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I

Detroit, Mich., birž. 29.—. 
SLA seime Bagočius, Ma- 
žiukna, Vinikas, Gugis,ą, kad ir j iŠ pasisakytų ir

•l savo narius kovoti tais Mockus, Mikužiūtė ir Dali
ais išvien su komunistais., f Stanislovaltis tapo iš-i 
istų Partijos centras tvli. ; .... . m .štai vadai bijosi, kad so-1 r,n.kt.1 ! P'Mo'Wjl Tarybą.! 

eiliniai nariai, suėję j Taigi keturi socialistai ir j 
frontą su komunistais, trys sandariečiai. Redakto- ( 

rins, kad tik komunistų Hum išnaujo išrinktas Vi-1 
veda darbininkus prie (ajįjs

Į Progresyvių kandidatas į. 
' sekretorius Miliauskas gavo ( 
35 delegatų halsus.

Socialfašistai išdavė eili- (

.Al
is.
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FAŠISTAI IR SOC.
FAŠISTAI NAUJOJE i 

SLA VALDYBOJE

i sako, kad tai K. P. “ma- 
as”. Kam? Komunistų

Jija neturi kitų tikslų, kaip , ............. . . ,
visos darbininkų klasės rei- mus Susivienijimo Lietuviui 
is. Socialistų Partijoje yra (Amerikoj narius. SLA cen- j 

•bininkų. Lai jie stoja ko-(tras bus kraustomas į Pitts-Į 
i išvien su komunistais, n’jburghą, Pa. i
a kova už jų pačių reikalus. Į 
omą, jeigu socialistai vadai 
tam priešingi, tai jie pačių 

ialistų eilinių narių akyse 
įrodys, kas jie yra. Tai nė- 
Komunistų Partijos “manev- 

s,r" * ‘ "" '
ms pamatyti, kas yra jų va- 
i.
New Yorke bendrame susi-

Šiemet į Sovietų Sąjungą atvažiuoja svečių-turistų daugiau, ‘ negu bet 
kada. Šis paveikslas vaizduoja Leningrado prieplaukoje naują svečių gru
pę, kuri bus vežiojama po visus Sovietų šalies ykampus automobiliais, pa
statytais pačioje Darbininkų Tėvynėje.

DARBO FEDERACIJOS VIRŠININKAI 
JAU PARDUODA MILWAUKEE STREIKĄ

______________ _ ■. _■ v

Socialisto Majoro Hoano Policija Areštavo 100 Streiko 
i Pikietininkij; Federacijos Vadai Skelbia Paliaubas

R. Mizara.

Išplėšė $21,500
Oswatoirtie, Kansas.

Naziy Kalėjime Tapo Užkankintas Grikšus
Hitleriška Prūsų spauda

• bet pagelbėjimas socialis- Du ginkluoti plėšikai pasi- prane§g būk Tilžės'kalėjime
grobė $21,500 pinigu, kurie “nusižudė” Grikšus. bet pa-

____ _______ „„j. buvo per tarnautoją George sirod0; kad naziai jį ten už.
'kime, kur kalbėjo Korn. Par- Harrisoną gabenami i paš-1 kankino. ' Grikšus savo lai- 

’ sekretorius draugas Earlitą, kur būtų buvę apmokėta buvo iš Lietuvos ištrem- 'Sk" “ • .1 -n.r* • r* • 1
komunistų bei kovingų, peij0 darbininkams ir tar- 

nkų. Milwaukee pana- nautoiams. Plėšikai su 
susirinkime dalyvavo . . . _
darbininkų.;’ Reiškia, biu pabėgo.

EXTRA!
r, dalyvavo 1,500 sočia-i algos Missouri Pacific gelž- įas 

mas
Susipešus Tilžės karčia- 

moje su vienu Hitlerio štur- 
mininku, Grikšus mirtinai

)00
ndras frontas randa pritari- 
j pas sociHltstu^ eSlihfua na
ns.

£TO-

kaipo “nepageidauja-

us smūgiai ir
Taip jis

Grikšus buvo kankinamas. 
Prieš tuos kankinimus net 
kiti kaliniai sukilo. Iš Grik- 
šaus kameros yisą naktį bu
vo gir
gyvuliški riksmai.
buvo be teismo numarintas, 
o hitlerininkai per savo lai
kraščius paskelbė, kad jis 
“pasikorė.”

Iš to galima suprasti, kaip

žinių 
Ber- 

įvykę

Milwaukee, Wis.—Sociali- į karių streikieriams. Suju- 
sto majoro Hoano policija jdimas toksv didelis, jog nėt 
areštavo jau virš 100 gatve- (Darbo Federacijos vadi 
karių streiko pikietininkų. į birž. 29 d. po pietų buvo 
Penktadienio kovose strei- į priversti pagrūmot visuoti- 
kierių su poliėija buvo su-(nu streiku, jeigu kompanija 
žeista dar devyni asmenys, nepakels darbininkams algų 
jų tarpe keli ginkluoti pa- ir nepripažins jų unijos, 
daužos. Desėtkai tūkstan- 
čių darbininkų pikietavo vi- jie ;kuždgjo su NRA ta 
sas gatvekarnj daržines. I inink ka<ninku j j 
Visiškai buvo sustabdytas Moore ko ijos 
judeiimas ne tik gatvekanų, 
bet ir busų. Socialistas mie
sto galva D. Hoan mėgina 
nusiplauti sau rankas, būk 
jis nekaltas del policijos te
roro prieš darbininkus ir 
būk jis nieko negali padary
ti, kad Milwaukee Electric 
Railway and Light Kompa
nija gabenasi iš rytų ir va
karų gaujas ginkluotų pik
tadarių prieš streikierius.

Namų ° statybos ir kiti 
darbininkai reikalauja 
šaukti visuotiną streiką, iš
reiškiant pritarimą gatve-

tais, paskelbė paliaubas i 
derybas (sulig Associate 
Press’os pranešimo) ir li( 
pė streikieriams ir pritari 
jams išsiskirstyti iš masini 
pikietų. Reiškia, jie rengia 
si išnaujo darbininkus pai 
duoti.

Racine, Wis., streikas tai} 
pat visiškai sustabdė gat 
vekarių ir busų judėjimą.

Vienas Milwaukee pikieti- 
ninkas, Eugene Domagalski 
tapo užmuštas plikomis ele
ktros vielomis.

Associated Press 
agentūra praneša iš 
lyno, kad birž. 29 d. 
sukilimų tarpe Hitlerio
“smogininkų” (“storm tro
ops”). Daugelis sukilėlių 
esą suareštuota. Nazių ar
mijos vadas Berlyne pabė
gęs. Toliau sakoma, kad su
kilimui vadovauja ultra-re-

Milicija prieš Fauną 
Streikierius N. Jersey

Skubočiausias Reikalas 
Gelbėt Scottsbariečius(Byla prieš 13 Bankų

i x i * i n . •« I ko įkalintas.SmugelniiikŲ Detroite i
DETROIT, Mich. —Cen-'mo žmonės pasakoja, kaip ninku klasės vadus, 

tralinės valdžios prisaikin-!..., .....———----- —..
į tųjų teismas įkaitino tryli-| a . v • v

prieplau-jką bankų viršininkų, tame į Antras kongresas pries
Karą ir Fašizmą,

Laikas jau pradėt tiksliai

i jį sužeidęs peiliu. Už tai Ii-j tie pasiutėliai budeliuoja aRcinis elementas. Taip pat 
lUiUimtac, (kalėjimų rūsiuose draugą Hindenburgas grūmojąs re-
f Vėliau paleisti iš kalėji- Thaelmanną ir kitus darbi-

! kalėjimų

Japonijos imperialistai reika- 
.auja nuo Chinijos, kad jiems ; 
“parandavotų” Sanduano salą, 
kurį yra didelėje užlajoje į 
šiaurės nuo Fuchau ; 
kos. Japonija ruošiasi ten pa-! skaičiuje viršininkus Det-( 

daryti didelę karo laivyno ir i roit Bankers Kompanijos' 
laivyno bazę. Karo metu tai i. .. _ , TT • !■ ir Guardian Detroit Union

Group Banko. Yra įhodoma, rengtis prie antro Jungtinių 
kad jau nuo 1931 metu tie Valstijų kongreso prieš ka-

> bankų at- ir fašizmą. . Amerikinė
Draugas, kuris turi at- įkaitas ir knygas idant Lyga Kovai prieš Karą ir ■

pridengti savo meklerystes, Fašizmą šaukia tą kongresą | _________ ________  _
(del kurių paskui per Michi- Chicagoj, rugs. 28-30 d. š. ]an gį cambride, Mass, 
gano bankų krizį dingo pas- metlL

išpasakytai svarbi pozicija.

zignavimu iš prezidento vie
tos. Bet kol kas šios visos 

--------- r ■ žinios nėra oficialiai patvir- 

So. Bostono ir Cambri-itintos- __ 
i

dge Lietuvių Žiniai
Darbininkiškos i _ 

piknikas įvyks liepos 4 d.1 darbininkus

Bridgeton, N. J. — Sea
brook farmų kompanija 
reikalauja valstijos milicijos 
prieš darbininkų streiką. 
Streiklaužiai provokatoriai

irpe mūsų organizacijų na-
n-ivalo būti darbo pasidali- • ponai klastavo

faktoriaus, kalbėtojo, na
il ių organizacijų sekreto- i 
» pareigas, aišku, negali,
veiklus vietos organizaci-

. žinau, kad kai kurie mū- (kutiniai centai šimtų tūks-
padėti niame kongrese New Yorke

clalvvavo 2,616 delegatų iš j
I v I

!35 valstijų. Šiemetiniame jų I 
turės 1/ūti dar daugiau, nes | 
karo pavijus diena iš dienos

(raugai priguli bent kokioje | tančių darbininkų, 
mtyje . organizacijų. Su-; įaupymuį į tuos bankus, 
tama, jie negali būti visur į 1 J z 
i veiklūs. Tūli mūsų drau- 
>uri labai klaidingą supra- 

kurie veikia Komu- 
įoję, važinėja su 
| po visą šalį, tai 

Jfeid tie draugai dar 
iUorganizacijų visus 

us nudirbtų. Kodėl ne-

Pernykščiame prieškari-

ORU Iš BROOKLYNO 
J VARŠAVĄ

NEW YORK. — Pirmas 
bandymas broliams Benj. ir 
Juozui Adomavičiams, so- 
dės fabrikantėliams, nu-.

rtj tuos prie darbo* kurie skristi į Lenkiją, kaip žino- 
i darbų organizacijoje ne-Ima, nepavyko. Dabar jie vėl 

išlėkė iš Brooklyno į Varša- 
va. Tolimesnių žinių dar ' ... - • .
trūksta " (kiekvienų 250 narių ir di-

’__________ (desnės šio skaičiaus pusės.
RIO DE JANEIRO.—: -------------
Brazilijoj, Bahia valstijoj, (Prigėrė Jaunas Išradėjas 

įvyko sukilimas prieš vai- j Denville, N. J. — Viduri- 
džią, kuris, kaip jinai sako, nes mokyklos studentas G. 
jau numalšintas. • į B. Crumm išrado “kepurę,
---- -- - . - ____  su kuria galėtų narstyti po

Povenec srityje, Sovietų Są-, vandeniu jr vaikščioti dug- 
jungoje, yra kolektyviai ūkiai, nu. Leidžiantis jam į Est- 
kur auginama lapės ir kiti gy- ling ežerą,' berniuko tėvas 
vūnai. Dideli girių plotai ap- Jaikė sūnų su ta “kepure” 
tverti. Jiems ten duoda mais- už virvgg. B t k j 
to ir jie veisiasi. Lapes taip . . . . < , .
pripratę, kad kada atgabena klant_ traukti laukan, virve 
maistą, tai jos apspinta veži-j nutrūko ir jaunas išradėjas 
mus, kaip kokios vištos. prigėrė. i

ganizacijoms žalą neša tie 
i arba nares, kurie nesi-, 
a imti asmeninį atsakc- 
imą už savo veikimą ir 
is. Yra draugių, kurios 

žodžiais, nęatsižvelgda- 
ių pasekmes. Viename 

•e narė apšaukė kitą, 
o “purviną darbą”;
' aukas, rinkti pa
eidavus. Valdyba 
1 ta draugė blan- 

ant jos surinko 
iams aukų. Tai 
cvinas darbas?” 
ninio atsakomin- 
reikia patirti or- 
alykus taisyti, o 
žiais.

i r
Iš Milwaukee pranešama, įmetė dinamito gabalą į ga- 

kad Roosevelto valdžios ag- ražą Industrinės Unijos or- 
spaudos entams pavyko “sutaikyti” ganizatorės Elinoros Hen- 

x v _________ su Elektric derson.
Maynarde, Mass. Į jį busai, kompanijos bosais ir kad ____________
išeis kaip 11 vai. dieną nuo Amerikos Darbo Federaci-
376 Broadway, So. Boston, jos trijų unijų nariai jau Nlindilimn Snmalkfp 

; ir nuo kampo Main ir Port- sugrįžę į darbą. Kompani- i’uuu,Ju,,w optUdUMC
Kelionė į abi puses 85 cen

tai ypatai.
; Visi norintieji važiuoti 
i būkite paskirtu laiku.

Komisija.

■.< t • • XX • 1 ‘Uždraudė Vežt Ginklusšalyje riečia savo sprandą.
Kiekviena vietinė organi

zacija, kuopa bei grupe gali
Prieš Prezid. Mendietą

WASHINGTON. — Pre-
Rooseveltas už-išrinkti po vieną delegatą į ■ ridentas

kongresą. Jeigu organiza-1 draudė vežti iš Jungtinių 
'cijoj yra daugiau narių, tai: Valstijų ginklus ir amuni- 
dar renkama po vieną nuoĮcjją į Kubą kitaip, kaip tik 

su Amerikos valdžios leidi
mais. Mat, bijo, kad be 
valdiško leidimo vežami 
Kūbon ginklai gali pakliūti 
į rankas priešams dabarti
nės prezidento Mendieto 
valdžios, kuri yra prisiekus 
ištikimai tarnauti Ameri
kos Wall Stryto kapitalis
tams.

n

LISBONAS! — Portugali
joj atsirado labai daug ša- 
rančių (skėrių); sūnaikino 
javus ir sodų; vaisius dide
liuose plotuose. \

New York. — Tarptautį 
nio Darbininkų Apsigynimo 
advokatai Samuel S. Leibo
witz ir Osmund K. Fraen
kel ruošia apeliaciją į Jung
tinių Valstijų Augščiausią 
Teismą, kad paliuosuotų du 
negrus Scottsboro jaunuo
lius Haywoodą Pattersoną 
ir Cl. Norrisą, kuriuos vy
riausias Alabamos teismas 
nusprendė numarinti elekt
ros kedėje.

Viena ši apeliacija kaš
tuos bent $15,000. Tarp-

jos galva ponas Way sako, 
kad kompanija šioj kovoj 
laimėjo, nes jinai ir toliau aršeniko skiedinį moterims, ’ tautinio gi Darbininkų Ap-’ 
rokuosis su kompanična noringoms nunuodyti savo ' sigynimo iždas beveik visiš- 
unija, kuri gyvuojanti tar- vyrus. ________
pe jos darbininkų per še-j jus metus liko numarinta 15 ,jant klasių kovai, prisieina 
šioliką metų. vyrų. Jeigu nuodai grei- ginti vis daugiau politinių

AUSTRIJOS hitlerinin- 
kai fašistai dar išsprogdino 
kelias bombas prieš katali
kų fašistų vado Ddllfusso 
tvarką.

Rumunijoj ligoninės tar
nautoja Durna pardavinėjo

Tuo būdu per tre-;kai išsisėmęs. Nes aštrė-

čiau nužudydavo vyrą, Du- kalinių, 
mai būdavo antru syk pri-, 
mokama. Jinai ir šešios 
ūkininkės yra dabar teis
man patrauktos, kaipo nuo
dytojos.

Sovietų Baliūnas Kils 25 Mylias Augštyn
Baliūnas padirbtas iš pa-Maskva. — Sovietų mok

slininkai pagamino baliūną, gerintos gumos. Jis yra po 
kuris turėtų iškilti 25 ame- §egjas pėdas skersai išilgai, 
rikoniškas mylias augštyn. 
Tame baliūne nebus jokio 
žmogaus; bet jame bus įtai
syta moksliniai instrumen
tai, kurie patys savaime pa
žymės, kokios ir kaip smar
kios ten yra oro ąriovės, ar 
daug ten yra negatyVės ele- (lių augštyn. Po naujausio 
ktros, kaip > veikia saulės tuojaus daromo I 
spinduliai ir radio bangos | paskui vėl bus si 
tokioje dar niekeno neban- augštyn baliūnai su žmonė- 
dytoje augštumoje.

Darbininkų organizacijos 
ir pavieniai, aukokite, kiek 
tik pajėgiate, kad išvaduot 
nuo mirties tuos du ir kitus 
septynis nieku nekaltus ne
grus darbininkus. Reikalas 
labai skubus. Juk du virš- 
minėti jaunuoliai yra pa
skirti numarinimui elektros 
kedėje rugpjūčio 31 d.

bet kuomet iškils j skiriamą 
augštį, tai skystame ten ore 
jis išsipūs iki 20 pėdų.

Mirė 160 m. Sulaukęs
ISTANBUL. — Paga-

Sovietų mokslininkai jau liaus mirė Zaro Agha, 160 
yra sėkmingai pasiuntę pa 
našius baliūnus iki 17 my

metų amžiaus turkas. Jo 
giminės nenorėjo leist jo la
voną pjaustyt ir tyrinėt to

bandymo ilgo amžiaus paslaptį. Bet 
iunčiama ministeris pirmininkas įsa-

mis.
lkė leist daktarams padaryt 
skrodimą/
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rajevo Incidento Sukaktuvės 
Karas
ii*želio 28 dieną sukako 20 metų nuo 
kaip Sarajevoje serbas nušovė Aust- 
s kunigaikštį Frantz Ferdinandą ir 
ačią. Mėnesį laiko vėliau Austrija 

skelbė karą Serbijai, tai buvo 28 d. be
is, 1914 metais. Iš to prasidėjo pasau
lis karas, kuris tęsėsi virš keturis me
ls.
Buržuazija tada ir jos spauda dabar 
škina, kad būk karas prasidėjo tik to- 

kad serbas Gavril Principo nušovė 
rijos sosto įpėdinį. Tikrenybėje Sa- 

-’0 atsitikimas buvo tik priekabė ka- 
radėti, o ne karo pamatas.
.u už ilgo pirm 1914 metų pasauliniai 
analistai ruošėsi prie karo. Labiau- 
ėjo kova tarpe Anglijos ir Vokietijos 
talistų už pasaulines rinkas. Vokie- 
: imperialistai sudarė suokalbį su Au- 
a, Turkija ir iš karto turėjo savo pu- 
Italiją. Jie planavo supliekti Rusiją, 

nciją, Angliją ir atimti nuo jų plačias 
;as. Vokietijos buvo planas pasiimti 

Lietuvą, Lenkiją ir Pabalti ją nuo 
usijos ir užimti Belgiją, dalį Francijos, 
imti eilę kolonijų iš Anglijos. Austri- 
turejo užimti.dalį Ukrainos, Serbiją

rengę karui ir* jeigu ne Sarajevo įvykis, 
tai kitas jiems tetų pasitarnavęs karo 
pradžiai. 1931 metais Japonija pradėjo 
puolimą ant Mandžurijos būk todėl, kad 
ten buvo užmuštas jos kapitonas. Dau
gelis davinių rodo, kad ten visai nei ne
buvo tas kapitonas.

Dabartiniu laiku imperialistai yra ap
siginklavę nuo galvos iki kojų ir vis dau
giau ginkluojasi. Dabartinis pasaulio 
pasidalinimas juos nepatenkina. Visi no
ri daugiau rinkų! kur galėtų parduoti ta- 
vorus ir krautis pelnus. Visi jieško nau
jų Sarajevu karo pradžiai. Ir jie ras, 
jeigu revoliucinis darbininkų veikimas 
nepastoš tam.kęlią. Darbininkų parei
ga pasmarkinti kovą prieš karą ir fašiz
mą. Reikalauti, kad visi pinigai, skiria
mi ‘kąro reikalams, tuojaus būtų perduo
ti bedarbių Šelpimui.

Mihvaukės Socializmas Dega 
Klasių Kovos Gaisre

Tartum koks baisus uraganas staiga 
kilo didžiausia klasių kovos audra Mil- __ *-

xur Socialistų Partijos 
valdžia bėgyje pastarų-

Po tos valdžios prie-

atsitiko.' 
teismas

-• 11 t ...... . 1 1 ......... |""

Už Scottsboro Jaunuolius, 
Už Negrų Teises

Ko buvo tikėta ir laukta, tas ’ i 
Alabama valstijos augščiausias
atmetė Scottsboro, jaunuolių apeliaciją ir 
paskyrė rugpjūčio 31 d. nužudymui jau
nuolių Norris ii4, Paterson. Alabamos K 
valdančioji klasė dar kartą pasirodė ne
permaldaujamas, mirtinas priešas ne tik 
Scottsboro jaunuolių, bet visos negrų ra
sės, visos darbininkų klasės. Scottsboro 
jaunuoliai, laukdami mirties tos išnaudos 
tojų klasės rankose, yra simbolas visos 
pavergtosios žmonijos. Kova už jų pa-

I liuosavinią yrą kova i už reikalus, visų, 
. kurie stena po kapitalo letena.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
duoda apeliaciją į Jungtinių Valstijų 
augščiausį teismą. Bet vėl ir vėl reikia 
pabrėžti tas faktas, kad Scottsboro jau
nuolių paliuosavimas priklausys nuo pla
taus darbininkų klasės masinio judėjimo. 
Negalima pasitikėti jokiais teismais, ne
bent susidarys galinga protestų ir reika
lavimų audra, kuri privers teismus pa
leisti jaunuolius iš mirties nasrų. Todėl 
vijomis spėkomis turime mestis darban 
už reikalavimą Scottsboro jaunuolių pa- 
liuosavimo. Mūsų visų darbas. Mūsų 
visu reikalas.

Gudrus V
Kunigas—Vaikei _

teriuose prašoma ] s dievą c 
nos, kad duotų k dieną?

Vaikas-VTam, .d duona bū 
tų šviežia.; ' \

dieną?

SLA SEIMAS ,apie 30,000,000 metų atgal.
j Bet kad žmonėse užsiliko 

' i apie jį padavimai, reiškia, 
policijos j jau tais baisiai senais lai

škais buvo žmonių, galinčių 
" | gerai susikalbėti ir savo ai- 
‘iniams perduoti įspūdingiau- 

Gegužis tik melsta, tik!sius įvykius, kad n pasakis-

kitos pusės, suokalbis buvo padary- 
tarpe Francijos, caristinės Rusijos 

Anglijos. Franci j a ir Anglija savo 
nūs pravedė po karo, užimdamos vi-

Vokietijos kolonijas, sudaužydamos 
strijos-Vengri jos imperiją. Caristinė 
sija pagal tą planą turėjo gauti Rytų 
įsiją, Galiciją, Bosforą ir Dardanelus 
kitas teritorijas. Caristinę ir vėliau 
ržuazinę Rusiją nušlavė proletarinė 
/oliucija.
Toki tai buvo^imperialistų planai. Jų 
avedimui jie suokalbiavo, laikė konfe
sijas, ginklavosi ir ruogėsi prie karo, 

aras turėjo prasidėti viėnur ar kitur, 
u 1912 metais laike Balkanų karo su 
arkija buvo mobilizuojama Rusijos ir 
ustrijos armijos ir traukiamos prie ru- 
žiaus. Jau tada Austrijos pusėje buvo 
įsami apkasai.

1914 metais pasaulyje sukosi juodi ka- 
) debesiai, atsidavė karo dūmais, impe- 

listai jieškojo tik priežasties užkurti 
Vokietijos imperialistai per ilgą lai- 
buvo prisirengę, jie matė, kaip vis 

įgiau ir daugiau rengiasi karan Rusi- 
kuri jau suspėjo atsigauti nuo karo 
Japonija. Jie matė, kad greitai gali 

' sidaryti galingesni jų ,priešai. Ir štai 
,ms pasitaikė proga

.entas.
Austro-Vengrija nebūtų drįsusi išstoti 

<aran prieš Serbiją, nes ji žinojo, kad 
erbijos užpakalyje stovi Rusija ir jos 
Ūkininkės. Bet Vokietijos imperialistai 
uvo gerai prisirengę ir jie mane nu- 
uoti savo priešus. Jie žaibo greitumu 
rmaršavo Belgiją ir atsidūrė arti Pa- 
žiaus. Kas būtų buvę, jeigu jų talki- 
nkė Italija būtų iš kitos pusės išstojus 
ries Franciją? Bet Italijos imperialistai 
aabejojo, kad Vokietija ir Austrija lai- 
aės. Jie iš karto susilaikė, o vėliau ka

rą paskelbė Austrijai.
Kapitalistinių laikraščių šauksmai, 

kad del F. Ferdinando ir jo žmonos ka
ras prasidėjo yra gudrus apgavinėjimas 
darbininkų, bandymas paslėpti tą, kad 
karu pagrindas gludi kapitalistinėje pa
vergime, išnaudojimo ir pelno sistemoje.

1914 metais imperialistai buvo prisi-

Sarajevo inci-

waukee, Wis., 
rankose randasi 
jų keliolikos metų, 
danga ir globa btiržuazija taip spaudė ir 
smaugė darbininkus, jog pastarųjų Įmant
rybė išsisėmė ir jie sukilo. Kovą pradėjo 
gatvekarių darbininkai. Susikirtimas 
toks aštrus, užpuolimas ant darbininkų 
toks žiaurus ir kruvinas, kad net Ameri
kos Darbo Federacijos reformistiniai ly
deriai priversti grūmoti visuotinti 
streiku.

Vienas streikierys jau nušautas. De- 
sėtkai ir desetkai sužeistų. Kalėjimai 
užprūdyti kovingais darbininkais. O tai 
Socialistų Partijos valdomam mieste— 
mieste, kur, sakoma, jau vykdomas so
cializmas!

Kas terorizuoja, ir žudo Mihvaukės su
kilusius darbininkus? Kas skaldo jiems 
galvas ir grūda į kalėjimų urvus? Nie
kas kitas, kaip socialistų valdžios miesto 
policija ir kompanijos samdyti razbai- 
ninkai po tos policijos apsauga. Polici
jos galva yra socialisto majoro pono 
Hoan paskirtas tūlas budelis Laubenhei
mer. Tas sutvėrimas reikalauja, kad 
suareštuoti streikieriai ir jų simpatikai 
būtu skaudžiausiai nubausti už 
kėlimą”.

Policija streiko lauke ginkluota ne tik 
buožėmis, bet ir šautuvais. Tą pripažįs
ta net Chicagos socialistų “Naujienos”, 
kurios sako, “minią atstūmė keturi šau
tuvais ginkluoti; policistai”, o “atstūmė” 
taip, kad “laike riaušių dešimts žmonių 
liko suareštuota ir devyni išgabenti į li
goninę.” Puiku, ar ne? Q miesto majo
ras socialistas Daniel W. Hoan, pasak 
tų pačių “Naujienų”, “atsisakė šiuo lai
ku maišytis į iškilusią kovą. Jis veiks 
vėliau, kai bus reikalas.” (“N.” birž. 28) 
Čia Hoano policija ir mušeikos krušina 
darbininkus, o Hoan “atsisakė maišytis!”

Su tuo bjauri veidmainystė dar nepa
sibaigia. Porą dienų vėliau Hoan pa
reiškė, kad “Electric kompanija, viena
tinė kaltininkė už riaušes, kurios taip 
suteršė šio miesio gerą vardą.” Kompa
nija kalta, bet Hoan terorizuoja ir žudo 
ne kompanijos stilus, ne skebus, ne bosus, 
ne tuos kaltininkus, bet nekaltus darbi
ninkus! ’

/I '

Ir taip Socialistų Partijos socializmas 
pleška klasių karo gaisre. Jis dar sykį 
pasirodo ne socializmas, bet prakeikta, 
kruvina veidmainystė ir apgavystė. Rei
kia nepamiršti,! kad majoras Hoan yra 
Socialistų Partijos Pildomojo Komiteto 
narys ir Detroito konvencijoje skaitėsi 
“kairiuoju”, palaikė Thomaso pusę.

fašistais šaukime
Chicagoj, 1930.

Didele didžiuma balsų Kamin
skienės delegątystė atmetama. 
Tąi didelis smūgis sandarie- 
čiam! < 
rausta! Tai buvo, taip sakant, j kai. 
pirmas išbandymas abiejų pusių i ___
pajėgų. .Sandariečiams tas įva-;
ię baimes. i J|e^n()ta Įau[a

Todėl valaitiniai (atviri fa-i . .
šištai) su sandariečiais sudarė! Naujosios Gvinėjos kalny- 

| bloką. Paaiškį, kad grigaitiniai'nų viduje, Tautų Sąjungos

Sesija VII
DETROIT, Mich., Fort Shel

by viešbučio skiepas, birž. 28 d. 
—šį rytą paaiškėjo, kad prieš 
Bagočių yra eile paruošta skun
dų. čia pat (prie koresponden
tų stalo) ^sėdįs Bagočius prisi
pažino, kad tokių skundų yra ir 
kad juos sufabrikavęs šnipas 
Pilčnas-Palmer. Vadinasi, tai- 
reiškia sandariečių skymą už
kirsti Bagočiui kelią į preziden
tystę. Beje, skundų ir apelia-! 
cijų (šeiminėj) komisijoj yra ; paėmė viršų socialistų frakcijoj, ■ tos srities mandato valdy-

- todėl bagočiniai nerems Valai- jboS direktoriaus Činerigo 
n čio į “Tėv.” redaktorius. • -i •

Apsižiūrėjo
Vaikinau—Maryte, ar tu ne 

ri vesti vyrą su vieną akim?
Maryte—Ne! Ir kodėl? Jui 

tu turi abi akis!, ' ’ ’
Vaikinas—Tada leisk me 

nešti jūsų lietsargį

akis!

Neilgam
Petras—Ar tave muša ar 

ra vyras, • kada pareini 
naktį ?

Moteris — Neilgai. • Gi 
susitaikome. . *

“riaušių

nistų Partijos pozicija 
bininkų kovoje? Jinai 

Komunistų Partija sumobilizavo 
visus draugus, s visus simpatikus, visas 
spėkas šios kovęs rėmimui. Komunistai 
ir simpatikai stovi pirmosiose eilėse, pa
čioje pikieto ugnyje. Komunistų' vado
vaujamos bedarbių tarybos energingai 
padeda gatvekdrių ir kitiems darbinin
kams streiką laimėti.

Kokia Komu 
Mihvaukės dar 
aiški.

adv. šalna, kuris apie tai pra
nešęs ir Bagočiui. šalna, kaip čio i 
žinia, nėra ,artimas Bagočiąuš 
prietelius.

šis skandalėlis, jei jis išsilies, 
matomai padarys tam tikrų

, komplikacijų. i p)eį milžiniška didžiuma balsu
Bordenas- I nubalsavo prieš. Kenosiet.;

nas ( BBB ) pagamino net du n/r ■ • I . 4 ,, .. . : Marcinkevičius gerai pastebėjo:konstitucijos projektus, kas le- q
savo virš $2000.00. , šiuos žo- j įš SLA’ igsiblįuk6 7 ()0(|’ nariu 
džius rašant, eina tų konstitucį- ■ 1 
jų projektų svarstymas, žino- ■ 
ma, abu bus atmesti. Vėl, ma
tomai, prisieis išrinkti nauja 1 1 
konstitucijos gaminimo komisi-, " 
ja, kuri turės darbo per du me-, 
tus, kad 39-tūm seime būtų ga- ■ 
Įima atmesti!

Iškilo klausimas
Kaminskienės, kuri atvyko tik I 
šiandien vietoj kitų delegatų, i gąis, tačiaus valdžia kada nors 
Ji sandarietė—atvyko padėti 1 privers juos išmesti iš seifo lau-1 
Strumskiui. Bagočiniai pakėlė į kan. 
protestą prieš jos priėmimą, j 
kadangi nežinia, ar ji geram, vers SLA pakelti'narines mo- 
stovyj. Gegužis padėtį išgelbė-! kęstis, bet šiuo tarpu dar gali- 
jo, sugestuodamas pasiųsti kuo-: nla šiaip taip apsieiti.. . 
pai telegramą, užklausiant apie j ! Priimta keletas lentelių en- 
Kaminskienės stovį.

Iškilo klausimas apie ižd. ir 
prez. pagelbininkus, kuriems iš
mokama daug SLA pinigų be kia dideliu strioku abi 
reikalo. Miliauskas ir kt. kai- kurios varžosi del 'organizacijos 
bėjo už panaikinimą tos teisės, ėdžių. 
Bet įnešimas atpuolė: bagoči
niai baldavo už palaikymą, ka
dangi ju?- tikisi būti ponais pa
dėties.

Tik dabar teko patirti, kad 
adv. Lopatto pagrasino bagoči-. 
niams, kad, jei jis nebus išrink- j . 
tas ižd., tai pridarys ‘trubelių” | j pas Indijos gyventojus i 
SLA. Svarbiausiai, jis priver- ;>a užsilikęs padavimas, jog

•į ... rp . . * 1 . ,v : .v labai labai senai į juru dug-i 
kimo Bagočiaus, socialistai už-j1!^ nuskendo Gondvana, tai j 
kirs tam kelią, patys įpareigo- yra milžiniškas žemės plo-1 
darni pild. tarybą tą padaryti, tas, arba žemynas, kuriuom j bina, bijosi, 
jei bus reikalo.

Seimo skundu ir apeliacijų į įj^j jg Indijos į Afrika. Ki-| ‘ ' 
komisija raportuoja. Reporte-i 
ris adv. šalna. Dalykų buvo! 
nedaug ir jie __ .................- ,
lio trukšmo. Skundai ant Ba-J namas Lemurija. 
gočiaus neiškelti, kur juos Pilė-'! Pernai Anglijos 
nas sudėjo—nežinia. I riinkai SU laivu “!

Gauta iš Newarko kuopos te-1 *r naujausiaįs mokslo įtai- 
legrama, kurioj aiškinama, jog1 . J . _. ._
Kaminskiene buvusi suspenduo-1 ilgokai tyi Įliejo JU1U ______ <
ta, bet Vinikas, perskaitęs pa- dugną tarp Afrikos ir In- slaptą guštą girioje ir policija; 
reiškia, jog ji vėra suspenduo- dijos. v ___
tu, einant pild. tar. interpretaci- < ko kalnų virtinę, kuri savo'pJnklų. 
ja konstitucijos. i linkme sutinka su Indijos irjveno su

ky‘a triukšmas Šaudantis | Ąfrik Ralnu ]ikmgmis. p0 nesipyko. 
Vaidyla bando aiškinti, kad ir; i , . " j pasidarė,
Grigaitis buvęs suspenduotas. ' vendenines uolos yia tos kiemą ir nušovė sūnų ir dar 
Grigaitis rėkia, jog tai paėjo iš pačios rūšies,, kaip kalnai bininką. 
sandariečių sumokslo. Kalbant Indijos ir afrikinės Mada- 
Vaidylai, eina triukšmas ir net į gaskaro salos. Sykftr jie iš j 
baubimas. x kilometrų gilumos iš-į

Sesija VIII

Bučiuok, Bet...
Merginai—Aš sakiau, jun 

kad gali pabučiuoti mane, be 
man peršijta.

Vaikinas—Gerai, tada aš nu 
vilksiu drabužius.

ekspedicija rado naują, iki 
šiol visiškai nežinoma, vie

ši > 
senuosius

.^Svarstomas konstitucijos klau-Įtinių gyventojų giminę, 
smias. Jstatų kom. (Bagočius- giminė primena

; Bordenas) stoja už pakėlimą, aigįptiečius. Jos gyventojų
Šimas. Ji Vis Bizi į

Petras—Jonai, ar MagdlF vis 
I ..

Ji dabarlyra
iI

Dar Nežinai Ją
Vaikinas—žmogau, aš p&žįs- 

rodė derlingiausia ir geriau- tu jūsų dukterį ir jeigu ji tie
sia sritimi. Šios giminės 
dalyviai iki šiol nebuvo ma
tę nei vieno baltojo žmo
gaus ir nieko apie juos ne- i 
girdėję. Jie esą visai lau- į 
kiniai. Ekspedicijos vadas 
Činerigas patieks smulkes
nių žinių apie šiuos gyven
tojus antropologų konfe
rencijoj, kuri įvyks būsimą 
mėnesi Londone.

skaičius tik 200,000. Nau
jai surasta giminė apgyve-

XTACIL V J 11 > 1 vi llkJ Vi ILL |Jtl0lvUV(| V • e , _

Laike pastarųjų keturių metų aPle 10,000 kv. kilomet- 
L LLJ. ILL___/_ .....lv, rų žemės plotą, kuris iki šiol

i o jų pinigai pasiliko SLA ižde, i buvo laikomas kalnuota dy- 
i tai kam dabar dar kelti nariams kūma, bet kuris dabar pasi-

rų žemės plotą, kuris iki šiol

jieško sau frento Vaikino? į 
Jonas—O ne.

bizi, nes j ieško vyro.

. ’ .1 mokesčiai? Juk mes turim tu-J I
I reti rezervus.
I I Bagočius aiškina, kad mokes- 
Į čius pakelti reikia tam, kadangi 
j SLA turi, daug beverčių popie- 

/ į rūkų • (bondsų), už tris šimtus 
priėmimo į tūkstančių dol.'vertės. Kolkas 

! tile popierukai skaitomi pini-

bus mano žmona, tai aš iki mir
ties nebūsiu laimingas.

Tėvas—Vaikine, tai dar n 
žįsti mano dukters, .

Tadą bus bloga.
Vinikas šako, kad valdžia pri-

»44. * ■ m I■■■ ■ m I t

Aim, OMo
nežinia,

Gegužis padėtį išgelbė-! kęstis, bet šiuo tarpu dar gali-I 
nla šiaip taip apsieiti.. . 

” 1 en- j
1 (Itnvment apdraudos klausimų. ! ___ -- ~
: .-Rytoj veikiausiai Seimas už-* WatpHllIFV I HIIII 
j sibaigs ir todėl ryt dienos lau-• ’’ Cllvl UUIJ j W1L1

pusės,! --------

R. M.

; Parama Lietuvos Darbininkam
Birželio 17 d. čia įvyko Ą. 

L.D.L.D. 15 Apskričio pusme
tinė konfęrencija. Užsibaigus 
konferencijai d. d. akroniečiai 
pakvietė delegatus priė už
kandžio, kurį jie pagamino, 

‘įLaike užkandžio draugai, da-
Birželio 24 d. čionai tūlas gyvavusieji konferencijoj, kai- 

airišis farmerys nušovė lietu- po delegatai bei svečiai, pasi
nius Clarence Jušką, 22 me- kalbėjo-pąsidalino miutimi 

apie pergyventus patyrimus 
įspūdžius, dirbant organiza 
jose ir atielnai darbininkų 
dėjime. iDrg. Mažeikai u 
minus ap|e d. Juliaus Daub 
ro (buvusio Amerikoje) 
šaukimą\ paremti Lietuvi 
draugus jų kovoje su fašizmi 
parinkta aukų. Aukavę s< 
kanti draugai: Martinai $2, I 
Boiko $1, A. Yakaitis 75c., 
Mažeika 65c., O. Jankausk 
nė 50c., Stalioraitis 50c„ 
Stripeika, Romondai 
džiai po 50c.; J. Rąiįlinait 
J. Bagdonienė, Laping|c$i/Ja 
kaitis, F. Barkauskas^ ?ir Bu 
lienė po 25c.; E, Raųlušaiti 
nė ir Šv^elnienė po 20c. Vi 
$8.80c. Visiems aukąvušiei 

Mabahiss” Pareikalauja duonos kąs- į tariamę ačiū/ Pinigus siųnč 
|nio, tai ji ant darbininkų puo- me Priešfašistiniam Komitet 
la, kaipo kokia žvėris. I per mūsų' organizacijos ce

Minėtas farmerys turėjęs ro sekretorių. I
-- __ suovej a, Hv..vUMĮ Apskričio seklų A. Yakai 

Po vandeniu jie ūžti- suradus nemažai amunicijos ir i 290 E. 79 St. Cleveland, OI 
Jis kaimynystėje gy- -- ----- —-----

juškais ir niekados. Kankina Merginą 
Nežinia, kas jam'

kad atėjo j Juškos P™® *W>C,t» ArK> 
r_. ark kainuose 

dviem šaikom pada 
!na šaika 'pafeigre-1;' 
1 Effie Jacksonaitę 
I nimais stengiasi j

Į tų, irgi farmerio sūnų, 
i Walcott Rd., ir to paties 
merio darbininką 
rauską. Taip pat gavo 

išauti Clarence motina, Juškie- 
I Dingęs Lemurijos žemynas i nė, kuri da pagys.

Vienas tai juokingas daly
kas, kad policija jieško žmog
žudžio per visą savaitę, bet 
nesuranda. Parsitraukė šunis 
ir tie negali surasti. O poli
cija vaikštinėja ir kinkas dre- 

Aš * vieno iš ju 
galima buvo sausuma nuke-; pa'i'aus’au’ kodėl taip ilgai jie 

v; nepagauna žmogžudžio, tai 
i - atsakė, kad bijo, idant negau

tuose padavimuose tas nu-;tl, nušauti. sakoma, kad apie 
Užbaigti , be dide- i skendęs žemynas yra vadi-Į^u šimtai policistų darb.uoja- 

isl. Na, o ta pati policija bai- 
moksli- šiai drąsi būna, kuomet bedar-

ĮDOMUMAI
ant 
far- 

Julių Ka- 
pa-

sandariečių sumokslo. Kalbant Indijos ir afrikinės Mada-

Bukšnaitis rękia “prie tvar
kos.” O Bagočius šaukia: “šau- į . 
kit policiją ir meskit dabai* gyviU-
mus, kaip išmėtėte' komunis-' 
tus.. . ’?

Bedarbis.

Pasikorė Mergina
griebė ligtol dar nežinotų I KREKENAVOS valsčių- kad pasakytų, ki 

• *jje, Sipailiškio vienkiemyj,; vadai priešingos 
Tų anglų mokslininkų, pasikorė 19 metų mergina Į šaikos. Tūli kai’* . ......................~ ( u -c , r--------------~----- --------------- c ------- ; ’ - -

Jis nepasako, kad jis nuomone, dabartinis ten jū-'Ona Juškaitytė, matyt, to-1 tai žino, bet nedi 
ii jo sėbrai dirbo bendrai su gų dugnas buvo žemynas del kad buvo nėščia. I patys bijodami r
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■n Rytas Pilnas Vilčių
aušra tik užušvito

,_pnus šalin išblaškė, 
ražų vaizdą mūsų akys 

Jžiaugbmingai pasveikint ėjo.

žvelgė akys—matė kįlant 
Skaisčią saulę iš už šilo, 
r bežvelgiau išsisklaidė

Mūsų mintys tos beviltės.

Ryto vaizdas teikė jėgą, 
Jepė Širdims padrąsėti, 
Tamsios šmėklos naktį dūkę, 
Kad negrįžtų čia trankytis.

Naujas rytas—pilnas vilčių, 
Dieną darbas bus vaisingas, 
Mūsų žygis užsimotąs, 
Kaip bematant bus atsiektas.

Kaupias jėgos, kaista širdys, 
Darbo klasė vedžf kovą, 
Šiandien rytas pilnas vilčių, 
Ryt’—mes pergalę paskelbsim!

St. Jasilionis.
29-11-32.

Meno Sąjungos Suvažiavimui 
Raportas

egalėdamas dalyvauti asmeniškai šiame 
o Sąjungos suvažiavime, duodu tik raš- 
\ raportą šiam suvažiavimui.
rmiausia tenka kalbėti, tai apie Meno 

tngos organizacinius reikalus. Kas lie- 
narių ir vienetų skaičių, mes stovime 

;. taip pat, kaip kad buvome 1932 metais 
e suvažiavimo.
u pradžia šių metų išsiuntėme organiza- 
)S blankas visiems mūsų chorams, kad 
grąžintų jas. Iki šiol tų blankų grįžo dar 
nuo 22 chorų, o vienetų Meno, Sąjungo- 

a 38. Tai reiškia, kad. tik biskį dau- 
kaip pusė Meno Sąjungos narių išpildė 

ližacines blankas. Tai reiškia, kad yra 
aiažacmio apsileidimo gana daug.
domis organizacinėmis bląnkomis mes no- 
'me sužinoti sekamus dalykus: 1. Gauti 
ingus choro valdybos antrašus. 2. Suži- 

. i, kiek narių turi chorai. 3. Koks nuo- 
tis jaunimo. 4. Kiek surengė parengimų, 
įceęfų ir veikalų. 5. Kiek surengė pre- 

Kcijų ir diskusijų.
Tačiaus ir iš nepilno skaičiaus sugrįžusių 
nkų mes jau galime daryti išvadas apie 
sų organizacijos stovį. Biskį paanaliza- 
5, pasirodo sekami daviniai:
22 choruose mes turime narių 800. Jau
no nuošimtis yra sekamas. Du chorai 

kurie 100 nuoš. susideda iš jaunimo, 
riki chorai turi jaunimo nuo 75 iki 90 

aOŠ. šeši chorai svyruoja jaunimu nuo 50 
•d 65 nuoš. Paskiaus keletas chorų, ku- 
ie dar viršyja suuagusiais. Ypatingai To
ronto, ir Monterealo chorai susideda iš atei
nu d< rbininkų.

Parengimų šie chorai turėjo pereitais me- 
ais 142. Paskiaus, jei pridėsime prie šių 
•kaitlinių tūos chorus, kurie dar negrąžino 
rganizacinių blankų, tai šios visos skaitlinės 
;erokai padidės. Tai bus, kad mūsų cho- 
ai per metus laiko surengia virš 200 peren- 
fimų. O narių Meno Sąjunga turi arti 2,000.

apskaitliuosime Meno Sąjungos publi- 
uri lanko mūsų chorų parengimus, tai 
'sis tūkstančiai darbininkų, kurie daly
tuose parengimuose.

miausia mūsų choi*ų vieta, tai apšvietos 
s. Nepaisant to, kad Meno Sąjunga 
5 ruošti prelekcijų ir1 diskusijų choruo- 
i pereitame suvažiavinie, tačiaus šioje 
j labai mažai padaryta. Prelekcijų 
skusijų veik visai nesuruošta. žinoma, 
Itas ir Meno Sąjungos Centro Biuras, 
jparuošė tinkamų paskaitų bei lekcijų 
ieną ir literatūrą. Dalinai gal prie to 
5jo, kad ir man pereitais metais (del 
ų priežasčių) neteko dalyvauti Meno 
ros darbe daugiau, kaip pusę metų, 
suvažiavimas turėtų gerai pabrėšti 
id darbą ir įsakyti naujam Meno Są- 

V Centro Biurui vykinti gyveniman tą 
mą.

Finansai Nekaip Stovi

prie mūsų finansinės padėties, gail
yti, kad šiais metais mes stovime 

negu laike pereito suvažiavimo, 
tik apie 
na. Už 
ihorai. F-j.

100 dol. Įplaukos la- 
šiuos metus dar užsi- 
Pereitų metų mokes-

tys taip pat labai užvilktos ir dar tik pusė 
chorų užsimokėjo. Bilas chorai ir kitos or
ganizacijos taip pat nesiskubina mokėti.

Todėl ir veikalų leidimas yra labai truk
domas, jei nėra finansų. Galima pasakyti, 
kad Meno Sąjungos išleistus veikalus vaidi
na kitos organizacijos dažniau, negu pati 
Meno Sąjunga. O jei vaidina ir Meno Są
jungos vienetai, tai ir del kitų organizacijų 
naudos.

Chorai dainuoja dainas taip pat kitoms 
organizacijoms, tačiaus kitos organizacijos 
nepadeda Meno Sąjungai sukelti finansų. 
Todėl negalima išleisti tiek tinkamų veikalų, 
kiek mūsų judėjimas reikalauja. Tačiaus 
gyvenimas jau parodė, kad* geri veikalai ir 
dainos traukia, organizubja darbininkus į 
mūsų judėjimą.

Todėl ir kitos organizacijos turėtų rem
ti Meno Sąjungą finansiniai, nes veikalų ir 
dainų leidimu rūpinasi tik viena Meno Są
junga. Galima priminti, kad ir ruošimą šių 
suvažiavimų. Delegatai pastebėjote jau. 
kad skiriama aukų rinkimas net trim poli
tiniams tikslams, tačiaus darbininkų, kultūri
niam darbui, menui, nieko neskiriama. To
dėl šį klausimą Meno Sąjungos suvažiavimo 
delegatai turėtų kelti kitose organizacijose 
ir raginti, kad ir jos prisidėtų prie darbinin
kų kultūrinio darbo.

Veikalų Ir Dainų Leidimas

Mūsų chorai jau pastebėjo, kad pabaigo
je pereitų ir pradžioje šių metų Meno Są
junga išleido gana dali g dainų. Daugiausia 
tų dainų leidimu pasirūpino draugė šalinai- 
tė, Meno Sąjungos muzikąs direktorė ir jai 
daug gelbėjo su vertimais Jonas Kaškaitis, 
Degutis ir kiti.

Solistams dainų išleidome mažiau. Ta
čiaus tik pastaruoju laiku yra išleista dvi 
dainos solistams ir dvi chorams, kurios dar 
tik dabar siuntinėjamos.

Tai reiškia, kad su dainomis nėra didelė; 
bėdos. Stoka tai originalių dainų—rašytų 
lietuvių darbininkų poetų ir kompozitorių. 
Tai yra dainų iš lietuvių, amerikonų gyveni
mo.
' Reikia bandyti ir šioje srityje pataisyti ta 
spraga, kuri dar atvira. ‘

Ne visai gerai, tai su veikalais. Nuo per
eito suvažiavimo nekiek v,eikalų Meno Sąjun
ga galėjo išleisti. Galima suminėti sekami: 
“Inkvizicija,” “Pradžia,” “Moteris Gatvėje,” 
“Mes Alkani,” “Pavasario Kova” ir dar vie
ną kitą iš mažiukų veikalėlių.

Bet turime prisipažinti, kad veikalai, kaip 
“Inkvizicija” ir “Pradžia” mažai bus vaidi
nami, nors ir geri veikalai, nes tai reikalau
ja daug darbo, daug vaidylų ir geresnių sve
tainių. Tad, prieinamų yeikalų pasilieka ne
daug.

Buvo reikalavimai operetės, bet Meno Są
junga ją negalėjo duoti. Neturėjome parašy
to veikalo ir nebūtume galėję išleisti, nes 
nebuvo ganėtinai finansų. Vienok šiam 
(ateinančiam) sezonui jau turėsime muzika- 
lišką veikalą išleisti. Centro Biuras pradžioj 
šių metų paskyrė ir kontestą veikalų para
šymui. Iš karto buvo manyta, kad nesiras 
,draugų, kurie imsis to darbo ir kontestas 
turės nueiti neįvykintas. Tačiaus galime pa
sakyti, kad vienas operetės rankraštis jau 
pasiekė Meno Sąjungos centrą, o dar pora 
yra rašoma. Negalime dar pasakyti, kiek 
veikalai bus tinkami mūsų judėjimui, bet 
matome, kad yra atsiliepimo ir veikimo.

Turime eilę ir kitų veikalų ant rankų, 
jų yra pas sekretorių daugiau 10, tačiaus ne 
visi jie bus galima sunaudoti. Keli veikalai 
prisiųsti tik pastaruoju laiku. Tai reiškia, 
kad mes turime bandančių rašyti.

Vienok su tų veikalų išleidimu mes turime 
pirmiausia finansinius (kaip’jau minėjau) 
keblumus ir su tų veikalų sutvarkymu. 
Draugams, kurie veikia organizacijose jrap- 
liekamu laiku, tai veikalų. sutvarkymas jjpra 
labai sunkus. Daugelis veikalų reikalauja 
perredagavimo ir didelio taisymo.

Centro Biuras turi išrinkęs veikalų komi
siją, į kurią įeinu ir aš, bet ši komisija netu
ri laiko nei susirinkti. Tad jau labai sunku 
kas kalbėti apie veikahj suredagavimą ir 
taisymą. Pereitais metais, kuomet su veika
lais buvome susivėlavę, tai tą darbą pave
dėme draugui Mizarai, kuris kelis veikalus 
prirengė spaudai. Veikiausia ir vėl’ reikės 
taip darylįy Reikės sukelti kiek kapitalo, 
pavesti vienam draugui veikalai ir lai su-' 
tvarkys.

. Mes turime pagerbti tuos draugus, kurie 
rašo veikalus ir juos, kurie tinkami, išleisti. 
Mūsų judėjimas taip pat reikalauja įvaires
nių ir daugiau naujų vjeikalų. Dabar, mes

Varpai,

vaidinti
Nevaidi-

leidžiame veikalus mimiografu, tai daug pi
giau kainuoja. Bet, žinoma, visgi reikalinga' 
finanąų ir tokiam veikalų lėidimui.

,. .. , .
Chorų Politinis Veikimas

Visi mūsų chorai dainuoja darbininkų pa
rengimuose. Dalyvauja ir tarptautiniuose 
parengimuose. Kai kurie dainuoja ir angli
škų dainų. Vienok pas mūsų chorus yra ir 
apsileidimo, yra vietomis atsilikimo, nesi-' 
rišimo su tarptautiniu darbininkų judėjimu.

Vietomis mūsų chorai dar vaidina bur
žuazinius veikalus. Tas dažniausia pasi
taiko tuomet, kuomet Meno Sąjunga neturi 
tinkamo veikalo. Ypač ’pereitame sezone, 
kuomet nebuvo naujos operetės, tai Chicago- 
je reikėjo vaidinti “Kornevilio 

. Bostone vaidinta “Paltovietė” ir tt.
Kai kurie mūsų chorai vengia 

Meno Sąjungos išleistus veikalus,
nę “Alkį,” • “Inkviziciją” ir kitus, imasi bur
žuazinių, net ir-silpnesnių veikalų.

baugiausia tai esti taip, kad mūsų chorai 
dar kol kas žemai stovi prasilavinę apie me
ną, o ypač apie proletarinį meną menkai 
nusivokia. Jaunime yra daug studentų. Jie 
su savim atsineša ir buržuazinės mokyklos 
ideologiją, dar nepersiėmę marksistine ide< 
ja. Todėl prelekcijos, diskusijos, paskaitos, 
prakalbos proletarinio m^no klausimu yra 
labai svarbus klausimas šiame suvažiavime.

Literatūros platinimas labai apleistas. Tik 
labai retai rasi, kad choras platintų tarpe 
savo narių anglišką literatūrą, kurios dabar
tiniu laiku jau apsčiai yra.

Vienok jau galima pastebėti ir pirmyn 
eiga kaip kuriuose mūsų choruose. Kaip kur 
veikia sekstetai, dramos grupės, laikoma 
lavinimosi vakarai ir tt. Vienok dar to ne
gana. Mūsų choruose yra dauguma jaunimo. 
Juos reikia traukti į įvairų meno ir abelnos 
kultūros darbą. Galima lavint'Nvaidintojai, 
veikalų ir poezijos rašytojai, dainininkai, šo
kikai ir sportininkai. \

Ypač dar mažai pasiekta organizavime ir 
veikime teatro keliaujančių grupių. Tokios 
grupės galėtų vaidinti trumpus veikalėlius, 
kurie liečia kasdieninius darbininkų klausi
mus. Toki veikalėliai galima vaidinti pra
kalbose ir kituose parengimuose, čia rėikia 
išvystyti ir angliškasis skyrius. Veikalų an
glų kalba Meno Sąjungoje yra taip pat. 
'Juos išleidžia Darbininkų Teatro Lyga. To
kio pobūdžio veikalėliai tinka ir mūsų judė
jimui.
Meno Pakilimas Tarpe Angliškai Kalbančių

Pažvelgus į meno judėjimą tarpe angliškai 
kalbančių darbininkų, tai jisai gerai pakilo. 
Dramos grupės išsiplėtė ąana plačiai. Šių 

. metų balandžio mėnesį laikyta nacionalė 
Darbininkų Teatro Lygos konferen. Iš šios 
konferencijos mes matome didelę pažangą 
darbininkų teatro agitacinių grupių ir jų pa
rengimų. šios rūšies ^darbininkų teatras pa
daugėjo skaičiumi ir pagerėjo kokybe. 
Apart teatro grupių, organizuojama šokikių 
grupės.

Per pereitus ir šiuos metus padaryta di
delė pažanga ir steigime profesionalio dar
bininkiško teatro, kuriame atspindėtų dar
bininkų kovos. Pavyzdžiu gali imti naują 
organizaciją, kuri tik pereitais metais susi- , 
kūrė, tai yra Theatre Union, ši organizacija 
šiame sezone vaidina jau antrą veikalą. Pir
mas veikalas buvo “Peace On Earth,” o da
bar dar vaidina “Stevedore.” Abu veikalai 
turi gero pasisekimo. Juos matė tūkstan
čiai darbininkų. Taip pat Theatre Guild 
vaidino šiais metais revoliucinį veikalą ant 
Broadway apie Scottsboro jaunuolius, “They 
Shall Not Die.”

Šie trys veikalai yra revoliuciniai ir jie 
labai gerai įrodė, kad revoliucinis menas yra , 
geras menas. Tai pripažino, kad ir neno- 
roms, ir buržuazinių laikraščių kritikai.

Mes iš tų veikalų taip- pat galime pasi
mokinti, kad gerai parašytas revoliucinis vei
kalas ir gerai vaidinamas, yra geresnis, ne
gu buržuazinis ne tik agitacijos atžvilgiu, 
bet ir estetikos.

Be teatro judėjimo per šiuos du metu žy
miai pakilo literatinis judėjimas. Pasirodė 
keli žurnalai, kaip tai “Anvil,” “Partisan 
Review,” “Left Front,” “New Masses,” “New 
Theatre” ir daugelis kitų, kurie spausdina 
proletarines eiles ir vaizdelius.

Tik šiais metais pasirodė apie trys darbi
ninkiškos, proletarinės novelės (knygos). 
Daugiausia tie rašytojai yra jauni žmonės, 
kurie ateina į darbininkų judėjimą.

Meno Sąjungos jaunimas su šiuo nauju 
meno ir literatūros judėjimu dar labai mažai 
susipažinęs. Ateityje mūsų pareiga traukti 
lietuvių jaunimą į šį literatinį ir meninį vei
kimą. Kaip seniaus mes esame pasibriežę 
organizuoti rašytojų grupes, tai galime pa
sakyti, kad šioje srityje dar veik nieko ne
nuveikėme. O tai labai svarbus darbas, ku
rį reikės vykinti gyveniman.

, Meno Skyrius Ir Kiti

Kai delegatams yra gerai 
no Sąjungos reikalams yra

Skyrius “Laisvėje,” kuris pasirodo kiekvieną 
šeštadienį/ : r ' : •. / : • • • ’ ■ ’ ' • ' . • :

; Apie šį skyrių mažai tenka sakyti, nes visi 
draugaį bei draugės gali jį sekti ir žinoti, 
kiek tas skyrius geras buvo. Man dirbant 
“Laisvės” Redakcijoj, teko tas skyrius tvar
kai. Dabar tą skyrių tvarko “Laisvės” re
dakcija, rodos, draugas -Mizara. v

Šiame skyriuje ipes bandėme nušviesti me
no judėjimą, įvairias kryptis, duoti veikalų 
ir judžių, peržvalgas. Taip pat talpinti ei
les ir vaizdelius. Stengiausi išvystyti kores
pondencijų rašinėjimą iš pačių chorų veiki
mo, bet rtas skyrius dar menkai išvystytas. 
Mažai pasisekimo.

Daugiausia bendradarbiavo šiam skyriuj 
dd. Buolio Sūnus (su eilėraščiais), J. Nali- 
yaika (straipsniais), J. J. Butkus (eilėmis ir 
kitais raštais) J;. Beįidokaitis ir keletas kitų 
draugų amerikiečių. 1 Taip pat gerai bendra
darbiavo kanadiečiai; kaip tai; dd. V. Raila, 
Jonyla ir kiti. ;; i j > ■ į '

Vien reikia: pasakyti, k^d Meno Skyriuje 
neganėtinas skaįčius draugų bendradarbiau
ja. Ypatingai reikėtų įfrąuktį daugiau jau
nimo rašinėti į Meno Skyrių. Kai kurie 
jaunuoliai jau pradėjo rašinėti, kaip tai iŠ 
Worc^sterip, įPhiladelphijos iri (kitų miestų. 
Jaunuoliai, reikia pasakyti/ kurie rašo, 'tai' 
rašo ir gana gerai lietuviškai. ' r

Kas Reikia Veikti

Bėga Parapijonai nuu 
r Kun. Kemėšio

Phila., Pa. —Nesenai buvo 
rašyta šioj vietoj, kad kunigas 
Kemėšis ir Babickas nieko be
laimėjo čepukaičio parapijoj 
šiaurinėj Phila. dalyje. Dalyva-. * 
vo tik 28 mot, ir 14 vyrų, re
porteris penkioliktas.. Tai vi-, 
sa publika. Pamatysime, kaip 
“Draugas” rašys. Tur būt ra- 
šys, kad buvo labai daug žmo; 
nių. Tai kunigų darbas. -

South dalyje dar mizerniau 
būta, čia dar mažiau susirin
ko žmonių, taip, kad prakalbų 
negalėjo i pradėti. Kemėšis 
būtų turėjęs kalbėti tuštiems 
krėslams ir ^ienoms. į'p

Vietos kunigas padarė liū
dną pareiškimą. “Liūdna yra- 
matyti tokį didelį parapijonų 
apsileidimą, kuomet svečiai at
vyko iš taip tolį, o parapijonai 
nepasirodo.”

Kode! taip pasielgė parapi
jonai, tai yra keli klausimai. 
Viena, jie jau turi gana gerą 
ir kartų patyrimą ant ; savo .

Kuomet tik Lietuva ' 
kūrėsi, tai visoki agentai su

’ kupros.
pats 1

naujasis. visokiais bonais petlevojo vi-
Apie tai turės daugiausia kalbėti 

Meno Sąjungos suvažiavimas ir : 
Centro Biuras. Vienok galima minėti keli 
sumanymai, kurie reikėtų pravesti gyveni
man: ; 'JiT'iWJI

1. Sukelti finansų veikalų leidimui. 
' Kreiptis į kitas organizacijas, kad tuose pa
rengimuose, kur vaidinama veikalai bei ren
giama koncertai, būtų renkama aukų veika
lų ir dainų išleidimui—Meno Sąjungai.

2. Paruošti ir išleisti daugiau ir tinkames
nių veikalų sekančiam sezonui. Tarpe vei
kalų būtinai reikia išleisti tinkamą muzika- 
lišką Veikalą.

3. Chorai reikia instruktuoti, kad jie reng
tų diskusijų, simpoziumų, meno ir literatūros 
klausimais. C. Biuras turėtų pagaminti pa
skaitą ir siuntinėti chorams, kurią galėtu jų yra tikras draugas ir kas

į neprietelius.- Jie jau nebetiki .
taip, kad pirmiaus, kunigams. ' 
Daugelis jau. mato, kad kuni
gai begina darbininkų klasės 
reikalų, bet, priešingai, juos 
stumią į didesnį kapitalistų iš
naudojimą.

Trečia priežastis, tai laba: 
buvo gerai! išplatinta lapei’’ 
ręilf£lpf ^kunigo Kemėšio, ypr 
tingai tarpe parapijonų. Jis 
buvo ta šviesi žvakė, kuri ati
darė dar skaisčiau akis darbi
ninkams ir parodė kunigo Ke
mėšio tikslą. Tad darbininkai 
ir atsuko jam užpakalį. Tai 
geras darbininkų parapijonų 
pasielgimas. ,

“Laisvės” Reporteris.

skaityti diskusijose bei šiaip parengtuose su
sirinkimuose.

4. Būtinai reikia gaivinti literatūros pla
tinimą tarpe jaunimo. Kiekvienas choras 
turi paskirti literatūros agentą; turi- repeti
cijose ir parengimuose turėti savo staliuką 

i su literatūra'. 
I i

I 5; Daugiau organizuoti prie chorų dramos 
i grupių. Reikia būtinai paruošti trumpų vei

kalėlių, kurie būtų galima vaidinti prakalbo
se ir kituose panašiuose susirinkimuose.

6. Organizuoti grupes jaunų ir suaugusių, 
kurie imtųsi literątinio darbo. Jauni vaiki
nai bei merginos bendrai su dramos grupė
mis turėtų bandyti patys pasirašyti veikalė
lius ir skėčius del vaidinimo.

7. Kur yra medžiagos, galima organizuoti 
šokikių grupės.

8. Vienetai Meno Sąjungos, chorai ir dra
mos grupės, būtinai turi daugiau lavintis 
vaidinti. Kitaip sakant, tai reikia gerinti 
mūsų repertuaras, vaidinimai ir koncertai.

Politinė ir ideologinė linija Meno Sąjungos 
turi pasilikti tokia, kaip jau pirmiaus nu
statyta: Su revoliuciniu darbininkų judėji
mu; su Komunistų Partija; su revoliuciniais 
meninkais: rašytojais, artistais, muzikais ir 
vaidintojais. Su lietuvių darbininkų revoliu
ciniu judėjimu, už socialistiniai realistinį 
meną. Tai tokia mūsų meno teorija.

V. Bovinas, Meno Sąjungos Sekretorius.

Meno Sąjungos Suvažiavimo
Rezoliucijos

n

*■

Reikalai

žinoma, tai Mo
vėdamas Meno

Meno Sąjunga Ir Broliškos Organizacijos

Kadangi Meąo Sąjunga yra vienintelė lietu
vių darbininkų įstaiga, kuri leidžia scenos vei
kalus ir dainas, ir kadangi tais leidiniais nau
dojasi ne vien tik mūsų Sąjungos vienetos, o 
ir didelė dalis mūsų broliškų organizacijų 
kuopų,—todėl šis suvažiavimas atsikreipia į 
broliškų organizacijų kuopas ateiti talkon Me
no Sąjungai su metine mokestimi $5.00 ir 
tapti kaipo Meno Sąjungos vienetą, arba bent 
liuosnoriai prisidėti su auka.

Stoka finansinės išgalės,, trukdo veikalų iš
leidimą. Iš to yra jaučiamas permąžas veika
lų pasirinkimas ir dažnai ėmimas ir vaidini
mas tokių veikalų, kurie yra priešdarbiriinkiš- 
kos pakraipos, padedančios palaikyti buržua
zinės ideologijos tendencijas. Mūsų gi tikslas 
yra kaip tik priešingas,—vystyti proletarinio 
meno ideologiją; vaidinant veikalus, kurie švie
čia ir organizuoja darbo mases geresniam jų 
gyvenimui.

Karas Ir Fašizmas

Kapitalistinė santvarka šiuo laikotarpu yra 
įėjusi į gilų ekonominį krizį. Kiekviena šalis 
ruošiasi į imperialistinį karą; ruošiasi pulti 
Sovietų Sąjungą. Fašizmas žiauriausiais bū-

(Tąsa 5 pusi.)

Apr

i

sose parapijose ir iš daugelio/ 
darbininkų išviliojo šimtus do- w 
lerių, prižadėdami gerus pel- \ 

1 nūs, nuošimčius. Tai žadėjo
Vilnių atvaduoti ir daugybę 
kitokių pažadų darė. Bet tiė 

i visi pažadai sprogo, kaip mui- 
|lo burbulas. Visos suorgani- 
: zuotos korporacijos susiban- 
krutino, nunešė Šimtus tūk
stančių dolerių. « Tą dabar 
žino ir tamsiausia davatka. .

Kitas dalykas, tai tie darbi*, 
niųkai daugiau pažengė pirn 
myn, pradėjo pamatyti, kas

Elizabeth, N. J
Mano Žodis apie Velioni Joną 

Butkų
Nežinau kas parašė “Lais- 

vėje” birželio 23 d. apie Jo
no Butkaus mirtį, bet reikia 
pasakyti, kad ten tik viena 

i teisybė pasakyta, būtent, kad 
i kokia tai nelaimė su tuo žmo- 
igum atsitiko.

Jonas Butkus buvo fašistinio 
pusistatymo žmogus. Jis bufc 

įvo vietinio kunigo Šimaičio ge
ras pasekėjas. Nors patsai 
buvo darbininkas, bet prigulė- 

j damas daugelyje draugiją ve
dė tikrai priešdarbininkišką" 
politiką. Savo laikais “Lais
vėje” buvo gana plačiai rašy
ta apie jo tą veikimą. ” ‘ «

Jonas Butkus niekados ne
buvo “Laisvės” skaitytojas, 

j bet, priešingai, visuomet prieš- 
| dienraštį kovojo.

Veikiausia “Laisvės” re-'/ 
dakcija padarė klaidą, many
dama, kad mirė Juozas But-‘ 
kus, QL” skaitytojas, kuris gy
vena po num. 117 Inslee Pi.;,..

“L” Reporteris.
Nuo Red.: Taip ir. įvyko, 

Redakcija padarė klaidą, pa-,, 
imdama Joną Butkų už Juo
zą Butkų. Esame dėkingi 
Reporteriui už atitaisymą šios 
klaidos.

Sausra
UŽPALIAI, Utenos Apsk.: J 

—Iš sausrų priežasties,
skursta vasarojus. Nukeh-. 
čia ir kiti javai. <
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Chicagos Žinios
Delei Lietuviu Dienos 
Pasaulinėj Parodoje Eina 
Nepasidalinimas Tarpe 
Klerikalu ir Menševiku

Chi-

Pihiittdieni

jVęs 3 pakutes. Drg. Judzen- 
;tąvičiUt§ pardavė 2. Kiti yra 
pardavę po vieną.

Lyros Choro Piknikas

i sumokėjo biznio agentui Wil
liam Quesse $575, kaipo įstoji
mą unijom

C. b\ 1925 m., sumokėjo 
$212 įstojimą unijon; sumokė
jo Mc-Waters, biznio agentui, 
$100 už gavimą “bildingo” 
darbui, 1926 m., tam pačiam 
biznio agentui sumokėjo vėl 
$100 tuo pačiu reikalu; 1926 
m., biznio agentui Al Cress | 
$100 taipgi už “I “ ” 
sumokėjo biznio agentui Tom 
O’Connor 1927 m. $100 už 

Į “bildingą”; kitam biznio agen
tui McLeod, 1930 m., sumo
kėjo $50, kad savo draugui 
R. gauti darbą; užmokėjo Mi
ke Sexton, biznio agentui 
$500 1928 m., kad pasilaiky
ti darbe; taipgi sumokėjo 
Quesse, biznio agentui $40 
1931 m. gavimui “bildingo.”’ 

. 1
J. P., sumokėjo Sexton biz-'

Šiomis dienomis po visą 
cagą eina kalbos apie Lietuvių 
Dieną pasaulinėj parodoje, So- 
cialfašistai pasiskubino, nubėgo 
į pasaulinę parodą ir užsiregis
travo diėną—rugpjūčio 5 d., ir 
prie tos dienos jie rengiasi, o 
klerikalai iš “Draugo” pastogės 
juos atakuoja, kam jie nesitarė 
su jais. Mat, klerikalai norėjo 
turėti pirmenybę toj dienoj, o 
social-fašistai iš “Naujienų” 
pastogės, atydami didelį pasi
pelnymą, neprileido klerikalų 
sriovės. Jie abieji mums ly
gūs darbininkų klasės išnaudo- i 
tojai.

K. Jurgelionis pasiskelbė Lie
tuvių Dienos komit. pirminio- nio agen'ui $300, kad gauti ( 
ku (Nežinia, kas jį pastatė gar- ‘ “bildingą” darbui,—tas įvyko į 
bingu pirmininku, gal Grigai-! trys metai, kada jis jau buvo į 
tis?). Jis padarė atsišaukimą! įstojęs unijon; kitą kartą su-' 
per “Naujienas” į visus Chica- mokėjo McLeod, biznio agen- 
gos lietuvius ir jų draugijas, . tu i $100, kad pasilaikyti dar- 
kad rengtųsi prie pasaulinės ' be, 1931 m., bet buvo be re- 
parodos Lietuvių Dienos, ir čiaizu]tatų; sumokėjo $100 Ques-'; 
jis kalba varde visų lietuvių, i se> biznio agentui $100 1931! 
bet kokių, tai nėra žinios. Kle-įm. už “bildingą.” 
rikalai atakuoja jų komiteto i 
dieną ir nepripažįsta jiems tei
sės kalbėti varde visų lietuvių. 
Jurgelionis, ; ' \ 
“Naujienas” klerikalams, raito
si, kaip vijūnas upėj ir, ma
tyti, niekas neišeis, i

iMOKSLO ATSIEKIMAI
Lyros Choras rengiasi prie 

savo pikniko, kuris įvyks lie
pos 15, 1934, Laudemans Par
ke.

Visiems yra žinoma, kad 
choras vis dalyvauja visuose 
parengimuose su dainomis, da
bar Lyros Choras kviečia visus 
atsilankyti ant šio parengimo,' 
nes jūsų atsilankymas reiškia 
rėmimą choro ne vien įtik fi- 

n jnansiniai, bet masinis dalyva- 
bildingą ; j vjmas duoda chorui daugiau

energijos veikti ir ateityje.

Mirusiu Kraujas Gyviems !krau.j° nubėga ir žmogui
Gyvybę Išgelbėti

I ■ ' ' *• ■ *v '

Bus gera programa, valgjų 
ir gėrimų. Prie to, orkestrą 
grieš lietuviškus šokius.

Zdaniutė-Judzentavičienė. ! ke didelių sužeidimų,’daug

Įnių gauti kraujo nevisada
Mokslas nestovi ant vie- galima. Kartais kol atsi- 

tos. Jis smarkiai žengia randa sutinkantis duoti 
pirmyn. Ypatingai, žmones kraujo, tai jau būna pervė- 
turi visas progas ir aplinky
bes savo gabumus parodyti 
Sovietų Sąjungoje, kur val
džia ir visos įstaigos tam 
gelbėja. Sovietų medicinos 
profesorius Sergei Judin, i yra gyvas per aštuonias va- 
Maskvos Sveikatos Institu
te, surado, kad tūlų mirusių 
žmonių kraujas išgelbėja 
gyvastį netekusiems kraujo 
žmonėms. Nelaimėse, lai-

lu.
Profesorius S. Judin su

rado, kad žmonių, mirusių 
nuo širdies ligos, arba už
muštų nelaimėse, kraujas

landas laiko ir jis liuosas 
nuo užkrečiamų perų. Prof. 
Judin atliko apie 100 krau
jo perleidimų iš tokių negy
vų žmonių del mažakraujų 
ir pasekmės buvo geros.

Atydus tyrinėjimas paro
dė, jkad su pagalba tam tik
ri! prietaisų tyrinėjant per 
keturias valandas po žmo
gaus mirties galima pilnai 
surasti, ar kraujuose nėra 
kokių nors perų. Suradus, 
kad kraujas yra sveikas, jį 
taupina.

I n stitutas sistematizavo 
profesoriaus Judin išradi
mą. Surastą sveiką miru
sių žmonių kraują ištraukia, 
supila į tam tikrus “džia- 
rus”, kurie yra taip sutai
syti, kad neprileidžia jokių 
perų ir laiko šaltai. Taip 
laikomas kraujas gali išsto
vėti gyvas ir liuosas nuo 
bent kokių ligų perų iki 

! dviejų savaičių.

B A YON

mas įvyks 4 dieną, liepos 
nio vakare, 7:80 vai. p 
26 East 21st St.

todėl visi dalyvaukite laik 
Tingai; atsiveskite naujų 
rašyti—ypatingai jaunuoli

Sekr., A.
(155-

■* ' F 1

PHILADELPHIA, F
T.D.A. ir K. P. Lietuvių 

rengia draugišką išvažiavimą 
ną liepos, Burholm Park. A 
kiam į visas organizacijas b 
mūsų pritarėjus dalyvauti te 
ant mūs išvažiavimo ir prašc 
ganizacijų, kad tą dieną nie 
rengtų, bet dalyvautų kartu f 
mis ir praleistų linksmai lai)

(154
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m. uz e
W. B., sumokėjo McLeod, 

biznio agentui $200, kad ga- 
atsakydamas per i lėtų išgauti pilietines popieras, 

'tai buvo du metai atgal. 1 
cj S. K., sumokėjo O’Connory

„c;^lj,'nes Jurge- biznio agentui, $4Q0, 1927 m., > 
lionį visi žino, kaip jis suvedžio- kaipo unijos įstojimą; sumokė- ■ 
jo žmones su kūjolų bingolų”jj° Mike Sexton, biznio ągen- 
pardavinėjimu ir su kitomis įtui, $200, 1927 m., uz “bildiz 
meklerystėmis. Visi žino, kas jis į 1X1
per paukštis. Jis taikosi prie 
Lietuvių Dienos pasipinigauti. 
Darbininkai, nepasiduokite, vy
kite laukan iš draugijų tuos 
ponus, nes jie nekovoja už jū- 

' reikalus. Kada išeinate 
''ikan už duonos kąsnį bei 
?snį atlyginimą, tai ponas 
gelionis su visu socialfašistų 

abu ateina į pagelbą bosams, 
valdančiai klasei.

i., už “bildin- 
gą”; sumokėjo McLeoęl, biznio 
agentui, $100, 1930, už “bil- 
dingą”; sumok. McLeod, biz
nio agentui, $25 1930 m. už 
“bildingą”; sumokėjo Quesse, 
biznio agentui $50 1931 m., 
kad pasilaikyti darbe; sumo
kėjo Quesse, biznio agentui, 
$100 už “bildingą”; 1930 m. 
sumokėjo McLeod $20 už “bil
dingą”.

K. T., sumokėjo Robert Mc
Leod, biznio agentui kovo mė-.1

Audra ir Perkūnija Padarė įnesi 1931> $300 ka>p° imtoji-Į 
n__ pl:.____________ *mą unijon; sumokėjo R. Mc-

' j Leod, biznio agentui $25 19311 
' m., kad McLeod galėtų jam j 
į surast darbą, bet buvo be pa- į 
sėkmių ; sumokėjo Quesse, biz-; 
nio agenuti $100 1931 m., kad i

Daug Nuostolių Chicagos 
Gyventojams

Čia siautė didelė audra su 1 
perkūnija birželio 23 d.. Lietus 1 
nebuvo didelis, bet vėtra išlau-! priimtų Thomas darban, 
žė medžius, namų sugriovė, o | 
perkūnas sudegino keletą jų. ■

• Didelis triukšmas pasidarė, ka- i 
da perkūnas įtrenkė D. Stables • v ., .. . , . . . . - i • • neuzsibaigęs.svetainėn, kurioj buvo šokiai Į

• tuo syk; svetainę perkūnas už-: 
degė, o žmonių galėjo būti apie : 
500. Pradėjo bėgti laukan, už- ■ 
sikimšo durys, vieni kitus su- į 
mynė, ypatingai daug vaikų su- i 
žeista. Bet sudegti niekas iš į

..Žmonių nesudegė. Svetainė bu- ■ Chicaga Pagarsėjus Banditais 
vo medinė, tai sudegė.

Viršminėti liudijimai teisme j 
buvo didelė nosis ponams ra- • 

į ketieriams. Bet teismas dar Į 
Mūsų drau- i 

į gams nemažai reikia pinigų- 
įvesti teismą. Todėl jie turėjo . 
i surengę pikniką, kuris jiems| 
I gerai pasisekė. Buvo daug 
' žmonių ir padarė gražaus pel
no apsigynimui nuo raketierių. ;

I, čia paduodu tik vieną f ak-Į 
i tą, bet tokių atsitikimų yra j 
■ daugelis. 1

Pereitą subatvakarį į Glove
I Co. atsilankė keturi plėšikai,

L. K. M. Choras Dalyvaus 
Komunistų Piknike

Kankliečiai smarkiai rengia- i įsakė darbininkams atidaryti 
si dalyvauti programoj Komu- i saugiąją šėpą ir pasiėmę $1,- 
nistų Partijos 8-to Distrikto 1700 išsinešdino.^ _ 
piknike liepos 4 d. Birutės dar-! 
že. Taipgi visos kitos draugi- i 
jos rengiasi masiniai dalyvauti j 
šiame partijos parengime.

Laisvės” Reporteris.Shenandoah, Pa.

.‘s

Progresyviu Dženitoriu Pik- Lyros ChOras Rengiasi visu 

ninkas ir jų Kova prieš 
Raketierius

Eiliniai nariai susigrupavo ir ; 
pradėjo kovą prieš raketierius 
ir gengsterius. Jie juos pa
traukė į teismą už ėmimą ky- i 
šių nuo darbininkų sekančiai:

N. N., sumokėjo Mike. Sex
ton, lapkr. mėn. 2 ar 3 d., 1928 
m. $200.

P. N., sumokėjo $100 įstoda
mas į uniją. Apie du metai at
gal sumokėjo $375 unijos virši
ninkams, čekiu, kad 

kaltinimus.

i Smarkumu Gerai Atsižymėti 
“Laisvės” Piknike, Philadel- 

phijoj, ,Rugsėjo 3, 1934,
Vytauto Parke

Kiti chorai gerai pastebėki
te sekamas daihaš, kurias Ly
ros Choras dainuos tame pik
nike :

1. Pirmyn
2. Song of Wrath
3. Riaumok, Dundėk
Kaip matyt, tai choristai 

gerai darbuojasi ir platina 
“serials”. Matyt, kad jiems 

išvengti labai rūpi jas paradavinėti ir 
sykiu paremti “Laisvę”. Drg 

io mėn., S. Kuzmiskas jau yra parda-

J

Didžiausias Lietuviu Piknikas
..................................................  —•    ■■   — -    - . - - -- ...................................... .......$412 DOVANOMIS PRIE JŽANGOS TIKIETO. PIRMA DOVANA-
Šis piknikas yra rengiamas naudai “Laisvės,” “Vilnies” ir “Daily Worker.” Jame dalyvaus tūks

tančiai lietuvių darbininkų, remiančių revoliucinį darbininkų judėjimą.

Įvyks Ketvirtą Dieną Liepos
FOURTH OF JULY

f

*1VOSE PAVILIONPARK, MAYNARD, MASS.PUIKI DAILĖS IR SPORTO PROGRAMA. TAIPGI KALBĖS ŽYMOS LIETUVIU KALBĖTOJAI.

Ištisa programa skamba sekamai: John Reed Kliubas duos Įdomių perstatymų.^ Ristynės sekamų sylinčių: Antanas Kižys, 
Naujosios Anglijos čampion-as, rungsis su Ivan Gražny, buvusiu Naujosios Anglijos čampionu. Abu sveria po 180 svarų. Dainuos 
Worcesterio Aid® Choras, vadovaujamas M. Meškienės, Montello Liuosybės D. R.' Choras, vadovaujamas Al. Pociaus, Lawrence 
Liaudies Choras, vadovaujamas B. Petrikos, South Bostono Laisvės Choras, Norwoodo L. L. R. Choras ir Stoughtono Lyros 
Choras, vadovybėj M. K. Bolio.

• Tradžia 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlumai nakties. -.iJĮg
Tikietai, kurie dabar platinami, yra tikri įžangos tikietai ir su jais galėsite įeiti į pikniką, nepaisant ar tikietas bus perikj 

centai ar dvidešimts penki centai. Bet, kurie pirks tikietus prie vartų, tiems kaina bus 25 centai lygiai.DEŠIMTIES KAVALKŲ ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Iki šiol sužinota, jog jau penkios mašinos yra susiorganizavę iš New Yorko vykt į šį nepaprastą parengimą. Todėl čia 

lyvaudami įgysite plačios pažinties su savo idėjos draugais iš (lolim ’ų kolonijų.
-z-y prieš Ji



T.

nusistatymą turi ir daugelis senų narių. Ii 
dėlto, šis reišknys yra kaipo žymus sulaiky 
tuvas nuo įėjimo mūsų vienetų i tarptautin

užsipuola ant Lawtdnce Ko
rės. Biuro. Jie sako, būk mūsų 
biuras neteisybę rase, kad M. 
Stakionis dalino lapelius už 
Janušausko skridimą į Lietu
vą. Taigi Prūseikos apgauti 
žmones vienaip daro, kitaip

Maynardo Snandns Pikniko

WORCESTER, MASS.
Spaudos Pikniko Tikietų

kaizeriniai veteranai. Plien- 
kepuriai žada nepasiduoti. 
Jų bijodamas, Hitleris rikte
lėjo ant savo šturmininkų 
komandierių, kad nedarytų 

! tokių išsišokimų prieš Plien-

a iš 3-čio pusi.)
J irbininkų klasės veikimą kaip 

Amerikoj.
:ios padėties, Meno Sąjungos 
fina visas Sąjungos vienetas 
s kame su darbininkų klasės 

pries kž. ą ir fašizmą.
šautinė Darbininkių Konferencija prieš 
• fašizmą įvyks 28-30 d. liepos, Pary- 
Vienetos yra raginamos savo kolonijo- 
juotis pasiuntime delegacijos į šią kon-

uolių Ir Suaugusių Santikiai Vienetose

ant domėn vienetų raportus, pažyminčius, 
tai vienur tai kitur bandoma pravesti 
toste grimai nepriimti suaugusį narių į 

. . tolių sudaromus chorus, o kai kur gi su- 
•agusięji apleidžia chorus arba bando peraš- 
triai jaunuoliams diktuoti ir net smerkti,— 
suvažiavimas ragina visas vienetas susilaikyti 
nuo šitokios žalingos eigos. Suaugusių ir jau
nuolių bendras darbas ir draugingas pasita
rimas yra visuomet būtinas. Dėlto, bendru 
žvilgsniu, suvažiavimas ragina visas vienetas 
draugingų diskusijų keliu auklėti jaunuoliuose 
vadovybę, kad jie taptų tinkami ne tik tech
nikiniam vienetų tvarkymo darbui, bet ir po
litiniame supratime, kad galėtų tinkamai veik
ti djirbininkų klasės kovose.

Š ietimosi Reikalas Ir Politinė Linija

J Aeho Sąjungos vienetas ateina daug nau
jų žinomų, kol kas neturinčių aiškaus politi
nio/ nusistatymo. Neaiškų, netvirtą politinį

darbininkų klasės veikimą, į rėmimą darbinin
kų klasės kovų Kom. Partijos vadovybėje.

Suvažiavimas, dėlto, įmatydamas reikalą, ra
gina visas vienetas dažniau rengti savitarpi
nius švietimosi vakarus, formoje prelekcijų, 
paskaitų ir diskusijų, aiškinantis kas yra pro
letarinis menas ir literatūra, kokia jo rolė, ir 

j kuo jis skiriasi nuo buržuazinio meno. ’ 
pat suvažiavimas ragina vienetus daugiau įsi
gilinti j darbininkų klasės vedamas kovas, la
biau glausti savo veikimą su tarptautiniu dar
bininkų veikimu, besirišančiu komun. ide
ologijos linija, glaudžiau rištis su Workers 
Music League ir stropiau platinti literatūrą, 
aiškinančią proletarinio meno prasmę.

Menas Ir Sportas
iMūsų meno vienetose pasirodė reikalas tver

ti sporto grupes ir vystyti proletarinį sportą, 
kad daugiau galėtume pritraukti jaunimo į 
mūsų chorus ir abelnai į mūsų darbininkišką 
judėjimą. (

Ryšyj su sporto programomis^ šis suvažia
vimas kviečia visas vienetas perstatyti kartu 
ir meno programas—dramatiškas ir muzika- 
liškas, kad galėtume paskleisti; daugiau darbi
ninkiškos. apšvietos tarpe mūs sportininkų. 
Taip pat šis suvažiavimas ragina Meno Sąjun
gos vienetas kooperuoti su LDS jaunimo kuo
pomis ir su Labor Sports Union vystyme 
sporto.

IŠ DARBAVIEČIŲ PATYRIMAI
Smuklės ir mėsos krautu-, kame, tada darysime progresą, 

vės. Dviejų rūšių pardavėjai 0 meluodami, save apgaudinė- 
ir pirkėjai. Smuklės, mėsos ir jame.
kitokių gyvertįmo reikmenų Į 
krautuvininkai; v^luk dydžio 
biznio, samdo darbininkus, ne- 
kurie daugiau kaip vieną, ir 
patys dirba.

Darbininkas, dirbdamas už 
aigąi tįrinparduoti prekes ’&&!- 
,nink > Tinstatyta kaina. Darbi- 
.ankAms nėra noro skriausti 

‘ ant vogos arba padidinti kainą 
ant vprekės. Savininkai turi 
"tuos norus ir daro. Kainą nu
stato tada, kuomet užkalbina 
užkalbina pirkėją ir sužinoję, 
ką jis žino.

Daug žmonių sakosi žino 
ko nežino. Tokiu būdu jis vi
suomet ir visame kame apsi
gauna save, palieka nieko ne
žinojęs iki nužengia į grabą. 
Pavyzdžiu  j, dirbant smuklėj, 
ateįlavo taip 
vai%erumo čh 
pasako: “Nebandyk duoti ne
geros, galiu atskirti pakašta- 
votięs, kuri geresnė. Na, ot čia 
jr pastigo darbinin. keblioj pa
dėtyj. Pasakysi jam teisybę, 
supyks ir neteksi kostumerio. 
Nusidėsi darbdaviui, gali dar
bo netekti. Prisieina paimti

• gerą kainą už blogą degtinę.

vadinami žino-

J. D. Bendokaitis,
■ Johnnie Orman,

J. Nalivaika,
S. Jasilionis

Sug&ntas.

susiais 
| lais.
kolioja

save nori persistatyti , svieto 
akyse. Bet ylą nepaslėpsi 
maiše, taip yra ir su jumis. 
Kam jums pykti del to, ar M. 

Į Stakionis dalino ar ne ? štai 
pažiūrėkite į “Keleivį”, ku
riame tilpo vardai tų, kas au- 

> tam skridimui, ten jūs 
prasite ir M. Stakionio vardą. 
! Aišku, jeigu jis jau net au- 
i kuoja, pinigus duoda, tai kiek- 
| vienam bus aišku, kad jis re- 
‘ mia tą skridimą, kad jis ir la- 
ipelius dalina.

Tas patsai “Naujos Gady- 
■ nes” reporteris pirmesniame 
(numeryje išniekino Nacionalę 
I Audėjų Darbininkų Uniją, o 
| kitame numeryje jis aprašė N. 
|A. D.'unijos surengtas prakal
bas miesto darže, patsai pri- 

Isipažino, kad buvo daug žmo
nių. Tai matai, kokia “lo
gika” tų “Naujos Gady- 

Į nes” reporterių—viename nu
meryje spjaudo ant tos dar
bininkų unijos, kitame jau ra

išo apie jos pasisekimus. Gailajsas_ 
i' tų darbininkų, kuriuos gadina 
i Prūseika ir Butkus per savo 
' “N. Gadynę”, pastatydami 
prieš jų pačių reikalus. Tie 
darbininkai turėtų pamesti 

' tuos pragaištingus vadus, juk 
j dabar jau kiekvienam yra aiš- 
! ku, kur Prūseika ir Butkus 
j jus veda. Jiems kas tik ko- 
įmunistinio, darbininkiško, tai 
vis negera, o gera tik pas dar
bininkų priešus.

Lawr. Kor. Biuras.

Taipv. kavo
, riVASit<

Draugai ir draugės! Kurie 
dar nepridavėt parduotų tikie- 
tų dalis ir pinigus, būtinai pri- 
duokit M. K. Sukackienei, 18 
Hillside St., nevėliau, kaip 
liepos 3 d., antradienio vaka
re.

Bušai į spaudos pikniką iš
eis 12 v. dieną, 4 liepos, nuo 
lietuvių svetainės, 29 Endicott 
St. Kelionė į abi pūsės 
nuos 75 centai ypatai.

LAWRENCE, MASS.

kai-

Atydai Visų Lawrence Drair 
gų ir Draugių Kas Link “Lai

svės” Pikniko!

va-Visi užsiregistravusieji 
žiuoti į “Laisvės” pikniką, ku
ris bus 4 dieną liepos, May
nard, Mass., ir visi, kurie no
rėsit važiuoti, ateikit į L. U. 
Kliubą prieš dešimtą valandą. 
Dešimtą valandą ryte išeis bu- 

,__  Taipgi, kurie su mašino
mis važiuosit, prašome atva
žiuoti prie L. U. Kliubo, nes 
iš ten važiuosim.

Kviečia Komisija.

Plienkepurių-Nazių Vai
dai Lemia Kraujo Kovą!

Mėsos krautuvėse dvejopi 
, pirkėjai, iš ekonominio apro- 
! kavimo. Ateina mėsos nusi- 
■ pirkti biznierkos ir biznieriai.
Atvažiuoja šalę krautuvės nu- 
šlipųotais automobiliais. Tiems 
prekių augšta kaina notai p sunkinti 
sVarbu. Tik suka galvą, kaip i • 
išbarti darbininką už negerą 
patarnavimą.

drabužiais ir apava-j
Moteriškė nervuojasi,1 
bučerį: “Jūs pasiute- ■ 

liai, keliate kainas kas dieną.” j 
Negalima jų kaltinti. Tik visa į 
bėda, kad kliūva daug velnių j 
tam, kuris nieko bendro neturi j 
su nustatymu kainų.

Tąi ve,Įką mes matome. Vie-Į Prasidėjo Masinis Atleidimas 
ni puotau ja, valgo geriausius j 
maistus, dėvi geriausius rū
bus, važinėja geriausiuose au
tomobiliuose, nieko i ,

Kriaučių Industrijoj

Birželio 26 d. paleista 24 
nedirba kūpėjai ir 5 trimerfąi (pamu

šalų kirpėjai) iš ĖaMiion Park. 
Tarpe paleistų “katerių,” ran
dasi ir vienas lietuvis B. čer-

i nauskas.
Unijos viršininkai, nuduoda' 

! nieko nežinanti apie šį įvykį.; 
[Žada dėti pastangas sugrąži- 
įnimui išvarytų kirpėjų.

Pradėkime; Dalykas eis pas “bešališką” 
organizuotis Į teisėją. Darbininkai tėmyki- 

pašalinsi-Į te nuosprendį, nes čia tik pra-j 
. Taipgi kompanijos ats- 

reikalauja numušimo

Gi antri vargsta, sielvartau-1 
i ja, nedhvalgę gyvena kokiose 
laužynėsd, suplyšę. Jų šeimy- 

Kiti pirkėjai, dirbtuvės dar-Inos ir patys nuo skurdaus gy-' 
bininkai, ubagišką algą uždir-! venimo nueina be laiko į ka-1 
bą. Jų rankos pūslėtos, vei-įpus. 
dai išblyškę nuo 'neturėjimo Tai ar ilgai darbininkai mes! 
laiko to prasto maisto sočiai į nesusiprasime ? 
pavalgyti. Tie pirkėjai turi: tudjaus šiandien 
šeimynas, nesibovina su šuni-j masiniai J Tuomet i 
mis, kaip buržuazijos moterys, i me vargus darbo žmonių klaidžia. 
Perkant suka smegenis, kad j sės. Kapitalizmą nuo žemės i kirai 
pigiau ir daugiau nupirkti | kamuolio nuversime. Ant že-' algų nuo 10 iki 25 nuošimčio, 
maisto. Tos moterys žino, ■ mes tegyvuoja visur Sovietų 
kad jų bylos nemokėtos, ren- j Respublika.degtinės, žmogus da reikia mok-t_ Jjkaj nuply- i

Prūseikos Reporteris Turely Rausti;

BERLYNAS. — Hitlerio 
šturmininkų vadai birž. 29 
d', vėl pareikalavo, kad būtų 
išardyta ir išsklaidyta orga
nizacija Plienkepurių, kur 
priklauso pasaulinio karo

j Pirmiaus visas marketas 
įvesdavo derybas pakėlime ar| 
i numušime algų, dabar jau at
skiros dirbtuvės reikalauna.

Su pirma diena liepos įeina
Į galią “check off” sistema, tail 
yra kolektavimas duoklių per į 
kompaniją. I

Reporteris.

GET THIS BOOK NOW!

Married Life & Happiness
By Dr. W. J. Robinson

Fo‘r' genuine lasting usefulness 
this is the best book for women 
and for men. Every page of it 
is crowded with advice and in
formation on how t<? keep alive 
through all years of marriage the 
joy of the honeymoon.

The book also has instructions 
and prescriptions for the treat
ment of many common diseases, 
accidents and defects.

250 pages, cloth bound, 
price $3.25, postpaid

J. BARKUS,
Box 129, G. P. O.,
NEW YORK, N. Y.

Antanas Adomėnas
Plačiai žinomas lietuvis vedė

jas pasilinksminimo užeigos. 
Dabar jis veda gerai įtaisytą

BELMONT BAR & GRILL
1063 Belmont Ave
Kampas Crescent St.

Brooklyn, N. Y.
Užlaikoma alaus ir degtinės. 

Patogus užėjimas kaip vy
rams taip ir moterims.

kepur ..... ______ x._.o___
iš vienos ir kitos pusės ver
da, ir gręsia kruvini susikir
timai tarp Hitlerio smogi- 
ninkų ir Plienkepurių.
- Prūsų policijai sustabdyta 
visokios atostogos (vakaci- 
jos). Jinai laikoma visam 
kam'prirengta.

Hitleris lankėsi Kruppo | 
ginklų ir amunicijos fabri-' 
kuose. Rengimasis karui, 
ypač prįeš Sovietus, jam 
niekad neišeina iš galvos.

Malborn, Anglijoj, 72 me
tų senis Hurn apsivedė su 
17 rnetų mergina Baley.

Paryžius. — D a u g e 1 yj 
Francijos vietų del sausros 
pritrūko vandens net atsi-

Atsiusime Medy 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo

• lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

iii.........................

SUNKIAUSIAI 'SUSRGANTlfi 
NENusToKiTmiirnB&t j ‘

DYKAI
MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parode 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li-reumatizmo, 
gų inkstų.

Viena didelė 
ištesėti 
gelbėti

ena didelė dėžutė už' $1, gali 
ėti visam mėnesiui, kad pa- 
iti sunkiausiai sergančiam.
Praba DYKAI—Kasykite
i. MILLER, Ine, Dep. L.
Jeacon St., Newark, N. J.62 Beacon St

Įsigyk Sau Namus!
Į Metus Laiko Namai 

Pabrangs Dvigubai
Išmintingi žmonės ' juos perka 

dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, bę ir su 
garadžiais, tįarželiais visose lietuvių

Brook-apgyventose vietose—-Bronxe, 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų 

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį [mokėjimą 

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk Šios progos! 

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir 
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą !

ant

$500

Telephone: Evergreen 7*6072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:'

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

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

A. BALČIŪNAS 1
321 Chauncey Street, Bręoklyn, N. Y.į

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

j

LAWRENCE, Mass. — Bir- nosi laukan.
Ar žinotų smuklininkas arĮžęlio 23 dieną. L. U. Kliube Lawrence lietuviai darbinin- 

darbinTiii^^,^ kuri geresne, kalbėjo republikonų 'partijos Kai neturi duoti savo balsus 
kuomąž' Irabiiižytų bačkas ir | politikieriai. Publikos buvo republikonų bei demokra-' 
nuo lĄĮtelių nuplėštu užrašą?,daugiausiai lietuviai. Jie klau- tų partijas. Jos yra kapitalis- 

(kaStavodamas) sėsi tų saldžialiežuvių gražių tų partijos ir darbininkams I 
nežinotų, j'--- * •-

nukfihinkų nemoka i
Iteliuii sumaišyk, perkelk i 
ąnoi i vietos į kitą, i

už kapitalistų partiją. !ja yra jūsų pačių, partija, ji i 
brangįau užmoka ir. Vienas klausytojąs gerai pa-'neturi kitokių reikalų, kaip

tik darbininku reikalus. Ji vi
sada stovi priešakyje darbi
ninkų kovų. Komunistų Par
tijos kandidatais yra sekami I 
draugai: Į gubernatoriaus vie
tą—Edward Stivins; j leite
nantą — gubernatorių, Horace 
Riley; į sekretoriaus vietą 
Walter Burke; i kasieriaus

Pau& deklamacijų, kurias jie atlieka nieko gero neduos. Visi dar-' 
skaitytmrtikslu apgauti darbininkus. Po. bininkai turi balsuoti už Ko- i 
rkelk |Wlitikieriai gudrūs, išsilavinę ir munistų Partijos pastatytus , 

pežinds n'et sušilę perša darbininkams kandidatus. Komunistų Parti-1

eL,K3u Brangiau užmoka ir. Vienas klausytojąs gerai pa-' neturi kitokių 
tikroj vietoj pasideda, (tarkavo tuos kalbėtojus. Jis,

,ad žinotų. . Kokią išsirenka matyt, yra čia gimęs darbinin- 
ie žinovai ^Prasčiausią, kuri ]<as įr žinąs jų šunystes. Jis 

atsistojo ir pareiškė, kad re- 
publikonams neapeina darbi-

,andus sukraipo, kaip išgeri.
Taigi nežinodamas, geriau

asisakyM, kad nesupranti nie- ninku reikalai', kad jie gražiai 
o apie gtrimą, o nori gauti į...................
erą. ; Darbininkas, kuris dir- darbininkus.
a uŽIbiĮgą, neturės tokią są-
inę apgauti, duos gerą.

^jkrautuvėse daugiau- •
a WCmMI darbininkės mote-

kalba tik tam, kad apgavus 
__________ Jis sakė, kad vi
sada republikonai pirm balsa
vimų visko prižada, bet kada vietą—Fredricks Reynolds; į 
jie gauna šiltas vietas, kada generalį advokatą—Charles
yra išrinkti, tai ranka jiumo-'A. Flaherty; į senatoriaus vie- 
ja ant balsuotojų. Vienas iš tą—Paul C. Wicks. Šie visi 
kalbėtojų atsiliepė, kad jie yra kandidatai ant Komunistų 
viską išpildo. Bet tas žmo- Partijos tikieto ir visi darbi- 
gus sako: “Ar atsimeni, kada ninkai ir darbininkės privalo 
tu pats kalbėjai, kad darbinin-: už juos atiduoti savo balsus, r

i darbininkės mote- 
motinos. Neturė

tos progos prasilavinti, di- 
iuojaūi tuo nežinojimu. Mat, 
no j imas ir nežinojimas, yra 
dykai, kurių nepaslėpsi. Ne- 
ilb<^<ar pradės kalbėti, pasi-;kui užtenka $12.00 į savaitę; 
dy»,dead nieko nežino. Tai;algos?” Ponams buvo tokis1 Prūseikos-Butkaus gazieto- 
jrčiau būti atviram visame'; smūgis, kad jie greitai nešdi-je jų reporteriai iš Lawrence

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD/
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grnpių 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

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Aye.

Brooklyn, N* Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
J (BIELIAUSKAS)

LaISNUOTAS graborius 
rį

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 11
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą. ■' i
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leštas Puslapis Pirmadienis, Liepi

Į NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
su rinkimu ir pridavimu aukų, 
nes delegacija išvyks jau šį 
ynėnesi ir reikia turėti visas 
aukas, kad užmokėti delega
čių kelionę. Kongresas įvyks 
rugpjūčio 4, 5 ir 6 d., Pary
žiuje.

Iš Kriaučių Nepaprasto Susirinkimo;
K. Jankaitis Išrinktas Delegatu

Jeigu tiesa, tai pas Prūseiką i 
neviskas, yra “all right”, kaip 

ijis savo l
54 Skyriaus Korespond.,

Ch. Naciunskas.

Iš New Yorko Pasiuntė
gazietoje kudakuoja, j Gengsterius j Milwaukee

| Bergoff detektyvų agentū
ra, 2 Columbus Circle, išsiun- 
i te orlaiviu govėdą 18 profe-

Birželio 29 buvo kriaučių, kad aš klaidos nepadariau, 
Amalgameitų Unijos 54 sky-įnes jis buvo kaip tik tinkamas 
riaus nepaprastas susirinki- f .... ...

šj° susirinkimo ren- ]jko gerai. f Aš esu tikras, 
gėsi visos sriovės, kad pravesti kacĮ kur jr ky ka(ja reikės 
j skyriaus valdybą saviškius; o K Jankaičiui, aš jam page]. 
jau ypatingai į skyriaus dele-! 
gato vietą skverbėsi suvieny-l 
tomis spėkomis sklokinįnkų ir rankų plojimu, 
socialistų vadai, kad pasta
čius savąjį. Net “Keleivis” 
prieš rinkimus per tris savai
tes pylė srutas ant progre,- 
syvių žmonių ir jų veiklesnių 
narių, o į padanges kėlė sa-

tai vietai ir pavestą darbą at- 
__ > gerai. f Aš esu tikras,

Komunisty Partijos Piknikas mu^

4 Dieną Liepos i dyti ir bauginti gatvekarių 
! streikierius.
I Tarp jų randasi daugelis su

New Yorko, .Brooklyno ir | į]gU kriminališku mušeikų re-
■ apielinkės darbininkai rengiasi 
skaitlingai dalyvauti Komunis-

> Distrikto
j besiu.” Ir abudu pasisveiki
Ino, o kliaučiai .sutiko juos įį’'Partijos Antro

- - - • piknike, kuris įvyks 4 d. lie-
K.i Jankąįtis, po pasidavimo! pos, North Beach Picnic Par-

su A. Bubniu rankom, paša-: ke, Astoria, L. I. 
kė: “Jūs mane, draugai, iš
rinkote po dviejų metų antru nes, 
kartu eiti delegato pareigas, j darbininkų kovoms, jei ne Ko- 

.. Darbininkai 
nes sudavėte gana įvertina Komunistų Partijos 

mane.'rolę klasių kovoje ir supranta, 
Ir kad be tų pačių darbininkų 

kaip buvau delegatu du paramos ji negalės vesti tų. 
vi-* didelių darbų, tad jie ir ren- 
ir' giasi atlikti savo pareigas 

Taiį1()0%.
'' Jankaitį, kad jis šioks ir toksjpėra tokio žmogaus ant žemės J ----------------

žmogus, kuris delegato vietai;kuris visiems galėtų būt geru. §auĮ^ja Antra J V Prieškarini L..“ J.. „ „ ~~ «« Ji > o c och ie-i+ilririoa V a rl na C
Kongresą

Darbininkai žino ką daro 
i, kas gi vadovauja visoms i noan 
'•Lx i ■» 1 y 11 Ir/-XTY n i za TZ" ?

vąjį V. Michelsęną-Mikalaus- Tas rodo, kad jūs manimi pa- munistų Partija, 
ką, kad tik jie vienas “turįs” sitikite, : 
smegenis ir esąs “tvirtos” va- gausingai balsų už 
lios žmogus. Prūseikos gazie-; Sunku yra visiems įtikti, 
ta prieš pat rinkimus čielą a§, 1
puslapį užpildė pagyromis,; mėtai atgal, suprantama, 
keldami V. Michelsoną į pa-' siems neįtikau, veikiausiai 
dangės, o visaip niekindami K. Į dabar visiems neįtiksiu.

BMT Darbininkai Pasiryžę ’ 
Kovoti už Algas >

BMT kompanijos atstovai 
atėjo pas darbininkus su pa
siūlymu nuo kompaniškos uni
jos, kad darbininkai nusileis
tų 2 nuošimčiu iš dešimties nu
kapotų 1932 metais. Mat, da
bar yra pas darbininkus bruz
dėjimas atgauti tą 10%. Dar
bininkai pasakė, kad jie nenu
sileis. Motormanai grasino 
veikimu, jei pilnas 10% nebus 
sugrąžintas.

Transporto Darbininkų Uni
jos pereitą penktadienį išleis
tas buletinas ragina darbinin
kus nepriimti mažiau, kaip 
pilną mokestį.

kordu. Prąnešime sakoma, 
kad tūli iš jų buvo apsigink
lavę šautuvais. Kada “Daily 
Workėris”,tą sužinojo, tuojaus 
jo. redaktęriųs, drg. Hatha
way, pasiuntė telegramą Mil-

! waukee socialistui majorui
, su pranešimu apie pa

siuntimą gengsterių ir klau
siant, , ką jis darys supažindi
nimui Milwaukee darbininkų 
su esama padėtimi ir apgy
nimui jų nuo gengsterių.

“Daily Workerio” redakto
rius gavo atsakymą, būk geng-' 
steriai nebūsią toleruojami ir;
dėkoja už pranešimą, tačiaus j penktadienį tapo užpultas pik_

V*’

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit Į jūsų namus. Prašome 
Įsitėmyti adresų ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMP 

485 Grand Street 
Telefonas:

I
Sumušė Paliegėlį ir Atėmė

Pinigus
šlubas žmogus galintis vai

kščioti tik su pagalba kriukių
i ir stumiamos kėdės, pereitą

sulyg iki šiol gautų praneši-1 
mų, jokių žingsnių majoras nė
ra daręs, kad apginti streikie- 
rius.

jokiu būdu netinkamas. Vadi-’Bet aš esu įsitikinęs, kad aš ta
nas, tiedu laikraščiai, “Kelei- da dirbau teisingiausiai, 
vis”, neva esąs “socialistinis” riausiai, del jūsų, 
ir “Naujoji Gadynė”, esanti; taip ir dabar dirbsiu. Mum rei- 
prįseikiško gimdymo vaisius—j kia truputį vienybės tarpe sa- 
siĮdarė bendrą kampaniją į vęs ir ;mes jos turime, tai pa- 
prieŠ lygiečius ir jų proponuo- rodo šie rinkimai. Mes savo 
jamą kandidatą, K. Jankaitį, distrikte 
Tad susirinkimas buvo gana ■ vertės žiponus, tas mums la- 
didelis ir smūgis sklokininkų ir bai kenkia. Nes 
socialistų vadams teko nė vi- brangųjį dirba tie 
sai menkas, nes eiliniai nariai 
sklokininkai ir dalis ratelnin- 
kų stojo su lygięčiais prieš 
socialistų ir sklokininkų va
dukus. Taip ir reikia!

Susirinkime galėjo būti 
kriaučių mažiausiai, tai virš 
5 šimtų. Balsavime dalyvavo 
426 nariai. K. Jankaitis gavo 
276 balsus, o V. Michelsonas 
150. Vadinąs, nuo kriaučių 
Lygos kandidatas ncLviimai, Vusį delegatą A. G utinį ir k. cni<vti
gavo dubeltavai balsų. Tas i Jankaitį sugriebė būrys kriau- (7. 4 eifcite ir
parodo, kokie populiarūs Bro-, čių ir ant pečių nešdami Per' ^as’ ] 
oklyne yra sklokininkų ir so-1svetainę šaukė: “Ura! Ura!”' kitįkia 
cialistų vadai, kurie sudarė Tas parodo, kad nuotaikesni; 
bendrą frontą prieš Brookly-' žmonės tampa populiariškesni,; Nors apsimelavo, 5 o ne pora 
no progresyvius kriaučius ly- negu tie, kurie nori kivirčių. = metų, kaip darbai dingo—ta- 
giečius ir jų simpatikus. ; Bubnys, kada buvo delegatu: čiaus turėjo pripažinti, kad į

Į lokalo pirmininkus J. Am-į 1927 metais, tai jis klausė sa-' nebėra ką žadėti, nes žino, I 
brozaitis, Lygos narys ir taip’vo čyfų ir puolė progresyvius kad vis vien neįtikės tiek daug,' 
gana veiklus darbuotojas, ga- kriaučius, bet kada jis’tapo melavusiam. 7 '
vo 179 balsus prieš J. Kar-' išrinktas 1932 metais, savo po- “Ateikite į Miesto Rotušę ir'tinio Moterų Kongreso prieš

mes surasime jums įvalias juo-1 Kara ir Fašizmą rengia švar
ko.”

Kokio juoko, kruvino juo-įnį, liepos 2d, , ...c ----
ko, kurį davė gegužės 26 die-'.Vienna Mansion, 105 Montro- rotušės, 
nos demonstrantams, reikalau-! se Avė., arti Manhattan Avė., 
jautiems duonos, kurį duoda Brooklyne (Williamsburge) 
kasdien bedarbiams ir kovo
jantiems prieš algų kapojimą ? nis.
Ne, ne juoku mes tą vadiname, Amerikos Lygos Kovai prieš 
bet kruvina kova už duoną ir 
laisvę.

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Ligos Gydomos

ooklyn, NV 1 
4661 1

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. »

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ir chroniikas vyrų ir

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo.:

Ryte nuo 10:30 iki l. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328

Ignition

tadarių ir apiplėštas, atimta iš 
jo taupmenys $3,080. Senukas 1 
bandė priešintis, bet buvo par-| 
muštas ir nuvilkę bruslotą, iš-1 
ėmę iš ten užsiūtus pinigus, 
pastūmė senuką po lovą ir pa
bėgo. Matomai, žinovų būta.'

Apiplėštasis 66 metų senu
kas, Harry Cohen, turi mažą 
______ j krautuvę, 597 E. 
138th St., Bronx, kurią, nepai
sant susižeidimo, jisai pats vie
nas vesdavo ir prižiūrėdavo.

mo

li vmg jj-saj sakesi del savo "nesveika

Telephone, EVergreen J

J. GARŠVA
Graborius (Undertaler)

SUSIRINKIMAI

La Guardijos politika.
aiškinama

Boardą. Į

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvi# Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

cialiai prirengtas taip,

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

1
------------ 7 -------------- |

tęsimu taiko. 'Reikia paskubinti I

rūpinasi graborius
P. Ballas (Bieliaus-

atstovas ir 
Komunistų 
organizato-

delegato, se-
A. Bubnys, 

pasakė: 
du metai at-

Susirinkimas bus tarptauti-
Kalbės žymus kalbėtojas,

kabinėtis, ar jam reikia, ar ne, 
tad toks žmogus ir praranda 
pasitikėjimą^kriaučiuose. Bub
nys pamainė savo poziciją— 
yra ant rankų nešamas. Kaip
kas iš ožiaragių turėtų daug čiausia birželio 
ko pasimokinti, nes dabar jau 1899 m. 
ne tie laikai, kad by kokiu 
blofu darbininkus gali nublo-

tankiausiai 
pigųjį kiti, 

Mes turime 
kur mūsų

I .| bų masinį mitingą, pirmadie- 
~ ]., 8 vai. vakare,

ge- 
kriaučiai,

BROOKLYN, N. Y.*
Telephone Stagg 2-7057

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN. N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

Mes savo
dirbame vidurinės

kwvev L“ Kara ir Fašizmą
Ir jaunimas jon tikrai! Martha Stone, 

ateis, nes juos prie to veda | Partijos sekci jos 
re. Įžanga veltui.

Susirinkime bus

Vadinas, tolerantiškumas 
vienbalsiai į■ žmogų pakelia, o kabinėtojus

tos negalėdavęs tankiai važi
nėti bankan ir dėlto buvęs ne
senai išėmęs pinigus, manyda
mas juos pasidėti gretimame 
pašto skyriuje. ' , i

Svarbus Masinis Mitingas
Ir toliau sako : ■ Laikinas Komitetas Tarptau-

PU 71. Į pirmininko pagelbi- ziciją pakeitė; jis pasidarė to- 
ninkus J. Ayman, lygietis, ga- ierantiškas ir sukalbamas as- 
vo 167 balsus prieš J. Petraš- muo, jam lygiečiai padėjo ga- 
kos 37 ir Ramašausko 13 bal- na daug, tad jis ir užbaigda- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS {

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu^ 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseliįoma, 
krikštynoms ir pasivažihžjimamp 

' * A
231 Bedford Avenue

Brooklyn, n. y.

■■ z z

E. NEW YORK, N. Y.
Šį pirmadienį, liepos (July) 2 d., 

Įvyks L.D.S. 12-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Kyburio svetainėje, 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite pribūti.
Komitetas.

o vidurio ir nėra, 
rasti tokį vidurį, 
dirbtuvės gautų darbo ir dar
bininkai galėtų daryti pragy
venimą!” Tokį K. Jankaičio 
pareiškimą kriaučiai pasitiko 
su gausiais aplodismentais.. 

Reikia pasakyti, kad dar 
niekada tokių ovacijų nebuvo, i 
kaip šiuose rinkimuose. Kada 
pasibaigė susirinkimas, tai bu- 

netolimai J vusį delegatą A. Bubnį ir K

sų.
Ch. Naciui 
rinktas vien’ 
protokolų raštininku. Ch. Kun
drotą išrinktas vienbalsiai į 
Amalgameitų Unijos New

tas, lygietis, iš-
Isiai 54 skyriaus

New Yorke esantis Ameri
kos Lygos Kovai prieš Karą 
ir ’ Fašizmą Nacionalis Komi
tetas išsiuntinėjo šaukimą į 
Antrą J. Valstijų Prieškarinį 
Kongresą, kuris įvyks rugsėjo 
28, 29 ir 30 d., Chicagoje.

Moterų Kongreso Konferenci-
- ja Šeštadienį

New Yorko apielinkės
terų konferencija, kurioj bus i dra’bužių 
renkamos delegatės į Tarp
tautinį Moterų Kongresą Pa
ryžiuje, įvyks šeštadienį, 7 d. 
liepos, Irving Plaza,
PI. ir E. 15th St., New Yorke.

Visos darbininkų organiza
cijos, ypač jų valdybos, pri
valo turėti tą konferenciją 
mintyje ir būtinai pasiųsti de
legates ar delegatus. Pagei
daujama, kad delegatės nusi
neštų ir aukų, ar bent paža
dų aukot konferencijai, nes 
vedimas prieškarinio darbo ir 
patsai pasiuntimas delegačių

Žada Studentams Juoką- 
Kokį?

Baigiantiems Brooklyno aug- 
štesnę mokyklą studentams 
majoras LaGuardia pasakė* 
sekamą: “Yra sunku kalbėti 
jums, jauni vyrai ^r moterys, 
kurie baigiate mokyklą da
bar. Pora metų atgal būčiau 

‘pasaulis yra' 
r užimkite vie-1 ims daug lėšų. Organizacijų 

bet šiandien padėtis yra j valdybos, ar išrinktos delega
tės/gali pasiimti blankučių ir 
1 per savaitę parinkti aukų.
Blankučių galima gauti “Lais-- 
vės” raštinėje.

mas savo tarnystę pareiškė: 
“Pildomoji Taryba dirbo su 
manim, o aš su ja; ir aš tikiu, 
kad mes per tuos du metus ge
rai dirbome.” O Pildomosios 

į Tar. didžiuma per pastaruo-
Yorko Joint Boardo direkto- i sĮus metus buvo iš Lygos na
rius. S. Jackus ir J. Prancke- Į rjų. 
vičius išrinkti
Amalgameitų Unijos New Yor- nUstūmė į nežinystę. Tokiu ne
ko J.oint Boardą. Į Trade tolerantišku tai buvo V. Mi- 
Joint Boardą išrinkti J Pau- chelsonas, kuris runija iš eilės 
liukonis ir M. Nazveckas. Į jau keli metai ir jo kriaučiai 
Lokalo Pildomąją Tarybą iš-' nerenka, nes turi tendencijas 
•rinktas A. Bepirštis su 115 ir 
F. Milašauskas, nuo jaunuolių 
kriaučių Lygos, su 157 balsais 
prieš V. Zavecko 30 ir F. čer- 
nevičiaus 13 balsų.

Pereitą metinį susirinkimą 
buvo kriaučiai nusitarė gerti 
per metinius ir pusmetinius su
sirinkimus po tris bačkas a- 
laus, dabartinis ; 
gana didele didžiuma balsų 
tokius gėrimus atmetė, 
gerai ir padaryta! 

Po išrinkimui 
nasis delegatas, 

•'atsisveikindamas 
“Kaip aš tapau, 
gal, išrinktas delegatu, tai K. 
Jankaitį pasiskyriau į settle
ment© komitetą. Jis daug 
man*pagelbėjo pradžioje ir vi
są laiką iki dabar. Net tūli 
mano sriovės žmonės pyko,1 žinties, o ne pasibučiuoti su 
kodėl aš K. Jankaitį pasisky-Jais, kurie per kelis lygiai me- 
riąu tai vietai, 
tada sakiau ir

Įvyko Demonstracija už 
Sbciale Apdraudą

Pereitą šeštadienį New Yor
ko fraternal ės organizacijos 
siuntė savo delegaciją pas 
miesto majorą LaGuardiją, 
reikalaujant, kad jisai už gir
tų darbininkų Social ės A p-; 
draudos bilių ir darbuotųsi už 
jo priėmimą. Nuo LDS, lietu
vių fraternal ės organizacijos, 
dalyvavo jaunuolis, Johnnie 
Orman.

Sąryšyje su delegacijos ėji
mu pas majorą įvyko darbinin
kų demonstracija prie miesto

-------------------------------- '■ "-.T ... .'L... _-------- -L—

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

Williamsburghe •
252 Berry St., »Brooklyn, N. M ■

arti Grand Street * ?
Telefonas Evergreen 8-lo494 į

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Sėredomis ir Subatomla
nuo 6 iki 7:30 VaR vakarais. -1'

’ FLATBUSH f.S NEDĖLIOMIS noon AI ' • ’ 2220 Avenue J i
j Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Rh/npaž E/ 23rd St.

_ ___ : ...___ _____  L-./ :, U r.H ' . ui; -r-----------

Karščiai Užmušė Du Žmones Tarptautmio Moterų Kongre- — ——
so svarba ir ką sios sakes mo- TqO Ą MTU VOTIM A T ' 

Pereitą penktadienį užėjoj-tėrys gali atlikti kovoje prieš.
ūmus karštis. Nors iš ^i'ytb. karą ir fašizmą, kurie diena pasirandavoja 4 gražiai ištaisy- t 
rodėsi vidutiniška^.diefia, ta-'dienon tampa aiškiau įmato- 
čiau į pavakarį temperatūra! mais. Čia taip pat bus sykiu ^^7^.
pašoko' iki 97? Central Par-'ir protesto mitingas prieš Vo-jWay elevated,

ti kambariai; visi yra moderniški j 
i; šviesūs ir <,H(leli. Paranku! 

privažiuoti bile kokia linija, Broad- ’ 
.... .... — ----- ... x----------- ------- c - x- . „c, ar 14th Subway, ir |

ko termometras pavęsyje už-,kietijos fašizmą, kuris kėsina-1 Fulton St. Elevetoriu. Taipgi galima' 
registravo 101. Tai b u vo^ karš- si užsmaugti Thaelmanną ir Pllvaziuot ir nauJa miesto 1 

nuo kitus kovotojus prieš fašizmą. | 
i Susirinkime reikia visiems da-1 

Du žmonės mirė nuo karš-' lyvauti ir pareikšti savo pro-; 
čio; trylika susirgo; du nu-'testą. į
skendo jieškodami progos at- :

privažiuot ir nauja miesto linija. ' 
I Kambariai randasi 190 Hull St. Ren- ■ 
' da tik $21 į menesį. Kreipkitės pas' 
l savininką:

M. YARASUNAS I
80-22 88th Ave. Woodhaven, N. Y. ’ 

t (154-156)
Šis susirinkimas ypač svar-; .______________________ j

daryta. Nemažai žmonių pra-i čią dieną, kurioje prasidės; REIKALAVIMAI ! 
leido naktį parkuose, bijoda-1 Thaelmanno teismas. Yra nu- 
mi grįžti į tvankius apartmen- j matoma, kad tas teismas spė
tus. Sutrą didino tiršta migla.

susirinkimas fjnti.
Reikia pasakyti, kad skloki- sivėdinti. Daugelis raštinių už-'bus tuomi, kad įvyksta tą pa-l 

Tas ninkai keli balsavo už K. Jan- ’ ' ’’ 1
j kaitį ir keli susilaikė, nei už 
vieną, nei už antrą nebalsavo. 
Kiek teko nugirsti iš eilinių 
sklokininkų, kad pasibučiavi-■ 
mas “Naujosios Gadynės” su 
“Keleiviu”, agitacijoj prieš ly- 
giečius, sudarė nerimastį ir pa- 
šipiktinimą tarpe paprastų ei
linių narių, kurie sako, kad 
pakanka Labor Lyceum išpa-

Audrey Frances Valentine, 
3 savaičių amžiaus, 403 Cha
uncey St., mirė birželio 30 d. 
Bus palaidota liepos 2 d., šv. 
Jono kapinėse. Laidotuvių ap- 

. . . _ , eigomis,
Bet aš jięms/tūs visaip dergė Lygą ir Jos Mathew’ 
dabar sakau/ldarbubtojus kriaučių lokale. kas).

REIKALINGA paskola (mortgičius) i 
$2,400 ant šešių šennynų namo po 

cialiai prirengtas taip, kad penkis kambarius su įtaisais, vanios, 
pateisinti Thaelmanno žudyto- i ba!tos J?ink.os’ nauJai pąbudavoti pia- 
jus ir tik masinis darbininkų. $125.00. 
spaudimas pajėgs suardyt jų 
planus.

Patsai T. M. Kongresas ati
dėtas savaite vėliau, kad turė
jus progą daugiau pasidarbuo
ti. Tarp lietuvių dar labai 
mažai dirbama T. M. Kongre
sui, tad ^pasinaudokime pra-

Namas vertas $9,000; ap- 
taksuotas ant $9,000 pirmas mort- 
gičius bankoje, $3,000, ir kitas 
$2,000. Turi būt atmokėta į dvi 
savaites laiko.

Prašau suteikti paskolą, mokėsiu 
gerą nuošimtį, nes kitaip priverstas 
būsiu atiduoti namą kam nors pus
dykiai. Kreipkitės greitai sekamai: 

MARTINAS UŽUNARIS
Lynnville Terrace,

• Dorchester, Mass.
(153-155)

■

.’1A1;

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos.,

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir ualaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
Idem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

G otria Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
N e rVw Uitos, 
Qhriniiki S^au- 
čruliaij ‘ Skilvio, 
Žarnų ir MfcŠla- 
žamės LigoA A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Jde- 

____ girnai ir Cręniž- 
’Ut k i Nes veika vi

ntai, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zinš, i*

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkitimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y. 

įsisteigęs 25 metai - , 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

New York
Valandos—• A. M. 
O sekmadieniais 6




