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ALDLD CENTRO 
PIKNIKAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Dainos ir Ristynės,
Šokiai ir Kumštynės
Įvyks šeštadienj, Rugpjū
čio 18, Maspethe, N. Y., 
Klasčiaus Parke.

Maspeth, N. Y. — Ame
rikos Lietuvių Darbinio- į 
kų Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas rengia 
įdomų pikniką šiądien, 
Klasčiaus svetainėje ir 
Parke, Maspeth ir Betts 
Avės., Maspethe, J . L, N. 
Y. Tai bus nepaprastas 
piknikas iš daugelio at-

Jis bus didžiausias apie- 
linkėj vasaros galo pikni
kas.

Tokį pikniką dar pirmu 
sykiu rengia pats Litera
tūros Draugijos Centro 
Komitetas, ir draugai 
ypatingai rūpinasi, kad 
publika turėtų smagiau
sią laiką.

Piknike grumsis pora 
smarkių ristikų, J. J. Bak
šys iš Worcesterio ir Jo
nas Bagočius iš Philadel- 
phijos.

Apart ristikų, matysi
me kovą ir dviejų gabių 
ku mštininkų.

Girdėsime s k a m b ia s 
Brooklyno Aido ir New- 
arko Sietyno chorų dai
nas.

Lietuviškiems ir ameri
koniškiems šokiams grieš 
Wm. Norris Orkestrą.

Daugelis draugų iš 
Brooklyno, New Yorko ir 
aplinkinių miestų suva
žiuos su minčia paremti 
šią svarbiausią Amerikoj 
lietuvių d a r b i n inkiškos 
apšvietus o r g a n i zaciją. 
Bet kaip juos, taip kitus 
žmones trauks į šį didžiu
lį pikniką ir visiems inte
resinga programa.

Pasilinksminimai prasi
dės 2 vai. dieną ir tęsis iki 
2 vai. nakčia.

Įžanga tik 40 centų.
Visus nuoširdžiai kvie

čia RENGĖJAI.

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Vit-.> Š&lių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p ra la j mesne, Tik 

Retežius, o (šlaimčsite 

Pasaulį!
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BOVELNOS AUDĖJŲ VISUOTINAS STREIKAS
BOMBOJE LAPELIAI1 j n, r?^ KARO LAIVAI PRIEŠ I 0gw®i», UNIJOS SUVAŽIAVIMAS NUTARĖ IŠEIT

PRIEŠ HITLERĮ
Nežalinga Bomba su Komu

nistų Lapeliais Trūko 
Universitete Knygyne

Berlyno Universiteto kny
gyne rugpj. 15 d. trūko 
bomba, iš kurios pasipylė' 
mažyčiai komunistiniai la-| 
peliai su Kūjo ir Pjautuvo 
ženklu ir su tokiu pasiskai1 
tymu: • i

“Dabar kajp ir 1914 me- j 
tais darbuojasi karo kursty- i 
tojai. Draugai, nieks dau- į 
giau, kaip tik Sovietų vai-; 
džios įsteigimas Vokietijoj, į 
negali užtikrinti mums tai-1 
kos, laisvės ir duonos.”

Bomba buvo taip lengvai; 
užtaisyta, kad nieko nega- j 
Įėjo sužeisti. ■

Socialistą K. Liskovskį 
Išmetė už Bendrą Frontą

Bridgeport, Conn. — So
cialistų Partijos narys Kie- 
j ve Liskovsky dalyvavo prieš
karinėj demonstracijoj ge
gužės 30 d. ir sakė prakalbą I 
nuo vienos platformos su Į 

I komunistais. Tuo pačiu lai- i 
l ku socialistas miesto majo
ras Jasper McLevy maršavo 
kariškoj patriotų parodoj ir 

■ sakė prakalbą nuo fašisti- 
i nio Amerikonų Legiono 
! platformos.

Dabar, rugpj. 16 d., dau
giausia pagal socialisto ma
joro sumanymą, buvo su

T
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(MINIJOS SOVIETUS
! Amerikos, Anglijos ir Japo

nijos šarvuočiai Talkon 
Fašistams

STREIKAN RUGSĖJO 1 D. VISOJ ŠALYJ
Streikas Apims 500,000 Darbininką; Reikalauja 34 VaL; jl

Darbo Savaitės su 40 Vai. Alga ir Panaikint Skubinimą , d j'
Shanghai. — Sovietinės 

Chinijos raudonoji armija 
grumiasi užimti prieplaukos 
miestą Foochowa, Fukien' 
provincijos sostinę. Chinų 
Sovietai yra jau paėmę sep- ’ 

j tynius didelius apskričius 
ką tik į šiaurę nuo Fukie- j 
no. 60,000 darbininkų, kai- j 
miečių ir žvejų sumušė ir iš
vijo iš ten fašisto Chiang 
Kai-sheko armijas ir pasta
tė 10,000 ginkluotų darbo 
žmonių saugoti tas vietas. 
Sovietai tuo atveju paėmė 
70 ginkluotų laivukų.

Dabar Anglija, Amerika 
ir Japonija atsiuntė savo į 
karo laivus į pakraštį ties

BADUOLIŲ KOVA UŽ jFoochowu. Jie pasiruošę į 
z talką Chiang Kai-shekui,

jeigu jis negalės apginti to 
svarbaus miesto nuo Chinų
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DARBO FEDERACIJOS VADAI PAGEIDAUJA PIR 
MA PASIMATYT SU PREZ. ROOSEVELTU

Prieškarinėje demonst
racijoje New Yorke daly
vavo 30,000 darbininkų ir 
inteligentų. Buvo ir chi- 
niečių būrys su savo iš
kaba.

Amerikinė Lyga Kovai 
prieš Karą ir Fašizmą ne
senai New Yorke suruošė 
d e m o n s t r aciją, kurios 
priekyje maršavo slaugės 
(norsės).

NUODINGA MAISTĄ
Benamiai Grobė Deginamus Sovietų. 

“Kenus”, Nežiūrint Poli
cijos Grūmojimų

Philadelphia, Pa. — Pa
gal valdžios patvarkymą, 
buvo gazolinu apipilta ir de
ginama tūkstantis gorčinių 
blekinių slyvų. Valdininkai

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PLĖŠIKĄ ADVOKATĄ 
LIETUVOJE NUŠOVĖ

Adv. Kaziui Marčiulioniui 
Nepavyko Apiplėšti Bankų

New York. — 490 balsu, 
prieš 10, delegatai Jungti
nės Audėjų -Verpėjų Unijos 
rugp. 17 d. nutarė skelbti 
generalį streiką visoje bo- 
velnos verpimo ir audimo 
pramonėje. Unijos prezi
dentas Thomas McMahon ir 
kiti vadai norėjo, kad būtų 
jiems patiems palikta pa
skirt, kada turės prasidėt 
streikas. Delegatai atmetė 

i tą jų siūlymą ir nubalsavo 
sustreikuot rugsėjo 1 d. Bet 
vadams kol kas pavyko su- 
turėt streiko skelbimą vil
nonų ir šilko pramonėje.

Darbininkų Reikalavimai
Bovelnos darbininkai per 

streiką kovos už tokius rei
kalavimus: kad samdytojai
pripažintų darbininkų uniją “apleidimą” San Francisco 
ir bendrąsias derybas su bo- visuotino streiko.. GreejM) 
sais; kad būtų įvesta 34 va
landų darbo savaitė, bet al
ga būtų mokama kaip už 40 
valandų; ir kad būtų panai
kinta skubinimas darbe.

Streikas apimtų 500,000

darbininkų, ir NRA valdi
ninkai del to jau susirūpinę. 
Bet jiems pavėjui pučia va
dai Amerikos Darbo Fede
racijos, prie kurios priklau
so minima unija. Jie jau 
kalbasi, kad pirm streiką 
paskelbus reikią matytis su 
Rooseveltu.

Audėjai verpėjai turi bu
dėti, kad tie vadai nepar
duotų streiko. Juk ir pir- 
mesniuose suvažiavimuose 
du sykiu buvo delegatų nu
tarta eiti streikan tą ir tą 
dieną, bet vadai vis atidėlio- 
j°.

Rezoliucija prieš Greeną
Dabartiniam suvažiavL • 

mui buvo įnešta rezo 
pasmerkt Darbo Federaci
jos prezidentą Greeną už

•
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Marijampolė. Liepos 31 
d. atėjęs pas vokiečių smul
kių paskolų bankelio vedė
ją Hofmaną, advokatas Ka
zys Marčiulionis pradėjo 
kalbą apie mirusio mokyto
jo Vyšniausko pinigų laiky
mą šiame banke ir padavė 
Hofmanui skaityti laišką. 
Jam beskaitant, Marčiulio
nis atkišo revolverį ir sušu
ko: “Aš plėšikas! Atiduok 
pinigus!” Hofmanas stojo 
į kovą ir atėmė revolverį. 
Marčiulionis ėmė jį mušti, 
pasigriebęs didoką veidrodį. 
Hofmanui atbėgo pagelbon 
jo sesuo. Tuomet Marčiu
lionis pasigriebė nuo sienos 
šautuvą ir leidosi bėgti, o 
policija ir šauliai vytis.

Toliau plėšikas gavo įsi- 
sėsti į vienos važiuojančios 
moteries vežimą. Besive
janti šaukė: “Laikykit plė
šiką!” Norėjusiems užsto
ti kelią plento darbinin
kams Marčiulionis atkišo 
pypkę, grasindamas: “Nelįs
kit, šausiu!” Jie pypkę pa
laikė revolveriu ir davė 
Marčiulioniui kelią.

Galų gale, plėšikas buvo 
pasivytas ir nušautas. Jis 
paėjo iš Pašvintupio kaimo, 
Pakuonio valsčiaus. Pernai 

. už žulikystes Kaune gavo 
• LfJt'nT' atsėdėti pusmetį kalėjime. 

| Davė vyriausybei malonės 
j prašymą ir buvo paliuosuo- 

Nušoko nuo Tilto į Nemuną; tas-
ir Nuskendo j-------------------

Kaunas. — Nušoko į Ne-’ Viena.—Vokietijos, atsto- 
muna nuo Vytauto Did tilto vas Austrijai von Papenas 
ir paskendo pilietis. Spėja- m j i . t v . 
ma, kad žydų tautybės, nes d.-buvo Visai, sal-
nušokęs vandenin žydiškai! tai priimtas, kaip Hitlerio 
kaž ką sušuko. :• Jpaslas. /

Komendanto Pabaudos
Kauno komendantas žydu 

dienraščius: “Volksblat”, “Das- 
Naje Vort” ir “Moment” už 
gandu apie Klaipėdos seimelio 

ir visuo
menes klaidinimą - 3 mėn. užda
rė. Be to, atsakomuosius tų laik
raščių redaktorius nubaudė po 
500 lt. arba 14 parų kalėjimo. 
Už tą patį dalyką ir tokia pat 

bedarbiai bauda nubaustas ir “10 cen- 
T. . .v „ grobė iš liepsnų blekines. te

išmesiu Liskovskį is Parti- Policija grasino juos šaudy-! --------
Tilžiečiai Reikalauja Leisti 
Įsigabenti Daugiau Maisto 

iš Lietuvos 
I

“Lietuvos Keleivis” skelbia, 
kad nuo pirmadienio, liepos 
30 d., rytprūsių gyventojai, 
turį sienai pereiti korteles, 
vokiečių administracijos leidi
mu, per perėjimo punktus iš 
Klaipėdos krašto kas savaitę 
gali išsigabenti: 1 svarą kiau
lienos mėsos, 1 klgr. galvijų 
riebalų, 2 litru pieno, 2^2 kgr.j 
bulvių, 2Į/2 kgr. daržovių, 1 
kgr. • ankštinių daržovių, 5 
kgi vaisių, 2 kg. žuvies, 1 zui
kį > ir 1 kurapką. .Visai už
drausta įsigabenti grietinės, 
paukštienos, jautienos mėsos 
ir margarino.

“Lietuvos Keleivis” • rašo, 
kad Tilžės miesto gyventojai 
kelia “didžiausią skandalą” ir 
reikalauja iš vokiečių įstaigų, 
kad leistų daugiau maisto, nes 
darbininkai, menkai uždirbda- 

imi, nepajėgia 
brangiai. mokėti už maistą ir 
kenčia didelį skurdą.

pripažino jas sugedusiomis, pajeiclima, skleidimą, i
• ____ 1 _•____ • HT7-„ ‘  .

•Y-; : paisydami
sauktas vietinių Soc. Parti
jos narių susirinkimas, kad

ir nuodingomis. “Kenai” 
buvo deginami ant .šiukšly
no, kur yra apsigyvenę dau
gelis benamių bedarbių. Ne

per sergėjimų, 
kad tai nuodai,

'sėbrai šaukė, kad tai esą. 
“Komunistų Partijos suma
nymas.” 103 balsai buvo už 
jo pasmerkimą, o 193 už nu
tylėjimą. Apie 200 susilai
kė nuo balsavimo.

T?

jos. Už tai daugiausia ’va
rėsi pats majoras McLevy. Į 
Iš eilinių narių buvo daug 
Liskovskio pritarėjų. Bet

ty, tačiaus baduoliai ir to 
nepaisė.

Liebknechto Žmogžudis, 
Hitlerio Prokuroras

Tokie Bus Prokurorai ir 
Mirties Byloj prieš Ernstą 

Thaelmanną

! Alumino Streiką Jau
Laužo Senieji Vadai

Praleidžia Išvežti Alumino 
Dirbinius; Kuždasi su 

Kompanija

Cechai Darbininkai Karštai 
Sveikino Sovietą Lakūnus

Praga. —Apsistojus trims 
Sovietų Sąjungos lėktuvams 
Pragoję, Čechoslovakijos so
stinėje, tūkstančiai darbi- šiaip-netaip McLevy šaika 
ninku juos sveikino, šauk- sudarė reikalingą daugumą, 
darni: “Tegyvuoja Raudono- 44 balsus išviso ir išbraukė 
ji Armija! Tegyvuoja So-: Liskovskį iš partijos už ėji- 
vietu Sąjunga, taikos tvir- į mą į vieną frontą su komu
tavo!”

Sovietiniai lakūnai čia 
staptelėjo, grįždami iš Pa
ryžiaus. Su jais buvo ir M. 
UriSlicht, Sovietų orlaivi jos 
galva.

čechoslovakijoj net ant 
bažnyčių sienų darbininkai 
išrašo: “Paliuosuokite 
elmanną,” Vokietijos 
munistų vadą.

40 NUOŠIMČIŲ YRA 
KOMUNISTAI

Maisto Pabrangimas
Washington. — Brad- 

street’o apskaitliavimu, da
bar maistas Amerikoj yra 
brangesnis, negu kada buvo 
per paskutinius 30 mėnesių. 
Jo kainos stovi augščiau

New Kensington, Pa.
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai rugp. 16 d. leido 
iš alumino dirbtuvių išvežti

nistais.
P a s i p iktindamas McLe- 

vy’o politika, Frank Gurnat, 
narys Bridgeporto miesto abelnai 20 nuošimčių, negu 
socialistų pildančiojo komi- pernai šiuo laiku, 
teto, pats apleido Socialistų 
Partiją.

Helsinkai. — Finų vy-Tha-
Ko- riausybė karštai ’ pasitiko 

atplaukusį Amerikos, karo 
laivą “Minneapolį”. Gal 
sveikino savo talkininką bū
simam karui prieš Sovie-

Maskva. — 40 procentų tus?
visų miesto gyventojų pri-l 
klauso Komunistų Partijai 
bei Jaunųjų Komunistų Są
jungai, kaip rašo N. Y. Ti
mes korespondentas Walter 
Duranty.

Berlynas.
viešai rodytis su buvusios 
kaizerio valdžios vėliava. ‘

Uždrausta

Apipiešė
Panevėžys. — Dienos metu, 

apie 2 kilm. nuo Viešintų, ke
ly į Anykščius, trys vietos gy
ventojai apiplėšė tuo keliu va
žiavusį Juozą Motiejūną ir iš 
jo atėmė 100 litų. Policija 
piktadarius suėmė ir įvykį aiš
kina.

Rugpj. 16 d. žemdirbystės 
ministeris Wallace patarė 
Amerikos gyventojams pa
daryt permainų maitinime- 
si, nes “įvairiose vietose 
veikiausia (dar) pabrangs 
valgiai.” Kadangi viskas 
brangsta, tai ministerio pa
tarimas žmonėms reiškia — 
“mažiau turėsite valgyt.” :

Nuostolingos Audros 
Nesiliauja

Panevėžio ap. nuostolingos 
audros su perkūnijomis tebe- 
siaučia. Yra įvykę keliolika 
gaisrų; Aluntų k. per audrą 
perkūnija sudegino Baltakie
nės klojimą, Druskių k Gon
čio tvartus ir tt.

Berlynas. — Vadinamo 
“Žmonių Teismo” prokuro
ru, kaltintojum iš valdžios 
pusės, yra paskirtas Dr. 
Jorns. Jis buVo rėmėjas gal- dar du troku gatavų dirbL 
važudžių, kurie nugalabino 
Karolį Liebknecktą ir Rožę 
Luxemburg, ž y m i a u s ius 
tuomet revoliucinius Vokie
tijos darbininkų vadus. Tai 
tokie prokurorai kaltins 
drg. Thaelmanną budeliška
me Hitlerio teisme.

Lėtas Fanny Šelpimas
Washington. — Nukentė- 

jusiems nuo sausros farme- 
riams šelpti paskirta buvo 
$500,000,000; bet valdžia dar 
nei pusės tų pinigų nepa
naudojo pašalpai. Pinigi
nės pašalpos, kaip valdinin
kai skelbia, gaus ne dau
giau, kaip 750,000 žmonių; 
o jos reikia 26 milionam. 
Bet jokiam suvargintaųi 
farmeriui neduoda daugiau 
kaip $6 į savaitę.

nių po ginkluotų detektyvų 
sargyba. Jie nesiunčia strei- 
kierių skaitlingiau pikietuo- 
ti. Vienas iš valstijos Dąr-: : 
bo Federacijos vadų, Johų , r 
Phillips slapta kuždasi su 
kompanijos viršininkais ir, 
NRA tarpininku Fredu 
Keightly. -
Kompanijos šnipukai sklei

džia tarp darbininkų pasi
rašyt bosų peticijas-ragini- 
nimus, kad streikieriai grįž
tų darban. Kompanija ske- 
bus migdo ir maitina pačio* 
se dirbyklose.

i

UŽSIMUŠĖ ŠEŠI KALNŲ
lipikai

AOSTA. — šeši italai, L 
bandžiusieji užlipti ant Cer- į 
vino kalno viršūnės, nukrito 
ir užsimušė.



I Mat, sklokos eilėse, pas na- vesti ir daugiau laimėti be Fe- 
rius pasireiškė noras vienytis, | deracijos išdavikiškų vadų, tai

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Distilled water to make 1 1 
pint.”

Kur niežti, vilgykitės Šituo 
skystimu. Kur labiau ’niežti, 
dažniau ten ir vilgykite.

kitiį žmogui reikalingų me
džiagų. Ne' veltui keliau
ninkai po šiaurės ir kitus
kraštus daug pąsiima su sa-

Neblogas na industrijoje, kur Federaci- .

nizųotumės. Ar , tai ( ^geriau 
j juos palikti neorganizuotais? 

■. ! Tas kaip tik patąrnautų ka- 
I pitalistams. Taigi, Kom. Par
tija jei mato kur darbininkai 

į neorganizuoti, ten juos orj^a- 
Įnizuoja, vietomis susiorganiza
vusiems darbininkams pataria 
dėtis prie Federacijos, gi kaip 
kur mato, kad geriaus kovas

Gaukite vaistinėje da ir ši
tokio mišinio:
“Powdered tragacanth 1 

drachm,
ma- Glycerine 10 drops,

tyt, kad čia daug ką turi ben- Carbolic acid 15 drops, 
dra Jūsų liaukos. Tokiais at- Olive oil 4 ozs., 
vėjais dažnai kalta esti skydi- Oil of bergamot 5 drops, 
nė liauka — pailgoji kaklo 
liauka —- tiroidinė. Ji nusta
to odos ir jos galūnių bei at
augų sveikumą: odos, plaukų, 
nagų, antakių, riebalinių ir

Knfras Puslanis

ĮDOMUMAI

Chicagos Žinios

Pasaulinėje Parodoje

jie pradėjo skelbti, kad tai i paulinėj parodoj.
- . ..L _ _ nuo nu nvn Li i w

Sausa Oda—Niežti

štabas ir pyks-

Taipgi prie

Rep.

ir tada

karštai

ANGELO HERNDON
BYLOS REIKALU

miausiai atvežė Kortesas iš 
Meksikos ir jis buvo skirtin- 
gesnis nuo dabartinio, ne
saldytas: 1 / '■

Kas gi buvo teisingas tuo-

tas 
mė-i

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

of March 3. 1879_______ ___

aš nutariau paklausti 
savo ligą per “Laisvę.”

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BI
The Laisve Ine.

every day, except Sunday.
TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

griekas gerti , turkų Į n ’’ 
Tūli tvirtino, kad rlc'U Pl,Jf

ir nervus. ,
Visai kitas dalykas šoko

ladas ir kakao. Šokolade 
yra daug riebalų, šarmų it

yra daug darbo narius i_„_’ 
vienybės sulaikyti. Bacevi-] 
čiatis supratimu, negalima Į 
grįšti Į Kom. Partiją ir kitas 
revoliucines organizacijas to
dėl, kad Kom. Partija paskel
bė organizuoti “naujas darbo 
unijas” ir eina laukan iš ADF 
vadovaujamų unijų. Mat, da
bar būdamas farmerys, neda
lyvauja darbininkų kovose ir 
nemato jų eigos, o. dąr ma
žiau žino apie unijas.

Tegul M. Bacevičius paklau- grupelė yra nuveikusi 
šia savęs: kas veikia šiose ųni-'se? Nieko.
jose, kur įvyko kovingi strei-' Reporteris.

se- 
j kėjai menševikai turėjo savo 
■ vadinamą “field day,” Dam- 
! brausko farmoje, Willow 
j Springs, ,111. čia susirinko Visas 
I jų svietelis, iš visos apielinkės, 
sakoma, buvo net iš Clevelan- 
do. Geriausiai būk pasirodę 
tai Rockfordąs;. . Viso daly-

Buvo programas ir prakal
bos, kalbėjo Stepukas ir M.

Jie abu išniekino 
Komunistų Partijos blogumus, 
agitavo rašytis į jų susaidę ir 
skaityti ‘N. G.”. Iš jų aiškini-

se ginčiuose del arbatos, ka
vos ir šokolado?

Arbata ir kava mažai 
=A maistingas gėrimas, prie to 

KAIP ATSIRADO KAVA IR į kenksmingai veikia į širdį

ją. “Draugo

po to sekė princai, grafai, Pr^nešti^ “Laisvės 
dvarponiai ir visi turčiai. v - - 
Atsidarė kavinės,, kur jos j

SUBSCRIPTION RATES!
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............... $5.50
United States, six months $3.00
Brooklyn. N. Y.. six months ...........   S4.00
Foreign countries,-six months ...... $4.00 
Canada and Brazil, six months ........  $3.00

Daugiau Nuomonių Kovos Pries 
Karą ir Fašizmą Klausimu

“Draugo” redaktorius, rašydamas apie 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo pa
siūlymą visom fraternalėm organizaci
jom sudaryti bendrą frontą kovai prieš 
karą ir fašizmą, surinka:

“Tai yra nauja priemonė bolševikų 
. propagandai ir pasipinigavimui.”
. Keista, kodėl kunigų organas nepasa
ko, kokiu būdu, kaip bolševikai galėtų 
pasipinigauti iš kovojimo prieš karą? 
Puikiai žinome vieną, kad kovojimas 
prieš karą kapitalistiniuose kraštuose 
reiškia ne pasipinigavimą, bet prasipini- 
gavimą todėl, kad joki piniguočiai nere
mia kovojančiųjų prieš karą. Kapitalis
tų klasė remia tuos, kurie remia imperia
listinį karą. Tokiu buvo ir “Draugas” 
pereito karo metu, neabejotina, nemažai 
gavo.

Ten pat “Draugas” užreiškia: “Katali
kai nesidės prie bolševikų sumanymo 
steigti/kažkokį priešfašistiųį ir prieškari
nį ••frontąPerdrąsus kunigų laikraš
čio pareiškimas. Gali prie jo Besidėti SL- 
RKA Centro Komit., kuriam vadovauja 
kunigija, bet tai dar nereiškia, kad jiems 
pavyks sulaikyti katalikus darbininkus. 
Anaiptol! Tūkstančiai katalikų darbi
ninkų dalyvaus šitam (ęĮąąįbe, kadangi 
kaįįp karas, taip ir fašizmas yra jų nelai
mi.* Kunigams bepig: karo metu, jie lai
mins kareivius ir šauks katalikus darbi
ninkus leisti savo vaikus Rudytis už ka
pitalistų interesus, o patys laimintojai 
bus nuo karo liuosi ir puikiai sau gy
vens.

“Tėvynė” taipgi išstojo prieš Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo sumanymą ir 
pasiūlymą. Ji, reikia pasakyti, kalba pa
našiai kaip “Draugas”, tik tūlais atžvil
giais daug nerimčiau.

Nepatinka “Tėvynei” ir tas, kad 
“Laisvė” andai paragino Susivienijimų 
kuopas svarstyti šį dalyką ir duoti savo 
pasiūlymus centrams, raginti juos pri
imti Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
sumanymą ir pasiūlymą sušaukti didžiu
lį Amerikos lietuvių organizacijų atsto
vų kongresą kovai prieš karą ir fašiz
mą. “Tėvynės” redakcija dėlto pareiš
kia, būk “kultūringi laikraštininkai taip 
nesielgia.”

> ”' Del kultūringumo čia neverta eiti į dis
kusijas, kadangi skaitančiajai Amerikos 
lietuvių visuomenei gerai žinomas “Tėvy
nės” “kultūringumas”. O kai del to, kad 
mes raginome SLA kuopas pareikšti sa
vo nuomones, tai juk nerimta būtų pykti 
ir mums išmetinėti.

Sušaukimas tokio kongreso, kurį siūlo 
šaukti LDS, yra visuomeniškas, didelės 
svarbos dalykas. Todėl jis reikalinga 
išdiskusuoti kpoplaeiausiai ne tik mažuo
se vadovaujančiuose įvairių organizacijų 
rateliuose, bet ir “apačiose”, eiliniuose 
organizacijų nariuose. Jeigu “Tėvynė” 
mano tai slėpti ir neleisti SLA nariams 
pasakyti tuo reikalu savo žodžio, iki pild. 
taryba pasisakys savo nuomonę, tai tas 
tiktai parodo, kokios rūšies “T.” redak- 

' toriai demokratai!
Pacitavusi mūsų straipsnio sakinį, kad 

T “Amerikos išnaudotojų klasė galvatrūk- 
.čiais ruošiasi prie naujo karo...” “Tė- 

| vynės” redakcija sušunka: “Vadinasi, to
kio bendro fronto kova pirmiausiai pra
sidės prieš Amerikos valdžią.”

Taigi Vitaitis pripažįsta, kad valdan-

ciuji /LineiiKus mase ir vaiazia yra vie
nas ir tas pats. Kovok prieš kapitalis
tus, kovosi prieš valdžią. Kovok prieš 
valdžią; kovosi prieš kapitalistų klasę! 
Vitaitis, todėl, liepia SLA nariams sėdėti 
rankas suėmus ir tylėti. Išeisi į streiką 
prieš išnaudotojus, išeisi prieš valdžią; 
reikalausi didesnių pašalpų (jei esi be
darbis), eisi prieš valdžią; reikalausi so
cialus apdraudos įstatymą pravesti—išei
si prieš valdžią; pasisakysi žodį prieš ka- : 
pitalistų klasės ruošimąsi j imperialisti
nį karą, vėl, anot Vitaičio, tu išeisi prieš 
valdžią, prieš įstatymus! Na, ir jo išva
da, kad SLA “būtų pražūtis stoti į bol
ševikų siūlomą bendrą frontą...” Ko
dėl? Nepasakoma. t

Tiek “Draugo”, tiek “Tėvynės”‘redak
toriai tuojau kiša komunizmą^ir Sovietų 
Sąjungą. Panašiai andai padarė “Nau- * 
j ienos” su “Darbininku” (Šimutis, Knei- 
žys, Vitaitis ir Grigaitis—toj pačioj kom
panijoj!) Aną dieną mes nurodėmę į tų 
priekaištų neišmintirigumą ir nerimtu
mą. Čia galime tik tnimpai priminti: 
Sovietų Sąjunga ir komunistai (visur) 

i stoja prieš karą ir kovoja prieš fašizmą. 
■ Sovietii Sąjunga nūnai yra didžiausia 
i kovotoja už taiką Europoje ir visam pa- 
' saulyj. Tą jau galėjo matyti kiekvienas, 
I tą, beje, pripažįsta patys didžiausieji So

vietų priešai, stambaus kapitalo organai. 
Sovietų' Sąjunga pirmutinė pasiūlė pa
saulio kapitalistinėm šalim visiškai nu
siginkluoti ir ji, žinoma, pati sutiko pa
daryti tą patį. Sovietų Sąjunga, reikia 
pastebėti, tik džiaugtųsi tuo, jei, daleis- 
kim, Amerikos lietuvių visuotinas seimas, 
sušauktas kovai prieš karą ir fašizmą, 
pareikalautų, kad visas pasaulis nusigin
kluotų (įskaitant ir pačią Sovietų Sąjun
gą) ir pasisakytų už kovą ta kryptimi. 
Tai būtų niekas daugiau, kaip tiktai tę
simas SSSR pradėtos prieš-karinės kam
panijos!

Bolševizmas - komunizmas Amerikos 
stambiajam kapitalui yra didžiausias 
baubas. Jo spauda, jo teatrai, jo bažny
čia bando bolševizmu apkrikštyti. kiek
vieną darbininkų pasijudinimą už duoną 
ir druską. Kur buvo kovingesniš streikas,' ( 
kurio Amerikos buržuazija nebūtų ap- | 
šaukusi bolševikišku? Kur pasireiškia i 
kokis nors darbininkų pasijudinimas, ku- i 
riam kapitalo spauda nebūtų primetusi | 
to paties vardo? Vitaičiai, Kneįžiai, Ši- : 
mučiai ir Grigaičiai bando tą patį sekti ir ; 
apšaukti kiekvieną, šiuo tarpu stojantį 
prieš karą ir fašizmą bolševiku. Tuo var
du pakrikštija jie ir Lietuvių Darbininkų ! 
Susivienijimą, kuris, kaip žinia, nėra bol
ševikiškas, kuriame priklauso visokių po
litinių ir tikybinių įsitikinimų darbininkų 
ir profesionalų.

Bet tuo būdu, tuo baubu jiems nepasi- 
• seks klausimas išrišti ir “sausai praeiti.” 

Masės SLA ir LRKSA narių, pagaliaus, 
jau mato, kad bolševikai nėra koki bai
dyklės, bet geriausi ir ištikimiausi ko
votojai už taiką, prieš fašizmą, už geres
nes darbo žmonių gyvenimo sąlygas! į

Veltus SLA organo išsisukinėjimas ir 
delei “bepartyviškumo”. “... SLA Sei
mai yra pakartotinai nutarę ir įsakę SLA 
viršininkams laikytis nuošaliai visokios | 
partijų pėlitikos,” rašo “Tėvyne”. Jei
gu taip, tai p. Vitaitis prisipažįsta, kad 
jis SLA seimų tąripiųs laužo kiekvienam 

. “Tėvynės” numeryj, kadangi jis nuolatos I 
garbina sandariecių ‘ partiją, kapitalisUj 
partiją, • o neigia revoliucinį darbininkų 
komunistų partiją. SLA viršininkai nuo
latos buvo politikieriai, veikė politikoj, I 
tik, žinoma, anti-darbininkiškoj politikoj. į

Kiekvienam SLA seime įvairiais klau- i 
simais priimamos politinio turinio rezo- ! 
liucijos, nutarimai. O 1926 metais SLA į 
pild. taryba dalyvavo /‘visuotinam Am. i 
lietuvių seime” Philadelphijoj, kuris bu- į 
vo grynai partijinis ir politinis.

Taigi būtų labai pigus išsisukinėjimas 
atmest LDS pa'siūlymą pasiremiant šitais 
motyvais.

Mes, todėl, dar kartą raginame visas 
SLA ir LRKSA kuopas svarstyti LDS 
pasiūlymą jų centrams ir daryti masinį 
spaudimą, kad jiį, centrai, rimtai pasiū
lymą svarstytų ir pasisakytų už kovą 

zprieš karą ir fašizmą!

Tarptautinis Darbininkų-Apsigynimas, 
kuris veda Scottsboro berniukų ir Ange
lo Herndon bylas, kreipiasi į kiekvieną 
darbo žmogų, j kiekvieną intelektualą 
padėti sukelti $15,000 sumą. Apie tiek 
būtinai reikės apeliacijoms į augščiausį 
Jungtinių Valstijų teismą pravesti.

Iki šiol minėtan fondan Surinkta tiktai

sudėti į 14-ką dienų. J ’ -
Aiškinti svarba šitų bylų čia netenka, 

kadangi kiekvienas mūsų skaitytojas tai 
puikiai žino.

Organizacijos ir pavieniai darbininkai 
raginami skubinti, kiek kas išgali paau
koti vedimui kovos ųž nekaltų darbinin
kų vaikų gyvybes ir laisvę.

Pinigai reikalinga siųsti: International 
Labor Defense, 80 E. 11th St., New York

Į n m, aui uaiumnmai
ir j 1 daį*' streikai tebeina ?j

ARBATA? ,,
Senovėje turčiai gėrė deg

tinę ir midų, o biedni žmo
nės—vandenį, gi apie arbatą, 
ir kavą nieko nežinojo. Taip 
buvo Europoje. '

Tik apie 300 metų atėjo į 
Europą gandai apie gėrimą, 
kurį geria chiniečiai ir ja- 
poniečiai, kuris būk tai su- 
teikia ilgą gyvenimą. Paga- Mizema “Lietuvių Diena 
liaus 1610 metais buvo at
vežta arbata į Europą. (Ru
sijoje ji atsirado apie 100 
metų vėliau.) Arbatą par
vežė holandiečiai pirkliai, 
ir, kaip pridera pirkliams,

Rugpjūčio 5 dieną menše
vikai iš “Naujienų” pastogės, 
Grigaitis su Jurgelioniu, turė
jo suruošę Lietuvių Dieną pa- 

'. Bet palygi- 
I nūs su praeitų metų, kada ją 
turėjo bendrai su klerikalais 
ir kad publikos buvo apie 10 

; tūkstančių, šiais metais mūsų 
■ menševikėliai neteko minių, 
vos porą trejetą tūkstančių 
žmonių sukolektavo į savo pa
rodą.

Taipgi tą pačią dieną kleri- 
i kalai su visais Chicagos para- 
pijonais turėjo kitoj vietoj sa
vo dieną, kad pakenkus so-;

dievo žolė, patardami gerti 
dienos ir nakties metu bent 
po 30-40 puodelių į parą. 
Vienas daktaras vietoj gy
duolių kiekvienos ligos atsi
tikime, liepdavo gerti arba
tą. Jie ją parvežė nuo Ja
va salos, nes ji augo Chini- 
joje, Japonijoje, Indijoje ir 
kitur. . i j x

Arbata pirmiausiai yra ne' cialistams. Ir jie pakenkė, nes 
žolė, nes ją daro iš arbatine-'Jie sutraukė apie 8 tūkstan-, 
džio lapu, 0 antra—ji ne tik čius PuMikos į Harlem Aeio- 
ne’gyduolė, bet jeigu gerti dromųpas juos buvo masės o 
stiprią, tai dar kenkia svei-, SandarGS tautininkėliai pas-' 
katai. ' ];elldo tarpe tų dviejų trak-.

Nepaisant visų pirklių pa- cijų, jų nesigirdėjo niekur 
stangų,..‘ pradžioje arbatą pirminybėj, bet už uodegoj

j Komunistų frakcija ir visa 
! susipratusi darbininkija tas 
! abiejų “Lietuvių Dienas” kri- 
. tikavo, nurodė, kad jos dau-

gėrė tik turčidi, nes ji buvo palaikė vienus ir kitus. 1 1 • 1 • i ’’ TZm 1 oi 11 -PvalmiiQlabai brangi. į . . - ..................
Arbatą sekė.kava. .Fran-,;Xjy““SeWviu Dienas” kri- 

cijos pirkliai, buvusieji Tur- tikav0> nurodgj kad jos dau. 
kijoje, jau niio senai girdė-! giau nieko gero neduos darbi- 
jo apie stebėtiną augmenį,1 ninkams, kaip tik iškrapštys 
iš kurio sėklų turkai gami-' jų kišenius ir paroms kruviną 
naši gėrimą, vadinama “ka- Lietuvos fašistų valdžią. Ir 
ova” ar “kofa”. Tas* gėri- kelet!* tūkstančių žmonių nuo 
mas padaro žmogų smagiu, tis jr dabar niurna prieš 
sutvirtina vidurius ir šutei- vilniečius, kad jam pakišo ko- 
kia jėgą.

Greitai kava atsirado ant ta.
Franci jos karaliaus stalo, progos turiu 

~ i” skaityto
jam, kad šiais metais pasau
linę paroda daug mažiau lan- 

„_o„ r__ .O
galėjo gauti kiekvienas, kas; jš lietuvių da mažiau, delei 
tik turėjo pinigų. į bedarbės.

Bet ir kavos gėrimui atsi-1 
rado priešų. Karšti katali
kai tvirtino, kad katalikams Pruseikiniy Menševikų 
yra L 
“kofą”. 
ministeris Kolbergas sude-i . Rugpjūčio 5,'Pruseikos 
gitld su kava savo vidurius, 
kai ji lūbai rūgsta' pilve ir 
kad. kas gers kavą, tai tie 
liks bevaikiai. /

Viena princesa tiesiog pa
reiškė, kad ji negers “.suo
džius sū vandeniu”; kaip ji 
vadino kavą ir, kad ji daug ;Vavo'piknike apie 300 žmonių, 
geriau sutinka gerti savo se- " ■ ■ ...... -• .......
ną alų. , ’ -

Šokoladas buvo dar pik- Bacevičius, 
čiau sutiktas. Kalbėjo, kad 
šokoladu galima penėti ne 
žmones, o kiaules, kad jis mo buvo galima suprasti, kacį 
sudegina žmogaus kraują ir K. P. labai bloga, tik svietas 
t.t. Šokoladą į Europą pir- to nežino, todėl reikia prisira

šyti prie jų susaidės, ' 1 1 
tikrai jau sužinos.

M. Bacevičius labai 
kalbėjo “už vienybę,” bet taip 
išėjo, kad tas visas karštis bu
vo atkreiptas prieš vienybę.

Ar thi j ne reVoliuciniaj darbi
ninkai/ būdami f ADF eilėse? 
Vadinasi,, jei Korų. Partija bū
tų organizavusi atskiras uni- 

b’jas' tose šakose,, tai tie darbi- ... 
ninkai būtų ęenai prisidėję ’ 
prie jų. Betgi e dabar vėi- 
kia tenai. Tie streikai, žino
ma, iššaukti be , Federacijos. 
vadų žinios. Juos vadovauja 
eiliniai nariai ir prieš Federa
cijos vadų norus. Tie darbi- 

i ninkai yra neištraukti ir dua
linė unija netveriama.

/ 
Taip, o koks prasižengimas 

organizuot neprigulmingą dar-, - • 
. bo unija toje darbo šakoje ar-* 

vim šokolado. _  ___
maistas ir kakao, bet jis jos vadai neorganizuoja, arba . 
turi mažiau reikalingų me- nenori, kad darbininkai orga- , 
džiagų, kaip šokoladas.

(Pagal M. Iliną V. S.)

grįšti į revoliucinio judėjimo Į ten budavojama kovinga uni- 
eil&s. Tai ■ dabar vadukams ja vadovybėje TUUL. Tai 

nuo koks čia prasižengimas?
žinoma, menševikų suprati- 

I mu, tai geriausiai nieko ne
veikti ir nevadovauti darbinin
kų kovose, laukti, kada Fede- 

| racija vadovaus. Dar Federa- 
i cijoje yra taip: jei suseka ko
vingą darbininką, jį meta lau
kan, iš unijos. Jų programa 
visur—vesti kovą prieš kovin
gus darbininkus ir komunis- 

] tus. Bet ką toks kalbėtojas 
I suranda, ka tokia Pruseikos 

i unijo-

DARBININKU 
S VEIKATA

prakaito liaukų. Ryšy su šita 
liauka veikia ir ©varinės liau
kos. Jos Jums ir gi veikiausia 
nebėra tokios smarkininkės.

Be to, tokiais atsitikimais 
j organizme esth«permažai kal
kių.

Kad atitaisius visa tai, rei
kės Jums šitaip daryti. Mais
tą, kiek galima, pasirinkite 
gamtinį, paprastą, nesudarky- 

. , . ' tą, neišvogtą, kad jame ypač nebedaviaui. ‘ n . .-7 , , • •: kalkių butų pakankamai: pie- 
1 no, pieniškų, kiaušinio trynių, 

man j žirnių, pupų, morkvų, kopūs
tų, špinato, apelsinų, citrinų ir 
tt. Bendrai, visokių vaisių, 
daržovių—vis daugiausia ža
lių, nevirtų, ir gyvulinio mais
to.

Gaukite “Thyroid tablets,

Ir 
apie 
Aš esu moteris 40 metų am
žiaus, sveriu 167 sv. Man jau j 
du metai, kaip niežti mano 
kūną. Buvau pas gydytoją. 
Sako, kad turiu daug rūkščių, 
ir vienas gydytojas su adata 
leido vaistų į mano ranką, tai 
man pasidarė blogai ant šir
dies, tai aš jam 
leisti.

Didžiausis niežėjimas i 
yra, kuomet aš sergu mėnesi
nėmis arba prieš mėnesines. 
Kai kasau, tai iškyla tokie 
balti pučkeliai ir kūnas labai 
parausta. Paniežti kokias 5 

i minutes ir nustoja; tada niež
ti kitoj vietoj, o daugiau ant p. D., gr. V2, No.- 100.” Varto- 
kirkšnių per sulinkimus. Niež
ti visas kūnas, tai toj tai ki
toj vietoj.

Ir man atsikėlus rytais la
bai dažnai galva kvaišta ' ir 
sunki esti? Apetitą turiu -ge
rą, valgau gerai. Malonėki
te atsakyti, dėl kokios prie
žasties man taip yra ir kaip 
tą niežėjimą nugydyt?

Atsakymas

kite po vieną prieš valgymą, 
per ilgą laiką. Per mėnesines 
keletą dienų apleiskite, jų ne
vartokite. “Calcium lactate, 
grs. 10, tablets No. 100”—pie
no kalkės. Jų ir gi vartokite, 
po dvi tablėtes, sutrintas, už- 
gėrdami vandeniu,' po valgio, 
ir gi per ilgą laiką, • mėnesių 
mėnesiais. Prie to bus gerai 
ir žuvų aliejaus, bent i po 
šaukštą imti kas diena. Ir,

Kiek galima spręsti iš Jū-'|žinoma- iod,° P® la
sų aprašymo, to niežėjimo j š? dūkai t kas savaitė. Daz- 
priežasties reikia ieškoti vidu-in*au būkite ant sau ės. 
je Jūsų organizmo. Jums yra 
ten kokių esmingų trūkumų^ 
Kadangi Jus labiausiai 
niežėjimas užpuola apie 
nesinių laikotarpius, tai



Naujas Aktorių Bruzdėjimas 
Laimi

o

šių metų pradžioje prasidėjo New Yorke 
naujas aktorių bruzdėjimas. Šį naują meni- 
ninkų-aktorių bruzdėjimą sukūrė ne kas dau
giau, kaip tik šios sunkios apystovos, ku
riose estrados darbininkai dabartiniu laiku 
randasi. Roosevelto valdžia iš karto žadė
jo daug menininkams. Sakė, duos darbus ak
toriams, kitiems pašalpas, artistams ruoš 
parodas, kur jie galės parduoti savo kūri
nius ir darys gerą gyvenimą.

Bet iš to viso išėjo tik didelis burbulas. 
Gi menininkai, aktoriai gana gerai žino, kaip 
toki burbulai pučiami. Todėl jie ilgai ne
laukė, bet pradėjo veikti. Ūmai susiorgani
zavo Artistų, Rašytojų ir Muzikantų Unija 
masiniai reikalauti pašalpos ir darbų. Da
bar jau matome vėl kitą organizaciją, kuri 
vadinasi Actors’ Emergency Association. 
Pastaroji kovos už bedarbių aktorių teises.

Aktoriai gerai žino, kad Roosevelto pas
kirta komisija davė laikinus darbus tik 150 
aktorių New Yorke. Na, o aktorių bedarbių 
skaitoma virš 5,000! Valdžios įstaigos sako
si, kad juos neturi finansų šelpimui bedarbių 
aktorių, tačiaus nereikalingiems reikalams 
valdžia leidžia milionus dolerių.

Šios sunkios sąlygos ir verčia aktorius 
grupuotis ir kovoti. Nepasitenkinimas biu
rokratine aktorių organizacija taip pat au
ga. Prieš Equity vadų norą įvyko “Sailor 
Beware” veikalo aktorių streikas pradžioje 
šių metų. Vadovybė šios organizacijos bu
vo rankose gerai apmokamų vadų, kaip kad 
prezidentas Gilmore. Tačiaus jaunas judė
jimas, kairiųjų judėjimas kyla labai smar
kiai.

Birželio 1 dienos Equity pildomosios tary
bos rinkimuose iš 13 narių, 7 išrinkta jau 
naujojo judėjimo nariai. Paskiaus šiame su
sirinkime padaryta keli pažangūs tarimai. 
Būtent, pataisyta konstitucija, kad Equity 
organizacija laikytų 4 narių susirinkimus 

* per metus. Iki šiol, laikė tik vieną tokį susi
rinkimą. Organizacijai iki šiol vadovavo 
biurokratiniai vadai. Jie naudojo visus bū
dus, palaikyti savo diktatūrą Equity orga
nizacijoj.

Kairiųjų judėjimo laimėjimai šiek tiek jau 
aplaužė jiems ragus. Minima aktorių orga
nizacija jau užgyrė darbininkų apdraudos 
bilių (H. R. 7598) ir padarė kelis kitus ge
rus žygius pagerinimui savo ir kitų darbinin
kų padėties.

Iš Centro Raštinės
Laiškai Ir Duokles

Iš Philadelphijos, nuo Lyros Choro, F. 
Gedvilis rašo:

“Prisiunčiu duokles už Lyros Chorą. Tai 
bus už 1934 ir 1935 metus. Neskaitykite 
šiuos pinigus už veikalus, bet pažymėkite už 
duokles. Laiške rasite $10.00.”

žinoma, kad pažymėjome už duokles. Me
no Sąjungai pinigai taip pat geri, nepaisant 
už ką jie siųsti—už duokles ar bitas. i-'

Šis pavyzdis lai būna ir kitiems mūsų cho
rams. Duoklių mokėjimas ir atsilyginimas 
už veikalus daug gali pataisyti Meno Są
jungos finansinį stovį.

Reikalauja Veikalų—Esamus Jau Išvadino

K Kanadiečiai gana duosnųs vaidinimais. Be 
to, jie ir savo veikalų sukuria. Tačiaus jų 
reikalavimus patenkinti . sunku. Draugas 
Wolf iš Montrealės rašo, kad jiem tenais la
bai stoka veikalų. Didelių veikalų negalima 
“įkąsti”, o mažiukus jau išvaidino.

Todėl draugas siūlo daryti vertimų. Ver
tėjų draugai monterealiečiai taip pat neturi. 

4 Tad draugas klausia Meno Sąjungos patari
mų.

Galime‘patarti tiek. Meno Sąjungos Cen
tre ir gi nėra vertėjų daug. Vienok veikalų 
išvertimui draugai galima gauti svarbiam 
reikalui prisiėjus. Bet bile veikalą versti 
negalima. Meno Sąjungos Centre gatavai 
parinktų veikalų, kurie tiktų vertimui, taip 
pat nėra. Mat, rodos, kad didelio veikalų 
bado dar vis nebuvo. Jei draugai montreal- 
ieČiai turi ant rankų tinkami) veikalėlių 
ukrainų bei rusų kalba ir mano, kad toki 
veikalėliai būtų galima vaidinti jiems pa
tiems ir kitoms kolonijoms,—tai siųskite 
Meno Sąjungos Centrui. Darysime talką, 
kad pagelbėti.

Operetės Nenusisekė

Meno Sąjungos operečių kontestas nenu
sisekė. Gavome du veikalu, šaukėme vie-

• šam skaitymui susirinkimus ir diskusijas. 
' Diskusijos parodė, kad veikalėliai nepataikė
■ i tokslą. Leidimui veikalai persilpni.

Kontesto klausimu bus tam tikras pareiš
kimas, kurį padarys Meno Sąjungos paskir
ta komisija (teisėjai). Operetės išleidimas 

j lėšuoja daug pinigų, nes pasidaro dvigubas 
! leidimaš. Reikia daryti muzika ir ji išleisti.

Tad visai silpni veikalėliai neapsimoka leisti.

Meno Sąjungos Centro Biuro Organizacinis 
Sąstatas

Jau buvo minėta Meno Skyriuje apie nau
jai išrinktą Meno Sąjungos Centro Biurą.

i Centro Biuras jau laikė kelis susirinkimus ir 
organizaciniai susiorganizavo sekamai: Pir
mininkas—J. Nalivaika, sekretorius—V. Bo
vinas, iždininkas—F. Pakalniškis. Muzikos 
Komisija: B. šalinaitė, L. Kavaliauskiutė ir 
M. Sinkevičiūtė. Redakcinė Komisija: R. 
Mizara, F. Pakalniškis ir V. Bovinas. Vei
kalų Komisija: J. Nalivaika, J. Juška ir V. 
Bovinas.

Dabar komisijų pareiga gerai tvarkyti rei
kalus ir atlikti savas pareigas. Jei gerai

Į veiks Centro Biuras ir komisijos, tai ir vi- 
į sas Meno Sąjungos darbas pagerės.i —

Bet ir geras Centro Biuras negalės tinka
mai veikti, jei su juo nekooperuos vienetai— 
chorai. Veikalų Meno Sąjungos Centre vėl

j jau turime keletą. Kurie tinkami naudoti, i 
I reikės išleisti. Bet reikia išlaidų veikalų pri- I 
: rengimui spaudai ir išleidimui. !

Todėl mes raginame mūsų chorus ir bro
liškas organizacijas atsiteisti už veikalus.

i Paskiaus paaukoti dolerį kitą veikalų lei-
• dimui. Kodėl neparinkti aukų arba pareng

ti parengimas Meno Sąjungos naudai?
! --------------- }

ALDLD ir LDS kuopų pareiga dėtis prie
I Meno Sąjungos, paskiriant $5.00 metinių
i duoklių. Tada bus gera kooperacija tarpe 
l visų mūsų broliškų organizacijų. Gi Meno 
Į Sąjunga galės išleisti daugiau ir geresnių 
j veikalų, kuriuos vaidina visos mūsų organi

zacijos.
V. Bovinas, Meno Sąjungos Sekretorius.

“House of Greed”—Naujas Sovietų Judis

“House of Greed,” lietuviškai sakant, 
“Godumo Namas,” yra senos Rusijos gyve
nimo vaizdas. Veikalas, paremtas Saltyko- 
vo-ščedrino veikalu ‘/Gospodin Golovlev.” 
Judis turi muzikos, šokių ir dainų—veikalas 
smagus žiūrėjimui. Tuo pačiu laiku yra tik
ras paveikslas 1860 metų Rusijos gyvenimo. 
Patartina kiekvienam darbininkui veikalas 
pamatyti.

Golovlevų šeimos gyvenimas parodo feo- 
dalistinės Rusijos liekanas ir to gyvenimo 
griuvimą. Veikalui paimta šeima, vyriausiu 
jos charakteriu yra Golovlevas, godus ir gob
šus senis. Pačioje šeimynoje eina pjovynės, 
nepasidalinimas ir vogimas vieni nuo kitų.

Greta to eina valstiečių išnaudojimas ir j 
pavergimas. Golovlevas skolina pūdą rugių, 
o reikalauja, kad atiduotų už 6 mėnesių du 
pūdu ir dar dirbtų pono naudai. Taip ir I 
su pinigais—skolina kitiems, kad patiems j 
praturtėti. Iš biednųjų vagia ne tik vištas, j 
bet ir vaikus. Dar nemirusių tėvų plėšia ■ 
turtus ir vagia pinigus—ima viską, kas tik 
pakliūva po ranka. Taip jų turtai auga.

Auklėja dvi našlaites, bet ir jas išnaudo
ja. Paskiaus šios pabėga ir gauna darbą 
teatre prie muzikališkos komedijos. Ir čia | 
.vaizduojama, kaip seni valdininkai laižosi j 
apie jaunas merginas ir girtauja. Bet mer
ginų gyvenimo laimė neilgam žydi. Ateina 
skurdas, vargas, nuolankavimai teatro bo
sams ir savęs parsidavimas. Viena, nepa- 
kęsdama tokio gyvenimo, nusinuodija. Ki
ta—grįžusi pas savo dėdę Golovlevą, pasa
ko, kad jisai yra nelaimių ir žmogžudysčių 
priežastimi. Ta kalba, tos mintys seniui pri
mena jo praeitį, piktus darbus. Tada jam 
tie namai jau baisus, jam vaizduojasi visi 
tie darbai. Jo auklėtinės klykimas, agoni
jos, senį Golovlevą išveja iš namų ir taip 
baigiasi visa ta šeima.. Kitaip sakant, tai 
ta tvarka, ta klasė, kurią galutinai nušlavė 
1917 metų revoliucija.

Judis verta pamatyti ypatingai tiems, ku
rie vaidina, šiame veikale vaidina tikrai ge

rai V. R. Gardin,: T. Balach, N. Latonia ir | 
kiti ;Yra muzikos, dainų ir šokių. |i

“Viva Villa”—Judis Apie Meksikos 
Revoliuciją

Vienas iš geresniųjų judžių yra dabar dar į 
rodomas, tai “Viva Villa.” Judis vaizduoja I 
Meksikos revoliuciją. Aišku, pačios revoliu- | 
cijos priežasties, kodėl ji kilo—judis nepa- j 
rodo. Tai negalima nei tikėtis iš buržuazi- j 
nės judžių studijos. Daugiausia veikalas 
sukasi apie Vilią, taip vadinamą sukilėlių 
vadą. Vaizduojama mūšiai ir karininkai.

Be to, judis interpretuoja, kad Villa ko
vojo už biednuomenės laisvę. ‘ Jisai reika
lavo jiems laisvės ir žemės. Bet dvasinis- 
Villos vadas rodoma koks tai Madera ir pa
ties Vilios prigimtis.

Kodėl reikalinga laisvė pavergtiesiems, 
tikrosios revoliucijos priežasties judyje nesi
mato. Be to, pats vadas piešama dideliu 
mergininku,' kokiu tai gaivalingu karininku. 
Vadinasi, judis neduoda nei Vilios tikrą gy
venimą, nei jo kovas. Tačiaus, kaip sakėme, 
judis visgi duoda suprasti, kad revoliucija 
ėjusi už biednuomenės laisvę, nors tos bied
nuomenės nesimato judyje.

Techniškai judis gerai padarytas ir pa
puoštas įvairiomis scenomis, žiūrovui ne
nuobodus, tačiaus nežinančiam Meksikos re
voliucijos buvusias kovas ir jų priežastis,— 
judis yra klaidinantis.

Reporteris.

Ruošiamasi Ateinančiam Sezonui
Pereitas sezonas teatro srityje buvo vidu

tiniai gausus. New Yorko publika matė du 
gerus veikalus. Reikia pasakyti, kad “Stev
edore” dar ir sekančiame sezone bus galima 
matyti. Darbininkų Teatro Lyga taip pat 
buvo gana duosni garais veikalėliais.

Gi šiais metais laukiama naujų jėgų. Jei 
tik išsipildys, tai Marx Brothers planuoja 
atidaryti teatrą pačioje Broadwes “širdyje.”

Vienas brolių Marxų lankėsi Sovietų Są
jungoje. Tenai jisai pradėjo galvoti apie 
teatro svarbą ir tinkamumą. Tos‘jos kelio
nės pasėka tokia, kad šie broliai ruošia duo
ti liaudies veikalų. Jie bandys vaidinti nau
jus, radikališkus veikalus, kaip kad “Steve
dore.”

Šiandien dar peranksti spręsti vertė pla
nuojamo teatro ir jo repertuaro, tačiaus pats 
bandymas jau daug reiškia. Tai reiškia, kad 
kas tik nori duoti ką geresnio Amerikos 
scenai, tas turi kreiptis į Sovietų Sąjungą ir j 
komunistinį darbininkų judėjimą. Tai reiš- I 
kia, kad mūsų. pienas siekia plačios dirvos. Į 
Be to, dar reiškia, kad mūsų siekiai, mūsų j 
meno motyvai geri—juos priima ir sąmonin- •

Baltimore, Md.
Iš Komunistų Partijos Konfe

rencijos, Rugpjūčio 9 d.

Partijos konferencija buvo 
laikoma del apkalbėjimo masi
nės konvencijos, kuri šaukia
ma rugsėjo 1 ir 2 dienomis 
prieš karą ir fašizmą ir kito
kias darbininkų nelaimes. De
legatų buvo atsilankę nedaug, 
bet dalykus svarstė rimtai, 
kaip prisirengti prie tos kon
vencijos ir delegatus aprū
pinti, kurie atvyks iš tolimes
nių miestų. Pirmiausia buvo 
kalbama kas link nakvynių, 
kad kiekvienas partijietis pa
sirūpintų surasti vietą pas sa
ve ar draugus. Antras klau
simas, tai maistas ir finan
sai. Nutarta parinkti pas štor- 
ninkus ir šiaip pas gerus drau
gus. Trečias, kad kiekvienas 
partijos narys būtinai daly-! 

.vautų ir kitus kalbintų daly-, 
vauti, kaip pavienius, taip or
ganizacijas, rugsėjo 1 dienos 
demonstracijoj. Kokiu laiku 
demonstracija įvyks, pranešiu 
vėliau.

Ketvirta, plačiai kalbėta 
prižiūrėjimas tvarkos laike 
demonstracijos. Taipgi buvo 
prisiminta apie vaikų ir mer
gaičių rengiamą “parę,” kuri 
įvyks rugpjūčio 18 d. Tėvai,j 
kurie turite vaikus, būtinai: 
dalyvaukite šiame parengime. (! 
Taipgi dalyvaukite visi, ku-j 
rie tik prijaučiate’ jaunuolių! 
organizacijos palaikymui. (Bet, 
kur tas parengimas įvyks?— 
Red.).

Bhltimoriečiai lietuviai, ku-' 
rie prijaučiate virš minėtiem' 
Komunistų Partijos žygiams,! 
turėtumėte paremti. O reikia j 
remti ne vien žodžiais, bet ir 
darbais.

K. Mikolaitis. • 

ga inteligentija, žinoma, tik renegatai eina 
atgal.

V. B.

“Svarinimas Judžių”—Tik 
Apgavystė

Kuomet šio krizio metu Amerikoj pradė
jo kilti proletarinis menas ir literatūra abel- 
nai, tai greitai pajuto pavojų valdančioji 
klasė ir jos visi ramsčiai. Pradėjo vajų baž
nyčios prieš taip vadinamą “judžių nešvaru
mą.” Pirmiausia, žinoma, jie kalba apie 
vulgarizmą, “ilgus” bučkius ir blauzdų kra
tymą. Tačiaus su šiuo “judžių valymu” kle
rikalų ir kapitalistų siekiai nesibaigia.

Tas “gerinimo legijonas,” kurį sudaro ka
talikų, protestonų ir žydų tikėjimų vadai, 
jau suranda ir “raudoną pavojų.” Ypatingai 
apie tai daug rašo Hearsto laikraščiai. Tas 
“raudonas pavojus,” tai radikališka litera
tūra, darbininkiški judžiai ir veikalai. Tokia 
literatūra ir menas šviečia darbininkus kla
siniai, atitraukia juos nuo garbinimo bur

I —

j Reading ra. 
f . ♦ j

Tarptautinio Darbininkų Or- 
deno moterų kuopa 543 ren
gia pikniką rugpjūčio 19 d., šį 
sekmadienį. Pelnas skiriamas 
Komunistų Partijos rinkimlj 
kampanijos lėšų padengimui. - •- '. 
Todėl kviečiame visus lietu- j • į 
vius atsilankyti ir paremti vy
riausi darbininkų klasės vadą. 
Piknike bus šokiai, valgių ir 
gėrimų.

Važiuoti į pikniką reikia se-- 
karnai. Atvažiavę iš kitur, ~ 
paimkite Bingaman St. ir va- ' 
žiuokite per tiltą ir paskui į 
važiuokite tiesiai Lancaster ♦ 
Ave. Pavažiavę kokią pusę 
mylios, paimkite po kairei ke*> 
lią 73. Pavažiavę kokią my- f.„ 
lią rasite pikniko vietą po d e-’ 
šinei.

žuazinių įstaigų.
Be to, šiais metais pasirodė keli vidutiniai 

geri veikalai. Susitvėrė Teatro Unija, Tea
tro Kolektyvas, kurie vaidina darbininkams 
naudingus veikalus. Susiorganizavo darbi
ninkiška judžių lyga. Taip pat išleista keli 
tinkami veikalai. Kai kurios ir buržuazi
nės išleistuvės pradėjo leisti geresnių litera- 
tinių veikalų, žinoma, negalima šias įstai
gas vadinti darbininkiškom. Ne, jų tikslas 
yra doleris. Tačiaus dirbanti žmonės, dar
bininkai ir inteligentai, reikalauja ko ge
resnio, naujo. Todėl čia yra dirva ir pelnui. 
Kai kurie geresni veikalai (novelės) gana 
plačiai skleidžiasi. Delei to ir buržuazinės 
išleistuvės išleidžia vieną-kitą ir geresnių 
veikalų, ypač prieš fašizmą.

Tie nauji kūriniai ateityje gali būt drama
tizuoti į scenos veikalus ir judžius. Tada 
darbininkų susipratimas kiltų. O tai bur
žuazijai pavojus. Todėl ir sujudo visoki 
klerikalai ir fašistai darbuotis prieš “raudo
nąjį pavojų.”

Prie “nešvarių” ir “pavojingų” judžių ir 
veikalų tie “dorininkai” priskaitytų visus 
veikalus, kaip kad “Stevedore,” “Peace On 
Earth” ir daugelį kitų, kurie rodytų šių die
nų bado ir skurdo tvarką. Visokia litera
tūra, kurioje piešiama klasių kova, taip pat 
būtų uždrausta leisti ir skaityti. Tie ponai 
jau atvirai kalba apie cenzūrą. Cenzūra 
buržuazijos rankose leistų visaip darbinin
kus mulkinti ir apgaudinėti.

Todėl menininkai, rašytojai ir artistai veda 
kovą prieš tokius pasikėsinimus varžyti me
no ir literatūros laisvę.

Kviečia Komitetas.
t

ĮKALINO 3 VOKIEČIŲ 
KOMUNISTŲ VADUS

B e r 1 y n as. — Tariamas 
“žmonių teismas” nusmer- 
ke po tris metus kalėjiman 
buvusius Vokietijos seimo 
atstovus komunistus G. 
Schumanną ir Karlą Elgasą 
ir buvusią Prūsų seimo na
rę drg. Frieda Franz. Bau
džia už darbininkų organi
zavimą į Komunistų Parti
ja.

Tel. Porter 3789 n* ( f

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS ‘

278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

. • •* i
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OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais:

■ ' >

—
10-12 ryte > \ .<$!■

4 '

Members Brewers Board of Trade

Alaus yra tiek daug rūšių, kaip 
ir dešrų rūšių.

Visi yra vadinami “alus”—bet 
koks skirtumas tikroj jų vertej. 
Taigi—kuomet perkate, nesaky
kite tik “alus”—sakykite RUP - 
PERT’S.

Jei jūsų verteivis negali jums pristatyti, telefonuokite stačiai mums_

JACOB RUPPERTS BREWERY 
BOTTLING DEPARTMENT 

ATwater 9-1000

COWTIMtS

Tuomet jūs žinosite, kad gauna
te tikrą alų, padarytą iš puikiau
sių grūdų ir apynių ir mielių. 
Gausite alų, kuris yra labai tu
riningas ir maistingas. Gausite 
alų, kuris yra sveikas ir gardes
nis todėl, kad buvo padėtas il
gam išsistovejimui į “lagerį” 
švariuose, stiklu iš vidaus išmuš
tuose kubiluose lediniai šaltuose 
rūsiuose.

v*nnn DT T D D V D T’C JACOB Au Jt"Jti Z.H JL 3 BEER
MELLOW WITH AGE

Neprašykite “Alaus”— ^akykite

Ruppert’s
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LEDAI PRALAUŽTA
Prieš Audrą

(Tąsa)
6. ♦>

—E, tai ne policijai apsidirbti su tais 
kalės vaikais, — piktai tarė brigadierius 
generolas Liudvig Conelly į leitenantą— 
pulkininką E. W. Furt, žiūrėdamas į dar
bininkų susirėmimą su policija.

Taip, neveltui mus čia pasiuntė gene *0- 
las Henderson, kad patirtume dalyku ,— 
atsakė pulkininkas Furt.—Ar tu žinai, 
kas buvo ant Champlain Street? Ne, 
tai tau pasakysiu. Aš ten buvau su po
licijos viršininku Dan Wolfe. Matėme, 
kaip streikieriai pradėjo stumdyti ske- 
bus.^ Tuoj aus policmanai Luis Zientra 
ir Jack Reed puolėsi streiklaužiams į pa- 
gelbą. Bet Zientra gavo smūgį į veidą 
ir parpuolė, o Jack Reed gavo į nosį, bet 
tu žinai, kad Reed savo laiku buvo “fai- 
torius”, tai nedaug paisė. Jis pagrie
bė jaunuolį, kaip vėliau patyriau, Rober
tą Kunstebeką ir vilko į policijos veži
mą. “Neleisti areštuoti!”—šaukė tie ka
lės vaikai ir apie 40 žmonių; puolėsi ant 
Reedo. Virš tuzinas policistų pradėjo 
mušti juos, bet jie atsakė pagaliais ir 
kumščiais. Vyrams padėjo moterys. Jie 
šaukė:—“Duoti policijai! Mušti tuos ka
pitalistų bernus!” ir mušėsi. Keli darbi
ninkai buvo kruvini, bet keli ir policistai. 
gulėjo ant gatvės. Mačiau, kaip Reedui 
bėgo kraujas iš nosies ir ausies. Policija 
mėtė gazų bombas, bet nieko negelbėjo. 
Gauja atėmė areštuojamą. Tik šnipas 
man pranešė jo vardą.

—Tuom laiku netoli Chestnut gatvės 
prasidėjo muštynės tarpe streikierių ir 
streiklaužių. Policija pradėjo mėtyti ga- 
zo bombas.—“Jie nušovė, nušovė!”—šau
kė viena moteris. Streikieriai puolėsi 
ant policijos. Seržantas Charles Halte- 
man ir policistas George Vail buvo par- 
mušti. Leitenantas Clarence Meade ga
vo išlaužti pirštą. Streiklaužiai bandė

Paraše
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išbėgti Champlain gatve automobiliais, 
bet jie buvo apmėtyti akmenimis ir ap
versti su automobiliais. Policmanas Fred 
Moss gavo plytą į galvą ir nusirito nuo 
automobiliaus. Streiklaužiai buvo išba
lę, drebėjo, atrodo, kad, kurie ištrūko, 
tai jau daugiau negrįš. Kito išėjimo nė
ra, kaip tik pašaukti Nacionalę Gvardiją.

—Aš manau, kad tai komunistų, rau
donųjų svolačių darbas,—tarė Conelly.

—Veikiausiai. Bet ir taip Toledo darbi
ninkai mažas algas turi. Galimas daik
tas, kad dalinai komunistų darbas, bet 
dalinai ir taip darbininkai nori daugiau 
uždirbti.

—Na, suk juos velniai, mūsų pareiga 
pranešti generolui Hendersonui, kaip da

lykai yra. Tą reikės atlikti iš vien su 
miesto majoru.

—Einame—tarė pulkininkas Furt.

—Tai prakeikti darbo gyvuliai,—pyko 
ir spjaudėsi šerifas Krieger.—Įsivaiz
dink, raudoni kalės vaikai mušasi su po-

—Taip, vienas išėjimas pašaukti Na
cionalę Gvardiją,—tarė Toledo miesto 
majoras Salon T. Klotz, buvęs /socialis
tas.—Bet vietos gvardiečiams negalima 
pasitikėti, nes jie streikierių tarpe turi 
tėvus, brolius ir kažin kas gali atsitikti.

—Tikrai negalima. Bet kągi daryti?
—Palauk, tuojaus susijungsime tele

fonu su gubernatorim White/
Patvarkyta ir sujungta telefonas su gu

bernatorium White, kuris tuom kartu 
žuvis gaudė Michigan ežere.

—Heilo! Heilo!
—Kas kalba?
—Gubernatoriaus White sekretorius.
—Ar negalima pasikalbėti su ponu 

White?
—Taip, tuojaus, jis tik atplaukė žu

vis gaudęs.
(Daugiau bus)

I Užsibaigus Laivų Krovėjų ir 
Jūreivių Streikui

i
| Kaip jau visiems žinoma, 
■ Pacifiko pakraščio laivų kro- 
j vejai ir jūreiviai užbaigė strei- 
' ką. Taip ir mūsų mieste jau 
I visi sugrįžo prie darbo, šis 
i streikas buvo didelis ir ilgas. 
Streiką pardavė senosios uni- 

i jos vadai. Pasirodė, kad tie 
j vadai yra agentai fašistų. O 
.fašizmas šioje šalyje ateina 
; su dideliu triukšmu. Todėl i 
i mes turime smarkiau kovoti 
i prieš fašizmą ir suglausti sa- 
| vo eiles po Komunistų Parti- 
jjos vadovybe.
! Laivų krovėjams ir jūrei- 
i viams sugrįžus į darbą, įvyks- 
; ta visokių muštynių tarpe uni- 
Ijistų ir neunijistų. šiandien 
pas mus yra taip: senoji jū
reivių unija iš savo svetainės 
išduoda darbą jūreiviams. Iš 
jų gavęs darbą ant laivo, turi 
jūreivis eiti su jų kortele į 
valdžios ofisą, kur jis gauna* 
pilną paliudijimą ir tik tada, 
gauna darbą. Katrie jūreiviai i 
priguli prie Marine Workers 
Industrial Union, tai tiems 
darbo nenori duoti, kam jie 
priklauso prie darbininkų uni-j 
jos. Iš pradžios nenorėjoj 
kad net neįsirašytų į jų uniją.1 
Tai nekurie jūreivai, nenorė
dami įstoti į senąją uniją, ap
leido miestą ir išvažiavo į ry
tines valstijas. O longšiorme-! 
nų svetainėj, kuri išduoda* 
darbus, sėdi trys žmonės. Iš i 
tų trijų yra vienas unijos žmo-l 
gus, kitas kompanijos, o tre-’ 
čias iš valdžios. Kaip long-j 
šiormenai, taip jūreiviai dirba į 
tose pačiose sąlygose, kaip ir 
prieš streiką.

Tai matote, draugai, kaip 
fašistų elementas auga. Del- 
ko tie senos unijos vadai-ca- 
rai bijo, kad mūsų draugai ne
įstotų į jų uniją? Bijo todėl,! 
kad žino, jog darbininkų tikrų; 
vadų nenupirksi ir neparduos!, j 

(Tąsa 5 pusi.) I

Čaikovskis—Tiesos Jieškotojas j
Muzikas

Čaikovskis, kaipo kompozitorius ir muzi
kas, nėra tik Rusijos liaudžiai žinomas. Ame
rikoj Čaikovskio muzika gerai žinoma tiems, 
kurie lanko koncertus ir įdomauja menu.

Čaikovskis gimė (1840) aristokratiškoj 
šeimoj. Pirmiausia jisai mokinosi teisių, bet 
tą profesiją nepraktikavo. Jis pats turėjo 
patraukimą prie muzikos.

Muzikos Čaikovskis mokinosi Peterburgo 
naujai įsteigtoje konservatorijoj. Paskiaus t 
pradėjo mokytojauti ir rašyti muziką, čai- | 
kovskio parašyta pirmoji opera vadinasi 
“Vojevoda” (Karvedis). Tai, anot kritikų, 
buvo ne taip labai vykęs kūrinys, rašytas 
1867-8 metais, kuomet kompozitorius buvo 
dar tik 27 metų. Paskiaus minėta opera 
buvo “dingusi.” Pats autorius ją “sunaiki- j 
nęs”. Tik prie Sovietų valdžios, pasidarba- I 
vus S. Popovui, Čaikovskio kūriniai, kurie i 
dar nebuvo pirmiaus spausdinti, tapo surink- I 
ti ir išleisti. Taip pat ir opera “Vojevoda” j 
tapo surinkta, atsteigta.

Vėliaus Čaikovskis rašė daug muzikos. ! 
Jis parašė keletą operų, simfonijų ir orkes- Į 
trų. Savo kūriniams Čaikovskis ėmė me
džiagą iš tų laikų geriausių literatinių kūri
nių, kaip Puškino, Ostrovskio ir užsienio 
rašytojų.

Politinis Čaikovskio Veidas
Politiniai Čaikovskį negalima vadinti re

voliucionierium, nes jisai juo nebuvo. Pats 
revoliucinis judėjimas tuo laiku buvo silp
nas. Pagaliaus, Čaikovskio pati kilmė buvo 
aristokratiška. Bet Čaikovskis savo laiku 
jau buvo tiesos mylėtojas. Jisai jautė caro 
neteisybes, draugijinį pasidalinimą ir apie 
tai savo dienyne aiškiai pareiškė.

Kalbėdamas apie lekajų, aptarnautoją, 
Čaikovskis rašė:

“Aš turiu didelį pasitenkinimą pabūti su 
Legošinu. Koks tai puikus jisai asmuo.! Vaiz- 
duokitės, žmonės nusuka nosis nuo lekajaus 
tik todėl, kad jam buvo lemta tapti lekajum. 
Bet aš nežinau nei vieną asmenį su tokia ty
ra ir kilnia siela, kaip kad Legošinas. Ir 
jisai yra lekajus! Jausmas socialės lygybės 
šiame atsitikime protestuoja labai garsiai.” 
(Tai rašyta 1886 metais.)

Kaip matome, tai šiame pareiškime labai 
daug pasakyta. Aiškiai matosi, kad Čai
kovskis tais laikais reiškė užjautą tarnauto-

--------  i i
jams, reikalavo socialės lygybės ir nesigėdi* 
no savo aristokratinės prigimties kalbėtis su 
tarnautojais. Ir galutinai tas sbcialeš klases 
panaikino tik 1917 metų revoliucija.

Pasirinkimas siužeto .pirmai operai (šeri
fas) ir gi reiškia Čaikovskio pirmeiviškumą. 
“Vojevode” vaizduojama Maskvos valdžios 
atsiųstas šerifas valdyti miestelį Volgos pa
kraštyje. Tas šerifas pats kriminalistas, va
gilius, mergininkas ir žulikas. Tai geras 
caristinės Rusijos valdininkų charakteris. 
Vienok opera, kaip dabar matoma, nebuvo 
sėkmingai pagaminta. Peradug joje sche- 
matikos ir kitų defektų. •

Vienok Sovietų darbuotojai ir nauji muzi
kai įvertina Čaikovskį ir jo muziką. Jo kū
riniai, kurie dar nebuvo spaudoje, jo dieny
nas ir kiti raštai tapo išspausdinta tik po 
1917 metų revoliucijos.

Tai reiškia, kad proletarinė, socialistinė 
revoliucija nenaikina kultūrą, kuri buvo su
kurta žymiųjų veikėjų. Socialistinis menas 
įima visa tai, kas naudingo, tinkamo ir pa
mokinančio yra istorijos sukurta.

Menininkas. 4

Už Thaelmanną ir Torglerį
Nazių žvėrys dūksta, kraujo prisiriję, 
Jų pergalės sapnas lyg kad dūmai sklaidos...
O gilumoj dunda jau spėkos atgiję,
Nuo kurių įšėlę plėšrūnai jau baidos, 
Nes galą jie savo numato-nujaučia, 
Kai spėkos raudonos didėdamos siaučia.

Budeliškas darbas jų eina prie galo, 
Teisme proletaro jie išduos rokundą, 
Raudonas mūs kraujas del to nenubalo 
Ir vis mūsų spėkos auga kas sekundą, 
Kad nušluot kraujuotą rėžimą bepročių, 
Išplėšt proletarą iš draskūnų žiočių.
Mūsų kelias veda išeitin žmoniją 
O naziai pablūdę, pelkėse klajoja, 
Iš bjaurių niekšysčių sau lizdus suviję, 
Kai žvėrys įnirtę mūsų draugus tvoja. 
Bet jiems nėra skirta ilgai galvas kirsti 
Nuo prislėgtų smūgio jiems teks nuv/rsti.
Kelkim balsus savo priešais nazių gaują, 
Vadams komunizmo laisvės reikalaukim. 
Tegul jie nedrįsta iščiulpt jųjų kraują.— 
Pagailos pas žvėris nėra—jos nelaukim— 
Už vadus privalom mūs galvas guldytj— 
“Fašistai, nedrįskit mūs draugus‘ žudyti!”

Raudbnas Jčiokąs

į.;, i .i. ti. i j, i ,i. i .i i j. i j. i j. i i j. ii

Darbininkiškos Spaudos Naudai Piknikai

New Britain, Conn., Labor Day September 3 dieną

QUARTETTE CLUB PARK
Barnesdale, New Britain, Conn
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Rengia LOS., ALDLD. ir Lietuvii Jaunuolių, Viso Trys Apskričiai
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Philadelphijos Piknikas yra “Laisvės” naudai, New Britain Piknikas yra ‘Laisvės’ ir ‘Vilnies 
naudai. Tuojau įsigykite busų tikietus vykimui į šiuos piknikus.

i
I Philadelphia, Pa., Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)

VYTAUTO PARKE
Hulmville Pike and Galloway Rd.

Rengia Philadelphijos darbininkiškos organizacijos ir duoda 5 dovanas prie įžangos tikie- 
to: 1. Philco Radio $175.00; 2 Kelvinatpr Refrigerator $149.00; 3. $75 cash; 4. $50 

cash; 5. $25 cash. Kaip matote 3 dovanos grynais pinigais.
Pirma ir antra dovanos yra perkamos pas J. M. Špokas, 5021 Baltimore Ave., Phila. Pa.

Dainuos Vilijos Choras iš New Britain, Choras 
Daina iš New Haven, Vilijos Choras iš Water
bury ir Laisvės Choras iš Hartford. Drg. A Bim
ba sakys prakalbą. Programa bus gana įvairi ir 

puiki, skaitlingai susirinkite jos išklausyti.

Bus sekanti programa: Aido Choras iš Wilkes- 
Barre, Pa.; Lyros Choras iš Shenandoah, Pa.; Sie
tyno Choras iš Newark, N. J.; Aido Choras iš 
Brooklyn, N Y. ir Lyros Choras iš Philadelphia, 

Pa. Drg. R. Mizara sakys prakalbą.

Programo išpildyme dalyvauja galiausiai lavintas MAINIERIŲ KVARTETAS iš Wilkes-
- -ir-iirfiiiCTTf.-ron- - — ~ jmiwmwiii—mi iwwumimmm linu-wwrTiTnirijrsMTZ.^TmjniIiTir

Barre, Pa. su naujausiom darbininkų klasės dainom. Jie atkeliaus apie 300 mylių.

Kelrodis: Iš New Britain centro karais reikia važiuoti West Main St. iki Barnesdale arba 
Wooster St. ir ten suktis po kairei į kalnelį ir tuojau rasis parkas. Nuo Plainville atvykus 
iki Barnesdale suktis po dešinei ir į kalnelį ir rasis parkas. Gatvekarais iš New Britain rei
kia imti Plainville karą ir ten pat išlipti ir eiti apie 4 minutes ir vieta. I

B

• Bušai išeis iš šių vietų, ryte, 9:30. 995 N. 5th St.; 658 N. 10th St.; Richmond nuo Lie
tuvių Muzikalės svetainės, Allegheny Ave.; Frankford, 4547 Melrose St.; So. nuo 1415 S. 
2nd St. ir 143 Pierce St.; W. Phila.,7928 Harley Ave. ir nuo D. Krulskis, 2805 Paller Etreet.

•DIRECTIONS: Go to Frankford Ave. to Bridge St. Take car No. 66 and go up to the end 
City lines. Take picnic trucks. WITH AUTO MOBILES: follow car No. 66 up to the end 
and go straight one and a half miles and turn to the left and go up No. 513 road. Go two 
miles and watch for the picnic sign. Go to Roosevelt Blvd up to South Langhorne and 
turn to Bellevue Ave. to the right and go 4 miles No. 513 road.
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Harry Jackson, Unijos Organizatorius, be įstatymiško užsiėmimo. 'kai pavergus per 19 metų.
Prokuroras Gillen sakė: Gyventojai labai nudžiugo, 

Jeigu jūs tikite, kad organi- 
į zuotos dalies atsargus nuro- 
I dymas, kaip nuversti šią val
dančią klasę ir sukelti kruvi
ną revoliuciją 
kas valdymasis liuoso Jackso-' 
no, tai gerai. Bet jeigu jūs 
netikite, kad verbuoti komu-) 
nistai yra įstatymišku pilnu' 
valdymu, tai neturite kitos iš-1

“svečiai” išsinešdi-
na.

WORCESTER, MASS.
Komuųistų Partijos, sekcija rengia 

didelį pikniką, kuris įvyks T9 d. 
rugpjūčio (Aug.), Olympia Parke. 

; Pradžia 10 vai. ryte. Pelnas eis 
Daily Worker. Nepavaduojamas 
darbininkų klasės gynėjas. Bus ge
ra programa, muzika, \ gardžių val
gių

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telcfonuokite: Evergreen 7-1661

yra įstatymiš-Jne Black, Wilson, Jackson, ir 
Rogers gerai liudijo. Black ir 
Rogers buvo atvesti iš “Hali 
of Justice” kalėjimo. Rogers 
rankos buvo surakintos.

Prokuroras gavo pilną pro
gą tyrinėti organizacinį judė
jimą, imant punktais iš I.L.D. 
brošiūros “Kaip Užsilaikyti 
Areštuotam.” Vienoj vietoj 
pasakyta, kad “visados atsi
minkite, kad policija, teisėjai 
ir prokurorai nėra jūsų drau
gai.” Kitam skyriuje pasaky-| 
ta: “Juo griežčiau apsieisite! 
su policija, tuo bus geriau 
jums ir kitiems.” Čia proku
roras Gillen supigto “kruviną 
revoliuciją.” čia jis bandė 
prispirti liudininkę Elaine 
Black, sekretorę Tarptautinio 

vo vuvu V..V.VZO- Darbininkų Apsigynimo, pa-
nis, nes klausytojų visas die-! sakyti, ar ji mokina eilinius!

< nas buvo tris kartus daugiau,) narius taip, ar ne. Blak pa-irotušės ir reikalauti visų poli- 
sakė, kol policija brutališkai tinių kalinių paliuosavimo.

Elaine Black teismas įvyks

SAN FRANCISCO, Calif., 
rugpjūčio 7 d. — Harry Jack- 
son buvo areštuotas kaipo 
“valkata,” o teisiamas kaipo 
organizatorius - komunistas.) 
Teisėjas Alden Ames su 12 
prisaikintų teisėjų teisė ketu- 

buvo 
vyrai, 
“džiu-) 
indus-

judėjime, 
neišdrįso;

Nekuriu buvo mies-l 
gauną

rias dienas. “Džiurėj” 
trys moterys ir devyni

Turiu pasakyti, kad 
re” neturėjo supratimo 
trialiam politiniam 
o jeigu turėjo, tai 
parodyti,
to darbininkai, dabar 
pensijas. Iš tokios “džiurės” 
negalima buvo laukti gero.

Gynėjas Leo. Gallagher yra: 
puikus advokatas. Reikalavo,1 
kad būtų visi klausytojai su-j 

* leisti į vidų, arba kad teismui) 
kambarys būtų paimtas didės-j 
nis, i

negu į salę tilpo. Teisėjas at
sisakė reikalavimą išpildyti.

Adv. Gallagher per visą tei
smo eigą aštriai kovojo ir ban
dė įrodyti prie kiekvienos 
progos padarytą konspiraciją 
prieš H. Jacksoną. Teisėjas 
Ames neleido iškelti į viršų to 
suokalbio. Taipgi neleido 
Jacksono liudininkams daug 
kalbėti, kadangi liudininkai 
buvo žinojimu apsišarvavę ir 
nebijojo. Ant prokuroro pa-l 
klausimo liudininkai atsakė' 
daugiau, negu prokuroras no
rėjo girdėti. Ypatingai Elai-

\ LITERATŪROS 
t DRAUGIJOS 

CENTROPIKNIKAS
Pirmu kartu savo gyvavi
mo laike ALDLD turės 
pikniką. Šį pikniką ren
gia pats ALDLD Centro 
Komitetas. Piknikas įvyks 

subatoje

Rugpjūč. 18 August
\ KLAŠČIAUS CLINTON 

PARKE
\ Maspeth & Betts Avės. 

Maspeth, L. L, N. Y.

Apart geros sporto progra
mos bus dailės programa: 
dainuos Brooklyno Aido Cho

ras ir Newarko Sietyno 
Choras

J. J. Bakšys

SVARBIOS RISTYNeS

Bet jeigu jūs.
PRANEŠIMAI IŠ KITUR ir gėrimų.

Kviečiam Visus.
(194-195)

DETROIT, MICH. I
Moterų Komitetas 
mitingą pirmadienį,

va-
. kare, Northern High School, Wood-
Į ward Ave. and Clairmont. Nepa- 

Jacksoiią mirškite dalyvaut visi. Kalbės vie
na lietuvė, draugė Ida Yonikiutė, ku- j 

i ri išduos raportą iš priešfašistinio- 
i prieškarinio kongreso, įvykusio Pa- 
' vyžiuj.

Prieškarinis 
rengia masinį 

eities, kaip tik rasti Jacksoną rugpjūčio (Aug.) 20, 7:30 vaL 
kaltu.

Džiurė pripažino
kaltu. Adv. Gallagher pada
vė apeliaciją į augštesnį teis-' 
mą prieš šitą nuosprendį.

N. įtekinąs.
(195-196)

31 politinis kalinis paskelbė 
bado streiką. Jų tarpe yra 
dvi moterys—Elaine Black ir j 
Margaret Marshall, šiandieni . V . . . .. o vai. vaivaiv., mcvuvių
jau keturios dienos, kaip Jie; svetainėj, 29 Endicott St. Gerb. at- 
badauja. Reikalauja suma-J 
žinti jų parankas nuo $1,000 
iki $250 ir pagerinti sąlygas 
kalėjime. Rengiamasi suruoš
ti demonstracija prie miesto

puls ir kalėjimai bus pilni va
balų, tai darbininkai turi pro-| rugpjūčio 16 d. 
testuoti ir mokėti save apgin-!
ti. i .

Drg. Jackson kalbėjo drą- 
šiai. Pasakė, kad suorganiza-1 
vo 7 tūkstančius narių į Ma
rine Workers In dustrial 
Union, kuri nepriguli prie 
Amerikos Darbo Federacijos. 
O International • Seamen’s'

Pacific.

PORTLAND, ORE.

(Tąsa nuo 4 pusi.)

Teko girdėti, kad per 
streiką Seattle, Wash., 
radasi už apie 200 mylių nuo 

TT . . _ , . i Portland o, skebavo pora lietu-
Union turi 5 -Šimtus narių n-i viu h. beskebaudami prabag0- 
mano prisidėti prie M,W»I.U. 

šiame teisme iškilo aikštėn 
vienas judošius, kuris buvo 
įsiskverbęs į Komunistų Par
tiją. Tai tūlas Theodore Lind
berg (tikras jo vardas yra 
Steel). Tai slaptas policijos 
inspektorius, kuris išbuvo par
tijoj du metu—nuo balandžio 
7 d. 1932 m. iki balandžio mė
nesio šių metų. Buvo liudi
ninku prieš Jacksoną, bet nie
ko tokio negalėjo įrodyti. Vien 
tik sakė,-kad Jacksona sutiko 

7 v
apie 15 sykių ir nematė jo dir
bant. Mat, organizatoriaus 
darbo jie nepripažįsta darbu 
Kuomet Gallagher ] 
policijos viršininko padėjėjo, 
kaip politiniai kaliniai apsiei-, 
na kalėjime ir kaip stovi kalė-,' 
jime švaros reikalai, tai J. i 
Baland atsakė, kad kaliniai| 
yra geri, bet kalėjimo nuo va-i 
balų negalįs paliuosuoti. O J. Į 
O’Meara, viršininką “Crime! v IPrevention” policijos skyriaus, 
adv. Gallagher prašė paaiš
kinti apie užpuolimus ant ko
munistų svetainių, 
atsakė, kad apie “raids” jis 
nieko nežinąs, o tik žinąs, kad. 
policija neperžengus ’ šalies s.uaresta.vo’..tarP.e « 
įstatymų.

šį 
kuris

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utarninke, 21 d. 
į rugpjūčio, 8 vai. vakare. Lietuvių 
I OVVVU1UVJ, V. C* V *

1 stovai draugijų, malonėkite būtinai 
' dalyvauti šiame susirinkime. Turi

me apkalbėti ar yra reikalas pa
laikyti tokį komitetą ar ne? ir ką 

. darysime su tais atstovais, kurie 
nesilanko ant susirinkimu.

Org. J. J. B.
(195-196)

MINERSVILLE, PA.
Iliustruota Lekcija

Fred Abbott rodys ir aiškins ilius
truotus paveikslus iš Sovietų Sąjun
gos Don Bass anglių srities. Taipgi 
atsakinės j šiuos ir kitus klausimus: 
ar tenais yra verstinas darbas mai- 
nose? Ar moterys dirba mainose?

CRANFORD, N.
Aušros draugystė rengia 

tinį pikniką, kuris įvyks nedėlioj, 19 
d. rugpjūčio, P. Vaičionio, Meadow 
Grove Darže, Cranford, N. J. Pra
džia 1 v. po pietų. Įžanga tik 25 
centai. Bus programa, gardžių val
gių ir sportų žaislų.

PASARGA: Jeigu tą dieną lytų, 
tai parengurias įvyks Lietuvių sve
tainėje, 269-73 Second St.

Busas išeis nuo Laisvės svetainės 
vai.

savo me-

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

1 po pietų.
Rengėjai.

(194-195)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia puikų 

niką nedėlioję, 19 d. rugpjūčio, šių 
metų. Tai bus vienas iš puikiausių 
ir didžiausių piknikų, ką bent kada 
esą buvę Runo farmoj; taipjau ir 
svarbiausis. Svarbumas yra tame,' 
kad visas pelnas, padarytas piknike, 
yrą skiriamas apmokėjimui duoklių 
už bedarbius narius į ALDLD. Tai 
bus vienas iš puikiausių darbų, ką 
mūsų kuopa pasibrėžė atlikti, tai 
pagelbėti bedarbiams, savo kuopos 
nariams, o kartu ir ALDLD centrui. 
Todėl visi darbininkai-kės ir visi 
pritarėjai darbininkiškam judėjimui, 
esate širdingai kviečiami atsilankyti 
ir tuomi paremti, kaip vietinę AL 

-- ----- j) 

ALDLD centrą. Pikniko vieta 
visiems gerai žinoma—Runo

pik-
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

LIWUV
tėjo, įsigijo naujus automobi
lius. Tai matote, kokių niek-1 
šų atsirado. O jeigu niekas 
nebūtų skebavę ir jeigu unijų 
vadai nebūtų pardavę, tai šis 
streikas būtų buvęs pilniausiai 
laimėtas. Tuos carus-vadus 
reikįa šluoti iš mūsų eilių.

Liepos 19 d. mūsų mieste 
mušeikos ir policija išdraskė

■ visus darbininkų centrus ir 
| buvo suareštavę apie 40 dar- 
) bininkų, kaltindami “krimina-l 
I liame sindikalizme.” Bet išlai- 
I kius porą dienų kalėjime, be- 
, veik visus paleido, tiktai pasi-' 

j liko kelius darbininkų vadus, i

Kaip Amerikos mainierių sąlygos ly- i DLD kuopą, bedarbius narius, taip 
ginasi Rusijos mainierių gyvenimu ir Į jr at tat ta — 

darbais? Ar Sovietų mainieriai gau- yra 
na senatvės pensiją? Viską matysite farma. 
judamuos paveiksluos, rugpjūčio 
(August) 21, 7 vai. vakare, Ukrainų ■ 
svetainėje, 501 Sunbury St.

Rengia Bedarbių Taryba.
(195-196) I

Rengėjai.
(194-195)

• PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

19 d. rugpjūčio, 3 vai. po pietų, 62 
Lafayette St. Visi būtinai dalyvau- Taisau senus ir padarau 
kite, nes turim daug svarbių reikalų Į naujllS Čevei’ykuS. Darbą 
apkalbėti. į atlieku patenkinančiai.

i 
Jei ceverykai maži, spaudžia koją, i 1 5 1 • J 5 > • .

GREAT NECK, N. Y. 1
LDS 24 kp. rengia pikniką ir ba-! nekentčkite 

lių, kuris įvyks 19 d. rugpjūčio M ir ' 
H Sabenko Parke ir salėje, 87-91 j 
Steamboat Rd.( 2 vai. po pietų. Bus | 
gera orkestrą šokiams, taipgi bus ir j 
didelė programa, ir sporto žaislų. ■ 
Įžanga 40 centų; vaikams 15 centų.!
Kviečiam visus atsilankyt ir 
linksmint.

pasi-

skausmo, ateikite ] 
mane ir bėdai bus galas.

PRANAS ŠUIPIS
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

pas i

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirinki- '

ilPsSxGERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
~ Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės. kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus;
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

pilklausž t . buvo draug.as Dick mas jvyks 20 <1. tugpJMio /Aug ),;
x c . '7 • 5?a I vairam Qr i .nnymyc M QII.. - .. i 7:30 vai. vakare, St. George’s Hall,,

Uz jį buvo reika- jgO New York Avė. Draugai ir1 
draugės visi dalyvaukite, nes turim' 
labai daug svarbių reikalų aptarti.

Choro Org.,
K. Žukauskienė.

De Jone, 
lauta $5,000 kaucijos. Paskui 
kauciją sumažino iki $2,000.. 
Jis buvo išimtas po kaucija.) 

ilsėjęs iš kalėjimo,’ draugas1 
j Dick DeJone vėl ėmės už dar-) 
i bo. Liepos 27 d. vėl buvo su-į . . . . ,. . . . . . 1 . i pikniką, kuris įvyks 19 d. rugpjūčio
Šauktas masinis susirinkimas,! (Aug.), piknikas įvyks Maple Parke, 
kuriame dalyvavo apie penki Methuen, Mass. Programą išpildys 

išimtai žmonių. Ir šiame mitin-) LiąU(lies Choras, ir apie 8 kitų kolo- 
. ' T — J . I nijų chorai dalyvaus. Bus gardžių!

Knnitnmd^6 kalbėjo drg. Jone. Bet pri- -valgių ir gėrimų ir sporto. |
., ,, .. i buvo policija, mitingą išdras-) 

J1S kė ir dar keturis darbininkus- 
į ir drg.' 

j Jone. Ir šiandien dar kalėji-!
] me randasi 13 darbininkų. Kaij 

Advokatų Prakalbų Sutraukos kuriems gręsia deportavimas į) 
fašistines šalis, o kitiems kalė-,'} 

Tiktai masinis darbi-! Mokyklos palaikymo komitetas.( 
' išvažiavimas turėjo įvykti rugpjūčio 

bet kadangi tą dieną lietus i 
i lijo, tai nebuvo galima laikyti. O į 

darbininku' J*ei ir 1,u8’PjQčio 19 <L> tai vie‘!
v, • -i ! toj išvažiavimo, įvyks lietuviškos i

centlUS ir areštuoja dlaugus, : Vakaruškos po num. 995 North 5th j 
ale vis tiek darbininkų judėji- St. Visi darbininkų judėjimo rėmė-J 

konstitucija' mo negali sustabdyti. Rugpjū-! Jai nedelioj bukite išvažiavime ir
■ v. J paremkite Jaunuolių Mokyklą.

LAWRENCE, MASS.
Liaudies Choras rengia didelį

Kviečiam visus dalyvaut ir pa-1 
remt darbininkišką organizaciją, ir j 
tuom pat kartu pasilinksmint ant! 
šviežio oro. į

Kviečia Rengėjai, i

Jacksono apgynėjas Leo.
Gallagher yra komunistų kan- ,

Associate Justice of. Judėjimas šiuos draugus; 12 d

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 19 d. bus išvažiavimas 
Burhum Park. Rengia Jaunuolių 

Šis

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiaa ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Pričmimoi

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

Telephonas MEdallion 3-1328

156

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

didatas į “/issuuiaLe uusuce UJL|?j ‘ " 
the State Supreme Court.”; Išgelbės.
Jis tikrino džiurę ir publiką, j Kad ir drasko 
kad valdančioji klasė suplėšė 
į šmotelius kaip nacionalę, 
taip valstijinę 1 
kiekvienam atsitikime, areš- 

j tuodami 375 ypatas—“valka- 
; tas” laike San Francisco strei- 
j ko. Gallagher priminė Tom 
! Mooney, pareikšdamas polici- 
j jos metodas, kurias tuo kartu 
■ vartojo apkaltinime Mooney, 
i Dabar pradedama vartoti toks 
pat apkaltinimas prieš Jack
soną. Taipgi priminė Ameri
kos Darbo Federacijos vadus, 
kaip jie dirbo ranka rankon 
su samdytojų klase, kad su-

čio 1 d., kaip žinoma, visur.

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
(tomobilius ir karietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams

į 231 Bedford AvenueI
j BROOKLYN, N. Y.

J. J. Bakšys iš Worcester, I laužyti streiką.
Mass., risis su J. Bagočium iš į

Philadelphijos
Taipgi bus pora gerų 

kumštininkų
WM. NORRIS ORKESTRĄ

Grieš šokiams lietuviškus ir do.
tai no taip: Valkata yra vyras, 

galintjs dirbti ir fiziškai at- 
bet ne-

Prisaikinti teisėjai prašė 
; paaiškinti reikšmę žodžio 
) “valkata,” nes jie jo nesupra
to. Ir klausė, kaip buvo, po
licija pati įėjo, ar ją kas įlei- 

Teisėjas Alden paaiški-

siniai mitingai prieš karą ir! 
fašizmą. Taip ir mūsų mieste! 
buvo surengtas mitingas West! 
Parke. Publikos susirinko 
apie 500 ir ramiai klausėsi 
prakalbų. Šiame mitinge da
lyvavo nuo įvairių organizaci-j 
jų delegatai ir sveikino prieš-.' 
karinį ir priešfašistinį susirin-l 
kimą. Čionai susitvėrė Ameri
can League Against War and) 
Fascism.

Matote, draugai ir draugės, j 
nepaisant teroro, darbininkai 
nenusigąsta. Kaip kovojo, taip 
ir tebekovoja už geresnes są
lygas.

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros j

Jaunuolis.

$187 up
Infliacija Nekenkia Turai j 

Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
’pių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

tuvių, kitokių gr>

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

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
579 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. PUlaski 5-0727

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

amerikoniškus kavalkus, 
visi smagiai pasišaksite Amerikos Matininkai

įv.i .i q * i sakantis užsiėmimui, bet ne-
i InlllkaS prasidės vai. i Sistengia gauti darbą, atsisako

Pasitraukė iš Haiti

, po piety ir tęsis iki 2-rai 
valandai nakčia

i ĮŽANGA TIK 4Oc. YPATAI

nuo darbo ir gyvena 
tomų jeigu. Antra 
prasmė, tai “valkata” 
kuris bastosi vieta nuo vietos

be ma- 
žodžio 

yra tas,

Jungtinių Valstijų mati
ninkai rugp. 15 d. išsikraus-1 
te iš Haiti salos respublikos, i 
kurią Amerika laikė kariš-|

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

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

8701 JOS CAMPA U AVĖ., 4 DETROIT, MICH.

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Teis Duonos Streiko Pilnėtą

no-

•ežtaa Puslapis

PRANEŠU

Šiandien ALDLD Piknikas ir Ristynes Dar Apie Jaunuo,iy
. .. .. . . . v. .. ^ .. . . .. KongresąŠeštadienį, tai yra šiandie- nes Bagocius irgi yra puikus, 

ną, 2 vai. po pietų, prasidės ristikas.”
senai lauktas ALDLD Centro: Panašių spėliojimų 
Komiteto piknikas, kuris ren-! girdėti. O jei jau žmonės) sas nesidavė ponams už 
giamas žurnalo “Šviesos” ] 
laikymui. Ir buvo/ ko laukti. 
Ir ne vien dėlto laukėm, kad 
tai pirmutinis ALDLD Cent
ro piknikas, bet dar ir dėlto, 
kad tai bus pirmas piknikas 
su ’tokia įvairia programa.

Girdėjau daug spėliojimų 
apie tai, kuris ristikas laimė
siąs, 
jūsų Bakšys, 
niau, kad jis būti) 
Juk aš 
kad jis vajuje dalyvavo, skai
tytoji) ir narių j organizaci
jas gavo. Paskui vėl, kur ten 
komisijose, mačiau, buvęs. Tai 
nuo kada gi jis ristiku ta
po?” 
■ “O, jis taip jau senas risti
kas, kaip kad ir veikėjas. Už; 
tai ir veikėjas, kad stiprus, i 
Juk ne bile lepšė gali ištesėti naktį prie geros Wm. Norris 
veikime šiais sunkiais laikais, orkestros, kuri grieš lietuviš- 
Jis dvipusis ristikas: ritasi po- kus ir amerikoniškus šokius. 
Jitikoje ir taip pat sporto ris-1 Tas viskas dėsis šiandien, 
tynėse ir aš manau, kad jis' rugpjūčio 18 d., 2 vai. po pie
tavo Bagočių paklos, nors tu tų, Klasčiaus Clinton 'Parke, 
ir esi Bagočiaus patriotas. ži-| Maspeth ir Betts Avės., Mas- 
noma, tave už tai nekaltinu, Į peth, L. I.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

ryto

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105 '

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

Tel. Mansfield 6-8787

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS fcį2 vakare

(DANTŲ GYDYTOJAS) Tel. Stagg 2-07706
Namų, Republic 9-3040 

499 GRAND ST. Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST.,

<♦>

dienomi* 
vakarais 
iki T

Ligos,
Skilvio,

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.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialislas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

šeštadienis, Rugp. 18, 1984

Rengiamas Radio Liaudies 
Vakaras

Sekmadienį, spalio 7 d., Klaščiaus 
salėj, Maspethe, rengiamas įdomus 
liaudies vakaras su puikia muzikale 
programa ir šokiais. Muzikalę pro- 

| gramą išpildys visa eile pirmaeilių
Pirmadieni bus teisiama ™tos perstatytav , . lietuvių vestuvių vaizdas, dainuos

Ml’S. Rose Simon uz aktyvų, choras, ir daug vietos solistų, jų
/ artiste p-le 

Tasai streikas prasi-! Hel’e.na Sadauskiutė. šokiams grieš j 
, puiki radio orkestrą. Rengimu ru-, 

dėjo o savaites atgal ll dar--pjnasj sėkmingų pramogų surengimui 
I n. j. Ginkus, dėlto tiki- I
masi labai įdomios pramogos. į
—

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gerbiamieji! Turiu už garbę pra-! 

nešti, kad yra rengiamas pasilinks- < 
i minimo vaKareus. sesuauiemo vana- I 
I re, 18 *d. rugpjūčio, su pirmos klasės j 

reštuota 32'asmenys ir viena! muz.lka ,,r . s.°^iais- Ona česmene, ,v , . t, . v. . nauja seimininkė, atidaro biznį, todėl!
is tų buvo Koše Simon. Iki šiol jžanga ir valgiai—veltui.
25 pikietai atbuvo nuo 1 iki Visus maloniai kviečiam atsilan

kyti ir pasilinksmint. Kviečia sa
vininkai: Onh česniene ir Jonas Ju
revičius. Biznio vedėjas yra William 1 
White, 148 Grattan St. kampas 
Varick Ave., Brooklyn N. Y. 1

(194-195) i

I Vakar buvo rašyta, kad dalyvavimą duonos streiko pi-'tarpe Broadway-Roxy 
daug, Amerikos Jaunuolių Kongre- kiete.

pa-: spėlioja, tai pamatyti tas ris-1 sies vedžioti. Eiliniams dele- bininkų šeimininkės, susiorga-! pasižymėjęs p 
kti.i tynęs bus dar smagiau. Tad gatams, vadovybėje bendro nizavę į 174 th St. Susiedijos!masi labai i(,(

Stebėtinas vyras tas 
Aš nei nema- 

ristikas. 
mačiau “Laisvėje,”

neveltui visi ir rengiasi. Bet 
nstynės dar neviskas. Aidie- 
čiai jau 
praktikavosi dainų, 
tai net lig vėlumos 
kiek drūti. Jie 
Newark© konkurentu Sietynu 
už vis labiau. Sietynas smar
kiai progresuoja, o Aidui ne
gi norisi paskutiniame suole; priėmė 
sėdėti. Jiems abiem vadovau
ja d. B. Šalinaitė,. abu randa
si didmiesčiuose, kur galima 
turėti daug narių ir nė vie
nam iš jų nebūtų pasiteisini
mo už menką pasirodymą su 
dainomis. Tad reikia tikėtis, 
kad bus puiki dainų progra
ma.

Piknike bus šokiai iki 2 v.

fronto komiteto, pavyko išsi- -- 
rinkti kongreso viršininkus, ir ja, ' 
komisijas. Negelbėjo La kietai 
Guardijos, A. A. Berle jr 
Plunkerto pasakytos prakal-

Komitetą, veikliai jį vadovau-
. Tankiai būna masiniai pi- 

____ i prieš streikuojančias 
kepyklas. Viename tokių pi-’ minimo vakarėlis, šeštadienio vaka 
kietų, liepos 12 d., tapo sua-

aną sykį smarkiai 
o vakar 
dainavo 

susirūpinę bos, jaunuoliai atsisakė priim-j 
ti fašistinės grupės diktatūrą.! 

Kongresas užgyrė darbinin
kų socialės apdraudos bilių,' 

■j prieškarinę-priešfašis- 
tinę rezoliuciją, panašią Prieš- 
karinės-Priešfašistinės- f 
programai ir nutarė pakviesti juonos po 7c. ir tuzino ban- 
D v»/\ Ttr z-1 1 Thnwino U O 1 Fl XI 1 i i • _ i 1 • '

25 pikietai atbuvo nuo 1 iki 
dviejų dienų kalėjimo ’baus
mes. Pikietai tebesiunčiami, 
nors yra išduotas draudimas 

Lygos pikietuoti. Reikalauja svaro

Browderj ir Thomas kalbėti. ciukių po 18c. Dabar kainos 
Tai bent šposas reakcionie-, yra pakeltos 9c. už duoną 
riams. Ir jie nešdinosi savo 24c. už bandukes, 
kudašių iš kongreso, kaip -----------------
greit pamatė, kad diktatūrai AF of L EiliniŲ Nariij 
ant jaunuolių galas. ; . *

Bendro fronto komitetą su- Mitingas 
daro 28 organizacijų atstovai,] Visos Amerikos Darbo ] 
kurių skaičiuje randasi Jaunų j deracijos unijų eilinių narių 
Vyrų ir Moterų Krikščionių • grupės privalo susirinkti šian

dien, 11 vai. ryto, Irving Pia
nistų ir Socialistų, taipgi LDS za, Irving PI. ir E. 15th St., 
Jaunuolių Komiteto atstovai. New Yorke, 
Nuo LDS J. K. yra d. Johnnie 
Orman.

Vyrų ir Moterų Krikščionių' 
Susivienijimo, Jaunų Komu-

Mezgėjų Demonstracija! Reikalaukim Politiniams Kaliniams Teisės
Nujausdami viršininkų pas-! 

tangas parduoti jų sunkioj ko-! 
voje vestą streiką, 2,000 mez-j 
gėjų susirinko pereitą trečia- 
dien prie NRA Apielinkės 
Darbo Tarybos raštinės, 45 
Broadway, New Yorke, kur 
David Dubinsky, bosai ir NRA 
viršininkai turėjo pasitarimą. 
Demonstracijai vadovavo ko
vinga Mezgėjų Darbininkų 
Industrinė Unija, bet joje bu
vo abiejų unijų, tai yra ILČW 
U ir Industrinės Unijos nariai.

Demonstrantai pareikalavo, 
kad darbininkų išrinktas ko
mitetas būtų prileistas daly
vauti pasitarimuose, bet tas 
buvo atsakyta. Tuomet dar- 
Bininkai pareiškė, kad jie ne
priims jokio pardavikiško su
sitarimo ir grįš darban tik 
tuomet, kada bus pilnai išpil
dyti darbininkų rekalavimai. 
Industrinė Unija ragina strei- 
kierius atmesti Dubinskio siū
lymą sutikti dirbti 36 valan
das į savaitę, o reikalavimą 35 
v. palikti kitam metui. Du- 
binskis taipgi siūlo algų klau
simą palikti arbitracijai, o IU 
ragina streikierius reikalauti, 
kad algų skalė tuojau būtų 
nustatyta.

Įvyko sėkminga demonstra
cija prie Globe Knitting Mills, 
Bronxe. Prie Star Sports
wear, 56 Broadway, policija 
išardė pikieto liniją apie

Piknikas ir Balius

laikinai išplėšti iš budelių na
gų.

pų, kurių savininkai : 
išpildyti visus reikalavimus, iš 
tų trys yra lig šiol buvę taip 
vadinamos atviros šapos, jose i 
nebuvo unijos.

Apsigyventi
Ateivių Gynimo Komitetas j jo grąžinimą tuo pat laivu, ta- 

pasiuntė Darbo Departmental i čiaus jam tebegręsia deporta- 
laišką, reikalaujantį leisti ap
sigyventi J. V/alstijose politi
niam pabėgėliui iš Vokietijos, 
Friedrich Beyerbach’ui. Laiš
kas adresuotas imigracijos vir
šininkui, Daniel W. MacCo'r- 
mack, Washingtone.

Laiške nurodoma, kad Bey
erbach yra Vokietijoj gimęs 
ir jos pilietis, Hitlerio dikta
tūros priešas, kuris pabėgo 
Francijon tuojaus po Hitlerio 
įsigalėjimo ir kaipS slapukas 
pribuvo NeWt Yorkan 7 d. šio 
mėnesio, 
laikytas federalių imigracijos j1 
viršininkų grąžinimui Vokieti- tuojau siųsti telegramas ir 
jon, kur jo laukia mirtis arba laiškus Darbo Departmentui, 
ilgi) metų kalėjimas. TDA ir reikalaujant, kad Beyerbach’- 
At. Gynimo Komitetas sulaikė ui būtų suteikta teisė pasilikti.

vimas.
At. G. Komitetas savo laiš

ke primena, kaip nesenai Ellis 
Island Komitetas iš 48 ypatų, 
paskirtas Darbo Department© 
sekretorės, pareiškė savo ra
porte, kad: “Prieglauda pabė 
geliams nuo religinių, rasinių 
ir politinių persekiojimų yra 
viena iš seniausių ir labiausia 
branginamų Amerikos tradici
jų.” At. Gynimo Komitetas 
savo laiške reikalauja, kad tas 

”io | pareiškimas būtų pritaikytas 
Bet čia jis tapo su-! F. Beyerbach byloje.

•AGK ragina organizacijas

Sėkmingas Herndono ! 
Mitingas

Trečiadienį, Rockland Pa-j 
lace, Harlem, įvyko sėkmingas; 
mitingas pasitikimui jaunuolio I 
Herndon, kuris vos tik sugrįžo; 
iš Atlanta, Georgia, kalėjimo.!

Trijų tūkstančių masė žmo-j 
nių, lyg vilnis pakilo ir choru! 
pasipylė sveikinimo šauksmai,, 

iši kuomet pasirodė jaunuolis An- 
šimto darbininkų ir suėmė 38.. gei0 Herndon, nešamas negrų 
pikietus, didžumoje ILGWU ir baltų darbininkų. Staiga iš’ 
narius. Į įvairių sveikinimų ir šauksmų

Industrinė Unija jau pasi- j pasigirdo vieningas Ihterna- 
rašė sutartį su 18 svarbių ša-įcionalo dainavimas. Taip svei- 
pų, kurių savininkai sutiko kino darbininkai savo jaunuo-

Entuziastiškas ir puikus bu-| 
vo jo pasitikimas Harleme, 
bet turės būti neapsakomai 
gražu matyti jį Bronx Coli- 
seume, kur viso miesto darbi- 

i hinkai suplauks jį pamatyti ir 
pasveikinti, suteikti moralę ir 
finansinę paramą gynimui jo 
—Angelo Herndono ir Scotts-

i boro jaunuolių. Visi 
me laikytis tą dieną 
nuo kitų užsiėmimų ir nepra
leisti to gražaus susirinkimo.

turėtu- 
liuosa

ir

labai svarbiam 
mitingui. Mitinge išdirbs 
planus prisirengimui siųsti 
delegatus oficialėn AF of L 
konvencijon ir trečion meti- 
nėn Eilinių Narių Konferenci- 
jon, kuri įvyks tuojau po ofi-> 
cialės konvencijos, San Fran-I 
cisco, Cal.

Visos eilinių narių grupės 
būtinai privalo pasiųsti savo 
sekretorius ir organizatorius ir 
paskirti porą kitų narių.

Dvi Mergaitės Išvažiavo j j 
Vaiky Kempę i

Mary Brown ir Molly Be-! 
derman, LDŠ vaikų , skyriaus 
narės ir,, buvusios vaikų mo-Į 
kyklėlės geros mokinės, išva-' 
žiavo į darbininkų vąikų kem-! 
pę porai savaičių, kitr jos pa-1 
bus tyram ore ir sužinos dau-, 
giau apie vaiki) organizacijų' 
svarbą ir jose veikimą. Ti-I 
kimasi, kad jos parveš gerą' 
raportą, tad su nekantrybe;' 
lauksime LDS 1 kuopos susi-’ 
rinkimo, kuris įvyks 6 d. rug
sėjo. P. K. N.

SUSIRINKIMAI i 
BROOKLYN, N. Y.

Aido Choro dramos grupės atydai. ' 
Sekmadienyj, 19 dieną rugpjūčio 
10 valandą ryte, "Laisvės” svetai
nėj, įvyks Aido Choro dramos gru
pės susirinkimas. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes turim nutart 
dar vieną veikalą lošimui. Taipgi 
bus skaitomas naujas veikalukas, i 
“Prieškarinė Demonstracija.” Į

P. Baranauskas, i

Sugrįžo Delegates iš |>?
Paryžiaus Kongreso

Pereitą ketvirtadienį laivu 
II e d e France sugrįžo

PARDAVIMAI i
PARSIDUODA Cleaning and dyeing 

Tailor Store. Biznis išdirbtas per
12 metų. Daug darbo: darbas geros 
rūšies—nuo 75c iki $1.00 už siūtą 
imama. Prie storo yra 3 kambariai 

Į gyvenimui. Randa nebrangi. Atsi
šaukite šiuo adresu: P. Shpmsk, 6348 
Forest; Ave., Ridgewood, N. Y. ;

(195-197) |

lj vadą, kurį jų pačių sudėti! UY . r‘Pi«umasi 3’jl! Seiraym! ra5tinis 
doleriai ir centai pajėgė nors Jungt.n.ų .Valstijų delegačių is 
. .. . . .v ,_v,. .v , , ...   Pasaulinio Prieskarimo-Pnes-

RENGIA L.D.S. 24 KP. GREAT NECK, N. Y.

Nedėlioję, 19 d. Rugpjūčio (Aug.), 1934
M. & H. Sabenko Parke ir Salėje

87-91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.
Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki vėlumai nakties

GRIEŠ PUIKIAUSIA ORKESTRĄ
BUS IR PROGRAMA

• * t* '

Įžanga 40 centų; vaikams 15 centų

fašistinio Kongreso,' kuris buvo 
4-7 dienas šio mėnesio, Pa
ryžiuje Viso kongrese buvo 
40 J. V. delegačių. Sugrįžo 
tik 14, nes likusios važiuos 
pamatyti Sovietų Sąjungą.

Sugrįžusių skaičiuj randasi 
Motina Bloor, delegacijos pir
mininkė, Mabel Byrd, sekre
torė; Clara Bodian, Anna 
Barnett, Leia Jackson, Ida 
Kunca, Martha Lewandows- 
ka, Maggie Pritschau, Mary 
Rayside, Elizabeth Nicholas, 
Ida Haltunnen, Jennie Paler
mo, Capitolie Tasker ir Olga 
Botchvaroff.

New Yorke pirmas delega
čių rapprto masinis mitingas 
įvyks penktadienį, 24 d. rug
pjūčio (Aug.), Webster Hall.

K.

namas, 13 kambariui, . maudynes ir 
elektra. A-l gerame stovyje; arti 
lenkų Maldyklos ir mokyklos, krau
tuvių ir subway. Iš priežasties iš
važiavimo iš miesto, parduodu pigiai. 
Kreipkitės1 sekamu antrašu dėl toli
mesnių informacijų: 21 Filmore 
Place, tarpe Roebling St. ir Driggs 
Ave., Williamsburg, Brooklyn, N. Y.

(191-197)

<♦>

<♦>

<f>

<♦>

<i>

<♦>

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET’

PAJIEŠKOJIMAI I
JIEŠKO BIZNIO—grosemės arba ' 

delicatessen, New Yorko apielin- i 
kėje, kur galima būtų daryti $600 Į 
apyvartos. Atsišaukite j "Laisvės” i 
ofisą. 4G Ten Eyck St., Brooklyn,

(194-197)

Pajieškau partnerio į restauranto 
ir saliuno bizni. Turi but geras vi
rėjas, su mažu kapitalu. Atsišau
kite vakare, telefonu arba kreipkitės 
antrašu: Flushing 
Norris, 59-25 — 155th St., Flushing. 
N. Y. ' (192-198)

9-4485,

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS 4-

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Lietuvys Kraustytojas
(Moving)

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

PETER BANES
449 Grand Street
Skersai Republic Teatro !

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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

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

A. BALČIŪNAS. 1 (•

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
v8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

<♦>

<!>

<♦)

<♦>

<!>

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Si.

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

tas ir už prieinamą kainą.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI žp“?ua
JU U 1 1 l£

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

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

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

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odoiį 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų 
Chroniški Skau 
dūliai, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Cronii- 
k i Nesveikavi- 

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

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Sc.« 
rūmų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York
Valandos—» A. M. iki B P. M.

‘ O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.
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