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(First Lithuanian
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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Paskirta Didelė Komunistų 
į ' Byla

Apeliacijos rūmai liepos 13 d. 
paskyrė spręsti didelę komunis
tų bylą. Bus teisiami šie as
menys: F. Starkaitė, B. Vinic- 
kaitė, Ser. Emiljanovas, V. Sa- 
jatavičius, J. Grikinas, R. Gan- 
sas ir M. Sudarskaitė. Jie su
imti šį pavasarį ir Viliampolėj 
buvę rasta komunistinės litera
tūros.

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 9, 1934 s Favienio Numerio Kaina 3c Metai XX!V, Dienraščio XVI
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1 Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Pataikauja Prystorui ir 
Pilsudskiui

Buržuaziniai Lietuvos laik
raščiai vis dar tebėra perpildyti 
pataikaujančiais rašymais apie 
svečią iš Lenkijos, p. Prystorą, 
artimą Pilsudskio draugą, buvu
sį Lenkų ministerį pirmininką. 
“Laisvė” jau nurodė, jog Pry- 
storas darbuojasi, kad su rišt 
Lietuvą su Lenkija.

Dabar “Lietuvos žinios” apie 
Prystorą, be kitko rašo:

“Aną dieną Elta davė žinią, 
kad maršalas Pilsudskis atvykęs 
vasaroti į Pikeliškes. Pikeliš
kės yra Okup. Lietuvoj netolį 
lemarkacijos linijos.

LIETUVOS LAŠINIUS 
ANGLIJA SUVALGO
London. — Anglijos užsie

nio reikalų ministerijoj pa
sirašyta prekybos sutartis 
su Lietuva. Pats sutarties 
turinys neskelbiamas iki at
einančio ketvirtadienio. An
glijos valdininkai, tačiaus, 
leido suprast, kad jų tikslas 
yra parduot daugiau angliš
ku dirbiniu Lietuvai. O Lie
tuva tikisi daugiau parduot 
savo ūkio produktų Angli- 

f jai. Per paskutinius penkis 
Vilniaus žydų spauda prane- mėnesius iš Lietuvos išvežta 

x, kad p. Prystoras iš Kauno Anglijon lašinių už $2,555,-
demarkacijos liniją važiuo- 

i tiesiai į Pikeliškes pas va- 
rojantį maršalą Pilsudskį. 
į pačių laikraščių žiniomis, j 
keliškėse būsią aptarti Lietu- j 
; Lenkijos santykių sunorma- 
no galimumai. Esą į Pikeliš- 

vy.ksią ir Vilniaus visuome- 
atstovai, jų^ tarpe žinomas 

.niaus univers ' ?to rektorius, i

000.
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San Francisco Darbininkai
Rengiasi į Generalį Streiką

Milicijai Įsakyta Užmuštinai Šaudyti; bet ir {j i 
Pačioj Milicijoj Randasi Streiko Pritarėjų

9 Užmušti Amsterdame .
Amsterdam. — Policijai

.mano uuivvic xv-nwimo, i v . i i • • i ,

rininkas nuo Alytaus, prof. {nzptiolus darbininkus, de- 
nevičius. 7”
:ai yra daug karštesni Lie-1 šalpų
is Lenkijos santykių suregu-
imo Šalininkai, negu Varsų-,dienas įnirtusiai gynėsi nuo;
iai lenkai stengsis Pikeliš- Į policijos. Kovoje 9 asme-j 
maršalui Pilsudskiui išdės-! nys užmušti ir daugybė su-!

Jgavo nusistatymą.”
įsiij
ųr/yogę iyASugautas

Proto Išėjo
Panevėžio valsčiaus gyv.en-;

.ojas Kuzma Jonas buvo įtar
tas keliose vagystėse ir šiomis

Kadangi Vilniaus monstruojančius prieš pa- 
11(r T.inJxoi™, sumažinimą bedar-j

Fabrikantai lėšas taupo, ir dirbtuvėse neįveda prietaisų, kuriais galėtų 
apsaugot darbininkų sveikatą ir gyvybę. Sykiu jie verčia darbininkus 
akių plotu skubėti dirbti, kad samdytojams būtų daugiau pelno. Del tų 
priežasčių ištiko ir žibalo eksplo sija ir gaisras Jamestowne, N. 
Y., kas šiame paveiksle vaizduojama. Per eksploziją sudegė šeši darbi
ninkai.

!«a„, ,» u.i VOKIETIJOS MINIOS KERŠTU VERDA
PRIEŠ HITLERINIUS ŽUDE1KAS

Nepavyko Hitleriui Su
šaudyti von Papeną

San Francisco, Cal. — 
Milicija su policija liepos 5 
d. nušovė Komunistų Parti
jos darbuotoją vardu Geo. 
Coundourakis ir revoliuci
nės Marininkų Industrinės 
Unijos narį H. S. Perry, 
kaipo laivakrovių streiko 
pikietuotojus. - Netoli nuo 
čia Alamedoje buvo nušau
tais trečias streikierys. Yra 
manoma, kad nužudyta dar 
keturi streiko dalyviai, tik 
vyriausybė jų negarsina. 
Dabar milicijai įsakyta šau
dyt taip, kad nušautų. Tą 
dieną taipgi buvo 
darbininkų sužeista, 
nežiūrint

šimtai
Bet

kuriais buvo vežama produk
tai į miestą bei prieplaukas.

Skleidžiasi pritarimas vi
suotinam streikui San Fran
cisco j. Jau 20 lokalų Ame
rikos Darbo Federacijos nu
balsavo už generalį streiką; 
Oaklande už jį nubalsavo 
statybos unijų centras, ••rj 

Kazermėse du milicinin
kai sakė prakalbas susirin
kusiems šimtams milicijos 
narių ir šaukė neiti prieš 
darbininkus. Jiedu ir jų
dviejų pritarėjai buvo tuo- 
jaus areštuoti. San Jose 
darbininkai nutraukė nuo 
trokų daugelį milicininkų,

skerdynių, važiavusių streiką slopinti, 
streikieriai stipriai laikosi, Del to liko areštuota komu- 
ir liepos 6‘. d. jie sustabdė nistas O’Rourke ir keli kiti 
daugiau kaip šimtą trokų, darbininkai.

Vienna. — “Welblatt” ra
šo, kad Hitleris buvo pa
siuntęs saviškius galvažu
džius sušaudyti pulkininką 
von Papeną, antrą po Hitle-

žeista.
' Pavojus Hitleriui iš Pačių Jo Šturmininkų; Darbininkų Vadai 

ir n- J Žudomi Koncentracijos Stovyklose / ..Nematomi Karo Durnai k ____  (
j London. — Daily Herald i KOMUNISTAI DARBUOJASL .
I praneša, jog trys šalys daro ' •.

is | bandymus nematomų kariš-i Bei lynas. — Paskleista 
dienomis policijos už tai su- kų dūmų. Paleidus tų dūmų daugybe lapelių, kuriais ko- 
imtas. Areštavus, Kuzma oran, krinta žemyn oriai 
pradėjo rodyti pamišimo žy- vjaj# 
mių ir greit pasidarė visai ne-j 
sukalbamas. Spėjama, kad jis 
bus pamišęs. Jo byla atiduota 
vietiniam, apylinkės teismui, o 
Kuzma iki išaiškinimo uždary- 
<"is kalejiman.

K Pilsudskis Atostogauja
»Vilnijoj

Vilnius. VI. Elta. Pilsudskis 
atvyko į Pikeliškes atostogaut.

tuv

Farmy Streikieriai Atmušė Policininkus
naujus užpuolimus ant 
streikieriu. v

Už streiko veiklą tapo 
areštuoti buvęs New-Yorko 
Universiteto profesorius 
Donal Henderson, jo žmona 
Eleanora ir Viviana Dahl. 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir streikieriu 
kovingumas privertė .suma
žinti Hendresonui paranką 
nuo $3,500 iki $500. Streikui 
vadovauja Industrinė Žem
dirbystės Darbininkų Uni
ja.

Bridgeton, N. J. — Polici- 
riui vyriausią ministerį. Bet Ja ir ginkluoti šlamštai už- 
paskutinę minutę preziden-1 puolė šaudyti ir nuodingų 
to Hindenburgo komanduo-! dujų bombomis laidyti Sea- 
jama reguliarė armija at-,brook Farmų streikierius 
siuntė kareivius. Jie prie Į liepos 6 d., kada streiko pi- 
Papeno namų durų pastatė | kietininkai užkirto kelią 
du kulkasvaidžius; todėl 'skebams. Darbininkai smar- 
juodoji Hitlerio policija ir į kiai gynėsi ir taip pavaišino 

konsteibelį Jack Saundersą 
ir streiklaužį Gouldą, kad 
jiedu dabar ilsisi ligoninėje. 
Atmušę užpuolikus, strei
kieriai vėl pikietuoja. O 
priešai organizuoja juoda
šimčius kukluksus daryti

centracijos stovyklų. : >
Nazių šttirmininkų Per

organizavimas
Viktor Lutze, vadas rud- 

marškiniu š t u r m i n i n ku C 
(smogininkų) pareiškia, jog 
bus jų eilėse palikta tiktai 
fašistų partijos nariai, tik
rieji naziai. Pirmiausia 
kerštingai bus šluojama lau
kan komunistai ir raudon- 
frontiečiai, kurių tūkstan
čiai buvo įstoję į šturminin- 
kus. O jie ten įstojo, kad 
galėtų iš vidaus varyt pro
pagandą ir organizuot štur- 
mininkus prieš fašizmą ir 
kapitalizmą.

Šalis taip ekonominiai nu- 
puldyta, kad hitlerininkai 
planuoja įvesti kortas delei 
maisto gavimo, kaip karo 
metu.

Nazių .partijos vadas Ru
dolf . Hess saldliežuviauja 
Pliekepuriams, . pasaulinio 
karo. ex-kareiviams; agituo
ja už jų bendrą frontą su 
rudmarškiniais smoginin- 
kais.

munistai šaukia Vokietijos 
i darbininkus rengtis į revo
liuciją nuversti fašizmą ir 
•patį kapitalizmą.
i Weddinge, buvusiame ko- 

pasirodė 
šaukdami 
” Visoj 

šalyj verda pasipiktinimas 
del Hitlerio padarytų ir da
romų žudynių. Hitlerinin- 

stengiasi numaldyti 
žmones, meluodami, būk 
suokalbininkai norėjo nužu-

žuvo 4 Anglų Lakūnai
London. — Per kariško ’ munistų^ cėntre, 

orlaivyno manevrus pereitą būriai žmonių, : 
savaitę Anglijoj užsimušė1 “keršyt Hitleriui! 
keturi lakūnai.

A

neišdrįso nudet von Pape- 
na.

Lietuvos Prekybos Derybos 
su Anglija

Pranešama, jog anglų pre
kybos ministerijos atstovai ir 
Lietuvos delegacijos nariai da
bar rengia Anglijos Lietuvos 
prekybinį susitarimą galuti
nam formaliam pasirašymui.

“Elta” papildomai patyrė, 
kad derybos su Anglija eina 
sėkmingai ir kad netrukus ga-; 
lės būti pasirašyta sutartis.

Uždaroma Kauno Akmeni) 
Tašykla

Nuo liepos 1 d. ir darbinin
kai, dirbanti toje tašykloje, 
lieka be darbo. Uždarymas 
motyvuojamas tuo, kad tašyk
la veikianti viešųjų darbų 
tvarka, tai sustabdžius viešuo
sius darbus, uždaroma ir ak
menų tašykla.

Amerika Turi Karo Inten- kai I 
cijas prieš Sovietus

Washington. — Sovietų uuhmi iiuieju nuz.u-
Sąjunga siūlė, kad Jungti- j Hltlerl- Pasakoja, kad|

Breslau policijos galva Ed
mund Heines pasimojo nu- 

erikos vyriausybė atmetė’šaut Hitleri- kuomet šis su 
pasiūlymą. Tuom parodė j 
savo kariškas intencijas i 
prieš Sovietus.

nes Valstijos padarytų su 
jąja nepuolimo sutartį. Am-

Amerikos Jūrininkų Mušty
nės su Francūzais

sargybiniais atvyko areš- 
Įtuot buvusį artimiausią sa
vo draugą kapitoną Roeh- 
mą. Bet hitleriėčiai pasi
skubino ir abu nušovė. :

Hitler Perveda Savo 
Pinigus į Italiją

Roma. — Pranešama, kad 
Hitleris daugumą prisigrob
tų pinigų pervedė iš Vokie
tijos į Italijos bankus. Jei
gu tektų jam nešdintis iš 
Vokietijos, tai bėgtų į Itali
ją.

i Minneapolio Darbininkai 
' Vėl Kalbasi apie Streiką

Minneapolis, Minn.

Nauji žudymai
.Ne tik centralinė Hitlerio 

Nice, Francija. Ameri- valdžia šaudo nepatinkamus . • -» , *-i ia t 1 r i i z-k Ir xx I t t # 1
sau asmenis; šaudo ir gu- 

isejęj mie-i bernatoriai. Brueckner, Si- 
stą ir pasigėrę, sukėlė muš-' jezjjos gubernatorius, p'asi- 
tynes su francūzais. Vienas gyre, kad jis dvi moteris su- 
jūrininkas pavojingai pa-■ gaudė. Sulig Associated

kos jurininkai nuo karo lai- sau asmenis; šaudo ir gu- 
vo “Arkansas”, iš™ ; L ■ • • -

Reikalauja Baisiai Didelės . 
Parankos už 11 Darbininkų

šautas, kitas veikiausia mir- pressos pranešimo, Dachau | ’ 'Hillsboro, Ill.—Tarptaujd-
tinai sužeistas.

i Bombomis Aptroškino 10 
Mainierių Pikietininkų

Scranton, Pa. — Policija 
su bombomis užpuolė 200 
mainierių pikietą prie Jes
sup kasyklos. Bombų dujo
mis 10 darbininkų buvo taip 
aptroškinta, kad reikėjo 
daktaro pagalbos.

koncentracijos stovykloje nio Darbininkų Apsigynimo 
rado nužudytą Richardą | advokatai Roth ir Baker ko- 
Scheringerį, buvusį armijos i voja, kad numažintų paran- 
oficierių, kuris paskui virto kas vienuolikai areštuotų 

i komunistu. Užmušta ir ke- darbininkų. Iš pradžios tei- 
Boston, Mass. — Septyni į Ii kiti toj pat stovykloj; Ke-į sėjas už .juos reikalavo 

amerikonai 85 pėdų ilgio lai-1 lėtą dienų pirmiau buvo su- ’ $160,000 parankos išviso, 
vuku apkeliavo aplink visą ’ šaudytas Kari Stuetzler, se- Dabar nusileido iki $110,000, 
žemės skritulį per dvejus, niau buvęs Bavarijos vidaus bet ir' tai yra nesvietiškai 
metus ir 15 dienų. Laivu- reikalų ministeris. Kėliau-' didelė suma už tokį: “nusi- 
kas biri 100 arklių pajėgos ninkai matė daug davonų,; kaitimą’^'kaip dėmonstravi- 
motorą.

Mažu Laivuku Atliko 
Pasaulinę Kelionę

Policija Užpuolė 1000 
Cincinnati Audėjų

Cincinnati, Ohio.—Strei
kuoja Stearns ir Foster au
dyklų darbininkai.’ Liepos 
6 d. policija užpuolė 1,000 
pikietininkų. Jie gynėsi ir 
išdaužė visus fabriko lan
gus. Amerikos Darbo Fe
deracijos agentas Leon 
Greene kursto streikierius 
prieš .komunistinius darbi
ninkus; sako, būk tai dau
giausia komunistai, o ne pa
tys streikieriai eina į masi
nius pikietus.

Veja iš Darbo Jaunesnius 
Darbininkus Vokietijoj

Berlynas. — Hitlerio val
džia atsišaukė į jaunesnius Darbininkai išnaujo kalbasi 
kaip 25 metų amžiaus pa- apie visuotino streiko reika- 
vienius darbininkus ir dar- ią. Pasirodo, kad samdyto- 
bininkes,1 kad 'jie gražiuoju jai nepripažįsta trokų vežė- 
užleistų savo vietas vedu- jų unijos, nors jie buvo ža-. 
siems žmonėms. Kitaip, su- dėję pripažint, kuomet NRA 
prantama, jie bus išmesti, darė sutartį su streikieriais. 
O dar tik pirm keliolikos____________
dienų hitlerininkai blofino,
būk Vokietijoj esą įvalias Kurstymas Turky prieš
darbų visiems.

Kėliau-' didelė suma už tokį: “nusi-

primėtytų patvoriuose kon-!mas už bedarbių pašalpą.

Išplėšė $275,000 Blizgučių
Magnolia, Mass. — Penki 

apsimaskavę ginkluoti plėši
kai pasigrobė $275,000 per
lų, deimantų ir kitų brangu- 
mynų iš Hodgson ir Ken
nard Kompanijos krautuvės 

lir pabėgo.

Žydų Tautos Žmones
Turkijoj, Dardanellų Sri

ty j ir Trakijoj paskleista 
10,000 egzempliorių laikra
ščio “Milli Inkilap”, kuris 
piktadariškai kursto turkus 
prieš žydus. Keli Turkijos 
seimo atstovai sudarė klįu- 
bą, kurio tikslas yra atakuo
ti žydus.

N. Y. Valstijos Iždas 
’ Tuštėja

Albany, N. Y. — Taksai į 
valstijos iždą taip silpnai 
plaukia, jog gubernatorius 
Lehman numato $62,000,000 
nepritekliaus ižde. Veikiau
sia bus vėl pakelta mokes
čiai ant įvairių pirkinių.

Dallas, Tex. — Iš L. M. 
Rothenbergo kambario vieš- 
butyj nežinia kas išvogė'uždraudė per telefopą kai- ‘ 
$13,486 vertės blizgučių.

Munich. — Hitlerininkai

Maskva. — Mirtin nutei
sė du arkliavagius.

būtis kitaip, kaip tik vokiš' 
kai.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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Delei Daily Workerio Vajaus
Kaip jau žinia, šiuo tarpu Jungt. Val

stijų Kompartijos centralinis organas 
“Daily Workeris” turi savo dviejų mė
nesių kampanija už gavimą 20,000 naujų 
skaitytojų.

Dabar “Daily Workeris” spausdina po 
suvirs 40,000 kopijų į dieną. Tai jau ne
mažas skaičius, atsižiūrint į tą faktą, 
jog dar nelabai senai tespausdindavo jis 
tiktai po 20,000 kopijų ir mažiau. Vadi
nasi, bendras pakairėjimas Amerikos 
darbininkų žymiai pakele dienraščio cir
kuliaciją.

Bet tuo tenkintis negalima. “Daily 
Workeris” privalo turėti ne mažiau 100,- 
000 skaitytojų! Jeigu šiais dviem mėne
siais bus gauta 20,000 naujų skaitytojų 
(o tai lengvai galima), tai vėliau, greitu 
laiku, nebus sunku pasiekti ir minėtoji 
skaitlinė.

Drg. Browderis, Kompartijos sekreto
rius, kreipiasi Į darbo unijas ir darbinin
kų fraternales organizacijas, ragindamas 
jas stoti į darbą platinime “Daily Worke- 
rio?,,.f Kiekviena organizacija,- rašo d. 
Browderis, turėtų išrinkti “D. W.” pla
tintojus ir pasiskirti kvotą, kiek kopijų 
dienraščio galima išplatinti.

Mes raginame lietuvius darbininkus, 
unijįstus ir visus, priklausančius įvai- 
rionLjdarb. organizacijom, draugijom bei 
Jkliubam stoti į pagelbą “D. W.” Platini
mas angliško dienraščio reiškia stiprini
mą viso revoliucinio darbininkų judėji
mo. •

“Laisvės” skaitytojai ir prieteliai taip 
jau kviečiami talkon angliškam dienraš
čiui !

-    ............. . .i........... . ..................... i—_

Prisirinkęs po keletą ‘nSihįšfeVijų, Voided1 
maras faktiškai nieko nepadarė.' 1

‘ . • •: y ? ’.*>,• * ■. I •

Čia pasakoma ypatingų dalykų. Pir
mas—delei Lietuvos-SSSR prekybos su
tarties, kurią padarė Sleževičiaus Vai-1 
džia. 1926 metais, laike fašistinio per
versmo, kaip žinia, Smetonos-Voldemaro 
klika skelbė, kad Sleževičius norįs Lie
tuvą bolševikams atiduoti. Minėtoji. su
tartis buvo minėta kaipo viena iš argu
mentų prieš liaudininkų-sOcial-demokra- 
tų valdžią. Dabargi Smetonos organas 
jau pareiškia, būk minėtoji sutartis bu- 

( vusi gera, o tiktai Voldemaras blogas, 
kuris ją nepasirašęs. O kur tada buvo 
“vadas” Smetona?!' • i,

. -f - ( : ■■ . j (

. Kitas dalykas—Vokietija.) Jeigu Vol
demaras . tuomet darė sutartį sų jarysu- 
tartį, kuri nebuvo palanki Lietuvos in-, 
teresams—tai kddel nie’ko del to nesakė. 
Smetona? Juk jis buvo “tautos galva!”

Žinoma, mes čia neteisinam Voldema
ro, kuris šiuo tarpu Hitlerio remiamas 
bandė ■ įsirioglinti valdžios balnan ir Lie
tuvą pakreipti Hitlerio įtakon. Bet mes 
norime pabrėžti, jog šis “Trimito” rašy- . 
mas apie Voldemarą, bando nekaltu avi
nėliu padaryti Smetoną, kuris yra atsa- 
komingas už visus fašistų valdžios žy
gius, padarytus nuo 1926 metų pabaigos!

Tas, vienok, (Jąlykų padėties nepąkei-
’ —— r--------- r-------------- ;------ rr--, . . , . ,<■

Tuos rūbsiuviūs Prūseikos' pasėkėjus,
čia, o tik parodo, kaip įpuolę despeyaci- , kurie, balsavo su revoliuciniu? sparnu, už 
jon renegatai purvina tuos, kurie neina
į tą klampynę, į kurią jie yra nudardėję. ! kale—sveikinam!

kairįjį bloką rubsiuvių unijos 54-tam lo-

Raketa ir Jos Ateitis Waterbury, Conn, i
Raketa turės didelę ateitį.) mui—pirmus pasaulyj pla-j , Net jUokinga, kad 250 gin-|

Iki šioliar paprastų motorų nūs. Ten tas viskas ir iš-ikiuotu viešos ir slaptos polici- 
teorija buvo tame,’kad su-'gulėjo, svietą pamatė tik po' jos vyrų gaudo Clarence Juš- 
deganti medžiaga, aliejus, bolševikų revoliucijos, 1918 Įkos ir Juliaus Kaniausko už- 
sutverdavo jėgą, kuri suko metais, 
ašį, o ta ašis prie jos pritai-: 1____ _____  ____ _
sytus ir atatinkamus ratus.'moksliniai išaiškino Sovietų' 10"e‘ 
Raketa turi gauti ypatybę Sąjungos 
nbsukti; bet tiesiog varyti į 'Hus Konstantin.Z. Čeolkov-! 
priešakį — stumti pirmyn.'ski, kuri laike ,75 metų i o gi-j ,L . .. . v_ '.. \ . .• . " J A5 (parode savo didžiausia drąsą
Raketinis :suvis eina tiesiog mimo sukaktuvių dienos So-'.ir pasiutima. Daugelį darbinim 
į ,priešakį,, kaip ir. šūvis iš vietų Sąjungos valdžia, ap-įkų iš lovų išvilkdavo ir tempė 
šautuvo. Todėl raketa siū- dovanojo Raudonos Velia-(į kalėjimą. Waterburio poli-i 
lo tą, kad ateityje bus gali-;vos Darbo ordėnu. Jis žur-^ija ir laike kitų streikų yra:

: labai pasiutusi. Bet prieš va
gius ir žmogžudžius, tai jos 
kaip ir nėra. Kiek laiko atgal

j vienas vagis norėjo pavogti au-, 
___________ Jį užklupo auto-1

I mušiką ir “negali” pagauti.
Pirmas raketos svarbai6 neva ueško tula John 

\ Crowe. Kiekvienas supras
L aip jie Mjieško „

senelis profeso-1

šautuvo. '
lo tą, kad ateityje bus gali- vos Darbo ordėnu. 
ma joS' pagelba atlikti iki nale “Byloje” moksliniai iš- 
2,000 kilometrų į valandą.

Raketa yra tobulinimo i , 
stadijoje, jau dabar yra ra- [ 
ketos, kurių pagalba ledų 
audrą paverčia į sniego au
dra.
ninkai deda pastangas išra-1 
dimui, kad raketos pagalba i

ŠYPSENOS

Apgavikas

Apgavikas (užėjęs į valgyk
lą)—Ar aš galiu pas jus pa- • 
valgyti už visus savo pinigus?

Savininkas —Žinoma, — ir ’ 
tuojaus pašaukė patarnautoją 

Į ir prisakė duoti geriausius .
Kada 1922 metais darbiniu- pietus. >

Apgavikas (pavalgęs)^—Tai 
mano visi pinigai,—ir jis pa
dėjo vieną centą.

1 Savininkas— Puikiai apga- 
ivai. štai tau $5 ir eik ir at
gauk mano konkurentą ahtro- 
je pusėje gatvės.

Apgavikas—Jis man davė 
$10. kad šį šposą iškirsčiau

i jums. » .

Ką Voldemaras Padarė 
ir Ko Nepadarė?

Lietuvos “Trimitas”, aprašydamas pa
starąjį Voldemaro pasimojimą padaryti 
perversmą Lietuvoj (delei ko jis dabar 
tupi cypėj), bando charakterizuoti Vol
demaro praeities žygius, jam esant val
džioj:- Pasak to laikraščio,

Maištininkai gorėjo padaryti Voldemarą 
diktatorium. Matyt, jie tikėjo, kad Volde
maras galįs dalyti stebuklus ir tuojau vis
kas kitaip nueisią. Betgi Voldemaras jau 
buvo Lietuvos diktatorium ir tai ne mėnesį 
kitą, o trejus metus paeiliui. Turėjo gra
žaus laiko parodyti, ką moka. Ir ką jis pa- 

• rodė? Kokiu stebuklų jis padarė?
'O reikia nepamiršti, kad tada buvo daug 

lengviau nekaip dabar. Tada nebuvo krizio. 
Lietuvos tarptautinė būtis buvo nepalyginti 
lengvesnė. Voldemaras derėjosi su lenkais 
ir”nieko neišsiderėjo. Su Pabaltijo valsty
bėmis mūsų santykiai tada žymiai pablogėjo. 
Mat, į mažas valstybes Voldemaras žiūrėjo 
kaip į maža tereiškiančias. Su Sovietų Ru
sija Sleževičiaus vyriausybė buvo jau išside
rėjusi gan gerą prekybos sutartį. Vis 
dėlto rusai buvo jau pasižadėję pirkti iš mū
sų už 40 milijonų litų prekių kasmet. Vol
demaras, norėdamas parodyti, koks jis sava
rankiškas, nepasirašė jau sutartos ir para
fuotos sutarties ir tokiu būdu tie 40 milio- 
nų teko vėliau latviams. Latvių spauda 
mūs tada gąsdino, esą mes lendam į bolše
vikų bučį, bet kaip tik mūsų delegacija iš
vyko iš Maskvos, įkandin atvyko latvių dele
gacija ir skubiai pasirašė sutartį blogesnė
mis nekaip mūsų sutartis sąlygomis. 40 mi- 
lion»ų teko latviams, o Lietuva nieko negavo. 
Rusai importavo ir pardavė pas mus gana 
daug, o mes pas juos visai maža.

Voldemaras orientavosi Vokietijos link, 
bet ką jis per trejus metus gavo iš Vokieti
jos'? Visiškai nieko. Juk jo pasirašytoji 
sutartis dar ir šiandie tebeveikia. O ką ji 
I/etuvai duoda? Už savo germanofilizmą 
Voldemaras visiškai nieko negavo ir leido 
vokietininkams Klaipėdoj šeimininkauti.

Ne Viskas Pasakyta
“Naujienos” džiaugiasi, kad “SLA sto

ja už darbo žmonių reikalus^’ Girdi, sei
mas priėmęs rezoliuciją, reikalaujančią 
pravesti dabar J. V. kongrese esantį Be
darbės ir Socialės Apdraudos Bilių (H. 
R. 7598) ir rezoliuciją už paliuosavimą 
Tamo Mooney.

Bet kodėl “Naujienos” užtyli tą faktą, 
kad minėtos rezoliucijos buvo sumanytos 
(ypačiai biliaus klausimu) kairiųjų SLA 
delegatų, artimų komunistams? Tik dė
ka jų griežtam spaudimui socialistų ly
deriai sutiko su rezoliucijos pravedimu.

Antra, “Naujienos” turėtų priminti iy 
tą faktą, jog minėto biliaus autorium yra 
niekas kitas, kaip tiktai jų (“Naujienų’') 
prakeiktoji Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partija!

Trečia, “Naujienos” turėtų paminėti 
ir tai, kad minėtas bilius šiandien randa
si Jungtinių Valstijų kongrese tik todėl, 
kad buvo organizacijos, kurios tam dir
bo. Viena iš tokių organizacijų yra Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas. Pasta
rojo atstovai veikė visą laiką, organizuo
dami masini darbininkų spaudimą už mi
nėto biliaus įnešimą į J. V. kongresą.

“Šiaudad vašiai”, “Korupcijos” 
Palaikytojai!

Šitokiais vardais Prūseikos organas 
krikštija tuos savo pasekėjus, kurie aną 
dieną Amalgameitų unijos 54 lokale 
(Brooklyne) balsavo už komunistams 
prijautėją Jankaitį į lokalo biznio agentą. 
Girdi, Jankaitį

rėmė ir LDD nariai, bet ne visi. Mūsų or
ganizacijoj, kaip jaunoj, yra ir šiaudadva- 
sių, kuriem korupcinė centrabiurių politika 
daug artimesnė, negu bendrieji kriaučių 
reikalai (skaitykit: “negu parėmimas so- 
cial-fašistinės politikos.—“L.” Red.) į

Mūsų draugai rūbsiuviai pasakoja, 
kad daug Prūseikos pasekėjų yra labai 
pasipiktinę savo vadų politika, ir todėl 
balšavę už Jankaitį. Reikia atsiminti,' 
jog prieš minėtą lokalo mitingą “Kelei
vis” su “Naujaja Gadyne” be atlaidos 
visaip niekino Jankaitį ir kėlė į padanges 
savo kandidatą, nuolatinį plūdiką komu
nistinio judėjimo, Michelsoną. Argi tu
rįs kiek politinės proletarinės doros dar
bininkas gali užgirti tokius bjaurius sa
vo lyderių žygius?! .Ar įstabu, todėl, 
kad Jankaitis gavo 276 balsus, o Michel- į 
sonas—prūseikinių-social-fašistų kandi
datas—tiktai 150?

Todėl Prūseika-Butkus koliojasi per 
“N. G.”, išvadindami Brooklyno rūbsiu-. 
vius “tinginiais”, ‘žlibiais” (nežinom, ką 
paskutinis žodis reiškia) ir kitais žode
liais. Todėl, beje, be saiko ir laiko tiedu 
Heleriai kolioja Kompartijos Lietuvių 
Centro Biurą, išvadindami jį “Tammany

1 Hall”; ir kt.

1 dėstė raketos svarbą.
Sovietų Sąjungoje daug 

' darbavosi del raketos išto- Yomobiliu. 
balinimo mokslininkas F. A. !mobiliaus savininkas ir prade-1 
Cendler, kuris, 1933 metais, ‘jo vytis. Tuč tojaus pasitaikė

Bpt nnąmilin mnVdi !Kislovodske mirė. Cendler!11’ policistas, bet besivejant, bet pasaulio moksli-Į . . ■ v_ . policistas pasiliko užpakalyje,- - - i visa savo gyvenimą verzesi, x .... ... .į. 4 , . r o automobiliaus savininkas vi- •
____ ?__________ ___ i dausų tyrinėjimui. 1920|josį vagį Tada vagis išsitrau-| 
būtų galima žmonėms° ke_;metms jis mokslininkų su-|kė brauningą ir sako: “Jeigu1 

liauti.
LtJll VIC11J V Cl V V JLJV” | *.w*.*v. -------------- <->-------- -------- -v - į . . . . .

Jungtiniu Vėilstiju profe- ninus užsiintei'esuvo jo mok-. nešdintis^ o policisto nei dūko | *
gorius Godard, New Mexico,' sijomis išvadomis ir karš-1neIiko’ 
jau 15 metų studijuoja ir tai jį parėmė, 
daro bandymus su rakete- į 
mis.
tą, kuri galėtų pasiekti 100- j savamokslis Kondratiuk 
300 kilometrų augščio. Jau visa eile daug dirbo. 
1928 metais jis darė bandy- tai buvo pa]aidas darbas

įvažiavime/darė pranešimą, I nori gyvas būti, tai greit bėk: 
ten dalyvavo Leninas. Le-! atgal namo.” žmogus turėjo'

Tai Ne Mano
Policistas—Tai suradau ta

vo moterį, kuri buvo prapuo- 
i lusi.

Vyras—O ką ji sakė?
Policistas—Nieko.
Vyras—Ne, tai ne mano mo

teris. Manoji negalėtų iškęs

Ir Taip Gerai ir Kitaip
Tarnas (eina per kiemą, su-

Toje srityje Sovietu mok- dotojams, bet ne visuomenei,, ka apje pirštą, ir kalba) 
. Jis dabar ruošia rakė-isiininRai Votčikin, Rynin, kaip miesto ponai ®ak°'u. —Man ir taip gerai, ir tai' 
’ • ..................... h.! Bedarb.s. . gerai. '

Bet ■ Nuo Red. Draugo korespon-i Ponas (stovė*. imas ant gon- 
denciją žymiai sutrumpinome, kų)—Tarne, pasakyk, ką ta

i Darbininkai jau žino, kas yra reiškia “ir taip gerai, ir tai 
i policija ir kam ■ ji tarnauja., gerai ?”
Ačiū už rašinėjimą. Ateityje; Tarnas—Bijausi, negaliju. 
prašome aprašyti platėliau Į Ponas—Sakyk, nesibijok, 
apie pačius Įvykius prie 
sąlygų jie atsitikę.

mus ir jo raketa sėkmingai 
nuleido prietaisus po to, 
kaip ji pasiekė tam tikrą 
augštį. Kita grupė profeso
rių daro bandymus. Syra
cuse, N. Y.; o trečia—San 
Francisco mieste. Panašius, 
bandymus mokslininkai da-* 
ro Vokietijoje, Anglijoje, 
Franci j oje ir kitur. .

Revoliucionierius Išrado 
Raketa 4.

Pirmoji raketa buvo išra
sta per revoliucionierių Ni
kolai Ivanovic Kibalčic, ku
rį caro budeliška valdžia pa
korė. Kibalčic su kitais re
voliuciniais veikėjais suruo
šė caro Aleksandro II užmu
šima. Kibalčic buvo studen
tas ir jis gamino bombas ir 
kitus sprogimus. Tik kelias' 
dienas prieš jo mirtį, jis 
įteikė kalėjimo viršininkui 
planus raketos. Caro bude
liai Kibalčicą nužudė 3 d. 
balandžio, 1881 metais, o jo 
planą padėjo į “išradimų de- 
partmentą”. Ten pat caro 
budeliai padėjo ir Kibalčico 
planus orlaivio pagamini-

Policija tarnauja tik išnau-

1930 • metais Osoaviachimo j 
organizacijos centras įsteigė 
specialį komitetą del rake
tos tobulinimo. Ten veikia 
inžinieriai ir mokslininkai 
S. Koroliev, M. Tichonra- 
dov, J. Pobiedonoscev, N. 
Efremov, Poliarnyj, Zujev, 
Duškin, Švarc, Rynin ir kiti. 
Jie jau daug atsiekė raketos 
tobulinime.

Kaip pirm orlaivininkys-
tės išvystymo dausas ataka
vo baliūnai, taip pirm rake
tinio keliavimo jas jau da
bar atakuoja specialiai ba- 
liūnai, kaip ve Sovietų Są
jungos “SSSR” ir “Osoavia- 
chim No. 1”. Sovietų moksli
ninkai Fedosenko, Vasenko 
ir Usyskin žuvo, bet jie pa
siekė 22,000 metrų augštį. 
Nesenai Sovietų Sąjungoje, 
Leningrade, buvo sušaukta 
specialė konferencija strato
sferos tyrinėjimo reikalu.

Raketos vystymas eina 
gana sparčiai. Jau dabar 
raketų pagalba gana augš- 
tai pasiunčia įvairius prie
taisus ir perduoda žinias. 
Bet iki šioliai buvo didžiau
sias raketos nedateklius,
kad su ja galima buvo tik 
pirmyn lėkti, bet negalima 
buvo sugrįžti. Sovietų Są
jungos mokslininkai išrado 
prietaisus, kad jau gan aug- 
štai į erdves išmeta raketų 
pagelba prietaisus, o para
šiutų pagalba tuos prietai- 

isus nuleidžia žemyn. Taigi 
raketos vystymas nuolatos 
eina pirmyn ir priešakyje 
jo yra Sovietų Sąjungos 
mokslininkai, kaip kad Ki
balčic pirmasis buvo jos iš
radėjas.

Valstiečio Sūnus.

Jaunas didvyrukas, narys 
įgulos SSSR laivo Sibiria- 
kov, kuris plaukioja' toli
muose šiauriuose.

Nužudė Moterį ir Sūnų
Camden, N. J. — Atėjo ir 

pasidavė policijai verteivis 
Michael Maggio, kuris nušo
vė savo antrąją moterį ir 
vieną sūnų. < Turi dar ketu
ris vaikus.

kokiu , Tarnas—Ar 
nieko nedarysi?

prižadi, ka

Vokietijoj sausra 
sunaikino bulves, 
visų javų derlius apskritai 
būsiąs ketvirtadaliu mažės- i 
uis negu pernai.

Tarnas—Mat, 
labai mano moterį ir už tai jai due 

Šiemet dl Pinigy, o j ūsų* moteris,ry;
mane ir ji man duoda pinigų, 

i tat man ir taip gėr&H ir tdib' 
i gerai.

ponas my

J. Robziw.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

ir la-' 
man

man
man

Pučia Vidurius. Dusulį

Aš skaitau “Laisvę” 
bai malonėčiau, kad ir 
duotumėt atsakymą.

Jau keli mėnesiai, kaip 
pradėjo pūsti vidurius ir 
jaučiasi silpna po krūtine. Ir 
dabar man silpna apie bam
bą, ir vieną dieną iš ten pasi
rodė mažytis pūlių lašas. Taip 
rodosi, lyg kad man pilvas 
plyštų, jei aš d^ug i

• makaronų, pudingų, tyrių, pus- 
I r y č i a m s j a v i. nių valgių 
(“breakfast foods”). Bet vai- , 
gykite sočiai visokių daržovių 
ir vaisių, tik gerai kramtykite. 
Kas nesusikramto, nerykite, 
Let palikite ant lėkštės. Ne
vartokite ’ perdaug saldžių, 
rūkščių, karštų, šaltų, riebių , 
bei smarkių, deginančių daik- . 
tų. Saldymai ir riebalai yra

pavalgy- gerai’ bet atmiežti saldymai., 
čiau, bet aš daug nevalgau, iri 
sveriu permažai dėl savo ūgio. 
Aš esu mergaitė 15 metų am
žiaus, 
m et!

Mūsų kaimynai 
19 metų amžiaus, 
sulį jau nuo senai 
buvo labai suėmę, 
jaučia gerai lig šiolei, 
skauda nugarą tarpupetėj, jis Ino, 
negali gerai atsikvėpti per no-1 trynių, 
sį, ir jis jaučiasi gana silpnas I pių, gručkų—sietinių — grieš- 
kartais. Dabar jis vartoja vie
no daktaro vaistus, 
neina geryn.

Ar ožkos pienas 
dingesnis (ligoniui 
sveikam žmogui) už 
pieną ?

ATSAKYMAS

Iš riebalų grietinė ir sviestas . 
Jums geriausi. Riebaluos,e 
kepintų valgių nevartokite...

A , , . Po kiekvieno valgio imkite po
■trečdali šaukštelio kreidos mik 
iteliu, “Precipitated chalk,” j turi sūnų i .

Jis turi du-! Jūsų kaimynų sūnui, dėl jo! 
ir dabar jį į dusulio. Tegul jis vartoja dau-' 
ir jis nesi-i ginu tokio maisto, kame yra

Jam ' nemažai kalkių: daugiau pie- 
sūrio, varškės, kiaušinio 

kopūstų, morkvų, ro-

-jčių. špinato, žirnių, pupų, apeL 
bet jam sinų, citrinos sunkos — limo

nado ir lt. Tegul ima “Calcium 
yra nau- j lactate, grs. 10, tablets No. 
arba ir j 100,” po dvi tabletėles po val- 

karvės gio, sutrintas, su vandeniu. 
Tegul ima mėnesių mėnesiais. 
Prie to, tegul ima žuvų/alte^ 
jaus, “Cod liver oil,” po šaukš
tą po valgio. Arba “Halr 
oil 250 D capsules,” po vi< 
arba dvi kapsules po valj 
per ilgą ilgą laiką. Ant t 
lės tegul jis dažniau pabū 
Vietos gydytojas galėtų j 
leisti į kūną vaistų su atfat

per-
Ne-

Jūsų viduriai nemala, 
daug juose rūgimo, gazų. 
valgykite taip daug krakmolų, 
kurie labiausiai užraugina vi
durius. Tik porą riekučių ru
pesnės duohos per dieną. Jo
kių pyragų, blynų, virtinių, S



Meno Nuotrupos

THRU
&’$ Tas Iš Raštinės

me

tuo-

veika

darbai už pereitus

Rivera

Jasilionis

kurie chorai 
labai turime 
išleisti laiku

Tai reiš- 
susidomės

vei- 
d rau
diems

Ir dirbanti klase 
Pradėjo grupuotis, 
Pasaulį valdyti 
Priklauso juk jai!— 
Sugriauti tik reikia 
Tą-santvarką seną, 
Ir pagrindą tiesti 
Gadynei naujai.

Laike Meno Sąjungos suvažiavimo dar po 
ra chorų prisiuntė organizacines blankas 
Tačiaus visgi dar nevisi 
reigas. Draugai, kurie 
tas blankas, verti geros

rai peržiūrėti ir'išleisti.: Dabar reikia, sukelti 
finansų mūsų meno veikimui. Jęi draugai ge
rai pasidarbuos, tai ir Veikalų daugiau gaus.

V. Bovinas, Sekrt,

Ve, kaip tas “poetas” dainuo
ja apie širdį: . f.

“Kodėl/ širdie, kodėl blaškaisi, 
Nerimsti ir nenori net liū-

i rimti? • <
Kiti .nedidelius seifus širdįr^'S

• ' įtaisė, . , “
Uždarė užraktais ir rinkėm./', 
Paskiaus seka “Širdžių par

davimai”, jų “nudėvėjimai ” ir 
tt. Tai matot, kaip rie kleri
kalai dainuoja? širdis jiems, tai 
atskiras sutvėrimas, ką/galima 
‘užrakinti” ir “rinkėm” užkal-

Valdonai nesvarstė, 
Kaip vergas gyvena 
Jie rūpinos gauti 
Tik pelno daugiau ; 
Jie vergą pajungę, 
Planavo, kaip leisti 
Tik savąjį laiką 
Smagiau ir smagiau.

mažai duoda užsakymų
Ypatingai chicagiečiai 

Centro veik niekuomet 
Meno Sąjunga ir leidžia 

Ant kai ku-

Draugams hartfordiečiams (Laisvės Cho 
rui) išsiuntėme dainų. Jie užsisakė “Spar 
takiadą” ir “Gegutę.”

Kiti mūsų chorai 
siųsti jiems dainų, 
iš Meno Sąjungos 
neperka dainų. O 
dainas, kad jas naudotų chor 
rių dainų duodama geras “bar gin

Conn, valstijos menininkų apskritys prisiun
tė $5.00 aukų Meno Sąjungai. Tai gerai. 
Pinigai gauti per draugą J. žemaitį.

Reikėtų ir kitiems apskričiams pasirūpin
ti meno reikalais. O pirmiausia tai Meno 
Sąjungos vienetai turi susidomėti meno rei
kalais. Jei kiekvienas vienetas atlygintų sa
vo skolą centrui ir da parinktų aukų veikalų 
leidimui, tai nebūtų bėdos nei su operetėm.

Tokios ir kitos eilės. Jos nie
ko neturi su realizmu, su tįk: 
rove, su darbininkų arba bent 
kokiu gyvenimu. Ir tokį paple
pėjimą klerikalai laikb “gera 
poezija.”

Ir bėgo taip dienos, 
Ir dešimtys metų, 
Bet galas juk turi 
Ateiti viskam.— 
Ir dirbanti klasė 
Pradėjo dairytis,— 
Vergausime amžius? 
Delko gi ir kam ?

Lygiai svarbus klausimas, tai švietimas 
jaunimo. Gal kaip kam atrodyti, kad Ame
rikos jaunimas yra apšviestas. Daugelis jų 
yra studentais. Bet tikrybėj, tai Amerikos 
jaunimas klasiniai labai atsilikęs. Jie yra 
išdavas Amerikos buržuazinės, jau gendan
čios, kultūros . Jaunimas persigėręs Ameri
kos propaganda mokyklose, paskiaus per 
laikraščius, judžius, sportą ir kitas įstaigas. 
Jie persiėmę dvasia, kad Amerika dar vis 
yra platus laukas jaunimui. Tik reikia gerų 
norų, gero pasiryžimo, o viskas bus gerai. 
Jie manta, kad ^kiekvienas darbininkas dar 
gali rastd progų pralobimui ir iškilimui į 
turtingųjų klasę.

organizacines
chorai atliko tas pa
yra atsakomingi už 

kritikos.

Keli draugai skaitė d. Norvaišos verstą vei 
kalą “Tamyla”. Veikalas didelis, penkių veiks 
mų. Tačiaus veikalas iš arabų gyvenimo ii 
ideologiniai yra labai mums artimas. Visi drau 
gai,, kurie skaitė, pripažino, kad veikalas rei
kia išleisti. Geras.

Veikalų turime ir daugiau. Juos reikės ge-

Juk turime jausmą, 
Juk turime jėgą, 
Vienybės tik reikia, 
Mums reikia drąsos 
Jei valdančią klasę 
Mes neisim apveikti 
Tai akys mūsiškės 
Rasoję rasos.

naujas. Tas naujas 
kitų organizacijų 

(kaip tai ALDLD ir LDS kuopų) prisidėti į 
Meno Sąjungą . šis klausimas kilo delei per- 
didelio atsiskyrimo mūsų broliškų organiza
cijų nuo meno veiklos. * Kitos organizacijos 
veik nesidomi mūsų meniniu judėjimu, o tai 
labai negerai. z

Tąrengimai: koncertai, veikalų vaidinimai 
veik visuomet yra ruošiama kitų organizaci
jų. Tačiaus veikalų leidimu tos organiza
cijos nesirūpina.* Arba, galima sakyti, iki 
šiol nesirūpino. Del to Meno Sąjungai pri
sieina gana trumpa ir su finansais išleisti ge
resnių veikalų.

Šitas tarimas, jei jisai bus tinkamai pra
vestas gyveniman, tą spragą užtaisys. šis 
tarimas galės gerokai sustiprinti Meno Są
jungą finansiniai, kuomet kitos organizacijos 
bus jos vienetais ir mokės po $5.00 į metus 
del veikalų leidimo.

Antras geras dalykas, tai kitas organiza
cijas arčiau suriš su Meno Sąjunga ideolo
giniai. Tada ir kitos organizacijos bus dau
giau įtrauktos į meno darbą. Jos galės dis- 
kusuoti, daryti tarimus ir patarimus Meno 
Sąjungai reikale veikalų leidimo, 
kia, kad ir kitos organizacijos 
kultūriniu darbu.

Kyla klausimas, tai kaip mes

D. Choras (Los Angeles) užsisakė vei- 
“Moteris Gatvėje.” Gi į Detroitą (d.

iutei) pasiųsta “Inkvizicija.” Tai reiš- 
kad mūsų draugai “keliasi anksti”— 
įsi prie veikalų išanksto. Tie draugai, 

pradeda veikti vasarą, tai ir vaidina 
,us orui atvėsus.

Čia reikia pastebėti, kad minėti du 
kal^i dar mažai kur vaidinti. Todėl 
gams nereikia laukti naujų veikalų, 
yra nauji tie, kurie dar nevaidinti.

Veik visai nevaidintas pereitų metų
las, tai yra “Pradžia.” šį veikalą parašė 
gerai žinoma rašytoja Jurata Juraitė. Vei
kalas didokas, bet vertas pasidarbavimo ir 
pastangų. Jisai Vaizduoja Lietuvos Sovietus.

V. Bovinas, Sekretorius.

scenas
riant Gudaitienę

(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

Renegatas •
Galima pasakyti, kad Petriką 

apie Riveros paveikslus pasakė 
tik tiek, kad jie paveikslai, (> 
parašas parodo, kad juos piešę, 

! Rivera. Bet tokį įvertinimą, 
! tai ir vaikas gali duoti, kuris 
pažįsta, kas yra paveikslas ir 

j gali pavardę įskaityti.
Apie politinį Riveros veidą. 

Petriką rašo: .«•-«
“Rivera yra tos nuomonės,. 

kad komunistiniame darbinio.-,, 
kų judėjime turi būti vienybė, 
o ne susiskaldymas. Del to jišfeti' 
deda krūvon atvaizdus Lenitid/ 
Trockio, Stalino ir Bucharirid.”

Ir Petriką pritaria, kad “Vič-“ 
nybė darbininkų judėjime” yfa 
reikalinga. Bet jinai neįvyks
ta tik todėl, kad “lyderių gal-: 
vose” yra “asmeninių ambičį- 
jų”. Petrikai rodos, kad tpl,' 
kol tos asmeninės galvos bug. 
“infektuotos, tol vienybės dar
bininkų judėjime nebus.” >(./v

Tai visa “f ilozofi ja ”. Iš ( 
kios “daktariškos” išmintįę^ 
pati išvada seka: Tik sterili^-’ 
cija gali pataisyti.

Bet kodėl daktaras mato tik 
kelis vadus? Kur jo visuomenių

(Tąsa 4-tam pusi.) '

tuos tarimus. Reikia 
žinotų vienetai ir visi 
buvo delegatais, turi 
suvažiavimo tarimus.

Centras turi stengtis pagaminti vienetams 
veikalus, dainas, ir paskaitas. Taip veikda
mi mes galėsime pravesti suvažiavimo tari
mus.

Susirišimas su tarptautiniu menininkų ir li
teratūros judėjimu pas mus yra dienos klau
simu. šioje srityje atsilikimo yra gana daug. 
Ypatingai literatūros platinimas apleistas. 
O geros literatūros mes (anglų kalba) 

gana apščiai.

Tas Amžių Likimas
Tas amžių likimas, 
Kartus ir beviltis, 
Slogino mūs dvasią 
Diena iš dienos, 
Ir vertė kentėti 
Skriaudas visokiausias, 
Ir liepė klausyti 
Valdžios kruvinos.

Todėl marksistinės ideologijos tarpe lie
tuvių jaunimo labai daug reikia skiepyti. 
Diskusijose, prelekcijose, kalbant apie tuos 
pačius veikalus, dainas, sportą—galima nu
rodyti, kaip daug skiriasi proletarinis menas 
nuo buržuazinio meno.

Geras tarimas jungti meną su sportu, čia 
bus galima išvystyti mūsų choruose daugiau 
įvairumo. Daugiau jiems tinkamo užsiėmi
mo. Kurie turi patraukimo sportui’ gali 
vystyti sportą. Kiti gali veikti daugiau me
no srityje. Veikimas sportininkų ir meni
ninkų turi jungtis praktiškame darbe.

Tik dabar mes turime vykinti gyveniman 
stengtis, kad apie juos 
nariai. Draugai, kurie 
plačiai raportuoti apie

pajėgsime 
reikės ne 

tik draugų menininkų, bet ir kitų organizaci
jų draugų pagelbos.

švietimo Ir Jaunimo Klausimas

Meno Sąjungos Suvažiavimui Praėjus
Meho Sąjungos suvažiavimas jau praėjo 

Padaryta keletas gerų tarimų, taip pat per
bėgta, peržvelgta mūsų 
du metu.

Vienas iš tarimų bus 
tarimas, tai kvietimas

Giros Poėzija—“Širdys 
Seifuose”

Klerikalai Kaune išleido Gi
ros “poezijos” rinkinį. “Rytas” 
apie tą “poeziją”* labai gausiai 
atsiliepia. Girdi, tai “drąsiai- 
galima dėtis į f maldaknygę” tą. 
“poeziją”, kaipo maldą.

Todėl ir nėra tos eilės jokia 
poezija, o tiktai maldos, kurios 
neturi jokios reikšmės. Tos Gi
ros eilės pilnos mistikos, nebū-» 
tų ir išsvajotų nesąmonių* 
Kartais ir visai kvailų nesąmo-

A. Petriką—“Jack At ' 
All Trades”

Sklokos organas pasiryžo ‘'iš
aiškinti” visus “mokslus”. Dėn- 
tistas A. Petriką pas juos tapo, 
kaip amerikonai sako, “Jack, at 
all trades”—visų mokslų žmo
gus. Jisai aiškina sterilizaciją, 
ką darbininkai turi valgyt ir nėr 
valgyt, paišybą, literatūrą ir tt.

Tik deja, kad tas aiškinimhs' 
neturi jokio analyze, neturi au
toriteto, o tik sekimas buržū- 
žuazinės literatūros. Tokiu bd- 
du, žinoma, labai lengva- tipti 
“mokslininku’ ’. Jei tik gali skair 
tyti" anglų kalba, tai atsivertei 
knygą kokio buržuazijos filozo- 
fo, rašytoj, išvertei lietuvių kal- 
bon ir gatava! ‘ .•

Tačiaus tai nėra literatures 
kritika. Tai tik šioks toks faktp 
atžymėjimas. Ir tai visai nega
lima paslėpti. “Naujosios Ga
dynės” No. 25 dentistas A. Pat
riką “aiškina” Diego RiVeTa 
(artisto) veikalą, Putino apy$ą£ 
ką ir dar Thomą Carlyle.

Nieko tokio, kad jisai niek# 
neišaiškina, o tik kopijuoja‘ iš 
veikalų. Bet “nauja” tas, kkd’ 
Petriką, kuris dar save skaito 
nepriešingu komunistų judėjir. 
mui ir nedalyvaujaančiu politi-. 
koj, tačiaus renegatą liniją ir 
čia gina.

Operetes Kontesto Reikalu
Draugai, kurie dalyvaujate operetės kontes- 

te, turite žinoti, kad laikas jau pasibaigia su 
šiuo pranešimu. Kurie draugai rašo veikalus, 
turi greitai juos siųsti į Meno Sąjungos Cen
trą. Jei dar kurie nebaigė, o veikalus rašo, 
tai lai ūmai praneša.

Iki šiol mes turime da tik du veikalu. Lau
kiame daugiau.

Laikas jau labai trumpas. Veikalai reikia 
pagaminti šiam rudeniui. Kai 
jau. klausia veikalų. Todėl mes 
skubėti, kad galėtume suspėti ir 
bent viena muzikališka veikalą.

Jei gausime ir daugiau veikalų, tai ateityje 
jie bus išleisti. Todėl draugams nereikia nu
sigąsti,—veikalų nebus perdaug.

jąų .trupučiuką; lynoja, • Pavalgę pusryčius sė
dėjom ant priegonkio ir žiūrėjom, kaip gatvė
je, nežinia po keno muzika, vandens ponukai 
šoka savotišką šokį, šoktęlėja į viršų, bet 
neturėdami už ko nusitverti—puola žemėn ir 
ištiškę sliduoja nežinomon tolumon. Tai buvo 
tojkis stambių lašų atgyventas likimas. Ta
čiaus jiems dar bešokant, aš lig ir mačiau jų 
viduryj bestovintį farmerį ir iš džiaugsmo bė
giosiantį sav® Ožik’ą barzdukę. Lietus lijo 
veik iki keturių dziegoriaus, tik ne -taip 
smarkiai. '• „ , 1

Apie kitus suvažiavimus čia nieko nesaky
siu, nes jau buvo mūsų dienraščiuose plačiai 
rašyta,., Tad einu prie. antros meno sesijos, 
kuri prasidėjo ahtradienip popietį.

Antroji' sesija pasižymėjo 1 tuomi, kad pra
leido tarimą, atsikreipiantį • prie mūsų broliš
kų organizacijų kuopų, kurios naudoja Pro- 
letmeno Sąjungos; išleistus veikalus, tai yra, 
ALDJ/D ir LDS, kad jos stotų Sąjungon, mo
kėdamos penkinę į metus, pagelbstint išleisti 
daugiau sceniškų* kūrinių^ nes jų> yra didelė- 
stoka. Gavus daugiau finansų, išleistume, tin
kamesnių dramų,; komedijų įr ppepečių, ir to
kiu .būdu pakeltume darbininkų teatrą ir visą 
meną ant augštesnio laipsnio. Šiuomi klausi
mu skaitysite ir rezoliuciją. 1

Kalbant apie sportu ir meną, yra padary
tas tariihas, kad 'mūsų jauni sportininkai savo 
parengimuose duotų ir vaidinimų, nes jie švie
čia, organizuoja ir kųltūrizuoja d.arbo minias, 
o sportas, kaipo tokis, išskyrus mankštymąsi, 
mažai, arba visai neturi jokios apšvietos. 
Jeigu šitas tarimas kam nors nepatiks,—Me
no Skyrius yra atviras ir galės išreikšti savo 
priešingą nuomonę.-

Lavinime naujų chorvedžių CB patiekė ši
tokį planą, kurį suvažiavimas užgyrė, tai yra, 
kad mūsų apskričiai duotų po gerą parengimą, 
kurių pelnas eitų mokyklėlės palaikymui, ži
noma, prigelbstint ir kitoms mūs organizaci
joms. Chorvedžių mums reikia ir kurie jau- 
nuol. jau yra prasisiekę muzikoje, juos arba 
jas būtų galima pralavint chorvedžiaut. Ki
tokios išeities nėra, nes pati Sąjunga neišgali, 
palaikyti konservatoriją lavinimui naujų mu
zikų. Vėliaus prisieis mokinti, kaip reikia 
vadovauti dramą, darbininkų teatrą.

Kokia kalba daugiau dainuosime dainas? 
Nors dabar mūsų chorus jau sudaro diduma 
jaunuolių ir jiems anglų.kalba yra smagesnė, 
lengviau išmoksta dainas, tačiaus, atsižvel
giant į suaugusius darbiniu, lankančius mū
sų parengimus, tai pirmenybė priklauso lie
tuviškoms dainoms. Nors šiame klausime ta
rimas nepadarytas, bet taip buvo suprasta. 
Reikia mokėti angliškų dainų tarptautiniuose 
parengimuose; taip gi nebus jokis prasižengi
mas, jeigu tarp lietuviškų dainų bus dainuo
jama ir angliška kalba.

Diskusijose buvo pageidaujama, aišku, pro
letarinės dvasios,veikalų, bet kuomet jų pakan
kamai nėra, prisieina vaidinti ir kitokį kūri
niai. Drg. Andrulis pareiškė, kad mažiau blė- 
dės neša tas veikalas, kur girdisi dievas arba 
matosi žegnojimasis, negu kur tarnai ir kiti 
darbininkai niekinami, su purvais maišomi. 
O tokių veikalų yra daug—ir tulus mes patys 
juos vaidiname.

Nežinia iš kur nekurie draugai išsitraukė 
tą supratimą, kad ■ vaidinimas romantiškos 
dramos arba operetės, tai yra svetimai pro- 
letariniui menui ir jau atgyvenęs savo dienas. 
Ar jis dėlto atgyvenęs savo dienas, kad jau 
dauguma mūs važiuojam penktą dešimtį me
tų, tai pagal save sprendžiam ir kitus? Mūsų 
chorus jau sudaro jaunimas, jie mylisi, tuo
kiasi; vadinasi, romansas kasdieną sukasi 
mums po nosia, bet sakom, kad jis atgyvenęs 
savo dienas. Tai kraštutinybė, draugai. Mes 
galime vaidinti romaną, jeigu tik jis nėra šo
vinistinis, arba kur nėra dedama visa svarba, 
kad jeigu mylėsitės, tai turėsite visko iy bū
site laimingi. Tokiems burbulams mes neti
kini, nes žinom, kad yra žmonių, kurie mylisi, 
gerbia vieni kitus, o iš skurdo negali kojų iš
traukti.’ Kituose atsitikimuose, gyvenimo ap
linkybės, bedarbė ir tą buvusią meilę sudau
žo į šmotus. Taigi romansas nėra vienodas, 
jis vaizduoja patį mūsų gyvenimą, tik reikia 
apsidairyti apie save.

Detroito Menas
Aido Choras, nors jis nevisas dainavo su

važiavimų koncerte, nes daugelis choristų dir
bo naktinę permainą, bet reikia pasakyti, kad 
jų dainavimas manyje paliko gilų įspūdį. Nors 
esu Brooklyno aidietis, bet sakau, kad Det
roito* aidiečiai geriau dainuoja už brooklyniš- 
kius. Jie turi gerus balsus, ypatingai mergi- 
nos.Jos visos pasirėdę raudonomis bliuzkė- 
mis, kas duoda chorui gražų atvaizdą. Prie 
to, labai aiškiai taria žodžius, kas sumuša tą 
posakį, kad čiagimiai neišmoksta lietuvių kal
bos. žodžiu, Aidas duoda Detroitui garbę. 
Bravo!

Kalbant apie jų teatrą, kuris buvo vaidintas 
komedijos formoje, tai jiems reikia geros laz
dos. Kaip galima eiti vaidint veikalą turėjus 
vieną praktiką^na, tegu bus dvi, kuomet gal 
kitas nei vienoje pamokoje nėra buvęs? To
kiu būdu nėra galimybės sutvarkyti kalbą, 

Paskui tas rolių nemokėjimas, išski- 
nepakenčiamas. Galima

Kelionės Įspūdžiai ir Menininkų 
Suvažiavimas \

Smulkmeniškai nerašysiu kelionės įspūdžių, 
dedant didelės svarbos gamtiniams vaizdams. 
Visi žino, kad vasarą visur žaliuoja medžiai, 
laukai ir pievos; matosi besiganančios įvairiai 
margos karvės ir kiti naminiai gyvuliai ir 
paukščiai; žmonės dirbinėja laukus, kad, atsi
prašant, turėtų žieminio ėdesio visai ūkės šei
mynai.

Tačiaus šiame ’aprašyme, kas liečia žemdir
bystės laukus, mes matysime skirtingus vaiz
dus nuo kitų vasarų ir negalėsime sakyti, kad 
visur žaliuoja laukąi ir pievos. Jeigu aš taip 
rašyčiau, jūs man^ vadintumėt ipelagiu, arba 
nešiojančiu žalius akinius, per kuriuos diskas 
žaliuoja, nepaisant, kad įta ruda būtų. - O to 
rudumo, toliaus važiuojant į'vakarus, matosi 
labai daug. ! > •

Važiuojant cementiniu keliu per Pennsylya- 
nijos kalnus, kur vienoj vietoj siekia 1942 pė
das augščiau jūrų lygumos,—ten liekasi per 
trumpos akys, idant sėkmingai nupiešus visą 
reginį. Vienok regėjimo rubežiuje matosi mar
gas vaizdas: medžiai žaliuoja, o laukai ruduo
ja; pasėti kviečiai, iš kurių farmerys tikėjosi 
daug naudos, nedaaugę nei dviejų sprindžių ir 
saulės nusvilinti, pageltę bei nurudę. Tai ženk
las šio pavasario kaitros, kuri lig ir tyčia lai
kėsi neprileisdama lietaus, atgaivinti laukų 
javus ir sumažinti farmerio rūpesčius, jį be
slegiančius dieną ir naktį. Taigi čia vaizdas 
nejaukus ir juomi nėra kaip džiaugtis.

Ohio valstija ir Pennsylvanijos, tai dvynu- 
tės, skirtumų jose nėra. Mažesni upeliai ir 
ganyklos išdžiūvę, karvės daugumoje jeigu ne
guli, tai stovi, nes liežuviais laižymas rudos 
žemės neduoda jokį maistą. Kviečiai mažy
čiai ir nugeltę; avižos žaliuoja, nes jos dar 
vos tik 5-6 colius pakilę nuo žemės; rugių 
retai kur matosi, bet sulyginus su kviečiais, 
pastarieji nuo sausros mažiau nukentėję.

Važiuojant Mich. valstija ir busu pralekiant 
golfininkų laukus, kur buržuazijos sportininkai 
žaidžia “kaliukę,” rodosi, kad tos pievos nu
piltos karštu vandeniu, niekur nesimato ža
liuojančios žolelės. Tik sukvaišęs poetas ga
lėtų rašyti eiles, besigėrėdamas tokiais laukais, 
šios vasaros gražumynais.;: i '

Atvažiavus Detroitan sekmad. ryte, sve
tainę dar radome uždarytą. Tudjaus ją ati
darė ir mes jon .suėjom, susinešdami kelionės 
čamadonus.; Kiek vėliaus ėmė rinktis ir det- 
roitiečiai. Pamatę, kad aš atsivežęs lietsargį, 
tai ėmė krėsti juokus, sakydami: “Mesk jį 
per tvorą, nes pas mus lietaus jau nėra koki 
trys mėnesiai.”

Ilgai nelaukus prasidėjo delegatų skirsty
mas ir apgyvendinimas Detroite visai savai
tei. Draugų Baronų duktė ir žentas nuvežė 
mane pas Baronus ir A. Metelionį, tai yra, pas 
mano dzūkiškus kaimynus, kur pašėrę, kaip 
veršį, vėl atgabeno svetainėn, nes buvo laikas 
pradėti menininkų suvažiavimą.

Atidarant menininkų suvažiavimą, jų Cent
ro Biuro pirmininkas pareiškė, kad dabar, 
kuomet Proletmeno Sąjungą sudaro didu
ma jaunuolių, tad darbininkų tarptautinį 
himną dainuosime angliškai. Kaip meninin
kai, taip ir svečiai sustojo ir, taip sakant, dai
nuodami pradėjo, berods, šeštąjį savo suvažia
vimą.

Pradedant suvažiavimą nebuvo jokių įžan
ginių kalbų, nes griebtasi rinkti komisijas ir 
visą prezidiumą. Išrinkus kas reikia, ėjo ra
portai. Raportai veik ir uždengė visą pirmą 
sesiją. Tiesa, šioj sesijoj buvo diskusuojama 
abelni meno reikalai. Diskusantai klausė CB, 
kokią naudą atnešė išleidimas Raudonos Dai
nos, kuri yra didelė ir reikalaujanti veik lavin
tų dainininkų sudainuoti ją. Savaimi aišku,— 
mažesnėms kolonijoms neprieinama. Kas lie
čia operetę Alkį, tai veik diduma nepasitenkinę 
jos muzikos keistumu ir sunkybe. Tik Chi- 
cagos apielinkė sakėsi, jog su Alkiu turėjo ne
blogas pasekmes.

Kaįbant apie dideles ir sunkias dainas, tai 
CB' mano, kad yra reikalas išleisti ir sun
kesnių dainų, nes jeigu jų vengsime, tai at
rodys, jog mes nenorime pakelti mūsų chorus 
dainavime augštesnės muzikos dainas.

Grįžtant prie raportų, tai Worcesterio Aido 
Choro delegatės skundėsi, kad suaugusieji 
draugai nepadeda jaunuoliams tvarkytis choro 
reikaluose, o Detroito kaimynai choristai nu
sitarę nepriimti suaugusiųjų į chorą. Tad šia
me klausime priimta rezoliucija, reikalaujanti 
didesnės, draugiškesnės kooperacijos tarpe su
augusių ir jaunuolių proletarinio meno dirvoje.

Prie progos reikia pasakyti, kad mūsų cho
rai, pagal išduotus raportus, finansiškai silp
nai stovi. Tai pasekmė sunkmečių, kurie ka
muoja chorų parengimus, nes žmonės nedirb
dami neturi pinigų pasilinksminimams ir pa
rėmimams darbininkų dailės. Tačiaus visi pa
siryžę palaikyti chorus, nes be jų būtų didelis 
nuostolis visam duonpelnių judėjimui.

Pirmadienio rytas. Detroito ir visos apie- 
linkės padangė užtraukta tirštais debesiais ir
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MENO SKYRIAUS D AUS
J j X t , . * • ii

Kelionės (spūdžiai ir Menininkų 
Suvažiavimas

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
sakyti, kad didesnę dalį veikalo atlošė bude
lėje viena Litvinienė. Vienoj rolėj buvo tiek 
maišoma svetimų žodžių, jog sufliorka užpro
testavo, kad ją maišo suflioriavime. Ne
mokant rolės, lošti ją savais žodžiais nėra 

\ leistina.
Draugai! Mes jau per kelis metus vedame 

vajų, kad pakėlus darbininkų teatrą ir neda
rysime jokios išimties nei vienai kolonijai, 
kuri pasiliks tame darbe. Užmirškite tą se
ną ir nudėvėtą sakymą, kad iš darbininko ne
galima daug ko reikalauti. Darbininkas nėra 
kelmas, į ką jis kreipia domę, tą jr atlieka. 
Taigi mūsų teatras turi būti taisomas.

Vėl Kelionėje
Išvažiuojant iš Detroito ir atsisveikinant 

drg. .Andrulį, jis pareiškė, kad rašysiąs kriti
ką, nes jam nepatinka Proletmeno suvažiavi
mų visa procedūra. Kritikos laukiame ne tik 
nuo Andrulio, bet ir kitų draugų. Rašykite ir 
duokite patarimus, kas yra taisytina mūsų 
meno darbe.

Kelyje į rytus sustojome Clevelande; iš 
ten išvažiuojant padaviau ranką drg. Mažei
kienei, o ji, atsisveikindama, pridūrė: “Para
šykite geresnius Meno Skyrius.” j

Reiškia, mūsų skyriumi nėra visi pasiten-

kinę. Tačiaus, kaip Mažeikienės, taip ir kitų 
menininkų yra būtina priedermė rašyti ir tai
syti jį, nes pora CB narių, Aišku, tą visą dar
bą neatliks.

. . Sugedo Bosas
Mes turėjom būti Brooklyne sekmadienio 

ryte, apie kokią 10 valandą, bet mūs buso nu
lūžo ten kokia “pining • gear’ ’ anoj pusėj 
ThompkinsontoWn, J?a.ž 2:3O ryte. Kolei pri
buvo iš New Yorkę mechanikai ir sutaisė jį, 
tai užėmė visą dieną. Minimą kaimelį palikom 
20 minučių iki 7 vakare. Brooklyne buvom 
pirmadienio ryte, 4 valandą.

Tame kaimelyj netekom trijų delegatų, phi- 
ladelphietis Deveikis išvažiavo traukiniu, nes 

, jam būtinai reikėjo pradėti darbą pirmadienio 
ryte; du jaunuoliai, vienas iš New Haven, 
Conn., kitas brooklynietis, pasiėmę “siutkei- 
sius” išėjo pėsti namo, manydami, kad su pa
galba geros valios automobilistų greičiau pa
sieks namus, negu mes pasilikusieji. Tačiaus 
jie mus pralenkė tik viena valanda. (Jie iš
ėjo linkui namų apie pirmą valandą.) Jaunuo
liams irgi reikėjo pradėt darbą pirmadienį.

Brooklynietis pasakojo man, kad jie ėjo pės
ti apie 50 mylių, gavo ant kojų dideles pūs
les ir čeverykų skylėtus padus. Pasirodo, kad 
jie antrąjį jaunuolių suvažiavimą atsimins ir 
seni būdami, žinoma, jeigu jie taip ilgai gy
vens. Tik, susimyldami, nesupraskite, kad aš 
noriu jų ankstyvos mirties.

ros renegatystę, kuomet jisai 
vengia klasių kovos Meksikoj ir 
Amerikoj. Kodėl Rivera savo 
paveiksluose nenupiešė Callesą 
tikroje savo rolėje, kuris smau-! 
gia Meksikos darbininkus? Pas- 
kiaus kitus darbininkų revoliu
cinius kovotojus, kaip tai Julio 
Antonio Melia, Guadalupe Rod-i 
riguez, Pedro Ruiz ir daugelį 
kitų. Rivera nepiešė ir Ame
rikos imperialistinį ambasado
rių Morrow, tokiu, kokiu jis 
yra. Priešingai, Rivera, kaipo 
parsidavėlis, dirbo del Ameri
kos imperialisto Morrow.

Kodėl nenušviesti Riveros 
“komunistiškumą” Meksikoj. 
Jisai buvo Partijoj tik tol, kol 
Partijai nebuvo pavojaus. Kuo
met Partijai buvo pavojus, tai 
Rivera save padarė “kairesniu” 
už Partiją ir iš jos išėjo. Pas- 
kiaus tas “kairysis” 
atakavo buržuazijos 
Tai kur nusileido jo 
mas.” Rivera nėra tik
Jis buvo artistų revoliucinio ju
dėjimo vadu. Bet visur pasiro
dė oportunistu.

Kuomet kolektyvo (komunis
tiniai) artistai Pirmą Gegužės

Meno Nuotrupos

jėgs atmušti visus užpuoliai 
iki galo? Sunku ką išanksto spt 
ti, tik ateitis parodys, keno bus 
laimėjinąas.

San Francisco Labor Council 
yra reakcionierių rankose. Šie 
elementai paliko įnagiu Preky
bos Rūmo ir pramonininkų as- 
sociacijos ir eina iŠ vien ran
ka rankon prieš streikierius ir 
Suvienyto Fronto Streiko Ko
mitetą, t

Labor Council bandė pravesti 
f d vi rezoliucijas. Pirma rezoliu
cija reikalavo patikrinti. strei
ko komiteto delegatus, kiek yra 

I prigulinčių Komunistų Partijai, 
i ši rezoliucija 66 balsais atmesta 
prieš 29; antra rezoliucija prieš 
komunizmą 129 balsais priimta 
prieš 22. Dabar yra reikalauja
ma, ką Harry Bridges ir John 
Shoemaker atsisakytų arba būtų 
pašalinti iš streiko komiteto ii* 
kad. taipgi būtų pertraukti ry
šiai su “Marine Workers In
dustrial Union.”

Generalis Streikas, kuris čia 
yra labai pageidaujamas, kažin 
ar įvyks.

Nors reakcija dirba iš visų 
pusių, bet pats streiko branduo
lys yra tvirtas kaip uola!

John Baker

komiteto

(1930 metais) buvo areštuoti ir 4co darbininkų reikalam. Pirmas j.jiems teikti*.
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F

Wilkes Barre, Pa

to

i

spaudoj.
“kairu- 

artistas.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana grynais pinigais $75
4. Dovana grynais pinigais $50
5. Dovana grynais pinigais ^25

artistus atstovauja
John Reed Kliubai.

Marksistas.

Iš Roosevelto parinktų asme- 
’ j nu darbininkai negali tikėtis 

| nieko gero, šitų gaįvalų tikslas 
Pirma pažiūrėkime, kuo yra buvo ir yra darbininkam devy- 

ši taryba, ar tie gaivalai atsa- nias odas lupti, o ne ką gero

Šiuo orlaiviu J. V. ambasadorius Bullitt lekiojo 
po Sovietų Sąjungų, kad su ja susipažinti. Nese
nai šis orlaivis susitrenkė Leningrade, bet niekas 
nebuvo sužeistas, o tik orlaivis apgadintas.

Kaip Wagnerio Įstatymas Praktikuojama 
Laivakroviy Streike San Francisco j

SAN FRANCISCO, Calif.— ; Oscar K. Cushing yra advoka- 
Birželio 27 d. pasirodė ant es-! t»s ir valstijos ūmios pašalpos 
trados Wagnerio įstatymu Roo- ir bedarbių šelpimo 
sevelto paskirta iš trijų “beša- narys; savo amatą moka gerai, 
liška” taryba, . kitaip sakant, ; 
“National Longshoremen’s Bo- j 

j a rd.

| tas”, bet jisai pritaria opozici- j imą steigdami atskirus laikraš- 
i jai. Jei taip, tai kiekvienam ai-!čius, naujas organizacijas. Kiek 

i prisideda prie 
vienybės?

Dar daugiau. Petriką sako, 
kad Riveros veikale “atvaizduo
ta visa šios šalies pramoninė ir 
politinė kova, visa socialio gy
venimo struktūra.” Kada tokį

> Petriką, tai 
kaip tik parodo, kad jisai labai 
menkai susipažinęs su politinėm 
kovom Amerikoje ir su Riveros 

'kūriniais. Dar mažiau su R. 
i asmeniu. '*!

Kodėl tada neparodyti Rive-nės

(Tąsa iš 3-čio puslp.).
nės klasės? Kur ekonominis ir 
socialis pasidalinimas. Mat, so
cialia mokslas, kaip matosi, tai 
neįeina į dentisterijos kursą. ; 
Todėl Petriką taip labai men
kai apie jį ir nusimano. Su P., ~ ,
kuris visuomenės ligas bando j “vienija” darbininkų judėjimą I pareiškimą daro 
gydyti medicinos lašais, never-Į Butkaus-Prūseikos “opozicija” 
ta nei ginčytis socialiais klau-1 tarpe lietuvių darbininkų. Jei 
simais. l Petriką mano, kad ir Rivera,

O kaip su Riveros politine, Prūseika, Lovestonas ir kiti 
“darbininkų vienybe”? Petriką | toki yra dar “komunistai”, tai 
sako, kad “Rivera yra komunis- ar jie neskaldo darbininkų judė-

;šku, kad opozicijos veik visuo
met yra darbininkų vienybės 
skaldytojos. Taip yra ir su Lo- 
vestono “opozicija”, tas pats

| su Trockio “opozicija”. Jie visi 
drasko darbininkų judėjimą.

Petriką labai gerai žino, kaip

joj archivyskūpas Edward J. I Roosevelto toks paskyrimas j 
Hanna yra Romos katalikų biz-< komiteto yra daugiau niekas, j 
nierius, kuris prekiaudamas j kaip pasityčiojimas iš darbiniu-' 
kristaus krauju mulkina nesu-| kų klasės! •
sipratusius darbininkus ir yra į San Francisco majoras Ange- i 
amžinas priešas susipratusių i lo Rossi ir kapitalistų «didlapiai

Antras — Edward ; be gėdos perša ir rašo pilnas;
špaltas šauksmų ir reikalavimų, 1 

darbininkų Suvienyto'

teisiami Meksikoj, tai Rivera 
liudijo, kad jisai dalyvavo su 
geltonaisiais. Išsižadėjo revo- 
liucidnumo.

Tokia pat jo rolė ir Ameri
koj. Ypatingai dabartiniu lai
ku, kuomet minimas veikalas iš- Į darbininkų.

K l leistas, klasių kova sukasi apie; F. McGrady yra padėjėju sek- 
darbininkų ! gcottsboro jaunuolius, Tom retoriaus Darbo Deportmento ir j kad 

Mooney, Rooseveltą, Johnsoną, pardavikas Amerikos Darbo Fe-! Fronto Streiko Komitetas tar-;
Bet raskite šių dienų deracijos darbininkų. Trečias— tųs su tokio priešingo nusista-; 

. tymo komitetu ir priimtų bosų ;
. , statomas išlygas. O jei darbi- streiko, v1Cno k.to vado, ta. dar ' ninkaį atgisak kaip iki šiol 

nepadaro artistą komunistu. Be | atsisakg, tai be užvi|kinimo bus 
to, Rivera veikia su opozicija,. ,.traukta miHcija j San Fran. 
tai reiškia, kad prisideda prie; ciscQ, Tai ](uo įr kai miesto' 
tų, kurie ardo darbininkų judč- jr va)stijos administracjja rūpi. 
Jirna- | nasj darbininkų reikalais. Jei

Revoliucinius (komunistinius) ne su archivyskūpu, tai su šau-: 
Amerikoj tuvu!

Ai- streikieriai ir Suvienyto 
j Fronto Streiko Komitetas pa-

Perkins.
asmenis tikroje rolėje Riveros 
paveiksluose? Jų nėra. Kodėl? 
Todėl, kad jisai oportunistas. ; 
Jisai dengiasi darbininkiškumu, 
bet tikrai tuom nėra. Rivera 
piešia daugiausia figūras iš kla
sių kovos, kurios jau šiandieni
nėse kovose nevaidina rolės. Da
bar jis dirba su valdžia.

žinoma, 'Petriką to nesupran
ta. Jisai nežino artisto politi- 

tendencijos. Atvaizdai

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių gmpių ir pavieūfr 

Iš senų padare 
naujus paveiki 
lūs ir krajavi 
sudarau 
amerikoniška 

Reikalui 
ir padidinu 
kio dydžio, 
kio pageida 
ma. Taipgi av- 
maliavoju įvai
riom spalvom! 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES 
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. > 

Tel: Glenmore 5-6191 1

LAMAKAJULAA-

Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje
Naudai Dienraščio “Laisvės

Philadelphiečiai visuomet turi daug publikos. Šiemet jie žada turėti daugiausia. Pernai pas juos suplaukė apie 6,000, šiemet bus daugiau 
Pirmu kartu Shenandoaiečiai rengia spaudos naudai taip didelį pikniką. Visos tos apielinkės reikalas rūpintis, kad tas pakrikas pavyktų.

Kas metai Wilkes-Barre, Pa. būna dideli piknikai. Ten bus piknikas ir šiemet. Tik iki šiol draugai ten dar neišsprendė kokioje vietoje tas
> ■ piknikas galės įvykti. Labai laukiame įrašyti jy pikniką į šį skelbimą

r

SHENANDOAH, PA
Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)

Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

Dalyvaus Aido Choras iš Wilkes-Barre ir vietinis 
Lyros Choras

TAIPGI BUS KALBĖTOJŲ IŠ BROOKLYNO

i
5

3 
>

Įsitėmykite patys ir pasakykite kitiem, jog šis pik
nikas bus labai įdomus tuomi, kad čia dalyvaus dau
gelis svečių iš kitų miestų.

Jau laikas organizuoti busus ir rinkti pasažierius 
važiavimui į šių piknikų pasilinksminmius.

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.

PHILADELPHIA, PA.
Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September).

VYTAUTAS PARK 
Hulmville Pike ir Galloway Rd.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie-
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis 
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovin gaiš už savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties
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PASAULINES ŽINIOS732,21

819.46

136

31.80

188 CLEVELAND, OHIO
1,148.14

4.80
PRANEŠIMAI Iš KITUR

4.50 4.20

1.00172

2.00 19.10 pa,s187 17.50
3.00 10.20 nesE. Macolausky, Rockford 11.80

136
Sekr,147

NEWARK. N. J

11.10
142

1.60
1.00 160

146 4.50

Įsigyk Sau Namus!16.10 1.00

3.10
Sungaila, Brookly

145 2.00
Numažino Bankai Nuošimčius

10.80

3.20

124

188

1.00

135
16.80 219

CLEMENT VOKETAITIS185

158

P. Kovai NEW YORK, N. Y
13.30 Phone165

Valandos

7.70

5.00 $641.71

$ 389.93Kartu išeigų

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
16.00 (BIELIAUSKAS)
10.00

4.50 LA1SNUOTAS graborius$751.80
19.70

219
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

13.90 Viso

Išlaidos

2.89

3.60

10.20
9.40

15.50
11.60

12.10
11.25

2.00
7.50

235
205

156
185

20.15
17.89
13.70

4.80
10.00

8.80
7.70
6.30

7.60
3.20

237.00
240.42

3.75
9.00
2.50
2.40

9.63
,7.40

11.40
5.00
4.80

10.40
8.10

$ 738.69
525.70

Roosevelt Panaikino 
Tikrinimo Komisiją

$22,744.93
4,323.35
1,942.70
1,707.20

295.03

1,403.59
926.57

2,381.10 
2,438.50 
2,071.55

259.76
51.16

100.00 
2,050.28 
2,121.11

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

$ 948.69
541.80

$1,264.39
_ $89.93

$ 874l46
398.54

Finansinė Atskaita iš '
I

Scottsboro Jaunuolių
Gynimo Kampanijos

yra $ 631.29 
šoloniskas, 
Sekretorius.
O. Depsas, 
. Iždininke.

$1,490.49
751.80

Viso
Ižde lieka

1,644.50
173.28
311.20
231.68

60.00,
2,453.70
1,936.75

389.75

$1,273.00
_ 641.71

delegacija iš 
Lackawannos 

reikalaudama, 
paliuosuotų 

Laike pikieto
Šviesos” 1 

išlaidos

20 St. Jaibes St. East 
Tel. HArbour 3424

Koviutienė, Rockford

J. Kandrotas, Forest City

Balansas su 1 d. liepos

Šadys, Springfield, 
Krut.uliutė, Plymouth

Alska, Washington

Visi nariai būtinai turite 
turi-

Bieliauskas, Brooklyn

Savis, Los Angele

E. Mulukiute, Phila. Pa.
J. Julius, Moline, III. — 
N. Astrauskienė, Detroit, 
Mich. ___________________
E. Cibulskienė, Nanticoke

Sutrauka:
Balansas nuo bal. buvo 
Gegužes mėn įplaukė

Išnaujo Areštavo Daily 
Workerio Reporterį

Birmingham, Ala. — Pa
sižymėjęs rašytojas John

9 d. liepos, 
Bender, 98 Talman 

Visi draugai būkite, 
daugelį svarbių reikalų

Kartu _______
Geg. mėnesį išeigų

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

tas ir už prieinamą kainą.

A. J. Bagzdis, Benld, Ill 
J. Kavaliauskas, Argentina 
Anna Rado, Los Angeles,

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

’ 1440 Broadway, New York 
Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-B378. Atmink: Savas pas 
savuosius' gauna sąžiningą patarna
vimą !

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

išėjo
nori prispirt Men 

pa-’dietto valdžią paliuosuot vi 
sus politinius kalinius. Vi 
su augštesnių mokyklų stu 
dentai paskelbė general] 4Č 
valandų streiką, eidami iš 
vien su darbininkais.

Badu Streikuoja 95 
Kubos Politkaliniai

Howard Lawson antru sy
kiu areštuotas už tai, kad 
teisingai telegramomis pra
nešė Kom. Partijos dienraš
čiui Daily Workeriui apie 
mainierių streiką.

55,194.92
$494.94

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Viso išeigų -------
Sutrauka

Įplaukos:
Tarptautinį Darbiniu 

kų Apsigynimą
National Association 

for Advancement 
Colored People
Amerikos Civilių Lais 

viu Uniją

ALDLD. 12-to Apskričio 
Piknikas JUOZAS

KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Kartu ________
Birželio mėn. išeigų

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį 
draugą K 
Brooklyn, 
turime 
tarti.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

W. Masonis, New Britain 
Conn. __ i—- ------------- i
J. Matačiunas, Paterson, J

M. Silleris, Pitsfield, Mass
M. Lukšiene, Brooklyn, N.

Litvin, Detroit, Mich 
Laksmin, Elizabeth,

Kokonui, Ind 
Lukchis, Bloomfield,

ženklių ------------------------ 53.00
Laisvei” už spausdinimą “šviesos” 

__________  100.00 
išsiuntinėjimo 
___________ 116.00

D. Lukienė, . Worcester, 
Mass. ___________________
A. Mureikienė, Bridgeport 
Conn.----- ------------------------
SJ Sasna, Brooklyn, N. Y. 
J. Žemaitis, Waterbury, 
Conn. ___________________
J. Kazlauskas Hartford, 
Conn. __________________
J. Ynamaitis, Union City, 
Conn. ____________________3.10
J. Žemaitis, Waterbury, Conn.

------------------------------------  12.00
K. Yanuškevičius, Phila. Pa. 3.10
A. Valinčius, Pittston, Pa. 16.80 
Joe Raulinaitis, Cleveland, 
Ohio ____________________ 6.55
J. Šimaitis, Montello, Mass. 4.60 
O. Žiobienė, Minersville, Pa. 1.50 
Ig. Kachinskas, Chicago, TH. 4.70 
A. J. Strepeika, Delair, N. J.

11.60 
3.60 

12.51

Liepos 15 dieną, Valley 
View parke įvyks didžiausias 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 12 aps
kričio piknikas. Bus gera 
programa. Dainuos Aido 
Choras, Merginų Sekstetas ir 
Vyrų Kvartetas, kurie jau nuo 
senai ruošiasi. Taipgi yra 
užprašyta binghamtoniečiai, 
kurie gal būt atvyks būsu ir 
prisidės prie programos iš
pildymo. Prakalbą pasakys 
d. D. M. šolomskas, ALDLD. 
CK. sekretorius iš Brooklyn,

__ 33.50
Pa. 3.10
a. 7.70

_____ —________________ 19.10
Joe Kvietinskas, Westville,

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

Viena didelė dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite ’
J. S. MILLER, Ine, Dep. L. 
62 Beacon St., Newark, N. J.

Už Demonstraciją deki 
Thaelmanno Suėmė dar Du

Philadelphia, Pa. — Į Vo
kietijos konsulatą atvyko 
angliakasių 
Luzerne ir 
apskričių, 
kad Hitleris 
Thaelmanną. 
prieš konsulatą policija are 
štavo dar du darbininkus.

Išmintingi žmonės juos perka 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietuvių 
apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 
lyne, Maspethe’ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas

LIETUVIS ADVOKATAS

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI f’??"

Neįleidžia Vokietijos 
Laikraščių Šveicarijon

Šveicarijos valdžia dviem 
savaitėm sustabdė įsileidimą 
laikraščių iš Vokietijos. Nes 
Vokietija neįsileidžia laikra
ščių iš Šveicarijos, kuriuose, 
mat, rašoma kiek teisybės 
apie kruvinus Hitlerio dar-

Finansinė Atskaita Už Balandį, Ge
gužės ir Birželį, 1934 m.

Balandžio Mėnesį Įplaukos
Kas Prisiuntė Kiek

A. M. Pipiras, Pittsburgh,
Pa.__ -_______________ $15.25
B. A. švelnienė, Akron, O. 12.95
E. Mulukiute, Phila. Pa. — 
Apsk. J. Skeberdytė, Chi
cago, Ill. ----------------------
P. Rinkevich, Grand Rapids 
Mich._____ -___________ 19.40
Ig. Kartonas, Yonkers, N. Y. 7.70 
S. Puidokas, Rumford, Me. 14.05 
J. Urmonas, Chicago, Ill 
J. A. Deimentis, Chicago,

Liehivys Kraustytojas 
(Moving)

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street

, Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N.Y. ; •

Tel. STagg 2-3152 . V

H. Žukauskas, Dorchester,
Mass. ------------------------------  4.80
C. Laksmin, Elizabeth, N. J. 4.70
C. Shaltys, Freehold, N. J. 5.00 
Joe Kvietinskas, Westville,

19.80
3.10

12.50 
4.80

13.30
3.20

Michel 1.50 
Newark,

Viso įplaukų
Gegužės Mėnesį Išeigos

Sekretoriaus ii’ knygiaus mėnesi
nė alga __________ $ 45.00

Rankpinigių už parką del ALDLD
pikniko _________________ 10.00

“Laisvei” atmokėta 27 kuopos
bila -___________________ 3.33

Del Intern. Publishers už litera
tui -------------------------- 7.05

Anglų kalboje pirkta knygų už 24.05
L. K. P. atmokėta nuo A. Byro 3.00 
Moterų prieškarinio kongreso rei

kalų išlaidų __________ 1.50
Natariušui už patarnavimą ALD

LD. reikalais. ___________  1.00
Drg. V. Kapsukui už rankraštį 

knygos---- ,___________15.00
Drg. C. C. (Lietuvoje) už ben- 

dradarbavimą_______ 11.00

Balansas buvo __ 
Birž. men. įplaukė

Hitleris Pabūgo Francijos
Berlynas. — Hitlerio vai 

džia pabijojo Francijos; vi 
si nazių laikraščiai jau lio 
vėsi rašę, būk Franci j a pri 
sidė j o prie sumoksi o nuver
sti Hitlerio vyriausybę. Vi
suose hitlerininkų laikraš
čiuose išspausdinta Franci
jos ambasadoriaus užginei- 
jimas tos istorijos.

Roy Stakenas, Freesoil, 
Mich. ---------------------------
A. Galdikas, Hamilton, 
Can. ----------------- -----------
J. Anvill, Montreal, Can 
P. Sliekaitis, Scranton, P 
J. Kasparavičius, Youngs 
town, Ohio. ------------------
M. Mažeika, Cliffside, N. J. 12.20 
J. Pacauskas, Lost Creek,

113 WEST 42ND ST

Washington. — poosevel- 
to paskirta NRA patikrini
mo komisija su žymiu advo
katu Darrowu priekyje' ta
po panaikinta. Komisijos 
nariai Darrow ir Thompson 
davė nepatinkančius Roose- 
veltui raportus, — kaip N R 
A tarnauja didiems kapita
listams prieš mažesnius biz
nierius ir darbininkus.- Už 
tai Darrow ir Thompson bu
vo per NRA advokatus ir 
generolą Johnsoną aštriai 
užsipuolami. Jeigu komisi
ja būtų putus į prezidento 
Roose velto dūdą, jis ją būtų 
ir toliau palaikęs, -kaipo da
lį savo “smegenų trusto.”

Auka Jaunųjų Kom. Lygai 
ALDLD. _________

Prenumerata už žurnalą “N. D.” 
Krasaženklių pirkta už 
Auka LKP. ---------------------------
“Laisvei” nuo “Rytojaus” 
’‘Vilniai” nuo “Rytojaus”-------
Bankui taksai už pirmą pusmetį 
Auka Tarp. Darb. Apsig.
“Laisvei” atmokėta iš Piet. Amer.

________________________ 15.00
Už atspausdinima laišku ir korteliu 

__________1_______ 9.75

86 A. Kaukas, Chicago, Ill. 15.40
16 A. Zavish, Jersey City, N. J. 3.00

159 J. Šiupailienė, Port Carbon,
Pa. ___________________  10.90

31 A. Kaulakis, Auburn, Me. 31.50
43 A. Peteriutė, Wilkes-Barre,

Pa. ___________________  1.60
39 P. Sliekaitis, Scranton, Pa. 3.10
44 J. Daugirdas, Lowell, Mass. 4.50
49 J. J. Daujotas, E. St. Louis,

in. ___________ :_________ 9.10
6.60

Tarptautinio Darbininkų Apsigy 
nimo nacionalis ofisas išleido seka 
mą finansinę apyskaitą reikale gy 
nimo Scottsboro jaunuolių už laiko 
tarpi tarpe balandžio 11, 1931 m. ii 
balandžio 30, 1934 m.:

Legal iškas gynimas 
Tyrinėjimo išlaidos 
Rekordai ir perrašymai 
Telefonai ir telegramos 
Paveikslai ir “mats” 
Guzikučiai ir centinės

J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass. ------------------------
“Laisvė”, Brooklyn, N. Y 
J. Soleikis, Muskegan, Mich. 2.60 
J. G. Savis, Los Angeles,

stampos - 
Persiuntinėjimas ir 

adresavimas
Decatur teismas, keliorie 

ir tt.
Richard B. Moore maršrutas 
Lucille Wright maršrutas 
Engdahl-Wright maršrutas 
Konvencija
Kalinių ir tėvų sušelpimas
Įvairios išlaidos
Randa
Organizacinės ir važinėjimo 

lėšos
Jaunuoliu tėvu kelionė 

į Kilby
Motinų kelionės
Scottsboro maršavimas i

Washingtoną
Pietinėse valstijose raštinė
Algos ir subsidijos
Popiera ir spauda
Pašto ženklai
Teismų raportai
Peticijos
“Labo)' Defender”
Liudininkų ir generales 
Publikacijos išlaidos

M. Kazlauskienė, Hudson
Mass. __________________
V. Kaulius, Easton, Pa
Fred Šlapei ik
W. Skeistaitis
N. J.----------------------------20.80
A. Lastauskas, Franci ja 3.00 
Joe Chesnius, Hart Mich. 1.60

Kartu _---------
Bąi. mėnesį išeigų

yra —--------- $ 73^9
i Mėnesio Įplaukos

13^7 Montreal, Can.
W. Mickailitis

ALDLD 22 kuopos susirinkimąs 
įvyks antradienio vakare, 10 d. lie
pos, 8 vai. Lieti Darb. Svetainėje, 
920 E. 79th St. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti ir atsiveskite nau
jų narių. Bus igduotaš raportas iš 
pusmetinės 15-to Apskričio konferen
cijos, iš kuopos pusmetinio veikimo 
ir kiti svarbūs reikalai.

Kp. Valdyba.
(159-160)

m. _____________________ 14.40
J. Miliauskas, McKees Rocks, 
Pa. ____________________  7.60

S. Pangonis, Detroit, Mich 
Anna\Saplis, Inglewood, 
Cal. A_________________
K. A. Žukauskas, Seattle, 
Wash, .---------

Streikieriy Sargyba
Žudynių Vietoje

San Francisco, Gal. — 
Streikuojantieji laivakro- 
viai pastatė nuolatinę sar
gybą toj vietoj, kur milici
ja ir policija nušovė du 
streikierius. Ten ant gatvės 
parašyta: “Šičia Policija 
Padarė Žudynes.”

19 A.’ Gabrys, Chicago, Ill.
— J. Kav., Buenos Aires,, ?

ga tina _____________ -
207 Joe* Chesnius, Hart, Mich
79 J. Slančiauskas, Chicago,

Ill. ___________________  21.30
97 M. O. Ručiutė, Plymouth,

20.40
173 Nąaaimo, Can. M
200 A. Žalis, Hillside, N. J

1. K. Yotautas, Brooklyn

Newark.
atsilankyt Į šį susirinkimą 
me labai daug svarbių dalykų ap
tarimui. Distrikto pikniko klausi
mas ijr daugybė kitų. Pasiimkite 
su savim narines knygutes ir atsi
veskite naujų narių..

Draugiškai,
K. Jonaitis.

(160-161)

Visos ALDLD. 12 Apskričio 
kuopos privalo gerai išgarsyti 
ši pikniką ir masiniai daly
vauti. Būtinai apskritys priva
lo pasidaryti pinigų, nes mes 
turime plačią darbuotę ir ji 
reikalauja finansų. Mūsų aps
kritys praeityje yra surengęs 
eiles maršrutų, kaip politiniais. 

$41,100.29 , taip ir sveikatos klausimais.
! Jeigu šis piknikas gerai pa- 

3 482.20 vyl<s> turėsime įplaukų, tai se- 
' kauti rudenį Dr. J. J. Kaš- 

„ XT . „ 2,713.05 kiaučius ir vėl aplankys mūsų
Per Nacionalj Komitetą Gy- i . . v.

nimui Politinių Kalinių 8,394.32 <tpskl 1C1O llbas SU gCiais SVC1- 
------- ---------katai patarimais.
$55,689.861 Todėl ,yisi draugai ir drau

gės ruoškitės ir savo draugus 
kvieskite, kad jie dalyvautų 
apskričio piknike, kuris įvyk
sta sekmadienį, 15 d. liepos, 
Valley View parke.
Kviečia Apskričio Komitetas.

N. Y. __________________ 10.70
0 O. (ilobičienė, Wilkes-Barre,

Pa. ____________________ 10.00
8 J. Rudzinskas, Hartford,

Conn. ---------- ------------------  8.30
6’J. Šimaitis, Montello, Mass. 7.60 
— J. Broga, Montreal, Canada

S. Pangonis, Detroit, Mich.
J. A. Samulenas, Fitchburg, 
Mass.---------------- ------------ 12.60
D. Kasmauskas, Great Neck, 
N. Y.  _________________ 4.60

Havana, Kuba. — Tebetę- 
; šia bado streiką 95 komuni- 
I štai ir kiti politiniai kali
niai, esamosios valdžios 

■ priešai, reikalaudami, kad 
Po visą šalį siaučia baisus juos paliuosuotų. Daugelis 

knzis, darbininkų padėtis blo- rancĮasį arĮį mirties.
Už būvi. Tuom pat kartu ir1 .Manzanillo srityje darbi- 
Jungtinių Valstijų sostinėje—minkai išėjo j visuotina 
Washingtone ponai bankieriai ■ streiką 
paskelbė “streiką.” Jie ] 
skelbė, kad del dolerio kurso; 
nupuolimo nuo 1 dienos liepos1 
jie sumažina nuošimčių mokė-j 
jimą už laikomus pinigus ban-i 
kuose. Pirmiaus mokėdavo po 
4% ir, daugiau į metus. Da
bar gi mokės iki $5,000 po 
2/o %, iki $10,000 po 2prct. ir 
kas turi virš $10,000 bank-e, 
tai tie gaus tik po $1 į metusi 
antišimtoį Tai yna J nuošimtį. 
Kaip matome iš NRA. kapi
talistai ir bankieriai turi daug 
pelno, dabar jie dar ir ban
kuose stengsis pasidaryti dau
giau pelno. Taigi iš mėlyno 
arelio yra nauda tik kapita
listams ir bankieriams, o dar
bininkams jis neša vis didesnį! 
vargą.

______________________ 3.10
Rugienius, Shenandoah, 
____________________  11.00

Gudišauskas, Tamaqua, 
---------------------------- 12.10

J. Adomaitis, Monangabela,
Pa. _____________________ 3.10
J. Karosas, Oakland, Cal. 10.90 
A. Avižienis, Cicero, Ill. 10.40
J. Blažiunas, Harrison, N. J. 5.60
K. Guzevich, Chicago, Ill. 20.70 

KVK. A. Morkis, Toronto, Ont. 20.00
72 D. Kasmauskas, Great Neck,

N. Y.________ _________ 15.30
74 Joe Chepulis,' Springdale,

■ Mes peržiūrėjome knygas Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo Nacio- 
nalės raštinės už laikotarpj balan
džio 11, 1931 ir balandžio 30, 1934 
ir liudijame, kad virš paduotos 
skaitlinės už Scottsboro skyrių įplau
kų ir išlaidų teisingai atstovauja 
visas finansines transakcijas už tą 
laikotarpi.

Pasirašo: M. Greenbauni—
General Audit Bureau.

Viso įplaukė ------------ $541.80
Balandžio Mėnesį Išeigos

Knygiaus ir sekretoriaus mėnesi
nė alga-------------- $46.00

Banko išskaityta už gražintą
čekį__ A.____________ 2:45

Krasaženklių pirkta už-----52.50
Anglų kalboje knygų pirkta už 29.95
Drg. Sinkevičiui kelionė j CK. po

sėdį ________________ 3.25
Prenumeratos del “Working

Woman” _______________ 17.50
“Priekalui” atmokėta už pavienes

kopijas —----------- 19.25 Knygų išsiuntimui pirkta krasa
“Laisvei” už atspausdinimą 2,000

lapelių _______________
Knygų anglų kalboje pirkta
Jaunuoliams auka atmokėta 
Priešfašistiniam Kom. auka 
Popietes pirkta del knygų i 

“šviesos” už_______  345.00
Kaucijįą už kasierį ir sekretorių 15.00
Randa nuo spalio 1933 iki kovo

1934 metų-------------------  75.00
UŽ “liesos” No. 2 spausdi

nimą ----*-------------------- 100.00
Knygų pirkta už --------------- 2.25
Proletarų Meno Sąjungai atmo

kėta _______________  1.00
Auka “Laisvei” nuo ALDLD

11 Kp. _____________
Auka del moterų darb. kon 

greso iŠ AI^DLD--

V. Kaulius, Easton
J. Baranauskas, Philadelphia,
Pa. ______ -_____________ 1.00
P. Bieliauskas, Brooklyn,
N. Y.__________________ 4.60
M. Lukšienė, Brooklyn,
N. Y. _____ __________  ' 2.50
J. Weiss, Brooklyn, 'N. Y. 6.40
Joe Raulinaitis, Cleveland,
Ohio. _________________  10.95
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. 6.70
A. Avižienis, Cicero, !
G. Kardauskas, Linden

Viso išeigų--------
' Sutrauka

Balansas nuo kovo
BalandiKrJpUukos

D. Boika, Cleveland, O. 
Geo. Shimaitis, Montello, 
Mass. ________ ________
J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass. ---------- -------------- 48.70
S. J. Kiselis, Bridgewater, 
MasA

L. Bekis, Rochester, N. Y.
A. Gabrys, Chicago, Ill.
J. Leonaitis, Benton, Ill.
K. Žemaitienė, Bridgeport,
Conn. ------------------------------
K. Sungaila, Brooklyn, N. Y

________________________ 1.75
A. Kupstas, E. St. Louis,
Ill. ________________X—- 3.00

Z. Liaudanskienė, Rockford,
Ill. ____________—______— 5.20
C. Laksmin, Elizabeth, N. J. 3.00 
Apsk. A. Yakaitis,- Cleveland 
Ohio------------------------------
M. Paulauskas, Aurora, 11 
J. Gataveckas, Carnegie, P 
P. Bieliauskas, Brooklyn,
N. Y.____

Pa v. Joe Calvin
221

Birželio men. Įplaukė__ $389.54
Birželio Mėnesį Išeigos:

Pirkta ukrainų kalboje knygų. 1.50
Sekretoriaus ir knygiaus mėnesi

nė alga ________________ 45.00
“Laisvei” atmokėta nuo Sao Paulo

draugų __________________ 5.00
“Laisvei” įvairių pren. ir aukų 25.00
“Laisvei” atmokėta nuo Sao Paulo

draugų ---------------------------  12.00
Duota rankpinigių už spausdinimą

knygos ‘__________  300.00
“Šviesos” No. 2 klišės ir už

* spausdinimą ----- - ----------
I Knygų anglų kalboje pirkta 

nariams ----------------
Liet. Kom. Partijai aukos 
Liet. Kom Partijai aukos 
Atmokėta “L.” prenumerata

Francijos _________ *--------  3.00
Auka jaunuoliu suvažiavimui nuo

ALDLD. _1T________ .____ 5.00
Proletaru Meno Sąjungai atmokėta 

__ 5.00 
nuo 

10.00 
’ 3.50 
39.00 

7.00 
6.25 
6.25 
1.34 
2.00

N. J. __________  10.90
75 J. J. Ynamaitis, Union City, 

Conn. --------  9.30
— A. Byrąs, Toronto, Ont. 4.00
27 F. Miknevičia, New Britain,

Conn. -------------   3.33
Pav. Ed. Zdanis, Hillcrest, Can. 3.00 
KVK. A. Morkis, Toronto, Ont. 37.20 

71 J. Kalvelis, Bridgewater,
Mass. ________________

14 O. Žiobienė, Minersville 
A. Kaunas, St. Clair, 
M. Verpauskas, .Kenosha, 
Wis. _______\_________
J. Didjun, New Haven, 
Conn. ___________________ 
J. Blažiunas, Harrison, N. J 

_____________________ 13.6
Ig. Kachinskas, Chicago,

H. Žukauskas, Dorchester, 
Mass. ----------------------------
A. Žilevich, Racine, Wis
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa
M. Lukšienė, Brooklyn, N.

________________________ 14.25
J. Baranauskas, Phila. Pa. 15.50 
J. Žemaitis, Waterbury, Conn.

__________ ___•___________ 21.80

Bryant 9-7763 
nuo 1—6 po pietų

Z. Liaudanskienė, Rockford,
Ill,________________ .---------- 9.20
G. Liūnas, Huntsburg, O. 13.90
A. Pipiras, Pittsburgh, Pa. 3.10 
Apsk. J. Skeberdytė, Chicago, 
IH. ___ _________________ 13.00
A. Daukša, Grand Rapids, 
Mich. __________________  2.40
H. Žukauskas, Dorchester,
Mass. ---------- - --------------
A. Serbentą, Worcester. 
Mass. ---------- -----------
Ig. Kachinskas, Chicago, III. 4k60
V. Rugienius, Shenandoah,

Balansas su 1 d. birž. $ 874.46

Birželio Mėnesį Įplaukos:

99 J. Sadauskas, Marlboro,
Mass. __________________

11 J. J. Bakšys, Worcester,
Mass. ---------------------------

Kondrotas, Forest City,
2.10
6.00

i

Tarptautinio Darbininkų Apsigy 
nimo Newarko lietuvių kuopos su
sirinkimas įvyks seredos vakare, lie
pos (July) 11 d., 8 vai. vakare. Lie
tuvių svetainėje, 180 New York Av.

Telephone: Eve

DR. I
Specialistas t 

• gy
Ausy, Aki

OFISO VALAb 
nuc 
nuo 

Sekmadieniais
84 Unioc 

BRQOKL

frgreen 7 0072f

COHNI 1 . ’ ’ ’
m t Operacijų ir 
dyme

y ir Gerklės ;
IDOS:
( 11 iki 1 dienomis 

5 iki 1 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

<YN. N. Y.---------------------- u-

M • * . ' M
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(158-160)

Sesija Pasibaigė
stacijoj

Atsiųsime Medy
Jums Į Namus

TOJIMUI AMERIKOJ

Graborius (Undertaker)

.“Liaudies Teismą.’ 
punkčiui analizavo

Teismas’ nėra 
padiktuoto nu-

, c. ... _.i .v ' neturi jo iškrauti. Visu dar- Kaip visko galima tikėtis is t, . . , . , . .. .> bimnkų pareiga dalyvauti de- 
j ir parodyti ko

vojantiems Vakarų draugams 
j savo solidarumą.

t PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU gyvenimui vyro nuo 25 

iki 35 m. amžinas. Aš esu 
gina 20 metų, 5 pėdų 3 colių 

| čio, sveriu 125 svarus, dora, 
| Meldžiu greit atsišaukti, su 
laišku prisiųsdami paveikslą.

i kymą duosiu kiekvienam. ?
i Stokiutė, 122 Broome St., New York 
į City, Box 22.

Plačiai žinomas lietuvis vedė
jas pasilinksminimo užeigos. 
Dabar jis vertai gerai įtaisyta 

BELMONT BAR & GRILL
1063 Belmont Ave
Kampas Crescent St.

Brooklyn, N. Y.
Užlaikoma alaus ir degtinės. 

Patogus užėjimas kaip vy
rams taip ir moterims.

asmenį. jarĮjjninĮįai atsjsakč jį loduoti.
i n I xrm Q a i . (

Jisai yra prikrautas skebų pa- 
' galba, aptaškytas streikierių

dies Teismas” teis
nius darbininkus ir visus ko-' kada daugiau asmeniškai per- 
votojus prieš fašizmą.

Po dviejų dienij tyrinėjimo prisirengę teikti 
komisija paskelbė sekamą iš- liūs liūdymus.

J i Minėtas laivas yra vienas pa- 
. . , ..-i , , • ! bėgusių iš Vakarinio pajūriokaip kad butų, neatsakomingai t . . . .. . • -.j... ■ . ... . prieplaukų, kur streikuojantipadiktuota per bile p ——.
Tas žmogžudystės pasiūlymas 
sudrebina civilizuotos . žmoni-

NEW YORKAS YRA CENT- 
tuščiam RU TAMSAUS ALAUS VAR-1

Liepos 22 dieną, tai bus dl- PAJIEŠKAU apsivertimui merginos 
j arba našlės ne senesnės kaip 45 me- 

Aš esu 37 metų, linksmaus bū
do, 5 pėdų ir 6 colių augščio. Pra- i 
šome su pirmu laišku prisiųsti ir 

Cl’an-; paveikslą. Aš prisiųsiu savo ir duo- 
i siu atsakymą ’kiekvienai. Nereika
lingus niekus . prašau nerašinėt. 

■John Murma, 394 Water St., New 
York, N. Y. ■

lestas Poslapis Pirmadienis, Liepos 9, Iv
*

|^BMBKeBB9raBaBBaEKBB9E=9MMMBaMHHN«^ME=nHMnseBgeB0MHB»HBE99E9nM^ '

Į NEW YORKO IR AP1E1JNKES ŽINIOS mer- 
augš- 
graži. 
pirmu 

r. Atsa- 
Marijona

Amerikinės Naziy Tyrinėjimo Komisijos Padękim Kovojantiems Kas Bus 22 d. Liepos? i 
; Jūrininkams; Dalyvau- i 
j 1 • * n I delis, metinis; Lietuvių’ Darbikim Šiandien Demon- ninku Susivienijimo Hf Aps-1'^- 

0 kričio piknikas, kuris įvyks
P. Vaičionio farmoje, 
ford, N. J.

Pirmadienį, liepos 9 d. per Šiame piknike dalyvaus 
Į pietus, įvyks demonstracija apielinkės chorai su vėliausio- 
' prie 61 prieplaukos," 21st ir mis dainomis; bus traukimas 

! virves vienos kolonijos su an- 
(vietos susitarus;

grieš garsi j orkestrą visokius 
šokius huo vidurdienio iki ve-j 
pąi vakarty j Užkandį iir; gė-1 
rimų taip pat bus ant vietos. !

PASTABA CHORAMS : Ku
rie chorai užkviesti ir apsi
ėmę dalyvauti virš minėtam 
piknike — jau dabar laikas 
ruoštis prie užsisakymo busų ( 
ir suregistruoti norinčius va
žiuoti. Sekančiose chorų pa
mokose turėtų, būti išrinkta 
komisijos tam reikalui.

LDS III Apsk. Valdyba.

New Yorke laikė dviejų die-.vadą: 
nų sesiją Amerikinė Nazių! “ ‘Liaudies
Tyrinėjimo Komisija, kuriai teisėtumo, bet 
pirmininkavo garsus advoka- smerkimo įstaiga... Jis neturi j 
tas Clarence Darrow. Komi-.kito tikslo apart apmonijimo j 
sijoj dalyvauja eile kitų pa-, kngvatjkių pašau 10.. . ž™g-1 West Sts New Yorke kur al.; • - •
garsėjusių teisininkų kaip žudys e nėra mažesne zmog-. s Virginia, tra-ant
Arthur Garfield Hays, libera-1 zudyste, kuomet paeina nuo i . < r ■
las; Dudley Field Malone, de- tokio tfibunalo Nuosprendžio, Į 
moįcratas; senatorius Costigan 
iš Colorados ir keli kiti.

Jie išklausinėję Kurt Ro- 
senfeldą, nesenai pribuvusį iš 
Vokietijos teisininką, kuris sa- jos sąžinę ir rodo .grįžimą ljkrauju Ng vienas darbininkas vo akimis mate nazių terorą, barbarizmą. 
Jisai yra gynęs teismuose dau- 
gybę revoliucionierių nuo to teismo, liudija tas faktas, monstracį-o’ 
Kari Markso iki Thaelmannui. kad komisija po savo nuos-1 m°” - ę °J 
Nors niekad revoliucionieriai prendžio priėjo prie išvados, j 
neranda buržuazijos teismuo-ijog nėra kito kelio išgelbėji-Į _____
se teisybės, tačiaus jo atyda’mui Thaelmanno ir kitų, kaip!-- . .v .
specialiai,, buvo atkreipta į tik masinis protestas. Ir ko-1 MotCIlS NUSIZIKIC, Vaikai1 
naujaUsį nazių, taip vadinamą, j misija ėmėsi darbo susirašyti ■ JšIiliO 

Jisai pa-,visiems ant peticijos ir pasiųs-, 
įstatymus, ti nuo save protesto telegra-į 

kuriais remdamasis tas “Liau- mą Hitleriui.
revoliuci-j Komisija laikys kitą sesiją,

Palikdama raštą 
pieno butelyj: “Nebėra Pie
no,” Mrs. Phyllis Kahn, gy-j 
venusi 2121 Westbury Ct., 
Brooklyne, atsukusi visus pen
kis kranus gaso ir užsidarius

gyvenusių nazių terorą bus 
dokumentą- j — --------- o— - -------------

I su savo trfm kūdikiais nuo 5 
iki 8 metų amžiaus, nusitroš- 
kino. Tačiaus namo prižiū-1 
rėtojas greit pajuto gaso smąr-j 
vę ir pašaukus ligonbutį ir po-1 
liciją pavyko vaikus atgaivin- j Ruppert Aludarės,

(159-160)

•■'t

Tuojaūs parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ į 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Prisiunčiame jums į namus iri 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $L25
10 Svarų už $2.25 j

Kartu su užsakymu prašome | 
prisiųsti ir pinigus

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

485 Grand Street Brooklyn^
Telefonas: EVergreen 7-1661

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avejiue J 

Kampas E. 23rd St.ryto

Pavykęs Madison Sq. Garden Mitingas
Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
kalinga slaptos VKP darbui' i 61T J“ T- L ~ •. . v. v. „v. . ! vėl netekus šeimynos maitin- no Ruppert, yra tame,prie siaučiančio fašizmo ir , ..........„...................................._ j YnrVo. vrn «

Antanas Adomėnas i

156

Telephonas MEdallion 3-1328 j|

N. Y
gy-

O.. XKX VCVllCVXMlLVniO i X 1 X X v ii X k V U fe J V Xz X X 
jį I tojams, dabar yra kasdienine mecllb

(Apg.)

STEPHEN BREDES, JR.
PATAISA KLAIDOS Lietuvis Advokatas

‘Laisves’ No. 153, vietos

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

■ t
MIRTYS—LAIDOTUVĖS

.'.W.V.’l

revoliucinės 
mūsų parei-

streikuojančių dokų darbinin- 
reikalaujant paliuosuoti 

Pasisa- Scottsboro jaunuolius ir daug

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

Vietos Aludaris, George E. 
Ruppert, Aiškina Augantį 

Reikalavimą Tamsaus 
Alaus

231 Bedford Avenue 

BROOK

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Šalpų Biuro, 1900 
Place, Brooklyne, be
stovėdami per valan- 
92 laipsnių karšty-

Nežiūrint 16 dienų besitę 
siančio karščio apie 
darbininkų susirinko į 
son Sq. Gardeną

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

prie artėjančios
padėties. Todėl

I ga daug energingiah paremti 
VKP.

i Pašovė Praeivį
ir Į Prie , 615 Dumont

kome jį asmeniškai atsakomin- 
gu už draugo Ernst Thael- 
manno ir .kitų kovotojų prieš 
fašizmą gyvybę. Taip pat 

Jo kai-i pasiųsta telegrama-pasvėikini-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

Kaltina Rašytoją Howard i Užmušė Žmoną už

valstijų, kur jisai lošia labai nįus kalinius, yra parašyta! lauti prižadėtos 
svarbią rolę streikuose ir prieš Zylunas, o turėjo būti: Tylu-’ kalbėti, kad esi 
negrų darbininkų persekioji-1 nas aukojo $2.

, !_____________

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso autnirobC 
liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Wbrk-Du<*o Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night 

\ * T
222-224 LEONARD STREET BROOKLYN^ N. Y- 

Near Manhattan Avenue

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y. Į

Įsisteigęs 25 metai ' J 
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi. į

New York ' 1 j J 
Valandos—> A. M. iki t P. M., \ 
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiai ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Slapume

DR. MEER
VV. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Prlčmimot 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

I H ‘
Iautomobiliuje . prie cigarų’ 
krautuvės, po virš minėtu ąn-i 
trąšu,' ‘ir- policistb, kuris ėjo^ 
klausinėti jų sustojimo, tikštų. ,

| Telephone, EVergreen 8-9770

I J. GARŠVA

i U ?

15,000 
Madi-

pvn . vjcnuvna ISklaUSytl , . .
t i i ’Amerikos KomunistųKomunistų Partijos vadų kai-1 . , .t_____ ________ ..._ (surinko ir pasiun

$7,000, 
tėra tik

George E. Ruppert, vice
prezidentas didelis Jacob 

pareiškė, 
siniu veikimu prieš fašistinį ti. | kad New Yorkas ir apielinkės

' Jos vyras, Ralph, buvęs 4 miesteliai, sudaro centrą tam- 
metus be darbo, dabar kosme-^saus alaus populiariškumui. 
tiku pardavėjas, buvęs nuteis-j “Mes pastaruoju laiku pas
tas kalėti, būk už pasisavini- Į tebėjome ypatingai didelį pa- 
mą tūlų prekių. Biedną mo-j mėgimą tamsaus alaus bute-1 
teriškė, matomai, daug privar- j liuose,” ponas 1 Ruppert pa-| 
gus vyro nedarbo laiku, dabar j brėžė. To .priežastis, anot.po- 

pirma, 
tojo, nusprendė nusižudyti su į New. Yorke- yra (jaug žmonių, 

7 visa šeimyna. , . > atvykusių iš , ^Centrales Ęuro-
Tokių žudysčių pasitaiko i pos, .kurie turi paprotį,užsiger- : 

O tai vis dėlto,'ti,alaus prie valgio ir jie mėgs-i

terorą ir už paliuosavimą ko
votojų prieš fašizmą. Iki šiol 

i Partija 
pasiuntė VKP 

tačiaus minėta suma 
lašas jūroje, kuri rei-

bas apie vėliausius įvykius Vo
kietijoj ir sužinoti komunisti
nes išvadas, kurios visuomet 
nedvejojančiai rodo kelią.

Kalbėjo visa eilė geriausių 
kalbėtojų ir teoretikų: . Earl 
Browder, Kompartijos nacio- 
nalis sekretorius, Clarence 
Hathaway, “Daily Workerio” 
redaktorius, James W. Ford, 
bdvusis KP kandidatas į vice- kurioj pareikšta, kad mes lai- 
p££zidentus pereituose rinki
muose, taipgi kalbėjo naujai 
atvykęs iš Vokietijos draugas, 
buvusio Reichstago komunis
tinės frakcijos narys.
bą vertė anglų kalbon d. Be- mas kovingai Vokietijos Kom. 
dacht. Pirmininkavo C. Krum- Partijai. Priimtos telegramos 
bein, Kompartijos 2 Distrikto prieš žudymą ir terorizavimą 
organizatorius.

Mitingas buvo pilnas revo- kų, 
Bucinio entuziazmo.
kyta už stipresnį rėmimą Vo- kitų telegramų bei rezoliucijų 
kietijos Komunistų Partijos fi-. visais svarbiais bėgamais rei- 
nansiniai ir pasmarkintu ma-1 kalais.

i labai daug. O tai vis dėlto,' ti, alaus prie valgio ir jie mėgs-į 
'kad daugelis darbininkų neži-įta (ur,tingesnį, pilnesnį skonį i 

Pasiųsta telegrama Hitleriui,' no, jog kovos keliu galima.iš- tamsesnės rūšies, alaus; antra,* 
sikovoti užlaikymą 
sa, šiuo tarpu, 
Tačiaus yra aišku, kad su pa
didėjimu skaičiaus kovotojų, 
besilaikančių savo teisės gy
venti, turės padidėti šalpa. 
Tik reikia- įsitikinti, kad per 
kovą laimėsime ir tą įsitikini
mą paremti aktyviu dalyvumu.

nors,, tie- būna nuolatinių pagerinimų į 
labai menką, tamsaus ąlaus kokybės, kad.an- ' 

gi po atšaukimo blaivybės įsta- ' 
tymo gamintieji turėjo progos 
pagyventi ir sušvelnėti.

Seni« gero alaus mylėtojai, į » 
įvairiose kitom kalbom kai- j 
bančių New Yorko valstijos 
sekcijose, nuolat tikrina, kad 
tas naujas tamsaus alaus po- 
puliariškumas paeina nuo ge
ros kokybės ir turtingo, švel
naus skonio Ruppert’s Rup- 
piner, tamsaus virinio, kuris, ,
ateina iš Rupperts įstaigos. Tai j TIED AC DĮpHT IVĮpDIK1 
yra tamsusis alus, virtas sulyg į Dluięj lYiJLil/Uu
puikiausių europinių ir ameri- j 
kinių padavimų ir ’už tą tie- j 
sioginis kreditas priklauso 
alaus virimo dailei. '______
čiuose namų šitas puikus tam
sus alus, taip gerai žinomas 
kitakalbiams Amerikos gyven-

Areštavo už Alkanumą
Prie 

Sterling 
darbiai, 
dų vai.
je ir nesulaukdami šalpos, 
pradėjo murmėti, čia pat ra
dosi ir sumanesnių, klasiniai 
sąmoningi) laukėjų. William 
Bryan, negras, pradėjo sakyti 
prakalbą, stovėdamas šimtinė
je eilėje, ir reikalauti šalpos. 
Kiti jam pritarė. Policistas jįltc 
areštavo. Padėtas po $100 vaisė ir maistingu valgio da- 
kaucija iki išklausinėjimo p'ir- lyku. 
madienį.

Areštavus Bryan, šalpos rei
kalautojai laikė protesto mi
tingą. čia jau pribuvo visas 
būrys policijos ir išblaškė

■ bedarbius. Tai LaGuardijbš 
. žadėtoji gerovė bedarbiams.

teisimu Lawsono norima išvy- nįose> kur buvo paskelbti var-Jjis sutelkia pilną teisę badu 
ti- “Daily Workerį” iš pietinių dai draugų, parėmusiu politi-j mirti, ai- žudytis, bet reika- 

duonos ir 
alkanas— j

■ prieš įstatymu^ ir už tai dau- 
i žo ir areštuoja bei kalėjimui 
• baudžia. . .

Howard Lawsonas, naciona- > 
liai paskilbęs talentingas ra-’ 
šytojas kaltinamas Alabamos 
teismo “kriminališkame šmei
žime’’ už aprašymą “Daily 
Workeryje” Birmingham strei
ko vadų teismo pas teisėją 
Abernathy. Tuomet ir pat
sai rašytojas buvo areštuotas 
teispnabutyje. Jisai buvo pa
leistas užstačius $300 kaucijai 
ir jo teismas įvyks už keletos; 
savaičių. Areštavimu ir nu-!

Nesutikimą Važinėti
Joseph Aquilar, 36 m., 

venantis 346 Third Ave., New 
Yorke, perpyko ant savo žmo
nos, Romana Aquilar, kam 
pastaroji atsisakė sugrįžti su 

, juom į jų gimtinę, Venezuela.
Jisai perpjovė jai gerklę brit- 
va ir pats pabėgo, tačiaus ta
po pagautas, kuomet pamatė 
jį slepiant kruviną britvą.

George Kazlauskas, 2 sa-Į 
Vaičių amžiaus, 159 Linwood i

PRANEŠU
Savo Pacientams,

Kad laike liepos (July) Ave., > 
r --- y i , • , ’ L ( 7 •

St.,;mirė Bushwick ligohbutyj,*rugpjūčio (August) Mėnesių Brooklyne, pašautas Meyer' 
liepos 6 d. Pašarvotas grabo- mano ofisas bus atdaras penk- (Lassky, 71 metų amžiaus pra-( 

tadieniais (pėtnyčiomis), o už-jeivis, kuomet įvyko susišaudy-l 
d., darytas šeštadieniais ir sekma- mas tarp tūlų vyrų, sustojusių;
—, dieniais. <

P-RAS Ą. PETRIKĄ
221 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. Stągg 2-9105

riatis Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidotas liepos 7 < 
Most H. Trinity kapinėse. 
Laidojimo apeigčmis rūpinasi 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i
 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsafndo au
tomobilius ir karietas veselijoms.y

į krikštynoms ir pasivažinEjimams

“Laisvės” įstaigoje galite i 
| gauti tikro bičių medaus. Esą- j 

Tūkstan-'^e ^b’dėję Dr. Kaškiaučiaus.
patarimus kaip naudinga svei- 
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite

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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos > Gydomos

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA Beer Garden su 

4-riais kambariais ir dviejų karų- 
garadžium, Biznio vieta išdirbta per 
daugelį mėtų, listas baigiasi su lie
pos mėnesiu. C. Čelkiutė, 155 Steam
boat- Rd., Great Neck, N. Y. Tele
fonas: .Great Neck 3959.

(159-161)

Tikro Bičių Medaus Į
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.501

Tuojąps kreipkitės į. “Lais
vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik -, norėsite.

Į kitus miestus nešiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigij ir ne- j 
reikalaukite prisiųsti.

197 HAVEMEYER STREET

Gycloma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo ZNeisyeikumai, 
Nerv'ų Ligos, 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir MEšla- 
žamčs Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervu ^Įde
gimai ir Cronii- 
k i NesVeikavi-

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, į Se
rumų ir čiepų IšmirkŽtimai.

Prieinamos Kainos .T 
Sąlygos pagal jūsų Išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui
<!>

<!>

<♦)

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

A. BALČIŪNAS
Chauncey Street, Brooklyn,

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

Tęl.: Foxcroft 9-6901

321

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vesta- 

vEm, pąrEm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.




