 
Worker.”

Tas paveikslas sukėlė daugelį 
sensacijų kapitalistinėj geltono
joj spaudoj ir ponijos rateliuo
se. Būva-reikalavimai, kad pa
veikslas būtų sunaikintas. Ta- 
čiaus artistai gerai tai žinojo 
ir tą paminklą pikietavo.

Bedarbiai artistai čia šelpia
mi išmaldomis. Tie, kurie dirba,.

to įstaigas, ligonines ir kitur, i “Caras Nori Miego”
O atlyginimas yra sekamas: ]Judis 

Pavieniai muzikantai gauna po ■ 
$30.00 į mėnesį. Gi vedę muzi
kantai gauna po $45 į mėnesį.

Vadinasi, su tokia alga nega
lima tinkamai pragyventi, nei 
šeimyną užlaikyti. Reikia tiems 
meno darbininkams pusiau ba- i 
dauti. Ypatingai dabartiniu lai
ku, kuomet kainos ant produktų 
taip labai pakilo. :

Pacific. 
t

Nuo Redakcijos. — šį rašinė
lį redakcija turėjo i gerokai 
trumpinti. Tai daryti prisiėjo

motinos rolę, gražiai nudavė it

Am k i noCameo teatre eina 
judis, “Caras Nori Miego 
(The Czar Wants to Sleep).

. Tai satyrinis veikalas apie Po
vilą Pirmąjį.

Veikalas su muzika, gerais 
juokais ir gražiu , vaidinimu, 
Tačiaus sykiu yra ir , realūs 
juokas. Judyje parodoma, kaip 
kildavo iij puldavo “dideli” val
dininkai ir karininkai Rusijos 
caram viešpataujant.

Tik už išbudinimą iš miego 
todėl, kad draugas Pacifikas caras įsakė įkirsti 100 botagų 
šiuo rašinėliu paėmė per plačią 
dirvą padengti. Pati rašinėlio 
pradžia yra apie muzikantus ir 
artistus, o paskiaus draugas ra- - 
šo apie muzikos teoriją, moki-|tams- 
nimą, dar vėliaus apie savo bi- , Karininkai, generolai dažnai 
ografiją, paskiaus vėl apie Ita- tampa paskirti ne todėl, kad jie 
lijos muziką ir tuos pačius mu- būtų generolais ir tiktų armi- 
zikantus.

savo tarnautojui ir išsiųsti į Si
birą. Bet] vėlesnės scenos ati
dengia, kaip caras tampa ap
gautas ir tiki nebūtiems daik-

i jai, bet caro “geru” ūpu. Jei 
. . jam užeina geras ūpas, tai tar-

T.aiZ..ralai’t_?ake:h!ma1.d3.U.g nautoją iškelia į “generolus” ir 
duoda kitus paaugštinimus. Bet 
kuomet ūpas “susigadina,” tai 
ir didžiausius žmones caras pa
daro paprastais “mužikais.” 

Gerai vaizduojama judyje, 
kaip caras tiki į “nematomas 
dvasias.” Jam išaiškina, kad tas 
asmuo, kuris (bežaizdamas su 
merga) carą išbudino, yra be 
kūno. Tam caras tiki. Tą “dva
sinį” asmenį “nuplaka” ir “iš
varo” Sibiran. Paskiaus jį ap-
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klausimų, bet nie vienas tinka
mai nelieka išaiškinamas. Todėl 

I draugui patartina: Draugas Pa- 
cifikas galite rašinėti, bet rei
kia laikytis sekamos tvarkos; 

j Pavyzdžiui, jei pradedate rašy- 
|ti apie muzikabtus praktikus, 
■tai apie juos reikia ir parašyti 
straipsnelis. O jei rašoma mu
zikos teorijos klausimu, tai vėl 
reikia paimti tą klausimą ir iš
aiškinti tinkamai. Arba vieną 
klausimą išrišus, eiti prie kito. 
Tada išeis geras rašinėlis, o ne 
maišatis.

t

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

žius.
Matęs.

— Sot’tefąvesdina.
Visas judis, tai juokas. Ta- gana talentingai judėjo. 3-čias, 

čiaus jame yra paveikslas, ko-'F. Jakštys, Tamylos mylimojo 
fciais valdininkais buvo Rusijos rolėj, atsižymėjo savo gražiu, 
carai. Patartina judį pamatyti stipriu balsu ir nudavimu. Ket- 
kiekvieųam, kurie lankosi į jud- virta, tai M. Sinkevičiūtė, Ak

lio sesers rolėj,« atrodė malo-l 
niai ir gražiai; bet kadangi tu- 

/ rėjo mažą rolę, tai nebuvo jai
n iii n t • • i ! progos kąip atsižymėti. Kitą 
DTQOklynO DŪYuininklS- sykį mes ją Statysim į didesnį 
ki Teatrai ir Jaunuoliai rolę

, ’ , | i Taigi tų mūsų visų draugų.
Pas Bro'oklyiio teatrininkus , mintis, kurie mane, kad Čia au-, 

buvo įsigyvenus tokia mintis, gušiėjiai negalės lošti lietnviš- 
kad būk lietuviškiems teatrų kų teatrų, ^Trupėjo į Šiupulius. 
lošėjams senstant, jau nėr kam Gi mūsų m?gšČiau minėti jau- 
užimti jų vietas. Mat, iki šioliai nuoliai netik kad atsižymėjo,1 
mūsų teatrus lošė ateiviai ir bu- bet po pirmą sykį lošdami ta-; 
vo nekuriu manyta, kad čia' po meno bei dramos žvaigždė- 
augusieji negalės lietuviškų te
atrų lošti. Bet štai lošiant vei
kalą “Tamylą” visai kas kitas 
pasirodė.

Mes šį sezoną rinkdami akto-j miestų teatrų rengėjams, kad it 
rius ir aktorkas į “Tamylos” Jie trauktų kuodaugiausia jau- 
roles, sustatėm čia augusius ir nuolių į dramos darbą. Mano 
dar nelošusius jaunuolius ir [supratimu daug naudingesnį 
jaunuoles. Trim gi iš jų davėm Į darbą jaunuoliai atlieka teatrus 
antgalvines roles. Taipgi da- lošdami, negu sporte, kaip kad 
vėm jiems daug ir gerų pamo-[“baseball” ir tt. žinoma, spor- 
kų. Ir lošimo laike ant scenos tą irgi nereikia panaikint, 
štai kaip išėjo: Ogi M. Bui- 
vydaitė, lošdama Tamylos 
lę, taip gražiai lošė, kad, 
dos, geriau ir profesionalė 
torka nebūtų sulošus. Jos 
turai us ir gražus judėjimas 
tiesiog žavėjo publiką. Antra, 
V. Bubliutė, lošdama Tamylos

mis.
Mūsų Š13 įtraukimas čia au

gusių jų jaunuolių į teatrališką 
veikimą duoda pavyzdį ir kitų

ro- 
ro- 
ak- 
na-

Apie “Tamyloj” lošusius kitus 
aktorius aš čia nieko nerašau, 
nes jau buvo aprašyti' “Lais
vės” korespondento. Aš mačiau 
reikalą parašyt tik apie jau
nuolius.
Veikalo “Tamylos” Režisierius, 

( J. Juška. ■

Lowell, Mass
Iš

“Sailors of Cattaro” — Aus
trijos Jūreivių Sukilimas 
i 
| Iš eilės jau trečias veikalas 
yra vaidinamas dar nesenai su
organizuotos dramatinės The
atre Union organizacijos. Pa- 

, starasis veikalas yra “Sailors ; 
of Cattaro.”, Cattaro yra jūrių ^38 Central St., 
įlanka, kur sukilo Austrijos ka- 1 Mass. Reiškia, ši

9, 
ir 
iš

Lietuvos Sūnų Ir : Dukterų 
Draugystės Metinio 

Susirinkimo 
; ■ : ■ ■ i1 ;, • i ■

Šiandieną, t. y. gruodžio 
1934 m., Lietuvos Sūnų 
Dukterų Draugystė laikė 10
eilės savo metinį susirinkimą 
L.D.C. Kliubo svetainėje, po 

Lowell, 
įlanka, kur sukilo Austrijos ka- 1 Mass. Reiškia, ši draugystė 

,riško laivo jūreiviai. Ijau dešimtį metų gyvuoja. Ir
i per dešimts metų savo gyva
vimo, apart savišalpos, yra at
likus daug gerų ir labai nau
dingų darbų visuomeniškam 
darbininkiškame klausime.

Tai buvo 1918 metų pradžioj, 
vasario mėnesį, kuomet jūrei
viai buvo karo nuvarginti, iš
badėję. Paskiaus prisideda dar 
viršininkų baudos ir jūreivių 
spaudimas, šios sąlygos uždegė 
jūreivių kraują ir jie sukilo. 
Jūreiviai laikė laivą porą dienų, 
iškėlė raudoną vėliavą, ir išsi 
rinko jūreivių tarybą.

Vienok ne visi jūreiviai suki
lo, paskiaus radosi ir tarpe sa-- 
vųjų neištikimų. Daugelis jū
reivių, kurie jau atsisakė ka
riauti prieš imperialistinius 
priešus, taip lygiai atsisakinėjo 
kariauti už revoliucinius laimė
jimus.

Jūreivių taryba kalbėjo, dis- 
kusavo, o priešai veikė. Jie už- 
blokadavo kelią, kad laivas ne
galėtų išeiti. Į jūreivių tarpą 
įėjo gudrus kapitonas, kuris pa

ji

aukoja bedarbiams, 
ruošiama vaidinimai 
parengimai šelpimui bedarbių 
artistų. Tokioje “kultūringoje” 
Amerikoje, o artistai turi tik
išmaldomis. gyventi. Pilnai ir naudojo “psichologiją” jūreivių 
tinkamai užsidirbti gyvenimą suvilimui. Pagaliaus jisai lai- 
nėra kaip, nes teatrai, orkes- 
tros ir abelnai menas, kur rei
kalinga muzika ir muzikantai, 
kapitalistinėje sistemoje maži- 
nasi, nyksta. Dabar įtaisoma 
darbininkų “žavėjimui” taip va
dinama blekinė muzika ir
barškina, kaip karvė girioj su 
barškalu.

Darbo muzikantams nėra. 
Dabar, prieš kalėdas, vietinėj 
SERA dirba tik 269 muzikan
tai, o paprastu laiku dirba tik 
163. Pasiteiravus, kiek valandų 
muzikantai dirba, kiek jie gau
na atlyginimo ir tt., tai direk
torius atsakė, kad muzikantai 
dirba po 80 vai. į mėnesį su
tvertose orkestrose. Paskirtom 
diehom jie eina grajinti į mies-

mėjo jūreivių didžiumą. Jūrei
viai nuėmė raudoną laivo vėlia
vą, iškėlė imperialistinę vėlia
vą, o sukilėlius, kuomet jų li
ko nedaug, areštavo ir atidavė 
karo teismui.

šį veikalą, “Sailors of Cat
taro,” parašė žymus vokiečių 
rašytojas, Friedrich Wolf. Vei
kalas plačiai vaidinamas ir So
vietų Sąjungoj. Patartina vi
siem darbininkam matyti “Sail
ors of Cattaro” veikalą. Jisai 
gerai vaidinamas, gerai paruoš
tas scenai. Jame matai gyvą 
vaizdą jūreivių kovos prieš val
dininkus. Taip pat jame matai 
jūreivių vidujinę, dvasinę ko
vą.

Kep.

Jau neliečiant senos praei
ties, užtenka paminėti drau
gystės naudingus nutarimus, 
bei atliktus darbus tik paėmus 
iš jos pastarųjų trijų mėnesių 
susirinkimų: spalio mėn. susi
rinkime ši draugystė užgyrė 
šaukimą Visuotino J. 
Lietuvių Suvažiavimo 
prieš Karą ir Fašizmą. Lapkri
čio mėn. susirinkime priėmė 
užkvietimą vietinės tarptauti
nės Lygos Kovai Prieš Karą 
ir Fašizmą ir išrinko du de
legatus—savo atstovus daly
vauti posėdžiuose virš minėtos 
Lygos. Gi šiame, gruodžio 
mėnesio metiniame susirinki
me, jau išklausėme savo dele
gatų gerą raportą iš Lygos 
nuveiktų bei dar rengiamų 
veikti darbų. Raportas buvo 
atydžiai diskusuojamas ir 
vienbalsiai priimtas. Reikia 
pažymėti, kad ir tikybos prisi
laikanti draugai darbininkai 
labai rimtai riša klausimus ir 
įdomaujasi kova už geresnį 
rytojų. Net ir labai sveikų iš
sitarimų buvo girdėtis iš jų 
pusės už bendrą kovą prieš 
mūs bendrą priešą karą ir fa
šizmą.

šiame susirinkime Liet. Sū
nų ir Dukt. draugystė įstojo, 
kaipo narė, į Lygą Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą, pasi
mokėdama $2 metinės duoklės 
už 1935 metus.

Antras labai sveikas nuta
rimas yra sekantis: mūsų

draugystė nusitarė vienbalsiai 
prisidėti netik moraliau bet ir 
ipedžiaginiąi—-su $10 (dešimts 
dolerių), idant bendrai su ki
tomis vietinėmis organizacijo
mis pasiųsti kuodaugiausia de
legatų į kongresą kovai už 
pravedimą biliaus H. R. 7598 
už bedarbių ir socialę apdrau- 
dą, kuris įvyks sausio 5-7 die
nomis, 1935 m. Be to, drau
gystė, kaip ir kas metais, nu
sitarė pasiimti laikraštį “Lais
vę” už organą, pasimokėdama 
metinę duoklę $5. Šitaip vei
kia mūsų Liet. Sūnų ir Duk
terų draugystė, kuomet mes 
visi nariai veikiame sutartinai.

šiame susirinkime įstojo vie
nas naujas ir jaunas draugas, 
Antanas A. Palubinskas. Reiš
kia, draugystės prezidentas 
parodė gražų pavyzdį prirašy
damas ir savo sūnų į draugys
tę, kurioje jis pats nuo susior- 
ganizavimo draugijos priklau
so ir darbuojasi, šiais metais

? Cleveland© Žinios

Valst.
Kovai Į mūsų draugystė gerokai susti- 

' ‘. prėjus finansiniai ir tvarka 
todėl pa- 
darbinin-

Du Šimtu Organizacijų Užgyrė 
H. R. 7598 Bilių

Pereitą trečiadienį Bohemian 
National Hall, 49th St. ir 
Broadway, įvyko Ohio valsti
jos bohemų ir slovakų suvie-*. 
nytų draugijų konferencija 
bedarbių apdraudos klausimu, 
ši konferencija atstovavo 20Q 
organizacijų-kuopų.

Ohio valstijos bohemų ir 
slovakų draugijos iki šiol rė
mė Wagnerio bilių. Bet šio
ji konferencija nutarė atsimes
ti nuo Wagnerio rėmimo. Iš-' 
rinko delegatus į Washingtono’ 
Bedarbių ir Socialės Apdrau
dos Kongresą, kuris bus 5-7 d. 
sausio, 1935 m.

Tai padarytas didelis žing
snis reikalavime Bedarbių 
Apdraudos H. R. 7598 biliaus 
priėmimo. ,1

Po draug konferencija iš
klausė Bedarbių Tarybų Ohfo 
valstijos sekretoriaus d. Rod
gers raportą ir jį užgyrė su. 
dideliu entuziazmu. Išrinko 
delegatus į Ohio valstijos be
darbių konferenciją, kuH 
įvyks pabaigoj šio mėnesloj? 
Columbus, Ohio.

Šis bohemų ir slovakų su
vienytų draugijų pasisukimas 
už H. R. 7598 bilių turi dide
lės reikšmės kovoje už bedar
bių apdraudą. čia yra balsas 
virš 30,000 organizuotų darbi
ninkų, kurie buvo susivieniję 
del Wagnerio “fake” biliaus.

Neilgai ėmė laiko tų drau
gijų atstovams persitikrintu 
Turėtų ir lietuvių organizaci
jos tąjį žingsnį daryti greitai. 
Italų visų organizacijų tokia 
konferencija yra šaukiama 18 
d. gruodžio.

CIevelando Lietuvių Drau-

prėjus finansiniai 
joje pavyzdinga, 
tartina lietuviams 
kams rašytis prie jos, o ypa
tingai jauniems žmonėms.

Kadangi draugystės valdy
ba savo pareigas ėjo gerai, to
dėl visa senoji valdyba užtvir
tinta ir kitiems metams, bū
tent: prezidentu A. Palubins
kas, vice prezidentu J. Dau
girdas, Finansų raštininku A. 
Rutkauskas, protokolų rašti
ninkas V. Mikalopas, 973 Cen
tral St.; kasos globėjais: J. M. 
Karsonas ir A. Raudeliunas; 
iždininku S. Paulenka; mar
šalka M. Uždavinys.

Draugystė mėnesinius susi
rinkimus laiko antrą nedėldie- 
ni kiekvieno mėnesio, Lowellio 
Darbininkų Centro Kliubo sve
tainėje, 338 Central St., 2 vai. 
po pietų. Knygų peržiūrėji
mas įvyks ateinančią subatą, 
gruodžio 15 d., 6 vai. vakare, 
toj pačioj svetainėj. Knygų igijį"s’“’š""turį'įį" ‘’ada“i 
peržiūrėjimo komisija ir ko-ituo klaugimu iniciatyvą. Ko
mitetas privalo susirinkti j|dos> bene tuo k|ausimu ir ko_ 
laiką, nepamiršti savų parei- mjtetas buvo išrinktas. Ką jis. 
Ž1-

J* M. Karsonas.
veikia? Kur jis randasi?

Bedarbis.



šeštadieniu, Gruod,

‘1,000 NAUJU SKAITYTOJU ‘LAISVEI’ 
TURI BŪT’ - SAKO DRG. J. ŠIMAITIS

Toliau jis rašo: “Vajų reikia prailginti iki sausio 15

pradžioje žiemos reikėjo šio-to dasipirkti, tai trūksta pi
nigų*. VėHan* bus daug lengviau gauti prenumeratos. Jei 
yajus būtų prailgintas iki 15-tai d. sausio, tai aš užtikri-

Iš Metinio ALDLD 
Susirinkimo

Vietinės ALDLD 25 kuopos 
nariai, savo metiniame susirin-1 
kime, ^laikytame 3 d. gruodžio, 
Lietuviu svetainėje, 853 Hollins 
St., svarstė šiuos klausimus:

Vietiniam veikimui išrinkta

klasiniai susipratusius žmones, 
net tie patys' tautininkai šyp
sosi į juos žiūrėdami. Juk tik 
kelį metai atgal tie patys 
žmonės, šiandieniniai 1 skloki- 
ninkai, vedė kovą už darbinin
kišką' politiką, už eilinių na
rių reikalus, sename susivieni
jime, o dabar drebia niekšiš
kus, žodžius ant komunistiniai 
nusistačiusių darbininkų ir no
ri, kad jiems pad-ėtų niekinti ir

teto susirinkimai įvyks šį sek
madienį, 16'd. gruodžio, ž :30 
po piet, 32d E.' Market St. Or
ganizacijos raginamos atsiųsti 
atstovus.

Paskutinis susirinkimas šių 
visų organizacijų bus gruodžio 
30 d. ir tada bUs visi delegatai 
įgalioti ir viskūbm aprūpinti

ninkus del baliaus, kuris įvyks prieš 
naujus metus. Galėsite’ kartu ir li
teratūrą atsiimt, ir duokles užsimo
kėti. . ,

PHILADELPHIA, PA.

Tarpt. Darb. Apsigynimo 9-tos kp. 
susirinkimas įvyks 17 d. gruodžio- 
Dėc., 1934 rh., Svetainėje, 995 N. 
5th St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Dalyvąukite( visi senį nariai ir at
siveskite naujų narių. Kurie dar 
neužsimokėjote duoklių, malonėkite

PHILADELPH1A, PA.
Pirmhdienį, 1V. d.' gruodžio, f? vai. 

vakare, 995 N. 5th St.-, įvyks TDA 
susirinkimas. Visi nariai būtinai da
lyvaukite, nes apart svarbių dalykų 
aptarimų, turim prie baliaus rengtis 
ir iš Vokietijos parvežtų judžių ro
dymą. Taipgi bus rinkimai naujos 
valdybos.

?Toliaus draugas Šimaitis tvirtinančiai pareiškia;
“Mūsų obalsis, tūkstantis naujų skaitytojų, turi būt į- 

yyfcintas!”
Labai gerai, drauge Šimaiti, įvykinkim tą obalsį iki 

fl&ujų metų. Vajus yra prailgintas tik iki 1 d. sausio; 
1935. O drg. A. J. Smitas pageidavo, kad vajus baigtųsi • « «« A Z >*•*** ^ • a •• 1 • . • i • • ’

toji pati valdyba. Organizato
riaus pareigas ir toliaus tęsti 
M. Seįmys, protokolų sek. O. 
Kučiauskaitė, ’finansų sek. P. 
Paserskis, iždiainku J. Stanys, 
korespondente O. Kučiauskaitė.

Delei: sekmingesnio paminėji
mo drg’. Lenino mirties, vie- 

sek- 
Mū-

Metinis arbatos vakarėlis ir šokiai. 
Rengia ALDLD 212 kuopa, sekma
dienį, 16 d. gruodžio, Kliubo svetai
nėje, 10 West 22nd St., 6 vai. vak. 
Šokiams grieš pagarsėjus, prof. Gur
skio orkestrą, apart šokių bus ir gar-, 
džių užkandžių ir skanios arbatos. 
Įžanga 35 centai. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, užtikriname 
visiems gerą laiką.

Rengėjai. ’

kalingi gynimui politinių kalinių. 
Taipgi bus renkąma kuopos valdyba 
šiame, susirinkime. ,

J i ' ;iA (2P7-298)'

DETROIT, MICH.

Didele Bedarbių Demonstracija
Gruodžio 18 d., antradienį, 2 vai. 

po pietų ant “Times ’Square” įvyks 
didęlę bedarbių demonstracija. Visi, 
tą dibną bedirbate, būkitė ten ir pri
sidėkite prie' reikalavimų .geresnių be
darbiams; sąlygų. Times Square yra . 
ant Cass Ąve. prie Michigan Ave. 
Bedabbia/ns kasdieną yra mažinama' 
pašalpa’ ir kitoki apsunkinimai. To-; 
deL būkime, visi tep, padūkinu jkq- 
vqti.(

Kviečia Bedarbių Taryba.
(296-298) i ■

bar musų yisų pareiga imtis uz 
darbo, kad turėtumėm geras pa
sekmes.

Konferencija buvo labai ge- 
. • ■ . , j . . <ra.

pirmiau buvę jų- priešai. Bet 
pas doresnius tautininkus dau
giau etikos ir žmogiškumo, ne
gu pas tulus Prūseikos ir But
kaus sugadintus žmones.

Iš L.< M. Choro Parbuotės

Choras veikia,’ 'mokinasi ir 
vis £auna naujų: dainininkų. 
Choras1 didžiumoje susideda iš 
jaunuolių. Choras i^a palai
komas ALDLD 21)-to$ kuopos 
ir VO-to's1 kklopWs' Moterų" Sky
riaus. ' Yra' riutaYta suvaidinti 

j operetę Silviją. Dainas jaū 
pradeda ‘mokintis? Chorui bū
tų lemta1 dar daugiau augti 
nariais ir įbokytis su didesne 
energija, kad būtų pagaminta 
tinkamų veikalų-operečių ir 
dainų. O chorams kaip tiktai 
to ir trūksta. Nežinau ką kal
tinti už tą. Gali būt pas vi
sus reikalinga daugiau pasiry-

Aido Choro Delegatas. 
. 1 • < !

įn 15 d. gruodžio. “L” Administracija, patenkinti abiejų tįnė; Komunistų Partijos 
reikalavimo negali, tai ji prailgino vajų iki 1 d. šausio ir ciJa šaukia., kopferenciją.
ttjomi turės pasitenkinti abu mūsų plieniniai darbštuo-; kuotpĮaf irgi- išrinko delegatus 
JT. , \ tam svarbiam darbui.Ilki spaudos platinime. ;, , . . , r

Šiandien ant raudonosios lentos drg. A. J. Smitas vėl j
įiįrmoį vietoj. O .drg. Penkauskas stambiu šuoliu peršo- leidžiamam laikraščiui
KO savo kaimyną Šimaitį. Gi Pittsburghas kopia aug- ninku žodis” davė gerų pasek- 
štyn. Kurie tik darbuojasi, pasekmės knatosi geros. iždo paaukauta $3, ant
' .... ... . . • --r zi n Kučiauskaitės

sukolektuota $10. Puikus so
lidarumo žingsnis.

Nepamiršta draugų bei drau
gių, kurie pūsta ĮJetuvos bas- 
tilijose. 
zoliucija prieš žiaurų su 
elgesį. Kopija pasiųsta Prieš- žimo, ir agitacijos Meno Sky- 
fašistiniam Komitetui, Brook
lyn, N. Y., kita tiesiai Liet, 
prezidentui A. Smetonai, Kau
nan.

Gauta knyga: “Pirmoji Lie
tuvos Proletarinė Revoliucija ir 
Sovietų Valdžia,” taipogi “švie
sos” No. 4. Draugai, ateidami į 
sekantį susirinkimą, kuris įvyks 
7 d. sausio, 1935 m.,' gausite 
knygas, kurie dar negavę.

Kuris pirmas užsimokės duok
les

) i I I f ■ ' l

■Kanadiečių draugą atsišauki
mas del finansinės! paramos jų

i “Darbi-

• Kas galėtų pasakyti, ką veikia geri draugai iš New I blankosd. Ch
Hlaven, Conn?! Visai žemai stovi ir Bridgeport, Conn. 
Iš New Britain, Conn., taip pat nieko negirdėtis. Balti- 
moriečiai ir wilkesbarieciai taipgi stovi ant vietos. Drau
gužiai, judinkitės skubiai. Juk tai yra jūsų bolševikiška 
pareiga.

Vajus tikrai baigsis su 1 d. sausio sekančių metų ir ga
lutini vajaus rezultatai bus paskelbti 3 d. sausio.

Šiandien raudonoji lentelė rodo sekamai:

; pūsta L:
Priimta \ protesto re- 

jais

riuje.
V>ską Žinantis.

PRANEŠIMAI B KITUR
GREAT NECK, N. Y. 1 

f , Į į f •. ■’ l l ‘ ' i !Judžiai, koncertas ir šokiai, rengia 
Great Nėėko Darbininkiškos Draugi
jos, nedėlioję, 16 d. gruodžio, M. ir H.. 
Sabenko svetainėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 6 vai. vakare. Bus ro
doma kalbinis judis, “Motina”, šis į 
veikalas atvaizduoja 1905 metų liau- f 
dies sukilimą prieš carizmą Rusijoj. 
Koncertinę programą išpildys žymūs 
artistai iš New Jersey ir iš Brook
lyn. Taipgi dainuos ir Pirmyn Cho
ras, vadovaujamas F. Pakalniškio. 
Įžanga 40 centų, vaikams 15 centų.

Kviečia Rengėjai.
(297-298)

Punktais
A. J. Smith, Philadelphia, Pa.—1361 

Dobinis, Newark, N. J----1337
S, Reikauskas, Shenandoah, Pa._1201 
P? Rokas, Waterbury, Conn-------- 761

Krance, I. Katilis,Bridgewater,
Mass.,__________________ 598

S. Penkauskas, Lawrence, Mass—592 
ĄXD.L.D. 4 apsk. Pitts., Pa------547
J4 Weiss, Brooklyn, N. Y________546
A^LD.L.D. 11 ir 155 kp. Worcester,

Mass., ___________________544
Gw. Shimaitis, Montello, Mass.—520 
S? Puidokas, Rumford, Me.,------ 487
D. Valeckas, Philadelphia, Pa------471
O. .Gimienė, Binghamton, N. Y.—443
P;-Žirgulis, Rochester, N. Y------^421
A. Daukant, Toronto, Canada----- 349
Ci- K. Urban, Hudson, Mas. 
ALIapčius, Chester, Pa------—
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y.-224 
A. Klimas, Hartford, Conn.------- 219
P. Buknys, Brooklyn, N. Y-------- 218
A.L|.D.L.p.*84 kp. Patterson ,N-* J- 213 
J. Vasiliauskas, Detroit/ Mich.——206 
A. Yalinchus, Pittston, Pa.-------i-j!89
V. Clobich, Wilkes Barre, Pa____182
A.L,D4L.D. 13 kp. Easton, Pa------ 172
J. Barkus, Brooklyn, N. Y---------- 158
A. žemaitis, Shenandoah, Pa------ 147
L. Žemaitiene, Waterbury, Conn. _14i
A.L.D.L.D. Pirm. Raj. Kom. Montreal,

Canada, ___________
R. Mizara, Brooklyn, N. Y---------130
D. grutis, Elizabeth, N. J---------- 128
J. Žilinskas, Lewiston, Me---------- 126
J. Valatka, Haverhill, Mass______108
J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood, 108

A. Jesmantas, Harrison, N. J------100
J. Navalinskienė, Forest City Pa.—96 
A. Kazokyte, Brooklyn, N. Y____ 95
A.L.D.L.D. 149 kp. Phila. Pa____ 90
F. Pakali, Brooklyn, N. Y______ 88
A. Kučiauskaitė, Baltimore Md__ 82
E. Zitkienė, Hartford, Conn____ 66
P. Janiunienė, Bayonne, N. J___ _66
A. Bimba, Brooklyn, N. Y_______66
E. Skleris, Cleveland, Ohio---- 66
J. Adams, Grand Rapids, Mich------64
Dr. J. J. Kaškiaučius, Newark, 62 
J. Balsys, Baltimore, Md________ 55
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J—54 
A. Barčius, So. Boston, Mass____ 52
A. L.D.L.D. 39 kp. Scranton, Pa___50
B. Plungis, Cleveland, Ohio______ 47

__ W. Brazai, Hartford, Conn.______ 44 
306 j J. J. Mockaitis, Bridgport, Conn.—44 
242 i J. Julius, Moline, III____________ 44

J. Baltušis, Chicago, Ill_________ 44
Geo. Bražinskas, Athol, Mass.-__ -42
P. Ramons, Scotia, N. Y________ 42
J(. .Muskauskas, Wilkes Barre, Pa._42 
D. Slavinskienė, Rockford,' Ill.___ 42
J. Bastis, Grand Rapids, Mich___ 42
J. Jerome, S. Barre, Mass_______ 40
S. Sasna, Brooklyn, N. Y.-_—__ 36
Baltrušaitienė, Brooklyn, N. Y____36
Wm. Trainis, Royalton, Ill_____ _34
Chas. Kwarren, Brooklyn, N. Y.__ 34
Kompartija Liet. Prak. Waterbury,33 

“ ~ _______ 33
May, Hoboken, N. J_________ 31
Koval, Woodhaven, N. Y_____ 26
Rušinskienė, Minersville, Pa___22
J. Martin, Bellvue, Pa________20

Punktais

131 ■ P. Taras, Brooklyn, N. Y.__
J. 
z.
P.

MONTELLO ŽINIOS
Darbininkiškų 
Judėjimo

d. susirinkime

Naujienos iš 
Draugijų

^Gruodžio 3
ALDLD 6 kuopa padarė gerų
tarįmų. Išrinko komisiją, kuri 
eiĄ su laiškais po visas drau
gias, kad draugijos išrinktų, 
delegatus į Bedarbių Apdrau
dos vietinę konferenciją, kuri 
įvyks gruodžio (Dec.) 19 d., 
7:80 vai. vakare, Lietuvių Tau
tiškam Name.

*toji konferencija svarstys 
Bedarbių Apdraudos Bilių H. 
R. 759$ ir rinks ; delegatus 
siuntimui f Washington© Kbh^ 
gresą, kuris įvyks sausio 5-7 
d., 1935 m. Toji konferencija 
svarstys ir siųs rfelkalįavimūs 
kongr^uL kad tasai bilius bū- 

? tų priimtas ir fondas tam rei- 

kantų ir valdžios lėšomis.
Tokį' laišką jau svarstė Liet. 

Taut. Namo Draugovė gruo
džio 4 d. Laišką užgyrė ir ims 
dalyvumą minėtoj konferenci-. 
joj. Taip pat skaitė laišką! 
nuo Lietuvių Priešfašistinio 
Komiteto, kad gelbėtų Lietu
vos politinius kalinius. Vien
balsiai nutarė pasiųsti protesto 
rezoliuciją Lietuvos preziden
tui Smetonai ir jo kruvinai 
valdžiai, kad išpildytų visus 
politinių kalinių reikalavimus, 
liautųsi kankinę ir visus pa- 
liuosuotų iš kalėjimų.

Gruodžio 5 d. St. Roko Pa
šai pinė Draugystė laikė mėne
sinį susirinkimą. Tarp kitų

lt.;
Ai

reikalų buvo skaityti minėti 
laiškai, kad gelbėtų Lietuvos 
politinius kalinius, siųstų pro
testo rezoliucijas. Kitas laiš
kas, kad draugija išrinktų de
legatus į vietinę bedarbių ap- 
draudos konferenciją. Laiškai 
buvo paimti apsvarstymui. 
Prieš išėjo pirmininkas A. 
Krukonis, protokolų raštinin
kas K. Venslauskas, taipgi ir 
kiti sklokos suklaidinti, taip 
tai: - Napoleonas Višnaitis, 
Martinas Kemzūra ir Matau- 
šas- Kemzūra—rėkė užkimu- 
ąiomis gerklėmis, kad.’ pašaipi- 
nės draugystės neturinČjoš kiš* 
tis į gelbėjimą politinių, kailį 
nių arba, bedarbių., Leido buk
suoti—nubalsavo atmesti, į t

Lapkričio 24 d-. mirė drajJ-
-kalki įbtttų apmokajnas fabri- gė A? Kaūlakienė, Marlboro,i

Mass. Į jos šermenis nuva
žiavo nemažai ir montelliečių. 
Pagerbimui jos, sušelpė Lietu-, 

is voš politinius kalinius. Au-; 
I į kavo sekamai: po $1 M. Gų- 

įtauskienė, A. Kelley, K. čer-;
eškienė, K. Zlotkieųė, K. Si- 
reikienė, ir Lazauskai, iš Huch 
son, Mass. Viso $6. Pinigai 
pasiųsti per “Laisvę?’ kuri 
perduos Liet. Priešfašistmiam 
Komitetui.

šiuom tarpu čion siaučia 
bedarbė. Daugumas “Lais
vės” skaitytojų išsiręiškia, kad 
“L.” vajus^būtų pratęstas nors 
ligi pusės sausio mėnesio, čion 
bus galima gauti dar keletas 
ir naujų skaitytojų. ?

Šalna.

už 1935 metus?
Kuopos Korespondentas.

Rockford, III.

Wilkes Barre, Pa

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 16 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų. Visi nariai būtiiiai dalyvauki
te, nes turim daug svarbių reikalų 
apkalbėti, taipgi turim išrinkt darbi-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

vakarais 
iki 1

PRANEŠIMAS ' ■
; j . Nauja Lietuviška ; j • • f

Barzdaskutykla. ?
i i i J i (Barber Shop) . r/ J i 

j Įtaisyta pagal naujausią madąj pa*.; 
tarnavimas kuo,mandagiausias; darm. 

! bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą. '

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, 
100 UNION 

‘ Brooklyn, N. Y.

Savininkas
AVENUE,

Kaip visur, taip ir čionai dar
bininkai pradėjo geriau rūpintis 
savo gyvasties palaikymu.

Gruodžio 9 d. buvo šaukiama 
konferencija prisirengimui pa
siųst delegatus,į Washingtona, 
kad išreikaiaut iš valdžios Be
darbės ir ; Socialės Apdraudos 
Bilių HR. .7,5^8. Konferencijoj 
dalyvavo 112 .delegatų nuo įvai
rių organizacijų ir nuo mainie- 
rių lokalų, taipgi buvo daug pa
šalinės publics, pilna svetainė. 
JQelegatai atsjovavo 13,430 -na- 
rP* < -m Ji Delegatams .užėmus vietą, į- 
žanginę prakaįbelę pasakė di;dti- 
gas S. Nelson, nurodydamas be
darbių padėtį' Luzerne apskri
tyje. Kapitalistinės spaudos 
pranešimu čia'esama 58,000 be
darbių, tarp kurių 35,000 mai- 
nierių bedarbių ir visai didžiu
mai jų jau visai nėra viltįės 
gauti darbą. Kaip bedarbių, taip 
ir dalį laiko dirbančių padėtis 
yra apverktini-

Antras kalbėtojas buvo drau
gas I. Amter, Bedarbių Tarybų 
Nacionalis Sekretorius. Jis pa
sakė vieną iš geriausių prakal
bų, kuri visai konferencijai pa
tiko. Jis nurodė priežastį šios 
bedarbės-krizio, taipgi nurodė, 
kaip jį galima prašalint. Jo 
prakalba bus ilgai atmenama 
visiems, kurie dalyvavo šioj 
konferencijoj.

•Priimta .keletą rezoliucijų kas 
link bedarbių būvio pagerinimo- 
išgavimo reikalingos ir tinka
mos pašalpos. Taipgi išnešta, 
rezoliucija, reikalaujanti pa-

. . . i '---------------- > : I ' i
Darbininkiškos Prakalbos ir 

Škloka < > ■
< > ■. .>» I.

LapkriČicJ >'25 ir 26 d. buvo' 
surengto^ pr^i'Uąlb'bsęatfgui 
Siurbai; 25 d. kalbėjo ALDLD 
70 kuopos rrtoterų skyriui. ’ Tą 
pačią dieną vietos sklokininkai. 
buvo surengę’ prakalbas Buk 
kui, norėdami pakenkti LDS 
95 kuopos draugui Siurbai su
rengtoms prakalboms.

Panedėlį, 26 d. lapkričio, d. 
Siurba kalbėjo LDS 95 kuopos 
ir visos organizacijos reikalais. 
Buvo atsilankę ir keletą tau
tininkų iš seno susivienijimo: 
Priėjus prie klausimų, pradėjo 
statyti klausimus du 
ninkai, 
nariai, 
kuopos 
stato 
“Nubėgom nuo vienų politi
kierių, užbėgom ant kitų, kur 
narius mėto iš organizacijos.’’ 
Draugas Siurba tinkamai atsa
kė tam žmogeliui, sakydamas, 
kad politika yra dvejokia: 
darbininkiška ir . kapitalistiš
ka ir kad politika visur var
tojama, net ir kunigai bažny
čiose savotišką politiką varto- liuosuoti įkalintus draugus, kų-

O apie mėtymą narių iš rie yra daug yeikę Allegheny 
ne- apskrityjeh.,tai yra draugai

Wankfeld ir j Ęgąn, kurie yrą 
įkalinti ilgįenąs rmięta.ms už gy-, 
njmą bedar(bįų ..reikalų. Taipgi 
rezoliucija^ jtęiįalaująptj paliuo- 
suoti Tpm Moopey,, (Scottsboro 
berniukus ir .kitus., Vigos šios 
rezoliucijos ,b|ųs; pasiųstos į 
reikalingas vaįįįįškas įstaigas 
ir į vietinę spąųdą. ‘ ,

Nutąrta surengti vieną masi
nį susirinkimą prieš, išsiuntimą 
delegatų į Washington^ taipo
gi buvo išrinktas veikiantis ko
mitetas iš visų organizacijų, kad 
išjudinta ’ ir tas organizacijas, 
kurios nedalyyavo šioj konfe
rencijoj-, kadt ir tos organizaci
jos išrinktų- delegatus ir sykiu 
pasiųstų su kitais į: Washingto-

■ ■ 1 J-' T .

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygų

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

’• Dabar gausite už $1.25
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią , D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia: skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėn'esio 

Vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25.

, - j y adresupkit : ( ,
t , , J. BARKUa .

»29 G. P.o., ,

—rn—;
BROOKLYN LABOR LYGEUM
j 1 ■ ■ ' •

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais.; > Keturios bo-‘ 
lių alleys; ■’ ;\ d ■ ■ ■'

KAINOS PRIEINAMOS
' .' -v Y ■ "

949-959 Willoughby Ave.
\ Tel.,, Stagg 8847

skloki- 
abudu LDS 95 kuojos 
dar ir valdyboj, štai 
pirmininkas Petronis 
klausimą, užmetimą:

Tel. Porter 3J89

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

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

arti Central Škvėro,
CAMB&UJGĘ, MASS,

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9' vakare

Nedėliomfe- it šventadieniais:
r 10-12 ryte

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

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

. ' ir kokių tik reikia
Taįpgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus 
: * l < . ! . ! I i ' ■ ■ i ; l

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

;', Charles;Alex & T. Markus
> i 208’ Grand St. Ext., : >«' Brooklyn, N. Y..- 

AW>t! - • TeL.STagg 2-2306 1- ’
■ - .? ... ■ i t' f ...i . i I..-- i (* 1 i t ; į r’- ■ : ! t t

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
, ? - ’ License No. L-886

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

y t < , .. ? ■ > ■- < .... c-w ; ■ į » 11 ■. > K. i •’ x ' 'i
•į'ę- -ž-: < < MANHATTAN LIQUOR;

Didžiausia, Pasitikimiausia ir Pigiausiom Kainom 
Gėrimų Krautuve Williamsbiarghe

HM Mųsų sandėlis (stock) yra per didelis kad viską čia
Ii n suminėt. Mes turime didelį pasirinkimą importuotųJjLMI ir vietos iSdirfrimo degtinių ir vynų.

\ Mes turime keletą specialų: Gold Eagle Straight 
If - Whiskey, §9 centų bonka. Old Sentinell 100% Straight 
BJrwll Rye Whiskey, $1.49 už kvortą. Grynas Californijos vy

nas, 50 centų bonka, 2 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.

ja.
organizac.—netiesa, LDS 
meta naHų iš oYgariižącijdš 
už politinius įsitikinimus. Ir 
čia d. Siurba užklausė: ;

“Ar d i Ęetroni^.1 esatpj išmes
tas iš organizacijos?"’ s

“Dar ne?’
“O šenai tave reikėją išmes

ti iš darbininkiško susivieniji
mo,. ne$ tu nesiskaitai su kon
stitucija nė su centru, net ne
paisai nė seimo tarimų, o dar 
tebesi nariu tos organizaci- 
jos?’ r. j u

Pasipylė griausmingas delnų 
plojimas, o mūsų pirmininkas 
sėdį nubalęs^ nieko nebesako. 
Tada pakilo Raškevičius. Tas 
žmogutis pradėjo bartis, kad 
jo tokių “moksliškų” raštų 
“Tiesoj’* netalpinama. Gailą to 
mūsų “mokslinio” sklokininkė- 
lio. ' ' ' ' ‘ .

Tautininkai davė keletą 
klausimų. Jų klausimai- dau
giau verti, negu* sklokininUų. 
Nepaprastai, keistai latrodo 
žiūrint į tuoš seniau buvusius

ii' r*’" l - Si J O S® g®feI N I 
Nėra rėi^hĮp; )dms ilgiau ^arma-i 
tytis irięrząiiis šių kūno ca4* galvos' 
odos ntež^jhmi.^ Naujas Tmoks|inip 
gydymais | žyįųaua.... Europos special) 
listo sulaikys odos ‘ Jtįeižėjjma 
TUOJ AUŠ 1T Taipgi p r a Šalina 
pleiskanai^ 5DERMINE, {mazgoja# 
mas vaįąta^ ’Vral skirtingas, ųųo 
kitų paprastų ■ odos Vaišfti. Jis 
yra gvarAntuotasį patenkinti jus 

arba pinigai bus^ grąžinami.
švąrus-*-Nepal(eĘa Pletmų

t / -^Pasekmingas; j y ; ; ‘
, ’ 11 7*? ' ....... ------- - -----

j. J BREltBĄier, PH. O. f 
179 iRiVingtoh SJ.. N. Y. C.

Please Bend jnc ono įottlc of Dermine 
lotion for ' wh|ch ' If enclose 75 c. 
(stamps or coinsji
Vardas ———■■ -----------------------
AntraSas —* ...... —- ----—---------- -----------
............   ■ .1 — l» HH

Cią. raudau * Hęjtu.vi$ką. aptieką,, gaįimą pirkti^vaįatyią. daug, j 
prieinamesne, kaina, negu kitur dabartiniu^ la|ku.

8701 4OS CAMPAU AVEL,
*.i.ii.......... ii i Ii ii.................................

H
(< ■' y

k r J
i

r/ W
ijy&GERWuSW DUONfl-į 

/,Wa\SCH0LE5 BAKING M
l®3 Manhattan Avenūe,

'• ’ ■’' Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies migius—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj n,ėrą joki^ dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, neš nesirgąite; tai nęreiRėš
\ - . .3 'ji ;»inokėti gydytojui. ; 'į
Dupną ptistatoiųe į visas'dalis—Brooklyno ir apiėlinkės, kaip 

krautuves, taip įrt į pavienius namus, taū>gi siunčiam ir 
rV ;X; !4'į-kitus. 113151

Te).: Evergreen 8-9538



žmonės skuduriuoti, apiplyšę, na dėlto/ kad jie visi tarnauja 
nedavalgę; skurdo negalima ap
rašyt. O krautuvės pripildytos

apkaustams, pradedant nuo 
šventojo tėvo”, baigiant mi-

Gamta stebėtinus dalykus da
rė. Iki gruodžio 3 dienos nebuvo 
šalčio, per tai iki minėtos die
nos augo grybai, bet dabar o- 
ras jau atšalo ir sniego randasi. 
Už tai geriau pradėjo dirbti ir 
anglies kasyklos—po 2 iki 4 
didnų į savaitę.

Mažai gali uždirbt angliaka
siai. Tai bus biednos kalėdos. 
Ar truks tas 3 bei 4 mėnesių į 
šaltesnio oro laikotarpis pra- 
bėgt ir vėl kasyklas uždarinės. 1 Kunigai ir Misionieriai Gązdi- 
O dar galybės yra norinčių gaut 
datbą kasyklose, kurie prarado 
darbus per kovas su United 
Mine Workers Lewisais ir ki
tokiais gahais. šiuOm laiku nega
lima gaut darbo nei po Progre
syvių Unija, nes visur kasyklos 
pripildytos darbininkais. Kaip 
nedirba gėrai fabrikai bei iš- 
dirbystės, tai vargo spaudžiami 
žmonės lenda į visokias skyles 
darbų, kad tik padarius šiokį 
tokį vargingą pragyvenimą.

Daug fabrikų visai nedirba, 
kiti jau po 3 metus stovi užda
ryti: viskas apdulkėję, nekatrų 
ir stiklai išdaužyti, o trobesiai 
neseni, laukia “gerų laikų” a- 
teinant. O kol k£s gerovės lai
kų atėjimo nematyt.

Mano supratimu, aklas tam 
gali tikėt ir laukt ko gero, grim- 
stant vis gilyn į vargą, bedarbę, 
didesnį skurdą ir alkį. O tas pa
rodo, kad, r^etai po metų, nege-1 
rove kyla, d vargas mus varg
dienius gilyn spaudžia, kaip šei
mynas, iįtp ir pavienius. Bet 
kapitalistai»■ dieną ir naktį rė
kia/per spaudą ir radio pagyrų 
melagystes kas link gerėjimo 
laikų.

Ot, kam sekasi šienaut dole- 
riukai kalėdų bei Kristų gimi
mo vardais—kunigams. Eina po 
stubas ir kaulija kalėdų. “Ot, 
tik duok dabar, o tau dievas ati
duos su šimtais nuošimčių po 
mirties. ’ ’ Drąsesni atsako: “Ko
de! dabar dievas mus ūžAiiršo? 
Ne tik nieko neduoda, bet ir 
dirbą gaut laimes neteikia?* ?

Pas susipratusius draugus tie 
Romos ir dangaus ir pragaro 
agentai neina, žino, kad veltui 
bus prašymas išmaldų iš pro
taujančių.

darbo vergai veikia. Kruta po 
biskį ir mūsų mieste—atskirai 
tautomis ir suvienytomis spėko
mis. Kad ir žiauri valdžia ir ap
siginklavus, bet darbininkai ne
nusigąsta perdaug, kovoja.

A. Čekanauskas.

Forest City, Pa
na Suvargusius Parapijomis 

Pragaru
Lapkričio 25 d. čia prasidė

jo misijos vietinėje lietuvių pa
rapijoj ir tęsėsi visą savaitę. 
Daugiausia laiko misionieriai 
praleido gązdinimui suvargu
sių bedarbių parapijonų “švei- 
tykla-Čyščiumi” ir “pragaru” 
už jų nebūtas nuodėmes.

Ar tai tie vyrai parapijonai 
{turės kokiam ten “pragare 
degti per nepabaigtus am
žius?” Na ir už ką tie kata
likai darbininkai turės “degti” 
tų misionierių išsvajotame 
“pragare”, ar už tai, kad pa
lindę ar pakišti kelius šimtus 
ar tūkstančius pėdų po žeme 
sukrovė milionieriams-kapita- 
listams ir kunigams, kurie yra 
tų kompanijų šėrininkais, auk
so kalnus?

Kaip viršuj minėjau, pakiš- 
i ti po žeme liejate, prakaitą, 
pakol turite spėkų ir jauni, o 
kaip pasenstate,' tie ponai iš
meta ant gatvės kaipo 
kalingą daiktą—jus
draugai, tą žinot. Kurie 
ni, jau esate patyrę ant 
kad jūsų daugiau nepriima į 
tą sunkų prdgArišką dąrbą.

Na ir vietoje jumis, draugai 
darbininkai, gązdinti su tuom 
“pragaru”, ar negalėtų misio
nierius tiems jūsų išnaudoto
jams pasakyti, kad jūsų tie an
glių baronai taip nekankintų, 
kaip dabar kad daro. Delko 
jis nepasakė, kaip jūs turėtu
mėt organizuotis ir reikalauti 
geresnių darbo sąlygų ir ge
resnio užmokesnio, negu da
bar gaunate. Ale misionie
riams jūsų būvis visai neapėi-

nerei- 
patys, 
senes- 
savęs,

Jie jus, draugės ir draugai, 
hori įtikinti, kad jie jūsų ‘‘dū
šias gano”. Nieko panašaus. 
Jie gano savo kišenių. Jums 
liepia netikėti svieto marnas- 
tims ir turtų nekrauti, o patys 
pirmučiausiai griebiasi už tur
to ir, manaū, nėnidžai Jie iŠ jū
sų turto sugriebė aukų formo
je.

Taipgi taš inisionierius davė 
“vėjo” už paleistuvystę, kaip 
moterims, taip vyrams. O kaip 
tik tuo tarpu buvo atrastas 
kunigas J. J. Leonardas be- 
paleistuvaujant Su jaunave
džio Lieb Steinrtietzo - žmona 
Ruth, kur kunigas tapo nušau
tas per jaunavedį. Tai, ma
nau sau, “čyštatnirikai”! Taip 
manė ir daugiau parapijonų, 
kurie matė anglų ir lietuvių 
laikraščiuose aprašymą apie 
tą kunigo paleistuvavimą, 
klausydami to ihisionieriatts 
pamokslo, kaip' feūšią “praga
re deginami’’ už paleištuvyštų 
paprasti žmbneš.

Liepė nė tiė'tio įtiekė ne
slėpti ir visus išsispaviedb'ti 
kunigams ir jam-misionieriui. 
Sako, jeigu 99 “griėkus” pasi
sakysią, o vieno nė, tai visa 
išpažintis nueisianti niekais, 
būsianti “šventvagiška” ir už 
tą visą turėsią “degti peklo
je.” Mat, nori sužinoti, kiek 
dar žmonės yra paklusnūs 
jiems ir kapitalizmui.

Bet tas ponas apsirinka ma
nydamas, ir patys parapijonai 
žino, kad jie kunigams nesako 
tų “visų griekų”. Didžiuma 
eina tik dėlto, kad kunigų 
konstitucija taip rodo, kad 
kožnas parapijonas turi eiti, 
nes kitaip bus metamas iš pa-

kiškas “fatter?” ir
‘‘"Vlinį”, nes juose rasite įva- 
jiaŠ plalArfni'į, tMij) ifeitfeibėtl 
ne tik htib ifii^idiiieHį bfuka-
mo jums -pragaro / oeu ir nuo 
višty išnaudotojų ir mus slė- 
gidnėib’ vargo ir bado;

Parapijbhų Dtatigds.

Dalyvaukim Bedarbių , 
Apdffflidoš Kodfer&rijoj

Subatoj, gruodžio 22, Wal
ton svetdiriėj, 220 Stanwick 
St., Pittsburghe, įvyksta svar
bi konferencija bedarbių ir so- 
cialėš apdrdudos kUtisimu. 
Praši dČŠ 11 vdt iš ryto.

Svafbidtišiaš klittfšiiihas ant 
dienotvarkio—-siuntimas dele
gatų į tVashjingtdtio Kongre
są sausio 5-7. Visi išrinkti iš 
draugijų delegatai turėtų tbj 
konferencijoj dalyvauti. Taip
gi kviečiami dalyvauti delega
tai ir tų draugijų, kurios ne
siunčia delegatų.

Lietuvių organizacijos irgi 
svaršto apie sidritirtlą delegatų 
į Washingtoną.

Bedarbis*

BOSTON IR AP1EL1NKEI
“LdisVeš” Barikiėto Rėikėlė
Draugai ir Draugės! Buvu

sio ‘‘Laisvės’"’ bankiėto komi
sijos susirinkimas yra saukia
mas 16 d. gruodžio, sekmadie
nį, 376 W. feroadway, So. Bos
ton, Mass., 5 vai. vakare. Visa 
komisija, So. Bostono ir Cam
bridge draugai susirinkit, nės 
jau laikas sudaryti apyskaitą 
buvusio “Laisvės” bankiėto.

Taipgi visos kolonijos, kU-
rapijos ir pašalpinių draugi- ri°se tik buvo įiardayihėjaini
jų.

Išsikalbėjus su tais žmoriė-
pis didžiuma taip išsireiškia, tikietuš . 
esą: “Po prievarta turime taip 
daryti. Daugiau ne pb"'pusę 
amžiaus priklauSę ir nibkėję, 
kaip į bWrat>ijU; taip Mr f U.K! 
K.S., bijOrilė būt išmesti. Na 
ir ką darysi.” Draugai if drau
gės, katalikai darbininkai, 
skaitykite daūgiaū darbifiiri-

barikiėto likiėtai, būtinai pri- 
statykit už tikietuš pinigus ar-

fcEfek WlNfc

We^onas, Evergreen 7-2528

BWWTIS 
žweler & Optometrist

Gerai rudai kepinta jautiena 
.. geras, gausus padažalas *. .

Jei jis 
savo sandelyj, telefonuokite iituniš.

JACOB RUPPEUt BREWERY
Atwater 9-1000, arba jei jums patogiau

New Rochelle 573-574 
Del Ixmg Island: FieMstone 3-6736

RUPPERT’S BEER
“MELLOW WITH AGE” 

Jūsų kaimynystėje krautuvė laiko Rupįert’S 
—pristatyta tiesiai iš mūsų bravoro 
nebeturi

DON’T SAY BEER - SAY RUPPERTS

MEM ill: l: H R E<VV E U S 
KPAkD'or 1 BADE INC

Tie draugai ar draugės, ku
rie tik turėjot reikalą su už
sakymu valgių ar gėrimų, tu
rit atsinešti visas bif&š. Taipgi, 
tie, kurie ririkbt iŠ bizhiėfių 
aukas, turit priduoti aukavu
sių ^iznierių vardus ir antra
šus, kad būtų galima paskelbti 
“Laisvėje”. Būkim visi ir lai
ku.

Draugiškai, J. grybas, 
ALDLD 7- Apskr. Org.

ir

Buffalo, N. Y.
> . Ą

Draugams Buffaliečiams 
Rochesteriečiams

Draugas Juozas Miliauskas, 
gyvenęs 126 Wende Ave., Bu
ffalo, gerai žinomas ir pažįsta
mas Buffalo it RocheSterio lie
tuviams, jau nUo tugpjūčio 
mėnesio serga. Iš pradžių 
kankinosi su liga ir iškaščiaiš 
namuose. Matydamas, kad 
geryn neina ir sU namų gydy
tojais pagelbos nėtą, kreipės 
prie valdžios gydytojų ir da- 
bdr raridaši USA Veterans 
Hbspital, Batavią, N. Y., 38 
niylios nuo Buffalo.*'

Toji vieta randasi pusiauke- 
lyjė tarp lietuvių kolonijų, Bu
ffalo ir Rochester. J. Miliaus
kas yra labai gerai žinomas ir 
rOchesteriečįaūis. 1 Todėl drau- 
^ąi ne tik buffaliečiai, be’t ir 
rdchesterięčiai, kurie turite 
automobilius, malonėkite 1 at
lankyti d. J. Miliauskų, už ką 
jis bus labai dėkihgaš. Drau
gas J. Miliauskas yra “Lais
vės” skaitytojas.

Lankymo dienos yra sekma
dieniais, antradieniais ir ket
virtadieniais nūo 2 :45 iki 4 :45 
bo pietų.

Wholesale Retails

v,&OTICE is hereby given that License No. 
RIr8052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132 A of . the Alcoholic Beverage Con- 

' trol Law at 83d Classon Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
ori the premises. . . .

ANTONIO De BERARDIS
. ROYAL BAR RESTAURANT 

836 Classon AvA, Brooklyn, N. Y.
NOTICE 18 hereby Licfehse Nh. •

RL-8089 has been issued to, the ųndęrsjgned 
to sieli beer, wjnd ah<f liquo^ at retail tinder 
S^ctiop 132..A of the, Alcoholip, Beverage Con-, 
trol Law at d76 Dnffgs Avė';, ’ Bdrough of 
Btooklyn, County of Kings, to bę consumed 
oh the premises.

PETER SWEDAS , 
(DRIGGS TAVERN)

676 Driggs Ave., . Brooklyn, N, Y.

Sa® 
to sell beer, wine and. liquor at .retail under 
Section 132 A' of th* Alcoholic Beverage Coh- 
trol Law at . 787 Liberty Ave., .Borough of i 
prdoklžri, Cotinty of Kings, t6 be čonsrinlėd 1 
ori the premises. .. . •. ;

BiAGIO Sl^dNETTf
< (BERRIMAN TAVERN) ... .

7Š7 Liberty Avė., BFooKlyn, N. V.
Nbiick hereby given that License No. 
RJL-8049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail uridef’ 
Section 132 A of the, Alcpholip (Beverage Con
trol Law at 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn,. Corinth of Kings, to be consurifed 
bn the promisCg,^ „ ...

EDCXt! £ QUAlIlTttJS 
(ARCADIA INN.)

2136 Rockaway Ave., - Canarsle Shore, 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 Ą of the Alcohčlfc Beverage Con
trol Law at 321 5th Ave., Borough of 
Bt-ooRlyn, County of Kings, to be consumed 
ori t,he premises.

MORIARTY & REILLY’S TAVERN 
321 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8036 has been issued to the undersiįfnėd 
to sell beer, wine an(i liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic BoVėrage Con
trol Law at 314 39th St., Borough of 
Brooklyn, Cduqty of Klriga, to be consumed 
on the premises.

JOHN RUSHMER
814 39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTIC’S is hereby gįven that License No. 
Rly-8040 has Been issued to the Undersigned 
to sell bepr, wine .and liquor at, retail under 
Sėctidn 132 A of thd Alcoh'olife Bbverage Con
trol Law at 426 Prospect. Atfe., Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M?‘ DEVANEY 
DEVANEY’S BAR & GRILL

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L-1504 )il«it| been issued to the undersigned 
to sell Wino arid liquor at retail under Sec-’ 
tion 132 A of the Alcoholiq Beverage Control 
L(xw at 1375 Bedford Avė., Borough of 
Brooklyn, Cęunty of Kings, to be consumed 
off the premises.

LIPSKY LIQUOR CO. INC.
1375 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hėreby given that License No. 
L-1503 has been issued to thf undersigned 
to sell wine arid liquor ąt retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7121 3rd; Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ’ 1 '

SHORE BOAD LIQUOR STPRE IbfC. . 
7721 3hl Avq., Brooklyn, N.

.. . < / »■ ,-4 4, t ■ I------ i : l • • I
NOTICE, is hereby ftivefi that Uicefise No, 
B-7702 hag bėeri Issued1 ,t$i,'the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
thri Alcoholic Beverage Control Law at 1437 
Nostrihd Avė., Borough Of BrVdktyri/ Cobnty 
ot
1437 Noetr^nd Ąve.,,Brooklyn, Ni Yt 

NOTICE is hereby given that License No, 
B-7701 had been issued to. the undersigned 
to sell beor at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 631 
5th Ave., Bprough of Brooklyn, County 
of ICings, to be consigned jn the prem’ses,

HYMAN A. FISCHER
631 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7709 has bęen issued to the . undersigned 
to sell beer gt retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 790-2 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the promises.

LORRAINE CATERING CO. INC., 
790-2 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alėohdlic Beverage Control Law at 116 
Union Avė., Borough of Brooklyn, County 
bt Kings, to be consumed on the premises.

PAULINE \ CASALINO 
116 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-77J6 has been .issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Liw at 1193 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on trio premises.

VIOLA E. ANTUN
1193 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No, 
A;10903 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1206 
Nostrarid Avė., Borough Of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

IDA GOLD.
1206 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10900 hafc been issued to the undersigned 
to sell, beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1092 
Rutland . Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the preriiises.

MURRAY..ROTHENSTBEICH & 
JACOB HAIMOwlTZ

1092 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

Atatinkamai prirenki! akinius su
augusiems ir vaikams.

Turiu gražų sandėli auksinių ir 
deimantinių daiktų. Ypač prieš
kalėdiniu ląiku turiu naujobinių 

madų dalykų.
KAINOS PRIEINAMOS

243 GRAND ST.
Bet. Roebling St. and Driggs Ave. 

BROOKLYN, N. Y.

• ! j . PiAiįtm t T/!
BRET-O-COL TABLETS

BRĘt-O«€OL 
yra geriausia 
vintui nuo šai

lba pasiliuosa-
nešmaguffio ir

nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O*COL 
TABLETS galima gauti aptiekof. 
se po 50c. už bonką, o jei ne, šių- | 

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

500 Grand Street T 
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas E' 
Ir jūs aplaikysite siuntinj.

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

' , ‘ A. BALČIŪNAS j ’' . ' ' ',
Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

t i . i

* P. BIELIAUSKAS’ H

8831 76th Street, Woodhaven, Ni Y.
TėlA Foxfcroft 9-69(11

3Ž1

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

Kas ateis Su šio skelbimu, gaus už nupigintą kaina 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt. :

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės • pas mus.

ZZziV2Z2Z?ZZZ5;

J. DAUZICKASif J.DOVlDAITiS <
LINKSMA LIETUVIAMS UŽEIGA |

Puikiai {taisyta ir efdvr vieta. Patogi grupėm pasišneku-i 
eilioti, linksmai laiką praleisti.

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

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

į 337 St. Nicholas Avė. Kampas Palmetto St.
Evergreen 2-9141 Ridgewood, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mdrib ^atarijavl- 
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136

Draugas.

Į Ellis salą ir vėl atgabeno 
16Ū dteiviuš, kuriė yra skiria- 
Mi dėįiėftąidmui į kitas šalis. 
Deportavimų kiekis nuolatos 
auga. Sako, kad 70 it jų buk 
įfrasoši bet 90 yra
Suirriti kaipo nėgeištini atei
viai. Kiėktfienąš kbvįrlgėšnis 
darbininkas ponded V jįąšidaro 
šio kriziė metu - negeistinas. ■

LIETUVIŲ

A. G. G ŪGIS Manager, 
kuris turi 12 metų, patirimo 
prie Išdirbimo šių prekių.

čia yra pųikuš pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
pdrų, moteriškų jpocketbook’ų 
ir kitokią Šiėni panašių daiktų,

Parduodame ir Lietsargius 
(ŪMbrellas)

5Ž9 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

MO’NTfcKAL - CXNADA 

j. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Į^ilbą Lietuvftfcai 

BEN GftRSOVITZ
__ > v -5.  J

LIETŪVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA 
' Pirmos klašės ariglii, geriausios 
rūSies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tohas, tai legališkas svoris. Priėtfl- 

itome greit į jūsų namus. Prašome 
isitčmyti adresų į ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, fl. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
■Wi ft. Jamer'Sh E«»t. 

Mi UAW W 
lit



Šeštas Puslapis

brooklyno lietuviai gydytojaiNEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ever. 8-8*707

Newarke Darbininkų Spartakijada

VALANDOS

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Rengėjai

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N660 GRAND ST

rei

512

NAMAI

vienybės ii; Vokietys Kojų Ligų Specialistas

1st, 1892

Telephone^ >• EVergreen '8-9770

J. GARŠVA

.ves

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos .mylimiems pašarvoti dovanai

lėniais ' tždaryth 
Stagg 2-9105 '

rengiami 
delegatai

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Ju delegatais 
pas ‘Lietuvos

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIRĖKTORltjS

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

Darbininkų Sporto ir Gim
nastikos pirmo distrikto nariai 
susitarė su socialistų darbinin
kų sporto organizacija bendrai 
veikti.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
*4 į • f

. 270 BERRY STREET

j abi protbštą. Išrinkta "d. Pra- 
nąjtięną .prfe .TDA . 17 kuopos 
komisijos rūpintis - TD A - baza-

SKA1TYK LAISVE 
[R KITIEMS UŽRAŠYK

LDS. III APSKRIČIO 
VALDYBOS NARIAMS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

VALANDOS^ | 
12—2 p. p.

Kapitalistinis teisėjas God
dard pareiškė, kad užtenka, 
jeigu ateivis priklauso prie 
Komunistų Partijos, kad jis 
būtų deportuotas iš Amerikos. 
Jis teisė du kovingus darbi
ninkus ateivius R. Carlson ir 
J. Ujich.

VALANDOS: • ■ - ‘
8—10 ryte 
1—2 p., p. ( 
6—8 vak., h i > 

šventadieniais susitarus 
' ■ Ever. 8-9229

Kur Reikia Kreiptis Bedarbių 
Biliaus Reikalais

$-rĮ2 ryte , .. 
2—8 •• vakare / ?

Tel. Stagg 2-07706
Namų, Republic 9-8040gruodžio 

7:30 vai: vaka- 
Piliečių Kliubo * sve- 

80 Union Avė., Wil- 
įvyks prakalbos 
svarbiais klausi- 

protestui prieš Lietuvos

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

tuoj a B. M. T. traukini ij kompa1 
nijos raštinę ant Flątbush 
Ave. ir DeKalb Ave., už tau 
kad jos vyrą ir vaikų tėvą—r 
Fimaną kompanija ’pavarė iš 
darbo. Kompanija išvarė tą 
darbininką už tai, kad jis vei
kė unijoje.

BLADAS K. VENCIUS ' '^ALANb0Bi 
(DANTŲ GYDYTOJAS) b’ 

. . 499 GRAND ST.

Nori Apjungti Unijas
- Gruodžio 10 dieną atsibuvo 

susirinkimas Alteration Paint
ers & Decorators and Paper- 
hangers unijos ir nutarta pa
dalyti žingsniai, kad apsijung
ti su Brotherhood of Painters, 
Decorators and Paperhangers 
unijos 9 lokalu. Pirmoji uni
ja yra kairių darbininkų, o 
pastaroji — dalis Amerikos 
t)arbo Federacijas. Kaip ma
tome kovingi darbininkai nori 
visų darbininkų • ’ 
iuom reikalu‘padarė reikalin
gus žingsnius.

' Skalbyklų darbininkai išve- 
žiotojai, priklausanti- prie uni
jos 810 lokalo, jau ilgokai 
streikuoja. Vakar raportavo, 
kad prie streiko dar prisidėjo 
ir Cashman skalbyklos išvežio- 
tojai darbininkai.

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

D r. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

’ 4 2di šb' ibi sT.

Brownsville Bedarbių Tary 
ba privertė šalpos' ponus pri
imti bedarbių delegaciją ir iš
dildys jos' reikalavimus.

(Iš ĄLDLD 1 Kp. Mitingo
r - j . <

J Ketvirtadienį' AtsibuvoK A.L. 
ij.LiD. 1 kp.' 'priešrfilėtinis su- 
sirinkfrhas. ’ Narių buvo 1 pusė
tinai! !' Prisirhšė du nauji na
riai D.- Sbldmškie'nė ir J. Ko
vais! Iš svarbesnių tarinių yra 
sekanti1: htttai*ta‘ prisidėti1 prie 
Meno* Sąjįin^ds su $5' ntetinės 
dudkfes,’nutarta pasiųsti dvi 
protesto režbliucijhš’ už Lietu
vos Politinius kalinius, vieną 
ambasadbritfi, kitą1 Smetonai. 
Nutarta prisidėti I prie TDA 17 
kuopos 'ir Šelpti vieną- Lietuvos 
politinį kalinį reguliariai. Iš
rinkta djd. Sherry, p. Poškai- 
tis, 1L šolomsliienėJKP. Alek
na į delegaciją, kuri bendrai 
SU; kitų organiz 
vyks 22į grųoč

ro reikalais. Lietuvos politi
niams kaliniams draugai ir 
draugės suaukavo $2.40, auko
tojams ačiū. Į valdybą 1935 
metams išrinkta sekami drau
gai ‘ir draugės: org.—Pranai
tienė, užrašų 'raštininku—La
zauskas, ' finansų raštininku— 
P. Višniauskas ir iždininke— 
M. Lukšienė. Reiškia, tik orga
nizatorė nauja, o kiti 1934 m. 
valdybos nariai.

Dainuos Aido Choras, iš Eli
zabeth Raudonos žvaigždes 
Merginų Sekstetas, drg. A. 
Klimiutė ir visa eilė kitų gerų 
dainininkų. Po koncertinės 
programos bus šokiai prie ge
ros muzikos, kuri- grieš ame
rikoniškus ir lietuviškus šokius. 
Įžanga į šį taip puikų paren
gimą tik 50 centų ypatai, o tik 
į šokius 25 centai. ' ■ ■■ ■

Spartakijadą rengia Prole
tarinio Meno Apskritys. Visus 
ir visas širdingai i ’ kviečiame, 
nes pasitikime, kad kiekvienas 
būsite patenkinti parengimo 
programa.

6—8 vakare > ,
j I Ir pagal sutarti 

Te). Mansfield 6-8787 
Penktadieniais uždaryta

Williamsburgho ‘ Bedarbių 
Taryba, tik šeštoje sekcijoje 
nusitarė surinkti mažiausiai 
2,000 balsavimų už bedarbių 
bilių R. H. 7598. Balotukus 
galima gauti Bedarbių Tary
bos raštinėje 413 So. 4th St., 
Brooklyne. čionai galite gau
ti pakankamai balotukų, juos 
gali išpildyti bile žmogus, be
darbis ar dirbantis, pilietis ar 
ne. Kreipkitės ir gausite.

žydai darbininkai laikė 
masinį susirinkimą minėjimui 
■įsteigimo žydų autonominės 
respublikos Ęjro-Birdžane. Jie 
sveikino Sovietų Sąjungos val
džią.

Ar Rengiatės Prie Debatų?
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Jaunuolių 200 kuo
pa ir Lietuvių Socialistų Są
jungos 19 kuopa rengia de
batus temoje: “Ar Bolševikai 
Išpildė Prižadus, Padarytus 
pirm Įsigaslėjimo Rusijoje”. Už 
bolševikus kalbės LDS Jau
nuolių Naeionalio Komiteto 
sekretorius drg. Johnnie Or
man, prieš —K. Michelsonas. 
Debatai įvyks 10 d. sausio, 
1935 metais, 8 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Avė., Brooklyne.

Sekmadienį, 16 d. gruodžio, 
3 vai. po pietų, Lenkų 'Sokolų 
svetainėje, 280 New York 
Ave., Newarke, atsibus dai- 
bininkų spartakįjada.
•..Tai jau nėra paprastas pa
rengimas, bet vienas iš ge
riausių. Čia bus suvaidinta 
juokinga komedija “Uošvė į 
Namus, Tylos Nebebus.’1 Ją 
vaidins Brooklyno Aido Choro 
Dramos Grupės aktoriai, ši ko
medija gerai pajuokino Broo
klyno publiką kelios savaitės 
laiko atgah ji be -abejo, .gerai 
pątiką.newarkiečiams, elizabe- 
thiečiams ir kitų kolonijų 
^raugams.

Nepaprastos Prakalbos
Ketvirtadienį 

(Dec.) 20 d 
ro, Liet 
tainėje, 
liamsburge, 
nepaprastai 
m a i& 
fašistų kankinimą Lietuvos po- 

j litinių kalinių ir kėsinimąsi 
nužudyti dar keturis kovingus 
darbininkus. Tuo pat sykiu 
bus paminėjimas 8 metų su
kaktuvių nuo nužudymo Lietu
vos darbininkų vadų Giedrio, 
Greifenbergerio, Požėlos ir 
Čiornio.

Kalbės d. R. Mizara, “Lai
svės” redaktorius ir autorius 
knygos: “Kas Tie' Sušaudyti 
Keturi Komunistai”. Jis tuo 
klausimu puikiai susipažinęs. 
Kalbės ir vienas jaunuolių, 
taipgi kviečiamas Aido Choras 
išpildyti dainų programą.

Komisija.

Iš TDA 17 Kp. Susirinkimo
' Trečiadienį buvo Tarptauti

nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopos susirinkimas. Narių 
buvo nedaug, bet padaryta vi
sa eilė gerų tarimų. Į komisi
ją rūpintis T.D.A. bazaro rei
kalu išrinkta ddį ;Saulėnas ir 
A. Mureika. Išrinkta ir kitos 
reikalingos komisijos. Svar- 
bausiai, tai tas, kad*. TDA /17 
kiiopa■ nutarė paimti vieną 
draugę Lietuvos politinę kali* 
nę globoti ir per ją šelpti ka
linius.' TDA 17 kuopa; atsi
šauks1 į visas Brooklyno lietu
vių datbininkų organizacija?, 
kad jos prisidėtų'prie šio dar-

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 AVe. 
* (Arti: Marcy Avenue) ' - ■ 
- BROOKLYN, N. Y .

Žinios iš Darbininkų Kovų
Harlem miesto dalyje be

darbiai masiniai pikietavo 
32-rą šalpos biurą, 179 W. 
135th St., reikalaujant teikti 
šalpą bedarbiams ir jų šei- 
mynoms. Pikietavimui vado
vavo 109 Bedarbių Taryba.

VISI EIKITE Į DEMON- 
. STRACIJĄ!

Kapitalistų ,ir visų darbinin
kų priešų spauda pakėlė skan
dalą ūž 1 sušaudytus kontr-re- 
voliUcionieritis Sovietų Sąjun
goje. Matyti; kad darbinin
kų ir kolektyviečių valdžia ge
rai paėmė už sprando užsienio 
kapitalistų Agentus. Prieš ka
pitalistų melus ir karo ruoši
mą Sovietų' Sąjungos Draugai 
rengia masinę demonstraciją. 
Ji įvyks sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Cooper -Union, 8th St. 
ir 3rd Ave., 'New Yorke. Visi

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 

a , graborius 
Patarnauju, visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie- 
' nam reikale. Kainos Žemos. 

Ateikite ir persitikrihkite 
107' Union Avė. 

Brooklyn, N. Y.

PraŠo ’ U.žteįti Pasisvečiuoti
7 t *• '/■ • •'> ■ ‘

į Džimis Sutkūs, kuris šiomis die
nomis atsiskyrė sų savo partneriu ir 

| pasiliko pats savitfinku savo saliūno- 
: valgyklos, prašo savo pažįstamus už
eiti pasisvečiuoti, čia galima paval
gyli, nes gaminama geri valgiai ir 
priešskoniai. Džimio Sutkaus vieta 
yra po No, 451 Grand Str., Brooklyn,

'■ -Praneša visuomenei,- jog jis atsidaro savo ofisą 
.,z: . WILLIAMSBURGHE1: . 7;

252 Berry St, '' *k'' *' ‘A • * Brooklyn, N. 
arti Grand Street

Teleforias Evergreen 8-10494

. įsisteigęs 25 metai i j 
• Tarp 4th Ave. 4r Irving PI.

r Nęw -York .
VąlaųdOfrr-4? Ąa JtfcUd 8 P. JM 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M

Sovietų Sąjungos Draugų 
pasiųsta darbininkų delegaci
ja į Sovietų Sąjungą jau par
vyko. Greitai bus 
susirinkimai, kur 
duos raportus. \

šiuomi pranešama, kad LDS 
III Apskričio valdybos posėdis 
įvyks 16 d. gruodžio (Dec.)į 
11-tą vai. ryte, Laisves” raš
tinėje, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N Y.

Kviečiami visi valdybos na
riai dalyvauti ir laiku.

. • Sekr. P. Brkas.

FOTOGRAFAS
•JONAS STOKES

Traukiu, .pavęikslųs^ familijų, ves
tuvių, kitokių grupių' ir pavienių 

v 4 į \ Jš s.ėnų pądafau 
7naujus 'paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 

padidinu to- 
dydžio, ko- 

|MBH^B^Wkio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 

; rionv spalvom.
Kainos prieina- 

:'?:6 . ■’ moši ; '

JONAS STOKES , ,' 
Marion St., v kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmbre 5-6191

Draugai, Gelbėkime Sa- 
į- vo Draugus Kalinius 
į Lietuvoje
> Lietuvos fašistinė valdžia 
kankina kalėjimuose virš 500 
politinių kalinių, darbininkų ir 
valstiečių. Jų padėtis yra la
ibai sunki. Maistas prastas ir 
to neužtektinai, pasivaikštinėti 
ątit tyro oro neleidžia, kamero
se didelis susikimšimas, mūsų 
dtaugų sveikata yra pavojuje, 
jie laikomi užmūrinti tartum į 
kokius akmeninius maišus. 
Lietuvos politiniai kaliniai, 
mūsų broliai, seserys, atsišau
kia į mus amerikiečius, kad 
mes ateitume jiems į pagelbą. 
Mūsų pareiga kiekvienoj orga
nizacijoj priimti protesto re
zoliucijas, siųsti jas fašistų at
stovui į Washingtoną, Smeto
nai į, Kauną, protestuoti apt 
vietos Lietuvos konsulate, 
kaiaūti pagerinti kaliniam 
lyįffcš ir paliūosUoti juos."’

-Brooklyn©, New Yprko ir 
apielinkės darbininkų organi
zacijos renka delegatus ir siųs 
juos pas Lietuvos konsulą, New 
Yorke, kur jie įteiks mūsų pro
testus. Lietuvos konsulas yra 
11 Waverly PI., delegacija 
vjįks šeštadienį, 22 d. gruo
džio, 11 vai., ryto. Išrinkite jū- 
aų'delegatus!

Kode! ir Kur Skiriasi Keliai 
Kom. Partijos ir “Opozicijos”

r t*ri t ųų.j.vr I • r • 
j x KomunUtų |Pąrtįjos Brook- 
lyno lietuvių frąkcjją. rengia 
šia tema diskusijas pirmadie
ni,? gruodžid J17 . <Į.C. VLaišSlės” 
syętainėje./ Kvięčįaipį 
vauti ’visi Brooklyįo lietuviai. 
O ypatingai raginami “Opozi
cijos” nariai ateiti į diskusijas 
ir išsireikšti. Kie’kvienam bus 
suteikta 'laisvė ir proga išsi
reikšti.

Ši’tema svarbi. NemAžai 
“Opozicijos” draugų darbinin
kų kalba apie reikalą vieny
bės. Komunistai visuomet sto
ja ūž apvienijimą visų revo-i 
liūcinių darbininkų. Bet kaip 
atsiekti tą tikslą? Kas stovi 
ant kelio? Kodėl tie draugai 
tebestovi už to judėjimo sie
nų, kuriam vadovauja Komu
nistų Partija ir Komunistų 
Internacionalas? Visus tuos 
klausimus reikia išsiaiškinti, 
reikia vieniems kitus pažinti ir 
suprasti. Tam tikslui rengia
mos šios diskusijos. Komunis
tų Frakcija nuoširdžiausiai 
kviečia atsilankyti visus “Opo
zicijos” nariuš, kurie kalba 
apie vienybę ir jos ištikrųjų 
trokšta. ; ‘ ■ r

i •’’ 4- > ••• ' f- f J *

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių įtūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 JLotiiKięr ^Street,
SAVININKAI J. P.
; ' - ’ * • '' \ ; ; ; : Brooklyn, N. Y.

Ar Turite Savo Delegatus?
Sausio 5-7 dienomis, Wa

shingtone, įvyks visos šalies 
bedarbių ■ darbininkų ir darbi
ninkų organižacijų delegatų 
kongresas kovai prieš bedar
bę, už tuojautinę šalpą bedar
biam^ ii- ją ' ^eimyrioms. Į: šį 
kongresą re'ikfa! išrinkti po vie
ną delegatą niio Ž50 organi
zacijos narių,' arba to skaičiaus 
didžiumos.' Organizacijas, kaip 
daugelis lietuvių r darbiriinkb 
organizacijų,’ kurios yta? nedi
delės, tat jos privalo siųst? 
bendrai delegatą. ' Bet kiek
viena organizacija privalėtų 
būti atstovaujama šiame kon
grese, nes jeigu mes patys ne- 
susirūpinsiine savo reikalais, 
tai niekas kitas jais nesirūpins.

Organizacijos, kurių tiktai 
įvyks susirinkimai, privalo iš
kelti šį klausimą ir išrinkti sa
vo delegatą. Lietuviai darbi
ninkai iš Brooklyno privalo 
pasiųsti kelis delegatus.

girnai ir ChroniS- 
k L Uesvelkavi* 

mai, GerklesUPlaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite koki negerumų,': 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins. •
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- . 

rūmų ir čiępų Išmirkžtimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas^ Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. Y. I

Principle# of Comtnun
i»m , £ ?

Politikai Economy
Mantom—Leninism
Organizations
Negrd Problema ‘

* Trade Union Strategy

A SPECIAL FEATURE < of the term will be phort-term courses, 
consisting of a series of lectures ,on special ,‘topicą relating to present* 
day problems. Comrades Browder, Stachel, Jeromę and others įare to

rnll___ -A 1____________________ L— i

■NHJ Daimontai
MMLaikrodėliai
MH Brangakmenai

Mes perkame seną auksą 
'•r-’rV’K.'LT’UJ1 ’

Ląike gruodžio įmėnesiot duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir- 

'kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

, ; .Brooklyn j . ,, 
Bet.; Graną:

Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos' ■ Ligos (lydomos!

* * • 'J

*' Gydoma Odo^ 
Išbėrimai, 1 Ktau-

1 io Nesveikumai, 
i N e r v ų Ligos

jį**! Chroniški Skau* 
dūliai, Skilvio^,

V M 'ii žarnų ir Mėšlą- 
VK. jftr J žamės, Ligos, A- 

/ balnas Nurilpi*

VALANDOS: 
'14 9—12 ryte !

American Labor Move
ment > ' i *■., 

Hlatofry of the Threb 
Internationals > 

Agrarian Problems 
Historical Materialism 
Current Strategical Pro- 

will be ąhort-term courses, 
/_ Ljpicą relating to present* 

į; -,j
Telephone: Ąlgonėuih £-1199 

, , ....... —" r •• i >< #' .........
DUPICTTsD AinWY r,,«'«D»tion will be taken after ctassea begin, andIVlAlllJ 1 UvU. number of students will be limited. Descriptive

catalogue, obtainable at ■ the WORKERS SCHOOL.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit
PABANDYKITE! ■

“Laisves’’ Name 
MAĘčlU^AI .

IXO III I lOrt^k Atviri kojų skauduliai, Garankš-
■K |lg|IĮ Į Hlllai < čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

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

'AM,.....- ./•—4

Visi ^Laisvės** Skaitytojai 
į t«ritu pgrazdyt svarbiausi ii visų re- 

v.liuėinitį veikalo, kuriame poskelbih- 
» ma vtsy darbininkų > ir JOrininkų teisia.

“Sailors of Catarro”
(Cittaro Jūrininkai)

Civic Repertory Theatre 
14th St. ir Sth Ave.

I Vakarais 8:4&-f-Dienoms Antr. ir 
Sutartom 2:45

. t TIK1ETU KAINOS 30c.

“TRAINING FOR THE CLAŠS STRUGGLE”

WORKERS SCHOOL
Winter Term-Jan. 7 to March 30,1935

.blemy of 'Revolu
tionary Movement 

Revolutionary ' Journal
ism

Public Speajcing , , „ 
English ' ' ' '
Russian

RĄ MĄ M RR ftH ftri.IVI.Mri M .RJII riri riri

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 Šermenim

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N- Y.

Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

- Šaukite dieną ar naktį

--------------- ---------—------------------ -----------

’ . i ' J.Į
M < •? J.1 4 "1

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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