
EXTRA! Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

AREŠTUOTA 20 LIETU-1
VOS ARMIJOS '

KARININKŲ i
Vėliausios žinios iš Kauno 

skelbia, kad birželio 8 die
ną, t. y., penktadienį, su-

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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areštuota 20 Lietuvos armi
jos karininkų už dalyvavi-i 
mą nepasekmingame pasi-j 
mojime padarymui pervers
mo. Perversmą, kaip žinia, 
ruošė Augustinas Voldema
ras, nykštukinis Lietuvos 
hitlerininkas, kuris norėjo 
nuversti fašistinę Smetonos ! 
-Tūbelio valdžią ir pats 
kraštą valdyti.

Voldemaras Esąs Areštuotas
PLIENO DARBININKAI MĖTOMI IŠ

DARBO UŽ PRITARIMU STREIKUI
Prezid. Rooseveltas Atsisakė Kalbėtis su Eilinių Narių Ko- į 

mitetu; Fabrikantai Spiria Darbininkus Balsuoti už Kom- ! 
paninę Unijų prieš Streikų ir Ginkluojasi i

Washington. — Preziden-• bininkų balsus prieš streiką 
x •1*1

tas Rooseveltas nepriėmė ir tik 331 balsą už streiką, į 
dešimties “eilinių” narių ko- L ... _______
miteto, kurį išrinko perei- kų Unijos prezidentas M.; 
tas suvažiavimas Amalga-į Tighe, tarnaudamas kompa- i 
mated Plieno, Geležies ir | nijoms, atsiuntė laišką; 
Cinos Darbininkų Asociaci- Homestead, Pa., unijos lo-!

Komitetas buvo birž. 7 kalni, liepdamas išmest vi
sus komunistus ir vest ko
vą prieš Industrinę Plieno ir 
Metalo Darbininkų Uniją.

NRA a d m i n i stratorius j 
gen. Johnson pasišaukė i

Senosios Plieno Darbiniu- ■

jos.
d. atėjęs įteikt prezidentui 
darbininku skundus ir rei- * I
kalaut, kad sušauktų konfe- i 
renciją darbininkų atstovų ■ 
su plieno fabrikantais. Pa-'
skui komitetas mušė Roose- Plieno Darbininkų Asocia- 
veltui telegramą, kurioj, be 
kitko, pranešė, jog Weirton 
Plieno Kompanija atleido iš 
darbo 116 unijistų darbinin
kų vien už> tai, kad jie, bosų 
klausinėjami, pasisakė, jog 
eis į streiką, jeigu jis bus 
paskelbtas. Tarp išmestų 
yra ir unijos distriktų pir
mininkai, “eilinių” komiteto 
nariai, Jake Entinger 
Mel Moore.

Komitetas sykiu išleido Į vers^nas derybas taikytų 
pareiškimą “publikai”, kad i darbininkus su samdytojais 
jie nereikalauja būtinai pri-p1’ daužytu streikus, 
pažinti tik savo uniją; va-Į
• 1 * • • — 1 T Z- I Pašautas Remingtono į
ir kompaninę umjėlę. Ko- 
šis komitetas reikalauja, tai 
sušaukt konferenciją su fa
brikantais ir užtikrint, kad 
darbininkams būtu duota

cijos prezidentą Mike Tighe 
pasišnekėt, kaip sustabdyt 
streiką. Tighe pareiškė, 
kad eilinių narių komitetas 
neturi teisės grūmot streiku 
birželio 10 d. O Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green reikalau
ja, kad tuojaus kongresas 
priimtų senatoriaus Wag-

ir' nerio bilių. Tas bilius rei- 
'kalauja, kad valdžia per

Streiko Pikietas
Cincinnati, Ohio. — Kom

panijos samdytas padauža 
teisė per "bendrai "išrinktus PaŠ07č vieniL pikietininką 
savo atstovus vesti derybas Rernmgton lasomųjų maši- 
del algų ir darbo sąlygų sui??^1^. J<omPanUps streiko, 
samdytojais.

“Eilinių” komitetas birž. : _
7 d. turėjo pasikalbėjimą ir įdėdavo s^eL>ab ii’ 
su darbo ministere Fr. Per- i. Fabrikas 
kins. Jinai taip pro i 
kalbėjo, 1 
nariai, Moore, ir 
pasipiktindami išėjo lau
kan.

Kompanijos visomis ketu
riomis rengiasi laužyt grę
siantį streiką. Pennsylva- ■ 
nijos gubernatorius Pinchotj 
vėl pasakė darbo ministe-i 
rei, jog fabrikantai ginkluo- j 
jasi, bet jis ir pats prisiren
gęs su valstijos kazokų pa
galba “palaikyti tvarką.” 
Fabrikantai verčia darbi
ninkus balsuoti už kompa- 
nines unijas bei prieš strei
ką; priešingai balsuojan
tiems grūmoja išmetimu iš 
darbo. Taip McKeesporto, 
Pa., Prekybos Rūmo sekre-

, torius birž. 7 d. atvažiavo 
su 12 kompaninių darbinin
kų, kurie atvežė 3,979 tuo 
būdu surinktus metalo dar-
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Šie Sovietų valstiečiai apvaikščioja savo kooperatyvo “Iniciatyvos” padarytą užsė- 
jimą rekordiniai didelio laukų ploto

Už įžiūrės” Teismo
Reikalavimą Nubaudė 

Vadą 200 Dolerių
Chicago, Ill.—Karl Lock- 

ner, vadas Cook apskrities 
Bedarbių Tarybos ir komu
nistų kandidatas į kongresą 
ateinančiuose rinkimuose, 
protestuodamas pareikalavo ra, 
teisėjo, kad darbininko Le-

sirinkime darbininkai delega

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

BELGIJOJ iškriko ministe
rių kabinetas, kurio pirminin-

Audėju Streikas
CINCINNATI, Ohio

Smetona yra fašistas, 
kaip ir Voldemaras, bet Vol
demaras yra Hitlerio plau
ko fašistas ir atviresnis So-

j Jis Mėgino Padaryti Hitlerišką Perversmą 
Lietuvoj su Ofideriais, Bet Nepavykę
Su Voldemaru Ėjęs ir Armijos Štabo Galva; Keli Ministerial 

j Esą Taip Pat Areštuoti; Voldemarą Rėmė Naziai
Berlynas. — Šičia gauta 

I pranešimas Lietuvos Teleg- 
| rafo Agentūros iš Kauno, 
i kad Augustinas Voldema- 
iras, kadaise buvęs ministe- vietų Sąjungos priešas,
ris pirmininkas, tapo areš-! — ' 1T1į7ii
tuotas, kada jis lėktuvu at- ISTURM1N1AI NAZIAI 
armijos oficieriais padaryti IRGI KOMUNISTĖJ*! 
perversmą Lietuvos valdžio-1 Viena. — Austrijos laik- 
je. Daugelis prisidėjusių ■ rastis “Nue Wiener Jour- 
prie to sumokslo suimta ir ;nal” rašo, kad komunistų 
dar daugiau būsią areštuo
ta. Voldemaras reikalavo,

propaganda Vokietijoj “pa
sibaisėtinai auga... jų lape- 

ikad prezidentas Smetona liais ir brošiūromis patvinę 
j padarytų jį ministerių pir- miestai ir sodžiai. Reikia 

.„.•„.•-i— , suprasti, kad ir dideles da-'. mininku vietoj dabartinio
FarmCnai Sklido Bedali“] ^u^e^0, Smetona atsisakęs lys štorminių (hitlerininkų)“GERESNES” VIETAS

Washington. — Pašalpos 
administratorius II. L. Hop
kins sako, kad valdžia per- 
kraustys tūkstančius farmerių 
šeimynų iš vidurvakarinių val
stijų į derlingesnes vietas, 
idant jie galėtų užsiauginti sau 
maisto. Tų valstijų laukus, 
daržus ir pievas nudegino ne- mat, taip nudegino laukus ir 
paprastai ilga sausra ir kait- pievas, kad jis neturėjo

I kuom jas maitinti. Kompa
nijos agentas pasiūlė po $3 

Nusiminęs tad 
farmerys nušovė karves ir 
pats nusišovė. Kai kurie

būrių yra vis labiau užkre 
čiamos komunizmu.”

Tokius būrius Hitleris, ’ 
■ kaip tik sužino, tuojaus iš- 
j sklaido ir suvaro į belais- 
viskas stovyklas.

apie tai net kalbėti. Volde
maras atlėkė iš Zarasų, kur 
buvo ištremtas. Į

Varšuva. — Šičia buvo i 
gauta birž. 7 d. pranešimas, | 
būk Voldemaras padaręs j 
perversmą Lietuvos valdžio
je.

Birž. 6 d. vakare buvo su
skambinta alarmas, būk tai j 
šaukiantis armiją į nakti
nes mankštynes; tuomet su
sirinkę karininkai pareika
lavo Smetonos, kad priimtų 
Voldemarą į savo ministerių 
kabinetą. Įvyko susikirti
mų tarp maištininkų ir po
licijos; buvo šaudymųsi. Sa
koma, jog ir keli ministerial 
areštuoti.

Varšava susirūpinus, kad 
Voldemaras ištikrųjų nesu- 

osevelto valdžia vis tik žada i Lietuvos valdžią,

jančias Karves ir Patys 
Žudosi

New Aiiburn, Wis.—Vie
nas farmerys norėjo par
duoti savo karves: saulė,

varčuko byla būtų perkelta PKpnn StrPI- už karve
į prisiekusiųjų teismą. Le- UHCagOS OKUO dltei
vareukas buvo areštuotas |qS Dalinai Laimėtas 
uz kovingumą. Teisėjas tuo-' 
jaus nubaudė Locknerį $200 
už tokį reikalavimą.

Provokatoriai Degina

Chicago, Ill. - Trečiadie- 
nį sustreikavę Republic 
Plieno darbininkai jau iš da
lies laimėjo streiką. Jis bu
vo tiesioginiai kilęs del to,

f

Streikieriai sudegino tris . - ■ - - -
automobilius, kuriais važi- njs angliakasių namukus ir

Angliakasią Namukus kad du kompanijos privatiš-
Birmingham, Ala. — Pro

vokatoriai sudegino aštuo-

parduot karves po $1.80.
Alamo, S. D.—Farmeriai 

iš savo masinio susirinkimo 
pasiuntė telegramą į Wash- 
ingtoną, reikalaudami grei
tos pagalbos gyvuliams, 
krintantiems iš bado. O Ro

išdaužė išsprogdino bombą po vieno 
negro ;angliakasio namuku. ^ar kompanija sutiko pava- 

šalį1 yra dideliais būriais pikie- Kapitalistiniai 1 a i k r aščiai 
kad du komiteto Uuojnmas, nors Darbo Fe- stengiasi tuos bosų agentų 

Entinger Gracijos viršininkai liepia1 ’
streikieriams namie sėdėti.

70,000,000 Indusų Nuolat 
Pusiau Badauja

LONDON. — Anglijos vai- 
j diskas sveikatos direktorius 
i Indijoj, Sir John Megaw ra- 
1 portavo, kad apie 70 milionų 
Indijos gyventojų nuolat pus
badžiai gyvena per paskuti
nius 10 metų. Iš kiekvieno 
tūkstančio naujagimių kūdikių 
Indijoj 179 numiršta, o Angli
joj temiršta 66 nuo kiekvieno 
tūkstančio kūdikių. Iš tūks
tančio gyventojų apskritai In
dijoj per metus miršta 25, o 
Anglijoj—12.

ki policistai užpuolė sumušt 
darbininką, kuris skleidė 
Amalgamated Plieno Darbi
ninkų Unijos lapelius. Da- paramą nukentėjusiems nuo 

sausros farmeriams, bet jos 
neduoda.ryt abudu mušeikas ir pri

imt atgal visus streikierius.
darbus primesti komunis-1
tams. Mat, komunistai $55,000,000 Naujiem Frau- 
darbuojasi metalo mainierių 
streike.

Nušovė Kelis Gelžkelio 
Streikierius Kolumbijoj

BOGOTA, — Streikuoja 
12,000 Colombijos gelžkelie-

čių ir miestų valdiškų tarnau
tojų. Per policijos užpuolimą 
buvo keli streikieriai nušauti 
ir vienas policistas užmuštas.

Schulter, Okla. — Mieste
lio valdyba nutarė, kad atei
nančiuose rinkimuose čia 
nebūtu statoma kandidatais 
į jokias valdvietes žmonės 
senesni kaip 40 metų am
žiaus.

ei jos Karo Laivam; >
PARYŽIUS. — Francuos 

laivyno ministerija reikalauja 
paskirt ■ $55,000,000 naujiem 
karo laivam. 10 milionų do
lerių skiriama orlaiviams ir 40 
milionų pastatymui požeminių 
sandėlių aliejui ir gazolinui, 
kad priešo lėktuvų bombos 
negalėtų jų padegti.

nes tuomet gal visiškai nu-

' 800 Mainierių Streikas 
1 prieš Kompaninę Uniją

Brownsville, Pa. — Su
streikavo 800 mainierių Isa
bella kasykloj, priklausan- 
čioj Weirton Plieno Kompa
nijai. Reikalauja, kari visi 
kompaninės unijėlės nariai 
būtų išvyti laukan. Fede
racinės Jungtinės Mainierių 
Unijos vadai liepia streikie
riams grįžti darban, bet šie 
neklauso. Todėl jiems grū- 
mojama nubaust kiekvieną 
po dolerį už kožną streiko 
diena.

ii • j • i j ,♦ į Anglijos Mainieriai Kovoja
Už Darbo Mokesnio Pakėlimą

Kubos valdžia šiemet išleis 
$15,000,000 įsigijimui 12 ka

riškų laivukų. ■ ' '

di-
Pa-

Bolivijos vyriausybė 
džiuojasi, kad per karą su 
raguayum užmušta bent 20,- 
000 paraguayiečių.

LAIVO GAISRAS
Honolulu.—Užsidegė Am

erikos Dollar linijos laivas 
“Lincoln”, bet paspėjo at
plauki į šią prieplauką, kad 
išgelbėt visus 400 savo žmo
nių. Be kitko, sudegė du 
lėktuvai, kurie buvo vežami 
Chįang Kai-sheko Chinijai 
prieš komunistus.

■?>

MILICIJOS ŠAUTUVAI 
HITLERININKAMS

Washington. — Vokiečiai 
fašistai “plienkepuriai” New 
Yorke gauna šautuvus iš vals
tijos milicijos ir su jais daro 
mankštas, apsinerdami fašis
tinėmis uniformomis. Taip 
liudijo birž. 7 d. kongresinėj 
komisijoj Frank Matuschinski, 
buvęs jų komandierius. Iš hit
lerininkų organizacijos jis iš
stojo, kad nebūtų kliūties jam 
išsiimti Amerikos pilietybės 
popieras.

NUŠOVĖ DILLINGERIO 
SĖBRĄ CARROLLĮ

Waterloo, Iowa. — Policija 
užtiko Tommy Carrollį pikta
darį iš Dillingerio šaikos. Ka
da Carroll bandė išsitraukt re
volverį, detektyvas suvarė į jį 
penkias kulkas, ant vietos jį 
nudėdamas.

del susitaikymo tarp Lenki
jos ir Lietuvos. Voldema-i T _TT_XT -. .. . 
ras yra linkęs i Vokietiios* . . . . , ..... , . o. v t -J sirinkime darbininkai delega- •
pusę, n manoma, kad da- Northumberland Kasyk-, 
bartinį jo žygį parėmė Ber- ]ų Asociacijos 36 balsais prieš 
lynas. Hitlerio valdžia ker- 10 nubalsavo kovot, kad būtų 
štauja prieš dabartinį Lie- •sugrąžinta 40 nuošimčių algos, 
tuvos ministerį pirmininką; k_as 1̂Mr^ia”Mbu^°.4nurna^ta1*. 
Tubelį, kuris persekioja vo
kiečius Klaipėdijoj.

Ryga. — Negalima susi
kalbėt su Kaunu per telefo
ną; kas tai perima telefono1 
kalbas. Pranešama, kad Sustreikavo visi Stearn Fos- 
Voldemaras dar tebetęsia ter audyklos darbininkai; 
derybas su Smetona, reika- ; reikalauja pridėt po 15 cen- 
laudamas sau ministerio . tų už darbo valandą ir pri- 
pirmininko vietos. Su juom i pažint uniją, 
eina Kauno armijos oficie-1 
riai. Tikrai sužinota, jog
Lietuvos armijos vyriausias k7s VuvTČhartesi’de' Broųųe- 
štabas atsistatydino ir kadiville. Tas kabinetas susidarė 
generolas Gaikus paskirtas j iš liberalų, socialistų ir kata- 
nauju štabo viršininku. bkų.

Žinios iš Kauno tebėra 
cenzūruojamos.

to, 2,000,000 kitų Anglijos 
darbininkų reikalauja pakelti 
darbo mokesnį.
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Voldemarui Nepavyko!
Tai Voldemarui kol kas nepavyko pa

veržti iš savo buvusio artimo sėbro, 
Smetonos, Lietuvos valdžia. O vis tik 
tasai “Zarasų belaisvis” su tuo, veikiau
siai, nenusiramins. Pasirodo, kad už 
Augustuko pečių stovi nemaža klika ar
mijos karininkų ir tautininkų studentų.

Jau prieš kiek laiko buvo rašyta, kad 
voldemarininkai studentai, susitikę sa- 
liutuojasi rankos pakėlimu lyginai, kaip 
naziai Vokietijoj. Pats Voldemaras iš
tremtas į Zarasus už parašymą į Vokie
tijos fašistų laikraštį straipsnio, nepalan
kaus Smetonos politikai.

Kuo gi, trumpai suėmus, voldemarinin- 
ku politika skiriasi nuo smetonininkų? 
Vyriausiai tuo, kad jie žiūri į Vokietiją, 
kuomet smetonininkai—į Varšavą. Jau 
senokai Hitlerio žmonės skelbė tą nuomo
nę, kad Pabaltijos kraštuose turi būti 
jiems palankūs sutvėrimai valdžiose. Ta 
kryptimi dirbdami, naziai nesigaili nei 
pinigu, nei triūso. Voldemaras tam kaip 

; , tik tinka.
Iš kitos pusės Varšavos ponai darbuo

jasi, kad kuogreičiausiai panaikinus tar
pe Lietuvos ir Lenkijos tą nepaprastą 
santykių padėtį. Nepripuolamai andai 
profesorius Čepinskis, kalbėdamas poli
tiniam kliube, pareiškė, jog reikia, esą, 
dėkoti dievui del to, kad Vilnius nėra 
Lietuvos, nes kitaip Lietuva žūtų kaipo 
tauta Ir valstybė! Jis ragino darbuotis 
už greitą atsteigimą normūlfškų santikių 
su Lenkija.

Tokiose mažose šalyse, kaip Lietuva, 
svetimų kraštų, didžiųjų valstybių įtaka 
veikia gan stipriai. Dėka tam ir Volde
maras bandė padaryti šiuos žygius.

Kiek tai liečia Lietuvos vidujinę padė
tį, tai Voldemaras neturi programos 
skirtingos nuo Smetonos. Abu fašistai. 
Abiejų tikslas smaugti Lietuvos darbo 
žmones, brutališkai pulti kovingąjį re
voliucinį proletariatą, komunistus, kad 
tuo .būdu užtikrinus ramesnį ir ilgesnį 
buržuazijai gyvenimą.

miestyj); (4) pareikšti viešai sutikimą 
baigti savo frakcinę kovą, o taipgi su
tikti dirbti su Centro Komitetu už pra- 
vedimą bendro fronto kovoje su fašiz
mu. polydžio Veik. Komitetas ragina 
Partiją vesti ideologinį darbą Partijos 
nariuos už vienybę, prieš skaldymą revo
liuciniu eilių.

Taigi dabar priklauso nuo Dorioto, ku
rį jis kelia pasirinks: eis su Komunistų 
Partija, ar skils ir maršuos su menševi
kais. Šiuos žodžius rašant, nežinome, 
kurį kelią Doriot pasirinko. Aišku, pa
geidautum, kad jis taisytų savo politinę 
liniją ir pasirinktų Lenino-Stalino kelią, 
bet gali būti ir taip, kad Doriot žygiuos 
paškui MacDonaldus, Kautskius ir Ko. 
Tai jo biznis. i

Menševikai ir lovestoniečiai renegatai 
iš to bando susidaryti sau biznio. Love- 
stonas ir Prūseika ir Grigaitis apie tai 
net po straipsnį parašė. Pirmieji du, ži
noma, Doriotą jau skaito savo draugu ir 
“gabiu” ir “didžiai žymiu” žmogum! Iki 
Doriot ėjo su Komunistų Internacionalu, 
jis buvo (renegatų akyse) ir negabus ir 
netikęs, ir nežymus. Kiek nedaug Ko
munistų Partijos nariui reikia, kad jis 
renegatų akyse pataptų garsiu ir žymiu!

Rašydamas apie tai, Prūseikos vadas 
Lovestonas, išgarbinęs Doriotą, ten pat, 
pastebi: “nors nesmagu, bet turime pa
žymėti, kad podraug su teisinga Dorįoto 
kritika Franci jos Kompartijai, joje ran
dasi reformistinio nukrypimo žymės...” 
Šią pastabą Prūseika tiksliai užslėpė sa
vo straipsnyj, nors kitus dalykus jis ko
pijavo iš Lovestono organo. Jeigu Love
stonas suranda pas Doriotą “reformisti
nio nukrypimo žymių,” tai jau galima 
suprasti, kur link tasai žmogus keliauja!

šeštąjį)., ,Birželio D, 19&L 
1 " -------------- <

“Gerb.. Draugai: Jau se- 
nai reikėjo man atsinaujint 
prenumeratą, bet tūlą laiką 
nebuvau namie, tai taip ir 
užsivilko. Dabar prisiun
čiu $6.00, už ‘Laisvės’ pre
numeratą $5.50, o penkias
dešimt centų tai auka į pre

so fondą. Draugiškai, Juo
zas Grięiūnas, Troop, Pa.

1Y bi ip • ir i ■ • • n 1 1 naudoja kad ir preso išmo-'Dar Ne Visi Korespondentai ir bendradar-kčjimui, tik bėda, kad tas 

biai Atsdiepe j Redakcijos Atsišaukimą įėjau, atėmė vienam darbi- 
 £ ninkui darbą.’

Kelios dienos atgal “Laisvės” redakcija padarė specialį ■ Bet aš paaiškinau, kad iš 
priminimą visiems mūsų bendradarbiams, koresponden-.‘Laisvės’ įstaigos del naujo 
tams ir skaitytojams apie svarbą vafearos laiku rašinė-' preso neatleistas nei vienas 
jimo į laikraštį. Raginome, kad visi, kurie' vartoja plun- žmogus. Tai aukotojas Ii-i 
ksną, neleistų jai rūdyti. Pasekmių turime. Visa eilė kosi patenkintas.” 
korespondentų tuojaus griebėsi už darbo ir šiomis die-1 . . t ..
nomis korespondencijos daug gausiau pradėjo plaukti iš; eismgai ig- . 1S,
daugelio kolonijų. Bet toli gražu ne visi mūsų draugai;Plebėjo, kad del !Slgljnno 
atsiliepė į redakcijos atsišaukimą. Daug ju, matomai, Pie®°> ne uvd. a. ®ls‘ 
nekreipė jokios atydos.

Labai prastai šiuo tarpu su korespondencijomis stovi
me So. Bostone, Philadelphijoj, Clęvelande ir Detroite, 
taip pat visoj kietosios anglies pramonėj. Kažin kodėl 
tų didmiesčių draugai taip “pavargo.” Vasara labai nei
giamai į juos paveikė. Bet taip neturėtų būti. Darbas, 
revoliucinis darbas turi eiti pirmyn, kaip kad nestovi ant 
vietos klasių kova. O kad darbininkų kovos Verda, kad 
visur naujų, svarbių įvykių pilna, tai niekas neužginčys. | 
Visi tie įvykiai privalo atspindėti “Laisvės” špaltose. Ne- 
jaugi jūs, draugai kovotojai to nesuprantate? Aštriausiu ; _ls mus Puses nedaug kas; ALDLD 37 kp. aukoja $5;

Padarome K. Urbonas, 50 centų; J. 
negu bent kada Milvydas, 25 centus; V.

Kralikauskas, P. Aleksoms, 
-------- iV. Mažutavičius, I. Baraiša 

iir A. Račkauskas aukoja po 
10 centų. Draugiškai, S. 
P e n k a u s k a s, Lawrence, 
Mass.”

1 “Draugai: Prisiunčiu 
$6.50. Vieną dolerį aukoju 
į preso fondą, o $5.50, tai už 
‘Laisvės’ prenumeratą. Su 
guodone, B. Budris.”

i tas. nei vienas darbininkas 
iš “Laisvės” įstaigos. Tie
sa, kad presas atstovi vietą 
ne tik vieno darbininko, bet 
gal poros darbininkų, ta- 
čiaus įsigijus presą, daug 
daugiau pradėjome gaut 
darbų, negu gaudavom per-j $2.63, o likusius tai dėkite į 

Inai šiuo laiku. Rodosi, kadį ‘Laisvės’ preso fondą, šitai 
šiemet del sutfukdymo dar- ■ surašąs, kas ir kiek aukoja:

kovų audroje užmirštate savo spaudą !' l^aletų rugot.
Atminkime mūsų didžiojo proletarinio vado draugo į ^reic.lau’ 

Lenino mokymą apie laikraščio svarbą ir rolę visose dar-1 Pirmiau- 
bininkų kovose. Be to įrankio negali revoliucinis judėji
mas pasiekti darbo mases ir laimėti jas kovai prieš ka
pitalizmą.

Smulkesnėmis
(aukų gaunam nuo 

Atsiminkime mūsų proletarinio poeto Janonio'šauksmą i draugų:
~ . “Gerb. ‘Laisvės’

sumomis 
sekančių

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 
Prisiunčiu čekį vertės $9.63. 
Apmoku bilą už plakatus

Kaip gi Esama su Doriot?
Jau prieš tūlą laiką vienas iš galvinių 

Francijos Kompartijos narių, Doriot, 
pradėjo vesti savotišką politiką, kuri nie
kaip nesuderinama su bendra Centro Ko- 

jniteto ir Kominterno politika, nes tai 
oportunistinė, menševikiška politika. 

I’’/ Centro Komitetas (bal. 23 d., 1934) įsa
kė Doriot priduoti savo nusistatymą raš
tiškai, o paskui, idant suteikus Doriotui 
plačiausių progų išdėstyti savo nusista
tymą Komunistų Internacionale, jis buvo 
pakviestas vykti į Maskvą ir ten daly- 
kusj’ bendrai su Partijos sekretorium 
ThdPėz, išrišti ir užbaigti. Bet Doriot 
atsisakė ten vykti (lyginai, kaip p. Prū
seika). Ažuot to, jis savo frakcionizmą 

l^dar paaštrino, per spaudą ir masinius 
į darb. susirinkimus bandydamas ruošti 

Partijoj skilimą.
Kominterno Veikiančiajam Komitete 

buvo priimta rezoliucija, užginanti 
Francijos Centro Komiteto politiką ir 
reikalaujanti iš Doriot sekamo: (1) pri- 

5 pažinti Kominterno nutarimą ir juo va
duotis darbe; (2) tuojau sulaikyti kovą 
prieš’Centro Komitetą; ($) paskelbti šį 

į nutarimą tam laikraštyj, kurį Dofiot 
J kontroliuoja (St. Denis, Paryžiaus prie-

I

t 
Hjį
t-

f

Grigaitis taipgi neiškenčia nepridėjęs 
savo dvylekio, nors jam turėtų būti kuo- 
mažiausiai teisės ir reikalo del to aušinti 
burną. Jis suranda, būk Doriot išėjęs: 
“prieš oficialę partijos taktiką, griaunan
čią darbininkų judėjimą;..” Grigaičiui 
Doriot jau yra “žymiausias vadas.”

Prūseika ir Butkus ir Strazdas komu- . 
mistinio judėjimo priešams taipjau pata
po “žymiais vyrais” po to, kuomet jie 
virto renegatais. Visai natūralu!.

Socialistai, tiesa, apsivalymų nedaro. 
Pas juos turi plačią laisvę kiekvienas ly
deris. Bet kur social-demokratai nudar
dėjo? Kur jie išvedė Vokietijos, Aust
rijos darbininkus? Kur link jie veda 
Anglijos ir Amerikos darbininkus? Lin
kui fašizmo! Atskiri jų lyderiai, Mac- 
Donaldai, Severingai, Loebės, Sinclai- 
riai, Blanshardai šiandien arba su fašis
tais, monarchistais arba su roosevelti
niais demokratais bei laguardiniais repu- 
blikonais! Amerikos socialistų partija 
šiandien taipjau kaip tas Babilonijos 
bokštas—maišosi, skęsta politinėje mai
šale j e ir neaiškume!

Komunistų pažiūra į tai kitokia: kiek
vienas narys, bus jis vadas ar eilinis, pri
valo pildyti partijos discipliną ir vykinti 
Centro Komiteto ir Komunistų Interna
cionalo liniją. Diskusuoti, kritikuot par
tijos liniją kiekvienas turi teisę tam tik-* 
ru laiku, prieš suvažiavimą. Suvažiavi
mui praėjus, kiekvienas privalo pildyti 
jo nutarimus ir klausyti Centro Komi
teto direktyvų. Atsisaką pildyti tai—iš
prašomi laukan,

Ši tai yra pamatinė bolševizmo taisyk
lė!

Dėka tam leninistiniam dėsniui, komu
nistinis judėjimas stiprėja; Dėka tam, 
jis pajėgė šiandien išvesti Sovietų Sąjuh- 
gą į platų socialistinį vieškelį. Dėka tam, 
tokioj Vokietijoj, kur siaučia baisi reak
cija, Kompart. gali šiandien pasididžiuo
ti turėjimu 100,000 narių, įsitvirtinusių 
palėpės darbe, nepaisant to fakto, kad 
geriausi josios vadai (Thaelmannas, 
Torgleris, ir kt.).sukišti į kalėjimus, kiti 
išžudyti arba išbėgioję į užrubežius!

Tuo būdu, Dorioto dalykas bolševiko 
negali gąsdinti. Lai priešai džiaugias, 
mes jiem nepavydim.

j draugus, kad “pailsėti dar ne laikas, nes kovos dar tik i 
pradžia.” Tik pradžia kovos ir yra. Vasara, ne vasara, 
karščiai, ne karščiai, mūsų darbas turi eiti, mūsų dien
raščio špaltos turi būti užpildytos raštais iš darbininkų 
gyvenimo ir judėjimo. O tą padarysime tik visi dirbda
mi, sujungdami krūvon energiją, žinojimą ir patyrimus 
šimtų mūsų draugų visose kolonijose.

Todėl, draugai, vėl atsikreipiame į jus, vėl kviečiame 
jus ton didelėn talkon. Iš dirbtuvių ir kasyklų, nuo far- 
mų ir iš namų pastogių, iš organizacijų ir draugijų, rin
kite žinias ir siųskite dienraščiui “Laisvei”.

“Laisvės” Redakcija.

Draugai, “Laisvės” Skaitytojai!
Šiuom tarpu virš dviem šimtam “Laisves” skaitytojų 

yra išsibaigusi prenumerata. O dabar, pasireiškus šilumai, 

“Laisves” iždas smarkiai ištuštėjo. Todėl, draugai, kurie 

gavote pranešimą, kad jūsų prenumerata pasibaigė, greit 

atsinaujinkite.. Jei visi, kuriem šiuom tarpu yra išsibai
gusi prenumerata, tuojau atsinaujintų visiem metams, tai 
“Laisvė” gautų apie $1,100 ir tas būtu didelė paspirtis 
nors iki pikniko įvykimui.

Atsimenate, kad “Laisvės” trokas turėjo nelaimę, tas 

kainavo gerokai pinigų. Taipgi visi žinote, kad preso iš
mokėjimui reikia turėti kas mėnuo po $75. Gi dažnai, šis 

tas prie mašinų pagenda, reikia dapirkti. Už tai stambo
kų įplaukų reikia turėti kad apsiginti nuo kreditorių.

Taipgi norime priminti draugam, kad pasirūpintumėte 

apsimokėti bilas už spaudos darbus ir skelbimus dienraš

tyje, tuomi irgi daug pagelbėsite.

“Laisvės” Administracija.

f Madridas.
P,

^'Streikuoja daugiau kaip mi- liečiu gvardija, 
pilonas lauko darbininkų;1 tiniai laikraščiai

Adm. — 
Prisiunčiu money order $6. 
Penki doleriai ir pusė už 
‘Laisvės’ prenumeratą me
tams, o penkias dešimtis 
centų tai užsimoku bausmę 
už tai, kad ilgai neatsinau
jinau. Tą pusdolerį paskir
kit, kur jums labiausia rei
kalinga. Prašau man at
leist, kad taip, ilgai truk
džiau atsinaujinimą savo 
prenumeratos. Draugiškai, 
M. Genis, Easthampton, 
Mass.”

“Gerb. Draugai: Prisiun- 
čiu jums už ‘Laisvės’ prenu
meratą $5.50 ir aukoju 50c. 
Viso $6.00. Apgailestauju, 
kad šiuo tarpu daugiau pa- 
aukot neišgaliu. Toliaus 
gal daugiau išgalėsiu pa- 
remt... Draugiškai, J. 
Pocius, Worcester, Mass.

“Draugai: Čia rasite vie
ną dolerį, tai bus auka į pre’

(Tąsa 5-tam pusi.)

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Pradžia Džiovos j lengvinti, apetitui taisyti. 
Prašau duoti patarimą man,! kraujui tvirtinti ir tL lr JOs 

tuos visus gydytojų patarimus 
pildykite.

Galiu da ką Jums dadėti. 
! Visų svarbiausis gydymos dės- 
: nis yra maistas. Maistas turi 

po ' pažastėm “tokie. Į būt paprastas, gamtinis, nesu- 
! gadintas. Su maistu, žinau, 
'yra nelengva vargšui viso ko 
į tesėti, ko reikėtų. O Jums 
i reikia pakankamai, sočiai— 
I kiaušinio trynių, pieno, sūrio, 
| grietinės, sviesto, mėsiškų, dar- 
i žovių, vaisių, rupesnio javinio 
į maisto, ankštinių augalų ir tt. 

kad | Kad Jūs turėtumėt visą gausą 
kruti-; mineralinių druskų, vitaminų, 

riebalų, saldymų, proteidų ir 
tt.

įbiau sukalkėjęs. Vaistų išra-i Geležies, kalkių Jums su 
i še aršeniko, strikninos, chinos, | maistu reikia. Geležies krau- 
;taip gi nuo kosulio Thiocol. jo sąstatui ir audinių gaivini

mui; kalkių, be kitko, žaiz- 
i dar esu ligonis, nors daktarai ■ doms gydyti, kad kalkių sluog- 
i ir sako, kad nenusigąsčiau. nes sniais apsitvertų išgedę plau- 
jliga tik pirmame laipsnyj. Be!čių dalys ir kad kalkėmis ap- 

Nuo drg. Šimaičio iš Mon-i^’ daktarai sake, kad reikia kaustytos bakterijų gūštos taip 
i miegot apie 13 valandų per ir išnyktų, nebesiskleistų.

j Jums bus labai naudinga 
imti paprasto žuvų aliejaus, 
trešką kepenų aliejaus, tra- 

Atsakymas į no.—po gerą šaukštą po val
gymo, per mėnesių mėnesius. 

Drauge, neieikia taip pa^-lg greičiau suvopnėti, su- 
Jei lentgeno atvaiz- gyįj sugedusioms plaučių vie

toms.
, Imkite taip gi iodo tinktū- 

numeratas ir vienas doleris, ženklas, kad ligos eiga yra ap- ros po j stiklą vandens, 
auka presui. Draugas; Ad-1 stabdoma, ir kad Jūs emate du kartu ]<as savaitė.
olfaš Jucius, mokėdamas I g’Gryn- Į o šiaip—maudynės, geras
savo prenumeratą, tarė 
‘štai doleris ‘Laisvės’ reika
lams.’ Aš pridėjau, tai bus 

Didjunas, 50c; B. Daujotą, išmokėjimui preso. Gi drg.
I 50; A.Kramer, 50; J.P. Lat- Jucius atsakė: ‘tegul deda, 

vis, 50; P. Vikšris, 50; V. J. kur jie mato reikalą, tegul

j Preso Klausimas Karščiuose

sergančiam tuberkuliozu. Esu 
20 metu vaikinas, vidutinio • 
ūgio ir svorio. Pirmiausia man ■ 
prądejo. skaudėt galvą, pas-i 
kiau nugarą ir krūtinę ir ėmėi 
skausmai ]
lyg kad karštą kokį daiktą pri-j 
dėtum. Kosėt nekosėju, bet 
skrepliuoju. Kraujo pasirodė' 
visai mažai, kai žirnis didu-; 
mo. Pradėjau sirgti 1933 m. 
gegužės 10 dieną ir iki šio lai
ko mažai ką geriau.

Daktarai pripažino, 
pradžia džiovos, nuėmė

Ispanijoj streiką ardyt pastatyta “pi- gręgia įvedimas atviros fa.
n Kapitalis-

rašo kad šistų diktatūros Ispanijoj.

Smagu primint, kad yra 
draugų, kurie prie kiekvie
nos progos, nepaisant ko
kiose aplinkybėse patys 
stovi, moka paremt savo 
dienraštį. Štai kokį laišku
tį gavom iš New Haven, 
Conn.:

• “Brangūs Draugai! 1 I^as 
Draugus Latvius turėjome 
draugišką pasilinksminimą 
pasitikimui drg. Šukaitie- 
nės, sugrįžusios po sunkios 
ligos ir pradėsiančios veikt 
darbininkiškam judėjime. 
Draugiškai besilinksminda
mi sumanėme parinkt aukų 
išmokėjimui “Laisvės” pre
sui. Aukojo sekanti drau
gai: J. Rudminas, $1.00; J. 
Salson, $1.00; B. Vikšrienė, 
50; E. Savickienė, 50; J.

Valaitis, 30; E. Savage, 25, | n^s rentgeno atvaizdus ir pa- 
E. Rudminienė, 25; J. šu-isakS’ kad <1<>šil5>'sis P|autis ku
kaitis, 25; M. Tvirago, 25; ;biau sukalkSjęs: Vaistų- išra'i 
smulkių 42 centu, viso $7.22. j
Draugiškai, parės rengėjas, 'ir jau*suėjo metai laiko, ir vis 
O. Latvis ir E. Savąge.

tello, Mass., gavome irgi ga- jr daryti vonias tai iš 
na gražiai skambantį laišką, i po vonios jaučiuos kiek ge-! 
kuris, mūsų supratimu, nau- i rjau. 
dingas pasiskaityt kiekvie-| 
nam dienraščio skaitytojui:;

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:’
Prisiunčiu čekį vertės $13.- i

Jums, 
j sielotis.

c , _ ■ Į das parodo sukalkėjimą gero-
70, tai yra už ‘Laisvės’ pre-i kai pažengusį, tai yra puikus J • • 1 1 • I v 1 1 111* • ~ ~

Draugas Ad“' stabdoma, ir kad Jūs einate 
mokėdamas I gGryn* > _ ________  „___

Ką Jums gydytojai daro ir poilsis, gimnastika, saulė, gry-
vaistų prirašo ir šiaip ką pa- nas oras, ypač geras maistas, 
taria daryt, visa tai yra gerai. I Gamtinis gydymas.
Kai dėl vaistų, tai nuo džio-( Būkite, Drauge, geros nuo- 
vos nėra specifiškų vaistų.; taikos, nenusiminkite be rei- 
Vartojama šis-tas sulig ligos kalo. Džiova yra išgydoma li- 
apsireiškimais, kosuliui pa-,ga, tokiam laipsny, kaip Jūsų.
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O. Erdberg ' i

Raudonoji Skepetaitė ,
Mes keliavom tolyn j šiaurę, kur tęsėsi bar

barų žemė... Geltonose dulkėse palikdami 
chinišką žemę, kuri bailiai slėpėsi už mūro 
sienų, kurios ją gynė nuo barbarų, bet kurios 
yra bejėgės ginti ją nuo pavasarinių vėjų 
mūsų šimtmečio.

Mes keliavom per derlingus klonius “Baisio
sios keliauninkės” (taip vadina upę, kuri 
tankiai maino savo vagą, padarydama didelius 
nuostolius), per kapus, kuriuose buvo palaido
tos tūkstančių metų kultūros. Apielinkėje ma- Į 
tesi paminklai, kurie pažymėjo žydėjusias ir 
išnykusias gadynes.

Sen-Fu-juje jie man parodė dinastijos Han 
arklius. Praėjo jau 2000 m., kada nežino
mas artistas—skulptorius iškalė ant akmens 
lentos, išsitiesusius uraganiškam bėgime lau
kinius mongoliškus arklius. Jų karčiai su
draikyti, kojos išsitiesusios pagal žemę, nepa
žabota jėga jų bėgimo buvo dalis žiaurumo 
ir išgąsties, kurią užmokėjo Han galingiesiems | 
mongoliškų stepų barbarams. '

Toliau į šiaurę, įlankoje Geltonosios upės, 
tiesėsi Stepai ir kalnai, kada tai priklausiusie
ji mongolams. Chiniečiai papasakojo mums, 
kad senovėje jų karalius kreipėsi pas mon- I 
golus, prašydamas kavalko žemės, kuris užim
tų tokį plotį, kiek gali nulėkti vilyčia. Mon
golai su tuo sutikę, bet Fin-Hu, sparnuotas 
genijus, simpatizavęs chiniečiams, apžergęs vi
lyčių ir nunešęs ją 4000 “Ii.” Tokiu būdu ta 
visa žemė tapus chinišką. Bet būtinai reika
linga buvo per tūkstančius metų visas gudru
mas chiniškų dievų, ginkluotų karalių, gudrių 
pirklių ir užsispyrusio darbo artojų, kad ga
lėjus apginti šią žemę nuo šiaurės barbarų.

6 dieną spalio mėn., 4 vai. po pietų mes 
perėjom Didžiąją Chinišką Sieną—masę akme
nų, sugriautų po laiko kojomis.

—Nuo čia prasideda tikroji barbarų žemė,— 
pareiškė mums vedėjas,—ir su nenoria šypse
na aš įsivaizdinau idilišką žemę, kurioje gy
venimas, žmonės ir gamta su savo visomis ! 
aplinkybėmis turėjo atitikti apdainuotoms po
emoms.

Mes ėjom per akmenynus tarpkalniais Ala- 
san. šiaurės rytuose matėsi mėlynos kalnynų 
aukštumos, kurių viršūnės, sulig legendos, tar
navo kaip priekalas čingishan kalviui. Juo 
toliau mes į šiaurę ėjom, tuo labiau rodėsi 
didesnės neapgyventos tyrumos. Smiltis karts 
po karto darėsi pilkesnė, be jokios žolelės, o 
paskiau pavirto į atvira tyrumą Gobi.

Diena po dienos mes stūmėmės pirmyn, iš
traukdami automobilius, kurie įklimpdavo 
į smiltis, o vėjas staugdamas po giedru be de
besų dangum, buvo vienintelis mūsų sankelei- 
vis. Pakelėj buvo šaltinių apaugusių karčio
mis žaliomis žolėmis. Kartais kalnynuose 
tarpe smilčių ir akmens skeveldrų mes užei- 
davom sluogsnius kristalinės druskos, tiek per
matomos, kad ji atrodydavo kaip tikras van
duo. Laukinės antys nutūpdavo ant jos pul
kais, bet persitikrinę, kad jos turi klaidą, pa- 
sikeldavo atgal į aukštį su piktais klyksmais.

Paskiau mes nematėm nei šaltinių nei jokio 
žalumo. Nebylė tyrumų tyla ir siuntantis vė
jas su beribiais smiltynais apsupo mus. Mes 
buvom tolimam kampe alkanojo Gobi, mes bu
vom mirties karalystėje.

Aš stebėdamasis žiūrėjau į beribius smil
tynus ir mano vaizduotėje pasirodė paveiks- 

| las, nutolęs į amžinybę. Čionais tarpe vilnėtų 
smilčių, šioje tolimoje pustynėje buvo galingi 
miestai, prieš kuriuos drebėjo pasaulis. 8 
šimtmečiai atgal buvo sodinami sodai Didžio
jo Hano. Italų meistrai puošdavo juos fon
tanais, iš kurių be perstojo čirkšdavo srovė 
vyno, kumiso į sidabrines bačkas.

Pasakiškas gražumas barbariškų viešpatys
čių yra pakavotas šiose smiltyse ir drauge su 
juo yra pakavotas baisingas garsas tyrumų už
kariautojų. Raiti užpuolimai mongolų daugiau 
negązdina žemdirbių, pirklių ir kariuomenės 
vadų. Per tuščius stepus ir pūstynių smiltis, | 
vieton baisiosios mongolų kavalerijos, dabar 
pučia tik laukinis švilpiantis vėjas.

šiuose smiltynuose mes palaidojom Adolfą. 
Laisvas vėjas dainavo jam laidotuvių maršą, 
kada jo lavoną apkasėm smiltimis ir uždėjom 
baltą akmenį virš jo paskutinės prieglaudos. 
Mes žinojom, kad po savaitės smilčių sūku
riai ir pamažu slenkančios kopos apipils ak
menį ir paslėps paskutinius jo kapo ženklus. 
Juo geriau!

Taip pat jis gyvas būdamas mėgo pranykti 
be pėdsakų, darydamas savo prakilnes prie
voles. Todėl pranyks jis be pėdsakų ir po

1 mirties...
Jis mirė rizikingai, beprasmiai. Kada mes 

leidomės žemyn nuo kalnelio, automobilis, bėg

damas pilnam greityje, apsivertė ir prispaudė 
jį. Mes ištraukėm iš po mašinos su sulaužy
tais šonkauliais. Iš jo gerklės tekėjo kraujas. 
Jis gyveno dar apie vieną valandą laiko. Prieš 
negu pametė sąmonę, jam pasisekė atsisvei
kint su mumis, paspaudimu rankų ir perduoti 
savo žmonos antrašą, gyvenančios vienam ma
žam kaimelyj pietinėje Francijoje.

Adolfas praleido Chinijoj keturis metus. 
1919 metuose, kada jis buvo dar jaunuolis ir 
dirbo kaipo radiotelegrafįstas francūziškam 
komerciškam laivyne, jis dalyvavo jūrininkų 
streike, kuris buvo iššauktas kaipo protestas 
prieš siuntimą kariuomenės į Sovietų Sąjungą. 
Jis buvo išrinktas į streiko komitetą ir per 
radio davė ženklą apie pradėjimą streiko. Del 
to jis buvo išmestas iš darbo, o kompanijai 
su pagelba policijos pasisekė užtaisyti taip, 
kad jis niekur daugiau Franci joj negalėjo 
gauti darbo. Per tris metus jis valkiojos per 
miestelius ir kaimus pietinėje Francijoje, dirb
damas kaipo laukų darbininkas pas mažus 
ūkininkus, kaipo elektromechanikas ir mašinis
tas. Per tuos metus nuolatinės kelionės jis 
gavo progą pamatyti savo gražią tėvynę, ko
kia ji ištikrųjų yra—sena nedora pasileidėlė, 
sugebanti atimti paskutinį duonos kąsnį iš 
alkanojo burnos. Nenumalšinamas pyktis prieš 
ponus su garbės legijono kaspinėliais, perver
tais guzikų skylutėse, prieš pilvotus nutukusius 
laivų savininkus, miestų vidutinius pirklius, 
bei šiaip prieš visą vidurinę klasę ir kvailus 
nesugabius, tamsius vynuogių augintojus pie
tinės Francijos virė jo krūtinėj.

1923 metuose jis nelegaliai perėjo rubežių ir 
ten Vokietijoje jis rado giliukį. Jis susirišo 
su Hamburgo jūrininkų organizacija ir jis ra
do juose brolius, kurie jį pamylėjo pirmiau, 
negu jis išmoko vokiečių kalbą. Jis buvo 
įtrauktas į organizacinį judėjimą; dalyvavo 
Hamburgo streike, pragyveno linksmybę lai
mėjimo ir pralaimėjimo, o po sukriušinimui 
streiko ir drauge maišto, j ieškomas francū- 
ziškos ir vokiškos policijos, garlaiviu vokiškos 
Lloyd linijos Hamburg-šanghai, jis pabėgto į 
Chiniją. Jis tikėjo gauti darbo kaipo tele
grafistas francūziškoje pašto kontoroje, o tu
rėdamas lekciją iš savo mažo prityrimo, jis 
susirado sau draugus ne tarpe savųjų tautie
čių francūziškoje koncesijoje, ne tarpe banko 
klerkų ir jaunų valdininkų, atvažiavusių į ko
loniją “užsidirbt,” bet tarp tų “geltonveidžių 
laukinių,” nuo kurių su neapykanta ir panie
kinimų nusisuka jo rasės ir tautos žmonės.

Jis ir čia susirišo su revoliucine organizaci
ja chiniškų darbininkų, perdavinėdamas jiems 
visas informacijas apie valdiškas telegramas 
ir armijos perkėlimus. 1926 metuose, kuomet 
užėmė Hankau revoliucinė armija, jis įsteigė 
radio stotį ir per naktis sėdėdamas savo ma
žam kambarėlyje, judino pasaulį su atsišauki
mais ir piktais protestais. Po parsidavimo 
Kuomintango, jis drauge su mumis iškeliavo 
į šiaurę, naudodamas kiekvieną sustojimą pa
pasakojimui apie paskutinį revoliucionierių 
mūšį, kurie dantis grieždami, kaip liūtai, gy
nės ir riksmus pergalėtojų, triumfuojančių gy
vuliška reakcija.

Draugę su mumis jis ėjo į žiemius, į tolimą 
snieguotą Sovietų žeųię, kurios liepsnojančios 
aušrinės įsigyveno jame Marseilo uoste, per 
Hamburgo maištą ir Chinijos kloniuose. Jo 
širdis buvo suakmenėjus del priešų, bet dar 
plačiau atsidarius sutikimui naujų draugų— 
brolių, kuriuos jis galėjo rasti kiekvienam 
kampe žemės kamuolio.

Ir štai pusiaukelyje, tyruose Gobi, mes už- 
pylėm jį smiltimis.. .

Kada paskutinė smilčių lopeta nupuolė ant 
draugo kapo, kažin kuris iš mūsų tarpo pa
stebėjo horizonte eilę juodų taškelių, judan
čiųjų nuo šiaurės. Nežinomas karavanas 
artėjo prie mūs. Peržiūrėję, ar tvarkoj yra 
šautuvai ir revolveriai, mes sugulėm į gran
dinę už smilčių kalnelių. Atakos mukdeniš- 
kų ir kitokių plėšikų šiose tyrumose yra ne 
naujienybė ir būtų mūsų kaltė, jei mes ne
galėtum apsiginti. ,i

Kada karavanas pradėjo leistis žemyn nuo 
kalnelio, išsitiesdamas į ilgą kaspiną, mums 
pasisekė suskaityti nemažiau kaip 50 kupra
nugarių? Tas buvo gana didelis karavanas. 
Iš visko buvo galima spręsti, kad karavane 
randasi nemažiau kaip 25 žmonės. Mūsų gi 
grupė susidėjo tik iš aštuonių. Slėpdamiesi, 
mes kantriai laukėm, kada karavanas prisi
artins ant šaujamos tolumos.

Karavanas nuslinko žemyn į smilčių klonį 
ir tuo tarpu pranyko iš akių. Praėjo pusė 
valandos kankinančio laukimo. Gulėdamas 
prie Adolfo kapo, aš visą laiką maniau apie 
jį. Betiksliai žiauri buvo jo mirtis šiuose 
tyruose.

—Tikrai nenuliūsk, Adolfai, .gal po susiti
kimui su šiuo karavanu kai kurį iš mūsų taip
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pat palaidos greta jūs. ir jus čionais neliksit 
vienas. : *

Tame momente, kada aš galvojau apie tai, 
pirmieji kupranugariai- išėjo iš klonio. Po 
penkių minučių visas karavanas išsitiesė prieš 
mus pusės kilometro tolumoje. Dideli plau
kuoti kupranugariai lėtais žingsniais ėjo tie
siog prie mūsų. Jojikai be abejonės -pamatė 
mus, bet jų elgėsis nebuvo panašus į priešą, 
žiūrėdamas per binoklius, aš pamačiau, kad 

! tarp jų buvo viso labo tik penki mongolai, 
tamsiai raudonuose halatuose, matomai, vedėjai 
kupranugarių. Kita 20 asmenų buvo chiniš- 

■ kį jaunuoliai. Visi jie buvo neginkluoti, euro- 
piškuose drabužiuose. Numetę žemėn šautu
vus, mes nubėgom pasitikti karavano.

Keletas jojikų nušoko ir priėjo prie mūs. 
Jie buvo rušiskuose marškiniuose. Priešakyje 
ėjo keli jaunuoliai dainiškuose drabužiuose, bet 
baltomis jūrininkų kepuraitėmis.

—Jūs keliaujate iš Min-Sja?—jie rėkė į mus 
laužyta rusų kalba.

—Iš Min-Sja!
—Mes esam studentai Komunistinio Univer

siteto Rytų Darbininkų ir' Univęrsiteto Sun 
Jat-sen Maskvoje—paaiškino mums, spausda
mi rankas.

Mes visi stovėjom mažam ratelyje ir klau- 
sinėjom vieni kitus apie naujienas, dainiš
kos jaunuolės taip pat nulipo nuo kupranuga
rių ir atėjo prie mūs. Viena iš jų buvo ap- 

| sivilkus skūriniu žiponu su raudona skepetai- 
I te ant kaklo—tikra rusiška jaunoji komunistė 
j 19 metų amžiaus. Buvo jau keturi mėnesiai, 
, kaip mes neskaitėm jokių laikraščių ir todėl 
į klausinėjom juos apie Maskvą, apie Partijos 

konferenciją, apie konfliktą su Anglija. Mes 
papasakojom jiems apie padėtį šiaurinėj Chi- 
nijoje, apie likvidavimą sindikatų ir generolų 
išdavystę. Kalboje visi maišėm dainiškus, ru
siškus ir angliškus žodžius, bet mes gana gerai 
supratom vieni kitus, tarsi būtum visą amžių 
drauge praleidę. Mes parodėm Adolfo kapą, 
o chinietė skuriniu žiponu nuėmė nuo kaklo 
savo raudoną skepetaitę ir užrišo ją ant ak
mens, kurį mes buvom uždėję ant kapo.

Vėjas,1 pagavęs skepetaitės galą, plasdenda- 
mas žaidė virš geltono kalnelio... Absurdiška 
mintis atėjo man į galvą: Aš prisiminiau, kad 
tikrai šiuo keliu prieš 1,000 metų ėjo arabų 
ambasadorius iš Sian-Fu į Orhon prašyti įkū
rėjo Ki-Dano dinastijos, rankos vienos iš 
princesų. Aš mėgstu juoktis, linksmumas pri
pildė mane ir užmiršęs, kad stovių prie Adolfo 
kapo, pradėjau-garsiai juoktis.. .

Raudona skepetaitė 'Virs Adolfo kapo taipgi 
juokėsi iš blogos senelės tyrumos, iš Didžio
sios dainiškos Sįiępos, kuri tęsėsi šimtus ki
lometrų tolyn į pietus; ji juokėsi iš smilčių, 
po kuriomis yra palaidota didžiųjų imperijų 
praeitis, bet kurios yra bejėgės trukdyti šiems 
jaunuoliams iš Rytų ir Sun Jąt-seno Universi
teto studentams, atkeliaujantiems į Chiniją ža
dinimui iš miego milionus savo brolių.

Ir tvirtai spausdami savitarpyje vieni ki
tiems rankas—šiame mirtingam ir tolimam 
kampe Alkanosios Gobi tyruose, mes juokėmės 
drąsiu, jaunu juoku, kuomet leisdamos! saulė 
apipylė šviesiai raudona spalva beribį smilčių 
okeaną, apsupantį mus iš visų pusių.

Vertė Petras.

SUTEMOS
Sutemos plačią erdvę bučiuoja,
Sutemos gaubia pilkąją žemę.
Sutemos plazda savo sparnais,

Bėga žingsniais tekinais.
Sutemos šnabžda ką paslaptingo, 
Burtus kam buria, baimę plėtoja. 
Sutemos perša kreivus takus, 

Sako, nebūk nuosakus.
* * *

Sutemas reikia stengtis pašalint, 
Akį ir protą reikia blaivinti.— 
Sutemų jėgą greit gi surys 

Rausvas skaidrus švyturys.
Rausvąją šviesą reikia praplėsti, 
Rytinę aušrą eiti priartint,— 
Na,' o jau tuosyk, tai ir nušvis

Proto langelis—akis.’
23-XI-38. St. Jasilionis,

Gorkio “Motina” J tulžiuose
Dabar galima matyti labai gerą įstorinį vei

kalą “1905”. Šis veikalas padarytas iš Gorkio 
pagarsėjusio veikalo “Motina.” “Motina” vaiz
duoja darbininkų kovas dar prie caro valdžios 
Rusijoj.

Judis gerai dramatizuotas ir vaizduojamas. 
Parodo, kaip darbininkai kovoja su policija, 
su šnipais ir valdžios kazokais. Ypatingai jau
dinančios scenos, kuomet motina, gavusi po
licijos lekcijas, išdavusi savo tikrą sūnų, tam
pa raudonos vėliavos nešėja. Ir jinai tą vė
liavą išlaiko iki 1917 metų revoliucijos.

Veikale vaizduojama kalinių paliuosavimas, 
darbininkų demonstracija, streikas, slapti pa
sitarimai miške, paslėpimas literatūros ir la
pelių dalinimas.

Vaizdingai piešiama motina, sūnus ir tėvas 
—visi skirtingi charakteriai. Dabar šis veika-

TraBaa Puslapi*,- -
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las rodomas New Yorke, Acme Teatre, 14th 
St., ir Union Aikštė. Veikalas gerai padary
tas ir turi labai daug istorinės reikšmės.

Reporteris.

i Darbininkų Kovingumas 
j Smarkiai Didėja

Lermontovas--Lyriškas 
Rusą Poetas

Šiais metais sueina 120 metų nuo gimimo 
garsaus rusų poeto Lermontovo. Jisai gimė 
1814 metais iš augštesnės klasės šeimynos. Ji
sai paeina ne iš rusų, bet škotų tautybės, apsi
gyvenusios Rusijoj.

Lermontovas mokinosi Maskvoje ir pradėjo 
eiles rašinėt dar būdamas 14 metų. Tais laikais 
rašė ir rusų garsus poetas Puškinas. Tačiaus 

! Puškinas dueliuj buvo sužeistas ir mirė po to 
sužeidimo 1837 metais. Toks pat likimas pa
tiko ir Lermontovą—jis mirė dueliuj dar bū
damas tik 27 metų. Tai toks daugelio nesą
moningų poetų likimas.

Lermontovas, nors labai jaunas būdamas mi
rė, bet jau suspėjo pasižymėti raštais. Jisai 
parašė eilių, kuriose išjuokė caro valdžią. Tos 
eilės* buvo slaptai platinamos, o pats poetas 
paskiaus gavo ištremti už jas į Kaukazą. 1838 
metais Lermontovas gavo amnestiją (dovanojo 
jam bausmę).

Porą metų vėliau Lermontovas išleido rin
kinį savo eilių. Tačiaus čia vėl tas duelius. 
Šiuo kartu jisai turėjo duelių su Francijos 
ambasadoriaus sūnum ir vėl tapo ištremtas j 
Kaukazą. Tenais turėjo kitą duelių, nuo kurio 
ir mirė.

Lermontovas gyveno didžiausius Rusijos re
akcijos laikus. Tais laikais visas politinis 
gyvenimas buvo prislėgtas caro valdžios. Jau
ni studentai negalėjo rasti užsiėmimo, politi
nis veikimas nebuvo galimas. Tas prislėgi- 
mas pasireiškia Lermontovo ir kitų poetų ei
lėse. Tačiaus dar taip neaiškiai, nusivylusiai 
šie poetai reiškė liaudies vargą ir carinę pries
paudą. Marksizmas tais laikais buvo negimęs.

Aiškios kovos kelio jie nežinojo. Daugiausia 
vadavosi sentimentu, jausmais. Revoliucinis 
judėjimas pasireiškė tik vėliaus.

Tačiaus Sovietų Sąjungoje taupoma visa li
teratūra, kurioje yra bent kas naudingo, pamo
kinančio, istoriniai svarbaus. Todėl ir Ler
montovo. 120-tas gimimo sukaktuves Sovietų 

I rašytojai ir kliubai mini. Jie mini ne tik 
todėl, kad paminėti, bet kad padaryti moksli
nes išvadas, kad peržvelgti kritiškai pirmaeilių 
rašytojų kūrinius.

Be to, Lermontovas buvo žymus jaunas po
etas, kuris žiūrėjo ir į Europos kultūrinį ju
dėjimą. Jisai buvo gerai susipažinęs su Bi
renu ir Šelli. Lermontovas padarė kelis ver
timus i Birono raštų, kurie ir dabar skaitoma 
gerais vertimais.

Taip pat Lermontovas buvo pažangus jau
nuolis. Jisai mielai sveikino 1830 metų revo
liuciją. Tai reiškia, kad Lermontovas pri
klausė tai daliai inteligentijos, kuri žiūrėjo 
į šviesią ateitį.

Marksistas.

Dainą Dienai Praėjus
Proletmeno Sąjungos Trečio Apskričio reng

toji Dainų Diena, praeitą sekmadienį, jau pa
baigė šios vasaros savo misiją. Kokia ji bus 
ateinančiais metais, iš anksto sunku pasakyti, 
nes senoviška pranašystė, aiškinti būsiančius 
laikus,—mūsų dienose neturi jokios reikšmės. 
Kas jai tiki, tas tik apgaudinėja save ir ken
čia bereikalingą baimę.

Tačiaus mūsų praėjusi Dainų Diena buvo 
biednesnė, negu jau niekad negrįžtanti buvu
sių metų diena. Priežastis, gal būt, bus be- 
sirengimas prie ALDLD Apskričio pikniko, 
prie to, visiems žinomas sunkus ekonominis 
laikas.

Jeigu ne ALDLD Apskričio piknikas, įvyks
tantis 17 d. birželio, Crystal Lake Parke, W. 
Orange, N. J., greatneckiečiams, kurie buvo 
lyg ir iššluoti iš Dainų Dienos, būčiau drūčiau 
paspaudęs plunksną, šūkterdamas prisilaikyti 
Apskričio konferencijos tarimo, kuris nusako, 
kad visi jos vienetai privalo dalyvauti jo pa
rengime, bet dabar — tegu jau taip palieka.

Pikniką garsinome, kad jis prasidės 10 va
landą ryte, nes taip buvo ir pačios konferen
cijos patarta, o paskui komiteto nutarta, bet 
aidiečiai, atvažiavę apie 11 vai., pikniko vietoj 
rado, tik 3 didelius ledo* šmotus; gi patys ren- 
gėjai-bangiečiai, ėmė rinktis apie dvyliką; sie- 
tyniečiai apie tris, tad garsinant tokią anksty
vą pikniko pradžią,—neapsimoka apgaudinėti 
save. Tas parodo, jog mes neišmokom, kaip 
reikia įvertinti savo didesnius parengimus, tai 
ką jau kalbėti apie pašalinius darbininkus, 
belankančius mūsų pramogas, jeigu mes patys 
jiems nerodom pirmenybės? šiam nerangumui 
kaip nors reikia įpilti gyvybės eleksyro, idant 
parodžius daugiau jaunatvės požymių, nes ki
taip perdaug greit pasensime ir nesuspėsime 
pamatyti, kad dabar medžių žalieji lapai jau 
guli ant purvinos žemės sudeginimui, o jų ša
kas žiaurus rudens vėjas sukinėja į visas pu
ses, lig ir norėdamas supinti tvorą, kad kiškiai 
neįlystų į sodelį ir nenugraužtų čiepelių ka
mienus.

Pikniko visa tirštuma buvo apie 6-tą valan-
(Daugiau Meno 4-tam pusi.)

LOS ANGELES, Calif. — 
Kai kas mano, kad veltui re- *
voliucinės organizacijos šau
kia darbininkus į kovą, nės 
darbininkai vis tiek nekovoja 
ir nesiorganizuoja. Tai netie
sa. Faktai ve ką rodo bėgy
je metų laiko. Praeitą metą 
Geg. apvaikščiojime dalyva
vo 1000 žmonių," o šiemet 10,- X s

■ OOO žmonių.

Prieš karą ir fašizmą pra
kalbose praeitais metais sut- JT 
raukdavom žmonių po kelis 
šimtus, o šiais metais, gegužės. 
25 dieną sušauktame prieš 
fašizmą mitinge, kur kalbėjo 
advokatas Gallaghen, buvo ’ 
virš 3000 žmonių. Praeitą 
metą jaunuolių dienoje, prieš 

. kara ir fašizmą demonstraci- •• /. 
Į jose dalyvavo apie 500 žmo- , .
! nių, o šiemet, gegužės 30-tą 
dalyvavo b000 žmonių ir patys 
jaunuoliai—studentai labai ge- 

jrai kalbėjo prieš gręsianti im- 
I perialistinį karą ir fašizmą.
i Visi kalbėtojai sugabiai ragi- • .
| no organizuotis į vieningą dar
bininkų frontą prieš karą ir ■.
fašizmą, kaipo vieną iš di
džiausių darbo žmonėms ne- .
laimių. - a

Taigi šie faktai parodo, 
kad per metą laiko darbinin
kų kovingumas paaugo de
šimteriopai. O dar pridėkime 
tą faktą, kad metai laiko at- , ~
gal Komunistų Partija turėjo d *
tik 300 narių Los Angelyj, **
O dabar turi 1000 geram sto
vy j > o 300—blogam—kurių 
duoklės užsivilkę.

Taigi, to stiprėjimo ir kovin
gumo darbininkų klasės gali 
nematyti tik tas, kuris nieko yf
neveikia, o ramiai sau sėdi gaL .* 
va tarpe rankų susidėjęs ir * . 
laukia revoliucijos. Taip dau* 1 V 
gelis daro ir lietuvių darbinių- .i 
kų, kurie nemato reikalo da- ..'/?* 
lyvauti tarptautiniame judėjir 
me, nes dar amerikonai darbi
ninkai nesusipratę. Bet tie
sa yra, kad atvesti prie supra
timo amerikonus ir ne ameri- t 
konus darbininkus tik galimą. • 
tada, kuomet aktingai daly-, 
vauji kiekvienoj kovoj.

Apgailėtina, bet reikia pa
sakyti, kad prie virš minėtų 
masinių susirinkimų ir demon-

I stracijų lietuvių darbininkų 
j organizacijos labai mažai pri- 
, sidėjo, o dar mažiaus dalyva- 
vo. Paskiausioj ir tokioj svar-’ • 
bioj jaunuolių dienoj surengi • 
toj demonstracijoj prieš karą 

Į ir fašizmą nei vieno lietuvių 
j jaunuolio nesimatė. Taigi/ •* • 
draugai ir draugės, neatsiliki- 
me nuo kitų tautų darbininkų, 
bet bendrai eikime pirmyn.

Koresp. M- P. - G

Darbininkai Iškėlė Karštas 
‘Priimtuves’ Nazių Atstovui

St. Louis, Mo. — 300 dar
bininkų, vadovaujami Ko- 
miteto delei Pagelbos Nu-. 

! kentė jusiems nuo Fašizmo, 
i Vokietijoj, sukėlė smarkią 
j demonstraciją prieš atvyku- 
sį Vokiečių ambasadoriui ■ 
Hans Lutherį. Demonst- * 
rantai smerkė miesto major. 
rą Dickmaną už Lutherio ų | 
priėmimą ir šaukė: “Paliuo- ' 
suot Thaelmanną!” Paskui *’ |į| 
net majoras jautėsi privers-, 
tas išleisti pareiškimą, kad 
“Hitlerio valdžia yra pada? 
rius neteisybių.”

Vietiniai kapitalistų laik
raščiai ypač pyksta, kad de
monstracijoj dalyvavo daų?. 
guma negrų.

SKAITYKIT Ifc PLATINA
KIT “LAISVĘ”

kA



Ketvirtas Puslapis

MENO SKYRIAUS DALIS
Dainy Dienai Praėjus

(Tąsa nuo 3 čio pusi.)
dą; tuo laiku buvo ir programa. Ją išpildė 
Aido ir Sietyno chorai, vadovaujant B. šali- 
naitei. Pirmiausia dainavo Sietynas, paskui 
Aidas; viduryj dainų d. D. šolomskas sakė 
prakalbėlę, bėgamais organizaciniais reikalais. 
Užbaigiant programą dainavo bendrai abudu 
chorai. Kaip išėjo dainavimas, palieku spręs
ti kitiems.

Kaip jau minėta, greatnieckiečiai nepasiro
dė, Bangos Choras turi vasarines pertraukas, 
tad iš garsintų keturių chorų tik du atliko sa
vo užduotį.

Kiek Dainų Diena duos apskričiui finansi
nės naudos, dabar yra sunkus spėjimas. Atei
tyj turi daugiau susirūpinti menininkų paren
gimais ir kaiminkos kolonijos, nes chorų dai
navimas, teatrališkų grupių veikalų perstaty
mas joms taip pat reikalingas, kaip ir toms 
kolonijoms, kur gyvuoja menininkų veikimas.

fDKISVK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Prie to, išleidimu veikalų ir dainų mūs kitos 
organizacijos nesirūpina, tą darbą turi atlikti 
Meno Sąjunga, o be finansavimo Meno Sąjun
gos, be rėmimo minimų parengimų—netoli ga
lėsime važiuoti, nepaisant kokius muzikalius 
veikalus norėsim matyti ir girdėti naujas dai
nas.

Dainų Dienoj mažai pasirodė Bayonnė ir 
Lindenas, o juk tai visai jų panosėj buvo pa
rengimas. Kada jūs mus kviesite išpildyti kon
certinę arba vaidinimo programą,—nepykite, ; 
jeigu mes jums užsistosime ant “šlaunies”. į 
Čia yra rimta pastaba delei ateities parengimų.

Tiesa, tankūs parengimai, sunkūs laikai ir 
norinčius atlikti savo užduotį palieka užpaka
lyje viso judėjimo, bet tūluose atsitikimuose, 
ypatingai vasaros metu, daug pakenkia pikni
kams ir išvažiavimas pačių draugų vandenyj 
besiterškinimas. Sakyti, kad tegu kiti pikni
kai! ja, o mudu boba važiuokime maudytis, ne- ; 
visada gauna pritarimą, žiūrint iš organizaci- i 
nės pusės.

J. N.

Californijos Gražūs Gamtos Vaizdai ir 
Baisiai Sunkus Dark. Gyvenimas; Ma
no Žodis į Sklokos Suvedžiotus Draugus
LOS ANGELES, Calif.—Ka-, 

da mes skaitom laikraščius, tai' 
atrodo, kad rytuose darbai ir1 
kiti visi dalykai pagerėjo. Nors I 
už mažas mokestis, bet visgi i 
daugiau dirba, kaip kad metai ’ 
atgalios. Pas mus Calif, dar 
vis tas pats, didelė bedarbė. 
Iš priežasties tokios ilgos be
darbės, daugelis daugelis mūsų 1 
gerų draugų apleidžia Los An-I 
gėlės. Pereitais metais mes 
netekom 3 pirmeiviškų šeimy-' 
nų. šiemet irgi neteksime apie 
3 šeimynų, gerų draugų ir 
draugių. Vieni važiuoja apsi-1 
gyventi Oregone ant ūkių, kiti 
į rytus darbų jieškodami. Gaila 
mums tų draugų ir draugių, su 
katrais čia sykiu dirbdavom,* 
disku savom darbininkiškus 
klausimus. Tiesa prisieidavo ir , 
gerai pasipešti, bet išėję iš su
sirinkimo užmiršdavom aštres
nius išsitarimus ir pasilikda- 
vom vienas kitam draugiški. 
Mes esame tikrai įsitikinę, kad 
tie draugai ir draugės,‘apleidę ' 
Los Angeles, nesustos dirbę 
darbininkų klasės išsiliuosavi-■ 
mui. i

Nesenai teko skaityti vienam 
kapitalistų laikraštyj (Los An
geles) apie Calif, gamtos gra
žumą, būk tai nėra kitos tokios i 
vietos, kad prilygtų Californi-i 
jai. Bet ant galo aprašymo tas 
pats laikraštis sako taip: Ca
lif. yra viena iš gražiausių ir 
parankiausių vietų žmogui gy
venti, bet viena iš prasčiausių 
vietų susirast darbas ir padaryt 
gyvenimas. Todėl, kas pinigų1 
neturi, tam pataria nevažiuot i 
čion darbo j ieškot.

Pasakyta tikra tiesa, čia 
gamta labai maloni, saulė ne 
tokia kaip rytuose, kur kad pra-1 
deda kepinti, tai negalima neit 
dirbti, nei miegot, čia saulė į 
šildo taip maloniai, kad, rodos, i 
būk po ja ir džiaugkis. čia 
gali maudytis jūrėse per die
ną. Parvažiavęs namo apsiklo
si pora blanketų ir saldžiai mie
gosi, jokis vasaros karštis, nei 
žiemos šaltis neužkenks. Taip
gi čia galima gaut per apskri
tus metus šviežių daržovių ir • 
vaisių, prieinama kaina. Bet į 
kada reikia pasidaryti gyveni- Į 
mas vienokiu ar kitokiu būdu, I 
jtai turi suktis į visas puses, j 
kad pagaut tą “viešpatį” do-į 
lerį. Už darbą mokestis labai | 
maža, išdirbysčių mažai, tokiu | 
būdu biednuomenė vargsta dau
giau, kaip kitur.

Veikimas darbininkiškose 
draugijose stovi gana gerai 
(žinoma, gali būt dar geriau, 
jei visi pasišventusiai dirbtų), 
palyginant su aplinkybėm. Lie
tuvių yra mažai, ir tie labai iš
sisklaidę gyvena, 10—15 mylių 
vienas nuo kito. O vienok'su-

gal, dirbkime visi sykiu, kaip 
dirbom seiliaus del pasiliuosa- 
vimo iš kapitalistų vergijos.

Skaitant tuos “N. G.” nume
rius, beveik kiekviename buvo 
korespondencija iš Worceste-

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia pikniką., ku

ris įvyks sekmadieni, 10 d. birželio, 
J. Runo farmoje, pradžia 10 vai. 
Visi malonėkite atsilankyt, visiems 
prižadam, kad praleisite linksmai lai
ką.. Bus gardžių valgių, ir gėrimų; 
pro'grama, šokiai ii' kitokių žaislų.

Komisija.

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadieni, 11 d. birže
lio, L. Aleksiejaus svetainėje, 33 
Hudson Ave., 7:30 vai. vak. Draugai 
ir draugės malonėkite visi dalyvaut, 
nes turim daugybe svarbių reikalų 
apkalbėt ir pabaigt, pirma negu mes 
išrinksim delegatus; taipgi jiems rei
kės duot instrukcijos, ir išpildyt ra
portai.

Sekr. M. R.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. birželio, .10:30 vai. 
ryte, 29 Endicott St. Svetainėje. 
Visi nariai malonėkite dalyvaut, nes 
turim daug svarbių dalykų apkalbė
ti.

Fin. Sekr. D. Lukienė.

važiuoja į susirinkimus, pada
ro parengimus ir parengimai 
esti pasekmingi.

Prisimenu, kada gyvenom 
rytuose, tai 4-5 blokai nueiti į 
susirinkimą būdavo pertoli. O 
dabar 15-20 mylių nuvažiuot vi
sai nei už ką. žmogus gali pri
prast prie visokių gyvenimo 
aplinkybių.

Gal čia mum ir tas pagelbsti, 
kad mes neturim kitokių prie
šų, kaip tik keli atviri fašistai. 
Čia nėra nei sklokos (su ne
klaidingu popiežium Prūseika), 
nei socialistų su daug mokytu 
Grigaičiu. Ir, rodos, kaip keis
ta, kad nekatrie mūsų buvę 
draugai rytuose dabar paliko 
priešai viso darbininkų judėji
mo ir kuo tolyn, tuo artyn 
glaudžias prie tautininkų ar so
cialistų, o šalinas nuo susipra
tusių darbininkų.

Nelabai senai man prisiuntė 
vienas draugas iš Worcester, 
Mass., apie 10 egzempliorių 
“Nauja Gadynė.” Turėdamas 
laiko atydžiai visus perskai
čiau. Ir kaip stebėjaus, kad 
dar daugelis mano buvusių ge
rų draugų, su katrais prisiėjo 
dirbt, būdavot darbininkiškose 
draugijose, Brooklyne ir Wor- 
cesteryj, vis dar seka paskui 
Prūseika.

Draugai, kame pamatinį skir
tumą jūs randate tarpe “N. Ga
dynės” ir fašistinės “Vieny
bės”? Jūs nematot, kad jus nu
vedė jau pas tautininkus, prieš 
katruos jūs patys daug energi
jos išeikvojote bekovodami, 
kuomet buvote darbininkiškose 
organizacijose.

Draugai, jūs esat didžiumoj 
darbininkai, taigi jūsų vieta 
yra darbininkiškose organizaci 
jose, o ne sekt paskui kontr
revoliucionierius. Grįžkite at-

rio, Mass. Parašyta “V. M.” 
Žinodamas tą draugą gerai, 
kad jis buvo nuoširdus darbi
ninkų rėmėjas, stebėtis reikia, 
kaip jis galėjo pavirst tokiu 

j darbininkų priešu ir. atsipra- 
išant, tokiu kvailu priešu.
Kiekvienoj jo korespondenci
joj nieko jis blogo nemato 
Worcestery, kaip tik komunis- 

| tus—“ščyruosius,” kaip jis 
įjuos vadina. Nei žodelio apie 
kitką, bet komunistai, tai 
“šiur” vienas iš blogiausių, 
kas yra ar gali būt Worceste- 
ryj. Jei V. M. pasisektų iš
naikint komunistus iš Worces- 
terio, tai visas jo tikslas būtų 
atsiektas ir, pagal V. M. su
pratimą, tada darbininkai 
gautų ir mokestį didesnį ir va- 

, landas trumpesnes. Be abe
jonės, ko ir pats V. M. trokš
ta del savęs. Rodos, negali 
nei išsivaizdint, kaip susipra
tusį draugą Prūseika galėjo 
taip suklaidint.

Pamenu, kad mes gyvenom 
į Worcesteryj, mes visi sykiu ii’ 
j V. M. ėjom su komunistais, o 
| Dėdynas paliko su socialistais 
' (“rimtais”) ir kiek jis nabaš- 
ininkas Dėdynas naktų nemie
gojo bebėgiodamas ir orga
nizuodamas visokius kokusus, 
kad išnaikinus komunistus iš 
Worcesterio.

Sėdžiu sau ir manau, jei Dė
dynas būt žinojęs, kad V. M. 
užims jo vietą, tai būt nesun
ku buvę jam ir mirt, nors dar 
jaunas buvo.

Na, ir pagalvok, drauge V. 
M., ar jūs gerai darote, nie
kindami tą viską, ką pats pa
dėjai būdavot, organizuot? 
Laikas jum ir kitiem Worces- 
terio draugam eit prie tų or- 

jganizacijų, prie katrų jūs pri- 
I galėjot seniaus.

Mes visi padarom klaidų.

PHILADELPHIA, PA.
TDA distriktas rengia didelį pik

niką, kuris Įvyks 10 dieną birželio 
(June). Piknikas Įvyks Burholme 
Parke. Visi darbininkai turėtų da
lyvaut, nes tai ne tik patys' pasi- 
linksminsim, bet ir savo organizaci
ją paremsim tuo pat kartu, ir tai tik 
už maža sumą pinigų. Bus įvairių 
žaislų, programa, šokiai i)' bus italai 
akrobatai: bus valgių ir gėrimų. Tad 
kviečiam visus dalyvaut.

Komisija.

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros į

Sovietu Sąjungą
$187

Infliacija Nekenkia Turai į 
Sovietų Sąjungą

World Tourists
Incorporated

175 Fifth Ave. New York

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 AVE., DETROIT, MICH.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

šešįadiefi., Birželio 9, 1934

Dirbsime sykiu, kaip kad se
niaus dirbom ir mokinsimės, 
kaip atsilaikyti prieš kapitaliz
mo išnaudojimą ir pasil mo
suoti iš vergijos.

P. Repečka.
II 
i 
i

Kari Munrechetti?
vienas iš Viennos miesto 
herojų, kovotojų prieš fa- 

: šizmą. Jis mušėsi barikado
je, iki buvo sužeistas. Pas
ukui fašistai jį nunešė (paei
ti negalėjo) į kartuves ir 
ten pakorė.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glen more 5-9467

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną^al- 
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo
kėti gydytojui. . _

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes. 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

Prašo Darbininkiškos Visuomenės Įsitė- 
myti Žemiau Nurodytus 

PIKNIKUS
Jie Yra Rengiami “Laisvės” Naudai

Dovanos Prie Įžangos
Prašome Darbininkiškų Organizacijų įsitemyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.
-- -.................- - - _..................... i -- «

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Trys Dovanos Pinigais Tiems, Kurie Iš Anksto Pirks 
Įžangos Tikiot’ s

Pirma $5 Cash, Antra $3 Cash, Trečia $2.
Tos dovanos yra skiriamos vien tik tiems, kurie 

iš anksto pirks įžangos tikietus. Prie vartų pirkusieji 
tikietus dovanų negaus.

LYROS CHORAS IŠ PHILADELPHIJOS

Gavome pranešimą nuo draugo Poto, kad šiame 
piknike tikrai dalyvaus Philadelphijos Lyros Choras.

LAISVĖS CHORAS IŠ HARTFORD

Atvyksta ir Laisvės Choras iš Hartford, tai, vei
kiausia, bus bendras choras visos Connecticut valsti
jos choras. Jie prie savęs susitelks geriausius dai
nininkus iš visos valstijos.

Turėsime svečių iš plačios Naujosios Anglijos, nes 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

' Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00

Massachusetts draugai skiria $412.00'dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

Dovanos yra
1. pinigais $100
2. pinigais $ 75
3. pinigais $ 50
4. pinigais $ 35
5. pinigais $ 25
6. pinigais $ 20
7. pinigais $ 15
8. pinigais $ 10
9. pinigais $ 10

19. A. J. Katkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo

sekamos:
10. pinigais $10
11. pinigais $10
12. pinigais $ 5
13. pinigais $ 5
14. pinigais $ 5
15. pinigais $ 5
16. pinigais $ 5
17. pinigais $ 5
18. pinigais $ 5 

aukojo drabužiu vertės $5
daiktais vertės $2.50

21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

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

Išanksto samdykitės busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.
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Vulcan Iron Works Foundrės Darbininkai £? ‘±'.'d3,
Išėjo į Streiką Darbininkas.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

darbi-J

Unijos

ka.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Nix.

Norwoodo Žinios

iš
ėjo gana juokingai.

Taipgi smuikininkas C. Cin-į anl preso dar turime $907 
._n: .•___ j • • ■

vėlai

pasi-

P. Buknys

bedar- 
ir bu-

i Foster Šaukia Unijas Kovot <<2. • I * 1 , • • v vI v _ . n p . : tikruosius anglus -----
; uz rhaeimaiino raliuosavimą' dus ir marksistus.

Pirmu Sykiu Atvirame Ore

NORWOOD, Mass. — Nor
wood© darbininkai, vadovau-

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

. . . i r
nesižudys, Bet sunaudos Savo 
jauną energiją kovoje už pa
šalpą ir už Sovietų Ameriką.

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

Į SU pO- 
icija greitai parašysiu atski

rai.

i Kom. i
Pravda”j 

birž. 7 d. apskaitliuoja, kad, 
Japonijai būtų labai sunku Į

:Plieno Darbininkai Ruoša-; 
mi Streikui

fondą. Jau biskį savo

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uogų nuo anksti pavasrio iki 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis;

New York. — Darbo Uni
jų Vienybės Lygos centio kaibas įr ceremonijas

ju natpi e j t į revoliuciją,
priešam ! atsinaujinti, nes dienraščiui | - *■__________
evvksfa. ! vnsarncj tnnfn wci 1 i ann_ I

New Britain, Conn. — Va- reikmenys keleriopai pakilo, o 
dovybėje Steel and Metal: ADF vadai, kur tik streikai 
Workers Industrial Union, 200 j iškyla, ten jie streiką parduo- 
molderių, sykiu su kitokių j da kompanijom. Todėl būtinai' 
darbų dirbančiais, birželio!51 reikalinga kurti kairiąją tini-' 
d. išėjo į streiką, reikalauda-j ją> kur tik galima. Konferen-į 
mi pripažinimo industrinės cija pasisakė už rėmimą gene-' 
unijos, pakėlimo mokesties iki J ralio streiko plieno industri-l 
dvidešimts nuošimčių, sugrą-įjoję, kuris, manoma, netrukus 
žinimo darbininko, kuris buvo; įvyks, 
atleistas del organizavimo dar. ‘ Uetuvi Draugijos Už 7598 
bininkų į uniją ir nustatymo Bilių
kai kurių darbų kitokia forma, j __
Pirmos dienos streikas pasi-l 
rodė labai tvirtas. Kompanija į perėjus pei visas neuiv“1; pinigai yra labai reikalingi, 
per vietinę spaudą norėtų pa-; draugijas su paaiskimmu apie £ & . Y .
L-e,— --, ___ .... ~~....... v
esą pasilikę dirbti, bet tai gry- i Apdraudos Bilių, veik visos | Norfolk, Mass.” 
nas melas ir bandymas suve-į draugijos užgyrė tą bilių pa-; 
džioti streikuojančius . Visi siųsdamos reikalavimus 
streikuoja, išskyrus kelis žmo- gresmanui, kad bedarbių 
nes, kurie prižiūri dirbtuvę ir (liūs būtų svai 
formanai, tai viskas.

Eastern Malleable Iron Co. 
dalis yra Bridgeport, Conn. 
Ten jau pirmiau darbininkai 
yra išėję į streiką, prigulinti 
prie industrinės unijos. Dar 
viena dirbtuvė tos pačios kom
panijos randasi Naugatuck, j noti, kad kaip kurios kitatau- 
Conn. Ten irgi manoma, kadičių draugijos irgi yra užgyni-; 
darbininkai padarys tą patį, sioš. 
išeis i streiką. į Vilijos Choras Vėl
New Britaine Atlaikyta Visos
Valstijos Industrines 

Konferencija

Susirinkę delegatai 
dustrinės unijos lokalų 
tos miestų ir keletas delegatų ; dainuoti. Iš pradžių i 
nuo neprigulmingų unijų svar-1 daug narių lankosi, apie ko
šte, kaip būtų galima praplė-; kius 25, tačiaus su laiku gal 
sti uniją visuose svarbesniuose į bus gauta ir daugiau. Linkė- 
industrijos centruose, nes pa- 1 
gal NRA. planą, darbininkam F. Remeičiui gerų pasekmių. Į 
algos sumažėjo ir gyvenimo

Preso Klausimas 
Karščiuose

ĮVAIRIOS žinios
; “tikruosius anglus” prieš žy- 

Atėjo mi
tingai! sąmoningesni darbinin
kai, tačiaus, trukdė fašistų 
—~ ~ —» — — —. ..———— ~» .j t.i u lt — 

sekretorius, drg. W. Z. Fos- mingai smerkdami fašizmą, 
te r, išleido atsišaukimą į vi-j Įvyko pora desėtkų susikirti- 

j sas unijas, kad demonstra- į tarp fašistų ir jų priešų, 
j cijomis ir protesto rezoliu-ĮI SO

|reikalus susitvarkiau ir at-icijomis kovotų už paliuosa-1 Pasikorė Jaunuolis Bedarbis 
i liekamą doleriuką paaukoju! vimą Ernsto Thaelmanno, I 
darbininkiško judėjimo rei
kalams. Aiškus dalykas,

i - i • , j ' Rastas kabantis ant medžio Vokietijos komunistų vado,' v . . . ... . , - . ' sHKOs iHvoiicis jciuniiolio, Chm-
kūnam gięsia galvos nukn- nįei0 Yates, 20 m. amžiaus gy-

■ venusio 1300 Schenectady Av., 
jBrooklyne. Jo giminės pasako- 
Įjo, kad vaikinas buvęs 
i bių eilėse jau 4 metus 
vęs labai nusiminęs.

Klasiniai sąmoningi

Nuo LDS. kuopos komisijai; ^acj palaįkymui dienraščio timas.
rėjus per visas lietuviu I ... . , . ., P ......... .ypinigai yra labai reikalingi.---------------------  

sTgiru/kad 7kiU60 Snink^Draugiškai, A. Vaitkevičius, Dirbtini, Verstini Plieno
! Kompanijos Balsavimai

WEIRTON, Va. — Plieno . , . , . . , ., .. : _ , . ; mnkai nesižudo, bet kovoja uzkompanija1 pervarė neva bal- „ , ~ ,, _ J1 'pašalpą. Dėlto musų pareiga.
yra smarkiau darbuotis orga- 
nizavime jaunuolių ir jų švie-

i time. Organizuoti ir klasiniai 
u*v i apšviesti jaunuoliai neliūdės ir

kon-l “Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 
bl“: Malonėkite siuntinėt manį 

rstomas kongre- Į savimus tarp darbininkų ar j
»->o_ r v . i jie pritaria visuotinam streikui,

laiške landate $5.50 uz Lai-iar ne gu pageiba grumoji- j 
, mų ir klastų kompanija būk!

Viso ge-' surinko 10,260 balsų prieš! 
Viso apie 15 drau- r0, Martin Kvedaras, Det-1streiką. Visai kitoks būtų bal-Į-

jse. Tik tos draugijos nėra pa- 
jsiuntusios reikalavimų, kurių 
i susirinkimuose komisijai nete- svės’ prenumeratą ir 50c iš- 
i ko dalyvauti, o tik laišku pa- mokėjimui preso.
aiškinta.
gijų iš lietuvių užgyrė šį bi- roįt Mich.” 
lių (H. R. 7598). Teko suži-

'savimas, jeigu negrasintų tuo- 
i jaus išmest iš darbo už prita- 
' rimą streikui.

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: ' Plieno Darbininkai prieš Roo- j 
j Šiame laiške randate money ■ sevelto Taikymo ’Komisiją

Dainuoja order sumoje $6. Už ‘Lais-1 YOUNGSTOWN, Ohio. — 
'vės’ prenumerata metams darbininkai savo susi- 

Per tam tikrą laiką ’choras | • , kd C - rin*<ime išstojo pries NRA ge-
į nedainavo. Mūsų mokytojas 'P^.oO n. oOc au.a piestu, i nerojo johnsono peršamą val-
' buvo kaip ir “pailsęs.” Bet, AŠ labai esu dėkingas, kad diską Plieno Darbo Komisiją,

nuo in- dabar vėl apsiėmė chorą ves- nesulaikėte siuntinėję man kuri skiriama verstinai tarpi-!
iš kele- ti ir manoma, kad choras galės ‘Laisvę’. Ilgai nedirbau, tai, ninkauti tarp darbininkų ir!

neper- paįp į-įp gavau darbą, tuo-' kapitalistų, idant suturėt strei-į
jau atsiteisiau. Draugiš- į

____  kab Anna Warwick, Roselle :JAPONIJA negalėtų
tina Vilijos Chorui ir vedėjui | N- i ILGAI KARIAUTI

Choras ne tik dainavo gerai, 
! bet jos gerai ir atvaizdino, net 
j keturias skirtingas tautas. Tai 
; buvo gražus scenos dalykas.

Kubiliuno ir Marei ui aitytes 
duetas, kaipo pirmą sykį, tai 
išėjo vidutiniai. Girtuoklių di- 

| alogas, kurį sulošė H. Užda- 
jami Komunistų Partijos, šių viniutė ir J. Krasauskiutė,

Atsiųsime Medų 
Jums J Namus

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSH1S 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N» Y.

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ

, 57 Battery St.
' N. Abington, Mass.

Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1-25 
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telcfonuokite: Evergreen 7-16G1 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St. Brooklyn, N. Y.

• ■* ■ w

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661

“Draugai: Prisiunčiu du! Maskva. Sovietų
i i i v , . i Partijos organasj doleriu uz prenumeratą ir J
50 centų del Preso Fondo.
Su pagarba, Stanley Sarpo- vesti didelį karą bent vienus;
lis, Uhrickville, Ohio.” metus. Skaitlinės imamos iš

v. . . : pačių Japonijos dokumentų ir
ŠIUO tai pu aukų gavome . papiidomos sovietiniais aps-' 

$19.47. Iš anksčiau turėjo- kaitliavimais. -Vieni metai to
me $1,023.89. Viso aukų į kio karo Japonijai lėšuotų ■ 
preso fondą iki šiai dienai1 $5,650,000,000. Japonai ture-į 
gavome $1,043.36. Skolos A1 Pirkti tank^> ^tuvų moto-;

---- , Irų, metalų, aliejaus ir kt. iš
’ I užsienių ir išmokėti $1,500,-

__  I 000,000, žymią tos sumos dalį
Užėjus karščiams, įplau-j—auksu. Japonijos darbo

kos smarkiai sumažėjo. Ge-! liaudis, kuri ir dabar taip 
rokam skaičiui draugų jau I skurdžiai gyvena, negalėtų il-( 
vra išsibaip"!]^ ‘Laisvos’ nro- l?ai iškęsti per karą baisiai pa- ( .yia, ibbiuaigUb naibVCb pi c- * . v g. c I vaikščiojmui plačios pievos ir miškai,
numerata. Prašome tuojaus blogintos say p -; Naujai perbu(iavoti kambariai, pa-1

metų pirmąją gegužės ap
vaikščiojo atviram ore. Nors 
vietos miestelio gaspadorius ir 
kiti valdininkėliai iš sykio ban-1 pas" 
dė išsisukinėti, kad nedavusi • 
leidimo gegužinės paminėji-; 
mui, bet per Komunistų Par- 
tijos neatlaidų reikalavimą,1 
leidimas buvo išgautas. Pami
nėjimas įvyko ant N. Ab- 
dehlas lotų palei Washington! 
gatvę. Darbininkų susirinko; 
tarpe 4-5 šimtų. Kalbėjo du I 
vietiniai komunistai veikėjai ^ tenkinta 
vienas draugas iš Bostono. Iš- į 
platinta nemažai komunistinės; Tarptautinis Bankietas PaVy- 1 111 1Y1CLtliU uuunną

Pasveikinimas Delegatų ^strinė Unija rengia darbi-į 
į ninkus streikui šičia, New-’ 
porte ir Middletowne. |

cirelli ir dar vienas daininin-
•io vardo neteko nu-

u? i girsti, dainavo gražiai. Nors 
j mūsų priešai iš keleivinio ir 
klampyninio lizdo labai laukė 
ir tikėjos, kad choro koncer-

į tas nepavyks, bet išėjo kaip |
i tik atbulai. Tiem . ]
i griovimo darbas nevyksta, vasaros metu yra labai sun 
j kaip jie norėtų. Publika LLR verstis.
i Choro koncertu likos pilnai pa-

literatūros, kurios tarpe 300, 
kopijų “Daily Worker.” Taip-į 
gi buvo renkamos ir aukos del 
padengimo išlaidų. Abelnai 
darbininkai gražiai ;
link komunistų. Pasirodo, kad 
darbininkai pradeda komunis
tų judėjimu interesuotis. Dėl
to valdininkėliai ir bijosi duo
ti leidimą susirinkimą laikyti: 
atviram ore, nes atviram orei

ko Geriausiai

Kovington, Ky. — Plieno I 
i ir Metalo Darbininkų Indu-į

i togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 
i savo augintų daržovių, uogų, pieniš- 
i ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA
| Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznclis, 
Cauterskill Avė., 

Catskill, N. Y.

d. gegužės Lyga prieš'
ir Fašizmą suruošė ban-! Antrosios Jaunimo Nacio 

Reikia pripažinti, kad!nalės Konvencijos, Detroit, j

20 
Karą 
kietą. _____ ... ..... , ____ ______________

atonese, ? pi kį N ode to-• Mich, nuo ALDLD 14 kuopos,' R|AUŠ£S FAŠ!STŲ MITINGE 
kis puikus bankietas įvyko, l Mmeisvnle, ta. j LONDONE
Kaip paties bankieto priren-i Sveikinam draugus ir drau-, 
girnas, taip programa buvo ža- ges jaunuolius. Siunčiam šir-! 
vejanti. Ringus linkėjimus gerų pasek-1

I mių jūsų konvencijoj. Mestu-!Muzikalę programą išpildė j 
daug pasekmingiau su propa- Izabelės Jarmolavičiutės ir C. 
ganda. . Cincirelli grupe. Taipgi pia nuojjams įšeįtį į§ miglotos ne-
LLR Choro Koncertas Pu.k>a. nas. Luoko h. viena j zinystes j t.es.ogm? proletan-

Pavyko

13 d. gegužės, LLR Choras; 
davė savo 15-tą metinį koncer
tą, kuris gerai pavyko. Publi-^ „ „ _
kos buvo apie 200. Programa g.įausįai aukavo: J. A. Kra- nuoliai, pečiu, 
buvo irgi jvain ir gražiai išpil-' sauskas ir -
dyta. Programoj dalyvavo, i<0OperaįyV0 krautuvė, 
pats LLR Choras, vadovauja
mas Izabelės Jarmolavičiui

rim viltį, kad jūs šitas suva
žiavimas praskins kelią jau-I Cincirelli grupė. Taipgi pra- 

kalbėles pasakė Petras Yesu- 
kėnas, John Luoko ir viena Į 

į draugė iš Bostono.
Šį bankietą gerokai parėmė 

ir vietos “biznieriai,” veik su- siliuosavimo
I aukaudami visus valgius. Dau- i verguvės rymo ant jūsų, jau- 

Jūs, tik pradė
tinų darbininkų tą darbą mūsų nusenusių dar- 

, taipgi j bininkų galėsite užbaigti, o 
O moterys! tuom laiku mes tik galim jums 
“biznierkos” pagelbėt organizuotis, paremi 

______ finansiniai, kiek 
sus ir “pyragus.” Dėlto Ly-; mūsų išgalė leidžia.

; ga prieš karą ir Fašizmą ta-Į 
; ria visiems prisidėjusiems su 

šiuo auka, proletarinį ačių.. . Nuo

ir keletas kitų, 
darbininkės ir

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

5 Kalba Lietuviškai

London. — Buvęs socialistas j 
Sir Oswald Mosley sušaukė j 

i juodmarškinių fašistų susirin-' 
kimą Olympia svetainėj, kur 
suėjo apie 15,000 asmenų. Sa-' 2

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

. nę liniją, kuria turi eiti darbi- IgRANDAVOJIMAI ! I • 1 O M _ J
„inką jaun.mas! ; įSigyK bau MUS!

Ateitis darbininkų klasės pa- 
kapitalistinės

tės; Ignas Kubiliūnas šj sykį suauj<avo namįe darytus keik- moraliai ir
dainavo ir lošė tikrai artistiš
kai, už ką publika nenorėjo 
paleisti nuo pagrindų.

So. Bostono draugai 
sykiu geriausiai pasižymėjo ne to bankieto liko pelno apie 
tik atvažiuodami į koncertą, Į $30, kurie bus sunaudoti ko- 
kaipo publika, bet Laisvės vai prieš karą ir fašizmą. 
Choro nariai vyrai net ir pro-! Kada mes veikiame visu 
gramoj išpildė vieną gražų nu-' frontu prieš darbininkų išnau- 
merį, sudainuodami labai ma-įdotojus, tai mūsų priešai iš 
loniai vieną dainelę. Taipgi ir; “Keleivio” ir “Klampynės”

Šitam krizio laike mūsų kuo
pos nariai, su maža išimčia ke
lių draugų, randasi bedarbių 
eilėse. Tad ir kuopos iždas 
tuščias, negalime pasiųst di
desnę auką kaip $1.00. Mums 
yra labai nesmagu pasirodyti 
su tokia maža auka, bet turim 
viltį, kad ateityj galėsim dau-

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, sto
vas ir pekarnč (kepykla) yra du Į 

geri pečiai del kepimo. Vieta lietu- • 
viais apgyventa, gera vieeta del gy- I 
venimo ir del biznio, renda žema, ir ■ 
visiems prieinama. Jau 15 metų 
kaip šitą biznį esu išdirbus ir gyve- dabar, 
nu čia. Bet dabar negaliu išlaikyt j namų: 
biznio viena, nes jau sena i* 
miręs. Atsišaukite ant sekamo ant-1 apgyventose vietose—Bronxe, 
rašo: 10 Scholes St., šalę Union Avė. i lyne, Maspethe ir kitur. , 
ant antru lubu. Į — - • — • • • •

(136-138) !

PASIRANDAVOJA f o r n iš i u o t as Į 
kambarys vienam vyrui, kambarys 

didelis ir šviesus, visi moderniški 
įtaisymai ir turi atskirą įėjimą. Del 
tolimesnių inforipacijų kreipkitės se
kamu antrašu: 436 South 5th St., 
Apt. 9, Brooklyn, N. Y.

(136-137)

J Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka. Į 
Pirkit ir jūs! Turime visokių , 

f „ didelius, mažus, be ir su 1 
ir vyras garadžiais, darželiais visose lietuvių į 

Brook- i

rų pasekmių Antrai Jaunuolių
, var-giau paremti jaunuolių orga- Nacionalei Konvencijai, 

Vietinis Vyrų Choras gerai dai- kiečiau susijungia su vietos po-j nizavimą. I de ALDLD 14-tos kuopos
navo net tris dainas. Merginų licija prieš mus. Apie mūsų i Su širdingais linkėjimais ge-, J. Ramanauska

antParduodame Pigiai ir 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą 
Pradinį Įmokėjimą

Likusius kaip vendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas 

ir ‘ 1
ANDRIUS FRANCIS J

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York •

Roopi 2160 arba telefonuok Penąsyl-, 
vania 6-8378. Atmink: Savas pas' 
savuosius gauna sąžiningą patarna- i 
vhną! 1

$500

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Phone, Evergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas 15us užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Var- ' kuo skaitlingiausias susirinki-

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

p or

kai p

PRANEŠIMAI

PARDAVIMAI

Telephone, EVergroen 8-9770

J. GARŠVA

Oratorius (Undertaker)156

Telephonas MEdallion 3*1328 Į|

Ligos Gydomos
tęs

STEPHEN BEEDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057(133-138)

dienomis 
vakarais 
iki 1

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 61 h STREET

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

NEW YORK, N. Y.

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

P. ML
P. M.

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

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

Tel. Mansfield 6-8787

mas.
Dramos Grupes pirm., 

P. BARANAUSKAS.

, VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2*91-05

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. 1. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

Dr. JOHN C. PETERS valandos:
1 f J • p.

(PETRAUSKAS) 6—8 vakare
iron, ui a i • xi -v 'Antradieniais uždaryta150-01 Coolidge Avenue, Jamaica, N. 1.

Tel. Rupublic 9-5964

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chroniška* vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo]

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

VALANDOS:
Dr. BLADAS K. VENCIUS 9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS) Penkta^Tenia^uždaryta

499 GRAND ST. KT TeL qnxn
Namų, Republic 9-3040

Šį Vakarą “Laisves” Svetainėje

Komisija.

Pikie-

laiva-

die-

I na.
I delegacijos kasdien eina kon-įHa 1 loterijas laikyti ir jei koksjnimas.

reikalų.

jo, tai kodėl tu negali laimėti; pi(\ 7 vai. vakare,
• ’ I i o i nnnlrtnnl

WOLUNTEERS WANTED
Jinai rei-

9

Komisija

“PASAULIS
SUKILIME”

užmušti, be jokio tar-

TIKRAS 
REALISE AS

mūsų šeimininkės parūpins įva- 
lias namie gaminto sveiko 
maisto.

Lauksime visų atsilankymo.
Komisija.

Drąsiausias atidengimas priespaudos pasauline 
•plotme; neteisybė if persekiojimas kokis tik bega

lima perduoti paveiksluose.

PARSIDUODA Lunch Room su alaus 
laisniais, vieta apgyventa įvairių 

tautų žmonėmis, arti šapų, biznis ei
na gana gerai. Kaina pigi. Taipgi 
parduodu Willys Knight, 29 metų 
modelis, gerame stovyje. Del toli
mesnių, informacijų kreipkitės seka
mai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,

SO. BROOKLYN, N. Y,
LDS 46 kuopos mėnesinis susirin

kimas Įvyks antradienį, 12 d. birže- 
. ................. . ___ , 79 Hudson Ave.

| Visi nariai malonėkite būt laiku, nes 
labai daug' svarbių dalykų turim 
apkalbčt. Seku. Juška.

(136-137)

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

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

mirtinai sužeis-'jos viršininkams pavyko šuva-1

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y 

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

New York
Valandos—f A. ML iki 8
O sekmadieniais 9 iki 4

„ I Mes turime įvairią veikalų 
Sulig Meno Sąjungos Centre; neku- 
gaus ■ rie iš ju jau yra vaidinti, kiti 

įplau- dar ne. Kuriuos veikalus gru-I ... . v. » ii pe nutars mokintis sekančiam

Aido Choro Dramos 
Grupės Nariams!
Šiuo yra šaukiamas Aido 

j Choro Dramos Grupės susirin- 
I kimas sekantį panedėlį, 7:301 
I vai. vakare, “Laisvės” svetai-1 
! nėję. Kurie esate dalyvavę 
' veikalų lošime bei menininkai

Nieką- Long Island City teismabutyje, ‘ kroviai norėjo paskelbti sim- 
■ f patijos streiką, Vakarų pama-

Jisai kaltinamas'™0 laivakroviams, kuomet čia 
Jens Peterson,' streiką paskelbė laivo

Tai bus didelis ir gražus pa- del visi dalyvaukite šeštadie- 
rengimas, kurį rengia LDS i nio vakare, “Laisvės ’ svetai- 
jaunimo kuopa, “Laisvės” sve-Jnėje. 
tainėje, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyne, šį vakarą.

Bus gera programa. Ne tik i JOhll PoskuS NutelStaS 2 . 
kad drg. Balchuno vadovystė 
je LDS jaunimo 
orkestrą linksmins

mandolinų Laipsnio Žmogžudystėje
mus ir po i John Poskus, 42 m. amžiaus, 

_________ ____ Klimaitės gyvenąs 59-55 Madison Ave., 
vaikų chorelis dainuos, bet ir Ridgewoode, tapo apskrities j 
Aido Choro Merginų Sekstetas teisėjo Thomas C. Kadien Jr., į 
dainuos ir loš taipgi. 1------- ,
dos tokios progos dar neturė- j nuteistas antro laipsnio žmog-Į 
jome, draugai. Bet kam taip ' žudystėje. 
greit rengti balių su progra-'del mirties 
ma ?

Štai kodėl. Williamsburgo 
LDS jaunimo kuopa yra di-

i Masiniai Pikietuos Brooklyno 
Prieplauką Pirmadienį

Visi Brooklyno darbininkai 
šaukiami paremti laivakrovių 
ir jūrininkų kovą .prieš laivų 
kompanijas. Tuo tikslu bus 
masinis pikietas prie Ameri- 
can-Hawaian laivų linijos, 
prieplauka (pier) 6, 42nd St. 
ir 1st Avė., Brooklyne. 
tą šaukia ILA unijos 
narių komitetas.

Minėtoms prieplaukos

Aptaksuos Pragyvenimo
Reikmenis<

Majoras LaGuardia pasira- ir šiaip prijaučianti veikalų lo- 
sėf bilių, kuriuomi uždedami Šimams ir menui—kviečiami 
maži mokesčiai (tax) bilioiių dalyvauti šiame susirinkime. ' 
dolerių vertoms vartojamų j 
reikmenų ^kompanijoms, 
biliaus, miesto valdžia 
apie 5 milionus dolerių 
kų.

Tačiaus iponas LaGuardia sezonui, tad dabar bus paefa- 
atsisakė pasirašyti punktą, ku- linti vaidyloms. Apart veika- 
ris uždraustų kompanijoms lų čia bus dar ir daugiau da- 
paimti tuos mokesčius iš tų lykų svarstoma. Pageidautina 
kompanijų darbininkų ir 
toto jų kišenių.

Dr. J. S. MISEVIČIUS t
270 BERRY STREET

nori pasiųsti gerų delegaciją j 
LDS jaunimo konvenciją. Bet 
dar truputį pinigų trūksta dė
lei delegatu kelionės lėšų. Tad 
ateidami i ŠĮ gražų parengi
mą, duosite ūpo jaunimui dau- 
giaus darbuotis ir labai pagel- 
bėsite pasiųsti delegaciją. Prie 
to, išgirsite gerą programą ir 
pasišoksite prie geros muzikos 
ir abelnai būsite linksmi. To-

I kurį Poskus užgavo savo aų-jS. S. Texan įgula, tačiaus uni- 
' tomobiliumi, 
damas. Nelaimė įvykus dėljyti juos atgal darban.
neatsargaus važiavimo. Baus-j Pikietas bus pirmadienį, 12 
mė bus paskirta birželio 15 d.'vai. dieną. Visi darbininkai

---- -------- I raginami dalyvauti ir tuomi 
John Reed Kliubo Prakalbos j >>::,lcli įaivakroviams laimėti 

Robert Hamilton, autorius ir^kovą.
žurnalistas, kuris nesenai lan- Į 
kėši Vokietijoj, kalbės John1 
Reed Kliube, 430 Sixth Ave., 
New Yorke. Jo kalbos tema: 
Ernst Thaelmanno 
mas.” Įvyks sekmadienio va
karą, birželio 10 d. C 7

Pirmas Puikus Išvažiavimas Forest Parke, 
Sekmadienį

Pikietuoja Nazių Konsulatą
, Jau nuo 23 d. gegužės dar- 

Gyveni- bįninkai pikietuoja Vokietijos.
' konsulatą, 17 Battery Place, 

New Yorke, protestui prieš na
zių valdžios planus nužudyti 
žymiausią Vokietijos darbi
ninkų vadą

Skaitlingos darbininkų

TDA Išgelbėjo Vokiečiu 
Jūrininką iš Budelių Nagų

Aną dieną “Laisvėje” buvo 
rašyta, kad tapo nazių gengs- 
terių New Yorke sumuštas ir 
paskiau policijos suareštuotas

tūkstančių Vokiečių jūrininkas Theodore

Štai, ir lauktasis sekmadie
nis jau čia. Džiaugsmingai jo 
laukiame ir tikimės pasimaty
ti su visais draugais ir drau
gėmis gražiame Forest Par
ke. Užtikriname, kad atsilan
kiusieji bus patenkinti progra
ma, draugišku patarnavimu ir 
naudingu darbu — parėmimu 
darbininkų

L. SHELLEY

Dainų programą 
išpildys Brooklyno 
Aido Choras, va
dovybėje draugės 
B. šalinaitės.

Valgių iš namų 
galite nesiimti, nes

Comrades who can type 
and mimeograph are asked 
to come up to Laisve, 46 
Ten Eyck Street, Brooklyn,
N. Y. to help prepare the 
National Lithuanian Youth 
Convention material, any 
day or evening that they 
can spare till the delegates 
leave for the convention.

Nat’l. Lith. Y. Committee*

DABAR 
PAGALIOS

• M

Visų Brooklyno ir New 
Yorko ALDU) Narių Atydai

Brooklyno ALDLD kuopos 
bendrai rengia sva?bi^is ' pra
kalbas šį trečiadienį, birželio 
13 d., “Laisvės” svetainėj, po- 
puliarizavimui T. Moterų Kon
greso. Visi ĄLDLD nariai1 
privalo šiandien ateiti į “L.” 
raštinę ir pasiimti tų lapelių 
platinimui, 
priklausys mūsų 
sėkmingumas, tad

Lioteriįos, Spauda ir 
Įstatymai

Vietos didlapiai šiomis 
nomis užpildyti “sweepstakes”
laimėtojų paveikslais ir gyve
nimo smulkmenomis. Aštuo- 
ni jų laimėjo nuo $25,000 iki 
$150,000. Kiti laimėjo po 
mažiau. šimtai

< vargšų .praleidžia visą savo 
uždarbį pirkdami tų laimėjimų 
tikietus ir tikėdamėsi pralob
ti, tačiaus nieko nelaimėjo ir 
nelaimės. Lioterijos juk yra 
ne tam, kad kas laimėtų, bet 
kad lioterijos rengėjai turėtų!Sol H. Cohen, 

, Ernst Thaelman- iš to naudą.
Įstatymai nusako, kad neva- leisti iki bus įrodytas jo kalti- 

Tuo būdu jis tapo iš
gelbėtas nuo kankinio mirties, 
kuri, be abejo, jo laukė.
23 minučių laivas apleido

Eggeleng. Jisai buvo retežiais 
sukaustytas laive “Albert Bal- 
lin,” kuris jau buvo pasirengęs 
išplaukti į fašistų Vokietiją. 
Tačiaus Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo advokatas, 

spėjo į laiką
pribūti su pareikalavimu pa-

sulato raštinėn, su reikalavi- 
j mais tuojautinio ir saugaus pa- 
Jiuosavimo tam kovotojui.

Pas vietos lietuvius darbi
ninkus taipgi randasi daug 
simpatijos tam darbui,, tačiaus 
organizacijose tinkamai iškel
si vis nesugebėjome ir organi
zacinių žingsnių nepadarėme. 
Reiktų gerai apie thi pagalvo
ti ir nelaukti,-nes nazių bude
liu kirvis nelaukią.

Našlė Gavo $10,000 už 
Vyro Mirtį

’ darbininkų kliubas, vedantis 
| lioteriją darbininkų naudai, 
būtų sučiuptas—lik sveikas 
gyvenimėli.
lės kompanijos jomis užsiima, 
tada įstatymai “nesuranda.” 
Dvi klasi—<

Gi kapitalistiniai 
labai puikiai padeda tuos įsta
tymus apeiti ir tą neva už
draustą “biznį” vesti, garsinti. 
Tartum rodyte jie rodo darbi
ninkams, kad, va :■ “tavo mies
te laimėjo, tavo amate laimė-

LBet kada didžiu- tą.
Tas' dar kartą parodo, 

svarbu yra stiprinti apsigyni- 
dvipusiai įstatymai, mo organizaciją ir kaip turi- 

didlapiai me išmokti greitai veikti.

nebūk liurbis, pirk kitą syk 
daugiau tikietų.”

Long Island City augščiau- Darbininkas laimi tik tada, 
šio teismo teisėjas, Henry G.1 kada jis praleidžia kruvinai 

DraugaiC nuo to Wenzel, priteisė Triboro Be- į uždirbtus centus tikslui,_kuris 
susirinkimo verage kompanijai užmokėti I Padeda darbininkų judėjimui 

laukiame^10-000 dolerių našlei, Marie1 ‘™gti ir bujoti, kada jis kovo- 
1 ja ir tą kovą paremia centu, 
kur jo reikia. Kitokios lai
mės darbininkams nėra. Kal
ba apie laimę pagelbsti buržu- | 
azijai prisitaikyti prie darbi-.' 
ninko kišeniaus.

jūsų labai nuoširdžios koope- Williams, kurios vyrą užmušė 
racijos. ^os kompanijos “trokas”, per-

Prakalbos įvyks trečiadienį, e^° sPali° mėnesį.^ 
birželio (June) 13 d., vakare;! Galavo 50 tūkstančių.

I “Laisvės”’ svetainėj. Kalbėsi 
d. M. Undžienė (Margaret 
Cowl), taipgi jaunuolių kal
bėtojas ir kiti. Dainuos Kon
stancija Menkeliuniutė, Lillian 
Kavaliauskaitė, Aldona Kli-

I .
maitė. Tikimasi ir daugiau 
menininkų dalyvausiant. Įžan
ga veltui.

DARBO ŽMONIŲ 
EPIKA

Kruvina, žiauri kova prispaustų masių prieš socialę neteisy
bę ir alkį! šimtai komunistų išvaryti j atvirus laukus ir bru- 
tališkai sušaudyti!

Tūkstančiai rusų be mielaširdystes 
dimo!

Ta pasibaisietina skerdynė Cubos 
kurios pasireiškė Vokietijoje kaipo 
versmo.

Kruvina ir pasibaisietina kova tarpe Dollfus valdžios 
darbininkų Austrijoje!

TEISYBE
Vaikai jaunesni kaip 16

^Įžanga 25c.

studentų! Baisenybės, 
pasekmė Nazių Per-

APIE HITLERĮ 
metų amžiaus riejsileidžiama. 
iki 1 vai. dienomis

RIALTO THEATRE
BROADWAY AT 42nd ST.

ir

DEGTINES GERIAUSIOS RŪŠIES
Amerikoniškos ir Importuotos

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, bet labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką*

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ Itt VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parem už 

gana žemą kainą.

HYMAN BERGER, Savininkas
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

Devyni Vaikai Sužeisti
Pereitą ketvirtadienį įvyku

siame vaikų parade sužeisti 9 
vaikai nuo dviejų iki 8 m. am
žiaus, taipgi viena moteris. 
Vienas iš tų vaikučių, manoma, 
mirs. Kitas taip pat labai pa
vojingai sužeistas.

Nelaimė atsitiko prie 103 
Avė. ir 105th. St., Ozone Park, 
kuomet palaidas automobilius 
pats vienas, be valdytojo, pa
sileido į gatvę. Automobilio 
savininkas, Emil . Whitman, 
matomai, pamiršęs išimti ya- 
ryklį (gear), norėjo užsukti 
neišjudinamą inžiną, kas jam 

; pavyko, ir automobilius ūmai 
'pasileido į gatve mąršuojan- 
čius vaikus. ,

i Paradas rengtas neva tai 
, sekmadienio mokyklos sukak; 
tuvems ir jame daugiausia da
lyvavo parapijinių mokyklų 
vaikai. Tačiaus parade aiškiai 
matėsi vaikų militarizavimo 
tikslas. Jame pamėgdžiota 
laivynas, armija ir visame ap- 

I vaikščiojime pravesta militari- 
zmo dvasia. Tas rodo 
smarkiai besiartinantį karą. 
Paradai įvyko visose Brookly
no dalyse. -

Mes turėtume subrusti ir 
pasukti darbininku vaikų žing
snius į priešmilitaristinį kelią. 
O tą galime padaryti įrašant 
vaikus į UOS vaikų t skyrių ir į 
piohierius, taipgi įasiunčiant 
juos i Pionierių kempes. r ’ 1

Great Neck Pirmyn Choro 
Pramoga Šeštadienį

šeštadienį, birželio (June)
d., įvyks Pirmyn Choro paren
gimas, pas H. M. Sabenko, 91 
Steamboat Rd., Great Neck, 
N. Y. šokiai prasidės 8 vai. va
karo ir baigsis 12 vai. naktį. 
Šokiams grieš gera orkestrą.

Pirmyn Choras visuomet su
rengia linksmas pramogas, tad 
ir ši bus viena iš linksmųjų. 
Tad kviėčiamfe-visus, kaip jau
nuolius, taip ir suaugusius, 
skaitlingai pas mus atsilanky
ti, pasilinksminti ir padėti mū
sų chorui augti. Augdami, 
mes dar giežiau dainuosime ir 
darbininkų reikalams pasitar
nausime. 1

Choro Simpatikė*

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PARSIDUODA Bar and Grill, gali
ma pirkt puse, ar visas. Kaina 

bus pigiau tam, kuris pirks pirmiau, 
negu “license” atnaujinsiu, tai bus 
pirma liepos pirmos dienos. Aš taip- 

i gi turiu ir daugiau tokių vietų ant 
[ pardavimo, kai kurie yra sykiu ir su 
j namais del gyvenimo, visi parsiduo- 
I da už žemą kainą. Kreipkitės se
kamai del informacijų: J. Vastunas, 
337 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N.Y.

(136-137)

PARiSIDUODA trijų augščių plyti
nis namas, trim šeimynom gyventi. 

Yra visi moderniški įtaisymai, 377 
South 3rd St., Brooklyn, N. Y. Ga
lite patys nusistatyt sau kainą.

PARSIDUODA 3 augščių namas, 3 
maudynės, visi įtaisymai, dviejų 

šeimynų, 94 South 4th St., Brooklyn, 
N. Y. Galite patys nustatyt kainą.

PARSIDUODA 2 augštų namas, yra 
12 kambarių, 2 maudynės ir visi 

įtaisymai. Namas geras del dviejų 
šeimynų. Galite nusistatyt savo lepi
ną, 63 Union Avė.

Del platesnių informacijų kreipki- 
sekamu antrašu:

Thomas E. Rogers, 
629 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.
(134-136)

PER DAUGELI METŲ UŽDRAUSTAS!
DABAR RODOMAS BE PERSEKIOJIMO!

MAXIM GORKIO VEIKALAS 
“MOTINA” (“1905”)

Vadovaujamas Lošime Dalyvauja
PUDOWKIN BALATOV

(Kuris sutaisė “End of St. . (Kuris vaidino “Road 
i , Petersburg”) ‘ to 'Life”)

ĄCME THEATRE 14th St. and Union Square 
1 ' , New York City

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju \įsiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos* 
Chroniški Skau- 
d u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Croniš- 
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, Se
rumų ir čiepų IŠmirkštimai,

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.


