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KRISLAI
“Apsidraudimas” nuo

.| Karo. m •
Tautinė Laisvė
Kautskio Atvirumas.
Biro Birdžanaę.
Teroras, Kurio “Nemato”

j Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

ap-
Jis skamba
priėmėm 2

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų dalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko. 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Anglijoje yra įsteigta impe
rialistų Lloyd Co., kuri neva už
siima apdraudimu nuo karo. 
“Pravda” paskelbė vieno 
drausto” raštelį, 
sekamai: “Nuo’,.
svarus sterling^. Jeigu tarpe 
Anglijos ir još kaimyno prasi
dės karas, tai pristačius šį raš
telį, mes išmokėsime 50 svarų 
sieringų.” į ‘

Ta firma priima “apsidraudi
mus” ir tarpe kitų šalių nuo 
karo, pavyzdžiui už 2’/2 svarus! Green gruodžio 27 d. viešai 
sterlingų tarpe Vokietijos ir pareiškė, kad dabar šalyje 
Francijės ir t.t. Jos tikslas 
gaudinėti darbininkus, o iš 
tos pusės, nustatyti juos už 
ipą. Jeigu kuris turės daug to
kių kortelių ir tikėsis už kiek
vienus 2 svarus sterlingų gauti 
po 50 svarų sterlingų, tai jis Teko užsiėmimo lapkričio 
nekovos prieš karą; jis matys mėnesį; o dabar gruodžio 

mėnesį bedarbė tam Fede- i

ap- 
ki- 
ka-

Per 2 Mėnesiu Bedarbė RAUDONOJI CH1NĮJ ARMIJA PAĖMĖ 50,000 Kareiviu Imsi, HITLERIS PASKERDUS DAR ŠIMTĄ NE
f “““ ! DAR TRIS MIESTUS; VĖL SUMUŠĖ 

FAŠISTUS IR ŽYGIUOJA PIRMYNrikos Darbo Federacijos va
dai visuomet mažina' tikrąjį 
bedarbių skaičių; o ir tai 
Federacijos prezid. Wm.1

yra 11,459,000 bedarbių, tai
gi 429,000 daugiau, negu 
pernai buvo šį mėnesį.

Dar vienas nuošimtis 
Darbo Federacijos narių ne-

tieji valdininkai kalbasi, kad 
reikės atsišaukti į verstinųjų 
darbų (CCC) stovyklų jaunuo
lius, idant jie trims metams į 
stotų į reguliarę* šalies armiją. I 
Apskaitliuojama, kad jų užlai- me

IŠTIKIMU IŠ SAVIŠKIU TARPO IR
TŪKSTANČIUS JĮJJU JKALINgS

HONGKONG. — Chinų ingą ir Changaną, šiaur-ry- 
Sovietų raudonarmiečiai su- (čiuose nuo Kweivango.

sheko pulkus. Kweichow 'giems raudonarmiečiams giau kaip tose “ 
provincijoj. Ginkluoti so- kelią, dabar Chiang Kai-1 stovyklose, r ' 
vietinių chinų darbininkai ir shek mobilizuoja visas savo : bus “savanoriškai

i 1

i i i hSaar krašte, “Volkstim- rimų neištikimųjų iš saviš- 
” laikraštis, redaguoja- kių tarpo. • • U •

Vokietijos hitlerininkai 
pranešė, kad Hitleris nužu- saJ? sPaudo.je ta^į-

j n ...... užginčija; jie sako, kad bu-
Į de dar 100 nepasitikimų sau |Vę suimta Berlyne tik 300 

armiją. Bet suprantama, kad fašistų, iš Schutz Staffelio ,už lytiškus “gyvuliškumus.” 
tas šaukimas dažnai bus palie-! (ištikimiausių Hitlerio sar- O “Volkstimme” atsako, jpg 
P15ias;.,Tuo bQdu,-Ša^s val" gybinių) ir iš fašistinių jau-!po priedanga ablavų prieš 
dz,a tik1S1 gaut 50 000 naujų nuoli Taį buvug nauja'lytiškus nupuolėlius Hitleris

mušė fašisto Chiang. Kai- j Idant užkirst pergaliu- kymas armijoj lėšuotų ne dau- mas socialisto Max Brauno, 
n H r\ im y\ii I Irnn u urAinh attt ■ .   _ . i _ _ • v • '

valstieč. žygiuoja ant Kwei- jėgas Kwangsi ir Kwang- 
yango, tos provincijos sostą- įtung provincijose.
miesčio, turinčio 100,000 gy-1 
ventojų.

Fašistinė Kantono valdžia 
pasižadėjo duoti Chiang 

Nežiūrint kalėdinių Chi- Kai-shekui po 600,000 dole-
I racijos narių pakilo net 3 ang Kai-sheko pasigyrimų, rių paramos per 
nuošimčiais. 145-se mies
tuose dabar trys nuošimčiai 
daugiau žmonių gyvena 

_____  vien iš bedarbių pašalpų.
Gruodžio 12 dieną sukako 15 lTokill beduonių skaičius peV 

metų nuo to, kaip Raudonoji I vienus metus padidėjo 5 mi- 
Armija supliekė Denikiną. So- lionais asmenų, sako Wm.

savo pralobimo viltį karo pra
džioje. šie žygiai tik parodo, 
kad imperialistai smarkiai ren
giasi prie karo, o karo metu jie 
tų “kortelių“ savininkams duos 
“dūlią”. į

• mėnesį, 
sovietinė chinų armija pas-;Dabar Kantonas abejoja, ar 
kutintu laiku užėmė tris tik Chiang Kai-shek “nepa- 
miestus: Swangpinga, Ship- vėlavo.H

pašalpinėse” 
Sakoma, kad jie 

i” šaukiami j

kareivių, idant padidint nuo
latinę armiją iki 165,000 vy
rų.

AIRIAI BOIKOTUOS
ANGLIJOS ANGLĮ

DUBLIN. Airijos vyriau
sybė išleido patvarkymą,VIS DAUGIAU SOC. PARTIJOS KUOPI, DARBO,-,-- ...—-

rrnrn * rimo tikti m ninrnm iy a nnniiKnriT kad niekas negalės is Angli-

kraujo pirtis. Be nužudy
tų, dar 1,000 įkalinta. Kitas 
Saaro laikraštis, “Weltbu- 
ehne” rašo, kad šiuo antru 
atveju Hitlerio valdžia nu
galabijo 230 ir vien Berlyne 
suėmė 3,000 iki 4,000 nužiū-

gaudo įtariamus-savo vidu
jinius priešus. Hitlerininkai 
susijaudinę, kad tokios ži
nios atstums daug Saar pi
liečių nuo balsavimo už to 
krašto sugrąžinimą Vokieti
jai. .;r;

vietų Sąjungoje, ypatingai So 
vietų Ukrainoje, tas buvo mini- 

| naa. “Pravda’ ’, apart rusų kal
boje, ant pirmo puslapio iš
spausdino ukrainų kalboje 
trumpą Ukrainos kovų istoriją.

'4s tik parodo, kaip visos tau- 
8 Sovietų Sąjungoje yra lais- 
s. ‘

K. Kautskis parašė brošiūrą

Green.

BORDEN PIENO CO.
PRIPAŽINO UNIJĄ

NEW YORK. — Po 19211
m. pralaimėto streiko, B or- tą daugiau Socialistų Parti- 
den Pieno KomUamioi pra- jos skyrių ir Darbo Federa- 
nyko ir darbininkų išvežio- cijos unijų išrenka delega

tus į darbininkų kongresą, 
kuris bus laikomas Wash-

toju uniia; ir taip tęsėsi nėr 
paskutinius 13 metu. Dabar

FEDERACIJOS UNIJŲ PAREMIA DARBININKŲ joT g^HATryon Zit 
jeigu1 nebus gavęs leidimą iš 
Airių valdžios. Airijos vy- 
iriausybe apskaitliuoja, kad 
!per metus Anglija bent $5,- 
000,000 perdaug muitų iš 

Fort Smith Ark.—Apart Airių atlupo už jų įvežamus 
kitų darbininkų organizacį- Anglijon dirbinius ir lauko 
jų, delegatus į kongresą iš- ūkio produktus. Taigi Airi- 
rinko Mokytojų Sąjunga ir ja keršys, boikotuodama

KONGRESĄ WASHINGTONE
NEW YORK. — Kas kar- gatus į darbininkų kongre

są.

isinimui Austrijos socialistų gruodžio 14 d., darydami ingtone 1935. sausio 5-7 d.
1 _ „ __ f * _ JI   rr^ • VI* 1 1 • • 1adų išdavysčių, kad jie nešto-‘sutartį su kompanija, dar- Tas visos šalies darbininkų 

io kb*on prieš fašistus. Sočia-, bininkai vėL atgriebė savo
■ teo^rijų pasakotojas Kauts- uniją, Truck
ako: “Šalyse, kur yra naiki- |tective Association, kuri darbų mipias ■ ^ovai>; j 
y demokratija, socialistai (priklauso prie Amerikos darbiu andr’audą sulig 
ivalo STOTI Į GINKLUO- Darbo Federacijos. Sutartis liaus H. R. 7598.
PASIPRIEŠINIMĄ; jie pri- padaryta vieniems metams. |

būdus ir kelius del 1Kompanjia Dasirašg pilnai 
šia uniją prinažinti ir sam
dyti tik unijistus. “Vidaus” 
darbuose i vesta 8 vai. darbo 
dieną. Už viršlaikio valan
das apskritai mokama pu
santro sykio tiek, kaip už 
paprasta darbo laiką.

Edward Norwick.

tikymo ryšių su darbinin- 
i, jty informavimui apie įvy- 
s pasaulyj ir del palaikymo 
ėjimo, nepaisant teroro.“ 

yra išdavysčių kelias, kurį 
itskis siūlo—nesipriešinti fa
uns. .j

itgriebė savo kongręsagr bų^ svarbiausias ^Lhicago,. 
Drivers Fro- šiuo uMku žy^is išjudint* ©ąrbininkų

rinko Mokytojų Sąjunga ir _ . : .
Jungtinės Mainierių Unijos Anglijos anglį, 
lokalas . J

Chicago,. Ill. .Valstijos 
į Susivienijimo

»rg. Trojanovskis, Sovietų at- 
as Amerikai, vykdamas iš 
utinių Valstijų į Sovietų Są- 
gą, važiavo per Tolimus Ry- 

Jis buvo apsistojęs Biro- 
džane, kur padarė pareiški- vo
: “Btro-Birdžane aš nuspren- j šaudė Rumuni jos kalėjimą 
au sustoti. Įsteigimas nepri- Doctanoj. Sargybiniai atsa- 
mingos žydų respublikos iš- 
;ė didelį susidomėjimą už- 
•žyje tarpe visų, o ypatingai 
i žydų gyventojų. Dabar 
lidelis Amerikos žydų susi- 
tjimas Biro Birdžano žydų I 
jblika.
Samaniau, kad rasiu čia ne- 

dį miestelį, kur traukinys 
stoja 2-3 minutėm. Bet tas, 

aš matau, mane stebina. Tie- 
, nereikia perdėu . reikia dar 
.ug darbo įdėti> kad pakėlus 
kraštą. Bet tas entuziazmas, 

jris yra matomas, yra užtik- 
nimas mūsų tautinės, politikos 
ergalių.”

APŠAUDO rumunų 
KALĖJIMĄ 

BUCHAREST. — Nežino
mų žmonių būrvs nokti ap-

kė šūviais iš savo pusės; bet 
nežinomieji tęsė anšaudv- 
ma. kol atvvko kareiviai su 
kulkasvaidžiais.—Ar tik ne
buvo darbininku bandymas

Kapitalistinė, klerikalinė ir 
ocialistinė spauda prakiuro 
pie terorą Sovietų Sąjungoje. 
Jet tie darbininkų priešai ne- 
ato fašistinio teroro. Lenki
ke į tris paskutinius mėnesius 
uvo nužudyta 13 darbininkų ir 
,494 kovotojai sumesta į ka
limus.
Fašistinėje Vokietijoje per 

Tpos-rugsėjo mėnesius fašistai 
ažudė 141 darbininką, 2,728 

ju žeidė ir 8,403 įgrūdo į kalėji
mus. Tas pats ir kitose kapita- 

šalyse. Bet juk jiems darbi- 
kų negaila; jiems darbinin-

.......... ......... Amerika Daro Karo 
^bi- l’ ;l 111 j darbininkų "kongresą•I OrlaiviųManevrus 

'vienas iš > jųdviejų yra I r f ,
, . • Paul- Rasmussen, žinomas. , wa^tttngTON __Timer-I darbininkų kongresą js- ka?po socialistl, vadas Illin0. > W vgN TO

- juje* t v tbris Dern skelbia, kad įs-
Cleveland, Ohio. — Iš Cle- teigta stipri ęentralinė ko- 

velando 4-riais specialiais blanda visiems kariškiems 
busais važiuos šimtai dele- šalies orlaiviams. Oriai vyno 
gatu į kongresą. Bušai išeis įomandierim paskirtas pul- 
1935 m. sausio 4 d., 4 vai. kininkas Fr. M. Andrews, 
po pietų, iš Greihound Ter- Karo orlaiviai taip suorga- 
minal.. Iš Ohio valstijos va- nizuoti ir suskirstyti,

rinkta delegatai nuo Socia
listų Partijos lokalų Mass.,; 
Virginia ir kitose valstijo
se. Prie kongreso ‘ dedasi 
virš 2.500 Darbo Federaci
jos vietinių unijų.

| NEW YORK. — Socialis-
,tų vadaujamos Darbininkų
Bedarbių Sąjungos lokalas žiuos į Washingtoną< apie būriai bile valanda žino- 
10-tas nubalsavo siųsti dele- 300 delegatų. j įų, kur lėkti, kain tik kils

........................... .......... . . 11 .karas. Karo ministeris sa
iko, kad turi būti išanksto 
! parūpinta bombų ir kitų pa- 

" 1 įvairiose
vietose, idant orlaiviai galė- 

■ HARTFORD, Conn. — šiais tų greičiausiai jų pasiimti.

Sumanymas Rooseveltui 36,000 Tapo Užmušti
Automobiliu ^laimėse SsePanaikint Unijas

WASHINGTON. — Jungti-

1------------------- 1 ■ " ■—-—1— "1 ~ -wwi

PRIEŠU KANUOLES 16-ka DARBININKU 
BUVO ATKREIPTA UŽMUŠTA TRŪKUS

PRIEŠ SOVIETUS LOKOMOTYVUI
MASKVA. — Kaip žinias POWELLTON, W. Va.-r 

iš čia perduoda Associated į Per darbinio traukinio gay- ; 
Press korespondentas, tai su I vėžio eksploziją tapo užmuš- 
Trockio pagelba teroristai ta 14 mainierių, mašinistas 
sudarė sumoksią išžudyti ir pečkūrys; sunkiai ąužeis- 
Sovietų Sąjungos vadus 'ir ta 43, penki iš kurių dar 
užtraukt kapitalistinių šalių veikiausia mirs. Iš 300 
karą. Drg. Kirovo nužudy- ban važiavusių maįnier 
mas ir visas suokalbis, sa- tik keturi išliko visai neš 
koma, buvo sužadinęs prie- žeisti.
šų viltis padaryti bendrą' Nelaimg jvyko už

1 9 ir tokiu momentu nuo kasyklos num,
palengvint kapitalistiniams Eikton.Pinev Kompanii 
kraštams isibriauti n- nu- kurf yra šaįa Kopper8 
verst Sovietų valdžią. .Kompanijos. Eksplozija

“Pravda,” Sovietų Kom. vo tokia smarki, kad pie 
Partijos organas, del to ra- pastatė garvežį ir jį a 
šo: jtelninką užmetė ant arti-

“Imnerialistiniu Driežu m’PUsio vairono; o prie gar- - S veži0 prirakintas anglių va-
|gonėhs buvo augštyn išneš
tas ir nukrito ant vieno i

’ muko, vos neužmuš 
viduj buvusią motina 
dviem miegančiais 
kiais.

Kai kuriems darbiniu

Trockio pagelta teroristai

kad |kanuolių gerklės atkreiptos 
prieš mus. Iš kapitalistinių 
patamsių kilo tas dvokas, 
kuriuo kvėpavo Kirovo nu
žudytoj ai.”

nių Valstijų Prekybos Rūmas metais Jungtinėse Valstijose Orlaivyno gabumams išban- 
nesenai davė prezidentui Roo-|*u^“i’į neIaira8«e užmuš- dytj .skirtingose vietose bus 

36,000 zmonią> kaiP aP- rangiama didžiausi jų ma- 
seveltui sumanymą įstatymais skaitliavo Travelers’ Apdrau- nėvrai Visa tai yra tiesio- 

naliuosuot politinius kali- , Uždraust Komunistų Partiją.1 dos Kompanija. Tuo būdu po ainiai' nrUirpno-inuii karui 
mus? | Dabar ta pati‘didžiųjų kapita-. vieną-žmogų vidutiniąij žuvo 1 ■

i . : —————

■ f. t ■. ) "• • 1 ■ • i J

Žibalas Yra Priežastis
Veržimosi iAbyssinijon

i tose1 < i Nesenai1 atrasta ; žibalo 
nelaimėse , negu' pereitais me-> žibalo šaltiniai Abyssinijos 

I pakraštyje, Afrikoj. Tai to- 
1 ^New Yorko, Netv Jersey ir del Italija dabar taip sujur 
Pėrinsylvanijos valstijose i 
tonkobiliais užmušta -1 nuošim- jatl užgrobė jos sklypą 
tis daugiau negu pernai. Naų- Afdub mįeątelių. 
jojoj; Anglijoj skaičius mirčių! :——— tl
d.eį tos priežasties pakilo 12 VALDŽIĄ NĖŠELPSIAN- 

atstovus derėtis su bosais, kas 0 Kentucky,. Tenn., Ala. Tj NETIKUSIŲ DARBUI 
liečia algas ir kitas sąlygas, ir Miss, valstijose-34^ nuošim-

ta.36,000 žmonių, kaip ap- rangiama didžiausi jų ma- 
Visa tai yra tiesio-

......-a- . ■.. ■ - —- listų šaika d'aro pasiūlymą kas 15 •,minučių. Sužeidžiama: v. 
tai paprastas rasą- prieš darbininkų t^nigas'; sakų kraujas, 

las.
< i i J i ♦ f ;
f --------------------- 4

Jie šaukia prieš Sovietų’Są
jungą, nes tfeh sučiupta užsiė-i 
nio imperialistų agentai, caris- 
tai ir kiti baltagvardiečiai iš7 
vien su renegatais (trockistais- 
zinovjeviečiais) veikiant prieš 
Sovietų darbininkų valdžią. Tie 
gaivalai darbavosi ją nuversti ir 
grąžinti kapitalizmą.

kad derybose del darbo sąlygų 
su sa:
pąžinfą t j(Įkia.s pirmenybę dąr^ 
biriinkų unijoms ir kad niekas 
negali ’tvarkyt ; kompanijoms, 
kad jds turi darban) imti funi- 
jistus. Prekybos Rūmas reika
lauja visai panaikinti ‘NRA į- 
statymų punktą 7a, kuris ne
va “pripažįsta” darbininkų u- 
nijoms tęįsę' per bendrus Mivb

uvo tiek daug,t jog kiek vien
pusei minutės dšėjoi po vie-

i ati j ir f sužeistą (automobiliuose, ar-l.
^tbH^fcetumJbMW per juos-, u 1934 f metais 16;

-nuošimčių daugiau) mirė

au- do veržtis į Ąbyssiniją ir 
su

i
i

15,000 MAINIERIŲ
IŠĖJO STRE1KAN ™traukta ^ivos w- 

_____ _ ti karstu garu mirtinai uz-

Sovietų darbo liaudis sako: 
“Mes galime tik išnaujo pakar
toti užsienio ponams, kurie taip 
susirūpino teroristu likimu, ku~ 
rie buvo atvykę Žudyti SSSr 
vadus: Sovietų Sąjunga nepasi
trauks nuo kovos už sutvirtini
mą revoliucinių mūsų įstatymų, 
bus begailestinga linkui terori
stų ir užpuolikų ant darbininkų 
klasės vadų. Taip, ( žmogžu
džiams nėra vietos net Sovietų 
pataisos namuose!”

WILKES-BARRE, Pa. — 
United Anthracite Mainie- 
rių Unija paskelbė streiką 
15,000 darbininkų, dirbusių 
kasyklose Glen Alden Kom
panijos. Nors andai šie 
angliakasiai atsimetė nuo 
Jungtinės Mainierių Unijos 
vadų ir sudarė nepriklauso
mą organįzaciją, bet abie
jų Unijų nariai streike iš
vien laikosi., • <

Streikas kilo vyriausia to
dėl, kad kompanija į vietą 
motorų “breikmenų”, ku
riem buvo sutarta po $5.28 
dienai, ėmė statyti kitus, 
mažiau lavintus darbinin
kus. kuriems temokėjo tik 
po $3.18 per dieną.

nlikinti, treti kitaip užmuš
ti.

. Traukinvs priklausė pa
čiai anglieš kompan i jai. 
Garvežis buvo apleistas, 
ypač in vandens dūdos blo
gai veikė/■ .

Prekybos Rūmo , sumanymas čiais; Montanoj ir kitose “kai- WASHINGTON. __lo
yra pasimojimas visai sunai- P0°tos«” valstijose 31; nuošim- valdiškai šelpiamu
kint darbininku unijas. čiu ir t.t. r-___kint darbininkų unijas

1 • ■ f J

Iš 19

Naziai Apspjaudo Žmones, 
Perkančius iš Žydu

Frankfurte-am-Main. Vo
kietijoj; prieš kalėdas hitle
riniai jaunuoliai nikietavo 
žydu krautuves, kad gyven
tojai iš jų nieko nenirktu. 
Vienai Anglijos pilietei, 
slaugei Sarai Jamieson, iš
einant iš žvdiškos krautu
vės, tie “ionvaikiai 
spjaudė veidą. Jinai
ve skundą Anglijos k<

i. ■ ..  ■ ■ >, y--..
PARYŽIUS. — Buvo D«- 

skleisti gandai, kad Sovn 
vyriausybė reikalaut 
duot jai Trockį, ku^‘ 
stosi.Prancijoi. 
sfavybė Pary* 
tokį reikalai

bedarbiu su šeimynų Padais 
20 nuošimčių visai netinka 
'darbui, sako pašalpų admi- 

kas nulupįnėjo nuo Wash- balsavime* už pri jungi- nOratorius H, L Hopkins ,
ingtono Paminklo 107 auk?1mą. Jie paeina iš faš vietos,tat j šalies valdžia žada fa
suotus 'su. platinos j viršais. nuvažiavo.gelbėti Hitleriui lankiems; pašalpos nedupti, pa- 
perkūnsargio : smailagalius; jihėti balsavimus, bet i vargiai liekant jupsivien miestų bei 
vertus $856.

Washington. - Nežinia Virš 200 vokiečių išvažiavo . .. . - v . . .
namo, kad jiė galėtų dalyvauti i ®a^° pašalpų i admi

Išplėšė $18,000 “Pėdaų”
’;.W

valstijų globai.kas iš to išeis.

LANCASTER, S. C. — 
Keturi, veidus nusijuodinę, 
ginkluoti plėšikai suturėjo 
automobilį, kuriuo buvo ve
žama $18,000 kaipo algos 
audyklų darbininkams. Pa
sigrobė pinigus ir pabėgo.



ypsenos

bartines

Ar yra nors krislelis tie

PRESO DALYKAI ŠIANDIEN

DARBININKU

vasario

gamtinį, viduriai dir

gyvenimo permaina

IŠleištaDar turime ant rankų gero

kai medžiagoj šiuų reikalu,, ku 
rią sunąudosime greitoje ateity

laiko
tad f

i įplaukų 
Lietuvon

Atsakymas

daryti išvadą iš Jūsų

sąmones, 
prisidėti

beišsisunkia į kraują tų kiauši
džių syvai, ir dėl tų syvų sto
kos įvyksta organizme netvar
ka, kraujo apytakoj, nervų sis
temoj. Nevisos to amžiaus mo
terys vienodai jaučiasi. Jei-ku
rios moteries kitos liaukos ne
spėja, kaip reikia, sutvirtėt ir 
pasidarbuot ir už save ir už 
savo apsilpuses drauges (kiau
šides,) tai tokia moteris blo
giau jaučiasi. Skydinį liauka 
arba pailgoji kaklo liauka— 
tiroidinė paprastai tuo 
tarpiu pasmarkėja, i: 
lengviau esti moteriai. Posme 
geninė arba pituitarinė liauka, 
taipgi ir antinkstin^j (adrena
lines) liaukos irgi prisideda, 
kad dalinai pavadavus kiauši-

DR. J. J.
371 Lake St„

Telephone

A. Pajaujis.” t i

Šiuom kartu labiausia reika- 
naramai Lietuvos politi
kių. Nes gruodžio ir 

esiais, minėdami su
puvęs komunistus: 

^.ą Greifenber-
* j įr Rapolą 

kuogrei-

Jums, K Drauge, veikiausiai
kuri nors iš tų aklųjų liaukų 
nėra atatinkamai pasmarkėju
si. Patarčiau beųtyfeeletą Anė- 

ir nieko geriau nebuvo, tai ir nėšių vartoti skydinės liaukos 
nustojau jos vartojusi. j preparatą

Taipgi mano kairės I \ ~

Drg. B. “O, tas tai jau 
visai lengva patirti. Nusi
pirkt krautuvėj po vienų

išKIAUCIUS 
Newark, N. I 

umboldt 2-7964

savo .'Laisvės
į’: Jei liks nuo prenumeratom pu
fe sė dolerio, tai sunaudokite, kur 
■ labiausia reikalinga. Linkiu vi

so gero.

įplaukų ir kad iš to jau 
$100 pasiuntėm Lietuvon, 
taipgi pagaminome ir - iš
siuntinėjome šimtams Orga
nizacijų kuopų ’ rezoliucijas 
ir atsišaukimus Lietuvos po
litinių kalinių reikale.

(Tąsa 4 puslp.) v ; ‘

Matote, šitas garsus svaigalų urvas 
buvo taip pat užeiga popiežiaus Pijaus 
XI, kuomet jis dar buvo Lenkijoje!

Dabar aišku, kodėl vyskupui Matulio
niui ir kitiems astuoniems kunigėliams 
nepatiko Sovietų Sąjunga ir jos tvarka. 
Ten, matote, už kontr-revoliucinius-kri- 
minališkus prasižengimus jiems prisiėjo 
miške medžius kirsti ir duonutę užsi
dirbti, o ne po vyno sandėlius baladotis 
ir girtuokliauti. Bet kaip greitai par
grįžo Lietuvon, jiems ne tik visas gyveni
mas buvo aprūpintas, bet dar užtenka
mai pinigų duota važinėjimui į Lenkiją 
su visokiomis misijomis pas Pilsudskį. 
Koksai milžiniškas skirtumas!

Gal vyskupas Matulionis, arba So. Bo
stono “Darbininko” ir Chicagos “Drau
go” redaktoriai padarys mums loską ir 
plačiau paaiškins apie “kankinio” kunigo 
(Vaituoklio) misiją ^Lenkijos sostinėj 
Varšuvoje. Tai labai svarbus dalykas. 
Iš Sovietų Sąjungos miškų į Kauną pas 
Smetoną, o paskui Varšavon pas Pilsud-

neatsieks ir ši. Revoliuci
niai darbininkai, kurie mato 
dienraštyje ^Laisvėje” da- 
'__L__ i atskaitas, atmuš
kolonijose tą provokaciją ir 
sėkmingai praves kampani
ją. Tą mes matome iš iki 
šiol gautų rezoliucijų ir au-

, įplaukų 
Lietuvon 

Vokietijos 
kankiniams $70;

“Gyvenimo Permaina”
Drauge gydytojau, prašau ir 

man ką patarti per mūsų 
“Laisvę.” Aš esu moteris 50 
metų amžiaus, sveriu 138 sva
rus, 5 pėdų ir 7 colių aukščio. 
Aš visuomet “Laisvėj” skaitau 
jūsų naudingus pamokinimus, 
bet nesurandu ten apie tokią 
nenaudėlę ligą, kaip mano.

Jau bus kokie 5 metai, kaip 
mane kankina koks bjaurus 
karštis. Prieš karščio užėjimą 
man būna šalta, vėliau rodos, 
kad kas smaugia, ir galvos vir
šugalvis karščiu užsidega, ir 
tiek pasidaro visam kūnui kar
šta, vargšė širdelė smarkiai 
plaka ir slobna,’ ir prakaitas 
visą išpila. Ir tas nelabasis 
karštis mane dažnai kankina.

Viena moteris sakės esanti 
gera daktarka šiai ligai ir man 
patarė gert šalavijų arbatos. 
Aš jos sugęriau apie 5 svarus,

Be to, gaukite dargi ir bro
mo: “Triple bromides, grs. 15 
tablets.” Stikle vandens ištar- 
pinkite po vieną tabletę ir po 
pusę šaukštelio sodės miltelių 
—ir išgerkite po valgio. Už

Paskutinio 1934 metų ber- 
tainio‘'atskaita tilps pra
džioje 1935 metų, bertainiui 
pasibaigus. Tiek galima 
priminti, kad turime gausių

■ Išdrįsau ir aš su savo • palydovu Fukerą 
atlankyti. Sandėlio prižiūrėtojas išrodė 
mums visus vyno sandėlius. Vyno esama 
labai daug ir labai seno — nuo 300 metų. 
Bent taip sakoma. Jų senumą kas gali iš
tirti. Užtat ir vyno kainos nežemos. Vie
nas butelis seno vengriško vyno kaštuoja 
iki 300 zlotų — apie 350 litų. Panorėjome 
ir mes paragauti to. nepaprasto likvoro. Pa- 
prašėm po vieną lemputę netaip jau sėno 
vengro. Išmetėm po burną, pasiskonėdami 
jo gerumu. Gavome užmokėti po pusantro 
zloto už lemputę. Pakišo knygą pasirašyti. 
Vartau ir skaitau. Pasirašyta žymių žmo
nių, užsienio atstovų, diplomatų. Skaitau ir 
šv. Tėvo parašą, kaip dar buvo atstovu Var
šuvoje. Ir mano ranka malonėjo savo ant
spaudą pridėti su ilgoku lietuvišku tekstu.

įplaukų
Vokieti- 

kankiniams 
fašizmą

Išdavė Savo Raportą Pilsudskio 
Valdžiai'

Iš Lietuvos “Ryto” sužinome, kad tie 
kunigai, kurie buvo Sovietų kalėjime ir 
tapo išmainyti ant revoliucinių politinių 
kalinių'/sugrįžę Lietuvon, pasiskubino iš
duoti Savb' raportą Pilsudskio Valdžiai. 
“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad vysku
pas Matulionis ir jo aštuoni kolegos, ap
art kitų kriminalysčių, dar tarnavo Pil- 
sudskid valdžia, kaip šnipai.

Kunigų “Ryte” (gruodžio 5 d.) skaito
me apie vieno iš tų kunigų, pasirašiusio 
“Vaiiuoklis”, kelionę ir misiją Lenkijon. 
Šakosiu būk jis ten vykęs sveikatos patai
symo reikalais! Tikėkite. Kunigėlis ne
surado kitos vietos sveikatai pataisyti, 
kaip- Vilnius ir Varšava!

“Vaituoklis” aprašo, kaip gražiai ir iš
kilmingai ji visur lenkai pasitiko. “Kur 
teko’susidurti su lenkais,” giriasi šitas 
kuniguŽis, “tai niekur neturėjau nemalo
numų.0 Kalba jis apie įspūdžius Vil
niuje. Klausykite toliau: “Priešingai, 
buvo rodomas mandagumas ir noras kur 
galint padėti.” Lenkai imperialistai ži
no, kaip priimti ir pasitikti Pilsudskio 
valdžios šnipą ir “kankinį.”

Tip /imperialistai taip pat nesipyksta 
su Smetona ir jį giria. Sako kunigas 
“Vaįtutfklis”: “Iš p. K. Svionteckio, Že
mės .Banko direktoriaus, kurį, kaip seną 
pažįstamą, atlankiau, teko išgirsti malo
nus kbtnplimentas Lietuvos adresu. Jis 
prieš rtietus lankėsi Lietuvoje ir pats sa
vo akimis pastebėjęs padaryįą didelę pa-

čiausia palengvinti sąlygas poli
tiniams kaliniams Smetonos ka
lėjimuose ir kovojame už visiš
kai paliuosavimą jų iš kalėjimų. 
Tam reikia aukų, tai jūsų 50c 
paskiriame Liet, politkalinių 
gelbėjimui.

San Francisco, Calif.
“Draugai: Čia randate $1 au

kų. 50c skiriu į ‘Laisvės’ preso 
fondą ir 50c gelbėjimui Lietu
vos politinių kalinių.

“Nors aš pats kalėjime dar 
nebuvau, bet gyvenimą esu pa
tyręs iš sunkiosios pusės ir esu 
policijos buožės ragavęs savo 
pakaušiu. Todėl žinau, kaip 
policija elgiasi su politiniais ka
liniais, ypatingai su kovojan
čiais darbininkais. Nors esu 
pusiau bedarbis, bet prisidėji
mą su aukom, statau už savo 
pareigą. • . Pacific”

Rockford, III.
“Draugai ! šiuomi; prisiunčiu 

$6. Atsiskaitykite už prenume
ratą, o < kas> atlięką, lai bus pre
so išmokėjimui. Atlęįskite, kad 
pasivėlinau atsiteistį už prenu
meratą. ; • . .

Nėllie Zahara/vičtius.”

Philadelphia, Pa.
‘*Gerb, ‘L.’ Adm.! ’Jau išsibai

gė man ‘Laisvės’ prenumerata. 
Tad dabar prisiunčiu $6, tai 
bus $5.50 už ‘Laisvės’ prenume
ratą, o 50c auka į preso fondą.

Draugiškai,
John Klimka.”

Quincy, Mass.
“Guodotini Draugai Laisvie- 

čiai:—šiuomi laišku prisiunčiu 
money orderį $7.50. Tą sumą 
paskirstau sekamai; $5.50 už 
‘Laisves’ prenumeratą, $1 Lie- 
tuvos politiniams kaliniams, 50c 
‘Laisvės’ reikalams ir 50c Dai
ly Workeriui.

Pirmiausia skaitykime drau
gų laiškus:

San Francisco, Calif.
“Gerb? ‘Laisvės* Administra
cija :—

Siuričiū money orderį $8. 
‘Laisvės* prenumerata metams 

į $5.501 auka $2.50 į preso iš- 
\ mokėjimo fondą. Draugiškai, 

JA 1 J. Kablin.”

Dearborn (Detroit), Mich.
“Gerb. ‘L.* Adm.! Jau gavau 
du paraginimus užsimokėti už 
‘Laisvės’ prenumeratą. Atleiski
te, kAd tiek daug klapato pada
riau. J ■ .

Dabar randate čekį sumoje 
$7. "Už ‘Laisvės’ prenumeratą 
$5.50 ‘ir auka ‘Laisvės’ palaiky
mui dienraščiu $1.50.

Su draugiškais linkėjimais 
visiems laisviečiams, , .

jtf... Pr. Janonis”.
K ' &riereford, Arizona

“Gerb. ‘Laisvės*; jReū.! , Aš, 
! prisiunčiu $6.50 money orderį.

$5.50 už ‘Laisvės’ prenumeratą, 
o $1'aukoju ‘Laisvės’ reikalams.

Draugiškai, • ’ '
Stanley Stonis.”

Shenandoah, Pa.
“GerbiamiejiSiunčiu Jums 

. money orderį už $6 atnaujinimą 
prenumeratos.

Keturiem Lietuvos kovin- 
giertis darbiriinkam gręsia 
mirties bausmė fašistų bu
delių naguose.- šimtai Lietu
vos revoliucinių politinių 
kalinių kalkinami /kalėji
muose. Rodo.s, kiekvienas, 
pas kurį, randasi nors kris
lelis revoliucinės 
turėtų pakilti ir 
kuo5 nors prie jų gėlbėjirtio. 
Arti. Lietuvių 1 Ortgaiiižhcijų 
Priešfašistinis 'Susiviėniji- 
mas kaip tik ir pradėjo 
smarkų vajų už moralę, ir 
finansinę pąramą Lietuvos 
politiniams kaliniams.

Ką gi daro “Naujoji Ga
dynė”, kuri taipgi sakosi 
esąs darbininkų, dargi revo
liucinių, laikraštis? “Naujo
sios Gadynės” No. 51, šių 
metų, Senas Vincas štai ką 
rašo:

“Kur dingo Priešfašistinis 
Susivienijimas, kurį atsto
vavo tūkstantines organi
zuotų lietuvių minios, tik 
ketvertas metų atgal?

“Juk kuomet tie ‘renega
tai’—Jankauskas, Petiikie- 
nė, Senas Vincas, Alekšis ir 
kiti ‘prakeiktieji’ vadovavo 
Priešfašistinį Susivienijimą, 
gausiom aukom šelpta polit
kaliniai Lietuvoj.

<‘Kur padėjote tuos $376.- 
20c. Priešfašistinio Susivie
nijimo, kuriuos aš perda
viau naujai to Susivienijimo 
iždininkei, S. Sasnauskienei, 
vasąiid 17 d., 19Š0 metais? 

' “Tai vis' vaisiai isteriško 
šurtio. •/, Ęųohąęt liko .yaęlai 
be armijos to didžiulio orga
nizuoto kūno, atsiminę Lie
tuvos politinius kalinius, vėl 
kreipiasi prie tų pačių žmo
nių, kad vėl suorganizuotu
me’ kitą priešfašistinį susi
vienijimą, pavę$t;ume jiems 
iždą, o jie ir vėl jį pąlaidotų, 
kad būtų jo graboriais!”

Senas Vincas grabaliojasi, 
jieško nepametęs. Bet mūsų 
tas nestebina. Mes vedame 
kampaniją už gelbėjimą re
voliucinių politinių kalinių, 
o “Naujai Gadynei” tas ne
pakenčiama. Tad pasisku
bino, su Seno Vinco pagal
ba, mesti šį perdėm prasi
manytą provokacinį įtarimą 
į Priešfašistinį Susivieniji
mą, kad pakenkti kampani
jai. Tačiau, kaip neatsiekė 
tikslo “NG.” pirmiau palei
stos provokacijos prieš re
voliucinį judėjimą ir jo or
ganizacijas bei įstaigas, taip

Nuo pasisekimą . šįo bazaro 
daug priklausys preso jšmpkėji- 
mas. Todėl, draugai, kas tik 
ką galite paaukoti bazarui, au
kokite tuojau.

New Yorko miestas uždėjo 
ant pirkinių taksas.- f Ką tik 
perkame, abi visko (reikia mo
kėti 2 nuoš. taksų? Tas daug 
apsūnkino ir “Laisvę”. Bava
ras ir kiti parengimai padeda 
dienraščiai užmokėti nuošimčius 
ant mortgičių, įvaifhi&ttaksusTr 
reikalingas apdraudas/ v ? , ;

P. Bubnys,

“Linkiu geriausių pasisekimų 
Komunistų Partijai ir jums, 
draugai laisviečiai.

Juozas Vaszkis.”

Tai pluoštukas gražiai skam
bančių laiškelių. Labai geras 
dalykas, kad draugai rūpinasi 
preso išmokėjimu. Taip pat 
džiuginantis dalykas, kad drau
gai kreipė domės į gelbėjimą 
Lietuvos politinių kalinių. Gruo
džio mėnesiu, minint fašistų su
šaudymą keturių komunistų 
Lietuvoję, vajus už paramą 
Liet, polit. kaliniams tik prasi
dėjo. Todėl sausio mėnesį rei
kia rūpintis sėkmingai jį už
baigti.

“Praktiškas” Patarimas
Draugas A.: “Štai skai

čiau straipsnį, kur parody
ta, kiek milionų bušelių 
kviečių ir kitokių javų šiais 
metais Sovietų Sąjungoj už
augo; bet man tie bušeliai 
nepriprastas saikas ir aš no
rėčiau, velyk, ■ žinoti, kiek 
būtų rokuojant • svarais ir 
tonais.”

Draugas B.: '“Tai visai, 
lengva sužinoti,—tik * 
veskite bušelius į svarHfcr?’

Drg. A. “Je, lengva suži
not;—bet kiek gi kvįęČių 
bei kitų javų bušelis sve
ria?”

Šiųpm kartu aukų gavome 
$13.00,, iš „ąnksčiąu .turėjome 
$1,213,86, ąkpięs dar turime 
$773.14... , \ \ ' ’M- -y

, Ęrašome drąųgų , įsitėmyti, 
kad “Laisvės” bazaras įvyks 22, 
i23 ir 24 > .(įiepomis
(Feb.) 1935,: “Laisvės.” svetai
nėje, 419 Lorimer $t.,; Brooklyn,

Senas Vincas ir “Naujosios 
Gadynės” redaktoriai netei
singai užsipuola ant Prieš
fašistinio S u s i v ienijimo, 
kaip provokatoriškai jie 
bando užduoti smūgį mūsų 
dabartinei kampanijai, kad 
pagelbėti šimtams Lietuvos 
revoliucinių politinių kali
nių, kurie pūdomi ir kanki
nami Lietuvos fašistinėse 
bas.tilijose;-
‘I ■ ' I . '

, Atskaita—Trumpos
.; , Sutraukos (

f 19(30 Metais .,
“Laisvėj”,'balandžio 19 d. 

laidoj, įplaukų $37.50. Išlei
sta : Lietųyop, pasiųsta $66.- 
50; kovai prieš fašizmą Am
erikoj’ $104.45. [

t Rugpjūčio 16 d., įplaukų 
$54.10: \ Išleista kovai prieš 
fašizmą Amerikoj- , $33.84. 
Ępalio 25 ’d., įplaukų $37. Iš
leista kovai prieš fašizmą 
Amerikoj $1.30.

1931 Metais
Vasario 21 d., įplaukų 

$28. Išleista kovai- prieš 
fąšizmą Amerikoje $174.37, 
Balandžio! ?14 
$209.53.

lis patraukė tiesiai į Vai 
noiįriai, “sveikatos tikslais 
giliausiai priimtas ir 
nqtį trijų šimtų metų seniūno’ vyno! 'Ma-j 
topiaį, gerai išsitraukė. į$itaip jis apra- 
so( savo ! atsilankyipą p* 
vyno 'sandelio savininką

Daugiau aukų “L.” preso iš
mokėjimui gavome nuo drau
gų : K. Lakitskas, Freeland, 
Pa. ir F. Simas, Chicago, Ill. 
Aukojo po $1.5O«

Drg. R. Mizara, sugrįžęs iš 
Bostono apielinkės,- parvežė 
nuo drg. J. Kirmilos iš Boston, 

j Mass, už “Laisvės” prenume
ratą metams ir $1.50 aukų 
preso išmokėjimui. Drgf.^Kirmi- 
las . dažnai aukomis paremia 
mysų ' įstaigas. '1 ' [ f ’

Dr. jvi. PaJevičius, iš Detroit,. 
Mich., atvykęs į LDS ' Centro' 
kęmiteto posėdžius pridavė $1 
auką nuo drą. Kišono iy pats 
paaukuojo $1.

Drg. A. A. Lidęikienė, iš 
Great, Neck, N. Y. pridavė 50 
centų auką nuo drg. J. Lindos 

'ir 50 centų auką nuo drg. J. 
| Gudiškis.

Drg. A. Petruškevičius, broo- 
klyriietis, pasižymėjęs kaipo 
stambus pirklys “Laisvės” ba-; 
zaruose, užsimokėjo “L” pre
numeratą metams ir 50c. pa
aukavo preso išmokėjimui.

Drg. V, Karlonas iš Mas- 
peth, N. Y. atsilankė į raštinę, 
užsimokėjo už “L.” metains ir 
paaukuojo 50 c. preso reika-
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Modernizuota Muzika
Kaimynas: “Freduk, o ko

de! tu vienas? Kur tavo 
broliukas?”

Fredukas: “Jis troboje 
duetą grajija.”

Kaimynas: “Duetą?—Jis 
vienas grajija?”

Fredukas: “Šiūr, mes 
grajinome abudu, bet aš sa
vo dalį pirma užbaigiau.”

Surinko Juodvarnis.

rečiau: po vieną porą kartų 
arba ir vieną kartą kas dieiuų

i \ 1932 metais
. Saūsioi 21 d., įplaukų 
$139.50. Išleista: Lietuvon 

į pasiųsta $205; kovai prješ 
fašizmą Amerikoj $3.50.

i Gegužės 13 d., įplaukų 
$272.11. Išleista: Lietuvon 
pasiųsta $205; kovai prieš 
fašizmą Amerikoje $7.68.

i Rugpjūčio 4, įplaukų 
$279.10. Išleista: Lietuvon 
pasiųsta $213.30.

I 1933 Metais
Vasario 18 d., įplaukų 

sos Seno Vinjco užmetiiųuo- $50.95. Išleista kovai prieš 
se? Nėra ne krislelio: tiesos, (fašizmą Amerikoje $13.50.

Priešf. Susivienijimas nė
ra ir niekad nebuvo dingęs.

Kaip šelpta politiniai ka
liniai ir priešfašistinis judė
jimas, taip ir tebešelpiama. 
Vien tik šį metą pasiųsta 
Lietuvon $400 ir tikimės ne 
už ilgo daugiau pasiųsti. 
Prie to, reiktų “N.G.” re
daktorius ir kitus jiems ar
timus elementus informuoti, 
kad šiandien yra sunkiau 
gauti dešimtuką, negu prieš 
5 metus buvo gaunamas do
leris dėlto, kad darbininkai 
pinigų nebeturi. Tad $400 
yra palyginamai didelė su
ma. O kurgi išleidimas 
priešfašistinių lapelių, kurie 
laiks nuo laiko išleidžiami 
iškilusiais klausimais:

Tiesa, 1931 metais mažai 
šelpta kaliniai, nes mažai te
surinkta aukų. Už tą neda- 
teklių medalis tenka “N. G.” 
redaktoriams su. Senu Vin
cu ir Ko. Jūs spyrėtės nu- 
vilkt mūs judėjimą į prieš- 
darbininkišką liogerį, kur 

l patys • atsidūrėte; ' užtat 
mūsų geriausios spėkos bu
vo įtrauktbs gynimui to ju
dėjimo ir dėlto ■ ne tik kam
panija už politinius' kalinius, 
bet ir daug kitų mūsų svar
bių darbų nukentėjo, nebu
vo spėkų, nebuvo laiko ge
resniam pravedimui kampa
nijų, gavimui daugiau au
kų. Nesurinkom—nepasiun- 
tėm.

Kur pade jom tuos $376.- 
20 ir kur dėjom kitus $1,- 
840.00, surinktus per penkis 
metus, revoliuciniai darbi
ninkai matė ir dar gali ma
tyti “Laisvėje” skelbiamose 
bertaininėse atskaitose. Čio
nai paduodame trumpas iš
traukas iš tų skaitlinių, iš

Galiu
laiško, kad Jums yra taip va 
dinama
Moteriai- apie 45 metus am 
žiaus kiaulides arba ovaęai po ir taip per kelis mėnesius, 
truputį sunyksta, sumenkėja, žinoma, iodp imkite po 
atrofuojasi, išdžiūsta. Tada ne- kas pora dietuj^ - J

(preparatą: “Thyroid tablets, 
kojos gr. i/2, P. D.,” po vieną prieš 

padas, visuomet kaip ledas po valgymą.
padu būtų. Maistą taikau dau 
giausiai 
ba gerai

. Gegužės 31 d., įplaukų 
$25.59. Išlaidų nebuvo:

Antro bertainio įplaukų
■ $24. Išlaidų nebuvo.
i Spalio 30 d., įplaukų $85.- 
84. Išleista: Vokietijos fa-1 
šizmo kankiniams $20; ko-j 
vai prieš fašizmą Ameriko
je $30.83.

| 1934 Metais
Vasario 12 d, 

$228.81. Išleista 
jos fašizmo 
$100; kovai prieš 
Amerikoje $15.

Gegužės 9 d., 
$97.33. Išleista: 
pasiųsta $306; 
fašizmo 
kovai prieš fašizmą Ameri
koje $6.44.

Rugpjūčio 8 d., įplaukų 
$106.74, Išleista kovai prieš 
(fašizmą Amerikoje $72.29.

Lapkričio 20 d., įplaukų 
($56.90.. Išleista: Vokietijos 
fašizmo kankiniam $20; ko
vai prieš fašizmą Amerikoje

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
E'oreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months------$3.00

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

‘ . of March 3, 1879



Ir čia kruvinu fašizmu grąso 
Visiems tiems, kurie alkani 
Duonos, kūro, drabužių prašo, 
Nes badą kenčia jauni-seni...

Tie auksiniai galvočiai neįstengs 
Nieko gero pramonėj padaryt, 
Tai, aišku, jie karą rengs, 
Kad bedarbius išžudyt...

Jau, matote, kapitalui bėda, 
Nes sustojo industrijos ratai, 
O rūdys visur juos ėda... 
Nepasuks jųjų nei šie metai.

Tiems, kurių rankos skauda 
Nuo nešimo geležieš ir plieno, 
Kurių alkani vaikai rauda, 
Nes jie neturi pieno. . .

Kada vidunaktyj varpais 
Bokštuose aidriai sugaus, 
Ir liūdėsio tarpais 
Tavo sielą spaus;

Jie stropiai ginklus tik kala, 
Pinigus bilionais kloja. .. 
Karinį paraką skubiai mala 
Ir naujus šarvuotlaivius budavoja.

Ko gero—pasaulis karu 
Užsidegs plačiai 
Ir žudys dujų maru 
Darbliaudį apsčiai. . .

Naujųjų Metų ateis pradžia, 
Pripildydama slaptybėmis aruodą, 

Iš kurio gal plačiai sės 
Žiaurybių myrį juodą. . .

- 1^X11-34.

Ką gi pagelbon prisišauksite,
Jeigu bijosit raudono ženklo?
Aišku, kančių verpetais plauksite
Ir žūsit be garbės paminklo...

Kuršėnų Studentas.

Aenis, Gniod. 29,1934 LAISVfi

Skaudi Žinia!!Nauji Metai

*

Nuliūdę stovime prie karsto, 
Prie karsto didžiojo žmogaus, 
O mūsų širdis skausmas varsto, 
Mums gaila jojo taip brangaus.

Pralietas kraujas bolševiko 
Sukels kovon minių minias, 
Skaudi nelaimė mus ištiko, 
Skaudi aplankė mus žinia. . .

Mums gaila jo be laiko žuvus— 
Geriausio partijos sūnaus;
Jis pavyzdžiu kovoj mums buvo, 
Paliko daug jis mums kilnaus.

Kad žuvo mylimas vadovas, 
Kad nėr jau jojo tarp draugų, 
Prakeiktas piekšas jį nušovė. . . 

Pasekęs štai iš pasalų.

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

pravesti.

Trečias Puslapis

Kuri AL.DLD, LD$ ir Jaunuolių 
kp. {stos j Meno Sąjungą Šj me
nesį? Minėtų kuopų draugai turį 
būtinai ‘ diskusuoti šj 
Kiekviena kuopa moka 

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten

Brooklyn, N. Y.

klausimą, 
po $5.00

Eyck St

Meno Ir Literatūros Fronte
Maksimas Gorkis sako tiems jauniems ra

šytojams, kurie dar neturi didelių prityrimų:
“Rašymas, novelių, veikalų ir kitų kūrinių, 

yra labai keblus ir nuobodus darbas, kuris ga
lima padaryti tik po ilgam gyvenimo tėmiji- 
mui, faktų sukuopimui ir kalbos studijavimui.

“Darbai daugumos mūsų veikalu rašytoju, 
yra numušti iki mechaniškumui.” O kartais ir 
tas mechaniškumas būna nevykusi faktų for
mula. -S

Taip kalba Gorkis, kuris yra pasauliniai žy
mus dramaturgas ir novelistas! Gi kartais mū
sų draugai mano, kad parašymas veikalo bei 
apysakos galima atlikti tik vienu prisėdimu.

Nereikia suprasti Gorkį taip, kad jauni ra- 
Sytojai, nepatyrę draugai neturi nei pradėti 
rašyti, nes jų veikalai bus negeri. Ne, reikia 
rašyti ir bandyti geriau rašyti. Reikia studi
juoti ir save kritikuoti. Reikia su kiekvienu 
kūriniu save gerinti.

John Reed Kliubas (New Yorke) palaiko 
tapybos, kartunistikos ir kitų meno sričių mo
kyklą, kuri prieinama darbininkams. Vienok 
dabartiniu laiku John Reed Kliubo darbas bus 

ug praplėstas.
t pirma diena sausio, 1935, prasidės la- 
las (mokykla) rašytojams. Iš pat karto 
mokinama keturi kursai: poezija, apysa- 

K novelių rašymas), raportuažas ir literati- 
kritika.

šios lekcijos bus duodama nedirbamų die- 
popiečiais ir vakarais. Tad ir darbininkams 

.Įima bus prieiti. Kursai tęsis tris mėnesius 
-nuo 1 d. sausio iki 1 d. balandžio. Kainos 
?a nustatyta po $4.00 už kursą.
Norinti daugiau informacijų, gali kreiptis 

esiai į John Reed Kliubą, 430 Sixth Ave., 
Few York, N. Y.

“Tamyla” Brooklyne gerai pasisekė suvai
toti. Apie tai jau buvo rašyta vietinėje spau- 
oje. Tačiaus negalima pasakyti, kad jau nie- 
o negalima pagerinti ir pataisyti. Ypač todėl 
eikia šis tas dar pasakyti apie šį vaidinimą, 
ad jame debiutavo keletas naujų, jaunų ak- 
orių. Taip sakant, pasirodė jaunimas. Iš jų 
iaug galima tikėtis ateičiai.

Kas liečia patį veikalą, tai jis šiek tiek rei
dą taisyti ir bus pataisytas. Įdėjimas šūkio 
iŽ Sovietus tokioje formoje, kaip kad buvo 

likta, netinka šiame veikale.
0 kaip su vaidinimu? Kaip pasirodė jau 5-tam pusi.)

nimas? Reikia pasakyti, kad jaunimas pasiro
dė gerai, čia pastabos reikia padaryti ne tiek 
vaidintojams, bet draugams direktoriams.

Nepaisant, kad Brooklyno draugai gerai vai
dina, tačiaus scenos veikimo, judėjimo perdėm 
stoka. Ir tas reiškinys ne tik “Tamylos” vai
dinime, bet veik visuose veikaluose. Sustingi
mo visur matosi.

“Tamylos” vaidinime pačioje pradžioje Lak- 
ri ir Tamyla pradėjo vaidinti stovėdamos. 
Tarsi, kad jos susitikę kelyje ir taip atliko ga
na ilgą dialogą sustoję prieš viena kitą. Šią 
vietą reikia taisyti, motinai reikia daugiau sė
dėti. Tai išreikštų jos vietą namuose, motiniš
kumą, senatvę ir duotų geresnį vaidinimą.

Akli, kaipo jaunas herojus, neįnėjo į savo 
rolę. Tačiaus pas jį yra medžiaga vaidinimui. 
Jisai pasirodė savo dramatinėj vietoj per daug 
lengvutis, su šypsą, kuomet reikėjo pasirodyti 
didvyriu. Tačiaus vietomis, kur dėta pastangos 
išreiškimui drąsos, kariškumo, pasirodė ge
riau. Jam stoka intonacijos.

Tamyla vietomis, kur jos pasirodo nualpi
mai, sumušimai, išblyškimai, būtinai reikia 
tinkamai grimuoti. Ypač į paskutinį aktą rei
kia daug dėti pastangų, kad pataisyti, nes iš
ėjo silpnai.

Draugams labai reikia vengti perdėjimų. 
Jei jau tragiškas momentas publiką prajuoki
na, tai mėgėjai turi žinoti, kad su vaidinimu 
kas negerai. , :i;

Taip pasitaikė su Lakrašu. Veikale taip pat 
yra jau nevykęs dalykas, kuomet išsigąsta ir 
šaukiasi pagelbos vyras, pamatęs silpną moterį 
girbiantės už peilio. O perdėjimas šioje rolėje, 
tai yra tuo laiku, kuomet tą moterį jau laiko 
kaimiečiai ir dar labiau “drebėti” iš baimės,— 
padaro iš tragedijos komediją. Ir šiame mo
mente publika pasileido juokais.

Ir net toki maži nedatekliai, kaip kad Akli 
pinigų davimas pasirodė labai planingas. De
rasi su Medzijanu, bet pinigai jau atskaityti 
ir surišti išanksto. Tai ir čia pasirodo, kad bi
joma bent kokio veikimo ant scenos. Juk daug 
būtų gražiau vaidinama, jei .būtų čia pat, de
rybose, ir pinigai skaitoma ir mokama.

Manau, kad draugai kitu sykiu vaidindami 
šį veikalą gali dar daug pagerinti. Ypač pa
skutiniame veiksme reikia daug taisymo. T»- 
mylos su Akli susitikimas išėjo be efekto. C 
tai graži scena, jei būtų tinkamai suvaidinta.

Padėkime į šalį tą mintį, kad darbininkai 
geriau negali. Jei darbininkai gali išmokti pro
fesijas, jei jie gali išmokti gerai dainuoti, ra
šyti, kalbėti, tai kodėl negali išmokti 
vaidinti?

tinkamai

Lietuvoje lapkričio mėnesį minėta 
vinskaitės-Grigaitienės jubilėjus. Jai 
metų kaip dalyvauja scenoje. Dabartiniu laiku 
Grigaitienė yra operos dainininkė ir muzikos 
mokytoja.

Daugiausia jinai muzikos mokslo gavo Ru
sijoj, kur mokinosi 5 metus Petrapilio konser
vatorijoj, N. Ireckos klasėj. Dabar Polovins- 
kaitė dainuoja ir darbuojasi fašistinėj Lietu
voje.

V. Polo- 
suėjo 15

Leopoldas Stokowskis, kuris dirbo prie Phi- 
ladelphijos Orkestros per 20 metų, rezignavo. 
Iš jo aiškinimo matome, kad jį privertė rezig
nuoti dabartinė depresija.

Stokowskis yra talentingas muzikas, jo ve
dama orkestrą stovi pasauliniai pirmose eilė
se. Stokowskis lankė Sovietų Sąjungą ir kitas 
šalis. Jisai žiūri daugiau į savo profesiją, mu
ziką, o mažiau į biznį. Tačiaus bizniškesni or
kestros vadai daugiau pradėjo'žiūrėti į biznį. 
Stokowskis negalėjo veikti taip, kaip kad jo 
talentas reikalauja. Jam reikia laiko ir išlai
dų, kad stovėti su orkestrą pirmose eilėse, 
biznis tai pradėjo varžyti.

Tad, veikiausia, delei šių priežasčių jisai 
rezignavo iš orkestros, kuriai jis dirbo per 
metų ir kurią jis padarė pasauliniai žinoma.

Naujas Žvalgas.

Gi

ir
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Spartakijada Ir Mūsą Menas
Newark, N. J. — Tik ką įvyko ALPMS III 

Apskričio suruoštas vakaras Spartakijada. Ką 
gi parodė šis meno spėkų sujungimas, vadina
mas “spartakijada”? Pirma, parodė, kad dar- ' 
bo klasė pažengus darbininkiškam mene jau 
gana augštai. Parodė, kad chorai, kurie daly
vavo šiame parengime, didžiumoje dainuoja 
revoliucines darbininkiškas dainas, kurios ke
lia ūpą žmonių, kurios budina liaudį prie ju
dėjimo, prie veikimo, prie kovos už darbo kla
sės reikalus. ,

Labai gražiais vaizdais Elizabetho jaunuo
lių merginų sekstetas apdovanojo publiką sa
vo gražiais, akį traukiančiais kostiūmais ir ges
tais. Gerai pasirodė ir mūsų didžiuliai chorai:

Drg. Kirovo Atminčiai

Skaudi žinia pas mus atėjo 
Pasklydus po visus kraštus, 
Kad priešo šūvis suaidėjo 
Ir žuvo partijos sūnus.

O jo darbai ir jojo žygiai, 
Jo karšti žodžiai, kaip ugnis, 
Ugdys naujus kovos karžygius, 
Kaip reik kovoti mus mokis.

šita nelaimė negirdėta 
Parodžius priešų niėkšumus, 
Priverčia mus labiau budėti, 

Nes dar gyvatė tyko mus.

Bet apsiriko priešų gaujos, 
šalis Sovietų taip tvirta,— 
Kad už pralietą vado kraują
Truks niekšo ne viena kakta.

r i • • ‘.i

I . • • . \ iMinėdami didvyrio mirti 
Budriau mes saugosim vadus,— 
O proletarų rustų kirtį 
Niekšingi priešai tuoj pajus. 
5-XII-34 m. *’

F. Sodainis.

Darbas Ir Menas
Stambios dirbtuvėse yra) teatro šefai. Dirb

tuvės darbininkams-udarninkams teatro še
fams, išskiriamos nuolatinės vietos teatre. Ši
tos vietos paskirstomos tarp dirbtuvės udar- 
ninkų, kurie turi progos nemokamai lankyt 
teatrą, matyt geriausius scenos veikalus: dra
mą, operą, komediją ir tt. Teatruose, laike 
antraktų, darbininkai šefai diskusuoja su te
atro veikėjais, artistais1 meno klausimais. Sce
nos darbuotojai, užsitarnavę artistai lankosi į 
dirbtuves pas savo šefus, rengia dirbtuvėse, 
laike pietų pertraukos, koncertus. Tokiu bū
du užsimezga tamprūs ryšiai dirbtuvių darbi
ninkų su teatro darbuotojais. Šities ryšiai duo
da teigiamų rezultatų...

Greta profesionalio meno, vis daugiau ne
šančio savo patyrimus (žinojimus) į dirbtu
vių cechus—žengia galinga darbo masių savi
veikos srovė. Nuo primityvių chorų iki kon
servatorijos dirbtuvėje—toks saviveikos kelias.

Mašinų dėstytojai, darbininkės, mechani
kai ir t. t. mokinasi savo dirbtuvės konserva
torijoj. Tai būsiantieji solistai, smuikininkai, 
pianistai, violončelistai, kompozitoriai ir t. t. 
Jie dirba toj pat dirbtuvėj ir mokinasi tos 
dirbtuvės konservatorijoj. Prie dirbtuvės kon
servatorijos yra choras, liaudies instrumentų 
orkestras, “muzikalis feljetonas” ir tt. Kiek
vieną kolektyvą (grupę) veda konservatoriją 
baigę asmenys... Konservatorijos profesorių 
lekcijų klausyt Susirenka tūkstančiai darbi
ninkų.. .

Taigi, jei kadaise kapitalistinėje Rusijoj mu
zika linksmino tik “išrinktuosius”, dabar, So
cialistinėje Sovietų Sąjungoj muzika tarnauja 
milionams.

Proletariato šalyje taip tampriai yra Susiję 
darbas ir menas.

P. Saženis.

Aidas ir Sietynas. Bet prastai atliko darbi
ninkiškai menišką pareigą tai greatnekiečiai, 
surengdami tą pačią dieną savo parengimą ir 
atitraukdami dalį publikos, kurios ir taip ma
žai buvo ir paardydami III Apskričio meno 
spėkas. i

Elizabethas šį sykį pasirodė su publika ir
gi labai silpnai, nors ir prie šono gyvena. 
Draugai! daugiau atydos į darbo klasės meną!

me- 
yra

pat

IDS Jaunimo Dainą 
Kontestas

LDS Jaunimo Nacionalis 
Komitetas jau kelintas mė
nuo kai veda kontestą gavimo 
tinkamos dainos del savo or
ganizacijos. Tai jaunuolių 
pagirtinas meno srityje dar
bas. i

Nesenai jie Vedė kontes-. 
tą del geriausios apysakos if 
buvo prisiųsta apie dvide- 
šimtįs angliškų trumpų apy
sakų. Tąsyk dovanas ląimė^ 
jo-sekami draugai: Nade Li- 
coski, pirmą; Walter Stan- 
čus, antrą; John Gergelįs, 
trečią. Buvo pusėtinai gerų 
apysakėlių parašyta.

Dabar, kada vystosi dainų 
kontestas, tai visos mūsų me-’ 
nininkų organizacijos, duk
rai, poetai ir tt. turėtų prisi
dėti. Dovana už geriausią 
dainą paskirta $10.00 pinin
gais.

Geriausią dainą išrinks se
kami draugai, kurie yra par, 
skirti kaipo teisėjai: Rojus 
Mizara, LDS Pirmininkas, VK ' 
Bovinas, ALPMS sekretoriuj 
ir L. šalinaitė, Aido Choro' . ... WI UMK.

Nauji Literatūros Leidiniai
Draugai, kurie skaito angliškai, jiems pa

tartina skaityti žemiaus nurodyti revoliucinės 
literatūros leidiniai. Be skaitymo geros litera
tūros ir kritikos veik negalima studijuoti me- 
ihą, literatūrą.

“International Literature" No. 4, 1934. — 
Tai ne tik žurnalas tarptautinės, revoliucinės 
literatūros ir kritikos, bet beveik didoka kny
ga, nes turi 160 puslapių.

Pirmoj vietoj jame telpa 24 puslapių apysa
ka iš Japonijos gyvenimo. Paskiaus seka kitos 
apsakos tarptautinio pobūdžio. Eilė paveikslų 
ir poezijos talpinama. Galima suminėti tik ke
letą žymesnių straipsnių.

Romain Rolland rašo “Mano Kelias Į Re
voliuciją.” Įdomus ir gerai, gabiai parašytas 
rašinys. Taip pat dar talpinama Engelso ir 
Markso laiškai, kuriuose nušviečiama Engelso 
ir Markso pažvalgos į literatūrą, kritiką ir 
meną.

'Pamatinis ir nuodugnus analizas dabartinės 
buržuazinės ir fašistinės literatūros, jos filo- 
žofijos, telpa draugo John Strachey straipsr 
je, “Fašizmas ir Kultūra.” Tai dalis paskai
tos, kurią Strachey davė John Reed Kliube. 
Prie to, labai geras straipsnis talpinama var
du “Leninizmas ir Menas.”

“Literature of the Peoples of the USSR.” — 
Voks leidinys. Iliustruotas literatūros almana- 
kas, turi daugiau kaip 200 puslapių. Visas lei
dinys pašvęstas literatūrai. Jame nušviečiama 
Gorkio darbai ir telpa kritika kitų rašytojų. 
Leidinys turtingas poezija ir paveikslais.

Kas: nori sekti Sovietų Sąjungos literatūrą, 
tai negali neskaityti šį leidinį. Kiekvienam 
nininkui ir literatūros kūrėjui šis leidinys 
gilus medžiagos šaltinis.

“The Theatre in the USSR.” — Taip
Voks leidinys, turi 120 puslapių. Visas leidi
nys pašvęstas Sovietų Sąjungos teatrui.

Įžangoje duodama peržvalga 16 metų, augi
mo Sovietų Teatro, šis dokumentališkas įver
tinimas Sovietų teatro yra iliustruotas pa
veikslais tokių žmoriių, kaip K. S. Stanislavs
kio, V. L Nemirovič-Dančėnko ir A. Majar- 
holdo. ( . v

Sekamas pamatinis straipsnis seka “Sovie
tų Drama.” šis straipsnis papuoštas iš įvairių 
veikalų scenų paveikslais. Dar tbliaūs seka 
analizas dramatinių teatrų ir jų artistų, di
rektorių, kaip kad Klimovo, Leonidovo, Pa- 
šennaja, Jabločkino,, Kačalovo ir kitų.

žymiai istorinis ir pilnas medžiagos straips
nis, tai “Opera ir Baletas Sovietų Sąjungoje.” 
Ypatingai, kuomet Amerikos darbininkų judė
jime jau gerai pradėjo organizuotis baletai, 
šokikių grupės, tai šis raštas turi dar dau
giau svarbos. Ateityje, manau, kad lietuvių 
choruose veikiausia pradės organizuotis šoki
kių grupės.

Didelė dalis šio leidinio pašvęsta biografi
jai ir praktiškam aprašymui įspūdžių, kuriuos 
gauna direktoriai ir aktoriai savo darbe. Pa
tartina nepraleisti šį leidinį mūsų meninin
kams—įsigykite jį ir skaitykite.

“The International Theatre” No. 2, 1934— 
Šiais metais šio žurnalo dar tik antras nume
ris pasirodė. Reiškia pasakyti, kad teoreti
niai ir literatiniai numeris antras yra turtin
gas.

M. Gorkio straipsnis “Veikalai ir Veikalų 
Rašytojai” yra pamatinis. Galima sakyti, tė
viškas patarimas jauniems dramaturgams. 
Gorkis nesidrovi pasakyti, ir Sovietų Teatro, 
dramaturgijos, trūkumus. Gorkio rašinys yra 
tarptautinės vertės. Iš jo gali pasimokinti vi
si, kurie rašo arba pašys veikalus.

Taip pat geras rašinys Mejarholdo: “Ideo
logija Ir Technologija Teatre.” Mejarholdas 
nagrinėja įvairius “izmus,” kurie pasireiškia 
teatre, kaip, ir kitose me(no šakose.

Paskiaus seka teoretinis straipsnis “Mark
sas ir Engelsas Apie Dramaturgijos Proble
mas.” Apie Markšo ir Engelso ekonominę ir 
politinę teoriją daug parašyta, palikta darbi
ninkų klasei. Tačiaus tų dviejų komunizmo 
pirmt&kūhų apie meną, literatūrą mažai pa
likta. Dėka to, įvairūs renegatai ir reformis- 
tai darosi sau įvairius išvedžiojimus ir “teo
rijas.’ ’ Taip pat darbininkų literatūroj apie 
Markso ir Engelso literatines pažvalgas iki 
šiol mažai buvo rašyta. Tik keli metai atgal, 
kuomet pradėjo veikti tarptautinės menininkų 
ir literatūros organizacijos, po Spalio Revoliu
cijai, prasidėjo gilesnis analizas marksizmo, 
žurnalai, kaip “International Literature,” “In
ternational Theatre,” o dar labiau Sovietų 
kritikai pradėjo dėstyti Markso ir Engelso pa
žvalgas į meną ir literatūrą.

Prie Markšo ir Engelso pažvalgų į drama
turgiją išdėstymo daug prisideda tik ką mi-

(Tąsa

ir Sietyno Choro mokytoja.
Daina reikalinga del visų 

jaunimo kuopų, kaipo him
nas. Reikalinga, kad ši dai
na būtų proletariška, išreik
štų LDS jaunimo kuopų vei
kimą del bendro fronto visų 
jaunuolių organizacijų ųž pa- z,,, 
gerinimą jaunuolių gyvenimo, 
prieš karą, prieš fašizmą; už- 
bedarbių ir socialę apdrau- 
dą ir, taip pat, už jauąi) 
socialį, sporto ir 
veikimą. -

‘ Siųskite visas dainas į 
testą sekamu antrašu: 
LDS National Youth C<

?. H

New; York.

Meno Sąjungos Centro
Biuro Posėdis ...

Sekmadienį, gruodžio 30 d., .
“Laisvės” name, 11 vai. ryte, 
įvyks Meno Sąjungos Centro 
Biuro posėdis. Jau ilgas laikas 
kaip nelaikėme ' posėdį, todėl 
daug dalykų turime aptarti. Vi
si Centro Biuro nariai ir alter- 
natai turite dalyvauti.

Būkite, draugai, laiku, tai 
nereikės kitų laukti.

Šią savaitę vėl kelios kuopos 
prisidėjo prie Meno Sąjungos ir 
prisiuntė savo duokles. Tai la
bai geras reiškinys, kad mūsų 
organizacijos domisi ir meno 
veikla. | ■ F, t >

Reikia padaryti koncentraci
ją ant tų kuopų, kurios laikys 
savo susirinkimus pradžioje se
kamų metų. Tuose susirinki
muose reikia pakelti stojimo j 
Meno Sąjungą klausimas.

šiomis dienomis gavome iš 
Leningrado gražią dainą su mm 
zika. Ją Meno Sąjungai pri
siuntė draugas P. Saženis.

Daina yra vertimas iš žy
maus kūrinio, žodžiai taip pat 
gražūs — romansas. Kūrinėlis 
paruošta vienam balsui. O pas 
mus labai stoka solistams dai
nų. Galutinam sprendimui dai
na perduota Meno Sąjungos 
muzikos direktorei, d. B. šali- 
naitei.

V. Bovinas, Sekretorius.

Roma.—Italų fašistų 
tižia skleidžia gandir 
Abyssinija samdo v 
oficierius kaip'' 
karui prieš F

$

S

t
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Atsišaukimas Montreal Canada

Komitetas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PATERSON, N

Bimba

SCRANTON, PA

Notary Public

MATHEW P. BALLAS(Tąsa iš 2-ro pusi.)
(BIELIAUSKAS)Pastaba

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.

Hudson, Mass

(308-309)

minėtais reikalais seka'

(Tacoma, 
bertaininį 
dieną pas 
ant ūkės.

PRANEŠIMAS DRAUGAMS VISUOTINO 
LIETUVIU SUVAŽIAVIMO REIKALU

ir ga- 
informacijų 
klausimus.

blcnta of the Revolu
tionary Movement .

Revolutionary Journal* i
ism X‘*Z

Public Speaking f 
English 
Russian

be short-term courses,

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

remia ir rems mūsų 
Ne jums su*

Gruodžio 20, 1934.
Tacoma, Wash

Į sąskaitą, kovai prieš fa
šizmą Amerikoje įeina išlei
dimas ir išsiuntimas lape
lių, kurių išleidom lig šiol 
3, po kelias dešimts tūkstan
čių kopijų kiekvieno; leidi
mas ir išsiuntinėjimas atsi
šaukimų ir laiškų organi
zacijoms, siuntimas delega
tų į svarbiuosius kongresus, 
aukos nacionalėms Ameri
kos organizacijoms, vedan
čioms kovą prieš fašizmą ir

Visi lietuviai darbininkai dalyvau
kite kuo skaitlingiausiai minėtam pa
rengime, tuomi paremsite Komunistų 
Partiją, ir jos vedamas kovas. Bus 
gera orkestrą šokiams. Tad visi j 
šokius.

Draugas P. K-lo jam atrė
žė : “Kaip tu agitavai, taip jie 
ir nubalsavo, kad nestoti už 
mane!”

Tiesa, d. P. K-lo ėjo toliau 
savo teisių reikalaudamas uni
jos keliu, tai į Board of Direk-

Už atlikimą susirašinėji
mo neigi finansų vedimo 
darbo niekam nemokama 
nei cento. Sekretorius ir 
iždininkas atlieka tą darbą 
savo liuoslaikiais, veltui.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje gulima pirkti vaistui 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aįtiekoriūs Savininko* 

8701 JOS GAMPAU AVEL, DETROIT, M
ill 1 iiFl............' Ii h n.,—i ' iii *v.ii ii iit Fi A Jio

Lietuvos politinių kalinių 
niekuomet nebuvom pamir
šę. Kas liečia jus—juos at
menate tik tada, kada mūs 
vedamos kampanijos sėk
mingumas neduoda jums ra
mybės ir savo atmintį pa
naudojate kenkimui tai 
kampanijai, skleisdami me
lus ir provokacijas prieš tą 
kampaniją v a d o v a u j antį 
Priešfašistinį Susivieniji-

GREAT NECK, N. Y. 
Maskaradų Balius

Rengia Pirmyn Choras
Pirmadieni, Naujų Metų vakarę, 

31 d. gruodžio (Dec.),; 1934, M. & H. 
Sabenko svetainėje, 87-91 Steamboat 
-Rd., Great Neck, N. Y.

Gerbiamieji: Choras Pirpiyn, kaip 
visuomet, taip ir šiuo kartu stengiasi 
savo parengimu patenkinti publiką, 
todėl ir šis pasitikimas Naujų Metų, 
maskų balius, bus linksrhas ir turtin
gas—seniems ir jauniems. Taipgi bus 
duodamos trys dovanos: dvi grynais 
pinigais, trečia parinkta dovana. Do
vanos bus duodamos tiems, kurie bus 
įvairiausiai apsirengę.

Šokiams grieš puiki orkestrą. 
Įžanga suaugusiems 40 centų. 
Vaikams 15 centų.

Kviečia Pirmyn Choras.
(308-310)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadieni Vakare, gruodžio 31 d., 

1934, tai yra baigiant metus ir lau
kiant naujų metų, bus balius Komu
nistų Partijos 3-čio dist., Girard Ma-

Jau laikas Uoliai pradėti prisirengimo darbą del 
Visuotino Lietuvių Suvažiaviftio. Reikalinga dau
giausiai kooperacijos nu’o draugų visose kolonijose. 
Laikinasis komitetas rengimui šio šUvažiavirho atsi
šaukia į visus draugus, kad lankytų savo organizaci
jų susirinkimus it pagelbėtų gauti užgyrimus suva
žiavimui. -

Taipgi prašoma, kurios organizacijos jau esate už- 
gyrę suvažiavimą ir išrinkę atstovus į šaukimo ko
mitetą^ tuojaus praneškite, kad užgyrėt ir jei išrin
kot savo atstovą į komitetą. Jo vardą ir antrašą 
taipgi prisiųskite.

Kurie draugai prigulite prie įvairių organizacijų, 
SLA kuopų, SLRKA ar kitokių lokalinių organizaci
jų, esate prašomi prisiųsti savo organizacijos sekre
toriaus antrašų, kad galėtume susirašinėti. Tai rei
kia atlikti tuojaUs,- kad suspėjus į sausio mėnesio 
susirinkimus. ’

‘ ' “i—Brooklyno ir Apielinkės, kaip
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus 
L: Evergreen 8-9538 £

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia vakarienę 

nedėlioj, 30 d. gruodžio, LDP Kliube, 
408 Court St., 6:30 vai. vakare. Įžan
ga 60 centų, vien tik šokiams—25 
centai. Apart vakarienės ir šokių 
bus ir trumpa koncertinė programa, 
kurioj dalyvaus ir drg. Višniauskas 
iš Bayonne. Turėsim gardžių val
gių ir gėrimų ir visi galės linksmai 
pasišokt prie geros orkestros.

Kviečia Rengėjai.
(308-309)

išėjo labai puikus. L. Lavini
mosi Ratelio Choras, po vado
vyste Izabelės Jarmalavičiutės, 
sudainavo porą dainų pradžioj 
ir pabaigoj. O viduryje pro
gramos buvo visko. Helen 
Daugsevičiutė padainavo, su 
pagelba mandalinos, dvi dai
neles, kurios puikiai išėjo. 
Draugai broliai Bilidai, rusai, 
labai gražiai sugraijino armo
nikų duetą. Jiedu paskui ir 
šokiams grajino.

O už vis puikiausią progra
mos dalį išpildė Naujosios An
glijos mūs mylimiausi ir, gali
ma sakyt, artistai dainininkai, 
Ignas Kubiliūnas ir Adelė Mic
kevičiūtė, kurie davė solo ir 
duetu, maišytų dainelių: ko
miškų, gamtiškų, revoliucinių. 
Ir taip publika juos myli, kad 
nepaliauja apie juos kalbėję.

Taigi, 29 gruodžio, LP kliu- 
bas ruošia metinį parengimą-— 
irgi koncertą su šokiais. Pro
gramą išpildys tie patys dai-

Mes nematome prasižen
gimo kreiptis į tuos pačius 
žmones. Mes visuomet krei
pėmės ir kreipsimės į dar
bininkus ir visus fašizmo 
priešus bei rėmėjus revoliu
cinių kalinių, nors tas Se
nam Vincui su “N. G.” re
daktoriais ir nepatinka. Mes 
neturime kitų šaltinių, kaip 
kad darbininkus ir jų pri
tarėjus. Kas kita jums. Jūs 
asmeny j Petrikienefe tursi- 
natės prieš Smetonos fašis
tinę diktatūrą ir jo aparatą 
garbinate. . Jums pakeliui 
su Bagočiais, Ambraziejais, 
Grigaičiais ir visais, kas tik 
stoja prieš darbininkų 
kalus 
tik kovą fašizmui ir jo leka- 
jams skelbiatfi. Dėlto masės 
darbininkų ir jų pritarėjų 
rėmė 
kampanijas 
laikyti Amerikos lietuvių 
masės nuo rėmimo Lietuvos 
politinių kalinių ir kovos 
prieš rasizmą.
ALOP Sūsivien. Iždininkė, 

S. Sasha.
Nhwarfc, N. jf. Masinis su

sirinkimas išlydėjimui dele
gatų į Washington^ įvyks 
sausio 3 d. vakare, Sokol 
Hali., ant Morris Avė.

rei-
fašizmą. Mes gi

Nors mūsų gerbiama “Tėvy
nės” redakcija išsireiškė nepri
tariančiai šiam svarbiam suma
nymui, bet mūsų kuopos nariai 
nuodugniai apsvarstę, pasisakė, 
jog1 toks kongresas būtinai yra 
reikalingas, kadangi karas gali 
kilti bile dieną. Taipgi visiems 
aišku, jog fašizmas jau pasau
lyj gyvuoja, kur visus kovingus 
darbininkus žudo ir terorizuoja. 
Taipgi ir Amerikoj matomai ro
do savo iltis. O apie karo bai
senybes nereikia nei kalbėti. Vi
si žinome ir neužmiršome pra
eitos žmonių skerdynės, ir kiek 
ji prarijo gyvasčių, kiek paliko 
našlių ir našlaičių. Ir kiek iš
griovė žmonių pagaminto triū
so, kiek grįžo jaunų vyrų visam 
amžiui sukaneveiktų, palikę am
žini invalidai. Kokias tuomet 
tėvai ir motinos turėjo širdis, 
išleisdami savo jaunus ir svei
kus sūnus į tą kapitalistų su
rengtą žmonių skerdynę? Kam 
juos ten turi žudyt ir už ką? 
žinoma, jie žudomi už kapitalis
tų reikalus.

Tad mes kreipiamės į visas 
SLA kuopas, kad šis sumany
mas būtų užgirtas, dalyvaujant

Kaip "Naujoji Gadyne Sabotažuo ja Liet 
Politinių Kalinių Rėmimą

Mes 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų 

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgšite 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. susirinkimas įvyks 2 

d. sausio, 1935, 7:30 vai. vakare, 26 
E. 21 Street. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turim daug svarbių da
lykų apkalbėt.

Sekr., A. Lukaitis.
(308-309)

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYbYTtJjAS 
278 Harvard Št., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvėro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir šveiiUdiehials: 
lO-h.2 ryte

ALDLD 84 kp. rengia linksmą ba
lių kuris įvyks 29 d. gruodžio, 62 La
fayette St. Įžanga 35 centai. Kvie
čiam visus atsilankyti ir praleist 
linksmą laiką.

American Labor Move
ment

History of the Three 
Internationals

Agrarian Problems 
Historical Materialism 
Current Strategical Pro.

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dvidjų dolerių Vertes knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 . 

Tai ta pBskiibusi D-ro Robinsrtno 
knyga, kurią D-ras Karkiančius 

pakartotihai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, įies už ihėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!: 
J. BARKUS 

Sox 129', G. P. O., 
flaw York, R. Y.

ritu antrašu: J
Lietusių Visuotinas Suvažiavimas, '

419 LtjHttiel- St., Brooklyn, N. Y

SLA 189 kubpa 
Wash.) laikė savo 
susirinkimą spalio 7 
narę O. Beniušienę, 
Užbaigus kuopos reikalus, buvo 
įnešta del apsvarstymo suma
nymas LDS šaukiamo Visuotino 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Prieš Karą ir Fašizmą. LDS 
jau yra užkvietęs visas lietuvių 
didžiules organizacijas, kaip tai, 
SLA, LRKSA ir APLA, taipgi 
ir mažesnes pašelpines draugi-

J. DAUŽ1CKAS ir J. DOVIDAITIS
LINKSMA LIETUVIAMS UŽEIGA g 

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

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

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

337 St. Nicholas Ave. Kampas Palnielto St.
Evergreen 2-9141 Ridgewood, N. Y.

Draugai ir drauges tėmykite, kad 
pirmiaūs kur buvo šaukiamas “Lais
vės” ir “Vilnies” skaitytojų mitingas 
yra atšauktas ir vieton 30 d. gruo
džio, mitingas įvyks 6 d. Sausio, 
1935 m., 2 vai. po pietų.

Taigi, draugai, nepamirškite dienos 
ir pasakykite savo draugams apie 
perkeitimą dienos.

I. A. Klevinskas.
(309-310)

Taigi, darbininkai žino, 
kur yra padėta ir kur atei
tyje bus dedama Priešf. Su
sivienijimui įteikti pinigai. 
Darbininkai skaito ir su
pranta P.S. atsišaukimus ir 
atskaitas. Jeigu jūs jų ne
skaitote ir nesuprantate, 
mes jūsų negalime priversti 
skaityti ir suprasti. Darbi
ninkai gi žino, kad, apart 
atskaitų, Priešf. Susivieniji
mo knygos visuomet jiems 
-atdaros del patikrinimo, 
jei pas juos kiltų abejonių. 

. Kuomi darbininkai susirūpi
nę, tai ALDLD 6-to Apskri
čio iždu, kurį Senas Vincas 
‘nuglobojo”, taipgi darbinin
kų organizacijų kuopų iž- 

įvairiose kolonijose, 
kad LDS A 132-ros 

Ridgewoode, kur 
4^N.G." redakto- 

buvo iždinin-*

LOWELL, MASS.
Paskutinę dieną šių metų, 31 d. 

gruodžio, Lowellio Darbininkų Centro 
Kliubas rengia gerą if skanią va
karienę, savo svetainėje, 338 Cent
ral St.

Kviečiam svečius susirinkt anksti, 
bet vakarienė prasidės 8 vai. vakare. 
Mūsų kliubas, kaipo darbininkišką 
įstaiga, sumanė užbaigt senus me
tus ir pasitikti naujus metus su pa
rengtu draugišku vakaru. Todėl visi 
ateikite gardžiai pavalgyt, pasišne
kėt su draugais, ir paskui smagiai 
pasišokt prie geros orkestros. Įžan
ga tik 35 centai. Vaikams pigiau.

J. M. Karsonas.
(308-309)

Kas Dedasi Tarpe Montreal 
Kriaučių

Kartą jau rašiau “Laisvėje,” 
kaip Amalgameitų Unijos vir
šininkai elgiasi darbų davimo 
klausimu, bet dabar nurodinė- 
siu, kaip tie patys unijos virši
ninkai pagelbsti darbdaviams 
išmesti darbininkus iš dirbtu
vės, tik todėl, kad to nori 
darbdavys. Tai ne prasimany
mas apie ponus viršininkus, 
bet tikras atsitikimas, kaip iš 
tikrųjų yra.

Tūlas laikas atgal, iš Roth- 
stėrn dirbtuvės darbininkas 
tampa atstatytas nuo darbo, 
kuris toje dirbtuvėje išdirbęs 
jau virš keturius metus laiko. 
Darbininkas pasiskundžia uni
jos delegatui Wisman, kad jį 
Rothstern formanas paleido 
nuo darbo. Delegatas, nieko 
nelaukęs, tuojaus telefonuo- 
ja: “kam tu paleidai P. K-lo 
nuo darbo?” Pasikalba kelias 
minutes ir tam darbininkui p. 
Wisman atsako: ‘‘Taip negali
ma, aš sušauksiu dirbtuvės 
darbininkų susirinkimą ir ta- 
vę sugrąžinsiu į darbą.”

Kitą dieną, kada d. P. K-lo 
nueina į unijos raštinę pasitei
rauti, kaip jo dalykai stovi, na
gi p. Wisman sako: “Blogi 
popieriai, nes firma ‘komplei- 
nina,’ kad tu darbo neatlie
ki.” Aišku pasidarė, d. P. K-lo, 

čia yra koks suokalbis, 
jis jam atsako: “Aš dir- 
per keturius metus ir vi-

Gruodžio 15 d. turėjom la
bai puikų koncertą, jį surengė 
A.L.D.L.D. 103 kuopa, žino
ma, mes mažai turėjom darbo 
prie surengimo to koncerto, 
nes norwoodieciai visu kuo rū
pinos, kaip tai apgarsinimais 
ir dainininkais. Viskas buvo 
getai sutvarkyta ir koncertas

PITTSBURGH, PA.
Masinis mitingas prieš fašizmą ir 

Saar terorą! Kurt Rosenfield, pir- 
miaus buvęs sekretorius Dept of 
Justice Vokietijoj. Jis kalbės penk
tadienį, 4 d. sausio, 1935, 8:30 vai. 
vakare, Carnegie svetainėje, temoj 
Fašizmas: Pasaulinė šmėkla. Kvie
čiam visus dalyvaut ir išgirst šį svar
bų ir naudingą dalyką išaiškintą to
kio draugo, kuris matęs ir žino, kaip 
visas pasaulis rengias karui 
lės mums daug visokių 
duot ir išaiškint mūsų 
Įžanga tik 25 centai.

“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”

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

Gerbiami Draugai!
Mes, SLA 189 kuopos nariai, 

kreipiamės prie jūsų, gal suteik
site vietos dienraštyje “Laisvėj” 
del mūsų kuopos rezoliucijos. 
Kadangi mūsų organas “Tėvy
nė” uždarė mums burnas ir ne
siskaito su kuopos nutarimais 
bei rezoliucija, todėl mums kitos 
išeities neliko, kaip tik kreiptis 
prie jūsų.

Mes tikimės, jog draugai ne
atsisakysite išpildyt mūsų pra
šymą, už ką būsime jums dide
liai dėkingi.

šita mūsų rezoliucija “Tėvy
nės” redakcijoj išgulėjo nuo 
spalio 7 d., 1934, iki gruodžio 
9, 1934, tai daugiau kaip 2 mė
nesiu. Ir tai tik su griežtu rei
kalavimu ponas Vitaitis mums 
ją sugrąžino, su paaiškinimu, 
del ko netilpo.

Draugiškai,
V. Kavaliauskas.

rengiamam kongrese, nežiūrint, 
kokių pažvalgų mes esame. Ka
pitalo užtaisyti šūviai lygiai ski
na visus.

Taipgi mes paraginam Pildo
mąją Tarybą, kad šį sumanymą 
Užgirtų ir pasiųstų nuo savęs 
delegatą į minėtą kongresą.

Pirm. V. Kavaliaziskas,
Sekr. A. Nokšas,
Ižd. B. Nokšienė.

Nuo “L.” Redakcijos', ši re
zoliucija turėjo tilpti “Tėvynė
je”, bet Vitaitis atsisakė ją tal
pinti. Kuopos pirmininkas Ka
valiauskas, prisiųsdamas “Lais
vei” šią rezoliuciją, rašo seka
mai :

Principles of Cominun' 
ism

Political Economy
Marxism—Leninism
Organizations
Negro Problems
Trade Union Strategy

A SPECIAL FEATURE of the term will 
consisting of a series of lectures on special topics relating to present^ 
day problems. Comrades Browder, StacheL Jerome and others afe to 
be among the lecturers. Telephone; Algonquin 4-1199
DDflOTCD MAW! No registration will be taken after claMta Wgin, andKLllId 1 Lil\ nlllVVI thc number of students will be limited. DeacripUve

uvu. catalogues obtainable £t the WORKERS SCHOOL.

nes direktoriuose sėdi Vien 
unijos viršininkų 5 pakalikai. 
Tada d. P. K-lo klausimas ta
po iškeltas Amalgameitų Uni
jos Joint Boarde, kuriame su
sirenka visų lokalų atstovai. 
Tiesa, ten, tūluose delegatuose, 
d. P. K-lo klausimas gavo pri
tarimo, kad unijos biznio agen
tas p. Wisman turi sugrąžinti 
atgal P. K-lo į Rothsterno fir
mą dirbti. Wismanas tokios 
nuomonės nedalaikė, jis pasa
kė tada del ko jis pagelbėjo d. 
P. K-lo išmesti iš darbo. Gir
di, “viena, tai darbdavio gimi
naitis užėmė P. K-lo vietą 
darbe. O kitą, tai kad P. K-lo 
agitavo dirbtuvėje mažiau 
uždirbančius darbininkus ne
mokėti duoklių į uniją. Vot, 
todėl P. K-lo ir neturi būt su
grąžinamas atgal pas p. Roth- 
sterną į darbą.”

Aišku, kad tie p. Wismano 
padaryti užmetimai ant d. P. 
K-lo, o ypatingai, kad jis stojo nininkai, tik su naujomis dai 
prieš duoklių mokėjimą uni 
jai, yra neteisingi 
man neturėjo kitokių argu
mentų, kaip išeiti prieš susi
pratusį darbininką, d. P. K-lo, 
tad primetė jam tą nebūtą 
dalyką. O sunkenybę kovos 
perstatė prieš lokalų atstovus 
su p. Rothsternu, kad jo gimi
naitis užėmė d. P. K-lo vietą 
dirbtuvėje, na, kaip dabar 
darbdavio giminaitį išimsi ir 
padėsi unijistą atgal į darbą. 
Negalima! O negalima todėl, 
kad mūsų Amalgameitų po
nams nerūpi darbininkų reika
lai, bet darbdavių ir jų gimi
naičių. Jeigu jiems rūpėtų dar
bininkų reikalai, tai jie nebū
tų sielojęsi taip prieš darbinin
ką P. K-lo, bet prieš p. Roth- 
sterną.

Rodos, kad kiekvienam 
Montreal kriaučių i turėtų atsi
daryti akis, nes tie nemalonūs 

| įvykiai taip aiškūs kiekvienam, 
i kad kitokio kelio nėra, kad 
reikia jungtis su kairesniai- 
siais žmonėmis į daiktą ir ko
voti prieš tokius Wismanus ir 
jų gizelius Amalgameitų unijo
je. Bet, tačiaus, taip nėra. Vis 
dar tūli mano, ka(T kas kitas 
už juos iškovos keptus karve
lius, o juos tik pakvies prie 
stalo suvalgyti juos. Taip, 
draugai, nebus. Jūs ir aš, mes 
visi turime suremti pečius ir 
stoti kaip vienas, kad išvystyti 
kairįjį frontą Amalgameitų 
unijoje Montreal mieste.

Povilas Vyvertas.

kad 
tad 
bau 
suomet darbą padariau, o da
bar, vot, nepadarau darbo ir 
eik sau!” Ponas Wisman netu
rėjo ką ant to atsakyti, tad tik 
pridūrė: “Šiandie bus dirbtu
vės darbininkų susirinkimas ir 
kaip jie nuspręs, taip ir bus.” |

Dirbtuvės darbininkų susi
rinkime, tas pats p. Wisman, 
vieton kad priduoti drąsos dar
bininkams, kad jie stotų už 
savo išmestąjį draugą, tai jis 
aimanuoja, stena, kad, vot, del 
tokio menkniekio“ reikia dar
bininkams streikuoti, o paskum 
galima tuo būdu labai užpy
kinti drabužių fabrikantą ir 
tas gali unijai daug daugiau 
nesmagumo pridaryti. Aišku, 
kuomet taip unijos, “vadas” 
kalba, juk tai negalima ko ge
ro ir tikėtis, kad darbininkai 
išneštų prielankų jam nuo
sprendį. Jie ir nubalsuoja, kad 
nestreikuoti už d. P. K-lo. O 
to tik ir tereikėjo p. Wisman. 
Tas atsigrįžo į d. P. K-lo ir 
sako: “Na, dabar matai pats, 
ką aš galiu padaryti, kad dar
bininkai nesutinka stoti už ta
ve.”

nomis ir lošimais. Visi, kas tik 
Bet Wis-mybte dailę, atsilankykite.

DUONAI 
^OįSCHOLEŽ BAKING 

168 Manhattan Avenue,
- Brooklyn, N. Y. 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ bUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS 

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad 
Mūsų dubną va 

tai nereikės

RA M M M RA RA RA AA RA



M

Penktas

sukilę

URALAI

MANHATTAN LIQUOR STORE

Mūsų automobilius važiavo biednai išgrį

me

Painters and Carpenters

—

NAMAI

Vedybinių
Marsu!

1st. 1892

moterys ir vy

MENO SKYRIAUS DALIS
iros Leidimai

frame numeryje “The

Pastarasis

Sieninių 
Laikrodžiųvo ten kas tokio nepapras

čiau 'Svęrdlovsko mieste? 
čiau bulvarų Berlyne, Pa- 
Jrusselyj ?
I mačiau bulvarų tenai. Jų 
altu pleškėjo puošnūs auto- 
i tiktai automobilius susto
jo atsirasdavo bedarbis, at
rašydavo pagelbos, almuž-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

t’eibeliai vydamies 
liūs 21 jiį nušovė

sų svetimšalių rašytojų būrys išvy 
į Uralus. Bet pirm, negu pradėjo 

Eilionę, aš paklausiau savęs: ką ištik 
aš žinau apie tą vietą, į kurią va

Japonijos Fašistai 
Paimsią Valdžią?

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Greta to, aišku, žinojau, kad didelės 
ejyklos ir fabrikai dabar yra ten stato- 
i. taipgi ;kad Magnitogorsk© liejyklos 
akaliai—apie juos man pasakojo hollan- 
s, judžių direktorius, Ivens, kuris dir- 
ten—yra technikos pažiba.

Vaciaus aš turėjau skeptišką nusista-

fotografijų, o po lempomis 
rbavosi
i žandais ir lūpomis

Lietuvių Darbininkų Susi 
vienijimo Jaunuolių 223, kuo

Ypatingai mūsų chorai turėtų plačiai išpla
tinti šį žurnalą. Jį skaitydami mūsų jauni 
chorų nariai galės geriau suprasti ir kritiš
kai žiūrėti į dabartinį buržuazinį meną—pju
džius, veikalus, baletus ir tt. Be to, susipažins 
su darbininkų teatro judėjimu ir augimu.

V. Bovinas 4

Kanalizacija įvedama; viršuj gatvių 
elektros vielos tėra tiktai laikinės. Trak
toriai velka nukirstus medžius ir kelmus, 
kad padarius vietos naujiem budinkam. 
Visur mes matėme daugiau namų būda
vo jamų, negu užbaigtų.

Žymėtina, kad panašūs mūsų įspūdžiai 
buvo kiekvienam naujam Sovietų mieste, 
kurį mes tiktai aplankėme. Mums susi
darė tokis gilus įspūdis Sverdlovske, ka
dangi mes dar nebuvome matę Magnito- 
gorsko, arba Čeliabinsko, arba milžiniš
kos statybos Stepuose aplink Nižnyj-Ta-

Šitoki buvo pirmieji įspūdžiai, gan ne
pamirštini žmogui, kuris tiktai ką atvy
ko iš Vakarų Europos, kur fabrikai už
daryti, būdavo to j ai namų be darbo, lai
vai stovi dyki. Tai įspūdžiai nepalygina
mos energijos, augimo kūrybinio darbo, 
revoliucijos, kuri nepaliko nepajudinusi 
nei akmens, revoliucijos, kuri padarė to
kį pilną pakeitimą pora metų. Stovėda
mas dabar Svęrdlovsko gatvėse, žmogus 
negali nei tikėti, kad čia yra buvęs senas 
Ekaterinburgas. Išrodė, jog visa Uralu 
sritis buvo sukratyta žemės drebėjimo ir 
kad iš atvirų ugniakalnių išsiliejo ne ver
danti lava, bet geležies liejyklų kakaliai, 
fabrikai, ir miestai. Išrodė, kad mes esa
me žiūrėtojais į greitą pertvarkymą sce
nos, nuo kurios uždanga yra pasikėlusi. 
Bendras įspūdis buvo tokis, kad žmogus 
neturi pirkti šito miesto žemlapio, kadan
gi per metus laiko viskas vėl bus pakei

čia jūs galite matyti gatvėse tiktai 
dirbančius darbininkus, šimtus ir tūks
tančius jų, ir čia nėra bedarbės, bet dar
gi stokuoja darbininkų. Laike poros me
tų, ar kiek, iš medinių namų ir apleistų 
gatvių miestelio išaugo didelis moderniš
kas miestas. Vargiai beėmė du metus 
išstatyti šį dangorėžį, šitą mokyklą arba 
aną fabriką, universitetą, knygyną. Jie 
dar vis tebedirba: lieja asfaltu gatves, 
baigia naujuosius budinkus (Šie įspūdžiai 
rašyti 1932-1933 metais. — Vertėjas).

Žmogus turi naudoti augščiausius gra
matikos laipsnius čion palyginimam, nes 
netgi amerikoniškas terminas “didžiau
sias pasaulyj” pasirodo neužtenkamas, 
kuomet jį nori panaudoti statybiniam 
darbui, vedamam Uraluose. Man puo
lė galvon mintis, kad kuomet čia bus 
įsteigta atatinkami susisiekimai, Uralai

Jei norite linksmai praleist kalėdas ir naujus metus, 
! nusipirkite sau vyno ir degtinės pas

joj arba Anglijoj, reiškė, didžiumoj at
sitikimų, tiktai padidintą darbininkų iš
naudojimą. . •

Gerai. Atvykome mes į Jekaterinbur- 
gą^ a’bar vadinamą Sverdlovsk. Išlipant 
iš traukinio, geležinkelio stoty j, pama
čiau kai kuriuos valstiečius vyžuose ir

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Teleronai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Užkviečiamė visus sulaukti 
naujų metų panedėlio vakare, 
gruodžio (Dec.) 31 d., 8 vai. 
vakaro, 376 Broadway, So. 
Boston. Kompartijos Lietuvių 
Frakcija rengia vakarienę ir 
šokius su gera orkestrą.

Taigi, čia bus geriausia vie
ta sutikimui naujų metų.

Kviečia Rengėjai.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų pjatirimo 
prie išdirbinio šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

> mokyklos laikų pasiliko mano atmin- 
je bendra nuomonė apie tą vietą: — 
Uralai—mainų sritis ant rubežiaus 
?pe Azijos ir Europos; vyriausis mies- 
lis Ekaterinburgas.
Aš taipgi tebeturėjau kai kurių žinių, 

.autų iš knygos “Žemė ir josios Žmonės” 
*pie purvinus, negrįstus kelius, medinius 
’alygatvius, liūdnas bakūžes, valstiečių 
yžus, ir merginas, dėvinčias raudonomis 
karele mis, nuolatos valgančias saulegrą-

nai žinomą, kad '! cliffsidiečįų 
parengimais publika pasiten
kina.

sniais. Jamė telpa gera redakcinė peržvalga 
bėgamų teatro ir politinių nuotikių.

Gerai žinomas dramaturgas John Howard 
Lawson rašo šiame numeryje ir daugelis ki
tų rašytojų ir teatro veikėjų.,

Jane Dudley rašo apie masinius šokius, tel
pa peržvalga judžių ir veikalų, kurie dabarti
niu laiku vaidinami New Yorko Broadwej ir 
kitur. Geras ir pamatinis straipsnis, parašy
tas d.^ Herberto Kline, apie rašymą darbininkų 
teatrui. Ir eilė kitų raštų telpa gruodžio mė
nesio numeryje.

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

TOKIO. — Atsidariusia
me Japonijos seime armijos 
ir laivyno ministerijos rei
kalauja ne tik užginti $228,- 
000,000, skiriamus kari
niams tikslams, bet dar pri
dėti. Dalis seimo atstovų 

pa rengia didelį ir puikų balių'į sako, kad reikia duoti pa- 
šiandien, 29 d. gruodžio šalpos badaujantiems far- 
(Dec.), 8 vai. vakaro, 
Walker St., Cliffside, N. J 

Kviečiame ne 
bet ir iš apielinkės miestų ir 
miestelių dalyvauti jaunuolių, 
vakare. Tuomi padėsit mūs 
jaunuoliams ir patys linksmai 
laiką praleisit, nes jau nuo se-

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

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Speciališkai Lietuviams Talentams Rekordavimui 
Columbia Phonograph Kompanijai

Mes labai pageidaujame susisiekti su bi vienu, kuris ar kuri moka 
lietuviškas liaūdės ir komiškas dainas; dainas, kurias jūsų nvotina 
ar močiute dainuodavo; meiliškas dainas, ubagų dainas ir dhinas 
vestuvių, krikštynų ir kitokias momentaliai atatinkamas pramogom. 
Artistai, kurių mos pageidaujam nebūtinai turi mokėti skaity| mu
zikos gaidas. Tačiaus jie turi labai "gerai mokėt tas dainas ir joms 
atatinkamą muziką, kurias jie norėtų rekorduoti. 1
Bus leista išbandyti balsas kiekvienam, kuris ar kuri ateis j Co
lumbia Phonograph Company, Inc., 55 Fifth Avenue, ant dešimtų lu
bų, New York City.

Bandymai bus sausio, January 2-trą, 3-čią ir 4-tą, nuo 9 ryto 
iki 5 vai. po pietų, ir sausio, January, 5-tą nuo 9-tos vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

Prašykite pasimatyti su Mr. I. A. Nodiff, arba malonėkite jarri 
parašyt jei jums nepatogu asmeniškai atsikreipt.

Perdėtini pagyrimai? Gerai, leiskim 
patiem faktam kalbėti. Užtenka pasa
kyti, kad Magnitogorske 1929 metais ne
buvo nei vienos plytos, nei vieno šriubo, 
nei vienos dalbos, o šiandien dirba du di
džiausi pasaulyje geležies virintojai, ka
kaliai, kurie podraug išleidžia trisde
šimts kartų geležies tiek, kiek septyni ka
kaliai padaro Ukrainoje.

(Daugiau bus)

MONTREAL - CANADA
J. M. ROSENFELD

ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

Didžiausia, pasitikimiausia, žemiausiom kainom svaigini- 
mu gėrimų krautuvė.

Mes išrišime jums kalėdų ir naujų metų dovanų problemą su įvairiau
siu pasirinkimų dovanom dėžučių nuo 99 centų ir augštyn. Mūsų dau
gybė geriausių rūšių, skirtingų išdirbimų iš viso pasaulio kraštų yra 

perdaug skaitlingos, kad atskirai suminėt, todėl mes tik
«• I suminėsim keletą:

Straight Rye whiskey 2 pt., 59 centų, pilna kvorta $1.39 ir 
// M augštyn. Vodka, iš Sovietų Sąjungos, $2.09, 17 uncijų bon- 

ka. Pure California wine, keturių metų senumo Port, 
\ iSherry, Muscatell ir Tokay, 55 centai už bonką, dvi bon- 

kos už 99 centus. Pure California dry wine, $1.15 pilnas
E y galionas.

Vodkos, Pierre Smirnoff, išdirbėjų rusiškos Vod- 
kos, per virš 100 metų, $1.75 už didelę bonką.

Pamėginkite bonką ir pasigėrėkite priimniu 
skoniu.

I Pirkdami pas mus, tikrai gausite legalizuotas ir istestintas
w valdžios kontroliojamas degtines.

langelis kitų gerų raštų. Lie- 
t galima pasinaudoti straip- 
ninkų, neprofesinį teatrą, va- 
niu.“ Prie to, gera peržval- 
nkų teatro vystymąsi kitose

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

LIETUVIU ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies jr pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliŠkas svoris^ Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6809 
Fort Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre
mises.

MARTIN LARSEN
6809 Fort Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7774 has been issued to the undersigned 
to sell beer ąt retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 673 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

673 FULTON DELICATESSEN CO. INC. 
(STRAND DELICATESSEN)

673 Fulton St., " Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskaa) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

's medinius namus. Kol kas vis- 
rodė panašiai, kaip buvo manyta, 
akyregyj mūsų automobilius ker- 

asisuko ir aš pamačiau stebinantį
Mes važiavome naujai ištaisytu 

10 Bulvaru, kuriuo vaikštė tramva-

nalizuojama džiazas ir negrų 
,ma tos muzikos pavyzdžiai. O 
mus labai mažai rašoma, ne- 

lalumas ir esme, 
e/* gruodis, 1934 
džiamas New Yorke, kaina tik 
Darbininkų Teatro Lyga. Pa? 
s yra turtingas gerais straip-

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

NOTICE is hereby given that License No. 
B- 7772 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 535 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to bo consumed on the premises.

CHINA ROYAL REST CO. INC., 
535 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 G rand Street Brooklyn, N* '
. . L - Tdbfoftaa? EVergreen 7-1661

et hollandas netikėtai ir ūmai su- 
na, tai jis pradeda koliotis. Ir juo 
lis tampa nustebintas, juo daugiau 
ojasi. Kaip tik tą ir aš padariau, 
au koliotis stipriausiais žodžiais, 
ir dabar norėčiau koliotis. Pir

ai todėl, kadangi jaučiu, jog šitam 
am savo rašinėlyj negalėsiu nu- 
viską, ką patyriau Uraluose; ant- 
turiu kantrybės su tais tūkstan- 
lollandijos žmonių, kurie, netgi 
parašyčiau ištisą tomą šiuo klausi- 
‘tikėtų man apie dalykus, kuriuos

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias;

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undep Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8137 
Bay 16th St., Borough of Brooklyn, _ County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAULINE WANDELL
(WHITE SWAN INN BAR & GRILL) 

8137 Bay 16th St.,- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7761 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 52 
Smith St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ABRAHAM M. ABELOWITZ 
(COURT CAFETERIA BAR)

52 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
B-7753 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5011 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GOLDIE KNOBLER
5014 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10942 has been issued to the' undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7517 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GIUSEPPE PALISI
7517 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
A-10939 has been issued xto the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 207 
Hull ' 
Kiųgs, to be consumed off the premises.

207 Hull

NOTICE 
RW-1074 
to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 365 ~ 
County 
mises.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 162 
Leonard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CARLO CAPAREliLI 
(LEONARD TAVERN)

162 Leonard St Brooklyn, N. Y.

(Hollandų Rašytojo Įspūdžiai) ■. . ...... »
Sverdlovske mačiau skirtingą bulvarą. 

Krautuvių languose nebuvo deimantų, 
neigi nuogų moterų fotografijų, neigi 
prostitučių, ir neigi bedarbių eilių, sto
vinčių prie darbo biurų.

bHHI Brangakmenai 
Mes perkame seną auksą

254 meriams, nes kitaip gali iš- 
sivystyt pavojingi kaimiečių 

tik vietinius, sukilimai. Bet armijos ir 
(laivyno vadai priešingi. Jie 
grūmoja išvaikyti tokius at
stovus ir visą galią paimti 

i stačiai į fašistų rankas.

Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn 
of Kings, to be consumed on the pre-

LUDWIG HOCHNETZ 
(BRAU STUBL)

365 Wyckoff Ave., Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8178 has been issued to the undersigend 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverago Con
trol Law at 1439 Bedford Ave., Borough of i 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 1 
on the premises.

MARTIN MULVIHILL 
(BEDFORD’S BEST BAR & GRILL) 

1439 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. i 
Rlr-8132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ' . i

CLIFTON BAR & GRILL, INC.,
281 Nostrand Ave., • Brooklyn, N; Y.

Filipinų Policininkai 
Nužudė 21 Sukilėlį!

Manila. Agusan kalnų gy
ventojai užpuolė policinių; 
konsteibelių stovyklą. Kons-

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr S424

hereby given that License No

beer at retail under Section 75 of 
" “ __ ~_______________  Z27

Borough of Brooklyn, County of 
*. 

JOSEPH SCHNELLER
St., Brooklyn, N. Y.

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

HARN1AN

gr



šeštadienis, Gruod. 29,

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Kartu Pasitikime Naujus Metus

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS

License L-1370

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

Telephone, EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)

am

dienomis 
vakarais

PAMINĖJIMAS PIRMŲJŲ 
METINIŲ SUKAKTUVIŲ 

WORKERS CENTER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
* \ ' * .1

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

Prakalbos Temoje: Kode! So 
vietai Šaudo Teroristus?

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

New Yorke 
centų ik

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

, 221 SO. 4th ST.

A H. Fish Yra Protingas
Albert H. Fish, kuris prisi

pažino nukankinęs 10 metų 
mergaitę G. Budd, buvo ištirtas 
daktarų Charles I. Lambard ir 
Frank H. Coyene ir surasta, 
kad jis protiniai yra sveikas. 
Fish bus teistas, kaino pirmo 
laipsnio žmogžudys. Sako, kad 
Jis turėjo pasigėrėjimą, kada 
žudė mergaitę.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Kongresą Turi Užsiregistruot,
Visi delegatai, kurie yra iš-! 

rinkti vykti į Washingtona— 
bedarbių kongresan, yra ragi
nami tuojaus užsiregistruoti 
sekamu antrašu :• Unemployed 
Con. Committee, 799 Broad- 
wa

Draugas I. Amteris Ragina 
Darbininkus į Drąsią Kovą
Draugas !Amter, sekretorius 

visos šalies Bedarbių Tarybų, 
šaukia visus darbininkus rinkti 
delegatus ir siųsti į Washing- 
toną, kur 5-7 dd. sausio bus 
bedarbių kongresas. Darbinin
kų unijos, pašalpos organizaci
jos, kliubai, kultūros vienetai 
ir darbininkai dirbtuvėse pri
valo rinkti delegatus ir siųsti 
į kongresą.

Lietuvių darbįninkų organi
zacijos, kurios išrinko delega
tus, privalo pranešti į “Lais
vę,” kad galėtume kartu va
žiuoti.

VALANDOS:
1 p• p*
6—8 vakare

į . Ever. 8-8707

Pasitikite Naujus Metus
WORKERS CENTRE 

723—5th Avė.

VALANDOS:
. 8—10 ryte 

1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susi 
Ever. 8-9229

Areštavo Du Policininkus
i Areštavo policininkus John 
Lewan, 28 metų, 283 Parkside 
Ave. ir J. C. Colombo, 29 me
tų, 26 Mulberry St. Jie abu 

j buvo policininkais Beach poli
cijos stotyje Brooklyne.

Saržentas Ch. Kenny važia
vo automobilium ir netoli prie
plaukos pamatė policisto Co
lombo automobilių. Jis buvo 
tuščias. Kenny išsitraukė re
volverį ir nuėjęs apžiūrėjo jį, 
mat, jis manė, kad gal kas po
licininką užkule. Bet jis nuste
bo, kada pamatė, kad karas 
pilnas saldainių baksų. Viso 
ten jau buvo 109 saldainių 
baksai, apie $60 vertės. Jis ten 
laukė; neužilgo atėjo polici
ninkai dar daugiau atnešdami 
saldainių. Jie ir buvo areštuo
ti. Saldaines jie pavogė iš 
Margareela Candy Co. Polici
ninko Colombo’brolis turi sal
dainių krautuvę. Ką jau norė
ti, kad toki policininkai kovotų 
su vagiais ir plėšikais, kad jie 
patys plėšia.

Darb. Drąsiai Streikuoja,
Metalo darbininkų apie 200 

organizuotų į Industrinę Plie
no ir Metalo Darbininkų Uni
ją energingai streikuoja. Strei
kas yra Majestic Metal Spe
cialties; Ine., 2.00- Varick St., 
Brooklyne. Jau kelios dienos 
darbinin. streikuoja ir tvirtai 
laikosi. Sąlygos buvo nepaken
čiamos ir jie priversti buvo 
stoti į streiką.

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

Lietuvių darbininkų organi
zacijų delegatai gali pranešti 
ir “Laisvei,”’Įęadįvisi galėtume 
kartu vykti į šį didžiulį kon
gresą. < . ■' >

2Ė0 Kingston Ave., apart- 
mentų name,- buvo prasidėjęs 
gaisras, bet vėlai parėjusi nak
tį panele F. Stem pastebėjo 
gaisrą, pašaukė ugniagesius, ir 
jis greitai buvo užgesintas. 
Mat, kaip kada ir vėlyvas nak
timis vaikščiojimas išeina ant 
gero.

Audra Išmetė Laivą
Trečiadienio naktį buvo di

delis 'vėjas. Prieplaukoje sto
vėjo “Quebec City” laivas į- 
leidęs inkarą; Audra nutrau
kė inkaro retežį ir keturias 
mylias nešė laivą, kol jį užva
rė ant smėlio netoli forto Ha
milton, Brooklyno pusėje, t

Darbininkai Aplankė Kalinius
Masinė delegacija darbinin

kų unijų ‘ir kitų organizacijų, 
susidedanti iš 30 asmenų, ap
lankė New Yorke politinius 
kalinius. Delegacija nugabeno 
jiems maisto ir finansinėš pa
ramos. Tai dar pirmu kartu 
New Yorko istorijoje dubinin
kų’ delegacija 'masiniai aplan
ke distrikto kalėjimai kur lai
komi politiniai kaliniai. Kalė
jimas yra ant Welfare salos.1

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Pirmadienį, 31 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje įvyks Aido Choro link
smas parengimas pasitikimui 
Naujų Metų. Kiekvieną metą 
Aido Choras surengia tokį va
karėlį ir visada būna daug 
žmonių, šokiams grieš gera or
kestrą.

Gauta pranešimų, kad bus 
svečių iš Cliffsidės, Newarko, 
Great Necko ir kitų artimes
nių miestų. Mes manome, kad 
ir Yonkerso draugai taipgi 
mus neužmirš.

Mūsų gaspadinės rengiasi

Du berniukai Pa|il Buttlės ir 
G. L. Gregory, iŠ Great Neck, 
kur tai prapuolė. Policija juos 
jieško. . ‘. . ’ ’! * Į. * ‘ ?" . * '

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irvtog PI.
j' I New .York

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

Patiko Nelaimė Jaunuolį
Therese Wallmer, 13 metų 

mergiščia, draugavo su jau
nuoliais. Jos motina įsakė, kad 
jaunuoliai nesusirinktų pas ją, 
kada motinos nėra namie. 
Kaip tik Theresės motina išė
jo iš namų, tai ji pasikvietė 
pas save Rocco Palermo, 15 
metų jaunuolį, ir jie Šoko. Bet 
štai tuom kartu parėjo PlRIT- 
sės motina. Jaunuolis išbėgo 
ant stogo ir ten jis turėjo pa
sidėjęs lentą linkui savo namų 
ir bėgo ta lenta, bet koja pa
slydo ir jis nukrito šešis aug- 
štus žemyn. Palermo sužeidė 
jęalvą, sulaužė koją ir taip la
bai sutrenktas. Jis dar gyvas 
ir guli ligoninėje.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
‘ 270 BERRY STREET

Sykį Atsilankę Persitikrifisit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” N a the
MARčIUKAI

Rado įšalusį Bedarbį
John Janson, 38 metų, be

namis darbininkas, įkrito į 
Coney Island Creek ir buvo 
įšalęs. Praeinanti žmonės pa
matė žmogaus galvą ir rankas 
virš ledo. Pašaukta policija. 
Jis buvo 40 pėdų» nuo krašto. 
Policija pasidėjo lentas ant 
plono ledo ir priėję mane, kad 
žmogus užšalęs, nes jis buvo 
išsižiojęs. Tai kada nugabeno 
į ligoninę, Janson kiek atšilo, 
pasakė savo vardą ir paskui 
neteko sąmonės, štai kaip 
vargsta New Yorko benamiai 
darbininkai! Jeigu tatai būtų 
Sovietų Sąjungoje, tai visa ka
pitalistinė spauda šauktų, bet 
dabar tai ji tyli.

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

409 Lorimer St., ■ Brooklyn, N. Y
’ • . ■ ■ Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetaines ’ > *• “ ' 4 1

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
Parsamdo automobilius šer^ 
meninis, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

Šaukite dieną ar naktj 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

“Daily Workerio” 
Parengimas

(Sausio 5. dieną sukanka 11 
metų nuo laiko, kaip ‘Daily 
Worker” pradėtas leisti dien
raščiu. Minėjimui sukaktuvių 
yra rengiamas didelis parengi
mas. Jis įvyks šeštadienį, 5 d. 
sausio, 8 valandą vakare, St. 
Nicholas Palace, 69 W. 66th 
St., New Yorke. Kalbės drau
gas C. Hathaway, “Daily Wor
kerio” redaktorius. Bus ir dau
giau kalbėtojų, šokiams grieš 
gera orkestrą. Koncertinio 
programo išpildyme dalyvaus 
A. Cibulski, garsus Sovietų 
dainininkas, raudonos šokikės, 
Italų Darbininkų Choras ir vi
sa eilė kitu dailės spėkų. Visi 
-ateikite į šį parengimą.

Paramai Scottsboro Bylos
Tarptautinis Darbininku Ap

sigynimas rengia lošį “Beale 
Street,” sekmadienį, 30 d. 
gruodžio, 8:30 vai. vakare, 
Mecca Temple, 55th St.., tarpe 
6th ir >,7th 4 
Tikietai nuo
$2.7$. Visi darbiųi’nk-ai: kvie
čiami ateiti. Visas pelnas ski
riamas Scottsboro jaunuolių 
gelbėjimui.

Masine Darb. Demonstracija
Brooklyne darbininkai ren

gia masinę demonstraciją šeš
tadienį, 29 d. gruodžio, 10 v. 
ryto, Boro Hali. Visos darbi
ninkų organizacijos ir pavie
niai darbininkai turi traukti 
prie Boro Hali. Bus reika
laujama iš centralinio šelpimo 
biuro ant 25 nuoš. pakelti 
maisto kiekį, suteikti mažiau
siai $25 kiekvienam bedarbiai 
del apsirengimo, užmokėti 
randą už gyvennamius, už ga- 
zą ir elektrą, pristatyti anglies 
į namus, atiduoti sniego dar
bus bedarbiams, neturi būti jo
kių diskriminacijų šalpos rei
kale,; kaip tai, prieš negrus ir 
ateivius darbininkus, . uždėti 
tąksus ant kapitalistų ir, banr 
kierių,; kad sukėlus reikalingą 
fondą bedarbių šelpįmui ir [Su
laikyti . $180,000,000; i pinigų, 
kuriuos miesto valdžia ,kas mer 
tai suteikia bankierių šelpimui, 
o ne bedarbiams. Toki < tai 
ūmiausi bedarbių organizacijų 
reikalavimai.-' Visi darbininkai 
į demonstraciją. ,

ŠOKIAI BE PERSTOJIMO 
DVI ORKESTRUS 

UŽKANDŽIAI — GĖRIMAI

Bendrai rengia:
Rusai, lenkai, jdgoslavai 

lietuviai.

Daugelis stato klausimą : Ar 
gerai Sovietai daro, kad šaudo 
užsienio imperialistų agentus, 
baltagvardiečius ir kitus tero
ristus, kurie nuvyko į Sovietų 
Sąjungą teroro ir karo išpro- 
vokavimo tikslais? šiuom klau
simu kalbės drg. C. Hathaway, 
“Daily Workerio” redaktorius, 
sekmadienį, 30 d. gruodžio, 
8:30 vai. vakare, Civic Reper
tory Theatre, 14th St. ir 6th 
Ave., New Yorke. Ateikite vi-

Sąko, kad A; H. Fish, kuris 
pirmiau prisipažino, kad 6 me
tai atgal nužudęs G. Budd, 10 
metų mergaitę, dabar prisipa
žino, kad jis dar 4 kitus vai
kus nuaudė. Kalėdų dienoje 
jis reikalavo kunigo ir pas jį 
buvo atvestas.

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. ' ‘

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Moterys Išgelbėjo Du 
Senelius Iš Gaisro

Užsidegė dviejų šeimynų 
namas, 104-52—103rd St., 
Ozone Parke. Namą greitai 
pradėjo apsiausti liepsna. Ja
me buvo du seneliai Marie Col
lins, 74 metų, ir James Collins, 
80 metų. Greitai pribuvo prie 
gaisro Clara Getchel ir mergi
na Bettie Payeur, kurios puo
lėsi į namą ir pirma išvedė 
moterį, o paskui ir senelį. Kaip 
matyti, šios moterys turėjo 
daug drąsos.

pagaminti gardžių užkandžių. 
Bus visokių žaislų ir choro na
riai gales išpildyti koncertinę 
programą. Prašome visus “Lai
svės” skaitytojus, organizaci
jų narius, mūsų simpatikus, 
progresyvius biznierius—atsi
lankyti. Pakalbinkite ir savo 
pažįstamus ir kaimynus. Visi 
kartu praleiskime paskutines 
valandas 1934 metų ir pasiti
kime Naujus Metus. ’

Mes užtikriname, kad kas 
tik ateis, tai pilnai bus paten
kintas parengimo turiniu.

Rengėjai.

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

arti Grand Street
Teleforias Evergreen 8-10494 ’ į J

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 A ve.

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

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbamo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTA KAINA 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Meno Sąjungos Centro Biuro
■ ■ s Narių Atydai;<

Sekmadienį, 30 d. gruodžio, 
11 valandą ryto, įvyks Centro I 
Biuro susirinkimas. Nesivė- 
luokite ir ateikite laiku, nes 
bus svarbių reikalų aptarimui.

Pirmininkas, J. N.
LORIMER RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA ‘ <
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami LietUvisku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI J. P.
Brooklyn, N. Y,

r.i.zz....:-.......--..... ‘ ......... ........................- - ----- -

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

..........

Darbininkai Kovoja
Jau septinta savaitė strei- 
loia pypkių gamintojai dar- 
ninkai pas L. and H. Stem 
riar Pipe Co., 56 Pearl St., 
rooklyne. Prieš juo išnaudo
jai kovoja visu pasiutimu, 
sis ėjas Reigelman prieš strei- 
erius išdavė indžionkšiną, 
dicija kelis kartus žvėriškai 
lolė pikietuojančius darbi- 
nkus. Bet visos tos atakos 
jsulaužė darbininkų kovingu- 
ą. Jie laikosi tvirtai, šešta- 
enį, 29 d. gruodžio, 2 vai. 
>. pietų, svetainėje 196 State 

yra šaukiamas visų darbi- 
nkų susirinkimas, kad:-apta
rs kaip sėkmingiau vesti ko-

Jersey City policija jieško 
vagies, kuris nuvažiavo tre
ką, kuriame buvo 108,000 

y, Room 642, New York, N. j kiaušinių. Plėšikas buvo gink
luotas revolveriu ir troko val
dytoją išvarė laukan, o patsai 
nuvažiavo.

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakarą

t Ir pagal sutarti 
Tek Mansfield 6-8787 

Penktadieniais uždaryl

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN. N. Y.

G,. Bjorhstėinį 30 mętų 
žiaųsį iš Elmhurst,- N.v Y. 
tėistas >6 i metams į kalė. 
Jis girtas važiavo automobi 
lium fr turėjo '.nelaimę.' 1' -' ’

Šeštas Puslapis

Chroniškos ligos Gydo;

S
 Gydoma
Išbėrimai, K. 
io Nesveikun 
Nervų • ' Li; 
ChroniSki Ski 
durtai, Skilv 
žarnų ir MSŠ1 
£amės Ligos, j 
b e 1 n as Nusih 
mas. Nervų Jd 
girnai ir Chroni 
k i Nesveikav 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojam: 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų Ii 
gos; o jeigu turite koki negerumi 
kurio nesuprantate, su pasitikėjim 
ateikite pas Dr. Zina.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų IšmirkštimaL

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgale

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltu

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

l/fTlII I Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|\ g į g.ir lU i I IO čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
IbWJjf til.WW matizmas, Kelių Sustįngimas, 
Kraujagyslių Idegimąs, Koją yotys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
1/-v - yra gydomos be1 Operacijų. Ištyrimai Veltui.

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

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

dr:l.a.behla 
11' 1 s •Vokietys Kojų Ligų Specialistas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 

K- *r padidinu to-
dydžio, ko- 

k i ° P a ge i d au j a- 
ma. Taipgi at- 
loaliavoju įvai- 
ri6m sPalvom.

, į Kainos prieina-
J T Į \ A f ! ■ į rtios. .

M JONAS STOKlfŠ
512 Marion St., \ kamp. Broadway 

‘ Chauncey1' St. Stotis 
‘ į • ' BROOKLYN, N. Y.

1 Tdl.:; Clenmore 5-6191

Penktadieniais uždabrt^į;
. Tel, JBiagg 2-9105
* ■m'i*-1~~~ 
VALANDOS:

■■

Tel. Stagg
Namų, Republ

Lietuvių Darbininkų Delegatai Visi Delegatai į Bedarbių 
į 5-7 dd. Sausio Bedarbiy ”

Kongresą Washing to na n
Nuo Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo vyks drg. R. Miza- 
ra, nuo Liet. Darb. Susivieniji
mo Jaunuolių Nacionalio Ko
miteto jaunuolis drg. V. Za- 
blaękas, nuo Amerikos Lietu
vių ‘ Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto D. 
M. šolomskas, dar yra išrinkta 
delegatai nuo ALDLD 1 kuo
pos, nuo LDS 1 kuopos, • nuo 
LDS 50 kuopos ir kitų organi
zacijų. Delegatai tuoj aus pri
valo susirašyti su d. D. M. šo- 
lomsku, kad susitarti, kaip ge
riau važiuoti.

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

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

ir kokių tik reikia
( ; ■; ' i •. t , • - ' ; "

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus
) > ; fę p \ iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojajnas

f ( d Charles Alex& T. Markus
Tel. STagg

Budavos Du Naujus Tiltus
Brooklyne ir Queens miesto 

dalyse rengiasi budavoti du 
naujus tiltus. Vienas bus per 
Newtown Creek, o kitas kitoje 
vietoje. Šių tiltų budavojimui 
reikia $7,779,000. Pradžia rei
kalauja $3,000,000. Kapitalis- 
tirM spauda šaukia, kad tas 

rikalaus daug darbinin-
*** panašaus. Prie dd- 

'šiherijos keletas 
Vų greitai galės
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