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Darbininkai ViLų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

r/

Vokietijoje, sodžiuje Hols- ■ 
teirf įvyko valstiečių mūšis su 
fašistais. Valstiečiai atsisakė j
pasiduoti Hitlerio patvarky
mams. Tada į sodžių atūžė pil- , 
nas trokas policijos. Bet vals- i 
tiečiai apsiginklavo kirviais, pa
galiais ir išvijo policiją.

Greitai pribuvo fašistų poli
cija su kulkasvaidžiais ir pra- j 
sidėjo reguliaris mūšis. 27 val
stiečiai užmušta ir 118 sužeista. 
Krito ir fašistų, tačiau tą jie 
slepia. j
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SUMUŠĖ PRIEŠUS 3-SE PUNKTUOSE siviem, Organizuokite Kuopas, Veikite!
Paryžiuje, 10 d. lapkričio, de

monstravo 10,000 buvusių kar
eivių ir reikalavo, kad būtų pa-1 
leistos 
Tuom pat kartu buvę 
pasisakė ir prieš karą.

organizacijos, 
kareiviai

pasiutu
Štai ko

Chiang Kai-sheko Fašistai Prašo Paskolos Iš Amerikos Ir 
’ Anglijos Kovai Prieš Laiminčią Chinų Sovietų Armiją

fašistus, pasiekėHONKONG.—Kelios die-'dama 
nos pirmiau Chinijos Chuanchow miestą, Kiangsi 
Chiang Kai-stoto. fašistų provincijoj. chi Kai.
valdžia buvo melagingai pa-1 gheko lkai ti «ak 
sigyrus, buk sumuse Chinų Hweich tvj })et
Sovietų raudonarmiečius. raudonarmiečiai ir čfa iuos 
Bet dabar is pačios Chini- cnrllioV5 '

provincijoj. Chiang. Kai-Vokietijos fašistai 
šiai ginkluojasi ore. 
ki jų karo orlaiviai: “K-37” yra 
2 motorų, skrenda į valandą 250 
kilometrų, gali atlikti kelionę be 
apsistojimo 1,000 kilometrų, 
turi 2 kulkasvaidžius, kurie į 
minutę šauna 500 kartų, ir 5 
kulkasvaidžius, kurie iššauna 
po 1,000 kartų į minutę, 
to vežasi 8 bombas1 
gramų ir 4 bombas 
gramų.

“G-38” lėktuvai 
4,000 kilogramų bombų ir 121 
tonų krovinį, jie daro po 185 
kilometrus į valandą, turi po 4 
kulkasvaidžius.

“JU-52” turi po vieną kanuo- 
lę, 2 kulkasvaidžius ir vežasi 
1,500 kilogramų bombų. Jie I CHICAGO, Ill. — Jau bu- 
daro po 240 kilometrų į valan- vo mjnėta, jog Cook apskri-

jties socialistai sutiko vienu
——— .. 'frontu su komunistiniais

Journal , Francuos ;
j tuosius bedarbių- reikalus. 
Prie bendro fronto prisidė
jo ir eilė unijų iš Amerikos 
Darbo Federacijos.

Bendrasis frontas, pa
galiaus, išreikalavo iš mies
to valdžios leidimą didžiai 
darbininku demonstracijai, 
kuri yra daroma šiandieną, tos dienos atsakyt, ar sutin- 
Demonstrantai iš paskirtu ka pertraukt mūšius ir pasi

supliekė ir šalin nuvijo.
Chiang Kai-shek šaukiasi

Drg. R. Mizara, L.D.S. 
: prezidęntaš, tęlefonavo iš 
(Bostono, Mass., jog Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo čarteris jau oficialiai 
įregistruotas Massachusetts 
valstijoj, nepaisant visų lig
šiolinių skeršpainių. Tai 
stambus laimėjimas mūsų 
savišalpos organizacijos.

Massachusetts valstijos

draugai yra šaukiami pa
smarkinti veiklą, organi
zuot LDS kuopas.

Mass, valstijoj įregistra
vimas L.D.S. čarterio, su
prantama, gerai atsilieps ir 
į viduriniuose vakaruose da
bar varomą vajų del gavimo 
kuo didžiausio skaičiaus 
naujų narių į mūsų Susivie
nijimą.

Ne Tik Generolui Butleriui Kapitalistai Siūlė Nuverst Ame
rikos Valdžią, Bet Ir Veteranų Organizacijos Galvai

po 50 
po 12

gali

jos ateinančios žinios pra
neša ką kitą. Pasirodo, jog 
Chinų Sovietų darbininkų bent $10,000,000 naujos pa
ir valstiečių armija pralau- 

Prie žė fašistų spėkas Hunan 
kilo- provincijoj ir toliau žygiuo- 
kilo- ja į vakarus, užimdama 

naujas vietas. Antra rau- 
vežti donarmiečių dalis, sumuš-

skolos iš Anglijos ir Ame
rikos žibalo (aliejaus) ka
pitalistų. Kantono milita- 
ristai žada už paskolą užsta- 
tyt to miesto elektros fab-

Chicago Bendro Fronto 
Demonstracija Šiandie

laikratis ZTkii i darbininkais kovoti už grei-
fašistai turi karo orlaivių. , Jie • 
turi 90 eskadronų po 12 kiek
viename mūšio orlaivių; 70 es
kadronų po 9 bombinius orlai
vius ; 70 eskadronų po 9 kiek
viename žvalginių orlaivių ir 15 
eskadronų jūrinių D0X tipo di
delių orlaivių ; viso—2,475 ka
ro orlaivius.

Prie to fašistai dar yra už-

Litvinovo Pasiūlymas 
Sustabdyt Chaco Karą

GENEVA. — Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ko
misaras M. Litvinovas įtei
kė Tautų Lygos susirinki
mui planą, pagal kurį turėtų 
būt sustabdytas'"karas tarp 
Bolivijos ir Paraguayans, 
Pietinėje Amerikoje. Tas 
karas yra vedamas del tur
tingos žibalo srities Chaco. 
Litvinovas pasiūlė duoti lai
ko tik iki gruodžio 12 d. Pa
raguay ir Bolivija turi iki

SAN FRANCISCO, Cal.—Paveikslas rodo pra
džią darbo išgabenimui milionų dolerių vertės 
aukso ir sidabro iš šio miesto į Denverį, Col. At
sitikime karo su Japonija būtų pavojus Amerikos 
auksui ir sidabrui San Francisco j.

į a
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MINOT, N. D. — James! Hitlerio fašistų.
E. Van Zandt, vyriausias ■ Zandt sako, “mes žinome, 
komandierius Užsienio Ka- kad generolui Butleriui 
rų Veteranų organizacijos, | (taip pat) buvo siūloma pa- 
lapkr. 22 d. viešai pareiškė, imti komandą” organizuo- 
jog Wall Stryto bankininkai jarnų fašistinių pulkų. Čia 
kvietė ir jį, kad organizuo- yra naujas patvirtinimas to, 
tų ir vadovautų fašistų ar
miją Jungtinėse Valstijose. 
O kuomet po “geležine” jo 
komanda būtų gana surink
ta spėkų, tai fašistinių smo
gikų armija turėtų žygiuo
ti į Washingtoną ir pasi
grobti šalies valdžią.

Tą pasiūlymą Zandtui pa
darė Gerald C. MacGuire, 
Wall Stryto piniguočius, ku
ris veikė vardan įvairių di
džiųjų bankierių. Tuomet 
Zandt buvo ką tik sugrįžęs 
iš Vokietijos, kur per ketu
ris mėnesius jis mokinosi iš ' atsakė.

ką apie bankierių planus 
paliudijo generolas Butler 
kongresinei tyrinėjimo ko
misijai.

Roosevelto valdžia pasi
žadėjo neva ištirti Butlerio 
įtartus asmenis, kaipo fa
šistų perversmo rengėjus. 
Buvo užklaustas kongresi- ’

NA FAŠISTINI BANKIERIV SUMOKSIĄ!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX7.V, Diear^ščio XVI
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Demonstrantai iš paskirtų
sakę 300 didelių Dornier kliro vįeįų traukia į City Hali, duot Lygos komisijai kaipo
orlaivių ir Amerikoje 1,500 mo
torų savo orlaiviams. Taip jie 
rengiasi prie naujo karo.

Amerikos imperialistai džiau
giasi, kad jie Bridgeporte, 
Conn., budavojasi naujus oro 
milžinus, kurie be apsistojimo 
galės daryti iki 3,000 mylių ir 
vežti 60 keliauninkų. Kalba ei
na apie keliauninkus, bet jie tu
ri mintyje bombas ir kitus karo draudos bilių H. R. 7598. 
pabūklus. _________ _____

Ten suėję jie reikalaus: pa
šalsimuose darbuose mokė
ti bedarbiams unijines ai-į pasiūlymą, 
gas; užtikrinti pašalpą per 
žiemą; aprūpinti bedarbius reikalavo, kad kitos šalys, 
drabužiais, čeverykais ir už- ypač Amerika ir Anglija, iš- 
klodalais; padidinti piniginę 
pašalpą; pripažinti visų be
darbių komitetus ir paremti 
darbininkų . bedarbių ap-

tarpininkams delei santai
kos padarymo, ar atmeta tą

Antraktai drg. Litvinovas

Bostone Neleisią Žydą 
Į Teisėją Džiurę

BOSTON, Mass, — Vai- 
džios advokatas užreiškė, 
kad jis gali neįleisti nei vie
no žydo į prisiekusius teisė
jus byloje prieš 16 darbinin
kų ir studentų. Jie buvo 
areštuoti už protesto de
monstraciją prieš atplauku
sį Hitlerio karo 
“Karlsruhe.”

Neįleido nei vieno 
džiūrimanus Arkino
jos byloje prieš Ed. A. Hun- 
terį, sekretorių fašistinės 
organizacijos, kuri vadinasi 
Pramoninio Apsigynimo Są
junga. Kampanija prieš žy
dus taipgi yra ženklas val
džios fašistėjimo.

laivą

žydo j
Gildi-

nes komisijos pirmininkas, 
kongresm anas MacCbr- 
mack, ar bus šaukiama iš
klausinėjimui Morgano
partneris T. W. Lamont.
MacCormack į tai nieko ne- • •i • '

n

Anglija Su Japonija,j 
Prieš Jungi’ Valstijas

i

Francija baigia budavoti ja-1 A t g aivino “Mirusiąją” 
rinį orlaivį, kuris galės daryti, . /\ •• n. i
po 160 mylių į valandą ir ga-1 3Dl VpefaClJOS'wt<u0
lės atlikti 2,800 mylių be apsi-1 iBALTIMORE, Md. — Be- 
stojimo. šis orlaivis galės vež- ^aranį operaciją vienai mo
ti 80 žmonių. . , teriai Universiteto Ligoni-

Visi ffinkluoiasi tad ir ma lnėie’ visiškai sustojo josios 
žesnės šalys neliekai šiomis;Slrdis-', KacĮa kltal® ’.)u( a,S 
dienomis Danija nuleido ant nepavyto atgaivint Širdies 
vandens naują karo laivą-mini- veikimą,’ Dr. W. V. Macona-^ 
ninką 3,000 tonų įtalpos. Fran- chy įkišo ranką pro pra- 
cija nuolatos tvirtina sąvo ,sųb-' pjautą vietą ir pradėjo širdį

tikrųjų sustabdytų ginklų ir 
amunicijos gabenimą Bolivi
jai ir Paraguayui. Jungti
nės Valstijos, taip ir Angli
ja buvo neva “uždraudę” 
ginklų vežimą tam karui; 
bet slapta iš Anglijos tebė
ra gabenama ginklai Para
guayui, o iš Amerikos Bo
livijai.

Švedija Dirba Daugybę 
Ginklą Brazilijai

STOCKHOLM. — Švedų 
amunicijos Bofors fabrikai 
pradėjo dirbti sunkiąsias 
kanuoles ir kitus ginklus 

Pasmarkintam

LIETUVOS ŽINIOS
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marinų laivyną ir Čhėrbourge spaudyti taip tankiai, kaip Brazilijai.
nuleido ant vandens naują.sub- širdis abelnai plaka.. Po darbui paimta dar 100 in- 
mariną “Minerva” tipo, 600 to- kiek laiko širdis atsigriebė finierių. U * ‘ ‘
""  ir ėmė savaimi tvaksėti. Sa- Brazijija išmokės 100,000,-nų įtalpos.

Vilniuje įvyko duelis (dviko
va) tarpe Mickevičiaus “Slo- 
wo” redaktoriaus, ir rašytojaus 
Gulewicz. Abu susižeidė ir gu
li ligoninėje. Dar senas bur
žuazinis paprotys vietomis vis 
gyvuoja.

Sovietų Sąjungos specialės 
komisijos surado aliejaus šal
tinius pat šiaurėje prie Lapte- 
vich jūrų, taipgi netoli Jenisėjo 
upės įpuolimo į Kara jūras. Tas 
labai svarbu, nes ant vietos bus 
galima aprūpinti -šiaurių van
dens kelią žibalu.

Už tuos ginklus

Ronen, 'Francijoj, 
kuoja 7,000 audėjų.

ko, kad moteriškė pasveiks J ooo kronų.
S^tJuždra^Religij,

rikos vyriausybė išsiuntinė
jo keliolikai šalių paragini
mus, kad atmokėtų dafį ka
rinių bei pokarinių skolų iki 
gruodžio 15 d. Tarp ragina
mųjų yra. ir Lietuva. Bet 
nei viena šalis, apart Fini- 
jos, nieko nežada mokėti.

strei-

Pamaldas Chihuahuoj
CHIHUAHUA valstijoj, 

Meksikoj, tapo visai už
drausta pamaldos ne tik ka
talikų, bet ir protestonų ba
žnyčiose. Pirmiau jie galė
davo savo ceremonijas lai
kyti tik pagal valdžios lei
dimus. Dabar ! panaikinta 
visi leidimai.

Antru Kartu Voldemaras i ir prinešė vainikų. Bet Žeime
lio klebonas bažnyčioje kitaip 
užgiedojo; iš sakyklos jis verkš
leno, kad tokį neleistina buvo 
laidoti šventintose kapinėse; sa
ko, jos dabar yra “suterštos” ir 
teksią atsiklausti vyskupą, ar 
galima bus jose ateityje laidoti 
padorius katalikus. Kapinės, 
reiškia, padarytos “nekošernos”, 
“sutrefnintos”.

O apylinkės davatkoms to ir 
tereikėjo,; jos dar ir po šiai die- « A <
nai neužsičiaupia burnų apie 
“prakeikto palaidojimą, švento
je vietoje/’ Kai kurie dayat- 
kinai ir davatkos taip išsigandę, 
kad daro užuolanką praeidami 
pro tas kapines. ar bent į šalį 
nukreipia savo kvailas galvas.

Nubaustas
KAUNAS. — Kaip jau žinor 

ma, profesorius Voldemaras bu
vo nuteistas 12 metų kalėjimo 
už nepavykusį sukilimą, per ku
rį norėjo nuverst Smetoną ir jo 
vieton įvest savo hitlerišką fa
šizmą.

Dabar Kaune įvykęs teismas 
pridėjo Voldemarui dar 6 mė
nesius kalėjimo už tai, kad jis 
buvo pirmiau parašęs Vokieti
jos spaudoj straipsnį, kuriame 
gyrė hitlerininkus ir kritikavo 
smetoninį fašizmą.

Mirtinos Peštynės
KAUNAS. — Vilijampolėj 

susimušė du ^kepėjai Puzeris ir 
Karpelis. Karpelis taip įsikarš
čiavo, kad Puzeriui smogė pei
liu ir jį sunkiai sužalojo. Pu
zeris žydų ligoninėj mirė.

“Sutrefnintos” Kapinės”
ŠIAULIAI. — Neperseniai 

nusišovė Žeimelio kooperatyvo 
pirmininkas J. Požėla. Jis bu
vo išdavęs nemažai kooperaty
vo pinigų kaipo paskolas ki
tiems;'o tie negrąžino paskolų; 
del to Požėla ir nusižudė.

J. Požėlos kūnas tapo palai
dotas Bardiškių kaimo katali
kų kapinėse. Vietinė inteligen
tija prie kapo sakė* prakalbėles

LONDON. —- Aikštėn- iš
kilo, kad Anglijos imperia
listai patys padrąsino Japo* 
niją reikalaut savo karo lai
vynui lygvbės su Jungtinė
mis Valstijomis. Už tai, su
lig pirmesnių pranešiau, 
Japonija buvo sutikus pri- 
pažint Anglijai teisę turėt 
truputį stipresnį laivyną už 
Ameriką ir Japoniją.

Jungtinių Valstijų valdžia 
planuoja naujomis tvirtovė
mis sudrūtinti savo salas 
Pacifiko vandenyne prieš 
Japoniją. ..

1

rA

Amerika Dirbąs Auksą
1

H

Didžiausia Ginkluotei 
Suma Pinigą Japonijoj

* * r. ‘

TOKIO. — Japonijos
IX ^nvipfiripą RiidnQ nisterių kabinetas nutarė, is dominės minos kad per 12 sekančių 
TACOMA, Wash..— Aik- sįų turės būt išleista armi- 

štėn iškilo, jog spalio mene- ja^ laivynui ir bėndram'^ih-
sj iš Sovietų Sąjungos buvo į klavimuisi 1,000,000,000 ’je-1 * 
įvežta 5,000 tonų auksinės nų> arba apie $500,000,000. 
rūdos . (naugės), už kurią i Taj yra di'džįausįa surfia1 ka- 
Amerika Sovietams užmo-įro ,reikąląip skiriamų . pinfc' 
kėjo- $350,000. 'Gruodžio gų visoj Japonijos istorįįy,
mėnesį Amerika pirks iši 
Sovietų bent 9,000 tonų au
kso rūdos. Ruda yra apva
loma Tacomos aukso liejyk
loje.

Anglija Neleidžia Žydą J 
“Ją Žemę” Palestiną <

315 žydų, tarp jų 27 Lie
tuvos piliečiai, darė bandy
mą slapta įvažiuoti į Pales
tiną, kuomet Anglijos val
džia užkirto jiems kelią į tą 
vadinamą “žydų žemę”. Bet 
įvažiavimas nepavyko. Tad 
neturėjo žmonės kur dėtis. 
Paskui Rumunijos valdžia 
leido jiems iš laivo išlipti. 
Pagaliaus, ; Lenkija sutiko 
juos priimti apsigyvenimui..

Užpuolimas Ant Graikijos 
Komunistų Partijos Centro 
ATHENAI. —' Policija

'padarė kratą Graikijos Ko
munistų Partijos centre; 
pagrobė narių sąrašus ir ki
tus dokumentus ir suėmė 
Partijos iždininką. Tuo pa
čiu laiku uždraudė bet ko
kius susirinkimus transpor
to, statybos ir kepyklų dar
bininkams, kurie rengėsi į 
visuotiną;24 valandų strei-

5,000 Bedarbių Šturmavo- 
Racine Valdybos Rūmą' L
RACINE, Wis. — 5,000 | 

bedarbių, nepaisant mobili
zuotos policijos ir gaisrinio- . , 
kų, suruošė audringą dė- 
monstraciją prie apskrities 
valdybos rūmo ir šturmuo
dami įsiveržė vidun. Jie. 
ypač reikalavo sugrąžint 50 
nuošimčių numuštos pašal
pos bedarbiams. Valduos 
ponai persigandę pabėgo." ' 3■ ,—

San Francisco, Cal. — -Or-

i

nautojai į sparčiai augan^ 
Čią savo uniją.



tyti ir studijuoti

Mokslas ir Išradimai

Bet

S81

Kode! Orlaivis Skrenda?

TRUMPMENOS

Matote, kas Stasiui rūpi. Fabrikantų 
kongresas, Roošėvėlto agentų demagogi
jas ir apgavystes įpiršti SLA nariams,

kejimą-fabrikantais ir valdžia.
Iš to, kas viršuje pasakyta ir parody 

ta, lai SLA nariai sprendžia, kam tar
nauja jų Organas “Tėvynė” ir jo redakto 
rius Stasys Vitaitis.

30 grs
50 grs

i/joz

Kai 
kokių

reikalu, 'reikalu kovoš 'uŽ bedarbės ir so

siepo- 
rūšies

O kaip dalykai su Insullo by
la? Išrodo, kad visi jam pri
mesti apkaltinimai bus taip nu
smailinti, jog Insullas galop ga
li būti išteisintas. O visi žino 
kad jis apvogė tūkstančius žmo-

yra ekspresinių

Valdžia „ paskolino Daweso 
bankui Chicagoj $80,000,000 
(aštuofiias dešimts milibnų ,do
lerių!). Dabar., tų pinigų Dawes 
negrąžina. ‘ Valdžia skundžia

Bet todėl stambaus kapitalo 
spauda optimistiška. Paimkim 
N, Y. “Times”, kuris del tokių 

bė susivaldymo 
tiesi ja kapitalistus, 

šnyko; prezi- 
taip ir gins

Dawes teismui. Ar jūs mano
te, kad Dawes bijosi? Jis daly
kus taip sutvarkė, sunarpliojo, 
kad šiandien jis turi pinigus ir 
jų valdžiai neduos, negrąžins, ir 
bus teisus, doras pilietis, pa
gerbtas visur. Kitaip būtų su 
darbininku, jei jis gautų bent 
kelias dešimts dolerių paskolos 
iš valdžios.

Ar reikia geresnio įrodymo, 
kad buržuazinė valdžia tarnau
ja ne darbininkams, o kapita
listams?

riebią algą, berods virš $50 į savaitę ir 
juokus krečia iš SLA narių darbininkų, 
kūnų daugelis jau penkti metai vaikšti
nėja be darbo.

Ar ,tais teisybė? Taip, teisybė. Paim
kime £tą patį ‘Tėvynės*’ nunĮerį. Kaip 
jau tikome, ten nerasime nė žodelio už

“WASHINGTON, D. C.—Nacionalė Fab
rikantų Asociacija lapkričio 18 d. nutarė 
sušaukti Amerikos t Industrinį Kongresą 
New Yorke gruodžio 5 ir 6 dd. šio kongreso 
tikslu bus sUraiti budus dar geresnei kovai 
priešais'depresiją. Tarpe žymių kalbėtojų, 
kalbės ir naujas NRA vedėjas D. R. Rich- 
berg; taipgi ir prez., Roosevelto neoficialis 
patarėjas, rędąkto,rius p. R. Moley. Fabri
kantų Ąsocįacija, kaip lygiai ir Amerikos 
Vaizbos Butas minimame kongrese padarys 
pastarųjų' laikų ekonominės eigos pertvar
kymo peržvalgą ir nuties planus>; šu'.kurių 
pagelba butų lengviau sunklaikiųs kovoti.”

Puikūs Bendro Fronto Požymiai
Vis dažniau ir garsiau patvirtinamas 

Komunistų Partijos taktikos teisingu
mas. Bendro fronto judėjimas maršuo- 
ja pipmyn, lėtai, tiesa, bet užtikrintai ir 
drąsiai. Socialistų partijos nariai ir lo
kalinės organizacijos atsisako klausyti 
savo nacionalių lyderių, kurie, vietoj su
daryti bendrą frontą su komunistais 
prieš" buržuaziją, sudarė, bendrą frontą 
su Amerikos Darbo Federacijos biuro
kratija. . , ,.

Štai’ tik keli yėliausi atsitikimą^ Ala- 
bamoje Komuninį Partijoj ir Špcįąįįstų 
Partijos organizacijos suvienijo spėkas 
pasiuntimui delegacijos į ’ Washington© 
kongresą už bedarbės ir socialę apdrau- 
dą. New York > valstijoj, Ontario pavie
te, komunistai ir socialistai sudarė bend
rą frontą tam pačiam tikslui. Newarke, 
N. J., bendroj jaunuolių demonstracijoj 
prieš karą ir fašizmą kalbėjo nuo vienos 
estrados komunistų ir socialistų kalbėto
jai. Už socialistus kalbėjo Jaunų Žmonių 
Socialistinės Lygos organizatorius S. 
Pilch, o už komunistus Jaunųjų Komuni
stų Lygos distrikto organizatorius d. 
Carlson.

New Yorke miesto kolegijos studentų 
demonstracijoj bendromis spėkomis da
lyvavo komunistai ir socialistai. Studen
tų demonstracija reikalavo sugrąžinimo 
mokyklon dvidešimt vieno studento, ku
rie buvo išmesti iš mokyklos už priešfa- 
šistinį veikimą ir prašalinimo kolegijos 
prezidento Robinson.

Tai vis požymiai bendro fronto judė
jime, kurie aiškiai parodo, kur link vė
jas pučia. Parodo, kad eiliniai socialistai 
žada paklupdyti savo vadus ant kelių. 
Tie vadai turės eiti į bendrą frontą, arba 
jiems prisieis pasilikti generolais be ar
mijos. n , T.

šaukiamą Washingtone darbininkų kong
resą. Vietos “nėra”! Bet už tai ant pir
mo puslapio, per dvi špaltas, didžiausio
mis raidėmis, Stasys Vitaitis, “Tėvynės” 
redaktorius, SLA lyderis, vargdięniiį už
tarytojas, garsina fabrikantų kongresą 
ir reikalus. Žinios antgalvis toks: “Šau
kia industrinį kongresą; prižada sociales 
reformas.” Skaitome sekama:

“Laisvėj” tilpo serija straips
nių d. Piatnickio apie tarptauti
nes darbo unijų judėjimo pro
blemas. Greitu laiku» tilps d 
Stačhel’io straipsnių apie dar
bo unijas Jungtinėse Valstijose 
šitie straipsniai reikalinga skai-

Andai ’ Paryžiuje princesa 
Mdiviani suruošė “parę” pami
nėjimui savo gimtadienio, ir 
tam tikslui išleido $10,000! Da
bar* Londone karaliaus sūnus že- 
nijasi ir jo vestuvių išlaidos 
sieks šimtus tūkstančių dolerių. 
Kas tuos pinigus uždirba? Ne 
tie laidokai, bet darbininkai. 
Štai, kam ši sistema naudinga 
ir brangi!

• • f 1 ' 1Pastarosios, p. ( Rbošėvelto ir 
'padėjėjų, kąip Farley ir Rope, 
prakalbos aiškiausiai ■ parodė, 
kad prezidentas laikysis “blai
vios minties” (common' sense) 
sprendime visų didžiųjų klausi
mų. Kitais žodžiais, p. Roose
velt stengsis saugoti kapitalis
tų pelnus, stiprinti kapitalizmą. 
Milionam balsuotojų darbo žmo
nių, kurie, paduodami už jį sa
vo balsus, tikėjosi, kad Roose- 
veltas apsaugos juos nuo skur
do, teks dar ir dar kartą nusi
vilti.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Todėl mes visuomet pabrė
žiam tą faktą, kad darbinin
kams rasti teisybė .kapitalisti
niam teisme yra labai sunku, 
arba visai negalima. Tą paro
dė kartūs’ prityrimai kovoje už 
Tamo Mooney laisvę, už laisvę 
Scottsboro berniukų, už laisvę 
daugybes kitų klasinių aukų.

Pirmieji (Grigaičio bendradar
bio žinia)) į 'bėga/ greičiau 
Minską pasiekia pirmiau, 
kada pasitaiko kelyje 
nors priepuolių, kuomet net 
ekspresinis traukinys susivėluo
ja, bet juk tas pasitaiko visur. 
Šitų žodžių rašytojas važiavo iš 
Maskvos į Minską ekspresu, 
kuris buvo palyginti labai grei- 

ir nei minute nepasivėlino, 
iš to man neprisiėjo žymė- 
mano užrašų knygutę tai, 

pažymėjo “N.” bendradar-

vTėįynė” atspausdina šįp kongręsd šau- 
kimi? 1 Ar “Tėvynėje” buvo nors žode
lis ilž šitą, kongresą? Ar Vitaitis nors 
kelių eilučių editorialuką yra pafašęs už 
bedarbės ir socialę apdraudą, kuri išreik
šta ;Biliuje H. R. 7598 ir kurį užgyrė 
SLA seiUias? Nieko, o nieko. Nė bal
selio, nė žodelio niekur!

Tai šitaip Vitaitis žiūri į SLA seimo 
tarimus. Kodėl taip? Kodėl Vitaičiui 
nerupi tūkstančių ir tūkstančių SLA na
rių įedarbių likimas, jų vargai ir alkis? 
Kodėl jis nusispjauna ant šio svarbaus 
SLĄ seimo nutarimo remti Darbininkų 
Bedarbės ir Socialę Apdraudą?

Baliūniniai zeppelinų tipo 
lėktuvai laikosi ore todėl, kad 
jie pripūsti gaz.ų, kurie yra len
gvesni už orą.į. Tie gazai juos 
ląiko, o motorai traukia pir
myn. • .u , •. ,

, Bet- gi kąip , ore laikosi ir le
kia orlaiviai, kurie yra pada
ryti iš metalo, kurie sveria po 
daugelį tonų, .kaip ve, Sovietų 
Sąjungos orląiyis “Maksim Gor- 
kij ”, kuris gali vežti didelį kro
vinį ir su kroviniu sudaro virš

Iš Maskvos , į Minsku juk 
traukinių eina ne vienas ir ne-y 
vienoki. Vieni bęga greičiau, 
kiti . lėęįau, kadąngi Raukinių 

’ 1 ' 1 ir visur, 
lokalinių.

Atsakymas—
Apie dusulį tiek galima pasa

kyti, kad jis paeina nuo visokių 
priežasčių, bet pačiame pamate 
dažniausia esti stoka kalkių or
ganizme.

Vartokite natūralinį, paprastą 
maistą, ypač kame yra daug 
kalkių, kaip kiaušinio tryniai, 
sūris, varškė, kopūstai, morkos, 
ropės, gručkai — sietiniai, špi
natas', žirniai, pupos, lyšiai, ap
elsinai, citrinos (lemonadas),
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every day, except Sunda*.
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X kotu Visų pirma, todėl, kad Vitaičiui 
rūpį ne darbininkų, bet buržuazijos rei- 

g kalį, nors, tiesa, jis duonutę valgo iš 
SLĄ narių darbininkų rankų. Antra, ką

t . f JI r ; -
Antras .Puslapis

Kažin kas “Naujienose” rašo 
savo “Įspūdžius”'is Sovietų Są
jungos. Pasak to žmogaus: “Iš 
Maskvos į Minską — 750 kilo
metrų. Traukinys bėga negreit 
ir ateina į Minską su pasivėla
vimu.”

Tai pasakota! Grigaitis, vei
kiausiai,’Ynand,’ kad tai labai’ 
gudru. Jis pamiršta tą plačiai 
žinomą anekdotą apie vokietį 
“tyrinėtoją” ir Francijos mer
ginas. Vieną kartą vokietys 
“tyrinėtojas” nuvyko į Paryžių 
ištirti Francijos merginas. At
sisėdęs restorane prie stalo, jo 
patarnautoja buvo rudų plaukų 
ir kuprota mergina. Tuomet 
šis “studijuotojas” pažymėjo 
savo užrašų knygoje: “Visos 
Francijos merginos yra ruda
plaukės ir kuprotos.”

50 tonų?
Jeigu mes paimsime sunkų 

daiktą, pav., akmenį arba gele
žies šmotą p? leisime jį, tai jis 
nukris prie -kojų ant žęmės. Bet 
jeigu mes paimsime tą akmenį 
arba geležies šmotą ir užsimoję 
mesime tolyn, tai jis tam tikrą 
laiką bus ore, nulėks tam tikrą 
tarpą ir tik tada niikris ant že
mės. Akmuo arba geležis laikėm 
si ore ir nulėkė tą tarpą tik ;to- 
del, kad metimo jėga stūmė pir
myn. Kaip tik ta jėga pasibai
gė, taip sunkus daiktas savo 
svoriu nukrito ant žemės. , •

Orlaivis skrenda todėl, kad jį 
traukia galinga jėga. “Maksim 
Gorki jį” traukia net 8 motorai, 
kurie turi 7,000 arklių jėgą.) 
Bet lai tie motorai sustoja ir 
orlaivis turės kristi, žinoma, 
jeigu 7,000 arklių jėgą pritaisy
ti prie paprasto geležies šmoto, 
ta geležis nelėks į orą. Orlai
vis turi tokią konstrukciją, kad 
traukiamas tos jėgos, gauna oro 
spaudimą į sparnus ir kyla į 
orą.

Yra sklandžiotojai, kurie ne
turi motoro, bet išvežti į orą ir 
tinkamai valdomi, manevruoja
mi ore išsilaiko ilgai. Sovietų 
Sąjungoje yra sklandžiotojų, iš-, 
silaikiusių po 35 valandas ore ir 
atlikusių gana ilgą kelionę dėka 
oro sriovių tekėjimui ir tinka
mam sklandžiotojų valdymui.

Sovietų Sąjungoj tokius šau
do, o kapitalistinėj Amerikoj 
jie laisvi ir pagerbti. Bet lai 
čia bedarbis pabandys pasiimti 
duonos. šmotą—jis gaus kelis 
arba keliolika metų kalėjimo!

Klasinėj visuomenėj klasinis 
ir teisėtumas.

Jugoslavijos serbai patriotai 
kalba apie padarymą nušautojo 
karaliaus Aleksandro šventu. 
Laikraštis “Varda” nupiešė ir 
išspausdino paveikslą, kuriame 
vaizduojama danguje kristus, 
priimąs Aleksandrą ir prašąs jį 
sėsti “po dešinei dievo tėvo.” 
Aleksandras buvo darbininkų 
mėsinėtojas, budelis. Jis, be to, 
buvo prispaudėjas pavergtų 
kroatų ir slovėnų. Dėka jo žy
giams, šimtai Jugoslavijos dar
bininkų klasės kovotoju-' buvo 
nužudyta, o tūkstančiai sukišta 
į kalėjimus. Reiškia, Aleksan
dras gerai pasitarnavo išnaudo
tojams (jis ir pats buvo milio- 
nierius). Ar stebėtina todėl, kad 
jis gali būti padarytas šven
tu?!

Visokį nenaudėliai, visoki 
darbininkų persekiotojai buržu
azijos garbinami ir įdievinami. 
žiūrėkit, Lietuvos ir Amerikos 
lietuviška dvasiškija,' jei ko, 
dar gali padaryti ir buvusį Len
kijos šnipą, vyskupą Matulionį 
šventuoju!

pareiškimų
džiaugiasi i
kad visos bąimęs i 
dęntas kaip 'gina/ 
jų interesus.

Komunistų Partija tai kai 
toja nuolatos!

Kodėl 1 “Tėvynė \ Sabotažuoja 
SLA Seimo Tarimus?

Stasys Vitaitis, “Tėvynės” redaktorius, 
labai neniyli bolševikų. Jie jam peilis po 
kaklu. Atsakyt, žinoma, j jų pakeltus 
klausimus jis nepajėgia, bet už tai keik
tis tikrai' artistiškai moka. Keikdamas 
mus jisai savo “Gyvenimo Nuotrupose”, 
kurios tilpo “Tėvynėje” lapkričio 23 d., 
atvirai gina fašizmą ir kapitalizmą. Sa
ko Vitaitis: “Fašizmo, kapitalizmo ir kiti 
panašūs bolševikų sandėliai jau sklidinai 
pripildyti bolševikiškų piktumų tulžimi.” 
Tas tiesa, bet už tai Vitaitis visai nieko 
neturi prieš y fašizmą ir kapitalizmą. 
Priešingai, jisai' sušilęs gina fašizmą. ; •

Tiek to. Mes drįshne “Tėvynės” re
daktoriui pastatyti dar vieną labai rimtą 
klausimą, puikiai žinodami, kad jo “di
denybė” vėl baisiai įsižeis. Klausimas 
eina apie SLA seimo tarimus. Jeigu Vi
taitis dar neužmiršo, tai. turėtų atminti, 
'kad SLA seimaš yba užgyręs. Darbinin
kų Bedarbės’ 
lių H.R. 7598 
mo tarimą populiarizuoti, rašyti apie jį, 
traukti SLA narius ir kuopas į kovą už 
privertimą kongreso priimti bilių. Štai 
dabar yra šaukiamas kongresas Wash-

Beje “pats”1 Grigaitis rašo, 
kad Rusijoje jau yra komuniz
mas ir kad ten “mašinos paver
gė darbininkus” labiau; negu 
kapitalo šalyse. ' Kita didelė ne
sąmonė. Rusijoje, kaip žinia, 
dar bėra 'komunizmo. Rusijos 
ir visos Sovietų Sąjungos dar
bo žpionės dar tiktai žygiuoja 
linkui, pilnos socialistinės tvar
kos. Netįesa ir tai,' kad maši
nos pavergė Rusijos darbinin
kus. Ne, marinos ten padeda 
jiems, kadangi jas valdo patys 
darbininkai, o ne saujelė kapi
talistų, kaip Jungtinėse Valsti
jose.

Drg. Andrulis labai teisingai 
pastebėjo, rašydamas apie Gri
gaitį iy Spv. Sąjungą: ‘‘...kur 
eina klausimas apie bolševikus, 
jis (Grigaitis) geriau pasiliks 
mulkiu, negu pripažins bolševi
kams kreditąŠią taisyklę 
p. Grigaitis ,bando praktikuoti' 
prie kiekvienos progos.

Tikras poor fi$h tas Mr. Gri
gaitis !

Suplakite mišinį ir juo vil- 
gykite tą niežinčią dėmę kelis 
kartus per dieną. O ant nak
ties aptepliokime —

“Whitfields ointment, 2 ozs. *
Salicylic acid
Benzoic acid
Soft petrolatum
Cocoanut oil enough to < 

make * 2 ozs
> - Karštu vandeniu plauti la 
kotarpiais yra labai gerai.

STREIKAS UŽDARĖ 
NEWARKO “LEDGEJU”

NEWARK, N. J. — Per 
žinių ir reporterių tašyto jų 
streiką nebegali išeidinėti 
kapitalistinis dienraštis 
“Newark .Ledger,” kuris, 
todėl, laikinai užsidarė. Stu
dentai ir darbininkai pade
da pjkietuot streikuojan
tiems ’ laikraštininkams.

SUBSCRIPTION RATE Si
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............. $5.50
United States, six months ......... $3.00 
Brooklyn, N. ¥.. six months ...........   $4.00
Foreign countries, six months ..._.. $4.00 
Canada and Brazil, six months ........  $3.00

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

of March 3, 1879

Dusulys ir Navatnas 
Niežulys

Aš skaitau “Laisvės” dienraš
tį ir prašyčiau kokio patarimo. 
Aš esu 60 metų amžiaus vyras, 
negeriu ir nerūkau, nesu sirgęs 
jokia liga. Bet aš turiu dusulį 
ir aukštą kraujo slėgimą, ir šal
čius dažnai pagaunu, bet grei
tai pereina. Dusulį turiu jau 
18 metų. Aš nuo dusulio nesu 
gydęsis ir nežinau, ar būtų ga
lima išsigydyti.

Ir dar, bus* kokie 6 metai, aš 
griuvau nuo dviračio ir sumu-. 
šiau dešinę blauzdą iki mėlynu
mo. Ir po to pradėjo ten nięž- 
tėt, net alpstu, kaip įiiežti. Ir 
pasidaro kaip ir baltos pleiska
nos. Kaip tas nukasau, net iki 
kraujo, jos nubyra, t^į vėl ge
riau, iki, kol jos ir vėl atsiran
da. Iš pradžios kaip ir doleris 
sidabrinis didumo, p dabar jau 
plačiau ' užėmė.' ■ Buvau , ligoni
nėj kokie du metai, bet jie nie
ko nesakė. Nėra 1 žaizdų, bet 
šašai nuo. nudraskymo stovį, 
negyja. Visas plėtmas raudo- 
nai-mėlynas ir mėgsta karštą 
vandenį.

Karo lankos
Tanka tai yra plieno 

mis apibudavotas savo 
traktorius. Jų yra mažų, ku
rios ginkluotos tik kulkasvai- 
džiais, ir didelių, kurios' turi 
kanuoles. Pirmiausiai tankas 
išrado Anglija ir jos buvo pa
naudotos prieš vokiečius 15 d. 
rugsėjo, 1915 metais.. Jos ga
lėjo daryti apie 4 arba 5 kilo
metrus į valandą. Karui besi
baigiant, Anglija jau turėjo 
4,000 tankų, Francija—3,000, 
Jungtinės Valstijos—1,000, o 
Vokietija tik apie 20.

Tankos irie vien'kulkomis žudo 
kareivius,, b.eti ir .tjrina kulka- 
svaidininkusį išvarto spygliuo
tų vielų tvoras,! -pereina apka-. 
sus. Dabar yra tankų, kurios 
gali plaukti per upes, eiti, saus- 
žemiu ir net šokti per gana pla
čius apkasus. ,

Dabar yra tankų, kurios tik
ros tvirtumos savo dydžiu. Jos 
sveria iki 150 tonų, turi bent 
po 12 bokštų su kanuolėmis, be
sisukinėjančių į visas puses. 
Jų plieno sienos yra nuo 16 iki 
55 milimetrų storumo, kanuo
les nuo 75 iki 155 milimetrų ir 
gali siekti už 5 arba 6 mylių. 
Tai sunkiosios tankos. Viduti
nės tankos turi iki 20 tonų; 
lengvosios iki 8 tonų ir tanket- 
kos—mažos tankos nuo 1 iki 3 
tonų. Jų greitis ne vienodas— 
sunkiosios gali padaryti mažiau 
mylių į valandą, lengvosios — 
daugiau. Bet yra tankų, kurios 
į valandą laiko padaro bent 100 
kilometrų. \

’ Cu^ley Jau Sugrįžo 
i ?Išrinktasis Mass, valstijos 

gubernatorius Curley jau su
grįžo iš vakaciji) ir, pasak ka
pitalistinės spaudos, jau pla
nuoja šavo’ programą. Sakoma, 
labąjį daug turįs “job-seekerių” 
(jie^kotojų šiltų vietų). Visi, 
kurie pereitoj rinkimų kampa
nijoj jį rėmė, dabar nori ko 
<aors gauti. Daugiausiai, žino
ma, gerų vietų.

Keletas ir lietuvių yra tokių, 
kurie prakaitavo už Curley iš
rinkimą. Dirbo sušilę. Dabar ir 
jie tikisi “nagrados.” Beabejo, 
kad vienas kitas gaus,. Bet ko
kia nauda iš to masėms žmo
nių, *kuVie už Jį’balsavo? Jo
kios! Jiems teks skaudžiai nu-

fesionalai? čia jų (Bostone ir 
apielįnkėje) randasi nemažai. 
Daug lietuvių, baigusių kolegi
jas, yra be darbo. Kodėl jie 
nebando pradėti veikti?

4 , Mokykla
Į Bostone veikia Darbininkų 
Mokykla, kurioje dėstoma į- 
vairųs Visuomeniniai mokslai, 
pasiremiant marksizmu - leni
nizmu. Mokyklą lanko apie po
ra šimtų darbininkų ir studen
tų. Lietuvių, kiek patyriau, vi
sai nedaug telanko. Tai kitas 
dalykas, kuriuo reikėtų mūsų 
jaunimui ypačiai susirūpinti. 
Mokyklos vieta: Broadway ir 
Washington gatvių kampas. 
Mokestis pįgi, Užsiregistruoti 
galima vakarais ir dienomis.

Koresp.

sivilti, kaip jau nusivylė1 ne su [viai kairesnio nusistatyrpo pro 
vienu buržuaziniu politikie 
rium. ‘ < v

finikai ir t. t.
Po kiekvieno valgio imkite 

dar ir pieno kalkių, “Calcium 
lactate, grs. 10, tablets No. 
100,” po vieną arba net ir po 
dvi tableti, sutrintas į miltukus, 
vandeniu gerai užsigerdami.

Be to, gaukite ir skydinės 
liaukos, “Thyroid tablets gr. 14, 
No. 100”. Imkite po vieną 
prieš valgį, tai po tris kas die
na.

Taipgi vartokite ir žuvų alie
jaus, “Cod liver oil,” bent po 
šaukštą tris kartus kas diena, 

j Visus šiuos preparatus ilgai 
' vartokite, mėnesių mėnesiais.

žinoma, neapleiskite ir iodo: 
po lašą kas dieną per kokį mė- 
nesį-kitą, o pąskui po lašą kas 
dvi,; kąsj trysGdienos^ su .van
deniu, per visą gyvenimą.

Bus gęrihu ir su tuo dusulid, 
bus 'lengviau ii* 'su £uo niežuliu. 
Tas niežulys veikiausiai yra ko
kio .parazitinio paėjimo: įsime
tė tenai kokie grybeliai į odą ir 
ją aižėja, gadina. ,

Gaukite vaistinėje—
“Phenol 1 drachm, 
Zinc oxide 1 oz. 
Lime water 6 ozs.”

Geras Laikraštukas
Bostqno John Reed Kliubas, 

kuriame 'priklauso nemažai in
telektualų—-rašytojų, artistų ir 
pažangesnių profesionalų — 
pradėjo leisti savo laikraštuką 
“Leftward.” Tai įdomus, dau
giausiai vietiniais klausimais 
užsiimąs meniškas - politiškas 
žurnalas. Kiekvienas numeris 
išeina vis didesnis ir įvairesnis. 
Vertėtų jis plačiai paremti. 
Lietuvių jaunimas, ypačiai stu
dentai, turėtų susidomėti šito 
žurnalo skaitymu ir platinimu.

John Reed Kliube randasi ir 
veikia ir viena lietuvė profe
sionalė, kurios vardo del tam 
tikrų aplinkybių nematau rei
kalo skelbti. O kur kiti lietu-

22 Kilometrus I Orą
Sausio 30-tą dieną, 1934 me

tais, Sovietų Sąjungos “Osoa- 
viachim” baliūnas su trimis 
mokslininkais P. Fedosenko, A. 
Vasenko ir I. Usyskin iškilo į 
orą 22,000 metrų, 22 kilomet
rus arba apie 14 mylių.: Niekas 
dar taip augštai nebuvo ir nė
ra iškilę. Bet orlaiviniųkai žu
vo, nes saulė įkaitino gazus* ir 
jię, kad nusileisti, priversti bu
vo išleisti, dalį gazų. Pąskui, 
jiems besileidžiant, likusieji ga
zai ataušo ir balionas .Pradėjo

■ . r i 3 •?» >
kristi. ■ • ‘ ' ■ *

Mokslas, prityrimas, bandy
mai visada yra surišta su pa
vojais.



šeštadienis.

4 AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
1335 Medley St.,

siems. Nariams

Reikalinga Turėti Apskritį

The Supreme Lodge of Lithuanians of America
N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

^RUPPERT’S BEER

Svarbu Visoms Kuopoms ir Vi- tą sutartį. Jie pareiškia, jogei 
neima jokios atsakomybės už 

, . tos sutarties pasekmes.šį gruodžio menesį tenka at- ■ ~ T_ .. , , ,... .. , , , . i • 1 Centro Komitetas, matyda-likti sekamos labai svarbios j , . . . , .. ... . , mas, kad tasai teismas suėdapareigos visoms APLA kuo- _ ...didžiausia krūva sunkiai uz-poms: .. , , o g . .. dirbtų 2 kuopos pinigų, dėjo
1. Išrinkt geras kuopi] vai-: pastangas kaip galima prieiti 

dybas, ypatingai tinkamą fi-1 prie pabaigimo to teismo. Bu- 
nansų sekretorių, kuris yra vi-i vo bandyta keletą sykių taiky- 
soj kuopoj svarbiausias. Jeigu tis, bet nepavyko; bet pasta- 
fin. sekretorius tinkamai eina I moju laiku ir sukilėliai pasisa- 
savo pareigas, tai ir visi kuo- kė už taikymąsi ir tokiu būdu 
pos nariai esti geram stovy, teismas

2. Reikia išrinkti komisiją Bus visai 
peržiūrėti visą 
narių stovį.

Kuopos valdyba ir komisija' 
. bendrai turi išpildyti iš Centro 
* prisiųstas blankas apie kuopos 

narių stovį ir pasiųsti Centran
| nevėliau gruodžio 20. Centras, 

aplaikęs blankas, palygins na
rių stovį su savo knygomis ir 
jeigu bus kur skirtumų, tai 
išlygins.

3. Centro Komiteto nomina-
taipgi bus atlikta gruo- 
ąusirinkimuose. Nomina-1 ~ ~
blankas reikia grąžint neWlį KCS BaTTC, P3

I
i veną pertekliuje ir toli pažen-
I gę pirmyn. Bet gi yra keletą 
lengvatikių darbininku, kurio 
jiems tiki ir aukauja kruvinai 

; uždirbtus centus jų palaiky- 
1 į mui.• j Detroito ALDLD 52 kuopa

metams pasibaigus, nepasilik- į stato scenon veikalą “Inkvizi- 
tų skolingas organizacijai mo-icDa” (?)• Šitas veikalas paro- 
kesčiais nuo vienu t.__. 
metų, nes tas daro daug ne
smagumo, kaip kuopoj, taip 
centre.

baigiamas. Kuomet 
baigtas tasai klausi- 
plačiau apie tai pa-jos turtą ir mas, bus 

,rašyta.
Kurie pasirįžta eiti teisman, 

kad draugijinius reikalus iš
sprendus kapitalistiniam tei
sme, tie pasitarnauja darbi
ninkų priešams. Rodgers ir 
Ko., kurie patraukė teisman 
APLA, bus atmintini ant visa- 

demoralizatoriaidos, kaip
darbininkų eilių ir priešai dar
bininkų organizacijų.

Centro Sekr. J. G.cijos 
džio 
ei jos 
vėliau sausio 1, 1935.

4. Visi žiūrėkim, kad šiam 
susirinkime, šį mėnesį, visi na
riai pilnai užsimokėtų už 19- 
34 metus ir savo knygutes pa-, sįrinkimas įvyks nedalioj, 2 d. 
lygintų su kuopos knygomis. I grUodžio, 2 vai. po pięt. šia- 
Jeigu randasi bedarbių, nega- me susirinkime yra reikalas 
linčių užsimokėti, tai reikėtų | kiekvienam nariui dalyvauti, 
kaip galima jiems pagelbėt ir nes ^us renkama nauja kuo-<

APLA Reikalai
APLA 51 kuopos metinis su-

taipgi centran pranešti, kad, 
palaikius.

5. Taipgi būtinai reikia dau
giau darbuotis vajuj. Didžiu
ma kuopų dar nėra nei po vie
ną naują narį gavusios. Tai 
baisus apsileidimas tų kuopų. 
Reikėtų šiame susirinkime iš
sidirbti planai, kaip gavus 
daugiau naujų narių. Nei v’e'Glikai as, kad kiekvienas narys, 
nos kuopos neturi rastis nega
vusios nors vieno naujo nario.

r Kad šias virš minėtas parei
gas tinkamai gyveniman pra- 
vedus, tam reikia sušaukti 

. skaitlingus gruodžio mėn. susi
rinkimus. Valdybos turėtų rū
pintis kievieną narį pašaukti į 
susirinkimus.
Ką Rodo Finansinis Raportas?

APLA finansinė atskaita už 
liepos, rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesius rodo, jogei per tą lai
ką įplaukų buvo $3,787.98, iš
laidų $3,119.60. Su nuošimčiais 
liko $798.88. Su rugsėjo 30, 
1934, visas APLA turtas sie
kia $28,846.29.

Vadinasi, kas kart APLĄ 
turtas auga. Pašalpos fondas 
irgi gerėja. Tai geras apsireiš
kimas. Pas mus nėra pražudy
ta nei vieno cento, ne taip, 
kaip kad kitose organizacijose 
(kai kuriose) pražuvo daug 
turto visokius šėrus supirkus

pos valdyba 1935 metams. Ir 
bus nominacijos APLA Centro 
Pildomojo Komiteto.

Todėl kiekvieno nario yra 
pareiga susirūpinti savo orga
nizacijos reikalais, ateiti į šį 
susirinkimą~ir pagelbėti išrink
ti tinkamas valdybas, kaip 
kuopoj, taip centre. Taipgi yra

ant kitųidys jums, draugės ir draugai, 
: kas meluoja, kas laižo čebatus 
^kruvinajam Smetonai ir remia 
i visą fašizmą. Jame pamatysi
te, kaip žiauriai Lietuvos fa
šistai, su visom juodosiom gau- 

APLA 51 kuopa padarė ta-1 jom puola, kankina visokiais 
rimą, pereitame kuopos susi 
rinkime, suorganizuoti apskritį į lietuves darbininkus ir valstie- 
kietosios anglies srityje. Paė
mus nuo Shenandoah’rio ir 
Minersville iki Easton, Pa., 
šioje apielinkėje randasi 10 
APLA kuopų. Susiorganizavi- 
mas šių dešimties kuopų į ap
skritį, yra manoma, atneštų 
mūsų organizacijai daug nau
dos.

Nekurios kuopelės silpnai 
gyvuoja ir nėra kam jas išju
dinti į aktyviškesnį darbą. Jei 
turėtume apskritį, kaipo ben
drą susirišimą, tai, be abejo
nės, apskritys, su pagalba 
tvirtesnių kuopų, išdirbtu pla
nus ir pagelbėtų silpnoms kuo
pelėms geriau susitvarkyti.

Artinasi APLA Seimas

I inkvizicijos įrankiais ir žudo

; C1US.
Lietuvos Pilietis*

Darbo Federacijos Nariai Per 
Viršininkų Galvas Dedasi Į 

Suvienytą Frontą

My Pasirinkite
gerai sau mėsos kirtį...

iškepkite jį ant žarijų... * 
ir su j u o m pasidžiaugkite stiklu

“MELLOW WITH AGE”

Jūsų kaimynystėje krautuvė laiko Ruppert’s 
—pristatyta tiesiai iš mūsų bravoro. Jei jis 
nebeturi savo sandėlyj, telefonuokite mums.

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

New Rochelle 573-574

Artinantis APLA Seimui, 
kuris įvyks ateinančią vasarą, 
Wilkes Barriuose, reikia gerai 
prie jo prisirengti. Reikia, kad 
kiekviena kuopelė imtų daly- 
vumą—prisiųstų delegatus. Jei 
mes nepradėsime susiorgani
zuoti su pradžia sekančių me
tų, tai tos kuopelės būsiančia
me seime nedalyvaus.

Todėl Wilkes Banių 51 kp. 
šaukia visų kuopų suvažiavi
mą nedėlioj, 20 d. sausio, 19- 
35 m., 10 vai. ryto, Darbinin
kų Centre, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

V. Glaubičius, 51 Kp. Sek.
316 George Avė., 
Wilkes BaiTe, Pa.

DETROITO ŽINIOS
Žmonės Remia TDA, Tik Rei

kia Daugiau Dirbt 
Pirmaeiliams

Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo Požėlos kuopa per vasa
rą buvo pusėtinai apsnūdus. 
Atvėsus orui ir, pusėtinai pasi
darbavus kuopos raštininkui d. 
Genaičiui, kuopa pradėjo ge
rai veikti. Sušauktas platus su
sirinkimas. Nustatyta veikimo 
programa. Darinkta keletą 
naujų valdybos narių į vietą 
pasitraukusių. Lapkričio 17 d. 
surengta prakalbos, vakarienė 
ir šokiai.

Kad sutvirtinus dar labiau 
savo organizaciją, daugiau 
darbuokimės gavimui naujų 
narių ir taipgi turime daugiau

I prižiūrėti senuosius, kad ma
žesnis skaičius išsibrauktų. Y-

V patingai kuopų finansų sekre
toriai į tai turi daugiai! atydos 
kreipti.
APLA Antros Kuopos Teismas katalikė moteris

Baigiasi
Per ilgą laiką tęsęsis APLA 

2 kuopos teismas jau prieina 
prie pabaigos. Ginčijamus da
lykus sutikta teisėjui palikti 
išspręsti. Pagal sutartį, APLA 
2 kuopa gauna mortgečius ver
tės $5,000.00, o ‘atskilėliai 
gauna kitą dalį kuopos turto ir 

k apmoka teisėjo algą. Kiekvie- 
įk na pusė padengia savo advo- 

[ katu išlaidas. Pasirašius tą su
tartį, atskilėliai pasilieka A- 
PLA lauko pusėj ir daugiau 

" nieko nebeturi su APLA.
APLA 2 kp. nariai nepasi

tenkinę tokia sutartimi baigt 
teismą, bet jie nusitarę pasi
duoti advokatų ir Centro Ko- 
miteto spaudimui ir pasirašyt 

/B '

'kurie mūsų judėjimą remia. 
Varde politinių kalinių taria
me širdingą ačių visiems au
kautojams, darbininkams ir rė
mėjams.

TDA Požėlos Kp. Kom.

Sustiprinkite Spėkas Del 
Tolimesnio Veikimo

Kasdieninės kovos prieš 
naudotojus, kasdieniniai 
pėsčiai del palaikymo šeimy
nos šioje baisioje penkių metų 
bedarbėje, kova prieš reakci
ją, karą ir fašizmą sunaudoja 
daug spėkų ir energijos darbi
ninkams, kas susilpnina mūsų 
veikimą. Todėl mes, draugai ir 
draugės, turime nors minutę 
atsikvėpti, pasikalbėti, 
juokti ir užmiršti tas 
kančias.

iš- 
rū-

Kalbėjo d. A. M. Metelionis. 
Kalbėjo labai nuosekliai. Nu
piešė atsiradimą dievų, religi
jos, ir kas juos sutvėrė; taipgi 
ką krikščionybė davė darbi
ninkams. Detroito darbininkai 
pirmu kartu girdėjo tokias 
prakalbas. Ir iš tokių prakal
bų galėjo daug pasimokinti. 
Buvo keletą katalikų ir liute
ronų parapijonų, kurie labai 
buvo patenkinti kalbėtojaus 
istoriniais nurodymais. Viena 

man sako: 
“Šitas bolševikas žino ir kitam 
gali pasakyti, kodėl jis netiki 
į dievą. Todėl jis yra bažny
čioms pavojingas.”

Aš nuo savęs patarčiau ko
lonijų draugams, kad d. A. 
Metelioniui surengtų prakalbų 
maršrutą religijos klausimu, 
nes tas atneštų daug naudos 
darbo žmonėms.

Vakarienė buvo labai skani, 
nes mūsų geros gaspadinės pa
gamino. Galėjo svečiai valgyti 
ko norėjo, nes žmonės sunešė 
daug ir gero maisto. Vien .tik 
J. Omskis, Acme Pies kepėjas, 
kuris gamina visokios rūšies ir 
geriausius pajus Detroite, pa
aukavo du bušeliu pajų. Patar
tina pirkti pas tuos biznierius, valstiėčiai ir darbininkai gy-

pasi- 
visas

AidoALDLD 52 kuopa ir 
Choras rengia juokiu vakarą. 
Bus perstatytas vienas labai 
juokingas veikalėlis, bus daug 
juokų iš kunigėlių gyvenimo ir 
jų “vargų” su degtine ir gas- 
padinėm, ir šiaip visokių juo
kingų. nuotikių iš gyvenimo. 
Po lošimui bus šokiai prie pui
kios muzikos. Skanūs užkan
džiai ir gėrimai. Todėl nepa
mirškite juokų vakaro. (O ka-

jis bus?—Red.)
Užkviečia Komitetas.

da

Inkvizicija Lietuvoje
Mažai darbininkai tiki kuni- 

gams-fašistų agentams ir sklo- 
kos vadams Petrikienei, Prū- 
seikai, Butkui, būk Lietuvoje 
policija ląbai “mandagi,” būk 
kariuomenė patenkinta savo 
valdžia, būk žvalgybininkai a- 
niolėliai, iš dvasios šventos 
pradėti ir užbaigti, saugo pilie
čių “nepriklausomybę,” būk

Darbo Federacijos reakci
niai vadai vartoja bjauriausi j 
terorą prieš eilinius narius su
laikymui jų nuo dėjimosi į 
bendrą frontą kovai už bedar
bių apdraudą ir kitus darbi
ninkų reikalavimus.

Gązdinimas komunizmu ir 
visoki šmeižtai prieš komunis
tus jiems nieko negelbėjo, kaip 
tik priešingai. Tuomet reakcio
nieriai griebėsi kito būdo— 
mesti iš Federacijos kiekvieną 
pažangesnį narį. M. X. Mar
tel suorganizavo lokaluose 
gaują mušeikų, kurie sumušė 
daug pažangesnių narių. Nu
žiūrimus neleido į susirinki
mus.

Bet ir tas jiems negelbėjo. 
Darbininkai užsistojo už vei
klesnius narius. 48 Darbo Fe
deracijos lokalai išrinko vei
kiantįjį komitetą, kuris, 11 d. 
lapkričio, sušaukė viso Detroi
to organizacijų ir draugijų 
konferenciją. Joj . atstovauta 
visų šakų darbininkai, buvo 
net aktorių ir artistų atstovai. 
Konferencija plačiai apkalbė
jo bedarbės klausimą ir visų 
Darbo Federacijos reakcionie
rių vadų nusistatymą prieš 
darbininkus ir už Wallstrytį. 
Užgirtas bedarbių bilius II.R. 
7598 ir nutarta varyti kuo pla
čiausią agitaciją už jo priėmi
mą.

Nutarta reikalauti tuojauti- 
nės pašalpos į savaitę po $16 
šeimynai ir po $3 kiekvienam 
nariui bedarbio šeimynos, susi
dedančios iš keturių ar dau
giau, po $8 pavieniui. Renda 
už stubas turi būti mokama pi
nigais. Dirbantiems turi mo
kėti unijos mokestį, 75c. į va
landą. Fisher Lodge darbinin
kai turi gauti po 75c į valan
dą. Panaikinti visas “Flophou
ses” — pašalpa turi būti duo
dama namuose. Pašalpa turi 
tfūfi duodama be skirtumo ra
sės ir pažvalgų, kas dabar nė
ra daroma.

Bus šaukiama valstijos sos
tinėj, Lansinge, konferencija 
visų darbininkų ir valstiečių 
(farmerių) ir priduoti legisla- 
tūrai šie reikalavimai. Legisla- 
tūrai atsisakius priimti šiuos 
reikalavimus—surengti didelę ! 
demonstraciją prie rūmų.

Vienbalsiai užgirta ir'nutar
ta dalyvauti Nacionaliam Be
darbių Tarybų Kongrese, kuris 
šaukiamas 5-6-7 sausio, 1935 
m., Washingtone.

Visos unijos, tautinės ir re
liginės organizacijos turi iš
rinkti komitetus del veikimo 
išgavimui pašalpos ir, valdžiai 
atsisakius priimti augščiau mi
nėtus reikalavimus, rengti mil
žiniškas demonstracijas.

Išnešė protesto rezoliuciją 
prieš viršininką Belangerį, ku
ris, politikieriams prieš baisa- Į 
vimus, išdavinėjo antrašus > 
žmonių, esančių, arba buvusių

(Tąsa 5-tam pusi.) i

MEMBER BREWERS 
BOARD OF TRADE INC.

Del Lomg Island:
Fieldstone 3-6736

'ACOB RUPPJ

CONTEND

DON’T SAY BEER- SAY RUPPERT’S

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

BEN GERSO vrrz
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis1 ir palaidoj,u 
tinkamai ir už prienamą kainą 

f’arsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm,i krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

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
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

LIETUVIŲ ;

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kgifis,.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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnes Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spindiiliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų Išmirkstimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Isisteigęs 25 metai
Ta)*p 4th Avė. ir Irving PI.

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

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamešne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekoriiis Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.

1 7»xGERIAUSm DUONA 
2^GįSCH0LE5MKING 

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsq\< 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda- 

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

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

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



N. Bucharinas.

Meno Fronte

Theatre Union naujas veikei 
las, “Sailors: of Catarro’’ 
bus rodomas gruodžio 8 d. 
1934, Civic Repertory Te
atre, 14th St. ir 6th Ave 
New York City. Įžanga 30c., 
45c., 60c., 75c., $1 ir $1.50.

• Poezijos 
menas yra sutaisymas emo
cionalių prityrimų Į žodžius. 
Palyginant su mokslu, po- 
ezija turi “šiltesnį,” tempe- 
ramentališką, vaizduojantį 

ir metaforišką pagrindą

Šeštadienis, Lapkr. 24,Ketvirtas Puslapis

Art Young—Amerikos Liaudies 
Menininkas

New Yorko darbininkiška inteligentija per
geltą sekmadienį (lapkričio 18) suruošė pokilį 
pagerbimui žymaus Amerikos artisto, Art 
Young. Art Young jau yra 67 metų. Tariant 
Michael Goldo žodžiais, tai “Art Young yra 
daugiausia mylimas amerikonas kartūnistas. 
Jo gabumas ir jumoristika teka iš Amerikos 
žemės. Jisai priklauso Mark Twaino, Bob 
Ingersoll ir Abe Lincoln tradicijai.”

Nėra abejonės, kad Art Young yra žymus 
artistas. Jisai yra žymesnis tuom, kad re
voliucinį darbą pradėjo dar pabaigoje 19-to 
šimtmečio. Vadinasi, jo darbas siekia toli 
prieš Spalio Revoliuciją ir 1905 metų revo
liuciją. Tais laikais, kuomet kapitalizmo griu
vimas buvo įmatomas tik teorijoj, Art Young 
jau surado darbininkų klasę ir revoliuciją.

Karikatūrose, paveiksluose Art Young vi
suomet vaizdavo ir pajuokė išnaudotojų kla
sę. “New Masses” atspausdino jo paveikslą, 
pieštą 1916 metais. Tame paveiksle matai vi
są “riebiąją” klasę—kapitalistus, kunigus, vir
šininkus, visokias streiklaužių organizacijas 
puolant ant kelių prieš militarizmą.

Karo laiku mažai, labai mažai buvo artistų, 
kurie drįso išeiti prieš karą. Tačiaus Art 
Young stovėjo pirmose eilėse tų, kurie kovojo 
prieš militarizmą.

Art Young turėjo didelių gabumų paišybo
je. Jo galva ir rankai veikė sutartinai. Tad 
jį pastebėjo ir buržuazija. Art Young gavo 
kvietimą parsiduoti buržuazijai už dolerius. 
Tačiaus jisai nėra dolerinis artistas. Jis pa
siliko veikti su darbininkų klase, su inteli
gentija, kuri yra revoliucinė. 
Young gyvena Conn, valstijoj, 
žymiai sušlubavo.

Jo parėmimui ir paminėjimui
ruoštas minėtas vakaras, šio vakaro kita žy
mi ypatybė buvo, būtent, kad rengimu įvyko 
taip vadinamas kultūrinis bendras frontas. 
Parengimą ruošė komunistinės ir socialistinės 
organizacijos. Kaip tai: Socialistų Kliubas, 
Rebel Arts (socialistinės), John Reed Kliu
bas, New Theatre, New Masses (komunisti
nės) ir dar kitos organizacijos. Kvietimas į 
parengimą buvo pasirašytas Norman Thomaso 
ir Earl Browder.

Taip pat parengimo programoj dalyvavo 
komunistinės ir socialistinės organizacijos. 
Tačiaus nereikia manyti, kad šiame veikime 
įvyko kultūrinio darbo vienybė komunistų su 
socialistais. Nieko panašaus. Tame pačia
me parengime komunistai pasakė savo kal
bas, o socialistai savo. Taip ir su vaidini- 

,mais—darbininkų teatro grupės vaidino savus 
; veikalus, kurie skleidžia komunistines idėjas, 
’ o socialistai davė savo.

Šis bendras frontas įvyko tuo principu, kad 
susitarta atlikti vienas darbas bendrai—pa
gerbta ir finansiniai paremta menininkas, ku- 

• ris savo kūryba stovi darbininkų fronte. Tai 
. reiškia, kad šitas bendras frontas nepanaikina 
rubežių kultūriniame darbe tarpe komunistų ir

socialistų. Komunistai kaip plėtė taip ir plės 
naują kultūrą, naują meną, kuomet socialistai 
labai dažnai tenkinasi buržuaziniais kūriniais.

Komunistai atmeta ir tą trockinę “teori
ją”, kad proletarinis menas nėra galimas net 
tokioje šalyje, kur yra darbininkų diktatūra. 
Komunistai atmeta tą teoriją. Komunistinis 
meno ir literatūros auklėjimas, yra auklėjimas 
masių revoliuciniai.

Tuo pačiu sykiu mes stojame už darbinin
kų bendrą frontą, mes darome bendrą frontą 
su socialistais, bet nepamirštame savus sie
kius—traukimą masių revoliucijai. Proleta
rinio meno uždaviniu yra ne tik parodyti tie
są, esamą padėtį, bet ir rodyti naują, revoliu- 
nę išeitį, ateitį.

GATVĖJE
Kasdiena, eidamas siaura gatvele,
Mačiau bedarbį žmogutį:
Jo veidas puošėsi žila barzdele
Ir raumenys baigė džiūti.

V. B.

■ Kartais jis snaudė prie mūrinės sienos, 
Kartais ant cemento laiptų.
Nuobodžiai slinko jo tamsios dienos... 
Peną rinko tarp išmatų.

Kartais jis praeivius išmaldų meldė: 
“Nors centą, puodukui kavos...” 
“Kokis gi biesas ‘bomus’ čia atbeldė?!
Sucypta “garbingos” ponios.

Dabar Art
Jo sveikata

buvo ir su-

žmogelis gatvėj visą dieną šalo;
Be kepurės nuolankavo,
Laukdams trupinių nuo turtuolių stalo. . .
Jis iš bado galą gavo.

Newarkiečiai jau vaidino 
“žalią Triukšmą” ir So. Brook
lyn©. Abelnai imant, vaidini
mas išėjo gerai. Veikalas ne
blogas, tačiaus kaip kas jame 
gali būt nesuprantama tiems, 
kurie nėra susipažinę su tomis 
permainomis, kurios eina So
vietuose.

Newarkieciai turi keletą gerų 
aktorių. “žalio Triukšmo” 
“žvaigždės”—Kaškevičius, jau
na mergaitė, tėvas, paklydėlis ir 
dar keli. (Įvardyti jų negaliu, 
nes pavardžių, didžiumos neži
nau, o programai nebuvo dali
nami.) ■

Vienok buvo ir klaidu. Be to, 
čia mes jau kalbame apie klai
das ne Įik Newarko, bet apla
mai mūsų teatro. Kaip kitur, 
taip ir newarkieciams daugiau
sia kenkė, tai tas dialogą nemo
kėjimas. Kaip, rodos, jau eina 
smagiai tos vietos, kur aktoriai
moka savo žodžius. Bet tik; susilaukia 

įžiūrėk ir vėl sustojo, prapuolė 
gyvumas, judėsis.

Prie to, newarkieciams (iš
skiriant kelis) buvo stoka ju
dėjimo, gyvumo, veikimo. Kal
bos kai kurių mažoje svetainėje, 
o nebuvo galima tinkamai nu
girsti. Taip dažniausia būna 
su Brooklyno ir kitų kolonijų 
aktoriais. Aktorius niekuomet 
neturi pamiršti, kad jisai vaidi
na ant scenos. Jam reikia 
vengti kalbėti į užpakalį. Ak
torius turi vaidinti taip, kad ji
sai jaustų, jog kalbasi ir matosi 
su tais klausytojais, kurie sėdi 
paskutinėse sėdynėse. Pirmuti
nių kėdžių jis gali ir nematyti.

Labai svarbus dalykas, tai 
charakterių padarymas—kostiu
mai, grimas, aktorių prirengi- 
mas kiekvienam momentui szt

tik kitaip, artistiškai kalbami.
Taip ir su judėjimais.’ Daž

nai pastebima, kaip pas newar- 
kiečius, taip ir pas brooklynie- 
čius, kad vienas arba du akto
riai kalbasi, tai kiti neturi ką 
veikti. Arba kartais visi su
stoja, nejuda, tarsi matai pieš
tą paveikslą, o ne aktorius. Ar
ba, kad pradėjo judėti, nustatė

Pjautuvas.

Neturto Ji Auka
Diena tamsi, nemaloni, 
O dar vejas su lietum— 
Visur nyku, kur tik eini. . .

Gatve eidams aš išvydau 
Figūrėlę silpną, mažą— 
Ją sutikęs nustebau!

Liesa, silpna mergaitukė, 
šešių metų tik atrodo— 
Sušalusi, mažytukė...

“Duok penktuką”, ji paprašė;
Net šiurpulys kūną kratė: 
“Ant kavos puoduko,”—sakė.

:j: * *

Dar mažytė—kūdikėlis, 
Jau neturto ji auka, 
šitaip augdamas vaikelis— 
Gyva prekė lieka.
5-5-34 Mišką Darbininkas.

tinkamu atvaizdu. “žaliame 
Triukšme” stokavo tinkamo ap
sirengimo. Kalboje batukai, bet 
ant kojų tik čeverykai ir tt. 
Paskiaus buvo stoka aktorių 
pergrimiravimo. Tai labai buvo 
reikalinga, kuomet charakteriai 
turi pergyventi didelius per
versmus. Pavyzdžiui, Petras, 
pirmame akte pasirodo dar tik
paprastas Sovietų priešas, gir-j savo rankas, galvą, tai ir juda 
tuoklėlis, bet apsirengęs—dar j vienodai, kaip kad judinamos 
ponaitis. Kitame akte jisai jau j lėliukės.
kaip ir valkata, puola su plyta Aktoriui kiekvienas kalbos 
ant tėvo, jo dialogas jau visai j tonas duoda naujus judėjimus, 
kitaip kalba. Tačiaus pasirodė ; pasisukimus, protavimus. Jis 
su tomis pat drapanomis, be ki- turi vaidinti protu, kalba, mąs- 
tokios veido išvaizdos, be naujo’tymu, judėjimu.
grimo. Jame labai daug pasi
keitė, bet tas neparodyta. Ir 
todėl nepadaro gero įspūdžio.

Tą patį buvo galima pastebėti 
ir ant moterų. Viena jų (atsi- 
prąšau del nežinojimo jos vardo 
veikale) nuo vieno akto iki ki
tam labai daug pergyve- 

ina. Ji eina skandytis, paskiau 
kūdikio, atsiverčia 

I vėl link gyvenimo. Tačiaus pa
sirodo be jokią atmainą—kaip 
pirmiaus, prieš tuos pergyveni
mus. Net nejauku darosi, kuo
met kalbama, kad jį “išbalus”, 
o pasirodo raudona, nepersi
mainius.

. Aktorius turi 
sukelti emocionalių momentų. 
Jo kalba turi būt lanksti, jaus-< 
minga, aiški, ganėtinai garsi,' 

ne paprastas žodžių bėrimas.
E x-Aktorius.

o

Leonidas Sobinovas

* *

pastaba 
vaidin- 

paruoši-

Tokių klaidų turėtų vengti ir 
kitos kolonijos. Ta 
tinka ir Brooklyn© 
tojams. Tinkamas
mas aktorių, charakterių pada
rymas, dažnai atstoja ir pras
tas scenerijas. Vaidinime pub
lika daugiausia žiūri į aktorius.

Pas mūs lietuvius aktorius 
dar viena pamatinė yda yra, tai 
nesudarymas tinkamo, judėji
mo ir kalbos intonaciją. Ta 
pati kalba, tie patys žodžiai 
skiriasi kaip diena nuo nakties

Garsusis rusų tenoras Leoni
das Sobinovas, miręs Rygoje, 
iškilmingai laidojamas Maskvo
je valstybės lėšomis.

Sobinovas gimė 1872 m. ge
gužės 26 d. Jaroslavlyj. Mask
vos universitete pabaigė teisių 
fakultetą 1894 m. ir dvejetk 
metų užsiiminėjo advokatūra, 
būdamas garsaus rusų Maskvos 
advokato Plevako padėjėju.

Tačiaus jau būdamas studen
tu susidomėjo scena, dainavi
mu ir buvo įstojęs ukrainiečių 
operetės choram Ten bedainuo
damas pradėjo galvoti apie dai
navimo mokslą ir netrukus įsto
jo Filharmonijos mokyklon, ku
rią baigdamas, patiko Did. ope
ros dirig. Altani ir .buvo pa
kviestas debiutuoti (kniazius 
“Demone”) : debiutas 1897 m. 
pasisekė ir Sobinovas pamažu 
ėmė trauktis iš advokatūros ir

įsigalėti scenoj.
Tokiu būdu, garsus daininin

kas tik palaipsniai “užkariavo” 
sceną ir “pavergė” klausytojus, 
bet už tai nepaprastai stipriai.

Scenoj Sobinovas sukūrė ypač 
žavingus Lenskį, Lohengriną, 
Romeo, Verterį, Faustą ir k.

Sobinovas rusuose sudarė 
išfisą muzikalinę epochą, kuri 
pasižymėjo aukšta dainybine 
kultūra.

Sobinovas be to, koncerta
vo visoj Europoj (prieš kelis 
metus ar Kaune Vasaros teatre) 
ir dainavo Milano “Skaloj”. .

Nežiūrint didelio mokėjime^ 
dainuoti, naujas partijas jis 
ruošdavęs Milane, kur turėjęs^ 
net nuolatinį akompaniatorių. "

Sobinovas buvo ne tiktai di
dis dainininkas, bet ir plataus 
masto menininkas ir poetas. Jis 
gi scenon išvedė dabar garsią 
rusų liaudies dainų dainininkę 
Flevickąją (taipgi kelis kartus 
koncertavusią Kaune), kuri lig 
jo bedrįsdavo pasirodyti tiktai 
kafešantanuose.

Sobinovui Sovietų valdžia da
vė liaudies artisto vardą.

Paskutiniu metu Sobinovas 
sirgo širdies liga ir beveik jau 
nedainuodavo. Ir šiemet nuo 
tos ligos gydėsi Vokietijoj, Ita
lijoj, ir grįždamas į SSRS mirė 
Rygoje, trūkus širdžiai.

Po mirties liko žmona ir sū
nus Borisas, žymus pianistas, 
gyvenąs Berlyne ir 13 metų 
duktė Svietlana. Vyresnis sū
nus Jurgis, kuris buvo paveldė
jęs puikų tenorą, žuvo pilieti
niame kare Kryme.

Rusija laidoja žymųjį seno
sios kartos aktorių ir daininin
ką, kokių ne dažnai esti.

Ir kauniškė publika turi švie
sų nuostabiai švelnaus daininin-^ 
ko atsiminimą.

f

Koks Skirtumas Tarpe Amerikos Ir Sovietu 
Sąjungos Tekstilės Darbininkų

prisiėjo pasiganėdinti su visai 
mažais laimėjimais, kas liečia 
skaitytojus. Tada mes leido
mės rinkti daiktų del Komunis
tų Partijos bazaro, kuris įvyks 
8 d. gruodžio, Prospect Audito
rium, 2612 Prospect Ave. čia

$

birželio mėnesį, 1934 metais, 
gavo tik po. $10.86 į savaitę, o 
kiti dar mažiau. 1934 metais 
Amerikos tekstilės darbininkų 
algos žymiai nupuolė.

Sovietų Sąjungoj tekstilės 
darbininkų algos buvo pakel
tos laike pirmo penkių metų 
plano 58% vilnų išdirbystėj 
ir 43 proc. medvilnės industri
joj. Antru penkių metų pla
nu Sovietų valdžia taip pat 
pakėlė darbininkų algas pa- 

i našiai virš minėtu nuošimčiu.

Sovietų Sąjungos darbinin
kai skaito laikraščiuose apie 

j Amerikos darbininkų teksti- 
liečių (audėjų) generalį strei
ką. Senesni Sovietų darbinin
kai, kurie dalyvavo caro lai
kuose tekstilės streikuose 20, 
ar 30 metų atgal^ atsimena pi- 
kietų linijas prie dirbtuvių, 
raitelius kazokus, kardus, dur
tuvus 
jančių

Bet
20 ir 21 metų, žino gyveni-|

Mes ypatingai raginame vi-

, restauranais, maudynėmis, po
ilsio kambariais, gyvenimo na
mais ir su sociale apdrauda.

Amerikos darbininkai kumš
čiais kovoja prieš ginkluotus 
kompanijos pasamdytus mu
šeikas, policiją, miliciją ir net
prieš reguliarę karoumenę. O tai Corletas pasirodė puikiai; 
tik dėlto, kad kompanija pri- noriai aukavo kas daiktais, kas 
pažintų uniją ir duotų žmo- pinigais, o kiti pasižadėjo vė- 
niškesnes sąlygas. Bet ma-! liaus ką nors aukauti. Jeigu 
žai tekstilės kompanijų sutiko i pats centras ir Collinwoodas 
su darbininkų reikalavimais | taip atsilieps link bazaro, tai 
kas link valandų ir algų nu- lietuviai turės šaunų skyrių, 
statymo.

Sovietų Sąjungos tekstilės sus lietuvius atsilankyti į baza- 
darbininkai žiūri į dirbtuves, ra subatoj, 8 d. gruodžio, nes 
kaipo į savo nuosavybę, kurią i nedėlioj mūs Lyros Choras ren- 
jie patys kontroliuoja ir ope-’gia gražų koncertą, Lietuvių 

‘ . Ir pas atsilankiusius! svetainėj, 6835 Superior Ave., 
svetimšalius svečius su pasidi- kuriame dalyvaus ir lietuvių 

Kaip geriausia dainininkė, d. K. Men- 
keliuniutė.

Šiame koncerte mes visi no- 
l rėsime būti, nes, kas girdėjo 
chorą dainuojant 11 d. lapkri
čio, kiekvienas pripažįsta, kad 
dabartinis Lyros Choras pilnai 

s j gali susilyginti su bile Ameri
kos lietuvių choru. O apie d. 
Menkeliunįutę, nesiimu spręsti; 
tik tiek galiu pasakyti, kaip 
daugelis yra pasakę, kad “Tik 
viena Menkeliuniutė taip gali 
dainuoti ir tik vieną tokią mes 
turime”.

ir net mirtį savo kovo-' 
draugų.
jauni darbininkai,t 19, i

Jie veikia gerai i mas tam, kad auklėti proleta- 
Ir šiame laiške d. rinį teatrą, meną, duoti šiam 

! Plačenis rašo, kad “mes beveik judėjimui vadovybę. Paskiau, 
Ge- : duoti kritiką, nurodyti tuštumą 

dabartinio buržuazinio teatro.
Tad “New Theatre” reikia 

platinti ir patiem skaityti. To
dėl ir parengimas reikia remti, 
kurio1 pelnas yra skiriamas mi
nėtam laikraščiui.

* *

daug vaidina. 
I kultūriniai.

jau nu-[ 
“Alkis
rašo:

Iš Meno Sąjungos 
Raštinės

Draugai bostoniečiai
tarė vaidinti opertę 
Draugas P. Kubiliūnas 

’ “Prisiųskite So. Bostono Lai
svės Chorui 20 kopijų veikalo 
‘Alkis* ir dainas.” Tai labai 
gerai, kad draugai vaidina iš
keistus veikalus, 
pasiuntėme.

u ♦ u. j*

Siuntinį jau

*
K4 * ’ 1 ! i

• Na, bet kuri 
pytuose pirmutinė 
ją Veikalą 
jas jau se:

buskolonija 
vaidinti nau- 

r “Pradžia”, šis veika- 
__ jau senokai išleistas, bet la

bai lėtai eina jo vaidinimas.
• “Pradžia” reikėjo susimokin- 

ti New Yorko ir apielinkės lie- 
;' tuvių menininkų ruošiamai 

spartakijadai. Veikalas “Pra- 
revoliueinis, 
dramatinių

j pristigome naujų dainų”, 
rai, kad reikalaujate, draugai, 
naujų dainų. Trys dainos jau 
gatavos ir laukia siuntinėjimo. 
Jas mūsų chorai trumpoje atei
tyje gaus.

* * ♦

su pi- 
Pietų 
Ir iš

Amerikos tekstiles darbiniu- Į ruoja.Imą tik po Sovietų valdžia. į 
! Jiems streikai, pikietų linijos, i kai, laike generalio streiko, 
turčiai, dirbtuvių savininkai, j reikalavo panaikint arba su- 
policijos atakavimai—neper- mažint skubos (speed up) sis-
gyventi, nes prie Sovietų vai- temą, kuri yra darbininkams 
džios streikuot nereikia. Jie, I jau 
skaitydami laikraščiuos, apgai- i džiui 
lestauja Amerikos darbinin
kus ir vėlina jiems kuo grei
čiausia trenkti nuo savo spran
do išnaudotojus.

Amerikos tekstilės darbinin
kai, United 
of America 
joj nutuarė reikalaut sutrum- 
pint darbo valandas iki 30 va
landų į savaitę. Tūkstančiai 
tekstilės darbininkų išmesti iš 
darbo.

Sovietų Sąjungoj tekstilės 
darbininkai visi pilnai dirba. 
Ten bedarbės nėra. Ten kuo 
ne visi tekstilės darbininkai 
dirba 7 valandas į dieną ir kas 
penkta dięna—jųjų liuosa die
na f (poilsį© dįena). 
/’• Antras Amerikos tekstilės 
darbininkų reikalavimas—-mi
nimum algos $13 už 30 vai. 
darbo savaitę paprastam dar
bininkui, mechanikui $30 už 
30 vai. darbo. Cotton (med
vilnės) tekstilės darbininkai,

džiavimu paklausia: 
jums patinka mūsų fabrikas?” 
Visi, kurie yra industrijoj, pri-| 
klauso prie Sovietų Tekstilės ! 
Unijos, kuri kontroliuoja visus 
reikalus, taip pat darbo sąly
gas, darbininkų sveikatą ir gy-

nepakenčiama. Pavyz- 
paimkim didžiausias 

medvilnės išdirbystes. Riversi
de ir Dan River, Danville, Va. 
Ten audėjas, kuris 1930 m. įvenimą. 
valdė 12 taip vadinamų “bro-l 

(staklių) ; Už $19 į- 
darbdaviai 

kad darbininkas 
“broadlooms” už

Tolimesnių apielinkių draugai 
negalės atvykti ir pamatyti mi
nėtą veikalą, bet vietiniai (New 
Yorko apielinkės) darbininkai 
turėtų skaitlingai dalyvauti vei
kalo atidaryme.

“Sailors of Catarro” yra pa
rašytas žymaus vokiečių dra
maturgo, kuris dabar yra Hit
lerio išdeportuotas iš savos ša
lies. Organizazijos bei pavie
niai nariai, kurie platins tikie- 
tus 
25,

■ , » i . . ' ’ >Sovietų Tekstilės Unija pa- 
budavojo didžiausius kliubus 
ir kultūros institucijas, ’ darbi
ninkams pbilsio namus, veltui 
medikalę pagelbą,’ apdraudą 
bedarbėj, sužeidime, ligoj 
mirus.

adlooms 
savaitę, šį metą 
reikalauja, 
valdytų 20
$13 į savaitę. Tai yra pašėlęs 
padauginimas darbo ir dar už 
mažesnę algą.

Sovietų Sąjungoj šitokį rei
kalai, kaip tai mašinų apriba- 
vimas, darbo/ išleidimas, yra 
nustatyta pačių tos industri
jos darbininkų unijos. Sve
čiai, atvažiavę į Sovietų Są
jungą iš kitų šalių ir atsilan
kę į tekstilės dirbtuves, ste
bisi, matydami Rusijos teksti
lės darbininkus suveikus, drū
tus, linksmos išžiūros, dirban
čius sau, o ne kapitalistui. So
vietų Sąjungoj tekstilės dirbtu
vės yra aprūpintos su visais 
darbininkams parankumais:

Dainų reikalavimą (ir 
nigais) gavome ir iš 
Amerikos, 1 Montevideo, 
taip tolimų kraštą ’draugai su
randa Meno Sąjungą, kuri yra 
vienatinė darbininkų organiza
cija, užsiimanti leidimu proleta
rinio meno kūrinių—dainų ir 
veikalų.

Todėl Meno Sąjungos veiki
mas, paruošimas gerų meninių 
kūrinių—dainų, scenos veikalų, 
dramų, komedijų, operečių—da
rosi rimtesniu ir svarbesniu vi
sam lietuvių darbininkų judėji
mui.

4'4 
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yra leidžia-

ažia" yra geras, 
istorinis ir turi 
vaizdų, įdomus.

* ♦

*

vaidinamas 
naudai revo- 
“New The-

M

*
DRAUGUI M. PLAČENIUI. 

Jūsų laiškas (su $1.00) gautas. 
Gausite greitai iii reikalavi
mus. Gerai, kad draugai vai
dina veikalą (operetę) “Kova 
Už Idėjas”. Iš centro siunčia
me viską, kas reikalinga ir ką 
turime.

Draugai kanadiečiai labai

Textile Workers 
streiko konvenci-

Vitkus.

ir

ir parduos nemažiau, kaip 
tie gaus 40 nuoš. pigiaus.
V. Bovinas, Sekretorius.

Cleveland, Ohio
Taigi, draugai, nepamiršda

mi bazaro ir koncerto, taipgi 
atsilninkime gauti ir nors vie
ną skaitytoją “Laisvei” ar “Vil
niai”, nors pusei metų.

* * *
Theatre Union skubiai ren

giasi prie naujo veikalo, kuris 
bus “Sailors of Catarro”. Mini
mas veikalas bus 
gruodžio 8 dieną 
bucinio žurnalo, 
atre. ”

“New.. Theatre”

4 Žuvo Laivų Nelaimėje
PORT HURON, Mich. — 

Per tirštą ūkaną susidūrus 
dviem tavoriniam laivam- 
“Franz” ir “Loomis”, žuvo 
keturi darbininkai.

Jau ir mes nors lėtai, bet įsi- 
siūbavom į vajų, ir, ligi galui 
taip dirbdami, manau, mes ne 
tik pasivysim kitas kolonijas, 
bet dar ir pralenksim.

Vieną šventadienį keletas 
draugų “atakavom” d. d. Plun- 
gių ir Šklėrių “pozicijas” — 
Corletą, bet pasirodė, kad tie 
draugai irgi nesnaudė ir mums

Centerville, Iowa, kaime
lyje šiemet už Komunistų 
Partijos kandidatus balsavo 
37 piliečiai; o 1932 m. komu
nistai buvo gavę tik 19 bal
sų. Taigi dabar antra tiek 
pakilo.

MMM
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Ben

Svarbus susirinkimas visų

pavogė iš

PRANEŠIMAI Iš KITUR

be leidimo, teisia ir grūda j ka-i mulkintojų prižadų, darbinin-

kiek yra užsisakę vakarie- i mos prąyesti visokeriopą veiki-
• • J | —• y* • 1 j * • • • •

Darbininkų Mokykla Detroite

čia

Philadelphia, Pa

no
ne

darbininkai, 
darbus (pas 
kaimiečiu už 
Vekseliai se-

varžytinių 
už darbą

Komisija.
(278-279)

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retail

įvyks 
108

mokos, kurios nurpdo, kaip; pa- 
siliuosuoti nuo muĮldųtojų ir iš
kovoti geresnę atejtą

boro motiną! Gelbėkite nuo 
mirties Scottsboro jaunuolius!

Mobilizuojamos visos orga
nizacijos paremti šį i

Per die- 
darbo 2-5 
gale gau- 
70 centų.

labai 
Choras

I
a

Boston, Mass.

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kuopa rengia balių su 

programa, įvyks subatoj, 24 d. lap- 
I kričio (Nov.), pradžia 7-tą vai. va- 

savaitės kare, po antrašu 72-74 N. Broadway.
Programoj dalyvaus: rusų choras 

iš Yonkers ir Bronislova Dzikaitč, iš

BARNETT MAGNUS
St., Brooklyn, N. Y.
hereby piven that License No.

IŠ LIETUVOS
Buožes Nesumoka Darbi-1 Kitoj gi vietoj, iš Mariampo- 
ninkams Uždirbtų Pinigų apylinkės rašo, kad, pasku- 

’ tiniu laiku, labai pagausėjo Ma-
Liet. žinios 191 num. rašo,, pįampolės mieste ir apskrityje 

kad . Marijampolės apielinkėse 
kai kurie miesto 
dirbę žemės ūkio 
buožes), gavo iš 
darbą vekselius, t 
noviški ir jų protestuoti negali
ma, o kai kurių išdavusių vek
selius ūkiai einą iš 
ir darbininkų alga 
dingsta.

Tokiu būdu buožės 
darbininkų ir tą ubagišką už- j 
darbį, kurį darbininkai, dirbę 
per vasarą, turėjo gauti. 
♦ I f ' f į I 1 ’

•Darbininkai Badauja
Tame pat “L. ž.” num. rašo, 

kad Panevėžio gyvulių skerdyk
loj sumažino bekonu (meitėlių) s 
priėmimą ir skerdimą. Todėl 
likę mažai darbo, ypač dirbu
siems žarnų skyriuje, 
na darbininkai gauną 
valandom ir savaitės 
na uždarbio 2 litu ir 
Iš to uždarbio reikią kas savai
tę mokėti 70 centų ligonių Ka
sai, 
litai, 
uždarbiu, 
turinčios 4-5 vaikus.

Štai ir gyvenk su šeimyna iš 
5-6 asmenų, uždirbdamas į sa
vaitę 2 litu, už kuriuos nusi
pirksi 5-6 kilogramus juodos 
duonos. Ir būk sotus. O kur 
dar butas, drabužis ir kitkas?

Išnaudoja Darbininkes
“LŽ” 196 numeryje rašo 

Šiaulių miesto i 
durpyne darbininkės skundžia-i ^ios 
si, jog dešimtininkas Aprimas i

( f ron tą, jie,- hie kąd to n e a t- 
sieks.” ;

Dabar M. X. Martel, pama
tęs, kad vadelės išspruko iš jo 
rankų, sušaukė visų Detroito 
ir apielinkės lokalų valdybų 
susirinkimą ir bando suardyti 
tolesnį veikimą. Bet susirinki
mas veik vienbalsiai pasakė: 
“Pone viršininke, stok su mu
mis į darbą ir pasisakyk už 
visus bendro fronto tarimus 
arba nešdinkis iš šios koit- 
ferencijos ir nė viename lokalo 
susirinkime nepasirodyk.”

M. X. Martel nutilo konfe-

f. Penktas* Puslapis

varžytinės. Teismo antstolis 
leidžia iš varžytinių valstiečių 
ne tik ūkius, triobėsius, gyvu
lius, bet ir įvairiausius baldus 
ir kitką.
Daug Atiduoda Teisman už 

Uogavimą
“Lž” 202 rašo, kad Panevėžio j 

apielinkėj, miškų administraci-j rencijoj, bet, išėjęs iš konfe- 
ja, už uogavimą be leidimo,I rencijos, tuoj pasikvietė į tal- 
beveik visose girininkijose, 
vedė daug bylų.

Dalykas tame: Lietuvos 
šistai neleidžia be leidimų 
gauti miškuose, o leidimą 
kožnas biedniokas gali išsiimti. 
O tuos, kurie, negalėdami su
mokėti didelę mokestį, uogauja

už-1 ką didžiausią žmonių mulkin- 
į toją — radio kalbėtoją kunigą
* Coughlin ir pradėjo organi- 
! zuoti kokią tai “Socialę Parti
ją,” kad atitraukti tikinčius ir 
šiaip lengvatikius darbininkus 
nuo bendro fronto veikimo už 
apdraudą. Nepaisant visokių.

Įėjimą.
Bedarbius Meta iš Butų
“Lž” 204 nr. rašo, kad Ma- 

riampolės miesto savivaldybės 
name gyvenančios ištisos šeimos 
bedarbių. Bedarbiai skolingi 
už ištisus mėnesius nuomą (ren-

Da» bininkui lieką tik du dą). Dabar miesto savivaldybė 
Visi nusiskundžia blogu patraukė nesumokėjusius bedar- 

o ypatingai moterys, bins nuomininkus teisman, kad 
į išmesti juos iš butų, nes neturi 
kuo užmokėti nuomos.

Tai matot, Amerikos lietuviai 
darbininkai, kaip Lietuvos fa
šistai elgiasi su darbininkais.

i O bet nekurie Amerikoje gyve
nanti lietuviai tautiečiai sako:

[ “Lietuva mūši) brangi tėvynė!” 
I Parvažiuokite į Lietuvą be dole- 

“ , kad'1’*0’ 0 Pamatysite, ant kiek ji 
savivaldybės ! “brangi.” Net ir “Lietuvos ži- 

pripažįsta, kad Lietuvos 
. i darbininkai yra smaugiami ir 

labai blogai su jomis elgiasi ir ( kankinami be jokio. pasigailė- 
kolioja. Darbininkes, nenoriu- Jlmo- 
čias jam pataikauti, jis varąs Lietuvos darbininkus smaugė 
prie sunkesnio'' ir pigesnio dar-1 Rusijos caro valdžia, dabar 
bOt > (smaugia Lietuvos fašistinė vai-(

■ - , . džia. Lietuvos darbininkai iš-
Dvarininkas Smaugia Bied-' siliuosuos tik tada, kada nuš

luos fašistinę valdžią ir įvykins 
Sovietų valdžią.

nuomenę Mokesčiais
“Lž” 196 nr. tašo, kad be

veik visi Palangos miestelio 
gyventojai gavę iš grafo Tiške
vičiaus pranešimus, kuriais rei
kalaujama sumokėti mokesčius į 
už žemės sklypelius ir triobė- i 
sius. Kai kurie gyventojai, už 
500 litų vertės juostelę žemės, 
turi mokėti po kelis tūkstan
čius litų mokesčių. Taigi, visi 
ateiną savivaldybėn galvas su-1 
siėmę, šaukdami del nesvietiškų 
mokesčių.
Taksucja Valstiečių ir Kitu 
\ Turtą

“Lž” 200 numeryje rašoma, į 
kad paskutiniu laiku smarkiai, 
padidėjo varžytinių skaičius. 
Štai iš Panevėžio rašoma, kad, 
rugsėjo m. 20 d., antstolis Pe- 
tuchauskas parduosiąs iš varžy
tinių keliolikos žmonių turtą už 
skolas.

Vitkus.

Detroito Žinios
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

pašalpos (welfare). Poli-ant 
j tikieriai gązdino atimti pašal

pą tiems, kurie atsisakys bal
suoti už demokratus arba re- 
publikonus.

Konferencija išrinko vei
kiantieji komitetą iš 25 narių. 
Vadinasi, Darbo Federacijos 
lokalai griežtai išėjo prieš sa

lvo viršininkų nusistatymą. M. 
X. Martel visuomet sakydavo 
lokalų susirinkimuose: “Darbo 
Federacijos nariam sarmata 
reikalauti bedarbiui apdraudos. 
Ir nors per mastą liežuvius iš- 

i kišę bolševikai los už bendrą

Sekantį sekmadienį, Bayonne, N. J., 
bus “Laisvės” naudai koncertas ir šokiai.

Dainuos K. Menkeliūniūte, A. Višniau- 
skas ir A. Klimiūte, grieš Rusų Stygų 
Orkestrą ir P. Buknys sakys prakalbą.

Atsibus Lietuvių ūkėsų KJiubo Svetai
nėje, 10 W. 22nd St., Bayonne, N. J. 
Koncertas prasidės 5-tą vai. vakare, šo
kiai 7-tą valandą ir tęsis iki vidurnakčio.

Gera muzika grieš šokiams. įžanga 
30c. ypatai. Bus įvairių valgių ir gėri
mų. Pasivaišinsime visi.

šią pramogą rengia Lietuvių Ūkėsų 
Kliubas paramai darbininkų klasės dien
raščio, tad skaitlingai dalyvaukime.

Davis ir Scottsboro Moti
na Kalbės Bostone

Smarkiai rengiamasi Ben
jamin Davis ir viefios Scotts
boro motinų prakalboms, ku
rios įvyks pirmadienį, 26 d. 
lapkričio (Nov.), Dudley St. 
Opera House, Bostone, šios 
prakalbos atžymės pradžią

Būtinai

Daugelis prisidėjus,i ų tikietų 
platinimu minėtam parengi
mui lieka »nės’uminėtais. Vi
siems aukavusiems, pasidarba
vusiems ir atsilankiusiems ta
riame nuoširdų ačiū.

Komisija.

ž progresyvių o r g a n izacijų 
narių įvyks 25 d. lapkričio,
2 vak po pietų, 995 N. 5th
St. Šiame susirinkime bū- Scottsboro Savaitės.
tinai reikalinga visiems da-1 !sgirsklte.:Be? .Sco_t^
lyvauti, nes turime daug 
svarbių klausimų aptarimui.
Visi draugai turės pranešti, 
kiek yra užsisakiusių vietas 
vakarienėje dalyvauti, taip 
kad komisija galėtų užten
kamai visiems maisto paga
minti. O kurie dar neužsi
sakėte vakarieniauti ir būti

“Marių Žaltys”
Prince Rupert, B. C.—Žu

vininkai ištraukė iš vandens 
apipuvusį žaltį,, apie 30 pė
dų ilgio ir su panašia į ark
lio galva. Jis primena tos 

_________  ___ rūšies gyvius, kurie buvo j 
nizacijos paremti šį mitingą J laikomi jau senai išnyku-1 
Komitetai siunčiami į bąžny-! siais. Matyt, jūrų gyvūnija 
tines organizacijas platinimui: vis dar nėra kaili reikiant 
lapelių, garsinančių .mitingą, ištirta.
taipgi rinkimui parašų ant pe
ticijų, kurios bus. priduotos 

I Augščiausiam Jungtinių Vals-į

kai turi remti) komitetą, kurį 
išrinko konferencija, kaip mo
raliai, taip finansiniai. Tik su 
mūsų visų parama komitetas 
galės pasekmingai veikti ir lai
mėti mūsų reikalavimus.

Seskupis.

koncerte, tai būkite šiame .^bų Teismui, reikalaujant lais- 
susirinklme ir užsisakykite vės devyniems Scottsboro jau-1 
sau vietas.

29 d. lapkričio bus “Lais
ves” naudai rengiamo kon- 

i certo ir vakarienes komisi- j 
įjos susirinkimas, ir kurie! 
draugai nesuspės visuotina
me susirinkime raportuoti,. Naujoj Anglijoj yra ragina-

Pereitais metais Detroito dar- 
i bininkai turėjo augusių ir jau
nuolių mokyklą. Iš tos mokyk

los darbininkai labai daug ko 
pasimokino. Lankytojai, jau- 

Inuoliai ir tėvai, labai įvertino 
į—pageidavo kas sezonas turėti 
tokią mokyklą ir vienbalsiai nu
tarė, kad Hamtramcke ir Det
roite .būtų surengta tokia mo
kykla.

Draugai augusieji ir jaunuo
liai, jusi] tarimas išpildytas ir 
tokia mokykla įsteigta! Ji pra
sidės 3 d. gruodžio, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St. Au
gusių mokykla prasidės 11 vai. : 

■ ryto ir tęsis iki 1 vai. po pie-1 
tų. Jaunuolių mpkykla prasi
dės toj pačioj svetainėj, 7 vai. 
vakaro ir tęsis iki 10 valandai. 
Mokyklą vadovaus d. V. An
driulis, “Vilnies” redaktorius. 
Kitas visas smulkmenas apkal
bėsime kartu visi mokiniai ir 
komitetas, kuomet susirinksime 
į mokyklą.

Mokykla tęsis dvi savaites: 
vieną savaitę Detroite, o kitą— 
Hamtramcke. Draugai ham- 
tramekiečiai praneš vėliau, kur 
įvyks mokykla Hamtramcke.

Draugas Andriulis atvažiuos 
[ tris dienas anksčiau prieš ati- 
I darymą mokyklos ir dalyvaus 
mokyklos atidarymo bankiete. 
Taipgi pasakys prakalbą ne 
vien mokyklos klausimu, .bet ir 
dienos bėgančiais reikalais. To
dėl visi būkite prakalbose. Pra
kalbos ir balius su laimėjimais 
įvyks ketverge, 29 d. lapkričio 
(Thanksgiving Day). Prasidės 
7 vai. vakare, Draugijų Svetai
nėje, 4097 Porter St. šokiai 
prie puikios muzikos. Skanūs 

'užkandžiai ir gėrimai. Visi da
lyvaukite šiose prakalbose. Iš
girsite daug ko naujo ir pa- 
remsite Darbininkų Mokyklą.

Mokyklos Komitetas.

Iš Kalno Žinotina
, Dauguma darbininkų rūgoja, 

kad nepranešama iš kalno, kas 
bus veikiama ateityje. Sako: 
“Aš visuomet esu pasirengęs 
paremti darbininkų parengimus 
ir paaukauti keletą centų jų 
veikimui, bet deja, kad, tan
kiai, pervėįai sužinau.”

Todėl mes iš kalno praneša
me, kad 2 d. gruodžio (Dec.), 
7 vai. vakare, Draugi j ų Svetai
nėje, 4097 Porter St., LDS 21 
kuopa stato scenon veikalą 
“Moteris Gatvėje”. Tai puikus 
ir naujas veikalas. Veikaląs 
atvaizdina visas šios penkių 
metų bedarbės baisenybes, ypa
tingai moterį) ir kūdikių liki
mą, vien todėl, kad jie leidžia 
save mulkinti ir apgaudinėti iš
naudotojų .klasei. Tad gruo
džio 2 d. vaidinime bus toš pa-

nei vietų, galės šiame susi- mą 
rinkime tai padaryti. Susi 
rinkimas prasidės 7 vai. va 
kare, 995 N. 5th St.

Komisijos Sekr. 
A. Raihanauskas.

o

nuoliams. Masiniam mitinge 
taip pat bus raportas iš Han-; 
fstaengl ir Karlsruhe bylų. į 

Bėgiu Scottsboro 
nuo lapkričio 26 iki gruodžio
2 d., visos darbininkų Ol’gani- Albany, N. Y., kuri šoks rusiškus 

j zacijos ir TDA kuopos rytinėj 'šokius- TaiPgi bus daugiau dalyvių 
programoj, šokiams grieš O. Bla- 
žaičiutes orkestrą.

Tat draugai yonkeriečiai ir iš apie- 
atviro laikės draugai prašom nepamiršti at- 

i silankyti ant šio baliaus, kuris pasi- 
' taiko labai retai tarpe lietuvių Yon- 
( kerše.

Tikietai tik 30 centų ypatai, prie 
Į tikietų bus laimėjimai, $3, $2 ir $1. 
Todėl draugai, kurie norėsite pama
tyt programą, prašome nesivėluoti ir 
ateiti laiku. Užkviečia visus,

Komisija.
(278-279)

demonstracijomis, 
( oro susirinkimais, rinkimu pa- 
! rašų bei aukų paliuosavimui 
Scottsboro jaunuolių.

Apart virš minėto mitingo 
Bostone jau rengiami dar du 
mitingai. Vieną iš jų rengia 

' John Reed TDA kuopa p'enk- 
tadienį, 23 d. lapkričio, New 

( International Hali, o kitas, 
(Scottsboro demonstracija, su- 
(manyta Jaunų Komunistų Ly
gos, įvyks šeštadienį, 2 d. 
gruodžio (Dec.), 6 vai. vaka- 

I ro, Douglass Square.
Distr. Sekr. Donald Burke.

Aido Choro koncertas jau 
pat, įvyks 1. d. gruodžio, Dar 
bininkų Centre, 325 E. Market 
St. Choro mokytoja, d. O. Zda- ( 
niutė, šiam koncertui parinko ( 
geriausias dainas, kurios bus' 
sudainuotos per Aido Chorą. ■ 
Aido Choro Merginų Kvartetas: 

[taipgi rengiasi gerinusiai pasi- 
l rodyti su savo dainomis.

Būs ir draugai,.šhenandorie- 
čiai. Negana to, bus ir drau
gė V. Radišauskiutė, iš Wyo
ming su savo gerai išlavintu ! 
merginų sekstetu, kurios su-. 
teiks gana skambių dainelių, j 
Programa bus viena iš geriau- ■ klasės kovoms, 
siu šioj apielinkėj.

Kaip vietos, taip ir apielin-[ir Lyros choristai gerokai pri
kėš darbininkiška publika tu- (sidejo padarymui parengimo 
retų chorą atjausti, pribūti Į sėkmingu, gerai platindami ti- 
šį koncertą ir skaitlingu savo kietus ir dalyvaudami paren- 
atsilankymu paremti Aido 
Chorą finansiškai šiam krizio 
laike. Su jūsų pagelba choras 
galės ir ant toliau pasilaikyti 
ir darbuotis darbininkų tarpe 
visoj šioj apielinkėj.

Mes tariame iš kalno, kad i Keršauskas ir Povilaitis.
I atsilankiusi publika bus kon- ( Pinigais aukavo po dolerį: 
certu patenkinta, nes yra de- j M. Reginevičienė, Nicienė, M. 
damos visos pastangos iš cho-Į S. Juknienė, graborius J. Ka- 

■ ristų pusės, tad programa bus i valiauskas 
! labai turininga. ”
(ra orkestrą šokiams ir puikus i 59 centų: J. 
patarnavimas. Todėl vietos! Kuržinskas 

[ir apielinkės suaugusieji ir ! Grimašauskas ir J.
,jaunimas kviečiami skaitlingai Po 25 centus: A. Laurinaitis, 

svarbią į g, Kvietkauskas, A. Kupchu- 
-........... ,nas, B. Stanionis, šepter ir Gu

lbinas. Po 10 centų: R. Dom- 
Aido Choro Korespondentas* 1 brauskas ir J. Povilionis.

Politir.iŲ Kaliniu Naudai 
Rengtos Pramogos 3 d. Lap
kričio, Girard Manor Salėj e

Šiuomi norime pažymėti 
j draugų vardus, kurie visuomet 
■aukauja politinių kalinių gy- 
j nimui ir kitoms darbininkų 

Taipgi negali
ma praleisti nepažymėjus, kad

gimė.
Maistu aukavo: J. Mataitis, 

I R. Samulionis, E. Mačėnienė, 
! A. Urlakiutė, Rainiene, P. Va- 
lantienė, O. Juknienė, Merke
lis, J. J. Potienė, J. Rainys,

ir graborius
Taip pat ge- Stankus. J. žvirblis 55c.

Gružauskas,
Daugaveckas,

Giegžna

Po

atsilankyti į šią taip i 
Aido Choro metinę iškilmę 
Kviečia Aido. Choras.

Apsirūpinkite “Thanksgiving” šventei 
Degtine ir Vynais, pasipirkdami išMANHATTAN LIQUOR STORE

Didžiausia, Pasitikimiausia ir Pigiausiom Kainom 
Gėrimų Krautuve Williamsburghe

Mūsų sandėlis (stock) yra per didelis kad viską čia 
suminėt. Mes turime didelį pasirinkimą importuotų 

ir vietos išdirbinio degtinių ir vynų.
Mes turime keletą specialų: Gold Eagle Straight 
Whiskey, 59 centų bonka. Old Sentinell 100% Straight 
Rye Whiskey, $1.49 už kvortą. Grynas Californijos vy
nas, 50 centų bonka, 2 bonkos 94 centų. Pilnas galio

nas Cąlifornijos vyno, $1.15.
\ Sovietine Vodka, Pierre Smirnoff išdirbimo, virš 100 

metų senumo, $1.75 už penktądalj galiono. Nusipirkite 
bonką ir paragaukite. y
teisingos kainos ir pinigų taupjmas 

perkant.
Tikras tavoras,

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street,

License No. L-886
Brooklyn, N. Y.

GREAT NECK, N. Y.
Bankietas Darbininkų Kliube, ren

gia namo užlaikimo komisija, 
nedėlioj, 25 lapkričio, 1934, 
Steamboat Rd., Great Neck, N. 
vai. vakare.

Turėsime gardžių valgių ir 
gražią muzikalę programą. 
Pirmyn, duetų, solistų ir visokių pa- 
marginimų. Praleisite linksmai lai
ką ii' prisidėsite namo palaikimui.

Visus Kviečia,

' NOTICE is hereby given that License No.
I RL-5354 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 434—5 Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ACE ENTERPRISES. INC.
434—5 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No. 
RL-5434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1812 Church Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARTHUR W. CHRISTY 
(Christy's Tavern)

[ 1812 Church Ave. Brooklyn. N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No.
| B-7468 has been issued to the undersigned 

to. sell beer, at retail under Section 76 of
I the Alcoholic Beverage Control' Law at 177 
j Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed on the premises.

PETER CRAINE
' 177 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

Į NOTICE is hereby given that License No. 
j RL-4p83 has been issued to the undersigned 
Į to sell beer, wine and liquor at retail under 
( Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
■ trol Law at 228 Driggs Ave. Borough of 
i Brooklyn, I County of k>nKS. to be cqnsumcd 
1 on the premises.

ISRAEL FLAMM
' 228 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

4___________ ________
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5343 has been issued to the undersigned 

| to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

trol Law at 156 Alabama Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

' on the premises.
BURACH GČLDSTEIN

<156 Alabama Ave., . • Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5268 has been issued to the undersigned 

; to sell beer, wine and liquor at retail under
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 

; Control Law at 110 Norman Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN J. KELTY 
(Crescent Bar &Grill)

( 110 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5392 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 

. Section 132 A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 236!) 60 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

’ 2369 — 60

NOTICE is
B-7637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 406 So. 
3rd St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN MASLAUSKAS
406 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
' RW-893 has been issued to the. undersigned 

to sell beer and wine at retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1103 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES REILLY 
(Bar & Grill)

1103 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

sek- 
Phi- j 
Str.
gy-1 

šiose »

YONKERS, N. Y.
Svarbios prakalbos įvyks šį 

madienj, 25 d. lapkričio (Nov.), 
lipsburgh Svetainėje, 4 Hudson 
Yra pareiga kiekvieno lietuvio 
venančio Yonkere dalyvauti
prakalbose, nes kalbės žymus New ' 
Masses rašytojas, John, L. Spivak. 
Pradžia 2:00 vai. po pietų. Įžanga 
25c., 50c. ir $1.00. Kviečia West
chester County branch of Workers 
School.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkami ausi a s ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 

, valandoje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
. Keystone—Main 1417

PRAŠYKITE 1
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

JI
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NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS BROOKLYNO LIETUVIAI (GYDYTOJAI
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BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retails

“Uošve Į Namus, Tylos Nebebus”,-
Bus Sulošta Sekmadienio Vakare • *

Tai Veikalas, Kurį Kiekvienas 
Turi Pamatyti

Lapkričio 25 dieną bus 
“Laisvės” name puikus persta
tymas: “Uošvė j Namus, Tylos 
Nebebus.“ Jau pats antgalvis 
Už save kalba, kad veikalas 
puikus, kurį stato scenoje Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo 
pirmoji kuopa. Svetainės du
rys atsidarys kaip šešios vaka
re, o lošimas prasidės 7 :30,. po 
lošimui puikūs šokiai prie pui
kiausios miizikos, kurios dar 
niekas Brooklyne negirdėjo. 
J lošimą, taip ir šokius bus tik 
25 centai įžangos.

Lošėjai šiam veikalui pa
rinkti tikri komikai. Uošvės 
rolę loš M. Sadauskienė, 
tai sena teatro mėgėja, kuri 
ypatingai tokias roles atlošia 
taip naturališkai, taip tikrai, 
rodos, kad tikroji uošvė ten 
būtų su savo “ukazais” ir “pri-

kazais”. O kas nežino J. Na- 
liv'aiką? Tas ir vėtytas ir mė
tytas ant scenos. A. Mason, 
jaunas iš amžiaus,’ bet senas 
iš veikimo scenoje. Na, o Lili
ja Kavaliąuskiutė, ta ir tikra 
komedijantė, o juk nieko ne- 

i galima sakyti nei apie Kran- 
I čiutę, kuri, rodos, jauniausia 
scęnoje, bet iš jos pasiruošimo 
matosi,. kad.satvo užduotį atliks 
kuo puikiausiai. Vadinas, ak- 

! toriai ir aktoriuos surinkti kuo 
i puikiausi, kurie prijuokins su
sirinkusius iki sočiai.

Rodos jau agituoti nei nerei
kėtų, tik vien aktoriai savo at- 
sižymėjimais iš praeities turė
tų atkreipti brooklyniečių susi
domėjimą. Bet ne pro šalį 
priminti, kad nepraleistų tos 
puikios progos nei vienas, o at- 

i eitų pamatyti tą taip puikią ir 
Usėnai laukiamą komediją. Visi 
būkite!

Kviečia Rengimo Komitetas.

Į Komunistų Partija Šaukia 
Darbininkus Į Kovų Už

' Pašalpą
Komunistų Partija išleido 

atsišaukimą į darbo unijas, 
socialistų kontroliuojamas or
ganizacijas ir visus bedarbius 
darbininkus, šaukiant juos i 
kovą už bedarbiams šalpą. 
Kaip žinia, N. Y. majoras ir 
vietos valdžia panaikino be
darbiams šalpą iš miesto iždo. 
Dabar bedarbiai kiek šelpiami 
federalės valdžios ir įvairių 
labdarybės organizacijų, bet 
ta šalpa yra taip maža, kad 
apie 2 milionai darbininkų ir 
jų šeimynų yra bado padėty-

Komunistų Partija šaukia 
darbininkus rinkti delegatus ir 
siųsti į visos šalies bedarbių 
suvažiavimą, kuris įvyks 5-7 
dd. sausio, Washingtone. Taip
gi masiniai demonstruoti ir rei
kalauti tuojautinės šalpos.

Labai Svarbi Konferencija i Drg. Amteris Šaukia Darb.
Prieš Karą ir Fašizmą I Kom. Partiją

ryto, “Laisvės” svetai- 
įvyks viešas ALDLD

kuri 
lapkri- 
Irving 
St. ir

‘ Amerikos Lyga Kovai prieš 
Karą ir Fašizmą šaukia labai 
svarbią konferenciją, 
įvyks šeštadienį, 24 d. 
čio, 1 vai. po pietų, 
Plaza svetainėje, 15th 
Irving Pl., New Yorke.

Lietuvių organizacijos, ku
rios turi išrinkę delegatus, o 
kurios ne, tai dar privalo iš
rinkti ir pasiųsti į šią konfe
renciją. Bus išdirbta planai, 
liaip sekmingiaū kovoti prieš 
karą, kurį kapitalistai, labai 
eriergingai rengia. Kitas • la- 
bdi svambus dalykas,'tai kova 
prieš fašizmą, nes net kapita
listų spauda pripažįsta, kokios 
fašistų organizacijos grupuo
jasi įvesti savo diktatūrą ir 
tas gali įvykti bile dieną.
* Darbininkų pareiga dabar 

stoti į veikimą prieš tuos pa
vijus. Siųskite delegatus! De
legatai laiku pribūkite! '

Bus Didelės Ristynės
Pirmadienį, 26 d. lapkričio, 

8 vai. vakare, 71st Regiment 
^Armory svetainėje, 34th St. 
Park Ave., New 
didelės ristynės. 
nai Diek Shikart 
Szabo, taipgi G. 
Gino\ Garibaldi,
Fields su H. Graber, A. Bisig- 
mano' ir S. Znoski, John 
Swenski su Abe Goldberg, žy
dų galijotu. Dalyvaukite, nes 
ne greit kitos tokios ristynės

Yorke, bu0 
Risis milži- 
ir Sandor 

Zaharias su 
Dr. Henry

Draugas I. Amter, ilgų metų 
revoliucinis darbuotojas, šau- 

bedarbius darbininkus 
stoti į Komunistų Partijos ei-

Dabar yra vajus už nau- i

kia

les.
jus narius į Komunistų Parti
ją. Juk tik komunistai nenu
ilstančiai kaunasi priešakyje 
darbininkų visose kovose. 
Kiekvienas žino, kad komunis
tai pirmieji iškėlė reikalavimą 
bedarbiams darbininkams šal
pos. Tuom laiku kapitalistai 
ir net socialistai iš to tik juo
kus dArė. Dabar kiekvienas 
supranta, kaip tai yra svarbus 
bedarbiams darbininkams rei
kalavimas. Komunistų Parti
ja išdirbo ir H. R. 7598 biftų, 
kuris įneštas į kongresą bedar
bių ir abelnai darbininkų nau
dai.

ALDLD Centro Komiteto Bus 
Viešas Susirinkimas .

Sekmadienį, 25 d. lapkričio,
10 vai.
nėję,
Centro Komiteto narių susirin
kimas.
kviečiami visi CK alternatai ir
11 Apskričio Komiteto nariai, 
žinoma, būtų gerai, kad ateitų 
vietos kuopų valdybų nariai ir 
taip veiklesni organizacijos 
nariai. Bus diskusuo’jamas 
“Šviesos” turinys ir visa eilė 
kitų svarbių reikalų, taipgi ir 
būsimojo mūsų organizacijos 
vajaus reikalai1. Nevėluokite!

D. M. Šolomskas,
' ALDLŲ CK Sekr.

Į šį susirinkimą yra

ninktj ir keli policijos laivai 
sulėkė prie Hudson upės. Kas 
tai pastebėjo kokį tai motori
nį laivelį. Policija paleido 
gandą, kad tai pribuvo laivai 
su opiumu. Nors tiek daug 
policijos buvo susirinkę, bet 
nepavyko sugauti tą laivelį.

M. Driscol, našlė moteris, 
patraukė kompaniją teisman 
ant $25,000. Kompanijos tro- 
kas užmušė jos vyrą, 
tas būdamas bedarbis 
ninkas vežėsi vežimėliu 
lį anglių, kurį jis gavo 
pos anglių skyriaus.

kada 
darbi- 
maiše-

ketvir-

NOTICE is herebv given that license No. 
B-7642 has been issued to the undersigned 
tn sell beer, at retail und«v Sortion 7fi 
of th-1 Alrnhop.. Rnvera'-e Control Law at 
178 West 
of Kings,

178 West

beer, at retail und«v Pcrtion 
Alr-'ho)’" Rovcra'-e Control Law

St., Borough Brooklyn. Conntv 
tn ho rnnsuhnad nn the premises. 
JOSEPH P. TIRPAK
St., ’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL-5850 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
section 132 A of the- Alcoholic' Beverage 
Control Law at 6001—3r<) Ave. Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on the premises. . . < ’ < •

JOSEPH FLADGER ;
Cozy Corner^ Bar & Grill

6001—3rd Ave. ' • Brooklyn, N. Y.
,—i------j—!--------;■ ,- ' j i

NOTICE is . hereby given thpt License No. 
RW-977 has been issued trt the undersigned 
to sell beer and wine lat retail under .-Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control 
T aw at 871—3 'Ave. Borough of Brooklyn, 
;County of Kings, to be consumed on the 
premises. ’■

, , , SIMON ROSANĘIį.LIį »
871—3fd Aver, ’ ' i ' ? BrooMyln,' N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10836 has beeh issued to the tmdersignc^l 
to sell .beer;at retail under Seation. 75 of 
the Alcoholic BeVerligė Control LaU’ at 511,6 
—6 Ave. Borough of -Brooklyn, - County'of 
Kings, to be consumed off the premises.

DIEDRICH ORTMANN
5116—6 Ave. Brooklyn, N. Y.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET 

! i

6 7------ nr

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p.

‘ 6—8 vak; ' ’ -
Šventadieniais /-susitarus 

Ever. 8-9229

VALANDOS:
— 1-- P. p. Į
Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS 6—8 vakare

Ir pagal sutartį i
1114 FOSTER AVENUE Tel. Mansfield 6-8787

Penktadieniais uždaryta į

Komunistų Partijos, 
tas vienetas, sekantį antradie
nį, vakare, laikys savo susirin
kimą, į kurį yra kviečiami ir 
ne nariai, taip simpatingi dar
bininkai. Susirinkimas bus— 
61 Graham Ave. svetainėje. 
Darbininkų pareiga, ypatingai 
ALDLD ir LDS narių, 
nančių Williamsburghe, 
ir pasiklausyti, nes bus 
prelegentas.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7636 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage' Control Law at 191 
Morgan Ave. Borough ‘ of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the' premises.

IGNATIUS ZALESKI
191 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 167 
Division Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

RAY KAUFMAN
167 Division Ave. Brooklyn, N. Y.

gyve- 
ateiti
geras

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

NOTICE is hereby given that License No.
RL-5401 has 
to sell beer, 
Section 132 
Control Law
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe)

351 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
A of the Alcoholic Beverage 
at 351 Central Ave. Borough of

PARDAVIMAI

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5372 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 49 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WALKER
49 Sands St., Brooklyn, N. Y.

Dr. A. PETRIKĄ i 

(DANTŲ GYDYTOJAS)
, . . 221 SO. 4th ST.
v. > i ’ ■ \ ■

------------- ----------- * 4 | < I ■ i----- |----- L

Dn BLADAS K. VENCIUS 
r(DANTŲ GįYDpOJAS) ; ,
U?" 499 GRAND: &T» ' ;

VALANDOS:
1 ' < 9—12 ryte 

1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta !

Tdl. Štagg 2-9105

VALANDOS: • 
9—12 ryte. ’

'< 2—8 vakare
i Tel. Stagg *2-07706

i Namų, Republic 9-3040

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

PARSIDUODA saliūnas ir restauran- 
tas; biznis randasi geroj vietoj— 

ant kampo. Kas pirks, bus laimin
gas, nes geras biznis. Parduodami 
paliksime ir “license” leidimą. Par
duosime už prieinamą kainą. Savi
ninką galite matyti nuo 12 iki 2 vai., 
kas dieną.

Taipgi laikom 14 fornišiuotų kam
barių. Kreipkitės sekamu antrašu: 

FRANK LASECK,
498 Ferry St.,,; Newark, N. J. 
Tel. Mitchell 2-9.356.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5286 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 71—5th Ave. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARL NELSON >
(Charlie's • Tavern) ' I '•

Ave. Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 

. kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-

71—Bth
tas ir už prieinamą kainą.

(275-2^1).

: Vaidinimai Hippodrome
'• i N* ( 1

.Cosmopolitan Opera Assn. i 
piįiaėą .vaidinti; įr> (koncertus, 
laidyti. ; Hippodrome teatre, 
šeštadienį, 24 d, lapkričio,,bųs 
vaidinta “Emperor Jones” ir 
dalyvaus geras chorąs., Sek- 
maįięnį, 25 d. lapkričio, bus 
Š^Vaidinta operos “Cavalleria 
jįuįsticana” ir “Pagliacci”. 
Taipgi kas šeštadienis ir sek
madienis ten bus vaidinama 
geros operos.

Sugavo Daug Pinigų Dirbėjų 
Ir Platintojų

Newarke. Jersey City ir Ho- 
bokene padaryta ablavai ant 
nužiūrėtų asmenų ir 10 jų ar
eštuota už dirbimą' neteisingų 
popierinių pinigų. Po visą ša
lį jau yra paskleista apie 
$2,000,000 neteisingų pinigų. 
Pas minimus asmenis surasta 
prietaisai dirbimui tų pinigų 
po $100, $20, $10 ir $5 bumaš- 
kas. Areštuotų, tarpe yra A. 
Giavino, E. Girardi, M. Piti ir 
eilė kitų. Susekta pinigų dir
bėjų lizdai Astorijoje ir 
Queens, New Yprke. Kaip ma
tyti j tie gaivalai pastaruoju

• i laiku daug paskleidė, savadar- 
; bių “bumaškų” ir daug darbi
ninkų apgavo|., žinoma, kad 
jiems, nevyko tuos .pinigus iš
kišti bankuose, bei valdžios įs
taigose, kur dirbanti: tžmonūs 
pažįsta pinigus, bet jie; labiau
sia apgavinėjo .darbininkus ir 
smulkius biznierius.

SVARBI RUSIŠKA FILMĄ
Tolstojaus, Veikalo (

'“Baltasis Velnias’’
t

įdomi tema troškinančios meilės 
geismo ir konflikto žmonių širdyse. 
, Rodoma dabar iki utaminko

Little Teatre, Newark
562 Broad Street

Pasiglemžė $5,000 Šalpos
Šalpos komisionierius buvo 

priverstas iškelti, kad penki 
viršininkai, dirbę tame biure, 
pasiglemžė $5,000 pinigų,, ski
riamų* bedarbių ‘ reikalams. 
Areštuotas L. J..Amnen ir dar 
keturi kiti viršininkai. Sąmo
ningi darbininkai senai nuro
dinėjo, kad, labai 4idelė .dalis 
pinigų, skirtų bedarbių šalpai, 
eina, į kapitalistinės ’adminisr 
tracijos, • kiŠenjus.? Bedarbiu 
fantus; turėtų ftvaĮkjrtij( pačfų 
bedarbi^ išrinkti ir pastatyti 
žmotnėSi i t r : w r i r t m * . *

Judis Apie Thaelmanną
Amerikos Lygą Kovai, Prieš 

Karą ir Fašizmą rodys judi 
apie Vokietijos kovotoją ' drg. 
E. Thaelmanną. Rodymas atsi
bus sekmadienį, 25 d. lapkri
čio, 1 vai. po pietų, Irving Pla
za svetainėje, Irving PI. irI 
15th St., NeW Yorke. Tai pas
kutinis rodymas .to paveikslo 
New Yorke. Darbininkai kvie- 
kviečiami atsilankyti.

> Rengėjai.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Tafilė Petruskienė, 41 m. 

amž., 5 Pine St., Ridgewood, 
mirė lapkričio 22 d. Bus pa
laidota lapkričio 24 d. Traicės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bielauskas).

Trumpos Žinutės

F. Janson, 18 metų vaikinas, 
6 pėdų ir 3 colių augščio, areš
tuotas. Jis įlindo tarpe viršu
tinių lubų ir stogo, 309 8.6th. 
St., iš kur jį vos policija išvil-, 
ko. Jį areštavo pž betvarkės 
kėlimą. , • .

Automobiljų ręgistravimo 
biuras skelbia, kad 1934 me
tais, jau 28,|400 žmonių auto
mobiliai užmušė ir 740,000 su
žeidė, Per tą laiką buvo virš 
600,000 automobilių nelaimių.

H. Mąllone, 34 metų arp- 
žiąus, automobilio valdytojas, 
nušautas; ant Columbus Ave. ir 
6th St. Sako, kad jis. turėjo 
nesusipratimą su savo bosu.

, « t — I ■ -...............

Hazel Weidhause, ’ mergina, 
apskundė- tiirčių. J. Whitehead 
ant $500,000. Ji sako, kad 
rtele^ąliškai su jom gyveno ir 
turėjo du kūdikius nuo jo. Jis 
vis ketino jiį vėsti, bet, vėliau 
gamete.? 1 j * 11 >' .
UPLif/n—Uf d t

Virš .50 policijos radio au
tomobilių,' kelf JtužiW polici-

w»

BROOKLYN LABOR LYCEUM
)

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Bailų, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus šteičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

rtuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-5418 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132, A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . , ,

FREDERICK G. KIRSHMAhJ 
(Prospect , Bar & Grill)

164 Utica Ave., ... Brooklyn, N. Y.

NOTICfc is hereby given that License No. 
RL-5430 has been issued to the undersigned 
to sell beer wipe and liquor at,retail under 
Section 132 A. of the Ąlcąholjc. Ęeverage 
Control Law , įt 821—3 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATT MĄSLANKA 
Wonder Bar & GriU Rest.

821 — 3rd Ayq., Brooklyn, N. , Y.

REIKALAVIMAI
REIKALAUJAME agentų ir agen

čių del pardavinėjimo iiaujų vaistų. 
Gerai apmokant. Klauskite platesnių 
informacijų:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

(276-281)
REIKALINGA męrgina prie lengvo 
namij darbo. Ji turi būt švari. Al
ga $10.00 j mėnesį kartu su pragy
venimu. Ateikite ypatiškai arba ra
šykite

J. EISENBERG
14 Steuben Street Brooklyn, N. Y. 

(276-281)

KEARNY, N. J.
REIKALINGAS vyras prie gasoliiios 

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

(249-281)

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS • 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdaū automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Unioh Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitikrinsit

Stiliumi J PABANDYKITE! ' >

. i Į SAVININKAI MARčIUKAI
417 Lorimer Street, < “Laisvės”Name
... -,.. . ■ ■ Brooklyn, N. Y,

J. DAUŽICKAS ir J, DQVIDAITIS
LINKSMA LIETUVIAMS UŽEJGA

• » I J- * ’

Puikiai įtaisyta ir erdvi vieta. Pąįpgi grupėm pasišneku- 
- piuoti,,linksniai laiką prajeis^i. /

Sk,anūs. užkandžiai. Patarnaujama anksti ir vėlai. Kurie 
lankote RidgeWdod Gtoie ristynės* at 'kitus sporto "pa

rengimus tai .užeikite pas mus, nes . tik yienas 
blokas.nup .Ridgewood. Grovęt -........

' 337 St. NicholAs'Ave.-** * - ‘ ’•• - - * * kampas Čalinetto St.
Evergreen 2-9141 Ridgewood, N. Y.

f.?.. ; , |i ; '_______________

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

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
Visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306
t ■ 1 ’, - v ' ,i ■ ' .

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
, Praneša visuomenė!, jog jis tatsiflaro sąvo ofisą 

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

arti Grand Street ,
l ' V , . .. I ■ ■ , • ‘ 1 > ‘ ■

’ Telefonas Ęvergreen 8-10494
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
^NboTlO iki 12 vai. ii ryto

KOJŲ LIGOS

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd iSt.

Atviri kojų skauduliai', Garankš
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. At BEHLA
;Vokietys: Kojų Ligų Spedalistas ' ■ -




