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prieš Revoliuciją

Clarence Norriso iš Kilby 
kalėjimo. Jiedu išreiškia di
džiausią pasitikėjimą T. D. 
Apsigynimui, kovojančiam j 
už judviejų ir septynių kitų ■ 
nekaltų scottsboriečių pa-
liuosavimui. i NEW YORK. — Donald

Tai vėl smūgis makliavo--R. Richberg, 
jančiam advokatui S. S. Lei- ’ NRA advokatas 
Kf\J » T i VIA. tzio, XXV*. — 7 j---- - ----- _ . - v
buvo sudaręs sumoksią su Reikalų Tarybos, 
negrų kunigais ir Alabamos pripažino, 
valdininkais, kad išplėšt ’ naudojama, kaipo pabūklas 
Scottsboro jaunuolių bylą iš i kovai prieš revoliucinį dar- 
Tarpt. Darb. Apsigynimo ir ibininkų judėjimą. Šitokį 
pervest ją į Leibowitzo ran-1 NRA tikslą jis pabrėžė, kal- 
kas. į bedamas Wall Street Bond

Iš dviejų minimų laiškų i Kliube. Susirinkusiems pi- 
pasirodo, jog kalėjimo vir- > niguo-čiams jis teisino Roo- 
šininkai po tris iki penkių j sevelto rūpestingumą išlai- 
dienų užturi tų politinių ka-11-^’ 1——- i------
linių laiškus, adresuojamus 
T. D. Apsigynimui. Kalėji
mo perdėtiniai, vadinasi, 
taipgi nori pasitarnaut Lei
bowitzo makliorystei.

vyriausias 
direkto- 

bowitzui. Jis, kaip žinoma, i rius Roosevelto Greitųjų 
, atvirai 

jog NRA yra
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.s
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30 Tūkstančių Šilko 
Dažytojų Streikuoja

Trijose Valstijose
Dažymo Darbininkai Šimtaprocentiniai Stoja Į Streiko Kovą 

New Jersey, New York Ir Pennsylvania Valstijose

Hitleris, praktikuodamasis karui, surengė orlaivyno manevrus ties Mu- 
nichu. Vaizdelis perstato išbombarduotą lauką, kur išsprogdinta ir po
žeminė vandens ryna.

kyti kapitalistinį surėdymą; 
sako, jeigu nebūtų duoda
ma milionams bedarbių pa
šaipiųjų darbų ir šiaip pa- 
gelbos, tai “jie galėtų įpul
ti į desperaciją... ir galėtų 

------------------- i išsiplėtoti revoliucinis veiki-
Sovietai Sušaudė 8-nis ™plų į”e"T,“Xkini“į 
Grūdų Vagis, Kenkėjus 'kuris neišvengiamai, prives-; A 

J i tu prie pilietinių mausiu, i
MASKVA. — Smolensko!Richberg taipgi pasigyrėI eratlJ. Naujai Stojo j Darbą1 Newark, N. J.

■ . ~ ' ■ kapitalistams, ką Roosevel- Į K. Navalinskienė, C. K. Ur-, F. Pakali, B’klyn, N. Y.
tas SU NRA padarė delei į Bonas, A. A. Lideikiene, J. Ga- 'J. Balsys, Baltimore, Md. 
streikų ardymo. | ‘ . - - • - -■ -■

Kiekvienam turėtų būt j 
aišku, kad jeigu ne komu-1 
nistų ir bedarbių tarybų va- j 
dovaujama kova, tai bedar- jdraygų darbuojasi vajuje.

LAISVES’ VAJUS ŠIANDIEN
Reikauskas Lipa Vis Aukščiau Šimaičio

srityje 6 asmenys tapo nu- 
smerkti ir sušaudyti už tai, 
kad nuvogė, patys sau pa
silaikė 1,400 tonų grūdų ir 
miltų; 47 kiti pasiųsti kalė
jimam

Sibire vienas sovietinio
ūkio direktorius ir vienas ibiai negautų nei dabartinės I 
kolektyvio ūkio vedėjas liko mizernos pašalpos. Tik re- Į 
sušaudyti už sužinų trukdy- voliucinio darbininkų judė- j 
mą, kad nebūtų Sovietų vai- į jimo baimė priverčia kapi- Į 

pristatoma grūdai, talistinę valdžią, numesti 
už kad ir menką trupinį bedar- 

pristatomus grūdus yra mo- biams. 
karna po rublį pūdui. Mini- i____________
mas sovietinės farmos di-1 
rektorius 1 
dar'tuom, kad jis nužudė 
42 arklius.

Taip Sovietai apsidirba su 
buožiukais ir buržuazijos į 
palaikais, kurie, veidmainiš- j ja pakartoja 
kai įsiskverbdami į atsako- j kad jai turi būti pripažin- 
mingas vietas, paskui vagia i ta teisė karo laivų skaičium 
arba sabotažuoją darbinin- įr dydžiu susilyginti su 
kų tėvynės reikalus. j Amerika ir Anglija. Jungt. 

---------- i Valstijos nenori nei girdėti
Admirolam Tai Leistina \ * I į i T T 'e (Amerikos atstovas N. H.Žudyti Žmones Davis šnekasi su Anglijos!

iministeriu pirmininku Ram- j
JOLIET, ILL. — Keli me—say MacDonaldu apie šau-i 

tai atgal, belošiant korto-, kimą naujos tarptautinės i i 1 ’ M • p f- 1 
mis iš pinigų, admirolas konferencijos delei ginkluo- ■ ™glal ZlDaiO
(laivyno generolas) Walker 
nužudė du žmones ir buvb 
pasprukęs į Californiją. Da
bar jis būk tai pėsčias 2,000 
mylių parėjo, pasiduoda
mas bausmei. Teismo vir
šininkai, tačiaus, tą žmog-1 
žudį net kalėjiman nesodi- Į . v
na; paliko jį be bausmės! Žvaigždžių Miglynas Lekia po 
“pasitaisyti.” Taigi augštie-' ‘ ' 
ji karininkai gali be atsa
komybės žmogžudžiauti.

Stockholm. — Nobelio do
vana $41,000 šiemet bus pa
skirstyta tarp trijų Ameri
kos gydytojų G. R. Minot, 
Wm. F. Murphy ir G. H. 
Whipple 'už mokslo darbus 
medicinoje.

džiai
Kaip jau buvo rašyta,

ŽINIOS IS LIETUVOS

J. Smitas Ant Syk Pasiro- L. Colwell, B’klyn, N. J. 
su Geroku Pluoštu Prenu- Dr. J. J. Kaškiaučius,

1 Newark, N. J.
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20siunas, M. Žald., ir Į P. Buknys, B’klyn, N. Y.

ALDLD. 13 kp. | P. Bernotas, Pittsburgh, Pa. 20
$600 dolerių paskirta dova- Chas. Dumčius, McAdoo, 

nom. Dar permažas skaičius

I Šiandien vajus stovi seka- Į 
! mai: I
: S. Reikauskas, Shenan

doah,, Pa.
■Ged. Shimaitis, Montello, 

M^sš.
A. J* Smith, Philadelphia, 

Pa.
ALDLD 11 kp. ir 155

Worcester, Mass.
G. Krance ir I. Katilis, 

Bridgewater, Mass.
R. Mizara, Brooklyn, N- Y.
D. Krūtis, Elizabeth, N. J.

pa.
E. N. Jeskevich, B’klyn,
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bkL° Sdl Karo Laivynų “Mažini
mas” Reiškia Didinimą

LONDONAS. — Japoni- c. K. Urban, Hudson, Mass. 64 
reikalavima, J* Navalinskienė, Forest .

c 7 • __

A. Kazokyte, B’klyn, N. Y.
Ą. A. Lideikienė, Great

Neck, N. Y.»
P. Petronis, Montreal, Can.
J. Weiss, B’klyn, N. Y.
J. Barkus, B’klyn, N. Y.
S. Peleckas, B’klyn, N- Y.
J. Gasiunas, Pittsburgh,

Pa’
J. Stasiukaitis, Philadelphia 

Pa.

20
20

, 20
20
20
16
14
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Philadelphia, Pa.
Numirė Antanas Pušinskas 

(Bushon). 
1023 Mt. 
vės įvyks 
po pietų.

Bus pašarvotas 
Vernon St. Laidotu- 
subatoj, 2 valandą

Su pagarba,
M. B.Bushon,

City, Pa.
A. Daukant, Toronto, Can.
ALDLD. 13 kp., Easton, 

Pa.
A. Žemaitis, Shenandoah, 

Pa.
A-Valinchus, Pittston, Pa.
P. Žirgulienč, Rochester,

A. Bimba, Brooklyn, N. Y.

tės mažinimo ant vandens, j Monopolį iŠ Hitlerio 
Tuo tarpu Amerika, Angli
ja ir .visi kiti imperialistai 
dar sparčiau stato naujus 
karo laivus ir taiso senuo
sius.

24,400 Mylių j Sekundą

Mount Wilson observatori
jos astronomas M...L., Hu*> 
mason, naudodamas telesko
pą su 100 colių “veidro
džiu”, apskaitliavo, kad vie
nas žvaigždžių miglynas 
pleška po 24,400 mylių į se
kundą tolyn nuo saulės. Jis 
yra taip toli, kad nesimato 
atskirų žvaigždžių ir naktį 
visas atrodo kaip šviesus 
rūkas. Nuo žemės tas žvai
gždžių miglynas randasi už 
12 sekstilionų mylių. Tokią 
skaitlinę gausite, jeigu prie 
12 milionų dar prirašysite 
penkiolika zero (0).

PATERSON, N. J. — ši
čia ir kitose Passaic Klonio 
šilko dažyklose ir jo druka- 
vimo dirbtuvėse metė dar
bą 20,000 darbininkų. Penn- 
sylvanijos ir New Yorko 
valstijose streikan išėjo 10,- 
000 šilko dažytojų. Strei
kas šimtaprocentinis.

Patersone ketvirtadienį 
po pietų gatvėmis demonst
ravo 7,500 streikierių ir at
laikė didžiulį masinį susirin
kimą Hinchcliffe Stadiume. 
Visos užstreikuotos dirbyk- 
los pikietuojamos, nepai
sant, kad jos apstatytos po

Socialdemokratai Savival
dybių Rinkiniuose

KAUNAS.—Namų savininkų 
(lietuvių) sąraše savivaldybės ----- ,----------------j----------------------i------v— i—
rinkimams kandidatuoja dr. licininkais, kurie ginkluoti 
Purickis, soc. dem. prof. Pu- dujų bombomis ir kitais te- 
rėnas, adv. Kairienė, dr. Guda- roro įrankiais prieš strei-. 
vičius,^ Bielinis ir kt., taip patĮkierius. Pasak New Yorko 

į ___ i” pranešimą, fabri
kantai buvo mėginę pravest 
į dažyklas kiek skebų, bet 
tas jiems nepavyko.

Streikieriai reikalauja 30 
valandų darbo savaitės, po 
dolerį už darbo valandą vy
rams ir po 73 centus mote
rims ir taipgi pripažint uni
ją, kuri vadinasi “Federa
tion of Silk and Rayon Dy
ers and Finishers.”

Roosevelto valdžia tuo- 
jaus pašaukė j Washingto- 
ną fabrikantus ir unijos at
stovus, kad pradėtų dery
bas del streiko baigimo po
sėdyje su Nacionale Audyk
lų Darbo Santikių Taryba. 
Baldanzi, unijos preziden
tas, su kitais vadais jau iš
važiavo j Washingtoną. Yra 
suprantama, kad roosevelti- 
nė Taryba visame kame pa
laikys bosus, kurie reikalau- 
ia, kad darbininkai dar še
šis mėnesius dirbtų pagal 
senosios, išsibaigusios - su
tarties sąlygas; o tuo tarpu 
galėtų eiti “tyrinėjimai” bei 
derybos prieš darbininkus.

Komunistų Partija išleido 
Patersone lapelį į streikie- 
rius. Lapelyje streikieriai 
yra raginami išrinkt plačius 
streiko komitetus nuo kiek
vienos dirbtuvės darbinin
kų; sudaryti padidintą ben
drą visuotino streiko komi
tetą ir taip per s£vo eilinių 
narių komitetus perimti VHr 
są streiko vedimą i pąčių 
darbininkų rankas, idant fe- 
deraciniai vadai negalėtų, 
parduot ir šią jų kovą, pč

sijonistų socialistų redaktorius s “Times 
Grinbergas.

Smetonos valdžia, matote, iš
sitenka “socialistų” vadais, 
ypač turtingais; bet iš revoliu
cinių darbininkų grynai atimtos 
pilietinės teisės. , ,

Teismo Antstolio su “Mak- 
lakajš” Baliaus Atgarsiai

Po pavykusių .vienų varžyti
nių, “maklakų” (supirkinėtojų) I 
vadas Kaune Šiaulių g-vėj su
rengė balių, į kurį pakvietė ir 
teismo antstolį Verbylą.

Tame pačiame name gyveno 
Valaičiai. Tąsyk namie buvo į 
Valaitienė su dukterimis ir jos;

J" l-r— LL',l«Ag

PASIBUČIAVĘ SU ROOSEVELTU BANKIER1A1' 
ABEJOJA APIE GEROVES SUGRĮŽIMį

n 
10
9
8 brolis Mikolajūnas.

Lais-1 Įsilinksminę “maklakai” vie- 
Bet nąsyk ir antrusyk buvę įsiver- 

dovanų negaus nei vienas iš žę pas Valaitienę, bet buvo is- 
tų, kurie dirba “Laisvės” įstai- varyti. Paskui Valaitienė už- 
goje ir gauna algą.

Kol kas dar mažas

91
66 J. Anvil, Montreal, Can..

M. Dobinis, Newark, N« J.
M. Žald, Philadelphia, Pa.

Surašė matote keleto “ 
ves” darbininkų vardus.

64

42
36

32

32
31

Paskui Valaitienė už
sikabino duris, nes svečiai pra-

WASHINGTON. — 4,000 
Amerikos bankininkų savo 

i suvažiavime priėmė vieną
skaičius dėję neprideramai elgtis. Tada! rezoliuciją tokioj prasmėj: 

draugų tegavo po vieną skai- “maklakai” į Valaitienės butą j jeigu fabrikantai matys 
tytoja savo dienraščiui. Prašo- įsiveržė jėga. Jiems puolant į progos pasidaryt pelno, jie 
me visų “Laisves” skaitytojų • butą, Mikalojunaa su kiivuku JaUgįau pinigų skolinsis iŠ 
gauti nors po vieną naują skai-į drozęs teismo antstoliui Verby- , , bankininkai duos

lai tiesiog į kaktą ir prakirtęs * »anKU, O OanKininKai CHIOS 
 _ Ikakta. Tada “maklakai” įpuo-; daugiau paskolų, jeigu bus 

~ ; “ ? . , '/lę į Valaičių butą ir ėmė muš-Į.jiems užtikrinta geri nuo-
džios žemės, garsinasi, kad ^ 0 besimušdami išdaužę puo-Išimčiai ir sumų sugrąžini-

29 L 
22|tytoją savo dięnraščiui.

versti ant darbo žmonių.
Toks atviras finansinio 

kapitalo susiženijimas 
valdžia yra stambus ži *• 
las gręsiančios fašisti 
diktatūros Jungtinėse Va. 
tijose. Bet ar fašizmas bus 
įvykdytas, tai priklausys 
nuo pačių darbininkų, — 
kiek jie išvystys masinę ko
vą prieš tą juodąją plėgą. :

—--------------o z . lid, v uconiiuouaiiii puv- . ojlijlivxcvjl jljl cuhiii cį/Jiiii"

jis nepriima žydip Ta ir- c)USi indus ir kas tik pakliuvo, t mas. Ši rezoliucija yra pri-

LONDON. — Didžiausias 
Anglijos žibalo (aliejaus) 
kapitalistas Sir Henry De- 
terding keturias dienas vie
šėjo pas Vokietijos., dikta
torių IJįtįerį Berchtesgade- 
ne. Derėjosi del išgavimo 
monopolinės teisės pardavi
nėti kerosiną' ir ‘ ‘gazoliną 
Vokietijoj. Hitleris už tai 
reikalavo, kad pirmais iiie- 
tais Deterdingas tuos pro
duktus duotų bargan Vokie
tijai. Antras Hitlerio reL 
kalavimas, tai kad 'Deter
dingas įrengtų gazolino ir 
kerosino: Sandėlius ir" stotis 
tokiose vietose, kur Vokie
tijai būtų naudingiausia, iš- 
tjįus karui. -Pranešama, 
kad Deterdingas dar nepriė
jo prie susitarimo su Hitle
riu. ’ «

gi fašistinės sriovės ženk- Gerokai buvo apkultas ir Mika- 
las. Jlojūnas, kuris po to baliaus net

------------- _ j kelias savaites sirgęs.
Sudegusio Laivo Bylos Muštynių metu p. Verbylai

° •» ovnvl/n L-ičanS Iriirinin

Neleis Per Radios” i
NEW YORK. —Teismas 

prieš • i apdegusio. << f-Morro 
Castle? laivo oficierius ne-* 
buš leidžiamas per radio. 
Nes- teismą vedantieji Wa- 
shingtono valdininkai neno
ri, kad plačioji publika iš^ 
gįrstų t ' apie apsileidimus 
Ward Laivų, -Kompanijos in 
jos oficierių; taipgi stengia
si užgniaužt faktą, jog tuo 
laivu buvo gabenama gink
lai, sproginiai ir ’ kitokia 
amunicija į Kubą sykiu su 
ekskursantais, i Del tų prie
žasčių, kilus laive gaisrui, 
sudegė 135 žmonės.

BALBOA.—79 Amerikos 
karo* laivai! tapo perleisti 
Panamos kanalu iš Atlanti-

Winchester, Va. — Vieš
butis New Chamberlain, 
stovintis ant federalės vai- ko. į v Pacifiko vandenyną

dingus švarko kišenė, 
buvęs 600 lt.

kurioje

Įkrito ir Užduso Vienuolė
* J ! . . ’ j ’• • i ■

, Panevėžys.—Aldonės g. vie
nuolynu , vjenuolė E. Klinkevi-

minimas prezidentui Roose- 
veltui, kad jis dar veikliau 
padėtų kapitalistams ap
grobti darbininkus. Iš ant
ros pusės, tie “jeigu” rezo
liucijoje nurodo, kaip patys 
bankininkai nesitiki abel- 
nos ^gerovės” sugrįžimo..

* i ‘ ’

Bankininkų suvažiavimas
čiutė nuėjusi iš paplavų duobės I karštai užgyrč Roosevelto
.... - ‘V- a 1 • • a v? • «m I •» vvaa rx I r zJ Lx Imi ttzsi Irišimti ten įkritusį mažą paršiu
ką pati į tą duobę įkrito, kur 
ir užduso.
TRAUKINIO REKORDAS

NEW YORK. Naujau
sias Union Pacific trauki
nys M-1001 iš Los Angele^, 
Cal., atbėgo į New Yorką 
per 56 valandas ir 55 minu
tes. Tą kelionę atliko 14 
valandų ir 32 minutėmis 
greičiaus negu. bet koks 
traukinys pirmiau.

per 42 valandas. Vienas 
laivas susižeidė į kanalo sie
nų

pasiūlymą, kad bankai veik
tų išvien su valdžia. Jie 
siūlosi- valdžiai padėti taip 
sutvarkyti šalies iždą, kad 
jo išlaidos neviršytų įplau
kas. Jiems nepakenčiama, 
kad dabar “perdaug” esą 
išleidžiama bedarbių šelpi
mui. -Bankininkai ypač 
kursto Rooseveltą, kad nie
kad nesutiktų su išleidimu 
įstatymo delei visos šalies 
bedarbių apdraūdos. Per 
savo bendradarbiavimą su 
Rooseveltu jie, suprantama, 
.stengsis dar sumažinti ir 
kapitalistų mokesčius val
džiai ir visą taksų naštą su-

Meksikoj Išveja Vis
Daugiau Kunigų <

. MEXICO.—Colima, Chią-n 
pas, Chihuahua ir Mexico'; 
valstijose uždaryta visos; 
katalikų bažnyčios; paliepp 
ta visiems vyskupams j ir 
kunigams iš tų valstijų išt 
sinešdinti. Kurie neklausys, > 
bus patraukti karo teisman.,, 
Buvęs Meksikos prezidentas' 
Calles ragina dabartinį pre
zidentą A. L. Rodriguezą, 
kad užgirtų seimo nutari
mą, kuriuo reikalaujamą 
visus iki vienam kataliku ' 
vyskupus išvyti iš Meksi
kos.

“Per klaidą” Meksikos So
stinėje susišaudė būrys ka
reivių su policija. Vieni 
manė, kad kiti atėjo pasi
priešint bažnyčių uždarinė
jimui. Keli kareiviai ir po
licininkai liko, nušauti.



Antras 'Puslapį * H

suirki.i * O Kaunp: prakalboje^ kaip matė-1 1 Tie žmo 
me, besitursindama iplihkui Smetoną, į j kausimus. _______ c__  £ ,, -
Prūseikos mokinė' nedrįso nė lūpų pra- į : Jie tik nutarė, kad “begali 'dėtis” ir at-

?s neturi atsakymų; i šiuos 
Jie nedrįsta į juos atsakyti.
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Oportunizmo Mokslas Praktikoje
Leninas nurodinėjo, kad oportunistas 

ramiu laiku vyniojasi, kaip vijurkas, at
sisako griežtai pastatyti klausimą, i išsi
sukinėja, pataikauja, prisitaiko prie 
buržuazinių sąlygų ir t. t., o krizio metu, 
aštrių kovų laiku, jis išeina atvirai, kai
po buržuazijos agentas. Tai tokia vy
riausia oportunisto ypatybė.

Šita ypatybė pilnai atatinka mūsiš
kiams oportunistams — Prūseikoms ir 
Butkams. Jų toks “mokslas”. Jų tokia 
visos politikos fiziognomija. Tokiais yra 
jų artimi bendradarbiai ir talkininkai. 
Puikų pavyzdį šito oportunistinio supu
vimo suteikia šiandien Petrikų šeimyna, 
kuri iki ausų paskendus sklokoje. Pet- 
rikos ir Petrikienės vardai pažiba “Nau
josios Gadynės” špaltose. Bet ponas 
Petriką yra taip pat karštas palaikyto
jas tautininkų-fašistų. Jis su jais drau
gauja, jų organizacijas remia.

*’Q ponia Petrikienė tai visu šimtu pro
centų praveda Prūseikos mokslą.

Būdarila* Amerikoje, jinai kartas nuo 
karto prasišiepė prieš Smetonos 
džią. Bet nuvažiavus į Kauną,
nai atsiklaupė prieš kruvinąjį Smetoną ir 
begėdiškai išgarbino visą fašistų dikta
tūrą. Savo prakalboje Kaune jinai, tarp 
kitko, pasakė:

tenka stebėtis ta didele pažanga, kuri mato
ma dabar. Laisvoje Lietuvoje, ne vien tik 
Kaune, prpvincijoje, kur lankiausi, visur di
delė pažanga...

Jaunoji Lietuvos karta labai pažangi, 
žmonės visur mandagūs, tvarka pavyzdinga. 
Atmenu senus laikus, kaip Lietuvoj bijoda
vom žandarų, kareivių ar bent kokių rusiš
kų valdininkų. Baisu buvo prieiti prie jų, 
o ypatingai kaimiečiams. Dabar rodosi ki
tas pasaulis; Lietuvos kareiviai mandagūs, 
apsišvietę, tvarkingi; policija mandagi, 
bent kokiam reikale, visuomet nuoširdžiai 
patarnauja. Kaimiečiams turint kokį rei
kalą su valdininku, nereikia “ponui” pirma 
vežti paršelis ar veršelis, o tik paskui ban
dyt kalbėt apie dalyką. Kyšių ėmimas Lie
tuvoje dingęs.

Išdrožus šitą prakalbą ir pabučiavus 
Smetonos kruvinus padus, ponia Petri
kienė sugrįžta Brooklynan. čia ją iš
skėstomis rankomis pasitinka sklokos 
vadai—seni kamarotai—Prūseika, But
kus ir kiti didvyriai. Tuojaus jos var
das garsiai suskamba “N. G.” špaltose. 
Jinai dabar daug geresnė sklokininkė — 
sugrįžus iš Lietuvos, pasakius tą garsųjį 
pamokslą Kaune už budelišką Smetonos 
diktatūrą.

Bet Čia sąlygos truputį kitokios. Opor
tunisto šmotas turi ^vyniotis, sukinėtis, 
pataikauti darbininkams, nuduoti tikru 
revoliucionierium. Ir štai “N. G.” (spa
lių 25 d.) ponia Petrikienė jau kitaip gie
da.* Mat, reikia neužgauti darbininkų 
kostumerių. Biznis yra biznis. Oportu
nistai to niekados neužmiršta. Todėl da
bar, . nprs dar kartą pašlovinus Smeto
nos valdžią, (“pirmas susitikimas-su Lie
tuvos valdininkais”, sako jinai, “darė ga
na gerą įspūdį”), jinai jau suranda, kad 
provincijoje “pas senoviško tipo ūkinin
kus progreso labai mažai matosi: visur 
purvas, nešvara. Dar yra vietų, kur su 
žmonėmis viename kambaryje gyvena 
antys, vištos, o žiemos metu atsikraušto 
ir avis su kiaulėmis.” Dar daugiau, jau 
jinai suranda, kad “ūkininkai retas kuris 
neturi skolų; jų parduodami produktai 
labai pigūs, o dasipirkti vis šio to reikia. 
Susitikus ūkininkus, veik visų vienodas 
nusiskundimas” ir t. t. Ūkininkų našta

Paimkime kitą pavyzdį. ; Kdmūmstų \ 
Partija pradėjo dar 1928 metais praves
ti politiką drganizavimo naujų revoliuci
nių darbo unijų, kad sutraukus į jas ma
ses neorganizuotų darbininkų. Prūsei
ka ir Butkus tebebuvo partijoje. Love- 
stonas tebebuvo partijos viršūnėse. Bet 
oportunistai Prūseika ir Butkus nei raš
tu, nei žodžiu niekur o; niekur neprasi
tarė prieš šitą partijos politiką. Net 
kuomet jie paskelbė partijai karą pra
džioje 1930 metų, nei raštu, nei žodžiu 
niekur nepareiškė, kad jie nesutinka su 
partijos taktika darbo unijų klausimu. 
Vadinasi, užgyrė naujas revoliucines uni
jas. Jos tada nebuvo jiems “dualinės 
unijos”.
, Bet kas kita dabar. Dabar jie šaukia 
prieš tą politiką .iki ausų išsižioję. Dabar 
jie begėdiškai teisina Greenų ir Wollų 
terorą prieš revoliucinius darbininkus 
unijose. Toj pačioj “Gadynėje” tie opor
tunistai apsiputoję šaukia, būk Komu
nistų Partija “suskaldė International 
Ladies Garment Workers Uniją”, būk 
“jie (komunistai) suskaldė maisto dar
bininkų 'uniją”, “jie suskaldė laivakro- 
vių uniją” ir t. t. Viską ir viską tie ko
munistai suskaldė! Dar blogiau, jie, ko
munistai, “per pastaruosius penkis me
tus be paliovos šūkavo, kad Amer. Darbo 
Federacija yra kapitalizmo ramstis” ir 
t.t. Tėmykite, “per penkis metus”, kas 
reiškia, kad net du metu Prūseika ir 
Butkus taip pat šūkavo, nes 1928 ir 1929 
metais jie irgi tebebuvo Komunistų Par
tijoje ir užgyrė jos politiką. Vadinasi, 
jie patys buvo griešninkai!

Prakeikia sklokos didvyriai mus, kamt; 
mes kritikuojame Amerikos Darbo Fe- 
deracijoš reakcinius lyderius. Prakeikia 
todėl, kad jie virto tų lyderių apteršta 
uodega. Patersone jų žmogus Keller šu
niškai ištikimai loja už Greenus ir Wol- 
lus.

Šis idiotiškas Prūseikos ir Butkaus 
šauksmas prieš Komunistų Partiją už ne- j 
papildytus jos griekus dar kartą parodo, 
kokioj kempėj tie žmonės dabar randasi 
—kempėje reakcijos, kempėje komuniz
mo priešų.

liktas kriukis J, ; r l
Bet kaip SĘA nariai ‘darbininkai atsi- 

jliępsįį- šjtją jPi^dihbsięs TarįrJipS,tippkįeį- 
’sitiamą žygį?’1 JiCihs ištikrųjū "privalo 
rūpėti kova prieš karą ir fašizmą. Ba- 
gočiams ir Vinikams nė plauko nuo gal
vos fašizmas nenuraus, bet šimtai SLA 
eilinių narių, darbininkų, unijistų, kovin
gų proletarų, susilauks nuo fašizmo bai
sios rykštės. Tą puikiai supranta ponai, 
tą privalo pilnai suprasti darbininkai.

Revoliucija Vyskūpų Suvažiavime
N*ą yien, Ryiho katalikų bažnyčios ku- ; 

nigai išsigandę komunizmo ir revoliuci- i

riio 'judėjimo.. ^rotestonų kunigams ir 
vyskūpąmą komunizmo šmėkla taip pat 
neduoda ramiai užmigti. Štai ępiskopa- 
lų bažnyčios suvažiavime vyskupas Per
ry šaukė į savo sėbrus: “Nejąugi pasau
lis taip likos sužavėtas revoliucijos min
timi, jog numetė į šalį įgimtą tikėjimą ir 
pasiaukojimą?”

Tai be galo svarbus klausimas. Vysku
pai išsigandę. Jie nesutraukomais len
ciūgais susirakinę su senuoju pasauliu, 
su kapitalizmu. Jie mato, kad to kapita
lizmo negali išgelbėti nei fašizmas, nei 
visų bažnyčių maldos. Grius kapitaliz
mas, grius vyskupų ir kunigų rojus. Vi
sokio plauko parazitai bus nušluoti. Štai 

; kame šaknys tos visos vyskupų despera- 
i cijbs.IŠ LIETUVOS

LUPA DARBININKĖMS 
KAILĮ

“Kauno Audinių” administra
cija verčia darbininkes aukot 
Vaitkaus skridimui iš Amerikos 
į Lietuvą. Administr. • norėjo 
išskaityt iš uždarbio, bet dar
bininkės nesutiko, tada joms 
buvo pasiūlyta aukot “laisvai”, 

lemputės, nėra ventiliaci-lDa“kSs’ “jodamas admi- 
daug' dulkiu. Darbininkės auka™ .P° 3 ”■ ”et

-...................... i5 litus (daugiau dienos uzdar-
 ' į bio). . Kai viena darbininkė no- 

jrėjo duot 50 centų, tai ją adm. 
ėmė visaip kolioti ir vertė duot 
1 litą. Vis gi daugelis susi- 
pratusių darbininkių atsisakė 

Jgriežtai aukot ir sakė, geriau 
liepė' kitr d^Uateit“ atsiimt 
kompensaciją. Bet. kai darbi- , ■ _ ........................Lninkės atėjo, tai jis paskambi- , 
po į policiją,‘‘ sakydamąš,, kad

Policija Sumušė “Bostono” 
Darbininkes

“Boston” fabrike (žaliajame 
Kalne) dirba 30 darbininkių, 
kurias labai išnaudoja. Darbo 
užmokesnis specialistėms 3—3.5 
lito 
k ei 
nos 
nos 
jos, 
išrinko fabriko komitetą iš 31 
žmonių, kurs tuojau išstatė rei-1 
kalavimus: pakelt darbo užmo-i 
kesnį, pagerint higieniškas dar- * 
bo sąlygas ir geriau elgtis su 
darbininkėmis. Vedėjas tuojau į 
darbininkes atstatė iš darbo ir L

į dieną, šiaip darbinin-
2 — 2.5 lito: Higie-

sąlygos labai blogos: silp-

apeigomis, o laidojo proletariš- 
kai. Buvo daug gėlių ir vaini
kų su raudonais kaspinais. Ly
dėjo nemažas būrys susipratu
sių darbininkų ir jaunimo. 
Kvailos davatkos negalėjo nu
rimt, kam laidojama be kunigo 
ir kryžiaus, bet turėjo pasi
traukti nieko nepešusios.

Proletaras. '
Red. Past.: Viso straipsnio 

netalpinam del vietos stokos.

Boston, Mass
Mokytojai. Vis Be Darbo

Nežiūrint, kad ERA paskyrė 
729,000 dolerių, idant davus 
mokytojam darbo, nei vienas 
nebuvo priimtas šį mokyklos se
zoną Massachusetts valstijoj 
prie darbo.

Švietimo komisionierius Pay-

SLA Pild. Tarybos Nepateisina-

“Tėvynėje” spalių 26 d. skaitome seka
mą Pild. Tarybos protokole:

Svarstoma Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kvietimas imti dalyvumą sušaukti 
Amerikos lietuvių organizacijų, draugijų ir 
kliubų atstovų didžiulį kongi’fesą arba seimą, 
kuriame būtų galima subendrinti darbas ir 
išdirbti programas kovai prieš karą ir fa
šizmą. Apsvarsčius surasta, kad šiuo laiko
tarpiu Susivienijimas negali dėtis prie to
kių politinio veikimo kombinacijų ir todėl 
nutarta nesant galimu šį kvietimą paten
kinti. •

i O kodėl kaip tik šiuo laikotarpiu Pild. 
, Taryba,' būtent Bagočius ir kompanija 

atmetė LDS pasiūlymą bendromis spėko
mis sušaukti visuotiną Amerikos lietu
vių suvažiavimą prieš karą ir fašizmą? į 
Atsakysime: todėl/ kad šiuo 'laikotarpiu '■ 
karo ir fašizmo pavojus labai rimtai grū
moja darbininkų kjasei. Jeigu SLA va
dams tikrai rūpėtų kovoti prieš karą ir

Į fašizmą, jie būtų nė nepagalvoję atmesti 
/ šitą pasiūlymą. Bet jiems ta kova nerū

pi. Nerūpėjo jinai Gegužiui, nerūpi1 ji
nai Bagočiui.

Jeigu šiuo laikotarpiu SLA vadai, .ne
gali dėtis prie sušaukimo tokio suvažiavi
mo, tpi kada galės? O kada “galės”, ar 
tas jau nebus pervėlu? Ar laikas bus 
tada kovoti prieš fašizmą, kuomet fašiz- . 
mo audra užguls šią šalį ir ištaškys visas 
darbininkų organizacijas, ypatingai atei- 

į vių organizacijas, ir tą patį SLA? Ar 
ponas Bagočius, Vinikas ir kiti SLA šu
lai lauks, kol fašizmas atliks savo dar- 

; bą Amerikoje taip, kaip jis atliko Vokie- 
I ti jo j ir Austrijoj ?

“Priekalo ^Reikale

ar streikuojantiems darbinin
kams.

Draugai “Kauno Audinių” 
skambina darbo inspektoriui, jdarbininkai-kės Gerai pasiel- 
- . . . ---- . ..............-,/gė. tos darbininkės, kurios atsi- son Smith, sakėsi, būk pasikal-

sakė aukot. Vaitkaus skridi-,bosiąs su darbo davimo direk- §juo 
;mas reikahngas Lietuvos buižu-^nr-ni]S npcrplhininkii Georo-e W. ; : 

saikavo jazijai ir fašistll valdžiai, kad < 
T^n]i^'nirv_'sukelt patriotiškus jausmus i

darbo žmonių masėse 
lengvinti karo paruošimą. PatsfRotch, kad pasistengus išdalyt 
gi Vaitkus skrenda, norėdamas | darbus, ir pinigus, kur reikalin-' - 
uždirbti dešimts tūkstančių litų, 
paskirtus tam tikslui, o ne del 

Darbininkai
turi neaukot tokiems tikslams.

Al.

Darbininkės išėjo į fabriką ir 
papasakojo afrid tai darbinin
kėms. Darbininkės protestuo-;

t 

dangos mete, darbą ir ,j
2 valandas. Ątvykę rpolicinįni- 
kai norėjo išmest darbininkių 
atstoves, bet darbininkės Jas 
užstojo. Tada policininkai žiau
riai apkūlė darbininkes: vieną 
taip smaugė, kad jinai parkri
to žemėn, 1 
brauningu, kitas mušė portfe
liais ir lazdomis. Viena darbi
ninkė krito apalpusi. Sumuš
tas darbininkes greitąja pagel- 
ba išvežė į ligoninę, o atstoves 
suėmė.

Draugės darbininkės. Jūs ne
turėjot stot dirbt ir streikuot 
tol, kol nepaliuosuos suimtas 
darbininkes, kurios jūsų vardu 
kalbėjo ir del to buvo suimtos, gelbėti. 
Draugės, kovokjm su budeliais varto prislėgta, bet susipratusi 

atsisakė laidot vaiką bažnyčios 
" Prikėlimas iš Numirusių

Vaitkaus skridi- .bėsi'ąs su darbo davimo direk- 
......... jtoriaus pagelbininku George W.

I Scott, ir pagelbininku ERA ad-
darbo žmonių masėse ir pa-.mkūfetiatoiiaus, Aithui G,

kitai ranką sudaužė tėvynės meilės .

Fašistinio Teroro Aukos 
Laidotuvės

Rugpjūčio 12 d. mirė vaikas 
draugo, sėdinčio kalėjime už! 
darbininkų reikalus. Jei tėvas i 
būtų laisvėj, būtų galėjęs jį iš- 

Motina, nors ir siel-

ir naudotojais) darbininkė.

Sovietų apartmentinis .namas, ant kurio sienos 
parodoma, kiek kurioje šąlyje sunaudojama gele
žies 1929 ir 1932 m. Paimta Sovietų Sąjunga, 
Anglija, Franci j a ir Vokietija. Matote, 1929 me
tais Sov. Sąjunga daug mažiau sunaudojo gele
žies, betgi 1932 metais jau pralenkė kitas šalis.

“Laisvės” skaitytojai, be abe
jo, yra pastebėję, kad D. M. 
šolomskaą' “Priekalo” tvarky
mo reikalus pervedė man.,Tas 
persimainymo laikotarpis gal 
vėlokai pradėtas, tokiu būdu 
vėl pranešame organizhcijų 
nariams ir literatūros platin
tojams apie gayimA “Priekalo” 
num. 7.

Man paėmus tvarką su 7-tr 
numeriu, griebiaus plunksną i” 
parašiau, kad turime “Prieka
lą” ir kodėl Amerikos darbi
ninkai turi skaityti spaudą, iš
leidžiamą Europoje.

Dabar, šiomis dienoipis ąp- 
laikėme “Priekalo” num. 8. 
Pavarčius lapus ir peržvelgus 
straipsnių antgalvius ir įžangą, 
reikia pripažinti, kad tai tur
tingas gerų rašytojų raštais. 
Turiu nuo savęs pasakyti tei
sybę. Kol nebuvau priverstas 
skaityti, tai mažai kreipdavau 
domės į perskaitymą “Prieka- 
kalo.” Turiu prisipažinti da
ręs stambią klaidą. Nepasi
mokinau suprasti Lietuvos dar
bo žmonių gyvenimą, Smeto
nos fašizmo tvarkoje.

Tad iš pirmiau darytos klai-‘ 
dos pasimokinu. Patariu dar
bininkų organizacijų veikėjams 
skaityti “Priekalą” ir savo or- 

įganizacijų knygų ir literatū- 
Iros platintojus paraginti užsi
sakyti. Turtingas mokslo ir 
žinių šaltinis apie Europos ir 
abelnai' darbininkus.

Medinė prenumerata $1, pa
vienis numeris 10c., su prisiun- 
timu 15c. Užsisakant 5 kopi
jas po 10 centų kopiją, per
siuntimą apmokame. Vienas 
klausė, kaip galima siųsti pi
nigus 50 c. ar 15c.? Tą sumą 
galima prisiųsti pašto ženklais 
(stampomis).

Visais reikalais kreipkitės 
antrašu:

Geo. Kuraitis, 
46 Ten Eyck Street,

Brooklyn, N. Y.

ji Turčius Unijos Vadas
MICHIGAN CITY, Ind.—

giausia. šeši direktoriai
švietimo skyriaus buvo išrinkti
tą darbą atlikti, bet kol kas jo- Penki ginkluoti plėšikai iš ! X — vz i»< /k zs •• • •
ki planai. nebuvo padaryti, kad 
suorganizuoti daugiau klasių 
mokyklose.

Vadinasi, iki ponai planuoja 
ir neva svarsto, tai bedarbiai 
mokytojai turi vargti be darbo 
ir badauti!

O-ffa.

plėšę $50,000 pinigais ir 
$13,000 Įvairiais brangurny- 
nais iš vasarnamio Thomas 
Maloy, Chičagos Judamųjų 
Paveikslų Operatorių Uni
jos prezidento. Laike ta-, 
riamo aį 'iplėšimo buvus 
kiek sužeista Maloy pati.

Mokslas ir Išradimai
ma industrijų darbininkams iš
tikus nelaimei, yra labai pras- 

Profesorius S. S. Bryukha-'ta. Jis sako, kad tik 55 nuošim- 
Inenko iš S.S.S.R. Dermato-' tis medikalių departmentų prie 
logijos ir Kraujo Perleidimo j 1,122 industrinių įstaigų, ku- 
Instituto numarino šunį ir vė-'rias jis studijavo, išpildo mini- 
liau atgaivino, šuniui užduota‘mum reikalavimus Amerikos 
anestetikos ir įleista į jo krau-1 Daktarų Kolegijos.
ją tam tikro chemikalo, kad | Dr. Newquist bando įkalbėti 
nesukrekėtų. Po to šis moks- darbdaviams įvesti geresnę 
liniukas įpjovė šuns krūtinę ir priežiūrą, aiškindamas, kad 
susegė jo širdies duris, nuo ko geras medikalis patarnavimas 
šuo “mirė.” lyra pigesnis už prastą patarę .

1 navimą. Jei galima priversti 
kapitalistą ką duoti darbinių-< 
kams, tai tik todėl, kad tai 
jam sutaupys pinigų.

mirė.”
Tuomet artificialė širdis 

(auto injector) prijungta prie 
šuns arterijų. Už 90 sekundų 
šuo pradėjo dūsauti, akis 
mirksėti, čiaudėti ir pasirodė _ . c *1 i
kiti gyvybės reiškiniai. Dar už Ūsai, Kaipo sveikatos 

I kelių minutų atjungta artifi- (JlobČicU 
cialė širdis ir jo paties 3
pradėjo normaliai veikti.

šitie eksperimentai iki šiol 
išbandomi tik ant gyvulių, ta- 
ciaus mokslininkai mano, kad 
technika gali būti ant tiek iš
tobulinta, kad ją bus galima 
panaudoti ir ant žmonių.

Darbininkų Medikalė 
Priežiūra

• Dr. M. N. Newquist iš
! cages, po keturių metų tyrinė
simo, praneša, kad medikalė 
| priežiūra, kokia yra suteikia-

sir ,S| Dr. Frederick A. Coller iš • 
Michigan Universiteto. suran
da, kad ūsai naudingi sveika
tos žvilgsniu. Atrodo, kad už- 
sinuodijimas, koks gali kilti 
nuo įsipjiovimo bei bučiavimo- 
si, viršutinėj lūpoj yra kur kas 

• pavojingesnis, . negu apatinėj 
lūpoj.

Užsinuodijimas viršutinės 
lūpos greit gali pasiskleisti ir 
siekti burnos venas, užnuodyti 
abi nosies puses, akį ir “ca
vernous sinus” esantį pakaušy
je. O tai esą labai pavojinga. 
Reiškia pavojinga ten skustis. 
Tai gera žinia del ūsuočių.

Chi-
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Fašizmas Ir Literatūra
Karl Radek

aplinkeliais. Jie ateina taip greitai, kaip jie 
greitai pastebi ir įsitikina tragedija, mirtį 
vienos sistemos ir linksmą gimimą naujos, 
socialistinės sistemos.

Kalam kūjais ir muštukais,
Plakam, skambinam plaktukais,—

Kalvės daina kalam mes!v

Trečias

Iš Raštines

draugams, užsienio rašyto- 
pagelbą jūs galite teikti, tai 
jūsų šalių darbininkų klase,

Mes sakome 
jams: geria tįsią 
eidami sykiu su 
su revoliucine mažuma, kuri kovoja prieš vi- I 
sus pavojus, kurie jau atidarė jums akis. Ra
šytojai, kurie to nesupranta, neišvengiamai 
nukryps į fašizmo kempę. Todėl yra labai 
svarbu išrišti tai, kokią įtaką fašizmas daro 
į kultūrą ir literatūrą. Fašistai sako: Nėra; 
literatūros, kuri nebūtų kovoje. Jūs esate 
su mumis arba prieš mus. Jei jūs laikotės su 
mumis, tai kurkite veikalus tokiu taškare- 
giu, kaip kad mes suprantame pasaulį; o jei i 

, jūs neinate su mumis, tai jūsų vieta koncen- i 
tracijos kempėse.

Yra nevykusių knygų ir mūsų šalyje, bet 
niekuomet nebuvo tokio periodo mūsų litera
tūroj, kuomet būtų gaminama taip blogos 
knygos kaip kad fašizmas gamina. Aš kal
bu apie artistinę vertę tų veikalų. Mes ga
lime turėti nevykusių veikalų, bet savo es
mėje jie vaizduoja gyvenimo teisybę.

Nėra nei vieno veikalo Lenkijos literatu- | 
roj, kuris galėtų duoti masėms įtikinantį pa-

* veikslą fašistinės Lenkijos.
Italijos fašistinė literatūra jau 10 metų 

senumo. Pastaruoju laiku aš turėjau progą 
skaityti 10 kūrinių (novelių) kurie skaitomi 
Italijoj geriausiais. Nei vienos šių novelių ne
galima pavadinti artistišku veikalu.

Mes turime atsakyti klausimą, ir šis klau
simas yra principinis klausimas literatūros 
atžvilgiu, kodėl literatūra fašizme miršta.

Kodėl? Priežastis delei to yra aiški. Ji 
jungiasi su pačiomis šaknimis meno ir lite
ratūros vystymosi.

Užtenka tik atydžiai pažvelgti į “Coriola
nus” arba Richardą Trečią,” kad pamatyti, 
kokią aistrą ir konfliktą artistas perduoda 
(vaizduoja). Užtenka pažvelgti į “Hamletą,” 
kad pamatyti, jog artistas buvo sutikęs di
delę problemą: kur link eina pasaulis.

Kuomet Vokietija 18-tame šimtmetyje bu
vo kaip tik išeinanti iš visuotino išsisėmimo 
periodo ir klausė savęs, kur yra išeities ke

blias, o tas kelias buvo vienybės kelias,—Vo-
• kietija pagimdė Goethę ir Schillerį.

Kuomet rašytojas gali užimti pozityvę po
ziciją link realybės, jisai gali duoti teisingą 
paveikslą realybės. Bet kur jūs radote artis
tą, kuris galėtų įtikinti milionus darbininkų 
ir valstiečių, 
palaima ?

Gimimas

Dvi Naujos Dainos
Meno Sąjungos muzikos darbas eina ge

rai. Didelė padėka tokiems draugams, kaip 
B. šalinaitei ir J. Kaškaičiui. šie darbuoto
jai vis paruošia po dainą, dvi Meno Sąjungai. ' 

žemiau seka dvi dainos, kurios jau gata
vos. Mūsų chorai jas galės šiame sezone dai
nuoti savo parengimuose ir koncertuose.

Viena šių naujų kūrinių, “Kalvės Daina,” 
kaip matome, dainuoja apie darbą, žinoma, 
tai ne apie kapitalistinės šalies darbą. Kapi
talistinės šalies darbas darbininkams yra tik 
nelaimė, išnaudojimas, o pelnas turčiams, i 
darbdaviams. Tačiaus tokioje šalyje, kaip ' 
Sovietų Sąjungoj, kalvės darbas yra nauda 
visiems. Todėl tenais darbas yra gerbiamas, 
dainuojamas ir akstinamas. Dainuojanti šią 
dainą mūsų chorai turi atsiminti, kad jie dai
nuoja apie kalvę darbininkų, kurie jau pasi- j 
liuosavę iš kapitalizmo verguvės. i

“Kovos Daina” yra daina darbininkų, ku
rie gyvena kapitalistinėse šalyse, kaip kad 
Amerikoj. Ši daina šaukia darbininkus ko
von. Tai daina, kuri šaukia, jog “Priespaudai 
kelią pastosim, skriaudai išrausim šaknis.”

Ši daina skamba kaipo himnas masiniuose 
susirinkimuose ir darbininkų parengimuose. 
Ją reikėtų kiekvienam darbininkui atminti
nai išmokt.

Pridėjus ir pirmiau išleistas dainas, kurios 
dar nesiųstos chorams, tai .mūsų chorai gaus 
vėl po keturias naujas dainas. Paskiaus kiek
vienas choras turėtų tų dainų užsisakyti ir 
jas dainuoti.

* * *

Kalvės Daina
(Pagal N. Rybackį, Muz. A. Turenkovo)

1. Staugia pečiai, dumplės dumia 
Kvapą smarvės ir ugnies. . .

Pilni valios ir tvirtumo, 
Kalam, kalam mes—

Kalam kūjais ir muštukais, 
Plakam, skambinam plaktukais,—

Kalvės dainą kalam mes!

kad imperialistinis karas yra

Proletarinės Revoliucinės 
Literatūros

Ei, žiūrėk, tik smagiau! 
Kali, muši, priderini!
Palygini, pagerini!

Nebijok! ei, smarkiau!

Ei, žiūrėk, tik smagiau ! 
Kali, muši, priderini! 
Palygini, pagerini!

Nebijok, ei, smarkiau! 
ir t. t.

Jonas Kaškaitis.

Kovos Daina
(Iš G. Galinos, Muz. M. V. Ancevo)
Šauksim,.- dainuosim:

Laisvės mes narsūs sargai,—
Mes( ne vergai',
Mes ne vergai!

Kilsim, kovosim,
Kilsim, kovosim,—

Mes ne vergai!

Priespaudai kelią pastosim, 
Skriaudai išrausim šaknis! 
Diena-naktis

Kilsim, kovosim,
Kilsim, kovosim,—
Pergalės dainą dainuosim!

Kas tiktai nori gyvuot, 
Turi

Smarkiai
Smarkiai

kovot! 
kovosim, 
kovosim!

Šauksim,
Laisvės mes narsūs sargai,—
Mes ne vergai,
Mes ne vergai!

Kilsim, kovosim,—
Mes ne vergai!

Jonas Kaškaitis.

dainuosim:

Judžiai-T eatras-M uzika

Mes esame liudininkai gimimo revoliucinės 
ir proletarinės literatūros. Mes jau turime ne 
tik augimą literatūros Sovietų Sąjungoje, ku
ri vystosi veik po mūsų akių į pirmaeilę pa
saulio literatūrą. Bet ne tik tai. Mes esame 
liudininkais begimstančios pasaulinės prole
tarinės literatūros.

Visi šie didiejį mūšiai negali neatspindėti 
literatūroj. O kas dar labiaus interesinga, 
tai kad Vokietijos proletarinė literatūra a- 
teina iš dirbančiosios klasės širdies. Tie dar
bininkai tik vakar dirbo dirbtuvėse, ėjo par
tijos organizacines pareigas. Tokiais rašyto
jais yra Marchwitz, Gruenberg, Kleber, Pli- 
vier, Bechėr ir kiti.

Proletarinė literatūra sėkmingai įtraukė 
tokius rašytojus iš buržuazijos, kaip Ludwig 
Renn.

Imant kitą pasaulio dalį—Aziją. Jei pa- 
| žiūrėsime, kas dedasi Japonijoj, tai rasime, 

kad tenais kyla turtingiausia ir geriausia 
4 proletarinė literatūra pasaulyje, išimant tik 

Sovietų Sąjungą. Kobojasi, Kukušima, Seke- 
ti, Haješi ir TokunaŠi yra rašytojai iš pro
letarinės kilmės. Tokioje šalyje, kaip Ame
rika irgi eina procesas tarpe inteligentijos 
nusistatymo. Tas procesas jau randa atspin
džio ir proletarinės literatūros eilėse. Užten
ka paminėti, pavyzdžiui, Steelso knyga, kuri 
nušviečia padėtį Fordo fabrike. (Ypatingai 
šiais metais jau keletas išėjo proletarinių 
knygų iŠ naujų rašytojų, žinoma, kai kurios 
knygos (novelės) dar nėra taip tobulos, bet 
jos rodo aiškų pasisukimą kairėn jaunosios 
Amerikos inteligentijos.—Vert.)

Proletarinė literatūra kyla ir Francijoj. 
Jos veikėjai ateina iš paties proletariato eilių 
ir iš kitų draugijos sluoksnių. Taip pat kyla 
proletarinė literatūra Anglijoj. >

Ne tik kad kyla nauja gentkartė proleta
rinių rašytojų, bet ir iš senosios inteligenti
jos ateina žymiausi rašytojai į mūsų eiles. 
Tai galima pastebėti Francijoj, Anglijoj ir 
Amerikoj. Vieni jų ateina tiesiai, kiti eina

Paskubėk, paskubėk : 
Paturėk, paturėk, 
Pakylėk, pakylėk!

Pagalvojęs, pagalvojęs, 
Užsimojęs, užsimojęs,—

Jėgų negailėk: 
Dėk, dėk, dėk!

“Miracles” (Stebuklai), — Amkino Judis
Acme Teatre, 14th St. ir Union Square, 

New Yorke, vaidina naują Sovietų judį, “Ste
buklai” (Miracles). Judis paruoštas po va
dovyste (direkcija) P. Petrovo-Bytovo, foto
grafuotas A. Nasarovo. žymiausi veikalo 
charakteriai yra N. Simonovas, V. Gardinas, 
T. Gouretskaja ir I. Pejovas.

Visi geri vaidylos, tikri artistai savo darbe, 
tai ir vaidinimas eina gerai, žavėtinai.

“Stebuklai” vaizduoja darbininkų kovas 1906 
metais, čia veikia kazokai, valdininkai, juoda
šimčiai, kunigija ir revoliucionieriai.

Putčkinas (V. Gardin) yra jau senyvas žmo
gus, gelžkelio darbininkas, jisai dievobaimin
gas ir nepaslankus, nesupranta darbininkų ju
dėjimo. Jo sūnus, Fedor (N. Simonovas), 
yra revoliucionierius ir gaudomas kazokų. Fe- 
doro žmona, Zoe (T. Gouretskaja), gelbsti sa-

vo vyrui ir kitiems darbininkams. Jos rūpes
niu kelis kartus darbininkų susirinkimai bū
na apsaugojami nuo kazokų.

Kuomet darbininkų kovos eina, darbininkai 
streikuoja, tai Putčkinas dar vis dirba, kol jį 
kiti streikieriai prievarta neišveda streikam 
Gi jo sūnus pirmose revoliucionierių eilėse 
veikia. Fedoras eina su revoliucionieriais, jis Į siunčiame, 
čia vadas, o tėvas maršuoja .su juodašim
čiais.

Toks yra skirtumas tarpe tėvo ir sūnaus. 
Fedoras slapstosi. Vėliaus valdininkai paskel
bia, kad už Fedorą, sugautą gyvą, mokės 
1,000 rublių, o už negyvą—500 rublių. Visoki 
valkatos ir išdavikai jieško Fedoro, kad už 
jį dar ir pasipinigauti. Po vienam mūšiui su 
kazokais, kur dalyvauja sūnus Fedoras (ir ji
sai tampa sužeistas), išklota ir daug darbinin
kų. Valkatos čia suranda sukritusį ir Fedorą. 
Jie der persimuša už tą “nuosavybę”. Tačiaus 
kol praneša policijai, tai Fedoras jau atsigau
na ir pabėga iš vietos. Vėl medžioklės.

čia įvyksta jaudinantis momentas ir Fedo
ras jau būtų buvęs nušautas. Bet policisto 
ranką sulaiko išdavikas, nes “gyvas jis bran
gesnis”. Seka kitas jaudinantis momentas, 
kuomet Fedoro tėvas ir žmona jį pasitinka 
girioje ir čia jį iš jų išplėšia policija ir areš
tuoja.

Policija, kankina savo auką, kuris ir taip 
jau sužeistas, čia veikia šnipai, valdininkai 
ir kankintojai, o kuomet jie nieko neišgauna, 
tai kreipiasi prie juodvarnių kunigų—popų. 
Tačiaus jau veik be žado, sužeistą, Fedorą 
atiduoda į ligoninę, čia jam padaro sėkmin
gą operaciją profesorius Schwarz. .Caro po
licija jau vėl bandė veržtis į ligoninę ir pri
baigti kankinį, bet tam pasipriešina profeso
rius. Jisai pareiškia, 
sas pasaulis.”

Policija pasitraukė, 
Suruošta juodašimčių 
dus ir savo sąraše turėjo ligoninę, kurioje jau 
baigė pagyti Fedoras. Juodašimčių tarpe bu
vo ir Fedoro tėvas. Tačiaus jisai, pamatęs 
savo sūnų, ir buvęs įtrauktas apgavingai į 
juodašimčių eiles, šiame momente atsisako 
prieš juodašimčius gelbėjimui savo sūnaus. 
Prie ligoninės juodašimčius, patiko ir ginkluo
ti darbininkai.

šiame momente įvyksta svarbiausios veikalo 
scenos. Juodašimčiai tampa atmušti, bet Fe
doras lieka nušautas taip pat. Pirmiaus mok
slas padarė “stebuklus”, su operacija pagydė 
Fedorą. Tačiaus paskutiniu kartu jau buvo 
pervėlu kas daryti. Profesorius pareiškė, kad 
mokslas į “stebuklus” netiki.

Ne tik kad veikalas savo turiniu vertas pa
matyti, prisiminti Rusijos darbininkų sunkias 
kovas, bet ir iš jo vaidinimo reikia mokintis. 
Visi darbininkai, o ypač draugai, kurie da
lyvauja scenoje, turėtų šį judį pamatyti.

Judis nėra kalbinis, bet taip pat aiškus, 
su paaiškinimais, kaip kad kalbinis.

Draugams, kurie 'reikalauja 
veikalo “žalias Triukšmas”, ga
lime pasakyti, kad to veikalo

| pas mus dar nėr. Kol kas dar 
i neparuošta vaidinimui.
Į Dabar tas veikalas randasi
■ pas newarkiečius. Meno Sąjum ■ 
!ga kiek vėliaus paruoš tą veika
lą vaidinimui ir išsiuntinės vie
netams.

* * *
Rochesterio choras jau pradė

jo veikti. Gavome visą $10.00 
'duoklių už du metu ir choras 
i reikalauja visų dainų. Dainas

i Gerai, draugai, pasirodykite, 
i ką gali Rochesteris? Ten, ro- 
idos, yra gana lietuvių darbinin- 
!kų ir, žinoma, jaųnimę. i Tai, 
'ir choras gali gerai gyvuoti. 
Į * * *
t

Iš Montello rašo drąugė J< 
• Stigienė naujų veikalų klausi
me. Kol kas naujų veikalų ne

turime. Tėmykite veikalų ka
talogą, jame rasite visus veika
lus, kurie galima gauti Meno 
Sąjungoje.

Kuomet bus gatavi nauji, vėl 
pranešime. Naujausi veikalai 
—“Pradžia”, “Moteris Gatvėj.”

* *
Joe Palton (iš Clevelando) 

reikalauja delei Lyros Choro 
dainų. Dainas jau pasiuntėme. 
Matomai, draugai pradeda nau
ją sezoną su naujomis dainomis.

Jų pavyzdį turėtų imti ir 
kiti , chorai. Meno Sąjungos 
centre yra gana dainų. Jos ga-

■ mintos mūsų chorams, todėl už
sisakykite ir dainuokite naujas 
dainas.

❖

2.

3.

kad apie tai “žinos vi-

bet ėjo kitais būdais, 
gauja užpuldinėjo žy-

Drožiam, pyškinam ir kalam, kalam, 
Laisvaminčiai mes sargai,—

Taukšim, beldžiamės pogalam— 
Mes draugai, draugai!

Ir mes patys kovą keliam— 
Ir kitus į kovą vėliam— 
Tiesiam, taisom Naują Kelią!

Ei, žiūrėk, tik smagiau! 
Kali, muši, priderini! 
Palygini, pagerini!

Nebijok, ei, smarkiau! 
ir t. t.

Ei, smarkiau sudrožk į plieną
Tai net žemė sudrebės:

Ir išauš galinga diena 
Mūs garbės, garbės!

Taigi trenk, sugriebęs kūjį: 
Subyrės valdžia buržujų,— 

Mūs žemelė sužydės!

Ei, žiūrėk, tik smagiau! 
Kali, muši, priderini! 
Palygini, pagerini!

Nebijok, ei, smarkiau! 
ir t. t.

---------- ę_

Staugia pečiai, dumplės dumia 
Kvapą smarvės ir ugnies. . .

Pilni valios ir tvirtumo, 
Kalam, kalam mes—

* *
Choras, New Britain, 
metines duokles už

Dar yra daugelis

Vilijos 
prisiuntė 
1934 metus, 
chorų, kurie skolingi duokles 
už šiuos ir net pereitus metus. 
Su pradžia sezono, draugai, tai 

I turite atsilyginti į Centrą, 
j Finansinis mūsų stovis nėra, f 
į geriausias. O tai sulaiko dar- 
j bą leidimo naujų veikalų ir dai- 
nų.

Montello, Mass
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: Spalio 21 d., Lietuvių Tau- 
I tiško Namo Schoolruimyje į- 
įvyko viešos diskusijos temoje! 
■“Ar Reikalingas Visuotinas 
'Lietuvių Seimas Prieš Karą ir 
j Fašizmą.” Publikos buvę ne 
.perdaug, diskusijos geros. Tik 
'nekurie prūseikinia. oratoriai 
'buvo įkaušę rooseveUinės; tas 
■darė prastą įspūdį. Buvo šio- 
ikių tokių prieštaravimų prieš 
'seimą. Vėliau buvo leista bal
suoti. Nubalsuota už seimo 
šaukimą, vienas prieš.

metė. Tai argi čia neaišku, kad Į Viešos diskusijos įvairiais 
jiems nerūpi širdingai kovoti klausimais bus kas sekmadie- 

: prieš fašizmą, bet pridengti fa- 
i-r n n 4. i. i ik-4« n-4. • šizmo įsigalėjimą demokratiš-LOS ANGELES, Cahf.—Pas-, Perstatoma kalbėti Citrine. ^umu

1 
Angliją, kokios tos dvi šalys' Net koktu darėsi, kuomet abu 
esančios laisvos ir demokratiš- į kalbėtojai atkartotinai bandė 
kos. Paskiau pradėjo smerkti įtikinti, būk tik dvi šalys pa-' 
diktatūras, kaip yra 7^-’---- u-----------  j.-,_

Austrijoj.
tik fašistai paima politinę galią Į ir Anglija, Jv.o, ------ ------.--------.------- -- •
—valdžią, ten tuojau darbinin- jbinjnkai, būkite ramūs, nekovo- ^<asi veRu* ateiti
kų partijos ir unijos būna pa-ikite prieš fašizmą, nes čia jo 
naikinamos ir tt. I nėra. O kad visoki sidabra-

„ v. . v ... n .'marškiniai, “vigilantes” ir kitiFašistų zalinguma neblogai 1. , . . . . . ...• vu 4. ui • • 1 j drasko darbininkų įstaigas irisdeste, bet blogiausia, kad ne-! . ... . . .’ ;ardo streikus, visaip terorizuo-
T . v , , , . (darni kovinguosius narius, taiJuk uz tą puola atsakomy- v. . v. ... , . .čia ne fašizmas—sulyg tų kal

bėtojų. Jiems ne kova prieš 
fašizmą rūpi, bet sulaikyti tik
rąją kovą prieš fašizmą.

APIE STREIKĄ
Jau buvau rašęs, kad “up- 

Įholsterių” (rakandų apmušėjų) 
' generalis streikas eina visame 
Ramiojo Vandenyno pakraštyje, 
paliesdamas ir Los Angelį. Da
bar tiek pažymėsiu, kad Los 

Dar daugiau, kuomet ši de- Angelyje streikas didėja ir stip- 
monstracija buvo rengiama, tai [rėja taip, kad gali iššaukti vi- 
Kom. Partija, Jaunų Komu-|suotiną rakandų dirbėjų strei- 
nistų Lyga ir Tarptautinis Dar-j ką, ne vien tik “upholsterių”. 
bininkų Apsigynimas buvo pa-• Pas streikierius nuotaika ir 
siuntę atstovus, kad bendrai į ūpas yra geras ir jie pasiryžę 
rengti tokią demonstraciją prieš j kovoti iki pilno laimėjimo, 
fašizmą. Bet tuos atstovuę at- j Koresp. M. P.

Kaip Jie Kovoja prieš Fašizmą

klido plačiai apgarsinimai, kad Pirmiausiai išgyrė Ameriką ir,
spalio 14 d., Centralinė Darbo 
Unijų Taryba, kuri susidaro iš 
visų AF of L. unijų, ir Socia
listų Partija, rengia priešfašis- ............
tinę demonstraciją didžiulėj pokietlJOJ ir 
Shrine Auditorium, kur kalbė
sią prieš nazius ir fašizmą Wm. 
Green, AF of L prezidentas;
W. Citrine, Anglijos Darbo 
Unijų sekretorius; B. C. Vla
deck, žydų dienraščio “For
ward” manadžeris,; ir Upton parodė, kodėl fašizmas įsigalė- 
Sinclair, Demokratų Partijos jo.
kandidatas į Calif! valstijos gu- bė ant socialdemokratų, kad jie 
bernatorius. Na, mielinau sau neprileido darbininkų prie pa- 
vienas, reikės eiti pasiklausyti, ėmimo galios į savo rankas, o 

fašizmą, | tik garbino demokratiją ir ren- 
Igė dirvą fašizmui, kaip Vokie-

’ 4.„:~ a r\ ,1^..

pilnutė 
Gerai, 
kovoti

kaip jie kovos prieš 
patys būdami tokiais.

žmonių prisikimšus 
svetainė, virš 5,000. 
reiškia masės gatavos
prieš fašizmą. Pirmininkauja 
Wm. Buzel, Cent. Darbo Tary
bos prezidentas,, pareikšdamas, 
kad dviejų garsintų kalbėtojų, 
Green ir Sinclair, nebus, nes 
“šaltį pagavo”, o tik kalbės 
Citrine ir Vladeck. Didžiausias 
nepasitenkinimas publikoj, nes 
daugiausiai ir ėjo, kad išgirsti 
Green ir Sinclairį, ką jie turi 
pasakyti prieš fašizmą.

nio vakarą, toj pačioj svetai
nėj. Prašomi visi. įvairių pa
žiūru, atsilankvti ir išsireikšti 
savo mintis Pirmininkauja W. 
Ambrozas, tai vietai labai tin-< 
karnas.

Lavinimos marksizmo priri- 
Italijoj, 'šaulyje esančios liuosos nuo dik- cipų mokykloj mokytojauja' ' 

Kur .tatūrų ir fašizmo—tai Amerika R. Mizara. Pamokos būna kąs,;
Reiškia, jūs, dar-1 antradienį, 7:30 vakaro. Visi, .

, ir lavintis. Komitete yra G."’ 
iShimaitis ir B. Sauka.

Šalna. ‘

tijoj, taip ir Austrijoj. O dar 
blogiau, kad nieko nesakoma 
apie fašistų įsigalėjimą Ameri
koj, kuris jau daugelyje vietų 
atatinka Vokietijos nazių me- 
todoms.

Sovietų Sąjungos Draugai^. 
Brocktono, kuopa, garsino ju- 
domus paveikslus spalio 19 d., 
Lietuvių Svetainėj. Parengimas1' 
neįvyko iš priežasties operato- Ji 
riaus nelaimės kelyje. Jam va
žiuojant su filmomis ir maši
nerija iš New Yorko, 80 mylių 
nuo Brocktono, automobiliaus 
tajeris (šyna) eksplodavo ir. 
apvertė mašiną, padarė daug 
nuostolių. Dėlto nebegalėjo 
pribūti.

Publika, kuri buvo susirin
kus, tuomi tapo suvilta. Rengi- < 
mo komitetas visų atsiprašo.,, 
Kurie negavo pinigus už tikie- 
tus—bus sugrąžinta, o kurie 
padovanos, tai tie prisidės prie 
padengimo lėšų. O tie paveiks
lai bus rodomi ateityje ir ku
rie likote nuskriausti, su tais 
atsiskaitysim.

Rengimo Komitetas.



Shenandoah, Pa
Senai bebuvo “Laisvėj ” ži

nių iš mūsų apielinkės. O vis 
gi ir pas mus kas nors veikia
ma. Mūs ALDLD 17 kuopa tu
rėjo savo kambarius 5 metus, 
tai ir veikimas buvo neblogas.

Ituri būti visiems veiklesniems 
APLA nariams rugiapjūtė ga
vimui naujų narių į APLA or
ganizaciją. Tuomet atsteigsi- 
me seną pašalpos kiekį, kad ir 
krizio laike.

Kaip būtų smagu ir malonu 
darbininkiškai organizacijai ne 
tik išsilaikyti šiame ilgo kri- 

:zio laike geroje finansinėje

tūkstantinis, o antras $6Q0. Dar 
prižadu ir toliau veikti del labo 
kuopos ir visos APLA organi
zacijos, taipgi ir viso darbinin
kiško judėjimo.

Vėlinu visiems 
ninkams geriausių

APLA vaji- 
pasekmių. 
Kubilskis.

±™taS .b-?'02Ša“; j t'-ai-HU-, bet dar smagiau būtų, 
!kad APLA, kaipo darbininkų 
i'vadovaujama organizacija, bū- 
• tų skaitlingiausia nariais ir 
'stipriausia finansais. Tad mes- 
; kimės visi į darbą, o tikslas bus 
, pasiektas.

gęs iki 22 narių. Apie metai 
atgal kambarius paleido. Kam
barius paleidus, visas veikimas; 
pusėtinai nuėjo žemyn.

Komunistų vienetas klausimą 
išdiskusavo ir išrišo taip, kad 
reikia lietuviams bendrai susi
tart su rusais darbininkais. Tą 
padarius, galima būt ir vėl kam
barius palaikyti. O veikimą 
būt galima pastatyti ant dar , . . - u • •
geresnių kojų, negu buvo pir- Pagirtinai Dirba Vajuje 
miau.

Dabar pažiūrėsim, kas ir kaip 
atsiliepė į šį klausimą. Buvo 
perstatyta rusų i 
ta klausima labai nuoširdžiai 
priėmė, net su pasveikinimu. 
Perstatom lietuvių 
draugijose. Labai 
nešė į tą klausimą 
APLA 4 kuopos. 
ALDLD 17 kuopa, 
susirinkime, nutarė priimti vie
nijimosi būdą ir jau nusitarė, 
28 d. spalio, sueit abiejų tautų 
draugijų atstovams ir viską su
tvarkyti del kliubo kambarių.

J. Pacaiiskas.

Geo. Urbamts.
,815 Middle St., 
: N. Braddock, Pa.

štai vienas laiškų, 
trumpai ir daug pasako:

Coal Centre> pa._Gerb.
laugijoj. le Gasjunaį. aš sulaužiau

darbininkų 
šaltai atsi- 
LDS 34 ir
Vien tik 

21 d. spalio

Japonija Taikosi Vėl
Grobti Chinijos Žemę

TOKIO. — Japonijoj iš
leista naujas pusiau-valdiš- 
kas žemlapis, kuriame prie 
Manchukuo priskirta ir 
Chinijos Jehol provincijos 
dalis Chahar. Tas duoda 
suprast, kad Japonija pla- 

kuris nuo ja ir šį sklypą atplėšt 
inuo Chinijos ir prijungt 
i prie Manchukuo. O Japonų 
! imperialistai, kaip žinoma, 
; pilnai valdo Manchukuo.
Į SKAITYK LAISVE

d. J.
savo

I prižadą. Aš buvau prižadėjęs 
i šį ‘ mėnesį prisiųsti tik vieną 
naują narį, o dabar prisiunčiu
du ir abudu jaunuoliai—vienas; IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

A.P.LA. REIKALAI
APLA Pirmo Apskričio 
Vajaus Reikale

Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje Pirmo Apskri
čio prakalbų maršrutas del nau
jų narių verbavimo į APLA ir 
gavimo naujų skaitytojų darbi
ninkiškiems dienraščiams, “Dai
ly Workeriui”, “Laisvei” ir 
“Vilniai”, neina taip sklandžiai, 
entuziastiškai, kaip kad buvo 
pasibrėžta 23 d. rugsėjo suva
žiavime.

Iki šiolei atsiliepė tik 6 kuo
pos, tai yra 3, 8, 9, 12, 17 ir 
55-ta, kurios sutinka rengti 
prakalbas ii’ darbuotis kiek ga
lint naujų narių ir darbininkiš
kiems dienraščiams naujų skai
tytojų gavimui. Bet kol kas 
nieko nepraneša 2, 7, 11, 15 ir 
50-ta kuopos. Neatsiliepusios 
kuopos yra raginamos kuogrei- 
čiausiai pranešti žemiau pažy
mėtu antrašu, ką 
su prakalbomis.

Kalbėtojais yra 
D. Lekavičius, A.
Norkus (jaunuolis), J. Gatavec- 
kas, P. Martinkus, J. Miliaus-

mano daryti

šie draugai: 
Sliekienė, A.

kas ir J. Gasiunas. Kalbėtojus 
galima pasirinkti 2 iš būrio, pa
gal kuopos norą. Taipgi ku
rios kuopos pageidautų prakal
bos pertraukoj muzikalę pro
gramėlę, kaipo pamarginimą, 
bus galima turėti, mes draugai^ 
Norkiukai pasižadėjo laike pra
kalbų palinksminti publiką.

Dar sykį turiu priminti kuo
poms, kuriose dienose ir kolo
nijose įvyks APLA vajaus 
ke prakalbos.

lai-

PaLapkričio 1 d. Aliquippa 
Lapkr. 2 < 
Lapkr. 4 

Pa.
Lapkr. 7

Pa.
Lapkr. 8 t 
Lapkr. 9 
Lapkr. 11 
Lapkr. 13 

Pa.
Lapkr. 17 
Lapkr. 18 

Pa.
Lapkr. 25

Draugai
veikėjai! Pereitame APLA Sei
me, Pittsburghe, visi delegatai 
sutiko su ta nuomone, kad šia
me krizio laike reikia nusimuš
ti pašalpos kiekį su tuom tiks
lu, kad išlaikyti pašalpos fon
dą geroje padėtyje. Ir kaip tik 
pašalpos fondas sustiprės, tai 
APLA Centro Komitetas turės 
galią grąžinti seną pašalpą, ne
laukiant nei sekančio APLA 
seimo. Todėl šis APLA vajus

d. Ambridge, Pa.
d. Soho Pittsburgh

d. New Kensington

d. McKees Rocks, Pa.
d. Carnegie, Pa.

. d.
d.

Wilmerding, Pa.
N. S. Pittsburgh

d 
d.

Washington, Pa 
S. S. Pittsburgh

d. Courtney, Pa.
ir draugės, APLA

GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

DOVANŲ TIEMS, KURIE DARBUOSIS VAJUJE Q QĮ)

Prašome Į Talką Gauti laisvei’ 1,000 Naują Skaitytoją
DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00

• I

Taip smarkiai viskam brangstant ima baime, ar . galėsime išlaikyti “Laisvę” dienraščiu už 
tą kainą. Vienatinė priemonė išsilaikyti yra-—gavimas naujų skaitytojų, tai “Laisvės” metinė 
prenumerata pasiliks ta pati—$5.50 metams ir $3.00 pusei metų. O jei negausime tūkstančio 
naujų skaitytojų, tai gali prisieiti pakelti prenumerata iki $6.00 metams. Todėl prašome 
kiekvieno “Laisves” skaitytojaus gauti nors po vieną ar du naujus skaitytojus savo dienraš
čiui laike vajaus. Taipgi yra labai svarbu atnaujinimas prenumeratų, kurių jau išsibaigė.

VAJUS BUS NUO 15-tos DIENOS OCT. IKI 1-mai DIENAI DECEMBER, 1934

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. svarbus susirinki- 

! mas įvyks spalio 29 (Oct.), 7:30 vai. 
i vakare, 10 West 22nd Str. Draugai ir 
draugės bus labai svarbus susirinki
mas, tad padekite į šalį visus kitus 
dalykus, ir dalyvaukite laiku ir 

1 skaitlingai, kad galėtume pabaigt ne- 
i užbaigtus dalykus ir pradėt naujus.
• Sekr. A. Lukaitis.

(254-255)

i PHILADELPHIA, PA.
I Lapkričio 4, yra šaukiama prieš
karinė konferencija, 2-rą vai. po pie- 

i tų, 928 E. Moyamensing Avė., Lietu- 
■vių salėje. Visi išrinkti delegatai, 
, kurio dalyvavot pereitoj konferenci- 
j joj, kurioj buvo išrinkta delegatai į 
šaukiamą prieš karą ir fašizmą Chi- 
cagoj kongresą, susirinkit. Delega
tai išduos raportą ir konferencija 
tars apie tolimesnį veikimą .Prašome 
delegatų sunešti aukx| padengimui de-

I legatų lėšų.
Komitetas.

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth Darb. Progresyvių Kliu- 

bas rengia didelį teatrą, kuris įvyks 
nedėlioj, 28 d. spalio (Oct.), Lietu- 
vi-ų Laisvės (Liberty) svetainėje, 
269-73 Second Str. Garsi Newarko 
Sietyno choro dramos grupe persta
tys keturių veiksmų socialę dramą iš 
Sovietų liaudies gyvenimo “Žalias 
Trukšmas.” Tai yra labai žingeidus 
lošimas, kurį turėtų kiekvienas dar
bininkas pamatyt. Veikalas gana il
gas, tad prašom visų ateit ankstį, 
svetainė atsidarys 6:30 v. v., lošimas 
prasidės 7:30 vai. vakare. Įžanga su
augusiems 40c, vaikams—15c.

Komitetas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-838 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7623—13 Ave Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

7628—13
ALFONSO CHIARIELLO
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
B-7439 has been issued 
to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 217 
—Ninth St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEO. D. CURRY 
217—Ninth St. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
to the undersigned 

under section

NOTICE is hereby given that License No. 
RD-5001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2101--Mill Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARTHUR EDWARD ENNIS 
2101 ■ Mill Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10775 has been issued to the under signed j 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholc Beverage Control Law at 1103- 1 
8 Ave, Borough of Brooklyn, County of 
Kings,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the premises.

HENRY BEHNSEN
1103-8 Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No.

NOTIQE is hereby given that License 
B-7472 has been issued to 
to sell Acer, at retail und

No.
> the undersigned 

at retail under section 76 of 
j the _ Alcoholic Beverage Control Law at 314

- 7; Ave. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN BLATZ & JACK SKIBO 
314—7 Ave. f Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I Rix-1359 has 
j to sell beer, 
| section 132 
I Control Law 

of Brooklyn, 
med on the premises.

JOHN CACACE
415 Sumner Ave., Brooklyn,

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 415 Sumner Ave. Borough 
County of Kings, to be consu-

Iš anksto pasidarykite sau planą, kaip kuo daugiausiai namų aplankyti kalbinant užsipre
numeruoti “Laisvę.” Kiekviename parengime ar draugijų susirinkime, ar šiaip “parėse”— 
kiekvieno dalyvio turime paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne, tai tuojau kalbinkime už
siprenumeruoti ją. Jauskimės, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin
kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį.

“Laisvė”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y.

to

279—281
52 Bay

on

Y.
N. Y.

2910 N.

362—366

hereby given that License No.

1022 Sutter

retail under | 
a Beverage I 536

132
311—7 Ave Brooklyn, N. Y.

con-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Borough of 
be consumed

NOTICE 
RL-4873

RW-850 has been issued to the undersigned 
to sell beer annd xVine at retail under 'section

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 166—168 Ave O Borough of

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 271 Nassau Ave Borough of

NOTICE 
RL-5073

SHOTT
Brooklyn,

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 1083 Bergen St. Borough of

wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL-1712 has 
to sell beer, 
section 132

of Kings, to be consumed off the premises.
JACOB KAPLAN

336 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

County of Kings, to be consumed on 
premises.

DOMINIC FALCO’ 
(Palace Restaurant Bar & Grill) 
Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.

A of the Alcoholic

been issued to the undersigned 
wine anti liquor at retail under 

Beverage 
Avenue. 

Kings,

A of the Alcoholic

premises.
PERINI & SAM LEIBOWITZ
(ROYAL TAVERN)

Ave. Brooklyn, N. Y.

NICK ANGELO v
Metropolitan Ave, Brooklyn, N.1 Y.

of the Alcoholic
at 52 Bay Ridge

Kings, to be con-

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 

at 567 Wilson Ave. & 237

of the _ Alcoholic Beverage ' NOTICE is hereby given that License No.
------ been issued to the undersigned

NOTICE is 
RD-3661 has 
to sell beer, 
section 132 
Control Law at 368 Flushing Ave
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

TIMOTHY P. GUINEY 
368 Flushing Ave. Brooklyn, N. Y.

consumed on the premises.
RICHARD P. MURPHY, JR.

Mackay Tavern
Ridge Ave. Brooklyn, N.

hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No.
I LL-143 has been issued to the undersigned j RD-1923 has been issued to the undersigned

to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer, wine and liquor at retail under

NOTICE is 
RD-5071 has 
to sell beer, 
section 132 
Control Law

■ Eldert St., Borough of Brooklyn, County of 
' Kings, to be consumed on the premises.

GUSSIE FABLONSKY 
(Eldert Grill)

1.567 Wilson Ave & 237 Eldert St B’klyn, N.Y.

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL
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SO. BOSTON, MASS-
I

Sekmadienį, vakare, 28 d. spalio I 
(Oct.), Lietuvių svetainėje, 376 j 
Broadway, yra rengiamos svarbios i 
diskusijos, temoj: “Ar Naujoji Daly
ba (NRA) Įves planingą gamybą 
šioje šalyje?” Kviečiam visus dar
bininkus dalyvaut šiose diskusijose. ]

Komisija.
(254-255) I

PHILADELPHIA, PA. |
Lapkričio 2, atsibus Sovietų revo

liucijos laimėjimo apvaikščiojimas 
Broadway Arinoj—Broad ir Cristian 
gatvių. Pradžia 8 vai. vak. Bus ge-< 
ra programa: bus orkestrą, solistas Į 
cello, ukrainietės šokikės, gerai iš- Į 
lavinta mandolinų orkestrą ir kiti | 
dalyviai. Kalbės Hathaway ir Mo
ther Bloor. Bus padidinta ir iškelta 
platforma. Lietuviai darbininkai or- 
ganizuokitčs masiniai dalyvauti ant 
šio parengimo. Bandykit atsivesti i 
darbininkus, kurie niekad nebuvo ant I 
tokios iškilmės. Stengkitės būt anks
čiau, kad gavus vietą.

A. J. S.
(254-255)

BINGHAMTON, N. Y.
Prakalbos

Komunistų Partija rinkimų kam
panijoj rengė visą eilę prakalbų, pas- 
kutinios iš kurių atsibus panedčlyje, 
spalio 29, 1934, Red Mens Hali, kam- j 
pas Washington ir Henry St. (arti, 
prie Kalurah Temple). Kalbėtojas; 
bus draugas Max Bedacht, Komunis
tų Partijos kandidatas i Suvienytų 
Valstijų senatorius.

Draugas Bedacht yra I.W.O. gene- 
ralis sekretorius, per daugelį metų 
dirbęs Komunistų Partijos eilėse. Vi
si binghamtoniečiai yra kviečiami at
silankyti j šias prakalbas. Įžanga dy
kai. Prasidės 8 vai. vak.

Kom. Rep. j
(254-255) |

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-851 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1145 Broadway Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS KAINA $5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ

Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra. Jie 
ratą mokės $5.50 metams ir $3.00—pusei metų. Ta

Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti
6.

8.
9.

10.

ir vajaus metu atsinaujindami prenume- 
nuolaida yra tik naujiems skaitytojams, 
vieną iš žemiau nurodytų dovanų: 
“Raudonojo Artojaus” prenumerata metams. 
“Šviesos” prenumerata metams. 
“Priekalo” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $1.00. 
Lenino spalvuotas paveikslas.

1. “Laisves” prenumerata metams.
2. Grynais pinigais (cash) $5.00.
3. Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
4. “Vilnies” prenumerata pusei metų
5. Grynais pinigais (cash) $2.50.

Naujai užsirašantiems “Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos. 
Tą^ galą kortelės, kur pažymėta Paliudijimas Prenumeratoriui, laikosi tas, kuris naujai užsi
rašo “Laisvę”, o tą dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikia pasiųsti “Lais
vei”. Po vajaus bus traukimas tų kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir 
10 naujų prenumeratorių laimės dovanas.

GAUKITE VIENĄ Iš ŽEMIAU NURODYTŲ VAJININKAMS SKIRTŲ DOVANŲ

Draugams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 
atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų, yra skiriamos sekamos dovanos; ,
''l-$75; 2-$65; 3-$50; 4-$45; 5-$40; 6-37; 7-$3 5; 8-$32; 9-$30; 10-$27; ll-$25; 12-$22; 13-$20;

14-$18; 15-$16; 16-$14; 17-$12; 18-$10; 19-$8; 20-$7; 21-$6; 22-$5.

Prąšome jūsų stoti į darbą, rinkti naujus skaitytojus, darbuotis atnaujinimu, kuriems 
jau prenumerata pasibaigus ir gauti vieną iš nurodytų dovanų.

į NOTICE is hereby given that License No. 
B-577 has been issued to the undersigned

I to sell beer at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 753 
Myrtle Ave, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS MEHLER & ABE BEITLER
753 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL-5013 has 
to sell beer, 
section 132 
Control Law 
Borough of Brooklyn, County of 
be

I NOTICE is hereby given that License No. 
NOTICE is hereby given that License No. | RD-1168 has been issued to the undersigned 
RW-3.37 has been issued to the undersigned " 1—........ J~J 11------------- ----
to sell beer and wine at retail under section 
132 A .of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2910 Avenue D Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

JOHN GIBBONS 
(Ave. D. Tavern) 

Ave. D Brooklyn,

to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 939 Grand St. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT BARTASŪNAS
939 Grand St. Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL-5037 has 
to sell beer, 
section 132 
Control Law 
of Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
Beverage 

at 1469 Nostrand Ave. Borough 
County of Kings, to be con

sumed on the premises.
HENRY J. CASEY & TIMOTHY GUINEY 
1469 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-888 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under section I 

j 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
j Law at 362—366 Metropolitan Ave., Borough ' 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu- | 

; med on the premises.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 854 Gates Ave Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.-
LEO PROCE & WILLIAM LOMUSCIO 

(Flower Garden)
854 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 279 — 281 Thatford Ave. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARAMOUNT DIST. CORP.
Thatford Ave. Brooklyn, N. Y. I 

-—----------------------- j 942 Bergen 
is hereby given that License No. | 

has been issued to the undersigned NOTICE is 
retail undetyl B-7337 has 

—) to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Surf Ave. ii West 6 St. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

HENRY G. STUBBMANN, INC. 
Hotel Eleanor

Surf Ave & W. 6 St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RD-5000

' to sell beer, wine and liquor at 1 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 9408—4 Ave Borough of 
Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

JOHN P.
9108—4 Ave.

hercbj' given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
Beverage 
Borough 
be con-.

is
has been issued to the undersigned 

to sell beer, 
section 132
Control Law at 864 A Flatbush Ave. Boro- 

l ugh of Brooklyn, County of Kings, to be 
I consumed on the premises.

LEWNES REST. INC.
i 864A Flatbush Ave., Brooklyn, N. \Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1681 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 'vine and liquor at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1022 Sutter Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consu- Į 
med on the

JOHN J.

NOTICE is 
RL-4759 has 
to sell beer, 
section 132 
Control Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

i CARMELLA STANZELLA
! 166 -168 Ave. O ]

section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 942 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN A. MOST
(Pullman Lunch) '

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL-1638 has 
to sell beer, 
section 132 
Control Law 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under section .76 of 

, the Alcoholic Beverage Control Law at 47 
I Throop Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

J JACK GOLDBERG
47 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given . that Licepse No. 
RD-3160- has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at r 
section 132 A of the Alcoholic ________

: Control Law at. 278- Watkins Street,] 
Brooklyn, County of Kings, to | 
on the premises. 
SAM OSHKALO 
St., Brooklyn, N. Y.

l --------- ---------------------- , > THOMAS WALSH
NOTICE is . hereby given that License No. 271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.
B-7476 has been issued to the undersigned I-----------------------------------

; to sell beer at retail under section 76 of ' NOTICE is hereby given that License No. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 255 ' “ ‘
Greenpoint Ave., Borough of' Brooklyn, ( ovu uwr n.n.u wmv «<.
County of Kings, to be consumed on the • 132 A. of the Alcoholic Beverage Control 
premises.

I HELEN T. STRAIGIS
255 Green point Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7467 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
the Alcoholic 
Marcy Ave. 
of Kings, to 

I r-I 552 Marcy Ave.
NOTICE is hereby i given that License No. ------
RW-249 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer and wine at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 373 Furman St. Borough of Brook- - .,lv
lyn, County of Kings, to be consumed on | Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
the premises. 'r‘----- v- -------------’ **-- -------*—

MANUEL RODRIQUOZ FERNANDEZ
373 Furman St., Brooklyn, N.

N. Y.

at retail under section 76 of 
: Beverage Control Law at 552 

Borough of Brooklyn, County 
be consumed on the premises. 

FELIX HAUBOLD
. Brooklyn, N. Y.

. 278 Watkins

1 NOTICE is hereby given that License No. 
I RW-468 has been issued to the undersigned 
to sell beer and tyine at retail 
section 132 A of the Alcoholic 
Control Law at 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

VINCENZO POLICANO 
137 Schenectady Ave. Brooklyn, N.

under 
Beverage

137 Schenectady Avenue,
to 79 Howard Ave

NOTICE is 
I RL-741 has 
.to sell beer, 
section 
Control Law 
Brooklyn, County of Kings, to be 

■ sumed on the premises.
MALCOLM PORTER 

(Ye old Abbey Tavern)
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the* undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 79 Howard Ave Borough of 

County

Law at 536 Driggs Ave, Berough of Brook
lyn, 

Brooklyn, N. Y. i the

NOTICE is hereby given that License No. Į 
L-449 has been issued to the undersigned i 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 

j section 132 A < ____
Control Law at 311—7 Ave Borough of RL-202 has been issued to the undersigned 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed : to sell beer, wine and liquor at retail under 
off the premises. j section 132 A of the Alcoholic Beverage
PROSPECT PARK LIQUOR & WINE CORP. Control Law at 368 Lewis Ave. Borough of

Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

| HERMAN BRUGGEMANN
368 Lewis Ave. Brooklyn, N. Y.

A-10774 has been issued to the undersigned 
| to sell beer at retail under section 75 of 
! the Alcoholic Beverage Control Law at 336

NOTICE is hereby given that License No. 
RD-4083 has ' ' ‘ - - -
to sell beer, 
section 132
Control Law at 228 Driggs Ave. Borough of , Control Law ___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ' Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. ; on the premises.

ISADOR FLAMM i KELLMEE RESTAURANT CORP.
228 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y. i 1083 Bergen St.,

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage

I NOTICE is hereby given that ‘License No. 
; A-10786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

i 138 —- 7 Ave Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

ASTRID TANGEN
138—7 Ave. Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No.
• RD-3917 has been issued to the undersinged 
to sell beer, wine and liquor at retail under

i section 132 A of the Alcoholic Beverage 
. Control Law at 170 Stuyvesant Ave. Borough 

s, to be con-

NOTICE is hereby given that License No.
RL-5008 has been issued to the undersigned , lv MLllJVu.->iuiu
to sell beer, wine and liquor at retail under į of Brooklyn, County of King: 
~ .... Beverage i Humed on the premises.

... a..-; LE0 pR0CE & WILLIAM LOMOSCIO
(Stuyvesant Bar & Grill)

170 Stuyvesant Ave. Brooklyn, N. Y.

sec.tlon .132 A of the Alcoholic 1
Cohtrol '■ Law at 1035—41 Liberty Ave 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHANNA WENZEL
1035—41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. : 
RL-4878 has been issued to the undersigned | 
to sell beer, wine and liquor at retail under , 
section 132 A of the Alcoholic Beverage | 
Control Law at 158 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

i JOSEPH LOESER
Brooklyn, N. Y. I 158 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-2079 has ‘ 
to sell beer, 
section 132 
Control Law 
Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
■ B-398 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 76 of 
1 the Alcoholic Beverage Control Law at 457 
| Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

, HENRY WATTERS
i 457 Myrtle Ave. , ‘ Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 2510—12—14 Flatbush Ave. 

Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

BENJAMIN SEIDENWERG 
(Marine Park Rest)

2510—12—14 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
HL-15 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 288 —200 Coney Island Ave., 
Borough, of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SADDLE HOTEL CORP.
288—290 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKA'flfik 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr >424
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Volodimir KuzmiČ. ■ Vertė Petras.

SOLIDARUMAS
ninkus. Draugai,'Patersono lie-

Dabar Kelleris susibroliavo tuviai darbininkai, apsižiūrėki-

(Tąsa)
Ji patvirtino, galva linguodama.
—Žiūrėk šiuos ženklus...—ir ji pada

vė man tą galvutę.
Ant jos tarp skaičių ir linijų aiškiai 

matėsi lotynų raidės. Pradžioje viena 
buvo sugadinta, o po paskutinės ėjo trys 
romiški numeriai. Aš užsiinteresavau 
ir, žiūrėdamas, paklausiau.

—Žiūrėk yra aiškiai įmušta.. .ilano— 
XVI-c.

—Ką šis reiškia?
—Tai yra ženklas Milano ginklų fab

riko.
—Bet kaip rusiškos kanuolės gali šau

dyti kitų kraštų granatomis?
—Bet jie padarė jas sulig rusų mode

lio Denikino armijai.

Ofio- 
“ma- 

ir su- 
nėra

Dabar aš supratau, kad Lucija Palcini 
ne uždyką kasė žemes.

—Kapitalistinė mašina dar sukas. 
Šios raidės reiškia, kad Antonius ir Tu- 
milovas yra Ukrainoj ir gali būti neto
liausiai nuo mūsų. Aš jaučiu, kad tu esi 
intriguotas apie asmenis. Jų vardai tau 
įsikibo į smegenis ir kiekvieną laisvą mi
nutę jie rodos tavo akyse. Gerai, šian
dieną aš papasakosiu tau teisybę ir tu 
suprasi mano pasielgimą. Aš pastebiu: 
čia nėra melodrama nei filozofiniai išve
džiojimai, kaip prie Hamleto “būti ar ne
būti.” Antonius nusprendė, kad pasau
lyj egzistuoja tik “būti”, o “nebūti” ne
egzistuoja! “Nebūti” gali sakyti tiktai 
šalininkas silpnos dvasios ar silpnos va
lios. Bet mes visada jaučiam jėgą, pa- 
akstinančią į mūšius!

Aš išklausiau jos filozofinės įžangos. 
Ant galo, nudžiugau aš.

—Galų gale! Aš sužinosiu istoriją jos 
gyvenimo.

Kraujas mano staigiai atplaukė iki au
sų ir į smegenis. Lucija pradėjo.* * *

—1919 metais mūsų garlaivis Ofione 
su kroviniu makaronų baltajai armijai 
išplaukė iš Italijos į Odesą.' Ofione buvo 
didelis laivas ir kiekvienam uoste užtek
tinai gerbiamas. Jie mus maloniai pri
imdavo, tikėdami, kad mes tikrai vežam

makaronus skarmalais apsivilkusiems 
kareiviams, mirštantiems badu. Muitų 
kontrolė visada būdavo tik paviršutinė. 
Del to užtekdavo, kad komendantas 
“makaroninės” ekspedicijos, rusų pulki
ninkas Tumilovas ir laivo kapitonas pa
sakydavo porą negirdimų žodžių, inspek
toriai tuojau atsitraukdavo ir mes lais
vai važiavom toliau, kad punktuališkai 
nuvežti “maisto” produktus. Bet visai 
kitokią nuomonę turėjom mes, nariai 
slaptos bolševikiškos grupės laive 
ne, jūrininkai ir mašinistai apie 
karonus.” Mes tuoj nužiūrėjom tą 
žinojom, kad ant mūsų garlaivio
jokių prekių, kurios būtų panašios ma
karonams. Ir mes net nei vieno žodžio 
nepasakėm gerbiamam pulkininkui, ku
ris tankiai bėgdavo augštyn pas kapito
ną ir stovėdamas greta jo domiai žiūrė
davo, ar tuoj pasirodys Odesa. Del ne
kantrumo, jis sukdavo savo tankius ūsus 
ir, išskiriant juos ir “makaronus” jis 
daugiau nieku nesirūpino. Bet aš, An
tonius, mūsų vedėjas ir mano draugas, 
turėjom visai kitokią nuomonę apie Ode
są ir Denikiną, todėl laukėm momento, 
kada po mūsų vadovybe įvyks...

Konfliktas ant Laivo Ofione
—Mes važiavom ant Ofione su granato

mis. Iki Odesos jau beliko tik 40 kilo
metrų. Tumilovas nerimavo: tas pasi
darė aišku, kad iš Odesos atėjo radiote- 
legrama apie tai, kad uosto darbininkai 
streikuoja, o miesto proletariatas rengia
si ginkluotam išstojimui. Antonius ir mes, 
Juodųjų jūrų jūrininkai, gavom progą 
susirišti su keistuoliu radiotelegrafistu. 
Jis daug papasakojo įvairių naujienų; 
vieną sykį net pats prisipažino, kad jis 
tankiai girdįs Sovietų radio stotis, kad 
atsišaukimai Kominterno, Komunistų 
Partijos, kalbos Lenino ir telegramos da
rą iš jo bolševiką. Nerimaująs Ttimilo- 
vas pabijojo, kad streikuojantieji uosto 
darbininkai neatimtų kanuolių iš angliš
kų sandėlių ir šių italijoniškų granatų. 
Jis gavo per radio įsakymą laukti ant 
kelio iki nusiramins uostas.

’traciją. Publikos buvo virš formas. Tada pamatysime, ka- dėt. 
3,000. O Scrantono geltonla- tra partija tinkamesnė darbi-1 
piai, pusės colio'žinioje, savo- ninkams. Taipgi nutarta parsi-lsu lietuviškais renegatais, stu-’te, kad tokie Kindarai-Kelle- 
se špaltose parašė, kad demon- traukti Komunistų Partijos gu- bose laiko slaptus 
stracijoj buvo 200. Bet mums zikučių, kad paskleisti daugiau' 
jau yra žinoma, kad jie be jo-! agitacijos tarp lietuvių, 
kios gėdos meluoja.

Prieš demonstraciją 
pranešta Republ ikonų ir 
mokratų Partijoms, kad ir jie 
atsiųstų savo kalbėtojus, kurie 
paaiškintų publikai, kaip jie 
atstovauja žmonių reikalus ir 
ką gero jie žada Amerikos 
žmonėms prieš rinkimus.

Kai atmaršavom prie Mičiu- 
lio paminklo, tai J. Dugeris, 
pirmininkas, paaiškino publi
kai delko šita demonstracija1 Paspruko pro 
buvo rengiama ir šaukė kalbė- rnas, kad kas iš publikos jam 
tojus nuo minėtų partijų, kad nepastatytų klausimus. Į
ateitų ant steičiaus ir kalbėtų, 
bet jie tuom tarpu nedrįso pa-; Kinderas. Tas žmogus, atsisto- 

isirodyt. Pirmininkas perstato 
kalbėti d. Cush, kuris kandida
tuoja į Pennsylvanijos guber- 

'natorius ant Komunistu Parti
jos tikieto, kaipo paprastas 
plieno industrijos darbininkas.

Draugas Cush kalbėjo 1 va
landą laiko ir išdėstė kapita
listų šunybes, taip pat ir re-

susirinki- riai daugiau nemulkintų. Šluo- 
, mus, planuoja, kaip jam pasi- kit juos lauk iš organizacijų.
likti ant toliau mulkinti darbi-i Vabalas.

(Daugiau bus)

buvo
De-

Audėjų streiko pabaigoj, i 
Prūseikos susaidės LDD 1 kp. i 
buvo surengus prakalbas po-' 
nui E. Kelleriui. Tas žmogus,' 
kaip ir visi Amerikos Darbo 
Federacijos feikeriai, kalbėda-, 
mas nurodinėjo, būk jisai ne-1 
sąs kaltas to streiko pardavi-. 
me. Mėtosi tas ponas, tai vie-, 
lion pusėn, tai kiton. Kaip tik 
užbaigė prakalbą, taip greitai 

duris, bijoda-'

Pirmininkavo salaveišis

jęs prieš publiką’, drebančiu 
balseliu teisina Kellerį; girdi, 
Kelleris neturįs laiko atsakinė
ti į klausimus, nes turįs eiti į 
Board susirinkimą. Girdi, kita■ 
kartą surengsime jam prakal- ; 
bas, tai galėsite statyti klausi
mus. Bet pasirodo, kad tas sa
laveišis tik norėjo užmigdyti 

’ gal 
įGreenų, Lewisu, Gormanų ir pramiegos tuos klausimus. Jau 
i kitų darbus. Kada d. Cush sa- bus apie mėnuo laiko praėję, 
vo kalbą pabaigė, tai pirminiu- ° sklokininkų prakalbų nė gir- 
kas vėl šaukia republikonus ir j_____ ...

.demokratus, kad ateitų ant ■...... ....... —. ..................... ............
'steičiaus. šiuom kartu jau pa- Tcl porlcr 3789 
sirodė jaunas demokratukas, 
kokių 28 metų amžiaus. Iš pir- DR. JOHN REPSHIS 
mo publika pradėjo baubti, zn v \

: bet pirmininkas sustabdė ir tas (Kepsys) u
' demokratukas kad jau rėkia, LIETUVIS GYDYTOJAS 
tai rėkia. Girdi, prezidentas ,, ,
Rooseveltas daug gero nuvei-! ~78 Ha,įvard Sty
kęs, kada užėmęs vietą, tik ne- I arti Central Skvero,
pasakė, ar darbo žmonėm, ar CAMBRIDGE, MASS, 

.kapitalistam, žinoma, kad ką-j 0FIS0 VALANDOS: .

. pitahstam, nes jis ir yra kapi-; 2_4 ir 7_9 vakare
talistu tarnas. i v . . . . .. . . .I _. . v. . , i Nedeliomis ir šventadieniais:

i Po tam jo spyciui, d. Steve! l0.12 ryte
: Nelson, kaip pradėjo tą mūsų I _ 
[demokratuką kritikuot, tai su-j ‘" 
mušė į šipulius jo visą kalbą ' 1 1 “ ... . —---- -
ir užklausė publikos: “Katrie ITO’TQC’T? A I? A 

■norit balsuot už/ komunistus,! A VLWX1V2A1 Mu 
tai rankas augštyn!” Visi iš- _ JONAS STOKES 
vien suriko už komunistus, 
už

akcinių Amerikos unijų vadų, publiką saldum, miegu, 
i Greenų, Lewisu, C

o

Scranton, Pa

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS 

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

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

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

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

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

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

Nedėliotais ir šventadieniais:
.10-12 ryte

FOTOGRAFAS

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

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

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

,ReikaIui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kainp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. 

Tel: Glenmore 5-6191

demokratus nei vienas.
Bedarbis. |

Paterson, N. J. I
Svarbu yra pranešti, kad A-j 

|LDLD 84 kuopos susirinkime, 
spalio 21 d., daugelis svarbių 

! dalykų nutarta. Buvo apdisku- 
suota dienraščių “Laisvės” ir 

[“Vilnies” vajus. Vajininkais 
Įtapo išrinkti šie dd.: J. Bimba,• 
63 Graham Ave. ir J. Matačiū-| 

Inas, 57 Graham Ave. Jie ke-; 
liaus stuba nuo stubos, kad

Lais- [ 
Taipgi 84: 

naujiems; 
“Vilnies” skaity-j

^OOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOO^

Notary Public Tel. STagg 2-5043

keletą dainelių. Garbė tokiems i kas organizacijas, kurios veda ; gauti naujų skaitytojų 
i tėvams, kad leido savo vaikus 1 neatlaidžią kovą žmonijos pa-^ei” ir “Vilniai.” 
[išlavint darbininkiškoj dvasioj.1 siliuosavimui iš po kapitalisti-, kuopa duos knygų 
Tokius e-alima tikėtis ateitvie jnSs priespaudos. j “Laisvės” ir “Vilui

Po jo kalbėjo d. Gasiunas,, 0JTįms’.v .. , . „
APLA Centro sekretorius. Kai-! _ Kas is lietuvių Patersone no- 

įbėjo trim atvejais. Pirmoj te- užsirašyti arba atsinau- 
. moj nurodė, ką gerą daro AP-'jm^ ar 1-
■ LA ir kaip veikia del darbinin-Įte atlikti per virs minėtus 
,kų labo. Ragino prisirašyt prie!vajimnkus. Taipgi kuopa is- 
APLA. Kelios ypatos prižade-! J<oresP?nden.Y}’ ,,<UPS SU" 
jo prisirašyt. Antroj temoj nu-;^el^s. dienraščiui L. kores- 
rodė, kaip Amerikoj fašizmas ’ P°ndenciJasir bus uz jas atsi
kelia galvą ir jeigu žmonija|kommgas. Korespondentu is- 
nesusiorganizuos į vieną galin- j riaktas J. Mataciūnas. j 
gą organizaciją, į Komunistų' Nutarta ant gi eitųjų rengti. 
Partiją, ir jos vadovaujamas j prakalbas prieš rinkimus. Nu- 
organizacijas, tai greitoj atei- tarta šviest1 Lietuvių Demo- 
tyje ir mes, čia, Amerikoj, su-1 kratų Kliubą, Republikonus ir 

.'silauksim fašizmo, kaip kad Sociahstus. Komunistai aiškins 
susilaukė Vokietija, arba Aus- : Komumstų ^Partijos ^platformą, 

| trija. Trečioj temoj kalbėjo 
įkas link Bedarbių Tarybų, ko- 
• kią jos didelę rolę lošia, po 
,'Komunistų Partijos vadovybe, į 
;ir kiek Bedarbių Tarybos jau i 
Į nuveikė šioj šalyje. Po prakal-! 
Į bu buvo’ ir klausimų, į kuriuos j 
i kalbėtojas davė aiškų atsaky-. 
mą. Daugiau tokių prakalbų. ■

I 

Kalbės Dr. Kaškiaučius
I 

Taip pat turiu priminti1 
: Scrantono visuomenei, kad 4 j 
j d. lapkričio (Nov.) turėsim 
j kitas prakalbas. Kalbės Dr. J.1 
; J. Kaškiaučius, kuris mums jau Į 
yra gerai žinomas. Mes ma
tom, kaip dienraštyje “Lais
vėj” žėdną dieną duoda pata
rimus klausiantiems. Temą ir j 

i laiką pranešim vėliau. Taigi, i 
serantoniečiai, įsitėmykit dieną j 
ir eikite patys, taipgi kitus ra
ginkite dalyvauti. O daug nau
jo išgirsite.

Kapitalistų
Spalio 19 

rybos buvo

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Spalio 14 d. turėjom suren-; Tokius galima tikėtis ateityje ( 
gę prakalbas d. J. Gasiunui.' daug nuveiksiant del žmonijos) 
Publikos buvo pusėtinai, bet ^a^°- 
del tokios kolonijos, kaip! Z 
Scrantonas lietuviais apgyven- jaunuolis, Norkiukas, pittsbur-! 
tas, būtų permažai. Klausiu- gietis, kas link Amerikos jau-' 
šieji prakalbų visi likosi už- nimo. Ragino organizuotis 
ganėdinti. O labiausia publiką kitus raginti, kol dar nevėlu, 
užžavėjo du jaunuoliai, Nor- Taipgi ragino tėvus, kad tėvai 
kiukai, kurie skambino bala- savo vaikus prirašinėtų ir pri- 
laikomis, sykiu sudainuodami kalbinėtų stoti į darbininkiš-

Įžanginę prakalbėlę pasakė

•4

Klausyk,® tas Borden’s 
Golden Crest pienas ištikro duoda 
noro dirbti ir jo skonis gardus!”

ir

o demokratai, republikonai ir 
socialistai aiškins savo plat-

Spauda Meluoja
d. Bedarbių Ta- 

surengę demons-

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodų niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 1<

Telefonas: TOmpkins Sq. G-7C97
OFISO VALANDOS:

10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietį) 
Sekmadieniais nuę 10 ryte 

iki 2 po pietų.
Nuo 
iki 8 vakaro.

' MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVE 
, Didžiausia, Patinkamiausia ir Pigiausiom Kainom 

Gėrimų Krautuvė Williamsburghe
264 Grand St. kampas Roebling Brooklyn, N. Y.
Dabar pas mus galite gauti Vodkos (degtines) Pierre 

Smirnoff’y, kurie per 116 metų gamino puikiausią 
Rusiška Vodka. 

ir <-

Kaina nepaprastai pigi, $1.75 už dideli butelį. 
Pabandykite, o džiaugsitės puikiu jos skoniu 

ir kvapsniu.
Visų naminių ir užsieninių vynų ir kitokių 
gėrimų galima gauti šioj krautuvėj. Kainos 
labai prieinamos,—pradedant nuo 59 centų 
už bonką tikros rugių degtinės ir $1.50 už 
kvortą 100 laipsnių stiprumo tikros ruginės. 
O grynas Californijos vynas po 55 centus 
už bonką; tik 99 centai už dvi jo bonkas ir 

$1.25 už galioną.
Atsilankykite pas mus, o persitliesinsite.

LA1SNU0TAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EftlBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Ar Jūs Rengiatės Dalyvaut 
Nedėlioję Jaunuolių 

Parengime?
Sekmadienį, 28 d. spalio, 

8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje įvyksta Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo Jaunuo
lių 200 kuopęs balius. Tai bus 
nepaprastas balius, bet vienas 
iš geriausių. Svetainė bus iš
puošta medžių lapais, šakutė
mis, taip, kad jausitės, kaip 
girioje. Šokikams visokius šo-, 
kius grieš d. Charlie Kwarreno 
orkestrą iš Elizabeth, N. 
Bus visokių pamarginimų. Lau-. J . j
kiama svečių is tolimesnių ko-, z J o
lonijų. Ir į šį taip puikų paren-1 Lapkričio 7 dieną sukanka 
girną įžanga ypatai tik 25 cen--J7 metų nuo proletarinės re- 
tai, tai labai pigu. Ateikite, J voliucijos pergalės Rusijoje ir į 
kas tik skaitysite šį pranešimą,. įsisteigimo Sovietų 
ir atsiveskite savo draugus ir Komunistų Partija New 
drauges.

Šiandien Dark Delegatai Iš- 
maršuoja Į Albany

šeštadienį apie 800 New 
Yorko darbininkiškų organiza
cijų ir bedarbių grupių delega
tų išmaršuoja į Albany. Dele
gatai laikys Albany mieste, su 
kitų New Yorko valstijos mie
stų delegatais konferenciją ir 
po to įteiks gubernatoriui Leh
man ir valstijos viršininkams 
bedarbių ir darbininkų organi
zacijų reikalavimus.

Kumštininkas Jack Sharkey 
Laipsniškai Netenka 

Regėjimo
Kumštininkas Jack Sharkey 

laipsniškai netenka regėjimo. 
Jo dešinioji akis jau labai silp
na, o kairioji taipgi gali tik 
kelis metus tarnauti. Jis tarė
si su daktarais del operacijos, 
bet daktarai mano, kad pada
rius operaciją jis gali dabar 
visai netekti regėjimo. Sako, 
kad pinigai, kurių buvo susi- 
taupinęs $200,000 besikumš-į 

J. Rusu Revoliucijos Minėjimui duodamas, jau baigiasi. Atro- 
do, kad užgeso Sharkio kum
štininko žvaigždė, bet dar blo
giau, kada gesta regėjimas.

Areštavo Moterį Smarkuolę
Po kelių dienų j ieškojimo, 

i baliuje surado ponią Carmelią 
’J Rocchettice, 39 metų amžiaus, 
j • ir- areštavo. Baliuje ji vaidino 

“karalienės” rolę. Policija ją'
. . . • ' . , . , . . , jieškojo už tai, kad ji nuėjo
n jo pataiimais bedarbiai dar-1 į teismabutį ir svetimą nuosa- 
bininkai buvo sotūs, kad jis Vybę užstatė už vieną asmenį,; 
taip giriasi. Bedarbiai savo kaltinamą kriminalystėje. 
būvį pagerins ne iš “Charity” | 
loskos, o tik per kdvą už H.R. • 
7598 bilių, kuris reikalauja 
darbininkų draudimo ir bedar
biams pašalpos.

$152,000 Reikalauja 
Tvirtumai

I

P. W. A. ponai apžiūrėjo 
Tilden fortą, Rockaway Parke,' 

pr už jo didesnį apginklavimą! 
reikalauja iš valdžios $152,-! 
000. žinoma, kad irhperiaįistąi j 
apsiginklavimui pinigų 
gaili ir suteiks tą sumą.

nesi- j

; Brooklyne Ruošia Demonst. ^!IS Konferencija Apgynimui 
už Scottsboro Jaunuolius Scottsboro Negrų Jaunuolių

Aš Būsiu.

Bus Prieškarinis Mitingas I
Amerikos Lyga Kovai Prieš 

Karą ir Fašizmą šaukia masi
nes prakalb. paliaubų dienoje, 
11 d. lapkričio, 8 vai. vakare, 
Central Opera House, 67th St. 
ir 3rd Avė.

Kaip žinia, 11 dieną lap
kričio, pasibaigė pereitas im
perialistinis karas. Pasauliniai 
imperialistai ir jų tarpe Jung
tinės Valstijos tą dieną mini 
ir kelia patriotizmo jausmus. 
Darbininkų pareiga dalyvauti 
šiame prieškariniame susirin
kime.

valdžios. 
r Yor- 

ike rengia penkis didelius mi
ltingus. Jie įvyks sekamose isigynimo Williamsburgho 
j vietose: .ganizacija šaukia masinę

Bronx Coliseum, Bronx mie-, monstracij ą. uz Scott bo o
Rockland Palace,! grus jaunuolius. Ji įvyks 

spalio, 8 
ir Bushwick

isto dalyje;
Harleme, Cooper Union svetai
nėje— žemutinėje Manhattan 
dalyje.

Brooklyne, Academy of Mu
sic, 30 Lafayette Ave. ir Arca
dia Hall, 918 Halsey St. Lietu
vių darbininkai ir masinės or
ganizacijos mobilizuosis į Ar
cadia Hali, žinoma, kas gyve
na kitose miesto dalyse ir 
jiems arčiau kiti susirinkimai, 
tai jie ten dalyvaus, 
Williamsburgo 
dalyvaus Arcadia Hail svetai
nėje.

Tarptautinio Darbininkų Ap- 
or- 
de- 
ne- 
tre- 
val.čiadienį, 31 d. 

vakare, Moore 
gatvių kampas.

Draugai, jūs 
naudotojų valdžia nori 
dyti du jaunuolius 7 d. gruo-i 
džio, tik masinis darbininkų I 
veikimas gali išgelbėti juos; 
nuo mirties. Visi darbininkai, 
rengkitės prie minėtos demon
stracijos.
TDA. 17 kp. Org. J- Saulėnas.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

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

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Matė Kaip Tėvas Nusižudė
Mergaitė matė, kaip jos tė

vas Cliford Ludbrigh, 56 metų 
žmogus, iššoko per langą ir 
iiusižudė. Jie gyveno ant ke
tvirto augšto, 43, E. 25th Ši. 
Sako, kad žmogus turėjo daug 
visokių vargų.

Elizabethe Areštavo Fašistus
Elizabethe, Goeddred svetai

nėj, vokiečiai fašistai buvo su
sirinkę. Pribuvo policija ir 
areštavo 14 fašistų. Mat, Eli- 
zabetho miesto valdžia metai 
laiko atgal padarė tarimą, kad 
fašistams neleisti laikyti susi
rinkimus.

“LAISVES” KONCERTAS
Nedėlioję, 11 d. Lapkričio (November)

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949‘WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

• f • •
t ■'/tV *
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bet 
organizacijos

Drg. A. Bimba Kalbės Hunter 
College Studentams Ir 

Profesoriams
Hunter kolegijos Liberalinis 

Kliubas pakvietė draugą A. 
Bimbą kalbėti darbo unijų 
judėjimo istorijos klausimu, 
šis kĮiubas turi apie tris .šim
tus narių. Taį studentai, kurie 
yra pažangių pažiūrų. Prie 
kliubp taip pat priklauso pro
fesorių.

Studentų susirinkimą Libe
ralinis Kliubas šaukia lapkri
čio 2 d., 12'valandą, kolegijos 
rūmuose, kampas -68th St. ir1 
Lexington Ave. ‘ 1

šis faktas parbdo, kaip ir 
kolegijų studentai ir pažangūs 
profesoriai pradeda interesuo
tis darbininkų judėjimu ir 
kaip to judėjimo apibudinimui j 
jieško komunistų kalbėtojų. j 
Jie žino, kad tik komunistai] 
gali teisingai nušviesti darbi- 
ninku judėjimo problemas.

Rep«

Spalio 21 dieną "buvo su
šaukta konferencija Scottsbo
ro negrų jaunuolių reikalu. Ji 

I nutarė turėti kitą konferenci
ją, šeštadienį, 27 spalio, 2 va
landą po pietų, Ralph Ave. 
metodistų-episkopalų bažny
čioj. Darbininkų organizacijos

žinote, kad iš-lpriva’° ,ten turėti savo atsto- 
nužu- vus‘ dalyvaus ir keturios jau- 

inuolių motinos, kurios dabar |
• - I randasi New Yorke.

j Konferencija nutarė, kad 3
• - -id. lapkričio būt surengta New 

Yorke masinės demonstracijos 
už Scottsboro negrus jaunuo
lius.

Kova už Laisvę Žodžio
Dabartiniu laiku Canarsie 

miesto dalyje Komunistų Par
tija ir kitos rvoliuciries organi
zacijos veda kovą už laisvę žo
džio. Kelis komunistų susirin
kimus išdraskė fašistinės govė- 
dos. Dabar darbininkai masi
niai mobilizuojąs/ ir laiko su
sirinkimus po atviru dangum. |

• • ’ * ( I ’ J - . ‘ ’< IKada fašistai ir policija mato,; 
kad susirenka dąrbininkų ma
sės, tai tada ųieko nedrįsta 
daryti prieš darbininkų paren
gimą, bet kada yra mažai, tai 
išardo. Todėl Canarsie darbi-į 

■ninku pareiga lankyti Komu-! 
t nistų Partijos susirinkimus, da-! 

: į lyvauti ir padėti atremti fašis- į 
tines goVėdas/

PRAMOGOS
• BROOKLYN, N. Y.

LDS. 200 jaunuolių kuopa rengia 
“Hallowe’en Party” sekmadienį, 28 

Į spalio (Oct.) 7 vai vakare, “Laisvės” 
svetainėje. Bus gera programa, dai
nuos Aido Choro Merginų Ensemblis, 
F. Pakalniškis ir L. Kavaliauskaitė. 
Taipgi bus ir gardžių valgių ir gė- 

' rimų. LDS. Jaunuoliai kviečia visusBuvęs Majoras Nusišovė
Kenilworth, N. J. miestelioir par5Elt ™ Pa™e™.us; ’ tad kviečiam netik senus tėvus bet

buvęs majoras O. Nitchke, 67 pragOm atsivesti ir jaunus sūnus ir 
metų amžiaus, nusišovė. Jį at- dukteris, ir tegul jie atsiveda savo 
rado negyva automobilių ga- baugus ir drauges. .

. v . i Visi gales smagiai pasišokti nesradziuje SU peršauta krūtine. į,us gera orkestrą iš New Jersey, 
Sako, kad buvęs majoras pa- pirmu kartu Brooklyno apielinkėje 
skutimu laiku bandė bizniavo- Pasir0(b’s. Įžanga tik 25c.

( ti namais, ant to daug pinigų ' 
prakišo ir nusižudė. »

draugus ir drauges.
Visi galės smagiai pasišokti nes

THE NEW BEDFORD

COFFEEPOT
MAIKIS SUKACKAS 

Sayininkas
• 1

Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla. Skaniai paval

gy site už gana žemą 
kainą.

178 BEDFORD AVE.
‘ Brooklyn, N. Y.
Tel.t EVergrcen 8-9876

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 8-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

■’ ' '---------------------

Telefonas; Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandaunkas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787 
Penktadieniais uždaryta

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
• . 9—12 ryte 

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tei; Stagg 2-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS VALA$,D?,S:rv„< ’ v—ryve
2—8 vakare 

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

(DANTŲ GYDYTOJAS)
499 GRAND ST.

Lietuviai Dailydčs (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y,

arti Grand Street
Telefonas Eve’rgreeri 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii r y to

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue T 

Kampas E. 23rd Si.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

-> Kolektyvės šokikės, kurios dalyvaus šio koncerto progra
moje. Jos perstatys vaizdą, kaip buVo parduotas; tekstiliečių 
streikas ir šoks įvairius klasiškus šokius.

-Iš Nacionalio' Negrų Teatro bus du dainininkai, vyras ir mo
teris. Jiedu dainuos negrų nacionales dainas ir šoks.

Garsioji dainininkė K. Menkeliunlutė jau grįžta iš savo 
koncertų maršruto ir ruošiasi “Laisvės” koncertu;. Apart so
jų, ji dainuos duetus su italu tenoru Candido Canfora.

Elejia Sadauskaitė Kolaraturo-Sopranas, pagarsėjusi Radio 
City Music Hall dainininkė, dalyvaus “Laisvės” kon
certo programoje. Čandidp Canfora, žymus dainininkas, 
tenoras, kuris Menkeliuniutės koncerte gerai pasižymėjo bus 
mūsų programoje. A. Višniauskas, puikiai progresuojantis 
baritonas taipgi dainuos.

Dalyvaus ir Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris perei
tame “Laisvės” koncerte gavo daugiausia aplodismentų.

Aido Choro Merginų Ensemblis, mokinasi naujas dainas 
šiam koncertui. Mordecai Bauman, sensaciškas baritonas, 
kuris dainuos revoliucines dainas. Antanas Raišyš, augštai 
pfasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective 
Dancers, duos gana įdomių klasiškų šokių. Bus Italų Vyrų 
Choras ir taip pat dalyvaus Aido Choras. Dar yra daroma 
pasitarimų su kitais dainininkais koncerto reikale. %

. ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c.
ai . Sėdynės rezervuotos, išanksto įsigykite bilietus. <

Jau Antru Kartu Apvogė
1929 metais buvo apvogtas 

L. Jollosky, auksų pardavinė
tojas, ant $10,000. Dabar Vėl 
atsilankė pas jį vagiai, šiuom 
kartu jie rado jį ant gatvės 
ties savo krautuve, 43rd St. ii’ 
\3th Avė., įsivarė į jo automo
bilį, pavažinėjo po New Y6r- 
ką, o paskui parsivarė į jo na
mus ir pačiupo $4’500 vertės- 
auksiniais daiktais. i

REIKALAVIMAI j
I KEARNY, N. J.
I REIKALINGAS vyras prie gasolinos ' 

stoties, ^inigišjcai prisidėti, su api,e . 
$2,000, galima daryt kaip tik patin- j 
ka': jei nori tdi gali būt partfierys, ■ 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint1 
sau , gerą , darbą.. Stotį statysiu 
kuono geriausioj ( vietoj mieste, ant 
Main Street'; taf gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
teresuojates tame! dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J. . r ' ’ 'i 1

(249-281)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

. p . gyęlyme .

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 dienomis
< nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

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

Parsamdau auto’mobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

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

Raudonas Kryžius I Metus 
Laiko “Sušelpė” 165,000 >
Generolas ,R. C. Davis, va

das Raudonojo Kryžiaus New 
Yorke, sako, kad į metus laiko' 
jie sušelpė 165,000 žmonių. . 

i Bet tikrumoje jis tolinus pa
sako, kad šelpė tik 20,000, o 
kitiems davė patarimus./ Vei
kiausiai tas ponas mano, kadi , . F:» ( ' ; ' i i

IZO III l'lOglO Atviri kojų skauduliai, Garankš-
II ĮJ ii II I 111 M . čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

"■■WWW matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas,, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 v’ak.

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

DR. L. A.BEHLA
. . Vokietys ?Kojų Ligų Specialistas

—i—Mi£—     — ------------- -------------------------
i t ■? I <T - ' ' .■

ėphone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y. ■

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma O (losi 
Išbėrimai, Krau- 

y, jo Nesveikumai,
, | Nervų Ligos

He Chroniški Skaų-
/fxw '*€8^- rm dūliai, Skilvio,
v V z-- \ / Žarnų- ir Mėšla-
Vjz ' / fames Ligos, A-

/ b e 1 n as Nusilni- 
mas, Nervų Įde- 

■k girnai ir Chroniš-
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo »Tyriniai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimą* Veltui

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

įsisteigęs 25 metai
Tarj^ 4th Avė. ir Irving PI. 

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

i




