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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Niekė 
N e p r a 1 almėsite, Tdb 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

KRISLAI
Svečiai iš Sklokos. 
“L” Koncerto Rėmėjai. 
Veidmainių Raudos.
N. Y. Socialistai.
Drg. Andrulis ir Orman.
Katiena.

Rašo S. LAISVIETIS.

“Laisvės” koncerto išvakarė
se “Naujoji Gadynė” bėdavoja, 
kad perdaug “opozicionierių” 
eina į lietuvių komunistų pa
rengimus.

Tai reiškia, kad jie jaučiasi 
idėjiniais mūsų draugais, nors 
sklokos vadai ir stengiasi atmū- 
ryti juos- chiniškąja siena nuo 
organizuoto komunistinio judė
jimo.

Vokietija Nepriima 
Bausmių prieš Italus

I Rusų Revoliucijos Mi-,8"* Ncvaržy?...
c J 1 Biznio su Italija ITALAI UZEME MAKALEnėjimas Buvo Žygis 

Už Pasaulinę Taiką
GENEVA. — Brazilijos 

atstovas stačiokiškai parei
škė Tautų Lygai, kad Bra
zilija nesidės prie Tautų 
Lygos jokių * ekonominių 
bausmių prieš Italiją delei 

MASKVA-Minėjimas 18 ją, kad gintų Ųhiniją nuo IMusolinio karo ^bdymo 
metų sukakties nuo bolševi- Japonijos, kad atmuštų ka- 
kų revoliucijos, lapkričio 7 
d. buvo sykiu galinga de
monstracija už taika. Ap- . . v . _ . .
art 25,000 raudonarmiečių, na~las saukė v>sų kras- 
420 tankų ir kitų apsigyni- darbininkus pasekti pa- 
mo parodos dalių, per Rau- [ vyzdžiu Rusijos darbininkų 
donąją Aikštę permaršavo ir pasiliuosuoti iš kapitaliz- 

i ——----- ----------- i------- 1,000,000 darbininkų ir vals- mo nevalios.
Prezidentas Rooseveltas ir jo §kjme nazių valdžia sako, tje.jių su vėliavomis,' kurių

“Naujoji Gadynė” didžiuoja
si skelbimais, gautais į savo 
koncerto programą. Bet dar ji 
nematė, kiek pažangūs profe
sionalai ir draugiški biznieriai 
davė skelbimų bei pasveikini
mų į “Laisvės” koncerto pro
gramą. Mūsiškė programos 
knygelė virš 50 puslapių!

Draugai skaitytojai, remkite 
tuos biznierius ir profesionalus,1 
kurie šitaip praktiškai išreiš-, 
kia mums pritarimą.

BERLYNAS. — Hitlerio1 
valdžia oficialiai užginčija; 
pasklidusius gandus, būk' 
Vokietija faktinai prisideda, 
prie Tautų Lygos bausmių | 
prieš Italiją. Naziai sako, Į 
kad tokie gandai gali pa-' 
kenkti geriems jų santi-! 
kiams su Mussoliniu. Ir Ita
lijos fašistai jau pareiškė,

. kad jie neleis savo sporti- 
I ninku į Hitlerio Olympiadą 
. 1936 m., jeigu Vokietija 
naudos kokias nors baus- 

!mes prieš Italiją.
Dabartiniame savo parei-

meisteris Hull veidmainiškai. kad jinai turės apribot tik 
dejuoja, kad šalies kongresas j perdidelj išvežimą tūlų ža- 
tedavęs j.ems teisę sulaikyti tik 1; . medži ir maisto da. 

Italijai; o karo sutrumpinimui, i Italiją, jeigu tas 1S- 
girdi, reikėtų sustabdyti ir įvai- j vežimas žymiai kenks pa- 
rių medžiagų vežimą kariau-j Čios Vokietijos Ūkiui. Sy- 
jančioms šalims. j kiu Htlerio vydesnybė pri-

Bet juk kongresas davė pre-! mena, jog kaip tik prasidėjo 
zidentui galią nukirsti išvežimą Į Italijos karas SU Ethiopija, 
ne tik tiesioginių ginklų ir j tuoj Vokietija sustabdė gin- 
amunicijos, o ir ‘kitų karo prie-' įr amunicijos gabenimą 
m Kodėl Roosevelto valdžia to | ?.ienai..* kitai kariaujan- 
nepadaro? Todėl kad pati nori:ciai sa ia1, 
duoti kruvinai pasipinigauti 
Amerikos kapitalistams iš žudy
nių Ethiopijoj.

Amerikos socialistų vadai 
priešinasi bendram frontui su 
komunistais, be kitko, todėl, 
kad tuom tiksi geriau išlaikyti 
savo šalininkus aplink Socia
listų Partiją. Bet paskutiniai 
rinkimai New Yorke rodo, kad 
tas neduoda jiems pageidauja
mų vaisių.

Štai Didžiajame New Yorke 
Komunistų Partija 1933 m. rin
kimuose gavo 42,807 balsus, o 
dabar pereitą antradienį jau 
51,336 balsus; vadinasi, 8,529 
balsais pakilo.
Partija 1933 m. surinko 93,715 
balsų, o dabar tik 66,143; reiš
kia, 27,572 balsais nupuolė.

Mes visai nesidžiaugiame, 
kad socialistiniai balsai N. Yor
ke sumažėjo; bet suprantame, 
kad socialistams čia pakenkė ir 
jų vadų kova prieš suvienytą 
frontą.

Ir Anglai Pardavinės 
' Italijai Aliejų

Socialistų gi

GRUMIASI LINKUI SVARBIAUSIO EŽERO

MASKVOJ MARŠAV O MILONAS ŽMONIŲ

ROMA, Lapkr. 8.—Ofi- Ethiopai išmušė italus iš ke- 
cialiai pranešta, kad italai lių pozicijų šiame fronte, 
užėmė svarbų strateginį'

Ethiopijoj. Brazilija nėra 
Tautų Lygos narė ir todėl,

ro pavojų Europoj ir sunai- sako> visuose atsitikimuose 
kintų fašizmą. Kom. Inter- ■ elgsis taip, kaip nurodys pa-

i čios Brazilijos reikalai ir 
“principai.”

Brazilija pagamina tiek 
gumos, kad jos pusiau-už- 
tektų Italijai. Mangano ga
myboj Brazilija užima tik 

! antrą vietą pasaulyj, po So
vietų Sąjungos. O guma ir 

Ryšy j su revoliucijos 18 njunganas yra du iš svar- 
metų sukaktuvėmis, Sovie- biausių karui reikmenų.

Štal?nlVM.^ Mo-,^. už^ninės prekybos ko- — ~.
kiti Sovietų vadai. ■ nnsaras Rosengoltz prane-Į DarbininKŲ Kandidatai I 

minpi se> kad Sovietai dabar pasi-i n n i

Sovietų Prekybos 
Pakilimasvyriausias obalsis buvo: 

;“Šalin karą!” |
Stovėdami ant Lenino pa-! 

minklo, parodą žiūrėjo drg.
ULcmuciu, _ 
lotovas ir i
buvo Vi°r* toksmybės VventT. gan?ina au.k??. daugiai ne-1 GaVO DaUg Balsę 
Tūkstančius raudonųjų vė-1 £.u ^.?ri i --------
liavų ir obalsinių plakatų ly
dėjo nuolatinė orkestrų, ba
lalaikų ir armonikų muzika 
ir revoliucinės bei liaudiš

kos dainos
Parodoj buvo nešama ir 

j vežama pavidalai garvežių, 
I automobilių ir kitų Sovietų! 
technikos produktų.

Komunistų Internacionalo

Avienos tik pietinės Afrikos.
1931 m. Sovietų Sąjunga 

293,000,000 rublių daugiau 
išmokėjo už pirktus iš užsie
nių reikmenis, negu gavo iš 
užsienių už savo produktus.

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Bendro darbininkų fronto 
kandidatas į miesto teisėjus 
George Anderson gavo 37,- 
673 balsus, tai yra 23 nuo
šimčius visų balsų, kurie bu- 

Šiemet ^gi Sovietai bus už vo paduoti už įvairius kan-

ITALIJA PRISIVEŽĖ ‘ŽI
BALO Iš AMERIKOS"

ROMA. — Italija rugsėjo

Ethiopijos miestą Makale, 
šiaurėje. Tuo būdu jie turi 
užkariavę jau 25,000 ketvir- 
tainiškų mylių. Ethiopai,^ ir spalio mėnesiais šiemet iš 
pasitraukdami į pietus, ren-1 Amerikos prisivežė antra 
giasi iš kalnų stoti į griežtą tiek daugiau gazolino ir ži- 
kovą. : balo, negu paprastai pirk-

Makale miestas taipgi už- (davo per ištisus metus. Tai 
imtas daugiausia jėgomis ir' atsarga karui akyvaizdoj 
aukomis askarių, juodaspal- Tautų Lygos grasinimo $U- 
vių kareivių, kuriuos italai stabdyt praleidimą j Itali- 
surinko iš savo kolonijos ją svarbiųjų karinių me- 
Eritrejos.

Tuo pačiu laiku italai per
ėjo daugely j vietų per Setit dirbtina vilna iš pieno. Bet 
upę iš Eritrėjos į šiaur-va- juk maisto lygiai stokuoja,. 
karinį Ethiopijos kampą. _ Fašistai bando išvystyti 

| Jie trauksią linkui ežero medvilnės laukus SalernŪT 
Tana. Iš to ežero daugiau-1 Fašistų valdžia užginčija, 
šia išplaukia upė Nilas, te- (kad ethiopai nušovė žemyti 
kanti per Anglijos valdomą bent yieną italų lėktuvą.

džiagų.
Išrasta būdas gaminti

Sudaną ir Aigiptą.
Anglai buvo padarę su

tartį su Ethiopija milžiniš
kų tvenkinių įrengimui prie 
to ežero. Spėjama, kad ga
lės įvykti susikirtimų tarp

AREšTAI Už NEPALAN
KIUS GANDUS

GENOA. — Italijos fašis
tų valdžia įkalino šešis vy
rus penkiems metams Pon- 
za saloj už skleidimą gan
dų, kad Mussolini pralai
mės karą Ethiopijoj. Dau
gybė areštuojama už tokius 
gandus.

ROMA. — Maistas, ava-

I

120,000,000 rublių daugiau didatus į tą vieta. Už bend- ir Italijos del Tana
j užsieniams pardavę negu iš ro fronto kandidatą į majo- ezero- 
i jų pirkę. 1931 m. Sovietai rus R. Masoną balsavo 14,LONDON. — Beveik nie- Komunistų Internacionalo i v t x 

kas tarp Anglijos valdovų Pildantysis Komitetas išlei- buvo skolingi užsieniams 267 piliečiai, 
netiki, kad Jungtinės Vals
tijos sustabdytų pardavinė
jimą Italijai žibalo, medvil
nės ir kitų tokių karo reik
menų.

Pranešama, kad Anglų 
kontroliuo jamos ‘ 
Dutch, Anglo-Iranian ir 
Amerikos Standard Žibalo 
(aliejaus) kompanijos buvo 
bemanančios susitarti ir su
stabdyt žibalo pardavinėji
mą Italijai. Bet jos grei
tai atrado, kad įvairios ne
priklausomos mažesnės 
kompanijos Amerikoj^ gali Tada Bubelis griebės gud

rybių: tarp grįčios ir ___
durų nutiesė virvutę ir prie 
virvutės galo, grįčioje įtai- aikštę, kur daroma prisi- 
sė skambutį; kai tik kūtės rengimai 1936 m. tarptau- 
duris darai, tuoj patempi tinei sportų Olympiadai, bu- 
virvutę ir grįčioje suskam- vo prikabinėta iškabų su 
ba skambutis. Vieną naktį i šauksmu: “Žydai čia nepa- 
skambutis ir pradėjo skam- geidaujami”! 
binti. Bubelis, išbėgęs iš grį- Dabar atsilankiusiam 
čios, pamatė žmogų maišą francūzų grafui BailleULa- 
nešiną. Vištvagis pradėjo. tour’ui, tarptautiniam pir- 
bėgti, o Bubelis, revolveriu j mininkui Olympiadų komi- 
šaudydamas, vytis. Ir suga-' teto, Hitleris prižadėjo nu- 
vo. Paaiškėjo, kad tai yra imti tokias iškabas. Bet na- 
vagis Jonas Lesčinskas. Sulzių laikraščiai tyli apie tą 

prižadą, o gatvėse visur te
bemirga prieš-žydiški pla
katai.

Baillet-Latour tuoj susi
kuždėjo su Hitleriu; sako, 
Hitleris užtikrinęs, kad ne
būsią daroma jokių nesma-

do atsišaukimą į viso pasau
lio darbininkus, kad suvie
nytomis jėgomis sustabdytų 
Italijos karą prieš Ethiopi-

1,400,000,000 rublių, bet iki 
šių metų pabaigos teliks jau 
tik apie 10,000,000 rublių to
kios skolos išviso.

» LIETUVOS ŽINIOS

pristatyt įvalias žibalo ir 1 
gazolino Musoliniui. Todėl 
ir didžiosios kompanijos ne

it a-Į rytus atvyksta su prakal- stabdo savo biznio su 
, bomis drg. V. Andrulis, “Vii- Uja.

nies” redaktorius. Iš rytų su į 
prakalbų maršrutu važiuoja1 
jaunuolis drg. J. Orman, ką tik.
sugrįžęs po apsilankymo Lie
tuvoj ir Sovietų Sąjungoj.

Kolonijų draugai, gerai tas 
prakalbas garsinkite spausdintu 
ir gyvu žodžiu. Juk dažnai pa
sitaiko, kad žmonės neateina į 
prakalbas tik todėl, kad jie ne
būna apie jas girdėję.

Gengsteriai Išplėšė 
$46,450 iš Traukinio

CLEVELAND, Ohio. — 
šeši plėšikai, ginkluoti kul- 
kasvaidžiais, šautuvais ir 
revolveriais, užpuolė pašto 
traukinį, kaip tik jis susto-

Tilžėje sugavo vieną alkaną j0 Garrettsville, O., ketvir- 
darbininką bevagiant mesinin- tadienį po pietų. Užpuoli

kai sustatė į eilę buvusius 
'stotyje žmones ir traukinio 
i tarnautojus, grūmodami 
šaunamais ginklais; ir kuo
met vieni taip laikė suri
kiuotus žmones, kiti įėjo į

ko kates. Jis jas virė ir ke- 
t pė, besigindamas nuo bado.

Italijoj uždrausta mėsa tre
čiadieniais ir penktadieniais.

Abiejose tose fašistinėse ša
lyse alkis vargina plačias dar
bininkų minias. ... _ v

Visose kapitalistų valdomose tiaukinį ir pagrobė, pašto 
šalyse pablogėjo būklė darbo maisus SU $34,000 pinigais ir 
žmonėms, o fašistiniuose kraš
tuose masės susiduria stačiai su 
badu.

Vadinamas fašistinis “planin
gumas” įvedė jas į dar didesnį 
vargą, negu buvęs kapitalistinis 
ūkio palaidumas.

Nuo dabartinio krizio pra
džios vien tik Sovietų Sąjungoj 
pagerėjo gyvenimas darbo liau-

$12,450 vertės šėrų. Paskui 
visi šeši susėdo į automobilį 
ir nupleškėjo savais keliais.

džiai, ir tai labai žymiai.
Kaip jau minėta, paskutiniu 

laiku Sovietuose valgiai nupi
ginti net 30 nuošimčių, o dar
bininkams algos laiks nuo laiko 
vis keliamos.

3 Metai Kalėjimo už
Vištų Vogimą

Šiaulių ap. Kužių bažnyt- 
kaimyj, iš L Bubelio kūtės 
ėmė dingti vištos, bet va- 
^ielne1?.ali“a b„uY°v®ugauti’ Hitleris Nusiimsiąs Prieš-

kūtuš; kiškas Iškabas
BERLYNAS. — Aplinkui

juo iš Šiaulių buvus at
važiavus ir Marijona Abro
mavičienė. Šiaulių apyg. tei
smas Lesčinską nubaudė 3 
metais sunk, darbų kalėji
mu, o Abramavičienę 6 mė
nesiais paprasto kalėjimo.

GLOVERVILLE, N. Y.— 
Bendro darbininkų fronto 
kandidatas į miestelio ma
jorus Walter Finkle' šičia 
gavo 1,074 balsus, tai yra 
tik 572 balsais mažiau, ne
gu demokratu kandidatas.

CAMDEN, N. J.—Už dar
bininkų suvienyto fronto 
kandidatą Wm. 0‘Donnellį į 
valstijos seimo narius pa-

HARRAR. — Dideli lie
tūs Ogadeno provincijoj, 
pietinėj Ethiopijoj, labai
trukdo italų karo veiksmus line ir kiti reikmenys ItaU- 
prieš ethiopus. Po lietui 
juo daugiau italų apserga 
malarija ir kitomis ligomis, bausmėmis brangininkams*

joj staiga labai pabrango. 
Valdžia grasina aštriomis

“GAILESTINGAS” DAKTARAS NUŽUDĖ 5
i klauso pil. Prozorovui, o šis 
| žemę dovanojęs miestui.;
Byla apylinkės teisme dar įuotaJ'’l,50o“iš vi"so "22,000 
neišspręsta ir atidėta me-. ka]Sų skaičiaus.
dziagai papildyti. 

Nauja Prekybos Sutar
tis Lenkę su Nariais
VARŠAVA.—Lenkija pa

sirašė prekybos sutartį su 
Vokietija, padidinimui biz
nio tarp tųdviejų šalių. Vo
kietijai leidžiama palankes
nėmis sąlygomis įvežti Len
kijon daugiau chemikalų, 
elektros reikmenų, kelių tie
simo mašinerijos, žemdir
bystės įrankių ir šiaip ma
šinų. Pagal tą sutartį, vien 
automobilių Vokietija galės 
per metus įvežti Lenkijon 
už $20,000,000. Lenkija iš

LONDON. — Vienas se- seimui 
nyvas gydytojas, kurio var- 

. das dar neskelbiamas, prisi
pažino, kad jis neskausmin
gais nuodais nužudė vieną 
silpnaprotį kūdikį ir ketu
ris suaugusius nepagydo
mus ligonius. Jis sako tai 
padaręs iš pasigailėjimo.

Lordas Moynihan, vienas 
žymiausių Anglijos gydyto- 
jų-chirurgų, užgirdamas tei
sę taip mirti nepagydomiem 
ligoniam, žada įnešti šalies

sumanymą išleist 
įstatymą, kuris legaliai nri- 
pažintų tokį nusimarin:mą 
arba numarinimą. Tarr šio. 
sumanymo rėmėjų yra ro- 
fesorius Julian Huxley, 1 or
das Denman, buvęs Austra
lia jos gubernatorius, ir eilė 
kitų “augštų” žmonių. X

Bet jei būtų išleistas pa
našus įstatymas, ponai jį gal 
ir perplačiai pritaikytų ser
gantiems pavargėliams be- 

1 darbiams ir jų vaikams, t.
■ ., --u

Teisėjas Užgyrė Bergždžių Šėrę Šmugelį -
BALTIMORE, Md. — Ap- mas tam teisės.” 

skričio federalio teismo tei
sėjas Wm. C. Coleman nu
sprendė, kad Jungtinių Val-

Vos tik paskelbus teisėjo 
nusprendimą, tuojaus išn$UX- 
jo augštai pašoko miniiillį~v-—j— —, -,, . - . U a u iz s Lett uadunu luiiiiiiiu.

savo pusės pardavinės Vo-1 stijų kongreso išleistas jsta- ko*nijų ^gr„ kaina ...... i • • •tirwioo xrn wnnrin I n Iztvnn -iv. * .1C .

i

*

1

I I

kams, atvykstantiems į Ber
lyno Olympiadą iš Ameri
kos bei kitų šalių. Bet nazių 
propagandos ministerija ne
duoda jokių užtikrinimų su
valdymui kurstymų prieš 
žydus.

Grafas B.—Latour smer
kė pakilusį Amerikoj judė- 

dokumentų, įrodančių, kad jimą prieš šios šalies spor
tą žemė, kur dabar yra j tininkų dalyvavimą Hitlerio 
Kauno katalikų kapai, pri- Olympiadoj.

Ginčo Byla del Kauno 
Katalikų Kapų

KAUNAS. — Kauno ka
talikų bažnyčios vyresnybė 
prašo teismą pripažinti jai 
nuosavybės teises į jos val
domą katalikų kapų-žemės 
sklypą. Savivaldybė turi

kietijai daugiau medžių ir | tymas, varžantis elektros ir 
maisto produktų. | geso kompanijų šėrų mek-
"Ši prekybos sutartis tarp Yfa pats .“nęteisė-

Vokietijos ir Lenkijos dar tas” ir “griežtai priešingas 
labiau stiprins karinę jų sakes konstitucijai.

gumų žydams sportiniu- sutartį
: kraštus ir prieš Sovietų Są- ma suvaržyt tokį biznį, kur 
jungą. _________

5 Francijos Kariai Žuvo
Lėktuvo Nelaimėje

MONTPELLIER, Franci- 
ja.—Sudužus dideliam kari
niam lėktuvui, tapo užmušti 
keturi jame buvę puskari- 
ninkai ir vienas karinin
kas. Lėktuvas apsivertė, 
nutūpdamas ant žemės.

1 geso kompanijų šėrų mek- ii i «//<•«»
n

ūmai pakilo jų verslas,
Panašūs “ v a n d eniniaiM 

Šerai prisidėjo ir prie 1929 
m. finansinio krizio. I

prieš Pabaltijo Tuom įstatymu buvo nori-

susidarydavo k o m p a n ijų 
kompanijos, kurios pačios 
negamindavo nei elektros 
nei geso, o tik pinigaudavo- 
si Šerais, išleidžiamais ant 
Šerų šėrų, neparemtų jokia 
tikra verte.

Teisėjas Coleman atrado, 
jok kongresas tokiu savo 
įstatymu kišasi į atskirų 
valstijų biznį, ”neturėda-

Naziai Uždaro Nepaklusnių 
Protestony Seminarijas

4

BERLYNAS. — Hitlerio 
slapta policija užgrobė dvi 
dvasines seminarijas pro- 
testonų nepasiduodančių na- 
zių diktatūrai bažnytiniuose 
klausimuose. Visi profeso
riai ir studentai išvyti ir 
seminarijos užrakintos.
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“Tėuynės Meile Užsidegęs”
Dr. Račkus \

Dr. Račkus, klerikalų ir Smetonos po
litikos rėmėjas pereitą vasarą nuvyko į 
Kauną, nusigabendamas t. v. numizmati
kos muzėjų—įvairių lietuviškų draugijų 
ženklų, medalikėlių etc. Daugeliui buvo 
mąpoma, kad šis žmogus, ištikrųjų, yra 
didžiai pasišventęs patriotas, būk jam 
niekas daugiau neberūpi, kai tik tauta. 
Bet.štai, pasak “Lietuvos Žinių,” ką jis | 
dabar užgiedojo. Dr. Račkus pareiškė, 
kad- “į tą muziejų jis įdėjęs savo kapita- 
lo-56,000 dol., todėl prašo bent dalinai 
koihpensuoti...” Lietuviškai pasakius: 
prašo fašistų valdžios jam tuos pinigus 
tiesioginiai ar netiesioginiai sugrąžinti.

Toliau:
Antra Račkaus nąlvga — c”,< jam 

Lietuvos pilietybę ir medici mnk tikos 
teisę.

Kadangi jo tėvai iš Lietuvos ;ilę, tai pilie
tybė Račkui nesunku būsią su ?ikti, o kaip 

‘diplomuotas medikas neišimties keliu galė
siąs gauti ir medic, praktikos teisę, nes 
Amerikoje tą teisę jis jau turėjęs.
"’ Muziejaus perėmimo reikalą galutinai j 
V'rendžia ministerių kabinetas.
""Lapkričio mėn. pradžioje Račkus važiuo- 

■‘JM’ Amerikon likusių muziejaus eksponantų 
‘Atsigabenti ir savo turto likviduoti.

V '"M* "y- ■

Vadinasi, Dr. Račkaus reikalavimai 
btlfe‘patenkinti ir jis sugrįš Lietuvon gy
venti. Taigi fašistinė valdžia Lietuvoj 
sušelpė dar vieną nabagėlį patriotą.

vDr. Račkus Amerikoje pagarsėjo laike 
pasaulinio karo, kuoniėt‘ jis, būdamas 
studentu, važelė j o per parapijos ir labai 
kvailai niekino tų laikų socialistus.

Del Lietuvių Kalbos Dėstymo Pa.
High Schoolėse

“Tėvynėje” V. A. Kerševičius praneša, 
kad kada tai ŠIA 7-tos apskritys buvo • 
pasiuntęs laišką 1 ennsylvanijos mokyklų 
viršininkui, prašantį įvesti Tetuvių kal- 
bos-dėstymą tos valstijos h’vh school’čse 
(vidurinėse mokyklose). Į tai buvę atsa
kyta, jog tas bus galima padaryti, jei at
siras užtenkamas skaičius mokinių, pa
geidaujančių to.

•Dabar, sako korespondencijos rašyto
jas; naujas Pa. mokyklų viršininkas pra
nešė, būk “Valstijos Taryba savo posė
dyje nutarė, kad jei bus pareikštas 15 
mokinių noras mokytis lietuvių kalbos ir 
jei vietos mokyklų direktoriai sutiks, ga
li būti įvestas lietuvių kalbos mokymas.”

Paminėtam sakinyj randasi neaišku
mų; nepasakyta, ar reikalinga išviso 
Pennsylvanijos valstijoj 15-kos lietuvių i 
kąlbos dėstymo norinčių mokinių ar 
kiekvienoj vidurinėj mokykloj. Kaip ten 
nęftptų, mes manome, kad dalykas savai- 
njęe yra geras. Ten, kur vidurinėse mo
kyklose lietuvių mokinių susidaro nema
žą, grupė, lietuvių kalba turėtų būti įves
ta; ir dėstoma ir už ją turėtų gauti moki

niai kreditus, kaip ir už vokiečių, fran- i 
cūzųi, ispanų, lenkų arba kitas kalbas.

P-as Kerševičius atsišaukia į visus Pa. 
“tikrus lietuvius,” ragindamas juos rei
kalauti įvesti lietuvių kalbą vidurinėse’ 
mokyklose.

rrOT.'. .ei i'ni-Tž-fca. ,‘m—

Trockistai Skaidosi
Nesenai “Workers Partijoj,” kurią su

daro taip vadinami mušte jiečiai ir troc- 
kistai (cannoniečiai) įvyko skylimas. • 
Cannon-Muste grupė išbraukė iš tos par
tijos “kairųjį sparną,” su T. Stamm, Sol. 
Stevens ir Carl Cowl priešakyje. Girdi, 
“kairysis sparnas” todėl išbrauktas, kad 
jis kovojęs prieš anuos ir jų politiką, ve
dančią trockistus į socialistų partiją. Iš
mestieji kairiasparniai pareiškia, kad jie 
kovosią ir palaikysią savo partiją, kuri i 
ginsianti “revoliucinį marksizmą/’ išme- ( 
stieji stoją už “nepriklausamą revoliu- Į 
cinę partiją ir ketvirtą internacionalą.” į

Šis skilimas trockistuos yra ne pirmas 1 
ir jis bus ne paskutinis. Apskritai, pana- Į 
Šiose renegatų atskalose “skylimai” neiš- I 
vengiami. Lovestoniečiai jau net du l 
kartus “skilo” ir dar nekartą “skils.” 1 
Mat, gyvenimas parodė, kad galima pa
laikyti savo “partiją” net ir tuomet, jei 
joje pasilieka tiktai vyras su žmona.

Organizacija, paremta ne ant staty: 
mo, bet ant griovimo revoliucinio komu
nistinio darbininkų judėjimo, kitko ir ne
gali tikėtis susilaukti; ji turi skilti ir 
skilti, iki suskils į šipulius.

Biskis Skaičių Apie Lietuvos 
Gyventojas

Lietuvos spauda paduoda sekamų skai
čių apie Lietuvos žmonių jungtuves, gi
mimus, susirgimus ir mirimus:

i

Per 1935 m. rugpjūčio mėn. visoje vals
tybėje buvo 1,161 jungtuvės (1934 m. 920, 
1933 m. 943), gimė 4,514 kūdikių (1934 m. 
4,855, 1933 m. 4,729), mirė 2,281 asmuo 
(1934 m. 3,712, 1933 m. 2,405) ir priaugo 
2,233 asmenys (1934 m. 1,143, 1933 m. 
2,324).

Iš viso per 1935 m. pirmus 8 mėnesius 
buvo 13,096 jungtuvės (1934 m. 12,842, 
1933 m. 14,144), gimė 39,233 kūdikiai 
(1934 m.41,571, 1933 m. 41,794), mirė 24,- 
099 asm. (1934 m. 23,827, 1933 m. 22,739 ir 
priaugo 15,134 asm. (1934 m. 17,744, 1933 
m. 19,555).

Iš per 1935 m. rugpjūčio mėn. gimusių 7,0 
nuošimčiai buvo gimę nemoterystėje (1934 j 
m. 7,1 nuoš., 1933 m. 7,8 nuoš.) iš visų per ; 
1935 m. pirmus 8 mėn. gimusių, gimusieji 
nemoterystėje sudarė 7,4 nuoš. (1934 m. 
7,5 nuoš, 1933 m. 7,8 nuoš.). j

Iš per 1935 m. pirmus 8 mėn. mirusių nuo 
tuberkulioze mirė 1,845 asm. (1934 m. 
1,788, 1933 m. 1,731), nuo kilų infekcinių 
ligų 2,1:7 asm. (1934 m. 1,514, 1933 m.
l, 563), nuo vėžio ir kitų navikų 771 asm. 
(1934 m. 726, ,1933 m. 719), nuo reumato, 
mitimo ir kitų bendrų ligų 318 asm. (1934
m. 260, 1933 m. 269), nuo nervų sistemos 
ligų 1,333 asm. (1934 m. 1,324, 1933 m.
l, 246) r nuo kraujotakos organų ligų 1,608 
asm. (1934 m. 1,484, 1933 m. 1,445), nuo 
kvėpuojamųjų org. ligų (be tuberkuliozo) 
3,036 asm. (1934 m. 2,571, 1933 m. 2,737), 
nuo virškinamųjų org. ligų 1,445 asm. (1934
m. 2,244, 1933 m. 1,525), nuo šlapimo ir ge- 
nitalinių org. ligų 414 asm. (1934 m. 427, 
1933 m. 450), nuo nėštumo ir gimdymo 
ligų 301 asm. (1934 m. 254, 1933 m. 257), 
nuo odos ir kaulų ligų 455 asm. (1934 m. 
570, 1933 m. 534), nuo prigimtinių trūku
mų ir naujagimių ligų 1,096 asm. (1934 m. 
1,425, 1933 m. 1,178), nuo senatvės 4,457 
asm. (1934 m. 3,697, 1933 m. 3,386), prie- . 
vartos mirtimis 741 asm. (1934 m. 793, 
1933 m. 765) ir del nenustatytų priežasčių 
mirė 4,152 asm. (1934 m. 4,750, 1933 m. 
4,434)’.

Mūsų Kova už Lietu
vių Darbiniu. Vienybę

randamenet tokį pasakymą: susivienysime, tuo bus geriau 
“Tai jau antru sykiu laužiasi darbininkų klasei.

Ko Mes Norime iš “Lietuvių Komunistų 
Opozicijos” (Sklokos)?

A. BIMBA.

Mūsų paskutinės pastangos kovotoją nuo pražuvimo 
apvienyti visus lietuvius revo- darbininkų judėjimo.. . . 
bucinius darbininkus prieš ka
rą, prieš fašizmą, prieš kapita- norais vaduodamasis, 
talizmą, matyt, įvarė didelėn Biuras daro jums sekamus pa- 
desperacijon “Lietuvių Komu-’ siūlymus: 
nistinės Opozicijos” (Sklokos)

dei

“Draugai, tais troškimais ir 
Centro

1. Nutarkite tuoj aus likvi-

į mano namą. Lygiai, kai tas, 
įsivyravęs, žemaičių tekis.”

Oficialis jų LDD Centro Ko
miteto atsakymas tilpo “N. 
Gadynėje” sausio 17, 
Atsakymo svarbieji 
šie:

“1. Centro Biuras
kia atsakominga įstaiga ir sa
vo valia tartis su LDD jis ne
gali. Bet Centro Biurui vieny
bė ir nerūpi.. .

“2. Vienybę tegali įvykinti 
tas, kas ją suardė tarptauti
ne plotme—dabartinis pildo
masis komitetas Komunistų 
Internacionalo.. .

1935 m. 
punktai

nėra jo

Gerai, sakome, draugai, mes 
išbandysime visus kelius. Jūs 
sakote, kad Opozicijos vado
vybė irgi tikrai nori vienybės 
ir pasirengus sugrįžti į komu
nistinio judėjimo eiles. Jūs 
mums netikite, kuomet mes 
sakome priešingai.

Susimildami, Draugai!
^Pasižiūrėkite, draugai, į ką me paminėti miestus ir vietas, 

virsta mūsų korespondencijos, l iš kurių daugiau jokių kitokių 
Prasidėjus parengimams sve-, korespondencijų ir negauna- 
tainėse, mūsų korespoiidei. ••■L kaip tik pramogų pagar- 
stač-iai užmiršo visas k unimus, bet gali draugai įsi- 
darbininkų klasės problem eisti, todėl šį sykį nutylėsime, 
bedas ir kovas, o paskei Tačiaus, draugai, turėsime 
gaišinime tų parengimų ir pa griebtis griežtų būdų prašali- 
reiigimėlių. Tam tikslui pa-inimui šios ydos. Kartą ant vi- 
n’au d o j a ko respondent j as. 'sados turėsime griežtai atsisa- 
Biivo sakyta, prašyta ir ra-Įkyti ką nors daryti su tomis 
ginta, kad savo pramogų gar-' korespondencijomis, kuriose 
rinunus siųskite praneši’• » bus suvynioti parengimų gar- 
slčynui, susimildami nevyiuo- sinimai. Ką gi kitą darysi, 
kite į korespondencijas, bet (kuomet jūs, draugai, visai ne
mažai kurie' paiso. Galėtume- paisote nei prašymų, t nei ra

ginimų ?
“Laisvėje” yra specialia 

pranešimų skyrius. Ten galite 
trumpai pasigarsinti savo pa
rengimus.

Nesenai “Laisvėje” tilpo pa
aiškinimai, kas yra korespon
dencijos ir kaip jas rašyti. 
Paskui tos plačios taisyklės 
buvo išsiuntinėtos visiems mū
sų korespondentams. Ar susi
pažinote su tomis taisyklėmis ? 
Atleistina, jeigu pirmu kartu 
draugas7 bei draugė rašo į 
“Laisvę” ir, nežinodamas tų 
taisyklių, į korespondenciją 
sudeda garsinimus. Bet mūsų 
seniems korespondentams tas 
neatleistina.

Pranešimus-garsinimus savo

vadovybę. Jų “Naujosios Ga- duoti savo organizaciją ir bile 
dynės” paskutiniam num. (lap- kokią opoziciją, 
kričio 7 d.) tas aiškiai matoma. | — -----
Bet apie tai vėliau.

Šičia trumpais bruožais mes 
norime atžymėti mūsų pastan
gas del gavimo atgal į revoliu-' 
cinį judėjimą visų, kuriems iš- ( 
tikrųjų rūpi darbininkų kla
sės vienybė. Taip pat norime •• . . . . . . . • - , ..
j t I -v. ........ J>e yra scyn kovotojai, lai pa- judėiima. dar kartą aiškiai ptsaLvti i . . ................. r . jumcjux

klausimą, ko mes norime iš 
Opozięijos (Sklokos) ? z

Tuojaus po “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimo, vasario 
10, 1931 m., po antgalviu 
‘Laisvės’ Bendrovės Šėrininkų Bįuras ^ur 
Suvažiavimas ir Labai Svarbi 
Pamoka Visiems Darbinin
kams,” buvo pasakyta seka
mas :

“Draugai, suvažiavimas pra
ėjo. Buvo padaryta klaidų.1 
Buvo daug įsikarščiavimų, bu
vo daug savikritikos, kartais 
neleistinos. Bet dabar be šnai
ravimų, bei išmetinėjimų, dar 
su didesne, padvigubinta ener
gija imkimės už darbo, kad 
sustiprinus mūsų dienraštį, kad 
dar labiau paskleidus jį tar
pe lietuviškai kalbančių ma
sių, kad sudrūtinus visas mū
sų organizacijas, kad atgaivi
nus pakrikusias kuopas, kad 
papildžius Komunistų Partijos 
eiles naujomis spėkomis, nau
jais kovotojais, kad sudrūti
nus mūsų revoliucines organi
zacijas ir kad energingiau va
ryti darbininkų klasės pasiliuo- 
savimo darbą pirmyn.”

Rugpjūčio 30, 1931, Opozi
cija laikė savo nacionalę kon
ferenciją Brooklyne. Komunis
tų Partijos Lietuvių Centro 
Biuras pasiuntė savo atstovus 
ir su pareiškimu, kuriame, 
tarp kitko, sakoma:

Kaip jau žinoma, Brookly
ne įvyko sėkmingas bendro 
fronto susirinkimas, kurį su
rengė komunistai, socialistai ir 
sklokininkai. Derybose su ki
tomis srovėmis Prūseika ir 
Kuodis pareiškė, kad jie pil
niausia palaiko komunistų 
poziciją. Atrodė, kad ištikrųjų 
bent dalis Opozicijos vado
vaujančių žmonių eina prie li
kvidavimo savo kovos prieš 
Komunistų Partiją, prieš mū
sų judėjimą.

Po to Brooklyne įvyko visos 
apielinkės sklokininkų susirin
kimas, kuriame, kiek mums 
buvo žinoma, beveik visi kal
bėjo už dalyvavimą bendram 
fronte prieš karą ir fašizmą 

ūr, pagaliaus, už apvienijimą 
savo spėkų su mūsų judėjimu. 
Jeigu neklystame, tai tik po
ra buvo tokių, kurie po sena 
mada koliojo mus.

Spalių 26 d. buvau pakvies
tas pasakyti prakalbą prie

“LDD Centro Komitetas Cen
tro Biuro manisfestą į LDD 
narius skaito pigios rūšies ma
nevru, neatsakomingų asme
nų žaislu.. .”

Ir, be abejonės, Opozicijos 
vadovybė dar nešvariau pra
dėjo kiršinti savo pasekėjus 

iš partijos, bet jaučiasi, kad prieš visą mūsų komunistinį

v.rxv.;.2L duoda apeliaciją delei sugrįži- į  t
I mo į Komunistų Partijos eiles i
I ir lai pasižada pilnai pasiduo-! . Ateina Komunistų Interna- 
ti partijos Centralinio Komite-1 ci°nal° Septintas Pasaulinis 
to nuosprendžiui. j Kongresas. Daugelis Opozici-

“4. Iš savo pusės, Centro i°s žmonių laukė to kongreso
• yra jo galioje, pa- ir sakė> kad P° Kongreso tu- 

sižada panaikinti visus orga-! 1 ivykri vienybė, tuiėsime 
. nizacinius žygius, padarytus j V®1 sueiti į daiktą ir bendro- 
prieš kai kuriuos opozicijos | m^s pajėgomis kovoti prieš karsto Aleksio, kuris, kaip ži- 

I žmones ryšyj su kilusiais gin-' sav0 klasinius priešus. Po 1 nOma, simpatizavo sklokai.
čais.” ! Kongreso Opozicijos eiliniuose J Sutikau pasakyti keletą žo-

Ką į tai atsakė Opozicijos' nar^uos' prasidėjo smarkus džių, nes savo laiku Alekšis 
konferencija? Ogi mūsų atsto- i bruzdėjimns už grįžimą atgal. gerai darbavosi mūsų revoliu- 
vus paprašė apleisti konferen- • P° Kominterno vėliava.^ Mes ciniam judėjime ir visuomet iš- 
ciją ir paskui nutarė nieko Į sveildnome šitą apsireiškimą, sireikšdavo troškimą — kada 
bendro su mumis neturėti. Ivyko diskusijos Brooklyne ir nors vėl sugrįžti į jo eiles. 
Nutarė eiti prie kūrimo nau- dalyvavę Opozicijos draugai 
jos organizacijos, prie steigi- pareiškė, kad reikia eiti prie j 
mo naujo laikraščio ir vesti ne-Į vienybės, kad Septinto Kon- 
atlaid-žią kovą prieš mūsų re- ■ greso tarimai ir rezoliucijos 
voliucinį judėjimą. Kad tai ( Liiri būti pamatu tos vienybės, 
tiesa, tai pasako Lovestoninės patį išsireiškė Opozicijos 
Opozicijos angliškas organas < vadovaujanti žmonės (Bečys, 
“Revolutionary Age” savo Burkė) Newarke panašiose 
straipsnyje rugsėjo 12 d., 1931 1 diskusijose. Tik kaip brookly- 
m., po antgalviu “Lietuvių Ko
munistų Opozicija Atmeta 
Vienybės Apgavystę.”

Po to, žinoma, ne tik poli
tiniai, bet 
mūsų keliai 
ir prasidėjo 
Mes ėjome 
ėjo Amerikos Komunistų Par
tija ir visapasaulinis komunis
tų judėjimas. Mes manome,

„ “2. Pripažinkite Komunistų
! Partijos pilną vadovybę visam 
lietuvių darbininkų judėjime 
ir pasiduokite partijos nuos
prendžiams.

“3. Tie, kurie buvo išmesti

niškiai, taip newarkiškiai išsi
reiškė, kad Centro Biurui rei
kia susisiekti su patim Lietuvių 
Darbininkų Draugijos Komi
tetu ir pakelti šitą vienybės, 
klausimą. Jie sakė, mes turi
me organizaciją, mes turime 
laikraštį, vienybė yra ir turi 
būti nacionalis reikalas. Lai 
kils' diskusijos po visą Ameri
ką. Bečys dar išsireiškė, ko, 

kad gyvenimas pilnai patvirti-, girdi, laukiame, juo greičiau

ir orgnaizaciniai 
griežtai atsiskyrė 
labai aštri kova, 
tuo keliu, kuriuo

no šio kelio teisingumą.

Gruodžio 12, 1934 m., Cen
tro Biuras išleido atsišaukimąCentro Biuras dar sykį atsi

kreipia į jus ir ragina mainy- po antgalviu “Tiems Opozici- 
ti savo žingsnius ir grįžti at- jos (Sklokos) Darbininkams, 
gal į revoliucinio judėjimo ei- Kurie Kalba apie Vienybę ir 
les. Niekados pirmiau nebuvo Jos Trokšta.” Ten nurodoma, 
taip svarbu darbininkų vieny-, kaip ir kur mūsų politiniai 
be, darbininkų bendras veiki- ’ keliai ir Opozicijos politiniai 
mas ir suglaustos eilės, kaip keliai skyrėsi. Paskui sakoma: 
šiandien. Niekados pirmiau ne-j “Mūsų judėjimo durys atda- 
buvo taip žalingas skaldymas ros visiems darbininkams, ku

rie sutinka su mūsų veikimo 
programa, su viso pasaulio re
voliucinio proletariato, vado-

mūsų judėjimo, kaip dabar, 
šio didžio krizio ir paaštrėju
sių kovų laikotarpyje.”

Toliau išdėstęs svarbą dar- j vaujamo Komunistų Interna'
bininkų klasės vienybės ir prie c»°nalo, programa. Viena dar
ko veda naujos organizacijos bininkų klase, v*ena turi būti 
ir naujo laikraščio kūrimas, 1 revoliucinė partija ir ta^par- 
Centro Biuras sake:

“. . . Centro Biuras atsišau
kia į jus ir į jūsų klasinę są
monę. Centro Biuras ragina 
jus rimtai pagalvoti ir keisti 
savo žygius. Mums rūpi mūsų 
spėkų vienybė. Mums rūpi tos 
milžiniškos darbininkų klasės 
kovos, vedamos Komunistų 
Partijos, kurioms reikalinga 
kiekviena revoliucinės proleta
rinės energijos uncija.

“ Centro Biuras, vaduodama
sis Kom. Partijos Centralinio 
Komiteto linija, yra pasiryžęs 
dėti visas pastangas, daryt vis
ką, idant išgelbėti kiekvieną 
darbininką, kiekvieną ščyrą

susirinkimų bei pramogų rašy
kite trumpai, ant atskiros po- 
pieros ir viršuje pažymėkite 
“Pranešimas.” Tilpsx greitai. 
Mūsų skaitytojai pripras skai
tyti tą pranešimų skyrių ir vis 
tiek sužinos, kas jūsų mieste 
rengiama.

Redakcija.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Ten sutinku Prūseiką ir sa- 
I kau jam, kad reikėtų mums 
susieiti ir pasikalbėti visur 
dabar diskusuojamu vienybės 
klausimu. Sakau, kaip norite, 
jeigu norite, galite pranešti, 
kada jūsų draugijos Centro 
Komitetas laikys susirinkimą 
ir mes atsilankysime į susirin
kimą del to pasikalbėjimo, ar
ba galite šiaip susišaukti savo 
žiribnių susirinkimą, kuriame 
gailime mes dalyvauti ir pa- 
diskusuoti. (Apie tai jau bu
vo “Laisvėje” rašyta). Prūsei
ka su mielu noru sutiko su ta 
minčia ir sakė, kad jis telefo
nu praneš, kaip jie galutinai 
nusitars, t. y., ar pakvies mus

(Tąsa 4 puslp.)

s

DARBININKŲ 
SVEIKATA

perimanti chemikalai sujaudi
na odą ir padaro joje įdegimo.

tija yra Komunistų Partija.” 
Išdėstęs mūsų pasibrėžtus 

tuojautinius darbus, pareiškiu 
mas sako: “Prie šio darbo mes, - - - . . . - .
šaukiame visus lietuvius dar-!dar^° bet, Vls gre1- 
bininkus, smulkius biznierius 
ir profesionalus, kurie tiktai 
priešingi karui ir fašizmui.” 
Paskui sako:

“Mes raginame mūsų drau
gus kolonijose tuojaus užmeg-

i sti' ryšius su tais Opozicijos 
draugais, kurie pritaria ben
dram darbui ir bendroms ko
voms. Jeigu’'kur atsirastų Lie
tuvių Darbininkų Draugijos iš
tisų kuopų, pritariančių vieny
bei su mūsų revoliucinėmis or- keblumo: viena, kad nėra taip 
ganizacijomis, Komunistu Par- lengva nudažyt plaukai savo 
tijos vadovybėje, reikia už- originalia spalva, ypač jei tik 
megzti ryšius su jomis ir pra- dalis plaukų yra žila, o kiti te- 
dėti pasitarimas del vietinio bėra, kaip buvę. Nudažius, 
susivienijimo.” nežilieji plaukai atrodo tam-

Prieš šitą mūsų atsišaukimą, sesni už tuos, kurie pirma da- 
kviečiantį į vienybę, “Naujoji 
Gadynė” sukėlė didžiausią ba
taliją ir pasileido mus jai pri- iaį. Dauguma jų kenia arba 
prastais žodžiais niekinti ir patiems plaukams, ar odai/ ar 
kolioti. Sausio 10, 1935 m., ir šiaip sveikatai. Smarkesni,

Kaip Plaukai Nudažyti?

Drauge gydytojau, visiems i
duodate patarimų apie svei-1 Kai Jums, tai gal lengviau 

Ikatą, tai ir aš norėčiau, kad(bus: sakot, visi plaukai
ir man patartumėt, kaip gali-Jau pražilę, tai jie vienodai ir 
ma plaukai nukvarbuoti, žili nusidažys. Jūs taip gi norite 
padaryti juodi, kadangi da- plaukus “pajuodint”, o juodaį- 
bartės žilam jau negalima i arba juosvai nudažyt yra 
darbo gauti. Nors yra labai | lengviau, negu kitaip kaip 
daug ir jaunų, kurie negali spalvuotai.

juosvai nudažyt yra

Bandykite, Drauge, šitaip 
čiau, progai pasitaikius, gau- daryti. Gaukite už kelis cen
tum darbą, o su žilais plau-' 
kais juk negali savęs pasijau-1 rous sulphate, 1b. Gaukite 
ninti: mato kad senas. Aš taip ir juodos arbatos — black tea 
atrodau neblogai, bet va tie' 
plaukučiai žili, o aš juos norė
čiau pajuodinti,—gal ir 
ma tai padaryti. Prašau 
nešti per “Laisvę.”

Atsakymas

Su plaukų dažymu yra

tus kuperoso: copperas or fer-

gali- 
pra-

kiek

žymo buvo žili. Antras keblu
mas — tai patys dažai, dažy-

—bile kur, ar vaistinėj ar val
gomųjų daiktų krautuvėj.

Išvirkite puoduką arbatos, 
tos “juodos,” "tamesnių lape-, 
lių arbatos. Į tą puoduką iš-' 
tarpinkite kokią pusę šaukšte
lio to kuperoso. Pasidarys 
tamsus skiedinys. Juo ir vii-* 
gykite plaukus, po kartą ar 
dukart dienoje, kol jie pasi
darys patinkamo Jums juodu
mo. čia visai nieko niekam 
nekenkia, tik pats dažylas nė-- 
ra labai pastovus.

Galėtute, jeigu kaip, pasi
teirauti ir kokioj pasidabini- 
mo įstaigoj — beauty parlor: 
gal Jums nudarytų pritinka
mai. K



LAISVfi

turi suprast ir pa- 
apvienyt Jausmus 
ir Jas kelti.” 

—LENINAS.

ką menas suteikia kele- 
• t tūkstančių žmonių.

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungą Žj me
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti Šį klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j mer.ua. —
Mena Sąjunga, 46 Ten Eyek ♦&., 

Brooklyn, N. Y,

Šeštad., Lapkričio 9, 1935 Puslapis Trečias

‘Svarb 
tui iii 
tuomet Jų milionai. Menas priklauso liau
džiai. Menas privalo savo Kiliausiomis 
šaknimis Įaugti i plačiųjų darbo masių 
tarpą. Masės tą meną 
mylėt. Menas privalo 
mintis ir masių valią

Daina Apie Telmaną
(Choras Dvibalsis)

Iš Elenos Rybinos. Muzika V. Tomilin. 
Vertė J. Kaškaitis.

f Palei kalnus, po lygynus,
Virš Garonnos, virš Nevos,

Virš Paryžiaus, Virš Berlyno,
v Virš Sovietinės Maskvos,

Priešai vėjus, prieš audringus
Griaudžia ant visų kelių—

- Griaudžia šūkiai prieštaringi 
j Telmaną atmušim mes!

Ir šūkiai tie, kaip šūviai strielbiniai, 
Lyg mušte muša vienon linkmėn 
“Liuosybę Telmanui! Liuosybę Telmanui! 
Mūs proletarų vadas lai gyven!”
Vėl draugams fašizmas baltas

Rengia mirtį ar kančias.. .
Ernstas kaltas? Kaip jis kaltas?

O kaltė jo kaip tik čia, 
Kad įgudęs jis vadovas—

Kovai sukelia minias!
* Mes atmušom Dimitrovą,— 

Telmaną atmušim mes!
Ir šūkiai tie, kaip šūviai strielbiniai,
Lyg mušte muša vienon linkmėn 
“Liuosybę Telmanui! Liuosybę Telmanui! 
Mūs proletarų vadas lai gyven!”

Naziai budeliai dūkėja. ..
Driekiasi naktis tamsi.. .

Drąsų Hamburgo veikėją 
Paliuosuosim mes visi!

Mes varbuojame į kovą
Milijonines minias—

Mes atmušom Dimitrovą,— 
Telmaną atmušim mes!

Ir šūkiai tie, kaip šūviai strielbiniai,
Lyg mušte muša vienon linkmėn

. “Liuosybę Telmanui! Liuosybę Telmanui!
Mūs proletarų vadas lai gyven!”
Palei kalnus, po lygynus,

Virš Garonnos, virš Nevos, 
Virš Paryžiaus, virš Berlyno,\

Virš Sovietinės Maskvos—
Keliam protestus ir kovą

Po visų tautų žemes— 
Mes atmušom Dimitrovą,—

Telmaną atmušim mes!
1>- š" tie, kaip šūviai strielbiniai,
Lyg mušte muša vienon linkmėn 
“Liuosybę Telmanui! Liuosybę Telmanui! 
Mūs proletarų vadas lai gyven!”

-------------- ,---------— 
t

Kalėjime

(Monologas)
w Lauke pavasaris. Skrajoja ir čiulba sma- 

* gūs paukščiai. Pievos jau gražiai sužaliavę, 
medžiai sulapoję. Gėlės pradeda , žydėti.

* Gamta, rodos, traukte traukia, viliote vilioja 
kiekvieną žmogų liuosiau atsikvėpti.

šiandien mano mintys narpliojasi vaikys
tės dienų tinkle. Vaidentuvėje—tvyk, tvyk, 
darysimės lizdą—čirškėjo vilyčios kregždės. 
Čirik, čirik, skubėkim, čičypi, čičypi, ir aš, 
kaimynėli, nesnaudžiu. Klyvi, klyvi, sveiki- 
gyvi. Ku-ku, ku-ku, kam laimė, o kam var
gas, ku-ku.

Skriejo tie įvairūs balsai. Bėgau minčia 
tomis vaikystės dienomis. Smagių jų būta, 
bet jau palikusios. Nebeatgrįžši į jas. Nebe- 
krykštausi, nebebraidysi pilna džiaugsmo 
krutinę baloje. Nebesiausi.. .

Et, (prakošia pusbalsiai pats į save). Lau
ke pavasaris, o mano aplinkumoj—ruduo. 

,j Ir dar ne bet koks ruduo—pats šiurkštasis, 
lemiantis neužilgą žiemą—sustingimą.

Prisimenu, kaip laisvėje būdamas skaičiau 
'kadaise apie kalėjimo šiurkštumus, apie ka
linių kankinimus, šiurpuliai pereidavo mane. 
Bet idėjinis pasiryžimas nepaisė kalėjimo 
šiurkštumų ir kankinimų... Supratęs klasi
nius siekinius, įsipareigojau siekti jų. Siekti, 
nežiūrint jokių skerspainių...

Tai galingosios klasės siekiniai. Tai kova 
už darbo klasės teises, už gyvenimą, už 
žmonijos pažangą visame pasaulyj!! (Kos- 

) ti).
Krutinėję darosi trošku. Trošku čionai ne 

tik šiandieną, bet visuomet, čia ne tik sie
nos ir grindys cementinės, bet tokios pat ir 

. sargų širdys. Jos tiek pat tejaučia tave, 
kiek ir cementinės sienos. Gero žodžio nuo 

jų neišgirsi. Kalinio reikalavimai arba pasi
priešinimai yra lydimi bjauriais kankini- 

’ mas.. . .
Bet... (pamąstydamas kalba), šis urvas, 

nors jis ir platus ir gilus, tai dar ne visas 
pasaulis. Klasės kovotojų visame pasaulyje 
nesugrūdo į šios rūšies urvus ir nesugrūs. 
Milionai draugų dirba idėjinį darbą laisvė
je, nors ir ne visai liuosai, nors ir varžomi. 
Kovos visur aštrėja.

Gamtoj pavasaris (atsidusęs kartoja), o 
čia ruduo. Ruduo kūno jausmams, bet ne 
sparnuotai minčiai. Jausmai rudenio gelia
mi, palinkę stingti, bet mintis dvasia, jaučia 
ateinant malonų gaivinantį pavasarį, pava
sarį prislėgtąja! darbo klasei. (Giliai kosti. 
Pamąstęs vėl kalba).

Bendra klasės jėga sutriuškins kietuosius 
ledus, pasiliuosuos. Pergalės triumfe pasis
veikins draugas draugą širdingiausiu jaus
mu, lyginai, kaip tie laisvūnai paukščiai, 
“klyvi, klyvi, sveiki-gyvi.” O gegutė su sa
vo “ku-ku, kam laimė, o kam vargas,” kito
kią mintį pakukuos. Naujo pavasario, klasės 
pavasario darbas, nors jis bus šiurkštus ir 
sunkus, bus džiaugsmo ir entuziazmo darbas. 
Tokis darbas šiandieną yra Sovietų Sąjun
goj. Darbo klasės karžygių kančios požemi
nėse bastilijose pasibaigė tenai. Išauš pava
saris ir kitose šalyse.. . Draugai jį priartins. 
Bet aš.. . aš atskirtas nuo to bendro, nuo to 
didelio, gigantiško žygio. Kameros ruduo 

i gręsia sustingimu. Kova, kova rudeniui! 
(Atsistoja, rodos, patikrinti jėgas, bet žen
gia labai sunkiai).

Ne, gyslų tęslumas dingęs... Pavaikščio
jimo pusvalandis, kurio dar vakar ilgėjausi, 
rytoj jau bus neįmanomas. Pavaikščiojimo 
pusvalandis nebetvirtina jėgų, nes jos čio
nai naikinamos dvidešimt tris ir pusė va- 

’ landos į parą. Pavaikščiojimas jau sunke
nybė. O pasilsėti, atsisėsti, pavaikščiojimo 
laiku neleidžiama laukei Neleidžiama net gi 
staptelėti. (Sėdasi).

Gyslose jau ir ruduo baigiasi, tuoj bus 
žiema... O lauke—pavasaris... Mintis—
laisva. Ji lanko laisvėje dirbančius draugus, 

i Ji ragina juos paspartinti darbą. Ji džiaugia
si jų< laimėjimais ir liūdi išgirdusi nepasise
kimus. Bet priešui ji nenusilenks. Klasinės 
idėjos yra perdaug kilnios. Į jas spiauti, jas 

! suminti—tai tik Judos darbas.
Mintis jaučia ateinantį gaivų, malonų pa- 

I vasarį, pavasarį, kuris džiugins visą darbi
ninkų klasę. O jo atėjimas bus taip skubus, 
kaip skubiai pati darbo klasė išsklaidys 
priešo skleidžiamus miglynus, ir kaip greit 
savo jėga apveiks klasinį priešą! (Uždanga).

St. Jasilionis.

Apskritimo Kvadratūra
Trijų Veiksmų Vodevilis.

Parašė: Valentinas Katajevas.
Iš rusų kalbos vertė: P. Saženis.

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
1. Vasia (V.)
2. Abromas (A.) 

draugai.
3. Tone (T.)
4. Liudmila (L.)
5. Flavijus (F.)
4. Emeljanas Juodžeminis (E.)—poetas.
(. Saša—mažas berniukas, visai bežadis, pa

sirodo pirmam akte.
8. Svečiai.

(Tąsa iš pereito Meno Skyriaus)
L.: Ką? (Griaustinys ir žaibas, išmeta iš 

rankų pundą ir sėdasi ant jo.)
V.: Toks dalykas.
L.: Begėdis apgavikas! Neliesk manęs!
V.: Liudmilyt, brangiausioji.
L.: Eik šalin, aš neapkenčiu tavęs.. .
V.: Meilyte!
L.: Eik šalin, eik šalin, eik šalin, eik ša

lin!!! (Trypia kojomis, žlembia).
V.: Liudmilyt, Liuduk, meilyt... Eikit sau 

jūs visi į balą, kad jūs pastiptumėt! Meilyt, 
katyt...

A. Kuznecova, prieš save tu matai krachą.
T.: Mažmožis, patilpsim. Nieko baisaus.
A.: Keturies—vienam kambaryj? r.
T.: Aš galiu išeiti.
A.: Kur? Kur tu gali išeiti? Tu turi kur 

nakvynei vietą? Lauke 20° šalčio. Aš tavęs 
neleisiu.

T.: Įdomu, kaip tu gali manęs neleisti.
A.: Niekus mesk į šalį. Aš gi tavo vyras.
T.: .Tiktai be miesčioniškumo!
A.: Kuznecova, aš maldauju tavęs. Pagalios 

gi pas mus darbo kontraktas. Kur aš gausiu 
Plotnikovą?

Į T.: Gerai.
j V.: Ištikro, aš nežinau, ką daryt. Kuzne

cova, gal būt tu į ją paveiksi.
T.: (prisiartina prie Liudmylos) : Drauge, 

na ką gi daryt, jei įvyko toks nepermatytas 
nemalonumas? Jūs VLKJS narys?

V.: (nusiminęs) : Kol kas nepartinė.
Tone atsitraukia.

A.: Aš visuomet sakiau, kad pas mus dar
bas tarpe nepartinių nei velniam nevertas.

L. (per ašaras) : čionai tas riepriežastis. 
Mano diedukas—darbo didvyris.

A.: Juo labiau nereikia verkt.
L.: Jis man, draugai, vakar visą vakarą, 

kaip tik susipažinom, visokiais gražiais žo
džiais pradėjo galvą sukt. Sako, Liudmilyt, 
gyvensim kartu, šeimyniškai, persikraustyk, 
sako, pas mane, sako vietos daug ir gar
siakalbis savo konstrukcijos ir gazinė vir
tuvė. Pas mane, sako, ir šis, pas mane ir 
tas. O aš klausiau jo kalbos, klausiau, o pas- 

Į kui, kvailė, nubėgau registruotis. O dabar 
—šia tau. Pasirodo kambariu naudojas sykiu 
su draugu, o draugas pats vedęs, ir lemputės 
koridoriuj nėra, ir kur dar toji gazinė virtu
vė,—nežinia.

V.: Virtuvė bus.
L.: Eik sau!
V.: Na, susitaikysim, Liudmilyt...
L.: Eik šalin, eik šalin, leisk mane, aš iš

einu ! Tuojaus gi išeinu!
V.: Liudmilyt. . . Aš visgi tavo vyras. . .
L.: Vyras! Vargas mano...
V.: Tai, pasilieki?
L.: O kur gi man eit? Pas seserį vienam 

kambarėlyj keturi žmonės. Aišku, kad aš pa
silieku. Tik nevaliok į mane žiūrėti!

i • (Pauža)
A.: Kad ją kur. . .'
V.: Prisieis sykiu gyventi. Kaip sakoma, 

keturies, bet nenuskriausti. Reik daryt ko
kius nors žygius.

L.: Atsitvert reikės. Kaip tik nuo durų pu
siau.

V.: Gerai, Liudmilyt, puikiai sugalvojai.
A.: Teisingai, palaikau. Kuznecova, ar tu 

girdi?
T.: (užsiėmus knyga) : Ką?
V.: Yra pasiūlymas atsitverti.
T. Neprieštarauju.
A. Vienbalsiai priimta.
L.: Kol kas galima kreida. Vaska, kreida 

yra?
' V.: Yra.

L.: Paišyk, štai nuo čia, tiesiog iki čia, o 
jūs truputį pasitraukit. (Tai liečia Tonę.)

V.: Kaip matai. Braižyt—tai pas mus insti
tute pirmučiausias dalykas. Viens, viens, 
viens.

(Braižo)
A.: Vienam kambaryj socializmo statymo 

retas bandymas.
V.: štai kaip išeina, štai! Gata!
A.: Grožė! Į penkias minutes dviejų kam

barių butas. Amerikoniškas užsimojimas!
L.: Pažiūrėk, Vasiuk... Pas mus bus pui

kus kambarys. Ar netiesa?
V.: Ir nebuvo reikalo zaunyt.
L.: Draugai kaimynai, šita mūsų pusė, o 

ana—jūsų. Vasia, suolą pastumk jųjų pusėn. 
Taip, dabar eik šen. čia bus patalas, čia sta
las, o čia du krėslai. Tau patinka, katinuk?

V.: Simpatiška. O tau patinka?
L.: Man baisiai patinka, (šnabždomis). O 

tu mane myli? Aš tave labai, labai. O tu ma
ne?

V.: Aš irgi.
L.: Tai pabučiuok savo žmoną į nosytę. 

(Šnabždomis.) Jie nemato. (Vasia bučiuoja). 
Na, tau, Saša, laikas namo.

BALSAS Iš RADIO. Allo, allo, allo. Kalba 
Maskva. Perduoda Kominterno stotis, banga 
1450 metrų. Perduodama iš Didžiojo Akade
minio teatro opera “Eugenijus Oneginas.” 
Įžanginį žodį pasakė prof, čemodanovas. Tuo
jaus prasidės overtūra. Alio, alio. Sujungiu 
su teatro sale. (Girdėt stigų orkestro instru
mentų garsai ir žmonių balsai. Viskas nuty
la. ) Dar neprasidėjo. Už penkių—dešimties 
minučių prasidės. Neatsitraukit nuo aparato. 
Darykit patėmijimus ir praneškit Akc. bvei 
Radiopardavimus. Kolkas išjungiu.

Saša užsiklausė.
L.: Eik, eik. Pasakysi mamai, kad nesirū

pint, viskas gerai.
Kaip lėlė, visas apvyniotas.'
Saša išeina.

REGINYS XII.
L.: Baisiai nemaloni šviesa, aš tuojaus. (už

dengia lemputę spalvuota skepetaite.) Tiesa, 
meilusis, taip geriau? (šnabždomis.) Tu myli 
mane? Jie nemato.

T. Ne, jūs draugai, malonėkit mūsų pusę 
atidengti, negalima skaityt.

L., Aš atsiprašau. (Atidengia.) Taip matyt?

T.: Matyt. Gerai. Dėkui. (Skaito toliau. 
Abromas skaito.)

L.: Vasia, kokia ji gražuolė, tik blogai ap
sirengus.

V.: Mgu...
L.: Tu senai ją pažįsti?
V.: Mudu... dvieji metai...
L.: Ir neįsimylėjai?
V.: Mudu.. .
L.: Pasakyk savo katytei: miau.
V.: Miau.
L.: Imkim ir pasibučiuokim. Jie namato.
A.: Baisiai noris valgyt. Vaska! Ar nėra 

pas tave ko nors paėsti?
V.: Yra dešra.
A.: šen dešrą!
L.: Palaukit, draugai. Tai netvarka, aš čia 

kai ką atsinešiau nuo sesers. Yra riestainiai. 
Galima užkaisti arbatą?

A.: Oho! Kuznecova, tu girdi: yra pasiūly
mas gert arbatą su riestainiais.

T.: Aš, ištikrųjų, nežinau.
L.: Prašau, nesivaržykit.
T.: Dėkui, žinoma. Tiktai pas mus šito 

nieko nėra. Puodukų ten, šaukštelių. . , šaku
čių. . .

L.: O, prašau, prašau. Iki įsigysit savo, nau
dokitės mūsų. Tiesa, katinuk? Tu nepriešin- 
gas, kad jie naudotus mūsų?

V.: Aišku.
A.: Pasiūlymas priimtas.
L. (ima primusą) : Kur pas jus virtuvė?
V.: Duok aš suvaikščiosiu ,pastatysiu.
A.: Draugai! Tai neteisinga pažiūra. Aš 

gal būt taipgi noriu dalyvauti statyboj. Duo
kit primusą. Darbo pasiskirstymas. (Ima pri
musą. Liudmylai.) Jūs mane painstruktuokit, 
kaip su juom elgtis. Kuznecova, tu taip gi 
paimk kokias nors pareigas.

L.: Vaje, koks jūs juokingas! Jūs ji laikot 
augštyn kojomis. Ne taip reik laikyti, o taip.

A.: O uždegti?
L.: O užkūrt taip: lėkštę matot? Ant jos 

su pompa pripumpuojama žibilas. O šitą 
straigtuką matot? Atsidaro. Po tam paima
ma adata ir išvaloma galvutė. Suprantama?

A. Suprantama. Paimama pumpa. Išvalo
ma lėkštelė. Perkamas žibalas...

L.: Oi! Jūs nieko nesuprantat. Einam, aš 
jums viską parodysiu. (Vasei.) Katinuk, tu 
nepavydėsi? (Tonei.)O jūs gal būt kol kas 
prirengsit indus?

T.: Tiktai aš nežinau—kur ir ką?
L.: Vasia, pagelbėk. (Abromui.) Einam, 

kur pas jus virtuvė? Aš jūs laikysiuos, o tai 
dviratis.

A. (iškelia viršun primusą) : Laikykitės. 
Pumpą. .. Pumpuojama... Straigtukas. .. 
žodžiu, viršindustrializacija. (Išeina).

REGINYS XIII.
BALSAS IŠ RADIO. Allo, allo. Sujungiu su 

teatro sale.
Pradžioj sekančios scenos radio pradeda 

perduot iš operos “Eugenijus Oneginas” uver- 
turą.

T.: Na, rodyk, kas kur čia pas jus?
V.: Imk pintinę. Ten stiklinės. Trauk at

sargiai.
T.: Nesirūpink.
V.: Tokie tai dalykai, Tonyte Kuznecova. 

Kiek žiemų, kiek vasarų?
T.: Kas tai apie metus laiko. Kur riestai

niai?
V.: Apie... Riestainius galima padėti į 

lėkštę. Gera buvo žiema...
T.: Ką daryt su arbatninku?
V.: Berk į jį arbatžoles... Patriachinius 

tvenkinius aplankai?
T.: Net ir nemanau.
V.: Ir nemanai? Palauk, ką tu darai? Visas 

arbatžoles išbėrei. Duok aš. Va, taip... O 
atsimeni, Tonka, kaip mudu ant Vorolijovo 
kalnų iš rogių išvirtom?

T.: Ko tu taip į mane žiūri ? Metai. Taiktai 
metai. Pas mane—žmona, pas tave — vyras. 
Tu labai myli Abromą?

T.: Aš manau, kad tai mano asmeniškas 
dalykas. Kur dėt cukrų?

V.: Kodėl gi tu paraudai?
T. Aš klausiu—kur dėt cukrų?
V.: Berk... kur nors.
T.: Liaukis į mane žiūrėjęs.
V.: Tokie tai dalykai, Tonyte. O tą medį 

prie Patriarchinių tvenkinių atsimeni? De
šimtas nuo krašto, jei skaityt nuo šildymosi 
namukų ? Aš gi po tam ištisą naktį... Tu 
žinai... O kitą dieną, kaip padūkęs, po visą 
Maskvą. .. Atsimenu, dar sniegas karčia dri
bo... Visą krūtinę apdrėbė... ir blakstie
nas, žinai, tokiomis adatėlėmis... Ech-cha!... 
Ištisi metai... Tai ne juokai... O tu-tokis 
pat, kaip ir pirma buvai... Taip, taip, nesi- 
sūkiok. Prie ausies iš po skarelės plaukas... 
(Tone skubiai sudoroja plaukus) kur tu din
gai?

(Daugiau bus)

Bridgeport, Conn.
Drg. Browder Kalbėjo 
džiausiai Miniai Darbininkų 

i
Spalio 30 d. Bridgeporte- 

Komunistų Partijos skyrius 
buvo surengęs masinį susirin
kimą didžiojoj Central High 
School auditorijoj. Kalbėjo d. 
Earl Browder, Amerikos Ko- 

imunistų Partijos generalis se- • 
kretorius.

Kadangi aš buvau pirmuti-’ 
nis atėjęs į prakalbas, tai tu-” 
rėjau progą matyti, kaip pu
blika renkasi. Iš pradžių, ėjo 
po vieną, po du. Išgirdau kai-' 
bančius iš atsilankiusių: “Mi--7 
tingas bus visai biednutis?’- 
Bet išėjo visai kitaip. Tik staU 
ga, apie 8 vai., didžiausiais..’ 
būriais žmonės pradėjo verstis, 
į tą didžiulę auditoriją ir b&-" 
matant, pirmosios lubos kimš
te prisikimšo. Už mažos valan
dėlės ir ant balkanų buvo be
veik pilna. Kadangi ši svetai
nė turi įtalpos 5,000, tai gali- 

>ma sakyti, kad šiame mitinge 
buvo apie 4,500. . ,

Kalbėtojui pasirodžius aht 
pagrindų, publika atsistojiųyi 
širdingiausiai jį sveikino. Susi
rinkimą atidarė Komunistų 
Partijos Bridgeport© skyriaus 
sekretorius d. M. Russo, pažy
mėdamas susirinkimo svarbą 
ir perstatė d. Browderį, kaip 
to vakaro kalbėtoją.

Drg. Browderis aiškino^ 
svarbą bendro fronto tarpe so
cialistų ir komunistų ir nufo-’ 
dė, kodėl šiemet Komunijų . 
Partija Bridgeporte nestato 
savo kandidato į miesto majo
rus, o darbininkus ragina bal
suoti už socialistų kandidatą 
McLevy, ne kaipo už ypatą, 
bet kaipo už partiją. Paskui* 
išdavė raportą iš Komunistų 
Internacionalo Septinto Kon
greso. •

Toliaus d. Browderis aiški
no Sovietų Sąjungos atsidki- 
mus, palygindamas su situaci
ja Amerikoje. Sakė jis, kad' 

I Sovietų Sąjungoje į trumpą 
laiką pabudavojo 2,000 naujų 
mokyklų, Amerikoje per^šį 
krizį uždarė 2,000 mokyklų.. 
Tas pats ir kitose kapitalisti
nėse šalyse. Amerikoje bei kir. 
tose kapitalistinėse šalyse dar
bininkai visą amžių sunkiau 
dirbę neturi ką valgyti, kųję- 
mi apsivilkti, išmetami laukah 
iš namų. O Sovietų Sąjungoje'! 
kiekvienas darbininkas gy^-’ Į 
nimo reikmenomis aprūpintas 
ir senatvėje mokamos pensi
jos.

lln*; Su « 
Amerikoje kapitalistų v;ąl-k 

džia pasėlius ir gyvulius nai
kina ir duoda dovanas tiems, 
kurie daugiau sunaikina, nors 
miestuose milionai žmonių rie»- 
turi maisto. O Sovietų Sąjūri-' 
goję panaudojamos geriausios' 
mašinos, kad kuodaugiausia. 
laukų apsėti, kad kuodaugiąjK 
šia javų ir gyvulių priaugintfT 
Sovietų Sąjungoje būtų jJa-* 
šauktas daktaras ištyrimui 
proto tam,,kuris drįstų pasiū
lytų naikint javus ir gyvulių^ 
Ir daugiau panašių palygini-, 
mų d. Browderis darė.

Drg. Browderis išreiškė 
troškimą, kad Amerikos Ko
munistų Partija ir Socialistų 
Partija sudarytų vieną galim-- 
gą bendrą frontą ir kad suvie-r 
nytomis spėkomis kovotų 'Už 
įsteigimą čionai dabininkų dr: 
valstiečių valdžios. 

t f f • * 
Aukų surinkta berods apie 

$88.
M. Arison.' ”

.....

/ g

mer.ua
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’Laisvės’ Vajaus Eiga
laisvės’ Naujų Skaitytojų Gavimui Vajus 
Draugai, Vajus Jau Arti Pabaigos; Jis Baigsis su 1 d. Gruo- 
džio-Dec.; Visų “Laisvės” Skaitytojų Prašome Gauti Nors 

Po Vieną Naują Skaitytoją
Draugas A. Stripeika, kurio at

vaizdą čia matome, gauna daugiau
sia naujų skaitytojų. Pernai drg. A. 
J. Smitas buvo primoje vietoje nau
jais skaitytojais. Drg. Stripeika 
rai laikosi savo pozicijoje. Bet 
drg. Smitas gautų geros talkos, 

da>- jį gali išmušti iš pozicijos.

gc- 
jei 
tai

Mums, kaip jau daug sykiu 
sakėme, šito desperatiško “N. 
Gadynės’’’ riksmo tikslas pui
kiai suprantamas. Redaktoriai 
bijo Opozicijos eilinių narių 
troškimo vienybės. Jie dėjo ir 
dės visas pastangas, kad juos 
sulaikyti nuo sugrįžimo po ko
munistinio judėjimo vėliava. 
Jiems rūpi lietuvių darbininkų 
pasidalinimas ir vaidai.

Kas liečia mus, mes rankų 
nenuleisime. Mums rūpi dar
bininkų vienybė. Mes tą pasa
kėme 1931 metais Opozicijos 
konferencijai. Mes tuo keliu 
ėjome ir eisime. Mes šaukė
me Opozicijos draugus, kurie 
sutinka su Komunistų Interna
cionalo Septinto Kongreso re- 
zoliuciomis nutiesta linija, į 
vienybę ir šauksime. To ir tik
tai to mes tenorime iš Opozici-

idant būtų, visiems šėrinin- 
kams atlyginta vienodai. Be 
abejonės, šėrininkai, žinodami

PLYMOUTH, PA.

ALDLD 97 kp. mėnesinis susirin-
A. Baniulis, J. Paulionis, A.
Rėklaitis ir M. Pangonis. Po
25 centus: F. Gurklis, B. Mei- kimas įvyks antradienį, 12 d. lapkr.,

bendrovės padėtį, imtų geriau sinas, A. Lakitskas, K. Apo- 7 Val. vakare, pas drg. Krutulius, 72 
apsaugoti savę ir visą bendro
vę.

Reikia kritikuoti pirm. M. 
Saliklį už tą kartojamą pasa
ką, kad daugelis šėrininkų iš
ima savo įdėtą kapitalą, ku
riems būk to kapitalo nerei
kia. Tas posakis taikoma ma
žiems šėrininkams, kuriems 
ištikrųjų reikia apsaugoti sa
vo ateities dienas.

nikienė, A. Aponikas ir K. Nesbitt St. Visi nariai malonėkite 
Petkevičius. Viso su smulkio- dalyvaut, nes turim daug svarbių 
mis surinkta $5. Visiem auko- dalykų apsvarstyt.
tojams tariame širdingą ačiū! j

K. Petkevičius,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.

EDO Komitetas rengia didelį ba- 
šiais 'liu subatoj, 9 d. lapkr., 7:30 vai. v., 

57 Park St. Įžanga 25 centai. Kvie
čiam visus atsilankyti ir praleist

Laukiame iš draugų bostoniečių tų 100 naujų, skaitytojų, j
Jie yra pasižadėję viena diena surinkti 100 naujų skaitytojų. 
Mes sveikiname draugų bostoniečių pasiryžimą. Laukiame ge
rų

715
679
595

Punktai
I’. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. _77 

' A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 77
S. Massulis, Brooklyn, N. Y.----- 70
F. Abekas, Chicago, 111.------------- 64
H. žukienė, Binghamton, N. Y. —61 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich-----56
A. Valinchus, Pittston, Pa.--------- 56
J. Žilinskas, Lewistoil, Me.--------55

, P. Jackson, So. Boston, Mass.----- 55
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.-----50
M. Deedas, Red Lake, Canada----- 50
A. Kaulakis, Auburn, Me.--------- 50
A. Ixwanas, Los Angeles, Calif. —50 
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa. 50 
A. Sabuiienč, So. Boston, Mass. —50
T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50
W. Slegus, Akron, Ohio------------ 50

f V. Sandargas, Inkerman, Pa.------ 50
50 
50

A. Lideikiene, Great Neck, N. Y. _45 
J. Buzak, Dorchester, Mass--------44
Wm. Trainis, Royalton, 111.-------- 44
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. —41
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.------ 35
K. Bakanauskas, Easton, Pa.------ 32
M. Girdžiuvienė, Collinsville, III. 30

rezultatų.
ŠIANDIEN KONTESTO LENTELĖ RODO ŠIAIP:

Punktai
Stripeika, Elizabeth, N. J. 1038
J. Smith, Philadelphia, Pa. —911 

Krante, Ratilis, Bridgewater 
G. Shimaitis, Montello, Mass. 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass
J. Bakšys, Worcester, Mass___ 594
Newark ir Apielinkės Kolek.___ 514
O. Girnienė, Binghamton, N. Y.—420 
Valatka, Kasparavičius,

Haverhill _________________381
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. _337
J. Matačiunas, Paterson, N. J. —3,32
J. Mažeika, Cleveland, Ohio-------312
A. Klimas, Hartford, Conn.----- 307
P. liekas, Waterbury, Conn.----- 296
J. Anvil, Montreal, Canada-------237 1
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh ___ 233 i P. Wassell, Hoboken, N. J.
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.____200 į M. Yuoces, Cleveland, Ohio
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. _189 
V. J. Valaitis, New Britain, Conn. 182 
V. Marinas, Waterbury, Conn. —158 
C. K. Urban, Hudson, Mass------ 138
S. ISiidokas, Rumford, Me.------138
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.------ 133
M. Krisas, Montreal, Canada----127
A. Barčius, So. Boston, Mass___126 i S. Peleckas, Brooklyn, N. Y.--------28
F. Gervickas, Athol, Mass.____ 122 J. Daubaras, Athol, Mass. _
V. J. Stankevich, Wilkes Barre 114 J. Valatka, Brooklyn, N. Y.
V. Januška, Richmond Hill, N. Y.100 J. K. Alvinas, Detroit, Mich--------22
C. Schwartz, Reading, Pa.______ 100 , O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md
J. Grybas, Norwood, Mass.______98 ! V. Judzentavičius, Girardville, Pa. 20
O. Giržaitienė, E. St. Louis, Ill.__ 94 ! V. Masonis, New' Britain, Conn. _20
K. Mikolaitis, Baltimore, Md.____94 I J. Barkus, Brooklyn, N. Y. _
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. —90 C, ' '
J. Shopes, New Britain, Conn.__ 87 J. Kundrotą, Forest City, Pa.----- 4

27
24

_21

__12
D. Long, Wrightstown, N. J. —10

mūsų kova už liet, darbininku vienybe
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

i savo komiteto susirinkimą 
ar šiaip susirinkimą sušauks.

pats Prūseika) po 
“Jis Sutinka . Pasi- 
Nereikia jokių ko- 
Pasiklausykite seka-

Komisija.
(265-266)

PHILADELPHIA, PA. >

ALDLD 141 kp. rengia “House 
Party,” draugišką vakarėlį, nedėlioj, 
10 d. lapkr., pas draugę Griciunie- 
nę, 1415 S. 2nd St. Kviečiame visus 
ateit linksmai ir draugiškai praleist 
vakarą.

Komisija.
(265-266)

ir išeina
G.” rni-

Ateina spalių 31 d. 
tasai nešvarusis “N. 
meris, k u name jau mes esame 
apkrikštyti “bendro fronto 
veidmainiais” ir “pirkikais 
kruvinam Smetonai gėlių.”
• Lapkričio 2 d., šeštadienį,

buotės.
Bendrovės advokato 

raportas buvo trumpas, 
ir visados, pasakė, kad 
d rovės reikalai yra ’ 
tvarkoj.

Taip vidujiniais bendrovės 
reikalais šiais metais tvarka 
yra geresnė, nors ir yra šiokių 
tokių netikslumų. Dabartinis 
bendrovės sekretorius J. Pa

laikis, matyt, gerai darbuoja
si ir savo raporte aiškiai į vi- 

i sus klausimus atsakinėjo. Ma- 
ityt, kad veda dalykus pagal 
{savo išgalę.

Raportams užsibaigus, jokių 
diskusijų bei klausimų beveik 
nebuvo. Mat, visi mano, kad 
užėjo geri laikai. Pagyvensi
me, pamatysime.

Bendrovės board-direktoria- 
. te kitam terminui beveik jo
kių pakeitimų nebuvo, nes nė
ra kam kandidatuoti. Į svar- 

16 dieną spalio teko daly- besnę iždininko vietą tapo iš- 
vauti 22-ram metiniame Lie-j rinktas G. Budris, vieton M. 
tuvių Statymo ir Skolinimo j Brazaičio.
Bendrovės Susirinkime. i

Kadangi beveik visos be iš-į 
Lietuvių 
ir šiaip 

žmonių 
yra šėri-

Nesuprantama, kodėl 
metais kiti direktoriai beveik 
nieko neraportavo iš savo dar- linksmai vakarą. Bus gera orkestrą

šokiams, gėrimų -ir skanių užkandžių 
Ateikite ir savo draugus atsiveskite.

Komitetas.

Lai dabar mato tie Opozici
jos draugai, kurie taip karš
tai troško ir ragino mus pasi- 
kalbėti-pasitarti vienybės rei
kalais su jų organizacijos val
dyba, kad tiems, kurie jiems 
šiandien vadovauja, rūpi ne 
darbiinkų vienybė, bet jų pa
dalinimas, jų pjudymas vienų 
prieš kitus, tęsimas prieš mū
sų revoliucinį judėjimą tos 
nedovanotinos, nepateisinamos 
kovos.

Elizabeth, N. J
Lietuvių Statymo ir Skolini

mo Bendrovės 22-ro Metinio 
Susirinkimo

Iš

Kirk
kaip
ben-

vedami |
{nariams! Nedėlioj, 10 d. lapkr.-Nov., I 
1 įvyks svarbus kuopos susirinkimas, 
Easton Baking Co. svetainėje, N. 
7th St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyt. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyt.

EASTON, PA.

Pranešimas ALDLD 13 kuopos

Sekr. K. B.

MINERSV1LLE, PA.

Svarbus Shenandoah - Minersville 
Apielinkės Draugams! ALDLD 9-tas 
Apskritys rengia 20 metų organi
zacijos gyvavimo jubilėjinį parengi
mą subatoj, 30 d. lapkr.-Nov. Bus 
koncertas ir šokiai. Paminėjimas 
įvyks Union Svetainėje. Apielinkės 
organizacijų prašome tą dieną nieko 
nerengi, bet masiniai dalyvaut šia
me prakilname parengime.

Rengėjai.
(266-268)

“Laisves“ Reporteris.

Mahanoy City, Pa.imties, Elizabetho 
Pašeipos Draugijos 
geras skaičius darbo 
ir smulkių biznierių 
įlinkais minėtos bendrovės, 9 
tai pravartu šį tą parašyti į( Komitetas buvo bendrai 
laikraštį.

rium yra
antgalviu
kalbėti.”
mentarų.
mo:

“Ogi
Alekšio
vienam
nariui Bimba asmeniškai išsi- j laikraščių spaustuvė tą darbą 
reiškė, kad jis ‘sutinka pasi-1 galėtų atlikti gerai ir pigiai, 
kalbėti.’ j nes £ja jau nėra taip kompli-

“Nagi, argi šitaip -kas nors ’kilotas darbas spausdinti lietu- J _ i _ n nr ___ 1 _ _ _ ,

štai kaip: laike drg. 
laidotuvių Brooklyne, 
LDD Centro Komiteto

ALDLD 48 kuopa, ALDLD 
Apskritys ir Priešfašistinis 

su- 
laikraštį. i rengę prakalbas drg. J. S. Ma-

Pirmiausiai reikia pažymėti, žeikąi. Prakalbos atsibuvo sek- 
jog gerą dalį laiko tame susi- madienį, 20 d. spalių. Publikos 
rinkime užėmė pirm. Maikio buvo atsilankę pusėtinai. Kal- 
Saliklio nuobodus; finansinis 
raportas. Jau keli metai atgal 
Lietuvių Statymo ir Skolinimo 
Bendrovės’šėrininkai pageida
vo, kad metinis finansų rapor
tas būtų spausdintas lietuviš
kai ir angliškai delei geresnio 
supažindinimo bendrovės sto
vio. Bet tas šėrininkų pagei
davimas vis liekasi užmirštas.

bėtojas kalbėjo apie atsibuvu
sį Kaune kongresą, Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių reika
lus, mūsų uždavinius. Publika 
buvo rami, nes prakalbos pa
tiko.

Buvo renkamos aukos lėšų 
padengimui ir Lietuvos revo
liuciniams politiniams kali
niams. Aukavo sekami drau- 

Aš manau, kad bile lietuvių į gai ir draugės: po 50 centų :,

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre ir Apielinkės Lietu

viams Darbininkams Žinotina
Lapkričio 27 d. bus vienas iš labai 

svarbių įvykių mūsų mieste, tai yra, 
bus suvaidinta viena iš labai svarbių 
operečių: “Vestuvės Pušyne.” Suvaį- 
dins Lyros Choras, o mums daugeliui 
yra žinoma, kad Lyros Choras visur 
gana atsižymi su savo pasirodymu. 
Todėl, draugės ir draugai, kviečiame 
skaitlingai atsilankyti. Taipogi atsi- 
kreipiam į draugus-drauges, toliau 
gyvenančius, kaip tai, Forest City, 
Scranton ir tt., nepraleiskite progą 
ir pamatykite vieną iš 
operečių.

Operetė bus perstatyta 
High School Auditorium, 
ington St., prasidės 7:30 
Tikietus galima gauti pas 
ro narius ir patartina tikietus įsi
gyt

naujausių

Coughlin 
N. Wash- 
v. vakare, 
visus cho-

iškalno.
Aido Choro Koresp.

telefonuoja Prūseika ir sako, į veda derybas? Tai tik demo-' vįų kalba finansinę atskaitą.! 
kad jie nori pasikalbėti su kratų ir republikonų suktieji q tag sutaupytų daug darbo1 
jnumis del vienybės. Sakau, politikieriai kokiam nors už- visokiems aiškinimams, taipo-'
kad jų tas naujas ofensyvas 
prieš mūsų judėjimą sukūrė 
Jabai prastą atmosferą. Nežiū
rint to, mes nepriešingi pasi-{ 
kalbėjimui. Jis sako, kad tas 
jo ilgas straipsnis (žadamas 
išleisti lapelio formoje) buvęs 
mėnuo atgal parašytas ir, pa
kabaus, esąs tik buvusių skir
tumų aiškinimas ir tt. Toliau 
jis sako, kad būtų buvę galima 
susieiti del pasikalbėjimo vie-j 
jiybės klausimu šį vakarą (lap- tamsįaįs derybų nevedė ir 
kričio 2 d.) arba rytoj (lapk- mano vesti..” 
jričio 3 d.), bet, girdi, mudu* 
su Kuodžiu turime išvažiuoti, 
savo organizacijos reikalais. 
Klausiu jo, kada sugrįšite. Gir- 
įdi, už kokių keturių dienų, nizacijos prezidentui, “Naujoji 
!Well, sakau, kada sugrįšite, * Qaciynė” paskelbė “suokai-i 
Mil pašaukite mane n galėji- kįu >» “intrigomis’ ir tt., o ma-! 
jne susitarti, kada susirinksi-^ 
Jne.
« Manau, kad ir pats Prūseika' Džim Walkeriu!

teisingu- 
tai bent

kampyje kam nors pamerkia 
akį, kad ‘mes sutinkame su ju
mis pasikalbėti.’

“...O matote, Bimba be 
konspiracijos, be suokalbio, be 
intrigų negali žengti nei žing
snio. . . Mums čia prisimena 
kitas akia mirktelėjimo eks
pertas, kuris tik ką sugrįžo 
New Yorkan iš Anglijos: Dži-j 
mis Walkeris. ,

“Komunistinė Opozicija

Jieužginčys šių faktų 
Jną—jeigu ne viešai, 
jau savo frentams.

gi M. Salikliui daug triūso.
; Keli bendrovės viršininkai, 
I išduodami raportus, gyrėsi,!
kad bendrovės finansinė padė- 1 
tis pagerėjo šiais metais, nes, * 
esą, užėjo geri ekonominiai 
laikai. Tas visai netiesa, nes 
yra dar 9 milionai 
darbo.

. Paimkime ir tą 
I abelną turto stovį 

"|kime jį finansiniai 
tais metais. Tai atrasime štai 
ką: Pagal šiemetinį raportą, 
bendrovės abelnas turtas yra 
vertas $884,955.57. Bet 1934 
metais abelno bendrovės tur
to buvo $947,385.21. Reiškia,

i nupuolė per vienus metus ant 
'$62,828.69. O jeigu imsime 
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ne sulygino su net pačios bur- ’ finansinę atskaitą 1933 metų, 
! žuazijos pripažintu sukčium 'kada abelno turto buvo net 
2 L ” 1 Sakau, tų p1’0^2,339.20, tai rasime, jog
žmonių nupuolimas pasiekęs Per dviejus metus bendrovė 
p'atį dugną. Atsakinėt į tai 'neteko turto $127,382.63. 
reikštų pats save žemint.

žmonių be

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

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

arti Centrai Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nediliomis ir Šventadieniaia: 
10-12 ryte

WILKES-BARRE, PA.

Wilkes-Barre ir Apielinkės Darbi
ninkams Žinotina.

Lapkričio 16 dieną bus vienas iš 
labai smagių parengimėlių, kuris yra 
rengiamas Bedarbių Tarybos. Pusė 
pelno nuo šiuo parengimo yra ski
riama del “Daily Worker”.

Todėl, kaip vietos, taip ir apielin
kės darbininkus kviečiame skaitlingai 
atsilankyt ir paremti šį taip svarbų 
parengimą. Parengimas bus Darbi
ninkų Centre, 325 E. Market St. Pra
džia 7 v. vakare.

Viens iš Komisijos.

neturė-

pa-
ne-

yra

bendrovės 
ir sulygin- 

su praei-
ROBERT

i

LIPTON

Kas yra Prūseika? Jis 
“Naujosios Gadynės’’ redakto
rius ir LDD pirmininkas-prezi- 
dentas. Pranešimą jam, orga-;

{staiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
(Į Įvykiams

Dovanos

* “Žinoma, mes senai 
jom geros nuomonės apie Opo
zicijos lyderių sąžiniškumą vi
jose šiose kovose, bet, kaip 
g£u norite, netikėjau, kad žmo- 
hės gali taip žemai nupulti, 
tfasileisti prie to, prie ko jie 
įsileidžia “Naujojoj

Tiek tik pasakysiu, 
jau aš esu “intrigantas, 
kalbininkas,” “Džim 
ris,

Tai kam reikia girtis, kad 
bendrovės reikalai pagerėjo? 

Jeigu i Faktai rodo ką kitą. Gal kas 
” “šuo-1 pamanys, kad šio rašto tikslas 
Walke- kaltint ką nors puolime šios

tai gi Prūseika, kuris su- bendrovės turto. Čia niekas 
tiko su manim ir šaukė mane nekaltas, nes kiekvienos ben- 
per telefoną del susitarimo, I droves turtas priklauso nuo vi- 
kada susirinksime, yra dvigu- sos šalies ekonominio stovio 

d^sileidžia “Naujojoj Gady- f bai toks, nes jis yra jūsų orga- bei industrijoj padėties. Rei- 
nėj” lapkričio 7 d. Redakcija no redaktorius ir jūsų draugi- kia pasakyti žmonėms teisybę 
duoda atsakymą (o redakto- jos prezidentas! ir daryt griežtesnę ekonomiją,

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su
Setų $10.00

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kp. susirinkimas atsi
bus pirmadienį, 11 d. lapkr.-Nov., 
7:30 vai. vakare, po numeriu 57 
Park St. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi bus balsavimas 
Centro Valdybos ir rinkimas delega
tų į Apskričio konferenciją, kuri 
įvyks 17 d. lapkričio. Kurie nariai 
dar nesate užsimokėję duoklių, ma
lonėkite greitai tą padaryti.

Rašt. J. Kazlauskas.
, -i, (265-266)

WATERBURY, CONN.
I
i ALDLD 28 kp. svarbus susirinki-
Į mas įvyks antradienį, 12 d. lapkr., 
’7:30 vai. vakare, 775 Bank St. Visi 
nariai . dalyvaukite, nes bus balsavi
mas į Pildomąjį Komitetą del 1936 
m. Taipgi turim ir kitų svarbių da- , 
lykų apsvarstyt. iapsvarstyt.

Fin. Sekr. J. Žemaitis. 
(265-266)

i FOREST CITY, PA.Į ’
’ ALDLD 219 kp. ir LDS 27 - kp. 
bendrai rengia smagią vakarienę, ne
dėlioj, 10 d. ‘ lapkr., pas draugus 
Stankevičius, Lyon St., R.D. No. 2, 
Uniondale, ' Pa., prie Farmerių 
Grange Hall. Vakarienė prasidės 6 
vai. vakare. Įžanga tik 50c, vaikam 
virš 12 metų—15c. Turėsim visokių 
valgių; bus vištų, gaidžių, namie ga
mintų kilbasų ir kitų namie augintų 
paukščių 'ir sutaisytų mėsų. Yra su
rengta gėrimo, šokimo ir rūkymo 
programa. Ši nepaprasta programa 
prasidės anksčiau negu vakarienė.

, Durys bus atdaros nuo 10 vai. ry
to, kurie norės, galės ateit anksti. 
Čia galėsim pasidiskusuot ir pasi
kalbėt apie dienos klausimus.

J Atsilankusiems užtikriname gerą 
j laiką.

Kviečia Komisija.

xuf ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių,

1 šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai fp'ąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija ■-
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 
Jsitėmyti adresą ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti j ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669 ’

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street



.Puslapis Penktai

lijos padėtis bus blogesnė,

1929.

Žinios Apie Karą
i

$150

ekonominį ir finansinį Ita-;

Aigiptas, nors ir nepri
klauso prie Tautų Lygos, 
bet jis prisiuntė pareiškimą,

KIRSHMAN 
and GRILL

Brooklyn, N. Y7

000 kolonialę armiją ir 34,- 
000 kareivių, atveštų iš Ita
lijos, kas kartu sudaro 59,- 
000.

Italijos Žmonię Vargai
Mussolinis įtraukė Italiją 

į karą su Ethiopija ir užsi
traukė pabaudą Tautų Ly
gos narių. 52 šalys pradės

“Kadangi brošiūra yra kaipo paliudiji
mas prasižengimo nurodyta Akte ir kai
po tokia paeina po konfiskavimu, kon
fiskavimas pateisinamas (paragrafas 94,

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

NOTICE is hereby given that License No.»- 
RL 6031 has 'been issued to the undersigned- 
to sell beer, wine and liquor at retail under' 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Coh-' 
trol Law at 727 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consunūėd * 
on the premises.

JOHN McGINLEY and 
CHARLES Me CAFFERTY

727 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

zu B. L, 759-29, 
Spaudos medžiaga.

Dresden, geg. 13,
DEKRETAS

“Procedūroj prieš nežinomą 
brošiūros ‘Kruvinos Gegužės

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

rų; mineralinių aliejų

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5877 has been issued to the undersigned

• to Bell beer, wine and liquor at retail under* 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-* 
trol Law at 1352 Greene Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consutqt^i} 
on the premises.

URSULA TYDECK
1352 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5878 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough 'of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. 
PROSPECT BAR

154 Utica Ave.,

1 (Pasirado) Povilas Walsowsky, 
t Jenny Walsowsky nee Refand.” 
* Prūsijos Vidaus Reikalų Ministeris,

II, 1420, V.

NOTICE is hereby given that License No... 
RL 5892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undęę^ 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Coni* 
trol Law at 253 Nassau Ave., Borough of* 
Brooklyn, County of Kings, to be consume^", 
on the premises.

AUGUST GERKE
253 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.«

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
.......... Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

Dresdeno Vyriausias Teismas, Abt. V., 
(Pasirašo) BUSCH.” 

Gegužės 24, 1929 (Spaudos raportas).
(Bus daugiau)

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L.-1370 . Tel. Stagg 2-2096

g e 1 e žies—: j

ŠeštačL Lapkričio 9, 1935

(Tąsa)
4, 1929, sugrįžę į namus tarp 3 ir 5 vai. 
radome raštelį nuo policijos, saržento, 
pranešantį, kad mūsų sūnus randasi Ne- 
ukollno ligonbutyj. Iš ten jis tapo pa
laidotas subatoj 11:5 vai. (Jacobi Kapi
nėse).

“ ‘Noriu dadurti, kad stoties daktaras 
ten būnant painformavo mane apie smul
kmenas, sakydamas, kad net šermenų 
procesija tapo apšaudyta Mainzerstrasse 
gatvėj.

“ ‘Mums sugrąžino mūsų sūnaus popie- 
ras, bet pasilaikė raktą ir pinigus, ką jis 
buvo pasiėmęs išeidamas iš namų.

“ ‘Iš mano pusės turiu pridėti seka
mą:

“‘Apie 6:30 vai. vakaro mačiau, kaip 
du policistai nuo vežimo Friedrich gat
vėj Neukollne mušė pravažiuojantį ant 
dviračio ir kuris turėjo raudoną gėlę pri
sisegęs, nors pastarasis absoliučiai nie
kuo neprasižengė.’

Berlynas, geg. 14 d., 1929

tapo painformuotas, kad Koslinerstrasse 
kuopelė laike vienos savaitės prirašė 180 
žmonių, gyvenančių tarpgatvyj kaipo 
naujus narius. Penki policijos nušauto 
darbininko Schafer irgi prisirašė prie 
prie partijos ir prisiekė ant savo bolio 
kapo atsimokėti priešam. Tarpgatvis ta
po gyventojų apdekoruotas vėliavomis ir 
gedulos kukardomis.

į boikotą prieš Italiją, neper
kant jos tavorų ir nepar
duodant jai su 18 diena šio 
mėnesio. Šalyje greitai pri
truks gyvenimo reikmenų.

Pereitais metais Italija iš

nepergeriausia.” Ethiopai 
išlaikė nesumuštą savo ar
miją, ją nuolatos didina, 
daugiau apginkluoja ir ren
giasi dideliam mūšiui. Ita
lija buvo iš pat karo pra-

užsienio pirko kviečių už džios gerai prisirengus, pa- 
185,600,000 lirų; medvilnės naudojo visokias kanuoles, 
už 790,600,000 lirų; plieno ir tankus, orlaivius, bet nepa- 
g e 1 e žies—362,700,000 lirų; Jėgč ethiopus sumušti. Kuo 
mašinerijos—371,000,000 Ii- dgiau karas užsitęs, tuo įta
rų; mineralinių aliejų — hios Padėtis bus blogesnė, 
292,400,000 lirų ir vario už nes Patruks tankams ir or-

giausiai po kalnais, giliai 
po žeme, cemento išmūryti. 
Jokios bombos ir kulkos ne
galės juos pasiekti;

Tai nėra naujiena. Tokių 
požeminių orlaivių garadžių 
daug turi Vokietija rytų 
Prūsijoje ir kitos šalys.

Berlynas, geg. 3, 1929. 
R. F. B. Sekretariatui.

“Sulig paragrafu 14 ir 7 Respublikos 
Apsaugos Akto liepos 21-mą, 1922; birž. 
2, 1927 (R. G. Bl. I, p. 585, p. 125) ir su
lig Tiesų to Akto, datuoto vasario 12, 
1926 (R. G. BL, I, p. 100) ir sulig para
grafu 2 Nacionalio įstatymo Draugijoms 
balandžio 19, 1908 (R. G. BĮ., p. 151) ry- 
šyj su paragrafu 129 Nacionalio Dekre
to Bausmių, Rote Frontkampferbund E. 
V. taipgi Rote Jungfront ir Rote Ma
rine su visomis jos įstaigomis, yra šiuo
mi panaikinamos viduj Prūsijos Laisvos 
Valstybės rubežių, su užgyrimu Reicho 
valdžios (Severing, Muller, Hilferding ir 

i Wissell (visi SDP vadai); nes jų veiki- 
‘ mas rodo, kad jų tikslai prieštarauja 
^gališkiems viršpažymėtiems įstaty

mams.
“Organizacijų turtas bus Reicho kon

fiskuotas sulyg paragrafo 18 Respublikos 
Apsigynimo Akto ir paragrafo 3 iš kovo 
22 d., 1921 Akto.

“Konfiskavimai bus vykinami vietinės 
policijos autoritetų.

(Pasirašo) GRZESINSKI.”
(Antspauda.) 

Gegužės 12 Vokietijos Komunistų Par- 
tios šiaurinio subdistrikto sekretariatas

au torių 
Dienos 

Berlyne, už didį prasižengimą ir ardy
mą ramybės, Dresdeno viešo apkaltinto- 
jaus aplikacija konfiskavimui minėtos 
brošiūros šiuomi užginta.

“Brošiūros turinys, skleidimas jos už 
pinigus ir veltui, daugiau ar mažiau agi
tuoja už Vokietijos Reicho drastišką kon
stitucijos pakeitimą ir skirtingas gyven
tojų klases kursto prie puolimo vienus 
ant kitų—tokiais būdais ardo gyventojų 
ramybę.

“Štai ant puslapio 27:
“ ‘Zorgiebelis vykdė socialdemokratijos 

instrukcijas, Zorgiebelio prasižengimas 
nebuvo individualis prasižengimas. Vie-, 
nok tas žmogus, kaip ir Noskė, atstovau
ja seno tipo Prūsijos saržentą, ir buvo 
kvalifikuotas gončo rolėj žiauraus bru- 
tališkumo lyginai, kaip ir ignorantišku- 
mo—klausimas darbininkų pralieto krau
jo laike Berlyno Gegužės dienų negali
ma priskaityti vien tik Zorgiebeliui.’

“Puslapis 28:
“ ‘SDP norėjo kraujo.’
“Puslapis 29:
“ ‘Vokietijos Komunistų Partija ir gin

kluotas sukilimas: komunistam nėra rei
kalo slėpti savo planus ir tikslus. Komu
nistų Partija yra revoliucinė partija ir 
neužsigina, kad jos tikslas yra nuverti
mas kapitalistinės sistemos ir įsteigimas 
proletarinės diktatūros kaipo perėjimas 
prie socializmo.’

“Prasižengimas sulig paragrafu 81, 
skyrium 2 R St. G. B. ir paragrafu 86

156,500,000 lirų.
Italijos iš užsienio įveži

mas visada viršijo jos išve
žimą. Dabar daug reikme
nų negaus, ypatingai todėl, 
kad Italijai uždaromi kre
ditai, o jos aukso reservas 
nedidelis. Mussolinis auksą 

! taupo' karo reikmenims 
pirkti. Taigi jau dabar įve
da Italijoje maisto reikme
nų apribavimą: tam tikro- 

imis dienomis į savaitę ne
bus galima gauti pirkti mė
sos ir kitų reikmenų. Nuo 
karo pradžios maistas, dra- 

! bužiai ir kitos gyvenimo 
reikmenys jau ant 40 nuo
šimčių pašoko. Italijos 
liaudis turės vargo, bado ir 
skurdo,. kol nusikratys fa
šistų režimą.

Soviety Karo Strategai 
i Apie Karo Padėtį
| Sovietų Sąjungos karo 
strategai padarė peržvalgą 
I tali jos-Ethiopi jos mėnesio 
karo bėgio rezultatų. Karo 
žinovas Kaus ir kiti sako, 
kad Italijos padėtis bloga, 
kad Ethiopijoje karas bus 
ilgas. Jie sako, kad nuo pat 
karo pradžios Italija nelai- 

■mėjp nei vienos pergalės, 
j kurią būtų galima tuom 
vardu pavadinti. Jie sako: 
“Paėmimas Adowa miesto, 
tai nebuvo pergalė.” Jie sa- 

I ko, kad kaip šiaurių, taip 
pietų fronte “italų padėtis

Vaikas 
geria

Linksmas, jis 
“Bronkoton”

‘ Italija Rengiasi ant Jūrų 
Prie Karo Mussolinis rengiasi apie 

'500 pasažyrinių ir tavori- 
Prieš Italiją Viduržemi-' niU laivų paversti į karinius, 

nėse jūrose Anglija jau bu-' Bet nors tas daug_ padidins 
vo sutraukus 150 įvairių J° karo laivyno jėgas, vie- 
karo laivų. Dabar į Maltą nok^ nesuteiks pirmenybę 
vėl iš Anglijos pribuvo trys prieš Angliją arba Franciją. 
laivai naikinimui submari- 
nų. Apglijos ir 
karo laivynų vadai laikė 
konferenciją, kurioje svars-: 
tė kaip bendrai galėtų veik
ti Anglijos ir Franci jos ka
ro laivynai prieš Italiją, jei-’ 
gu ji užpuls Anglijos laivus.

Mussolinis ne tik visą ka- kad prisideda prie Tautų 
ro laivyną pastatė darban, Lygos nubaudimui Italijos.1 
bet įsakė apginkluoti kanuo- Aigiptas pasižadėjo vartoti 
lėmis visus prekybinius ir ekonominį ir finansinį Ita-; 
pasažyrinius laivus. Preky- lijos boikotą.

£a,S Aigiptas, Libija, Anglę 
ir Italę Armijos

biniai ir pasižyriniai laivai 
paverčiami į kruiserius, mi
nų dėjikus, minų šlavikus, 
karo transportus ir žvalgi- 
nius karo laivus.

Jau apie du metai atgal 
buvo prasiskverbę spaudoje 
žinių, kad Italijos tavoriniai 
ir pasižyriniai laivai yra 
taip budavojami, kad karo jasi su Aigiptu, 15,000 karei- 
metu bus galima juos pa- vių, bet jis ten dar turi 25,-

Aigipte pravestas Suezoi 
kanalas, kuris sudaro stra
tegišką vietą. Anglija to ka
nalo apgynimui turi sutrau
kus apie 100 karo laivų.' 
Aigipte jo ir Anglijos yra. 
20,000 armija.

Bet Mussolinis, nors išve
žė iš Libijos, kuri rubežiuo-

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONKOTON”
D-RO L. GRIČO

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite 

“GASTROTON”
D-RO L. GRIČO

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

laiviams kuro, kitų karo
iv. „ i i • . v. ouzo nas necn issued to the undersignedmeUZiagų, daugelis tų masi" to sell beer,wine and liquor at retail under 

nu bus sudaužyta, o kas la
biausiai, kad Italijos kar
eivių tarpe jau dabar pasi
reiškia ligos ir puola jų 
dvasia. Ethiopai įleidę ita
lus giliau į savo šalį, ati
traukę nuo karo bazių, pa
tys geriau apsiginklavę gali ! 
užpulti ir sumušti.

Jung. Valst. Budavos 
Po Žeme Orlaiviams

Garadžius '
Pereitas Jungtinių Vals

tijų kongresas paskyrė 
$110,000,000 specialiams ka
ro orlaivyno reikalams. Už 
tuos pinigus bus budavoja
mi požeminiai karo orlai
viams garadžiai. Mat, karo 
metu paprastas orlaivių 
stotis gali priešo orlaiviai lja 
išbombarduoti. Požeminiai ■ ®‘oSey 
orlaivių garadžiai bus dau-!:;:: ~

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
; NOTICE is hereby Riven that License No.* 

RL 5925 has been issued to the undersigned

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK GIFFONE
15 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4239 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 145 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES GILDEA
145 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I ------- - ---------- -------- r
RL 6048 has been issued to the undersigned ! hect|on 132-A of the Alcoholic Beverage Coh- 
to sell beer, wine and liquor at retail under : Ii?w. . 4'& Newkirk Ave., i. ~
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough of

■ Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH SCHNEIDER
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2198 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Co- 
trol Law at 537—86th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINE AICHELER
537—86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2855 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 932-934 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

COSTANTINO CASTELLANO
932-934 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5964 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 2802 Church Ave., Borough of
m, County of Kings, to be consumed į 268 Broadway, Borough of Brooklyn, County 

, on the premises.
I VINCENT I. MILLER I _____
’ 2802 Church Ave., Brooklyn, N. Y. 268 Broadway

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6008 has been issued to the undersigned* 
to sell beer, wine and liquor at retail under

I Law at 4-5 Newkirk Ave., A-K-A 
600-2 East 16th St., Borough of Brooklyn; 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LA SALLE R. & F. CO., INC. 
4-5 Newkirk Plaza A-K-A 600-2 E. 16 St.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6122 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 29 Rock Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

29 Rock

I NOTICE 
A 10020 
to sell beer_______ ____  ______ . __
the Alcoholic Beverage Control Law at. 
4824—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings to be consumed off the 
premises.

PETER H. BECKMANN
4824-—6th Ave., Brooklyn, N. Y.,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5262 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of

I the Alcoholic Beverage Control LaxV at 
ZZZ J..... ~___  ’.. ..." ~_
of Kings, to be consumed on the premises.

I PLAZA ASSEMBLY. INC.,
Brooklyn, N. Y.*'

ANNA DROEGE
St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned v 
eer at retail under Section 75 of

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvosimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės ? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

ar 
mažiau

$225

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas uz $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo bletelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius j visas kapines New Yorko miesto apy-v 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo bletelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į jjisas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis.- 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Laisves” 19-tas Metinis Koncertas Rytoj; 

Keturių Valstijų Menininkai Programoj
Darbininkų dienraštis “Lai

svė” randasi išvakarėse savo 
didžiojo jubilėjaus, gyvuoja 
jau 25-ti metai. “Laisvės” kon-

Antanas Višniauskas, 
sidabrinis baritonas iš Bayon- 

nės. Jį girdėsim “Laisvės 
koncerte.

šis koncertas bus geriausias iš ■1 
visų buvusių savo programa ir t 
skaitlingas, kaip tolimais, taip 
ir ‘vietiniais dalyviais, žodžiu, 
laukiama gražaus, smagaus ir 
naudingo popiečio.

Įžangos bilietai yra po $1, 
75c ir 50c. Vien šokiams įžan
ga

Lietuvių Meno Teatro % 
‘Holloween’ Pasilinksminimas

pro-

šiam 
gana

certai irgi turi savo tradiciją, 
kadangi šis bus devynioliktas bins n 
iš eilės. Savo puikiomis pro
gramomis “L.” koncertai pa
garsėjo ne tik Brooklyne-New 
Yorke, bet ir plačioj apielin
kėj.

Rytoj įvykstančio koncerto 
programa anaiptol neapsileis 
buvusioms. Jos pildyme daly
vaus iš trijų kitų valstybių pa
kviesti menininkai ir žymios 
vietinės meno spėkos. Kas gi j 
bus mūsų dienraščio rytdienos 
programoj ?

Seserys Kaskevičiutės iš 
Lawrence, Mass., Naujoj Ang
lijoj plačiai žinomos duetistės 
ir veikėjos meno srityje, artis
tės Bostono Lietuvių Radio 
Korp. programose.

Adelė Mickevičiūtė iš Pro
vidence, R. L, solistė ir daini-

ninkė žymiausiuose savo mies
to simfonijos choruose, taipgi 
radio artistė savo mieste ir 
Bostono Lietuvių Radio pro
gramoj.

Antanas Višniauskas iš Ba
yonne, N. J., sidabrinis bari
tonas, vienas iš labiausia mė
giamų dainininkų mūsų 
gramose. ‘

Mūsų vietinės spėkos 
koncertui, kaip matysite, 
stiprios, štai jos:

Vyacheslaw Mamonoff, te
noras, rusas; garsus operų dai
nininkas. Pirmu kartu dainuos 
lietuviams.

K. Menkeliuniutė, naciona- 
liai paskilbusi dainininkė, 
Operų Dainininkų Unijos na
rė, taipgi dainuoja per radio 
operų kvartetuose.

Antanas Raisys, smuikinin
kas solistas, augštosios muzi
kos mokyklos studentas ir žy
mus artistas toje srityje.

Victor Becker ir George Ve-! 
degis, jauni gitaristai, skam-{

40c.

B. L. Šalinaitė,

Spalio 31-mos vakarą, jau
kioje Ukrainų salėje įvyko 
Lietuvių Meno Teatro šeimy
niškas “Holloween” pasilinks
minimas. Susirinko daug gra
žaus jaunimo, pasipuošę įvai
rių įvairiausiais kostiumais, 
kaukėmis. Prie užkandžių, 
šokiai ir žaidimai tęsėsi be pa
liovos. Nuotaika visų buvo 
linksma ir kiekvienas išsinešė 
malonius įspūdžius.

E. B.

So. Brooklyn, N. Y.

|Aido Choro mokytoja. Jos va- 
| dovybėj Aidas tikisi šauniai 
į pasirodyt “L.” koncerte.

jauni givanuua., j

epaprasto grožio duetus. I Įvyks rytoj, 10 d. lapkričio 
Tokia muzika dar naujienybė (Nov.), 3:30 po pietų, Labor 
lietuvių parengimuose. tLyceum, 949 Willoughby

Italų Darbininkų Vyrų Cho- Avė., Brooklyne.
ras, sudarytas iš rinktinių ir
lavintų balsų, prilygsta 
rujų operų chorams.

Aido Choras, pasižymėjęs ■ 
skaitlingu jaunimu ir gražiu j 
dainavimu. Jis, vadovybėje; 
savo energingos mokytojos B.;

’ L. šalinaitės, ruošiasi koncerte I

išklausyti jo raportą anksčiau J ketvirtadienį, lapkričio 21 d. 
o likusį laiką sunaudoti pasi
linksminimui. Jonas Ormanas 
kalbės apie politinę ir ekono
minę Lietuvos padėtį ypatin
gai apie Lietuvos jaunimą, ir 
pavojų Lietuvai iš fašistų Vo
kietijos pusės. Jis taip pat 
kalbės apie sąlygas ir savo 
patyrimus Sovietų Sąjungoj, 
iš kur jis ką tik sugrįžo.

Jauni ir suaugusieji pribūki
te antradienį, lapkričio 12, ly
giai 7:30 vakaro kad išgirsti 
Jono Ormano raportą ir pa
silinksminti sykiu su LDS jau
nimu.’ Įvyks Darbininkų Cen
tre, 723—5th Avė., kampas 
23rd St., So. Brooklyne. Įžan
ga veltui.

ne.

kuopos negali pasirinkti, pri
sieina naudotis sulig apskričio 
paskyrimu dienų.

Draugiškai,
II Apskr. Sekr.

G. A. Jamison,
128 Roosevelt Ave-, 

Livingston, N. J.

B. Fulton.

ALDLD II Apskričio Maršru
tas Po New Jersey Valstiją

Sekančioms II Apskričio 
kuopoms išsiuntinėta praneši
mai rengti prakalbas draugui 
V. Andruliui iš Chicagos, “Vil
nies” redaktoriui, minėjime

Jaunimo Literatūros Draugijos 20 metų

Lietuvių Jaunimas Pasitiks 
Joną Ormaną

Pereitame LDS 
kuopos susirinkime, So. Broo
klyne, išdirbome planus pasi
tikti sugrįžusį iš Sovietų Są
jungos Joną Ormaną sėkmin
gu masiniu mitingu.

Jaunimas turės smagų va
karą kadangi bus arbata su 
užkandžiais ir šokiai po Jono 
Ormano raporto.

Mitingas prasidės 
7:30 vakaro. Visi 

| pribūt anksti, kad galėtume

lygiai 
raginami

Galutina Sutrauka Komunistų Partijos 
ir Socialist Partijos Balsy

! sukaktuvių.
DIENOS PASKIRTA 

SEKANČIAI:

84 kp., Paterson, N. J., 
batoj, lapkričio 16 d.

54 kp., Elizabeth, N. J., 408 
Court St., nedėlioj, lapkričio 
17 d., 2 vai. po pietų.

136 kp., Harrison, N. J., ne
dėlioję lapkričio 17 d., 7 v. v.

212 kp., Bayonne, N. J., pir
madienį, lapkričio 18, 7 v. v., 
kliubo salėje, 10 W. 22nd St.

200 kp., Hillside, N. J., an
tradienį, lapkričio 19 d. (an
trašas nežinomas).

77 kp., Cliffside, N. J., tre
čiadienį, lapkričio 20 d.

16 kp., Jersey City, N. J.,

su-

• Jau keletas dienų kaip iš
siųsta kuopom instrukcijos, į 
kad rengtų prakalbas minėto
se vietose. Iki šiol dar ne vi
sos kuopos pranešė, rengia, ar

Draugai nevėlinkite, tuo
jau siųskite “Laisvei” užsaky
mus daryt plakatus. Plakatam 
bus bendras tekstas. Paduoki
te tik dieną, svetainės vardą 
ir antrašą ir laiką, kada pra
sidės. Taipgi pasakykit, kiek 
skaičiaus plakatų padaryti ir 
tuojau gausite plakatus.

Prašome kuopų atleisti, kad 
prakalbų maršruto rengimo 
reikalas vėlai pradėt tvarkyt. 
Mat, tas maršrutas yra rengia
mas plačiai, todėl ėmė laiko1 
prisirengimui. Kadangi kai- 94 Plymouth St., Bridgewater, Mass, 
bėtojas mūsų apielinkėj bus Telephone: 339—Bridgewater.

, . j. 1 (263-267)tik vieną savaitę, tai dienų ------------------ ------- -

Plaukai 
Ant Moterų Veido

nuimu plaukus nuo veido su 
išradimu, Elektrolysis, be

Aš 
nauju 
skausmo ir užtikrinu, kad niekada 
neataugs. Duodu vieną patarnavimą 
uždyką persitikrinimui.

Valandos panedėlį, utarninke ir se- 
redoj: nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vaka
ro. Galima susitart ir vakarais.

Genovaitė Zmuidinavičiutė, 
(Miss Geneveve Mitchel)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

REIKALAVIMAI
Reikalingas pusininkas į barzda- 

skutyklos biznį. Turim dvi vietas, 
tai priimsiu į vieną: New Yorko 
arba Brooklyn© vietą. Su pinigais 
nesirūpinkite, nes darbininkas la
biau reikalingas negu pinigai. Vietos 
randasi po sekamais antrašais: Mol- 
lyn’s Barber Shop, 87 Nassau St. 
(vienais trepais augštyn); kita vie
ta: Barber Shop, 449 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant 
Brooklyno antrašo.

(262-267)

r

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

. . , Galutinai suvedus rinkimų
su gabiausiomis | pag_^ag p)idžiąjame New Yor- 

Norris Orkestrą 'ke- Pasirodo, kad Komunistų 
ir ameriko- skaičius per metus pa- 

i kilo virš 20 nuošimčių. 'Penkių 
'miesto dalių balsų skaičius 
peršoko 50,000 skaitlinę. Vi
so paduota 51,336 už Komu
nistų Partijos kandidatus į 
valstijos seimelį. Tai pirmu 
kartu partijos istorijoj toki 
laimėjimai.

Staigus puolimas žemyn 
balsų matosi Socialistų Parti
jos rubrikose, palyginus su pe
reito meto skaičiumi. Viso SP 
gavo mažiau 27,572 balsais. 
Paduota šį metą balsų už So
cialistų Partijos kandidatus į 
seimelį 66,143. Pereitą metą 
SP kandidatai buvo gavę 93,- 
715 balsų.

Bendrai paėmus abiejų dar
bininkų klasės partijų balsus 
pralaimėta 19,043 balsai. Tą 
nuostolį sudaro SP pralaimė
jimai, kadangi Komunistų 
Partija kuo ne kiekviename 
asemblio distrikte turi laimė
jimų.

Pirmu kartu nuo Komunistų 
Partijos įsikūrimo jinai užėmė 
Socialistų Partijos vietą, pačia
me centraliniame New Yorke 
(Manhattan) kaipo žymiau
sia darbininkų partija, gauda
ma 11,883 balsus, kuomet SP 
begavo 11,436 balsus.

Tarp Socialistų Partijos na- lavimus. Pasėka—puolimas žė
riu apskaičiuojama, kad pra
laimėjimas balsų pamatiniai
yra. pasėka Senosios Sargybos ji socialistai padarys iš šių rin- 
(Old Guard*) Waldman’o-Ca- kimų teisingas išvadas ir dar 
han’o-Oneal’o reakcinės poli-! stipresniais žingsniais žygiuos 
tikos, kuri miestvaldystės rei-, bendrai su Komunistų-Partija 
kaluose vargiai atskiriama nuo prie sudarymo masinės Darbo 
LaGuardijos administracijos, Partijos, kuri gintų darbinin-Į 
kadangi ji išeikvojo daugiau- ( kų demokratines laisves nuo I 
šia savo energijos puolimui gręsiančio fašizmo. Kas lie- 
bendro fronto ir kovingų So-' čia Komunistų Partiją, jinai ■ 
cialistų Partijos narių. Mano- jau senai klabena Socialistų j 
ma, kad jei būtų buvęs įsteig- in,~- 
tas bendras darbininkų tikie-!
tas, daug daugiau būtų 
balsų.

Galutinos balsavimų 
kos Socialistų ir Komunistų 
Partijų, palyginant 1934 su 
1935 metais, imant sulyg at
skirų miesto dalių-apskričių 
yra sekamos:

pasirodyti 
dainomis.

William
grieš lietuviškus
niškus šokius.

Pradžia 3:30 po pietų. Šo
kiai tuojau po programos.

Imant atydon programos 
turtingumą, taipgi dienraščio 
“Laisvės” rolę lietuvių darbi
ninkų gyvenime, tikimasi, kad

Galinga Sovietų Žemės Drama, Nuostabiai Vaizduojama Judy j
Trans-Lux-Internatio- 

nal Teatre, Brooklyne, 
Fulton St. ir De Kalb 
Ave., prieinamomis kai
nomis dabar galima ma
tyti puikų, artistišką judį 
“Valstiečiai”. Jos gamin
tojas Friedrich 
buvo apdovanotas Lenino 
ordenu.

“Valstiečiai” yra vienu 
iš puikiausių realizmo ir 
žmoniškumo dokumentų, 
kokie bent kada buvo fil- 
mose. Milžiniškos aud
ros ir vilnys žmogaus 
priešginybių a p v i 1 k tos 
dramos rūbais, be jokių 
sušvelninimų ir teatrinių 
pagražinimų veda aiš- 
kion, sujaudinančion iš
vadom

Tik pamačius galima 
suprasti “Valstiečių” mil
žinišką pajėgą ir jausmų 
užžavėjimą.

“Valstiečiuose” persta
toma stambių žemes sa
vininkų galios žlugimas 
po galinga kolektyvizmo 
banga. Tai yra drama 
pilna dinamiškos pajėgos. 
Ji įtikina. Ji parodo reik
šmę ir svarbą naujos sis
temos statybos spėkų.

KOMUNISTŲ

1934 1935
New Yorke 8,471 11,883
Bronx 14,413 15,993
Kings 17,479 19,890
Queens 2,174 3,269
Richmonds 270 301

Sykiu 42,807 51,336
SOCIALISTŲ

1934 1935
New Yorke 15,871 11,436
Bronx 24,797 19,193
Kings 42,929 28,481
Queens 8,995 6,259
Richmonds 1,123 774

Sykiu 93,715 66,143

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, 11 d. lapkri- 
čio-Nov., L.N.K. kambariuose, 69 

lIFront St. Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
• Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt. Atsiveskite ir naujų narių 
prirašyti prie kuopos.

Sekretorė.
(266-267)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai su vi

sais vėliausiais įtaisymais. Kamba
riai naujai išdekoruoti. Yra šiluma 
ir kiti parankumai. Namai padaryti 
del dviejų šeimynų. Renda $32.00 j 
mėnesį. 7133 Cooper Ave., Glendale, 
L. I.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Tel. Stągg 2-0783 NOTARY
Niitht Tel. Juniper b-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

‘ žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Elr.mler

Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas turėtų pamatyti judi “Valstiečiai” 
^i'i nat'°nal tCatre- Iš t0 judži0 Kausite pasiliekanti
I •» p U (IĮ •

Viso Komunistų bal
sų prieauglio............... 8,529

Viso Socialistų balsų 
nuostolio........................ 27,572

Bendrai abiejų par
tijų balsų 1934 metais 136,522

Bendrai abiejų par
tijų balsų 1935 metais 117,479

i Bendras nuostolis 
balsų............................. 19,043,

Nėra abejonės, kad vieton 
nuostolių turėtume bendrus- 
laimėjimus, jei Socialistų Par-, 
tijos Senoji Sargyba būtų pa-' 
klausius Komunistų Partijos 
šauksmo sudaryti bendrą vei
kimą. To paties reikalavo ir 
visi kovingę^nieji socialistai ir 
jų pritarėjai, bet reakcinė va
dovybė slopino tuos jų reika-

myn.
Mes tikimės, kad kovingie-

NTERNATIONAL

THEATRE • Fulton & DeKalb, Brooklyn

“PEASANTS
“VALSTIEČIAI”

“Spraginanti ugnimis iš gyvenimo.. .puikiausia kino 
drama”—N. Y. Times.
“Gyvas.. .grėbiantis.. . galingas”—N. Y. Post.
“Prie svarbiausių judomų paveikslų iš visų laikų”— 
New Masses.
“Garbinga Sovietų filmą. . .viena iš retenybių klasiš
kose judžiuose”—Daily Worker.
“Autentiška drama.. .žavėjančiai lošiama” — Herald 
Tribune.

I 5C Tdį‘2 25c f VENINGS

(266-268)

Pranešimas
Aš, Jonas Dulkė, noriu pranešti, 

kad mano moteris, Brigita Dulkienė, 
po tėvais Veluliutė paliko mane spa
lio (October) 26 d., šiais metais.

Jeigu jos pusbroliai (Klastauskai) 
norėtų daugiau informacijų, kreipki
tės pas Vladislovą Klastauską.

JONAS DULKĖ
763 Washington St., New York City

PRANEŠIMAS
TADUS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:
518 Grand St, Brooklyn

Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam. Čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

gauta

pasė-

Partijos duris tuo klausimu.

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, I 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding of every 
description. |

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

(255-278)

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

512

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

25c

| CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus 
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

g: Telefonas: Evergreen 7-7770 g
f PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS 8
3 Senai dirbąs graborystės pro- g 
» fesijoie ir Brooklyno apielin- n 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
B balsamavimu ir palaidojimu c 
C mirusią. g

g Veltui Chapel Šermenim | 
S Parsamdo autdmobilius ierme- * 
B nlms, vestuvėms, krikštynoms j! ir kitokioms parems
g Saukit* dien* ar naktį

s 423 Metropolitan Avė. 3 
į Brooklyn, N. Y. ;0

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervu Jė- 
gos išeikvojimai, 

: a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšlažamSs LL

gos. Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkštoj Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
au nesuprantamą nesveikumą, atel- 

1 kite su pasitikėjimu pas mane pasi- 
I tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų' ir 

čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




