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THE

Vienykitės! Jūs Nieko 
Darbininkai Vitj Salių,

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėlite 

Pasaulį!

Į San Diego, Californijoj, i 
pribuvo Jungtinių Valstijų karo I No. 273 
laivynas. Komunistai daug la-!-----
pelių paskleidė tarpe jūreivių. ■ 
Paskleista ir brošiūra vardu ; 
“Big-Hearted,” kurioje iškelia-1 
ma aikštėn tas faktas, kad ( 
Rooseveltas neva žada jiems Į 
mokėti senas algas, tai yra grą
žinti 5 nuoš., kuriuos nukapojo 
jūreiviams, bet tik būsimą lie
pos mėnesį. Kapitalistų spauda 
dūksta prieš komunistus del jų 
veikimo tarpe jūreivių.
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Draugijos ir Nariai ISPANU SOČIAUSIAI KOVOTOJAI 
Gelbėkime Lietuvos .ir T oliau T ar naut i

Politinius Kalinius!

Roosevelt Pasižada
Į VIENYBĘ PRIEŠ KAPITALIZMĄ'

_ _ _ _ _ _ i Antrojo Internącionalo Vadai Vis Jieško Priekabių prieš
"Draugai, kiekviena moraline ir materialine teikiama L , Sovietus; Reikalauja PallUOSUOt Konfr-revoliucionierius 

niR ir laisvps nnrnnia vra nidi miiRii riidzmi kovm hz I 7 J

Wall St. Kapitalui
rėš tik tie darbininkai,, kųr, W 
rie be pertraukos išdirbs iį| 
tam tikrą laiką. Jeigu jie ’ - 
sustreikuos, tai bus per
trauka, ir tie darbininkai, 
likę bedarbiais, tuomet ne
gaus jokios paspirties. O.. , • 
kiek įmokės kapitalistai į 
apdraudos fondą, tiek vai-> 
džia atleis jiems taksų. Tai > \ 
tokį streiklaužišką apdrau
dos planą dabar Roosevel- - ’ ■ 
tas ima domėn prieš darbi
ninkus bei jų unijas.

Rooseveltas, kaip pasiro
dė iš paskutinės jo prakal
bos, darbuojasi tik tam, 
idant ant tvirtų kojų pasta- t | 
tyt dabartinį “ekonominį ., | 
surėdymą,; .. kad jis. gerai 
veiktų;” jtątūi reiškia—at- 
gaivinti ir padidint pelnus 
monopolistiniams Wall Str. 
kapitalistams. Vien tik jų 
naudą turėdamas galvoje, .' 
Rooseveltas dabar paspyrė 

■šalin pirmesnius savo plej-

WASHINGTON. — Vos 
praėjo rinkimai, ir prezi- 

! A 1 ta p . o • <. • i. -4. • -dentas Rooseveltas užmiršošaukiasi į mus draugai! FA RYŽIUS. Du repor-: fronto Sovietai turėtų pri- gavQ pr^adus kas liečia so-
iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo, savo laiške, tilpusią-teriai iš Madrido parvežė i pažint teisę Rusų Socialistų cial apdraud’ą bedarbiams, 
me 260-tame Laisves numeryje. ’ |atsišaukimą nup tūkstančių'Partijai viešai ten veikti; nusenusįem įr w Birželio 8

šiomis dienomis vėl atėjo laiškas iš Raseinių kalėjimo, kur galintų revoliucinių Ispani-ijis taipgi reikalauja, kad d gįemet į;s ketino darbuo- 
: pro^j°s socialistų, dalyvavusių 'Sovietai paliuosuotų tokius^ u- išįeidi bedarbių 

sukdime pries fašistų vai-1 kontr-revoliucinius mense-: apdraudos įstatymo visoj 
dzią. Tie darbininkai kovo- vikus užsienių imperialistų ?lyj. Dab^ )fįpkri6io 14 
fmm v*Pi m n i Slnpmliat.n KH.1T) Abramovi- ; i i o ...«i-lT - . - , v... . v. z. j-- • r 4. I d., konferencijoj Ekonomi-|Internacionalo P 11 d antjjĮ cius. Švedijos socialistų va- 'nio šalieg užtiJk <nimo> Roo. 

laiške,-Komitetą, kad greičiausiai, ai ir , ng įjos socja ’lmPe" Iseveltas jau nieko panašaus
ir rūpinosi vien 

(kapitalo bizniu. Jis tik neva 
r ... „ sutiko “imti domėn” suma- demokratiją ;nymug de)ei bedarbįų ap.

. , . .. . draudos. Kokią gi čia ap-
Viskas rodo, jog tik sočia- draudą Rooseveltas turi

Washintrtono nonai numoto mums iš ,aisvgs Parama yra didi mūsų didžioj kovoj už; 
ranka ant^Londono konferenci- išsilaisvinimą iš buržuazijos diktatūros retežių, uz jkū-| 
jos karo laivynų reikalu ir įsa- nm? Sovietl* valdžios Lietuvoj, 1 
kė budavoti daugiau naujų ka
ro laivų. Greitai bus pradėta 
budavoti sekami laivai: 14,500 
tonų įtalpos orlaivių vežikas, 
kurio pastatymas atsieis $23,- 
180,000; 2 kreiseriai po 10,000 
tonų įtalpos, kurių kiekvieno iš- 
budavojimas atsieis po $25,000,- 
000; 3 naikintojų vadai po 1,750 
tonų, kurie kainuos $12,000,- 
000; 12 naikintojų po 1,500 to
nų, kurių pastatymui reikės 
reikės $45,000,000, ir 6 subma- 
rinai, kurių išbudavojimas at
sieis' $14,500,000. Kas gali sa-

jaunuoliai politkaliniai pergyvena pasibaisėtinas sąlygas: 
vokatorių kankinimus, maitinimą supuvusiu maistu, stoką oro, 
erdvės, saulės, pasivaikščiojimų, drausmę literatūros, pasikal
bėjimų, nuolatines baudas karceriu, /mušimu, atėmimu pasima
tymo ir maisto iš laisvės, ir tam panašiai, 
kinta.

"‘Tas revpolitkalinių terorizavimas," rašo kaliniai savo 
""yra glaudžiai surištas su siaučiančiu ir j
teroru prieš kylanti Lietuvoj revoliucinį darbininkų judėjimą.' komunistais.

' sukilime prieš fašistų vai- Į kontr-revoliucinius 
džią. Tie darbininkai kovo- vikus, užsienių imperialistų

Tu sveikata sunai- toJai kreipiasi į Socialistų agentus, kaip Abramovi-i - t) 14 o vein ch vd o Li 11 cl 1 _ e , _ — , * , v • i • • • i • j j

stiprėjančiu fašistiniu: sudarytų bendrą frontą su rialistas MacDonald perša, jnereįi<aĮavo j 
’ ’• • ’ • 1------- i kad Sovietai panaikintų1

Fašistai mato mumyse kylančio revoliucinio judėjimo atstovus,] < Bet: Socialistų Internacio- darbininkų diktatūrą, o SU- 
šviečiančius pavyzdžium darbininkams ir darbo bzedwmnenei. Į nalo vadai išsisukinėja ir grąžintų 
Todėl fašistai taip žiauriai mus ir kankina, kad sunaikinus mus •' atidėlioja atsakymą į Komų- (kapitalistams).

kyti, kad ;Washingtono ponai atbaidyti esamus laisvei darbininkus \nuo revoliucinės
fiziškai ir moraliai. Todėl jie taip žvėriškai1 mus ir kamudjd,\

nesirengia karan? Jie jau bu- 
davoja 69 naujus karo laivus 
ir dar budavos 24 naujus lai
vus.

nistų Internacionalo pada
rytą bendro fronto^ pasiūly- listai darbininkai iš apačių ^inty?? Ogf skeblška Wag- 
mą. Soc. Internacionalo ; tegalės prispirt savo vadus 
pirmininkas E. Vandervelde; prie bendro fronto prieš fa-
sako, kad vienas frontas ga-Į sizmą, reakciją ir karą, sumanymą, neturi būt ben- 
hma daiyti atskirose yieto-įkaip kad padarė Fiancijos, ^ros apdraudos bedarbiams 
cn nnl- no f n nnrinini Ii a ; ni i 14-nlnAo iv x . . .

ma. ,nerio-Lewiso planą.
Pagal Wagnerio-Lewiso

kovos. Bet veltui."
Mes, Amerikoj gyvenanti lietuviai darbininkai ir darbininkų 

draugai, neleisime kankinti ir žudyti savo draugus kovotojus. 
Smetonos kalėjimai ir žandarų sargyba nepajėgė nuo mūsų pa- 

i slėpti mūs draugų padėtį. Mūs draugų šauksmas prasiskverbė
’ Japonijos imperialistai nega-> pro geležines grotas. Draugai ir draugės, mes esame ta spėka, 
h užtektinai pasigaminti meta- * kuri gali išnešioti Lietuvos politkalinių šauksmą tarp pustre- 
lo, tai jį perkasi iš kitur. Jung-1 čio šimto tūkstančių lietuvių išeivijos Amerikoje ir tarp čiagi- 
tinėse Valstijose jie vien 1934 mio lietuvių jaunimo. Jų protesto balsas privers fašistinę Sme- 
metais jau pirko 779,334 tonus tonos valdžią pagerinti kalinių padėtį. 1

Amerikos Lietuvių Organizacijų Priešfašistinis Susivienijimas 
gaminasi kanuolių kulkas. Nors 1 pradeda masinį vajų už Lietuvos revoliucinių politinių, kalinių 

būklės pagerinimą, už galutiną paliuosavimą ir už sušelpimą ką,-, 
linių ir jų šeimynų. Mes šaukiame visas lietuvių organizacijas, 
draugijas, kliubus, chorus ir t. t. paremti šią kampaniją ir joję 
aktyviai dalyvauti. šios kampanijos tikslas priversti Lietu
vos valdžią išpildyti sekamus reikalavimus:

1. Pagerinti revoliucinių politinių kalinių maistą.

senų laivų metalo. , Iš jo jie

Jungtinės Valstijos niaujasi su 
Japonija už rinkas Chinijoje, 
bet jos parduoda daug ir kitų 
karo medžiagų Japonijos impe
rialistams, nes mano, kad tas 
bus panaudota prieš Sovietų Są
jungų. r

Sovietų Sąjungoje paminėta 
9 metai nuo mirties^jįrg. M. 
prunzės. Frunze buvo tvirtas 
bolševikas, sugabus organiza
torius ir didžiausias karinis 
Strategas. Sovietų Rusija pilie
čių kare daug laimėjo Frunzei 
vadovaujant. Jis vedė Raudo
nąją Armiją prieš kontr-revo- 
lucinius generolus Dutovą, 
Krasnovą, Kolčaką, Wrangelį, 
Denikiną ir visur buvo perga
lėtojas. Po karo laimėjimo iki 
savo mirties drg. Frunze buvo 
karo komisaru.

Vokietijos fašistai budavoja- 
si galingą orlaivyną. Nors 
jiems neva nevalia, bet kas to 
paiso? Anglijos spauda pa
duoda, kad dabar Vokietija 
jau turi karo orlaivių nuo 
1,750 iki 2,000. Daugelis jų 
yra neva pasažyriniai, bet visi 
prirengti karui—bombas mėty
ti. Tūli iš jų gali vežti po 3 
bombas, kiekvieną sveriančią 
300 kilogramų, o kiti net po 
16 bombų, kurių kiekviena 
sveria 100 kilogramų. Toki tai 
Hitlerio “pasižyriniai orlai
viai.”

Prie to Vokietijos industri
ja į mėnesį laiko gali paga
minti nuo 3,000 iki 4,000 or
laivių ir 10,000 motorų orlai
viams. Aišku, kad fašistinė 
Vokietija gerai pastačius orlai- 
vininkystės gamybą.

Washingtonas skelbia, kad 
Šiemet kviečių suvalė 497,000,- 
000 bušelių, o 1931 metais bu
vo 886,000,000 bušelių. Dabar 
kornų pasigamino 1,400,000,- 
000 bušelių, gi pirmiau buvo 
pagaminama po 2,300,000,000 
bušelių. Kapitalistai del . to 
džiaugiasi, nes mano brangiai 
pasilupti už javus, o kada bū-

se, bet ne tarptautiniai. Jis: Ispanijos, Italijos ir Saar 
siūlo, kad vardan suvienyto 1 soc. darbininkai. visoj šalyj; ją galima įvest 

tik atskirose valstijose, kur
i kiekvienas didesnis fabri-
ii kantas bei kompanija “rū-:Dr& A« JL SlIlltaS Laisves Vajuj IsUSUJOipinsis” bedarbiu apdrauda aPie užtikrinimą bei- 

’ ' ' - darbininkams: derbiams r—
Užėmė Pirmąją Vietą į tik savo 

•samdytojai dės tam tikrą
, nusenusiemą iir; 

kitas sociales reformai.
i'nuošimtį pinigų į apdrau- Didieji kapitalistai dėl’ 
1 /Jao •Pama rl o onlin* rloiin*iA xncil ’ rl o n m o o-i 4 nnlrA

: I z. ( | UV0 XV.LAUCįy OVLJLXg VACĮ L4 g IV VIOLA į ZJXCX Ug X<XDX XX pUAV, X\dVl XVVV'

Varžytinės i tarp. drg.- A. J.* S. Reikauskąs, Shenandoah 704 !sav0 darbininkam išmoka-1seveltas turės būt išrinktas ‘ 
•Reikausko G’Shimaitis, MontelloMass. 304!mų ajgų. Teisę prie tokios prezidentu ir 1936 metų rip-x 

varnai- ĄLDLD 11 ir 155 kp., , ikompaniškos pašalpos tu- kūnuose. ’

Idos fondą, sulig daugio visų į džiaugiasi ir sako, kad Rod- 'vf

Smito ir drg. S. ■
smarkėja. Drg\ Smitas vėl prar^ 
simušė į pirmąją »vietą, dasiva-■ 

'.rydamas iki 709 ‘^Laisvės”, va 
jaus punktų.' '•

! Rytoj' išspausdinsime visą va*: 
,'jaus darbuotojų lentelę, o šian- J.
dien paduodame tik stovį vaji- M. Debilūs,' Newark, N.J

'ninku iki 170 punktų, būtent: C. K. Urbon, Hudson, Mass. 174; -----
PATERSON, N.J.-Sklei-! A. J. Smith, Philadelphia 709 D. Galeckas, Philadelphia 170' Komunistų Partijos Ant-

1 . •

Dažyklų Darbininky ;Roosevelto Politika — —- —
Yra Panaši į Hitlerio Streikas Eina Drūtyn

STOCKHOLM. — Švedų ---------------- " ~ _
profesorius Gustav Cassels, j džiasi šilko dažytojų, strei- . . . ~ ..4 t.
finansų žinovas, rašydamas kas Union City, N.J., ir ki-. • • n • m 1
dienraštyje “Svenska Dag-ltur, kur buvo dalinai dirba-j Mažiai Dažosi Plaukus,: 
bladet,” tvirtino, kad eko-1 ma. Sustreikavo dar pen-; 
nominė prezidento Roose- kių šilko audyklų darbinio-1 
velto politika yra labai pa- kai prieš algų kapojimą. I 
naši į Hitlerio; kad N RA j Šiandien rytą jie turi susi-* 

j veda prie tarptautinės pre- rinkimą Carpenters N JI, v.
I kybos smaugimo ir’laisvės Patersone. Šilko dažytojų (vokiečių, ne uk moterų, bet 
panaikinimo, kaip kad Vo- šapų pirmininkų susirinki-į vYrU geltomna sau Plau“ 
kietijoj. į me kilo didelis pasipiktini- ^<us>. naudodnmi ^peroxide

----------- ; mas prieš Gormaną, Audėjų jlr 'kitus chemikalus. Nori 
••ir • i Unijos vice-prezidentą, ku-!a t r odyt šviesiaplaukiais, 

Gręsia Mirtis Ispanijos Kan-ris darbuojasi, idant nesu-Jti_krai “apjųveisles zmo- 
ninkui už Pagelbėjimą Kevo-' streikuotų dažykių darbi- „į?

r n v1* ! * j ! ’Ininkai Allentowne, Pa. lens garbina, • kaipo zmom-
: jos užiedą,;> -ir būsnrią i viso 

Hitleris Įkalino Savo ' pasaulio valdovę o vokie-
čiai,' pasak j o; tai \ esą. V.gry-; 

mnihd . j/^iausi arijai.
! AnTri- ------

kad Atrodytų “Arijais”
BERLYNAS. — Dauge- 

Hali i ' tamsiaplaukių hitleriškų

liuęįfiiam Darbininkam
1ADRID. — Piliečių

gvardijos oficieriui Torens’- Policijos Viršininką 
ui gręsia sušaudymas už Tai, i į • , ’ r'
kad jis buvo perėjęs į suki-l .<T?: wrj.v-
lėlių darbininkų pusę. Is- 
panijos darbininkai :daro 
skaitlingas demonstracijas 
prieš kalėjimus, reikalauda
mi paliuosuot politinius ka
linius.

galva Heydrich tapo iš vie
tos pavarytas' ir- Įkalintas; 
Sakoma, kad jis vykdė tokią 
politiką, už kurią ■ Hitleris 
sušaudė Roehtną ir kitus 
buvusius savo artimiausiū's 
sėbrus.

na daug javų, tada jie pigesni.

Francijoje, Tulon mieste,- 
laike rinkimo 10 savivaldybės 
viršininkų, už komunistus pa
dubta 2,403 balsai iš 4,507 vi
so balsuotojų—išrinkta komu
nistai. Aseroje, Senos distrikte, 
buvo rinkimas 3 savivaldybės 
tarybos narių ir visi išrinkti, 
komunistai, taip kad Aseroje 
municipalitetą sudaro tik ko
munistai. ' ■ '

Pabėgdintas Hitlerininkas iš 
Estonijos Kalėjimo

'• • . . ’ ■ **

Manoma, kad tai su hitle- 
riškių fašistų pagelba iš Es
tonijos kalėjimo pabėgo jų 
sėbras Arthur Sirk. Estonų 
valdžia suėmė du vokiškos 
kilmės lakūnus. Kaltina, 
kad jie savo lėktuvū kur tM1 
Sirką išnešė," gdlbūt į Fin- 
liandiją.

j Worcester, Mass. 288 i
i A. Daukant, Toronto, Can. 2831
P. Bo.kas, Waterbury Con.

Krance, I. Ratilis,
Bridgewater, Mass.

Weiss, Brooklyn, N. Y.

^ Reikia Sukrusti, Kad Išvaduotume Negrus 
Scottsboro Jaunuolius Nuo Mirties

222•
2161
203 i

ras Distriktas New Yorke 
paaukojo $50 apeliacijos by
lai, kurią veda Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas, 
kad išgelbėt nuo elektros 

! kėdės du Scottsboro negrus 
jaunuolius, Cl. Norrisą ir H. 
Pattersoną. Jiedu yra nu- 

• smerkti mirti gruodžio 7 d. 
į Distrikto organizatorius 
Charles Krumbein šaukia 
visas organizacijas ir pavie- j

Miestelio ?Taryta Reikalauja 
Palhiosuot E.‘ Thaelmaūnį
Blyth. miestelio » taryba^ 

Anglijoj, pagal įnešimą ko
munisto tarybos nario, pri
ėmė rezoliuciją, kurioj rei
kalauja, kad Hitleris paliuo- 
suotų Thaelmanną, ir kitus 
priešfašistinius kalinius. Jū
rininkai dviejų Anglijos lai
vų taipgi priėmė rezoliuci
ją del Thaelmanno paliUosa- 
vimo.

Washington.Washington. — Per padi
dintą pašto .tarnautojų ; iš
naudojimą ir algų jiem nu
kirtimą, šalies; paštas pada- 
re< $12,000,000! gryno pelno 
per paskutinius-12 mėnesių.

Amerika Mankštinasi
Orlaiviniam Mūšiam

WASHINGTON. — Ka- 
ro laivyno ministeris Swan
son sako, kad Amerika tu-- 
rėš greit pasistatyt bent vie- ■ 
ną orlaivinį baliūną, kuris* 
kaštuotų $3,000,000 ir būtų 
naudojamas vien tik ka
riškų lakūnų lavinimui. To-i 
liau būtų pristatyta daugiau y z/ L 4 , «• i ♦
giant orlaivynų susikirti
mams ateinančiame, kare;

Waterbury, Conn., Ry- 
s toj Svarbios Prakalbos

Sekmajienį, 18 d. lapkričio 
(Npv.),? vakare, 103 Creen Št., 
kalbės d. įA. Bimba ir du Vili
jos Choro nariai, jaunuoliai. 
Jonas Jesulevičius raportuos 
Apie 2-rą J. V. Prieškarinį-___
Priešfašistinį Kongresą, kur jis didelėmis tos rūšies įstaigo- l^O milionų rublių, 
buvo delegatu nuo Waterburio mįg 
lietuvių draugijų. Klemensas 
Strižauskas kalbės apie lietu-! Maskvos medikalio cent- 
vių jaunimą ir jų organizaci- ro1 statymas prasidės atei- 
jas. Būkite visi. ' jnantį pavasarį. Darbų di-

J. ž. (rektorium paskirtas prof.
----- --u----- jL. N Feodorov, mokinys 

Berlynas. — Nesutikdami garsiausio pasaulyje fiziolo
gu hitleriškais patvarky- g'j°s profesorius Ivano Pav-,

Pasmarkin-

rinklia-

sius biznierius bei p 
nalus kuo greičiausia 
tam reikalui, 
tam veikimui,
demonstracijoms ir 
voms del scpttsboriečių 
liuosavimo yra specialiai 
skirta savaitė nuo 
čio 26 iki gruodžio 2

Siųskite aukas šiuo
su: International Labor 
fense, Room 610, 80 > 

" nius darbininkus, smulkino- > 11th St., New York

adre

lietu uutų jji loLcivj vu uaugiau

tų oro “mokyklų,” besiren- Milžiniškas Medikalis Centras Sovietuose
'■ 1 1 ' 1 v’- 1.1- - M.

MASKVA.— Sovietų vy- Mieste galima spręst iš 
riausybė paskyrė T,000 ak-, kad jame per metus bus 
rų plotą Sidabriniame. Miš-;naudojnma 130,000;d

•ti’Medikalį Miestą/¥ai bus' visokias operacijas irf 
didžidusias medicinos mok- vaistų veikimą. • J 
slo centras pasaulyje. < Pla- bus 5,500 gydytojų, 
nūs tam darant, sovietiniai m o k s lininkų- 
specialistai tarėsi su Cornell; Centras turės ir pa 
Universiteto medikaliu cen- i'ligomnę. Vien tik 1 
tru New Yorke ir kitomis k° Miesto triobėsiai

ke palei Maskvos upę įreng- ’ vūnų, ant kurių
> n/r* m • i___  vicnVina nnnropiia<

lėšuoš

jas. Būkite visi. ’

* z '
Berlynas.

Daktaro 
išrastais

ČIEPAI NUO 
PARALYŽIAUS

NEW YORK. — 
Maurice Brodie
Čiepais buvo įčiepyta 25 
dikiai. Už šešių 
paskui padaryti. . i pauai y w
parodė, kad jiems jaū

Apie mokslinių’darbų pla- Ii prikibti kūdikių'
jnąis, <, atsistatydino trys
augšti Hamburg-American
laivų linijos viršininkai. , tuma Sovietų Medikaliame i žius.



TRUMPMENC5
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY

every day, except Sunda»
II TEN EYCK STREET, BROOKLV^ fORK

SUBSCRIPTION RATES i
Uąited States, per year ..................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............... $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months e__ _ $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

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

of March 3. 1879

Roosevelto Shymas ir Bedarbių 
Apdr atida

Nepaprastai-stiprus ir platus susidarė 
bruzdėjimas Jungtinėse Valstijose už 
įvedimą bedarbių apdraudos sistemos. 
Tam judėjimui vadovauja Bedarbių Ta
rybos ir Komunistų Partija. Kongresan 
įneštas Darbininkų Bedarbės ir Socialės 
Apdraudos Bilius (H. R. 7598) gavo tik
rai masinio atsiliepimo. Šis judėjimas 
reikalauja tokios bedarbių apdraudos, 
kurios kaštus apmokėtų valdžia ir darb
daviai, Antra, kad tokia apdrauda ap
imtų visus dabartinius ir būsimus be
darbius.

Demagogas Rooseveltas užuodė pavo- 
jų šiame judėjime už tikrą bedarbių ap
drauda. Jis irgi pradėjo kalbėti apie rei
kalingumą “bedarbių apdraudos”. Štai 
šiomis dienomis Washingtone sušaukta 
taip vadinamų “socialių darbininkų” kon
ferencija apkalbėjimui to klausimo. Su
sirinko du šimtai ponų, valdžios šalinin

kų. Jiems pasakė prakalbą patsai Roo
seveltas. Jis verkė, kad ir jam ir visai 
jo valdžiai labai rūpįs bedarbių likimas. 

. Bet kuomet priėjo prie bedarbių apdrau
dos, tai parodė save tikroje šviesoje. Ro
oseveltas dar kartą pasirodė bloferiu ir 
demagogu. Iš jo tps “bedarbės apdrau
dos” išeina gryna apgavystė.

Ką- gi Rooseveltas siūlo? Visų pir
ma, jis siūlo, kad jo “bedarbių apdrau- 

^dp$” lėšas padengti turės kontribucijo
mis darbdaviai ir darbininkai, tai yra, 
iš darbininkų algų bus ištraukiama tam 
tikra suma į “apdraudos fondą.” O tas 
faktihai reiškia, kad visa apdraudos naš
ta bus suversta ant darbininkų pečių.

Antra, Roosevelto siūloma “bedarbių 
apdrauda” nieko bendro neturi su da
bartiniais šešiolika milionų bedarbių. Ji
nai jiems nieko nereiškia, ji jų visai ne
liečia. Rooseveltas sako, kad tik tie dar
bininkai, kurie dabar dirba ir mokės į 
apdraudos fondą, ateityje, netekę darbo, 
gaus iš to fondo pašalpą! Tai ir viskas. 
Dabartiniai bedarbiai tegul miršta badu.

Tokia Roosevelto valdžios programa. 
Ta jo apdrauda nėra visai bedarbių ap
drauda. Jis apie ją kalba tik tam, kad 

. užmuilinus akis darbo masėms ir kad pa
stojus kelią masiniam judėjimui už tikrą 
apdraudą, už Darbininkų Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos Bilių. Štai Roose
velto tikrasis tikslas!

Prūseika, Vilnius, Petrikienė, 
Smetona ir Pilsudskis

Iš didelės audros išėjo tik pikš. Per 
kokias dvi ęavaites “Naujoji Gadynė” ža- 

, dėjo duoti 'savo deklaraciją delei ponios 
L Petrikieriės garsiosios smetoninės pra

kalbos, bet. viso labo pasirodė tiktai vie
no Prūsėikos pasirašytas straipsnelis, 
kuriame jis daugiau išdergia “Laisvę” 
ir “Vilnį” už paskelbimą Petrikienės pra
kalbos ir jos numaskavimą, negu kalba 
apie pačią-tą niekšišką prakalbą. Vadi
nasi, “Naujoji Gadynė” ir skloka, kaipo 
tokia, nedrįsta pasisakyti prieš Petri- 
kienę.

Per didelį vargą sklokos šyfas tik tiek 
randa Petrikienę nusidėjusią, >kam jinai 
išsitarė, kad Lietuva yra “laisva”. “Da- 
bartinė Lietuva yra neprigulmipga, bet 
ji nėra laisva,” sako Prūseika savo “N. 

•/’Gadynėj”, iapkr. 15 d. Tai ir visa kriti
ška Petrikienės adresu. TaČiaus Prūsei- 
v ka didžiuojasi: “Taigi, iškritikuoti drg. 
z Petrikienę teko mums, pačiai Opozicijai,

o ne bimbizmo organams,” Kas žodis,, 
tai melas. Faktas yra, kad niekur opo
zicija nekritikavdįPėtrikiehėsįųž ’ifebųčią-i 
vimą Smetonos pąntaplių, uz išgarbini- | 
mą kruvinosios diktatūros. Šis Frūsei- 
kos raštas nėra iškritikavimas jos, bet 
pateisinimas. Apie tai abejonės nėra. 
Prūseika sako: “Be ąbejon'ės, per Kauno 
radiofono stotį sakoma daug tokių sen-> 
timentalių prakalbų, bet jos neturi jokios' 
reales reikšmės.” Ir užbaigtas kriukis. 
Petrikienės fašistinė prakalba buvo tik 
“sentimentale”, “be jokios reales reikš
mės!” Išvada: todėl ji neverta kritikos 
ir pasmerkimo! Petrikienė pasilieka ge
riausia Prūseikos draugė ir bendradarbė, 
viena iš sklokos lyderkų.

Sugrįžus Amerikon, Petrikienė tųojaus 
susisiekė su fašistinėmis moterimis ir 
pradėjo organizuoti Smetonos valdžiai 
paramą formoje kokių ten “vaikelių” 
globojimo. Apie tai tyli ponas Prūsei
ka ir “Naujoji Gadynė.”

Daugiau. Čia matėme tik vieną pusę 
Prūseikos “mokslo”. Jis eina toliau. Jis 
išdrožia pamokslą apie Vilnių tokiu tonu 
ir ugningumu, kokiu kalba Smetona ar
ba Grigaitis. Ištikrųjų, Prūseika pasi
skolinęs nuo Grigaičio visą bagažą. Jis 
reikalauja, kad Vilnija su dviem trečda
liais nelietuvių gyventojų priklausytų 
buržuazinei Lietuvai be jokių cere
monijų, jeigu tik Smetona būtų nuolai- 

i dėsnis ir įvestų Lietuvoje “demokratines 
i teises”, pav, tokias, kokios yra Ameriko- 
i je! Jis nė neprisimena apie tai, kad Vil-
■ nius turi būti paliuosuotas nuo visų Sme- 
; tonų ir Pilsudskių, kad Vilnijai turi būti
■ duota pilniausia apsisprendimo teisė, iki 

atsiskyrimo nuo Lietuvos ir Lenkijos. ' 
Tie visi dalykai yra visai svetimi sklokos 
didvyriui. Jisai visai užmiršta senai nu
statytą Lietuvos koihunistų poziciją Vil
niaus klausimu. Jis pasirodo didžiausiu 
Lietuvos patriotu, panašiu į kokį nors di
delį Lietuvos patriotą dvarponį. Jisai 
gieda apie kokį ten Lietuvos pavertimą'

į “magnitu”, kuris pritrauktų Vilnių ir 
kitus kraštus po Lietuvos “sparnu”. 
Prūseika stačiai stoja už kitų tautų pa
ėmimą Lietuvos “globon”. Tikrai sme
toniška filozofija! '■! '

< O taip ištikrųjų posmuoja Prūseika. 
Kurie tam netiki, štai tiems paties Prū
seikos išvedžiojimai:

Ir kaip tik del tos priežasties, kaip tik 
del tos reakciniai diktatoriškos santvarkos, 
kokia yra Lietuvoj—sako Prūseika—bega
liniai Silpnėja Vilniaus krašto gyventojų 
simpatijos Lietuvai. / Vilniaus krašto gy-< 
ventojai juo labiau linktų prie Lietuvos, jei. 
pačioj Lietuvoj būtų geresnės politiniai eko
nominės sąlygos. Geresnė santvarka Lietu
voj būtų magnitas, kuris trauktų ne tik Vii-; 
nijos lietuvius, bet ir visas kitas Vilnijos . 
tautas. Dabar to nėra....

Ar ne puikiai, ar ne tikrai šovinisti
niai čionai Prūseikos nuriesta? Lygiai 
taip jau labai senai gieda Grigaitis. Prū
seika tik pamėgdžioja Grigaitį. (

Komunistai niekados nesutiko ir nesu
tiks su Prūseikos-Grigaičio tauto-šovinis- 
tine pozicija Vilniaus klausimu. Komu
nistai veda kovą už nuvertimą kruvino
sios Pilsudskio diktatūros, už įsteigimą 
darbininku ir valstiečiu valdžios, už iš- 
grūdimą pilsudskinių okupantų, už lais- , 
viausį apsisprendimą visoms Vilnijos' 
tautoms, prieš Lietuvos valdžios užgro- 
bimo rengimą, ų L į

Prūseika su savo “magnitu” pašitaK - 
nauja Smetonai ir Pilsudskiui. ^metonri ' 
irgi kalba, apie savo ‘fmagnitą”, 
kis gieda tą patą. Tai sena, vęidpiąMnLl 
ga giesmė visų inipeHalistų, Hsų 
nių; ęovinistų, visų pavergėjų,J i to U 1

Dar viena svarbi pastaba. P^šei^aL 
neužmiršta ir Lietuvos tarptauiin.es po-į 
litikos. Jis sako: “Lietuvai, kaipo valsty
bei, geriausia orientuotis į Soviėtu^iito 
Franciją.” Tėmykite, Prūseika Sovietų;į 

♦Sąjungą ir imperialistinę Franciją sfsttb 
lygiomis! Jinai, Franįųa, irgi psąpti.'iš
troškusi taikos! ? J J

Smetonai, žinoma, nepatinka ^sovietinei 
santvarka, tuo būdu jis nepadarys klaii 
dos, jeigu orientuosis tik į Franciją, nes, • 
pagal Prūseiką, skirtuko hera:; ‘Franci- 
ja taip jau gera, kaijS ir Sovietų Sąjunga. 
Tokia yra Prūseikos tarptautinė politikos 
logika. v .H

“Laisvės” vajįninkas, di 
Šimaitis, sugalvpjo ypatin?

, gą dalyką: ruošia Mpntėllos 
“Laisvės”, skaitytojam. pa-;

- Žnionį. Busriien turbūt -šo^-1 
į kiųdr kitokių da^ykųljVaka-j 
p ras įVyks lapkričio 28 idųi 
Tautiškam Name. „Tai gra
žus ir, aš manau, labai ge
ras sumanymas. Bus galima 
plačiau pasitarti su mūsų 
skaitytojais del “Laisvės” 
turinio ir visų reikalų,

“Laisvė” turi rūpėti kiek
vienam mūsų dienraščio 
skaitytojui tiek.• pat, kiek 
“L.” bendrovės šėrininkui 
bei redakcijos arba admi
nistracijos darbininkui!

- ‘ 1 J J

Tik' tegul kiekvienas skai
tytojas gauna po vieną nau
ją skaitytoją “Laisvei”, tai 
ir bus atliktas milžiniškas 
darbas. Tuomet nereikėtu

, , t . 1 H H ! I t ; I p • 
rjAįųą kart, mari ‘ kalbant 
Lawrencrij, pasakė trumpą 
prąkalbėlę į chorvedys B. 
Pe-trikaš' (Petrūkevičiųs).

gerai; jam; įas pšęjo., 
šįs'jaųhaš draugai tįuri ga-, 
būmtį .irt suprytiino.lilėikė-' 
tų, žinoma, jis labiau Užkin
kyti mūsų darbui. Svarbu ir 
tai, kad jis mokėjo išlaiky
ti politinę liniją savo pra
kalboje. Bet to, d. Petrikas: 
yra geras chorvedys ir turi 
puikų baso balsą.

vos Politinius Kalinius

Gyvename tokioj gadynėj, 
kuomet kalbėtojavimas ne
turėtų būti paliktas tiktai 
“politikams”. Tai turėtų bū
ti darbas1 ir rašytojų, poe
tų, muzikų ir visų apsišvie
tusių mūsų draugų ir drau-‘ 
gių. Jei tą daro rašytojas skleistų priešfašistinę ąpšvietą. 
Michael Gold, jei tą gali da-

; (Tąsa iš J j pusi.)
2. Aprūpinti rev. politkalinius erdvesnėmis, geresnėmis kame

romis.' j
3. Suteikti kaliniapiš laisvo pasivaikščiojimo, daugiau šviežio 

ord ir saulės šviesos.' ■' *
4. Panaikinti pabaudas, prašalinti provokatorius ir mušeikas.
5. Leisti kaliniams gauti ir laisvai skaityti visokią darbinin

kišką ir mokslišką literatūrą, taip pat leisti jiems laisvai priimti 
lankytojus bei dovanas iš lauko pusės.

6. Išpildyti visus kitus Revoliucinio Politinių Kalinių Kolekty
vo reikalavimus.

7. Vis.aį paliuosuoti visus revoliucinius .politinius kalinius.
Išreikala.vimui virš minėtų sąlygų ALOPS šaukia visas orga

nizacijas imtis sekamų žygių:
1. Kiekviena organizacija, artimiausiame savo susirinkime, 

privalo išnešti rezoliuciją už minėtus reikalavimus ir pasiųsti 
Lietuvos1 prezidentui Antanui Smetonai, Kaunas, Lietuva. (Re- 
žoliucijos kopiją taip pat prisiųsti Prięšfašistiniam .Susiv.)

< 2. Kiekviename fnieste organizacijos išrenka komisijas, ku
rios bendrai veda tos kolonijos kampaniją už kalinių reikalavi
mus; Komisijos užduotis žiūrėti, kad visos vietos organizacijos 
pasiųstų rezoliucijas, paremtų fjnąnsiniai Lietuvos politkalinius,

3. Kiekvieną kolonija privalo surengti kiek galint plačius pa- 

Giedrio, čiornio, gruodžio mėnesį. Susirinkimus reikia šaukti
vieniem draugam dirbti per- ryti muzikė B. Šalinaitė, tai minėjimus, keturių nužudytų komunistų Požėlos, Greifenbergerio,
daug, ir dienraštis butų kur kodėl kiti negalėtų?

norint išmokti ^aPeka^s’ ka^ ne vien tinkamai išgarsinti susirinkimus, bet pa- 
siekti su mūsų propaganda ir tuos, kurie neateis į paminėjimus.

4. Kolonijos, kur randasi Lietuvos konsulai, kaip New Yorke 
i ir Chicagoj, privalo suorganizuoti skaitlingas delegacijas prida-
vimui konsulams reikalavimų už Liet, politinius kalinius.

5. Siųsti delegaciją Lietuvos pasiuntinybėn, Washingtonan, 
sausio 5 d. Kolonijos, kurioms tik išgalima, privalo pasirūpinti, 
kad renkant delegatus nacionaliam bedarbių maršavimui į Wa-

I shingtoną būtų išrinkta ir lietuvių, kurie galėtų prisidėti prie 
’lietuvių delegacijos pas Lietuvos pasiuntinį, Washingtone.
i Lietuviai darbininkai, pagalvokime! Lietuva virsta vienu di- 
i dėlių kalėjimu. Buržuazinis laikraštis, “L. ž.” paduoda, kad 
’1933 im., Lietuvos kalėjimuose buvo 20,960 žmonių. Vieni iš jų, 
; aplinkybių verčiami, ėmėsi piktadarybių ir atsidūrė kalėjime. 
Kiti, revoliuciniai darbininkai, kyla kovon prieš skurdą ir badą 
ir už tai tūkstančiai’jų subrukti kalėjimuosna jauni ir seni, vy
rai ir moterys, komuni.stąį, socialistai, katalikai, visokių pažval-

• gų darbo žmones. Xlž tai mes visi išvien privalome eiti jiems 
- - , Suburkime visas spėkas galingam protestui prieš

mai. Atsilankė didžiuma drau- žiaul4as darbininkų politkalinių sąlygas!

kas geriau išplatintas tarpe 
lietuvių darbininkų, o be to, 
visas revoliucinis darbinin
kų judėjimas gerokai su
stiprėtų.

Pirmutinis “Laisvės” kon
certas (Brooklyne) šį sezo
ną pavyko labai puikiai. Tai į 
ir gerai. Beabejojimo, kad' 
gerai bus pavykęs ir “Vii-1 
nies” tą pačią dieną įvykęs i 
koncertas Chicago j. Tai dar 
vienas1 įrodymas, jog mūsų 
spauda, mūsų judėjimas su
randa šimtus ir tūkstančius 
"naujų pritarėjų.

Dabar reikalinga žiūrėti, ir kl?0?^ sasiPnki’, pagalbon.
kad ruošiami “Laisvės” ] . ..... . .. .----------
naudai bankietai (Bostone draugių ir daug naudin-Į Amen/cos Lietuvių Organizacijų. Prieš fašistinis Susivienijimas.

Žinoma 
reikšti mintis žodžiu, rei
kalinga būtinai turėti pa
grindas ; reikalinga politi-i 
nės apšvietos ir supratimo 
apie mūsų organizacijas. 
Bet juk tai kiekvienas no
rįs gali labai lengvai pa
siekti.

R. M

Hudson, Mass.
Kas Įvyko ir Kas Įvyks

Lapkričio 6 d. įvyko ALDLD

gruodžio rd., 0. Philadelphi- dalyky buvo apkalbėta A-', 
ioi—or 2 <n būtu nasėk- biejų organizacijų delegatai,: • ' t- u , • P, . . parvažiavę iš konferencijų, įsmingi. Jie beabejo tokiais i davg raportus. aldld i kuopa 
ir bus, ijei)tiĮ<į|pŪ^ drąug<ai> nutarėxųžsiprenumeruot kana- 
visųr, atsjmms,. kad r ręįl^-1 diečių /laikraštį 1 “Darbinihkų 
linga pagarsimi ir, ’be “to, ’ žodį“ ik dar išrinko’komisiją ; 
reikalinga pasiūlyti i^.ahks-1 parinkti *^nt blankos aukų, 
to darbininkams tikietų įsi- Taipgi kuopa, su pagelba mū- 
gyti. su spaudos agento, K. Urbono.

----- — išpildė 7 apskričio jai paskirtą 
Kadaise^ kuomet aš pir-1 kvota del “Daily Worker” $5.

mu kartu mačiau Amerikos Tapo išrinkta komisija pakvie-l 
'sti visas vietos organizacijas1 
bei draugijas, kad prisidėtų i 
prie šaukimo Visuotino Ame- i 
rikos Lietuvių Kongreso prieš pintamgt -Laisvėje” ma- 
karų ir fašizmų. ,)io ]aišką įr jūsų. atsakymą

O iš TDA kuopos raportų Būčiau labai dėkinga, 
mano i pasirodė, kad mūsų sekreto- ■ Esu mergina 20 metų am-1

rius, d. A. Sikorskis, smarkiai ’ žiaus. Man regis, kad man ko j 
pasidarbavo ir prie kuopos trūksta kraujui. Man iš nosu I.... . ...■ ' imkite žuvų aliejaus, paprasto

“cod liver oil,” po gerą šauk
štą. Jei to širdis nepriima, tai 
galite “Haliver oil 250 D. cap
sules,” po vieną-dvi kapsuli po 
valgio.

Kadangi Jūs gyvenate Mieli.

joj—gr. 2 d.) būtų pasėk- parvažiavę iš konferencijų, iš

DARBININKU
SVEIKATA

• • ’ . i .

gyti.
Kadaise^ kuomet aš pir-1

Iro A wi rivo C5 I

kino artistę Mae West vai
dinant veikale “I am No 
Angel”, tai sakiau kai ku
riem draugam, kad ji, mano 
nuomone, yra pati geriausia 
Amerikos judžių žvaigždė. 
Daugelis draugų su 
nuomone nesutiko. Jie ma
nė, kad ji “einanti per toli”, 
perdaug vulgariška, , per
daug atvirai vaizduoja gy
venimą.

Smagu dabar priminti, 
kad ir iš John Reedo Kliu-

DR. X J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Nosis Kraujuoja, Pučkai, 
Slogos

Aš labai norėčiau, kad Jūs!

ba ir po dvi tableti, sutrintas į 
miltukus, vandeniu užgerda- 
ma, po valgio. Taip darykite 
kelis mėnesius, paskui kokį 
mėnesį praleiskite, o tada ir 
vėl vartokite kelis mėnesius. 
Kraujas pasidarys lyg trištes- 

i nis ir mažiau kraujuos iš nosų.
Taipgi po kiekvieno valgio 

prirašė, per mėnesį laiko, a-’kraujas teka, ir taip pasikar- 
pie 20 narių. Tai labai pagir-jtoja nuo pat mažų dienų. Ir aš 
tinas darbas. Ir susirinkime Į negaliu tam surasti pagalbos, 
daugelis ALDLD narių prisiža- j Kitas dalykas, tai man vel
dėjo, laikui bėgant, prisirašyt j das visuomet išbertas kokiais 
prie TDA. Bravo, draugai ir j pučkais. Dabar aš persirgau

/pareigas, kad darbuojatės ir Bet aš, rodos, visuomet turiu valstijoje, tai Jums iodo labiau 
sutinka su mano nuomone, kad stojat į susipratusių darbi- šaltį, slogą, ir mano veidas vi- 
Andai Robert Forsythe, o įlinkų eiles kovai prieš kapita- įsuomet išblyškęs, 
kiek vėliau Michael Gold iš- lizmą ir visus išnaudotojus.
sireiškia kaip tik panašia; Taipgi būčiau pamiršęs> kad 
nuomonę. Jie mano, kad | kuopa nutarė surengt
Mae West _ yra ta artįstė, j;prakaibas draugui Mižarai, 
kuri ryškiausiai kelia, aikš- < kuris dabar lankosi Bostone, 
tėn Amerikos . . buržuazinio Ir dar nutarta prieš naujus 
gyvenimo sugedimą, jo vi- metus surengti koncertą su šo- 
sas silpnybes ir šlykštybes, kiais. Visd programą prisiža-' 
Drg. Gojdo nuomone, Mae dėjo išpildyti draugai norwoo- 
West kur kas aukščiau sto- jdiečiai. Diena bus paskelbta 
vi už Sarah Bėbnhardt; Ele-1 vėliau. Tai matot, kokį “bun- 
anor Duse, FhnhSr Farkiriš, čių” gorų darbų mes- užsibrė- 

tt. žymiausias arfistęs. šiuo tarpu dr>-kiek jau. nu-
__Akų, buržiiazinio meno ( dir ę’ . ' '
frėmuose jai suųku savo ta- L. P. Kjiųbas 
lentą pilnai patodyti. Jei “Thanksgiving Dąy’\ vakarą 
dabar būtuz sovietinė Ame- šunim burum vakaruškas, ku- • 1 • 1 — 1 •_ -r • •

v ... i draugės, kad suprantat savo skarlatina, ir iš jos pasitaisiau, j 
bo atsiranda žmonių, kūne pareigas, kad darbuojatės ir Bet aš,

ir A,, .
Aišku,

rengia

rika, tai ji kur kas būtų 
geresnė, kaipo žvaigždė.

Žiūrint į Mae West, rei-

riose bus ir “turkės“ laimėji
mas. O 1 d. gruodžio, suimtos 
vakarą, kliubas rengia puikią 
vakarienę su šokiais. Įžanga 
labai pigi, kaip šiuo ,laiku, tik

kia stebėt ne pavirsutiniš-1 ggc ypątai. TaįgiyAąip vietos 
kūmai, bet JOSIOS nletodoš, Įtaip ir ‘.apiėlinkės draugai ir 
naudojamos.x iškėlimui visų ■ draugės malonėsit neužmiršt 
buržuazinio gyvenimo bjari- mūsų: šių parengimų, o būsit 
rybių, josios ųasirįžimas, mandagiai priimti jr užganė- 
drąsa ; ir/ žinoma bendras dįnti. : 
geniališkas talentas.? M. P. ,

reikia, negu paprastai. Imkite 
iodo tinktūros, po lašą su van
deniu, kas dieną per porą mė
nesių. Paskiau po lašą kas dvi 
ar trys dienos, visą savo ‘gy
venimą.

I Į nosų vidų tepliokite keletą 
dysite atatinkamu maistu, kad kartų per dieną tuo patim žu- 
jame ’būtų viso ko, kas tik vų aliejum, trėskbs kepenų a- 
gamtos buvo driįinaliai duota: liejum. Kai pradeda iš' nosų 
vitaminų, mineralų, šarmų ir kraujuoti, tai tada dėkite į rib- 
t.t. Daugiau vaisių ir daržovių, sis medvinės, suvilgytos gėle- 
taipgi kiaušinių, pieniškų, švie-'žies sieriniu: “Monsell’s solu- 

žūvų, po truputį tion—- 'subsulphate of iron, 2 
j ir rupesnės duonos, ozs.“ Nuo to skiedihip kraujas 

Išdailinto, chemiškai baltinto tuoj sukrašėja ir nustoja bė-

Atsakymas

Taip, Drauge, Jūsų tiesa— 
kraujui Jums kO trūksta, ir tą 
trūkumą Jūs geriausiai atpil-

j anie ’būtų viso ko,

vitaminų, mineralų, šarmų ir kraujuoti, tai tada dėkite į rib-

žios mėsos, 
saldymų

miltinio maisto, skrobylų mą- gęs. 
žai te vartokite. . ' j

Kad Jums greičiau pereitų ’ 
tos slogos ir kad nosyse grei-1 
čiau sunormalėtų glitinės plė-, 
velės, Jums reikia nesugadinto; 
gamtinio maisto, kad jame bū- porą įkartų dienoje. Pirma to 
tų daug vitamino A, kalkių, mišinį suplakite.
geležies ir kitko. Kiaušinio Bus gerai, jei gausite ir 
tryniai, kepenys, inkstai, ko- “Iron ammonium citrate 
pūstai, sūris, grietinė, sviestas, 1b.” ir Copper sulphate 1 gf.” 
morkvos, žirniai, pupos, riešu- Ištarpinkite puskvortėj Virinto 
tai, lapuotos daržovės. ’vandens ir imkite po šaukštu-

Imkite taipgi ir pieno kai- ką į stiklą pieno, po valgio, 
kių, “Calcium lactate, grs. 10, Kraujas Jums greičiau atsi- 
tablęts No.VlOO,” po vieną ar- gaus.

Dėl tų pučkų gaukite: 
“phenol 1 drachm, 
zinc oxide 1 oz., 
lime water .6 ozš.”

Vilgykite pučkuotas vietas,

tarptauiin.es


Trečias Puslapis

Teatras yra liūliavimui, liau
dies migdymui, žavėjimui, 
kad jinai pamirštų kasdie 
ninius gyvenimo reikalus.— 
Tai buržuazinio teatro ©bal
sis. Tačiaus migdymas yra 

palaikymu kapitalizmo.

Norinti anglų kalba veikalė

lių, kreipkitės sekamu adre

su: League of Workers’ 

Theatres, 114 W. 14th St., 

New York, N Y.

1 Veikimas Meniniam Ir
- Kultūriniam Fronte
‘ Pereito mėnesio pabaigoje įvyko Meno Są- 
jungos Antro Apskričio konferencija, Bosto- 
gie. Konferencija buvo gana skaitlingai at
stovauta. Dm r jcje dalyvavo jaunimo. Tai 
reiškia, kad mūsą judėjimas vis daugiau 
įtraukia jaunimo veikimam
. Nagrinėjant konferencijos tarimus, tanda- 
me, kad svarbiausiais tarimais buvo švietimas, 

^klasinis sąmc.tingumas. Tiesa, mes turime 
Isavo judėjime daugelį studentijos, kuri sėdi 
hugštesnėse mokyklose ir kolegijų suoluose. 
jTačiaus tas jaunimas užkrėstas “amerikoniz- 

umu”. Jo paž valga į social į gyvenimą yra 
labai siaura, o klasinė sąmonė dar siauresnė. 

^Amerikos mokykla nelavina jaunimą socialiai. 
| 1 Todėl švietimas, plėtimas klasinio žinojimo, 

jsupažindinimas su proletariniu menu, literatū
ra, poezija, drama, kartunistika, tapyba—yra 
labai svarbus klausimas. Dar svarbesnis šis 

^klausimas, kad didžiuma jaunimo priklauso 
prie\jūsų chorų, kurie yra mokinimosi perio
de, jauni.
2 KAIP REIKIA PRAVESTI TARIMAI?
s Tad svarbiausiu klausimu dabar yra pra- 
vedimas gerų tarimų. Gerai, kad draugės ir 
draugai jau pradeda imtis veikimo pravedimui 
švietimo darbo.

Pravedimas tarimų, kurie padaryta II Ap
skrityje, gula ir ant Meno Sąjungos Centro. 
Be to, II Apskričio klausimas—yra visos Me
no Sąjungos reikalas. Aišku, Centras negali 
chorams gelbėti tiek, kiek reikia. Reikia at
virai draugams pasakyti, kad Meno Sąjungos 
Centre darbą atliekame nuliekamu laiku, va
karais. Draugai, kurie veikia Meno Sąjungos 
Centre, dar nėra visai liuosi ir nuo kitų orga
nizacinių darbų.

Na, o ant mūsų rankų gula meno skyrius, 
dainų ir veikalų leidimas, siuntinėjimas, susi
rašinėjimai ir tt. Paruošti paskaitas, prelek- 
?ijas, kurios reikėtų siuntinėti chorams,— 
nėra galima.

Vadinasi, mūsų chorai negali tikėtis didelės 
pagelbos iš-Meno Sąjungos-, Centro kas liečia 

^švietimą ir kitus darbus. Tad, vieton gauti 
k viską iš Centro, mūsų organizacijos turi la

vinti savus veikėjus ir prelegentus.

veikimo forma. Bet turinys mūsų veikime 
neturi būt tautinis, šovinistinis, patriotinis. 
Pirmiausia mūsų veikimo turinys turi būti 
socialistinis,—tai reiškia ir tarptautinis.

Šovinistas, kalbėdamas apie lietuvių istori
ją, garbina Daugirdus, Kęstučius, Vytautus. 
Jis neigia kitataučius, nepaisant jų klasės ir 
darbų, šovinistas liepia garbinti savuosius 
parazitus, nepaisant, kad jie būtų didžiausiais 
liaudies nevidonais, kad jie “visiems kenktų.” 

Tas garbinimas, negeistinas patriotizmas ir 
šovinizmas pasireiškia ir mene, literatūroj. 
Kuriem teko skaityti arba matyti tautininkų 
veikalą “Birutė”, jie gerai žino, koks yra kur
stymas tame veikale lietuvių prieš kitataučius. 
Tokių meno ir literatūros kūrinių yra dau
gybė.

Gi socialistiniai protaujančių menininkų 
veikalai, kurie bus rašyti ta pačia tautine for
ma, lietuviška tema, kurie duos lietuviškus 
charakterius, bet' jie bus visai su kitomis ten- , 
dencijomis. Jie kels ir vaizduos tuos Lietuvos ! 
istorinius įvykius tikra šviesa. Proletarinis j 
menininkas negarbins karžygius, bet perstatys j 
juos tikrais, kokiais jie buvo. Jisai iškels ir 
parodys pirmiausia tą liaudį, kuri maitino 
ir palaikė visą Lietuvos praeitį. Jie plaks pa
triotizmą ir kels tarptautinį darbininkų soli
darumą.

Socialistinis turinys sutampa ir su ameriko- ' 
nišku meno judėjimu. Tad mūsų chorams, Į 
dramos grupėms, jauniems rašytojams reikia 
rištis su meno organizacijom ir veikėjais, apie 
kuriuos jau kalbėjome. Bendrai su jais vei
kiant mes galėsime išauklėti naujus veikėjus. 
Iš mūsų jaunimo turi atsirasti nauji prelegen
tai, beletristai, dramaturgai, poetai, ir kriti
kai.

Mes turime kilti sykiu su amerikonišku re
voliuciniu meno ir literatūros judėjimo kilimu. 
Toje dirvoje reikia jieškoti ir pagelbos. Bile 
kūrinys gali būti tema prelekcijai-diskusijom.

V. Bovinas.

Protokolas A-L.P-M.S. II Apskr. Konferencija Liuosybė, Dailės Ratelis, Montello; Turi 23 narius; $15.00
* * !pinigų. Veikimas sekantis: 1 koncertas. 1 teatras, 3 šokiai, 1

ALPMS Antro Apskričio metinė konferencija įvyko spalio ; piknikas. Aukavo $10.00 sporto ir $5.00 Anti-War koiUerenci-
21, 1934, Lietuvių Kliubo kambariuose, 376 Broadway, South 
Boston, Mass.

1. Konferenciją atidarė 6rg. T. Vasaris, 11 valandą ryte.
2. Mandatų peržiūrėjimui paskirta M. Kaskevičiutė ir E. 

Zurbaitė. Delegatų buvo 25, atstovaujant 7 chorus.
3. Dienos valdyba išrinkta sekanti: pirmininku M. Valentu- 

kevičiutė, sekretorium T. Vasaris.
4. Išrinkta rezoliucijų komisija iš M. Kaskevičiutės, E. Zur- 

baitės ir J. Grybo.
5. Pereitos konferencijos protokolas skaitytas ir priimtas.
6. Organizatorius išdavė raportą. Veikiantis komitetas ra

porto neturėjo. Finansų raštininkas nepribuvo į konferenciją; 
iždininkas raportavo, kad iždo pilną raportą prisius chorams.

7. Chorų raportai:
. .Aido Choras, Worcester: Turi 40 narių; $50.00 pinigų. Turė
jo sekančius parengimus: 1 vakarienę, 1 “minstrel show,” 1 
pikniką, 1 basketball lošimą ir šokius, 1 “lawn party.” Surin
ko 43 naujus skaitytojus del “Young Worker.” Aukavo $3.00

jom; $5.00 Tautiškam Namui. Dainavo “minstrel show”, 
Brocktone, Gegužės 1 demonstracijoj ir visuose darbininkiš
kuose parengimuose. Turi sporto ir teatro grupes. Veikimas

I mažas, bet pradėjo gerėti. /
Lyro Choras, Stoughton: Turi 25 narius; $25.00 pinigų. Tu- 

[rėjo 1 koncertą, 2 šokius ir 1 pikniką. Turi sporto grupę. Da
lyvavo chorų piknikuose, Workers’ Music League koncerte ir 
koncertuose Montelloj ir Stoughtone. Aukavo $1.00 del Anti

-War konferencijos ir $5.00 Tautiškam Namui. Veikimas vidu- 
j tinis.
' L.L.R. Choras, Norwood: Turi 20 narių; $80.00 pinigų. Tu- 
įrėjo 2 koncertu ir 1 pikniką. Dalyvavo W.M.L. koncerte, Ap
skričio chorų piknikuose, ALDLD Ap.s. piknike ir vietiniuose 
! darbininkiškuose parengimuose. Veikimas geras.

Konferencija padarė nutarimą, kad Apskričio Komitetas, su 
Į pagelba Worcesterio ir Lawrencio chorų, darytų pastangas 
; “pastatyti ant kojų” Haverhillio ir Gardnerio chorus.

del siuntimo delegato į Washington; $2.00 del sporto; $5.00 
del Anti-Fascim konferencijos. Dalyvavo visuose darbininkų 
parengimuose, piknikuose ir “Laisvės” koncerte. Siuntė dele
gatus į Detroit, LSU ir Anti-War konferencijas. Turi sporto 
grupę, teatrališką grupę ir naują kliubą. Veikimas geras.

Jaunuolių Choras, Gardner; Turi 36 narius; $161.06 pinigų. 
Veikimas vidutinis. Surengp 1 koncertą, 2 šokius, 1 pikniką ir 
1 vakarienę. Dalyvavo choilų piknikuose.

Laisves Choras, South Boston: Turi 35-40 narių ; pinigų nėra. 
Dalyvavo Bostono komitete prieš karą ir fašizmą su finansiš
ka parama; aukavo $5.00 N.L.Y. komitetui. Choras dalyvavo 
jaunuolių konferencijoj Detroite. Taipgi turi savo parengimus. 
Veikimas geras.

Liaudies Choras, Lawrence: Turi 42 narius; $20.00 pinigų. 
Parengimai: koncertas, šokiai, ir 1.1. Dalyvavo trijuose koncer
tuose: Workers’ Music League koncerte ir visuose chorų pik
nikuose. Turėjo du mitingu del Komunistų Partijos; siuntė 2 
telegramų į Washingtona del paliuosavimo Tom Mooney. Vei
kimas geras.

meno frontas jau sukurtas. Padėkite jį plėsti.”
Ši laikraščio įžanginė prakalba kalba pati 

už save. Lietuviai menininkai, kurie turi

8. T. Vasaris išdavė Sporto Komisijos raportą, kuris buvo 
I priimtas. Veikimas buvo mažas. Iš Basketball Tournament, lai- 
Į kyto Montelloj, pelno liko $11.75. Worcesterio Aido Choras 
i išlošė dovaną, kuri bus prisiųsta*.

Del sekančių metų buvo raginta, kad sportininkai susiraŠi- 
'nėtų su Labor Sports Union del platesnio lošimo; taipgi, kad 
i'merginos susiorganizuotų sporto grupes.
I 9. Apskričio metinio koncerto raporto nebuvo, nes koncer
tas neįvyko. Komisija buvo likviduota.

10. Liepos 4, 1934, spaudos pikniko raportas buvo išduotas 
ir priimtas. Mono Sąjungos dalis pelno yra $25.00.

! 11. Buvo įnešta, kad jaunuoliai, parvažiavę iš konferenci-
| jos ragintų senesnius narius prisidėti prie jų veikimo.

12. Draugas J. Grybas buvo paliuosuotas iš konferencijos.
13. Nutarta ruošti maršrutas Antro Apskričio ribose klasi

niam pakėlimui ir švietimui chorų narių. Kviesti draugai R. Mi- 
zara, B. šalinaitė ir V. Bovinas. Jei minėti draugai negalės, tai

’ (Tąsa 4-tam pusi.)

meno reikalų, kurie domisi artistų kova ir ju
dėjimu,—turi skaityti “Art Front” ir remti tą 
judėjimą.

:riausiai pasižymėjo draugas T. 
! Kaškiaučius, imant atydon jo 
dvejopą rolę šiame veikale. An

REIKIA KILTI SU ABELNU KOMUNISTI- 
S NIU KULTŪRINIU PAKILIMU 
r

Kaip reikia lavintis ir vystyti proletarinį- 
n<ultūrinį judėjimą? Į tai atsako abelnas ko
munistinės kultūros ir meno pakilimas. Kele
rtas metų atgal niekas nekalbėjo Amerikoje 
Sapie proletarinę literatūrą anglų kalboje, me
škas nežinojo apie revoliucinį, profesibnalį te
atrą, nebuvo nei darbininkų teatro judėjimo 
tarpe angliškai kalbančių darbininkų. Gi da- 
oar jau skaitome, kad tik šiais metais išleista 
apie 15 proletarinės literatūros (novelių) vei
kalų. Veikia profesionalis teatras ir tt. K
I Paskiaus proletarinė literatūra ir menas 
tkyla visame pasaulyje. Sovietų Sąjunga ir 
"Chinija yra procese kūrimosi naujos literatū
ros, naujo meno ir \naujo gyvenimo, naujos 
draugijinės sistemos. Proletarinė kultūra kyla 
visose kapitalistinėse šalyse. Labai sparčiai 
kyla -proletarinė literatūra, menas ir Ame
rikoje. Labai žymią rolę čia vaidina artistų 
ir literatūros revoliucinė organizacija, kuri 
vadinasi John Reed Kliubais.

Tad su šiuo nauju judėjimu turi eiti ir mū
šy. chorą judėjimas. Mūsų jaunimas yra ame
rikoniškas. Jam veikti tinka ir sveika anglų 

y kalba. Tas judėjimas, apie kurį mes kalbė
jome, kyla iš dabartinių Amerikoje esamų są- 
Dlygų. Dideli keturi metai depresijos daugelį 

pastūmėjo arčiau mūs, kitiems atidarė akis. 
Pastūmė į mus daug jaunimo, kuris, baigęs 
kolegijas, neranda kapitalistiniame pasaulyje 
užsiėmimo. Į mūsų pusę veikia Sovietų Są
jungos ekonominis ir kultūrinis plastėjimas, 
augimas.

Vienok, kuomet mes kalbame apie jungimą 
mūsų veikimo su amerikonišku veikimu, tai 
dar nereiškia, kad mes kalbame prieš lietuviš
ką veikimą. Visai ne. Lietuvių veikimui dar 
yra didelė ir neišdirbta lietuviška dirva. Di
džiuma amerikoniško jaunimo žino, jei ir ne 
taip gerai, abidvi kalbas. Daugelis to jaunimo 

■ turi noro ir tam tikrų tradicijų veikti tau
tinėj formoj. Tai reiškia, *kad mūsų veikimo 

į turinys turi būti tarptautinis, amerikoniškas, 
socialistinis, o forma tautinė.

KAIP REIKIA SUPRASTI TAUTINĘ 
VEIKIMO FORMĄ

Tautinė forma pirmiausia pasireiškia kal
boje. Mūsų chorai dainuoja lietuvių kalba 
dainas, veikalus vaidina iš lietuvių gyvenimo 

^ir lietuvių kalba, čia yra lietuviška, tautinė

“Meno Frontas”
I

Šį mėnesį pasirodė naujas, didelio formato, 
8 puslapių laikraštis, žurnalas, šį laikraštį 
leidžia Artistų Unija ir Artistų Veikimo Ko
mitetas.

Laikraštis, “Art Front”, pirmame savo nu
meryje išdėsto veikimo programą ir tikslus, j 
Šį veikimą jau remia apie 2,000 New Yorko 
įvairių artistų. Tame judėjime dalyvauja iš 
John Reed Kliubo toks žymus žmogus, kaip j 
Hugo Gellert, kuris sukūrė Markso Kapitalą Į 
paveiksluose.

Artistų orgąnizacija kovoja už menininkų 
laisvę, prieš cenzūrą. Pirmame savo laikraš
čio numeryje jau išdėsto artistų reikalavimus I 
valdžiai ir pradeda kovą prieš meno vanda
lizmą. \ .

Pereitą vasarą buvo meno kūrinių paroda 
Westchester Institute, Tarrytowne. Šion pa- 
rodon buvo atgabenta vienas paveikslas, kuris 
pajuokė Roosevelto šeimyną. Rugpjūčio 31 
dieną, 1934, John Smiuske, 26 metų vaikinas, 
įkalbėtas kurstytojų, apipylė chemikalais mi
nėtą paveikslą ir sudegino. Paskiaus jisai ta
po areštuotas.

Bet po areštui pasirodė, kad kauciją už tą 
nelaimingą vandalistą uždėjo asmuo, kuris yra 
didelis galva meno srityje, prezidentas gerai 
žinomos National Academy of Design. Šis' 
žmogus, Jonas Lie, palaiko tą vandalistą, kai
po atlikusį “idealistinį darbą”. Tai labai ge
rai parodo, kokia “laisvė” yra delei meninin
kų, kurie laisvai nori reikšti savo mintis mene.

Prieš tą pasielgimą Artistų Veikimo Komi- | 
tetas išleido pareiškimą. New Yorko artistai 
pasmerkė poną Joną Lie, kuris, būdamas gal
va meno įstaigos, palaiko vandalistus. Artis
tų Veikimo Komitetas parašė tuo reikalu at
virą laišką ir reikalauja, kad tas ponas būtų 
pašalintas iš tos atsakomingos vietos.

Šis Artistų Unijos ir Artistų Veikimo Ko
mitetas reiškia naują artistų judėjimą. Jię 
reikalauja iš miesto įsteigti tam tikras įstai
gas artistų parodoms, kur kiekvienas galėtų 
laisvai išstatyti savo kūrinius parodai.

“Art Front” įžanginiame straipsnyje sako:
“Daug meninių magazinų yra leidžiama 

Amerikoje. Tik su viena išimčia, tie periodi
niai remia atgyvenusį ekonominį supratimą, 
kaipo pamatą palaikymui mėno, kuris kenkia 
ir naikina meną. Tad reikalas tokio leidinio 
(žurnalo), kuris kalbėtų už artistą, kovotų už 
jo ekonominį užtikrinimą, vadovautų jam me
niniam siekime, yra savaimi aiškus reikalas.

“ ‘Art Front’ yra kristalizacija visų meno 
jėgų, kurios eina pirmyn kovon prieš naiki
nančias ir šovinistines tendencijas, kurios ro
dosi aiškesnėmis su kiekviena diena. Jis šau
kiasi į tuos, kurie domisi sveiku ir logišku pa
grindu menui ir menininkui, remti jį. Naujas

tru iš eilės, tai J. Lobikis, kuris

Vykęs Neuiarkiečią 
“Žalio Triukšmo”

Debiutas Elizabethe
\------- —

k ;

ELIZABETH, N. J.—Be abe
jonės, newarkieciai laukia ke
linta savaitė atgarsių spaudoj 
apie jų pastatytą debiutą “ga
lias Triukšmas”, kuris įvyko 
Elizabethe (28 dieną spalio š. 
m.) Labai atsiprašom, kad del 
susidėjusių aplinkybių negalima 
buvo parašyti į spaudą anks
čiau, kaip tikėtasi.

Rengėjai šio perstatymo buvo 
Lietuvių Darbininkų Progresy- 
vis Kliubas, kuris per daugelį 
metų savo kultūriniu veikimu 
yra gana daug pasidarbavęs 
Elizabetho kolonijoj. Mano 
manymu, ir toliaus veiks šios 
kolonijos kultūriniame veikime.

Dabar apie patį veikalą, j 
turinį, aktorių gabumą ir api< 
abelną vakaro eigą. Nekurk 
kritikai “žalio Triukšmo”, ypač 
iš newarkiečių tarpo, tūlas lai
kas atgal, nekaip atsiliepė apie 
šį veikalą. Mano manymu, šie 
kritikai biskį peržiauriai kriti
kavo “žalio Triukšmo” turi
nį. Reikėjo, kaipo susipratu- 
siems darbininkams, biskį į tai 
plačiau pažiūrėti, ypač iš dra- 

! matinės ir psichologinės pusės 
šio veikalo. ,; <

“žaliajame Triukšme”, kaipo 
veikale, nieko netrūksta ir nie
ko nesuprantamo nėra tiems, 
kurie studijuoja visą social į 
perversmą Sovietų Sąjungoj. 
Be abejonės, ypač, taip sakant, 
pašalinei publikai daug kas ne
suprantama todėl, jog visa vei
kalo eiga sukasi apie vienos šei
mynos socialį perversmą, vieton 
apie visos valstybės socialį per
versmą. Ir jeigu veikalas gali
ma būtų pertaisyti ant minėto 
pagrindo, tai tas veikalas būtų 
suprantamas visai teatrą lanr 
.kančiai publikai. Bet ta spra
ga užpildoma per vertėją šio 
veikalo, draugą K. Jonaitį, ku
ris pirm lošiant šį veikalą, pa
aiškina susirinkusiems veikalo 
prasmę ir jo eigą.

Reikia atiduoti didelį kreditą

Newarko Sietyno Dramos Gru- i
jpei už tokį rūpestingumą pri
dengti šį veikalą scenai.

Pats veikalas visai nėra sau
sas, kaip man nekurie newar
kieciai perstatė, “žaliam Triuk
šme” yra labai daug gyvumo,

jautrumo, jame randame j ūmo-s atliko savo rolę pagirtinai, nors
Iro, muzikos, dainų, dramatinių |biskį ir sušlubavo paskutiniame
su judinimų ir daug pamokini
mo mūsų dienų darbininkams.

Kalbant apie aktorių vaidi
nimą, pastebėjau štai ką:’Nu- 

l davimu, dainų išpildyme, ge-

|akte.‘ '-Birutė Stamuiiutė Ir 03 
rolėj tiesiog stebino publiką sg- 
vo mimika ir abelnu nudavimu,
(Daugiau Meno 4-tam puslp.)
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Utopija—Be Darbo du Šimtai Per Menesį mu, orgąniząęijomU ir:veikimu. Vien* tik; kaipo, tautinę.,orgąhi J je; 
zacija neatsakome dabartiniam darbininkų kovos momentui. co

Kaip visas’darbininkų veikimas rišasi tarptautiniai, taip ir V1
Kalifornija pastaraisiais i nui aptaksuoti turtą 10 pro- dailės organizacijos turi rištis su kitų tautų meno organizaci-; 

metais pasižymėjo utopistais,' centui nuo įeigų. Tuomi šukei- jomis ir bendru veikimu. Tokia dailės organizacija yra Work- 
vis ne prastais— mokytais —Į šią bilioną ir 600 milionų, ir er.s’ Music League. Ir šis suvažiavimas nutaria, kad visi Meno. 
Upton Sinclair, F. E. Town-j taip toliau. Kalifornijos vai- Sąjungos chorai dėtų pastangas prigulėti prie Workers’ 
send, iš Long Beach. Calif., j stojoj šita utopija yra jau pu- League, 
kuris vyksta Washingtonan ir į sėtinai prasiplatinus tarpe vi
su pirma d. sausio, 1935 m., šokio luomo lengvatikių, kurie 
priduos kongresui savo planą, pilnai tam tiki, kad taip gali 
Šitų utopistų nuomonė * supuo-! būti šita baisi depresija panai- 
la su “Nauja Dalyba.’’ Jiems ’ kinta. Utopistų literatūra par- 
gaila, kad kapitalistai, trupi-; davinėjama, parašai renkami, 
niais nuo savo stalo, maitina,: mitingai laikomi po didelius ir J 
be pelno, vargšų bedarbių di- mažus miestus. Mano, 
džiausiąs armijas perdėm visai greitai prasiplatins po 
šalį. Jungtines Valstijas.

Utopistai numato kad kapi ( gan Francisco toks mitingas. ers’ Music League, kurie giliau išdėstytų proletarinio meno 
a 18 ai, ! ?a. gJVUv°- aega ep’ j įvyko lapkričio 3 d., Civic Au-1 reikšmę ir užduotis darbininkiškam judėjime.

Utopistai bijo darbininkų per-.'y, * .v ’ x Y j jF L ,, .. ... . 'ditorium, be įžangos, žmoniųversmo, todėl jie susilę dirba1, . c; , i j • 'buvo apie 10 tūkstančių, šitaiplanus ir bando, kad ne vie-: . \ . i... x i • . - j • sapnų svajone lengvatikiai, nokiu, tai kitokiu budu praves- . ..
ti gyvemman, kad darbnnnka, u. gavo ,.eikaIusJ' , .
butų kap.tahzmu! pelno nes,-: Ra k]ag. ma_ |
mui masina, o ne bent kokią . . 1 M •:, , to zmomu tempo kilimą, todėl: Nuo Redakcijos:bledi-nelaimę neštų. I . v . .v _ •1 Y . remia ir palaiko visokios ru-1

Dr. F. E. Townsend planas,1 šies utopistus mulkinimui ne- 
pagal jo aprokavimą, rodo,1 susipratusių darbininkų ir vi- 
kad 8 procentai virš 60 metų'šokio luomo žmonių, šitų uto- 
senų žmonių šiaip taip pragy-! pistų sekimas prirodo 
vena prie vaikų, giminių, ar iš faktą, kaip dar mažai žmonės 
sutaupintų savo pinigų. 921 protauja, 
procentai sulaukusių tų metų • Kaip šitas pasaulis 
turi pasiduoti visokiom užlai-jnas, jo istorija niekur neparo-j 
kymo įstaigom, kur valdančia-Į do, kad nors kada kapitalistai- 
jai klasei kainuoja perdaug išnaudotojai, kokiame nebūt 
pinigų ir neneša jokios naudos ; amžiuje, būtų suteikę savo 
užlaikytojams. ; vargšam pragyvenimą be ko-

Dr. F. E. Townsend savo | vos.
plane apskaitliuoja 10,300.000 1 P a 1 y g i namai, darbininkai 
tokių senų žmonių Jungtinėse 1 reikalauja labai mažos apsau-j 
Valstijose. | gos ir jau yra kongrese Dar-

Jo supratimu, tokių
atsirastų 8 milionai, kurie su-1 Apdraudos Bilius HR 7598, 
tiktų ir norėtų gauti pensiją1 kuriuomi reikalaujama $10 del 
iki mirties po $200 kas mėnuo.1 kiekvieno bedarb. ir po $3 del 
Viskas,ką seniai turi daryti, tai) kiekvieno maitinamo per 
pasirašyti kontraktą, kad jie vaitę. Tūkstančiai unijų 
sutinka išleisti $200 per 
dienų laiko. Bet pirm pasira
šymo to kontrakto visi turi bū- Na, o yra lengvatikių, 
ti Jungtinių Valstijų piliečiais, | mano gauti po du šimtu dole- 
su gerais rekordais, be mažiau
sių prasikaltimų. Turinčiam 
bile dėmę pensija pertraukta 
ant amžių.

Sukėlimui finansų tam pla-

is-.* Karas eina del- Cha^ Jr kiti pamargfciimafc - -- ' 
7ihnlo šaltiniu Rnliviin . Prašom visų organizacijų, kad tą ZludlU bcĮllUlių., OOliVlJd djeHą nieko nerengtų, bet visi masi- 

ffinkluoiama ir finan- niai dalyvaut šiame parengime.
suojama Amerikos Wall į 
S try to kapitalistų.

Music :

Rezoliucijų Komisija:
M. Kaskevičiutė,v

; E. Zurbaitė,
J. Grybas.

I Rezoliucija Del Apšvietos ir Klasinio Pakilimo Chorų 
ALPMS Antro Apskričio metinė konferencija, laikytą 

d .21,^1934, del pakėlimo choru] narių klasinio supratimo, ragina 
. £ i visus chorus rengti prelekcijas, diskusijas ir debatus tarp savo 

Vlsas . narių ir su priešų organizacijomis. Taipgi ragina specialiai par-
I sitraukti prelegentus iš Meno Sąjungos Centro arba iš Work-

Taip darydami mes įsigysim geresnį supratimą apie 
ninkiško meno reikalingumą.

Rezoliucijų Komisija:
M. Kaskevičiutė, 
E. Zurbaitė, 
J. Grybas.

ir tą

yra sė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ninke ’ pasakys. " *
Kviečia Komisija

WORCESTER, MASS.
TDA rengia didelį balių ir vakarie

nė, nedėlioj, 25 lapkričio (Nov.), Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St., pra- 

I džia 5 vai. po pietų. Visi draugai 
, nes 

kalbės drauge Anna Burlak, bus skani vakarienė, po vakarienei

Kompartija.
(273-274)

WORCESTER, MASS.

I Sekmadienį, lapkričio 18, Darbi-1 azia o vai. po pievų, vis. u.« 
ninku Centre, 126 Green St., 7 vai. | malonėkite skaitlingai dalyvauti,

i vakare, kalbės draugė Anna Burlak, bus skani vakarienė, po
I : žymi audinyčių .darbininkė ir kovoto- galėsite smagiai pasišokt. Kviečiam

Nariu
spalio

BAYONNE, N. J.
Liet. Am. Ukesių Kliubas rengia 

koncertą ir balių ‘Laisves’ naudai, 
nedėlioję, 25 lapkričio, 10 W. 22nd 
St. Koncertas prasidės 5 vai. vakare, 
po koncertui bus šokiai prie geros 
orkestros. Koncerto programoj da
lyvaus žymūs dainininkai; dainuos 
A. Višniauskas ir kiti, ir bus Rusų 
jaunuolių stygų orkestrą. Kviečiam 
visus dalyvaut, įžanga tik 35c.

(273-274)

i ja. Kalbės apie praėjusį tekstiliečių 
į streiką. Kviečiam visus atsilankyti

visus dalyvaut.
Komisija.

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDA!
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI

darln- CLEVELAND, OHIO 
u
! Komunistų Partija rengia savo me- 
i tinį bazarą kuris įvyks subatoj ir 
I nedėlioj—8 ir 9 gruodžio, Prospect 
; Auditorium, 2612 Prospect Ave.
i Bus muzikališka programa, šokiai

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

928

Konferencija priėmė rezoliuciją ir rinkimų klausimu, kurioje | 
raginama balsuoti už Komunistų Partiją. Tačiaus ši medžiaga 
nesuspėjo tilpti prieš rinkimus, o dabar jau rinkimai praėję, 
tai rinkimų rezoliuciją apleidžiame.

I

Radio Artistu Koncertas
i įvyks Sekmadienį,
i 18 d. Lapkričio (November) i

Vykęs Newarkieciy “Žalio 
Triukšmo” Debiutas 

Elizabethe
(Tąsa nuo 3 čio pusi.)

naturalė artistė. Matyt
lošimo, kad ji savo rolę la- viskas paruošta labai gerai ir 
rimtai studijavo, klausė pa-

j tarimų, kas buvo gerai ir kas labai ekonomiškai šiame 
į negerai

senių I biniiikų Bedarbės ir Socialės ĮHog ro|sj, su|o-g |a)jai tipiškaiJ

Tai 
jos

,tas. 0 kurie jau girdėjo mai- 
jnierius dainuojant, tai juos ne- 
' sulaikysi—jie nori ir vėl juos 
Igirdėti. Tai reiškia, kad kon- 
i certas bus įdomus ir turinin- 
) gaS. I A VVftACUHVJ

šokiams orkestrą bus draugo , radio .. . ,
I žiuriuko, iš Pittston, Pa. Tad ' mhtusi Naujosios Anglijos lie-.

; tuvių ir kitų tautų menininkai. :
ti nkamai, o įžanga tik 25c. Tai 

laike.

Kampas E ir Silver Sts.,‘ 
; So. Boston Mass., Pradžia 7 

Valanda Vakare

Programoj dalyvaus
i artistai ir

visu , v C I zy- ■

SH- 
ir 

30 ' miestų tarybų parėmė, bet val
džia kol kas pro pirštus žiūri, 

kurie

rių į mėnesį: “Šia, Petrai, ba- 
liavok!” Gerai sako lietuvių 
patarlė: “Durną ir bažnyčioj 
muša.’’

Pacific.

MENO SKYRIAUS DALIS
Protokolas A.L.P.M.S. II Apskr. Konferencijos

(Tąsa iš 3-čio puslp.)

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.
Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

Shenandoah, Pa., Mainierių Kvartetas, vadovaujamas D.
Judzentavičienės. Jie dainuos solus ir duetus.

K. Žukauskienė—Va- ■ TZ , ................................. i Koncertas ir šokiai
I Darbininkų Centre, 325 E. Mar- I 
ket St.

Tolimesniam choro veikimui ; 
planai ir gi jau nutiesti. Aido j 
Choras nutarė vaidinti operetę, 
muzikališką veikalą. Negavus 
naujo veikalo, choras nutarė 
vaidinti liaudišką “Grigutį”. 
Roles jau kai kurie pasiėmė ir 
mokinasi, dainos jau pradėta 
mokintis. Kurie jauni ir suau
gę dar neprisjdėjo prie choro, 
tai dabar jau laikas prisidėti ir 
sykiu dalyvauti veikalo vaidini
me. Reikėtų tom draugėm ir ; 
draugam ateiti į chorą dar j 
prieš koncertą.

J Chore dalyvauja jau gražus;, 
būrelis jaunimo. Tačiaus dar; 
reikia daugiau. Kai kurie drau
gai ir draugė? (kaip 
Plymouth) dar jš po vasarinės 
pertraukos nesilanko. Todėl j 
mes sakom: “come on”< drau-1 
ges ir draugai. Charas jįs.lau-Į Programas:— Ignas 
kia.

Ateikite visi—....... . ........
gę—ir dalyvaukite chore. Cho-! Mišrus Choras 
ras laiko pamokas kiekvieną 
penktadienį, 7 vai. vakare, Dar- I len Dauksewicz, 
bininkų Centre, 325 E. Market ! dainų solus duos. Andrus 
04- T} I n Imi’/-] wl'i c A

kaipo nepaisančios sau nieko, 
moters, bi tik jai būtų linksma 
gyventi. J. Paukštaitis Serge
jaus rolėje lošė pagirtinai, bet 

! biskį stokavo gracijos, kaipo 
augštesniam žmogui. Ona Stel- 
mokaitė—Tanios rolėj—atliko 
savo rolę vidutiniai.

I Tolinus tipiškai savo roles at
liko J. Miškeliumienė, kaipo 
Sergejaus žmona. T. Stočkienė, 
kuri paprastu savo lošimu gerai 
atliko savo rolę. A. Duobinu- 

• kas rolėj Petro Dolgovo lošė 
gerai, bet stokavo aiškesnio nu- 
davimo ir garsesnės kalbos. 
Jurgis Miškeliunas,’ kaipo dar
bininkas ir pirmininkas dirb
tuvės, Teodoro Kropotovo rolėj, 

J pilnai atatiko savo tipu, kalbos 
tonu, ir abelnu lošimu, kaipo 
vyriausiu lošėju šiame veikale.

gauti kitus draugus iš Centro, .kurie galėtų duoti prelekcijas j Taipogi atliko savo rolę gerai ir
apie proletarinį meną šio apskričio ribose.

14. Nutarta rengti vieną apskričio chorams pikniką vieton 
atskirų metinių piknikų, kaip kad buvo iki šiol. Vieta paskirta 
Vose’s Pavilion, Maynard, Mass. Rengimo komisija susidės iš 
veikiančio komiteto ir dviejų narių iš kiekvieno choro.

Buvo nutarta, kad muzikalė programa būtų pradėta 4 vai. 
p.p. Pelnas bus dalinamas tarp veikiančiu) Antro Aps. chorų.

15. Workers’ Music League atstovas, Jaffee, aiškino reikšmę 
ir reikalingumą šios organizacijos ir kvietė visus delegatus ra
ginti savo chorus prisidėti prie šios svarbios darbininkų orga
nizacijos. Draugas Jaffee prižadėjo prelegentą iš W.M.L. pri
siųsti į chorus, kuris plačiau išdėstys proletarinio meno reikš
mę.

16. Apskričio metinį koncertą nutarta rengti gegužės 12, 
1935. Komisija susideda iš Stov. Kom.

17. Buvo raginta, kad South Boston, Norwood ir Lawrence • mu 
chorai, kurie nepasimokėję 1931 m. metinio koncerto neda- 
tekliaus, greitu laiku prisiųstų pinigus iždininkui.

18. Stov. Kom. buvo pavesta sutraukti į krūvą ir tvarkiai 
laikyti Antro Aps. nuosavybę, kaip dainas, operetes, veikalus 
ir t.t.

19. Ateinančių metų konferencija nutarta laikyti -South i u‘
Boston, Mass. ,

20. Stovintis Komitetas del 1934-35 metų išrinktas sekantis
Organizatorius—E. Zurbaitė.
Vice-Org.—M. Valentukevičiutė-
Sekretorius—T. Vasaris.
Iždininkas.—M. Budrikis.

Sporto komisija:
M. A. Zurbaitė.
H. Netsel.
P. Morkevičius.

K. Juodeškienė, ji vaidino Te
odoro Kropotovo žmonos rolę.

Visam veikalui sufleriavo ži
nomas visiems seniems elizabe- 
tiečiams J. Blažiunas, o režisie- 
riavo šio veikalo vertėjas K. Jo
naitis, kuris, be abejonės, padė
jo daug laiko ir triūso versda
mas šį veikalą iš rusų kalbos pa
rašyta gabaus 
Bolotovo.

Pačiu veikalu 
ganėdinti, kurie 
lankę jį pamatyti.

Baigiant rašyti, mano many- 
i, visoms kolonijoms patarti

na šio veikalo lošėjus užkvies
ti į savo miestus, nes veikalas 
pilnai atatinka lošti visur, o rei
kia neužmiršti, kad Sietyno 
Choro Dramos Grupė padėjo 

■ daug energijos ir triūso moki- 
! nimuisi. Lošimas išeina pagir
tinai, nes aktoriai išsilavinę ir 
kiekvienas atatinka savo rolei.

,“L.” Repdrteris.

dramaturgo J.

visi likosi už
tik buvo atsi-

I • ' ’ IIls Aido Choro Veikimo i

įvyks

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ

Adelė Mickevičiūtė
kad iš Pagarsiejusi naujosios angį i jos 

sopranas dalyvaus šiame 
koncerte

Kubi-
i liūnas, baritonas ir labiausiai 

jauni ir suau- ; mylimas radio komikas. LLR 
po vadovyste 

'Izabelės Jarmolavičiūtės. He-j1 — . • Ibendžio iri

gunas, akordionistas, A. Juo
daitis, bassas, LLR Vyrų Okte- 

Itas ir Zuzana Naviackienė, 
j kontralto. LLR. Choras sulos 
Į operetišką vaizdelį “Kova 
i Prieš Badą.’’ Adele • Mickevi- 
i čiutė ir Ig. Kubiliūnas dainuos 

Apvaikščiojimas 17 m? sukak-Į duetus.
tuvių Sovietu Sąjungos j Gerbiamu Lietuvių visuomė- 

gyvavimo.

Kalbės “Močiutė
Bloor ir kiti. Taipgi bus dra 
matiškas perstatymas, subato 
je, lapkričio (Nov.) 17 d., i 
1934, Baker Hali, 36 N. 7th1 
St., Easton, Pa. Prasidės kaip 
7:30 vai. vakare.

i Įžanga 25 centai. Bedar- i 
; biams 10 centų.

Rengia Komunistų Partija, 
Eastono Sekcija; •

St., Wilkes-Barre, Pa.
Aido Choro Korespondentas.

Easton, Pa.

j ne. Mes kviečiam iš plačios a- 
Eila i pielinkės darbininkus, biznie- 

' I rius'ir inteligentiją atsilankyti!
i ir pasigėrėt šiuo gražiu, ope- 
retišku radio artistų koncertu, 
įžanga 35c. ir 50 c. Kviečia

ALDLD 2 kuopa.

WILKES-BARRE, Ča. — Ai-
I do choras pradėjo žengti pir- Bolivija Muša ParaguayŲ 
mvn Mnlrinflci namu riainn iv ' ' * >Įmyn. Mokinasi naujų dainų ir (

21. Apskričio dirigentas bus renkamas iš sekančių chorų ■ pakartoja senas, kurios jau iš-; 
vadovų, nominuotų suvažiavime: M. Meškienė, L Yarmolavi- jmoktos. 
čiutė, B. Petrik ir A. Potsus.

22. Konferencija tapo uždaryta 5 vai. po pietų per pirm.
M. Valuntukfjvičiutę.

T. Vasaris, Konf. Sekretorius.

A.L.P.M.S. Antro Apskričio Rezoliucijos
Rezoliucija Workers’ Music League Klausimu

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS
Dainuos revoliucijines dainas.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO
Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.
A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS

Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne,, N, J.
MRS AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS

Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja
MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS

Puikiai pasižymėjusi dainininkė
RUSSELL O. DREGER

Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko solų.
A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS

Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS,

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS

Skambins piano duetus.
K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIŪTĖ, Dainininkė

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
M. GAILIŪTĖ, šokikė

Ji bus naujienybė šiame parengime

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIČIŪTĖ
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ

LPTUVB4
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
Nedaliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

M 
jFsk;GtRlflUSl4 DUONA 2 
^^SCHOLES BAKING Yįž 

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y. 

TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ

■ BUENOS AIRES
Kviečiai atėmė Senator 
Long ir. Piquirenda tvirto
ves iš Paraguayans armijos. 
! Sulig pranešimų, Bolivija ir 

riaušių. Jame dainuos pats kitur muša Paraguayans 
choras naujas ir tinkamas se-i____________ _____ _____ __ _

nesnes dainas. Paškiaus teko | I
patirti, kad merginų .sekstetas 
gerai Javinasi šiam koncertui, i

Be to, choras smar- 
Ikiai, ruošiasi prie metinio kon
certo, kuris įvyks pirmą* dieną 
gruodžio.

Koncertas bus vienas iš ge-

ALPMS. Antro Apskričio suvažiavimas, laikytas spalio 21,1 imant atydon jos jauną amžių. 
1934, ragina visus chorus prisirašyti prie Workers’ Music į Jos dainuos koncerte.
League del reikalo ir gerovės darbininkiškos dailės platinimo. Į šiame koncerte dalyvaus ir

Mes turime rištis su tarptautiniu darbininkų dailės judėji- j Shenandorio Mainierių Kvarte-

KEPAME
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

— i Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 

išmokėti gydytojui.
Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 

į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.

Sav. V, LUKOŠEVIČIUS.:TeI.: Evergreen 8-9538.



kr."17, 1934

j Volodimir Kuzmič. Vertė Petras.
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NOTICE is hereby given that License No. 1 NOTICE is hereby given that License No.
Y RL 5260 has been issued ip the undersigned B 758? has been issued to the undersigned 
x' to sell beer, wine and liquor at retail, under i to sell beer at retail, under Section 76 of

of

tie-

i So. Boston, Mass.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

S12

Rochester, N. Y.

Ligos Gydomos

Girdėjęs.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 7625 has been issued to the undersigned

ne
of

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd St.

, Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TARRY TAVERN. INC.
1605 Broadway Brooklyn, N. Y.

...... i- the Alcoholic Beverage Control Law at 304-
trol Law at 262 Wilson Ave., Borough of 306 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ( County of Kings, to be consumed on the 
on the premises.

JOHN ROCKOWER 
262 Wilson Ave.

FOTOGRAFAS.
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

given that License No. 
B 7626 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Seciton 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3203 

į Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
, of Kings, to be consumed on the premises.

LENA ROVNER 
(ROVNER’S REST.)

3203 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

Laukiame “Laisvės” Naudai 
Bankieto

414 Liberty

NOTICE is 
B 7355 has 
to sell beer NOTICE is hereby given that License No. 

L 449 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail, under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 311—7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PROSPECT PARK LIQUOR and 
WINE CORP.

311—7th Ave. , Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No.
RW 953 has been' issued to the undersigned _ ____  __  ______
to sell beer .and wine at retail, under Sec- to sell beer at retail, under Section 76 of 
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control j the Alcoholic Beverage Control Law at 4911 
Law at 2347 Bath Ave., Borough of Brook- ( Ave. D, Borough of Brooklyn, County of 
lyn, County of Kings, to be consumed on Kings, to be consumed on the premises.

JOHN WELCH
(AVENUE D BAR and GRILL) 

4911 Ave. D Brooklyn, N. Y.

■ B 7617 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby 
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Hooper St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to l>e consumed on the premises.

MADELINE OBRAYTIS 
(EXTENSION BAR and GRILL) 

Hooper St. Brooklyn, N.

Conn. Valstijos ALDLD 3-čio
! Apsk. Kuopoms ir
i Delegatams
! WATERBURY, Conn.—Drau-
Įgai! Kolonijose, kur gyvuoja
'AT T) 1 n Vimnnc vnilzi’nn-.;n NOTICE is hereby given that License No. | L-1 17 Lj U KUOpOS, VClKiaUbia, ■ B 7631 has been issued to the undersigned |

lyn,
the premises.

ANTONIO ROMANO
2347 Bath Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. , NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5259 has been issued to the undersigned • RL 5353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under' • •• *- • • •
Section 132A of the Alcholic Beverage Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

, on the premises.
WILLIAM GERDES

(SARATOGA BAR and GRILL)
158 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

RL 5353 has been issued to the undersigned 
v/v“-| to sell beer, wine and liquor at retail, un- 

n f . Borough of i (ler Section 132A of the Alcoholic Beverage
County, of Kings, to be consumed i Contro| Lftw at 156 Alabama Ave.,' Borough 

i of Brooklyn, County of Kings, to- be con
sumed on the premises.

BURACH GOLDSTEIN
156 Alabama Ave. Brooklyn, N. Y.

j ovii uuvi , vv iiiv nnu ntjuui m įcutii, uuuu 
Section 132A of the Alcohqlic Beverage Con

Borough of 306 Kings Highway,

■

■

,‘.1

M

■Jį

•I--

(Pabaiga)
Užbaiga Pergalės

Prabėgo dar dvi dienos.
Mūsų 3,000 žmonių dalis prisijungė 

prie reguliarės Raudonosios Armijos. 
Jie mus sveikino del mūsų nusisekimų ir 
pasidalinom bendru džiaugsmu, prisi
rengdami prie naujų mūšių. Bet mano 
galvą temdė koks tai liūdnumas.

Aš nuliūdau. Ir buvo mano teisybė.
Dar vakar nerūpestingasis Antonijus 

atėjo pas mane, kalbėjo su manim apie 
malonią Italiją, paliktą jo del mūsų revo
liucijos. Jis pranešė man naujieną, kad 
baltieji išnaujo atakuos mus su itališko
mis ir angliškomis granatomis. Ir paro- 

hlė man baltųjų laikraštį, kuriame buvo 
pranešimas, kad amunicija yra atvežta 

I į uostą tuo pačiu laivu Ofione. Antoni
jus nutilo, laukdamas mano įsakymo.

—Aš išeksploduosiu...—pasakė ir pra
nyko.

Pranyko, ir iki dabar aš nežinau, kur 
jis yra. Aš jieškojau jo, klausinėjau 
apie Luciją, bet veltui. Tik laišką pri

siuntė mano italas:

“Brangus drauge, batalijono vade!
Nė veltui pulkininkas Tumilovas prieš su

šaudant pasakė, kad kerštas ateis garlaiviu 
iš vakarų.

“Tą kerštą mes, tarptautininkai, sunai
kinsim mūsų solidarumu. Tebūna taip! 
Brangus drauge! Aš pranykau su ja — 
Lucija. Aš noriu per savo paskutinius dar
bus suliepsnoti dar tvirčiau, dar šviesiau, 
noriu sudeginti, kaip saulinė šviesa benga
linę ugnį, noriu išeksploduoti taip, kad gir
dėtų ne tik Ukraina, bet taip pat Italija ir 
su ja visas pasaulis. Su granatomis aš 
būtinai ką nors padarysiu. Aš rašau apie 
save. Lucija? Ji stovi greta manęs ir žiū
ri, ką aš darau. Ji tyli ir prirengia gink
lus.... Tebūna taip! Iki pasimatymo, ma
no brangus batalijono vade! Draugas Ču- 
makas pavėlino mums- keturiese išeiti į už- 
frontį. Ar mes ’dar pasimatysim?

“Tavo Antonijus.”

Aš perskaičiau ir koks tai skausmas 
suvarstė krūtinėn. Nuo to laiko aš ne
mačiau italo. Taipgi aš nemačiau dau
giau Lucijos. Tik dabar man yra leng
va prisiminti. Ir aš atmenu aiškiai, kaip 
keturiomis dienomis po tp virš Odesos 
sugriaudė baisiausia eksplozija. Ugnies 
šviesa, tarsi auksiniai šiaudai, pasikėlė 
iki debesų ir pakabino tenai juodas dū
mų varpas.

—Tą italas padarė! — visi sakė, visuo
se būriuose. Ir tada tuojau mano dalis, 
tarsi dalgis, išlenktas iš šono, taikė į Ode
są dėl “rugiapjūtės”. Aš įsakiau išgelbė
ti mūsų žvalgus.

Ir mes jieškojom tfisur. Mūsų pjauna- 

mas kraštas, rankose Žiaurių pjovėjų, iš
pjovė visas priešininkų jėgas—ir mes 
jieškojom “mūsiškių” gyvų, bet radom 
tik lavonus.

—Bet kur yra Lucija? — klausiau aš.
—Skaityk! ir Rudenko padavė man 

laiška. v
“Draugams 

da jūs rasit 
batalijono X 
kai, čumakui 
gavo.

iš raudonosios stovyklos. Ka- 
mūsų lavonus—duokit žinoti 
draugams: 
ir visiems,

Nikolai, Ruden- 
kad jie mus pa

užmušiau jį, bet 
. Ivančenko,

“Aš apgavau karininką, 
išgelbėt draugų nepasisekė. 
Jakiv, jaunasis komunistas, ir mano bran
gusis Antonijus tapo nukankinti... Aš 
rašau šį laišką greta jų mirusių lavonų. 
Bet aš pati važiuoju į Milaną papasakot 
ginklų fabriko darbininkams apie pasi
piktinantį kraugeringą, mūsų kapitalisti
nės valdžios padarytą žygį. Aš agituosiu, 
aš pasakosiu, kad granatas, jie veža ne 
rikon (kaip jie aiškina darbininkams), 
Ukrainon. . .

“Mes iš po tolimo Italijos horizonto 
sim jums mūsų ranką. . .

“Pasimatymo! Ofione laukia manęs.
Lucija iš Magentos.

Af- 
bet

Epilogas
Antonijų, Ivančenko ir Jakivą mes pa

laidojom su garbingomis iškilmėmis. 
Ženklą, kad trys draugai buvo, raudoniė- 
ji kovotojai, mes ant kapo pastatėm gelž- 
kelio bėgį ir prie jo pritvirtinom penkia
kampę žvaigždę.

—Bėgis — ženklas jėgos, noro ir pla
ningumo ...

—Žvaigždė — ženklas vienybės ir mū
sų idėja...

Dabar kapas randasi ten, ant laukų, 
prie Odesos. Virš jo plaukia saulė dan
guje, virš jo eina naktis, raudonai siū
buoja ant jo vėjai — ir ten lankosi žmo
nės.

Ir Lucija?
Laikraščiuose jie pranešė apie milžiniš

ką streiką Milane...
O italijonaite, esi beribė meilė man. 

Tvirta valia tu ant savo pečių sudėjai de
besis šiaurės ir nuo savosios Italijos nu
traukei mėlyną skraistę nuo dangaus ir 
vedi prie Visapasaulinės Sąjungos.

Tu eini solidariška ir didelė!
Tu iškilmingais žingsniais eini ne vie

na, prieš tave ir paskiau tave maršuoja 
tvirti, kaip uola Raudonieji, beribiai, 
kaip vandenynas su smegenimis, vietoj 
putų. Su tavim eina revoliucijos legijo- 
nai— tų, kurie pražydės ant kraujuotos 
širdžių žemės. |į ■

.. .Kur tu esi dabar?
.... Kur esi tu ?

čia buvo pirma konferenci
ja del pasiuntimo delegatų į 
nacionalį kongresą sausio 5,6 
ir 7 d., 1935, Washington, D. 
C., reikalauti priimti Darbi
ninkų Bedarbės ir Socialės Ap- 
draudos bilių HR 7598.

Pirmoj konferencijoj dele- 
i gątų buvo mažai. Nuo lietu- 
■Vių dalyvavo tik LDP Kliubo 
i delegatai. Nutarta antru, kar
atu šaukti visus unijų , lokalus, 
, pašalpines draugijas ir visas 
į kitas organizacijas, nes paaiš- 
| kino vienas delegatas, kad A. 
i D. Federacijos susirinkimuose 
! laiškų neskaito, kurie yra nuo 
I komunistų, tuos viršininkai ne
atplėšę meta į beskę. Prisiža
dėjo darbuotis, kad tokie laiš
kai būtų skaitomi A. D. Fede- 
racijos susirinkimuose.

Nutarta pasiųsti antrą atsi
šaukimą. ; Lietuviai Darbinius 
kai, išrinkite delegatui ir priiK

delegatais. i
Antra konferencija bus 

gruodžio 2 d., 10 v. ryto, 580 
St Paul St., Rochester, N. Y.

Delegatas.

T to sell beer at retail, under Section 76 of NOTICE is hereby given that License No. 
dp- the Alcoholic Beverage Control Law at 414 ' B 7617 has been iasnrvl ,,n<inr«i,rnn<i

Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BIAGGIO CERRONE
(JACK’S BAR and GRILL)

Ave. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section 76 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 931 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

I HANDY DELICATESSEN x
. 931—3rd Ave. Brooklyn. N> Y.
I ______________________

. . . ! NOTICE is hereby given that License No.konferencijoje būtų atstovai!-į B 7622 has been issued to the undersigned 
.... , . . I to sell beer at retail, under Section 76 oflama kiekviena kolonija, kur the Alcoholic Beverage Control Law at 203

, I 32nd St., Borough of Brooklyn, County, oftik gyvena Vienas, ar daugiau i Kings, to bę consumed on-.the premises.
. • SALVATORE MUSOLINOdraugų. 203—32nd St. Brooklyn, N.

Konferencijoj dalyvaus d. J notice

į jau laikėt susirinkimus, 
įkalbėjote konferen., išrinkote 
[delegatus. Bet jei kur ir ne-; 
■ laikyta susirinkimas, vis vien 
j būtinai dalyvaukit konferenci
joj. Dalyvaukite ir iš ten, kur 
dar negyvuoja kuopa, bet pri
klausote pavieniais, ar bent1 
pritariate. Reikalaujama, kad'

is hereby given that License No. 
A 10834 has been issued to the undersigned

• at7 retail, under Section 75 of 
the -Alcoholic Beverage Control Law aį 784 
Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN HINRICKSEN
784 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.I __________________ _
NOTICE is hereby given that License No. 
A 10833 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5807 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MINNA JENSEN
5807—5th Ave. Brooklyn, N.

I . .---------------------------- •
NOTICE is, hereby given that License No. 
RL 5290 has been issued to the undersigned 

, to sell beer, wino and. liquor at retail, un- 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 

" 1 Law at 924 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

i ELEANOR LUBANKO
924 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 233 Moore St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed 1

MURRY CAFE, INC.
233 Moore St. Brooklyn, N. Y.

. —, . . at tat TA ta A nns;A. Bimba, kaipo ALDLD Cen- to «eii beer 

’tro ir AKP LF Biuro atstovas.
Draugai, įsitėmykite, kad 

konf. prasidės 10 v. ryto, lap
kričio 18 d., 774 Bank St., Wa_ 

i terbury, Conn. Konferen. i turi 
I laiku atsidaryti ir laiku baig- 
, tis todėl, kad vakare bus pra- 
! kalbos. Kalbės draugai A. 
I Bimba, J. Jesulevičius ir K. 
• Strižauskas. ij”,.

Minimų prakalbų baisiai 
; išsigando darbininkų priešai. • 
1 Lietuvių parapijos prabaščius 

J Valantiejus nusigando, kad 
! daug parapijonų rengias eiti į 
'prakalbas, tad dirba išsijuosę, 
'kad sulaikyti nuo prakalbų. ,on thc pre$į^ 
i Jeigu taip, tai reikia suprasti,; 
! kad prakalbos bus labai nau-( 
! dingos .del, darbininkų. Ar ! 
j šiaip, ar taip, Valantiejus su ■ 
I savo bernu Aleksiu nesulaikys j 
I visus parapijonus nuo prakaį-1 
bų, pažangesni parapijonai su
pranta jų skymą.

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.Su dideliu nekantrumu Bos

tono ir apielinkės lietuviai 
laukia dienraščio “Laisvės” 
naudai ruošiamo bankieto, šo
kių ir koncerto, kuris įvyks 
gruodžio mėnesio 1 d., 1934, 
South Bostone, Lietuvių Sve
tainėje.

Kaip jau teko sužinoti, pro
gramoj dalyvaus visa eilė ge
riausių šitos apielinįcės spėkų- 
dainininkų. Pav., Adelė Mic
kevičiūtė, Ignas Kubiliūnas, B. 
Petrikas (Petrukevičius), Men 
ginų Kvartetas ir, vėliausiu 
laiku patirta, seserys (Marytė 
ir Paulina) Kaskevičiutės, iš 
Lawrenco, Mass. Tenka pas
tebėti, kad šitos dvi džiininin- 

| kės — Kaskevičiutės — dar nei 
karto nėra South Bostone dai
navusios. O jos dainuoja du
etus labai gražiai, kadangi tu
ri puikius balsus ir gerokai

Bostoniečiai pir
mu kartu galės jas girdėti 

i “Laisves” naudai ruošiamam 
' bankiete.

Taigi visi ir visos ruoškitės.
Tikietai (į bankietą, koncer

tą ir šokius) parsiduoda po 75 
centus, perkant iš anksto. Prie 
durų jie bus 85 centai. Į šokius 
ir koncertą—tiktąi 40 centų.,

Komisija užtikijipa, kad at
silankiusieji į šį bankietą bus 
pasitenkinę labiau, negu kada 
nors, nes tai pirmutinis tos rū
šies parengimas South Bosto
ne. Apielinkės lietuviai dar
bininkai taipgi kviečiami ruoš
tis.

gr’pių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Sergančių Vyry ir Motery [ 
Chroniškos T

mai, Gerklės,

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- j 
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos. 
Chroniški* Skau- ‘ 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mešla- 
žarnės Ligos, A- ' 
b e 1 n as Nusilpi- I 
mas, Nervų Įde- ■ 
girnai ir Chroniš- | 
k i Nesveikavi- j 

...v.., Plaučių, Kvėpuojamu- į
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų Ii- I 
gbs; o jeigu turite kokį negerumą, i 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu į 
ateikite pas Dr. Zins.
X*Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išinirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Penktas Puslapis
' *'  ..............        ryti "f" r ■' ‘ 7Į1I itibtį , . ,

LEGAL NOTICES, LICENSES: BEER, WINE, LIQUOR, WHOLESALE - RETAIL

to sell beer, wine and liquor at retail, under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6801—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK HARKINS 
(ALPINE TAVERN REST.)

6801—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2013—Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ALPHONSE CAMERA and JACOB PLATT 

(MIDWAY GRILL)
2013 Flatbush Ave. Brooklyn. N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5291 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ht retail, un
der Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 5823—3rd Ave., Bdrough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BROMMER
5823—3rd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
■ RL 5233 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
j to sell beer, wine and liquor at retail, under rl 5353 has - - - . . .
! Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- qpi| >,PP1.
trol Law at 932 Fulton St., P--------*- ! ’

; Brooklyn, C 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.

premises.
THE PALADOR CLUB. Inc.

Brooklyn, N. Y. I 304-306 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Teleronai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog ,jįą ^tudaro savo , ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

l/r II ill 9 H ■ Il Atviri kojų skauduliai, Garankš-II |J 10 | g Ij II Čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

• K

SSRS Teisia Naikintojus
Taškente, Sovietų Sąjun

goj, patraukta teisman 55 
^buožės sabotažuotojai, ku
rie naikino bovelnos derlių. 
Jie kurstė ir kitus nerinkti 
Jrovelną nuo laukų. Tuos 

sidėkite prie šio svarbaus dar- naikįntuojus dabar tardo 
( bo. Galite dalyvauti ir pavie-)soVietinio Uzbekistano aug- 
niai, tai yra tie, kurie nesate ščiausias teismas.

110 East 16 St. N. Y.
Įsisteigęs 25 metai „ 

Tarp 4th Ave. it Irving Pl.
New York

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



•r •
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Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
_____________________________________'-----------------------------------r------------------------------- ,_______  LU :____________________________________________________ _

Šį Vakarę Matykite Sovietinį Judį, Kuris 
Bus Vaidintas “Laisvės” Svetainėje

Komunistų Partijos šeštos | Po rodymo paveikslo 
sekcijos 4 kuopa rengia per- < dar ir koncertinė programa, j Darbų Administracijos) $1,- 
statymą Sovietų Sąjungoje ga-' Dalyvaus Aido Choro Merginų ' 500,000 dėl budavojimo nau- ;• 

! Ensembjis ir daųgiąu dailės jų mokyklų. Labai daug vaikų i! 
spėkų. į ' ],

Tikie^ų kaina tik 20 centų stokos mokyklose' vietos. _.r_ 
) ypatai. šiš judis buvo rengtasi j kyklų vedėjai sako, kad vėliau! 
! vaidinti 6 d. spalįo, bet atkel- jie dar reikalaus kelių milionų! 
'tas. į šį šeštadienį, taigi,, jeigu [dolerių tam. tikslui, 
kas seniau pirkote tikietus, tai I ---------------------

minto labai gero judžio “The 
Road to Life” (“Kelias Į Gy
venimą”). Jis bus rodomas šį 
vakarą, šeštadienį, 17 d. lap
kričio, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St.

Tai yra geriausias judamas j
paveikslas. Kada jį rodė New tie patys yra gerk • 
Yorke, tai visada buvo į pilna 
žfndnių. | ‘ii

PASIRANDAVQJA 4 dideli kamba
riai ant pirmų ir antrų lubų. Ant 
pirmij lubų randa $15, ant anti-ų 
lubų $20.'- ‘ Lietuvis džianitorius ’. 

; Kreipkitės sekančiu antrašu: 141 
! Middleton St.- Brooklyn, N. Y. , 
1 ■ ■ ' (269-274) j

BRQOKLYNO
-------------------------- ;-------------------------------- •—— 

r

Dr. J. S. MISEVIČIUS.
270 BERRY STREET

VALANDOS:' • i ' »
12—2 p. p.

Ever. 8-^707' I ‘

; Reikalaują $1,500,000 Bu- Bus Gražus Perstatymas 
davojimui Naujų Mokyklų ; šiandien’lapkr/17 d.', k0-| 

Mokyklų bordas nubalsavo, rnun^s^ Partijos 21 vienetas;
bus kad reikalauji iš PWA (Viešų rengia labai gražų perstatymą,; 

kurį suvaidins darbininkų te-;
.atia 1S ratelis. • .NOTICE is, hereby xiveii- that License No.
\ Keletas žodžių apie darbi- tG(\hR* belP i#'‘edjto tth,® undersigned ■i j : ’ .to sell beer and wiheT at retai!, under Sec-
minku teatralio ratelio vaidini- tion rrz a of the Alcoholic Beverage control negali tmKamai mOKintlS del • . Law at 89.r> Fulton St., Borough of Brooklyn,

__ ‘ mus. Man jau kelis kartus te-' County of Kings, to be consumed on the

I ko matyti juos lošiant, tai ne-1 1V1 ^myer august
I , ..v . , i 895 Fulton St. Brooklyn, N. Y.
i gali atsidžiaugt jų veikalų tur_ • ■— ■ . ,I . ... „ ... NOTICE is hereby given that License No.
j tingumu ir losimu, is realių siu kl 5266 hap been ipspedrto the undersigned I
I ■ *- to sell beer)' wine arid liquor at retail, under

■ - .................... - “[everagė
.... • _ _ vuniroi bKw m, iov xvvergreen zxve., xlorougli tIman ne >sykį teko butl apt 42 Of Brooklyn,” County of' Kings,- fd be coni L,,’, , y . . . !.y • ' sumed on the premises.. • > ,'St. teatruose, užsimokant ižam. > Nicholas baLhert

’ 5 EVERGREEN f BAR :GRILL ' ( 
39 Evergrlfreh' Ave.' ’ BroOklyrt, N. Yl ( 

gaudavau tokio gero ūpo-susi-: notice is.hereby- given that. License Nd. H 
- -- - ... . iiL 2379 had bebn issuėd tof th$ undersigned :

• j. • i ____  .-i : Section 132 A Of the Alcoholic Beverage
gll VaidinimUOSe, kur yra pilna Control Law at 1502 Cortelyov Rd,. Pprougn !

«««!.n+l-rU.Lz/ Vzx Brooklyn! County of. Kin£s, td be corp-;
’ sumed on the premises.

! JOHN B. CRAWLEY < 1
' * 1502 Cortelyou Rd. Brooklyn, N. Y. ' 7

NOTICE is hereby' given that License No. - 
RW 924 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail, under Sec- ■ 
tion. 132A of the Alcoholic Beverag^ Con- 1 
trol Law at 5805—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed1. , 
on the premises. ,

MICHAEL DISKIN and 
PATRICK J. CAULFIELD

5805—8th Ave. Brooklyn, N. Y.'
NOTICE is hereby given that License No. I < 
RL 2276 has' been issued to fthe undersigned < 
tb sell beer, wine ftnd liquor at retail, under 
Section 132 A of the, Alcoholic Beverage 
Control Law at 481 Court St,, Borough of, 
Brooklyn, County of Kings, to be conuumed 
on the premises. <• ’

GERTRUDE V. HARTIGAN '
4.81 Court St. Brooklyn, N. Y,

I NOTICE is hereby given that License No. 
! B 7607 has been issued to the undersigned < 

t-q sell beer, at retail, under. Section 76, of ( 
the Alcoholic Beverage Control Law at .975 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County

i of Kings, to be consumed on the premises. 
JOSEPH SPINELLA

975 Flatbush Aye. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor'ait retail, under ’ 
Section 182'//A‘a of .the . Alcoholic ^leverage' 
Control Law at'195' Greeppoitit Ave.. Bo
rough of Brooklyn,' County'Of Kings, to be 
consumed on the premises.

WILLIAM TJ. YEVICH, • i I
JOSEPH E. YEVICH

GREEN OAK RESTAURANT BAR & GRILL I 
195. Greenpoint Ave. Brooklyn,. N. Y.

---------------------------- -------------------------------------------;

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retail

Dr. JOHN WALUK
. ; • ■ i .h

161 NO. 6th STREET

VALANDOS: ■, , , 
8—10 ryte 
1—2 p. p. < 
6—8 vak. 

šventadieniais- susitartu " 
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS s
■ iu

1114 FOSTER AVENUE į

VALANDOS:
/ • 1—2 p. p. 

6—8 vakare 
Ir pagal sutarti 

Tel. Mansfield 6-8787 
Penktadieniais uždaryta?

• ; . . < > . , to sen oeer, wine ana liquor at retail,
■ I dienų įvykiu. Kada pirmiau section tip2‘ a of >thė 'Acholic twe 

_ Control Law at 139 Evergreen Ave., Bi 

i h Pagelba Jaunuoliams I .............. . ............ - . .
. I b ': ’: 1 5 > ■ i

į Brooklyne sušaukta ]_____
!rencija pagelbai Scottsboro ne-!5» JHo t I • J• 11* * 4-1 kJdTU DR8 own i Shu co io inc unuersjRnea •

‘ ' knltlAmc innnnnliflmQ? kuvinn® ' judinimo, KOK) gaum ■ tų Cirau-■ to Bell beer, wine and liquor at retail, under)

Mergina Reikalauja 500 j viešpataujanti klasė nori sude-1L* ” J1* ' .'y."'1
Tūks. UŽ Turčiaus Bažado ^inti.el^“r?s ^Sje- konfe- « ir Platinimo prie ko- 

, ■••'oi * • .1 ■ ■ rencijoje daug dalyvavo darbia VOb-• ' bulauzymą x mnkiškų ’naujų organizacijų, I Taigi tas viskas bus galima
l \ kurios pirmiau nebuvo įtrauk-Pr dabar matyti ir persitikrinti

Panele Mary Schrip patrau- aelbėiima ne-' Patiems- Perstatymas? atsibus
kė turčių George H. Hatch ant tos 1 Rovą’ 1 SclbeJimž* ne --------- -- - -
$500,000 teisman už “širdies . - - .. .. - . .

. ,, TT x i • • g'iau darbininkų įsitraukia,sulaužymą. Hatch jau apsive- 1
dė su panele Ruddy, bet pane-! 
lė Mary Schrip sako, kad 1 
Hatch davė jai pasižadėjimą'
Montclair viešbutyje, 1931 m., derybas su didžiulių namų sa- • susipažinkite 

i Irarl iic n ncivoc rh ia n nnskni ' i__ , liečia J--11____ 1_____ 1---
18 d. lapkričio 4 vai. po pietų, M Pažadėjimą sulaužė. Tai, j (elevaterių) darbininkus, bet yra ir lietuvių. 
Doxbiiili.k Gvnviv 723__ 5vh Ra*P matome, daug reikalauja jos pairo. Išnaudotojai atsisa-
Ave. ir kampas 23rd St., South , panele Mary SchriP uz paza“! ko išpildyti darbininkų reika-

. ’ Ateikite įvisi jr v 1 j į 1 ‘ 
įgejai. ’ konfp- gos po $1.50 už tikiėtą? tai ne-' <39

Nedėlioję Vaidins
“Žalią Triukšmą”

. Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 50 kuopa stato sce- 
non Sovietų Sąjungos reikalų 
teatrą “Žalias Trukšmas.” Jis 
vaizduoja dabartinę SSSR 
tvarką. Bus suvaidintas Siety
no Choro Dramatiškos Grupės 
aktorių. Sietyniečiai visada la
bai gerai vaidina.

Lošimas atsibus sekmadienį.

Darbininkų Centre, 723—5th kaip matome’ Jlaug relkala«ja jos pajrOe išnaudotojai atsisa-

Brooklyne. į
Ateikite' visi ir visos, nes to-

.! patiems.
kaltų negrų jaunuolių vis dau- IWO School, 361 S. 4 $t., arti

prie Hooper St., Brooklyne.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Suiro su Bosais Derybos ,IŽ“ga ti,k 15 c- y?atta1'* 1 I aim Izuvin nnrita T11V*J Taigi, kurie norite turėti'tin-
B.S.JE.I. unijos vadai vedė ; karną laiką, tai atsilankykite,

> su to vieneto 
i kad jis apsives su ją, o paskui vininkais kas liečia keltuvų ! draugais, kuriame labai daug

i lavimus. Šios unijos vadai vi- 
Įsaip atidėliojo streiką, vis dar-

kį veikalą negreitai gausite IVTnfvkifo DiHpIpq Rkfvnpc įbininkus ramindami, kad bus I 
proga pamatyti. Jis didelis ir * galima be streiko susitaikinti.

• T-x 1 • •• •• 1 • 1 V T

gražus. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų.

Revoliucinių unijų kitų, šakų

Rengėjai.

>3?

n.-t
r. i t i » i : •<

pr. A. TETEIK A
(DANTŲ GYDYTOJAS) ‘

$0. 4th $T.

hr< t—i....,-,;..,..x.

. (Bei pradas.>kjs Vencius
(DANTŲ GYDYTOJAS:) ‘ J

* j ‘ I < .» T t

r 'V ’ 499 GRAND ST.

VALANDOS

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105 -f į

VALANDOS*

9_ Q

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

Kviečiu visus atsilankyti,
K. P. 21 Vienetas

' MANHATTAN GĖRIMŲ KRAUTUVE I 
i Didžiausia, fatinkamiausia ir* Pigiausiom Kainom u 

Gėrimų Krautuvė Williamsburghe < A
264 Grand St. kampas Roebling Brooklyn, N. Y. 

>' Dabar pas mu« galite gauti Vodkos (degtinės) Pierre 
Smirnoff’ų, kurie per 116 mėtų gamino puikiausią 

Rusišką Vodką.

Kaina nepaprastai pigi, $1.75 už didelį butelĮ. 
Pabandykite, o džiaugsitės pnikiu jos skoniu 

ir kvapsniu.

Visų naminių ir užsieninių ^ynų ir kitokių 
gėrimų galima gauti šioj krautuvėj. Kainos 
labai prieinamos,—pradedant nuo 59 centų 
Už bonką tikros rugh( ctegtihės 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.
‘ i Atsilian/cyJciie pas mzis, o persitiksinsite.

■ ' \ k.

BROOKLYN, N. Y.

Graži . Radio Pramoga
Lapkr. 18 d. Lietuvių radio progra-

I

Pirmadienį, 19 d. lapkričio,
vai. vakare, Madison Square 

j Gardene, 49th St. ir 8th Avė., _ ,____
New Yorke, bus didelės risty-'Jau senai pasižadėjo eiti keltu-j gražius išokius

8

Sudegė 1 Vyras ir 3 Moterys »
Į čampionas, 

Supleškėjo gyvenamis .306!«n
W!. 76th St. Ant penkto augšto 
Btidegė Henry Drovne, jo mo
teris ir dar dvi tarnaitės. Visi 
Ji* buvo juodveidžiai. žmonės 
matė, kaip jie bėgiojo ant 
penkto augšto kambaryje, ap
imtame liepsnoš, bet negalėjo 
pagelbėti. Jie žuvo todėl, kad 

. gyvenamis nebuvo aprūpintas 
reikalingomis priemonėmis iš-, 
sigelbėjimui iškilus gaisrui. 
Drovne buvo turtingas, bet vei
kiausiai godumo apimtas 
aprūpino namus reikalingu 
saugojimu.

nes. Jim Londos, pasaulinis 
pergalės 
buvusiu 
Tai bus 
ristynių.

risis iki 
su Everett Marshall, 
Colorado mainieriu. 
vienos iš didžiausių 
Prie to. dar risis A. Bįsignano 
su Frank Bronowicz; Hans 
Kamfer su Pat O’Shocker; Dr. 
Henry Fields su Willie Davisi; 
Sandor Szabo • su Horman 
Hickman ir Tor Johnson su 
Tex Morgan, čionai risis ir 
Karolis Požėla su Gino Gari
baldi.

darbininkai, kurie dirba tuose ' rengia, gražią pramogą Liaudies 
namuose ir keltuvais važinėja, rjausi rBrooklyijo dainininkai, šoks 

s lietuviškas'; baletas, 
vų darbininkams į pagelbą,; Koncertas prasidės lygiai 5 vai. p.p. 
skelbdami stieiką. Dabai lieka protarpiais bus gražus kabaretas ir 
tik vienatinis reformistinės B.- I gražuolės rinkimas. Grieš Hi-Dee-Hi 
S.E.L unijos vadams kelias— i Boyš radio orkestrą ir John Fedor ir 

•x • -t' x• J-i ‘ ' jo :Dixie Ramblers, dalyvavę ameri-greitai skelbti streiką*, * kurio .įonų 
eiliniai unijos nariai reikalai!-1 a£sijž 
ja.

Trumpos Žinutės
• i ’ ’ " 5 , 1

y

ne- 
ap-

Studentai Skelbia Streiką
New Yorke City College 

! virš 1,000 studentų nutarė 
Šaukti dviejų valandų protes
to streiką. Jis įvyks antradie- 
nj tarpe 11 ir 1 valandos. Stu
dentai šaukia šį protestą pijęs 
tai, kad kolegijos mokytojai 
pavarė kelis jiems nepatinka
mus studentus.

Garvežiai ir Karai Į Chilę
Iš; New. Yorkp. išvežė 10 gar

vežių ir 15 traukini^ vagonų į 
Chilę. Juos pagamino Baldwin 
Locomotive Works ir Bethle
hem Steel Corp, kompanijos. 
Sako, kad tai didžiausias gar
vežių ir vagonų į užsienį par
davimas nuo 1929 metų. Kaip 
matyti, tai mažai ponai užsa
kymų gauna iš .užsienių, kad 
taip džiaugiasi pasiuntę 10 

i garvežių ir 15 vagonų. »•

• • ; < ; r ’ J *
Virš 100 bedarbių darbinin

kų atsikreipė į valdžią ękūsda- 
mi darbų jięškojįmo biuro gal
vą Al. Carlson, kuris nuo jų 
paėmė pinigus, žadėjo darbus 
ir nedavė. Pasirodo, kad jis 
juos ruošė streiklaužiaut Jąike 
keltuvų darbininkų streiko.

i “vaudeviliuosė.”' Visi < prašomi j 
I atsilankyti1 į lietuvių radio programos ( 
praniogą, šėk'm. lapkr. 18d.; Grand j 

I Paradinė salėją Grand ir Havemeyor ! 
Sts. šokiai bus'dviejose' salėse/Pla
tesnių pranešimų klausykitės .rytais 
16:30 ir pbnk't.1 7 vai. vak.’ iš stoties 
WMBQ ■ lietuvių radio programo. 
Ved. J.' TamAs.11 ' f

Valdžia konfiskavo munšai- 
ną daryti katilą, kuris yra ver
tas $250,000. Jį rado 419 E. 
71st St. name ir areštavo du 
munšaino gamintojus.

Automobilių nelaimėje už
muštas Buddy Goodwin, 232 
Fulton St. ir sužeistas O. Wat- 

| kins.

zSOUTH BROOKLYNE

Di del i s T e a t r aš
ey^rj-'-i f- v-- ;1 r; ■ !ii'! ~ •-tų 
P S RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 50-ta KUOPA

DARBININKŲ CENTRE
Newarko Sietyno Choro Dramos Grupė Perstatys Keturių Veiksmų Socialę Dramą iš So 

vietų Sąjungos Liaudies, Gyve nimo , > > -

įf‘Žalias Triukšmas”
Iš rusų kalbos verte ir režisieriauja K. JONAITIS

■

< >(723—5th į Ave., 
, Kampas 23rd St.

SJ? Ėfoįkiyh; ĮNJ ‘

Rengėjai.

REIKALAVIMAI
Reikalinga suaugusių vyrų ‘prisi

dėti j kompaniją. Rašykite sekamu ’• 
antrašu, gausite pilną atsakymą: Mr. 
W. Jeromes, 1641 E. 53rd St., Chica
go, Ill. ■

(273-275)

KEARNY, N. J. | 
REIKALINGAS vyras prie gasolinos1 

stoties, pinigiškai prisidėti su apie į 
$2,000, galima daryt kaip tik patin-j 
ka: jei pori tai gali būt partnerys,1 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint1 
sau gerą darbą. Stotį statysiu | 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant| 
Main Street; tai gera proga lietu-1 
vių prisidėt prie šios rūšies biznio.' 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai, in- j 
teresuojatės tame dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J.

■ . į (249-281)

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliunas, restaurantas ir 

I kartu 14 fornišiųotų ■ kambarių. Per 
10 metų biznis gerai išdirbta. Kam- 

! bariai visi1 isfdndavoti ir namas ran- 
] dhši i geroj vietoj, ant kampo. Kas 
j pirks bus laimingas, neą gerąs na- 
j mąs ir geras , biznis. Parduodami pa- 
1 likkime ir “license” leidimą. P'aklub- 
, slrh ūž ’prieinamą’ kainą.) Savininką 
! galime matyti ,nU0į 12 ik. vaj.^ kas i 
Plieną., . Kreipkitės sekamu antrašų:
Frank Lasėck, 498 Ferry Št, kėw- 
ark,’ N. J. Tel. Mitchell, 2-9356. i ’

: . I , (270-276) |

—
“Žalias Triukšmas” yra naujas veikalas, kūrinys gabaus Sovietų Sąjungos drama- 

turgo J. Bolotovo. Vaizduoja jis naujovinio gyvenimo motyvus, perstato tą didžiu
lį tvėrybos darbą Darbininkų Respublikoj, vienos šeimynos rėmuose. * “Tenai veikia 
visa eilė skirtingų tipų, skirtinga psichologija, skirtingais palinkimais. Eina kova 
tarp senojo ir naujojo gyvenimo/ kova'taip įdomiai,, taip gyvai pferštatyta,1eina < natū
raliai, nenuduotai, be dirbtinumo.” Taip rašo apie šį veikalą “JLaisvės” koresponden
tas spaudoj pamatęs šį veikalą. Matykite ir jūs visi ir visos šį veikalą.
Kadangi veikalas pusėtinai didelis, todėl nesiveluokite. Svetaine atsidarys 4*vai.; 

šokiai nuo 5-tos vai., lošimas prasidės 7:30 vai.?vak. Po lošimuiWėl šokįai.!
;; ..... -.................................................................................. , į,. H - ,

< KELRODIS: Iš New Yorko važiuojant, paimt 4 Ave. subway, išlipt ant 25 St. Iš Jamaica 
Leraington Avė. persėsi? artL Bridge St. Phimt 5th Avė.' ’ r ?’ .r 5 ? \ .

Kr •

šokiai nuo 5-tos valk iosimas prasidės 7:30 vai. >vak. Po lošimui vėl šoktai.

PRAŠYKITE*

BRETO-COL TABLETS
BRET-Q-COL TABLETS (pilės) 
yra} (geriausia pagelba pasįliuosa- 
vimui nuo 'šalčio nepihagumo .• ir 
huą‘ paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šajęio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti . apįiekor 
se pu ,50ę. ųž bonką, o jęi ne, sių- 

, ski^e. ,50c. ,šjuo aprašu:. , ) 
THE BRET,O-ę0L LAB.

> 500 Grand Street ] 
Brooklyn, N.1 Y,

Peršiūritimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntini.

DOVANOMS
Fontanines
Plunksnos

Įvairiems Susirašymams

Atvirutės
Ir Kiti Daiktai.

LEVY CO.
270 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y.

.;.................. .......

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
.; ■ ADVOKATAS ' ;< •

Kalba Lktuviikai';. ’ , v ’'

BEN GERSOVITZ
; NOTARAS' 5

....-■____Ą___ !____-/

20 St. Jame* St. East
. iTet HArbowr 8424

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

liūnams barus, štorams “showc^sius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

j / j . , ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir: maliavojam namus 

Į ‘ ‘ i ' iš lauko ir i iš vidaus

Visą cforbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

i i Charles Alex & T. Markus
208 Grand, St. EiU , Brooklyn, N. X?

Tel. STagg 2-2306 . '
wu” • F" ' x j i > • <./* • ’?< J H s ' i ' r *'<) X

MATTHEW P. BW
(BIELIAUSKAS)

v* ! *' r* $ i * * l*
•• i/'-'1* •' ’ ''' '■ * 4’ • ' - ’ • T:’ y v

laisnuotas ęRĄBoętius.f;
Į ■ .n’tl. 5... ..... . , .. -I1 U,*1-’. V- Ji įi'

660 GRANO ST., , bKOOKLYK, JS. X.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodahįbš rnylU 
miems pašarvoti dovąnai, Nuliūdimo yftlandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.
.................................. . ....-Jb..._____ _

4

Tekinas: Ęvęrgreen 7-7770

Į PAUL'GUSTiS
5 LIETUVIS GRABORIUS /
Senai dirbąs graborystės profesi
joje : ijtj.: Bfooklyno - apielinkSj jpĮa- 
eiai žinomas. Tik dabar atidarl 
savo ofisą ir pa£ąrnav& balsąma- 
vlmu ir palaidojimu mirusių.

wr i . U 'JVeltui uapelvSennemm;
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, Jcrikšt*- 
noms ir kitokioms parėmė

šaukite dlehąį.ar pąktC ,į
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N> Y.
............ . '

' , m ......... .. .

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. riUpUG

Juozas Levanda i
GRAPORIUS

Patarnauju . YiflįemJ be skirtumo.
Parsamday aufpmpbiliua klekvie<

nam reikale. ) Kilpos temos. J
Ateikite ’į?. VeAtykfinHte

107 Ofliop Avė.
Brooklyn,;.N. Y.

Telephone Stegg, ,2-4409 . ( t

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir p«l«|doju 
tinkamai If UŽ prienamą kainų

Ikalam.
-i •

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker).
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalramuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas yesęlijptąs, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

kitokiem
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Maiųy^ Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

. n'i i b — [■■■ ■—•—p —----------------
Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas t Operacijų i^

Ausy, AMy ir Gerklės
OFISO VALANPOSj 

nud li iki 1 dienomis 
puo | Iki 7 vakarais 

Sekmadieniais puo 11 ikj -1 
’ *1 84 Union AVohuė 
:: • - BROOKLYN, N. Y. -

231^.Bedford, ĄvenuA 

v BROOKLYN, N. Y. T
U R,", ■ J "L 11 R.f**l***«r«*R»W




