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Pittsburgh© ir kitų vietų kla
siniai sąmoningi bedarbiai 
skundžiasi nepastovumu bedar
bių tarybų. Jie sako: gauna-! 
me į tarybas bedarbių, vedame 
kovą už pašalpą jiems. Bet 
dauguma iš jų išeina iš tarybų 
taip greitai, kaip tik gauna pa
šalpą. Tie bedarbiai mano, kad 
jų tikslas atsiektas, kad jie jau 
laimėjo ir jiems organizacija ne
bereikalinga.

Tai didelė bedarbių nelaimė. 
Toks atsinešimas yra saumylin- 
gas ir naudingas valdžiai. Bo
sai ir valdžia to tik ir nori, kad 
bedarbiai nesilaikytij organiza
cijose. Iš neorganizuotų bedar-j 
bių valdžiai bus lengva atimti 
pašalpą arba ją nukapoti.

Bedarbių tarybos turi būt pa
stovios organizacijos. Jos rei
kalingos ne tik tuojautinei kovai 
už pašalpą. Jos turi būti svar
būs organai kovoje už bedarbių 
apdraudą. Jos turi ginti visus 
bedarbių reikalus—prieš mėty
mą iš stubų, prieš atėmimą be
darbių stubų, už paliuosavimą 
nuo mokėjimo taksų, už maitini
mą mokyklų vaikų ir t. t. To
dėl kiekvieno bedarbio pareiga 
ne tik įstoti į bedarbių tarybą, 
bet kietai joje laikytis ir veikti.

Nacionalis Lietuvių Jaunuo-j 
lių Komitetas žada šaukti nacio- 
nalę Amerikos lietuvių jaunuo
lių konvenciją pradžioje, liepoj 
mėnesio. Konvencija įvyks 
Brooklyne ryšyje su dienraščiė 
“Laisvės” pikniku. Tai bus di
delis ir svarbus įvykis Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjime.
Bus pirma tokia konvencija vi-)]andas Belgijos palamente 
soj judėjimo istorijoje.
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Komjaunuoliai Surengė
Demonstracijas Vokiet.

BERLYNAS. — Jaunųjų 
Komunistų organizacija Vo
kietijoje surengę masines 
priešfašistines demonstraci
jas. Hamburge komjaunuo
liai maršavo gatvėmis, neš
dami plakatus už paliuosa- 

' vimą Thaelmanno, Dimitro- 
vo ir kitų politinių kalinių 
ir dainavo “Internacionalą.” 
Berlyne komjaunuoliai de
monstravo keliose miesto 
dalyse. Stuttgarde komjau
nuoliai šaukė “Lai Gyvuo
ja Komunistų Partija!” 
“Lai Gyvuoja Komjaunimo 
Sąjunga!” Komunistai kal
bėtojai smerkė Hitlerio val
džios brutališkumą. Ham
burge rengė ir jauni sočia- ^a]su 
listai mitingą, į kurį solida
rumą reikšdami nuėjo ko
munistai.

Parlamente Muštynės— 
Gatvėje Demonstracijos
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Demonstracija už paliuosavimą T om Mooney ir kitų politkalinių.

Bulgarijos Komunistai 
Laimėjo Rinkimus

Sofija. — Įvyko Dubnica 
miesto rinkimai. Valdžios 

i keturios partijos gavo 988 
__ is, o komunistų vado

vaujama Bulgarijos Darbi
ninkų Partija gavo 1,025 

yra laimėjo

ų DUOS ROOSEVELTO ŽYGIAI 
DARBININKŲ KLASEI?

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia paskyrė 
$3,300,000,000 indus trijos 
atbudavojimui. Roosevel
tas pasirašė infliacijos bilių 
farmerių reikale. Jis nevabalsus, tai 

rinkimus.
gavo
Bulgarijoje komunis

tai yra labai persekiojami, 
bet jų įtaka nuolatos auga, j paugeiįs darbininkų r

tija 
sus.

Socialistų Pai"! pas]<yrė 500,000,000 “bedar-

BRUSSELS, Belgija. — 
Per dvidešimts keturias va-

Konvencijos idėja labai inte
resuoja, Chicagos, Clevelando ir 
Detroito jaunuolius. < 
jaunuoliai jau garsiai galvoja 
apie planus, kaip pasiekti Broo- 
klyną. Vieni žada automobiliais 
atvažiuoti, kiti tavoriniais trau
kiniais, treti mano, jog reikės 
busą samdyti. Kartą jaunuo
liai nusitars pasiekti Brooklyną 
ir dalyvauti konvencijoj, niekas 
jų nesulaikys.

ėjo didelės diskusijos ekono- 
!minės konferencijos klausi
mu. Socialistai ir komunis
tai priešinosi. Pagaliaus—, VV4A JT A A VkJAAIVKJl* X

Sin v>yko muštynės i r parla-

šioj jaunuolių konvencijoj tu
rėtų dalyvauti keli šimtai jau
nų darbininkų ir studentų. Prie 
to reikia rengtis. Svarbu, kad 
mūsų suaugusieji draugai ir 
mūsų darbininkiškos organizaj 
cijos padėtų jaunuoliams šiam^ 
dideliame užsimojime. Visose 
vietose reikia šis klausimas ap
svarstyti. Visupirma komuniš- 
tai privalo tuo reikalu rūpin
tis.

mente sesijos uždarytos. 
Tuom kartu komunistams ir 
bedarbių taryboms vadovau
jant už parlamento sienų 
Šusirinko 6,000 darbininkų 
ir demonstravo. Ant jų už- 
molė policija. Darbininkai 

Energingai gynėsi, dviejose 
vietose buvo pastatytos ba
rikados.

Japonai Muša Chinus

tik 195 ha-Į^į^ pašalpai” ir padarė 
daugelį kitų žygių, kurie do
lerio vertę numuš iki 50c.

ra
minasi, jie mano, kad gal 
būti jau prasidės “geri lai- 

i kai” ir “prosperity,” nes bi- 
į lionais doleriai, skirstomi ir 
bus išleista 5,500,000,000 
naujų popierinių pinigų.

Darbininkai, kurie laukia 
“gerų laikų” labai klysta. 
Dolerio nupuolimas—reiškia 
gyvenimo reikmenų brangi
mą, o algos pasilieka tos pat 
arba dar mušamos. New 
Yorke Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai sutiko, kad 
būtų nukapota elektros dar
bininkams po $1.00 į dieną. 
J. Wanamaker krautuvėj 
300 darbininkų nukapota 10 
nuoš. Metropolitan Tobac
co Co. nukapojo darbinin
kams algas. Chicagoj visoj 
eilėj darbo šakų ‘nukapotos

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Manila. — Amerikos im

perialistai nubaudimui už
rakino 11 mergaičių. Kilus 
gaisrui, visos jos sudegė.

WASHINGTON. — Roo
se velto valdžia planuoja 
įsteigti New York valstijoje 
18 vergijos kempių ir pa
siųsti į jas 3,500 jaunuolių.

Trenton, N. J. — Regai 
Doll Industrial revoliucinių 
darbininkų unija išvedė 700 
darbininkų į streiką.

KODĖL SOV. SĄJUNGA NORI PARDUO 
TI RYTINĮ CHINIJOS GELŽKELĮ "

Chicagos lietuviai jaunuoliai 
daug daugiau susidomėję spor
tu, negu Brooklyno. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jain 
nuolių kuopose sporto klausi
mas gerai pastatytas. Bet už 
tai, man atrodo, politinis jau
nuolių lavinimas perdaug nu
stumtas į šalį. Proletarinio 
sporto svarbos jaunuolių veiki
me negalima mažinti. Tačiaus 
reikia stengtis veikimą sporto 
srityje kietai surišti su politiniu 
veikimu.

TIENTSIN.—Japonai po 
ilgo mūšio sudaužė chinie- 
čių apsigynimo pozicijas 
ties Miyun miestu. Japonų 
karo orlaiviai bombardavo 
miestus Miyun ir Shihsią. 
Kiti jų orlaiviai skrajojo 
Peipingo srityje ir išbom- 
bardavo armijos ligoninę. 
Japonų armija eina nesulai- 
'ikomai ant Peipingo. Iš 
Peipingo gyventojai bėga į 
pietus ir vakarus. Japonai 
randasi apie 50 mylių nuo 
Peipingo ir bile laiku jis ga
li būti paimtas.

Chicago, Ill. — 14,000 mo
kytojų, po septynių mėnesių 
negavimo algos ir po gene- 
ralio streiko, pagaliaus al
gas gavo.

Sikeston, Mo. — Policis- 
tas nušovė negrą Jack Su- 
toną. Šovikas teisinas, būk 
jis norėjo pabėgti, kada po- 
licistas bandė jį areštuoti.

Innsbruck, Austrija. — 
Visi fašistai gaisrininkai 
pavaryti iš darbo, kurie 
reiškia Hitleriui užuojautą.

9,000 Veteranų Washingtone

Jau Prasidėjo Farmerių 
Streikas prieš Badą

lo-
pa-

--------------------------------------- z

Cannes, Francija. — Po
licija susekė slaptą gabeni
mą šautuvų ir amunicijos į

Brooklyne mūsų revoliuciniai 
jaunuoliai sporto reikalais nėra 
pakankamai susirūpinę. Iki 
šiol dar neturi jokio tymo. Tai Ispaniją. Spėjama, kad tai 
neatidėliojamas darbas. * * • • * '

Chicagoje turime didoką gru-/ 
pę veiklių lietuvių vaikinų. Jie 
pilni revoliucinio entuziazmo. 
Bet čionai mažiau jaunų mergi
nų įsitraukę į veikimą. Brook
lyne padėtis visai kitokia. Oip/ 
nai randame visą eilę labai veik
lių jaunų merginų, bet už tli 
tik pora ar trejetas jaunų vai
kinų aktyviai dalyvauja jaunuo
liu judėjime.

ispanų monarchistų suokal
bio darbas.

! O kas bus su So. Bostonu? 
Kol kas ten jaunuolių veiki
mo dar visai nesimato. Labai 
blogai. Mūsų revoliucinės or
ganizacijos turi griebtis už clar- 
bo. Visur jaunimas juda, eina 
pirmyn, o So. Bostono tebemie-

v ,ga saldžiai!

WASHINGTON. — Jau 
yra Washingtone 9,000 per
eito karo veteranų. Svar
biausias jų centras ties for
tu Hunt, prie Potomac upės, 
12 mylių nuo Washingtono. 
Veteranai pasistatę audekli
nes šėtras. Reakcionierius 
H. Fish rėkia, kad tai yra 
komunistai. Sekamą savai
tę veteranai Washingtone 
laikys savo kongresą ir 
įteiks valdžiai reikalavimus. 
Rooseveltas planuoja mobi
lizuoti 25,000 veteranų į 
“darbo vergų armiją.”

Z7 • Wit >;

darbininkams algos. Po vi
są šalį plečiasi algų kapoji
mas, o gyvenimui reikmenų 
brangimas. Reiškia, darbi
ninkų būvis vis blogės.

Bedarbių padėtis darosi 
vis baisesnė. Kas dar turė
jo taupinimų, jie jau baigia
si. Rooseveltas mobilizuoja 
jaunuolius ir grūda į ver
gijos armijas, bet tas negali 
sumažinti bedarbę. Valdžia 
neva skyrė $500,000,000 be
darbių šelpimui, bet toji su
ma yra permaža panaikinti 
darbininkų klasės vargus. 
Dar daugiau, tie pinigai nei
na bedarbių tiesioginiam 
.šelpimui, bet įvairiems vie
šiems ir kariniams darbams, 
vien naujų karo laivų buda- 
vojimui eina $32,000,000. 
Taigi švaistymasis bilionais 
dolerių darbininkų klasės 
vargus nesumažins, nes jie 
eis į kapitalistų kišenius. 
Darbininkų klasės būvio pa
gerinimui yra tik viena prie
monė—kova. Kova už tuo
jau tinę bedarbiams pašalpą, 
darbininkų draudimą, vete
ranų bonus ir prieš algų ka
pojimus.

, MASKVA.—Rytinis Chi- 
nijos Geležinkelis dabartinė
se sąlygose negali būti nau
dingas. Japonijos įsiverži
mas į Mandžuriją sudarė 
padėtį, kad smarkiai palietė 
Sovietų Sąjungos reikalus. 
Manchukuo valdžia nuola
tos atlikinėja visokias pro
vokacijas. Ji vėl areštavo 
Sovietų Sąjungos parubežio 
komisionierių Olojevą. Are
štuotas ir Pograničnaja So
vietų generalis parubežio 
vedėjas Vorobjov. Sovietų 
konsulas įteikė griežtą rei
kalavimą, kad jis ir Oloje- 
vas tuojaus būtų paliuosuo- 
ti. Nuolatos persekiojami 
Sovietų piliečiai, dirbanti 
ant to geležinkelio, ir daro
ma daugelis kitų provokaci
ją

Geležinkelis esamose są
lygose yra katastrofinėje 
padėtyje. Bėgyje vienų me
tų laiko ten banditai ir im
perialistai nužudė 56 SSSR 
piliečius darbininkus; 825
sužeidė ir 593 suėmė. Iš su
imtų, daugelį žiauriai nu-

kankino. Virš 1,000 SSSR 
darbininkų apiplėšė.

Bėgyje metų .banditai su
naikino 50 garvežių, 958 pa- 
sažierinių karų ir 855 tavo- 
rinių vagonų. Bėgiai buvo 
išardyti 52-jose vietose ir 
125 stočių namai bei kitokį j 
namai prie to geležinkelio 
sunaikinti-sugriauti. Tele
grafai ir telefonai nutrauk
ta 775 kartus. Tai vienų 
metų piktadarystės.

Gelžkelį pusiau valdė So
vietų Sąjunga ir Japonijos 
padaras Manchukuo. Man
chukuo turi ir apsaugoti tą 
gelžkelį, bet matome, kokia 
buvo jo “apsauga.” Taigi 
Sovietų Sąjunga užbaigimui 
tų visų provokacijų pasiūlė 
Manchukuo valdžiai, kad at
pirktų Sovietų Sąjungoms da
lį, kad išvengus karo su 
Manchukuo ir Japonija. Jei
gu Manchukuo jo neatpirks, 
tai bus aišku, kad imperia
listai nenori taikos su Sovie
tų Sąjunga, kad jie tiksliai 
tas visas provokacijas atlie
ka, kad iššaukus karą.
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Fašistinė Italija Daugiau 
Ginkluojasi

Numirė Kunigas
Tumas-Vaižgantas

Fašistai Ruošiasi Nu- •> 
žudyti Drg. Torglerį

COUNCIL BLUFFS, 
wa. — Iowa farmeriai 
skelbė streiką, ir pradėjo 
pikietuoti Des Moines ir ki
tus miestus. Streikas turė
jo prasidėti plačiai po visas 
Jungtines Valstijas, bet po
no Roosevelto manevrai ir 
Milo Reno pardavystės vie
tomis sulaikė farmerius nuo 
streiko.

Taikosi del Rinką
> LONDON.—Anglijos, Vo
kietijos, Belgijos, Jungt. 
Valstijų, Francijos, Italijos, 
Japonijos ir Norvegijos at
stovai pasirašė sutartį, kad 
iki birželio 12 dienos nebus 
keliami taksai ant įvežamų 
tavorų vienos į kitą šių val
stybių. Apie tą laiką įvyks

ROMA. — Fašistinė Itali
jos valdžia paskyrė šių me
tų karo laivyno reikalams 
$68,000,000. ' Bus daugiau
siai būdavo j ama didelis 
skaičius ma^ų, bet greitų 
submąrinų. Italijos imperi
alistai sako, kad sekamais 
metais jų karo laivynas 
turi būti daug galingesnis. 
Jie nurodinėjo, kad Japoni
ja, Franci j a,' Anglija ir 
Jungtinės Valstijos labai 
ginkluojasi.

Bomba Amerikos Konsulate

Iš Kauno pranešama, kad 
ten šiomis dienomis numi
rė kun. Tumas-Vaižgantas, 
vienas geriausių fašistinių 
literatų ir Smetonos arti
mas bičiulis.

Savais laikais Tumas lan
kėsi Jungtinėse Valstijose 
rinkti aukas “Saulės na
mams” Kaune (klerikalų 
įstaiga). Pastaruoju laiku 
jis nesutiko politikoje su 
klerikalais, bet atvirai ir vi
sapusiai palaikė režimą 
Smetonos.

PRAGUE. — čechoslova- 
kijos socialistų laikraščiai 
gavo žinių iš Berlyno, kad 
Vokietijos fašistai rengiasi 
nužudyti Vokietijos Komu
nistų Partijos Reichstago 
kalbėtoją drg. Torglerį, ku
rį laiko kalėjime. Jie ren
giasi nužudyti tą darbinin
kų klasės kovotoją ir pa
skelbti, kad jis patsai save 
nusižudė. Darbininkų par
eiga siųsti protestus prieš 
fašistus ir reikalauti paliuo- 
suoti visus politinius kali
nius.

J Vergų Armiją Suvarys 
300,000 Jaunuolių Artinasi su Fašistais

WASHINGTON. — Roo
seveltas užgyrė planą, kad' 
iki 1-mos dienos liepos su-| 
varyti į miškus 274,375 jau
nuolius. Jie imami į taip va
dinamas “darbo armijas.” 
Ten jaunuoliai yra po pilna 
militare kontrole ir pavergi
mu. 1,350 miškų kempių 
bus įsteigta.

Sprogime 33 Sužeista
PITTSBURG. — Sprogo 

gazo tanka ir trijų ‘augštų 
gyvenamį smarkiai sugrio
vė. Šiame name gyveno 
vien negrai darbininkai. 
Sprogime sužeista 33 asme
nys, 20 iš jų turi prakirti- 
mus ir kitokius pavojinges
nius sužeidimus. Pasirodo, 
kad vienai šeimynai buvo

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas po de
rybų su Vokietijos fašistų 
atstovais, išleido bendrą pa
reiškimą. Jungtinės Vals
tijos ir Vokietija susitaiko 
eilėje prekybinių ir ekono
minių klausimų. Už ekono
minių reikalų yra militariai. 
Kaip žinoma, Vokietijos fa
šistai reikalauja daugiau 
apsiginkluoti, atrodo, kad 
Rooseveltas rengiasi juos 
palaikyti tame klausime. 
Imperialistai savo tikslus 
dengia “ n u s i g inklavimo” 
skraiste.

MUKDEN. — Atrasta 
Jungtinių Valstijų genera- 
lio konsulo M. S. Myers na
muose bomba. Ją prašalino* 
neįvykus sprogimui. Japo-

ekonominė. konferencija ir j ni jos policija j ieško A kas ją 
imperialistai bandys suside- padėjo. Tuom pat kartu' užsuktas gazas už nepajė- 
rėti rinkų klausime. Išanks- rasta bomba ir Anglijos į girną užsimokėti ir baksai 
to galima spręsti, kad iš to konsulo name. Atrodo, kad bei perlaidai buvo supuvę, 

• nieko neišeis. tai provokacijos. kas ir pagimdė sprogimą.

Tokio. — Japonijos impe
rialistai sako, kad jie nesi
rengia užimti Peiping ir 
Tientsin, bet tik nori pra
vyti chinus toliaus nuo di
džiosios sienos.
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Deki Chiniško Ryty Geležinkelio
Taigi Sovietai pasirengę parduoti savo dalį Chiniško 

Rytų Geležinkelio. Padaryta tuo reikalu preliminarė su
tartis. Veikiausiai, kad greitu laiku ji bus įkūnyta gy- 
veniman.

Sovietų Sąjungos priešai, be abejojimo, darys įvairius 
Sovietams primetimus del to. Tai laukta! Nepaisant, 
ką Sovietai darys, jie visuomet bus “kalti” priešų akyse. 
“New Yorko'Times” jau komentuoja, kad šis Sovietų 
žygis, girdi, paeinąs iš to, kad Maskva jau atsižadanti 
proletarinės revoliucijos pasaulyj. Proletarinės revoliu
cijos klausimas, esą, Vakarų Europoj jau “visiškai likvi
duotas,” tad tą patį daro bolševikai ir Tolimuose Rytuo
se, parduodami Chinišką Rytų Geležinkelį.

Tai nesąmonė, apie kurią neverta nei kalbėti. Kiek
vienas juk žino, kad Vakarų Europoj proletarinės revo
liucijos klausimas nebuvo ir nėra “likviduotas,” bet kad 
tas klausimas niekuomet nebuvo ir dabar nėra paliktas 
išspręsti Sovietų Sąjungai, bet pačiam Vakarų Europos 
proletariatui. Tas pats ir su Chinija: Chinijos Sovietai 
plečia ir plės savo ribas, nepaisant kieno rankose bus 
Chiniškas Rytų Geležinkelis.

Chiniškas Rytų Geležinkelis buvo nutiestas caristinės 
valdžios su Chinijos valdžia. Caristinė Rusija, prisidė
dama prie to geležinkelio tiesimo, finansuodama jį, turė
jo galvoj irhperialistinius siekimus; manė tuo būdu įsi
veržti gilumon Chinijos, užkariauti Rusijos imperijai 
naujas sritis. Bet Sovietai tų tikslų juk neturi. Sovietų 
Sąjunga netrokšta nei vienos pėdos žemės kitų šalių. Ji 
trokšta taikos. Ji, kaip matėme, per pastaruosius kelis 
metus dėjo didžiausių pastangų, kad išlaikyti taiką, kad 
galėjus pravesti Pirmąjį Penkmečio Planą ir, šiuo tarpu 
—Antrąjį; kad nekliudomai galėjus vykinti socializmą ir 
tuo būdu parodyti pasaulio pavergtom masėm pavyzdį, 
ką darbininkų klasė gali padaryti be kapitalistų ir išnau
dotojų! ’ '■

.Chiniškas Rytų Geležinkelis eina per Chinijos teritori
ją, bet jis, sulyg sutartimi, buvo valdomas abiejų šalių 
per pusę: Chinijos ir Sovietų Sąjungos. Einant ta pa
čią sutartimi, 1956 metais, šis geležinkelis turėtų pereiti 
Chinijos pilnai kontrolei.

Bet štai, Mandžurija tampa pagrobta Japonijos. 
Įsteigiama “nepriklausoma” Mandžurija (Mančuko). Ge
ležinkelis pereina jos žinion. Nankingo valdžia pasilieka 
atstumta nuo geležinkelio kontroliavimo. Japonijos im
perialistai, trokšdami sudaryti sąlygas puolimui ant So
vietų Sąjungos, daro viską, kad kaip nors išprovokuoti 
Sovietų Sąjungą. Jie sudaro visokių pinklių ir frikcijų 
dėlei šito geležinkelio; pagaliaus, Mančuko pareiškia no
ro atpirkti nuo Sovietų Sąjungos pastarosios dalį.

Ta aplinkybė stato Sovietams klausimą: parduoti savo 
dalį ir neturėti nieko bendro su geležinkeliu, podraug 
panaikinant tas kliūtis ir f rikei j as, ar laikytis prie jo ir, 
pasėkoje, tikėtis naujų ir didesnių ginčų, frikcijų? Aiš
ku, Sovietai pasirinko pirmąjį būdą išrišimui šito klau
simo. i, ?l;ftį

Kalbėdamas apie tai, drg. Litvinovas teisingai pasakė: 
-“Sovietų vyriausybė visuomet buvo pasirengusi par

duoti Chinišką Rytų Geležinkelį Chinijai, bet pastaroji 
negalėjo nupirkti... Chiniškas Rytų Geležinkelis dabar 
patapo šaltiniu kivirčių tarpe Sovietų Sąjungos, Chini
jos ir Mandžurijos. Kiekvienas atsimena susikirtimą, 
iškilusį 1929 metais, kuris buvo paėjęs ne iš Sovietų 
kaltės.

“Trokšdama pašalinti šitą konfliktų šaltinį, Sovietų 
vyriausybė vedė derybas su Nankingu-Mukdenu 1930 me
tais reikale geležinkelio pardavimo, bet šitos derybos nu
trūko delei įvykių 1931 metais rudenį.

“Pardavimo Chiniško Rytų Geležinkelio klausimas da
bar pribrendo. Pasiremdami išdėstytais dėsniais, pasiū
lėme parduoti geležinkelį. Mūsų pasiūlymas yra dar vie
nu .įrodymu, kad Sovietų Sąjunga trokšta taikos. Tiktai 
tie'prieštaraus mūsų šitam žygiui, kurie trokšta matyti 
tappe Sovietų ir Japonijos ir Sovietų ir Mandžurijos san- 
tikių paaštrėjimą.”

Mūsų manymu, šis Sovietų Sąjungos žygis labai geras 
ir dar ir dar kartą įrodąs josios norą taikos.

<f T- Ii
Tegul priešai zurza, tegul jie plepa apie Sovietų Są

jungos- “bailumą,” apie nusilenkimą prieš Japonus. To 
kudfriažiausiai reikia paisyti, kadangi jie, priešai, visuo- 
th2€ zurzėjo ir zurzės prieš Sovietus, nepaisant kokius 
žygius Sovietų Sąjunga darytų!

l
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Elektros Boikotas Kaune
Kaune šiuo tarpu eina sa

vos rūšies streikas, arba, 
kaip jį ten vadina, “elektros 
boikotas.” Kadangi Kauno 
miesto elektros pajėgos ir 
šviesos gaminimo stotis yra 
privačių žmonių rankose, 
todėl ji brangiai nuo gy
ventojų lupa už elektros 
vartojimą. Nepaisant visų 
protestų ir reikalavimų su
mažinti elektros kainas,'sto
ties viešpačiai atsisakė klau
syti. (, r .

Tuomet, kaip > - praneša 
Kauno spauda, pradėtas 
elektros vartotojų boikotas. 
Susidarė speciališka komisi
ja iš 14 žmonių, kuri suor
ganizavusi “streiką”-boiko- 
ta. v ,

“Rytas” (už bal. mėn. 25 
d.) rašo, kad

Elektros boikotas, kaip va
kar diena parodė, duoda daug 
geresnių rezultatų, negu išsyk 
buvo galima laukti. Daugelis 
iš pradžių vis dar manė, kad 
tai bus tik “baikos” ir kad 
tai, kas buvo galima padaryti 
M a r i j a m p olėje, nepasiseks 
Kaune, tačiau tos “baikos” sto
ties agentams ir užtarėjams 
pasirodė visai nelauktos. . .
Toliau:
Vakare, kai mieste papras

tai esti sužiebiama šviesą ir 
Laisvės Alėjos ar kitų svarbes
niųjų gatvių vitrinos* nušvinta 
įvairiausiomis vitrinų reklamo
mis, vakar buvo tamsu. Jei 
kur reklamos ir buvo, išsyk už
degtos elektra, tai netrukus vėl 
pasidarė tamsios. Vietoj elek
tros šviesos pasirodė žvakutės 
ir žibalinės lempos. Kaunas 
vakar vakare atrodė, kaip tam
sybėse paskendęs, švietė tik 
gatvių lempos. Del to gatvėje 
ne iš vieno piliečio buvo gir
dėti savivaldybės adresu palei
džiant jau ne tokį gražų epite
tą. Bendrai, elektros šviesa ir 
energija naudojosi tik tos 
įstaigos ar įmonės, kurios be 
elektros apsieiti negali ir ku
rioms 14 komisijos buvo nu-<tis atsisakė įtalpinti į “Tė-

balsus į centrą už J. Miliau
ską, už kurį šitaip paduota 
230 balsų. Iš viso, vadina
si, balsavo apie 4,997 SLA 
narių (iš apie 14,000!). Va
dinasi, balsavimuose tedaly
vavo tiktai apie vienas treč
dalis narių. 

» ■ .

“Tėvynė,” žinoma, jau už
tikrina, kad SLA pild. tary
ba užtvirtins Viniką, ir Jis 
sekretoriaus. Kadangi Vi- 
nikas yra artimas Grigaičio 
ii? Vitaičio bičiulis, tad šita’ 
traicė dabar, ląisvai galės 
sau politikauti ir savaip šei
mininkauti. 1 ‘ ’

Pasitraukus is centro sek
retorės vietos Jurgeliūtei, 
SLA pildomo joj taryboj bu
vo susidariusi ypatinga si
tuacija: trys ir trys. Ge
gužis, Gugis ir Mockus pa
laikė vieną ranką, nes tai 
elementai, atstovaują social- 
fašistus ir fašistuojančius 
sandariečius, o Mikalauskas, 
Januškevičius ir dr. Stanis- 
lovaitis—atviri fašistai. Prie 
pastarųjų smarkiai šliejosi 
Bačiūnas, kuris, neįeidamas 
į pild. tarybą, naudojosi 
kontrolės komisijos sekreto
riaus teisėmis ir ruošiasi se
kantiems rinkimams į Gegu
žio vietą.

Taigi dabar toji “dilem
ma” jau išrišta: Vinikas eis 
su Gegužio kompanija ' ir 
tuo būdu jie sudarys ketu
ris prieš tris. Mikalauski- 
niams atėjo prasti laikai.. 
Pastarieji buvo trumpare
giai. Jie pirrpiau turėjo sa
vo žmogų Jūrgeliūfės asme
nyje, bet pastaroji vaikiškai 
pabėgo iš pild. tarybos, sa
kydama, kad ją “Vitaitis su 
Gegužiu išėdę.” Jurgeliu tė 
norėjusi dar talpinti straips
nį į “Tėvynę,” aiškindama 
nariams apie priežastis, pri
vertusias ją trauktis iš 
centro sekretorės, bet Vitai-

pečių ' atsistos ’Jųrgeliūte- 
Bačiūnas, Mikalauskas ir 
kompanija.. Kiek- mes gir
dėjome, tai minėtoji byla 
jau ruošiama ir įal būt bus 1’ybos rinkimuose, 1932 me- 
bandorųa išimti indžionkši- tais, Miliauskas gavo 1,800 
nas prieš Viniko bandymą balsų. Jis turi žinoti, kad 
užimti SLA centro sekreto
riaus vietds. O gal tai bus 
siekiamas!, padaryti kitais 
būdais.

Šitie visi dalykai nėra iš 
piršto išlaužti, bet tai fak
tai, kurie buvo tilpę pačioj 
fašistinėj spaudoj. Tas vis
kas sudaro ne kokią padėtį. 
Tas viskas, žinoma, gerokai 
pakenks pačiai organizaci
jai, jei tūš bus vykdoma gy
venimam

Štai prie ko veda netiku
si ir žalinga fašistų šeimi
ninkavimo’ politika!
Delei d. Miliausko Balsų
Kūdikišku džiaugsmu Chi- 

cagos Grigaitis apsidžiaugė, 
kad už Miliauską “viso tik 
230 narių” tebalsavo. Ir po 
to Grigaitis surinka:

Statyti .savo atskirus kandi
datus SLA rinkimuose jiems 
(komunistams) iš viso nėra 
jokios prasmes.

Tai, žinoma , grigaitiška 
nesąmonė, < 
Jei Miliauskas šiuo tarpu 
būtų buvęs padėtas ant ba
lotų (į rinkimų sąrašus), 
tai, žinoma, būtų visiškai 
skirtingas balsavimo rezul
tatų paveikslas. Dabar gi 
Miliauskas ant balotų padė
tas nebuvo; kurie SLA na
riai už jį balsavo,, tie turė
jo balsuoti savanoriai, ir pa
tys siuntė savo balsus į ..cen
trą ! Kuopų valdybos su to
kiais nariais nesiskaitė. Ne- 
žiūrint to, ir tai atsirado ie> Bucks County, Pa.

< ’ Grigaitis'pėfanksti džiau- 
gįąsį “įcomunistų nepasise
kimais”' SLA. Jis turi' at
minti, kad Įtiktuose pild. ta-

Pantaplinis Pačtorius
Genys margais, o svietas dar 

margesnis, sako lietuviška pa
tarlė. Žmonių yra visokių, 
protingų ir neplinapročių. Bal
timore] randasi vienas fašistu
kas, vardu Šliburis, kuris pri
klauso prie paskutinės kate- 

! gorijos. Jam stinga kelių šu- 
' lų. Jo frentai sako, kad jis 
gimęs keliom savaitėm anks- 

i čiau, negu reikėjo. Tad ir ne- 
; dyvai, kad jam užeina kvaitu- 
' lys, kaip musmirių užėdu-

daugiau niekas! j klasei.

230 SLA nąrių, kurie, apei-

matyta padaryti išimtis.
Laikraštis nurodo,- kad 

ties elektros stotimi Kaune, 
tą patį vakarą, susirinko 
minia žmonių ir padarė sa
vos rūšies^ demonstraciją. 
Pradėjo reikalauti: “Mes 
reikalaujam atpiginti elekt
rą!” Tuomet elektros sto
ties viršininkai pasikvietė 
pagelbon policiją, kuri išvai
kė demonstrantus. “Rytas” 
pažymi, jog “gatvėj triukš-

vynę” (taip. rašoma pašali
nėj fašistinėj spaudoj).

Dabar viskas rodo, kad 
sekančiais rinkimais į pild. 
tarybą Gegužis nebandys 
užleisti bent kam preziden
to vietą, bet ir vėl patsai 
kandidatuos 
“bus išrinktu!” 
bia seką SLA politikos eise
na žmonės!

Iš kitos pusės, mikalaus- 
kiniai nesirengia nusileisti.

ir, žinoma, 
’ Taip skel-

mauti nevalia, del to minia, | Jie skelbia, kad Vinikas ne- 
daugiausiai studentų vado
vaujama, ir gavo išsiskirs
tyti ...”

Tiek daug žmonių pirkosi 
žvakutes, kad greit krautu
vės jų pritrūko. Pasirodo, 
kad boikotas ištikrųjų gan 
didelis ir jis, veikiausiai, 
privers Kauno Insulluš nu
piginti elektros kainas.

Delei SLA Sekretoriaus 
Rinkimų

“Tėvynė” praneša, kad 
“SLA sekretoriaus rinkimus 
laimėjo- Vinikas.” Pasak 
jos, už abu kandidatu pa
duota po sekamą skaičių 
balsų:

Vinikas 3,060
M. A. Raginskas 1,707

Be to, dalis narių, pasi
piktinusi fašistų politika 
SLA, siuntė pavieniai savo

galėjęs kandidatuoti į sek
retoriaus urėdą, kadangi 
buvo buvęs suspenduotas, 
nepasimokėdamas savo mė
nesinių duoklių laiku, nusa
komu konstitucijoj. , Ruo
šiamą valdiška 1) jda. Ragin- 
skas gal būt bus išstatytas

šiuo tarpu komunistam pri
tariančių SLA narių yra! 
daugiau, negu buvo metai! 
atgal. To užginčyti niekas 
negali, kas ką nors išmano.

Tie 230 narių, kurie drą-; jyS> musmirių
šiai balsavo už d. Miliauską,! šiam. Ir kada užeina tas kvai- 
dabar neprivalo nuleisti i tulys, tai jis ir durnavoja vy- 
rankas ir kažin ko laukti.I ras- Jei jis nebūtų gamtos 

i nuskriaustas, tai jis visą svietą 
išvartytų su savo nosimi, bet, 
bėda, kad per trumpa.

“Vienybės” No. 47-tam šli
buris, pantaplinis pačtorius, iš
lieja visą savo tulžį ant “Dai
lės Kliubo” ir tūlų asmenų. 
Tas ilgaliežuvis išbjaurioja vi
saip, ko negalima nei kartoti 
darbininkiškoj spaudoj, o tai 
fašistų organas patalpino kaip 
geriausią perlą. Nuo jų ge
resnio ir negalima tikėtis. Jei 
jie ką rimčiau rašytų, tai ne
būtų. fašistai. Kokie “V.” re
daktoriai, tokie ir jos bendra
darbiai pantapliniai pačtoriai.

Baltimorėje betgi randasi 
dalis lengvatikių, kurie pan- 

i tapliniam pačtui tiki. O kas 
į tiki, tas netoli skiriasi nuo 
! pantaplinio pačtoriaus.

šliburio7'liežuvis yra ilgesnis 
davatkos.

Jie turi veikti. Privalo aiš
kinti kitiems SLA nariams 
darbininkams fašistinės po
litikos pražūtingumą; turi 
ruoštis, stropiai ruoštis prie 
sekančių pild. tarybos rinki
mų ir sekančio seimo.

Tolydžio, kairieji, susipra- 
tusieji SLA nariai darbinin
kai privalo savo kuopose kel
ti klausimą bendro darbi- 
bininku fronto kovai už duo
ną ir pastogę bedarbiams, 
kurių ir iš pačių SLA narių 
yra tūkstančiai. Nereikia 
paisyti to, kad SLA fašisti
nė taryba tam prieštaraus; 
ji prieštaraus viskam, kas 
yra naudinga darbininkų!

Šitokiu būdu vei-; 
kiant bus galima išjudinti ir už ilgaliežuvės 
letarge paskendę SLA na- Jis už ilgaliežuvystę likosi iš- 
riai darbininkai. Tuomet vYtas “Lietuvių Tą-t.P.z: 
jie greičiau pamatys ir 
dorus fašistijos darbus.

nc-

PHILADELPHI A, PA,

Lietuvių Tautiško 
Knygyno” ir kitų organizaci
jų. O kriaučių dirbtuvėse vi- 

i si jį gerai žino, kaipo žymiau- 
j šią liežuvininką. Ištolo nie- 
1 kas su juo nenori ir susitikti.

Kur buvęs kur ne, įlenda jis 
ir į Dailės Kliubą. O nekurie 
kliubiečiai manė, kad iš jo bus 
geras žmogus, net ir “draugu” 

Dabar tas pantaplinis

Didelis Piknikas
Didelį pikniką rengia Ame

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 10-ta kp. vadino, 
sekmadienį, gegužės (May) 21 pačtorius išdergė Dailės Kliu-

Holmesvil- bą išvadindamas “Keršių Kliu-d.; Vytauto Parke

Piknike dalyvaus ir drg. J. 
darni visokias kliūtis, atida- Šukys, kuris išvyksta į Sovietų 
vė savo balsus už darbiniu- Sąjunga, 
kiškų pažiūrų kandidatą. 
Aišku, nei vienas SLA na-Į 
rys, balsuodamas šitokiu 
būdu, nemanė, kad Miliaus
kas bus išrinktas. Jie tai 
darė tiktai pareiškimui sa
vo protesto prieš fašistų ir 
menševikų klastingus dar
bus.

Reikia tik pasidžiaugti, 
kad atsiranda šimtai tokių 
SLA narių darbininkų, ku
rie, nepaisant visokių kliū
čių, pareiškia savo protes
tus prieš begėdišką fašistinę 
politiką!

Kitas dalykas: labai dau
gelis narių (du trečdaliai) 
n e d alyvavo balsavimuose. 
Daugelis jų nebalsavo, boi
kotuodami rinkimų tvarką. 
Be abejojimo, kad tarpe tų 
10,000 narių labai didelė da
lis buvo priešfašistinio ir 
priešmenševikinio nusistaty
mo. Jei Miliauskas būtų 
'buvęs ant baloto, tai labai j 
daug jų būtų atidavę savo'

Čia jis sakys pra- 
sykiu bus ir išleis

bu.” žinoma, kuomet jis yra 
tas keršis, tai jis ir sprendžia 
pagal save kitus.

Jis, kaip ta degloji, lenda į 
kitų žmonių gyvenimą, o kuo
met jam' nepavyksta atsiekti 

Į savo tikslą, tuomet peizoja ki- 
gazietą 

Bet apie save tas pačto- 
Už lindimą 

“leides” gavo 
“kiką” nuo savo pačios. Bet 
kad nors pasilikus kaip nors 
ant burdos, turėjo vyras atsi
klaupęs ant kelių maldauti sa
vo pačią, kad tik neišvarytų 
iš namų.

Dabar tas pantaplinis pač
torius nešioja savo pletkų kro- 
mą po visą Baltimorę.

Baltimorietis.

“Laisvės” Red. Pastaba. — 
Mums išrodo, kad d. Baltimo- 
riečio rašinyj permąžai objek- 
tingumo, aiškių faktų apie tai, 
kaip ir kada tasai fašistų žmo
gus apšmeižė Dailė Kliubo na
rius. Tegul ’ fašistai šmeižia 
sau, o mūsų pareiga tai atmuš
ti rimtai ir objektingai.

kalba; tai L. z 
tu v ės.

Draugai 
ko metų atgal gyveno Phila-’tus per liežuvininkų 
delphijoj; tad yra daugeliui' “V.
draugų pažįstami, kurie dabar i rius nieko nerašo, 
galės pasimatyt su drg. šu-! pas svetimas 
kiais ir pasikalbėti.

Piknike taipgi bus ristynės. 
Jonas Bagočius risis su Povilu 
Kučinsku. Bagočius kimba į 
vyrą dešimts svarų už save 
sunkesnį. Katras bus perga
lėtojam, matysime piknike.

Įžanga į pikniką tik 25 cen
tai. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Rengėjai pasiryžę vi
sus patenkinti.

KELRODIS: Važiuojant au
tomobiliais, važiuokite Frank
ford Avenue iki kelio No. 513 
ir pasukite po kairei iki Hulm- 
ville Pike, ir tuo keliu dava- 
žiuosite iki pikniko vietos. 
Važiuojant gatvekariais ar el- 
eveitoriais, važiuokite iki Brid 
ge St.; ten už pasą persėskite 
į kitą gatvekarį, kuris eina 
Frankford Ave., ir važiuokite 
iki linijos galo. Ten ,ateis 
trokas ir nuveš į pikniko vietą.

Draugiškai,
P. Puodis.

Šukiai pirm desėt-

Youngstown, O. — Susi
kūlus busui, sužeista 18 ke
liauninkų. Rusas važiavo iš 
Detroit į New Yorką.

Roosevelto “Vergų Armija,’” jaunuoliai suvaryti i girias dirba po oficierių priežiūra
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Judžiai /r Karo Garbintojai
N. Salamanov.

Skamba, nutyla, ir vėl naujos gaidos Tautų, 
Lygos pacifistinio choro.

“Pasaulyje—taika. Viskas ramu. Visi ne
susipratimai valstybių tarpe išrišami ramiu 
būdu. Ramumas pasaulio po ištikima globa 
Tautų Lygos ir gražiausių, jos taikos angelų”.

Tiesai, dar nesenai supleškėjo Chapei, jo 
likimas pasikartojo Shanghajuje ir kitur. Tie
sa ir tai, kad iš Europos garlaiviai plaukia į 
Japoniją su ginklais, kad karo fabrikai dirba 
taip, kaip niekados pirmiau nedirbo, ir tai 
vienatinė industrija, kuri nežino krizio.

Karas Mandžurijoje arba, pavyzdžiui, Pie
tų Amerikoje—tai jau ne karas, o tik papras
tai vidujinis nesusipratimas. O argi bent 
kuri taikos konferencija gali kištis į kitų šalių 
vidujinius reikalus?

O kartais prisieina kištis, tai tada išren
kama komisija, kuri tyrinėja, renka medžia
gą. O toliau viskas eina savo keliu: gamin
tojai ginklų ir amunicijos gauna daugiau už
sakymų. štai visai nesenai Washingtone šau
dė pereito karo veteranus. Lenkijoje streikai 
ir kiti darbininkų išstojimai likviduojami gink
lais. šios repeticijos bus naudingos būsimame 
kare. Tiesa, prieš karą dirbama—laikoma 
“nusiginklavimo” konferencijos. Tiktai tie 
bolševikai, jų delegacija, nuolatos pasauliui 
neduoda ramumo, nurodinėdami, kad imperia
listai visai nesirengia nusiginkluoti, bet prie
šingai rengiasi visais garais prie naujo karo.

Bet pacifistai ir Lygos pasekėjai įkalbinė
ja, kad pasaulyje viešpatauja taika, kad taikos 
propaganda vedama visose šalyse ir ypatingai 
tokia populiarė priemonė kaip judis, tam nau
dojama. Taip, buržuazinėse šalyse judžiai už
ima ne paskutinę rolę. Desėtkai ir šimtai ju- 
džių yra pagaminta karo temomis.

Dar nesenai po Europą “vandravojo” fran- 
cūzų judis — “Verdunas Istorinėje šviesoje” 
(režisierius Lebi Paure). Kovos vaizdai del 
Verduno buvo taip nušviečiami, kaip galima 
daugiausiai paveikti militariniai į jaunimą, 
į būsimus kareivius. Neveltui vienas francūzų 
žurnalų atsiliepimuose rašė: “Kokis puikus 
jaunimui pavyzdys! Patriotizmo pamokos delei 
drąsos ir atsidavimo tėvynei. Tas judis šaukia 
Francijos jaunimą prie drąsos ir būsimų di
delių pergalių.” šis buržujų atsiliepimas jau 
aiškiai parodo, kam naudingas tas judis.

To judžio dvasioje pagamintas ir kitas fran
cūzų judis, taipgi pacifistinis—“Mediniai Kry
žiai” (režisierius Bernard, suvaidinta pagal 
apysaką Doržalieso.).

“Mediniai Kryžiai”—tūkstančiai kryžių tę
siasi per ištisus kilometrus; jais nustatyti’ 
Francijos laukai, kaip kokios baidyklės ir pri
minimas baisaus imperialistinio karo. Prie 
jų, prie kryžių, verkia našlaičiai ir našlės 
prie nežinomų kareivių kapų. Taip, jie bau
gina, bet žiūrėtojas mato judyje gerai veikian
čią karo mašiną, mato apsvaiginančius jį mū
šius. Kaukdamos lekia kulkos ir granatos; 
nuodingi gazai žudo francūzus, daugelis jų 
žūva, bet pasilikusieji gyvais atlaiko francūzų 
poziciją, pereina į užpuolimą ir vokiečius nu
gali. Daug aukų—bet priešas nugalėtas. Daug 
kryžių ant Francijos laukų, bet priešas su
muštas. Tokis turinys “Mediniai Kryžiai” vei
kalo; taip imperialistai stengiasi nusibaltinti, 
nusiplauti kraują milionų karo aukų, apgauti 
tuos, kas gyvi, kad rytoj jie privalo eiti į 
karą, skaitlingai mirti, bet kariauti už tėvy
nę.

Nemažiau turėjo pasisekimo judis, paga
mintas pagal apysaką Remarko—“Viskas Ra
mu Vakarų Fronte.” Tą knygą Remarkas pa
aukojo “gentkartei, kuri žuvo kare, nors ir 
išvengė karo kulkų.” Tame buvo išsireiš
kimas moralio susmukimo pasilikusių gyvais 
nuo karo. Bet judyje toji idėja išrauta. 
Judyje viskas sukoncentruota parodymui karo 
baisenybių. Reikia atiduoti kreditas režisie
riui Nailetstadui tame, kad karo vaizdai per
statyti pilnoje augštumoje. Ne kartą rodant 
tą judį sukeltas prieškarinis ūpas. Bet judžio 
pati dvasia buvo — įrodyti, kad karas tai 
stichija, kad jis žiaurus ir reikia išmokinti ? 
žmones, valdžią ir visus, kad karas yra bai- I 
sus ir beprotiškas.

Tokio turinio judžiai—“Keturi Pėstininkai”, ' 
“Niekeno Žemė”, “šimtas Dienų”. Visi tie ju
džiai užslepia priežastis imperialistinių karų 
ir jų esmę, ir jie supainioja propagandą už 
taiką kartu su propaganda už karą. Tautiš
kumas, patriotizmas ir militarizmas persisun
kęs per buržuazinius pacifistinius judžius. 
Ir nei vienas tas pacifistinis judis nei neban
do pasakyti, parodyti, kad kapitalistinis su
rėdymas neišvengiamai veda prie karų ir nuo
latos juos iššaukia.

“Viena iš priemonių apgaudinėjimo darbi
ninkų klasės yra pacifizmas ir abstraktiškas 
prieškarinis plepėjimas”, sakė Leninas. Ir 
pacifistiniai buržuazijos pagaminti judžiai la
bai moksliškai ruošia kapitalistams naują ka- 
nuolėms pašarą, kartu liejant krokodiliaus aša
ras ant kritusių kaulų.

Vokiečių judyje—“Paskutinis Būrys” — ir 
vėl karo baisumai, vėl sužeistieji, mirštantie
ji, žūvanti purve žmonės ir arkliai, ir galų 
gale, net paskutiniai 11 žmonių iš to skyriaus 
miršta. Bet iki paskutines gyvenimo minutės 
jie pasilieka ištikimi tėvynei. Jie—kankiniai, 
jie—didvyriai, jei turi būti pavyzdys darbi
ninkų jaunimui. ,

“Seržantas Iks” “Pragaro Angelai j ’ “Va
karinis Frontas”, “Baltojo Aro Vėliava” — 
visi šie vokiečių, francūzų, amerikonų ir anglų 
judžiai, kad ir pacifistiniai, propaganduojanti 
taiką, judžiai subudavoti pagrindais karo bai
sumo ir žiaurumo, bet visi jie veda prie to, 
kad kare pergalė turi būti savos tėvynės, ir 
priešas turi būti sunaikintas.

Pradžioj karo, Rusijos carizmas jau buvo 
suspėjęs paruošti panašius judžius—“Pirmo
ji Diena Pergalės”, “žygis Kuzmos Kriučko
vo“, “Vokiečitį žvėriškumai Kalyšiuje” ir pa
našūs, kuriuose buvo palaikomas patriotizmas 
ir priešo neapykanta. Tie judžiai įrodinėjo, 
kad Rusija privalo kariauti ir laimėti, kad 
reikia kariauti ne tik su vokiečiais, bet ir su 
tais, kas savo šalyje stoja prieš karą. Ir kuo 
ilgiau užsitęsė karas, tuo daugiau panašių ju- 
džių buvo gaminama.

Vos pradėjo japonai puolimą ant Mandžuri- 
jos, vos pirmųjų žuvusių kareivių surašai pa
siekė Japoniją, kaip judžiai jau paleista dar
ban už imperialistų reikalus. Pagaminta— 
“Trys Kareiviai”, tai .karinė japonų filmą, 
kuri jau neprisidengia gėdingu pacifizmo la
pu, o atvirai propaganduoja karą. Vaizduo
jama, kaip trims kareiviams duotas įsaky
mas padaryti atvarą spygliuotoje tvoroje. Bet 
štai jie patys įsipainioja į vielas ir negali iš
trūkti. Jie skausmuose ir didžiausios baimės 
apimti. Bet štai atgauna sąmonę ir jie iš
sprogdina save ir sunaikina spygliuotas tvo
ras—atidarydami vartus japonų kariuomenei. 
Ar reikia dar daugiau atviro ir bjauraus karo 
garbinimo ir gynimo Japonijos imperialistų 
grobiškų interesų? Tokioje dvasioje greitai 
buvo pagaminti ir kiti judžiai—“čian” “Man- 
džtirijos Dukterys“, “Eilinis Jamada” ir tt.

Keletas metų atgal Upton Sinclair rašė: 
“Amerikos imperialistai yra paskolinę pinigų 
Chinijai ir Pietinei Amerikai bei Europai. Ir 
jeigu tos skolos nebus atmokėtos, tai Ame
rikos karo laivynas ir armija bus pasiųsta jų 
iškolektavimui. Tada judžiai bus pakinkyti 
ir tarnaus skolintojams, juos garbindami.” 
Šiuos Sinclair žodžius jau patvirtino ame
rikinis judis “Skridimas” — “Flight.”

Nicaragua yra respublikutė Centralinėje 
Amerikoje ir savo gamtiniais turtais pritrau
kė Jungtinių Valstijų imperialistus. 1916 
metais Jungt. Valstijos gavo leidimą per Ni- 
caraguą prakasti kanalą, kad “aprūpinus nor
mali darbą; ten prigrūdo kareivių”, tai yra 
Jungt. Valstijų imperialistai ją užgrobė... 
Prasidėjo nikaraguiečių sukilimai prieš pa
vergėjus, o 1927 ir 1929 metais prasidėjo ka
ras prieš Jungt. Valstijų imperialistus. Tas 
karas ir patarnavo tema judžiui “Flight”.

Suprantama, Nicaraguos sukilėliai perstato
mi, kaip razbininkai ir plėšikai—banditai. Ir 
štai tie “banditai” pradėjo puolimus ant ame
rikiečių kareivinių punktų. Į pagelbą apgul
tiems Jungt. Valstijų kareiviams išskrido or- 
laivynas. Oro laivynas skrenda per kalnus,' 
jūras, girias, lekia, kaip “pulkas kerštingų 
paukščių”, anot išsireiškimo amerikinio žur
nalo. Suprantama, pat kritiškoje valandoje 
pribuvo karo orlaiviai ir sumušė ‘banditus”. 
Bet vieno orlaivio valdytojas užmuštas “bandi
tų”, jo draugas sveikas, drąsiai sudegina už
muštąjį savo draugą ir orlaivį. Mirtis artina
si prie jo, nesį jį apsupo “banditai”, bet'pas
kutinėje minulėje atskrenda kitas orlaivis, 
sumuša “banditus” ir jį išgelbėja, šiame ju
dyje, kovoje su “banditais”—šaudymas, bom
bardavimas, žudymas rodoma su pasigėrėji
mu. žiūrėtojui suteikiama žinojimas, kaip 
veikia oro laivynas, o jaunimą traukia į or- 
laivyną ir iššaukia pas juos patriotinį pasiry
žimą, bei pavydą orlaivininkams.— “Būkite 
tokiais gi, kaip ir jie,”—tai pamatinis judžio 
turinys, kuris pateisina Jungt. Valstijų im
perialistų grobimo žygius.

Tankiai garsiniuose judžiuose girdime paci
fistines kalbas Tautų Lygos barškalų ir ten 
pat sekamuose judžiuose kulkasvaidžių tratė
jimą bei kanuolių baubimą, kur japonai naiki
na tūkstančiais chipus. Mandžurijos įvykiai 
atviriausiai parodė, kaip judžiai eina ant va
delių imperialistų generalių štabų. Neveltui, 
pirm to, kaip siųsti kareivius į karo frontą,

tai ;jiems rodo .specialius judrius. Neveltui 
karo ministerial kovoja už suteikimą finanfeų 
judžiams, nes judžiai jiem* gelbėja ruošti ka
rui pašarą. ' ' '

Bet paruošti minią, išmokinti ją, kad karas 
neišvengiamas, to dar nepakanka buržuazijai; 
reikia padaryti tą minią aktyvia būsimame 
kare, dalimis karo mašinos. Kiekvienoje ka
pitalistinėje šalyje išleidžiama tūkstančiai 
technikinių, instrukcinių karinių judžių. Ju
džiai kariniame lavinime yra naudojami pla
čiai. Amerikoj greta su technikinėmis ir moki
nančiomis filmomis yra pagamintos ir tokios, 
kurios šaukia į armiją, jūrų ir oro karo lai
vynus.—“Stok į Eilę”, “Stok į Laivyną—Pa
matysi Pasaulį”, “Dangiški Jūreiviai”; augš- 
tesnėse mokyklose buržujų sūneliams rodo ju
dį “Kartu su Geriausiais”, kur akstiną pa
siekti karinį žinojimą, kacj tapti oficieriais. 
Tokiuose judžiuose kareivio ir oficieriaus gy
venimas perstatomas, kaip kokia šventė.

Judžiuose vedama propaganda prieš Sovie
tų Sąjungą, kur įrodinėjama, kad komunistai 
priešai taikos, kultūros,! religijos ir tt. ir kad 
prieš Sovietų Sąjungą karas yra šventas ka- } 
ras. Tiesa, tankiai toki judžiai iššaukia pu
blikoj užgynimus Sovietų Sąjungai ir pasmer
kimus jos priešams, bet tas parodo tik tai, 
kiek darbininkai pradeda pažinti priešų tikslą.

Raudonosios Armijos jėgos augimas gyve
nime įrodė, kad tai galingas sargas apgyni
mui proletariato iškovojimų, ir tai vienatine 
garantija nuo imperialistų užpuolimo. Mi
nint penkiolikos metų sukaktuves Raudonosios 
Armijos, mes esame pasirengę apgynimui sa
vo teisių. Ir Sovietų Sąjungos judžiai prie 
sukaktuvių paruošė visą eilę istorinių iš Rau
donosios Armijos ir darbininkų klasės ju
džių . . .

Mūsų judžiai primena priešų puolimus ant 
Sovietų Sąjungos, intervenciją, jų žiaurumus, 
mūsų šalies progresą ir kapitalistinių kraštų 
merdėjimą. Mes žinome, kad “propaganda 
taikos dabartinėse sąlygose ir nešaukimas prie 
revoliucijos darbo masių yra tinkama tiktai 
skleidimui iliuzijų, iškraipymo ir šaukimas 
pas proletariatą pasitikėjimo buržuazijai, ir 
tas padarys tiktai žaislu proletariatą buržu
azijos rankose, jos slaptoje diplomatijoje ir 
kare. ”—Leninas.

Mes žinome, kad “pasekmėje pasekmingo už
baigimo Penkių Metų Plano mums pavyko pa
kelti mūsų šalies apsigynimas ant reikalingos 
augštumos.”—Stalinas. 1 .
(Iš “Vokrug Svietą”) Vertė D. M. šolomskas.,

Kas Mums Rašoma .
1 ; i ; . . t

i čia dedame laišką, kuris adresuotas ir Prp- 
letmeno Sąjungos sekretoriui. Laiškas skam
ba sekančiai: . .

“Šiuomi kartu noriu pasidalinti mintimis su 
jumis ir bendrai visais ALPM Sąjungos na
riais. Kadangi mane paskyrėte atstovauti 
Proletmeno Sąjungą Tam Mooney kongrese 
Chicagoj, tai aš stengiausi tą darbą atlikti 
pagal savo išgalę.

“Kongresas ..paliuosavimui Tom Mooney iš 
kalėjimo prasidėjo 30 d. balandžio, Masonic 
Temple, 2:30 po pietų ir užsibaigė 3 d. gegu
žes pirmą valandą ryte. Delegatų buvo 1048 
nuo 692 organizacijų, čionai primenu, kad 
kurie buvo užsiregistravę vėliaus 2 d. geg., 
šiame skaičiuj jų nėra.

“Taipgi turiu pažymėti, kad buvo kongrese 
ir opozicija, nors ji nebuvo stipri, bet stiepėsi, 
Laip gaidžiai, kad atsilaikyti. Vienok jie su
daro vos 63 balsus, tai tuomet ir nusiramino.

“Man, kaipo choristui, tai labai patiko, kad 
visi sykiu dainavom Internacionalą, Salidarity 
ir kitas revoliucines dainas, tartum, kad tas 
masių choras buvo lavinamas vieno mokytojo. 
Aidas skambėjo ne tik Masonic Temple, bet 
ir Pirmos Gegužės demonstracijoje po Chi- 
cagos miesto gatves.

“Gatvėmis maršuojant, užėjo didelė audra 
su smarkiu lietum, tai tada nuėjom į Chi- 
cagos Stadium, kur telpa 28,000 žmonių. Sta- 
diumo milžiniški vargonai grajino “Solida
rity” ir kitas tarptautines dainas. Masinis 
Choras padainavo dvi dainas, ir daugelis cho
ristų turėjo eiti namo, nes drebėjo nuo šalčio.

, “Svetainė ir visas t Tom Mooney kongresas 
kaštavo $3,500. jĮpįaukų turėjom tik $1,500 
tai yra nedatekliauš $2,000. Todėl, drauge, , 
mes turime raginti visus ALPMS vienetus 
prisidėti su aukomis, kad galėtume padengti 
nors mažą dalį Tom Mooney kongreso išlaidų.

“Baigiant, kongresas priėmė projektą toli
mesniam bendro; fronto veikimui. Išrinkom 
pastovų komitetą iš 43 narių, kuris rūpinsis 

.ne tik Tom Mooney paliuosavimu iš kalėjimo, 
bet ir visų politinių kalinių; taip pat darbuo
sis abelnai darbininkų klasės gerovei.

“Delegatai, sudainavę Internacionalą, skirs
tėsi pilni kovos ūpo.

“J. D. Bendokaitis.“
NUO MENO REDAKCIJOS: Manome, kad 

Proletmeno Sąjungos vienetai didžiai įvertins 
Tom Mooney kongreso svarbą ir, pagal išgalę, 
prisidės prie padengimo jo išlaidų.

Drg. J. D. Bendokaitis, Centro Biuro pa
skirtas atstovas nuo Meno Sąjungos į Tomo 
Mooney kongresą, viską aiškiai aprašė ir di
delių pridėčkų nerėikia.

Nors šios negirdėtos bedarbės laiku ir orga- . 
nizacijos neturi pinigų, vienok darbininkų vi-
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'šas' kovos darbas turi būti vedamas pirmyn.'
Būtų gerai, kad padengimui Tom Mooney 

' kongreso išlaidų, pinigus siųstumėte centro 
• sekretoriui, o jis priduos juos, kur reikia.

' ’ i * • * t > •

Antro Penkmečio Pla
nas Auginimui Proleta
rinio Meno Sovietuose

Kas Veikiama Tarpe 
Chicagos Menininkų

Balandžio 30 dieną, ' Peoples Auditorium 
įvyko Darbininkų Kultūros Federacijos Metinė 
konferencija. Kad parodyt vienų metų dar
buotę, D. K. F. benas atidarė pirmą sesiją, 
sųgrieždamas kelis darbininkiškos jnuzikos ka- 
valkus. Tarptautinis Choras sud^favo ke
turias dainas; choras susidarė iš apie 200 
dainininkų, kuriam vadovauja drg. Gooman. 
Stygų orkestrą iš 25 narių gražiai ir harmo
ningai sugriežė kelis muzikališkus kavalkus.

Drg. R. Mįnor pasakė gerą prakalbą apie 
meną ir apie parbininkų Kultūros veikimą. 
Jis pažymėjo, kad menininkai nėra tie žmonės, 
kurie nori tik kultūrą pakelti tarpe darbinin
kų; menininkai,’ kaip dalis darbininkų klasės, 
ginasi1 ir nuo buržuazijos užpuolikų kasdieni
nėse kovose už geresnį gyvenimą. Prakalba 
padarė gana gerą įspūdį į klausytojus.

Prie pabaigos buvo suvaidinta vieno veiks
mo vaizdas “Shanghai”, kuris atvaizduoja, 
kaip darbininkų klasės pardavikai siūlosi pas 
darbininkus už vadus ir vėliaus tampa visų 
jų reikalų išdavikais. Bet darbininkai viską 
nugali ir lieka patys šalies valdonais.

Po programos tęsėsi šokiai prie geros mu
zikos. Kadangi įžangos tikietas buvo tik 10 
centų, tai pelno nuo parengimo mažai liko.

Dabar noriu tarti kelis žodžius apie pačią 
konferenciją ir ką per metus nuveikė Darb. 
Kultūros Federacija. Iš sekretorės, drg. Pear
son, raporto paaiškėjo, kad 64 kartus dalyvavo 
vienetai programų išpildyme; keturis kartus 
dainavo masinis choras. Prie D.K.F. priklau
so 13 chorų, 5 stygų orkestros, 3 šokėjų gru
pės, John Reedo piešėjų kliubas. Dalis mu
zikantų pasitraukė iš Chicagos Simfonijos or
kestros ir prisidėjo prie D.K.F. Simfonijos or
kestros. Tai geras ženklas, kad muzikantai 
pradeda darbininkiškai broliuotis.

Kadangi pas mus yra nemažai dramos gru
pių, todėl greitoj ateityj bus įsteigta pasto
vus Darbininkų Teatras, kuriame bus persta
tomas tikras gyvenimas, gyvenimas besiver
čiantis klasių kovos verpetuose. Minimas te
atras supažindins lošėjus su plastika, mimi
ka, dikcija ir kitais garbiais prie teatro pri
klausančiais dalykais, šiam darbui bus įsteig
ta mokykla; tik dabar dar stokuoja finansų, 
bet nėra abejonės, kad tas trūkumas bus nu
galėtas, nes menininkuose yra geras ūpas, kas 
reiškia, jog jie dirbs ir sukels ir pinigų tam 
tikslui.

Darbininkų Kultūros Federacijos Vienetai 
valdosi pagal jos nustatytas taisykles; kiti 
vienetai gauna šiokių-toj<ių palengvinimų sa
vam darbe.

J. D. Bendokaitis.
“Vagys”

Chicagos L.K.M. Choras, balandžio 30 d., 
statė scenon keturių veiksmų komediją “Va
gys”. Kadangi viršminėta komedija jau buvo 
kelis kartus vaidinta Chicagos scenoje, tai pu
blikos neskaitlingai atsilankė, nors deficito 
kankliečiai iš šio parengimo neturės. Tačiaus 
vienas tai naujas reiškinys, kad vaidinimo 
sąstatą sudarė vieni jaunuoliai; tai pagirti
nas dalykas, kad jaunimo tarpe randasi nau
jų spėkų meno srityje ir visam darbininkų 
judėjime.

Sportas L.K1M. Chore
Kankliečiai ne vien tik dainavimu užsiima, 

jie taipgi dalyvaja ir sporto veikime. Jauni
mas turi gerą Basket Ball stiprų tymą, kuris 
supliekė L.D.S. jaunuolių tymą iš Cleveland, 
Ohio. Dabar vasaros metu greitoj ateityj bus 
suorganizuotas Base Bali tymas ir merginų Te
niso tymas ir kitokių sporto šakų veikimas. 
Tam darbui vadovaus ALPMS Pirmo Apskri
čio komitetas ir vienetų valdybos su sporto 
vienetų kapitonu.

Kur vasaros metu pirmą kartą L.K.M. Cho
ras dalyvaus, tai bendrai su L. D. Aido Cho
ru išpildys programą. Ant Liet. Tautiškų ka
pinių 30 d. gegužės išpildys dalį programos 
abudu chorai, kur susirenka desėtkai tūks
tančių lietuvių pasiklausyti programos.

L.D. Aido Choras veikia taip pat neblogai. 
Palaiko, apart dainų, ir sportinį mankštymąsi. 
Turi Basket Ball tymą, ir choro pamokas lan
ko visi nariai. Choras daugiausia susideda 
iš Jaunimo. Abiem choram vadovauja d. A.

’ Kvedaras ir turi gerą pasisekimą ne tik lietu
vių tarpe, bet ir visam darbininkų judėjimui.

Širdukas.

Liaudies Apšvietos Komisą- w 
riatas jau baigia nustatyti Ąn- ‘ 
trų Penkių Metų Planą kultū
ros ir apšvietos darbui. —

Paduotos skaitlinės jau nu- * 
rodo, kad bus atidarytas nau
jas Meno Institutas Maskvoje 
1933 metais. Ryšyje su kal
bamu klausimu bus atidarytas 
Teatrališkas Institutas Gorkio 
Universitete Leningrade . ir 
augštesnės meno mokyklos 
Sverdlovske ir Saratove. 19'34 
bus įsteigtos augštesnės meho • 
mokyklos Ivanovo-Voznesens- 
ke ir Rostove ties Donu. 1935- 
6 m. panašios įstaigos bus’at
idarytos Novosibirske, Kaza- 
niuje, Kryme ir Kazakstane. , 
Baigiant Antrą Penkių Metų ' 
Planą, 18,382 studentai mo-1 
kinsis abelno meno minimose 
mokyklose.

Bėgyje Antros Penkmetės”* 
bus atidarytos 92 meno tech
nikos mokyklos (technikumai) 
Sovietų Sąjungoj ir jos auto
nominėse respublikose, kurios 
gyvena toliau nuo vidurio So
vietuos. Tie technikumai bus 
įsteigti čuvašijoj, Jakutijoj, ’ 
Kazakstane ir Kara-Kalkakije. 
Aišku, jie bus atidaryti tų res
publikų centruose. Skaitlius 
studentų 1937 metais visose 
meno mokyklose pasieks 67,- 
000.

Tais penkiais metais bus, pa
statyta 115 teatrų Sovietų Są
jungoje ir jos respublikose : 22 
teatrai Uraluose, 17 Vakari-1 
niame Sibire, 13 Maskvos ap- 
ielinkėj, 6 Leningrado apielin- 
kėj, 5 Tolimuose Rytuose, 6 
Kazakstane, 2 Baškirijoj, 2 
Karelijoj, 1 Kara-Kalkakijoj, 
1 Kirgizijoj ir 1 Mongolijoj.'

Pagal teatrų budavojimo 
planą, bus praleista tam tiks-J 
lui 277,000,000* rublių. Prie to, 
daugelis jau esančių teatrų bus 
panaujinta ir pataisyta, 
darbui paskirta 300,000, 
rublių.

Kada bus pastatyta daug 
naujų teatrų ir pataisyta senų, 
tai nėra mažiausios abejonės, 
kad ir .skaičius lankytojų pa
sieks didelį numerį. Apskaitą 
liavimas parodo, jog 1937 me
tais į teatrus bus 380,000,000 
atsilankymų, lyginant su 1932 
metų 37,000,000, atsilankymų.

Reikia neužmiršt, kad atei
nančiais penkiais metais bus 
suorganizuota ir dvidešimts 
penki dideli cirkai. Tai bus 
ir “sorkininkų,” klaunų ir vi
sokių kreivasnukių nemaža ar
mija, kuri juokins minias žmo
nių.

1932 metais buvo duota 
apie 50,000 koncertų atvirąm 
ore. 1937 m. skaičius atviro 
oro koncertų pasieks iki 337,- 
000. Tai tokis koncertų pla
nas, kuris manoma išvystyti 
iki 700,000.

Tai šitaip Sovietų valdžia 
rūpinasi daile, menu, kad žmo 
nes galėtų kultūriškai, links
mai ir pasimokinančiai .pra
leisti laiką, kur žmogus pa- 
liuosuoja savo nervus nuo .vi
sokių nesmagumų ir tuomi sti
prina sveikatą ir darbingumo 
energiją. Tas skaitosi poilsio 
valandomis.

J. N.

Dabartiniu laiku labai reikalinga išrink
ti komisijos ir rinkti prenumeratoria mūsų 
draugų žurnalui “Priekalui.” “Priekalas” 
yra meno literatūros ir mokslo žurnalas, 
eina Maskvoje.

“Priekalo” kaina metams Amerikoj tik 
$1.50. Tai kiekvienas draugas gali užsira
šyti. Užsirašyti “Priekalą” galima per 
Meno Sąjungą arba “Laisvės” raštinę.
i : Meno Sąjunga,

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Kapos Jūreiviams Algas
WASHINGTON. — Roo- 

sevelto valdžia nusprendė 
nukapoti apsaugos jūrei
viams algas. Išnaudotojai 
apskaitliavo, kad vien algų 
nukapojimas ir laikinai iš
traukimas į rezervą septy
nių naikintojų sutaupys 
naujų karo laivų budavoji- 
mui $6,000,000.

Berlynas.—Fašistai užda
rė Ullstein spaustuvę, kur 
buvo kasdien spausdinama 
apie 6 dienraščiai ir dauge
lis magazinų.

• ■ , »
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M ŠOLOMSKAS.

CEMENTAS
(Tąsa)

VII
lyra nemirtinga susidariuosiose gyvenimo 
i sąlygose.

—Na, kodėl tu neklausi nieko apie savo 
i motiną? O kaip tu jausiesi, jeigu ji 
!šiandieną numirs?—Sergiejus nusiminusiai 
[į jį pažiūrėjo.—Ji labai blogai jaučiasi; aš 
ją norėčiau pamatyti. Juk kenčia del savo 

1 vaikų. Sergiejau, ji miršta iš meilės del 
j jūsų... Mano mielas sūnau, tavo motina 
dabai serga. Eik pas ją, taip, taip. Nors 
pažiūrėk į ją. Tavo atsilankymas suteiks 

‘jai daugiau jėgų.
Sergiejus sujudo. Tėvo žodžiuose jis 

Į jautė rūpestingumą. Ir visada taip būda
vo, dar kūdikystėje jis vis būdavo daugiau 

Į prisirišęs prie motinos...
—Tėvai, einame; aš noriu dar ją pama- 

tyti. ■ <. >,
—Taip, taip, sūnau. Tu mane labai nu

džiuginai. Labai. Bet jeigu tave sutiks 
brolis Dimitrius tai koki bus jūsų santi- 
kiai? Tavo brolis, tavo brolis! Aš bijausi 

I jo daugiau negu jūs...

; 2
Prie Motinos

Vaisių sodnas apsidengęs, kaip dū
mais. .. Jį pasodino tėvas ir Sergiejus, ka
da jis dar buvo mažas. Sergiejus ėjo ir 
žiūrėjo į sodną; jam buvo pažįstami me
džiai ir susisukęs vynuogių medis, kurį jis 
pasodino, dar gimnazistu būdamas. Ir ak
meninis namas, daug ko jam priminė.

—Ar senai tu, Sergiejau, čionai augai ir 
gyvenai? Ar pažįsti tu savo namus?—Se
nis džiaugėsi, laikė už rankos Sergiejų, juo
kavo ir Sergiejus matė, kaip tėvas yra sma
gus. Senis buvo apsileidęs.

—Jūsų, Sergiejau, revoliucija yra viena iš 
smagiausių istorijoje.

Sodnas buvo pasipuošęs ir kvepėjo pava
sariu. Štai ir tas suolelis, kur Sergiejus 
praleido savo jaunas dienas. Štai ir mig? 
dolas, pilnai pasipuošęs... ; . j

—Tėvai, aš jaučiu, kad tarp manęs ir 
brolio Dimitrio niekados nebus taikos. Sa
vo laiku mes persiskyrėme draugais, o da
bar susitiksime priešais.

Žmogus su viena ranka juos ištolo pa
matė ir žiūrėjo, kaip kokia mirtis į Sergie
jų. Jis vienatinę savo ranką pakėlė ir pa
sityčiojančiai pradėjo:

—Aha, didvyris raudonųjų armijos pa
reina į gimtinį lizdą. Ha-ha-ha! Sergie- 

jjus! Ha-ha-ha-ha! Didvyris!—juokėsi Di- 
! mitrius, stovėdamas po migdolu. Jo balse 
i aiškus pasityčiojimas. Jis pasiliko ten ant 
i vietos. Sergiejus pamosavo jam ir pradė
jo lipti laiptais.

Motinos kambarys buvo mažas, pilnas 
drabužių, dėžių ir kitokių reikmenų... Čia 
viskas jam buvo žinoma ir pažįstama, net 
oras turėjo senovinį, kvapsnį.

(Daugiau bus)

TĖVŲ NAMAS
1

Knygų Mylėtojas
“Liaudies Namas” aiškiai išrašyta ant 

namo durų. Sergiejus priėjo ir tuojaus pa
žino tėvo rankraštį. Tas priminė daug ir 
jo kūdikystę... Senai jis nematė tėvo... 
Šiandien knygyno darbininkė Vera, jo bu
vusi mokytoja, surado Sergiejų mieste; lai
kydama rankoje popierį, jam kalbėjo:

—Tai jūs, Sergiejau? O aš taip ilgai 
jieškojau.

—Ar jūs, Vera, nuo mano tėvo?
—Taip, taip, ir jeigu jūs žinotumėt.. .— 

ir ji nusišypsojo.
. ■—Ar jūs vis dar dirbate knygyne? Ar 

jums dar neįkyrėjo mano tėvas su visokiais 
išvedžiojimais apie kiekvieną menkniekį.

Ji nieko neatsakė. Sergiejus perskaitė 
tėvo raštelyje: “Mano sūnau, gyvenimas 
patvirtina mano išvadas... Kada įgausi 
drąsos, tai užeik pas mane į knygyną; no
riu tave pamatyti, nors dalykas labai men
kas... Sėdžiu ir skaitau knygas... Na, 
laukiu pasimatymo.” Kada Sergiejus skai
tė tą raštelį, jis patsai šypsojosi. Jis da
bar ėjo į knygyną, sujudęs ir ką tai jaus
damas. Tėvo galva buvo plika... Sergie
jus matė daugybę knygų ant lentynų. Čio
nai seniau buvo judami paveikslai, ir todėl 
grindys yra nulinkusios į buvusios scenos 
pusę. Viso buvo tiktai du langai ir tie 
siauri. Didelė tyla. Palei visas sienas pri
krauta knygų. Ir kam tiek daug knygų? 
Argi gali žmogus jas perskaityti per savo 
trumpą gyvenimą?...

, Tėvas sėdėjo, žiūrėjo į Sergiejų ir judino 
antakius...
:—Taip, taip, matau. Na, eikš čionai, sū

nau, ir sėskis, l'avo akys tokios jau pat, 
kaip buvo dar kūdikystėje... Na, ar žinai, 
Sprgiejau, kas tai yra meilė gyvenimo? Bet 
gyvenime yra ir tokis dalykas, kaip sapnas.

Sergiejus šypsojosi, klausydamas tėvo 
žodžių, ir kaip visada jautėsi gerai. Tėvas 
negarsiai kalbėjo ir vis žiūrėjo į sūnų. 
Senai jau jis buvo jį bematęs...
.—Tėvai, ar tau neįkyru gyventi tokiame 

name, kaip grabe?
;—Visos knygos turi tik vieną prasmę. 

Kiekviena knyga suvaržo žmogaus laisvę. 
Na, argi ne tiesa, kad ir sienos panašios į 
kalėjimo grotas? Žmogus, sutverdamas 
knygą, perduoda savo mintis kitiems ir tar
tum ant savo kapo pastato akmeninę ply
tą—paminklą... Ir yra žmonių, kurie ir 
retežiuose būdami, kaip kad Markus Aure
lius, jaučiasi laisvais.

' —Tėvai, aš manau, kad tikroji laisvė tai 
sujungime mokslo su dialektika, žmonija

ROCHESTERIO NAUJIENOS Amalgameitų Unija Visai 
Sufašistejo

; ROCHESTER, N. Y. — Tu
rėjome 2 savaičių lavinimosi 
mokyklėlę, surengtą ALDLD 
5j)-tos kuopos. Mokytojum bu- 
vb drg. D. M. šolomskas. Nuo
latinių studentų buvo 29. Taip
gi kartu lavinosi ir d. M. Guo- 
bą iš Toronto, Canada, tik 
tuom tikslu atvykęs.

-Taipgi kiekvieną vakarą at
eidavo darbininkų, tarpe šešių 
ir <10 ypatų, norinčių žinoti, 
ko* yra mokinamasi. Ir mūsų 
mokyklėlėj buvo apie 35 kas 
vakaras. Skaičius mokinių ne
sumažėjo iki mokyklos galo. 
Tąs yra ženklas, kad mokykla 
bpyo žingeidi. žingeidumą 
pridavė d. šolomskas su savo 
išsilavinimu ir patyrimais kla- ■ 
siu kovoj.r *

^Studentai didžiumoj jautėsi i 
silkini atsakinėti į klausimus. 
N.OXs mokiniai ir turi suprati
mą; bet kuomet reikia atsakyti 
j klausimus, kur kartojama ne
priprasti term inai-užvardiji- 
ma4, tai mokiniai ne visada at

sakydavo. Už tad prisiėjo d. 
Šolomskui daugiausiai kalbėti, 
o jam tik paduok. Taigi mo
kiniai nusitarė palaikyti lavi
nimosi mokyklą ir ant toliaus, 
pastudijuojant mokyklos 
žinį, taip pat rašliavą ir skait- 
liavimą.

Jau antri metai, kaip Am- 
algameitų Unijos vadai rengia 
savo masines prakalbas laike 
demonstracijos valandų. Nega
na, kad nedemonstruoja kartu,

brai- bet dar rengia prakalbas: tuom

Pirmą gegužės buvo demon
stracija ir prakalbos Washing
ton Parke. Vietiniai kapitalis
tų laikraščiai skaitliavo 500 
demonstrantų, žinoma, skait
linė sumažinta, jeigu ne ant 
pusės nukirsta.

Parke randasi kokio kariš
kio paminklas, kuris buvo ap
statytas policijos—ir neprilei
do nieko artyn. O šnipų, tai 
buvo visoms pusėms. Vienas 
iš kalbėtojų net padarė pasta
bą, kaip tie policistai saugoja 
tą paminklą, kad kas nehusi- 
neštų'tą krūvą akmenų. Bet 
kad saugoti gyvus žmones, tai 
kapitalistams visai nesvarbu.

pačiu laiku, kad atitraukti da
lį siuvėjų darbininkų nuo de
monstravimo. Rodosi ir iš lie
tuvių, kurie dalyvavo Amal- 
gameitų parengime, vietoj de
monstruoti. Kas svarbu, kad 
tie darbininkai tituluoja save 
progresyviais, ir savo “progre- 
syviškumą” pirmoj dienoj ge
gužės sudėjo ant Hillmano al
toriaus.

Marguojant apie pusę bloko 
nuo Amalgameitų namo, ma
tėsi šapų čėrmanų ir biznio 
agentų šaligatviais. Nekreip
ta domės į juos. Gi ant ryto
jaus pasirodė tikslas jų što- 
vėjimo: dirbtuvėse darė pasta
bas, jog, kurie demonstravo, 
tai einą su ta “cheap gang.” 
Čia7 pasirodė grynos fašizmo 
iltys.

lėto šimtų demonstracija ir 
paskandinta kraujuose.' Už tą 
terorą net vietinės buržuazi-, 
jos spauda tuomet smerkė po
licijos brutaliŠkųmą; kitų mies 
tų ta pati spauda irgi piktino
si. Philadelphijos raketierių 
policija, gaudama-, per nosį, 
dabar leidžia kiekvieną de
monstraciją rengti.

Todėl šiemet ir buvo duota 
leidimas ne tik laikyti Plazoj. 
demonstraciją, bet leido mar-l 
šuoti žymiausia gatve—Broad] 
St.

Komunistai^ įąnt kelių nesi- 
klaups ir nemaldaus susimylė- 
jimo. Daug žhfionių tyčiojosi, 
kad nieko nepadarysit, o tai 
faktas, -kad nors ištaškyta bu
vo pernai demonstracija, bet 
laimėjo daug; tą visi mato.

Minioje žmonės jau labai

BRAND

Rausvietis.

Ko

Kalnius.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utarninke, 16-tą 
d. gegužes, 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. Draugai 
organizacijų atstovai! Malonėkit pri-• 
būti į šį susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui., į

Org. J. J. Bakšys. Į
(112-118) .

_______ i
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kuopa rengia išvažia- Į 
vimą sekančioje nedėlioję, 14 gegu-1 
žės, Burham Park (?) Skaitlingai su-5 
sirinkite draugiškai pasilinksminti.

(112-118)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
■ ■ ■i.uiy. ■ I i. ijw ■■ ii ■

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

' žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

UŽ $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Drg. K. B- Karosiene Montello kal

bės 21 d. gegužės/ nedėlioję, 7 vai. 
vakare, T. N. svetainėje. Tą pačią 
dieną, 2 vai. po pietų, turėsime pasi
kalbėjimą svarbiais reikalais. Tad 
ALDLD 6 kp. ir LDSA 22 kuopos 
nariai, susirinkite minėtu laiku drau
giškam pasikalbėjimui.

< (115-1116)

*

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE
Kiti geri prirengimai stalui ir

AMTORG TRADING CORPORATION

mSNhhmBI- *

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais 
t <
TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augščiausio ištobulinimo 
sanitariškų sąlygų ir po griežta valdžios priežiū

ra ir su apsauga vitaminų.

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su nau
jais parankumais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “Laisvę.”

“SOCROS” VIRINIU

261 Fifth Ave., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco, 

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.

LAISVI <
— ' » > I >

........ : 
Hillmano > Padaryta Sutartis

į Padarė Visus Siuvėjus 
“Šerininkais”

Pastaroji sutartis yra pada
ryta sekamai: 15% numuša, 
kaipo paskolos formoj. Ir, jei
gu fabrikantai turės pelno per 
šiuos metus, tai atmokės 25% 
tos paskolos, o likusią turės 
atmokėti bėgyje 5 metų. O 
kas bus, jeigu pelno bosų kny
gos neparodys? Tai margis 
nešis ant uodegos 15% pasko
lą. Uždarbio numušta į metus 
laiko 35%. Ir jeigu ne apga- 
vinga Hillmano paskola, tai 
siuvėjai būtų priešinęsi, taip 
kaip pasipriešino pieno išve- 
žiotojai prieš 15% numušimą, 
ir bosai nedrįso numušti.

Hillmano planus sumaišo 
gyvenimas į dulkes.

,1928 metais buvo prikergęs
Hilįmanas prie sutarties “bė- prielankiai atsineša link Sovie- 
darbės apdraudą.” Tuomet tų Sąjungos.
pasakojo ir didžiavosi, kad 
dabar siuvėjai apdrausti nuo 
bedarbės. Nes darbdaviai tu
rės mokėti 1%% nuo darbi
ninko uždarbio. Kaip darbi
ninkai dirba, tai ir darbda
viai moka į bedarbių fondą. 
Gi nustojus dirbti, nustoja mo
kėję. Ir 1930 m. augščiau- 
siai buvo išmokėta per visus 
metus $46.00, 1931—$17.00, 
o 1932 $7.00; iš viso per 3 me
tus $70.00.

Kuomet reikia daugiau pa- 
gclbos, tai iš Hillmano suma
nyto fondo mažiau gauna be
darbiai. čia paimta augščiau- 
sia skaitlinė. Atsitikime, kad 
darbininkas nustoja darbo, tai 
už jį darbdavis nemoka į fon
dą, ir tokis darbininkas visai 
nieko negauna. Reiškia, Amal
gameitų “bedarbių fondas” su
smuko iki zero.

Sovietų Aukso Bonai
Gavus platesnių informacijų 

apie Sovietų Aukso Bonus, Ro- 
chesterio progresyviai darbi
ninkai ėmėsi pirkti. .Rašant 
šią žinią, jau buvo nupirkta 
už virš 19 tūkstančių. Persiun
timui pinigų patarnavo pro- 
gresyvis biznierius R. Sherelis. 
Esant pas Sherelį dd. Mikitai 
ir Kaniauskui persiuntimo pi
nigų reikalais, užeina kun. J. 
Bakšys. Sužinojus, kame da
lykas, kad pradės jis šaukti: 
“Ką jūs, ruskių bonus perka
te, kas juos pardavinėja?” 
Mikitas, nieko nemanydamas, 
pasakė, kad yra įsisteigus kor
poracija, o mes gauname in
formacijas per “Laisvę.” Kun. 
J. Bakšys užsirašė vardą So
viet-American Securities Corp.

Už kelių dienų d. Mikitas 
gauna laišką nuo State Gene
ral Attorney kas link parda
vinėjimo bonų. Nuėjus, buvo 
užklaustas ar vaikščioja po 
stubūs pardavinėdamas. Atsa
kė; kad ne. Bet jeigu kas 
klausia, tai pataria, kaip nu
sipirkti ir kur siųsti pinigus.

Dabar veik visi lietuviai 
mano, kad kun. J. Bakšys bu
vo apskundęs.

Per demonstraciją šiemet 
daug buvo paskleista literatū
ros. Demonstracija daug ge
riau pavyko, negu kitais me
tais.

10 xd. gegužės čia surengė 
demonstraciją nacionalės žydų 
organizacijos prieš Hitlerio 
terorą ant • žydų. Maršavo 
apie 20,000, o ant City Hali 
Plaza buvo susirinkę kokie 
50,000. Visi kalbėtojai smer
kė Hitlerį. Vienas šios šalies 
karininkas išvadino Vokietijos 
žmones, kad jie buvę “šunes” 
ir pasilikę jais. Matyt, kiek 
jis turi supratimo ir kultūri
nio prasilavinimo, kad taip 
kalba apie pačiu? žmones.

Komunistai irgi maršavo sy
kiu, bet buržuazinių žydų ko
miteto policija buvo instruk
tuota trukdyti juos. Daug at
ėmė iškabų su obalsiais ir 
raudonų vėliavų, bet ant ryto
jaus viską iš policijos atgavo. 
Kada buržuazinė demonstraci
ja įvyko ir išsiskirstė, tada at- 
maršavo komunistų demonstra
cija, apie iš 1,000. Vienas 
draugas trumpai k a 1 b ėjo, 
smerkdamas Hitlerį ir buržua
zinį žydų kongreso komite
tą, kuris prisilaikė diskrimi
nacijos prieš komun. Neuž
ilgo komunistų demonstracija 
buvo išskirstyta policijos, ku
rios prigužėjo pilnas parkutis. 
žmonės prieš Hitlerį nusistatę.

Teko rinkti parašai pripaži
nimui Sovietų Sąjungos; tarp 
tos didelės minios, galima sa
kyti, j<ad 95 nuošimčiai rašosi 
už Sovietus.

Per LDS vajų buvo gauta 19 
naujų narių,prie 11 kp. . Tai 
geras skaičius laiko šios be
darbės. Tarpe prisirašiusių, 
yra ir pirmininkas’ SLA 69 kp. 
Petras Bugailiškis, palikdamas 
tą kuopą su 3 ar 4 nariais;,o 
L.D.S. 11-ta kuopa turi arti 180 
narių.'

PHILADELPHIA, PA
Iš Pirmos Gegužės Demonstra
cijos ir Žydų Surengtos De

monstracijos prieš Hitlerį <
Pirmosios Gegužės apvaikš- 

čiojimp (demonstracija šiemet 
gerai pavyko. Apie 20,000 
darbininkų susirinko ant City 
Hall Plaza, ant kurios atsibu
vo masinės prakalbos su įvai
riais ©balsiais ir raudonomis 
vėliavomis. Iš Plaza apie 10,- 
000 maršavo į Thomson ir 13 
St. parkutį, ant kurio perei
tais metais buvo ištaškyta ke-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Pipmad., gegužės 16, l&ŠŠ
- - ... -;-r- 1

Washington Portuga Washingtone atstovo vietoje t

lijos atstovas Viscount d’-

Alte pasitraukė. Jis išbuvo

31 metus ir yra 70 metų

amžiaus.

SOCRA
M * t/

fJOYAL STUR<

DYTčrSCPv

KENUOn PRODUKTAI

NELMA STURGEON
SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK

Strimelės) (Su Tomeitėmis)
STUFFED PEPPERS

Augščiau suminėti produktai sėkmingai parsiduo
da ir neša pelną krautuvninkams. Del smulkmin- 

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą;

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

KAINA $60.00
‘ Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboard©.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.

i

r



Pirmad., Gegužės 15, 195Š Puslapis penktas

asaipa , naujam kapitalizmo “Gabrieliui” New Yorke, laike Pirmos 
Gegužės darbininkų demonstracijų.

Pruseika Teisino Hitlerį ir Šmeižė Komunistus
Pruseika suranda, kad Ame

rikoj dar demokratija gyvuo- 
demokra- 

Amerikoj, 
Čia reikia

PITTSBURGHO, PA., MARGUMYNAI guajiečiai giriasi, kad jie ra ir užmušė 70 kareivių, 
sumušė Bolivijos kareivius Kraujas liejasi jau keli mė-

Vokietiją, j 
“Dalykai

Revoliuci- 
Komunis-

kad “APLA 8 kp. S. S. Pitts- į vakarus nuo forto Gond- nėšiai už Chaco provinciją, 
burgh, J. Urbonas; W. Sta- 
činskas nepribuvo; nuo Bedar
bių Tarybos N. S. Pittsburgh i 
—F. Rudis, A. Simonaitis, J. i 
Kulpis; K. Šelionis nepribu
vo; nuo LDSA 60 kp. N. S. 
Pittsburgh—S. Urmonienė; J. ' 
Mauragienė nepribuvo.” čia 
yra įvykus techniška klaida, 
ir taip atrodo, kad šie visi de
legatai nedalyvavo. O turi 
būti šitaip: “nepribuvo arba 
nedalyvavo šie delegatai: AP 
LA 8 kp. S. S. Pittsburgh— i 
W. Stačinskas, nuo Bedarbių į 
Tarybos N. S. Pittsburgh—K. 
Šelionis, nuo LDSA 60 kp. N. 
S. Pittsburgh—J. Mauragienė. 
Šiuomi klaidą atitaisau.

Konf. Sekr. J. Gataveckas.

Gegužės 1 d. buvo puikios 
prakalbos, kurias surengė AL 
DLD 33 kp. Kalbėtojai buvo 
Daktaras, Kaškiaučius ir drg. 
Abekas. Abudu kalbėtojai 
padarė labai gerą įspūdį į 
klausytojus.

Dr. Kaškiaučius dar pirmu 
kartu kalbėjo Pittsburgh e svei 
katos klausimu. Labai buvo 
visiems įdomu klausytis. Su 
nekurtais vėliau teko kalbėtis, 
tai labai pasitenkinę, o ypa
tingai draugės moterys pagei
dauja, kad ir vėl būtų sureng-1 
tos kitos tokios prakalbos.

Po Dr. Kaškiaučiaus pra
kalbos nebuvo progos duot 
klausimų, nes turėjo važiuoti 
kalbėt tą patį vakarą į North 
Side, Pittsburgh; tai nebuvo 
laiko atsakinėti klausimų.

Drg. Abeko prakalba taip
gi buvo žingeidi. Protaujanti 
žmonės, žinoma, ją suprato ir 
galėjo daug ko pasimokinti, 
bet buvo ir tokių, kurie klauso 
ir negirdi. Tai tokių jau ne
išmokiusi. Imkime, kad ir so
cialistų vaduką S. Bakaną. 
Tai to žmogaus galva mažyn, 
ausys didyn, bet ir tai negirdi, 
nesupranta, nors ir klauso,— 
nors drg. Abeko prakalba bu
vo labai aiški ir suprantama. 
Po prakalbos Bakanas pradėjo 
duot klausimus, matomai, no
rėdamas ką tai pajuokti; bet 
pats save ant juoko pasistatė: 
visa publika pradėjo juoktis ir 
sakyt: jau Bakano protelis vi
sai sumažėjo. Bet į tuos kvai
lus klausimus drg. Abekas 
tinkamai atsake.

Į minimas prakalbas susi
rinko gražus būrelis publikos; 
ir aukų surinkta padengimui 
lėšų $4.18.

štai dar vienas svarbus da
lykas. Į minimas prakalbas 
tautiški fašistai atsiuntė poli
ciją. , Kadangi prakalbos įvy
ko LMD svetainėje, tai tautiš
ki pilvūzai pasitarnavo ir pra
nešė policijai, kad bus raudo
nųjų bolševikų prakalbos. Po
licistas tad atėjo ir pasakė 
kliubo gaspadoriui dar prieš 
prakalbas, kad neatidarytų i 
svetainės, nes, sako, jeigu bus 
raudonieji, tai aš išvaikysiu. Į 
tą laiką atėjo viena draugė 
ALDLD 33 kuopos narė. Pa
mačius policistą, drąsiai už
klausė, ko jis nori. Policistas 
atsakė: Aš negaliu gelbėt; bu
vo pranešta į policijos stotį, 
kad bus raudonųjų prakalbos; 
sako, mane siuntė, ir turėjau 
eiti.

Bet kadangi gaspad orius 
yra sukalbamas žmogus, tai 
nieko nesakė, leido prakalbas 
laikyti. Bekalbant drg. Abe- 
kui, atėjo ir policistas, bet 
nieko nesakė, pasižiūrėjo ir iš
ėjo. Vadinasi, net pas polici
ją būna daugiau “žmonišku
mo,” negu pas nekurtuos “tė
vynainius.” Nors jie bjaurų 
reakcionišką darbą atlieka, 
bet jeigu reakcionieriais kas 
pavadina, tai jiems labai ne
patinka.

Dar vieno dalyko negalima 
praleisti nepaminėjus, tai apie 
pirmininkavimą praeitųse pra
kalbose. Drg. 
perdaug laiko past 
sau, atidarydamas, .prakalbas. 
Nepaisant, kas pirmininkauja, 
tai pirmininko pareiga atida
ryti prakalbas ir trumpoj, aiš
kioj formoj perstatyti dalyką, 
o kalbėtojai yra pakviesti pa
sakyti prakalbas, bet ne pirmi
ninkas išeikvot tiek daug lai
ko. Aš nenoriu įžeist pirmi
ninko, tik noriu pastebėt, kad 
neeikvotų laiko bereikalingai, 
o ypatingai, kad kalbėtojas at
važiavęs iš toliaus; tai susi
rinkusi publika nori kalbėtojo 
pasiklausyti, o ne pirmininko.

Vaito Duktė.

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBU MARŠRUTAS

LYNN, Mass., Pirmadieni, 15 d. Gegužės 
CAMBRIDGE Mass., Antradienį, 16 d. Gegužės 
SO. BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužės

Lietuvių Svetainėje, kampas E. ir Silver Sts. 
7 :30 valandą vakare.

BRIGHTON, Mass., Penktadienį, 19 d. Gegužės 
NORWOOD, Mass., Šeštadieni, 20 d. Gegužės 
MONTELLO, Mass., Sekmadienį, 21 d. Gegužės 
STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegužės 
BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

ti bendras frontas.” Suprask, 
i tik Pruseikoms organizuoti 
i bendras frontas. Kuomet bu- i 
vo šaukiama bendro ^fronto 
konferencija, tai Matuliauskai 
ir kiti fašistukai griežtai išėjo 
prieš bendro fronto konferen
ciją. Pruseika tokius gaiva
lus užgiria, o komunistus pa
smerkia, kad jie neturėjo pa
sekmių. čia reikia pasakyti 
L. P., kad piemuo ir kiaules 
ganydamas vartoja gudresnę 
logiką. Jis nesmerktų tų, ku
rie šaukė konferenciją, bet 
tuos, kurie išėjo prieš ją.

L. P. paleido bjaurų melą 
ant Komunistų Partijos. Bū
tent, kad K. P. ir kartu Bim
ba gelbėjo sulaužyti streiką 
Wilkes Barre apielinkėje. O 
Maloney ir kitus biurokratus 
vadino susipratusiais ir pro- 
gresyyiais, kuomet Maloney 

i tris streikus pardavė Glen Al
den Goal Co., tai tokie gaiva
lai L. P. yra susipratę, todėl, 
kad parduoda streikierius kom 
panijai, suvarė darbininkus

Worcester Aido Choras
WORCESTER, MASS.ja; sako, “Kol kas 

tija nepanaikinta 
mes turime laisvę.” 
pasakyti, kad demokratija ne
naikinama tik tokiems, kaip 
L. Pruseika, kurie eina su fa- 
šistėjančia buržuazija. Bet 
darbininkai ve kokią demokra
tiją tari. Nei vienas streikas 
nėra praėjęs, kad darbininkai 
nebūtų policijos puolami, dau
žomi ir kalinami. Daugelyje 
bedarbių demonstracijų krau
jas liejama. Nužudymas 4-rių 
darbininkų Detroite laike de
monstracijos prie Fordo dirb
tuvės, reikalaujant darbo ar
ba duonos bedarbiam, ir nu
žudymas Chicagoj ir Clevelan- 
de bedarbių, kurie kovojo 
prieš badą; pūdymas kalėji
muose šimtų darbininkų ii*lyn- 
čiavimas negrų—tai yra de- 

Į mokratija Pruseikai.
Toliaus Pruseika sapaliojo, I dirbti už mažesnes kainas.

i Ir toliaus šmeižė revoliuci- 
į nį judėjimą kiek tik jis galė- 
' jo. Vieną teisybę L. Pruseika

Sako : “Mane kvies-1 
tų trockistai kalbėti, o A. Bim- i 
bos nekviestų.” 
sa 1 ♦

Kaip greitai 
ti, taip greitai 
kimą, kad niekas neduotų 
klausimų, arba neatsakytų ant 
jo visų tų nesąmonių,nors bu
vo reikalauta. Todėl mūsų 
organizacijos rengs prakalbas 
atsakymui ant tų visų nesąmo
nių ir drg. A. Bimba 
kviestas kalbėti.

BALTIMORE, Md. — Vie- 
< nybės ardytojas L. Pruseika 

čionai kalbėjo Gegužės Pirmą, 
ACWU vietos lokalui, kuris 

, surengė gegužinės apvaikščio- 
jimą. Žmonių buvo susirinkę 
apie šimtas. Prūseika, vietoj 
kalbėti apie reikšmę Pirmos 
Geg., plūdo Komunistų Par
tiją ir jos darbuotojus, o už- 
gyrė Hitlerį. Pruseika grei
čiau ir greičiau žengia į fašis
tų liogerį. Kuomet mes sako
me, kad jis eina su fašistais, 
tai jis labai pyksta.

Kalbėdamas apie 
štai ką jis pasakė: 
stovi labai blogai, 
nės situacijos nėra,
tai nepajėgė iššaukti genera-; 
lio streiko, fašistai buvo per-! 
galėtojais. Kodėl? Todėl, kad1 
komunistai vartoja blogą tak-I 

■ tiką, nemokėjo sudaryti ben- < 
drą frontą su socialistais. Ko-1 
munistai galėjo nublokšti prie
šą, kuomet jis dar neturėjo 
pilnos galės. Hitleris patrau- kad darbininkai visur nusimi
nė savo pusėn daug inteligen- ■ nę, nesiorganizuoja, nekovoja, 
tijos. Jie remia fašistus. Da- žiūrėkite, kokios menkos de
bar fašistai tvirti. Hitleris; monstracijos buvę gegužinėj. I pasaldė, 
kalbės Gegužės Pirmą, jo pra
kalbą skaitysime rytojaus lai
kraščiuose.” Tai šitaip nusa- 
paliojo renegatas Pruseika. 
Jis nedrįso smerkti Hitlerio 
fašizmo ir jis jo nesmerkė. Jis 
smerkė Vokietijos Komunistų 
Partiją ir kairiąsias darbo uni
jas. Jis, smerkdamas K. P. ir 
darbo unijas, teisino Hitlerio 
kruvinuosius žygius. To jam 
dar nepakako. Štai ką tas re
negatas užgieda apie Lenkijos 
fašizmą: “Pilsudskio valdžioj 
gal būt nėra pilno fašizmo.” 
Kuomet Pilsudskis desėtkais ir į 
šimtais išžudė darbininkų iri 
vargingųjų valstiečių, tūks
tančius turi sugrūdęs kalėji- 
muosna ir bjauriai terorizuoja, 
kaip ir Hitleris, tai renegatui 
dar “nėra pilnas fašizmas.” 
Ką gi tas reiškia? /Aiškiai 
rodo, kad Pruseika pilnai už
gina Lenkijos fašizmą. Jis 
taip pat užgiria ir hitlerizmą 
Kuomet jam Hitleris yra ga 
biausias žmogus, kuris mokėjo 
suorganizuoti buržuaziją, ka
pitalistus ir patraukti inteli
gentiją, tai, renegato lūpomis 
kalbant, jis turi “masinę įtek
mę.” Bjauresnio nieko negali 
būti už Pruseika šiuo atžvil
giu; kuomet jis užsimerkia 
prieš aiškiausius faktus. Hit
leris paėmė galią ne todėl, 
kad jis gavo žmonių įtekmę, 
bet tik todėl, kad vartojo šau
tuvą ir durtuvą prieš darbinin
kus. Tik ginklais ir socialde
mokratų darbininkų išdavyste, 
užkorė fašistinį jungą ant Vo
kietijos darbininkų. Pruseika 
matė tik Hitlerio gabumuose, 
o ne spėkoj, ginkle. Kodėl L.
P. taip kalbėjo? Todėl, kadi 
jis yra pilnai susirišęs su fa-! 
šizmu ir jam fašistai daug ( 
meilesni. Bet P. atvirai dar j 
nepasisako, kad jis sutinka su 1 
fašistais, tik dangsto kruviną1 
fašizmą frazėmis. Jis daro 
del to, kad daugiau darbinin-! 
kų įtraukus į savo bučių ir pa-1 
laikius. Jei jis atvirai pasaky-' 
tų, daugelis suklaidintų dar
bininkų mestų jo abazą.

buvę
Baltimorėj apie milionas gyven
tojų, o tik keli tūkstančiai da
lyvavo demonstracijoj. Tas 
buvo ir kituose miestuose, 
žmonės neina, neklauso komu
nistų, o komunistai vis rėkia 
“revoliucija, revoliucija.”

Jau ir revoliucija pasidarė 
baisus dalykas renegatui! Prie 
to vartojo bjaurią demagogiją. 
Komunistai niekur nesakė ir 
nesako, kad Amerikoj po kelių 
dienų ar mėnesių bus revoliu
cija. Komunistai tik organi
zuoja ir ruošia darbininkus re
voliucinei kovai.

Bendras Frontas
Daugiausiai laiko Pruseika 

pašventė peizojimui lietuvių 
darbininkų revoliucinio judėji
mo. Sako: “Baltimore turėjo 
bendro fronto konferenciją, 
kas iš jos buvo, kas joj daly
vavo. Visos didžiosios organi
zacijos nedalyvavo. Ne Bim- 

_ | boms ir žaldokams organizuo

Tai tikra tie-

pabaigė kalbė- 
uždarė susirin-

Žydij ir Arabą Riaušės

bus

P.

TANGIER, Morocco. — 
Prasidėjo puolimai ant žydų 
krautuvių Rabal ir Moslem 
miesto dalyse. Įvyko keli 
susirėmimai arabų ir žydų 
tarpe. Sužeista keletas po- 
licistų. Virš 150 areštuota.

Mūsų chore dabartiniu laiku 
randasi apie 50 narių. Iš ši
to didelio skaičiaus, didžiuma I 

| susideda iš jaunų choristų ir 
chorisčių. Linksma matyti ši
tuos jaunus proletarus, bet 
mums labai nesmagu, kad cho- į 
re tiek mažai matyti suaugu- j 
šių dainininkų. Mūsų choras g 
nėra vien tik jaunuoliam, bet I 
visiem darbininkišką dailę m y- a 
lintiem darbininkam. Nėra .g 
abejonės, kad juo daugiau su- į 
augusių dainininkų chore yra, j 
tuo geriau choras gali sudainuo
ti, nes balsai yra tvirtesni ir dis
ciplina aštresnė. Aido Choras 
kviečia visus dailę mylinčius 
darbininkus prisirašyti prie 
choro ir tuomi paremti mūsų 
dailę.

Dramos grupei tenka didelis 
papeikimas, nes jos veikimas 
yra labai prastas. Patartina, 
kad šita jaunuolių grupė at
vaizdintų kokį nors proletari
nį veikaliuką, idant pasirodyti, 
kad jie neužmigo ant visados.

Labai smagu pranešt, kad 
choras prisirašė prie tos nau
jos ir 1 svarbios Darbininkų 
Chorų Fedyracijos, kuri susi
deda iš tarptautinių chorų, ši
ta Federacija suorganizuota, 
kad supažindinti ,ir suvienyti 
chorus į vieną didelę organi
zaciją, kuri dirbs ir skleis 
draugams reikalą vienybes, 
drąsos ir darbo; ne vien tik 
žodžiais, bet ir muzika.

Prasidedant piknikų sezo
nui, reikia pranešti, kad Aido 
Choro metinis piknikas atsibus 
liepos 30-tą dieną, Olympia 
Parke. Malonėkite įsitėmyti 
pikniko dieną, kad kiti Mass, 
valstijos chorai nesurengtų 
pikniko tą pačią dieną.

J. Valentukevičiutč.
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KLAIDOS ATITAISYMAS
PITTSBURGH, Pa. —“Lais

vės” No. 107-me yra tilpęs 
protokolas “Bendro Fronto 
Konferencijos Pittsburgho ir 
Apielinkes,” kur yra pasakyta,

"LAISVES” PIKNIKAI
ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

Brooklyn, 2 Dieną Liepos (July)
Ulmer Park, Foot of 25th Avenue.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

Wilkes Barre, Pa., 20 Dieną Rugpjūčio (August)
Valley View Park, Inkerman Pa.

Philadelphia, Pa., 3 Dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Park, Hulmsville, Galloway Rd.

Philadclphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00
Tai bus pirma dovana prie įžangos bilieto

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

Padovanojo L. Dubrow & Sons, Ine., bus trečia dovana

Susiedu!: Jūsų rašinėlyje 
išviso tėra tik palyginimas su 
vabalu, bet nieko faktine. Ne
talpinsime. Ačiū, kad bando
te rašinėti. Prašome žinučių 
iš darbininkų gyvenimo.

Dumpy Gyventojui: Jūs, 
drauge, turite vaidentuvę, pie- 
šiat palyginimais, bet nieko 
apčiuopiamo dar nepaduodate 
iš bedarbių ir dirbančiųjų gy
venimo. Patys “dumposc” gy
venate; sakote, “ant ščėsties, 
sugriebiau popieros sklypą 
parašyti” ir pasiskolinęs iš ki
to bedarbio markę, siunčiate 
laišką “Laisvei.” Šitokiam pra- 
nešimėlyj apie rašymą ir siun
timą jau yra konkretumo. Ko
dėl neparašyti iš savo ir kitų 
tokių vargšų kasdieninio gyve
nimo? Prie faktų tuomet tiks 
ir agitacija. Minimo rašinio 
gi nespausdiname, bet laukia
me žinių.

Karas Pietą Amerikoje
BUENOS AIRES. — Mū

šiai tarp Bolivijos ir Para
guay armijų plečiasi. Para-

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkes ir kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Prašome draugijų, augšeiau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisvės” piknikuose. w

“Laisvės” Administracija.

h........... im—rnr™—
JUOZAS KAVALIAUSKAS Fl

Laisniuotas Oratorius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregoa 1116 
Keystone—Mala 1417

LOJC3OI

■Kwk*ul
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Žmoniy Žudymo Biz
niai deki Apdraudos

Per Demonstracinius Pikietus Bedarbiai 
Išsikovoja Pašalpos

NEW YORK.—1OO Down-i 
town Bedarbių Tarybos narių 
ir žmonių iš dviejų kuopų Dar
bininkų B< darbiško Komiteto, j 
demonstruodami kelias valau- j 

ldas, penktadienį pikietavo šel-; 
pimo biurą ant Elizabeth ir I 
Spring St., reikalaudami ūmios j 
pašalpos ir rendų apmokėjimo : 
bedarbiams. Biuras buvo pri- j 
verstas išrašyti maisto čekius | 
penkiems desėtkams šeimynų.; 
Pikieto demonstracijoj dalyva
vo ir moterys su kūdikiais.
’ BROOKLYN. — Pikietuoti 1 
pašalpos stotį tą pačią dieną 
Brownsvillej, prie Belmont ir j 
Christopher Sts., susirinko 500 į 
bedarbių ir dirbančiųjų; rei
kalavo užmokėt už kamba-į 
rius 25-kių bedarbių šeimynų, , 
kurioms jau buvo įteikta teis- 
miški patvarkymai, kad bus 
išmestos laukan; taip pat rei- 
kalavo maisto kitiems bedar
biams. Dvidešimts penki de-1 
monstrantų delegatai atsisakė 
pasitraukti nuo šelpimo biuro, 
kol bus reikalavimai patenkin
ti; nesitraukė iš vietos ir šim
tai pikietuotojų.

Tačiaus po demonstracijos ir 
kovos biuro viršininkai pasiun
tė tyrinėtojus pas tas bedar
bių šeimynas, kurios buvo ski
riamos išmetimui. Per kovą, 
mat, yra nulenkiami ir kie
čiausi grafterių-šelpėjų spran
dai. ' j

Harlemo Bedarbių Tarybos f 
delegacija iš 20 žmonių nuėjo 
į šelpimo biurą, nusinešdami 
teismo įsakymus išmesti du ; 
desėtku bedarbių šeimynų, ne
galinčiu užsimokėt už kamba
rius. Delegatai pareiškė, kad 
kitą kartą “mes ateisime skait- 
lingesniu būriu, jeigu 
mokėsite tų rendų.”

Ketvirtadienį 500 bedarbių 
ir dirbančiųjų demonstravo 
apie Home Relief Biurą, 69 
Schermerhorn St., Brooklyne. 
Buvo užpulti policijos ir po 
kovai išblaškyti. Doretta Tar- 
mon, dviejų vaikų motina, be
darbė, areštuota. Dabar ruo
šiamasi prie panaujintos dides
nės demonstracijos ir pikieto.

Taip Bedarbių Tarybos at-

neap-

‘ . Biuro virši
ninkai pasišaukė policiją. Jvy- sako į Tammany Mali nutari-
ko kova su bedarbiais. Du po- 
licmanai ir 50 bedarbių sužeis
ta; keturi darbininkai areštuo
ta; viena moteris taip policijos 
suspardyta, kad prarado są
monę. (

mą nebemokėti jlaiigiau be
darbių šeimynoms už kamba
rius ir sumažinti pašalpą abel- 
nai. Bet, kaip matome, be
darbiai vietomis jau sėkmin
gai laužo tokius nutarimus.

Bronxe vyriausybė pradėjo 
tardyti taip vadinamą žmog
žudžių trustą, kuris varo biz
nį, apdrausdamas (inšiurinda- 
mas) žmones, paskui juos 
žudydamas, idant išrinkt iš 
kompanijų pomirtines.

Kas tai iš tos šaikos buvo 
“inšiurinę” bedarbį pečkurį 
Michaelį Malloy trijose kom
panijose ant $1,800. Mokėjo 
už jį .kompanijoms apdraudos 
mokesčius ir tuo pačiu. laiku 
girdė tą žmogų nuodingu medi 
nįu .alkoholiu; . taipo pat jį 
“maitino” supuvusiomis sar- 
dinkomis ir oįsteriąis, „primai
šydami sumaltų stiklų. Bet 
senio būta drūto ir jis vis nę- 
mirė; todėl tie “geradariai” 
vieną naktį atėjo į jo kamb.,- 
nugirdė mediniu alkoholiu, 
įgrūdo pažo dūdą jam į gerk
lę, pririšo. paleido gazą ir taip • 
nužudė; o Dr. Frank Manze
lla išdavė liudijimą, būk žmo
gus miręs nuo smegenų įdegi- ’ 
mo. . . Dabar ir tas daktaras’ 
areštuotas ir laikomas po 
$10,000 parankos. Su mirties 
priežasties užslėpimu yra su
rištas ir vienas republikonas, 
politikierius, buvęs miesto val
dybos narys.

Ta pati šaika, sakoma, bu
vo apdraudus ant $800 mer
giną vardu Betty Carlson. Ji
nai paskui buvo iš nakties at
rasta kambaryj ant lovos ne
gyva, visai nuoga, prie atda
rų langu šaltame žiemos ore 
ir apipilta šaltu vandeniu. 
Apie jos mirtį taipgi išduota 
liūdiiimas, būk mirus nuo gal
vos smegenų įdegimo.

Vienas vyras, kurio vardas 
dar neskelbiamas, buvo nu-

girdytas, skersai, gatvę eit pa
siųstas, o tuo tarpu buvo pa
samdytas taxi-cabo šoferis 
stačiai ant jo važiuoti ir suva
žinėt; tuo būdu jis tapo ant 
vietos užmuštas. Jo kišeninį 
surado tiktai popierį, kad at
sitikime mirties kompanija tu
ri išmokėti jo apdraudą tū
lam asmeniui; o tas asmuo 
esą narys minimo žmogžudžių 
trusto.

Tarp Brooklyno ir Now YoT- 
ko lietuvių taipgi yra tokių 
nenaudėlių/kad nupuolusį pa
vargėlį, ypač mėgstantį įsi
gerti, “inšiurina” ir girdo nuo
dingu munšainu, taip 
greičiau mirtų; o jie 
galėtų išsikolektuoti 
panijos pomirtinę. • -

Didžiajame ’New Yorke kvor
tą pieno Grade.. A—14 centum 
Grade B—11 centų.

"^ŪsnaNKIMAl ’

Naujas Universitetas su Drg. V. Bovino Liga PA.TIEŠKOJIMAI

kad jis 
bei jos 

iš kom-

Žinąs.

Pieno Kaina Į
Valstijine Pieno Kontrolės 

Komisija nustatė tokią pienui 
kainą: už pristatomą į' namus

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
AL.DLD 24 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 15 gegu
žes, 8 vai. vakare. Dalyvaukite visi 
seni šios organizacijos nariai ir atsi
veskite naujų aplikantų.

Kuopos Sekretorė.
(112-113)

; 1ŠRA NŪ A VO JIMaT
PASIRANDAVOJA apartmentai po

G kambarius, renda nuo $23 ir 
augštin. Tinkami dideliem šeimy
nom visi įtaisymai, eleveiteriais ir 
karais privažiuojama iš visur. 234 
Linden St., Ridgewood, N. Y., Knick
erbocker arba Wycoff stoties. Taipgi 
pasirandavoja ir fornišiuotas kamba
rys po tuom pačiu antrašu.

i ‘ į . l (109-114)

r PARDAVIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

BYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. T. 
r -.'-______________. .._______________________* , _____________________________

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

Hitlerio Ištremtais 
Profesoriais

Dar Žymiai Pablogėjo
Drg. V. Bovino liga labai 

i pablogėjo. Naktį iš ketvirta- 
NEW YORK.—New School dieni0 į penktadienį jau buvo 

for Social Research, 66 W. 12-1 pUSįau praradęs sąmonę; buvo 
th St., nutarė parsikviesti pen- netekęs girdėjimo 
kioliką profesorių, kurie buvo 
fašistų išvyti iš Vokietijos už 
savo kairumą arba kaipo žydų 
tautos žmonės. Taip būsiąs 
įsteigtas New Yorke “Tremti
nių Universitetas,” kur ameri
kiečiai galėsią mokintis pagal 
vokišką madą ir su vokišku 
nuodugnumu, ir todėl nebūsią 
jiems reikalo "važiuoti del 
mokslo į Vokietiją.

“Tremtinių U n i v e r siteto’’ 
komitetan įeina tokie žinomi 
liberalai, kaip p rofesorius 
John Dewey iš Columbijos 
Universiteto, prf. Felix Frank
furter iš Harvardo ir kt. Di
rektorium yra nrof. Alvin 
Johnson, remiantis kovingą 
darbininkų judėjimą.

Būsią padarytas vajus, kad 
surinkti 60 tūkstančių dolerių 
pradžiai to “Tremtinių 
versiteto.”

ir beveik 
negalėjo susikalbėti. Drg. Bo
vinas randasi Brooklyn Jewish 
ligoninėj, kritiškų ligų skyriuj.

PAJIEŠKAU, kas galėtų pa
skolinti nedidoką sumą pi

nigų apmokėjimui bėgamųjų 
mokesnių - ir pergyvenimui in
fliacijos. Mokėsiu 6 nuošimtį. 
Atmokėjimas užtikrinamas al
ga (dirbu “Laisvėj”).

Rašykite tuoj arba asmeniš
kai pasikalbėkit: J- Barkus, 

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.;

Uni

Algų Kapojimai ir 
Darbininkų Mažinimai

Streikuoja Rakandų 
Darbininkai

TELEFONAS
Pulaski

N

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKA
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

PARSIDUODA Coffee Pot Lunch
room ir Beer Garden, labai pigiai, 

priežastis pardavimo, savininkas ser
ga ir išvažiuoja į laukus. 1408 
Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y. 
Važiuokite Canarsie traukiniu ir iš
lipkite ant paskutinės stoties.

(113-115)
PARSIDUODA restauranas ir beer 

garden. Priežastis pardavimo, iš
važiuoju j Lietuvą. Geitam pirkikui 
parduosiu pigiai. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Kreipkitės: 148 Grat
tan Street, kampas Varick Avė., te
lefonas Stagg 2-7311. Antra vieta, 
131 North 4th Street, kur yra dailus 
daržas del alaus, telefonas Evergreen 
7-9635, abu bizniai Brooklyn, N. Y.

(112-117)

PARSIDUODA restauranas labai biz- 
niško.je vietoje, prie puikiausių

New Yorko maudynių Rockaway 
Beach. Pai duosiu visai arba priim
siu partneri, nes turiu reikalą va- 
žiut į Lietuvą ir neturiu kaip palik
ti biznį. Atsišaukite šiuo antrašu: 
301 Beach 85th St., Rockaway Beach, 
N. Yj Telephone Bell Harbor 5-5511.

(109-114)

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų .Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

J. GEGŽNĄ 
412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galina gauti 
vietų žuvų.

šies kenuotos žuvvs.

pas

Ave.
So-ir

Tai puikiausios rū

—— XH—— IMI—-Ml —UM —W»—— 1« —«« —!i« —HM—im—— U«—— I

į Telephone, Evergreen G-5310 J 

I ; J. GARŠVA i 
I J

Graborius (Undertaker) i 
n ' II LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams. I 
| I
' 231 Bedford Avenue j

Į BROOKLYN, N. Y. į
—MM—»-M.—— KR — IM——HU—-Ml — -M —I

Brooklyne:
"X

136 Irving Ave.
1538 Dekalb Ave.
So. 4th and Havemeyer Sts- 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 Bedford Avenue 
223 Bedford Avenue 
222 Berry Street 
135 Grand Street 
287 Grand Street 
350 Grand Street 
Marcy Ave. and Grand St. 
146 Union Avenue 
Metropolitan and Lorimer Sts. 
617 Grand Street
Graham Ave. and Stagg St. 
Flushing Ave. and Broadway 
Hewes Street and Broadway 
Lorimer St. and Broadway 
180 Grand Street 
114 Union Avenue 
67 Hudson Avenue 
60 Hudson Avenue 
114 Bridge Street

New Yorke:
e 

Allen ir Canal St. 
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

FOTOGRAFAS
ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujom vieton, 
po numeriu 
612 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
412 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-9467

Sergančių Vyrų ir Moterų!
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien 
| kite delei 
I sveikatos 
I rimo, o 
J bus išaiškinta, 
j kaip jūs fiziŠ- 
I kai stovite. 
/ Odos Nušašė- 
r jimai, Nervų 

Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-

atei- 
savo 
išty- 
jumfl

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos Yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų Įšmirkštimai.

' Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūipias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 1 po pietų
Telefonas Lackawanna 4-2180

DR. ZINS
110 EAST 164 SI. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 AM. iki 8 PM.; 

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

ATDARA DIENA 
IH NAKTĮ

A U J A U S I OS MADOS

LONG ISLAND. — Strei
kuoja Bristol rakandų kompa
nijos darbininkai, Orchard ir 
Jackson Sts. Reikalauja pri
dėt 15 nuošimčių uždarbio, 
sustabdyt darbininkų mažini
mus ir pripažinti .darbininkų 

Į komitetą dirbtuvėje. Streikui 
vadovauja eilinių darbininkų 
komitetas. Kovot padeda In
dustrinė Rakandų Darbininkų 
Unija.

Bušų Šoferių Streikas

RTIS Turkiška

NEW YORK. — Metropoli
tan Tabako Kompanija nuo 
gegužės 1 d. nukirto darbinin
kams algas 10 nuošimčių; tiek 
pat nuošimčių numušė algas 
savo tarnautojams didžioji 
Wanamakerio sankrova, pa
leisdama dar 300 darbininkų. 
Newyorkines Bibliškos Draugi
jos spaustuvių darbininkam ir
gi numušta 10 nuošimčių al
gos.

Tačiaus kapitalistiniai ląik- 
raščiai jr Roosevelto bloferiai 
per fadio muilina žmonėms 
akis, būk darbininkų algos di
dėja ir darbai daugėja.

JAMAICA. — Sustreikavo 
80 šoferių Bee Bus Linijų, pri
klausančių- Long Island gelž- 
keliui. 41 busas iš 71 nejuda 
iš vietos. Streikieriai reika
lauja sugrąžint dvyliką darbi
ninkų, kuriuos kompanija at
statė.

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

mas ant puikaus kalno, aplinkui di
deli medžiai, platus sodas, žemiau 
graži upė, tyras vanduo maudytis.

Įvairių rūšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apščiai.

Kaina tik $10.00 j savaittę
Ypač dabar j pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNELIS,
R. F. D. No. 2, Catskill, N. Y.

Hushing Russian and Turkish Ballis, lac.
M I El • ELBA UM, ManadAerin 

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ Me SUBATOS VAK. 7S« 
Kia-ej ’ašairt išsimaudymas ir miegojimas per

i 'i-a ,nko ant trečių lubų, oringam kambary—S5c
1 Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder- 

niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū-
i das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsiperimul 

veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS .IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas 1 ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

1 29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Street*
i tlES HROADWAY JR FLUSHING AVENUE. BROOKLYN, N. Y 

t i ’ ;
■ KELRODIS. B. M. T. eleveitenu, išlipt ant Flushing Ave dtotv* 

B M T. subway—išlipt ąn.t Moptrope Ave. stoties: riaaha 
Broadway karais—išlipt- ant Flushing Ave.

H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS
6 STOGUS
/Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius

i ir kitokius šaltkalvystės
i darbus

87 UNION AVENGE BROOKLYN, N. Y
Near So. 2nd Street. .«J < . i i . .

MOLLYN’S BARBER SHOP
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ka "barbemė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne.' Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

Telephone, Stags 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

402 Metropolite,n Avenue 
(Arti M arty Avenun) 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVŲ”

iniJMiyMMyyjocMMK/VVVVVVWWV i irxrH iOc AA tr m iO< iOk A tnoOc am km km r* i

NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
( B I E L A U S K A S ) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTpMOŽlUŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ttbONINlį IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS (. MUS, O MES 
KUOGERIĄUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

’ KXKKXJotMXMJOt XX o MMionooonoc jor >ooonooęooniw km 
.nSucxjocicxicmiAi'aOqOi jOaonAoAotwA A ;

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

» i ■ t \ r . < ■■
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