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KRISLAI
Sovietų Laivai.
Anglija Rengiasi.
SSSR Oro Laivai.
Amerikos Deficitas.
Rašo VALSTIEČIO SŪNUS

Liepos 11 dieną iš Berlyno 
pranešta, kad komunistas veikė
jas Erich Muehsam, kuris yra 
parašęs knygą “Sacco ir Van
zetti Tragedija”, kalėjime pat
sai pasikorė. Taip skelbia fa
šistai. Bet jau ne pirmas kar
tas/ kada fašistai kalėjime pa-i 
karia vięną ar kitą darbininkų i 
vadą ir paskui paskelbia, kad, 

• jis “patsai pasikorė”. Kas ga
li tikėti fašistų pasakoms?

i Drg. Muehsamą fašistai nukan- 
. kino.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 166 Telephone STagg 2-3878

Darbininkai Visu
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mfesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Liepos (July) 16, 1934 . pavienio Numerio Kama 3c Metai XX'.V, Dienraičio

Karo Stovis Pries Gen. Streiką
BUDELIU TEISMAS PRIES THAELMANNį 

JAU PRADEDA POSĖDŽIAUTI
Kapitalo šalyse viešpataujant 

ekonominiam krizini, stovi šim
tai laivų be jokio užsiėmimo ir | 
pūsta. Sovietų Sąjungoje yra 
kas kita; ten budavojamas so-

Demonstruokime, Protestuokime; Apginkime Jo ir Kitų 
Politinių Kalinių Gyvybę!

Berlynas. — Hitleris lie
cializmas. Sovietų Sąjunga ne p0S 13 d. paskyrė 32 teisė- 
vinvt cnmici Iniinio fvaiilria j • -i •Į jus naujai įsteigtiems vadi- 

Į namiems “liaudies teis
mams.” Sulig pranešimų, 
pereitą šeštadienį jau turėjo 
prasidėt tų* budeliškų teis
mų darbas. Pirmiausia bus 
teisiami komunistai 
niai kaliniai su drg. 
m an n u priekyje.

Į teisėjus paskirta 
šistinių advokatų, 5 armijos 
oficieriai, 5 rudmarškinių 
šturmininkų kapitonai, 5 
kariško orlaivyno koman- 
dieriai ir 5 fašistų partijos 
viršininkai.

Šių teismų galva—Fritz 
Rehm, kuris andai stengė
si, kad būtų nukapota gal
vos drg. Dimitrovui ir trims 
kitiems komunistų vadams.

vien taiso senus laivus, traukia i 
karo metu nuskandintus iš jūrų j 
ir leidžia darban, bet ir naujus 
būdavo j a.

1933 metais išbudavojo 59 
laivus po 17,000 tonų įtalpos ir 
27 laivus, kuriuos upėmis trau
kia kiti laivai. Tais pat metais 
išbudavota 14 naujų jūrinių 
laivų, 72,850 tonų įtalpos, 25,- 
900 arklių pajėgos.

1934 metais yra planas išbu- 
davoti 158 laivus upėmis plau
kioti su apie 50,000 arklių pa
jėgos, ir 25 laivus 50,800 tonų 
įtalpos, kurie bus kitų laivų 
traukiami, šiemet SSSR pasi
rengus išbudavoti 15 jūrinių 
laivų su 79,500 tonų įtalpos ir 
31,800 arklių pajėgos.

Eina būdavojimas ir Angli
joje, bet tai prisirengimas ka
rui. Anglija turi 2,000 karo or
laivių, bet jai dar negana. Ji 

i padare planų tuojaus budavoti 
_(įar. 94karo orlaivius.

politi-
Thael-

12 fa

dų žmogų nusmerkti ir jam 
galvą nukirsti. Prieš žmog
žudišką nuosprendį nėra jo
kios apeliacijos.

Lietuviai darbininkai turi 
masiniai dalyvaūt visose de
monstracijose del Thaelma- 
nno paliuosavimo. Visus i 
darbininkus ragina į di-! 
džiausius išstojimus apgint! 
Thaelmanno gyvybę ir bu
vęs Prūsijos teisių ministe- 
ris, Dr. Kurt Rosenfeld, so
cialistas. Jis yra nuo Hit
lerio kulkų pabėgęs į Jung
tines Valstijas ir čia išvien 
su komunistais darbuojasi 
delei Vokietijos politinių | 
kalinių paliuosavimo.

—- -------- Viso plar.^y ™-Mi
nuojama budavoti 600 naujų [gai kaltino, būk jie sudeginę 
karo orlaivių. Vokietijos seimo rūmą. Pa-

. . . .. .,• . . saulinis darbininkų spaudi-
;maS tu.Omet pHvertg jU0S & 

siutusiai ginkluojasi. Planas i teisinti.
padarytas išbudavoti 1,184 nau- Į Teismas, kur dabar bus 
jus karo orlaivius. Bet R. j tardoma drg. Thaelmann ir 
Owen reikalauja, kad būtų bu-’kiti politiniai kaliniai, atme- 
davojama bent 1,500 bombinių 
orlaivių.

šiemet Sovietų Sąjunga pasi- j raidės, bet vokiškų princi- 
gamins du zeppelininius oro lai- įpų ” Gali bėgyje 24 valan- 
vus “V-6” ir “V-7”. Pirmasis ____________________
bus 18,500 kūbiškų metrų įtal- i “
pos. Jis bus pavadintas “Osoa- RknVftift
viachimoviec”. Antras bus DlHuinCll ddKUVVjU 
9,150 kūbo-metrų įtalpos ir jis 
bus pavadintas “čeliuskiniec”.
Kaip vienas, taip ir kitas, galės 
daryti 120 kilometrų į valandą 
ir vežti po 16 žmonių.

ta paprastas taisykles; sa
ko, “nepaisysime įstatymų

Teisę Pikietuot per
Streikus Jersey City

Jersey City, N. J.-s-Strei-

j Californijos Gubemat. Merriam Grūmoja į 
Visą San Francisco Apstatyt Miliciją

------------- . • r
177 Unijos Balsuoja Delei Visuotino Streiko; Taxiy ir 

Trokų Vežikų Streikas Suparalyžiavo Miestų
_________________________

San Francisco, Cal.—Vai-, pradėjo balsuoti klausimą 
stijos gubernatorius Frank; delei ėjimo į visuotiną šCrfeL 
Merriam liepos 14 d. pareiš
kė, kad jis prisirengęs įvest 
karo stovį mieste. Muštruo- 
jama tiek milicijos, kad ga
lėtų apsupti San Francisco 
ir Oaklandą 100 mylių ratu. 
Ginklais sukriušint laiva
krovių streiką ir pasmaugt I 
visuotiną darbininkų strei-! UITI FRIQ TFKINA 
ką, toks yra gubernatoriaus UllLLIwJ ILlulllri 
ir kapitalistų tikslas. O ar
kivyskupas Hanna, Roose- 
velto

ką iš pritarimo streikuojan-
Dar/tiems laivakroviams.-------- -Trr.j ;

bo Federacijos vadai Įdeda j
visas pastangas, kad supai
niot darbininkus ir nepri- 
leist visuotino streiko. Bet,; 
darbininkai veržiasi kovon. :

$ il %

SAVO žudynes!
_ “taikymo” komisijos i Berlynas. — Žudeika 

narys, dvasiškai darbuojasi;.įer*s ^ePos 13 d. sušauk^ fa- 
jis atsišaukė per radio, kad.šistų “seimą” Kroli, Operos 
darbininkai grįžtų darban ;name Per pusantros va- ; 
ir pasiduotų streiklaužiškai ;^an^os spiegdamas teisinosi, 

kodėl jis turėjo masiniai žu* 
dyti savo priešus. Nužudy

k*. i

Kunigas Cox Sutiktą
Vadovauti Fašistams

I

Roma.—Katalikų kunigas 
James R. Cox gavo pasiūly
mų būti Amerikos fašistų i 
vadu. Į Romą jis yra atva 
žiavęs su j 
tinių Valstijų. Vadovauti Į UITI FRIO MINTIE 
šios šalies fašistus jam pa-Į HULLIUV 1710110 
siūlė Philadelphijos fašistų Jis Atsisako nuo Rubežių 
komandieriai. Kunigas at- ■ Apsaugojimo Sutarties 
sakė, kad jis apsiimtų į tą, Bei.lynas.-Anglijos am- 
vietą, bet jam tun but per basadorius H 13 d_ atėjo j
25 metus užtikrinta galu-'. ----- . - •- i
fa^istinia^e^udėh^^kaip ka^ ministeri NeuratM lr. darbininkų, kuriuos remia į 
tasistimame judėjime Kaip. jteik- ]anug nekariavimo ir j w 

K-S. IMS DARBININKUS
dalykas^^Kim x^yr^pa- ■ a *.r ^sjas r®m^a ■ atmetė Darbo Federacijos| NUŠOVĖ CLEVELAND 
garsėjęs kaipo bedarbių mo-! 
nytojas Pittsburghe, Pa.

Katalikų 1 a i k r a ščiuose | 
dažnai numetama žodis

Vokietijos prezidentas Hindenburgas su Hit
leriu, Kurto Padarytas žudynes Hindenburgas 
Užgyre.

Z? I UŽGROBT LIETUVĄ, GALINGOJI STREIKU
BANGA AMERIKOJE

Apart laivakrovių, trokų

Jungtinių Valstijų valstybi- kuojantieji baldų darbinin
kai iki šiol buvo policijos te- prieš fašistus, kurių vadai 
rorizuojami ir areštuojami,

nės įeigos suvesta 30 dieną per
eito mėnesio. Pasirodo, kad 
valstybė turėjo $4,000,000,000 |kaįp uk ateidavo pikietuot. 
(keturis miliardus dolerių) da,.- Jįems vadovauja Industring 
giau išlaidų, kaip įplaukų. Reis- .. ..
kia, baisus šalies deficitas! Bet Unija. Policija be atvan- 
del prisirengimų karui vis dau-jgos atakavo ir kitus strei- 

. Prieš miesto val- 
Gyventojai bus daugiau I džios ir policijos žygius išsi- 

i judino protesto susirinkimai 
lir demonstracijos visuose 
'New Jersey valstijos kam- 

Pradėjo tūkstan- 
patys čiais plaukti protestuojan

čios miesto majorui Hague 
atvirutės. Taigi dabar lie- 

apdrėkinti 12,000 akrų. Į se- Pos d. ir buvo priverstas 
kamus tris metus jie pasirengę majoro pavaduotojas Ar- 
dar apdrėkinti 50,000 akrų, thur Potterson padaryt nu- 
Tam darbui išrinkta specialė sileidimą. Jis jau žada duo- 
komisija. Sovietų valdžia duo-;
da jiems patarėjus, inžinierius 
ir mašinas.

giau ir daugiau išleidžiama pi- Į kierius. 
nigų/ V 
apkraunanti taksais, nepapras- * - 
tomis mokestimis, kad paden- \ 
gus tą deficitą.

Pavolgėje Sovietų Sąjungos puošė, 
kolektyviečiai pradėjo ] 
pravest drėkinimo sistemą, šie- • 
met jie apdrėkino 3,000 akrų 
žemės, o sekamais metais mano 
apdrėkinti 12,000 akrų.

iti streikieriams teisę pikie- 
tuoti.

Tą kovą išjudino Tarp- 
Chicago, III. — Rugpjūčio' tautinis Darbininkų Apsigy- 

1 d. įvyks dvi demonstraci- ’ nimas, kuris suorganizavo 
jos prieš karą ir fašizmą;'tam tikrą Komitetą prieš 
viena bus Washington Par- Terorą ir už Darbininkų 
ke, 51 ir St. Lawrence Sts.; |Teises New Jersey valstijoj, 
kita—-Union Parke, Ogden Taigi matome, ką 
ir Randolph Sts. masinis veikimas.

reiškia

komisijai.
Apart trokininkų, meta

listų, daugmeninių mėsos

vežikų ir plieno darbininkė | P° .kita] užsidarinėja, 
minėtini yra dar šie strei-

; kai:
; Butte, Mont., tebestrei-1

pas Vokietijos užsienio rei-J kuoja 6)000 metalo liejyklų!

ti r 
tų skaitlinę jis baisiai suma-!

darbininkų ir kt., šeštadienį i^.\no, 
streikan išėjo dar taxių ve
žėjai. Miestas beveik supa
ralyžiuotas. Sustojus tro- 
kams dirbti, nėra kaip pri
statyt medžiaga daugeliui 
dirbtuvių. Jos todėl viena

................ .. ‘ ‘ . Už-
PĮstrigo daugybė automobilių 

•iš kitur atvažiavusiu, nes
- nėra kaip gauti gazolino. 

Į Jau pritrūksta maisto.
Liepos 14 d. 177 unijos

M

nebūna katalikai. Bet jei 
kunigai gali būti fašizmo 
komandieriais, tai fašistus 
palaimina bažnyčia.

Įglija, kuri pati, tačiau, prie;vadų pervarytą apgavingąį 
i jų neprisideda. Svarbiau-1 sutartį su bosais.
|da santaikos ir savitarpinio | Fort Worth, Texas. — Te
besamų rubežių apsaugojimo, bestreikuoja g a t v e k a r ių 
sutartis siūloma tarp Sovie
tų Sąjungos, Vokietijos 
Lenkijos,

darbininkai.
Philadelphia, Pa. — Eina

POLICININKAI
Cleveland, Ohio. — Liepos 

13 d. atėjo į pašalpos punk
tą 35 delegatai nuo Bedar
bių Tarybų. Policininkai

_ Čechoslovakijos,, streikas prieš Gulf Oil Kom- pasinaudojo ' priekabe, būk
Lietuvos, Latvijos, Estijos ,pamją. Policija užpuolė pi- kas ten šovė ; policiją To- 
ir Finijos. Tatai būtų Ry-Vietininkus ir areštavo 12 j del jie > kaip §aitakraujai 
tine ocaino. ita tai ne-^darbininkų. žmogžudžiai, paleido revol-
kariavimo _ sutartis __ tarp Į 90 unijų lokalų . Hudson verius darban ir ant vietoskariavimo
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Hitlerio valdžiai visiškai 
nepatinka tokie pasiūlymai. 
Nes hitlerininkai dar tebe- 
svajoja apie “traukimą į ry
tus”—pasiglemžti Lietuvą

Jau Reikalauja Milicijos 
prieš Treką Vežiku 

Streiką
Minneapolis, Minn. — Po

licijos galva Michael Johan
nes pereitą penktadienį pa- ir kitas Pabaltijo šalis, 
reiškė, jog kaip tik prasi
dės naujas trokų vežikų carno” yra santaikos sutar- 
streikas, tuojaus turi būt tis, kuri 1925 metais buvo 
įvesta karo stovis mieste, padaryta tarp Francijos ir 
Jis pareikalvo iš gubernato
riaus Floyd B. Olson išanks- 
to prirengti miliciją prieš 
streikierius.

Trokininkai nubalsavo su
streikuoti šį pirmadienį. Jų 
unijos prezidentas J. Tobin 
iš Darbo Federacijos , pa
smerkė visus, kurie tik pri
tarė streikui.

Vadinama “Vakarinė Lo-

Vokietijos su pritarimu An
glijos ir Italijos.

Kunigai 22 milionų pro- 
testonų dedasi į vieną fron
tą su katalikų ir žydų dva
siškiais kovai prieš vadina
mus nešvarius judamuosius 
paveikslus Jungtinėse Vals
tijose.

apskrityj, N? J., pasmerkė 
Jersey City majorą Hague, 
kad jis Sti savo policija tero
rizuoja streikuojančius dar
bininkus.

Įvairūs streikų veiksmai 
yra daromi Baltimorėj, Los 
Angeles, Milwaukee, York, 
Pa., ir kitur.
Paryžiaus Ginklavimas 
nuo Priešų iš Oro

Paryžius. — Seine guber
nijos vyriausybė paskyrė 
$1,320,000 įrengimams, ku- 
kuriais galima būtų apsau
got gyventojus, jeigu prie
šingos šalies orlaiviai užpul
tų bombarduoti ir nuodyti 
Paryžių. Tie pinigai yra 
priedan prie sumų, kurias 
tuo tikslu paskyrė karo mi
nisterija.

verius darban ir ant vietos 
nušovė tris delegatus, jų 
tarpe vieną negrę našlę, ke
turių vaikų motiną. Sykiu 
buvo nušautas italas darbi
ninkas 'Sam Arsentino. Po
liciniai budeliai kulkomis iš 
ūž nugaros nudėjo darbinin
ką Andrių Masišką ir peršo
vė jo žmoną Anną. Pavo-

i; melavo, būk sušaudė. _ 
tik 77. Trylika iš jų buvę 
nušauti todėl, kad pasiprie- 
šinę areštui. Apart genero
lo Schleicherio, Roehmo ir 
kapitono Kari Ernsto, hųvo 
nugalabinta dar 16 nažif' 
šturmininkų augštųjų vadi 
ir 31 vadukas; po to sekt 
smulkesni “žuvys.” Hitle
ris, tačiaus, nieko nesako 
apie šimtus slapta sušaudy
tų bei nužudytų stovyklose, 
kur suvaryta 160,000 politi
nių kalinių.

Hitleris aiškinosi, kad 
Roehm ir kiti nazių vadai 
buvo padarę sumoksią areš- 
tuot Hitlerį ir vienu urmu 
paimt valdžią į savo rankas. 
Todėl Hitleris turėjęs veikt 
“žaibo greitumu” ir “kaipo 
vyriausias šalies teisėjas,”*“ 

Savo kalboj dabar jis ko
munistus vadino “kriminali
stais,” ir tik gailėjosi, l^£d 
sunku juos sučiupti. * •

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
KETURIS ŽMONES 

Albany, N. Y., liepos 131 v 
d. perkūnija du jaunuolius 
užmušė ir penkis žmones 
sužeidė, trenkdama į penke
tą namų.

Scranton, Pa.—Tą pačią 
dieną perkūnas mirtinai už* 
trenkė 7 metų mergaitę Ka-“ ------** ------- ------------ i LieriKe i metų mergaitę x\a-

jingai sužeistas dar vienas j thleen McNuity jr 4 metų
darbininkas.

Nazių Įkalintas Ex-
Ministeris

Keturiems

mergaitę Mary Tobin, bežai
džiant joms lauke netoli sa
vo namų. ’

• j '

Paryžius. — Martha Ha
nau išviliojo daug pinigų;iš 
žmonių; buvo nuteista me
tam kalėjimo. Padavė ape
liaciją, ir augštesnis teismas

Berlynas.
mėnesiams įkalintas And
rius Hermes, buvęs Vokieti
jos finansų ministeris. Jį 
kaltino kaip neteisingą val
džios pinigų eikvotoją; bet ne tik patvirtino pirmesnę 
matyt, jis kuo kitu nusidė- bausmę, bet dar pridėjo an- 
jo Hitleriui. trus metus kalėjimo.

•»
E
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Į Visuotiną Streiką
San’Francisco Mieste!

Šiuos žodžius rašant, San Francisco 
mieste padėtis daugiau panaši į apgulos 
stovį, negu į “normalų gyvenimą”. Įvai
rių pramonių ir šąkų darbininkai balsuo
ja už skelbimą visuotino streiko. Jau 
streikuoja sekami darbininkai:

Visokių šakų pajūrio, jūreiviai, laiva- 
kroviai ir kt. darbininkai.

Mėsos pramonės darbininkai.
Metalistai. ;
Sandėlių darbininkai.
Trbkmanai ir taxių kėravotojai.
Miesto Centralinė Taryba laiko savo 

susirinkimą, kuriame manoma bus pa
skelbtas visuotinas streikas. Daugiau, 
kaip 70 įvairių darbininkų unijų lokalai 
pritaria visuotinam streikui.

Apie 20,000 darbininkų jau yra streiko 
lauke ir bile minutą gali prie jų prisidėti 
nauji-tūkstančiai.
UvMaisto pristatymo klausimas darosi 
opūs, kuomet trokų kėravotojai išėjo 
streikam' Visas kasdieninis gyvenimas 
krypsta iš vėžių, kadangi tie, ką jį daro 
“normaliu”, meta darbą pareikšdami 
griežtą protestą prieš bestijiškus išnau
dotojų klasės ir valdžios puolimus ant 
prieplaukų ir laivų darbininkų, kurie iš
ėjo į. streiką, reikalaudami žmoniškesnių 
darbo sąlygų ir pripažinimo unijos. Jei 
laivų savininkai ir valdžia, su Roosevelto 
'’nrbo taryba, sutiktų išpildyti laivų dar- 

^bininkų reikalavimus, tuomet , aišku, 
streiko pavojus greit sumažėtų.

Bet valdžia su laivų savininkais atsisa
ko išklausyti mažus streikierių reikalavi
mus; Valdžia su išnaudotojais pasirinko 
kit<rkelią: šaudo tuos, kurie streikuoja, 
skandina darbininkų pasirįžimą krau- 
juospa, bet reikalavimų nepildo.

Šis San Francisco darbininkų visuoti- 
- nas-.streikas turi nepaprastai didelės Am

erikos darbininkams reikšmės. Iš paly
ginti^ nedičkio, jis vystosi į milžinišką, 
kurio atbalsiai nuaidės per visą pasau
lį. .gis streikas, beje, šiuo tarpu darosi 
vis labiau politiniu, vis labiau susirėmi
mo su valstybinėmis pajėgomis streiku.

Nereikia nei sakyti, kad, jei tik visuo- 
. tinas streikas bus paskelbtas, valdžia 

grobais dar griežtesnių represijų prieš 
darbipinkus, dar kruvinesnių žygių, idant 
sukriušinus darbininkų vienybę.

Todėl juo labiau darbininkai privalo 
budėti.

Laikykitės vienybėje, draugai! Nelei
skit' buržuazijai ir josios agentams iš 

ž. ADF pakirsti jūsų solidarumą! Tik aty- 
džiai ‘ budėdami ir turėdami cementiniai 

’. Suvienytas savo eiles jūs pajėgsite laimė
ti sąyo pasibrėžtus reikalavimus!

Visų miestų darbininkai, iš kitos pusės, 
privalo visais galimais būdais padėti sa
vo broliams Ramiojo Vandenyno pakraš
tyj išlaimėti šią kovą!

i

Gyvenimas juk parodė, kad’sociaLfa- 1 
šistai tokiais ir pasiuko. Ten pat jis pla
čiau nurodo:

Mes jau rašėme apie Austrijos įvykius, 
tų įvykių silpnas ir gerąsias puses, socialis
tų ir komunistų rolę juose. Prūseikos la
pas stengiasi pagražinti tai, ką pats tūks
tančių Austrijos darbininkų žuvimo nuo fa
šistų kulkų ir kartuvių kilpos kaltininkas, 
Otto Bauer be pagražinimų iškelia viešu
mon ir pripažįsta: tai, kad Austrijos social
demokratų partija, jos. viršūnės visą laiką 
visokiomis priemonėmis stabdė darbininkų 
kovą ir išstojimą prieš fašizmą. Tai juk 
pilnai išplaukė iš socialdemokratų partijos 
ir jos vadų lekojiškos prieš fašizmą prigim
ties. Ir tolimesni Austrijos įvykių atgarsiai 
ne atmetė, o patvirtino Korrjinterno linijos 
teisingumą; socialistą vadai, neįstengdami 
suturėti darbininkų sukilimo, pirmose suki
limo dienose pabėgo iš kovos lauko, tuom 
pačiu demoralizavo sukilusių eiles. Jie ne 
tik nešaukė darbininkus prie puolimo ir fa7 
šizmo nuvertimo, o sąmoningai tą kliudė, 
vedė “apsigynimo” iv atsitraukimo taktiką.

Austrijos darbininkai vasario sukilime 
gavo puikią pamoką. Jie, priešinga^ tam, 
ką rašo pruseikinių lapas, šiandie atsuko I 
nugaras ilgą laiką vadovavusiems juos kai
rios frazės “socialistams” Baueriams ir pa
našiems darbininkų kle'sos pardavikams ir 
atvirai stoja į kompartijos eiles. Vien tik 
vasario mėn. po sukilimo į Austrijos kom
partiją perėjo 10 tūkstančių buvusių s.-d. ir 
šucbundo narių suplėšę savo socialdemok- 
ratiškus bilietus. Ir tas Austrijos darbinin
kų parėjimas į kompartiją ir toliau eina, 
nes tik komunistų partija, vadovaujama Ko- 
minterno, veda darbininkus prie pergalės.

Ne Tik Amerikoj!
Danijos laikraštis “Politiken” rašo:

Maisto naikinimas, kuris šiuo tarpu daro
mas visam pasaulyj, yra bjaurus šių laikų 
dalykas, ir išrodo, kad Danija yra viena iš 
didžiausių prasižengėlių šiuo atveju. Blo- 

' ga, kuomet deginama kukurūzai Kanadoje, 
bet ten nedeginama geriausios rūšies kuku
rūzai. Čia, Danijoj, geriausi, pirmos rūšies 
galvijai yra naikinama ir iš jų daroma mui
las, kuomet sergą ir antros rūšies galvijai 
yra parduodami žmonėm valgyti. . .

Taigi, pasirodo, kad ne tik viena kapi
talistinė Amerika naikina maista. Ją se
ka ir Danija. O Danijoj, reikia žinoti, 
šiuo tarpu social-demokratai turi didžiu
mą valdžioj!

LDS Pastogėje
Šiomis dienomis Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimo Centras persikelia į “Lais
vės” namą. Reikalas vertė paimti dides
nę vietą, nes organizacija auga. Be to, 
čia tuo atžvilgiu geresnė, nes lietuvių ap
gyvento j kolonijoj.' LDS panuomavo iš 
“Laisvės” visą viršutinę svetainę ir ten 
tapo įsteigta ofisai. Aišku, LDS iš to tik 
pasinaudos, kadangi nuoma nebus nei 
kiek brapgesnė, o vieta kur kas patoges
nė ir didesnė.

Dabar LDS Centro antrašas bus:
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Gaidžio Prigimties Ricieriams
Drg. P. Užkalnis “Priekale” (No. 

5-tam) rašo apie prūseikinius ir jų kadai- 
darytus šūkalojimus del Austrijos įvy

kių:''Kaip žinia, Prūseikos lapas tuomet 
rašė, būk “bimbinių teorija apie socialfa- 
šistųs” “sumušta”, nes Austrijos socia
listai pasirodę kovotojais, kuomet komu- 
nistų „“nematėme pirmose kovotojų ei
lėse.” Drg. Užkalnis nurodo, kad Prū- 
seika-Butkus, kaip tas gaidys, net ir sap
nuodami nesumilina dainos, ten, kur ei- 

irnas apie puolimą komunistinio

Apie atsibuvusį LDS vajų už gavimą 
naujų narių “Tiesa” rašo:

Dar šiuo tarpu negalime paskelbti pilnų 
vajaus pasekmių, nes dar vis ateina apli
kacijų blankų nuo kuopų. Iki šiol LDS 
Centre yra užrekorduota 411 naujų narių. 
Kaip visos aplikacijos bus susiųstos, tai bus 
dar daugiau.

- Tos skaitlinės, kokias dabar turime, rodo, 
kad vajus buvo neblogas.

Vajus parodė, kad galima gauti naujų 
narių, tik reikia biskį pasidarbuoti.

Naujų narių verbavimo darbą neturime 
nutraukti, nežiūrint, kad vajus užsibaigė. 
Kad ir be vajaus, visada turėkime minty, 
kad reikia kalbinti darbininkus stoti j Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimą.

Tai ištikro vajus galima skaityti prie 
pilnai pasisekusių. Bet su vaikų gavimu 
—dar vis bloga. Dar 500 vaikų negauta. 
Tuo klausimu reikalinga labai susirūpin
ti visiems LDS nariams.

~ * •/H , na Kiaac. 
judėjimo

“Tiesa” praneša, kad LDS Centro sek
retorė d. Jeskevičiūtė pasitraukė porai 
mėnesių atostogų. Sugrįš į darbą tiktai 
rugsėjo mėnesio 15 d. Organizacijos rei
kalais laiškai, todėl, turi būti siunčiami 
ne Jeskevįčiūtės vardu, bet LDS.
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Grupė fašistinių Bulgarijos karininkų baliavoja po nesenai padaryto 
kruvino perversmo. Jie yra ištikimi valdančiosios klasės agentai ir jos 
reikalų gynėjai.

Didžiausias Pasaulyj Orlaivis pasididžiavimas Sovietų Są- i 
jungos orlaivininkystės ir ■ 
industrijos!

“Maksim Gorki” paga
mintas pagal planą garsaus 
Sovietų orlaivininkytės in
žinieriaus Andrėjo Nikola- 
jevičio Tupulevo. Jo kons
trukcijos visi orlaiviai turi 

’ vardą, tai yra—A. 
tarinio rašytojaus, M. Gor-|me bus tie paveikslai išdir-iN. Tupuvelo vardo ir pavar- 
kio, 30 metų rašinėjimo su-1 barni. Ant orlaivio yra'dės pirmos raidės. “Mak- 
kaktuvių, draugai tarėsi ką | įrengta specialė spaustuvu-1 sim Gorki” yra “ANT—20” 
jam nupirkti dovąnų? Ra-|kė, kurioje į valandą laiko |ir todėl penkis kartus dides- 
šytojas Michail Kolcov sa-1 gali atspausdinti 8,000 nedi- nis už 
ko: “Cigarnyčią—turi. Pil- delio dviejų puslapių laik- (ANT—4) orlaivį, 
ną rinkinį Gorkio raštų—jis, raštuko ir iš oro paskleisti. 1929 metais buvo atskridęs 
nereikalauja. Tai ką gi, gal i Ant “Maksim Gorki” yra i į Jungtines Valstijas, 
karvę, žąsį ar ką? Ir to' specialė elektros gaminimo i f 
Gorkis nereikalauja.” m-J- 1.... -•
Kolcov pasiūlė: surinkti au-įlingą energiją. Bet ten pat'mov 
ku ir 
orlaivį Maksimo Gorkio var-'
du. Sutikta. ,|ti darban, jeigu elektros pa-|bėtina mašina. Ji ypatinga

Aukų rinkimui nebuvo su-' jėgą gaminanti stotis su-1 savo prietaisais, gerai me- 
darytas platus komitetas.' gestų.
Daugiausiai aukas rinko lai- prietaisus ir aparatus pa-, stumas, motorų 
kraščiąi “Pravdą,” “Krest- leidžia veikti su pagalba | veržtuvų-puikus veikimas, 
janskaja • Gazeta”,. Tzviesti-; elektros jėgos, 1 
ja” ir kiti. Rinko laisvai, 
neturėdami ant vietų specia
lių komitetų ir buvo surink
ta virš 6,000,000 rublių.

Orlaivį gamino ‘CAGI” 
fabrike, Maskvoje, bet jam 
dalis, motorukus, elektros 
perlaidus, radio aparatus ir 
tt.,. gamino ir dar apie 35 
kiti Sovietų Sąjungos fabri
kai.

“Maksim Gorki” visas pa
gamintas iš sovietinių me
talų ir visos jo dalys paga
mintos darbininkų tėvynėje. 
Jis išbandytas ir jau skrajo
jo kelis kartus virš Mask
vos. Bet bandymai tęsis 
dar iki 18 dienai rugpjūčio, 
Sovietų Sąjungos orlaivyno 
dienos, ir tada jis bus per
duotas į orlaivyną.

“Maksim Gorki” yra mo- 
noplaninis orlaivis. Jo spar
nas turi 64 metrus (208 pė
dų) ilgio. Patsai orlaivis 
turi 33 metrus (107 pėdas) 
ilgio ir 10.6 metrų (39 pė
das) augščio. Orlaivis gali 
skristi be apsistojimo 2,000 
kilometrų, i darydamas po 
240 arba 260 mylių į valan
dą. “Maksim Gorki” su 
kroviniu sveria 42 tonus. 
Jis turi 8 motorus su 7,000 
arklių pajėga ir gali vežti 
mažiausiai 76 žmones. “Ma
ksim Gorki” keliauninkų 
kambarius galima išardyti 
į keturias dalis, o sparnas 
į 10 dalių. Jo sparne įtaL 
syti kambariai ir tam tik
ros mašinos.

“Maksim Gorki” turi ra
dio prietaisus, ir stotį tele
grafo. Jis gali siųsti už 
2,000 mylių žinias telegrafu 
arba per radio. Jis ' turi 
prietaisus, kad skrajojant l’tę.

Sovietų Sąjunga pasigami- kilometro augštumoje gali
no ir išbandė didžiausį pa- ma perduoti iš orlaivio mu- 
saulyje sausžemio orlaivį ziką ir prakalbas ant žemės, 
vardu “Maksim Gorkij”. šis Orlaivyje įtaisyta judžiai ir 
oro laivas pabudavotas už prietaisai traukti paveiks- 
surinktas aukas.

Laike paminėjimo prole-1specialis kambarys, kuria-!“ANT” 

kio, 30 metų rašinėjimo su-1 barni. Ant orlaivio

lūs. Jo sparne įtaisyta

‘Land of Soviet” 
kuris

Sovietų Sąjungos garsus
Tada1 stotis, kuri gamina reika- j orlaivininkas M. M. Gro- 

~ ' kuris pirmas valdė

t IŠ1

Lotyng Amerikos Šalys ■ 
Uždaro Duris

Imigracijai
Visos svarbiausios Lotynų-Į r 

1 Amerikos šalys šiandien nenbri 1 
• imrtiigrantų iš kitų šalių.: t Iš 1 
i šalių, kurios praeityje sėmė Eu- ' ‘ 
! ropos gyventojus, Argentina, .. 
; sausio 1 d., 1933 m., uždraudė j 7 
| įleidimą, visų immigr^ntįų,-f ; 
apart tų, kurie tenais vyko,' 
turėdami darbo kontraktus 
arba kurie sekė tokius dar
bus ir užsiėmimus, kurie tai 
šaliai buvo reikalingi ir be 
abejonės galėjo save užsilai
kyti.

Brazilija, kuri irgi liberali^ 
kai atidarė savo duris visiems,4 
jau dabar keičia savo nusistaty
mą kaslink immigracijos; Ir < 

j Meksika beveik visiškai uždarė’7 
! savo duris visiems atėjūnams; 1 
Brazilijos Im migracijos Nli-

sistatymas
Dekretas No. 19,482, iš gruo- .. 

džio 12 d., 1930 m., sako, jog - 
Brazilijos konsulai gali vizuoti 
pasportus trečios klasės ateivių 
tik jeigu jie grįžtantieji apsigy
venusieji ateiviai arba agrikul
tūros darbininkai, arba kiti dar- . 
bininkai, pargabenti “sulig nu
rodytų reikalavimų, kurių įlei
dimą prašo Federal Interventor 
from Labor Ministry, Industry 
and Commerce”. Nuo sausio 1 
d., 1931 m., kiekvienas pilna
metis, kuris nori vykti į Brazi
liją, kaipo immigrantas, priva
lo turėti net 3,000 milreis ir 
kiekvienas vaikas, neturėdamas 
12 metų net 2,000 milreis. 'Mil
reis mūsų pinigais yra apie 8 
centai. Dabar, pagal laikraščių,✓ M V jyCVOALAAV • OUllllllll CCLi | 1111&CV VIAVA^AJU* uvil 1YUAAU jJAI 1UUU V UAUV CUIlLčll. JL/elUd.1, J d L <1OV1 U f

ir išbudavoti didžiausi! yra ir akumuliatoriai (“bia-1 “Maksim Gorkį” skrajojanti Brazilijos valdžia priėmė įsta- 
ivį Maksimo Gorkio var-'trės”), kurias galima paleis-1 virš Maskvos sako: “Ste- tymą, einant galėn , birželio

mėn., kuris įveda kvotą. Kiek-, 
vienos šalies kvota bus 2% ( 

, . skaičiaus immigrantų, atvyku-
.Visus įvairiausius. chamzuotas valdymas, lank- siy į Braziliją per pereitus,peri-, 

sistema, i kiasdešimts metų.
' 1 Pagal A. P. straipsnio ;iš To-, 

bet jeigu'mechanizuotas išskaitliavi- k^° New York “Sun”( ^aikraš- 
-1 • .... . . — jtyj, gegužės 26-tą dieną,.japo-

__ j niečiai nepatenkinti su šituo
.nauju nusistatymu, jie mano, 

į orlaivininkui ir naujų maši-ikad prieš emigrantus iš tos Ša- 
Ant orlaivio padaryta-vi- ] \ /

si parankumai. keliaunin- .?erai prirengta ir apgalvo-įstatymu metinė kvota 
kams, valgykla, minkštos j ^'a- ’ j-- -——- i
kėdės, grindys išklotos kau-1 k\” Jdidžiausl pasaulyje or- ;

ant langų užlaidukės,paivį, lengva....”
P a g a minimas “Maksim 

” atsiėjo daug pini-

elektros jėga sugestų, tai mas ir. stabilizatoriai. Kas 
yra rankiniai veržtuvai ir | man patinka, kaipo senam | 
kiti prietaisai. i

nauju nusistatymu, jie mano.

nų išbandytojui, kad viskas lies tas įstatymas priimtas. Po

Valdyti “Maksim Gor-;^1. J“p“nijos ,bu". afie 3>8b0- 
, Of.iciahskos skaitlines parodo, 
jog Brazilijoje pereitais metais 
buvo apie 165,000 japonieČių. 
Tai didelis sumažėjimas, kuo
met sulyginus su immigracija 
iš tos šalies pereitais keliais me
tais, kuri buvo neišpasakytai di^ 
dėlė, pati Japonijos valdžia rė
mė šitą emigraciją.

Tarpe 1918 m. ir 1930 m. net 
148,105 asmenų išvyko iš Japo
nijos į Pietų Ameriką, ir net 
96,129 vyko į Braziliją. Bra
zilijos valdžia davė leidimą Kai- 
gai Kogyo Kaisha, arba Inter-

>1

rais, 
staleliai, ant jų elektrinės t 
lempos, elektriniai šaldytu- Gorkio 
vai ir elektriniai pečiai pa-*gU> nes buvo pirmas or- 
gaminti šiltą maistą, mieg- IMvis tos rūšies. Kiti to 
rumiai ir nedidelė vaistinė, dydžio orlaiviai atsieis per

Įdėta energijos, kad pa- Pus mažiau, o gal ir pigiau, 
daryti tokio milžino lengvą Dabar Sovietų Sąjungos pi- 
valdymą ir tam pakinkyta liečiai renka aukas del išbu“ 
elektros jėga ir pritaisyti davojimo šiam milžinui dar- 
kiti pavadavimo įrankiai, žinės. ’’Maksim Gorki” bus _____ _______  _____ _
Orlaivyje yra įtaisyta me- prijungtas prie agitacijos national Development Company 
charizmas, kuris patsai ga- orlaivių eskadrilės.
Ii orlaivį vesti ten, kur nu
stato orlaivio valdytojas. 
Jame įrengta specialiai prie
taisai, kurie užtikrina ir di
džiausiuose rūkuose orlaivio 
nenuklydimą nuo kelio.

“Maksim Gorkio” šeši 
motorai yra pritaisyti prie 
sparno po tris iš abiejų or
laivio pusių ir du virš or
laivio. Prie kiekvieno mo
toro mechanikai gali prieiti 
ir laike jo veikimo, tai yra, 
kada orlaivis skrenda ir jei
gu yra reikalas, tai gali mo
torą sulaikyti ir pataisyti. 
Orlaivis gali tik dviems mo
torams beveikiant nusileisti. 
Tarpe orlaivio valdytojo ir 
visų kitų mechanikų yra 
telefonu susikalbėjimo 
tema.,

. “Maksim Gorki” yra

laivis tos rūšies. Kiti to

’’Maksim Gorki” bus

of Tokyo, kuri dabar siunčia 
į Japonijos gyventojus į užjūri- 
nes šalis, partraukti net 25,000 
žmonių 1933 m., iš tikro net 
22,310 atvyko. Sakoma, jog Ja
ponijos valdžia sutiko 1933 m. 
paskirti šešis milionus yenų del 
transportavimo ir kitų išlaidų 
šitų žmonių, kurie vyko į Bra
ziliją. Nekurie Brazilijos žmo
nės į šitą immigracijos suvar
žymą žiūri su abejojimu, tikė- 

riu 774, Bank St. Bus pasita- darni, kad išsivystys rimta rasi- 
rimas apie labai svarbius rei-.nė problema.

i ui
kalus, taipgi diskusijos apie j 
veikimą. Dalyvaus trys sve
čiai iš Kanados ir jie papasa
kos apie Kanadoje ir Lietuvo- 1,200 PLIENO DAR- 
je .veikimą. Bus proga išgirs- ’ 
ti daug naujų dalykų.

Komisija.

Valstiečio Sūnus

Waterbury, Conn.
“Laisvės” skaitytojų, A.L.D. 

I L.D. narių ir darbininkų judė
jimo pritarėjų visuotinas susi
rinkimas įvyks pirmadienį, lie
pos 16 d., vakare, po nu m e-

sis-

su-

BININKU STREIKAS
Warren, Ohio. — Sustreį- 

Plieno Kompanija Areštą- kavo 1,200 darbininkų Re
vo 5 Unijos Vadus public Plieno Kompanijoj. 

Clarksburg, W. Va. —* Tuom protestuoja, kad kpm- 
Areštuota penki vietiniai i panija pasitraukė iš bendrų 
Plieno Darbininkų Unijos' derybų delei algų darbinių-

iėtingiausias ir ’’ labiausiai vadai." Weirtonkompanija' kams. Streikieriai priklau-
nechanizuotas pasaulyje or
eivis.
sisekimai,. turės daug ko
naujo įnešti į orlaivininkys-

“Maksim Gorki,” tai

kaltina, būk jie baudinę liū-!so Darbo Federacijos Plie-
Jo išbandymai, pa- dininkus, kurie norėję kai- no Darbininkų Unijai.

bėti už kompaniją dabar ve-!jais išvien eina Industrinė 
damame tyrinėjime, kurį ■ Plieno ir Metalo Darbininkų 
daro N RA. ‘ Unija.
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ąįį.

Jis ir jo draugai Verstinai primine man.Flau- 
berto pareiškimą: ‘Literatūra yra man užtek
tinai didelis okeanas!’ Bet matyt, jie kiek
vienas sako: ‘Revoliucija mums yra užtektinai 
didelis okeanas!’

Vieną dieną važiavau valandą iš Maskvos 
j kaimą, kuris buvo veik užverstas sniegu, bet

gale 19?3 metų, Bielnostrojaus užbaigimas pa
skelbtas, kuomet susirinko visos Rusijos So
vietų .Kongresas. Bet kas yra žymėtinas fak
tas, kad šito darbo didelę dalį atliko tūkstan
čiai buvusių vagių, valkatų, kylančių kulokų 
ir sabotažninkų, vadovaujant OGPU. Didelį 
skaičių buvusių sukilėlių ir vagių socialistinės

Matthew Josephson

Literatinis Gyvenimas Sovietu 
Rusijoj

(Iš “The New Republic”—vertė J. N.)
Tokiu antgalviu tilpęs straipsnis “The New 

Republic,” parašytas tūlo Matthew Josephson 
parodo, kaip revoliucija ir Sovietų gyvenimas 
pakeitė pačių rašytojų mintis poezijoj, apysa
kose ir visam literatiniam darbe.

Maskvoje aš jaučiau specialį žingeidumą, 
pasakoja autorius, kas liečia pritaikymą artis
to, rašytojaus, teatro darbininko Sovietų gy
venime. Buvo jie ‘artistų uniformoje,’ kaip 
kad tankiai buvo nurodinėta? Jie nei vienas 
neturi ko pralaimėti, neigi ko apgailauti. Jie 
pasakojo man savo darbą, darbą, kuris taip 
tankiai surištas, kaip mes vadinam ‘propa
ganda,” su tokiu tikrai geniališku entuziazmu 
ir tikrumu, kad privertimas jų supratimui, 
idėjai, atrodo daugiau ir daugiau mistiškas. 
Jie patys gardžiai juokiasi iš tos pasakos, būk 
drūtarankis bolševikas stovi su lazda prie ar
tisto, kas yra tipiškas vakaro plepėjimas, dau
giau ar mažiau delei suaugusių buržuazijos 
vaikų.

Rašytojus ir artistus maršas socialūs revo
liucijos Rusijoj prijungė prie augščiausio ro
mano, moderniškam karžygiškume. Laimėji
mas Sibiro—jų pačių Didelių Vakarų—buda- 
vojimas naujų industrijinių miestų Stepuose 
ar kalnuose, tiesimas gelžkelių, oro linijų, ty
rinėjimas Arktiško Okeano atidarymui kelio 
į šiaurius ir ant galo negirdėta revoliucija 
šalyj, kurią apima mašinerija ir teknika. Vis
ką šitą sutraukus, duoda karžygišką charak
terį sovietų programai.

Amerikoje, jeigu aš padarysiu analogiją 
mūsų istorijos, mes taip pat minime civilį ka
rą, permainymą industrijos mūsų šalyj ir per
galę fronte. Mes taip darėm nacionales šven
tes su benais ir puotomis, kada tiltai, gelžke- 
liai ir plieno fabrikai buvo pabaigti. Tačiaus 
mūsų dalykų stovyj, didelis žmonių darbas bu- 
W vedamas plėšikų savo privatinei naudai. 
Tokios šventės tankiai būdavo lydimos skan
dalu ir sarmata. Laikui bėgant, išnaudojama 
publika nesididžiavo nei pono Jay Gouldo til
tu, nei p. Vanderbilto tuneliu. Bet jeigu vi
sas šitas darbas būtų planuotas ir padarytas 
socialistų? Gal būt mūsų rašytojai ir artis
tai būtų paminėję juos, vietoj lėkti Europon, 
kad ‘išganyti jųjų dūšias.’

Rusijoj artistas, nei jokia kaina, nejaučia 
prieštaravimo tarpe savo idealizmo ir tų žmo
nių, kurie budavoja socializmą. Jis visada su 
jais; jis noriau išpildo savo dalį didelėj pir- 
myneigoj, negu kad užsidaryti kambaryj mo- 
kinimuisi rašyti apie rožes ir saulėleidžius. 
Kaip nebūtų, aš negirdėjau uždraudimo ir to
kiam puikiam darbui. Rašytojas beveik bile 
mados gali rasti vidutinę publikaciją, tarpe 
daugelio jau esančių rašytojų, jeigu jis tik 
gerai rašo.

Aplankyme draugo T—, dramaturgo ir no- 
velisto, kurio darbas išversta daugelyj kalbų 
ir kurio vienas kūrinys jau buvo vaidintas 
New Yorke kiek metų tam atgal, aš sutikau 
vieną, kuris gal būt yra ekstremistas tarpe 
sovietų autorių. Jis yra šešių pėdų augščio, 
šviesus ir apie 40 metų. Viskas pas jį yra 
rūpestingoj tvarkoj. Jo nepaprastai ilga gal
va, pusiau plika ir trumpai nukirpti plaukai 
duoda švelnų įspūdį. Jo nešiojamo sportiš
ko kostiumo kišeniai yra uždaromi ir ati
daromi ziperiais. Jis visame kame yra mo
derniškam charakteryj. Literatūra, jis sakė 
man, nuo dabar turi būt paremta faktais. 
Niekas neturi būti daroma iš rašytojaus gal
vos.—Faktai turi būti aiškiai imami iš beei
nančios revoliucijos. Koki gi geresni subjek
tai? Juk tai yra ‘tvėrimosi istorija.’ Jis dir
ba kaipo žurnalistas, rašo žmonėms populia
riuose laikraščiuose ir pamfletuose; vėliaus 
visi rašiniai atspausdinami knygose. Kiekvie
nas rašinys vaizduoja paprastą temą: pirmyn- 
žanga revoliucijos mieste ir kaime visose fa
zėse.

Bolševikų revoliucija pakeitė mane, sakė 
jis. Ankstyvoj mano jaunystėj aš buvau po
etas mano provinciniam ratelyj, papuošalas 
mano miestuko. Aš parašiau 25 šimtus poe
mų apie išsvajotas kunigaikštes, kurias pats 
išgalvojau. Dabar aš rašau apie faktus, tai
yra, kolchozus.

Jam lenktyniavimas kolektyvizavime Rusijos 
žemės yra taip svarbus, kaip kad lenktynės 
industrinės revoliucijos 18 šimtmetyj. Drau
gas T—važinėjo kaimuose, užrašinėdamas žem
dirbių nuotikius, organizuodamas laikraščius, 
stubų organus ir buletinus, reikalingus ten 
tūkstančiams susirinkusių darbininkų. Vi

suose kolektyvuose, kaip ir industriniuose 
miestuose, yra reikalavimas viso ko skaitomo. 
Rusijos masės greičiau išmoksta skaityti, ne- 

! gu rašytojai priduoti jiems skaitymų. Neuž- 
|. tenka nei popierio, nei rankų rašymui. Rusi- 
! jos rašytojas gyvena (tikite, ar ne) viduryj 
I nesvietiško pakilimo ir apkrautas darbu iki 
! kaklo.

Draugas T— taip pat užimtas mokinimu 
jaunų rašytojų ir redaktorių, peržiūrinėda- 

! mas jų straipsnius. Savo liuosu laiku para- 
i šo knygą ar šiaip scenišką kūrinį. ‘Jeigu aš 
j galėčiau turėti 10 porų rankų ir tiek galvų,’ 

pareiškė jis, ‘kad galėčiau surasti užtektinai 
vyrų ir moterų pasiuntimui kolektyvuosna, 
nes ten stebėtini dalykai dedasi. Tik vienuose 
kolektyvuose yra puikios medžiagos, kuri dar 
yra visai nejudinta.’

Šitas atletiškai atrodantis vyras ištiesų yra 
mašina (dynamo) ; kalnas pamfletų ir knygų, 
parašytų į du-tris metus, buvo užtektinai 
įspūdingas. Medžiaga atlyginimui už tokį 
darbą, 11 ar 12 vai. į dieną nėra neįvertinama. 
Jo erdvingas dviejų kambarių apartmentas, 
papuoštas pagal modernišką madą, vienas iš 
geriausių, ką gali gauti užsikimšusioj Mask
voj. Taip pat ant jo stalo stovi vaisių, kurių 
taip mažai yra Rusijoj, sviesto, keiko, ir viso
kios šaltos mėsos.

, Teisingai statant klausimą, kas liečia drau
gą T— gali ištikti pavojus pavirtimo į rapor
tų mašiną, dirbant 12 valandų į dieną, beper-

1 žiūrinėjant apysakas iš dirbtuvių ir kolekty- 
vų. O kaip su visu gyvenimu, pasilinksmini
mais, namais—kas norėtų paklausti? Ir šalę 

i to atrodytų abejonė, jeigu vakariečiai, ypa
tingai amerikonai galėtų jausti entuziazmą 
mechaniškam progresui, kurį parodė rusai.

Bet buržuazinėse šalyse, draugas T— atsa
kė, technologija buvo sena ir vedama pelną- ’ 
grobių. Nėra nieko stebėtino, jeigu kapitalis
tai stato naują elektrinyčią arba fabriką. Bet 
kiekvienas budavojimas socialistinių darbinin
kų ir inžinierių, pagal rusų pažvalgą, reiškia 
žingsnis pirmyn delei visos žmonijos, naujas 
laimėjimas kovoje budavojant socializmą. Ir 
kuomet darbininkai parodė didelį jausmą vi
sam šiam darbui, tai kaip artistas negali būt 
to paliestas?

Tačiaus skirtumai tokiems dalykams yra 
matomi kapitalistinėse šalyse, sakė toliau 
draugas T—, sėkmėje iš kapitalistinių socia-

1 lių aplinkybių, kuriose teisingai yra įpainio-
• ta ‘verstinas darbas.’ čia buvo aiškiai atkreip

tas peržiūrėjimas bolševizmo kritikų. Vers
tinas darbas buvo darbas didelės didžiumos, 
kuri nematė susidomėjimo neigi vilties pra
lobti kolektyvuose, iš kur pirmiau keli prie- 
kyj stovinti gabūs piniguočiai ėmė didelį pel- i 
na. Ten žmonės teisingai buvo ‘vergai maši
nos,’ pririšti begaliniam, aiškiam ir beprotiš
kam išnaudojimui. Dabar, jis baigė, jūsų 
tipiški piliečiai buržuazinės draugijos sapnuo
ja apie tūkstančius metų, kuriuose jis dirbs 
tik dvi valandas į dieną savo raštinėje arba 
fabrike, ir turės 22 valandas liuoso laiko nuo 
‘Verstino darbo,’ kur jo užsiėmimas bus: rink
ti paukščių dainas, pašto ženklus ir puikias, 
retai užeinamas knygas. Bet bolševikui šitas 
nėra pakenčiama. Jo darbas turi būti našus 
ir ne saumyliškas. . . Mes būtume pasipikti
nę, jeigu mums būtų paskirta dirbti dvi va
landas į dieną, kaip kad jūs rinkikui paukš
čių dainų, stebėtinų knygų.

Kiti rašytojai ir artistai, su kuriais aš kal
bėjau, dalinasi tuom patim, kaip kad ir drau
gas T—, dirba taip pat sunkiai ir pasekmin
gai. Todėl, kad šalyj bankierių nėra, jų iš
naikinimas davė vietos rašytojams, filmų di
rektoriams ar pedagogams tokią garbę ir pa
aukštinimą, kaip kad pirmiau turėjo turčiai. 
Vienok kiti vyrai mažiau dogmatiški mokini
me, kaip kad T—; prisipažino, nemyli jo, nes 
jie yra žeminami perdaug skubiam rašyme, 
kur stoka literatinio apdirbimo, arba jeigu jie 
buvo plastiško artistiškumo, tobulos teknikos 
ir augštos amatninkystės.

Pavyzdžiui, Sergėjus Eisensteinas, žibąs 
filmų direktorius, kuris yra kietas marksistas, 
sakė man, kalbant apie aiškiai propagandišką 
filmą: ‘čia. nėra amatninkystė, neigi ganėti
nas artistiškumas, taip pat nėra tikra tiesa. 
Siekis direktoriaus yra teisingas, bet jo tek
nika silpna! Daugiau, Eisensteinas patvirti
no taip karštai, kaip ir bile vienas priedermę 
artisto pabaigti savo darbą pagal socialės re
voliucijos programą, šitame pareiškime aš 
priminiau jam artisto darbą laike krikščioniš
kos bažnyčios. Tuomet Eisensteinas pasiprie
šino: Jeigu aštriam apsklembime tradicijų, 
tvarkos ir disciplinos krikščioniškos bažnyčios 
viduriniuose amžiuose artistas galėjo paga
minti augštą architektūrą, piešinius ir skulp
tūrą (ir tankiai dirbant kolektyviškai arba 
net slaptai), tai sovietuose užtikrinančiai ar

tistas turi vietą ir plačią progą savam darbui.

Ten gyveno piešėjas L—, kuris 
mano draugas pirmiau dešimties metų, 
jis buvo pasiųstas Vokietijon tūlam lai- 
Tada (bėgyj Nepos perijodo), nors jis 
revoliucijos ištikimas partizanas, aš ma- 
mažą skirtumą tarpe jo ir kitų kraštų

Bet dabar jis jau yra giliai persimai- 
Kaip kiti, su kuriais aš kalbėjau, jis 

su visa spėka ir plastikos 
dideliam kare delei socia-

nekalba apie rėminius pie-

pilnas saulės šviesos, kurios taip mažai buvo 
sostinėje.
buvo 
negu 
kui. 
buvo 
čiau
artistų, kuriems yra užtikrintas individualis 
užsiėmimas. Jis buvo žmogus pagautas tem
peramento ir dalikatnų nervų, susimaišęs, už
kariautas augštos ambicijos ir kankinys tikro 
amato.
nęs.
taip pat įtrauktas 
bagažu, pašauktas 
lizmo Rusijoj.

Jis jau daugiau
šinius, nors artistai yra liuosi, aš jam daviau 
suprasti, varto pusę laiko piešimui, ką jis no
ri ir paskui statyt pardavimui. Tačiaus toki 
interesai dabar paliekami šalin, ar gal būt net 
ilgam laikui. Šitam ryšyje, aš primenu tūlų 
jaunų rusų pareiškimą: ‘šitas yra periodas 
savęs pasiaukavimo, kurį mes visi liuosnoriai 
nešame, kadangi mes žinome, kad iš to bus di
delė nauda.’ Kas liečia L—, kuris visada bu
vo nepaprastai apsukrus teknikas, labai rei
kalingas specializuotoj dirvoj, kaip graviruo
tojas, planų sumanytojas, iliustratorius; nors 
chroniškai sergantis žmogus, visa širdžia at
sidavė viešam masiniam socializmo progra- 
mui, kuris taip reikalingas Rusijoj, kaip kad 
Amerikoj automobilių pardavimas. Daugelis 
paskutinių grafiškų mapų, ženklų ir iškabų, 
kurie duoda žmogui aiškią vadovystę gatvėse. 
Kylimas ir puolimas nacionalio plano irgi ma
tosi iš L— rankos, kiti gi jo piešiniai yra 
įvertinami New Yorko galerijose ir Vakarinės 
Europos muzėjuose.

Kaip L—, taip ir kituose, aš jaučiau visuo
tiną entuziazmą Rusijos pasiryžime. Jis sa
kė man: ‘Mes pradedam skinti vaisius iš taip 
didelių pastangų ir savo pasiaukavimo; mes 
imam rinkti dividendus...’ “Tu neturi jokio 
supratimo, kiek daug geresnis gyvenimas da
bar eina, iš to, kas yra padaryta žmonėms.” 
Jis kalbėjo apie naujus miestus, kanalus, Tad
žikistaną ir naują Mongoliją. Bet staiga jo 
akyse pasirodė laukinė užsidegimo šviesa ir 
jis pareiškė: “Mes jau pradedam dirbti ir 
stebėtiną popierą, tikrą spaudos rašalą, bet 
dar mažai. Mūsų teknika greitai vystosi. Tu 
tuojaus pamatysi, kokį didelį darbą mes čia 
padarysim.”

Novelistą draugą V—, kuris dar tik 32 me
tų, aš sutikau vieną iš tų tyliųjų, pasitikintį, 
pastovų bolševiką, kuris padarė man didelį 
įspūdį Maskvoje. Jis komunistas, kaip ir kiti ' 
jo draugai, kuriuos sutikau jo namuose—čia 
nebuvo tokis įvykis, kaip su sistematišku mo
kytoj um T—, autorium, ką nešioja ziperius. 
Čia keliuose susirinkimuose,—mes kalbėjom 
francūziškai. Beje, aš turiu pažymėti, kad 
tik Paryžiuje, metai ar du po pasaulinio ka
ro, aš radau pasikalbėjimą literatiniam gyve
nime tokį linksmą ir skaistų, tokiam ratelyj, 
kaip kad V—o, Maskvoje.

Maskva yra gyva, tirštai apgyventa sosta- 
pilė su 60 profesionališkų teatrų, nesuskaito
ma publikacija (kalba eina apie knygas ir 
laikraščius.—J. N.), jos minių didelis susi
kimšimas vėlais vakarais. Maskva dabar jau 
lyginasi Paryžiui. Dar daugiau, svetimšaliai 
simpatizatoriai, spiečius pasižymėjusių, drąsių 
tremtinių, kurie čia atvyti naujo barbarizmo, 
visi greitai sugeriami į šalies darbą, negu kad 
jie be darbo putų, kaip užrubežinės kolonijos, 
duoda savo intelektualį apskritį, apskelbiant 
tarptautiniu charakteriu, kurio gyvenimo au
gimui negali lygintis jokia fašistinė sostinė. 
Šalę to, rusai visada parodė nepaprastą links
mumą ir gyvą užsiėmimą savo socialiam gy
venime. Būtų didelė kvailystė tikėti bent mi
nutei, kad komunistai, daugiau inteligentiška 
klasė, negu valdančioji prieš-karinė klasė, ne
žinotų, kaip reikia pasilinksminti pabaigus 
darbo valandas.

V— ir jo draugai yra suinteresuoti apie ga
limumą priimti istorinę apysaką—vidutinę 
Walter Scotto, labai godotiną, naudojant mo
derniškoj marksistų literatūroje. V— at
spausdino vaizdingą istorinę apysaką, liečian
čią dabartinį išvystymą medvilnės kultūros 
pietinėj provincijoj. Jo knyga yra labai pa
sekminga, nes 6 milionai kopijų užtikrinta. 
Bet V—, šituo nesirūpinąs; dabar vyriausiai 
mąsto apie naują literatūrą ir sociologines 
problemas, momentaliai iškylančias kas dieną 
Rusijoj.

Ten jau yra pabaigtas Bielnostrojaus ka
nalas. Bolševikai, reikia pažymėti, dabarti
niu laiku nekalba apie savo atsiekimus, pakol 
jie nėra pabaigti. Per 20 mėnesių armija 
100,000 vyrų ir moterų pasiryžo kasti kana
lą 224 kilometrų ilgio nuo Leningrado į Bal
tijos juras ir į Soroką, ir į visų metų Baltųjų 
jūrų portą. Šitas projektas įtraukė galingą 
kovą su elementais; ten buvo stoka medžia
gos ir teknikos, šimtai gyvybių žuvo. Tačiaus 
per vasarą ir žiemą toji armija darbavosi, ir

Visokių Naujienų Po Biskį'
Keli montelliečiai “Laisvės’ 

kaitytojai netikėtai liepos
armijos lenktyniavimosi darbo dvasia patrau
kė savo pusėn; daugelis iš jų pasirodė udar- 
ninkais, tai yra, darbo šturmininkais, pasitai
sė, už ką jie likosi gražiai pagerbti ir atgavo 
savo pilietybę.

čia, kaip V— pareiškė, ‘buvo masių roma
nas,’ kuris padarė ūmų ir negalintį priešintis 
atsišaukimą į rašytojus ir istorikus. OGPU 
pakvietime, kuri prirengė visą laivą, didelė 
kompanija rašytojų išvažiavo kanalu patirti 
visą darbą. Jųjų problema buvo—kolektyviš
kai sutverti dokumentališką istoriją, pastatyti 
literatinį paminklą Bielnostrojaus kanalui. Jų 
ten buvo 54, vadovaujant Maksim Gorkiui ir 
priskaitant V— ir kitus, kuriuos sutikau jo 
namuose. Jie tyrinėjo budavonės kempes, kal
bėjosi su šimtais darbininkų, pasiėmė jų už
rašus ir biografijas. Dar daugiau, čeką pir
mutiniu sykiu atidarė jiems savo archyvus. 
Milžiniškos žmonijos problemos ir priderys- 
tės, nauji vaizdai sbcialės psichologijos, kas
dieną stoja prieš rašytojus.

Rašytojai nusprendė taip greitai dirbti, 
kaip ir kanalo darbininkai. Grįžtant į Mas
kvą, išrinkta iš trijų komitetas, kuris paga
mins visą subjekto planą, ir tada diskusuos jį 
visi rašytojai savo konferencijoj, 
temos pavesta pagal individualę pirmenybę; 1 
tačiaus darbas einąs į atskirą kritiką skaityt j 
visuotinam susirinkime, peržiūrėt, ir ant ga
lo sujungt į knygą apie 500 puslapių. Atski
ram platinimui nepažymėta autoriaus vardo.

Buvo sakyta, gal būt be atodairos, kad jau
ni rusai yra,‘sukvaišę’ apie mechanizmą ir 
technologiją. Tačiaus mechanizmas sovietuo
se nėra aklas, nesuvaldomas dalykas; jis tu
ri tikslų budavojimo charakterį, permirkusį 
visai skirtingos moralės atmosferos ir toli 
augštesnį nuo žinomų vakarų. Patyrimas 
160,000,000 žmonių turi pirmenybę industria
lizacijoj, kurią nuolat įveda ir ant jų daro 
spaudimą jos vystyme darbininkai (vietoj ti
tuluotų turčių), tveria žmonijos istorijoj gar
sius lapus. Aš jaučiu, kad šitaip rusai pasi
ims savo industrializaciją, kurią paseks Indi
ja ir Chinija.

Nors aš esu pertikrintas, kad Rusijos artis
tai turi teisingą siekį, tačiaus mažiau jaučiuo
si tikras, jog jųjų darbas nėra ganėtinai at
liktas. Mano yra mažas žinojimas USSR li
teratūroje, remiuosi tik vertimais tam tikro 
dabartinio darbo iš daug perstatymų (su per- 
kalbėtoju) esant Maskvoje. Jųjų ūpas yra 
vienas iš užtikrinančių, nors su gera intencija, 
kaip kad Amerikoje—dvasia logiškai žengia į 
pragaištingą pessimizmą. Kiek aš toli ėjau, 
aš nejaučiau to didelio įspūdžio. Aš radau te
atrą labai žingeidų, kaip tarpininką ir švietė
ją politikoj; aš mačiau puikų steičių, bet tik 
vieną gerą vaidinimą: “Rasbiek,” tai kolkozų 
kovos paveikslas tarpe laukinių Dono kazokų.

Išaiškinimas gali būti, kad sovietų rašytojai 
yra perarti prie pasaulio besi.kratančių įvy
kių, kad jie nevisada 
nuo miško, 
voliucionizavimosi tempas Rusijoj nėra nei 
minutei sumažėjęs. Ir tokiam periode maši- 
nališko neramumo ir staigios permainos, nė
ra lengva laikyti lygsvaroj visą išvaizdį ir 
protą. Perstatyti viską, kas dedasi prieš mū
sų akis Rusijoj, formoje, ką pasiliks litera
tūroj ateinantiems metams, turi būti tikrai 
geniališkas, nevienpusiškas pranašo permaty- 
mas. Dabar, mes matėm šitą padirbtą, vy
riausiai tūlų vyrų, kaip kad Prousto ir Joyce, 
liečiant epochą, ką buvo pabaigta ir iškristali- 
zuota, negu ta, kuri dar tik tveriasi. Dabar
tinė Rusijos literatūra ir teatras atrodo per
daug aiškus raportas, savasties smulkmenos, I kraustosi į Providence, R. Į; 
perdaug kanuolių, fabrikų ir traktorių bėga- ; Tai dar daugiau liks bedarbių, 
mos revoliucijos, o permažai sutraukos dvide- j Douglas Shoe Co. pradėjo 
šimto šimtmečio karžygiškos mythologijos, jos . biskį geriau dirbti, 
reikalingos moralės veikmės.

Viename vaidinime (“Mano Draugas”), Re
voliucijos Teatre, ten yra ypatingai žingeidi 
scena. Ji parodo atsilankymą jauno ruso, fab- 
rikos direktoriaus, kuris turi didžiausį keblu
mą pravesti savo užduotį pas finansų komi
sarą Maskvoje. Direktorius, užsikarščiavęs, 
šaukia pinigų, medžiagos, naujų mašinų. 
Augštas bolševikų oficialas, didelis, barzdotas 
mažai kalbąs vyras, nešiojąs didelį, kaip ka
reivio ploščių, atsako jam vidutiniu tonu. Ta
me momente jis negali duoti jokios pagelbos. 
Eina karštas ginčas. Pagaliaus jaunas vyras 
desperatiškai sušunka:- “Aš rezignuoju iš di
rektoriaus, metu partiją!” Ir numeta knygu
tę ant komisaro rašomo stalo.

Tyla. Baimės užgauta tyla, 
matėm baimės ir bevilties 
Bet ką tas, geriaus sakant, baisus komisaras 
daro?
liaus jis atsikelia nuo rašomojo stalo, užsisega 
pieščiau guzikus ir eina linkui durų, kaip kad 
paliekant kambarį. Jis sako: ‘Aš negirdėjau 
tavo rezignacijos; nemačiau ant stalo numes
tos partijos knygutės.’ Komisaras išdidžiai 
pasakė aštrius žodžius ir išėjo iš kambario.

(Daugiau Meno 4-tam pusj.)

dieną nuvažiavo į Worcester; * 
Pamatę plakatus, kad taip va
dinamos Darbininkų Draugijos- 
(sklokos) yra piknikas Olynvl 
pia parke, nuvažiavo ir tent 
Rado mažai publikos. Vaįk-. 
štinėja tik keletas sklokinrnį’ 
kų. Svečiai užsisako “hot 
dogs,” paduoda nevirtus. Tu--s 
rėjo sugrąžinti, kad išvirtų. 
Tas jų piknikas atrodė visai 
apmiręs. Mat, Aido Choras bu- 
vo išvažiavęs tą dieną į Nari- 
tasket Beach, o kiti, kitur. At- 
rodo, kad Worcesterib • But- 
kaus, Pruseikos generolai pali
ko be armijos.

Liepos 4 d. “Laisvės” spau
dos piknikas Maynarde' buvo 
milžiniškas. Ten svietelio tiek 
buvo, kad teisingo apskaitliJt- 
vimo niekas nepaduoda. Ten ■ 
vietiniai finai darbininkai sa

iko kad piknike buvo apie 10, 
j tūkstančių publikos.Skyriai ir . • j ui *I Paklausiau vieno darbimn- 
i ko, kam tas parkas priklauso. 
1 Atsakė, kad Socialistų Parti
jai. Aš jam sakau, kad ta 
i partija eina su buržuazija, 
i kaip republik. ir demokratų 
partijos. Atsako, kad “tik 
mūsų lyderiai taip daro ir mes 

į eiliniai nariai pradedame su 
I jais vesti kovą ir vienyti so- 
! cializmą su komunizmu.” Ma- 
! tomai, darbininkai jau prade- ■ 
da sprąsti savo pardavikus va? 
dus.

ty

i f

Sueinu draugą iš Gardner, ’* 
Mass. Pasidavėm dešinę ir 
nusidžiaugėm, kad puikus o-. . ’ 
ras del šio svarbaus pikniko. 
Manęs draugas klausė, “ar. t 
daug ‘Laisvės’ spaudos tikietų 
išplatinote ?” 
šimtą dolerių, 
kad “mes tik 

j tuos tikietus,
progos platinti.” Girdi, tur~—rr 
būt tie tikietai buvo patekę į 
sklokininkų rankas, kad pa- , „ 
kenkus šiam piknikui. Drau
gas pridūrė, kad sužinosime^1 
Jeigu sklokininkai taip darė, 
tai mes dar labiau darbuosi-- 
mės del “Laisvės” ir del viso . 
darbininkiško judėjimo.

Aatsakiau, už 
Jis man sakę, 
vakar gavom# 
todėl nebuvo1

Girdi, tur—

švento Roko Draugystės mČ-’ 
gali atskirti medžius nesinis mitingas pripuolė lie^ 

Kas nors tuojaus jausis, jog re- pos 4 d. Didžiuma valdybos
narių norėjo mitingą atidėti, 
nukelti ant kitos dienos. Bet. 
sklokininkas pirmininkas ir 
protokolų raštininkas griežtai 
spyrėsi prieš mitingo atkėli
mą. Tą tiksliai darė, kad pa
kenkus “Laisvės” piknikui.

“Laisvėje” buvo rašyta, kad 
Brocktone darbai eina silpr 
nai. Dvi kompanijos išsikrau
stė kitur, o dabar trečia, Roy. 
Shoe Co. iš Randolph, Mass!,,

Mat,- su , 
unija susitaikė ant pigių čevę- a 
rykų. Manė, kad ims naujųz M 
darbininkų, bet neima.

Middleboro, Mass. , Lucy 
Shoe Co. eina streikas “lasted h . . i 

pradėjo ope- 
Kelios maši-. 
važiuoja iš ■ 

darbininkai 
gelbėti, kad

rių.” Su skebais 
ruoti dirbtuvę, 
nos su skebais 
Brocktono. Visi 
turėtų bendrai
streikas būtų laimėtas.

V

Rusijoj mes 
veikimo pradžią.

Jis žiuri į šalį. Jis ramus. Paga-

Visi šėrininkai Bridgewate- 
rio lietuvių kooperacijos gaus 
pakvietimus į pusmetinį suva
žiavimą, kuris įvyks liepos 21 
d., Bridgewater, Mass. Šėri
ninkai turėtų atkreipti atydą 
ir skaitlingai 
lyvauti.

v. J t;,i U $suvažiavime da- . >

• Šalna,
KorespondentoNuo Red.:

pastabas del tūlos netvarkos 
spaudos piknike apleidžiame, 
nes jos liečia tik pikniko tvar
kytojus, o ne plačią visuoriie- 
nę.



(Nors buvau patartas vieno draugo, sekant

MENO SKYRIAUS DALIS

SCRANTON, PA

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

SHENANDOAH, PA

TAIPGI BUS KALBĖTOJŲ IŠ BR00KLYN0

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

savo klasės reikalus draugais? Šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties

lę ir rasite pikniko vietą po kairei.
1 Komisija.

(165-167)

Vis dar laukiame pranešimo 
kada ten įvyks piknikas

yra 
šia

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

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

nežino
vietą,
prie Baking Co. svetainės du
rų. Gausite informacijas, kaip 
ten nuvykti. Arba pasiteirau
kite pas ALDLD 13 kp. na
rius. Rengimo Komisijai

žios ir parankios vietos nėra, 
kaip Waterburio Lietuvių Par
kas. Tad, draugai ir draugės, 
lietuviai, netik Waterburio, 
bet ir apielinkes, dalyvaukim 
šiame latvių T.D.A. piknike, 
netik dėlto, kad linksmai lai
ką praleisti, bet ir todėl, kad 
vieni nuo kitų daug ko pasi- 
kinsim.

Rengimo Darbininkas K. K.

Waterburio ir Apielin 
kės Lietuviams 

Pranešimas

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

ka, taip ir programa, 
teko dalyvauti daugelyj 
kų ir tarp skirtingų 
kaip lietuvių, rusų, 
švedų, italų, francūzų 
bet tokį gražų ir pavyzdin
gą pikniką tai pirmu kartu 
praeitą 
buvo latvių T.D.A. piknikas.

Šiemet ir vėl ta pati draugi
ja čion rengia pikniką, tik su 

tai ne ' didesne ir įvairesne programa.

autorių, parašyti straipsnį: “Literatinis Gy
venimas Sovietuose,” bet aš, pagal mano ge- 
riausį supratimą kalbos, išverčiau jį visą. Ta- 
čiaus ne visame kame sutinku su autorium.

Autoriui nepatinka, kad Sovietų literatūroj 
ir teatre perdaug kalbama apie šautuvus, dirb
tuves, traktorius bėgamos revoliucijos, o ma
žai sutraukos dvidešimto šimtmečio karžygiš
kos mythologijos ir jos reikalingos moralės 
veikmės.

Kas gi yra mythologija?—pasaka apie viso
kius dievus! Ir va kur autorius nori atsukti 
atgal Sovietų istorijos ratą, kad jie’vėl priim
tų seną caristinį būdą—bubnyti religiją, sta
tyti cerkves augštais bokštais, kuriose barzdo
ti popai, apsivilkę ilgais keistais rūbais, šauk
dami dieve, susimylėk, vėl apgaudinėtų darbo 
minias. Tokių apgavysčių sovietuose jau ne
bus. Kas numirė, tam yra kapas ir pabaig-

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

Smagus Išvažiavimas Naujoj 
Vietoj

Dalyvaus Aido Choras iš Wilkes-Barre ir vietinis 
Lyros Choras

lege Hill ir Chestnut Hfll, vel- 
ikiausiav a-ugščipušia vieta
tono apielinkėj, iš kurios ma* 
tosi gražiausi gamtiški vaizdai 
per kelioliką mylių. Rengėjai 
kviečia atsilankyti ir smagiai 
praleisti laiką. Bus įvairių žai
slų kaip vaikams, taip suaugu
sioms, už ką bus duodamos 
dovanos. Bus gero šalto 
alaus. Kadangi piknikas bus 
“basket - party” pobūdžio, tai 
šeimynos atsivežkite savo val- 

piknikas būtų buvęs daug pel-1 gius, tačiaus pavieniai arba 
ningesnis, jeigu tvarka būtų • kas norės, galės gauti ir už- 
buvus geresnė. Visų pirma,į kandžių.
mes netikėjome, kad tiek daug Į Kas neturi autonlobilių arba 
publikos pribus į Pikniką? neži kai pasjekti minim 
Antra, gaspadonai buvo ne-,vieta tėmykite pranešimus 
patyrę tam darbe. Trecia,' 
mažai gaspadorių buvo. Ke-1 
tvirta ir didžiausia bėda, tai' 
buvo sunku gauti darbininkus.' 
Be to, kai kurie iš tų, kurie ir. 
dirbo, dirbo labai netikusiai. ‘ 
Teisybė, dalis buvo labai gerų į 
draugų ir dirbo nuoširdžiai.

Pereitą vasarą Waterbury 
Lietuvių Parke įvyko T.D.A. 
Latvių Sekcijos piknikas. Pik
nikas nebuvo labai skaitlin
gas, bet ir nevisai mažas, pa
lyginus su latvių tautybe čion 
Amerikoje, o ypatingai Conn
ecticut valstijoj. Bet 
tame svarba. Svarba tame

Literatinis Gyvenimas Sovietų Rusijoj 
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Jaunas inžinierius, pasiėmęs knygutę įsideda 
kišeniun, ir galvą nuleidęs išeina tęsti save 
kovą. ’

Čia jaučiau, kad pagaliaus pamačiau bolše
vikų moralę veikmę. Visas vaidinimas’ man 
patiko. Tačiaus pats veikalas silpnas, nesu- 
grumuluotas, jo vyriausia perstatymo idėja, 
tai dirbtuvės kova. Ten nebuvo literatinė 
drama, nepaisant, kad ir steičius puikiai 
įrengtas. Geriausiai, tai kad jis turi vieną ar 
du patarimus, ką Sovietų literatūra gali pa
daryti.

Geroji Sovietų literatūra, be abejonės, ateis. 
Dabar jai buvo permažai laiko. Tačiaus rusai 
instinktyviškai turi jungtis tarpe pasaulio ar
tistiškų Žmonių. Bėgamuoju laiku šalies ne
pasakos gamintos visapusiškai, pranešimai 
drąsiųjų socialistų, tyrinėtojų ir technikų, 
gauna žavėjančios svajonės literatūrą. Ir 
tolydžio, tūlos nepaprastai nuoširdžios mintys 
leidihiuose ir dienraščiuose pagamintos darbi
ninkų korespondentų. Ant galo, centras šito 
periodo steičiaus yra pilnai užimamas tų žy
mėtinų politikos architektų, kuriuos Rusija ga
mina didelį skaičių, ir kurie komanduoja jos 
visą atydą. Bėgyje mano buvimo Maskvoje, 
pasekmingos prakalbos tokių žmonių, kaip 
Stalinas, Molotovas, Kaganovičius, Kalininas 
ir kiti, temoje pirmynžanga Antro Penkmeti- 
nio Plano, nepaisant jų didelių skaitlinių, davė 
didelę veikmę, visai nesąmoningai, stiprios 
dramatiškos literatūros, iš gana augštos tvar-

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

Yla iš maišo pradeda išlys
ti ligi tokiam laipsniui, kad į tą skaičių, žinoma, 
net akli gali tai pamatyti. Į aktyvingiausi nariai 
Angliakasiai 
jami su naujaja 
šiam laikui. Dabar jau tas 
burbulas trūko. Po visų ban
dymų užkabinti NRA ant 
mainierių sprando, pasirodo 
negalimu daiktu, del to, kad 
būk “angliakasiai su mainų 
savininkais negali susitaikin
ti.” Tai kur gi dabar pasidėjo 
gale pono prezidento, apie ku
rią jis taip garsiai šnekėjo ir 
kurio pasakomis buvo užžavė
ti mainieriai ?

ii* tų neužteko1: Jie puolėsi ir 
į kiemus ir nespėjančius nuo 
porčių pabėgti žmones smogė 
savo buožėmis. Keli desėtkai 
vyrų, moterų ir vaikų yra ši
taip sužeistų.

Hudsono lietuviai darbinin
kai suvienytomis spėkomis, 
net penkios draugijos, rengia 
didelį pikniką liepos 29 d., 
prie Fort Meadow, Marlboro 
ežero iš Marlboro pusės, ant 
skandinavų kempės. Visi vie
tos ir apielinkes lietuviai atsL 
lankykite. Tai dar pirmas 
toks piknikas įvyks Hudsono 
istorijoje. Bus šalto alaus ir 
visokių valgių, taipgi gera mu
zika. Gera šokiams svetainė, 

maudynės, viskas puikiau- 
ir parankiausia del pikni-

Susipratę angliakasiai anaip
tol nesigaili tos prezidento 
“dovanos”. Jie ir pirmiaus 
nieko gero nesitikėjo, žinoda
mi keno reikalus jis apgina. 
Bet apgauti po biskutį prade
da savo akis atsikrapštyti ir 
pamatyti, kad jie visą laiką 
buvo' apgaudinėjami. O visa 
tai budavoja kairiųjų darbi
ninkų spėkas, nes tik jie per
mato kapitalistų veidmainybę 
ir nesiduoda pasigauti ant jų 
meškerės.

Kitam artimam miestelyje 
! Old Forge streikuoja moky- 
' klų mokytojai, už tai, kad 
i jiems algos už pusę metų yra 
i neišmokėtos. Mokyklų direk- 
I toriai susirinkę per keletą mi- 
į nutų atstatė 29 mokytojus. Į 
; tą skaičių, žinoma, papuolė 

Ant ry- 
buvo apgaudinė-j tojaus mokytojai sušaukė susi- 

dalyba ligi * rinkimą, kuriame dalyvavo a- 
pie du tūkstančiai žmonių, ir 
kuriame buvo iškelta direkto
rių politikieriavimas. Mokyto
jai pasiryžę tęsti streiką ir ant 
toliaus, tai yra, kuomet rude
nį atsidarys mokyklos, 

Informatorius.

Štai liepos 4 d. šalę mūsų, 
Maynarde. įvyko darbininkiš
kos spaudos naudai piknikas. 
Džiaugiamės visi, kad mūsų 
užsibriežtas tikslas pilnai išsi
pildė. Diena, pasitaikė labai 
graži, tai žmonių privažiavo 
tarpe 7-8 tūkstančių. Vien tik 
busų buvo berods 24. O jau 
automobilių užsikimšo pikniko 
vieta ir apielinkes keliai ir 
farmos. Jeigu šis piknikas 
būtų buvęs rengtas Worces
ter,yje, tai jokiu būdu nebūtų 
buvę žmonėms ir mašinoms 
vietos, kur sutilpti. Net vietos 
džianitorius ir poliemonai išsi- 
reiškia, girdi, ši vieta nebuvo 
mačius pirmiau tiek publikos 
ir, girdi, gražiausia ir ramiau
sia publika, neįvyko jokių pe
štynių ir mažai buvo girtų. 
Visi gražiai apsiėjo. Taipgi, 

dar tikros atskaitos ne-

dėlioj. 
chorai 
gi yra 
terburio Vilijos Choras. Tad 
programą duos labai plačią ir 
turiningą, kurios užteks dėl 
abiejų, dienų. Dalis progra-Į šioj apielinkėj ir vėla lieja
mos bus išpildyta subatos va- si mainierių kraujas. Netoli- 

vasarą mačiau. lai > kare, antra dalis nedėlioj, 4 mam nuo čia Jessup mieste-
valandą po pietų. Įžanga tik Į lyje, kazokai užpuolė pikie- 
25 centai dėl abiejų dienų. 1 tuojančius angliakasius, muš- 

Kodel Waterburyj šis pikni- darni išvaikė juos. Tie žvėrys, 
kas rengiama ? Todėl, kad vi-' paragvę darbininkų kraujo, 

Piknikas įvyks liepos (July) soj Naujoj Anglijoj tokios gra-1 puolėsi mušti visus, kas tik

jiems po kojų pasimaišė. Bet liks keli šimtai dolerių pelno.
Liepos 21 d., j 11; vai rjHįe, 

yra šaukiamas susirinkimas į 
Hudsoną, L. P. Kliubo svetai
nėje. Taigi, draugai, kurie tik 
esate surišti su šio pikniko fi
nansais, malonėkite pribūti 
būtinai. Jei gal kurie turite 
kokių bilų, tai atsivežkite su 
savim, čia bus išmokėta ir bus 
tikra pikniko atskaita sutvar
kyta.

Dar turiu pripažinti, kad

kad davė labai gražų ir pa
vyzdingą pikniką, kaip tvar- 

Man 
pikni- 
tautų, 
lenkų,

21-22—subatos vakare ir ne-
Dalyvaus du latvių 

ir teatralė grupė. Taip- 
užkviesta ir mūsų Wa-

VYTAUTAS PARK 
Hulmville Pike ir Galloway Rd.

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

• už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

A.L.D.L.D. 39 kp. susirinkimas 
įvyks antradienį, 17 dieną liepos, 
7 vai. vakare, Leonard svetainėje^ 
111 W. Market St.

Visi nariai ir narės yra kviečiami 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes per
eitą mėnesį neįvyko susirinkimas ir 
todėl šį mėnesį daug svarbių dalykų 
yra susirinkę, kuriuos reikia rimtai 
apsvarstyti. Todėl draugai nepamirš
kite dalyvauti ant mitingo ir laiku, 
taipgi atsiveskite ir draugų, naujų 
narių ir prirašyt.

Kp. Sekr. I. A. Klevinskas.
(165-166)

Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje 
Naudai Dienraščio “Laisvės”

CLEVELAND, OHIO
Lyros choras rengia milžinišką 

naktinį pikniką, kuris įvyks subatoj, 
28 dieną liepos, ant Mičiuto farmos, 
ant pGreen Road. Piknikas prasidės 
8 vai. vakare ir tęsis iki vėlumos ar
ba geriau sakant anksti ryto. Šo
kiams grieš labai gera orkestrą, 
Rythm Kings. Taipgi bus gardžių 
valgių ir gėrimų, bus programa, ir 
kitokių žaislų. Įžanga tik 20 centų.

KELRODIS: Imkite Euclid—Green 
ALDLD 13 k p. yra nutarus ; Rd. karą, ir važiuokite iki pabaigai 

rengti labai smagų draugišką i karo linijos, 'eikite į pietus apįe mai- 
nors dar tikros atskaitos ne- pikniką 22 d. liepos. Vieta yra j 
turėjome, bet jaučiama, kad prie Paxinosa Inn., tarpe Col-

Kitas dalykas, tai yra tas, kad nors auto
rius matė, kad Sovietų artistai užimti buda- 
vojime socializmo, kaip ir paprasti darbinin
kai, vienok bandė įkalbėti, kad nors pusę laiko 
piešk vaizdus ir paskui parduok juos savai 
naudai. O jeigu tavo neprisidėjimas darbu 
kenks budavojamam socializmui, tai kas čia 
tokio? Jam, mat, dar nėra pribrendęs laikas.

Trečias mano su juom nesutikimas yra tas, 
kur sakoma, kad kasant Bielnostrojaus kanalą 
žuvo šimtai gyvybių. Atydžiai seku ameriko
nišką spaudą apie Sovietų gyvenimą, jų dar
bus ir nelaimes, tačiaus tokių žinių, kaip kad 
šimtų žuvimas kanalo darbe—nemačiau.)

J. N.

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantinės masės žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis 
4 j

Kas gi nenori susipažinti su naujais kovin gaiš

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.
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x įmiaaięnis, Liepos 16,1934 LAISVĖ Penkias PuMapte'

Ketvergas! 128 PASAULINES ŽINIOS
Žeista; Dli PoEciįa Nušovė ant Vietos, 32 Neištesėjo 30 Nuoš. i Didelis Ohio Bedarbį 
Sunkiai Sužeista, Keliems Gręsia Mirtis į Palūkų per Mėnesį Tarybų LaimėjimasSunkįąi Sužeista, Keliems Gręsia Mirtis i

SAN FRANCISCO Calif.— 
Liepos 4 diena—ši diena pasi
liks darbininkų atmintyj ant Išaudė tiesiai j 
visados ir bus įrašyta į istori
jos knygą amžinai atminčiai! 
Šitas organizuotas puolimas 
ant beginklių darbininkų buvo 
suplanuotas iš anksto. Tą aiš
kiai priparodo pati streiko 
eiga.

Šitą kruviną puotą surengė, 
sistemačiai išdirbtu planu “In-1 nes vietas, nes karo 1 
dustrial Association” ir pas-' buvo paverstas į peklą! ž— 
kirtas Roosevelto 
Longshoremen Board.
du komitetai liepos 2 dieną policija galėtų taip žvėriškai 
turėjo bendrą kokusą, kur nu- elgtis su streikieriais! Jau net 
tarė atidaryti 38-tą portą 3 pati geltonlapių spauda atžy-

v t . r ! Poston, Mass. — Yra ski-
Ketvergas, po vadovybe poli- i .

į Vokiečiai Bėga į Lenkiją
! Varšava. — Iš Vokietijos 
į daugelis perbėga nuo Hitle- 
i rio keršto per sieną į Lenki
ją. 80 Vokietijos viliečių, 

- , T. , . :perbėgę i Lenkijos pasienioEast Liverpool ir Wells- .v, m1 mišką ties lezew, prašo,

< < MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Ketvergas, po vadovybe poli-I . ocs 4 . T. K. I . * r. rn mišką ties lezew, prašo,
cijos viršininko Quinn, policijai • i • • V1 e’ Ohio, Bedarbių lai y- paj Varšavos valdžia leistų

Į darbininkus, i Charles Ponzi, kaipo vienas ba padarė didžiausią laimė- jiems apsigyventi Lenkijoj.
i su policija is didziuių apgaviku. Iki ~ .... K ___ J JDarbininkai kovėsi su policija iŠ didžiųjų apgavikų. ---  įima

visą dieną per visą streiko 1920 metų Ponzi buvo susi-r 
frontą. Tai buvo baisus re- kUOpęS $10,000,000. 
ginys, lavonai gulėjo kraujuo- jav0 žmonių pinigus 
se ir sužeisti vaitojo. Vienur 
ligonvežimiai rankiojo sužeis
tuosius, kitur draugai gelbėjo 
savo draugus ir nešė į sauges- mėnesį.

Columbianos apskri
čio valdžia tapo prispirta1 
paliuosuot nuo verstino dar- Washington. Vokietijos 

v. atstovybe įteikė protestą 
gaunančius jungįįnįų Valstijų ministe-

Vokietija Protestuoja 
Washington. — 

atstovybė įteikė
Jis im-i 
į “pas- j 

kolon” ir žadėdavo po 30 ’bo bedarbius, 
nuošimčių palūkanų per valdišką pašalpą. Bedarbių pjuįtoį[ui{ to kad NRA 

Tad norinčių grei-j Taryba taip pat iškovojo, administratorius gen. John- 
laukas tai praturtėt lengvatikių pi- i fcacl turi but veltui duodama son savo kalboi Waterloo 

! žmo- nįgai jam greitai plaukė. I pienas bedarbių vaikams, Iowoj> pasmerkė Hitlerio 
“omas žu

dynes. Amerikos ministeris 
i atsakė, kad gen. Johnson 
kalbėjo ne kaipo šalies val- 

i “priva- 
, ' tiškas žmogus.” Hitlerio i 

valdžia nepasitenkina tuo j 
atsakymu ir gal reikalaus, 
kad Amerika atsiprašytų.

National, gus t° nematęs jokiu būdu ne-Naujai gaunamajs pinigais į čeverykai bedarbių šeimy- padarytas bei dar 
I.” šitie galėtum sau persistatyt, kad i,;v„ — ____ J ;paaaiyws oei uaijis galėdavo tūlą laiką atmo-1 noms ir kt. 

keti tuos didžius'nuošimčius !
ir sumas. Bet vėliau pas jį'

Amandą po pietų. Streikieriai ! mi. kad San Francisco gatvės padėti pinigai’turėjo Žūti. , BaUS NaZlUS 11Ž dininkas, bet kaipo
' ii* eioin rz ¥Y> n n oc vnmdomi lot — 1 Iaiivza nunlnrla Vroiiinncn iv in_ Poreoliono Pnmi hmrn n t»_ ' " lPagaliaus, Ponzi buvo ar-1 

,eštuotas. Padalinus jo * pi-;
I tas nėra matęs nuo balandžio nįgaį jam greitai laukė.

w ir šiaip žmonės žinodami lai-Į buvo paplūdę kraujuose ir fo
ką ir vietą susirinko dešimt' kio baisaus reginio šis mies- 
tūkstančių.

Tokią minią pamatę minėti! 18 dienos, 1906 metų , , maxes.
elementai neišdrįso savo pla- Nacionalė Armija
ną vykinti, paliko ant ryto-! Liepos 5 dieną, gubernato- kaip nuo bankiu- ., .
jaus. Liepos 3 dieną, pirmą Irius Merriam, atsiuntė du tūk-, tuojančių bankų. Bet “tei- J1111 cia. bausti visus Austn- 
valandą po pietų, “Industrial stančius “National Guard sėti” bankieriai už bankru-|j°j hitlerininkus, pas ku- 
Association” su apginkluotos Į Troops” apsaugoti kapitalistų tus beveik nebaudžiami. O kuriuos ras ginklų.
policijos pagelba atidarė 38, ir laivų savininkų savastį. San pnrv/i įžąSUpin 19 m pfu kdlp- per darbininkų galvas. Darbi-, Francisco piliečiai ir tie; patys' jime įr dabJ veikiausia bus 
mnkai dėjo visas savo pas-1 darbininkai turės kapitalistų J . ..
tangas, kad užkirsti kelią, ke-1 iškaščius apmokėti, kadangi . . _

Ginklus Austrijoj?
Viena.’ — Dollfusso ry

mišku fašistu valdžia žada V v

Pikietuojama tos krautu
vės, kurių, savininkai prita- 

___  Bet pa__ ______________ __ _____________________ , ____ j išbugdintas atgal į Italiją. rįa hitleriečiams. Bet pa
lis trokus su produktais apver- i kiekvienas paprastas kareivis Mass. gubernatorius Ely at- starieji dar tebesprogdina, 
tė ir kelis streiklaužius apmu-1 gauna po $2 į dieną algos ir mete jo piasymą palikti jį bombas prieš Austrijos ar- i

po 75c. ant maisto. Nekurie šioj šalyj. Dar Ponzi krei-šė. Streikieriai visą popietį 
vedė atkakliausią kovą su po
licija, kur tik streiklaužiai pa
sirodė. Policija buvo specialiai 
prirengta su tam tikrais gazo 
šautuvais, gazo granatom ir 
specialiai ilgais batonais, ap
rengta tam tyčia drapanom ir 
gazo maskom. Daug darbinin
kų tą dieną sužeidė. “Indus
trial Association” su “Natio
nal Longshoremen Board” pa
matė darbininkų kovingumą, 
kad su gazais ir batonais ne- j kareiviai sėdi kalėjime ir lau-: 
galės darbininkų numalšinti, o kia teismo.
kovos linija neprasčiau atrodė
Užkaro lauką, gatvės pilnos reiviai, būkite Vyrais! Visi iš
buvo perpildytos gazo dujom.

Liepos 4 dieną—Kruvinasis

kareiviai pasirodė geri šimpa-1 pįasį į teismus, norėdamas ^us delnai
mijos oficierius ir valdiniu-1 
__  ______ Nuo vienos 
bombos pereitą penktadienį 
mirė jauna mergina Hermi- j 
ne Grauberiūtė. ■

tikai streikierių, daug yra .uni- • pasiiikti Amerikoj, 
jos darbininkų ir 4 laivakro- į 
viai. Tą pačią dieną, kaip --------- -------- -—
tik į San Francisco įvažiavo, . v
viena grupė pradėjo organi- HltlgflS NUZUflC 
zuotis, kad nepulti darbininkų ■ 
ir eiti su darbininkais iš vien. į 
Ant nelaimės dešimts tapo ■ 
areštuota, o organizatorius tos | London. — Pereitą penk- MotillŲ Ligoninėje

0 Įkalino 160,000 Išsprogdino Bombą 190

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone; Evergreen 7.-0072
į COHN

Specialistas ant Operacijų ir 
gydyme ‘

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO' VALANDOŠ:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avęnuę 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYK LAISVĘ
IR KITIEMS UŽRAŠYK

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. KaškiauČius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti Čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI 
NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI ŽPX“ 

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

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

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

CLEMENT VOKETAITiS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų; ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

IS senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau bu 
amerikoniSkais 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

Lietuvys Kraustytojasį
(Moving)

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

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite^ tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio **. 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTE 

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

NEW YORK, N. Y.

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

* ■ » ♦

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes 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.

grupės tuojaus tapo paliuo-1 tadienį buvo priešfašistinė 
suotas iš tarnybos. Areštuoti demonstracija su tokiais 

obalsiais: “Fašizmas reiškia 
žudynes ir karą. Tikroji 
Hitlerio skola yra jo pada
rytas nužudymas 2,597 žmo
nių ir įkalinimas 160,000. 
Šalin fašistinius žmogžu
džius ! Paliuosuokite Thael- • 
manną!”

Taip ir reikia, draugai ka-

vien prieš kapitalizmą!
John Baker.

Visi Geros Valios Lietuviai Darbininkai 
Connecticut Valstijos Susidomėkime 

Jaunuolių Mokykla _ _ _ 1
Draugės ir draugai, jau ma- ( rasės turi organizuotis į darbi- 

žai laiko beliko iki jaunuolių ninkiškas organizacijas po Ko- 
mokykla atsidarys. Mokyklos munistų. Partijos ir 3-čio In- 
komisija jau pilnai yra prisi
rengusi mokyklą paskirtu lai
ku atidaryti. Bet ar visų mies
tų draugai esate prisirengę 
mokyklai duoti tinkamų stu
dentų ir, ar sukėlėte jums 
skirtą kvotą pinigų. Jeigu to 
nepadarėte, tai nieko nelau
kite ir padarykite. Rinkite ge- į 
rus studentus ir laiku juos pri-j 
siųskite. Rinkite pinigus ir' 
siųskite mokyklos komitetui, | 
kuris bus paskelbtas biskį vė
liau.

Melbourne, Aust rali j o j, | 
kažin kas užtaisė bombą 
Bendigo ligoninėje ant skie
po lango. Bomba sprogda- i 

ima sužeidė du gydytojus ir ( 
sudraskė vieną automobilį, i 
stovėjusį palei ligoninę. Li- i 

Jgoninėje yra 190 motinos,; 
! ką tik pagimdžiusios kūdi- i 
! kius arba gimdysiančios.
Manoma, kad bombą pakišo į 
kokia buvusi ligonė, nepa-; 

j tenkinta gydymu bei užlai-! 
kymu toj įstaigoj.

Phoenixville, Pa. — Laike _ 
parodos, kur buvo sprogdi- a 
narnos “fajerkrekės,” tapo 
sužeistas 73 metų amžiaus' 
žmogus Penrose Emery, ku
riam del to prisimetė krau
jo užnuodijimas, ir jis mi
rė.

Painters and Carpenters

Senio Mirtis nuo “Fajer 
krekės”

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

ternacionalo vadovybe ir ko
voti visiems bendrai už įstei
gimą darbininkų ir valstiečių 
valdžios.

Draugai, mes, kurie jau dir- 
i bame per keletą metų darbi
ninkiškame judėjime, jau ei
name senyn, spėkos eina men
kyn. Metas po metų, . diena 

| po dienai reikės apleisti eiles. 
' Ar mes norime ar ne, bet tas 
i ateina. Taigi, mes turime pri- 
! rengti savo jaunimą, kad ga
lėtų užimti mūsų eiles. Kož- 
nas susipratęs darbininkas,

Mokykla prasidės 23 d. lie- kuris nesutinka su šita išnau-' rugsėjo Philadelphia, Pa

Keturios Knygos už $ 1"

EASTON, PA
Iš Eastono Busas “Laisves’'

Piknikan Philadelphijon

Šiais metais, kaip ir perei
tais, bus didelis busas easto- 
niečių “Laisvės“ piknike, 2-rą

pos, baigsis su 18 rugpjūčio, dojimo sistema ir nenori, kad Yra išrinkta plati komisija, ku- 
Havene, jo_ darbas nueitų niekais, turi rį jau pradėjo darbą, organi- 

dėtį visas pastangas, kad jo zavįmą norinčių važiuoti. Ke-
z Mokykla bus New

Conn. Lietuvių svetainėj, 243 
Front St. Kožnas • studentas 
turės mokėti pats po $5 už 
valgį per visą mokyklos sezo
ną. Mokiniai nebus priimami 
jaukesni, kaip 15 metų.

Draugai, rinkdami studen
tus bandykite gauti rimtesnius 
jaunuolius, kad jaunuolis su
grįžęs iš mokyklos, neštų ko
kią naudą darbininkiškam ju- ■ 
dėjimui. Mes dedame pastan- Aš turėdavau labai kietus 
gas steigti mokyklą, kad mūsų vidurius ir beveik nuo to sirg- 
jaunuoliai galėtų susipažinti davau.
su darbininkų judėjimu, Mark- “Laisvę” randu daktaro pata
šo ir Lenino mokslu. Mums 
svarbu, kad mūsų jaunuoliai 
suprastų patys ir galėtų pa
aiškinti savo draugams, kad 
jie yra darbininkai ir išnaudo
jami per turčių klasę, kad jų 
ateitis yra žiauri ir kad darbi
ninkai be skirtumo tikėjimo ir I

vaikas ar duktė pasektų jo pė
domis ir stotų į darbininkų 
kovotojų eiles ir liktų darbi
ninkų klasės kareivis.

Connecticut Valstijos
Mokyklos Komisija.

Padėka Dr. J. J. Kaškiaučiui

Bet štai skaitydama

rimą, kad reikia gerti sėme
nis ir aš jas gėriau per porą 
mėnesių. Dabar pasitaisė ma
no viduriai ir jaučiuosi labai 
gerai. Taigi l^bai širdingai 
dėkoju Dr. J. J. Kaškiaučiui 
už tokį gerą patarimą.

G. Paršonienč.

ri jau pradėjo darbą, organi-

lionė labai pigi, tik $1 į abi 
pušį, daug pigiau, negu važia
vus mašina ir daug smagiau. 
O veikiausia daugelis atsime
na, kad pareitų metų piknike 
pati didžiulė dovana, naujas 
automobilius, teko eastonie- 
čiui Wm. Morrison, šiais me
tais Eastonas gal ir vėl bus 
“lucky” ir išsiveš geras dova
nas, o dovanos yra kelios ir 
visos brangios, tai gera pro
ga ką laimėti.

Užsiregistruokite iš anksto, 
nes vėliau galite netektį vie
tos buse. Registruotis galite i 
pas šiuos komisijos narius—M. 
Urbą, E. šlapikiutę, S. Tarvy
daitę, K. Bakanąuską, F. Bač- 
kį, V Kaulių, B. E. Senkevi- 
čienę ir F Urbą.

K. Narys.

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centras nusprendė plačiai paskleisti sekamas knygas:

“KARAS LIETUVOJE,”— apysaka 224 puslapiai, 
viena iš geriausių ir reikalinga kiekvienam perskaityti. 
Jos kaina 35 centai.

“JANONIO RAŠTAI.’* Didelio formato knyga, tu
ri 112 puslapių ir autoriaus paveikslą. Tai gražiausios 
darbininkų eilės. Yra ir apsakimėlių. Kiekvienas jau
nas ir senas privalo skaityti. Jos kaina buvo $1.00.

“ATMOSFERA ARBA ORO GAZAI.” Knyga yra 
apdaryta ir turi 128 pusi. Kiekvienam svarbu žinoti ką 
reiškia mus apsupantis oras ir daug kitų gamtinių ypa
tybių. Knygos Įpina 75 centai.

“MOTERS KOVOTOJOS DEL KOMUNIZMO.” ši 
knyga turi 160 puslapių ir apie 100 paveikslų. Labai 
naudinga kaip moterims, taip ir vyrams. Tai darbinin
kių istorija. Jos kaina labai pigi, tik 25 centai.

Taigi visos knygos vertos $2.35c., o' dabar parduoda
me kartu tik už $1.00 ir dar pridedame priedo didelę 
knygą eilių “ŠVYTURYS,” kuri turi 282 puslapius, jos 
pačios1 kaina buvo $1.50, gražiai apdaryta.

“ŠVYTURYS” knygą del ALDLD. kuopų duodame 
dykai. Kuopos tik persiuntimą apsimoka. Tai labai 
naudinga knyga, nes iš jos galima vaikus mokyti eilių 
deklamuoti. Naudinga kiekvienam, kas myli darbinin
kų eiles.

Galite gauti centre ir kitokių knygų, religijos, dar
bininkų organizavimosi reikalais, istorijos, ekonomijos 
ir politikos klausimais, mokslinių raštų ir tt. Ir visą .tą 
gausite pigiau, kaip bent kur kitur. Siųskit užsakymus:

D. M. ŠOLOMSKAS,
46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
ČJnnrKa Vie! FiovlnninVni Coli Tonh Taicanie Y11W? Turime taisytis. Paradas buvo sikabinti prie pasiryžusiai ir dianaie visi DarDininKai bau lapu leisejais-Aun si(aitiingiauSias iš visų buvu- drąsiai pndetuojanaų darbi- 

------------------- Į šių šioj sekcijoj.
Buvau.Per šimtmečius mus, kaipo vakare, St. Nicholas Arena, 69 | 

West 66th St., New Yorke, idarbininkus, teisė buržuazija.! 
Jie pasidarė įstatymus, kurie j 
tarnautų jiems plėšime, perse
kiojime, niekinime darbininkų 
ir sulyg tų įstatymų veikia 
buržuazijos pastatyti teisėjai. 
Vienas tokių buržuazijos teis
mų, žiauriausias iš visų, 
nesilaikantis net pačios bu r-; 
žuazijos įstatymų, įvyks šį pir
madienį, tliepos 16 d. Vokieti
joj. Jis pradės savo kruviną 
procedūrą teisimu didžiojo! 
Vokietijos darbininkų vado, 
Ernst Thaelmanno. Teismo 
nuosprendis jau iš anksto ži
nomas—mirtis kovotojams.

Prieš tokį buržuazijos teis
mą darbininkai išstato savo' 
teismus, kur minia susirinku
sių darbininkų būna teisėjais

Darbininkų Kliubai Pikietuos 
Nazių Konsulatą

^Šaukia Bendran Fron- 
! tan Mezgėjy Streike

Išgirdę žinią, kad Int. Mo- 
I terų Drabužių Siuvėjų Unija 
Į rengiasi mezgėjų

Liudys tame teisme garsūs liū- \ Mezgėjų Industrinė Unija tuo- 
dininkai, kurie liudijo Ameri-jjau išleido atsišaukimą už vie-

šėdžiuose. Ta komisija, susi- i generalį streiką po vadovybe
• L, - J . - - - ~ . - 1 — 4- XX 4- v "■ «-»

teisininkų, kaip Clarence Dar-' atsišaukime nurodoma, kad 
row, Arthur Garfield Hays,’ gavimui 35 valandų darbo sa- 

priklauso ateitis ir mūsų teis- George ^Gordori^Battle, Dudley 
mų nuosprendžiai anksčiau ar' 
vėliau bus įvykinti. Mes rim
tai žiūrime į savo teismus ir 
skaitome ne tik pareiga, 
ir garbe turėjimą teisės jame 
dalyvauti ne kaipo kaltina
mieji, bet kaltintojai ir teisė- aiJ®s 
jai savo išnaudotojų.

Ernst Thaelmann

ninku.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
—------- i Policijos stotį, prie Atlantic

Pirmadienio pikietą prie na- ; Avė., Brookly.ne, vaikai už- 
zių konsulato sudarys Suvie-[ plukdė katėmis. Priežastis šio 
nyti Darbininkų Kliubai. Na-i įvykio išsiaiškino tame, kad 
riai šaukiami dalyvauti pikie-Įkoks nors šposininkas paleido 
te nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. j paskalą, būk policijos stotyje 
vakaro. ; mokama po 5 centus už kiek

vieną atneštą katę. Apie 2 val.} 
po pietų, policijos stotyje, jau/ 
buvo apie 50 kačių ir tiek pat 
vaikų, išdidžiai reikalaujan
čių penktuko už savo pasidar- 

I bavimą. į
i -------- i

Bronxo darbininkai skelbia
streikui, streiką prieš duonos "brangu-

ir jų išneštas nuosprendis at- ^os Tyrinėjimo Komisijos po-' ningą veikimą streike ir 
stovauja visos darbininkų kla- [ šėdžinose.^ Ta^ komisija, susi-:
sės nuosprendį. Tiesa, kad dedanti iš 8 žymių Amerikos [ abiejų unijų komitetų. Tame 
buržuazija šiendien dar šai
posi iš mūsų teismų, bet mums

mą. Jie reikalauja: duonos 
svaro po 7 centus; tuzino ban
dukių po 18c.; nupiginimai tu
ri būti padaryti nenukapojant 
darbininkų algų.

iojo New Yorko Draugi 
jįjį Sąryšio Svarbus

Susirinkimas
Trečiadienį, 18 d. liepos, 

“Laisvės” kambariuose, 8 vai.! 
vakare, įvyks virš minėtas su
sirinkimas, kuriame turėsime 
kelis svarbius klausimus ap
svarstyti; tai kiekvienas, drau-! 
gai, priklausantis tos organi
zacijos valdyboje, būtinai tu
ri dalyvauti susirinkime. 12 d. 
rugpjūčio turi įvykti Sąryšio’ 
piknikas Forest giraitėje.

Draugai, nepamirškite!
DNYDS sekretorius,

S. J. B. i

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St Brooklyn, N. Y
SSRS

BEER WINE LIQUOR ’ 
Brewers . Wholesalers .

Retailers

TRU-EMBER COAL COMPANY ■
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

NOTICE is hereby given that Li
cense No. CL 1031 has been issued 
to the undersigned to sell beer, wine 
and liquor at retail under section 
132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 80 Union Avenue, 
City of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
LITHUANIAN AMERICAN CITI

ZEN’S CLUB
80 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

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

Williamsburghe;
252 Berry St., ■ Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

JAMAICA, L. I.—Laikraš
čių Gildijos nariai pikietuojavaitės ir palaikymui unijinių

sąlygų dirbtuvėse darbininkai [ Long Islando Daily Press. Jie 
turi vienytis ir išstatyti kovin-1 nešiojo iškabas su 
gą bendrą frontą.

Atsišaukime taipgi nurodo- kus
ma, kad Dubinskio maladavi-1 čiais 
mai nei bauginimai, nei visos 1 
apie stalą konferencijos, ku
rias Int. Moterų Drabužių Siu
vėjų Unijos viršininkai veda su 

Vienas tokių teismų įvyks, pergyveno ir savo akimis ma-jbosąis, neišgaus darbininkų* 
. šiandien, liepos 16 d., 8 vai. tė tuos žiaurius įvykius. [reikalavimų, juos darbininkai 

Į laimės tik vieningos kovos ke
liu.

Tuo pat laiku, po vadovy
be Mezgėjų Industrinės Uni
jos, tęsiasi streikas Stiefel ir 
Healy dirbtuvėj, 497 7th Avė., 
New Yorke. ILGWU (Int. La
dies 
jos) 
liūs 
eitą

: kietai juos nuvijo.

Field Malone, George Z. Me
dalio, nesenai turėjo posėdžius 
ir išnešė nuosprendį, kad na- 
zių režimas, ypač būsiantis na- 
zių “Liaudies Teismas” yra 

i juodas lapas civilizuotos žmo-
> istorijoj. Neabejotina, 

kad visiems bus žingeidi! iš- 
j girsti liudininkus, kurie patys

Darbininkų Organizaci- įspūdingas Paradas
joms Priminimas

Komitetas Gelbėjimui Vo
kietijos Fašizmo Aukų pasi- 

..ryžo surinkti milioną parašų 
ir milioną centų dabartinėj 
kampanijoj už paliuosavimą d. 
Thaelmanno. Be abejo, dau
gelis yra aukavę daug stam
besnėmis sumomis, bet yra 
dftug tokių ' žmonių, kurie dar 
nieko neaukavo ir kurie stam
besnės sumos neišgali aukauti. 
Tačiaus yra milionai žmonių, 
kurie priešingi fašizmui ir 
mielai duotų savo parašą ir 
Vieną centą.

’Tų blankų galima gauti 
minėto komiteto raštinėj, 
W. 23rd St., New Yorke, 
ganizacijų valdybos turėtų 
sisakyti ir paraginti narius 
sidarbuoti.

Garment Workers Uni- 
vadai siuntė profesiona- 

skebus į tą dirbtuvę per- 
penktadienį, tačiaus pi-

NOTICE is hereby given that Lic
ense No. B 283 has been issued to i 

the undersigned to sell beer at retail i 
under Section 76 of the Alcoholic 
Beverage Control Law at 208 Stagg [ 

nepakenčiamą j Street, City of Brooklyn and County i 
of Kings, to be 
premises.

STANLEY
Brooklyne policija areštavo 208 Stagg St.

Pauline Rogers, priešnazinės 
federac. sekretorę, kaltinda
mi lipdyme atsišaukimų, kvie
čiančių darbininkus į masinį 
nazių teismą , pirmadienį. Po
licija gelbsti naziams kiek drū
ta. i į

obalsiais, 
raginančiais spaudos darbinin- 

organizuotis ir iškelian- 
aikšten

atviros šapos savininkų elgi
mąsi su darbininkais.

eonsumed on the

ADOMAITIS
Brooklyn, N. Y,

COBBI

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NOTICE is hereby given that Lic
ense RL 8077 has been issued to the į 
undersigned to sell beer, wine and; 
liquor* under Section 76 of the Al-1 
coholic Beverage Control Law at! 
1063 Belmont Ave., City of Brook-1 
lyn and County of Kings, to be con- ; 
sumed on the premises. j

BARNEY DE CARLO
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

Užbaigtas kepurinių strei
kas, New Yorke, su laimėji-1 
mu algų pakėlimo 25c. už tu- f . » 
žiną baigėjafns' ir 10 centų/ REIKALAVIMAI 
dabintojams.'

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRĘP

Patenkinančiai ir už prieinamu kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka Sekamus darbūs/;
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

AH Work Guaranteed. Towing Day and Night
_______ REIKALINGA apysene moteris, nc- 

*1 1 Tfc- • v* r IXH ■ ve('us> al’l)a 3e* vedus, tai be vyro ir
RllQiailPin I Fl> vaikų, prižiūrėt namų. Esu našlys,
midiaSlLR? Ul/U ir neturiu vaikų. Noriu, kad namus

III 1 1 *v* Tk*l *1 prižiūrėtų, kaip išeinu dirbti. Kreip-
111 Apskričio r įkinko kitgs ^eital seka™ antašu

. .. m- i i : J0HN ŽILINSKAS
Žinios is Elizabetho yra to- 266 Wythe Ave>> Brooklyn, N. Y. 

kios, kad jų vietine kuopa jau 166-167)
smarkiai ruošiasi delei L.D.S.
III Apskričio pikniko; muzi
kantai patys geriausi jau pa
samdyti; gėrimus ir užkan
džius jau supirkinėja, 6 jau
nuoliam pavesta pasamdyti 
busus; taipgi jie yra apsiėmę, 
reikalui esant, laike pikniko 
ir darbe pagelbėti.

Brooklyno Aido Choras per
eitą penktadienį išsirinko ko
misiją užsakyti busui; apart 
choro, manoma pripildyti vie
nas busas pašalinių. Be abejo, 
daugelis važiuos privatiškai 
su automobiliais, pasiimdami 
savo draugus, drauges bei pa
žįstamus.

Apie Newarko Sietyno Cho
rą nei abejonės nėra, kad jis 
neapsileis brooklyniečiams; jų 
tikimės matyti kelis 
tik kol kas jie 
šiuo reikalu.

Abelnai visi 
L.D.S. nariai ir

Williamsburge
Pereitą penktadienį įvyko 

paradas prieš karą ir fašizmą. 
Jį surengė vietos laikinas mo
terų komitetas Tarptautinio 
Moterų Kongreso, su parama 
K. P. sekcijos ir kitų organi
zacijų. žymiausi parado obal-. . . _
šiai buvo reikalavimai paiiuo-, Daily Worker Prieškarine 
suoti Thaelmanną ir Scottsbo-1 Laida
ro jaunuolius.

Paradas prasidėjo dviem 
trumpais susirinkimais skirtin
gose vietose. Paskui susiliejo 
į vieną ir maršavo nuo Varet 
St. ir Graham Ave. iki Grand 
St. Extension ir Hevemeyer St. 
Visu keliu turėjom garsiakal
bį ir beną, tas pagelbėjo at
kreipti atydą darbininkų, gy
venančių tolimesnėse gatvėse 
nuo maršo linijos. Pasėka to 
buvo visi šalygatviai tirštai ap
stoti darbininkais, kurie žin
geidžiai gaudė obalsius ir 
klausinėjo praeinančių mar- 
šuotojų apie reikšmę kai ku
rių jiems neaiškių šūkių bei iš-

Suėjus dvidešimčiai metų nuo 
pasaulinio karo, jojo dūmais 
vėl niaukiasi padangė. Ji tam
sesnė dabar, negu buvo bile 
kada po pasaulinio karo.

“Daily Workerio” laida lie
pos 28 d. bus specialiai pa
švęsta karo klausimo gvilde
nimui. Komunistų Partijos va
dai nagrinės karo pavojų ir 
darbininkų uždavinius kovoje 
prieš karą. Toji laida specia
liai tarnaus rugpjūčio pirmos 
didžiųjų demonstracijų mobi
lizavimui.

Organizacijos privalo užsi- 
' sakyti “D. W.” masiniam pla- 
• tinimui. Su užsakymais turi 
I būti priduota ir mokestis, nes 

galintieji pasidarbuoti tam rei- ; Moterys Skaitlingai Dalyvavo j bus spausdinama tiek, už kiek 
kąlui, minėtą dieną ateikit į> Įspūdingiausią parado dalį 'anksto bus apmokėta. Už- 
“Laisvės” raštinę ir ten rasit ' sucjarg darbininkių ' moterų sakYmus Paduokite kaip greit
komitetą, kuris suteiks visas; hl-lrvą cn V1-ir1iv.Qia 1 galima,
reikalingas informacijas ir me
džiagą.

virš
168

už- 
pa-l

Kita svarbi mobilizacija 
šeštadienį, liepos 21 d. Reiks 
skaitlingos draugų ir draugių 
talkos rinkimui aukų pasiunti
mui delegačių į Tarptautinį 
Moterų Prieškarinį-Priešfašis- 
tinj Kongresą, Paryžiuje ir ve-, , , , 
dimui to svarbaus darbo. VisiĮ ' *

bus

Areštuotas Policistas už 
Plėšikavimą

l būrys su mažučiais kūdikiais £'a^ma-
H . • > * 1 ■' ’

Pragyvenimo Reikmenys
Brangsta

New Yorko duonpelniams

i vežimėliuose ir ant rankų, 
i Daugelis iš jų turėjo savo ve- 
! žirnelius padabinę ryškiais1 
j obalsiais: “Mes Auklėjame 
[Kūdikius Darbui ir Kovai Už.
j Savo Klasės Reikalus, Ne Im- pragyvenimo reikmenų kainos 
■ perialistiniam Karui,” “Reika- i pakilo 3-10 nuošimčio birželio 

Otto II. Quellen, 38 m. am-! laujame Kūdikiams Pieno,” iri mėnesį, sulyg Nacionalės In- 
žiaus, gyvenąs 143-38 97th [ kitokiais. Pionieriai taipgi ge- dustrinės Konferencijos Tary- 
Jamaica, kaltinamas apiplėši- j rai pasirodė Lietuvių dalyva- bos, samdytojų organizacijos, 
me Abraham Josephson krau-1 vo vidutiniškai, tačiaus organi-1 Viskas pabrango, tik ne dar- 
tuvės, 109-02 Jamaica Avė., ir i zuotai nepasirodė. Negerai. į bininkų algos, jos dar kapo- 
Sol Rosen maliavų krautuvės,' 
95-12 Jamaica Ave. Su juo! 
sulaikyta ir jo tarnaitė, Betty! 
Trich, kuri dalindavusis su 
juomi grobiu. Jisai, neva pa- 
tikri n ėdamas užpakalines 
krautuvių duris del saugumo, rugpjūčio (August) 
pasinaudodavęs 
užrakinti ir apiplėšdavęs. Pa
puolė nabagas bėdon, dabar 
atgavimui prarasto titulo turės 
pasidarbuoti streikierių muši-j 
jnę. Tam amatui panašūs la
bai sėkmingai naudojami.

PRANEŠU
Savo Pacientams

| jamos.

Sėkmingai Pikietavo 
Prieplauką

Kad laike liepos (July) ir- Apie 200 pikietų, vadovauja- 
mėnesių ,mų per Jūrininkų Industrinę 

užmirštomis mano ofisas bus atdaras penk- Uniją ir Int. Laivakrovių Susi- 
tadieniais (pėtnyčiomis), o už- vienijimo Eilinių Narių Komi- 
darytas šeštadieniais ir sekma- tetą, kovingai ir solidariai pa
dieniais.

D-RAS A. PETRIKĄ
. 221 So. 4th St., Brooklyn, N. 

Tel. Stagg 2-9105
Y.

radavo prieš prieplauką, kur 
randasi S. S. Virginia, skebi- 
nis laivas. Kelios dešimtys 
pastatytų žandarų nedrįso pri-.

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

busus, 
dar nesigiria

New Jersės 
nares, kaip 

jauni, taip ir suaugę 22 dieną 
liepos pasiskirkite tą dieną 
dalyvavimui Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 3 Apskri
čio piknike, P. Vaičionio far- 
moj, Cranford, N. J. 

Komisijos Narys.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Liepos 13 d. staiga mirė 

Vincas Žitkus, 46 metų am
žiaus, gyveno po No. 24 Cook 
St. Velionis prigulėjo prie Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 1 kuopos. Kūnas pašar
votas graboriaus Garšvos kop
lyčioj. Laidos pirmadienį, lie
pos 16 d., 2 vai. po pietų, Aly
vų kalno kapinėse: Lietuvoje 
paliko seserį ir brolį. Laidotu
vių apeigoijį rūpinasi grabo- 
ri.us J. Garšva.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, kuri yra apie 

12 mylių nuo Seaside Oregon. Že
me yra labai derlinga; yra apie 160 
akrų, 20 akrų dirbamos žemes, o kitą 
galima naudot kaipo ganyklą. ’Tvar
tas naujai pabudavotas; maža stu- 
belė, su 'malkine, yra geras plotas 
miško, kuriame randasi didelių, sto
rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 
per* laukus. Viską sutraukus, tai 
farma stovi apie 12 mylių nuo Sea
side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemes, apie 20 ak
rų arba daugiau gero miško, ir kitas 
kas, tai yra geros ir prastesnes že
mės, bet labai gera del ganyklos, 
nes ten yra upelis. Aš esu jau se
nas žmogus ir negaliu užlaikyti to
kios didelės farmos, todėl noriu par
duoti greit ir už žemą kainą. Par- 

I duosiu visus laukus, stubą, už $2,000.
Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH) 

Seaside, Oregon.
(163-175)

TIKRAS BIČIŲ MEDUS
“Laisvės” įstaigoje galite 

gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaueiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

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

Į kitus miestus ne^iunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Omiaii ir chroniikaa vyrų ir 

moterų Ilgus kraujo ir odos
Padarau ii tyrimus kraujo ir ilapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo t

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

Telėphonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770 •_
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J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BBEDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7-1516

Telephone Stagg 2-440* h

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoja 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.

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Motery
Chroniškos Ligos Gydomos

* r f * 
f

dosG ydom a 
Išbėrimai, Krau
jo ^JoBveikumai, 
N e r vij Ligos,Nervų 
Chroniški 
d u liai, S 
Žarnų ir Mfcšla- 
žamės Ligosi, A-

Nusilpi- 
e- 

Cronii- 
k i; NeBVeikavi-

:au- 
vio,

beinąs Nosilpi 
mas, Nervg Įdt 
girnai ir C

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 Išmirkštimąi.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrintas Veltui

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

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

New York
Valandos—* A. M. iki t P. M.
O sekmadieniais. 9 iki 4 P. M.




