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KRISLAI
Reakcija Auga.
Neiššluos Kovotojų.
Amerika Siūlo Sovietam 

“Raudonuosius.“
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu ŠaIią, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 
Pasaulį!

Reakcija Jungtinėse Vals- 1" 11 1 
tijose auga. Generolas R. L. Į 
Bullard nusigando ir New | _ 
York “Times’e” rašo, kad ko- Į y, 
munistai labai sėkmingai vei- j 
kia mokyklose. Jis šaukia : j--------- -
“Komunizmas turi būti iššluo- ■----------
tas!“
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1180 SAN FRANCISCO STREIKIERIŲ 
LAUKIA TEISMO NUOSPRENDŽIULos Angeles, Californijoje, 

pradėjo dviejų savaičitj ata
kas ant radikalių studentij ir 
ateivių. 189 augštesnių mo
kyklų jaunuolių grupės pasta
tyta medžiojimui radikalų.
Mokytojai ir mokytojos kvie- ! 
čiama į ataką prieš komunis
tus. Gubernatorius Merriam 
giriasi, kad San Franciscd ge- 
neralis streikas suteikė jam 
progą apvalyti valstiją nuo 
raudonųjų. Veltui jis džiau
giasi.

Nežiūrint Policijos Teroro, Buvo Atlaikyta Masinis Susirin
kimas; Vėl Išėjo “Western Worker;” TDA Veda Kovą
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Nors policija visaip gąs
dino, tačiaus rupgj. 2 d. 

pvyko darbininkų masinis 
: susirinkimas, kuriame da- 
. lyvavo virš 700 žmonių. Jį 
sušaukė Priešfašistinė Są
junga. Kalbėjo Industrinės 
Marininkų Unijos organi- laikomi teismui už 

kad Jungtinių Valstijų valdžia zatorius Harry Jackson, T nalį sindikalizmą.
Washingtono „ praneša,

reikalaus Sovietų Sąjungos, i 
kad priimtų ■ radikalus. Grei
tai į Maskvą bus pasiųstas W. 
W. Husband, kad išreikalauti 
iš Sovietų valdžios, idant ji 
priimti^ iš Amerikos 88 agita
torius, kurių jie jau turi są
rašą.

Aiškus dalykas, kad Jung
tinėse Valstijose reakcija dau
giau augs. Bet dar aiškiau, 
kad nebus sulaikytas darbi-; 
ninkij revoliucinis judėjimas.] 
Vargas, išnaudojimas, krizis 
vis daugiau pagimdys kovoto
ju

tautinis Darbininkų Apsi
gynimas duoda už juos 
apeliacijas. Pagal darbo 
m i n i s t' e rėš Fr. Perkins 
agentų kaltinimus, 50 jų 
yra skiriama išdeportuot iš 
A m e r i kos. Sacramento, 
Gal., 28 pikietininkai yra 

krimi-

Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimui San Fran- 

1 cisco būtinai reikia $2,500

D A advokatas Leo Gallag
her ir kt.

Nors streiko metu fašis-
į! tiniai padaužos ir policija kovai už jų paliuosavimą; 

suardė ir išdaužė komunis- prašoma siųsti aukas šiuo 
tinio laikraščio “Western 
Worker” leidyklą ir spaus
tuvę, bet jis yra vėl leidžia
mas ir dar godžiau darbi
ninkų skaitomas.

Iš šimtų komunistų ir ki
tų kovingų streikierių 180 
dar tebelaikoma teismui. 
60 kitų jau nuteisti. Tarp-

Vaizdelis parodo, kaip fašistinės govėdos ir 
policija suardė San Francisco finų darbininkų 
kooperacijos patalpą. Panašiai išgriovė komu
nistų, I.W.W. ir net Darbo Federacijos unijų 
centrus.

HITLER TERORISTINIU BALSAVIMU 
BANDYS PAREMT SAVO DIKTATŪRĄ

Dar prieš Hindenburgo Mirtį Hitleris Pasiskyrė Sau Jo 
Vietą; Neva Leis Žmonėm Balsuot; Balsavimas po Šautuvu

it! - - .

SOVIETAI MATO DIDESNĮ KARO PAVOJŲ i t < I 
Prieš prezi- Armija Valdysianti Hitlerį

Sovietų Sąjunga ir vėl pa
siūlė Manchukuo ir Japonijai 
pirkti Rytinį Chinų Gelžkeli. 
Kaip žinios praneša, Manchu
kuo ir Japonijos imperialistai 
daro naujų kliūčių. j , _ 
turi planą ginklų pagalba už
grobti tą Sovietų Sąjungos 
nuosavybę.

Kaitra Kepa Bulves
Leonardtown, Md. — Ap

linkiniai farmeriai sako, 
kad paskutiniai karščiai

adresu: International La
bor Defense, Post Office 
Box 1127, San Francisco, 
Cal. į

TD Apsigynimas trau-;

Ji: SS‘^S^įPHILA. KARO STOVIS PRIEŠ NEGRUS 
apmokėti uz padalytą žalą. [ ga]^ Į(Oya su p0]jcjja prieš

Po Sausros Brangenybė i NegrŲ Mč,ymus 'š Namą, prieš Daužymus ir Areštus

Berlynas.
dentui Hindenburgui mir
siant, Hitleris rugpjūčio 1 
d. sušaukė savo ministerius 
ir pervarė tarimą, kad jis 
vienas eis šalies prezidento 
ir ministerių pirmininko pa
reigas, kaip tik Hindenbur-1 
gas užmerks akis.

Liepos 2 d. per savo vi-! 
daus reikalų ministerį Wil. 
Fricką Hitleris paskelbė, 
kad jis vadinsis tik “vadu”, 
o . ne prezidentu. Sako,^. ama Hitleriui, ' .
Hmdenburgas buvęs toks, ilgdamas Hindenburgo '
garbingas prezidentas, kadi Norg im ialist}. <
is pagarbos Hindenburgui1 . , , . v, i • - v ; niame kare buvo priešai, betdabar Hitleris nesivadins .'tikrumoje didžiausi suiig 
prezidentu. ;

Norėdamas, tačiaus, pasi-'^j ieg darbinink kla. 
rodyti, buk is žmonių valios'

. 4.

Bet nei armijos štabo gal
va von Fnitsch nei kiti ge
nerolai dar nepadarė viešų 
pareiškimų, kad jie eis iš
vien su Hitleriu.

Tarp Anglijos politikierių 
i ir spaudoje vyrauja nuomo- 
[nė, kad tikrumoje tai armi
ja valdys patį Hitlerį.

Apart kitų imperialistų, 
Jungtinių Valstijų preziden- 

; tas Rooseveltas taip pat pa
siuntė telegramą Hitleriui,

■

______________________v _ __________________________ ______,,

i kapitalistų idėjos draugai,

Bet jau dabar Japonijos im
perialistai paskendę skolose 
su Mandžurijos avantiūra. 
Mukdeno žinios praneša, kad 
Mandžurijoje vien balandžio 
mėnesį kovose buvo užmušta 
400 Japonijos kareivių ir | 
2,000 sukilusių valstiečių 
Apie t^i verta Japonijos im 
perialistams pagalvoti.

Mat, jie jtaįp jgkepe bulves laukuose, 
kad galima jas imti ir val
gyti.

St. Mary’s apskrityj per 
karščius labai susitraukė 
daržuose arbūzai; kada pa
lijo, jie staiga ėmė pūstis ir 
daugelis eksploduodami 
trūko.

su-

m i tz tz J Philadelphia, Pa. — Poli- Topeka, Kan. —, Kansas I _
valstijoj vidutinis derlius Į cBa baltieji nenaudėliai 
per paskutinius penkis me- Jau senai užpuldinėja neg- 
tus buvo po 85,000,000 buše- rus^ypąč apie 22nd ir Mąs
lių kviečių. Šiemet iš prie- ter gatves. Negrai darbi- 
žasties sausros tebus kvie- ninkai daugmeniškai iš na
cių tik 15 iki 25 milionų bu- mėtomi, užpuldinėjami 

gatvėse, teatruose ir krau-šelių. ______
Vien šioj valstijoj 1,800,- tuvėse; negram bedarbiam 

000 galvijų gaišta nuo bado, pašalpos neduodama ir vi- 
troškulio bei yra už pusdy-!saįp jįe diskriminuojama, 
kę pardavinėjami valdžiau Kuomet, pav., rugpj. 1 d.

Gubernatorius Landon ir [jauna nėščia negrė atnešė 
senatorius A. Capper pra- [atgal svarą purvino cukraus 
našauja didelį valgių pa- [įr pareikalavo, kad krautuv- 

! brangimą miestuose. ~

Iš Stock Yardy Streiko
Dideli Nuostoliai Ponam

Chicago, Ill. Pi įstatyta nai kaltina Rooseveltą, pa-, gražintu jai pinigus jis 
daugiau policijos prieš 800 gal kurio patvarkymą šie- tajp spyr§ jaj j pnVą,’ kad

Dali- ninkas Edward Morton su- 
, jis

-M. 1.1 v. Udiigiciu puncijub piles ovu gdi kulio paivaiKynią bie"įtaip spyrė jai jnllIUieapOlyj Areštavo streikuojančių Union Stock met palikta neužsėta tree- moteriškė apalpo.

dar 70 Streikierių '
Minneapolis, Minn.—Nors 

milicininkai griežtai saugo
ja streiklaužių trokus nuo 
streikierių pikietų, tačiaus 
pikietuotojai važinėdami 
automobiliais liepos 2 d. vėl 
apdaužė ir išvartė daugelį 
trokų. Tą dieną buvo areš
tuota dar 70 pikietuotojų.

Samdytojai padarė “nau
ją” pasiūlymą Roose velto 
“taikytojų” komisijai: mo
kėt trokų vežikams ne dau
giau kaip po 40 ir 50 centų

Yards (skerdyklų) gyvulių j dalis laukų Jungtinėse Vals- 
prižiūrėtojų. K o m p a nija i tijose. Taip buvo išanksto 
žada pradėt plačiau dirbt su sunaikintas derlius ir tuose 
skebais. Sako, kad streikas plotuose, kurių sausra ne
padaro po $1,000 nuostolių pakliudė.
kasdien.

Marie Dressier Paliko 
$50,000 Savo Tarnam
Los Angeles, Calif. — Mi

rusi judamųjų paveikslų ak
torė, senė Marie Dressier 
paliko $300,000 turto; bet 
neužmiršo ir dviejų negrų

už valandą ir nepriimt dar-jsavo, tarnų, Jerry ir Mamie
ban tuos, kurie darė kokius 
veiksmus prieš skebus, mili
ciją bei policiją šiame strei-

Komunistų Partija ragina 
visas darbo unijas sueiti į 
konferenciją delei paramos 
streikuojantiems trokinin- 
kams.

SUDEGĖ BEMIEGANT

Cox’ų, kuriems testamente 
užrašė $50,000. Iš tikrmka- 
pitalistų niekad nematome 
tokio gražaus atminimo tar
nų, ypač negrų.

Namuose tarnaujanti lie
tuviai taipgi sako, jog inte
ligentiškų profesijų žmonės 
būna geresni tarnams, negu 
fabrikantai, bankieriai ir ki
ti reguliariai išnaudotojai.

ŽMONIŲ VEISLĖ JAU 
16,000,000 METŲ

LONDON.—Suvažiavime 
mokslininkų, tyrinėjančių 
žmoniją, Oxfordo Universi
teto profesorius patiekė ap- 
skaitliavimus, kad žmonės 
afit žemės gyvena kaipo to
kie jau 16 milionų metų. 
Jis, be tp, davė įdomių žinių 
apie žmogaus ir beždžionės 
kraują. * Tyrimai parodė, 
kad žmonių kraujas artimai 
giminingas Azijos ir Afri
kos beždžionių kraujui; ta 
giminystė didesnė, negu 
tarp Amerikos beždžionių 
kraujo, iš vienos pusės, ir 
Azijos ir Afrikos beždžio
nių, iš antros pusės.

Tokiais žvėriškumais taip 
pasipiktino aplinkiniai neg
rai ir sąmoningi baltieji 
darbininkai, kad 4,000 jų 
ūmai išsivertė’ į kovingą 
protesto mitingą prieš bal-

tuosius niekšus ir policiją. 
O miesto valdžia į tai atsa
kydama įvedė karo stovį 
minimose gatvėse ir apielin- 
kėj, kurią visą apvedė vir
vėmis. Ėmė gaudyti ir mu
šti negrus gatvėse, gatve- 
kariuose ir krautuvėse, ir 
vienu pradėjimu areštavo 
75 negrus darbininkus.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Sąjunga 
Kovai už Negrų Teises šau
kia visas darbininkiškas or
ganizacijas, taigi ir lietuvių, 
atsiųsti delegatus į konfe
renciją ateinantį penktadie
nį vakare, kad išdirbt planus 
plačiai kovai už negrų ap
gynimą. Konferen ei ja, 
įvyks toje pat kaimynystėje. 
Dar pirm to, šiandien vaka
re yra rengiamas masinis 
ant tų gatvių susirinkimas 
protestui prieš negrų perse
kiojimą.

jis pasiglemžė visą galią ša- \
lyje, Hitleris skiria rugpjū-
či° i9 d neva visuotiną pi- (JfSjenyj GeDiantieji
liečių balsavimą. Per tą 
balsavimą turės būt užgirta, 
kad pats Hitleris užimtų dvi J 
augščiausias valdžioj vietas, 
būtų ir šalies prezidentas ir 
ministeris pirmininkas. Me
luoja, būk tai bus “laisvas tinių Valstijų teisių minis- 
ir slaptas balsavimas.” Iš-1 teris Cummings padarė pa
tikimųjų balsavimas bus vyk-; ^varbymą, kad jeigu šios 
domas po Hitlerio šautu-1 šalies piliečių porai gema

Amerikos Piliečių 
Vaikai—Piliečiai

WASHINGTON.—Jung-

BANDITAI SUČIUPĘ 
2,000 ŽMONIŲ

•n j Mukden, Manchukuo. — 
Pranešama, kad “banditai”

KRIKDO AUDĖJŲ 
STREIKĄ 

BIRMINGHAM, Ala. —
Reikalaujama milicijos prieš

vais, durtuvais ir nagaiko- 
mis. Nieks neabejoja, kad 
norintieji priešingai balsuot 
bus dar kruviniau terori
zuojami, negu pereituose 
balsavimuose.

New Yorko Times kores
pondentas iš Maskvos, Wal
ter Duranty rašo, jog So
vietų šalyje yra nuomonė, 
kad Hitlerio įsisėdimas į 
Hindenburgo vietą dar la
biau padidins imperialisti
nio karo- pavojų.

Armijos Prisieka
Berlynas. — Hitlerio karo 

minįsteris gen. von Blom
berg įsakė rupjūčio 2 d. vi
soms armijos dalim prisiek
ti dievui... besąlyginiai vi-

kūdikis užsienyj, tai jis yrą 
Amerikos pilietis.

Jeigu vien tėvas arba mo
tina teturi Amerikos pilie
tybę ir jiem besant užsienyj 
gema kūdikis, tai iki 13 me
tų amžiaus jis yra be jokių 
ceremonijų laikomas Jung
tinių Valstijų piliečiu. Bet 
pirm 13 metų baigiant, jhr 
turi atvykti į Jungtines 
Valstijas ir išgyventi pen
kis metus, iki bus 18 metų, 
o už 6 mėpesių pirm užbai
giant 21 metus jis turi pri
imti prisieką ištikimybes 
Amerikai. Tik tuomet jis 
skaitysis pilnu šios šalies 
piliečiu.

. ...

o.

per vieną menesį Fengtien 22,000 streikuojančių audė- same kame klausyti ir pasi-
• ••• — _ z-w /A ZX /A * - - - --- - - . J _ _ _ . _provincijoj suėmė 2,000 

žmonių, už kuriuos reika- v 7
lauja didelių išpirkimo pi
nigų. Tokiuose valdiškuose 
pranešimuose ir revoliucio- 
riai yra paprastai vadinami 
“banditais.”

jų. Darbo Federacijos va
dai derasi su NRA agentais 
del streiko iškrikdymo.

duoti vadui Adolfui Hitle
riui, vyriausiam kariškų jė
gų komandieriui.”

Herndono Kaucija Sukelta su Perviršiu

amžiaus, 
nežinoma.

HUNTINGTON, L. L— 
Rugp. 2 d. naktį bemiegant 
sudegė G. E. Brush su žmo
na; abudu buvo 59 metų 
—---- Gaisro priežastis

Viesulą Baltimore]
BALTIMORE.—Rugpjū

čio 2 d. viesulą nunešė 10 
namų ir sužeidė 8 žmones

AUDRA MICHIGANE

Rytiniame Mičhigane per 
audrą su lietum rugpj. 2

AUGA VEŽIOJIMAS SO
VIETŲ LAIVAIS

Washington. — Per pas
kutinius 12 mėnesių išvežio- 
jimaš kapitalistinių šalių 
laivais nupuolė 1,443,573 to
nais; bet Sovietų Sąjungos 
laivais išvežiojimas padidėjo 
99,047 tonais.

Havana, Kuba. — Policijai

Hickory Point’e, prie Mago- žuvo trys žmonės. Pamary-[šaudydama išvaikė 200 ko- 
thy upės. ta $1,000,000 nuostolių. munistų susirinkimą.

Kovingo pietinių valstijų 
organizatoriaus, Angelo 
Herndon, 15 tūkstančių 
kaucija sukelta su $1,324 
perviršium. TDA delegaci
ja su vyriausiu tos organi
zacijos advokatu, Joseph 
Brodsky, ir kaucijos trusti- 
sais greit išvyks uždėti kau
ciją ir paliuosuoti jaunuolį 
organizatorių.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas yra susirūpi
nęs apsaugojimu jo nuo lin- 
čininkų. Dar niekad nuo

linčo Leo Frank, Atlantoj, 
nebuvo sukelto tokio linčo 
sentimento, koks yra dabar. 
TDA šaukia visas organiza
cijas ir individualus tuojau 
siųsti telegramas ir rezoliu
cijas prieš linčiavimą, reika
laujant, kad gubernatorius 
Eugene Talmage, Atlanta, 
Georgia, užtikrintų saugu
mą Angelo Herndonui. Pro
testus nesulaikyti iki Hern
don bus. paliuosuotas ir sau
giai išgabentas iš tos vals
tijos.

1,000 Naujų Karinių 
Orlaivių Amerikai

Jungt. Valstijų 
o r 1 a i v y no 
gen. B. Foulois rugpjūčio 
d. įteikė valdžiai pareiški
mą, kad šiai šaliai dar “bū 
tinai reikia” bent tūkstan
čio naujausių karo 
Tuomet Amerika 
2,340 pirmos rūšies karini 
oro mašinų.

itijų kariško 
komandierius

Per Naktį iš New Yorko , 
į Los Angeles, Cal.

LOS ANGELES, Cal.— 
Rugpjūčio 1 d. pavakarėj 
išlėkęs iš New Yorko lėtu- 
vas TWA atvežė į Los An* \;: 
gėlės 14 žmonių rugpj. 2 d.. 
iš ryto. Taigi per naktį 
padaryta 3,000 mylių ke* . 
lionė.
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Hitleris Vienas

Sakoma, dar Hindenburgas buvo gy
vas, kuomet Hitlerio ministerių kabine
tas padarė “įstatymą”, kuriuo einant, jis 
užima mirusiojo vietą, patapdamas šalies 
prezidentu.

Kad parodyti pasauliui, jog jis turi 
“pritarimą iš. masių”, Hitleris sugalvojo 
referendumą, kuris įvyks rugpjūčio* 19 d. 
Bus įsakyta Vokietijos gyventojams baL 
suoti už “vadą.” O kas išdrįs atsisakyti 
—rizikuos savo gyvybe. Jau dabar ga
lima tvirtinti, kad “vadas” referendumą 
laimės. Bet kas bus toliau?

Žinoma, kad mirtis Hindenburgo ir 
-Hitlerio paėmimas prezidentinės vietos, 
sudarys eilę naujų komplikacijų tarptau
tinėje plotmėje. Tai gali priartinti karą 
daug greičiau, negu kas manė. Jo idio
tiška 'ultra-nacionalistinė politika, be 
feįfeejo, bus bandoma pravesti gyvenimam 
Fašizmas, nepajėgęs išgelbėti šalį iš kri- 
zio “ramiu keliu,” bandys tai padaryti 
karo keliu. * .

Tolydžio Hitlerio įsisėdimas į preziden
to ir kanclerio balną išpainios kai ku
riuos ' neaiškumus pačiuose Vokietijos 
darbo žmonėse. Iki šiam laikui daugelis 
manė, kad Hindenburgas yra “tautos va
das ir smegenys.” Kiti manė, kad Hit
leris yra tais smegenimis, bet Hindenbur
gas neprileidžiąs jam pravesti gyveni- 

„man jo geriausius planus. Šiandien tas 
viskas! išaiškės: pasiliko vienas “vadas”. 
Darbo žmonės, kurie jį seka šiuo tarpu, 
persitikrins, kad tas “vadas” yra niekas 
daugiau, kaip finansinio kapitalo agen
tas; kad tam “vadui” šiuo tarpu niekas 
daugiau nerūpi, kaip gynimas kapitalis
tų interesų, didinimas pelnų milionų dar
bininkų iškaščiais.

Vis didėjąs ekonominis ir politinis ša
lies krizis vers Hitlerio valdžią dar ir dar 
žiauresnių įmonių grobtis sukriušinimui 
revoliucinio darbininkų judėjimo, kuris 

< bręsta* ir auga. ,
E Bet tas dalykų padėties neišriš. Ma

sės, vadovaujamos karžygiškos Vokieti
jos Komunistų Partijos, vis labiau bruz
dės, kils, organizuosis ir kovos prieš fi
nansinio kapitalo diktatūrą, su Hitleriu 

fWgalvinyj!
“Daily Workeris” mano, kad Hitlerio 

patupimas “prezidentu,” nesustiprins, 
bet ieur kas susilpnins Hitlerio diktatū- 

viešpatavimą, kadangi jis negalės da
ryti įvairius išsisukinėjimus, kokius darė 
iki šiol.

Proletarinė revoliucija Vokietijoj ar
tėja. . Amerikos darbininkai privalo dėti 

v dideliausių pastangų parėmimui Vokieti
jos Kompartijos ir viso revoliucinio judė
jimo,-besigrumiančio su kruvinuoju fa- 

Oizmu.
B Reikalaukim paliuosuoti Ernst Thael- 

Ittiann, Torglerį (jei dar gyvas) ir visus 
. politinius kalinius, sukištus į kalėjimus 

del priešfašistinės veiklos!

rijos Centro Komitetas dėjo didelių pa
stangų jį pataisyti, bet pasirodė, jog ne
galima. Jam buvo duota’proga perstaty
ti savo poziciją Komunistų Internaciona
lo Veikiančiajam Komitetui, Maskvoj, 
bet jis atsisakė ten važiuoti (lyginai, 
kaip “mūsų” Prūseika!). Jis atsisakė 
pravesti visą eilę uždavinių, kuriuos Cen
tro Komitetas jam uždėjo, kaip, pavyz
džiui, įteikti parlamente interpeliaciją 
delei Gorgulovo ir Staviskio aferų (Do
riot buvo parlamento nariu).

Doriot kovojo prieš Partijos liniją rei
kale bendro fronto. Jis bandė išnaudoti 
visokius kabliukus tam, kad pakenkt par
tijai ir, žinoma, visam revoliuciniam dar
bininkų judėjimui.

Išmestasis iš Partijos, Doriot turi tei
sę apeliuoti į Kompartijos kongresą arba 
į Komunistų Internacionalo Kongresą del 
priėmimo atgal. Bet abejotina, ar iš to 
kas bus. Išrodo, kad jis nuėjo jau per
daug toli!

Už Komunistinį Dienraštį 
Italų Kalboj

Italų komunistų ir revoliucinių darbi
ninku leidžiamas savaitraštis “L’Unita ! 
Operaia” nutarta padaryti dienraščiu. 
Tai sveikintinas žingsnis! Milžiniškos ita
lų darbininkų masės Amerikoje negali il
giau gyventi be savo dienraščio. Komu
nistinė apšvieta- ten labai mažai pasisklei- 
dps. “L’Unita Operaia” šiuo tarpu turi 
virš 10,000 skaitytojų. Tai jau gera pra
džia. Pavertus savaitraštį į dienraštį, 
susidarys kur kas geresnė proga mūsų 
draugams prieiti kasdien prie italų dar
bininku, kurie iki šiol seka buržuazinius 
dienraščius". . .

Be to, fašizmas tarpe italų darbininkų 
yra smarkiai išsiplėtęs. Kad kovoti su 
juo, būtinai reikalas turėti dienraštį, ga
lintį kiekvieną dieną atsakyti į visus 
klausimus, atmušti buržuazijos ir fašiz
mo melus prieš darbininkus.

Partijos Centro Komitetas ir italų 
draugai prašo iš plačiosios Amerikos 
darbininkų visuomenės padėti jiems su
kelti reikalingu sumą pinigų dienraščiui. 
Šiuo tarpu eina vajus už prenumeratas ir 
aukas. Visų tautų darbininkai raginami 
prisidėti prie šito taip svarbaus darbo. 
Aukos reikia siųsti tiesiai laikraščiui se
kamu antrašu: L’Unita Operaia, P. O. 
Box 189, Sta. D., New York City, New 
York.

Pagaliaus Atšaukė

Doriot Pašalintas iš
Franci jos Partijos

, Jau prieš kiek laiko pas mus buvo ra
šyta,'kad Francijos Komunistų Partijos 
^Centro Komitetas įteikė Jacques Dorio- 
t’ui, dešiniajam oportunistui, tam tikras' 
išlygas, kurias jis turi pildyti, jei nori 
būti Kompartijoj. Bet jis pildyti tai at-

• sisakė, tcdol jis tapo pašalintas iš Kom- 
' partijos.

b o atlikti, bet reikia duot laiko, 
Bet;kad ponas Poincare išva- 

! Peterburge pas carą viešė- žiūotų iš į Peterburgo. Ma- 
Francijos prezidentas noma," kad jis jau bus aut 

kad laivo, kada Peterburge gaus 
imperialistai vis labiau ruo-ikalo, jai savo pagelbą, kai-pie ant vietos tuojaus susi-j žinią apie ultimatumą. Gra- 
šiasi prie naujo karo. Im-'po talkininkai... j kalbės, kaip veikti prieš Au-1 fas Berchold išreiškė pasi-
perialistai gaminasi vis dau-1 “Italijos užsienio ministe-1 Stuiją. Ir štai Konradt ra-j tikėjimą, kad Serbija nepri- 
giau ir daugiau karo laivų,! ris San-Dzuliano yra palin-|so: ims Austrijos reikalavi-

kanuolių, kęs prie Serbijos, tat aš; “Liepos 12 dieną aš kai- mus.”
Armija Prieš Serbiją

Liepos 17 d. Vokietijos ge
tas Poincare yra pas carą neralio štabo kvartermeiste- 
ir todėl jis nori palaukti iki ris Velderze, kuris buvo 
23 dienos liepos, kada Poin- Austrijoje, pranešė Vokieti- 

Nepaisant visų slaptybių care išvažiuos. Tat įteik- jos užsienio ministeriui Von 
Serbijai ultimatumas JJagof fui sekamą

1 / / —

paskui pradėti karą.

Komunistų spauda iškelia kalingus, prieš Serbiją irlJ°.
aikštėn tą, kaip pasauliniai ! pažadėjome, atsitikime rei- Į Poincare ir bijo tąsi,

orlaivių, tankų
šautuvų, nutiesia strategi- prašau atkreipti jo atydą į be jausi su Austrijos pre-' 
nius gelžkelius, budavojasi Serbijos spaudą ir vargiai mieru Bercholdu. Jis parei- i 
submarinus ir plečia karo Austro-Vengrija galės ra- iškė, kad Francijos preziden-! 
pabūklų industriją. KadaImiai į tai atsinešti.” 
jau penki metai viešpatau-!
ja baisus ekonominis krizis, Į 
tai tuom pat kartu amunici

Armija Jau Traukia

žinią:jos ir, ginklų fabrikai dirba al^e armijos pergrupavimą, tas 
pilnais garais. Tas viskas 11 d- iiepos Rusijos ambasa- pasibaigs 25 d. liepos ir 28 i “Brangus Jagoff! Genero- 
yra ruošimas prie karo. Net! dorins Bronevski iš Berlyno ' d. jau prasidės generalė mo-! las Konradt buvo vakaci- 
jau pati kapitalistinė spau-Į pranešė Rusijai: “Pagal Ibilizacija ir karas. Reikia joms, tai klausimai buvo 

i da tą neslepia. Bet daug j gautas oficiales žinias Ser-1 įteikti Serbijai ultimatumą ; perduoti generolui Goferui, 
lyra net pusiau susipratusių 'bijoję, Austrija sutvirtino i tada, kada Poincare jau bus Į kurį aš laikau labai protin- 
darbininkų, kurie vis save;savo granizonus ant Serbi-Į išplaukęs. Aš jam atsakiau, Igu. Pagal jo supratimą, 

Tą kad jeigu kaip, mes įteiksi- bus mesta prieš Serbiją 6 
me Serbijai ultimatumą ir korpusai armijos (apie 240,-

pilnais garais.

jau pati kapitalistinė spau-!pranešė Rusijai: “Pagal Ibilizacija ir karas. Reikia joms, tai klausimai buvo 
da tą neslepia. Bet daug j gautas oficiales žinias Ser-į įteikti Serbijai ultimatumą į perduoti generolui Goferui,

darbininkų, kurie vis ----- — ~
[ramina, kad “karo nebus.” [jos ir Rusijos rubežių.

Karas gali prasidėti bile 
diena, bile valanda. Užteks 
jam vienos ar kitos kibirkš
ties, kad sprogtų, nes impe
rialistai pasirengę griebtis 
už gerklių del naujo pasau
lio persidalinimo. Visi jie 
dega kerštu prieš Sovietų 
Sąjungą, darbininkų tėvynę, 
bet ir pačių imperialistų 
tarpe yra kivirčių.

Karas ruošiamas didžiau
sioje slaptybėje. Kiekviena 
imperialistinė valstybė rūpi-i tvarkęs, bet ji negalės ra- 
nasi, kad karo' kaltė pultų Imiai žiūrėti į Austrijos už-, 
ant jos priešo. Tam veikia Į puolimą ant Serbijos.” 
gudri buržuazijos diploma 
tija. 1914 metais, kada Sa 
rajevo mieste likosi užmuš 
tas Austrijos-Vengrijos sos 
to įpėdinis, tai Rusijos ca 
ras pasiuntė Austrijai ap 
gailestavimą, o slapta Ser 
bijai 125,000 šautuvų ir šim 
tą milionų patronų.

Vokietijos imperialistai to ; rą ne tik palaikyti Austri- • 
tik ir lauke. Sarajevo inci- i ją, bet net griežtai ragina j tarimo ir 
dentas jiems buvo priekabis j mus nepraleisti tinkamą j vMan jai‘ senai- kal?. yra ant 
kariu. Jie visomis jėgomis progą, išstoti gnezciausiu j lo]. jog m6Jynos dgmgs Atro.

i me- 
gyslelės. Man jokio 

O tuom j esamą revoliucionierių liz- skausmo nėra, bet lyg va ne- 
kartu viešai nudavė, kad ka-,!dą.. Patsai Wilhelmas mus gražu, kuomet nueini maudy- 
ro nenori. i ragina prie to, kad pradėti J13, ° antra, tai kad tas m ė-

Jau baubė kanuolės ant ikaro žygius pries Serbiją 
Austrijos Serbijos rūbe-!

Caras Bijosi Revoliucijos i ji patrauks savo armiją lin- 000), o Galicijoje kol kas
Vokietijos ambasadorius' 

Voldberg iš Rumunijos j 
griežtai slaptame telegra-! 
me pranešė: “Rumunijos!

i karalius pareiškė, kad pade- i 
Itis yra labai pavojinga. Vie- i 
Inoje netekę galvų...
! karalius pranešima, Sazo.' pasiuntinys _ Schtolberg se-( 
i novas jam sakė, kad Rusija . kan?1: JalP ™an P1";
■ nesirengia prie karo, nes ji.®!a^as Beichold, Ser bijai j 
!perdaug bijosi vidujinės be-: ultimatumas bus jteiktas j

j kui mūsų rubežiaus, tai 
mums būtinai reikia greitai 
mestis, kad pereit upes pir- 

įma, negu ten Serbija su- 
munijos i į1,auĮ<s savo armiją.”

Liepos 17 dieną, iš Vienos • 
Pagal Prane^ Vokietijos

Kaizeris Kursto
Liepos 12 d. Austrijos am

basadorius Segeni slaptai 
pranešė Austrijos ministe- 
rių pirmininkui Bercholdui: 
“Kaip kaizeris Wilhelm, 
taip ir visi kiti kompeten- 

Itiški elementai išreiškė no-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.
K Telephone: Humboldt 2-7964

nieko nedaryti. Jeigu Rusi
ja įsimaišys į karą, tai tada 
prieš ją bus mesta visos 
svarbiausios spėkos. Tai 

!protingas planas... Genero- 
I las Moltke rengiasi su 25 
diena liepos grįžti į Vokie
tiją. Pas mus generaliame 

'štabe viskas prirengta.”
Liepos 17 dieną iš Vienos

(Tąsa 4-tam pusi.)

DARBININKU 
SVEIKATA &

Mėlynos Gyslelės po Oda

Prašau aš jūsų dar vieno pa
tariu iškalno ačiū.

nešioti žemi, plačiais kulniais 
bateliai. Nuolatinis slėgimas, 
per juozmenį. per šlaunis ar 
kelienius, korsetai ar stan
džios juostos, diržai žymiai 
prisideda prie tokių išplėstų 
gyslelių atsiradimo ir didėji
mo. Nuo tokios rūšies slėgi
mo labiau susitrukdo kraujo 
ėjimas tomis venomis, atgal iš 
audinių, širdies ir plaučių lin
kui. O vėl, yra žmonių, ku
rie turi savingo, įgimto, pavel
dėto palinkimo prie tokių išsi
plėtimų. Kraujagyslių me
džiagoje mažokai jiems esti 
tęsliųjų, elastingųjų Audinių. 
Neretai audiniai ir kraujagys
lės pasidaro prastesnės nuo 
netikusio, denatūruoto maisto, 
ypač kai priseina ilgą laiką 
gyventi tokiuo sugadintu mais
tu. Sunkesnės ligos ir čia kai 
ką reiškia, taip gi endokrini
nių liaukų trūkumai.

Kaip nugydyti tos išplėstos 
g y s I u t ės ? Ogi panašiai, 

kais. • kaip ir varikozuotos, ga-
AV v. , . . , | rankščiuotos kojų venos. Ičirš-As nežinau kaip senai tas,^, jšpricavinl0 bodu. Tik 

mėlynumas atsirado, bet jiS j mlo(j) reikia ti 
eina didyn p Stojasi. Lauk- technlkos. Reikia )abai laibu. 
siu greito atsakymo per musų!^ adatytgs> kad gydytojas 

esulįleistų i vidų, i tas gysleles, p — ! *" •itam tikrų sutraukiamųjų vais- 
! tų, nuo kurių paskui tenai 
I kraujas sukrašėja, sukepa, ir 
(tos gyslelės užsistabdo, užlim- 

Jums, Drauge, y£a paviršu-jpa jr paskui susitraukia, iš- 
tinių gyslelių—venų išsiplėti- ’ nyksta. Toks gydymo būdas 
mas. Nėra jokis pavojingas vadinas “Micro-injection me- 
reiškinys, tik estetikos, gražu- , thod of treating dilated venu- 
mo žvilgsniu, 
malonus.

Jums, Jūsų 
eigose, tenka 

likite atsargiai, kad negautų būti, stovėti, 
supratimą, kad mes kursto- pakartojamas nusistovėjimas mai. 
mę> Austrija karau prieš ^ra viena priežastis 
•Qnphnn” " i siu» 1<ad aukštaisucl UI J cį. i

i i 1 v O 1 • • * 1 J. I Vvnjvo ui v/ xstūmė Austriją, kad pultų įbildu piles Seibiją ii kaitai^Q, ]<aip po od<i mažytės 
''Serbiją. Jie bijojo, kad ga- ant visados likviduoti ten lynos
Ii neįvykti karas. D 4-----

New Yorko miesto majoras, pagaliaus, 
atšaukė policijos patvarkymą, kuriuomi 
buvo pasimota suregistruoti visus “tik
rųjų darbo unijų vadus.” Savo laiške 
policijos komisionieriui O’Ryan, Mr. La 
Guardia skelbia, kad, girdi, tokio patvar-, 
kymo nebuvo duota iš jo ofiso, o tiktai 
policijos departmente jis buvęs iškeptas! 
Daugiau: laiške majoras nurodo, kad po
licijos departmentas tai daręs, atsižiūrė
damas į reikalavimą “vienos didelės dar
bininkų unijos” New Yorke!

Kodėl ponas miesto majoras matė rei
kalo anuliuoti šį policijos pasinio j imą? 
Aišku, kad ne iš savo geros valios! Jį 
tai daryti privertė stiprus organizuotų 
darbininkų, vadovaujamų revoliucinių 
unijų, pasipriešinimas, protestai!

Tuč-tuojau, kaip minėtas padavadijL 
mas buvo paskelbtas, komunistinė spau
da suskubo raginti darbininkus kovon 
prieš miesto ponų fašistinius žygius! Or
ganizuotų darbininkų atstovai siuntė de
legaciją paskui 'delegaciją į miesto rotu
šę. Plaukė protestai laiškais. Dar di
desnė banga protestų buvo ruošiama, ir jteris . Jhgoff, Y1V d. Jiepos, 

i pasiuntė slaptą telegramą 
Vokietijos ambasadoriui į 
Rymą, kuriame rašė: “Mes 
padrąsinome Austrijos-Ven
grijos valdžią daryti žings
nius, kuriuos ji matys rei-

tai užuodęs p. LaGuardia susirūpino su
laikyti tą visą skymą.

Tai dar kartą parodo, ką darbininkų 
organizuotumas ir masinė kova gali lai
mėti, jei jinai yra sistemačiai ir tinkamai 
vedama!

. O antra, tai kad tas mė
lynumas eina didyn ir keliose 

. . | vietose jau matosi ir ant blauz_
a| Pagal Vokietijos mintį,-“ (Jy netaip labai žymios, bet, 
žiaus, kada Vokietijos kai- su ja sutinku ir aš,—reika- kaip įsižiūri, tai galima matyti 
zeris, 27 d. liepos, parvyko j linga pasirinkti dabartinis tokios mažytės, 
iš vakacijų į Berlyną. Bur-1momentas.. Paskutiniu lai- 
žuazijos spauda rašė, kadjku Vokietijoje dar daugiau 
būk jis parvyko pąstoti ka-j įsitikino, kad Rusija ruošia
mi kelią, kuomet jis jį jau'si prie karo prieš Vokietiją 
buvo suplanavęs 5 d. liepos. * ir Austriją. Bet Rusija ka

rą nori nutęsti toliau, nes 
dabartiniu laiku ji dar nėra dėviu aukštais apcocais bate- 

Nepaisant slaptybių, 11 d. 'prisirengus... Toliaus Vo- lius> ir labai dau£ tenka man
Kaip Ruošė Karą?

C(

kaip siūlai, 
gysleles, lyg mėlynai raudo
nos. Nenorėčiau tokias turėti 
blauzdas. Prašyčiau patari
mo, dėl kokios priežasties man 
taip yra ant tų kojų ir kaip 
tą viską nugydyti. Gal, sa
kyčiau, dėlto, kad aš daugiau

1 liepos caristinės Rusijos lai-' kietijos valdžia mano, kad stovėti vaikščioU ant kojų. Bet- 
jkraštis “Reč” rašė: “Iš pa-;dabaJr Anglija neis į karą, a!hVaikstau zema,s batu’'
sitikimų šaltinių ] ~~ 1 • ‘ :
ma, kad Vokietija nuspren- Balkanų šalies, net ir tada, 

ide paremti Austriją prie I----........... ..i.. >.„„
į įvairių aplinkybių ir jos "Rusija ir Francija... Tokiu .slu grelro alsaKym( 
i reikalavimus, kurie bus Įtei- būdu dabartinis momentas ( dienraštį “Laisvę“. 
|kti Serbijai. Ji pačiu griež-. • • ! • .v
čiausiu būdu reikalaus, kad 

! visi tie reikalavimai būtų 
■išpildyti. Jeigu Rusija iri 
! Francija bandys palaikyti Von Jagoff telegrafavo Vo- 
Serbiją, kad ji pasipriešin
tų. . .tai Vokietija, net gru-
mojant karui su Rusija, pa- ryti, kad paveikus į Angli- 
čiu griežčiausiu būdu stos'ją, kad ji nesikištų į Aus- 
už Austrijos reikalavimus.” trijos ir Serbijos karą. Taip- j 

gi paveik į spaudą, bet at-1

praneša- prasidėjusi del kokios ten

Kur Bus Italija?
i Vokietijos užsienio minis-

jeigu mums teks kariauti su

mums yra geriausias.”
Sulaikyti Angliją

Liepos 12 d., 1914 metais, Į

kietijos pasiuntiniui į Lon
doną: “.. .Prašau viską da-

; mergina virš dvidešimties 
i tu.

Atsakymas

truputį lyg ne-j ]es.” Vienu pradėjimu gydy
tojas įleidžia vaistų į daugelį 

gyvenimo par-!toki^ g.vslučių, ir dažnai to 
daug ant ]<ojų j^k ir užtenka.
Ilgas ir dažnai i O šiaip kokie būdai, tryni- 

'. braukymai, tepliojimai 
i. Nesaky-'neką tepadarys, žinoma, kiek 

2?.:, kad aukštais kulniais, galima, reikia vengti pamati- 
' aukštom kurkom batukai yra ; nių priežasčių. Reikia mažiau 

Reikia Palaukti Dar Dieną'didelė priežastis, vis dėlto nuo,stovėti. Vaikščioti nieko, gali- 
' tokių batukų labiau išsitampo ma ir gerai yra, bet ilgai sto- 

i-iveti negerai. Patartina kojos 
Bent prie darbo ir kai. aukštyn iškeltos palaikyti lai-

Austi ijos geneialio štabo . rai§gjai jr privargsta rau 
komandierius feld-maršalas! menys> Bent prie darbo ir ka 
Konradt, rašo, kad buvo SU-1 reikia vaikščioti, daug geriau i kotarpiais.
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Meniškos Nuotrupos

Vieno menininko turi būt.pareiga panaudoti 
savo įtaką ir gabumus žmonijos (darbininki
jos) pergalei—revoliucijai.

Menininkas.

i

Pavojinga Mašinisto Nuomone
Delei Apysakaitės “Nemalonus Atsitikimas”.

Pereitam “Proletarų Meno” Skyriuj (žiūr. 
“L.” už liepos men. 28 d.) d. Mašinistas, da
rydamas d. M. Ra >cdos apysakaitės “Nemalo
nus Atsitikimas" apžvalgą, padaro neleistiną 
politinę išvadą.

Jis būtent išveda, kad bedarbis, norėdamas 
gauti darbo fabrike, gali sutikti, reikalau
jant samdytojui, pasirašyti po pasižadėjimu 
nebūti komunistu ir išdavinėti jam fabrike 
esančius komunistus ir kitus kovingus darbi
ninkus, o paskui, žinoma, to pažado nepildyti 

b ir laikytis darbe. Kitais žodžiais, šitokiu bū- 
,*du jis gali “prigauti bosą” ir niekam blogo 

nepadaryti.
Panašios nuomonės, mūsų nelaimei, yra tam 

tikra dalis darbininkų tarpe lietuvių. Kai ku
rie ‘gudragalviai” tokią rolę pasirengę suvai
dinti, pasitaikius progai, o kai .kurie, jau, be 

x abejojimo, bandė su didele nelaime sau ir ki
tiems darbininkams. Drg. Mašinisto viešas, 
per spaudą tokios nuomonės užgyrimas, tuo 
būdu, yra juo pavojingesnis.

Ar gali bile darbininkas, neskaitant jau t. 
v. “pažangaus”, “susipratusio” darbininko, no
rinčio gauti darbo darbininko, panašų žygį 
daryti? Ne! Kodėl? Visų pirmiausiai todėl, kad ■ 
boso panašiai neapgausi. Davęs jam žodį, tu
rėsi jį pildyti, arba, ne, eiti laukan! Visur, 
dirbtuvėse ir fabrikuose, veikia šnipų sistema 
ir per ją, tik aišku, bosas gali pasekti ypa
čiai tokius, kurie jam pažadėjo pranešdinėti, 
pasirašydami po pažadu.

Kita: bosas, turėdamas pažadą, bile kada 
gali pasirašiusįjį diskredituoti darbininkų aky
se, atidengdamas jo sutikimą. Tam yra bū
dai ir priemonės, kurias samdytojas gali bile 
kada panaudoti. O tuomet—baigta!

Ne vietoj d. Mašinistas kiša Vokietijos kom
partiją, smogininkus, Amerikos kompartijos 
pasirįžimą koncentruotis darbavietėse, etc. Mi
nėtos apysakaitės išvedamasis charakteris, Pa
kala, nepriklauso nei vienai tų kategorijų. Jis 1 
pasižada būti išdaviku grynai savo asmeniniais 
^{pietiniais, pilvo sumetimais, del neturėjimo 
patvarumo ir, gal būt, gilesnio supratimo. Tei- j 
sinant panašius Pakalų žygius, būtų galima 
viskas pateisinti.

Kiek tiek susipratęs darbininkas, aišku, to
kius samdytojų pasiūlymus atmestų, geriau ve
lydamas badu mirti.

žinoma, niekas nesako, kad darbininkas, nu
ėjęs prašyti darbo, turi sakytis, kad jis komu- Į 
nistas arba kad jis varysiąs fabrike revpitr* 
cinę propagandą. Toli to! Bet taip j^tf ne- ' 
leistina pirktis darbą judošišku pažadu, nepai
sant net to, kad jis taip manytų apgauti /bosą, 
nepildyti pažado!

Pateisinimas Pakalų žygio''įnęjįtų darbinin
kų klasėn sugedimą, sukaneveikėjjmą." Prieš 
tai susipratę darbininkai tegali tiktai kovpti. '

Tokiom išlygom, kokiom Pakala gavo dar
bą, nei viena kompartija nesiuntė ir nesiųs 
savo narius į fabrikus, kur jie turėtų dar
buotis, organizuodami darbininkus.

Man išrodo, kad d. Mašinistas kai kuriuos 
dalykus minėtoj apysakoj iškreipia. Jis pa
daro Praną revoliucinės unijos organizato
rium, kuomet to visiškai nėra. Pranas, iš jo 
veikimo, pasirodo, esąs žalias darbininkas, be 
gilesnio supratimo apie revoliucinę veiklą, bet 
pritaria streikui ir tiems, kurie jį organizuo- . 
ja, t. y. revoliucinei metalistų unijai. Jis, be 
to, nekenčia šnipų ir sakosi kovosiąs su jais, 
kaip jis geriausiai supranta. Tokių Pranų 
mes turime tūkstančius .

Drg. Mašinistas teigia, kad Pranas Pakalai 
įdrąsinęs ir jį iš lygsvaros išvaręs, ko taipgi 

nėra. Pranas stebisi, kodėl Pakala, kuris ka
daise buvo beveikiąs, staiga nutilo, kuomet vi
sam fabrike darbininkų bruzdėjimas kyla. 
Pranas jam pareiškia, kad fabrike yra šnipų 
ir parodo, kaip jis su jais kovosiąs. Nekal- ' 
tam žmogui, tokios Prano, kalbos būtų tik 
juokas.

Bet kaltas Pakala tai ima sau. Padaręs pir
mą žingsnį, jis visur mato baimę, pavojų. 
Prano kalbos ir grąsinimai šnipams mušasi 
tiesiai į Pakalos visą sistemą. Darbininkų pa
sitarimai apie šnipus—jį gąsdina, varo iš lygs
varos;. jo vaiko (Juozuko) priminimas apie 
trijų Bulgarijos komunistų ir jų išdavikų li
kimą—Pakalą taipgi baisiai nervuoja ir pasta
rasis šoka ant savo vaiko, klausdamas, “Ką jis 
žino apie mane?...” žodžiu, per visą apysaką 
eina raudona gija, rodanti, kad žmogus, papil
dęs vieną blogą darbą—sužiniai ar ne—ir jo 
greit neištaisęs, arba jis turi visiškai pavirsti 
niekšu arba esti kankinamas baimės ir neri
mo, kuris priveda prie jo paties sunaikinimo.

“Nemalonus Atsitikimas” apysakoj išvada • 
' yra ta: sergėkis, nebandyk Pakalos pasirinktu

būdu “prigauti bosą”, nes tas tau brangiai 
lėšuos!

Aišku, apysaka—ne straipsnis, joje negi gali 
autorius pasakyti viską tiesioginiai; reikalinga 
palikti tam tikras išvadas padaryti paties skai
tytojo vaizduotei.

Tegul, sakysim, “Nemalonaus Atsitikimo” 
autorius paliko skaitytojo vaizduotei “perpla- 

į čia sritį”, tegul bus kai kur ten palikta spra- 
j ga, kai kurie dalykai nedasakyta, tai visti.k 
j nieku būdu neleistina užgirti tai, ką užgyrė d.

Mašinistas. Nieku būdu!
Nemašinistas.

Iš Mūsų Chorų Veikimo
Kaip kurie mūsų chorai veikia gerai ir va

saros laiku. Kaip tik po Meno Sąjungos su
važiavimui gavome sekamą laišką iš Ham- 
trameko. šiame laiške draugė S. Daubariutė 
rašo:

“Su šiuo laišku prisiunčiu pasilikusias duok
les už 1933 metus ir už 1934 metus (viso 
$7.50). Pereitame ALPMS suvažiavime man 
geriau paaiškėjo, kokią svarbią rolę lošia dar
bininkų menas. Tad galėjau geriau ir kitiems 
paaiškinti. Be to, smagu pranešti, kad cho
ristai vienbalsiai nutarė pasiųsti duokles į 
Meno Sąjungos centrą.

“Plačiai apkalbėjus meno reikalus ir svarbą, 
priėjome prie išvados, kad reikia dar geriau 
veikti.
ra i stovi.
Traukimas 
botas.

“Tad aš
siųstumėt mums veikalus “Inkviziciją”, “Ka
minkrėtį” ir “žmogžudžius”. (Veikalas “In
kvizicija” pasiųsta d. Dulkiutės vardu, o pas
tarųjų dviejų, “žmogžudžiai” ir “Kaminkrė- 
tįs”, mes neturime.—Meno Sąjungos Sekre
torius.)

Po laišku pasirašo visi jauni choro veikėjai: 
Stella Daubariutė, ’Elenora Dulkiutė ir Jake 
Jacobson. Pakvitavimą už pinigus siuntėme, 
bet grįžo. Adresas buvo užrašytas taip, kaip 
laiške parašyta.

* * :i:

Choras mūsų didelis ir finansiniai ge- 
Jauni su suaugusiais kooperuoja, 
į chorų jaunų ir suaugusių neapri-

pareikalauju varde choro, kad pri-

NEWARK, N. J.—Frank Vitkus rašo: “Sie- 
tyniečiai bėdavoja, kad ilgai neišmoksta dai
nas. Bet vis dar susirenka netoli devynių vai. 
vakare, o paskiaus rėkia, kad greičiau paleis
tų. Tai tame ir visa bėda.

“Praneša draugė žukauskiutė, kuri lipdo 
dainas į knygas, kad choras turi virš 50 dai
nų savo repertuare. Tai geras rinkinys.

“Jaunimo choro susirinkimuose dar vis ma
žai tesimato, nepaisant to, kad didelis nuošim
tis jaunimo sudaro chorą. Delegatas Vitkus 
raportavo iš Meno Sąjungos suvažiavimo, ku
ris įvyko Detroite. Tačiaus į susirinkimą at
silankė nedaug narių. O susirinkimas buvo 
ir garsintas. Kur čia yra blogybė?

“Susirinkime gauta vienas naujas narys į 
chorą. Kaip šiuose karščiuose, tai gerai veik
ta. Dabar choras turi aktyvių narių 31.

“Sietynas praktikas laiko ketvirtadieniais 
kaip 8 vai. vakare. Draugai vietiniai ir iš 
apielinkės, kreipkite domės į mūsų chorą. 
Siųskite savo sūnus ir dukteris dainuoti ir da
lyvauti Sietyno Chore. Gerai būtų, kad ir 
patys ateitumėte.”

Laiškas Iš Buenos Aires
Už Buenos Aį>•es menininkus rašo vienas 

draugas Meno Sąjungai, kad tame krašte net 
ir meno srityje negalima gerai veikti delei re
akcijos. Vienas draugas, kuris gerai darbavo
si meno srityje, yra areštuotas fašistų val
džios. Mes, amerikiečiai, kol kas dar galime 
veikti. Tačiaus fašizmas ir čia kelia galvą.

Tolius draugas rašo:
“Veikalus ir laišką gavome, šiuo tarpu vei

kalai jau visai buvo išsibaigę, todėl gavimas 
veikalų iš jūsų daug galės padėti šiame sezo
ne... šiuo momentu neturime vieno veiklaus 
draugo, kuris yra įkalintas neribotam laikui.”

Pietų/Amerikos draugai moka veikti ir re
akcijos metais, šiame pačiame laiške drau
gas praneša, kad pietamerikiečiai pasižada 
organizuoti ir rašytojų ratelius ir lavintis li- 
teratiniai. Tai labai girtinas žygis. Šioje sri
tyje mes, šiauramerikiečiai, veikiausiai toliau
sia atsilikę. O mes turėtume būti tais seniū
nais, pirmaeiliais organizatoriais proletarinių 
rašytojų ir kitų meno jėgų. Bet pas mus to 
nėra.

Šiam darbui reikėtų save ir pasiplakti, o 
veikti būtinai reikalinga.

gana duosniai. Atėjo pirmas nume- 
International Theatre”, No. 1 “Inter- 
Literature”, “VOKS” it daugiau iš

Meno klausimais literatūros šiomis dienomis 
pasirodė 
ris “The 
national 
užsienio.

Vietinis “New Theatre” už liepos ir rug
pjūtį išėjo padidintas, 32 puslapių žurnalas. 
Yra keletas gerų paveikslų. Literatiniai taip 
pat geras žurnalas. Jame analizuojama gana 
plačiai teatro reikalai, paliečiama ir buržua
zinis teatras; nurodoma prospektai augimui 
naujam teatrui.

Paskiau seka šokių ir judžių peržvalgos ir 
kritikos. Prie to telpa veikalas, pavadintas 
“Dimitrovas”. Tai veikakalėlis, kuriame lie
čiama kovos su fašizmu Vokietijoj.

Minėti žurnalai, ir daugelis kitų, turėtų ras
tis visų mūsų chorų ir kitų organizacijų susi
rinkimuose ir parengimuose. Stalelis su litera
tūra reikia įsteigti kiekvienose choro prakti
kose. Tai duos daug naudos.

* * *
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! atrui veikalus ir dainas. Pas- 
i kiaus- visos organizacijos, pri- 
Įsidėję prie Meno Sąjungos, 
i gauna po vieną kopiją kiek- 
j vieno leidinio. Jei jūsų A.L. 
i D .L.D. kuopa priklausytų Me
no Sąjungai, tai ji būtų gavus 
minėta veikalą ir kitus.

Lauksime Pittsburgho kuo
pos atsakymo.

CIevelandas Vaidins 
“Spartaką”

Šis įdomus laiškas. Drg. A. 
. Baltrušaitis

| nėkite prisiųsti 
ko’ ir muzikos, 
bus gana laiko

p

pinigų 
Gerai,

rašo: “Malo- 
16 egz. ‘Sparta- 
Aš manau, kad 
susimokinti iki

Naujų Metų dienai”.
Brooklyne atrodo, kad taį 

daugiau, negu reikia yra laiko 
iki Naujų Metų. Be to, draugas 
Baltrušaitis rašo, kad 
dar turėsime palaukti.
bet draugai užmokėsite su nuo
šimčiais. Įsirašykite į knygelę, 
kad laike minėto vadinimo būtų 
renkama aukos “nauju ir gerų 
veikalų leidimui”.

Kas Vaidins Veikalą 
“Pradžia”?

Tas 
patapti tarptauti-

griebėsi tuojauti- 
to laiko darbinin-

Brodskis—Revoliucijos Artistas
Šiais metais Sovietų Sąjungoje mini 50-tas 

gimtuvių sukaktuves žymaus artisto (tapyto
jo) Izaako Brodskio. Brodskis yra vienas iš 
tų artistų, kurie dar prie caro laikų permatė, 
kad menas galės pilnai vystytis tik carizmą 
nuvertus-—prie Sovietų ,valdžios. Todėl I. 
Brodskis dar prie caro buvo revoliuciniu ar
tistu, o dabar jisai pilnai veikia ir dalyvauja, 
kaipo pirmaeilis menininkas socializmo būda
vo j i m ui.

Artistas Brodskis yra gimęs 1884 metais, 
Bulgarijoj, paskiaus apsigyvenęs Berdianske, 
Baltarusijoj. Tame krašte artistams vystytis 
sąlygos buvo gana sunkios—net popiera ir pai
šeliai tais laikais buvo sunku įsigyti. Tačiaus 
ir tokiose sąlygose Brodskis dirbo, šiais me
tais jisai jau mini 30 metų savo artistiško 
darbo ir Kalininas jam įteikė Lenino Ordeną, 
kaipo augščiausią pasižymėjimo dovaną. "

Brodskis, matomai, tūrėjo kaip ir “prigim
tį” tapti geru artistu. Dar tik penkių me
tų būdamas, Brodskis jau pradėjo piešti. O 
16 metų jisai baigė meninę mokyklą Odesoj.

Apie 1905-09 metus Brodskis jau dalyvavo 
parodose su savo paveikslais. Kai kurie jo 
paveikslai buvo gamtiniai ir politiniai, socia
liai, kaip kad “Raudonos Laidotuvės”. Tais 
caro laikais artistas negalėjo viešai reikšti 
mintis savo kūriniuose. Vienok tas mintis 
Brodskis mokėjo išreikšti paveiksluose, kaip 
kad revoliucinierius poetas moka ir reakcijos 
laiku išreikšti politines tendencijas.

Iki šiol (per 30 metų darbo) Brodskis yra 
. sutvėręs virš 2,000 kūrinių, žinoma, daugelis 
Brodskio paveikslų yra gamtiniai ir portretai. 
Vienok ir šioje srityje jisai paliko kitus. Jo 
paveikslai pasižymi dideliu tobulumu, pilni 
detališkumo. Todėl dar prieš 1917 metų re
voliuciją Brodskis jau buvo tarptautiniai ži
nomas, kaipo didelis artistas.

Be to, Brodskis savo laiku lankėsi Europoj" 
ir studijavo “didžiųjų” artistų kūrinius, 
jam, be abejonės, gelbėjo 
niu artistu.

Po revoliucijos Brodskis 
nio darbo—-kokio reikalavo
kų judėjimas. Jisai sakė, kad “gėda artistui 
nežinoti tai, kas dedasi jo šalyje.” Tai reiš
kia, nekreipti domės į revoliucinį perversmą, 
į sociales problemas ir pasilikti užsitvėrus se
nose meno formose. Todėl Brodskis atmetė fu
turizmą, kubizmą ir kitus izmus, o ėmėsi tikro 
darbo. Jisai sakė: “Aš dar vis turiu noro 
piešti žemvaldžius, bet laikas delei jų dar 
neatėjo. ”

Jo piešiniai, po revoliucijai, jau vadinasi 
kitais vardais. Būtent, “Trečias Komunistų 
Internacionalas”, kuriame vaizduojama apie 
500 revoliucijos vadų. Paskiaus paveikslai, 
kaip “Sušaudymas 26 Komisarų”. Tai paveiks-

• lai, kurie yra mūsų laikų istorijos rekordais.
Kiti Brodskio paveikslai yra žinomi visoje 

Sąjungoje ir užsienio keliauninkams, kurie 
lankėsi darbininkų krašte. Jie yra sekamais 
vardais: “Leninas Prie Putilovo Fabriko”, 
“Leninas Išleidžia Raudonąją Armiją Į Len
kijos Frontą”, “Revoliucinės Militarinės Tary
bos Sesija” ir daugelis kitų. Vėliaus Brodskis 
daug piešia Sovietų Sąjungos vadus ir darbuo
tojus, kaip Staliną, Kalininą, Vorošilovą ir 
kitus.

Prie to, Brodskis yra ir tarptautinis artis
tas. Jisai piešia paveikslus ir iš klasių kovos. 
Pastaruoju laiku Brodskio kūriniai atkreipė 
gana daug domės į save ir iš kitų šalių darbi
ninkų. Jo kūrinys “Klara Cetkina Atidaro 
Reichstagą”, “Dimitrovas Kalba Apie Reichs
tago Padegimą”. Tai reiškia paveikslai tarp
tautinės klasių kovos pastaruoju laiku.

Brodskio biografija, tai kelrodis kiekvienam 
sąmoningam artistui. Jo darbai parodo, kad 
visi geri talentai po darbininkų pergalės, po 
revoliucijai kaip tik geriau ir naudingiau gali 
vystyti ir sunaudoti savo talentą. Todėl kiek-

Iš Meno Sąjungos 
Raštinės

“The International Theatre” kelia klausimą, 
kad dramos rašytojams, mėgėjams ir veikė
jams reikia susipažinti su teatro meno teori
ja. Gilesnis pažinimas meno teorijos, gelbės ‘ 
plačiau įžiūrėti socialius gyvenimo klausimus, 
juos įpinti į dramą ir tinkamai vaizduoti žiū
rėtojams.

Meno teorijos pažinimas, kitaip sakant, pra
plėtimas šioje srityje mūsų žinojimo, gelbės 
sunaudoti ir pasimokinti iš to, kas jau per 
šimtmečius buvo sukurta. Taip pat teorijos 
pažinimas pagerins ir mūsų kūrinius—veika
lus. Baigiant, reikia pasakyti: Dirbkime 
lavinkimės.

* - * *

ir

Du Pasauliai—“Laimės” Ir “Misterijos”
“Tėvynės” literatūros lape skaitome J. Kru- 

konio eiles “Du pasauliu”. Iš antraštės rodo
si, kad Krukonis kalbės tikrai apie du pasau
liu—seną ir naują. Bet apsirikta. Krukonio 
pasauliai misteriški—vienas diena, kitas—nak
tis.

Naktinis pasaulis Krukoniui, tai “šikšnos
parniai, pelėdos ir (žmonės, ką be gėdos.” To
dėl ir velnias atsiranda, apie kurį sekamai ‘po-\ 
etas” dainuoja:

“Ir demonai sujunda,
Miegoję, dabar nubunda,
Nes tai tamsos ^karalija, 
Visų blogų viešpatija— 
Reik laikas išnaudot.” 
Taip dainuoja buržuaziniai mistikai. Jiems 

rodos, kad už visas blogybes tik naktis kalta. 
Jei ne naktis, tai svietas gerai ir laimingai gy
ventų, nebūtų išnaudojimo ir apgavysčių. So- 
cialio, klasinio pasaulio Krukonis nemato. Šioje 
srityje jie akli ignorantai.

Tik saulė ir mėnulis viską daro. Nes pra
ėjus nakčiai Krūkoniui rodosi, kad “vėl sau
lė, vėl viltis, energija, buitis—gyventi malo
nu.” Nežino šitas “poetas”, kad naktis dauge
liui net malonesnė, negu diena. Milionai dar
bininkų gauna poilsio tik naktį. Be to, naktys 
yra pilnos romantiškų, malonių vaizdų ir gerų 
darbų. Niekus tauzija toks mistikas “poetas”, 
kuomet jis mano, kad gamta davė naktis tik 
delei “šmėklų”, delei “grobimų, plėšimų, vogi
mų ir kraujo liejimo.”

Vadinasi, misticizmas negali duoti net gam
tinį poezijos vaizdelį. Ir čia jie tik velnių gau
dytojai, be supratimo, be realizmo, be minties. 
Visa “poezija”, tai tuščių žodžių ir galūnių su
taikymo rinkinys.

Marksistas.

Tačiaus kitas laiškas, rašy- kalus. Draugas rašo, kad A.- 
tas d. Stellai Daubariutei L.D.L.D. 33 kuopa “jau nebus 
(šiuo adresu: 10267 Russell i 
St., Detroit, Mich.), sugrįžo. 
Patikrinkite adresą. 

* :jsPo meno sąjungos suvažia
vimui ir meninis veikimas šiek 
tiek sujudo. Kai kurie drau
gai jau prisiuntė aukų ir rei
kalauja veikalų bei dainų.

Draugas A. Pagiegala rašo, 
kad Binghamtono choras rei
kalauja sekamų dainų: “Ei, 
Sukilkim, Darbininkai,” “Te
žydi Mūs Narsa 
Jaunime.”

Laukiame ir iš kitų chorų, jgS 1934 metus; $10.00 au- 
kad jie užsisakytų naujų dainų Meno Sąjungai nuo seimų; 
ir veikalų. 

* ❖

Bet geriausias laiškas atėjo 
iš Detroit, tai nuo d. Lillian 
Gugas, šiame laiške prisiuntė 
čekį ant 20 dolerių! Tai bent 
laiškas.

Čekį dalina draugai seka
mai: $5.00 Aido Choro duok-

Naujas veikalas “Pradžia” 
veik dar visai nevaidintas, šia- 

j me sezone šis veikalas reikės’ 
vaidinti. “Pradžia” reikia vai
dinti ne tik, kad turėti paren
gimą ir padaryti pelno, bet tas 
veikalas reikia vaidinti, kad 
parodyti darbininkams tuos is
torinius įvykius, kurie pergy
venti 1919 metais.

Veikalas geras ir įdomus. Vi
sos didesnės kolonijos gali mi
nėta veikalą suvaidinti. 4. v

Operetės

Mūsų kontestas davė dvi ope
retes. Jų vardai: “Onytė” ir 
“Vestuvės Pušyne”, šių veika-: 
lų aptarimui šaukiame viešas 
diskusijas. Kuomet skelbiame 
tokias diskusijas, kuriose veika
las bus skaitomas, daug draugių 
ir draugų turėtų dalyvauti ir 
išsireikšti.

šių žodžių rašytojas jau yra, 
skaitęs abudu veikalu. Tačiauą, 
dar negaliu pasakyti, ar tie vei
kalai pataikys į mūsų tikslą. 
Tai reiškia, ar bus tinkami lei
dimui ir vaidinimui.

V. Porinąs, Sekretorius. •»

Wilkes Barre, Pa
Iš ALDLD. 12-to Apskričio 

Konferencijos

Konferencija įvyko liepoš 
29 d. Wyominge. Delegatais 
buvo neskaitlinga. Tai labai 
peiktina, kad mūsų apielinkės 
kuopos tuomi nesirūpina ir ne- 
pasiunčia delegatų į konferen
cijas. Draugai binghamtonie- 
čiai prisiuntė net keturias de
legates, nors jiems ir ganą to
li pasiekti konferenciją. Tuo 
tarpu iš mūsų apielinkės buvo . 

(tokių kuopų, kurios neprisiun- 
tė nė po vieną delegatą.

Nežiūrint neskaitlingumo» 
delegatais, konferencija pada

rė gerų tarimų. Nutarta reng- 
" ti prakalbų maršrutą sudrūti-' 

nimui Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos

skolinga Meno Sąjunai už vei- organizacijos šioje apielinkėje
kalus”. Tai tiesa. Bet drau
gas reikalauja, kad pasiųstu
me pažiūrėjimui veikalą “Mo- 

žinoma, pa-

norime drau- 
kad pereitas 
suvažiavimas

taipgi maršrutą Dr. J. J. Kaš-į 
j kiančiui sveikatos klausimu.

Konferencija priėmė visą 
eilę rezoliucijų, kurios bus pa
siųstos į reikalingas vietas. 
Konferencija paaukojo du do
lerių pasiuhtimui delegatų 
prieškarinį kongresą Paryžiun, 
ir du doleriu Amerikos Ko
munistų Partijai.

Mūsų pareiga visus konfe
rencijos tarimus išpildyti. Me
tinė apskričio konferencija 
vyks Wilkes-Barrej.

teris Gatvėje”, 
siusime veikalą.

Vienok čia 
gams priminti, 
Meno Sąjungos
nutarė kviesti visų mūsų or
ganizacijų kuopas dėtis prie 

, x ; M e n o S ą j u ngos. Draugai
letarų Meno 4 kuopos-duok- ^jaus. kuopos gaus, kuo- 

jmet jos prisidės prie Meno Są- 
' jungos ?

Trumpai atsakome: Prisi
dedanti organizacija bei kuo
pa prie Meno Sąjungos moka 
po $5.00 į metus Meno Sąjun
gai. Vadinasi, su tais pinigais 
prisideda prie plėtimo 
leidimo darbininkų dailės 
kalų, nes tik viena Meno 
junga leidžia darbininkų

ir Darbo ]gs 1934 metus; $5.00 Pro-;

Iš Detroit gauname laiškų 
daugiausia ir geriausių, žino
ma, tai vis dar seimų įkvėpi
mas tenais veikia. Draugės 
reikalavo veikalų (Inkvizici
jos). Pasiusta veikalas drau
gei Dulkiutei.

parengimų.
Tokių laiškų mes laukiame 

ir daugiau, 
kad chorai 
les ir bilas. 
delis ačiū.

Jei ne aukų, tai 
užsimokėtų duok- 
Detroitiečiams di-

* *

Draugas A. žvirblis prisiun
tė iš Pittsburgho $1.50 už vei-

ir 
vei- 
Są- 
te-

Darbai šioje apielinkėje la*” 
bai šlubuoja ir yra lokalinių 
streikų. Yra labai nepasiten- . 
kinimo iš darbininkų pusės. 
Kurie dar dirba, mainieriams 
reikėtų daugiau vienybės. Mes’ : 
atskirais lokalais streikuoda-, 
mi negalėsime daug laimėti.

97 Kuopos Delegatas. • <
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FAŠISTAS SARAFI
Jis buvo visai paprastas darbininkas 

Capri mieste, kuris radosi Modenos pro
vincijoje. Jis vieną dieną dirbo vieną, o 
antrą kitą darbą. Tokiu būdu jis pelnė 
duoną tik trumpam laikui. Jo žmona tu
rėjo irgi darbščiai dirbti, įgijimui būti
niausių gyvenimo reikmenų, nes keturi 
vaikai valgė nemažai, bet kartais nebū
davo ko; jie taipgi turėjo pasitenkinti 
vilkint paprasčiausiais skarmalais. Jų 
gyvenimo vieta rados proletariškam 

, kvartale, molinė grintelė, susiūta, sulopy
ta, kaip kad vaikų drabužiai, be. abejonės 
davė įspūdį, kad Sarafi nėra turtingas, 
bet kad jis privalo diena iš dienos sun
kiausiai dirbti už savo progresą. Po 
tuo išsireiškimu “progresas” neįsivaiz- 
dinkit didelių tikslų, kuriuos stato jis 
sau. O, ne, tikslai Sarafi buvo taip ma
ži, kad beveik neverta daug apie tai kal
bėti. Pastebėtinas yra tik tas faktas, 
kad Sarafi jau nuo ankstyvos jaunystės 
privalėjo sunkiausiai dirbti ir Idabar jis 
taip pat privalo tą daryti, net dar dau
giau, negu tais laikais.

Sarafi, kuris anksčiau prisiekė ištiki
mybę socialdemokratams, laike fašistinio 
perversmo, delei vidujinių jausmų, per
ėjo savo tuolaikinio partijiečio Mussoli- 
nio pusėn pas fašistus. Toks savaimis į 
ką tai tikėjimas, pritraukė daugumą abe
jojančių, ko tai jieškančių proletarų. Fa
šistas Sarafi didžiavosi savais juodais 
marškiniais. Jis jau juos nešiojo be' eik 
trejus metus, bet dirbti jis privalėjo del 
to ne mažiau. Net žmona turėjo padėti 
maitinti šeimyną.

Prabėgo treji metai, po kurių turėjo 
prasidėti gerbūvis, pagal pačio Mussoli- 
nio prižadą. Gerbūvio nesimatė, skur
das, vargas spaudė savo geležiniais na
gais proletarus bei jų šeimynas neatbo- 
damas visai, kokius jie marškinius ne
šioja. Galų gale pasigirdo klausimas,

kur■paliko’pažadąi,’ vaisiaTfų’gerų laikų 
—bet viskas buvo tvarkoje, kadangi dau
guma tūkstančių tųjų Sarafų egzistavo 
gražioj Italijoj, nešiodami savo juodus 
marškinius su pasididžiavimu. Ant galo 
Romoje, Milane, Capri—visur, kur Sara
fi, juodmarškiniai veltui klausė apie pri
žadėtą gerlaikį, pradėjo spiestis masės 
po fašistų vėliava ir marguoti gatvėmis 
perduodamos savo reikalavimus. Capri 
radosi mažas būrelis, kuris demonstravo, 
bet kada viršininkai uždraudė bile kokią 
demonstraciją, o Mussolinis išdavė dek
retą, kad visi klausiamieji reikalavimai 
bus sutvarkyti jo paties, jie sutiko laukti.

Ir ilgą laiką laukė. Regimai Mussoli
nis apie juos užmiršo.

Sarafi visai neteko ir to menko darbo, 
o žmonai prisiėjo du syk tiek dirbti, kad 
palaikius šeimynos gyvybę.. Bet jis ne
buvo vienas—daugybės, daugybės tokių 
Sa’rafų buvo be darbo ir labai, la- 

I bai daug iš jų nešiojo juodus marškinius.
Tuo tarpu Mussolinis rado neatbūti- 

niausiu reikalu paruošti dideles kariuo
menės iškilmes, paradus, manevrus, 
žvanginimus ginklais ir plepėjimus apie 
fašistų kultūrą. Jo napoleoniški gestai 
paveikė į keletą europiško pasaulio kul
tūros galinčių, pažymėtinais įspūdžiais. 
Kad jie del daugybės panašių ceremoni
jų labai lengvai užmiršta liaudį, yra sa
vaime suprantama. Jie rūpinas savo eg- 

i zistavimu, o žmonėms jie palieka kiek- 
i vienam rūpintis savo galvaskaudžiu ar

ba, antraip pasakius, socialis klausimas 
Italijoje buvo paliktas pavieniam išriši
mui. Buvo leista kalbėti bendrai, su
glaustoj formoj, bet tik fašistiniuose sin
dikatuose.

Sarafai jieškojo savų tiesų sindikatuo
se, bet jiems pamažu išsiaiškino dalykas, 
kad del jų visai neegzistuoja jokios tie
sos. Žinoma, apie šį paskutinį faktą aiš
kinti yra griežtai uždrausta ir vargas 
bei nelaimė tam liežuviui, kuris parizi- 
kuodavo apie tai ką nors paplepėti.

(Daugiau bus)

Apie Joniškėlio Budelį Kunigą Liubšį os nepergalingu- TORONTO, ONT.,

Lietuvos)
Amerikos 
spaudoje

sodu ir tt. Tiesa, pavadino ne 
klebonija, o altarija. Na, o 
smetoninė valsčiaus valdyba, 
kaipo “pasidarbavusio” as
mens vardu pavadino ’ 
Joniškėlio miestelio gatvę.

Štai jums, draugai, mūsų 
krašto perlai. Na, apie kitus 
jo ir kitų panašių pa

Taip diena iš dienos im
perialistai ruošėsi prie karo. 
Viešai tik retkartemis pra
siverždavo pagrūmojimas.

viena ;Bet slaptai viskas buvo da-
romą planingai. Šias žinias 
padavė Sovietų Sąjungos

NADA
ALDLD 162 kuopos nesinis na

rių susirinkimas įvyks Antradienį, 7 
d. rugpjūčio (August), 8 vai. vaka
re, naujoje Lietuvių svetainėje, 2 
Dennison Ave., kampas Queen. Visi 
nariai privalote dalyvauti, kadangi 
yra svarbių reikalų aptarimui. Be 
to, bus išduotas raportas iš Alkanų
jų Maršavimo. Atsiveskite ir naujų 
narių.

Valdyba.

tukščiu Komunistų Partijos orga- 
darbelius parašysiu kitą syk. nūs “Pravda”, kuris surin- 

P. S. Taigi tas pats “dūšių j ko iš dokumentų. Imperia- 
ganytojas” su savo gaspadi-1 listu slapti dokumentai, su- 
ne Bogusia sugyveno vaiką.! sjragjngjimai ir telegramai 
Kuomet ištikimos avelės jaul. j v • i i ji , h darbininku rankas patekoeme bliaut ant jo, t. y., savo 4 1
klebonėlio, tai “vargšas” bu- revoliucijos metu, 
vo priverstas savo gaspadinę; 
iš klebonijos perkelti į mies
telį. Mat, kad atrodytų, kad 
cėlybatas dar nesulaužytas.

O kuomet avelės vis < 
murmėjo, tai “vargšelis” ; 
rūpinęs su karvute ir pąšaru ir!ma< 
lutais reikmenimis,“^Bogusią^ į, njnklj veikimas gali pastoti 

ikarui kelią. Su 1 d. rug
pjūčio nepasibaigė darbinin
kų kova prieš karą. Kovą 
reikia vystyti kiekvieną die
ną ir stiprinti priešfašistinį i 
ir prieškarinį veikimą.

Nėra slaptybė, kad ir da
bar imperialistų tarpe, tik 
dar didesnėje slaptybėje, 

dar yra daromi planai karui už 
ap-'naują pasaulio persidalini- 

. Tik revoliucinis darbi-
Panevėžį perkėlė. O iš sakyk-! 

, girdi, mane'

(Korespondencija iš
Aš patyriau, kad 

lietuvių darbininkų 
iš mūsų krašto: Pasvalio, Jo-,
niškėlio, Pušaloto ir kitų vals
čių jokios žinutės nėra. At
rodo, kad pas mus viskas kaip 
reik. • Bet, deja, taip nėra. 
Pas mus taip pat yra vedama 
žiauri kova už būvį, už duo
nos kąsnį, čia taip pat, kaip 
ir kitur, ant darbo klasės žmo
nių riogso užsirioglinęs ir su
leidęs savo aštrius nagus kapi- 

i talistinis slibinas, pasipuošęs 
įvairiomis tikybinėmis dogmo
mis, prietarais ir t. p.

Čia taip pat yra didelė gau
sybė įvairių rūšių išnaudotojų 
darbo masių, kurių šiame

Į trumpame rašinyj nesuminėsi 
i visų. ,

Paimsiu pirmon eilėn, kaipo 
atsižymėjusį savo darbeliais,

'Joniškėlio valsčiaus “dūšių ga- los jis verkšlena 
j nytoją”, kleboną Liubšį, kuris ponas dievas visokiomis nelai-
■ iš visų savo pragaištingų dar- mėmis apleido, 
I bų padarė žiaurų sprendimą, Į darė pikti ir tt.
t. y., pasmerkė miriop tuolai- telio 
kinės Sovietų valdžios, Joniš- girdi, kad yra klebono Liub- 
kėlio’komiteto įžymiausį vei-jšio gatvė, tai reik dar vieną 
kėją draugą Kazį Baltaragį.! kurią,

• Tuo laiku jokių teismų orga- vadint dar buvusios klebono 
■nu nebuvo.

Sprendimas buvo įvykdytas 
j 1919 metų pavasarį, už kalė
jimo sienų, Joniškio dvare, 
! kame drg. Kazys 
buvo kalinamas.

■ ponų klapčiukai

žmonės pasi- 
Dabar mies- 

darbininkai juokauja:

gal gretimą gatvę pa-

gaspadinės vardu, būtent, Bo- 
gusės gatvė. Mat, irgi pasi
darbavęs asmuo.

Pasakysiu, kad su savo dar- 
Baltaragis bininkais labai žiaurus ir ne-

Kunigų ir patinkamus jam savo pampi- 
persirengė jonus įvairiai persekioja, jiems 

.vokiečių kareivių rūbais (kad kenkia ir tt.
išvengt įtarimo) ir Kazį Bai- iš vargšų-skurdžių darbininkų 
taragį sušaudė.

1 Drg. K. Baltaragis buvo vos j 
19 m. amžiaus. Nors ir pa
siturinčio ūkininko sūnus, vien-1 

‘ turtis, turėdamas tvirtą valią j 
' ir aiškų nusimanymą, kovojo 
■iki paskutiniųjų už darbo kla- 
■ sės pasiliuosavimą iš po algi- 
] n ės vergijos.

Tas pats “dūšių ganytojas” 
.... -----  -------------- ------------  Liubšys, kaip jį K. Baltaragis

“M i elaširdinga” moterėlė vadindavo laike #prakalbų, 
siunčia $5 auką, kad palaikyti storpilvis, Kazį, leido palaidoti 
šunį nuo stipimo badu. Argi ne 
gera auka? Policija pagavo. 
Bruno Moli (12 Elm St.) šunį 

LAWRENCE, Mass.—Ame- darbe. Darbininkui nebereikės ū* nutempė ant elektros kėdės 
rican Woolen kompanija at- į bijoti, kad bosas neišmestų iš 
leidžia darbininkus iš darbo ' darbo. Visi bus aprūpinti dar- 
kasdieną ir nepasako, kada at-( bais ir gyvenimu, 
eiti dirbti. Pasilieka tik bo-! _____
sai ir šokinai (?), o kai ku
riose dirbtuvėse palieka ir j Miesto šelpimo valdyba iš- 

. darbininkus ant kelių valandų, sigandusiai paduoda, kad šie- 
Abelnai paėmus, visos dirbtu-1 met reikia šelpti daug dau- 
vės Lawrence tikrai mažai lai-i giau darbininkų šeimynų. Per- 
ko dirba. Darbininkai atleis-! nai šelpdavo tik 443 šeimynas, 
ti jau po kelis mėnesius ir nė-1 o šiemet jau šelpia 912. Tai 
ra vilties darbo gauti. Net matote, koki geri laikai atėjo, 
patys patriotai, kurie pereitus net dvigubai paaugo vargdie- 
metus su džiaugsmu rėmė mė- \ nių skaičius. 
,lyną varna, šiandien jau spjau-! ... , . , ,

■t , _ , . . , . . i Atsimenate, kuomet buvodo, nes pamate, kaip glidnai ., z ... . , . ,,
kapitalistų sudaryta mašina,' prezlde"t.0 nnklma.’’ tai Ho?- 
kad darbininkus apmulkinti J vy-s sake: jeigu jus mane >s- 
Man teko kalbėtis su tais pa- ir,nks,te .P^Jidentu, tai koznas 
žiais darbininkais pernai, kaip'vicnas tures po vien« vlst« 
tik ponas Rooseveltas pagim-J , 
dė tą mėlyną varnų. Tada jie! Karadziuje. Gi ponas Roose- 
rėkė, kad tik komunistai prie- ■ ve!tas Pradėjo net po dvi 
šingi, kad ponas Rooseveltas' ir.po du. aulPmobll,u- ° 
tikrai laimę darbininkams at-dabaf.,nera nel vlstos’ nel au’' 
neš ir visi būsime laimingi. Bet tomobiliaus. 
kitaip išėjo. Vietoj laimę gau
ti, tai gavo skurdą ir didesnę 
bedarbę. f

American Woolen Dirbtuves Darbininkus 
Kasdien Atleisdinč ja Desėtkais

šuO 
ėsti.

už tai, kad savininkas taksų 
nepamokėjo. Vaikas nubėgo 

j pas šunų valdininkus ir pra- 
! dėjo verkti. Tai jam atidavė 
į šunį ir padavė į laikraščius, 
kad baisi nelaimė, nes 
miršta badu, neturi ko
Todėl ponia Mabel S. Stone- 
hill, iš Me., prisiunčia $5 per 
miesto gaspadorių Walter A. 
Griffin ir prašo nesikankinti 
mintimis, ba šuo bus pavalgy
dintas.

Ta poniutė nemato, kad 
lionai darbininke] neturi 
valgyti, badauja. Jai tas
rūpi. Nerūpi jai, kad darbi
ninkai nuo alkio, iš kantrybės 
išėję, sau gyvybę atima. Jiems

rai
ko

ne-

O kalėdodamas

Į atima paskutinį centą. Tai 
j matot, draugai, kaip gyvuoja- 
I ma autonominėj Lietuvoj.

Laisves Draugas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos susirinkimas 

įvyks 6 d. rugpjūčio (August), 7:30 
vai. vakare, 995 N. 5th St. Visi na
riai dalyvaukite, nes yra svarbių da
lykų aptarimui kas link “Laisvės” 
pikniko ir jaunuolių mokyklos.

Kuopos Valdyba.
(181-183)

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos 6-ta sekcija 

rengia didelį pikniką 12 d. rugpjūčio 
(August), 1934 su dainų ir sporto 
programa, Olympia Parke, So. Quins- 
igamond Ave., Shrewsbury, Mass. Vi
si dalyvaukite.

(181-183)

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros į

$187 up
Infliacija Nekenkia Turai į 

Sovietų Sąjungą
I

World Tourists
Incorporated

New York

HILLSIDE, N. J.
Liet. Darb. Sus. 101 kuopos 

rinkimas Įvyks subatoje, 4 d. 
pjūčio (Aur.), pas draugą A. 
133 Crann St., 7 vai. vakare. Taipgi Į 
tuo pačiu kartu įvyks ir ALDLD 175 Fifth Ave.

'kuopos susirinkimas. Visi dalyvau-1 
1 kite.

SUSI- , 
rug- ■ 
Žalį,

LWUViK4Karas Ruošiamas

(Tąsa iš 2-ro pusk)

Karas Bus
Liepos 17 dieną iš Vienos 

Anglijos pasiuntinys slaptai 
pranešė užsienio ministeriui 
A. Nicholsonui: “Aš tikras 
tame, kad Chirski, Vokieti
jos pasiuntinys Vienoje, nie
ko nedaro tam, kad sulai
kius nuo karo Austriją. Jis 

ragį palaidojo su visomis baž- man atvirai prisipažino, kad . 
nytinėmis ceremonijomis ten, netiki, kad tarpe Austrijos ! 
kur laidojami su bažnyčios pa- Serbijos bus 
laiminimu Tnnn n«ilnirln1n« j ... ~ , i »U uuuuuj neid juiuy hci muoų wuvxiqĮsiminimu, lapo paiaiaotas karas 0 Vokietijos karo at- . gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo- 
savo kaimo, t. y., Meskalaukio ~ , I i.L.-
kapuose.

Ant jo kapo riogso pastaty
tas didžiulis akmens kryžius, sakė ir Rusijos pasiuntūiys | į kitus miestus, 
kurio jis būdamas gyvu taip I Šebenko, kuris tuom į ’r~’ * *“ 
neapkentė ir prieš jį visomis! kartu pažymėjo, kad ir Ru-1 
savo išgalėmis kovojo. Jsija bug neišvengiamai • 

neina savo brolio pėdomis, bet: 
per savo tamsumą šeria tą pa
tį budelį storpilvį. i

Toliau: tas pats “storpilvis”

ten, kur bu vcL-laidojami įvai
rūs jam “nekošerni” žmones 
(mirę be kunigų palaiminimo, 
tikriau sakant, nepripylę pini
gais gerklės.)

Bet praslinkus nekuriam lai
kui, kuomet K. Baltaragio mo
tina gerokai “patepė,” tai tas1 
pats storpilvis Liubšys Balta-

GERIAUSIA DUONA
\SCHOLE$ BAKING •

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

i^vpno-tnq I ^es Pelįame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū- 
LwengidS!s^ duonojnera jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val-

aša atvirai kalba, kad karas, Rėti gydytojui. . . . . _
m , Duona pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes,

neišvengiamas. 1 ą pat man ; kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir

pat ITel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

puode ir po vieną automobilių poniutė neduoda nė cento. Bet Ljyhšyg valdo geriausią ii* tur-
ji apverkia likimą šunies. 'tingiausią visoj apielinkėj pa- 

j rapiją, su derlinga, virš 40 
. ' hektaru, žeme, gyvena pui- 

į kiliose rūmuose ir turi susikro- 
■ ves iš tamsių žmonių didžius 
turtus. Tuo dar nesitenkina.

* Bažnyčioj tankiai iš sakyklos 
, n , , ’ skelbia: “Nekraukit

kito Jodei draugams vėlinamo gra-l........................
Klau<

darbo.: ninku eilėse.
L. K. Biuras.

Drg. P. Tamašauskas apsi-j 
vedė su drauge Kauliniene.1 

I Šliūbą ėmė civilį. Drg. Ta-' 
Į mašauskas yra ALDLD 37 kp 

Einu gatve ir susitinku dar- narys ir “Laisvės” skaitytojas 
bininką, atvažiavusį iš 

Dabar mes pažiūrėkime, ari miesto darbo jieškoti.
komunistai teisybę sakė, ar ne. šia, ar galima gauti
Komunistai sakė, kad Roose- Tas darbininkas pasakojo, kad 
veltas nieko gero neduos dar- jis matęs angliškuose laikraš-, 
bininkams, nes jis pats yra ka- čiuose, kad Lawrence gerai 
pitalistas, kaip ir kiti, ir jam darbai eina ir galima gauti Japonai Grasina Sovietam 

. darbą. Matyt, kad tas suvar- ! j i n ii • r r 
gęs darbininkas dar tiki ka-i«e* KytiniO GelzkellO 

laikraščiams. Tai, TOKYO.— Japonijos už

bus 
: įtraukta.”

Bijosi, kad Nebus Karo
Liepos 18 dieną, Vokieti

jos pasiuntinys Austrijoje 
I B. Schtolberg slaptai prane
šė von Jagoffui: “Berchol- 
das tikisi, kad Serbija ne
priims reikalavimus.. Ko
dėl nepastatyti tokius reika-' 

, lavimus, kurie neišvengia-Į

nerūpi darbininkų gyvenimas. 
Jam tik rūpi, kaip apgauti 
darbininkus ir kaip palaikyti pitalistų 
kapitalistinę sistemą ir apsau- blogai, 
goti stambiuosius kapitalistus 
Šiandien tas išsipildė.

Todėl komunistai sako, kad 
kitokios išeities nėra, kaip tik 
stoti po Komunistų Partijos vė
liava ir kovoti prieš kapitalis
tus ir prieš Roosevelto val
džią. Kada darbininkai bus 
tvirtai organizuoti, paims ga
lią j savo rankas, tada pasi
baigs visas skurdas ir visa be-

žemėje !maj atvestų prie ryšių per- Į 
: to jam 

; v. , . .v, nurodžiau jūsų slapta pra-' ciau kupranugaris islys pro, v. d .
j adatos skylutę, negu turčius. Besimą No. 911, kuriame Į 
pateks į dangaus karalystę.” < nurodoma būtinai palaikyti !

čia, už Joniškėlio miestelio,! Italiją mūsų pusėje !” i 
prie dvaro yra nemažai dar-i 

' bininkų, gavusių mažus skly-į 
j pelius žemės, apie 14. h., pasi-l 
• sodinimui daržovių ir pasista- 

'sienių reikalų ministerija Į tymui lūšnų. .Mat, miestelis

l uut* ai nugins veunc mc K^-turtų> ba kandys suės ir rudis i trqi]kimo prip
ziai sugyventi n- stovėti darbi- d „ A b gl "Grei-i
ninVn niUcn I .. ' . ............ nUVOdziail 1USU S

•[ Taigi, L. K. Biuras praneša • pareiškė, jog santikiai SU ’ išsistatęs ant dvarininko Kar- 
i ulei rv m Ii n 4" n iri n rv-> r. A m Iza -i o ' Gi * _ J • • j i • 1 1 J nin n m nevisiems lietuviams Amerikoje,. Sovietais yra įtempti del Pio žemės.
kad r ,tikėtumėte jokiems pur-. t kad t Sąjunga ne-:; V? e. Waujant dabartinei 
vimems melams apie darbus, i . .. - . ™ & . tvark.ai, jie minimus sklype-
čionai darbo negalima gauti. Į SUIin£\r^ yra priversti keist į. duo-
Dirbtuvės beveik kaip ir užjįa-|*nt Kytimo Dlunų GelzKe-j nog. kągnį> apba kitug būtiniau_ 
rytos. Čia yra tokių vietinių L10 ^aiP *kaip Siūlo sius dalykus. O “dūšių gany-
darbininkų, kurie virš metai j Japonų imperialistai. . Tai tojas” Liubšys tuo pasinaudo- 
laiko nedirba. Neprisigaukite ■ yra “tylus” grūmojimas, damas baigia supirkt juos ir 
savęs, nevažiuokite į Lawrencę naujais veiksmais prieš So-; tokiu būdu įsteigė antrą kle- 
darbo jieškoti. vietus. boniją su puikiais triobėsiais,vietus. boniją su puikiais triobėsiais,

Muš Rusiją ir Franci ją
Liepos 18 d. “Berliner Ta-j 

geblatt” rašė: “Rusija gink-[ 
luojasi prieš mus, bet mes 
pakankamai tvirti, kad bū
ti ramūs linkui rusų pasi
gyrimų jų apsiginklavime ir | 
ignoruoti Peterburgą. i

“Jeigu Franci j a tiki į bai- į 
šią Rusijos jėgą, tai lai ji, 
tiki: mums nėra reikalo ją1 
pertikrinti. 1870 metai duo
da mums teisę manyti apie

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EV^-green 7-1661

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

prieinamesne kaina, negu kitui dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.



Chicagos Žinios
Girtam Ryte Nevalia Eiti 

Namo
rinkti metiniam choro susi- 

i rinkime. Taip pat choras tu- 
I rėš išsirinkti ir biznio komisiją 
I iš senesniųjų draugų, kurie tu
ri daugiaus patyrimo, kaip del 
choro palaikymo sukėlus fi-

Pereitą nedėldienį apie 6 vai. 
ryte dūlinant. Morgan gatve te
ko matyt tokį kurijozą. Nuoįnansų. 
Jurgio bažnyčios 33-čia gatve j Choras gerokai i 

i ateina vienas pilietis gerokai ■ per vasaros karščius, nes dau- 
Į įsitraukęs. Policistas stovėjęs j gelis choristų paėmė vakacijas 
| ant 33 ir Morgan gatvės pašto- ! užėjus vasarai.
J jo kelią tam girtam piliečiui. I ei jų choristai grįš į chorą sui 

Na, ir prasidėjo tarp jų grum- j didesne energija ir daug smar- 
tynės. Policistas užsisipyrė bū- ' kiau 
tinai tą pilietį grąžint atgal.

į Pilietis aiškinąs policistui, kad 
jis ta gatve turįs eiti namon, 
nes ir jo namai netoli esą. Po
licistas neklausė piliečio aiški
nimosi, bet pavartojo savo ga
lybę. Nors tas pilietis ir girtas, 
bet sukoncentravęs savo spėkas 
tampia įsikibusį policistą su sa
vimi ir garsiai šaukia, “aš tu
riu eiti namon.'’ Policistas bu-

■ vo silpnesnis, jis fronto neatlai- 
l^cė, nors bandė girtam piliečiui 

rankas atlaužti į užpakalį. Bet 
ir tas “neidiot”.

Aš stovėjau apie 5 m. ir žiū- ' 
rėjau, kuomi tas Rurijozas už- j 
sibaigs. Po ilgų grumtynių, po- ' 
licistui šiaip taip pavyko prisi- • San Francisco, Cal. — Gat- 
traukti prie netoli buvusio po- j vekarių darbininkai padalinti 
licijos “Box’so” ir pasišaukti j dvi dalis. 4,000 darbininkų 
pagelbos iš policijos stoties. Pi-I priklauso prie Amalgamated 
lietis padarė dar vieną smarkų ; Association, o apie 900 darbi- 

' veržimąsi link savo namu, vilk-■ ‘ * 
damas su savim policistą. Poli-1 čionai 
cistui prisiėjo 
girtu piliečiu, 
tas išpylė, kol 
atvažiavo.

Viena leide, 
įširdus ant policisto už 
elgesį, praeidama sako: 
žmogus turėtų duoti į snukį tam 
pasiutusiam policistui, nes jis 
nežino, ko nori iš to žmogaus.” 
Atvažiavęs policijos vežimas 
pasiėmė pilietį ir nusivežė. Aš 
nudūlinau savo keliais.

dailės darbą varysime 
pirmyn.

Senas Kanklietis.

nepaprastas karštis, kuris dau- siems darbo,: arba atyažiavu- MnoinnLn AmoriLne 
giaus viliojo į paežerį, negu į siems iš kitur negalima gauti, HCbloCKd MIIlcnKUb 
pikniką, tai iš sykio žmonių Į 
buvo mažai, bet apie 11 v. 
suvažiavo gerokas skaičius.! 
Visi smagiai linksminos, jau
nieji poromis susikibę sukosi 
po muzikos kamandą, nors ir 
prakaitas sunkės. I 
būreliais sau linksmai šneku
čiavos susėdę po lapuotais me
džiais. Vėliaus choristai susi- 

užtrauk ė

j I darbo ? Yra kelios prięžastys. • 
Viena priežastis, tai bedarbė

i abelnai. Kelios dirbtuvės yra i
! išsikraustę kitur. Antra, tai 
Į bosai be reikalo negali atleisti 
darbininkų.

y-iiv/a o ii 7 __

Senesnieji organizuoti į Brotherhood uni-jsu

PHILADELPHIA, Pa.—I 
■ Pirmas amerikinis oro trau- 

Mat7darbininkai! kinys—motorinis lėktuvas 
t_____________ ( trimis prikabintais

ją. Jie turi'dirbtuvių komite-!sklandytojais — vos atlėkei 
tUS. r” ............................... XT

l daugiau darbų, darbdavis ne< phiją ir 
sumažėjo įjUrę užtraukė skambančias *ma baugiau darbininkų. Mat, j nusileisti.

dainas, kad aidas buvo girdėt unijos yra nustatyta, kad iš-; mojęs nuskristi 
/skambant toli toli per Justice 1 laikius darbininką prie darbo Į Washingtona. 

Bet po val<a-j mi§]<a. dvi savaites (o kituose loka-i
I Apie 2 v. pradėjo skirstytis, | lu°se šešias), darbininko nebe-1 ^raupjnyS buvo išrastas So-1 
| katrie turėjo automobilius, tie j Praryti is darbo {«de'|vietu Šaiune'oi ir vienu!

Iš LKM Choro Pikniko
šeštadienio vakare, liepos 

21 d. Kuchinsko Darže L.K.M. 
Choras turėjo naktinį pikniką, j 
Kadangi vieta prasta del pik- į doleriai pelno, 
nikų, o dar prietam prisidėjo

sau be vargo sėdo ir “sudiev 
giruže, sudiev žalioji.” Bet ne- 
kurie buvo atvažiavę busais, 
o tuo laiku busai jau neėjo, 
tai tie negalėjo atsisveikint su 
giruže, bet turėjo būt iki sau
lužės užtekėjimo ir aš buvau 
vienas iš to būrio.

Chorui nuo pikniko liks keli

Senas Kanklietis.

4,000 Gatvekariy Darbininkų Streikuoja
San Francisco j

. _ i ninku prie kompanijos unijos. 
U___ i vadinamos mark etų

sunkiai imtis su gelžkelių kompanijos darbi- 
prakai- ninkįai kas kelinti metai strei- 

1919 metais darbinin- 
! kai streikavo. Tuom kartu at- 

gerokai sįrad0 ir Edward D. Vander- 
tokį jo 

tas

kad net 
policijos

matyt,

prakai- 
vežimas kucfja.

bu r, nes kompanija j j partrau
kė iš Chicagos, kad sulaužytų 
streiką. Jis ir dabar atlieka tą ; 
judošišką darbą. Darbininkai 
šios kompanijos niekados ne
buvo ant tiek apmokami, kad 

, galėti] pasidaryti pragyvenimą 
iš tos algos. Tai bene bus ma- 

; žiausios algos darbininkui vi
soje šalyje. Jie yra priversti j 

Is’LKM Choro Susirinkimo ■dirbti p° kokias 17 valandų,
- * ______ j kad gavus 9 valandų užmokės-
’ Trečiadienio vakare, liepos^!- Darbininkai su didelėmis! 
18 d., Hollywood Svetainėj,' šeimynomis yra priveikti pra- 
L.K.M. Choras laikė priešine- r- v - .
tinį susirinkimą. Susirinkimas PasalPos- 
buvo šauktas, kad išdavus ra-‘ 
portą visit meti] veikimo ir iš-, 
rinkus choro valdybą 
tiems metams.

Mat, L.K.M. Choras 
kį patvarkymą, kad 
priešmetinis susirinkimas turi, Darbo Federacijos, 
būt birželio m., kuomet pasi- jaus juos meta iš darbo. Kom- 
baigia viso sezono didysis dar- ( panija naudojasi ta darbinin- 

Komisijos ir valdyba iš-Į ky baime ir jų reikalavimus 
darbi-

............................................................ . —L. . .> ................. . ... t .—į-

J Havana, Kuba. — Užpui- ) PORTLAND, Me.-Rug-
* e J dama gatvekarių darbiniu-! pjūčio 2 d. buvo girdėt že-

vriniOm Traukimui t kų susirinkimą atvirame i m^s drebėjimo griausmai.
ore, policija pašovė keturis j Sujudėjo^ daugelis namų;
darbininkus.

KJ U J LIUICJ U UdUgUllū

! bet nuostolių nepadaryta.

Trečia, tai kad, užėjus iš New Yorko į Philadel-; 
phiją ir buvo -priverstas; 

I----------------Jįg buv() paSį_j
tiesiai į I

dvi savaites (o kituose loka-i Pirmutinis pasaulyj oro'

... . . i vietų Sąjungoj ir vienui
darbdavis neima naujų darbi-' ?rna£ejim^. ™leke. aPie > 
ninku, bet dirba su didžiausia i 1,^9 ^ybU- Taigi Sovie- j 
paskuba su tais pačiais darbi- j čia parode pirmeny-1 
ninkais. Prie B. S. W. unijos |bę. 
darbdavis laike paskubos iš- 
maininėdavo darbininkus, ko
kius jis norėdavo. Dabar taip 
nėra. Yra net tokių dirbtuvių, 
kur patys darbininkai ir ji] į 
komitetas dirba kiek galėda-1

Automobili1] Ko. Pelnai
NEW YORK. — Chrys-j 

lerio automobilių kompani- 
mi su didžiausia paskuba, kad I ja pereitą šių metų beitainį ... . - _ . . - . ’ Cl* A OOO OO A w zv • Litik naujų darbininkų neimtų. 
Tai nesusipratę darbininkai. 
Todėl netekus darbo, labai 
sunku jį gauti.

Brocktone judamuose pa
veiksluose rodo filmas iš San 
Francisco generalio streiko, 
kaip ten darbininkai kovoja su

gavo $4,888,234 pelno; tai 
yra $1,500,000 daugiau, ne
gu per tris pirmesnius šių 
metų mėnesius. Matome, 
kaip auga kapitalistų pelnai 
po sparnu Roosevelto N RA. 
Tuo tarpu darbininkams są
lygos dar pablogintos.

gelba išnaudotojai mano strei
ką sulaužyti. Tai ve kaip pa
sitarnavo NRA sutveriant nau- j 
ją. uniją ir suskaldant darbi-j milicija ir policija ir kaip dar- 
ninkus/kad jie streiko metu! bininkai guli užmušti ar su- 
vieni prieš kitus išstoja. Pa-! žeisti. .
tartina darbininkams energin-'čia ant komunistų.

! siakalbis šaukia : “Su 
nistais reikia

i.kaip su žmogžudžiu 
: ger.”

Matote, lietuviai darbinin
kai, kaip kapitalistiniai judžiai 

' varo bjaurią provokaciją prieš 
i komunistus ir visus darbinin- 
; kus, kurie kovoja už duonos 
kąsnį. Darbininkai turėtų Seabrook laukų darbininkų 
protestuoti prieš tokią bjaurią streike negrai pasirodė pui-

gai laikytis klasių kovos lau-! 
ke ir nepaisyti kompanijos 
grūmojimų.

Tuo įvykiu bėdą ver- 
Ten gar- 

komu- 
pasielgti taip, 

Dillin-
Pacific.

Montello, Mass.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

i! Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

t t

ĮLietuvys Kraustyto jas |
į (Moving) i

1 Už labai prieinamą kainą] 
perkrausto namų rakandus.]

| Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: J 
?
Į

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Kampanija prieš Negrus 
New Jersey Valstijoje

FREEHOLD, N. J.— 
Valstijos bedarbių šelpimo 
viršininkai su kitomis val-

i džios įstaigomis nutarė ne
leist New Jersey farmose 
dirbt negrams, naujai at
vykstantiems iš pietinių val
stijų. Mat, pastarajame

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teątro

Brooklyn, N. Y.
Tel. STagg 2-3152

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

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 ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKI!’ VILTIES!

DYKAI f”?,* 
MILLERTONE

! Norime kuo labiausiai supažin- 
I dinti žmones su minėtomis gy- 
‘ dančiomis žolėmis, kurios parodė 
; tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 

reumatizmo, mušimo širdies ir li- 
j gų inkstų.

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

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L.

I 62 Beacon St., Newark, N. J.

NEW YORK, N. Y.

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

Liepos 21 ir 22 dienomis 
So. Bostono Laisvės Choras ir 
Norwood© L.L.Il. Choras tu-' provokaciją, 
rėjo surengę pikniką L.T.N.; 
parke, Montello, Mass. Suva-, 
žiavo chorai iš Worcesterio,' 

' Norwoodo, So. Bostono,! 
I Stough tono ir kiti, kurie išpil- i 
i d ė koncertinę programą. Buvo i 
[kalbėtojas nuo Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo. Pa
sakė prakalbą darbininkiškais 
klausimais. Rinkta aukos del 

i politinių kalinių. Nenugirdau, 
kiek surinko. Buvo platinama 
literatūra ir “Laisvės’.’ pikniko 
laimėjimo įžangos tikietai, ku
ris įvyks Philadelphijoje rug
sėjo 2 d.

Darbininkiškos publikos bu
vo daug iš visos Naujosios An
glijos. Taip pat matėsi ir lie
tuvių biznierių, kurie remia 
darbininkišką judėjimą. Dr. J. 
Repšys iš Cambridge, Mass., 
visada atvažiuoja į mūsų pik- 

i nikus ir darbininkai džiaugiasi 
Taip-; jį pamatę. Sako, nors vieną 

turi įvedus savo rūšies ■ turime lietuvį gydytoją šioj 
fondą, bet kada apielinkėje, kuris dalyvauja 

fon-1 su darbininkais, 
ka-1 

bliukų ir neišmoka. Kas me-i 
tai nemažai išleidžia

syti-pas miesto administraciją 
. Bet “kaip danguje, 

. taip ir ant žemės”—šnipų vi
sur pilna.

sekan-,' Darbininkai bijosi prasižioti 
i bent ką prieš tą vargą arba 

turi to- i prisidėti prie virš minėtos uni- 
choro ■ jos. kuri yra dalis Amerikos 

nes tuo-

Šalna.

Hudson, Mass.
Pasekmingas Piknikas

Liepos 29 d. buvo rengtas 
Skandinavų parke bendrai vie
tos šešių draugijų bei kuopų 
piknikas. Oras pasitaikė gra-

kiaušiais kovotojais.

I Parkersburg, W. Va. — 
Liepos 2 d. valstijos kazokai i 
užpuolė šimtus streikuojan- i 
čių Ames - Baldwin - Wyom- i 
ing Shovel darbininkų ir. 
buožėmis, revolveriais ir i

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

B

' žus ir vieta labai puiki pikni- bombomis sužeidė aštuonis 
kui, tai publikos prisirinko a- streikierius.
pie 
nes, 
rinkę gražiai praleido laiką ty
rame ore.

čia turiu pabriežti, kad pir
mu sykiu Hudsono istorijoje šį 
parengimą ruošė visos vietos 
darbininkų organizacijos bei 
draugijos nepaisant įsitikini
mų. Pasekmės buvo geros.

Kaip kas sakė, kad iš tokio 
bendro rengimo ir skirtingi] 
minčių lietuvių darbininkų 
nieko gero neišeis. Parengi
mas parodė, kad tie žmonės 
klydo.

Visas veikiantis komitetas, 
taip pat visi išrinkti darbinin-j 
kai dirbo piknike labai gerai. į 
Gaspadoriais buvo Jankaus
kas, Baronas ir Valkavičius. j

Dar noriu pažymėti, kas ką 
aukavo šiam piknikui. Visiem 
gerai žinomas ūkininkas ,J. 
Šūkis aukavo keisą pieno ir ki
tokių vilgių. E. Jenavičienėi 
aukavo labai gražų ant stalo! 
užtiesalą, P. Staninienė keiką,1 
o bekeris A. Džigas pyragą.

Visiems aukavusiems ir, 
šiaip geros širdies šio pikniko i 
rėmėjams visos draugijos bei, 
kuopos taria 
Pelno nuo šio 
$53.70'. Yonkers Hotel

Ant 23 kelio puiki vaka- 
cijom vieta su visais 

parankamais

Restauracija ir Saliūnas
Priimame turistus trumpam ir 
ilgesniam laikui; kainos gana 

žemos

A. MISEVIČIUS
CAIRO, N. Y.

į

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SN UOTAS GRABORIUSHudsonietiš.

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

širdingą, ačių.
pikniko liko

Dabar vietiniai lai- 
kad karas 

ateina į Mass, 
tikslui Bostono 

nori

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Kodėl Brocktone neteku-

keturi šimtai, kaip vieti- 
taip iš kitur. Ir visi susi-

bas. 
duoda visų metų veikimo ra- ignoruoja. Geresniam 
portus. Išsirenka choras nau- ninku apgavimui, turi įvedus 
ją valdybą sekantiems metams t tam tikrą “dividendų” planą, 
ir tuomi choras imasi išnaujo įkas ketveri metai numeta dar- 
už darbo del sekančio sezono. į bininkams kelis centus.

Bet del tam tikrų priežas- gi 
čių choro priešmetinis susirin- “disabilities 
kimas nusitraukė visą mėnesį j reikia išmokėti iš minimo 
vėliaus. Reikia pasakyt' ir tą. Į do, tai suranda visokių 
kad L.K.M. Choras daro nege
rai, dėlto, kad nelaikomas mė- 
nesis susirinkimus. Daug sy- 
kit] choro susirinkimas nusi
traukia po kelius mėnesius ir 

>tas daug pakenkia choro vei
kimui.

Apie patį choro susirinkimą. 
rJikia pasakyt tiek, kad tą va
karą oras papuolė labai kar-‘ti, bet negalėjo, 
štas ir tur būt dėlto choristų j gįkrei p ė prie Roosevelto
susirinko nedaugiausia. Su
sirinkimas prasidėjo gana vė
lokai. Nekurie choristai nu
varginti karščio ir bereikalin
gų diskusijų apleido susirinki
mą, nelaukę pabaigos. Dėlto 
choro valdybą sekantiems me
tams nebuvo galima visą iš
rinkti. L.K.M. Choras turi 
mintyje išrinkti į valdybą se
kantiems metams visus jau
nuolius.

Susirinkimas išrinka šiuos 
jaunuolius į choro valdybą se
kantiems metams: M. Batutis, 
L.K.M. Choro pirmininkas; F. 
Jakubauskas, pirmininko pa- 
gelbininkas; žebraitis, iždinin- 

jjjUcas; A. Povilonis, korespon- 
Pdentas. O kiti turės būt da-

Bedarbii] Montėlloj yra į- 
pinigų valias. Su jais pasikalbėjus, 

del buržuazinės propagandos, net nekantriai pradeda rūgoti 
aprūpindama kliubus ir tt. ka- ant visų tų, kurie dirba, girdi, 

! juokus krečia iš bedarbių, pa
su- ! tys turėdami darbus. Man at

rodo, kad iš bedarbit] niekas 
nesijuokia. Bedarbiai turėtų 
organizuotis į Bedarbių Tary
bą, o dirbantieji jiems pagel
bėti iš valdžios reikalauti fi
nansinės pašalpos.

pitalistiniais laikraščiais.
Pereitais metais NRA 

tvėrė kompanijos uniją ir iš
rinko komitetą. Komitetas 
bandė su kompanija susikalbė- 

Tada jis at- 
pa- 

skirtos laivakrovių darbininkų 
reikalais arbitracijos komisi
jos, bet kompanija nesiskaitė 
ir su ta komisija. Tada liepos 
15 dieną, 2 valandą ryto, visi 
darbininkai išėjo j streiką ne
laukdami nei generalio streiko 
paskelbimo. Po generalio 
streiko nepasisekimo, 18 d. 
liepos, kompanijos preziden
tas S. Khan po policijos ap
sauga pralaužė pikietų eiles. 
Ant rytojaus kompanijos uni
jos darbininkai sugrįžo į dar
bą palikdami kovos lauke sa
vo draugus. Streikieriai lai
kosi tvirtai, bet ar jie laimės 
kovą, tat yra klausimas. Kom
panijai į pagelbą stoja kapi
talistinė valdžia ir su jos pa

Visi girdėjome apie reakci
jos siautimą San Francisco 
mieste, 
kraščiai praneša,
ant komunistų 
valstiją. Tam _____________
komįsionierius Sullivan nori 
pravesti bilių, kad legislatūra 
tam tikslui duotų pinigų. O 
su pavelinimu gubernatoriaus 
darytų puolimus ant komunis
tų ir šiaip darbininkų. Dar
bininkai, vienykimės prieš re
akciją ir atmuškime kapitalis
tų atakas ant darbininkų ju
dėjimo.

THOMAS, W. VA.
Liepos j 27 dieną, perkūnas 

trenkė į vietos augštesnę mo
kyklą. Smūgis teko į kaminą. 
Apie 30 mastų nuo namo žai
dė dvi nedidelės mergaitės. 
Perkūnas jas pritrenkė. Nuo
stolių padaryta apie $1,600.

Chas. Strauss.

TEIS 28 DETROITO 
BANKIERIUS

DETROIT, Mich.—Fede- 
ralis prisaikintųjų teismas 
įkaitino 28 buvusius virši
ninkus "Bankers Kompani
jos ir Guardian Union 
Grupės bankų. Jie, besi
rengdami uždaryt bankus 
kaipo bankrūtai yra pridarę 
visokių meklerysčių.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedeliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New

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

tas ir už prieinamą kainą.

4



■eStas Puslapis EKISVC ' ' ' šeštadiens, Rugp. 4, 1934

X NOTICE is hereby given that License No. 
B-3207 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 258 
Bergen St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

SERAFINO ACURI
258 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-2196 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer at retail, under section 76 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law tit 442-- | 
86th St., City of Brooklyn, County of !

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

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

Šiandien Bendro Fronto Paradas Ir Demonstracija Prieš Karą ir Fašizmą!
Dalyvaus Darbo Unijos, Ne

grų, Taikininkų, Profesio
nalų ir Kitos Masinės 

Organizacijos

šios dienos prieškarinė- 
p r i e šfašistinė demonstracija ( 
žada būti viena įspūdingiau
sių. Joje dalyvaus 
masinių organizacijų : 
unijų, eks-kareivių, medicinos! 
darbininkų, jūrininkų, bedar- ’ 
bių, mokytojų, taikininkų, pa
šalpos ir apdraudos, artistų,! 
negrų, apsigynimo, vaikų, kai-j 
binių ir kitokių.

Mobilizacija prasidės 1 va-į 
landą po pietų, nuo Columbus’ 
Circle, prie 59th St. ir 8th Av. 
Ir visa 20 su virš blokų į šiau
rius iki 82nd St. ir Central 
Park West bus mobilizacijos, 
stotimis įvairioms grupėms.! 
Kalbinių organizacijų ir dar-! 
bininkų kliubų stotys bus nuo : 
78th iki 82nd Sts. Lietuvių , 
stotis bus tarp 79th ir 80th St.,' 
Central Park West. Lietuvių j 
maršuotojų numeris 61. Visi 
lietuviai turėtų skaitlingai su-' 
sirinkti į savo mobilizacijos, 
vietą ir pasirodyti, jei ne ge- bėtojų Madison Square Parke.

šimtai 
darbo

Nori Prašalinti 
Komunistus

rįau, tai bent ne prasčiau, kaip Lietuviai Maršuotojai Susi- 
kad pasirodėme Gegužės Pir- • ’ ' ” ’ ’ •
mą.

Įsitėmykite, šeštadienį, rug
pjūčio 4 d., 1 vai. po pietų,

:80th St. ir Central Park West, 
New York.

' Parade dalyvaus nemažiau

bentas Kings County ligonbu- 
tin su žaizda krūtinėj.
masi pasveiksiant.

Tiki-
Kings, to

442—86th

be consumed on the premises.
DAVID SCHOSKES

St., Brooklyn, N. Y.

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

at retail, under section 76 of

rinks 1 Valandą po Pietų 
prie Central Park West 

ir 80th Street

EARL BROWDER

Komunistų Partijos nacionalis
sekretorius, bus vienu iš kai-

už teisiamąjį, pareikšdamas, 
jog užtenka to, kad jis komu
nistas.

Darbininkai privalo siųsti 
protestus sekamai: Magistrate 
Hofmann, Magistrates’ Court, 
Parsons Boulevard, Jamaica, j 
Taip pat svarbu prisidėti ir' 

Tas iškilo aikštėn, kuomet' aukomis jo gynimui. Tam yra! 
Federacijos sekretorius, M. S. I sudarytas gynimo komitetas,! 
Rauch, išsiuntinėjo atvirutes' 104-31 150th St., Jamaica, 

visiems 802 lokalo nariams su ; > -f----—-----

'’’SW Protestas Praša 
•TA."i"rX SL™' lino Registravim? 
būti unijoj ?

Tikimasi, kad $10,000 į me
tus gaunantis unijos preziden
tas, Edward Canavan, ir jo pa
kalikai paskelbs balsavimo pa-| 
Sėkmes sulyg savo noro. Eili- 
ttių narių komitetas ragina vi-, 
Šils balsuoti už teisę kiekvieno, 
iftrij os nario agituoti už tą, kas; 
padėtų unijai, už priėmimą ko-Į 
munistų unijon ir, atsitikime: 
neteisingo paskelbimo balsų,1 
atmesti unijos viršininkų ra-! 
portą stiprinimu bendro fron-l 
to lokale ir reikalaujant loka- 
lui pilnos autonomijos.

William Greeno kampanija 
prieš komunistus unijose pil
nai pradėta Amerikos Muzi-; 
kantų Federacijos Lokale 802. | 
Tas iškilo aikštėn,

Draugų Atydai
die

name
kitas

Ateinantį pirmadienį, 6 
ną rugpjūčio, “Laisvės 
bus viešai skaitomas 
veikalas, kuris yra prisiųstas1 
Meno Sąjungai.
... Pereitą trečiadienį jau buve^ 
viešai skaitomas vienas naujas 
kūrinys. Kas dalyvavo jo 
skaityme ir viešose diskusijo-j 
se, tas gavo gerą pasimokini-j 
mą, kaip reikia suprasti vei-' 
■kaio prasmę.
’’Tokios diskusijos, kas lie
čia proletarinį ’ meną, darbi-; 
Pinkų teatrą—yra labai reika-' 
lingos. Tad prašome visus at
silankyti pirmadienio vakare, 
8 valandą.

Veikalų Skaitymo Komisija.!

Privertė Sugrąžinti 
Pravarytus Darbininkus

Iš Rosenberg kostumerskos 
šapos, 16 E. 52nd St., New 
Yorke, tapo pravaryti penki 
darbininkai, bet tuojaus vėl 

Madison! sugrąžino, kuomet Industrinė 
pabaugino

NOTICE 
B-3111 h 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at. 2397- 
Flatbush Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ALBERT KARNBACH 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

2397

dviejų tūkstančių vaikų. Mar- 
šuotojai turės Prieškarinės 
Priešfašistinės Lygos ženklus. į 
Paradas užsibaigs ___
Square Parke prie 23rd St. ir i Darbininkų unija 
Broadway. Čia bus prakal- j streiku.
bos, kurias sakys žymūs uni 
jų ir 
jų vadai.
bus Earl Browder, Komunistui 
Partijos 
rius.

šiandien labiau, negu kada] 
nors pirmiau grūmoja impe-; 
rialistinis karas. ..............
taipgi tapo jau ne vien Eli-. 
ropos valstybių nuosavybe, bet 
visu žiaurumu persikelia į j 
Jungtines Valstijas, kur milio-1 
nai alkanų darbininkų yra te-: 
rorizuojami. To pavyzdžius 
mes matėm San Francisco, To-| 
ledo, Minneapolis, Kohler iri 
kitur. Tad visų 
tojų pareiga dalyvauti ir iš
aiškinti kitiems svarbą dalyvu- 
mo šioj demonstracijoj.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-3059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 954 
Myrtle Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

HERMAN S. ATLAS
954 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

įvairių kitų organizaci-
Vienu iš kalbėtojų:

nacionalis sekreto-j

Schanz kostumerskos šapos 
745 
125 
rugsėjo mėnesį skelbti streiką 
visose to amato šapose. Ša
pų čermanai ir veiklūs unijos i 
nariai raginami dalyvauti su
sirinkime, pirmadienį, rugpjū- 

Fašizmas’ čio 6 d., unijos buveinėj, 49 
West 46th St., New Yorke.

Fifth Ave., 
darbininkai.

streikuoja
Manoma

SUSIRINKIMAI
DOMEI LDS III

VALDYBOS
APSKRIČIO 

NARIAMS

.NOTICE is hereby given that License No. 
*14-1586 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 110 
Myrtle Ave., City of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the premises.

ROSELENA CORP..
110 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

under section 76 of

NOTICE is hereby given
A-5781 has 
to sell beer

Park Avi 
Kings, to

10!) Park

County of

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 

. 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tel. Stagg 2-9105

that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail, under Section

■ Beverage 
City of 

be consumed
HENRY

Ave.,

under
Control haw at 

Brooklyn, County 
off the premises.
KAHRS

Brooklyn, N.

is jiereby given that License 
issued to the 

retail, under

No.NOTICE
A-8268 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1200 
Nostrand Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the promises.

MATES PELLER
1200 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5979 has been issued to the undersigned 

• to sell beer at retail, under Section 75 of 
' the Alcoholic Beverage Control Law at 780 

Flatbush Ave., City of Brooklyn, County of 
I Kings, to be consumed off the premises.

___ 4 , PARIS and GORDONIII Apskr. I 780 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.Posėdis LDS
Valdybos narių įvyks panedė- NOTICE is hereby given that License No.

L.” skaity-|ij} 6 j.
rcil-lti TV 1 1

, rugpjūčio (August), 
7:30 vai. vakare, “Laisves” i 
raštinėje. Yra reikalinga da
lyvauti visiems valdybos na
riams ir laiku.

Sekr. P. Baranauskas.

A8120 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 715 
Church Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL DIAMOND
715 Church Ave., .Brooklyn? N. Y.

VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS |Žį2vakare ' ‘

(DANTŲ GYDYTOJAS) Tel. Stagg 2-07706
Namų, Republic 9-3040 
Penktadieniais uždaryta499 GRAND ST.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Sekmadienį Visi Važiuo
kite Į Forest Parką i

Amerikos Lietuvių Darbi-! raštinėje, 
ninku Literatūros Draugijos 11 
kuopa rengia labai smagų iš-j 
važiavimą. Jis įvyks sekma-! 
dienį, 5 d. rugpjūčio, Forest | 
Parke. Šis išvažiavimas busi 
vienas iš geriausiai prirengtų, i 

j Turėsime skanių valgių, tin-l 
' kamo gėrimo ir vieta yra gra- 
I ži. Į išvažiavimą lengva pri- 
! važiuoti Jamaica traukiniais, REIKALAVIMAI 
ir į parengimą' nėra jokios 
įžangos. j

Šiame išvažiavime bus ir iš 
tolimesnių kolonijų svečių, 
prašome visus “Laisves” skai
tytojus ir revoliucinio darbi
ninkų judėjimo rėmėjus atsi-1 
lankyti skaitlingai, o 
pilnai patenkinti.

Rengimo Komisija.

Keliais atvejais ’ rašėme, kad 
i paskelbus O’Ryano, New Yor-; 
, ko policijos komisionieriaus, 
! įsakymą registruotis unijų va
dams pas policiją, masinė dar
bininkų unijų ir kitų darbinin
kų bei darbininkams prita
riančių organizacijų delegaci
jos užplūdo komisionieriaus 
raštinę, taip pat glėbiai rezo
liucijų ir telegramų pasipylė 
raštinėm šešios dienos masi
nio protesto išgązdino reak
cionierius ir atšaukė reikala
vimą registracijos. Dabar net, Samuel Brickman, narys Vai- 
kaltininko nebesuranda: O’Ry-,sių ir Daržovių Pardavėjų 
anas kaltina LaGuardia, o pa-' unijos 338 lokalo. Tą purvi- 
starasis—O’Ryaną; nei vienas ną darbą atliko krautuvininkų 
nei antras nebenori tos smar
vės prisipažinti.

Komunistą Nuteisė 6 Mėne
siams Kalėjimo

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 6 d. rugpjūčio j 
(August), 8 vai. vakare, “Laisvės”

Visi draugai ateikite ir • 
atsiveskite naujų narių.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 

| the Alcoholic Beverage Control J^aw: at 207— 
ofI 6 Ave City of Brooklyn, ' County 

i Kings, to be consumed off the premises.
I JOHN BEHRENS ‘>

207—-6 Ave., Brooklyn, N.

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA restaurant, bar ir

Grill pigiai. Priežastis pardavimo^
—senatvė. Atsišaukite, 351
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby 
A-6861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, .... ____ _
the Alcoholic Beverage Control Law; >*t 
Reid Ave., 
Kings, to 

306 Reid

Kent

(183-188)

given that License No. 

at retail under section 75 of 

City of Brooklyn, Spiinty 
be consumed off the premises.

HENRY J. STEEN 
Ave., Brooklyn, N.

306
of

No.NOTICE .
A-8201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under scCtibit 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 109— 
5th Ave., 
Kings, to 

109—5th

is hereby given that Lięense 
issued to the

. , at retail under ---------
.Z_ ..b.' I___ ■ at

City of Brooklyn, .Courity of 
be consumed off the prerrtisb;.

CARL HOPCKE T
Ave., Brooklyn^* N. Y.

is hereby given that License No. I 
ihn undprsiirnod ‘

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

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

arti'Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

NOTICE
A-8085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 362— 
7 Ave., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

SANTA ESPOSITO
362 —7th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

TURIU 3 kambarius, reikalingas 
partnerys, kuris mokėtų tik pusę 

randos. Kambariai šviesūs ir vėsūs, 
o randa maža. Atsišaukite vakarais 
nuo 6 valandos arba nedėliomis ry
tais. Johnas, Room 16, 136 McKibben 
St., kampas Graham Ave., Brooklyn, 
N. Y. . ’ (183-185)

Reikalinga darbininkė arba gas- 
_  _______ i krau~* 

tuvėj. Gali būt mergina arba našlė, j 
be vaikų. Aš esu našlys be šeimy-1 
nos ir gerai užsilaikau. Malonėkite I 
atsišaukti greitai. Daugiau infor-1 
macijų galėsite gaut ypatiškai arba | 
per laišką. Kreipkitės sekamai:
John Nolan R. 77 Meserole Street ; 

Brooklyn, N. Y. (180-182) '

būsite ■
' padinė ant visados saldainių

Sumušė Pikietuojantj
Darbininką

Brutališkai tapo sumuštas

LOST BANK BOOK
Lost Bank Book No. 28694 Washington i 

Avenue office Greenpoint Savings Bank. Pay- ■ 
ment stopped. Please return book to bank, i

NOTICE is hereby given that License No. 
A-5845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 402--- 
7 Ave 
Kings, to 

402 -7th

City of Brooklyn, County 
be consumed off the premise:;.

MARTIN TOMCZYK
Ave., Brooklyn, N.

is hereby _ given that License

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NOTICE
A_5915 1... 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue IL, City of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the premises.

II. SCHLOBOHM
1318 Ave. IL, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
A-8099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Ridgewood Ave., City of Brooklyn. County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE H. BELITZ
282 Ridgewood Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Flatbush Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC., ) 
549 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-8103 has been issued to the undersigned 

■ to sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 373 
Marion St., City of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

373 Marion

NOTICE is 
A-39G5 has 
to sell beer,

. . ____ ________ ...... _______ No.
has been issued to the undersigned 

75 of 
1318

of

at retail under section 
......... t 
County

No.

of

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau badai) ir chroniikaa vynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapuaic

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i

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

Telephonas MEdallion 3*1328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 Graborius (Undertaker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms,, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam?

pasamdytas gengsteris, “Sai-| 
, lor” Hossi, priešais Hyman ir1 
I Novick krautuvę, 251 Schenec- 

rne, kur dar- 
i bininkai streikuoja jau 
: mėnesiu. Brickmanui 
kelta galva ir nemanoma, 

i išliktų gyvas.

Williamsburge Statys Naujus ’ tady Ave., Brookiy
” lAimvtlrni orumlzimit

Namus
Langdon W. Post, gyvena

mų namų komisionierius, pra-Į 
nešė pereitą trečiadienį, kad 
gautas leidimas budavoti, kaip 
jie sako, pirmus pavyzdinius 
namus. Tam tikslui leista im
ti dvylikos blokų plotą tarp 
Maujer, Leonard, ir Meserole 
Sts. ir Bush wick Ave., kur ti
kimasi nupirkti nuosavybę pi
giausiomis kainomis. Sakoma, 
kad federalė valdžia paskirs 
nustatytojus kainų, kuriomis i 
bus superkama nuosavybe 
nėtoje apielinkėje.

Pražuvo Dvi Mergaitės

mi-

BEER WINE LIQUOR
Wholesale Retailsdu j

pers- Į
kad 1 NOTICE is hereby given that License

' i B-1365 has .been issued to the undersigned 
j to sell beer at retail under section 76 of the 
I Alcoholic Beverage Control Law at. 154 Law- 

Kings,

I to sen
I Alcohol 
rence St., City of Brooklyn, County of 
to be consumed on the premises.

, FULTON NATIONAL. Inc.
I 154 Lawrence St.. Brooklyn,

j NOTICE is hereby given that License

1 sell .beer at retail under section 75

City

No.

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.

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. YANNA MEYN

St., ’ Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6018 

City of Brooklyn, County 
I Kings, to be consumed off the premises. 

GEO. BUSE
i 6018—5 Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
■ A-8111 has been issued to the undersigned 

> sell beer, at retail under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2611 

E. 12 St., City of Brooklyn, County 
ings, to be consumed off the premises.

ANTONIO MLSTRETTA 
St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at’ retail under section 75 of 
338 
of

Ave.,

Graži Italy Darbininkų 
Pramoga

Ateinantį sekmadieni, North ; Alcoholic Beverage Control Law at 49 At- I to 
4 c j Inntic Ave., City of Brooklyn, County of , th

| Ki 

Į 2611— 

NOTICE is 
A-8096 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Lewis Ave., City of Brooklyn, County 

I King's, to be consumed off the premises. 
J SOLOMON SOKOLOFF
, 338 Lewis Ave., Brooklyn, N.

. NOTICE is hereby given that License'

N.

> No. A
8923 has been, issued to the undersigned to 

of the
No.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos, 
Chroniški Skauf 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mčšla- 
žamės Ligos, A- 
beinąs Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
k i Nesveikavi-

Beach Park, Astoria, L. L, ita-! 
lai darbininkai rengia masinį' 
pikniką parėmimui vienintelio' 
italų darbininkų laikraščio,1 
L’Unita Operaia, kuris apart 
pasilaikymo sunkenybių yra 
užpultas fašistinių spėkų ir 
priverstas nuo jų gintis teisme. 
Piknike bus ristynių, kumšty
nių, bėgimo ir kitokios lenkty
nės ir žaislai, taipgi meno 
programa. P r i v a ž i uojama 
IRT 
ką.

Kings, to be consumed off the premises. 
SAMUEL D. SHAG AN

49 Atlantic Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is. hereby given that License No. 
B-1307 has been issued to the undersigned ] 
to sell beer at retail, under 
the Alcoholic Beverage Control 
Lee Ave., 
Kings, to be consumed 

65 Lee Ave.

Y.
-E. 12

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki
nuo 11
Avenue

of i 
65 
of J

Hcction 76 Lhw at 
Brooklyn, County 
on the premiHCH. 
LUBAN

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. ■
__ __ been issued to the undersigned , i.wuvu io xiwn unn, license im<>. 

: to sell beer at retail, under section 76 of [ A-8028 has been issued to the undersigned 
the Alcoholic Beverage Control Law at 291— to sell beer, at retail under section 75 of 
3 Kent Ave., City of Brooklyn, County of , the Alcoholic Beverage Control Law at 292<Ą 
Kings, to he ---------- ’ — i'‘* ------- ’— *-------- -<• «—— *

219—3 Kent

NOTICE is

NOTICE is
B-3816 has

City of

MORRIS

consumed on the premises.
S. SAPEGA

Ave., Brooklyn, N.

to sell beer, at retail under section 75 dienomis 
vakarais 
iki 1

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y.

mai, (Jerklės, 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, S*> 
rūmų ir čiepų Išmirkštimaį.

7
; Avenue M., City of Brooklyn, County of\ 
I Kings, to be consumed off the premises. \ 

ADELHEID SCHWACKE
2924 Ave. M., Brooklyn, N. Y. ;
NOTICE is hereby given that License No. ' 
A-7058 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under section 75 
the Alcoholic Beverage Control Law at

| Ralph Ave., City of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

! JOHN NICOLAYSEN,
' 89 Ralph Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. •'
• T-k-nirm v • -i, i B-3834 has been issued to the undersignedir BMT uz vieną penktu - 1 to sell beer at retail, under section 76 of 

Tr .. -i i the Alcoholic Beverage Control Law atKam galima dalyvauki- Grand St.. City of Brooklyn, County 
' Kings, to be consumed on the premises.

WORABE CAFETERIA, INC 
ADOLPH FEILER

220 Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 1 NOTICE is hereby given that License No. 
B-3639 has been issued to the undersigned

mo .ir $60 piniginės bausmės gyvena 95-11 115th St., Rich- ' Edward /Vasiliauskas, 13 me- ‘the‘aUVo’hc “įievę.-agė controi80Law at6 3is

už platinimą lapelių, šaukian-l mond Hill.. Sykiu su mergai--tų vaikas, 480 Montgomery,
čių paliuosuoti-Thaelmanną ir'temis dingę ir pinigų, tad bu- St., Brooklyne, iš netyčių per-j GRsamuelRhellerCO”
visus priešfašistinius kalinius1,.vę manyta, kad mergaitės iš-] šovė savo brolį Viktorą, 15 me-’318-24 Grwnd st-Brooklyn, n. 
Vokietijoj.
William • Hofmann, Jamaica, N. Y., i
Magistrates teismabutyje. Tei-'ten jų nesiranda.
sėjas atmetė visus liūdymusl rūpinę.

Otto Popovich, Jamaica Be-1 
darbių Tarybos organizatorius 
ir Komunistų Partijos kandi
datas į seimelį nuo Ketvirto 
Distrikto, tapo nuteistas 6 
mėnesiams ir 10 dienų kalėji-

Du šimtu žmonių liuosnoriai ; 
pasisiūlė jieškoti dviejų mer
gaičių, Ruth ir Helen Blaise, 
kurios dingo iš savo tėvų na
mų pereitą trečiadienio rytą. 
Jos yra 12 ir 14 metų. Tėvai.

’ te. i

Vaikas Peršovė Brolį
Edward Vasiliauskas, 13 me-

220 
of

of ■
89
of

Y

of

Jį nuteisė teisėjas1 važiavo pas tetą į Rochester,1 tų jaunuolį. Nelaimė atsitiko JSKJh9 bcXn^sSrto'Yhe uSsigJSi 

tačiaus sužinota, kąd žaidžiant revolveriu, kurį vai-'to ąel1 bcer at rota11, under .section 76 of 

, Tėvai susi- kas rado pamestą' kieme prie-, k,-- t0 CQn8“ume<i on the'premises.

C-1071 has been issued to the undersigned 
to sell beer wholesale of the Alcoholic Bev
erage Control Law at 112.3 Myrtle Ave., 
City of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

BEE and 
1123 Myrtle

NOTICE is 
A-2840 has

t the Alcoholic Beverage Control .Law at 187 
I Sutter Ave., City of Brooklyn, County of 
■ Kings, to be consumed on the premisęs.

šai namus. Viktoras nuga-'18, Sutte RESN£okiyn. n.

BEE BEV. DEALERS, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer at retail, under section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6215 
Ft. Hamilton P’kway, City of Brooklyn, 
County of Kinps, to be consumed off the 

į premises.
| ISIDORE SEIF

Y. 1 6215 Ft. Hamilton Parkway, B’klyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidojn tin

kamai ir ui prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem

402

v Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.

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

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
(Valandos—9 A. M. 11d B P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 Pi M.




