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KRISLAI
SSSR Aukso Bonai.
ALDLD 100 Kuopa.
Nauji Nariai.
SSSR Atsiekimai.

ALDLD Reikalai.
Rašo D. M. šolomskas

Jungtinėse Valstijose yra par
duodami Sovietų Sąjungos auk
so bonai. Tie bonai yra gva- 
rantuojami auksu ir jų gerumas 
užtikrintas. Rochesteryje prie
šai pradėjo puldinėti ant mūsų 
draugų ir net kaip kuriuos ka
mantinėti, kam jie perka tuos 
bonus. Niekas nieko negali pa
daryti ir uždrausti pirkti kitos 
šalies bonus.

Jungtinių Valstijų bonai yra 
pardavinėjami ne tik čionai, bet 
ir kitose šalyse. Dabar j Ame
riką prisiunčia Japonija savo 
bonų 40,000,000 jenų vertės, ar
ba $9,200,000. Suprantama, 
tuos bonus pirks japonai ir ame
rikiniai bankai.

Kanadoje Timmins miestely
je pora metų atgal susitvėrė 
ALDLD kuopa, kuriai duotas 
No. 100. Draugai dirbo solida
riai, daugiausiai veikė drg. A. 
Biz... Bet dabar pas juos at
sirado nesusipratimų. Patarti
na draugams ir draugėms kuo- 
greičiausiai tuos nesusipratimus 
baigti ir solidariai dirbti del 
darbininkų klasės labo.

St. Butkus, ALDLD 154 kuo
pos sekretorius iš Chicago pri
siuntė dalies senų narių duok
les ir įstojimo blankas del ketu
rių naujų. Tai geras pavyzdys. 
Visur darbuokitės, draugai, ga
vimui nauji] narių į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugiją. Kur dirbama, 
ten galima gauti naujų narių.

Šiemet pirmoji mūsų knyga 
yra pusknygė apie bedarbę ir 
abelną kapitalizmo krizį. Tai 
labai naudinga ir brangi bro
šiūra. Kiekvienas narys per
skaitykite ją ir duokite drau
gams.

Šiemet Sovietų Sąjungoje pa
vasarinių pasėlių sėja labai vy
ko. Oras buvo geras ir darbi
ninkai energingai ėmėsi už dar
bo. Komunistų Partija ir So
vietų valdžia buvo pasiuntus 
tūkstančius geriausių darbinin
kų, urmininkų į sovietinius 
ūkius, kolektyvus ir abelnai 
prie žemės darbų, kad kuosek- 
mingiausiai pravedus darbą.

Sovietų Sąjungos specialė ko
misija laivų traukimui iš jūrų 
jau prisiruošė ištraukimui led
laužio “Sadko.” “Sadko* yra te
kis pat ledlaužis, kaip “Moly- 
gin.” Jis nuskendo 1916 me
tais Baltosiose jūrose—Kanda- 
laiskaja užlajoje. Narūnai ap
žiūrėjo, kad ledlaužis yra pilnai 
tvarkoje. Greitai jis bus iš-
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

INDIANAPOLIS. — Di
delė audra perėjo per cent- 
ralinę Indiana valstijos dalį. 
Xenia miestelyje sugriauta 
apie 50 namų. Audroj žu
vo 11 žmonių, o 20 sužeista.

Pėsti atėjo į Tom Mooney 
Kongresą, ir šie darbininkai 
susirakinę retežiais eina per 
Jungtines Valstijas, reikalau
dami laisvės del Tom Mooney.

Numato Karo Pavojų

LONDON.—Organizacija, 
sekanti įvairių šalių įveži
mą ir išvežimą, nurodo, kad 
prekyba veda prie neišven
giamo karo. Kiekviena ša
lis nori sumažinti iš kitur 
įvežimą ir padidinti išveži
mą. Tas neišvengiamai ve
da prie didesnių varžytinių 
ir karo.

Anglijos Darbininkai 
Demonstravo Prieš 

Fašistus
LONDON.—Vokietijos fa

šistų atstovas Ro^emberg iš
važiavo atgal į Vokietiją. 
Darbininkai susirinko ir 
šaukė: “Šalin Hitleris! Ša
lin su' fašistais! Lai gy-

trauktas ir pataisyta dalys, ku- vuoja Vokietijos Komunis-
rios nukentėjo susikūlus j 
vandeninius akmenis.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija (ALD
LD) yra klasinė darbininkų or
ganizacija ir ji remia visas 
darbinitikų klasės kovas. Ši or
ganizacija leidžia it darbininkiš
kas knygas darbininkų apšvie- 
tai ir pakėlimui jų revoliucinio 
žinojimo. Kiekviename •dides
niame mieste arba kolonijoje, 
kur tik yra lietuvių darbininkų, 
ten yra ir mūsų kuopos. Vie
tomis jos silpnas, jos reikia su
stiprinti.

po- tų Partija!” Fašistų atsto- 
| vas sakė, kad jis patenkin
tas Anglijos valdžia, bet 
jam nesmagumą padarė ma
sinė darbininkų demonstra
cija.

Į

Fašistai Grūmoja Karu

Darbininkai Visų šalię, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r ai aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pašau!}!

PROFESORIAI IR MOKSLININKAI REI
KALAUJA PRIPAŽINTI SOV. SĄJUNGĄ

WASHINGTON. — Tris-j Sąjunga, kuri užima dau- 
dešimts penki profesoriai ir giau, kaip šeštą dalį pasau- 
garsiausi mokslininkai, uni*- lio. 
versitetų ir kitokių įstaigų 
vedėjai

Po pareiškimu pasirašo 
įteikė Rooseveltui Joseph Barnes, vedėjas In- 

laišką, reikalaujantį pripa- stituto Ramiojo vandenyno 
žinti Sovietų Sąjungą, už- reikalų; E. W. Burgess, pro- 
megsti kuo artimiausius! fesorius Sociologijos 
ekonominius ir politinius ry-1 
šius. Jie atžymi, kad šau
kiamoji Washingtone eko
nominė viso pasaulio kon
ferencija, į kurią nėra pa- Columbia universiteto; 
kviesta Sovietų Sąjunga, 
nieko nereiškia ir nei vieno 
rimtesnio ekonominio klau
simo negalės išrišti. Šis 
profesorių, mokslininkų ir 
rašytojų bei pasaulinių ži
novų pareiškimas užduoda 
Rooseveltui ir jo administ-iH. 
racijai juodą akį, nes impe- krikščioniškos 
rialistai šaukdami tą konfe- ir kiti mokslininkai, rašyto- 
renciją apsilenkė su Sovietų, jai ir didelių įstaigų vedėjai.

i uni
versiteto Chicagoje; J. M. 
Carmody, prezidentas Inži
nierių organizacijos; Joseph 
P. Chamberlain, profesorius

W. L. Dana, profesorius mo
kyklų ir literatūros; John 
Dewey, profesorius filosofi
jos klausimu iš Columbia 
universiteto; E. A. Ross, 
profesorius S o c i o 1 o g ijos 
Universiteto iš Wisconsin;

Ward, profesorius 
seminarijos

Farmeriu Streikas Smarkiai Plečiasi
ELKHORN, Wis. — Far- 

merių streikas plečias su vi
sa energija. Jie pastojo ke
lią, kad išpylus streiklaužių 
pieną. Ant jų puolė polici
ja, naudodama buožes ir 
ašarų gazines bombas, bet 
farmeriai išvertė iš šešių 
trokų pieno kenus į griovį. 
Pienas buvo vežamas j Chi- 
cagą. Kovoje dalyvavo 400 
farmeriu. A p s a u gojimui 
grafterių valdžia pasiuntė 
dar 75 ginkluotus šerifus.

Racine apskrityje farme
riai užpuolė kitą grafterių 
vežimų eilę ir “išdumpino” 
500 galionų pieno. Po visą 
Wisconsin valstiją miestuo
se stoka pieno ir grafteriai 
kelia kainas.

Chicagoje pereitą sekma
dienį buvo stoka 150,000 sva
rų pieno ir grafteriai pakė
lė ant pieno ir grietinės kai
nas.

Iš Washington© praneša
ma, kad organįzacijos, at
stovaujančios 14,915,000 far- 
merių, gaminančių vienokį 
ar kitokį maistą, prisiuntė 
Roosevelto valdžiai protes
tus prieš nepakeliamas są-

Apsaugojimui grafterių, 
valdžia apginklavo šerifus, 
suteikdama jiems specialiai 
sunkių gazų bombas. 'Strei
kas plečiasi ne tik Wiscon
sin ir Illinois valstijose, bet 
ir kitur.

Bus Budavojamas Naujas
Oro Laivas Karo Tikslams

10,000 Demonstravo Prieš 
Vokietijos Fašistus

Gorilos Smegenys Panašios 
Žmogaus Smegenims

WASHINGTON.-r-Smith- 
sonian institute išegzamina- 
vo gorilos smegenis ir atra
do, kad jos yra artimiausios 
žmogaus smegenims. Išstu
dijuota Okeros vardu jau
nos gorilos smegenys, jie 
svėrė virš švara. Šis dak
tarų išstudijavimas labai- 
daug reiškia mokslo srityje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London.—Anglijos impe

rialistai prisibijo, kad Vo
kietijos fašistų nuolatiniai 
reikalavimai ir dūkimas ga
li pagimdyti pasaulinį karą.

Varsa va.—Lenkija įsteigs 
laivų prieplauką Gdynioje 
užsienio prekybiniams lai
vams. Gdynia yra Lenki
jos karinė prieplauka.

Berne. — Šveicarijos val
džia griežtai uždraudė gat
vėse pasirodyt su fašistine 
vėliava.

Rotterdam. — “Oldekerk” 
jūreiviai atsisakė krauti į 
laivą amuniciją, kuri buvo 
skiriama Japonijos imperia
listams. ■

Providence, R. L — Areš
tavo June Croll, Nacionalės 
Audėjų Unijos organizato
rę, ir rengiasi deportuoti, 
nors ji yra Amerikos pilietė.

Warrington, Ga. — Neg
ras Kinsey žuvo kovoje su 
savo išnaudotoju, bet kartu 
krito ir pavergėjas. Gau
ja užpuolė jo brolį Willį ir 
nulinčiavo.

Penkios Japonijos Armijos Gula ant Peipingo ir Tientsino. 
Orlaiviai Bombarduoja Chinus. Japonai Reikalauja, kad 
Chinai Pasitrauktų iš Peipingo ir Tientsino.

TIENTSIN. — Japonijos nai pasitraukdami išsprog- 
imperialistai įteikė ChinijaiĮdino gelžkelio tiltą ant toš 
naują reikalavimą.naują reikalavimą. Jie rei- upės. Ties Shihwia krito 
kalauja, kad chinų armijos į 3,000 chinų kareivių, 
kuo greičiausiai pasitrauk
tų iš dabartinių pozicijų ir 
atiduotų miestus Peipingą 
ir Tientsin, kitaip japonai 
grūmoja išžudyti visus, kas 
bus ant jų kelio.

Penkios japonų ir Man- 
chukuo armijos puola ant 
Peipingo ir Tientsin, šiau
rėje nuo Peipingo japonai 
yra jau tik 40 mylių. Jie 
po didelio mūšio užėmė mie
stą Shihsią ir eina ant Mi- 
yun. Kita armija puola ant 
Tsuhwa, dvi armijos eina 
ant Fengjun ir penkta už
ėmė miestą Lwanchow, ir 
puola ant Tangshan. Chi-

Japonų orlaiviai skrajoja 
virš chiniečių apkasų ir 
bombarduoja iš oro. Virš 
50 karo orlaivių puola ant 
chinų. Tuom pat kartu kiti 
orlaiviai užpakalyje chinie
čių bombarduoja ir griau- 
ja kelius ir stotis.

Civiliai gyventojai bėga 
iš Peipingo link Tientsin ir 
kitų miestų. Užsienio im
perialistai susidomėjo japo
nų paskutiniais žygiais, nes 
užėmimas Peipingo, Tientsi
no ir prieplaukos Tangku 
labai palies Amerikos ir An
glijos reikalus.

M

Sovietų Sąjunga Išleidžia Naujus Bonus
MASKVA.—Sovietų vaL 

džia nutarė išleisti naujus 
bonus, vertės 3,000,000*000 
rublių. Bonai bus padary
ti, kaip ir pirmesnių laidų, 
panašūs į Jungtinių Valsti
jų “Liberty” bonus. Jie yra 
leidžiami ant 10 metų laiko. 
SSSR valdžia už juos mo-

kės 10 nuošimtį. Dirbtuvė
se juos pirks darbininkai 
ant išmokėjimo. Jau dabar 
Maskvoje viešbučiuose dau
gelis kitų šalių piliečių nu
sipirko Sovietų Sąjungos bo
nų, ypatingai perkasi tų ša
lių piliečiai, kurių valiuta 
neparemta auksu.

Rooseveltas Ruošia Ar
miją Prieš Veteranus

Sovietą Sąjungos Vals
tiečių Būvis Gerėja

Didžiausia nelaimė mūsų or
ganizacijos, tai kad vietomis 
draugai neįvertina jos svarbą. 
Daugelyje vietų nėra laikomi 
reguliariai susirinkimai. O dar 
blogiau, kad draugai ne visur 
įvertina kalbinimą kitų darbi
ninkų į mūsų organizaciją. Vi
sur ir visada reikia atsiminti 
ALDLD. Pardavinėjant kny
gas, brošiūras, baliuose, pikni
kuose ir kitokiuose suėjimuose 
kalbinkite pažįstamus ir savo 
gimines į mūsų organizaciją.

BERLYNAS. — Hitleris 
pareiškė, kad nepaisant nie
ko, o Vokietija turi būti ga
linga ir apsiginklavusi. Vo
kietijos fašistai pareikalaus 
pas kitus imperialistus, kad 
Vokietijai būtų leista gink
luotis. Bet jeigu Francija 
ir Lenkija bei kitos imperia
listinės valstybės nesutiks, 
tai fašistai padarys tą ir 
prieš jų norą, kas reiškia 
karą.

Jungtinių Valstijų kapi
tonas A. F. Heinen išgalvo
jo budavoti naują milžiniš
ką oro laivą, zeppelininio ti
po, kuris galės vežti 50 ka
ro orlaivių. Tas milžinas 
turės 10 miliOnų ’kubiškų 
pėdų įtalpos, galės vežti 170 
tonų ir padaryti iki 20,000. 
mylių be sustojimo. Išradė
jas sako: “Oro laivas gali 
nuvežti 50 bombinių orlai
vių subombarduoti Japoni
ją ir atgal grįžti be jokio 
apsistojimo.” Veikiausiai, 
imperialistai budavos jį ir 
išleis milionus dolerių.’ Ilgis 
oro laivo proponuojamas 
850 pėdų.

CLEVELAND, Ohio. — 
Virš 10,000 žydų ir darbi
ninkų demonstravo, protes
tuodami prieš Vokietijos fa
šistus. Priešakyje maršavo 
600. pereito karo veteranų. 
Kalbėjo visa eilė kalbėtojų, 
įrodydami, ką siūlo darbi
ninkams įsigalėjimas Vokie
tijos fašistų. i.

London. — Anglijoj įveži
mas balandžio mėnesį nu
puolė ant 4 nuošimčių, lygi
nant su pereitais metais, o 
išvežimas net ant 24 nuošim
čiu. C

Berlynas. — Vokietijos 
■ biudžetas 1932 metais turė
jo 181,000,000 markių neda- 
tekliaus.

WASHINGTON. — Tre
čias rai tari jos pulkas ir 16- 
tas artilerijos specialiai la
vinami forte Myer ir ruo
šiami atakai ant veteranų, 
kaip kad’ buvo padaryta per
eitais metais. Taip prane
ša “Daily Workeriui” vie
nas iš kareivių. Prie forto 
Hunt yra apie 9,000 vetera
nų. Jie visi bendrai valgo 
ir vienodą valgį. Virš 2,000 
automobilių yra jų kempė
je. Ant jų ir ruošiamas 
puolimas.

ODESA.—žieminiai pasė
liai labai gerai atrodo, kaip 
pietų SSSR, taip ir Ukrai
noje, geriau negu buvo lauk
ta. Pavasariniai pasėliai 
labai gerai atlikta, nors vie
tomis buvo suvėlavimų iš 
priežasties lietų. Odesoje 
maisto klausimas geriau 
aprūpintas, negu pirmiau. 
Kolektyvai ir atskiri vals
tiečiai turi daug daugiau gy
vulių, kaip pirmiau, ir jau
nųjų auklėja. Pabaigoje 
metų bus išspręstas mėsos 
klausimas.

Wiiu.; ak

Imperialisty Niovynės

DRAUGŲ ŠUKIŲ 
PRAKALBOS >

Berlynas.—Buvusi Vokie
tijos sosto įpėdinio žmona 
sveikina Hitlerį ir stoja į fa- 
šisčių moterų organizaciją.

PHILADELPHIA, PA.
“Nusigink

Kiekvienas narys ir narė ste'ng- 
kimės gauti nors po vieną naują 
narį. Padirbėkime vasaros me
tu!

Paryžius.—Franci jos val
džia rengiasi pradėti dau
giau reikalauti iš Vokieti
jos. Manoma, kad bus rei
kalauta, kad būtų pilnai at
mokėta karo kontribucija.

Brooklyn© masinis mitin
gas įvyks trečiadienį, 24-tą 
d. gegužės, Royal Manor, 
16-18 Manhattan Ave., blo
kas ir pusė nuo Broadway. 
Pradžia; 8-tą valandą va
kare.

Philadelphijoje yra ren
giama vakarienė subatoje, 
27 d. gegužės.

Newarke įvyks vakarienė 
nedėlioję, 28 d. gegužės.

Paryžius. — Pargrįžo or- 
laivininkė Maryse Hilz. Ji 
padarė 40,000 kilometrų ke
lionę iš Paryžiaus į Tokio ir 
atgal grįžo per Indiją.

Lima.—Peru valdžia skel
bia, kad ji bus neutralė ka
re tarpe Bolivijos ir Uru- 
guajaus.

Mexico City. — 200 metų 
neveikęs vulkanas San Mar
tin, netoli Vera Cruz, pradė
jo su didele energija veikti. 
Žmones bėga į visas puses.

' ■

GENEVA. - 
lavimo” komisijos laukiama, 
ką pasakys Vokietijos faši
stų vadas Hitleh Italijos 
fašistai priešingi prijungi
mui Austrijos prie Vokieti
jos. Anglija rengiasi remti 
Vokietijos fašistus. Von 
Papen pareiškė: “Pasaulinė 
padėtis yra tokia, kokia ji 
buvo rugsėjo mėnesį 1914 
metais,” tai yra gręsiantis 
karas bile dieną.

Am. Liet. Darb. L. D. 10 kp. 
piknikas įvyksta 21 d. gegu
žės Vytauto Parke, nepaisant 
lietaus ar blogo oro, nes ten 
randasi gera svetainė. Į šį pik
niką atvyksta svečių iš Brook
lyn©. Kalbėtojų bus nevien 
tik vyrų, bet ir moterų. Mote
rys turi įtraukti ko daugiausia 
moterų. Važiuokim į šį pik
niką.

Žiemos ora^ prikamavo žmo
nes; visi trokšta tyro oro ir 
pasigėrėti žaliuojančia gamta.

Komisija

' Sofija. — Fašistai nužudę 
Bulgarijos Komunistų Par
tijos vadą drg. Petko Nape- 
tovą. Tai jau ne pirmoji 
budelių auka.

Port of Spain. — Ele 
ros viela užmušė oficie: 
L. Frederico. Jis vielą pa
lietė ant laivo “Prezidekt 
Sarmaneto.”

f
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“Kas Dabar Dedasi Vokietijoj?”

Greitu laiku po šitokia antrašte įtalpinsime “Laisvėn” 
labai įdomų raštą, kurį pagamino Vokietijos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto narys Fritz Heckert, vadas 
Vokietijos, revoliucinio proletariato. Straipsnyj esmingai 
analizuojama esmoji Vokietijoj padėtis ir padaroma ata
tinkamos išvadoą ateičiąi. , , ,

•jį ; ‘ į j ) 4 j | 1

Patariame visiems mūsų skaitytojais susipažinti su 
tuo ‘straipshiu.i Podraug prašome mūsų skaitytojus, pa
skleisti tuos “Laisvės” numerius, kuriuose tilps minėtas 
straipsnis, tarpe dar neskaitančių mūsų dienraščio dar
bininkų, kad davus ir jiems progos susipažinti su tikrą
ją padėtimi Vokietijoj.

Kam Ištikryjų Rooseveltas Padeda?
“New Yorko Times” bendradarbis ir žymus Amerikos 

buržuazinis istorikas James Truslow Adams verkšlena 
minėto laikraščio pereito sekmadienio laidoj, kad “Ame
rikos žmonės” mažai pasimokinę iš sunkmečio. Girdi, 
ot, ir šiuo tarpu, “tie žmonės,” naudodamiesi Roosevelto 
infliacijos programa, varo nesvietiškai plačią spekuliaci
ją ir iš to nepaprastai lobsta. Rašytojas, žinoma, nenu
rodo, kokios rūšies tie žmonės; “pamiršta” jis pasakyti, 
kad toj spekuliacijoj paskendę ir iš jos sirpsta ne masės 
darbo žmonių, bet saujelė parazitų, finansinių kapitalis
tų, kurie valdo šalį, kuriems niekuomet krizio nebuvo.

Tpo reikalu aiškiai, ir nevyniodamas akmens į šilką, 
pasako Kompartijos centralinis organas “Daily Worke- 
ris.? Jis, šeštadienio laidoj, klausia, kaip šiandien yra 
su įvairiais Wall gatvės finansistais, sukčiais, spekulian
tais, prieš kuriuos Rooseveltas kadaise taip rūsčiai kal
bėjo ir žadėjo;užvesti tyrimus ir juos nubausti? Dienraš
čio redakcija suranda, kad vyriausias finansinio kapitalo 
valdonas, J. P. Morganas, j jau pilnai tižgyre Roosevelto 
nusistatymą, į O kuomet Morganas uąįirii,! įtai< reiškią, 
jog’tasai nusistatymas yrajam-ir jo bičiūlianiš i’iaiiBih- 
gasl fe kitos pusės, jau patirta, tai, kas naudinga Mor
ganui,—pražūtinga plačiom darbo žmonių masėm!

Toliau “Daily Workeris” nurodo, būtent, sekamą:
Roosevelto vyriausybė žadėjo tyrinėti Insulto suktybes, 

surištas su bankrūtais, bet nieko nedarė.
Roosevelto vyriausybė nieko nedarė su iškeltais finan

siniais skandalais Miestų Service Kompanijose.
Roosevelto vyriausybė nepajudino piršto delei Meliono 

taksų skandalo; Melionas, kaip žinia, nesumokėjo valdžiai 
apie $100,000,000 taksų už įeigas.

Šitie ir kiti didžios svarbos dalykai, graftai, suktybės, 
etc.į yra praleidžiami pro administracijos ausis.

Tolydžio Roosevelto administracija tęsia Hooverio pra
dėtą politiką rėmime valdžios pinigais didžiųjų korpora
cijų. Tiktai kelios dienos atgal Reconstruction Finance 
Corporation suteikė Southern Pacific geležinkeliui $23,- 
000,000. Tas pats daroma su kitomis didžiosiomis korpo
racijomis; teikiamos milžiniškos neva paskolos iš valdžios 
iždo, darbo žmonių lėšomis.

Taigi tos visos gražios kalbos, kurias Rooseveltas sa
kė prieš rinkimus, apie nubaudimą spekuliantų, tik kal
bomis ir tepasiliko. Spekuliantai tebespekuliuoja. Kapi
talistai kraujasi naujus milionus. P valdžia jiems be
tarpiškai padeda. Iš kitos pusės, darbo žmonių buitis da
rosi vis sunkesnė su kiekviena diena!

PADĖKIT FARMERIAMS!
♦ t ’ I - 1 V . ♦ j

x i į ' , ». ' > M į .

Wisconsin, Illinois ir kitose tūtose valstijose, kaip sa
ko žinios, jau prasidėjo farmerių streikas. Kitur strei-> 
kieriai jau spėjo susikirsti su valdžios pajėgomis, kurios! 
yra atsuktos prieš streikierius. Štai Elkhorn, Wis., mi- j 
nia streikuojančių farmerių susikirto su 40 ginkluotų še-! 
rifų padėjėjų. Pastarieji paleido ašarų gazus ir naudo
jo kitus ginklus nugalėjimui streikierių, kurie pasirįžu- 
siaj kovojo, neprileisdami į miestus pieno, iki nebus pa
kelta ant jo kainos.

Veikiausiai, kad šis streikas plėsis per visą šalį, jei 
nebus patenkinta farmerių reikalavimai. Nereikia no
rėti, kad farmeriaų išsisklaidę pozplačią šalį, neturėdami 
savo plačios ir geros organizacijos, pajėgtų išeiti į strei
ką dnfc sykio visi. Be to, atsiranda pačių farmerių to
kių, kurie streikui kliudo. Judošių visur netrūksta. Silp
nadvasių juo daugiau gali atsirasti tarpe farmerių.

Tųo~būdu į šį farmerių streiką reikia žiūrėti, kaipo tik
tai J gerą pradžia tos kovos, kuri gali apimti plačiąją 
šal^t- . . • ’ •
$ Sąmoningi darbininkai privalo padėti kovojantiems 
farmėriams. Tarpe darbo farmerių ir miesto proletaria
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šimtų naujų narių, tai. nėra 
mąža^ dalykas. Svarbu, kad 
■jąuiliiolių .daug gauta. Or
ganizacijai tas eina .naudom1 
Jei kiekviena LDS kuopa 
jbutų rimtąi susiūrūpinusi 
į šituo darbu, be abejo, pa
sekmes, butų buvę kur kas 
geresnės.

Dabar pasilieka prieš LDS 
nariu akis dar vienas svar- 
bus darbas, tai gavimas vai
kučių—tarpe 2 ir 16: metų 
atožiauS—į vaikų skyrių;

Turime nepamiršti darbuo- 
tis tož gavimą narių į vaikų 
skyrių,, pastebi LDS sekretorė, 
šis darbas svarbus ir neatidė
tinas. Mes turime gauti 500 
vaikų į vaikų skyrių greitu

Teisinai ir Bylinėjimasis SLA.
Šiuo tarpu, kaip praneša 

pati “Tėvynė”, Susivieniji
me Lietuvių Amerikoj ver
da didelis nepasitenkinimas 
ir grąsinimas valdiškais 
teismais. Tūli nariai jau 
turi užvedę bylas prieš SLA. 
“Tėvynė” pareiškia, kad 
“SLA narių tarpe įsivyravo 
net kraštutinybių siekianti 
kerštavimų manija.” Gir
di

SLA nariai del menkiausių 
dalykėlių tuojaus teismu grū
moja ir prie pirmiausios pro
gos pas advokatus bėga. .Pri
eita net prie tokių absurdų, 
kad kandidatas į Pildomojoj 
Taryboj urėdą oficialiam ap
skričio suvažiavime teismu 
grūmoja, jei nariai savo bal
savimu neišrinks jo į urėdą. 
Viešai spaudoje tokis pat grū
mojimas skelbiamas.
Matomai, rašydamas tai, 

p. Vitaitis turi omenyj Ra- 
ginską, kuris pats ir jo ša
lininkai grūmoja SLA pild. 
tarybai valdišku teismu. 
Bet kodėl tas pats Vitaitis 
nieko nesakė, kuomet Gegu
žis darė tą patį, t. y., grū
mojo (per savo agentėlius) 
valdišku teismu, jei jis ne
bus išrinktas SLA preziden
tu?!

Bet tai ne viskas. Prasi
dėjęs tąsymasis po valdiš
kus teismus del nepatenki
nančių nariams pašalpų iš
mokėjimų. Ten pat .“Tėvy
nė” nurodo:

Kuomet pereitų metų lap
kričio mėnesyje įvykusiame 
Pildomosios Tarybos suvažia
vime nutarta pavesti SLA 
Daktarui Kvotėjui pridaboti 
pašelpų išmokėjimas, tai susi
laukta tiesiog nepasitenkinimų 
audros. Jei SLA Daktaras 
Kvotėjas, pasiremdamas na
rius gydžiusių daktarų liudy- 
mais, sutrumpina savaite, kita 
pašelpos mokėjimą, tai kerš
tavimo manijos apsėsti nariai 
tuojaus bėga pas advokatą. Ir 
šiandie nėra tos savaitės, kad 
SLA Sekretoriui neprisieitų 
trims, keturiems advokatams 
aiškinti delko jų atstovauja
miems nariams pašelpa neiš
mokėta tokioje sumoje, kiek 
nariai reikalauja.
Vienas narys, sirgęs chro

niška liga, kaip sako Vitai
tis, “jau išėmė pilną pašal
pą sulig konstitucijos nu
rodymo,” bet jis
jaučiasi “nuskriaustu,” kuo
met iš Susivienijimo jau gavo 
pašelpos $252.00, o į ligoje pa
šelpos fondą .sumokėjo vps 
$119.70. Viso į Susivienijimą 

įmokėjo $222.50. Vadinasi, 
apie $30.00 išėmė daugiau, ne
gu į organizaciją sumokėjo, 
vienok nubėgo pas advokatą už 
savo “skriaudas.”

Šis tai nėra argumentas 
prieš tą narį. Fraternalės 
organizacijos juk organi
zuojama tam, kad padėti 
kiekvienam nariui, pateku
siam į nelaimę. Kitą syk l ■

i rater natos o r g a n i zacijos 
narys gali neįmokėti nei 
penktos dalies to, kiek jis 
išima, kuomet kitas—sumo
ka kur kas daugiau, negu 
iis gauna ką nors (dažnai 
narys gali niekuomet ne
sirgti ir, tuo būdų, nieko ne
išimti iš pašalpų fondo).

Bet čia/ žinoma, ne tame 
turi būti įoati klausimo es
mė. Klausimas eirįa dpie 
bylinėjimąsi. Mes visuomet 
buvome priešingi ir esame 
priešingi ėjimui į valdiškus 
teismus rišti klausimus tar
pe narių ir organizacijos. 
Bet, jeigu:SLA pildomoji ta^ 
ryba ir šiuo tarpu panašiai 
elgiasi (o kad ji taip elgiasi, 
tai negali būti abejojimo, 
nes susideda iš tų pačių ele
mentų, kaip ir seniau), kaip 
ji elgdavosi su dalimi narių 
prieš 1930-1931 metus, tai 
visai natūralu, kad nariai 
priversti griebtis per valdiš
kus teismus ginti savo rei
kalus. Atsimenam mes fa
šistų darbelius Clevelande 
Worcesteryj, Eastone ir ki
tur. B rutuliškai, be jokios 
atodairos juk fašistinė piki, 
taryba spendavo narius, 
skaldė kuopas. Tuomet ki
tos išeities nariams nepasi
liko, kaip tik ėjimas į val
diškus teismus ir ten jieško- 
jirnas kelių apsisaugojimui 
nuo sauvališko fašistų žy
gio.

Žinoma, . su tuo pačios 
priežasties nariai pepašali- 
na. Norint pabalinti ją, rei
kia pakeisti viršūnių žmo
nės, kurių netikusi taktika 
veda prie paneigimo narių 
teisių organizacijoj; reikia 
išrinkti į pild. tarybą toki 
SLA nariai, kurie yra dar
bininkiškų pažvalgų, susiri
šę su revoliuciniu darbinin
kų judėjimu.

Ljetuviy Darbininkų Susivie
nijamo Vajaus Pasekmės 
Geros

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, kaip jau žinia, 
nesenai užbaigė savo vajų 
už naujus narius ir kuopas. 
Vajus, apskritai, buvo ge
ras, nors ir ne visos LDS 
kuopos ėmė jame dalyvumą. 
Drg. Jeskevičiūtė, LDS cen
tro sekretorė per “Tiesą” 
praneša:

Viso per vajų narių gavome 
484, tame skaičiuje, 113 jau
nuolių. Mūsų kvota buvo 500 
suaugusių, 200 jaunuolių ir 10 

< naujų kuopų. Kuopų kvotą 
• pasiekėme, tačiaus narių ne. 
Dabar mes karštai 1 raginame | 
visus mūsų narius darbuotis 
be pertraukos verbavime nau
jų narių į LDS. Bandykime 
dapildyt savo užsibriežtą tiks
lą, kad ir vajui pasibaigus.1
Nepaisant sunkių laikų, 

vistik į SLA gauta arti pen
ki šimtai naujų narių.

Atsižiūrint į sunkius lai
kus, gavimas arti' penkių

laiku, jeigu mes morįmp įvelti ! 
šį skyrių pastoviai savo orga
nizacijoj. . Iki šiol. (mūsų, di
džiosios kuopos ikaipidS Chica- 
goj, 1 Brooklyųe, 55-ta Cle
velande, 76-ta Chicago j ir eilė 
kitų dar nėgavb nei po vieną 
narį į vaikų skyrių. Tai tikrai 
gėda šių kuopų visiems. na
riams. Meskime tą nepaisy
mą ir imkimės už rimto darbo!
Vaikučiai galima įrašyti į 

LDS ir vasaros metu—dar 
vasarą lengviau, kadangi 
vaikai nelanko mokyklų. .Šis 
darbas gula juo labiau ant 
didžiųjų kuopų. LDS nariai 
tėvai privalo : būti pirmuti
niais, parodą pavyzdį vi
siems darbininkams vaiku- v. '. .; •, n.'cm orgamzayimę!A. L. D. L. D. ŽINIOS

Suvažiavimas

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
visuotinas suvažiavimas įvyks 
liepos 3 d., 1933 m-, Brooklyn, 
N. Y., “Laisvės” svet. Dar ne-
daugelis kuopų išrinko delega
tus. Iki šiolei buvo pakanka
mai laiko, bet šį mėnesį ir se
kamą jau būtinai reikia išrink
ti delegatai ir pranešti į cent
rą. Kuopų sekretoriai privalo 
sušaukti platesnius susirinki
mus ir apdiskusuot kvietimuos 
pažymėtus klausimus. Atmin
kit, draugai, kad privalo kuo- 
daugiausia narių dalyvauti ir 
pateikite suvažiavimui suma
nymus.

Knyga “Spalis”

Jau spausdiname šių metų 
antrą knygą, kurios vardas bus 
“Spalis’!. Šioje knygoje bus 
keturios apysakos, trys iš Ru
sijos istorijos ir viena iš Ame
rikos fąhnerių t kovų. “Spalis” 
bus didelė.ir įabai naudinga 
knyga. Centro Komitetas ir 
“Laisvės” spaustuvės darbinin
kai daro viską, kad pirm 
ALDLD suvažiavimo knyga 
būtų gatava. Šią savaitę jau 
padarytas pirmas mušimas, 
šios knygos išleidimas reika
lauja finansų.

Istorija Lietuvos Sovietų

Drg. V. Kapsukas pranešė, 
kad jis baigė rašyt knygą apie' 
įsikūrusią Lietuvoje Sovietų 
valdžią. 1919 ir 1920 metais. 
Tai labai svarbi ir mums rei
kalinga knyga! Dar daugiau. 
Šiemet sukanka penkiolika me
tų nuo Sovietų valdžios kūri
mosi Lietuvoje. Lietuvos Ko
munistų Partija ir lietuviai 
darbininkai, gyvenanti Sovietų 
Sąjungoje, išleis eilę brošiūrų 
penkiolikos mėtų paminėjimui. 
Bus prakilnus darbas, kad 
mes Amerikoje gyvenanti kla
siniai sąmoningi darbininkai 
išleisime knygą apie Lietuvos 
Sovietų valdžią.

Platinkite Knygas

ALDLD Centro Komitetas 
parduoda pirmesnių laidų kny
gas tomis pat kainomis, kokio-

mis buvo garsinamos. Dabar, 
laikinai garsinimą, sulaikome 
spaudoje, bet, kas nori plati
nimui bei pasiskaitymui, tai 
gali knygų gauti.

Prie to, dabar išėjo puskny- 
gė “Bedarbė ir Visuotinas Ka
pitalizmo Krizis”. Tai labai 
naudinga knygelė ir ją reikia 
paskleisti tarpe darbininkų. 
Ji turi 128 puslapius ir kaina 
25 centai.

Duoklių Mokėjimas

Draugai, jau penktas mėne- 
sis šių metų. Centro Komite
tas spausdina antrą knygą. 
Kiekvienas pasijudinimas rei
kalauja pinigų. Centro Ko- 
mitetat išsiuntinėja visoms 
kuopoms atskaitą apie tai, 
kiek kurios kuopos narių yra 
mokėję duokles ’ir. kiek buvo 
pereitais metais. Kartu yra 
siuntinėjama ir laiškai , apie 
knygas. Eilė kuopų pereitais 
metais gavo daugiau knygų,' 
negu jos tūri nartų.' Centro! 
Komitetas ragina kuopias atsi
teisti už knygas, jas .parduoti 
ar išleiti laimėjimais. Taipgi 
prašome visų mūsų narių, kad 
nieko nelaukdami mokėtų* 
duokles, o sekretorių,—kad jas 
siųstų į centrą.

Anglų Kalba Knygos

Centro Komitetas dar nepa
rūpino anglų kalboje knygas, 
del tų narių, kurie jų pagei
dauja. Greitai bus parūpin
tos ir kartu su knyga “Spalis” 
išsiuntinėtos. Pereitais metais 
mes turėjome virš 200 narių, 
kurie reikalavo anglų kalboje 
knygų. Gera būrys jaunuolių, 
bet reikia, kad jų būtų dar 
daugiau.

Jaunuoliu Darbas

Kiek laiko atgal visoms 
ALDLD kuopoms buvo išsiun
tinėta specialės blankos parin
kimui aukų, del organizavimo 
lietuvių darbininkų jaunuolių 
į Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopas ir Jaunų Komu
nistų Lygą. Jaunuolių orga
nizavimo darbas jau parodė 
•gerus vaisius, bet jis reikalau
ja finansų. Nors viešpatauja

didelis krizis ir darbininkams 
centai labai brangūs, bet turi
me suprasti, kad niekas mūsų 
'da?bą nefinansuos, kaip mes 
patys. Parinkite aukų, kur 
tiktai galima. Blankas grą
žinkite nurodytu ant jų antra
šu.

Kanados Kuopoms

Kanadoje laikinai paskirtas 
ALDLD 5-to Apskričio komite
tas. Komitetą prisiėjo paskir
ti, nes kol kas dar nebuvo ga
lima sušaukti Kanadoje gyvuo
jančių ALDLD kuopų suvažia
vimas. Visą kuopų nei nebus 
galima sušaukti, nes geografi
niai kuopos yra labai plačiai 
pasiskleidusios. Bet ateityje, 
gal galės nors tam tikros apie- 
linkės įvykti suvažiav. ir ap
tarti reikalus bėi išrinkti vei
kiantį • , komitetą. Kanados 
draugai privalo pasidarbuoti 
daugiau darbininkų įtraukda
mi į gyvuojančias kuopas ir 
pasimoketi duokles. Prie to, 
vįsų kuopų pareiga remti jų 
mėnesinį laikraštuką “Darbi
ninkų žodis”, aukomis, o dar 
labiau renkant jam prenume
ratas.

Siųskite Sumanymus

Kiekvienas organizacijos na
rys privalo susidomėt ALDLD 
suvažiavimu, ir pateikti suma
nymus kuopoje bei mūsų spau
doje. Centro Komitetas kvie
čia visus narius ir organizaci
jas, apskr. bei kuopas svar- 

! styti patiektą dienotvarkį ir 
siųsti sumanymus į centrą. Vi
sais reikalais kreipkitės pas 
CK sekretorių.

D. M. Šolomskas,
46 Ten Eyck St.

Brooklyn, N. Y.

WATERBURY, CONN.
Kaip Sklokininkai Nori Pa
kenkt Bolševikų Parengimam

i 1 ‘ I . . / , Į t * •.
šiandien darbininkiškam vei

kimui yra sunkiau, negu kada 
pirmiau, kadangi draugijose 
iždai tušti,’ ‘B svetainės kaip 
buvo, taip yra brangios. Jei
gu reikia kas parengti, tai pri
sieina draugams iš kišenių iš- 
kąščius padengti. Tad ren
gėjai kreipėsi į 103 Kliubą, 
kuris turi savo svetainę, kad 
nupigintų arba veltui suteik
tų kokiems labai svarbiems 
tikslams. Pavyzdžiui, 30 d. 
bal. buvo bendro fronto klau
simu diskusijos. Komisija at
sikreipė į Kliubo susirinkimą 
ir susirinkimas suteikė veltui. 
Rodos, geras patarnavimas, 
nes bendras frontas yra darbi
ninkams reikalingas: kitaip 
mes negalėsime gyvenimo pa
gerinti, kaip tiktai sudarydami 
bendrą veikimą prieš šitą su
puvusią sistemą. Bet kliubo 
valdyboje randasi 2 sklokinin
kai, pirmininkas ir finansų 
raštininkas. Jiems tas netin
ka, tai duoda sumanymą, kad 
kliubas turi sustabdyti sve
tainės už dyką davimą ir au- 
kavimą iš iždo. Vienas drau
gas gerai pastebėjo: kada bu
vo aukojama patriotiškiems 
tikslams, tai niekas nieko ne-

(Tąsa 5-tam pusi.)

to reikalinga užmegsti kuoartimesni ir glaudesni sąnti- 
kiai. Valdžia, žinoma, nedarys didelių cerembnijų su 
farmerių štreikieriais, kaip kad ji nedaro jų su miestų 
darbininkais: ji, valdžia, naudos visas jėgas, kad sukriu- 
šinus streiką. Kapitalistinės valstybės vyriaušis uždavi
nys ir kėpi tik tame, kad slopinti kiekvieną darbo žmo
nių pasijudinimą. Tad mūsų, miestų proletarų, uždavi
nys sudaryti kuoglaųdžiausius ryšius su farmų darbo 
žmonėmis ir padėti jiems kovoti su škufrdu, kurį antmetė 
kapitalistinė sistema! ’ ’ ’ • • ■

Milicija pašaukta prie'š streikuojan Čius farmerius. Ant paveikslo gru
pė streikuojančių farmerių.
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PUSĖS DIENOS ĮSPŪDŽIAI, PAVAŽIAVUS
PER M1CH1GANO FARMERHJ LAUKUS

sur dirvonai, apaugę, sa
vaime apžėlę įvairiais žo
lynais, ir kaip tik akis gali 
užmatyti, visur panašu dau
giau į pustynes, negu į ūkių 
laukus. Labai retai kur ne- 
kur pamatysi mažiuliukas 
plotelis žemės, šiek tiek dar 
dirbamos, bet tai tik gal 
trečdalis, o kiti visiškai ap
leisti.

Už valandos laiko štai 
randamos miestuke Ply
mouth, Mich. Šitas miestu
kas atrodo, kad gali turėti 
apie kokia 30 tūkstančių 
gyventojų, bet atrodo kaip 
tikras kapinynas. Tykumą 
visur, anei krepšt. Gyvena
mi namai visur matyti tuš
tutėliai. Didžiumoj jų net 
ir langai išdaužyti, šiame 
miestukyje yra pono Fordo 
pastatyta dirbtuvė, kuri sa
vo laiku, keli metai tam at
gal, išdirbdavo tam tikras 
dalis prie gaminimo auto
mobilių. Šiandie ši dirbtuvė 
uždaryta ir jos langai užka
linėti. Tūkstančiai darbinin
kų, kurie dirbo toj dirbtu
vėj, yra pasibaisėtinoj pa
dėtyj šiandie .

Fordas nežmoniškai iš
naudojo šiuos darbo žmo
nes nuo kojų iki galvos, ir 
tai ne vien tik savo dirbtu
vėj, tačaus ir jų nameliuose. 
Ir štai kaip: Keli metai at
gal ponas Fordas pastatė 
savo dirbtuvę čionai ir ap
linkui apipirko diktoką plo
tą žęmės, kurią vėliaus iš
dalino į mažyčius sklypu-

Balandžio 16 dieną, tai 
buvo sekmadienio popietis, 
kuomet mano šeimyna, su
sidedanti iš trijų, užkandę 
pietus, susėdome į dar šiek- 
tiek krutamą “lamazyną” ir 
apleidome Detroito miestą 
ant kelių valandų. Apleido
me tą miestą, kuriame pil
na visokių privisę šimtai ir 
tūkstančiai įvairių išnaudo
jimo įstaigų; kur šimtai tū
kstančių darbo žmonių jau 
penki metai blaškosi bai
saus gyvenimo sukuryj; kur 
daugybė darbininkų šeimy
nų su mažais kūdikiais, su
laukė jau penkto pavasario, 
gyvendami didžiau šiame 
skurde ir varge.

Didelė dauguma mūsų 
, darbo žmonių ne tik kad 

neturi ko valgyt nei kuo ap- 
sidengt savo suvargusį kū
ną, bet dauguma neturi nei 
kur gyventi. Daugelis jų 
išmesti į gatves. Bet tuo 
tarpu ponų klasei šiandien 
tai yra kaip kunigijos iš
galvota šventė, Velykos. 
Tai ponai turčiai šiandien 
kartu su kunigija baliavo- 
ja, maudosi šampane, šil
kuose pasipuošę; gabiausi 
pasaulio muzikai juos links
mina. Gabiausi artistai bei 
artistės juos bovina jų er
ei via u siuose puošniuose 

‘ kambariuose. Jie nei ne
sapnuoja apie tai, kaip mū
sų žmonėms, visą tai jiems 
pagaminus, šiandien prisiei
na gyventi alkyje, skurde ir 
badauti.

Tad, kad užmiršus '
tai nors ant valandėlės, iš- tikriems agentams išparda- 
važiavome iš šio miesto įivinėti jo darbininkams, ži- 
laukus. Plano jokio neturi
me padarę kur važiuoti. Ot 
važiuojame ir tiek, kad ga
vus tyrame ore pakvėpuoti 
ir pasigėrėti gamtos pava
sario puošnumu ir gražu
mu, ir pasidairyti po Ame
rikos ūkio laukus.

Ir štai už pusvalandžio 
jau randamės laukuose. Ma
no draugė kėravoja “lama
zyną” ir važiuoja iš paleng- 
vo. Na, o aš tai, naudoda
masis ta proga, tik žiūrinė
ju, dairausi į pravažiuoja
mus ūkio laukus, — kaip 
atrodo šios kultūringiausios 
šalies farmos, laukai ir tt. 
Dairaus, skubinuos, kad ne
praleisti nei vieno plotelio 
žemės nepamačius.

Važiuojant nuo Detroito 
linkui Plymouth 
laukai šioj vietoj 
gįausia lygumos; 
nekur pamatysi 
kalnelį. Reikia 
kad abelnai žiūrint į šiuos 
laukus, jie gali būti tinka
mi laukai geriems, gra
žiems ūkiams. Tačiaus, 
kaip šiandie atrodo šie lau
kai, tai galima pasakyti, 
kad nei daugiau nei mažiau, 
kaip tik į tyrus, kur tary
tum jokio žmogaus gyvo 
nėra. Labai prastas ir ap
gailėtinas įspūdis susidaro, 
kiek artėliau prisižiūrėjus į 
šiuos laukus. Daugelyj vie
tų matosi iš praeitų metų 
vasaros nenupjauti kvie
čiai, riogso ant laukų. Ki
tur vėl matosi vasarojus ne
va nupjautas, tačiaus Tiku
tėse taip ir baigia pūti lau
kuose. Pievų šioj apygar
doj visiškai nesimato. Vi-
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Japonijos jūreiviai,“ kurie sukilo prieš imperialistus ir 
dalino komunistinę literatūrą, • !

Vėliaus sunešė iš visur pa- visiškai nebus! jga|imai gy- 
rodyt kačiukus.- Vienos mer- j venti, ar tai ’ miestuose ar 
gaitės būta drąsiausios, ku- kaimuose, 
ri galėjo but kokios 10 m. .
axnž.; atsinešė pas manę! -
pradinį elementorių anglų' 
kalboj ir pasigyrė man, kad! kimės į kovotojų eiles 
ji galinti man pasakyti komunistų vadovybe! Lai 
kiekvieną raides vardą abė- nelieka nei vieno miestuose 
celės.

Kiek vėliaus įsikalbėjusi 
platėliau apie viską abelnai 
su šia farmerių šeimyna, 
pasirodė, kad nei vienas jų 
vaikučių nelanko mokyklos. 
Priežastis to, kad šitas ūki
ninkas tiek subiednėjęs, jog 
neturi ,iš ko vaikučiams mi

nei 
nei

Tat kaip miestų darbinin- 
j kai, taip ir ūkininkai spies-

P°

darbininko bei mažažemio 
i ūkininko nestojusio į dar
bininkiškas kovingas s mūsų 
organizacijas! Ar šiaip ar 
taip, t a č i a us momentas 
griežtos kovos jau netoli. 
Tat! rengkimės mes visi,

Antra, tai reikia žinoti, 
kad šitie darbininkai pirko 
Fordo žemes ir statėsi tas 
lindynes beveik viską ant 
išsimokė j imo. Tuo būdu po
nas Fordas elgėsi savo dirb
tuvėj su šitais darbininkais, 
kaip tik jam norėjosi; jis 
juos kankino taip, kaip jau 
daugiau niekas kitas, rodąs, 
žmogų kankinti negalėtų. 
Šie darbininkai turėjo vie
nok kentėti, nors jie matė, 
kad Fordas juos pajungė į 
kruvinai sunkų jungą, pri
rakindamas juos prie sun
kiausių darbų; bet kada jie 
tai suprato, tai jau buvo 
pervėlu. Ir taip šitas “ge
radarys” spaudė paskutinį 
lašą prakaito ir spėkos per 
keletą metų, iki pagalios, 
prisikrovęs sau didžiausius

visą kus, ir vėliaus pavedė tam turtus, uždarė dirbtuvės du-
ris.

Ar galėjo šitoj dirbtuvėj f rasu ;

miestuko, 
yra dau- 
retai kur 
nuolaidų 
pasakyti,

noma, už pasiutusiai augš- 
tą kainą. Fordo įvairiau
sios rūšies pasamdyti agen
tai viliojo darbininkus čio
nai su visokiausiomis iliuzi
jomis, pripasakodami eibes 
geriausios ateities, būk po
nas Fordas čionai statysiąs 
milžiniškas savo dirbtuves 
ir tuo būdu, esą, tavo že
mė už kiek laiko bus neap
ribotos vertės pinigų. Čia 
tavo aukso ateitis! • Tai to- 
kis buvo apgaudinėjimas 
darbo žmonių.

Žinoma, nesąmoningi dar
bininkai patikėjo tomis iliu
zijomis, tais agentų mela
gingais pasakojimais. Ir i 
tuo būdu subėgo čionai! sakant, tos lindynės randasi 
žmoneliai iš apielinkės; kiti! tuščios, kurių, kaip sakiau 
net savo farmukes parda- jau pirmiaus, net didžiumoj 
ve už visai mažą kainą, o ir langai išdaužyti. Pasiro- 
ėjo pas poną Fordą dirbti; do, kad šie darbininkai tu- 
ir pirko šiuos sklypelius že-|rėjo dirbti Fordui per kelis 
mės; ir tai dar ne viskas; 
juk reikėjo pasistatydinti ir 
šiokį tokį namuką, kad bū
tų kur gyventi. Tą darbą 
irgi atlikinėdavo pono For
do tam tikri kontraktoriai. 
Tris tūkstančius už sukaltą 
lentgalių namuką atplėšda- 
vo iš šių vargdienių darbi
ninkų kontraktoriai. Gi 
ponas Fordas už žemę pa
statyti šiam namukui, jei- 
jį galima taip vadinti, at- 
plėšdavo tūkstantį. Reiškia, 
žmogui kainuodavo ta lin
dynė keturis tūkstančius do
lerių. Na, o šiandie tie na
mukai visi veik tušti, ir rei
kia pasakyti, kad nei vienas 
jų, nei mažiau nei daugiau, 
bet atrodo kaip “gara- 
džius,” o ne kaipo gyveni
mui namas. Tai viena.

dirbdamas darbininkas su
sitaupyti kokį centelį juo
dai dienai? Ne! Nes per 
kelis metus jie turėjo mo
kėti Fordui už jo žemę ir 
kontraktoriui už pastatytą 
lindynę.

Kokis gi dabar yra liki
mas šių darbininkų, kurie 
neteko darbo Fordo dirbtu
vėj? Manau, nėra reikalo 
apie tai nei rašyti; jau ge
rai yra visiems mums ži
noma, kas atsitinka su dar
bininku, kada jis netenka 
darbo. Tačiaus tiek reikia 
pasakyti, kad šiandie tie 

i veik visi namukai, geriau t •

metus už dyką. Prie to, 
reikia suprasti, kad kiekvie
nas darbininkas, kuris tu
rėjo apsipirkęs lindynę, su
prantama, stengėsi mokėti, 
kaip tik galėdamas po dau- 
giaus, kad greičiaus išsimo
kėjus ir tuo būdu šitie žmo
nės dirbo Fordui už dyką ir 
kartu pusbadžiavp.

Na, tai vėl važiuojame to
lyn. Pavažiavus už Ply
mouth, už keleto mylių,— 
Pittsburg, Mich. Dar pras
tesnis ūkių vaizdas atsimu
ša į akis. Ūkininkų triobe- 
lės sulinkę, apgriuvę, sto
gai su skylėmis. Nekurie 
budinkėliai tiek suvargę, 
kad vos tik stogas param
stytas tam tikrais paga
liais; o kur jų sienos din
gę, tai nežinia, gal supuvo,

sutrūnijo? Ūkio visoki 
įrankiai, jei kuris dar, ma
tyt, turi, pavyzdžiui, plū
gai, vežimai, akėčios, viso
ki pakinkymai ir kiti daik
tai be jokios tvarkos iš
draikyti po laukus ir guli, 
kirmyja, pūva. Vietomis, 
matyti, kadaise mėginta už
veisti plotai žemės sodais; 
prisodinta įvairių medelių, 
kaipo vaisiams, bet, matyti, 
neįčiepyti; taip ir riogso 
dyki be jokios vertės. Ap
tvarų veik niekur apie ū- 
kius nesimato. Jei kadai
se kur, matyti, ir būta, tai 
šiandie jau jie supuvę, su
griuvę.

P r a V a žiavus Pittsburg, 
Mich., miestuką, bevažiuo
dami’ pro šalį vieno farme- 
rio, pastebėjbme prikaltą 
iškabą prie riiedžio su už- 
|------ “Galionas šviežio pie
no už 10 centų”; “Tuzinas 
šviežių kiaušinių 10 centų.”

Mano šoferė, perskaičius 
šį užrašą, pasuko į farme- 
rio kiemą pasipirkti bent 
šviežio pieno galioną. Ir 
akimirksnyj jau randamės 
farmerio kieme. Kaip tik su
stojome ant šito ūkininko 
kiemo, taip ir subėgo aplin
kui mūsų “lamazyną” antys, 
virštos, žąsys ir susiplojęs 
šuniukas; į šį šunelį aš dau
ginusia atkreipiau domės, 
nes žiūrint į jo akis, tai taip 
tarytum pro ašaras ir mal
davo ką nors jam išmesti 
užėsti. Tame momente pasi
tiko mus žmogus, matyti, 
patsai ūkio savininkas. Ma
no drg. be ceremonijų pa
klausė, ar jis turi šviežio 
pieno galioną už 10 centų? 
Ūkininkas atsakė, taip, ir 
pakvietė mus į šeimynbutį. 
Nors dieną buvo gana švie
si, bet įėjus į šeimynbutį 
buvo 1 tamsu. Mat, šiame 
kambaryj buvo vos pora 
taip vadinamų langų, bet, 
saugok , perkūne, jei kas 
būtų užklupęs, tai šie lan
gai toki maži, kad žmogui 
jokiu būdu negalima būtų 
per juos išlįsti.

Tuo tarpu, kuomet šeimi
ninkė prirengė mums galio
ną pieno, tai aš pradėjau 
jau gerokai susipažinti su 
aštuonetu vaikučių. Nors 
iš pradžių ant mano užkal
binimo ilgokai nei vienas 
nenorėjo su manim kalbėti, 
bet kiek velįaus įsidrąsinę 
pradėjo visi kartu kalbėti su 
manim ir kiekvienas pasa
koti ką tai tokio apie save.

pirkti nei drapanėlių, 
apavalų, ir tuo būdu 
vienas jų nelanko mokslai- 
nės, mors turėtų ją lankyti 
jų penki vaikučiai. Šita 
šeimyna baisiai nusiskundė 
savu gyvenimu. Esą, daug 
sykių neturime už ką nusi
pirkti ir žibalo; tankiai tu
rime visiškai tamsoje vaka
rais tūnoti grįčioj. Iš vis
ko matyt baisi biednystė tų 
žmonių.

Ir vot grįžtant mums na
mo, visu keliu aš dariau pa
lyginimą šios šalies ūkinin
kų padėties ir Sovietų Są
jungoj valstiečių padėties. 
Ir taipgi priėjau prie išva
dos, kad kur tik tu žmogus 
neisi šioj kapitalistinėj ša
lyj, kur tik tu nebandysi 
žingsnį žengti, ten pamatysi 
vis tik tą patį skurdą, var
gą ir išnaudojimą, kurį 
kartu kenčia kaip miestų 
darbo žmonės, taip ir kaimų 
ūkininkai. Daug mūsų dar
bininkų kartais išsireiškia, 
kad, esą, ant farmos gyven
ti vis tik yra geriaus. Tai 
klaida taip manyti: visur, 
nepaisant, kur mes būtu
me, mes esame lygiai išnau
dojami to paties kapitalis
tinio gončo. Pataisyti daly
kus tegalėsime vien tik kuo
met miestų darbininkai ir 
mažažemiai ūkininkai susi
jungsime į vieningas, kovin
gas darbo žmonių eiles, po 
komunistų vadovybe, ir tik 
kuomet jėga proletariato 
nušluosime nuo šios šalies 
visokius mūsų išnaudotojus, 
kurie be jokio pasigailėjimo 
kankina kaip miestų darbi
ninkus, taip ir kaimo mažus 
ūkininkus. Kur jūs girdėjo
te, kad tokioj šalyj, kaip kad 
čionai Amerikoj, jau iki to
kio išnaudojimo žmonės dą- 
sigyveno, kad žemės ūkio 
jaunimas turės užaugti vi
siškai bemoksliai, jei bent 
patys tėvai juos kiek pramo
kius abėcėlės, kaip kad ta 
mergaitė man pasigyrė sa
vo žinojimu? Tai faktas. 
Dar daugiaus, šitas ūkinin
kas mums papasakojo pa
našių dalykų: Esą, už kiek 
toliau s, keli kaimai visai ne
turi mokyklos; pirmiaus 
buvusi, bet, esą, dabar už
dara, nes ūkininkai neturė
jo iš ko mokėti valdžiai 
mokslainių mokesčių; tai 
jau nuo pereitos vasaros 
vakacijų stovi visiškai už
daryta mokykla.

Tai štai kokis įspūdis, tik 
kelių valandų pasidairymo 
po kaimus šios aukso šalies. 
Tai baisus įspūdis. Jei dar
bo masės greįtai nestos į 
kovą už savo teises ir nepa
naikins šią niekam netiku
sią ponų išnaudotojų tvar
ką, tai. greitoj ateityj Ame
rikoj darbo žmonių klasei

Puslapį trečias ,<x
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darbo jžmpnės, pasitikti * tą 
permainą, tą mūsų didelį 
ir galutiną žygį ir laimėji-r* 
mą.

J. J. Butkus.

Maskva. — Griežtai už-— 
ginčijama paskalai, kurie 
paleisti iš Paryžiaus, būk 
vedamos derybos su Troc- / 
kiu, kad jį priėmus atgal į 
SSSR. Kas leidžia tuos pa
skatos, tas skelbia didžiau-, 
sias nesąmones.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

“LAISVES” PIKNIKAI

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

i,a A WBiroroltill

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

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

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

Amerikoje “Priekalu” galima ii- 
sirašyti taipgi per “Laisvę”

Dar galima gauti kompletaa ui 
1931-32 metus.

SKUBĖKIT UŽSISAKYTI 1933 M. VIENINTELI LIETUVIŠKĄ LI
TERATŪROS, POLITIKOS IR VISUOMENĖS MOKSLU ILIUS

TRUOTĄ MĖNESINI DARBININKŲ ŽURNALĄ

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

I

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

Prašome draugijų, augšciau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkčse, nieko nerengti ir kviečiam daly
vauti “Laisves” piknikuose.

“Laisvės” Administracija.

Išsirašyti “Priekalą” ir visais 
reikalais kreiptis:

Moskva, Nikolskaja N. 7 Izd-vo 
inostranich rab. v SSRS red. 
“Priekalas”.

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynes

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

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

“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lietu
vių praletarinės literatūros, savo. sKiltyse talpindamas eiles, apysa
kas, vaizdelius ir aprašymus, vaizduojančius SSRS darbininkų, ko- 
lektyviečių ir darbo valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapitalo 
šalių gyvenimu; rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir po
litikos klausimais.

“PRIEKALAS” turi tiesioginius savo bendradarbius Sovietų Sąjungo
je, Amerikoje ir kitur.

“PRIEKALAS” turi pastovius skyrius: “Dailioji Literatūra ir Kritika**, 
“Socialistinė SSRS Statyba”, “Kapitalo šalyse,” “Iš revoliucinio 
judėjimo istorijos”, “Bedievis”, “Bibliografija ir Kritika” ir kit.

Kiekvieno klasiniai susipratusio darbininko? SSRS kolektyviečio ir 
darbo valstiečio pareiga remti “Priekalą” išsirašant jj. renkant pre
numeratas ir raginant kitus išsirašyti, platinant, remiant jj raštais 
ir kitokiu būdu.

“PRIEKALO” KAINA 
SSSR.

Metams—3 rub., 6 mėn.—1 rub.
50 k a p., atskiras egz. 30 kap.

Šiaurinėj Amerikoj
Metams—1 doleris 50 centai,

6 mėnesiams—75 c., atskiras egz.
—15 centų.
Pietų Amerikoj, Vokietijoj, Fran- 

cijoj ir kitur
Metams—1 dol., 6 mėn.—50c., 

atskiras egz. 10 centų.
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Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.FIODOR GLADKOV ATSIŠAUKIMAS Į VISUS LIET. DARBI- “ 7*
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(Tąsa)
Nuo lovos iš priegalvio matėsi sumen

kęs veidas veidas ir dvi tamsios akys. Ser- 
giejus ant kojų pirštų priėjo ir ilgai žiūrė
jo motinai į veidą, tokį, kokio niekados pir
miau nematė. Jo širdis smarkiai plakė... 
Sergiejus stovėjo, laikė motinos ranką ir 
nežinojo, kas daryti. Motina tylėjo, žiūrė
dama į jį pusiau-mirusiomis akimis. Tylė
jo ir Sergiejus... Dimitrius atsistojo netoli 
brolio ir su panieka žiūrėjo į jį....

—Kaip stebėtina, kad jūs mano vaikai. 
Ir kaip stebėtina, kad jūs taip vienas kitam 
svetimi,—kalbėjo tėvas.

—Tėvas, kaip žinai, Sergiejus įsiteplio- 
jo, kaip:degute,—juokėsi Dimitrius. — Jis

gyveno ir rašė skundą ant ūkio tarybos, 
reikalaudamas juos nubausti.
taipgi bėgiojo, bėgiojo ir dirbo, 
elektro-technikai pradėjo darbą, 
si darbininkai, džiaugėsi vaikai 
rys.

Kalvių skyriuje jau negamino brėžiukų: 
ten ėjo kitas darbas, žviegė geležis, tauškė
jo kūjai, rėkavo darbininkai; kaip ir pir
miau, viešpatavo gyvumas. Po kambarius, 
mašinų skyriuje, kieme, koridoriais ir vėl 
viens pro kitą skubinosi darbininkai. Ne
buvo tiktai Lošako ir Gromados; jiems su
teikta kitas darbas. Fabriko komitetas 
dirbo; jo kambarys pilrias darbininkų,,rė
kavo, smarkiai rūkė, juokavo. Komitetas

Luchovas
Fabrike 

Džiauge- 
ir mote-

maitinasi patsai savo nesąmoningais žo-; turėjo darbo su paskirstymu darbo jėgų 
džiais. < _
labai myliu.

—Kur tu buvai iki dabar? Iki šioliai apie 
tave nieko nebuvo žinoma,—klausė Sergie
jus.

—Nesakysiu. Kitaip, arba pameluočiau 
tau, arba pasakyčiau tą, kas tau nereikia 
žinoti. Esu pulkininkas ir per karą su Vo
kietija sužeistas—berankis, o dabar pilietis 
be politinio aiškumo.—Jis greitai paėmė 
motinos ranką, ir karštai pabučiavo... Pa
skui suspaudė Sergiejui petį ir prabilo:

—Sergiejau, jau ilgai tavęs nemačiau... 
berniuku dar palikau. Na, pasibučiuokime,

Kanados Komunistų Pąr-j 
tijos Lietuvių Frakcijų 
Pirmas Suvažiavimas. 1 '■ 
Gegužės mėn., 1933.

vadas; Kanados Komunistų 
Partija!suoti tik po komunistų vė

liava eidami. ' Komunistų 
vadovybėje šeštos pasaulio 
dalies darbininkai jau 15 
metų atgal nuvertė kapita
lizmą ir pasekmingai buda- 
voja socializmą'. Ten dabar 
nėra bedarbių. Dąrbįninkų 
niekas neišnaudoja. Ką 
darbininkai tik daro—savo 
naudai, savo gyvenimo pa
gerinimui. Turi pilnas tei
ses kiekviename reikale.

Klasinis darbininkų susi
pratimas pagimdė komunis
tus ir Kanadoj, kurie rūpi
nasi Kanados darbininkų 
gyvenimo pagerinimu ir jų 
iš po kapitalistų jungo iš
vadavimu. Ir Kanados ko
munistai, neatsižvelgdami į 
baisiausius iš kapitalistų pu
sės jiems gręsiančius pavo
jus, stoja į griežtą kovą už 
darbininkų reikalus, šaukia 
darbininkus jungti savo jė
gas ir kovoti prieš Kanados 
gruobonis kapitalistus. Mes, 
Kanados Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijų Pir
mas Suvažiavimas, varde 
visų lietuvių komunistų, 
šaukiame Kanados lietuvius 
darbininkus ir darbininkes 
stoti į Komunistų Partiją. 
Tik kuomet šimtai tūkstan
čių darbininkų būs komu
nistų eilėse, tuomet bus kam 
gina darbininkų reikalus ir 
sujungia plačiąsias darbi
ninkų mases kovai už pa
vergtųjų reikalus, 
no sąmoningo 
pareiga būti

Kapitalizmo krizis, prasi
dėjęs keli metai atgal, su 
kiekviena diena vis didėja ir 
didėja. O juo tas krizis vis 
eina didyn, tuo kapitalizmas 
vis didesnę to krizio naštą 
krauja ant darbininkų pe
čių. Algų kapojimai, iš dar
bo atleidinėjimai, darbo va
landų liginimas ir nebepa
prastas skubinimas prie 
darbo darbininkų gyvenimą! 
daro nebepakeliamu. Iš
stumtieji iš darbo darbinin
kai prievarta varomi į tam 
tikras militares kempes, kur 
verstinai verčiami dirbti 
sunkius darbus už menką at
lyginimą arba visai tik už 
valgį. Tūkstančiams bedar
bių pašalpos visai atsisako 
duoti. Bedarbių šeimynos 
metamos iš stubų del nega
lėjimo užsimokėti rendos iš 
bedarbės priežasties.

Bet, kuomet milionams 
darbininkų gręsia badas ir 
nebepakeliamas skurdas, ka
pitalistai skiria milionus do
lerių karo reikalams. Visais 
būdais plėšia paskutinius 
centus nuo darbininkų, kad 
tik sudarius dideles sumas 
įsigijimui karo pabūklų, 
kad surengus dar baisesnes 
darbininkų skerdynės, negu 
buvo 1914 met., kuriose žu
vo virš 10 milionų darbinin
kų ir apie 20 milionų pali
ko amžinais invalidais, ne-

Jis gudrus, kaip žvirblys, "ir aš jį Imaisto. Bremsbergas. Metalo žviegi- 
įmas. Kuras. Rytoj bus paleista darban 
Idinamo mašinos, ir vėl fabrikas atidarys 
elektros apšviestas akis.

Glėbas visų darbininkų užtvirtintas bė
giojo, prakaitavo, juokavo, patsai griebėsi 
už įrankių, dirbo, pjovė, pielavojo, gręžė ir 
negalėjo atsigėrėti darbu. Tankiai nubėg
davo pas Brynzą, o tas jį pasitikdavo 
džiaugsmo šauksmais ant viso rūmo:

—Ha-ha-ha, komandierius! Darbas ei
na! Mano mašinos gatavos ir laukia jau 
senai. Kuro, kuro, komandieriau! Tiktai 
kuro, ir daugiau nieko. Kadangi tu iš dar
bininkų, tai mes parodysime, kaip reikia 
dirbti. Tavo galva, joje tokios mašinos, 
kaip mano dyzelio motorai. Kuro, žibalo, 
anglies ir benzino. Kuro, tiktai kuro. Jei
gu tu jo negausi į dvi dienas, tai aš ir mano 
dyzeliai susprogsime...

O tarpe mašinų dirbo, bėgiojo, įrankiais] 
barškėjo ir lingavo Brynzos pagelbininkai, galinčiais pasidaryti pragy- 
visi panašūs į jį. Jis linktelėjo galva į jų venimą; kurios įstūmė dar- 
pusę ir smagiai pridėjo:

—Matai? Draugai dirba iš visų jėgų. 
Užmiršo pirmesnį savo apsileidimą. Štai 
ką reiškia mašinų joga. Kol yra čielumoje 
mašinos, tol yra ir fabrikas. Nuo jo nie
kur darbininkas nepabėgs.

Ir vėl, kaip pakvaišęs, šaukė:—Kuro, 
kuro! Duokite kuro! Duokite žibalo de
šimts kubilų, ir pradžiai užteks.

Kartu su inžinierium Kleistu technikai ir 
akmens kasyklų darbininkai 'vaikštinėjo 
virš skalų. Inžinierius Kleist, tylus, rūpės-

,r, bininkai, senu papročiu, ėjo paskui jį ir 
—! greitai mesdavosi prie jo bile mažiausio

Sergiejus nesmagiai nusisuko ir nuėjo 
linkui tėvo. Dimitrius greitai apsisuko, 
numetė žvilgsnį ir išėjo. Tėvo veidas bu
vo surauktas. Ranka glamdė didelę barz
dą. Išbalęs pradėjo vaikštinėti.

—Kas tau darosi, tėvai?
—Sergiejau, būk kietas, tvirtas ir nepasi

trauk nuo savo įsitikinimų. Būna kartais, 
kad ir kieti žmonės paslysta. Sergiejau,! 
mokėk pažinti žmones iš pamatymo. •

Motina pasirėmė ant alkūnės, bet greitai 
ir vėl atsigulė. Jos akyse buvo baimės at
spindys. Sergiejus nesavyje išėjo į kiemą 
ir povaliai nuėjo linkui vartelių. Gatvėje, 
prie tvoros jis susitiko brolį Dimitrių. Bro
lis laikė ranką kazokiškų kelinių kišeniu- 
je ir primerktomis akimis į jį žiūrėjo.

—Mano pagarba, Sergiejau! Mes dar 
pasimatysime... Ar ne tiesa, kad pasima
tysime? Mes greitai pasimatysime, ir pa- dingas, apžiūrėjo bremsbergą. Du pagel- 
simatysime prie kitokių aplinkybių T '
tada, tada pasikalbėsime atvirai. . Kokis' greįtaj mesdavosi prie jo bile mažiausio 
didvyris, o. kaip gi -raudonas valdininkas, ženklo padavimo. Kleistas nežiūrėjo į Glė-

Jrv Dimitrius pajuokiančiai nusilenkė įr tartum jo visai ten nebuvo, bet Glė-
prieš Sergiejų, kartu dantimis sugriežda 
mas. Jo akys aštriai dūrė į Sergiejų.

bas jautė, kad inžinierius supranta, kokia 
yra Glėbo jėga, ir kada inžinierius kalbėjo
si su Glėbu, tai buvo aišku, kad jis tiktai jį 
ir žino, jį ir pripažįsta... Nutarė pataisyti 
gelžkelio bėgius ir pakelti bremsbergo lini
ją ant 800 metrų... Inžinierius pareiškė: 
—Jeigu bus užtikrinta darbo jėgų, tai mes 
savo planą pravesime bėgyje vieno mėnesio 

Plaukė dienos viena po kitai: dangus pa- laiko.
dengtas debesiais, stoka oro, ir miestas, ir Glėbas pasilenkė prie jo veido ir delnu 
kalnai, ir žmonės, ir prieplauka buvo dul- tvirtai sudavė per popierius:
kėse... Glėbas su į užpakalį nusmauktai —Drauge technikai, darbas turi būti at- 
plieno kepure bėgiojo nuo vieno prie kito piktas bėgyje keturių darbo dienų! Su- 
komiteto bei į fabriką pas Brynzą, pas ma- į teikiu jūsų valiai 5,000 darbininkų jėgą.

Židki plakė Glėbui per petį ir nega- Medžiaga aprūpinsime. Jeigu bus sabota-

VIII
KARŠTOS DIENOS

Darbininkų Kraujas

Glėbas pasilenkė prie jo veido ir delnu

šinas. !
Įėjo atsigerėti.

—Čumalov, lai, tave velnias griebia !*-Dar
buokis, ir tu tiktai pilnai paleisi fabriką 
darban. Reikėtų tave* 'pasiųsti į Europą, 
tu ir ten sukeltum revoliuciją.

—Taip,- pasieksime ir Europą.
—Čumalbv, nepamiršk1 to, kad tu esi ko

munistas. ! Nieko vertas bus jūsų 
jeigu jame nebus raudonos gijos.
tą, ir drąsiai žengk pirmyn.

—Taip, toje dirvoje ir dirbame, 
šiai daug kliūčių ant mūsų kelio,—kalbėjo 
retai Glėbas.

—Myliu, myliu tave, drauge!
Glėbas bėgiojo, skubino nuo komiteto į 

komitetą. ' Skubinosi pas Luchovą, bet jo 
negalėjo rasti tarpe namo sienų. Kiekvie
ną dieną nuo lyto bėgiojo, laikė susirinki
mus, barė, koliojo, organizavo, akstino, rei
kalavo, prisakinėjo, nurodinėjo, džiaugėsi 

niekados nesijautė nuvargusiu. Jis taip

darbas, 
Atmink

bet bai-

HHHmb

žas, tai bus ir jėga prieš tai; mes ne tokias 
kliūtis nugalėjome. Ne į mėnesį, bei į ke
turias darbo dienas privalome tatai atlikti. 
Tatai įsitėmykite ir veikite.

Inžinierius atydžiai pažiūrėjo į Glėbą ir 
pirmu kartu nusišypsojo.

Dailydžių rūmo stiklinis stogas sumuš
tas. Visur yra pilna dulkių ir nešvaros. 
Įtalpos, statinės, kurios trys metai atgal 
buvo baltos, net žvilgėjo, dabar stovėjo pa
juodavusios. Glėbas įbėgo ir atsistojo ant 
slenksčio... Glėbas nėjo giliau—neverta. 
Bus laikas, ateis eilė, ir čion bus įvesta 
tvarka: vėl žviegdamos pielos ir mašinos 
dirbs, obliai ir plaktukai veiks. Norėjo 
jau išeiti... darbas... darbas. Bet jis su
stojo, pamatęs Savčuką. Tas sėdėjo pe
čiais į Glėbą prie savo senos mašinos, ap
žiūrinėdamas ją: judino, bandė. Mašina 
girgždėjo, kaip kokis senis.

(Daugiau bus)

SOCKA
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KENUOTI PRODUKTAI
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.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE

bininkų klasę į didžiausį. 
skurdą, į baisias visokias li
gas. Visos juodosios jėgos 
organizuojamos prieš ba
daujančius darbininkus ir 
puolimui Sovietų Sąjungos, 
pačių darbininkų valdomos 
šalies, kad vėl tos šalies dar
bininkus pavergus ir sunkus 
iš jų prakaitą, kaip kad da
bar sunkia iš mūs.

Kuomet darbininkų masės 
atsisako kapitalistų krauna
mą skurdą nešti, atsisako 
badauti ir organizuojasi ko
vai už kapitalizmo nuverti
mą ir steigimą Sovietų, ka
pitalizmo palaikymui yra 
naudojamos įvairios priemo
nės. Iš vienos pusės perse
kiojama revoliucinis darbi
ninkų judėjimas pagelba 
policijos ir kariuomenės te
roro, iš kitos pusės naudoja
ma įvairūs apgavikai darbi
ninkų vienybės skaldymui. 
Tie darbininkų • apgavikai, 
socialistine skraiste prisi
dengę,, stengiasi padalinti 
darbininkus. N u r o dinėja 
klaidingus kelius, kuriais ei
davai darbininkai niekad 
negalės savo būvio pagerin
ti. Jų pasakojimas, kad 
darbininkai be revoliucijom 
įgyvendins pasaulyje socia
lizmą, yra tuščias ir tik dar
bininkų užbovijimui ir ati
traukimui nuo kovos už kas
dieninius reikalavimus ir 
kapitalizmo viešpatavimo 
nuvertimą. Gyvenimas jau 
parodė, kad jie dirba kapi-'das. Organizuokitės, stoki-’ 
talizmo viešpatavimo prail
ginimo darbą. Jau eilėje 
šalių, kaip Anglijoj, Vokie
tijoj ir'kitur, kur tie socia
listai valdė, šiandien darbi
ninkai jau atiduodami į 
žiauriausių fašistų kankini
mus.

Darbininkai gali pasiliuo-

Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU 1

Kiekviė- 
darbininko 
Komuhistų 
darbininkų 
Tik po ko-klasės partijoj, 

munistų vėliava darbininkai 
eidami laimės pergalę ant 
kapitalizmo ir įsteigs darbi
ninkų valdžią—Sovietus.

Pirmas Kanados lietuvių 
komunistų s u v a ž i a vimąs 
šaukiasi į Kanados lietuvius 
darbininkus ir darbininkes, 
nežiūrint jokių pažiūrų, sto
ti į bendrą frontą ir kovoti 
už kasdieninius darbininkų 
ir bedarbių reikalus, kaip 
prieš algų kapojimus, prieš 
skubinimo sistemą, prieš at
leidinėjimą iš darbo, prieš 
mažinimą pašalpos, prieš 
evikcijas, prieš fašizmą, 
prieš karą, už socialę ap- 
draudą bedarbiams, už gy
nimą Sovietų Sąjungos.

Tik išvieno eidami apgin
sime savo reikalus. Kovos1, 
keliu priversime duoti mums' 
pašalpą ir socialę apdraudąj 
Tik per revoliuciją nuversi-j 
me kapitalizmą ir įsteigsi-! 
me darbininkų diktatūrą.l 
Kad ir kažin kaip kapitaliz-’ 
mas siūbuotų, jis savaime 
nepasiduos ir darbininkams 
be kovos galios neatiduos. 
Tik kapitalizmą nuvertus ir 
įsteigus Sovietus pasibaigs 
mūsų kovos už duoną ir bu
tą—pasibaigs skurdas ir ba-_

te į Komunistų Partiją, į ki-1 
tas revoliucines 'organizaci-, 
jas, dėkitės į bendrą frontą 
už duoną, butą, prieš reakci
ją, karą ir fašizmą, už So
vietų Sąjungos gynimą ir 
kapitalizmo nuvertimą!

Lai gyvuoja darbininkų' 
bendras kovos frontas!

-SUDAK 
meitėmis)

NELMA STURGEO
SPRATS IN OIL SAN

Strimelės) (Su
STUFFED PEPPERS L 1 Ji

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth A ve., New York City

Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco, 
Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais ■

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

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 gadiha darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.
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kitų svarbiu reikalu.
Org. M. T.

(114-115)
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50 East 13th St.

New York, N. Y.
Please enter my subscription for_

CENTRAL ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY 
U. S. A.

Mikitos 
drg. 

pranešimą iš

Pirmosios Gegužės demonstracijoje pašaipa kapitalistų 
teismui ir negrų linčiavimams.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD kuopos susrinkimas įvyks 

nedėlioj, 21 gegužės,; pradžia 10 vai. 
ryte, 3014 Yemans St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes turėsime 
rinkti delegatus j 10 Apskričio kon
ferenciją, kuri greit įvyks ir turėsi
me

buvo gudrus 
mokėjo pa- 

lietuvių darbi-

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jį galima gauti
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

Mirė “Turtų Dievas”

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTIN1S K-TAS, 1031: j 

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite 
. Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress 
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcun 
Way. S S Pittsburgh. Pa.

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

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

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

nu- 
daugiau- 

pinigų apie

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
susirinkime 

delei kokių 
lakūnų, ku- 
Lietuvą; bet

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski S-10B0 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
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Mirė K. Kažemėkas, 
Nubankriitavęs Banką
WATERBURY, Conn.—Mi

rė K. Kažemėkas, buvęs ban- 
kierius per 26 metus, kaip'ma- 
tosi iš vietinių laikraščių. Jis 
buvo užsidėjęs banką 1905 m., 
o subankrutavo 1931 m 
nešdamas lietuvių, 
šia darbininkų 
$300,000.

Kažemėkas
biznierius. Jis 
traukti daugelį
ninku ir biznierių, kad dėtų į 
jo banką pinigus.
' Iš karto Kažemėko bankas 
buvo tiktai ant jo vardo. Bet 
keli metai atgal jis sutvėrė 
korporaciją, ir nuo tada visi 
lietuviški patriotai pradėjo 
varyti agitaciją, kad draugijos 
dėtų pinigus pas Kažemėką, 
ir tas jiems pasisekė. Drau
gijos sukrovė tūkstančius į tą 
banką. Tik vėliau
pamatė, kad patriotai juos ap- į 
gavo.

“Šiandien tiems patriotams 
žmonės tai$ aklai netikėtų. 
Štai vienas pavyzdys. Lietuvos ' 
Sūnų Draugijos susirinkime M. ■ 
Kriugeris duoda įnešimą, kad 
reikia pasiteirauti, ar negali
ma būtų iš Kažemėko pomirti
nės atsiskaityti, kadangi yra 
sukišta tūkstančiai (neaišku, 
kiek tūkstančių.—Red.) dole
rių pinigų. Nariai jam pas
tebėjo, jog pirma tamsta agi
tavai, kad pinigus dėtų į jo 

♦banką ; tai tamsta atsakomin- j 
gas.

Tai tiesa, kad tie, kurie agi
tavo ir yra patriotai, atsako- 
mingi už draugijų nuostolius, 
šiandien turėtų gėdytis. Nes 
prieš banko uždarymą jie tik
rindavo, kad Kažemėko ban
kas esąs geriausias. Bet jis 
pirmučiausia užsidarė. Nors 
tuo pačiu laiku užsidarė trys 
bankai, bet kiti bankai po šiek 
tiek atmoka, o tas “geriau
sias” tai nieko nemoka.

Reporterių. ,.

sakė; net aname 
paaukauta $10 
tenai lietuviškų 
rie žada lėkti į 
kada paaukavo svetainę dar
bininkiškom diskusijom, tai 
reikia padaryti tarimas, kad 
susirinkimas neturėtų galios.

Tas aišku, kaip diena, kad 
sklokininkai, bendrai su visais 
reakcionieriais, susitarę pasto
ti kelią darbininkiškam vei
kimui.

Aš pamenu, praeitą rudenį 
buvo sumanymas, kad numa
žinti svetainės rendą, prakal
boms ir teatrams. Sklokinin
kai su visais reakcionieriais 
piestu šoko, kad negalima.

žinoma, kad kas daugiau 
rengtų panašių parengimų, tai 
jie svetainę vary tusi atpiginti, 
bet niekas daugiau nerengia, 
išskyrus bolševikų; tai daroma 
viskas, kad tiktai pakenkus, 
žino, kad brangiai reikės mo
kėti, tai nerengs, ir tokiu bū
du bolševikai pranyksią. Bet, 
aš manau, tie broliukai sklo

o
MOS

o

jis pradėjo visiškai iš kailio 
nertis.

Vieną dieną drg. Mikitai' 
teko užeiti pas vietinį biznie
rių ir jie pradėjo šnekėti apie 
Sovietų Sąjungos aukso bonus. 
Tuom tarpu atėjo dangaus 
agentas ir jis įsimaišė į tą 
šnektą ir ant galo paprašė, 
kad drg. Mikita suteiktų jam 
viršminėtos korporacijos var
dą ir antrašą,“ ka drg. Mikita 
ir padarė.

Kiek vėliaus, išėjus dangaus 
agentui ir drg. Mikitai, tas 
biznierius gauna per telefo
ną pašaukimą su užklausimu, 
koks Mikitos antrašas. Tas 
biznierius, nieko blogo nema
nydamas, davė drg.
antrašą. Ant rytojaus 
Mikita gauna 
State of New York Depart
ment of Law, kad pribūtų 5 d. 
gegužės ant paskirto laiko ir 
atsineštų susinešimus, Lokius 
turi su Soviet-American Secu
rities Corporation.

Tou būdu drg. Mikita nuei
na paskirtu laiku į viršminė- 
tą įstaigą ir atranda tos įstai
gos viršininką poną Tompkins. 
Tada ponas Tompkins pasiso
dina drg. Mikitą mandagiai
ant krėslo ir pastato galybes i ninkai

4 f * « f. » i Į

Vokietijos Komunistai Minė
jo Pirmąją Gegužės

kininkai apsirinka. Tas bol
ševikų neišnaikins, tiktai pa
sunkina draugams veikimą. 
Bet geri bolševikai nepaiso 
sunkumų; jie pripratę sunkiai 
dirbti; o sklokininkai tuomi 
nusimaskuoja save darbinin
kų akyse.

103 Kliubo Narys.

Įvairūs Dalykai
Šis miestas yra vienas iš 

dutinių miestų. Pasaulinio 
karo laiku jo populiacija buvo 
virš 126,000. Dabar, manau, 
gal siekt iki 150,000 ar dau
giau, nes po tam dideli plotai 
priemiestyj užbudavota ir ap
gyventa. Jis randasi apie 27 

; mylios nuo Philadelphijbs, lin- 
j kui Washington, D. C.

čia man teko lankytis 5 ge
gužės ir šį tą patirti iš darbi- 
ninkų-bedarbių padėties. Iš’ 
ateivių čia daugiausiai lenkai, Į 
antri žydai, treti italai ir 1.1. 
Lietuvių visai mažai yra, ir tų 
pačių dauguma sulenkėję. Gi 
patys lenkai veik visi religi
niai, sufanatizėję. Tarp žydų 
italų ir kitų yra gerokai pro
gresyvumo ir komunistinio ju
dėjimo.

Ekonominiam kriziui įsiga- 
I Įėjus, abelnai darbininkuose 
kovingumo dvasia karts nuo 
karto vis labiaus pasireiškia. 
Pastaruoju laiku tas buržu
azijai įvarė net kinkų drebė
jimą.

Kadangi čia bedarbių padė
tis buvo jau nepakenčiama; 
jie pereitą vasarą subruzdo; 
rodė didelio kovingumo ir grū 
mojo sukilimu. Jie skelbė: 
jei valdžia nedarys nieko, ne
duos darbo ar ganėtinai pašal
pos, mes masiniai sukilsime ir 
imsime patys reikmenis del 
gyvenimo. Tuomet iš ten pa
našiai buvo aprašyta komu
nistų laikraščiuose ir iš dalies 
net buržuaziniuose.

Kitas įvykis Wilmington’o 
buržuaziją įbaugino, tai 1932 
m. gruodžio mėn. alkanųjų 
maršavimas į Washingtona, 
D. C., kurie čia pakeliuj apsi
stojo ir susivienijo su vietiniais 
bedarbiais. Miesto reakcinė 
valdžia su savo policija juos 
Žiauriai užpuolė, teriojo, jų 
vadus areštavo, kankino. Apie 
tai buvo plačiai aprašyta ko
munistinėj spaudoj.

Nors čia reakcija aršesne, 
negu, kitur, bet tas įvykis, be
darbių darbininkų vieningas 
koVingumas davė jiems geras.

pasekmes, taip kad- po tam 
tuojaus valdžia visoj šioj vals
tijoj buvo priversta daug pa
didinti pašalpą. Dabar ten 
bedarbiai gauna maistui ne
mažiau, ‘kaip Pennsylvanijoj: 
$2.50 pavienis, $3.50 . vedusi 
pora iv .pagal didumą šeimos. 
Be to, valdžia kiek užmoka už 
elektrą ir gazą. Už stubas, 
kur bedarbiai negali rendų 
užsimokėti ir savininkai tak
sų, už vandenį bei kitką, vals
tija primoka $9.00 mėn., jei 
renda $25; o jei pigesnė — 
mažiau,Į brangesnė—daugiau. 
Tas rokuojasi prie nuosavybės 
kaipo paskola—vienok apsau
goja nuo pardavimo už tak
sas.

Tai matote, ka reiškia or- 
ganizuotos spėkos ir komunis
tinių vadų pasišventimas. To
dėl nelaukime nieko, o buda- 
vokime visur galingas masines 
Bedarbių Tarybas. Reikia į 
jas stoti kuo daugiausiai, kal
binti kitus ir jiems aiškinti 
reikalingumą vienybės. Juk 
tik vieningame veikime galy
bė; tą žino visi. Tad kam 
laukti, kodėl nesiorganizuoti ? 
Kam skjirsti pusbadžiai-pus- 
nuogiai? Kam leistis, kad be
darbių namelius valdžia atim
tų už taksus bei kitokius mo
kesčius? Jau daug darbinin
kų kruvinai užgyvento turtelio 
per tai ir žuvo, šiuos klausi
mus bedarbiai-darbininkai tu
ri kelti visur,
nizuotis didžiausiomis 
mis 
mes 
sės,

“Daily Worker” gavo’ ži
nių, kaip Vokietijos komu
nistai minėjo Pirmąją Ge
gužės. Berlyno rytinėje da
lyje buvo surengta demon
stracija. Darbininkai mar
šavo, dainuodami “Interna
cionalą,” ir šaukė: “Lai gy
vuoja Vokietijos Komunis
tų Partija! Lai prasmenga 
fašistai!” Hamburge komu
nistai išlipino 10,000 lapelių. 
Elbinge ir eilėje kitų mies
tų buvo surengta demonst
racijos, nepaisant fašistinio 
teroro.

ROCHESTER, N. Y
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguiigkls P., , _ • ,

1U20 North Streėt
Pirmininko pagelbininkag, Žirgulis, P.,

52 Dalo Street 
Protokolų raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagalbininkai:

Evans J.,
Daukas, Geo<_

Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko 
vienų mėnesi, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare ; pradžia 7 :30 valandų.

640 Ridgeway Avenue
131 Joseph Avenue

52 Dayton Street |
30 Kelly St. I 

susirinkimus klek- I

Motery 
Pašelpinė Draugystė Birutė

MONTELLO. MASS. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Beniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-pirm. O. Tureklenė, 79 Vine St.
Prot. rašt, T. Zlzen, 678 N. Main St.
Fin. Rašt. K. čereškienė, 87 Battle St.
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kaeoe Globėjos :
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienė, 29 Intervale St. <
Ligoniu Rašt. M. Potsus, 184 Amee St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Vieoe gyvena. Montello, Mmi. 
kare. .

Jie turi orga- 
masė- 

ir kovoti. . Ir tik per tai 
galime apginti savo kla- 
visos darbininkijos teises.

A. Arbačauskas.

Dr-gfis K. B. Karosienes
PRAKALBI) MARŠRUTAS

Rochėsterio Lietuvių Rymo 
Katalikų Dangaus Agentas 

Šnipo Rolėj
Dalykas štai koks buvo. 

Kiek laiko atgal, Rochesterio 
progresyviai lietuviai turėjo 
įsisteigę dvisavaitinę mokyklą 
ir mokytojum buvo drg. Šo- 
lomskas. Ir toje mokykloje 
lankėsi keletas parapijonų; tai 
tas baisiai užgavo nervus dan
gaus. agento ir jis pradėjo 
dantimis griežti prieš progre
syvius žmones. Laike dviejų 
savaičių mokyklos, vieną va
karą turėjome surengę drg. 
ŠOlomskui viešas prakalbas, ir 
per tas prakalbas drg. Šoloms- 
kas aiškino, ką reiškia nuėmi
mas Amerikos dolerio nuo 
aukso pagrindo ; taipgi aiški
no; kad jeigu kas turi dar už-1 
silikusių dolerių, tai kaip juos ' 
čielybėje užlaikyti. Drg. šo- 
lomskas patarė pirkti 1 ' 
valstybės (?) auksu paremtus 
bonus ir tuomi sykiu paaiški
no, kad Sovietų Sąjungos tajn 
tikra įstaiga pardavinėja to
kius bonus. Ta įstaiga užsiva- 
dina Soviet-American Securi
ties Corporation.

Tokiu būdu Rochesterio lie
tuvių visuomenė,' kurie dar 
turi atliekamų dolerių, pradė
jo teirautis ir pirkti Sovietų 
Sąjungos aukso bonus. Dan
gaus agentas dar labiau pašė
lo, nes jis yra užmanęs pabu- 
dayoti naują bažnyčią (arba, 
kaip jis vadina, dievo namą). 
Ir matydamas, kad darbininkų 
pinigai, vietoje eiti j jo delmo- 
ną; eina. į pagelbą v budavoji- 
mui darbininkų tėvynės, tada

LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTES, 
GARDNER, MASS. VALDYBA 1933 

Pirm. A. Grubinskas, 132 Washington St. 
V. Pirm. K. Balsevičius, 10 Crawford St, 
Fin, Sekr, K, Šimkūnas,

R. F. D, Box 202 Gardner, Mass. 
Protokolų Sekr, A, Rainis, 143 Mechanic St. 
Iždin, J. Vaitiekus, , 158 Waterford St. 
Kasos glob. J, Lekečinskas. 135 Logan St. 

ir J, Jokubėnas. 228 Pine St.
Maršalka, V. Genis, 16 Wright St. 

Visi Gardner, Mass.

SOVIETŲ ŽUVIS
'i i * ’ I•1

Krautuvėms proga Įsigyti Sovie 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
«T A T Q

Ko

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

visokių klausimų, ir pama
to, kad drg. Mikita atsako 
į klausimus aiškiai ir negalima 
prie jo prisikabinti, nes Soviet- 
American Securities Corpora
tion yra legališka įstaiga. To
kiu būdu padeda tą dalyką į 
šalį ir pradeda drg. Mikitą 
klausinėti apie jo privatiškus 
ir šeimyniškus reikalus. Pa
vyzdžiui, ponas Tompkins 
klausė: kaip tu gali pirkti 
aukso bonus, jeigu tu esi dar-, 
bininkas. Ar esi vedęs ir ar 
turi kūdikių? Ir jeigu esi ve
dęs ir neturi kūdikių, tai ko
dėl ? Toliaus klausė, ar eini į
bažnyčią ir ar kalbi poterius? szek, atvykusi iš [Lenkijos ir 
O jeigu ne, tai kodėl?

VIENNA. — 30,000 mo- 
narchistų, vadovybėje prin
co E. R. von Strahremder- 
go maršavo miesto gatvė
mis. Keliose vietose jie su
sirėmė su fašistais. Darbi- 

mėtė akmenimis,
kiaušiniais, plytomis į mo- 
narchistus ir fašistus. Pa
šaukta milicija, kuri su ga
tavais šautuvais ir durtu
vais stojo apsaugai fašistų 
ir monarchist^. 560 areš
tuotų bėgyje vienos dienos. 
Kol kas dar fašistai ir mo- 
narchistai nesudaro yieno 
fronto prieš darbininkus.

NEW FEATURES EVERY DAY

DAILY WORKER

„year (months).

Tai, matote, draugai darbi- skunde pagarsėjusį lenkų 
’ ristiką Stanislaw Zbyszko.
Ji reikalauja $100,000 už at
sisakymą, apsivesti su ja. I 
Sako, kad,jis buvo žadėjęs' 
ją vesti 1927 metais. Zbysz
ko tvirtina, kad jai davė 
$1,000, bet vėliaus atsisakė 
ją vesti, nes jo tėvas parei
kalavo nuo jo $25,000 pirm 
apsivedimo. Jis tvirtina, 
kad tik “kiauras jos tėvo ki- 
šenius” sugriovė jų “meilę.”

ninkai ir darbininkės, 
kvailus klausimus stato 
jos teisių departmento' viršinin
kas.

Dabar dar turiu pridėti kas 
link to skundiko, dangaus ag
ento. Jis keletą kartų 
pirmiau grasino drg. Mikitai 
į akis, kad jeigu tik gaus pro
gą, tai drg. Mikitą išdeportuos 
iš šios aukso šalies, Amerikos. 
Bet pasirodė atbulai. Auksas 
Amerikoje “prapuolė,” o Mi
kita kaip gyveno, taip ir gyve
na, ir visai nesibijo to dan
gaus agento.

Man rodos, kad tas skundi
kas (dangaus agentas) turės 
nešdintis pirmiau iš Rocheste
rio lietuvių tarpo, negu drg. 
Mikita, nes jau ir parapijonai 
zurza prieš jį.

“Laisvės” Koresp.

SHANGHAL—Mirė Liang 
Shih-I senis, 67 metų. Jis 
savo laiku Chinijoje užimdi- 
nėjo įvairias ministerių vie
tas ir vis rūpinosi surasti 
naują imperatorių. Senį va
dino “Turtų dievas,” nes jis 
nuolatos kartodavo, kad jo 
karalius atves Chiniją prie 
tokios padėties, kada visi 
bus turtingi.

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

-STATE—.

SUBSCRIPTION RATES
In Manhattan and Bronx, N. Y.; 1 Yr.—$9; Six Months—$5; 

3 Months—$3; One Month—$1 ■)' r'f'
Elsewhere in U. S. A.: 1 Yr.—$6; 6 Months—$3.50; Three Months 

—-$2; One Month—75c.
SPECIAL SATURDAY EDITION—$1.50 per year.______________

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M. TEITELBAUM, Manadžerfa 

įžanga dieną ir naktį s»c subatos v ak. 7&« 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiika Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipenmul 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY JR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Ave. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flunking Ave. •
PHILADELPHIA, PA.

Svarbios Prakalbos
Gegužes 20 d., 8 vai. vakare įvyks- 

bile > ta svarbios prakalbos Sovietų Sąjun- 
1 gos pripažinimui. Prakalbos atsibus 
Turngemeinde Hall, Broad St., ir 
Columbia Ave.

Kalbės žymus prof. Donald Hen
derson, Columbijos Universiteto, Carl 
Brodsky, nacionalio komiteto narys 
F.S.U., A.W. Mills ir kiti. Ant šių 

! prakalbų bus duoti atsakymai šmei
žikams kunigui Walsh, William Green 
—Hamilton Fish. Prakalbos bus 
svarbios. Lietuviai nepamirškit nu
eiti į šias prakalbas. Ant šių pra
kalbų bus plačiai išaiškinta apie pri
pažinimą Sovietu Sąjungos.

(114-116)

MONTELLO, MASS.
Drg. K. B. Karosienė Montello kal

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD,

X CONN., NAUJA VALDYBA 
1933 METAMS

Plrtn. M. Selickaa, 31 Amity St., 
Vice-Pirm. A, Griškevičius, 1366 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas,

7 Seymour Aye., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J, Vasiliauskas, 70 Ward P|„ 
Maršalka J. Giraitia, 489 Zion St., 
Organo PHžltir. A. Klimas, 86 Russell St., 

Susirinkimai fltBlbūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno mėnesio Laisvės Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn,

plVmoūth. pa.
Lietuvių Kapinių Korporacijos • 
Valdybos Vardai ir Adresai

Pirmininkas 3. Bapdžiunas, 228 Duffy, Ave.
Plymouth, Pa Tel. 9905

Vice-pirm. J. Kulponas, 27 Corleav St., 
/nr ' Wilkes Barre, Pn.
(llb-lllb) Karterius K. Randavčikas, 613 Main St.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisninotas Graborius

? ♦ "N

Pennsylvania ir New Jer
sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregoa 1116 

Keyitone-rMai* 1417



LAISVI

Maudyklų Didelis Gaisras IŠRANDA VOJ IMA!

PARDAVIMAI

Laisvės” Direktorių Domei ka“nKaia.bal<lai'
c i Pardavimo nn

U

PASIRANDAVOJA apartmentai po 
6 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.

(109-114)

Puslapis Šešta* Antrad., Gegužes 16,

TD. Apsigynimo 17-tos 
Kuopos Susirinkimas

8,000 Siuvėjų Demons- 201,406 Apartmentai
travo prieš Gengsterių Tušti, o Tūkstančiai _ *
ir Fabrikantų Terorų Bedarbių be Pastogės
NEW YORK. — 8,000 siuvė

jų dalyvavo Union Square de
monstracijoj pereitą šeštadienį, 
protestuodami prieš gengsterių 
terorą. Tuos gengsterius nau
doja fabrikantai, kaip įrankius p...........................
daužyt darbininkų centrus, te-. 201,406 tušti apartmentai, tai- 
rorizuot jų vadus, laužyt strei-1 
kus. 
kaip žinoma, i 
centre revoliucinės 1 
Unijos balandžio 24 d. To sek- ■ 
mėje žmogžudiškas gensterisj 
Benny Levine paleistas po 
$5,000 kaucijos, bet užtat ne
kaltas darbininkų veikėjas Mor
ris Loeber laikomas po $25,000 
parankos.

Laike demonstracijos .sakė; 
prakalbas Louis Hyman, Rose! 
Wortis ir kt.

NEW YORK. — Komisio- 
, nierius Kėrrigan paskelbė ra- 
’ portą pereitą ketvirtadienį 
I apie tuščius namus bei apart- 
mentus Didžiajame New Yor- 

Pasirodo, kad mieste yra

gi keturiolika ir pusė procen- 
Vienas is tokių pogromų, namų bergždžiai stovi, kur 

buvo padarytasjgyventi šeimynos. Per 
revoliucinės Siuvėjui pas]<utinius dviejus metus tapo 

uždaryta 1,054 bildingai su 
7,000 apartmentų.

1,648 namų savininkai atsi
sakė duot žinių komisionieriui 
Kerrigan ui apie tai, kiek yra 
pas. juos apartmentų tuščių.

“Graži” tvarka, ar ne? Šim
tai tūkstančių patalpų stovi 
tuščios, o tūkstančiai bedar
bių, vyrų ir moterų, išmesti į 
gatvę, be jokios pastogės. Bet 
tatai dedasi ne tik privatiniuo
se namuose o ir valdiškuose. 
Taip antai, uždarytas stovi St. 
Marks Hospital namas, 
St. ir 2nd Ave. Arti jo 
uždaras slaugių namas, 
nas ir kitas turi lovas 
tus reikiamus gyvenimui įren
gimus. O bedarbiai čia 
turi gatvėse pūti.

Dalyvis.

Užmušto Senio Milionas 
Dolerių ir Jo Ryšiai 

su Gengsteriais

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17-tos kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 17-tą d., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St.

Draugai ir draugės, visi bū
kite susirinkime. Bus vienas 
draugas iš disfrikto valdybos, 
kuris išduos platų raportą iš 
Tarpt. Darb. Apsigynimo vei
kimo. Taipgi Ateivių Teisių 
Gynimo Komitetas New Yorkę 
šaukia konfęrenciją gegužės 
21 d., 10 vai. iš ryto, Manhat
tan Lyceum, 66 East 4th St. 
Tad turėsime išrinkti delega
tus.

Daugelis yra surašyta dar
bininkų, kurie skiriami išde- 
portavimui iš Amerikos. Tai 
visi ateiviai turėtų tuom su
sidomėti. Bylas prieš deporta
vimus ir už tų darbininkų pa
likimą Amerikoje veda Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas. Todėl, draugai ir drau
gės, mes ateiviai darbininkai 
turėtume daugiau remti Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą ir priklausyti prie TDA 
17-tos kuopos.

17-tos Kp. Organizatorius.

NEW YORK. — Sakmadie- 
nį iš ryto sudegė Richard Cox 
maudyklos Hudsono upės pa
kraštyje, prie 200th St. Su
pleškėjo didelis namas, įren
gimai ir keli šimtai laivukų. 
Eksploduojant gazolinui kai 
kuriuose motoriniuose laivu- 
kuose, gaisras juo labiau pa
smarkėjo. Nuostolių būsią 
apie $250.000.

“Laisvės” Spaudos Bendrovės 
direktorių' susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 17 d. gegužės. Pra
džia. 8 vai. vakare. Direktoriai, 
nepamirškite ateiti laiku.

J. ,Nalivaika, Sekr.

PARSIDUODA
Gerai išdirbtas biznis su visais rei- 

s.
Pardavimo priežastis ta, kad po 

“accidento” žymiai pablogėjo svei
kata. Kreipkitės šiuo antrašu: 418 
Lorimer St. arba “Laisvėje”.

Krautuvė randasi arti “Laisvės” 
įstaigos, geroje vietoje, lietuvių ap
gyventoje kolonijoje.

(114-115)

Atsidarė Coney Island

Pereita 
Islandą 
žmonių, 
maudynių 
darymas.

sekmadienį į Coney 
suvažiavo 200,000

Tai buvo pirma ten 
sezono diena—atsi-

Aidiečiu Atydai

llth 
riogso 

Vie- 
ir ki-

Merginų “Bijotojas”
Pasigrobė 2 Gražuoles

milionas dolerių turto, 
priklausė keistam 88-nių 
seniui Edwardui A. Rid- 
Senis nesenai tapo nu-

pat

Ketvirtadienį, 18 d. gegužės, 
bus Aido Choro svarbus mė
nesinis susirinkimas. Visi cho
ristai dalyvaukite. Pradžia 8 
vai. vakare, “Laisvės” name.

Pirmininkas.
113-4

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 paskutines stoties.

(113-115)

PARSIDUODA restauranas ir beer 
garden. Priežastis pardavimo, iš

važiuoju Į 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)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Košių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės" Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

Bedford Avenue 
Bedford Avenue 
Berry Street 
Grand Street 
Grand Street 
Grand Street

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

fliuomi pranešu tavo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją;

naujon vieton,; 
po numeriu 
512 Marion St, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

NEW YORK. — Bankuose 
rasta 
kuris 
metų 
ley.
šautas skiepe savo raštinėje 
po num. 63 Allen St. Ta jo 
raštinė buvo 55 pėdų gilumo
je. Tame pačiame skiepe pir- 
miaus buvo nužudytas jo sek
retorius Herman Moench ir 
dabar sykiu su juo nužudytas 
jo dabartinis sekr. Leo Weins
tein. ' '

Senis praturtėjo iš depart- 
mentinių krautuvių, paskui iš 
namų; bet, matomai, jis vari
nėjo ir šiaip “raketus” išvien 
sū savo sekretoriais, kurie vei
kiausia buvo “augštos” rūšies 
gengsterių vadai.

• Ridley, kaip ir jo pagelbi- 
ninkai, darė užrašus savotiš
ku, slaptu raštu. Bet specia
listai tyrinėtojai tuos užrašus 
jau pradeda įskaityti ir žada 
paimt kvotiman virs 200 žmo
nių, kurių vardai ten suminėti, 
kaipo “skolininkų.”

‘Manoma, kad bus susekta it 
daugiau pinigų, sudėtu į ban
kų dėžes vardais senio ir jo 
buvusių sekretorių.

Valdžia Paleidine ja
. Savo Darbininkus

BROOKLYN. — Laivyno 
ministerio Swansono patvarky
mu, nuo liepos 1 d, bv.s paleis
ta 500 iki 600 darbininkų iš 
laivyno reikmenų dirbtuvės, 
3rd Avė. ir 29th St. Bet tai 
nereiškia,, kad, kariško laivyno 
darbai mažinami. Tuos dar
bus dirbt bus pastatyti jūrinin
kai ir kareiviai už tas pačias 
algas, kurias jie . šiaip gauna. 
Vadinas, valdžiai bus atlieka
mi darbai uždyką.

Rooseveltinių stovyklų dar
bininkai, paimti iš bedarbių, 
gaudami po dolerį į dieną, tai
no pat bus verčiami dirbt įvai
kius armijos bei laivyno dar
bus. Tuo būdu Roosevelto val
džia 
si ir 
žiną

varo pirmyn ginki avimą- 
sykiu skelbiasi, būk ma- 
išlaidas karo tikslams.

Gerumu Nori Sulaužyt Popie- 
ros Darbininku Streiką

Nusinuodijo 2 Benamiai
NEW YORK. — Nuo medi

nio alkoholio mirė du bena
miai bedarbiai, kurie gyveno 
savo pastatytose būdelėse prie 
Viele ir Hunts Point Avės., 
Bronxe. Vienas jų—Thomas 
Dolan, 35 metų amžiaus; kitas 
—James McLauglin, 28 metų. 
Gyvas išlikęs trečias, Thomas 
Burns, 32 metų amžiaus, ran
dasi ligoninėje. Sakę, kad 
Dolanas nežinia kur gavęs 
puskvortę medinio, nuodingo 
alkoholio, kurio paskui 
trys gėrė.

Alkanas, nepaprastai 
gingas gyvenimas vertė
bedarbius jieškoti smagumo 
bei’užsimiršimo bent valandė
lei, nors jie suprato, jog me
dinis alkoholis yra pavojingas.

ALtMLD lŠ5-tos KUOPOS 
NARIAMS

BROOKLYN. — Jau antra 
savaitė streikuoja darbininkai 
Alfred Bleyer komnanijos. Bo
sai kol kas nesišaukia policijos 
bei skebų prieš streikierius. 
Tie, taip sakant, laižosi prie 
darbininkų ir savo “gerumu” 
stengiasi sulaužyti streiką, 
kaip mums rašo H. Gordon, 
nirmininkas Ponieros Maišelių 
Darbininkų Unijos 107-to Lo- 
kalo. Bet darbininkai nepasi
duoda jų gerumui, ro‘ reikalau
ja panaujinti sutartį, užtikrint 
mažių-mažiausia po keturias 
dienas darbo į savaitę per iš
tisus metus ir pakelt algas 
tiek, kiek per dolerio infliaci
ją pabrangsta gyvenimas.

NEW YORK. — Kovo 28 d. 
milionierių vaikas George 
Cooper, 24 metų amžiaus, pa
sisamdė per darbo suradimo 
agentūrą dvi jaunas gražias 
merginas, kaipo artistų mode
lius, sulig kurių piešiama pa
veikslai bei daroma stovylos. 
Ji jąsias nusivežė į savo namus 
New Rochelles, surišo,1 ipagul- 
dė ant grindų ir kokius tai 
“pamokinančius” dalykus jom 
skaitė iš knygų, maitindamas 
jąsias saldainiais. Bent jis pats 
tokį “nekaltą” aiškinimą su
teikė policijai, kada buvo 
areštuotas už merginų “kidna- 
pinimą.”

Už tai paprastas pilietis tu
rėtų eit į kalėjimą gana ilgam 
terminui. Bet George Cooper 
yra turtuolis ir jis, durnelio 
rolę lošdamas, bandys išsisukti 
nuo bausmės. Giminės pasam
dė du “psichologus” daktarus 
tyrinėti, ar jo protas sveikai 
veikia. Tiedu specialistai jau 
suranda, kad iš vieno atžvil
gio pas Cooperį ne viskas gal
voje tain yra, kaip turėtų būti 
—jie sako, kad jis bijo mergi
nų, labai nedrąsus, nedrįstąs 
padaryti pasiūlymo apsivesti; 
tai todėl taip keistai pasielgęs 
su dviem minimom gražuolėm.

Su tokiu “mokslišku” aiški
nimu tie specialistai stengsis 
paveikti į teismą taip, kad tą 
išdykėlį patalpintų į ligoninę, 

, o ne į kalėjimą. Iš ligoninės 
! gi jis'būtų .paleistas, kaip tik 
i šitokie specialistai atrastų, kad 
jis jau sveikas, reiškią, dau
giau mergų “nebijo”...

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PARSIDUODA restauranas labai biz- 
niškoje vietoje, prie puikiausių 

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

' (109-114)

Brooklynė:
136 Irving Ave. 
1538 Dekalb Ave. 
So. 4th and Havemeyer Sts. 
Bedford Ave. and So. 5th St. 
187 
223 
222 
135 
287 
350
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

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

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

New Yorke

PRAMOGOS
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kuopa rengia smagi) pik
niką, šeštadienį, 29 d. liepos, Clin
ton Parke, Maspeth, N. Y. Kitos 
draugijos yra kviečiamos nieko ne
rengti minėto j dienoj, bet dalyvauti 
visi šiame piknike ir sykiu pasilinks
minti su kuopos nariais. '

(114-115)
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į Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

PAJIEŠKOJIMAI
I

Graborius (Undertaker)
.' I ! " . <>'.'•

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

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

PAJIEŠKAU, kas galėtų pa
skolinti nedidoką sumą pi

nigų apmokėjimui bėgarhųjų 
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.

(113-115)

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

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

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

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

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

, BLOZNĘLIS,
R. Ff D. No. 2, Catskill, N. Y.

o

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
4

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

motorų 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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

ir Mėšlažamės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reiimatlški Nesveiku
mai. . < 1 L;

Kvėpuojamųjų Kanalų ‘ ir » Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais..

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei Čiepų Išmirkštimai. i 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai '•

DR. ZINS
210EAST 16th ST.RT.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

f

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”
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NOTARY 
PUBLIC

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

Telephone, Stag* 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

MOLLYN’S BARBER SHOP 
ir į 

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ. VISU ŽALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (, KUR KAM REIKIĄ. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PiRMĄJAl PAGALBA) AMB’JLANSINL AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINĘ. IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
prižiūrėt!., DUODĄiyf'gražia Vietą. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MŪS, O, MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.

. MUSU raštinę atdara dieną, ir NAKŲ. Mūsų ’ 
TELEFONAS niekad nemiega.

INC

TEL. STAGG 
2-5043

visi

DR. HERMAN MENDL0W1TZ

402

var
tuos

> demokratų nominuotas kaipo 
jų kandidatas j prezidentus.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E.'23rd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12" vai. ii ryto 

i' i 11 į h r J.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kas dien, seredoms ir subatoms 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakarais.

bOnhouXme

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

Al Smith "Atsisako” nuo 
Kandidatūros j Majorus

Empire Comice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Buvęs N. Y. valstijos guber
natorius Al. Smith ^griežtai 
atsisakė” kandidatuot į .mies
to majorus ateinančio rudens 

ALDLD 185-tos kp. mėnesi-1 rinkimuose. Bet juk pirmiau 
nis susirinkimas įvyks ši ketvir-1 jis buvo “atsisakęs” kandida- 
tadienį, gegužės 18 d., 8-tą vai.' tuot į šalies prezidentus, o 
vakare,’ pas drg. Baltrušaičius,! pereitam rinkimų vajuje viso- 
13 Logan St., Brooklyn, N.,Y. j mis keturiomis stengėsi būti 

Visi nariai pribūkite.
M. MisęviČienS, Sekr.

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaųstymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

) ir kitokius šaltkalvystės 
' darbus

Metropolitan Avenue
(Arti . Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

8i7 UNION AVENU^ BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street




