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ĮVAIRIOS žinios

Chicagos menševikų “Naujie
nų” redaktorius neužsimerkęs 
lygina Sovietų Sąjungos Raudo
nąją Armiją prie kapitalistinių 
valstybių armijų. Bando jis 
svietui įkalbėti, būk Raudonoji 
Armija irgi esanti išraiška mi- 
litarizmo. Todėl, jo suprati
mu, reikią darbininkams taip 
pat lygiai priešintis Raudona
jai Armijai, kaip ir Amerikos 
armijai.

Bet visa pono Grigaičio filo- 
zofija paremta jo neužgesina
mu menševikišku troškimu pa
sitarnauti buržuazijai, nieki
nant Sovietų Sąjungą. Raudo
noji Armija nėra jokio milita- 
rizmo išraiška. Raudonoji Ar
mija yra darbininkų klasės įran
kis apsigynimui nuo kapitalis
tinių priešų iš lauko ir išnaiki
nimui senosios sistemos liekanų 
viduje.

Vokietijos fašistai varo politinius kalinius prie darbo

KRISLAI
Armija ir Armija.
Klasiniai Reikalai.
Drg. Milleris.
Nauji ir Jauni Kalbėtojai

Rašo Komunistas

Paimkime tokį palyginimą. 
Darbdavių susivienijimas yra 
darbdavių įrankis kovai prieš 
darbininkus. Darbininkai prieš 
jį turi vesti kovą. Bet darbo 
unija, paremta klasių kovos 
dėsniais, yra darbininkų įran
kis kovai už darbininkų klasės 
interesus. Juk tik ponas Gri
gaitis galėtų sakyti, kad “mums 
abi organizacijos lygios.” 
“prieš abi mes turime lygiai 
kovoti.”

—

Lygiai taip jis sumaišo armi
jas. Tik todėl, kad Raudonoji 
Armija yra armija, ginkluota 
jėga, jis ją užverčia ant tų pa
čių svarstyklių su kapitalistinių 
valstybių armijomis. Jis tai 
daro, žinoma, tiksliai, idant su
kurstyti savo pasekėjus prieš 
darbininkų tėvynę, kurios sar
gyboje stovi Sovietų Raudonoji 
Armija. *

Drg. Milleris, dienraščio “Vil
nies” administratorius, rengia
si važiuoti Sovietų Sąjungon 
pasisvečiuoti. Išvažiuos pabai
goje birželio mėnesio. Nori 
plačiau susipažinti su darbinin
kų tėvynės socialistine kūryba. 
Porą mėnesių jis praleis studi
javimui vėliausios padėties. Ru
denį, sugrįžęs Amerikon, galės 
mums raportuoti. Draugų Mi- 
zaros, Undžienės ir Karosienės 
prakalbų maršrutai puikiai pa
rodė nepaprastą lietuvių darbi
ninkų susidomėjimą Sovietų Są
junga.

Brooklyne susilaukiame nau
jų kalbėtojų iš jaunuolių tarpo. 
Pradėjo prakalbas sakyti drau
gė Amilija Jeskevičiūtė, Vytau
tas Zablackutis ir Aldona Kai
rytė. Taip pat lavinasi Kau- 
niūtė ir kitos jaunos draugės. 
Tuos mūsų jaunus agitatorius 
turime padrąsinti ir visais bū
dais jiems padėti. Mūsų judė
jimui labai brangios jaunos re
voliucinės spėkos. Tik priauk- 
lėdami naujus vadus ir naujus 
kovotojus mes sustiprinsime 
mūsų eiles.

Nauji veikėjai neiškrinta iš 
oro. Darbininkų judėjimas tu
ri sąmoningai juos ruošti. 
Draugas Leninas visuomet pri
davė didžiausios svarbos ruoši
mui vadovaujamų kadrų, atsa- 
komingų draugų, galinčių užim- 

. ti atsakomingas judėjime vie
tas, pajėgiančių traukti darbi
ninkus į kovos frontą, mokan
čių eiti agitatorių, propagandis
tų ir organizatorių pareigas.

Sofija. — Pirmos Gegužės 
dienoje, ant barakų Pirmo 
Raitarijos pulko buvo iška
binta raudona vėliava su 
obalsiu: “Lai gyvuoja Pir
moji Gegužės!”

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Francijos Spaudoje Protestas!
Prieš Ameriką j

PARYŽIUS. — Franci
jos kapitalistinė spauda su
kėlė skandalą prieš Jungti
nes Valstijas del uždraudi
mo įvežti tam tikrų Franci
jos prekių į Ameriką. Kaip 
kurie laikraščiai tam klau
simui pašventė visą pirmą 
puslapį.

Lawrence, Mass. — June 
Croll paleista po $1,000 
kaucija. Nepaisant, kad ji 
yra Amerikos pilietė, ją 
rengiasi deportuoti.

Washington. — Ir patys 
valdininkai nesitiki, kad pa
saulinė ekonominė konfe
rencija juos išgelbės iš šio 
krizio.

Barnstable, Mass. — P. 
McMath milionierkaitė, ku
rią buvo pavogę, per valan
dą laiko pasakojo apie jos 
vagis.

Sandiego. — Chilies val
džia ’-atidarė keturių - my
lių ilgio tunelį. Tunelis 
pravestas del gelžkelio po 
kalnu.

Geneva. — Tautų Lygos 
ponai prašo Bolivijos ir Pa
raguay, kad jos baigtų ka
rą.

Vokietijos Fašistai Pavarė 
1,041 Žydy Advokatą

BERLYNAS. — Vokieti
joje buvo 11,814 advokatų 
ir iš to skaičiaus 3,199 žy
dai. Fašistai jau išmetė 
1,041 žydą advokatą. Jie 
išvarys ir kitus. Fašistai 
pavarė šimtus mokytojų, 
profesorių ir daktarų nuo 
jų pareigų, kurie yra žydų 
kilmės.

Lietuvos Fašistai Nuteisė 
Darbininkus

“Rytas” rašo, kad prieš 
geg. 1 d. ėmusius agituoti 
kelis komunistų naudai vei
kėjus Kauno karo komen
dantas nubaudė 1 mėn. ka
lėjimo. Nubausti šie: Fei- 
ga Šimelevicaitė, Jonas Pa
plauskas, St. Lapinskas, 
Aleks. šimanas, Mina Stan- 
kaitė.

Kova už Drg. Fuel Lee
BALTIMORE. — Tarp

tautinis Darbininkų Apsi
gynimas perdavė bylą neg
ro darbininko Fuel Lee į 
Augščiausį teismą. Negras 
darbininkas Lee yra įfrei- 
muotas ir apkaltintas žmog
žudystėje. K a p i talistinis 
teismas nusprendė jį nužu
dyti. T.D.A. veda d. Lee 
apgynimo darbą ant toliau.
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Japonai Sulaužė Cliiny Apsigynimo Liniją Sustreikavo Darbininkai

TIENTSIN.—Japonų ar
mijos išilgai visą karo fron
tą sumušė chinus ir užėmė 
apdrūtintas jų pozicijas. Ja
ponai sumušė chinus nuo 
Didžiosios Chinų Sienos iki 
jūrų ir paėmė miestus Mi- 
yun, Fengjun, Tangshan ir 
visą eilę kitų. Išilgai šių 
miestų linija chinai buvo ge
rai apsidrūtinę. Chinų ka
reiviai bėga iš miesto Yu- 
tien. Japonai atidarė kelią 
linkui svarbiausių Chinijos 
miestų Peipingo ir Tientsi- 
no ir nesulaikomai maršuo- 
ja. Chinų armijos pakriku
sios traukiasi linkui minėtų 
miestų. Japonų orlaiviai, 
persekioja chinus ir iš oro 
bombarduoja.

Kada japonų armijos gu
la ant Peipingo ir Tientsino, 
tai tuom kartu tuose mies-

Veteranai Rengiasi Prie Konferencijos
WASHINGTON. — Tūk

stančiai pereito karo vete
ranų, suplaukusių į Wash- 
ingtoną, šiandien ’ rengiasi 
atidaryti Washington Audi
torium svetainėje savo kon
gresą. Veteranai išdirbs 
reikalavimus ir juos įteiks 
Roosevelto valdžiai. Vete
ranai prie forto Hunt labai 
gerai ir tvarkiai užsilaiko. 
Jie visi gauna vienu kartu 
ir vienodą mąistą, visi dirba 
jo parūpinimui ir atlikimui 
kitų darbų. Kadangi šnipai 
ir kiti gaivalai lenda’ į jų 
stovyklą su demoralizacijos 
tikslais, tai veteranai pa
tvarkė: (1) neįleisti nei vie
no naujo, kuris nėra pažįs
tamas arba neturi atatinka
mo paliudijimo, (2) Kiekvie
nas, norintis eiti į miestą, 
privalo gauti paliudijimą, 
kitaip nebus įleistas į kem
pę ir (3) Visi veteranai pri
valo susiregistruoti ir kem
pė paskirstyta į atskirus 
kvartalus ir gatves, kaip ir 
miestas.

Eina paskalai, kad Roo- 
seveltas rengias aplankyti 
veteranų stovyklą, veikiau
siai jam norisi pamatyti, ko

tuose japonai išprovokavo 
sukilimus prieš chinus. Nė
ra abejonės, kad Peipingas 
ir Tsientsin greitai bus pa
imta, nes ten japonai turi 
savo koncesijas ir kareivių, 
kurie sudarys negalimą 
miestų apgynimą. Japonai 
randasi tik 35 mylias nuo 
Peipingo, ir kanuolių bau
bimas jau girdimas mieste. 
Turtingi: chinieciai bėga iš 
Peipingo į visas puses. Virš 
miesčo skrajoja japonų ka
ro orlaiviai, mėto atsišauki
mus . ir bombas. Kraustosi 
ir Jungtinių Valstijų impe
rialistų agentai—įvairūs mi
sionieriai. Peipingo ir 
Tientsino srityje Japonija 
rengiasi sudaryti naują “ne- 
prigulmingą” valstybę, kaip 
ji sudarė Mandžurijoje 
Manchukuo valstybę.

kia yra tvarka pas buvu
sius kovotojus už kapitalis
tinę tėvynę.
Tūlas Saltzman patsai sa

ve pasivadinęs vadu, bąn- 
do ardyti veteranų solidaru
mą. Žydų rabinas Loge ne- 
vža atvyko laikyti žydams 
veteranams pamaldas,: o su
riko: “Mes nereikalaujame 
Stalino Amerikoje!” Tuom 
kartu Roosevelto valdžia lai
ko paruošus armiją puoli
mui ant veteranų, bet jų 
spėkos nuolatos auga, nau
ji būriai atvyksta iš visų 
šalies kraštų.

PHILADELPHIA, PA.
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 svečiu iš Brook- 
lyno. Kalbėtojų bus nevien 
tik vyrų, bet ir moterų. Mote-, 
rys turi įtraukti ko daugiausia 
moterų. Važiuokim į šį pik
niką, nes čia dainuos ir Lyros 
Choras.

Žiemos oras prikamavo žmo
nes; visi trokšta tyro oro ir, 
pasigėrėti žaliuojančia gamta.

Komisija.

TRENTON, N. J. — Iš
naudotojai sumanė sudau
žyti darbininkų vienybę ir 
sugriauti Regal Doll Wor. 
Industrial uniją. Vadai iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos gelbsti bosams, bet 850 
darbininkų solidariai pa
skelbė streiką ir stojo savo 
reikalų apgynimui, apgyni
mui darbo sąlygų, algų ir 
organizacijos.

FARMERIAI TVIRTAI
KOVOJA UŽ BŪVI

MILWAUKEE, Wis. — 
Farmeriai energingai kovo
ja už savo gyvenimo palai
kymą. Jie pikietuoja mies
tus ir sulaiko pieną. Far- 
rneriai streikuoja keturioli
koje apskričių, Michigano 
ežero pakraščiais. Ties 
Bonduel jie sumušė šerifus, 
kurie prieš farmerius nau
dojo gazo bombas, ir išpylė 
pieną į griovį. Ties Muk- 
wanago 300 farmerių nuga
lėjo šerifus ir, nepaisydami 
gazų, “išdumpino” 30,000 
svarų pieno. Farmeriai nu
galėjo priešus ties Wauke
sha, ties miestu Milwaukee, 
Manasha srityje ir sunaiki
no sūrių gaminimo fabriką 
Plymouth mieste.

Venezueloje Politinių
Kalinių Bado Streikas
CARACAS.—35 politiniai 

kaliniai paskelbė bado strei
ką prieš nepakeliamas gyve
nimo sąlygas. Venezuelos 
valdžia su visu pasiutimu 
puola komunistus ir žiauriai 
juos kankina kalėjimuose. 
Daugelis kalinių i š s ėdi 
kalėjime apie metus laiko 
pirm teismo, nes išnaudoto
jai, negalėdami sudaryti ap
kaltinimų, ir teismą tiksliai 
vilkina.

Nepaisant žiaurumo ir 
persekiojimų iš kapitalistų 
pusės, Venezuelos Komuni
stų Partijos įtaka paaugo ir 
jai vadovaujant laimėta ke
letas streikų.

IMPERIALISTŲ NESUTIKIMAI AUGA;
KARO PAVOJUS SMARKIAI DIDĖJA

PARYŽIUS.— Vokietijos čius ir pelnus aštrina santi- 
fašistai nusprendė ant žūt- kius tarpe Jungtinių Valsti- 
būt išreikalauti, kad Vokie- jų ir Anglijos kapitalistų, 
tijai būtų leista ginkluotis Francijos imperialistai tvir- 
be jokių suvaržymų. Prieš tina, kad Vokietijoje jau dą- 
tai suvienytu frontu išstoja ■ bar yra paleista pilnais ga- 
Francijos, Anglijos ir Jung-'rais karo reikmenų gamini- 
tinių Valstijų Amerikos im
perialistai. “Nusiginklavi
mo” konferencijoje, kuri 
įvyksta Genevoje dar labiau 
susiries pasauliniai draskū- 
nai. Patys imperialistai 
žvalgosi ir nepilnai nuvokia, 
kokis jų tarpe bus persigru- 
pavimas. Vienok prieš ne
ribotą Vokietijos ginklavi- Viešpataujantis krizis vis 
mąsi išstos bendrai Franci- daugiau pagimdo niovynių 
ja, Anglija ir Amerika. Bet ■ draskūnų tarpe. Kapitalis- 
jų fronte taipgi yra dideli tai mato išeitį iš šio krizio 
plyšiai, nes nuolatinės var- tik darbininkų klasės lėšo- 
žytinės už rinkas, žaliadaik-• mis ir per karą.

Nauja Našta Ant
Amerikos Darbininkų

WASHINGTON. — Roo
sevelto administracija, kaip 
žinia, paskyrė $3,300 milio- 
nų atbūdavo j imui “šalies 
gerovės,” teikiant pagelbą 
kapitalistams ir viešiems 
darbams. Bet toji suma tu
ri būti surinkta iš gyvento
jų, ypatingai darbo masių. 
Rooseveltas išdirbo * planą 
įvairių taksų, ant gyduolių, 
kavos, cukraus ir kitų reik
menų, į metus laiko už tak
sus privalo būti sukeliama 
$220,000,000. Tai nauja na
šta ant darbininkų sprando.

5000 Dažytoją Darbininku 
Paskelbė Streiką

NEWARK, N. J.—5,000 
dažytojų darbininkų paskel
bė streiką prieš bosų pasi
kėsinimus kapot darbi nink. 
algas. Darbininkai yra or
ganizuoti į uniją. Streikas 
priverčia uždaryti ir tas 
dirbtuves, kur nėra unijos, 
nes jose negauna medžiagų 
darbui.

Paryžius. — Francijos 
trimotorinis orlaivis “Arc- 
en-Ciel” pasiekė Afrikos 
miestą Dakar. Jis skrido 
per Atlantiko pakraštį.

80 sukilėliųHavana.
užatakavo miestelį Taguas- 
cą. Keletą iš jų nužudė pri
buvusi valdžios kariuomenė.

Vokietija Atsisakys Mokėti 
Užsieniui Skolas

BERLYNAS.—Vokietijos 
valdžia rengiasi atsisakyti 
mokėti ne tiktai pereito ka
ro uždėtas ant jos kontribu
cijas, bet ir tas paskolas, 
kurias ji gavo pas kitų šalių 
imperialistus po karo. ' Pa
baigoje šio mėnesio ji turė
tų atmokėti dalį skolų ir 
nuošimčių.

Darbininkai Visų Salių* 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o IŠlaimėsite 

Pasaulį!

H O

mo fabrikai, kad gaminasi 
amuniciją, kanuoles, tankas, 
karo orlaivius ir kitus .’pa
būklus. Vokietijai sulygf ‘ i 
Versalio plėšikiškos sutar
ties neleistina gaminti karo 
orlaivius ir tankas bei apro
buojama jos apsiginklavi
mas ant jūrų ir sausžemio.

Karo Laivynas Yra 
Paruoštas Mūšiams

WASHINGTON. — Ad- 
mirolas Pratt patiekė pro
gramą karo laivyno reika
lais. Sulyg tos programos, i 
vienas trečdalis Jungtinių 
.Valstijų karo laivų bus re-v*“ 
zerve, arba taisomi ir mo- * 
dernizuojami, o du trečda
liai gatavi karui bile valan
dą. Paruoštais karui bus: 
10 šarvuočių, 10 sunkių krei
serių, 7 lengvi kreiseriai, 60 
naikintojų, 39 submarinai, 2 
orlaivių vežėjai, 11 minų 
plukdytojų, 14 sargybos lai
vų ir 77 kitokių karo laivų. 
Likusieji bus perginkluoja
mi ir aprūpinami naujais 
karo pabūklais.
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Vokietijos Fašistai Protes
tuoja Prieš Austriją

VIENNA. — Vokietijos 
fašistai užprotestavo prieš 
Austrijos valdžią, kad ji yra 1 
nedraugiška linkui fašistų. 
Vien vakar, Austrijoje liko
si areštuota 2,380 fašistų, 
kurie yra laikcfni kalėji
muose.

Anglijos Prekybos Sutartys
LONDON. —Anglija pa- < 

darė prekybos sutartis su 
Norvegija ir Švedija. Šios 
sutartys yra daugiausiai 
anglies reikalais; pagal su
tartis Norvegija pirks iš 
Anglijos 70 nuošimčių jai 
reikalingos anglies, o Švedi
ja 50 nuošimčių.

Derybos del Žibalo
PARYŽIUS. — Prasidėjo 

derybos tarpe Rumunijos, 
Holandijos, Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų kapita
listų del Rumunijos žibalo 
šaltinių. Pirmesnė sutartis 
pasibaigė ir Rumunija ren
giasi neleisti Anglijos ir
Amerikos kapitalistams išr 1 
naudoti jos aliejaus šalti- į 
nius. 7 ", ®
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Šiuos žodžius rašant, Jungt. Valstijų prezidentas Roo- 
sevęltas ruošiasi prie “labai svarbios” prakalbos, kuria 
jis žada apibūdinti “visam pasauliui” Jungtinių Valstijų 
nusistatymą nusiginklavimo klausimu.

Tolydžio Vokietijos fašistų kancleris, Hitleris, ruošia 
prakalbą, “taip pat lalpai svarbią,” kurią jis sakys šian
dienų :t. y., trečiadienį, prieš savo reichstago pasekėjus, 
kuriuos' jis- šaukia į posėdį.

Tūli buržuazinės spaudos bendradarbiai iv buržuaziniai 
politikai tvirtina, kad nuo šitos prakalbos, kurią pasa
kys Hitleris, labai daug priklausys tuojautinis Europos 
likimas’: išliks ji šiuo tarpu nuo įsivėlimo. į karą, ar ne.

Kadangi klausimas, aštikrųjų, yra labai svarbus, tai 
prisieina, kiek vieta leidžia, perstatyti jį mūsų skaity
tojams aiškiausioj šviesoj.

Tarptautinės rietynės, kaip žinia, eina delei ginklavi
mosi, delei to, kas turi teisę greičiau ir smarkiau ir visa
pusiai! apsiginkluoti sekančiam imperialistiniam karui. 
Dalykai galima suimti į sekamus punktus:

1. Vokietijos ginkluotę turi apribavusi Versailės tai
kos sutartis. Vokietija tegali turėti tik, palyginamai, 
nedidelį skaičių tikrosios armijos ir karinių laivų. Vie
nas iš Hitlerio programos punktų buvo tas, kad, kuo
met fašistai paimsią į savo rankas valstybės galią, tai jie 
nepaisysią Versailės taikos sutarties dėsnių, bet pirmiau
siai’apginkluosią Vokietiją, ir, galop, atsiimsią kare pra
rastas Vokietijos sritis bei kolonijas, kurias šiandien turi 
buvusieji talkininkai. Dabar prisieina Hitleriui tasai 
programos punktas vykinti gyveniman. Jis ir jo leite
nantai pareiškė, kad dabar, tęsiantis Genevos nusigink
lavimo konferencijai ir besiartinant Londono ekonomi
nei konferencijai, Vokietija turi apsiginkluoti tokioj pro
porcijoj, kaip Francija, Anglija ir Amerika. Jeigu tal
kininkės šalys su tuo nesutiks, tai Vokietija padarysianti 
tai ir be jų loskos. : ■.

2. Iš kitos pusės, Francija, Lenkija, Rumunija, Jugo- 
sląyija ir, netgi ir Anglija; gerai suuodžia, kuo tas vis- 
kas,, kvepia. Francija ypačiai žino, kad tai, ką dabar 
bando pravesti Hitlerio valdžia, visųpirmiausiai gali at
siliepti ant Franci jos imperialistų interesų. Todėl 
Francijos valdžia (jai padeda Anglija ir kitos šalys) 
grūmoja Vokietijai ginklu, jei pastaroji bandys paneigti 
Versailės sutartį. Kaip greičiausią pabaudą, Francija 
žadą tuojau okupuoti Vokietijos Pareinio sritį. Lenkija, 
tolydžio, gali užimti “laisvą” Dancigo miestą. Ir štai 
naujas imperialiastinis karas!

3i Hitleris supranta, ką tai reiškia. Tad nors jis buvo 
paleidęs savo reichstagą keturiems irietams atostogauti, 
esant šitokiai padėčiai, šiandien jis šaukia reichstagą į se
siją ir jam pasakys Hitleris, ką mananti daryti Vokie
tiją,, (komunistų reichstago atstovų, be abejojimo, neįsi
leis-; jie sukišti į kalėjimus). Todėl šiandien visuose 
kampuose laukiama Hitlerio prakalbos turinio, nes joje 
bus išdėstytas fašistinės valdžios nusistatymas.

4. Amerikos imperializmas, kuris, esant Rooseveltui 
prėžidento balne, vis labiau ir labiau kišasi į tarptau
tinius dalykus, taip jau prieštarauja Vokietijos ginkla
vimuisi, nes, sakoma, tai būtų keršto tikslu ginklavimą- 

' sis,,kuris atsilieptų ant pasaulio taikos neigiamai. Tad, 
manoma, kad Roosevelto prakalba būsianti kaip tik tai
koma tam, kad Hitleris galėtų ją pirmiau išgirsti, negu 
pats bandys savo nusistatymą padaryti.

Taigi šiandieninė pasaulio padėtis yra taip pritvinku-| 
si jpasą, kad bile minutą gali išsprausti naują karo 
Ifepsną.. ; ,

Vokietijos fašistai, kurie taip išdidžiai žadėjo Vdkiė- 
tijos liaudžiai tą ir kitą, atsidūrė šiandien juo keblesnė] 
padėtyje: nei vykinti savo programą, nei nevykinti. Da
rysi vienaip—rgali susilaukti greito galo, kitaip—parody
si-plačiom žmonių masėm, kad viskas, ką žadėjai, buvo 
paprastas apgavimas.

Iškarto Hitleris manė artimai sušibičiuliuoti su Mus- 
ęoliniu. Deja, kaip jau mes ne kartą esame sakę, vienos 
tautos fašistai negali gerai sugyventi su kitos tautos 
fašistais, nes kiekvieni iš jų yra ultra-nacionalistai ir 
žiuri, kad kuodaugiausiai pasitarnavus tiktai savo šalies 
kapitalistų klasei. Panašiai buvo ir čia. Nuvykus von 
P^penui Romon, nebuvė galima prieiti prie artimų su
tarčių su Mussoliniu. Italijos fašistai turi pagrobę pie
tinį Tyrelį, kur gyvena didžiuma vokiečių. Austrijos 
fašistai, tuo būdu, nori su Vokietijos fašistų pagelba tą 
antį iš Italijos atgauti. Bet juk be ginklo ir karo neat- 
gapsi. šis ir visa eile kitų dalykų neleido padaryti arti
mi} ryšių tarpe Romos ir Berlyno.

Šiuo tarpu, kol kas, Vokietija yra daugiau-mažiau izo- 
z IhMa. Ginklavimosi klausimu peranfla ji talkininkių di

džiosiose imperialistų valstybėse.
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Tarptautinio Dar|)ininkp ■ ■ ■ 
Apsigynimo Atskaita ,.

Šiomis dienomis Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo (International Labor 
Defense) centralinės rašti
nės knygose buvo padaryta 
revizija, kurią atliko regist
ruotas ak.ounteris (public 
accountant). Sudaryta už 
pirmuosius 1933 metų ketu
ris mėnesius—sausį, vasarį, 
kovą ir balandį—atskaita ir 
paskelbta spaudoj. Trumpai 
suėmus, atskaita parodo se
kamą:

Įeigos
Per tuos keturis mėnesiūs 

išviso surinkta $8,243.40. Ta 
suma surinkta įvairįaip: 
$885.78 suaukota individua
lų; $908.77—bažnytinių ir 
kitokių organizacijų (mato
mai, daugiausiai juodvei- 
džių, kurie smarkiai rėmė 
TDA del to, kad pastarasis 
pasirįžusiai gynė ir < tebega
ną Scottsboro berniukus); 
$1,079.82—nuo TDA distrik- 
tų; $4,568.03 — Scottsboro 
Bylos Vedimui Nepaprasto 
Komiteto, kurį buvo įstei
gęs TDA, ir $801.00—nuo 
Politinių Kalinių Gynimo 
Nacionalio Komiteto.

Kai kurios iš tų organi
zacijų, prisidėjusių su auko
mis, buvo autorizuotos rink
ti aukas, o kitos rinko be 
j-okio autorizavimo iš TDA, 
todėl TDA nežino, ar visus 
pinigus prisiuntė jam tos 
organizacijos, kurios 
neautorizuotos, bet 
aukas.

buvo 
rinko

(žurnąĮpj, sąryšį šu Scotts
boro berniukų v teismu -r- 
$100;' 'Organizaciniais'■•’reika
lais kelionės kaštarįi ~$30.- 
21; Janes ( Pattersonienės 
(vienos iš Scottsboro ber
niukų motinos) kelionės lė- 
šos—$117.80; išlaidos sąry
šy j su Naujos Bylos Vedi
mui Fondo sukėlimui — 
$919.73; telegramų siuntinė
jimas įvairiais1 reikalais — 
$253.27; Scottsboro berniu
kams pašalpa — $156.10; 
spausdinimas Scott s boro 
reikalu peticijų $54.44; 
Scottsboro reikalu guzikėlių 
išleidimas — $130; nepap
rastiems darbininkams; dir
busiems prie Scottsboro 
berniukų bylos priruoši- 
mo, 'algos — $176.71; Scotts
boro berniukų laisves’ rei
kalu maršavimo į Wash- 
ingtoną išlaidos—$31; Har
lemu TDA kuopai, dadg 
busjiii Scottsboro relB 
paskola—$70į raštinės 
laikymas, al^os, telefonai ir 
kitos išlaidosr-$l,378.79k

Ktiygas peržiūrėjo ir fi
nansinį raportą patiekė Cen
tral Audit Bureau, . New 
Yorke, per savo atstovą 
Morris Greeribaum. Smulk-t 
meningesnis J raportas, ne
matoma reikalo skelbti. Tos 
darbininkų organizacijos, 
kurios norėtų susipažinti 
smulkmeningiau su rapor
tu, gali įgalioti savo atsto
vą arba atstovus, kurie bile 
kada gali atsilankyti.į TDA, 
raštinę ir patys patikrinti 
dalykų stovį. J Antrašas: I. 
L.D., Room 430, 799 Broad
way, New York City. '

o mk&lu,
•už--

Išlaidos
Per tą patį laiką išleista 

$8,408.45. Išlaidos dalinasi 
sekamai:- advokatams, — 
$2,650; liudininkų keliones 
lėšos ir kt. išlaidos—$923.55; 
iš teismo rekordui gavimas 
spaudai ir kiti dalykai,* su
rišti su spauda apie bylą— 
$781.21; popiera ir kitokia’ 
raštinei medžiaga—$365.59; 
spausdinimui b r o š’iųHĮtėfe 
apie Scottsboro berniukų 
teismą — $250; praplatini
mui • “Labor Dėfenderio”

Vėl Nusiplepėjo! ’ ,
Čhicagos męhševikų \ ga- 

ziejta jau sieloj^i ;4ęlto, kam 
Soyietai nų’tarį parduoti

mislytas paties lietuviškų 
menševikų tėvo. Tikrumoj 
yra taip, kad Sovietų Sąjun
ga bile kada būtų pardavu
si :s'avo 'geležinkelio dalį, jei 
Cjhinija būtiį pirkusi. Drg. 
Ųtyiųoyas i tai nesenai pa
reiškė (žiūr. “Laisvės” num. 
113-tam, 1933, redakcinį
straipsnį). Litvinovas aiš
kiai pasakė: *

Sovietų vyriausybė visuomet 
buvo pasirengusi parduoti 
Chinišką Rytų Geležinkelį Chi- 
nijai, bet pastaroji negalėjo 
nupirkti.
Chinija neturėjo pinigų ir 

jos valdžia, matomai, nepai
sė atpirkti geležinkelio da
lį nuo Sovietų, kadangi ji, 
Chinijos valdžia, tikėjosi 
kokiu nors suktu būdu pasi
grobti minėtą geležinkelį. 
1929 metais ji faktinai bu
vo , bandžiusi tai padaryti, 
bet stiprus Sovietų vyriau
sybės nusistatymas nusvili
no jai nagus. Grigaitis tuo
met šaukė, būk Sovietai esą 
imperialistai, kadangi jie gi-

džia. *'
Šiandien Grigaitis trokštu 

matyti Sovietų Sąjungų pra
dedant karą su Japonija del 
minėto geležinkelio, kuris 
patapo nesusipratimų ir ki
virčui šaltiniu. Tuomet vėl 
rėkautų jis, kad SSSR yra 
imperialistinė. Bet menše
vikų nelaimei, Sovietų vy
riausybė, vesdama griežtą 
taikos politiką, geriau nusi
tarė savo dalį geležinkelio 
parduoti ir tuo sumažinti 
progas imperialistams kabi
nėtis prie darbininkais val
domo krašto; provokuoti 
prie naujo karo.

. bent. pasisekdavo kai kuriuos 
' .partijos ir koipjaunimę sluog- 

sniuoš ' iššauki1 svyravimų ir 
abejonių del pačio trockizmo 
(Kaunas, Rokiškis, Kupiškis). 
Mūsų pareiga paaštrint kovą 
su bet kokiais trockizmo ap
sireiškimais, kad visuomet pa
čioj pradžioj su šaknimis iš- 
raut bent kokius jų mėgini-' . 
mus nešt dezorganizaciją į mūs 
eiles. Mūsų eilėse negal būt 
vietos ne tik trockistams, bet 
ir svyruojantiems, ir visoki iš
kelti aikštėn trockistai tur būt 
metaimi iš partijos ir komjau
nimo. Kovai į du frontus už 
teisingą leninistinę Kominter- 
no • liniją turi stiprinta mūsų 
eiles; : ■ . . •
Laikraštis nurodo, kad 

trockistai bandė savo galvas, 
kelti Lenkijoj, bet ten jie ta
po beveik likviduoti. Jų 
grupelė pasilaiko ir Jungti
nėse Valstijose. Čia, kaip 
žinia, jie buvo pašalinti iš

del smulkiai buržuazinio gaiva
lo .stiprumo ir pačioj partijoj, 
gal rast ir randa geros dirvos 
mūsų partijoj1. Nuolat pas 
mus prisieina vest kova su1 vi
sokiais dešiniaisiais nusistaty
mais, kliudančiais visam mūs 
darbui. Kaip lygiai randa dir
vos ir trockistiniai nusistaty-. 
mai. Trockistai, likę tiesiogi
niais imperialistų agentais. Partijos dar 1928 metais. . 
kurstyme prieš Sovietų Sąjun- per tą laiką būdami išlau- 
gą, likę viena iš socialfašizmo ’ • •• t

sriovių, kuri “kairiaja” fraze 
traukia darbininkus nuo tikros 
revoliucinės kovos, stengiasi 
visokiais keliais lyst į komu
nistų partijas. Ne vieną kart 
trockistai mėgino įsiskverbt ir 
į LKP ir jiems, del nepakan
kamo budėjimo iš mūs pusės 
ir nepakankamos kovos, kai 
kada tai pasisekdavo, arba

kyj jie “taiso” Partijos li
niją, bet, apart Šian-ten su
kelto triukšmelio susirinki
me, nieko teigiamo nepasie
kė. Šiuo tarpu vis arčiau 
jie susiuosto su lovestonie- 
čiais. Jų, mat, bendras tik- • 
slas: ardyti Partiją, kenkti ‘ 
jos vadovaujamoms kovoms.

Kas Naujo Kariškuose Išradimuose
rūpinti 8 inžino varomais ra
tais ir ant gero plento siekia ;,., 
110 kilometrų į valandą.

Kitas, Amerfkos armijos:* 
“šokantis tankas,” gali per- -.« 
šokti dirbtinas* * jarp kliūtis.;J 
augštume apie 10 pėdų.
' f Ąpie’ francūzų tanką “Char : 

ei'geiį paduoda seka-; j;

Francija turi išradus klau- 
sytuvą, kuris geriausiai, tik
riausiai užrekorduoja orlaivio 
motoro ūžimą ir net nusako jo 
kryptį 30 kilometrų tolyje.

Amerikoje ' kdmandieriaus 
Paul H. MacNeil teorija 
“Fog-eye”» r(rūĮcO| akis) 2,6 Ą 
balandžio pasitvirtino, kaįl jį) 
išradimū atįstųihp 15-20 ame
rikoniškų* fnylių pbr rūkus’, du
rnus arba nakčia įgalima, laivą; 
plaukiantį be šviesų matyti ir 
nusakyti vietą tiksliausiai, ši
tą išradimą praktikavo Ame
rikos ir Anglijos laivyno gal
vos.

Dr. K. Berger,; anglas, pra
neša, kad yra išrastas specia- 
lis “Ultra-šautuvas”, ne dides
nis, bet sunkesnis už paprastą 
karišką šautuvą. Iš jo kulka 
lekia apie 1,740 metrų į se
kundą (paprasto kariško šau
tuvo greitis tarp 800-900 met
rų į sek.). Jo kulka permuš 
kiečiausius šarvus iki 3 cen
timetrų storio. Gali šauti be 
galo tankiai. , Nors tankumas 
dar nenusakytas.

Artilerija
Dr: Berger apie artileriją 

sako:
“Italijoje yra išrastas įtaisas, 

kuris sutraukia kanuolės bal
są iki kalvio kūjo trinktelėji
mo į priekalą ; taip pat subrau
kia dūmus ir ugnį.” Jeigu tas 
pasirodys praktiška, iš ka- 
nuolių žudymas bus beveik 
tylomis. '.-7 ‘■ ■

Amerikoje yra išrastos ka
nuolės, pasiekiančios Vertika- 
tį ’(į • aiig'štįį . Tį&OO
rpetrų. $$jįiąįj^tą ■
orl^ivį-naikintają; galų U^daty- 
ti, )kaip “žiedųji j 
tomis automątįškįbmi's patrini 
komis, nes jos gali’ išsati’ii po 
2,000 sviedinių į vieną minu
tę kiekviena patranka. Būdas 
išlaikymui varūzdžio ir meėha- 
njzmo glūdi 
Dr. Berger.

Franci jo j 
šaudymo 
“Schneider” 
80 amerikoniškų mylių.

Tankai
Tas pats dr. Berger iškelia 

naujų žinių ir apie tankus:
Amerikos “Christi etank” 

del trijų vyrų 1925 metais pa-: 
siekė valandos greitį 64 kilo
metrų laisvame lauke. At
minkime tai, kad 1914 metų 
karo tankai tebuvo pasiekę 6- 
8 kilometrų į valandą. 
Christietankai yra atskirai

/

H” 1

-< :“£har 11” yra 12 metrų il- -7: 
gio, 4 metrų augščio tr 3 met-*;r 
rų pločio. Sveria aįie 74 to-.į 
misi Ant jo šarvai 5^2 . cen- T 
timetrų (beveik 2 colių) sto- ;; 
rio. Kadangi sunkus, tai ne-‘”; 
toks greitas. ' Nežiūrint to,.:»: 
karišką ėkšpertų pripažįsta- į 
mas geriausiu. Jis gali eiti.
žemyn ir augštyn 45% laips-**; 
nius be kliūčių. Mūrus, pyli-"“. 
mus augščio 1 metro 7 centi-.i::’ 
metrų pereina arba išlaužia...
Medžius diametre (skersai) J 
80 centimetrų jis laužo kaip,;;; 
degtukus. Apart to, “Char...
II” sugeba bristi 1^2 metrų.’”: 
gylio. 11 vyrų randasi jo vi
duryje, kurie mūšio laike ati-.„. 
dengia ugnį iš vienos kanuolės-/ 
ir 4 kulkasvaidžių.

Anglijoje “Amfibio-tankas”*’" 
ant upės Thames įrodė, kaip’- 
galįs važiuoti sausuma, taip'"* 
plaukti vandeniu.

Italijos “Virštankis,” kuo-.,;,; 
met kalbama apie tą milžiną,-- 
net sunku įsivaizduoti. Anot’., 
dr, Berger, ;jis yra be galo’*" 
slegiamas; jo yra žinomi tik::.’

Bet gal jau ir egzis-;;j 
šar-r;.*

Jo'?:

Lietuvos Komunistu Partijoj
Pastarasis Lietuvos Ko

munistų Partijos Centro 
Komiteto Plenumas plačiai 
svarstė klausimą apie kovą 
sų įvairiais Partijos. eilėse 
nukrypimais. , Jis pabrėžė, 
kad Partija negalės tinka
mai pravesti masinio darbo, 
ild 'josV pačios y files' nebus 
>tąmp^|ąi įsumštos, iki bebus 
įriūgajeta' | įvairus hufcrypi- 

įjįi meb|s atsižiūrėta į 
apsivalymą nuo trdčkistų ii' 
kitokių svetimų revoliuci
niam < darbininkų judėjimui 
gaivalų.

Pasak “Partijos Darbo,” 
CK rezoliucija 
nurodo:

Pagalios mes 
atsilikimo mūsų
pajėgsim tinkamai kelt darbi
ninkų judėjimo prie augštes- 
nių formų, jei nenugalėsim 
savo eilėse visokių nukrypi
mų ir klaidingų nusistatymų, 
ypatingai dešiniojo nukrypi
mo, kuris su revoliucinės ko
vos aštrėjimu ypatingai daug 
žalos neša. Visoki Nukrypimai 
Lietuvoj, del jos pramonės 
smulkiai buržuazinio pobūdžio,

planai.
irtąja.^. Tas j gigantiškas 
vūotis sveria. 7;000 tonų.

i

slaptybėje,—sako

tuo reikalu

nenugalėsim 
darbe ir ne-

gelžkelinė tolimo 
kanuolė sistemos 
sviedinį numeta

Bet 
ap-

;layd, kad bolš£^|ką.i? dM -i $ąVQ 
geležinkelio dąl|
je; parduotų, tai jie* nenorėjo 
ne' klausyti.

Šijs “argumentas” yra iš

Vokietijos Komunistų Partija senai sakė Vokietijos 
darbo žmonėms, kad Hitlerio programa eidama Vokieti
ja nepasiliuosuos iš po Vėrsailėsį sutarties retežių. Vie
natinis kelias sutraukymui tų retežių—tai Sovietai! Jėi 
Vokietija šiandien būtų Sovietinė, tai, aišku, nereikėtų 
jai skaitytis su tuo, ką sako Paryžius, Londonas arba 
Washingtonas. r Turėdama: tokią’; talkininkę, kaip Sovietų 
Sąjungą, Vokietija galėtų'spjauti ant imperialistų sugal
votos Versailės suta'rties ir visų sutarčių, po kuriomis 
begėdiškai padėjo savo parašus/Vokietijos social-demok- 
ratai ir junkerių jr kapitąlįįstų! agentai. L Bet šįąndieų, 
gyvuojant fašizmui, Vokietija priversta (ir bus privers
ta) nešti "didesnę sunkumo na^tą ir gėdą, negu kada 
riots! ’ ‘ *’ •' ■' * n

ĄhUrikos ' inžinierius Bar-’ 
lbw,—sako dr. Berger—yrą 
išradęs ‘Oro Torpedą,’ kurį; 
tiktų vadinti raketinė kanuolė.’’. 
Jos lėkimas, jėga Jr tolis 1,-%. 
500 kilometrų yra dygus pa
prastos kanuolės jėgai už 2” 
kilometrų tolio. Sviedinys te
leviziniai nutaikomas bevieli-; 
ne elektra ten, kur reikia/;: 
Dirbtuvė tam oro skrodė j ui" 
pagaminti kainuoja mažiausia 
400,000,000 Amerikos dole-./ 
riais. Tačiaus šitoks gyvulys/ 
nebus patogus mažoms valsty 
bėms finansų delei.

Nuodingi Gazai
25 d. kovo mėn. šių metų," 

Kanados -parlamente buvo pa-
(Tfcsa 8-Čiam pusi.)
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KAS NAUJO KARIŠKUOSE IŠRADIMUOSE e
x (Tąsa iš 2-ro pusi.) 

keltas tautos “apsigynimo” 
klausimas, kuriame gen. A. 
Ross štai ką išdėstė: Yra iš
vystytos nuodingos dujos 
‘Chloropicrin,’ prieš kurias nė
ra jokių maskų apsisaugoji
mui.” Aiškumo delei—vieną 
tų dujų dalį atskiedus su 10 
milionų dalių oro, žmogų už
muš į vieną minutę,—sako tas 
generolas. Mažiausią dalelę 
įgavus, plačiai pradeda pū
liuoti, taip žmogus ir miršta.

Arba vėl “Cocodyl Tetrae
thyl,” “Diethyl Telluride,”— 
jie persigeria per odą ir yra 
100 kartų nuodingesili, kaip 
strichnuina.

Viena, baisiausių medžiagų, 
tai bus “Thermite.” Numetus 
to medžiagos su bomba ant 
miesto ir sprogus, išsivysto 
3,000 laipsnių karštis, nuo ku
rio tirpsta geležis, plienas, de
ga žemė... Gen Ross tvir
tina, kad su dviem svarais ga
lima išdeginti vidutinį miestą.

Ką Veiks Orlaiviai

Šituos marinančius nuodus 
ir tą pragarišką ugnį nuneš į 
kareivių linijas, į miestelius 
bei miestus ir užsės dirbtina 
mirčia; tegu ten žmonės už
dūsta, tegu ten sudega kūdi
kiai, seneliai ir kiti; lai lieka 
tušti laukai.

Tas pats generolas sako, 
nuo viso to galima pasislėpti 

OPERETE “KOVA UZ IDĖJAS
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Aušros Choras, Binghamton, N. Y. Persta to Šią Operetę

Keturių Veiksmų. Per stato Dviejų Brolių Kovą už Įsitikinimus 
RENGIA D. L. K. GEDEMINO DRAUGYSTĖ

Sub., 20 Gegužės = May, 1933
Savoje Svetainėje, 575 Joseph Ave, Rochester, N. Y,
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kų darbininkų klasę, iš kurios 
darbo gali kelti didžiausias or
gijas ir turėti geriausią gyve
nimą niekad nedirbus, pradė
jo malšinti sukilusius darbinin
kus be jokio pasigailėjimo. 
Pirma buržuazija prieš nepa
klusnius darbininkus vartojo 
atvirą terorą : masinius areš
tus, katorgas, teismų sprendi
mus, šaudymus, streikų > užgy
nimus,' susirinkimų ir organi
zacijų gainiojimus ir abelną 
griovimą darbininkiškų orga
nizacijų.

Dabartiniu ląiku, kuomet 
darbininkai vis aiškiau ir aiš
kiau pradeda pažinti parazi
tų klasę, tai jie, nežiūrint ka
pitalistinio teroro, paaštrina 
kovą už savo būvio pagerini
mą ir grūmoja kapitalistinei 
sistemai.

Kapitalistai, matydami arti
nantis jų išnaudojimo galą, 
stengiasi kuoilgiausiai išlaiky
ti galią savo rankose. Tad 
buržuazijai, pavergimui dar
bininkų klasės, neatbūtinai rei
kalingi priėjimo keliai, kad 
nesuprastų darbininkai jų iš
naudojimo, tai reikalingas 
perversmas jų proto, nes šian
dien atviras teroras su nagai
ka perdaug būtų aiškus dar
bininkams ir pastarieji, pama
tę, energingiau pradėtų tęsti 
kovą prieš išnaudotojus. Išnau
dotojai kol gali darbininkus 
apgauti, tai jie stengiasi pas
lėpti savo viešpatavimą po de
mokratine skraiste, kad nesu- 

' kėlus atsparą iš skaitlingos 
I proletariato pusės prieš bur
žuaziją.

Kur tiktai buržuazijai daro
si pavojingas atviras griovi
mas darbininkiškų organizaci
jų ten ji stengiasi įgyvendinti 
darbininkų tarpe reakcingu- 
mą, kad pastačius dalį darbi
ninkų, prieš kovojančių darbi
ninkų dalį.

1 Įgyvendinimui darbininkų 
tarpe reakcingumo, buržuazi
ja naudojo liberalizmą. Dabar 
buržuazija naudoja parlamen
tarines partijas — socialistų 
partijas; jų agentai, tų partijų 
vadai, prisidengę kairiomis 
frazėmis patraukia didelį skai
čių radikalėjančių darbininkų. 
Tokiu būdu laikinai buržuazi
ja prašalina sukilimų pavojų 
prieš kapitalistinę klasę, nes 
darbininkai, patekę į socialfa- 
šistines partijas, tampa nuo 
kovos už savo reikalus izo
liuoti. Socialfašistinės parti-

tiktai orlaiviais; esą galima 
išsikelti augštai ir skristi sau- 
gion vieton. Jis ragina stip
rinti Kanados oro laivyną.

Aišku, orlaiviais stengsis ir 
pasišalins turčiai, o ne bied- 
nuomenė.

Kaip visur, taip ir oro laivy
ne matome skirtumą. Jeigu 
1914 metais vidutiniai jie ne
šė bombas tarpe 20-50 svarų, 
šiandieną Francija turi oro 
bombas po 1,000 svarų ir net 
iki 3,600 svarų.

O kas visa tai išranda? In
žinieriai, technikai, chemikai, 
samdomi kapitalistų ir jų val
džių, besiruošiant į naujas žu
dynes delei pasaulio persidalini- 
mo, delei pelnų.

1914-18 metų karo laukuo
se žuvo apie 10,000,000 ka
reivių ; liko sužeista virš 22,- 
000,000; nelaisvėje mirė apie j 
2,000,000; karo srityse žuvo į 
nuo kulkų, gaisro ir bado apie 
10,000,000 žmonių (skaitlinės 
iš “Naujo Karo Gaisro”).

Jeigu 1914 metų kare su 
daug silpnesniais žudymo pa
būklais žuvo visa eilė milionų 
žmonių, tai kokis išvadas be
lieka būsimam karui?

Aš gi esu tikras, kad būsi
mas karas, kuris pirmiausia 
taikomas prieš Soviestų Są
jungą, iššauks klasių karą.

1914 metais karas prasidė
jo vienokiose aplinkybėse, o 
naujas karas prasidėtų skir
tingose apystovose. Dabarti

Kaip tik porą metų tam atgal, binghamtoniečiai buvo sulošę “Nebaigta Kova”. 
Tuomet mes visi buvome patenkinti. O dabar binghamtoniečiai turi dar daugiau 
patyrimo ir apie išpildymą programos gerai, negali būti nei kalbos. Taigi visi į 
operetę.

Lošimas užims virš trijų valandų, tad bus pradėta pažymėtu laiku.

ĮŽANGA 35 CENTAI YPATAI. Kviečia Visus KOMISIJA.

nis ekonominis krizis kapita
listinėse valstybėse, mat, duo- Į 
da proletariatui lekciją, kuri | 
atidalina darbininkus į klasių 
kovos frontą. Menka dalelė 
gyventojų, išnaudotojai susi- 
glemžę viską, o mes, milionai 
darbo žmonių, neturim nieko. 
Per tai mes, tie milionai, įgau
name vis daugiau patyrimo 
apie save. Nors dar rasis 
darbininkų, kurie tikės dole
riui ir “tėvynės” labui, kaip 
tie generolai ir naujų skerstu- 
vų gamintojai, bet jau ne tiek 
daug, kaip 1914 m. į

Tačiaus mes didelę klaidą 
darytume, jeigu tik pavieniai 
smerktume karą, kaipo tokį. 
Būtiniausia mūsų pareiga yra 
stovėti priešimperialistinėse. 
prieškarinėse Komunistų Par
tijos užgintose organizacijose 
ir jungtis į vieną proletariato 
kūną. Taip, organizuotai mes 
turime stengtis užkirsti kelią 
kiekvienam parazitų klasės 
bandymui pradėti karą. O jei
gu jis vis tiek būtų pradėtas, 
neatsižvelgiant kokiame kon
tinente, ,tai jis reikia užbaigti 
taip, kaip užbaigė 1914 metų 
karą Rusijos proletariatas, va
dovaujant bolševikams su Le
ninu priešakyje.

Leonas-

Paryžius. — Buvęs New 
Yorko majoras J. Walker 
rengiasi grįžti į Ameriką. 
Vichy mieste jis praleido 
“medaus” menesius.

KODĖL DABAR BURŽUAZIJA KRYPSTA i 
} FAŠIZMĄ

Visuomet buržuazija sten
gėsi išlaikyti darbininkų kla
sę dvasiniame ir Ekonominia
me skurde; nes palaikymas 
darbininkuose klasinio nesu-, 
pratimo ir ekonominio skur-' 
do, užtikrina buržuazijai galią 
viešpatauti ant darbininkų1 
klasės.

Viduramžiais, kuomet pas dama gaminimo įrankių, žė- 
dirbančius mažai buvo supra- , mes, ir kitos nuosavybės, bu
tinio, iš kur paeina toksai dide- vo priversta kapitalistams par-
lis jų skurdas,’ tai jie kantriai duoti avo darbo jėgą už tokią 
dirbo savo išnaudotoj'ams, vie- kainą, kokią davė jiems kapi- 
nok; ir tais laikais jau kildavo , talistaj. Kapitalistai, turėda- 
jų pasipriešinimai. Taįs. lai-, mi gaminimo įrankius ir kitus 
kais išnaudotojams užteko pa
statyti “mušeiką” su nagaika i 
prie dirbančiųjų darbininkų ir
paskelbt per bažnyčias, kad 
jų kančios “dievui” reikalin
gos, tokiomis priemonėmis pa
vergėjai, nežiūrint, kad dalis 
darbininkų priešinosi, bet jie 
apeidavo visas kliūtis ir už
tikrindavo savo gyvenimą.

Laikui bėgant dirbančiųjų 
pasipriešinimų skaičius pradė
jo didėti, tai matydama bur
žuazija buvo priversta keisti 
valdymo formą, nes atvira 
vergija buvo niekuo nepri
dengta, tad išnaudotojai įve
dė samdomojo darbo formą, 
rodydami darbininkams, būk 
tai jūs esate laisvi, dirbate pas 
mus iš savo liuoso sutikimo ir 
mes už jūsų darbą užmokame,

tad jums ir nelieka daugiau 
nieko iš mūsų reikalauti, vien 
tiktai dirbti ir klausyti val
džios, kuri paeina nuo “die
vo.”

Samdomasai darbas padarė 
laisvą darbininkų klasę, ji ne
priklauso kapitalistams kai
po nuosavybė, bet ji, neturė- 

gamtos turtus, pradėjo naudo
ti samdomąjį darbą ir už jį 
stengėsi kuo pigiausiai užmo-. 
keti, o iš likusio darbinin
kam neapmokėto darbo pas 
kapitalistus susitelkė milžiniš
ki turtai. Tokiu būdu samdo
masai darbas pasidarė kapita
listų pelno šaltinis ir virto ka
pitalistų nuosavybė, nes darbi
ninkai, neturėdami jokių kito
kių pragyvenimui būdų, buvo 
priversti parduoti savo darbo 
jėgas kapitalistams, kad galė
jus už ta gautąjį nuo kapita
listo užmokestį palaikyti savo 
ir šeimos gyvybę.

Nors ir prie gudriai užmas
kuotos išnaudojimo sistemos, 
vistiek darbininkai pradėjo 
pažinti išnaudotojus ir prieš 
juos kovoti. Buržuazija, ne
norėdama paleisti iš savo ran-

1 1 ' r —. ‘ 
jos mokina darbininkus ne
kelti revoliucijos, bet • parla^- 
mentariniu keliu paimti val
džią į savo rankas ir išsipirkti 
iš po kapitalistinio jungo.

Auklėti darbininkų tarpe 
parlamentarizmą ir per jį nu
rodinėti pasiliuosavimo kelią, 
tai buržuazijos naudojamas 
apgavingas kelias, kuris kas 
kart darbininkam pasidaro vis i 
aiškesnis ir aiškesnis.,

Jeigu buržuazijai dar nėra pa
vojaus, tai nėra jai reikalo duo
ti socialdemokratų vadams mi- 
nisterių vietas. Bet, jeigu bent 
kurios šalies proletariatas pra
deda judėti, jungdamasis į revo
liucines organizacijas, tai bur
žuazija stengiasi duotį “vadus” 
toms darbininkų organizaci
joms, kurie apgauna darbininkų 
klasę ir sudaro koalicinę-buržua- 
zinę valdžią, užtai buržuazija 
ijė nesigaili šocialfašistų lyde
riams riebių vietų.

Vokietijoje, kuomet 1918 me
tais didžiojo karo riuteriota dar
bininkų klasė pradėjo kilti ir 
pavojus aiškiai gręsė kapitalis
tams, tad kjtokio kelio nebuvo 
Vokietijos buržuazijai, kaip tik
tai vienas kelias per socialdemo
kratų partiją apgauti darbinin
kus. Socialdemokratų lyderiai 
paskandino kraujuos Vokietijos 
proletarinę revoliuciją, šaudė į 
darbininkų demonstracijas, per
sekiojo streikus, o fašistam su
teikė pilną laisvę ir išauklėjo 
fašistinę partiją, kuri dabar 
skerdžia darbininkų klasę.

Kitose valstybėse, kur kapi
talizmui ne toksai didelis pavo
jus gręsė, tenai kapitalistai įsi-
leido socialistus į valdžią kiek 
vėliau, nekurtose valstybėse tik
tai dabar ruošia dirvą socialis
tams įeiti į valdžią, bet kaip 
greitai pradeda reikštis kapita
lizmui pavojus iš darbininkų pu
sės, taip greitai buržuazija grie
biasi savo ginklo socialfašizmo.

Kuomet darbininkai pamato 
socialistų apgavystes, pradeda 
apleisti socialdemokratų eiles ir 
dedasi prie komunistų, kurie ve
da darbininkus į tiesų išsiliuo- 
savimo—revoliucinį kelią, tuo
met buržuazijai išnaujo pasi
kartoja pavojus, o jau parla
mentariniu būdu darbininkus 
numalšinti negalima, tad bur
žuazija griebiasi paskutinio gin
klo —fašizmo.

Socialfašizmas yra žemesnysis 
fašizmo laipsnis, jisai saugoja 
kapitalizmą, apgaudamas darbi
ninkų klasę, auklėdamas darbi
ninkuose nuolaidumą prieš ka
pitalistus, ir auklėja antagoniz
mą prieš kovojančius darbinin
kus. Fašizmas tai yra atviras 
teroras prieš darbininkus, kuo
met jau kito kelio buržuazijai 
nėra, tuomet ji griebiasi fašiz
mo ir skandina kraujuose dar
bininkų klasę, kad tiktai ilgiau 
palaikius savo viešpatavimą.

Dabartiniu laiku, kuomet ka
pitalistinė sistema galvatrūk
čiais eina žemyn, dirbtuvės ma
siniai užsidarinėja, milionus 
darbininkų kas mėnuo išmeta į 
bado nasrus, finansinė sistema 
griūva, smulkūs biznieriai ir 
farmeriai bankrutuoja, darbi
ninkų skurdas kasdien auga, ir 
imperialistai nori viską suvers
ti ant darbininkų pečių ir vėl 
paskandinti darbininkų klasę 
kraujose naujoj imperialistinė
je skerdynėje, darbininkai, tą 
matydami, pradeda kaskart vis 
griežčiau stoti į kovą už savo 
kasdieninius reikalus, o kapi
talistai pagerinti del savo go
dumo negali, tad ir viso pasau
lio kapitalistinės šalys suka į 
fašizmą, kad teroro pagelba nu
malšinus kairėjančius darbinin
kus.

Nežiūrint šiandie siaučiančio 
fašistinio teroro, darbininkų re
voliucinis ūpas auga ir jo sulai
kyti negalės joks žiauriausias te
roras, ir susijungus milžiniška 
darbo klasė nutrenks kapitalis
tinį smaką nuo savo pečių.

Vairas.

Stockholm. — Skandina
vijoje pradeda kelti galvą 
fašistai. Jie pasiuntė svei
kinimą Vokietijos Hitleriui.

Puslapio trečias ’’ J

SOVIETU VALSTYBES
AUKSO BONAI

Jei Jungtinės Valstijos pri--; 
pažintų Sovietų Sąjungą, 
aukso bonų pardavinėjimas,— 
veikiausia užsibaigtų; Sovietu 
valdžia gal sulaikytų jų par-_ 
davinėjimą, nes nebūtų reika
lo juos parduoti. Tuomet 
kompanijos duotų ant kredito 
Sovietam reikalingus daiktus. 
Dabar ką tik Sovietai perka 

! iš Jungtinių Valstijų, turi tuo
jau užmokėti doleriais arba 
aukso rubliais. Aukso rub
liais, žinoma, Sovietai nenori 

; mokėti, nes jiems labai svar
bu auksą pasilaikyti savo ša
lyje. Tad reikia gauti doldrių.’■ 
Užtat išleido bonus, kuriuos" • 
parduoda šioje šalyje, ir gąu- 
tais už bonus doleriais per
kasi sau reikalingą mašineri? 
ja.

Gaunant iš kompanijų kre.-; 
ditą, bonų pardavinėjimas nę: 
bus Sovietams reikalingas.

Dabar Sovietų aukso bonų 
kainos, su daaugusiais pro
centais laikosi tarp $64 ir $65. 
Bonų pirkimas eina gana ge
rai. Didelį nuošimtį išperka 
darbininkai.

P. Buknys.

PORTLAND, OREGON

Gegužės 1 d. čionais buvo 
skaitlinga darbininkų demons
tracija, kurioj žmonių buvo 
prisirinkę apie 4,000 į Plaza- 
parką kaip 2:30 vai. po pietų, 
o maršavimas prasidėjo kaip 
3:20 vai. Taipgi buvo gauta 
leidimas delei maršavimo. Tai 
bus dar pirmas sykis, kad 
miesto valdžia davė darbinin
kams leidimą maršuoti gat-' 
vėmis; buvo ir policija pri- f 
siųsta delei “trafiko” prižiūrė
jimo,

žjpę^ėms susirinkus, prasi- 
dejb ’’ prakalbos. Vyriausias 
kalbėtoja buvo iš Jaunų Ko- * 
munistų Lygos, Partijos narys- 
Fred Waker, kuris savo kai-' 
boję nurodė, kaip k a pita lis- , 
tinėms šalims, arba buržuazi^ 
nei jų tvarkai ateina galas: . 
jeigu darbininkai smarkiau su- 
brustų, tai ir kapitalizmas 
greičiau sugniužtų.

Prakalboms užsibaigus, bu
vo skaityta trys rezoliucijos ir 
pasiųsta viena rezoliucija d e-r., 
lei Tom Mooney paliuosavimp,. 
antra delei Scottsboro jaunuo-, 
lių, o trečia prezidentui Roo-; 
seveltui su protestu prieš jau
nuolių ėmimą į miškų “kem
pes”, kur juos mokina, kaip 
kareivius.

Po rezoliucijų, pradėjo mar
šuoti į gatves; buvo suvirš 500 
maršuotojų; taip ir lietuvių . 
matėsi eilėse maršuotojų sykiti 
su kitais. Visi maršuotojai ei
dami šaukė: “Paliusouot To
mą Mooney! Paliuosuot Scottr,.: 
sboro jaunuolius! Kovokime,, 
ne badaukime!”

Maršuotojams sugrįžus at
gal i Plaza parką, ir vėl bu
vo sakyta prakalbos. Po pra
kalbų uždainuota Internacio* > ; 
nalas; taip ir užsibaigė.

Tenai Buvęs. .( *

Trenton, N. J. — Ponia 
E. Stoehr, 30 metų, peršo
vė merginą E. Fox ir pati 
nusišovė. Mergina yra 
kritiškoje padėtyje.
-----—------------- ■ ... . . j.L.1

I
 PHILADELPHIA, PA.

Sovietų Mineralinių 
Vandenų

NARZAN IR B0RJ01 '■

Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ „ 
412 W. Susquehanna Ave.

Taipgi pas jį galima gauti ir So
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.
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Ateiviai ir Senatvės PenSijf Teisės
<  * v U . 1 IJ

Pastaba DfaigiBi; Pra*’ X,ue6 ■>
diniain Koreępohdentain ‘bus

(Tąsa)
: —Ha, jau ruošiesi, mano, prieteliau! Na, 
ištiesk savo kaulus, gana tinginiauti! Ką, 
hr dar neužmiršai darbą?....

—Greičiau, leisk sukimo jėgą ir pama-

Badinas stovėjo prie vežimo ir žiūrėjo 
į Dašą.

—Drauge Čumalova, sėskite — važiuoja
me. : k! d

Badinas, nelaukdamas jos, įlipo; vežimas 
susiubavo. Daša atsisėdo greta jo ir paju
to Badino kelio palytėjimą. Badinas buvo

Prieš Mirties Veidą
> Sovietas gavo telegramą, kad valsčiaus 
pirmininkas Boršči nuplakė nagaika rau
donarmiečių skyriaus komandierių Saltano- 
.Vą, kuris buvo pasiųstas jam į pagelbą. 
Saltanovas šovė į Borščį. Pranešime sako- 
|na, kad Saltanovas su pagelba raudonar- 
mieačių gudė kazokus, vijo juos iš namų, ir 
iš aruodų jų grūdus išsėmė, pasiėmė pas
kutinius gyvulius ir arklius. O kada pri
krauti vežimai važiavo po ’ raudongvardie- 
čių apsauga, tai muzikantai griežė “Inter
nacionalą.” Paskui vežimus sekė moterys 
ir graudžiai verkė, tada įvyko susikirtimas 
tarpe Boršči ir Saltanavo. Badinas, kaip ir 
visada, ramiai skaitė telegramą, o sekreto
rius Peplo laukė patvarkymo ir šypsojosi.
. i

; —Štai žiopliai! Susitiko šėtonas su vel- 
kad man 

Patsai

ta mažojoj 
svetainėj, ant viršaus, nes čia bus 
sykiu draugas A. Bimba ir mes tu
rėsime su juom pasikalbėjimą apie 
partijos reikalus. > < J ’ ; ‘ ♦

< . (115-117) ,

Kai kuriose valstijose išleis
ta įstatymai neva žmonėms 
senatvę aprūpinti.

Pašalpa 1 paprastai skiria
ma labai menka; jeigu moka 
po dolerį 'dienai, tai skaitosi 
gerai ; bet ir tas pačias senat
vės pensijas nori dar suma
žinti arba visai panaikinti. 
Taip antai, Idaho valstijoj 
buvo daroma didelių pastangų 
panaikinti tokį įstatymą.

Ateiviams gavimas !pensijų 
taip aprubežiuotas, kad ma
žai jie gali tikėtis iš to pasi
naudoti.; >

Išviso dabar yra senatvės 
pensijos 24-riose valstijose.

Dvylika valtijų reikalauja, 
kad žmogus turi sulaukti 70 
metų amžiaus; ir tik tada gali 
prašyti pensijos; vienuolika 
valstijų nustato 65 metų am- 

’ žiaus, po kurių jau gali pra
šyt senatvės pašalpos;’vienoj 
valstijoj — 68 metyti.

Arizonos valstijoj reikalau
jama, kad pilietis pensijos 
prašytojas būtų išgyvenęs net 
35 metus toje valstijoje; Mas
sachusetts ir North Dakota 
reikalauja 20 metų išgyveni
mo toj pat valstijoj, pirm ne
gu žmogus turi teisę prašyti 
pensijos. New Yorko valsti
joj reikia tam nuolat isšgyven- 
ti 10 metų. Arkansas ir De
laware reikalauja 5 metų, bet 
kad gauti senatvės pensiją 
šiose dviejoe valstijose, tai 
žmogus turi būt išgyvenęs 
nuolatiniai, 15 metų šioje ša
lyje.

Nelygiai penijos mokama 
atskirose valstijose. Daugu
moje jų—po dolerį ) dieną; 
Kentucky $250 peri pietus; 
Indianoj — augščiausia suma 
senatvės pensijos yra 
lerių į mėnesį.

‘ Apart1 Delaware ir 
sas, senatvės pensijos
damą ateiviams nepilie.čjams; 
tų dviejų , valstiją įstatymai 
teikaladja''penkių metų rezi
dencijos tose valstijose ir ne
daro skirtumo tarpe piliečių ir 
nepiliečių. < Bet kitose 22 vals
tijose Amerikos pilietystė yra 
pirmas reikalavimas.

Arizona, Maine, Massachu
setts, New Jersey, Now York 

į ir North Dakota įstatymai tik 
I pažymi, kad prašytojas turi 
būti Amerikos pilietis; lieka
mos 16 valst. reikalauja, kad 
jis turi būti Jungt. Valstijų pi
liečiu per 15 metų prieš pada
vimą prašymo.

Tokis skirtumas 
tarpe piliečių 
nors pensijos 
viešų fondų, 
turi nešti taksų naštą—tiesio
giniai ar netiesioginiai. Imki
me Massachusetts valstijos 
senatvės pensijos įstatymą, jis 
aiškiai skaito, “kad senatvės 
pašalpai vieno dolerio mokes- 

O iš kitos—partijos darbas. Prie to, man tis bus uždėtas ant šios vals- 
rodosi, jūs turite kūdikį? Prisieis jums, < tijos kiekvieno vyro gyventojo 
drauge, pasirinkti: arba darbas tarpe mo-1 suvirš 20 metų senumo, nepai- 

- -- - sant iVr jis Jungt. - Valstijų pi
lietis ar ne// • > .

Senatvės Pensijos Sąlygos 
’ i Pagal Valstiją G

California1 1 1 '
; Pašalpa teikiama I kiekvie
nam, kuris— • • <

-1. sulaukęs .70 s ;
2. yra pilietis pėr mažiausia

15 metų prieš. padavimą pra
šymo; " 'į

3. Gyvena Californijos vals
tijoj ir tenais nuolatiniai gy
veno per mažiausia 15 mętų 
prieš padavimą aplikacijos.
Pel aware r

• Pensija bus duota “asme
niui,” vyrui arba moterei, 65 
metų senumo arba viršaus, ku
ris per 15 metų gyveno Jungt. 
Valstijose ir kuris 
Delaware valstijoj 
penkių metų. 
Indiana >

Senatvės' pensija 
tik sekančiui aplikantui, tam,

1. Kuris sulaukęs 70 metų;
2. Kuris pilietis Jungtinių

Į Valstijų • per 15 metų prieš

Yra gerų draugų, kurie no
rėtų rašyti korespondencijas, 
bet vos dar tik pradeda ir pa
rašo taip, kad labai sunku 
įskaityti;, vietomis tegalima

arba

arba 
metus

•’ >—-» I į ;

PATERSON, N. J.
- Į ALDLD 84 kuopos! t susjrinkimas 

suprast tik aplamai, kaip per'įvyks nedėlioj, gegužės (May) 21, 
rūkus; vargo ir abejojimo re- |a val- P° pietų, 59 Holsman St. Visi 

hr.nc ! nariai malonėkite dalyvauti, nes yradakcijoj būną delei įvairių ,labai svarbių daiykų apsvarstymui, 
varų ir ką kas darė bei aukojo, i taipgi atsiveskite ir naujų narių.

Org. J. L.
(115-117) >

kuomet rašte ženklai naudoja
mi ne vietoj arba visai jų nė- '

Mes gerbiame tokius pra- .

padavimą pensijos aplikaci
jos; ; ■

3. Kuris išgyvenęs valstijoj 
ir apskrityj, kur paduoda ap
likaciją, nuolatai per 15 metų. 
Maipe

Senatvės pensija bus duoda
ma aplikantui, kuris

1. Sulaukęs 65 metų 
viršaus;

2. Gyvenęs mieste 
miestelyje įors vienus
prieš; padavimą aplikacijos ir 
nuolatai: gyvenęs valstijoj per 
15 metų prieš padavimą apli
kacijos Jj ' . • i : -i ,

3. Yra Jungt. Valstijų pilie- 
tis.
Maryland

Senatvės pensija duodama 
aplikantui, kuris _

1. Sulaukęs 65 metų arba 
viršaus;

2 .Yra Jugt. Valstijų pilie
čiu per mažiausia 15 metų 
prieš padavimą aplikacijos.

3. Gyvenęs valstijoj nuola
tai per mažiausiai 15 metų 
prieš padavimą aplikacijos. 
Massachusetts

“Tinkama pašalpa tinka
miems piliečiams, kurie rei
kalauja pašalpos ir užlaiky
mo, kurie 70 metų senumo ar 
viršaus, kurie gyvena valstijoj 
ne mažiaus 20 metų prieš pa
davimą aplikacijos.”
Montana

Senatvės pensija duodama 
tik aplikantui, kuris—

1. Sulaukęs 70 metų senu
mo ar viršaus;

2. Yra Jungt. Valstijų pilie
čiu mažiausia 15 metų prieš 
padavimą 
jos;

3. Turi 
Montanoj
tų prieš padavimą pensijos 
likacijos.
New Hampshire

Pensija bus duodama tik 
likantui 70 metų senumo, 
ba viršaus, kuris! .gyvena
skrityje, kur paduoda aplika
ciją per 15 metų arba ilgiau, 
ir kuris Amerikos 'pilie.tis per 
15 metų arba daugiaus.
New Jersey

Senatvės pensija duodama 
šituo aktu asmeniui, kuris

1. Sulaukęs 70 metų;
2. Pilietis Jungt. Valstijų;
3. Yra gyventoju ir gyvena 

New Jersey valstijoj ir ten gy
veno nuolatai per 15 
prieš padavimą pensijos 
kacijos.
New York

Senatvės pašalpa bus 
dama žmogui, kuris—

1.
2. Yra Jungt. Valstijų pilie

tis ;
3.

ko valstijos mažiausia 10 me
tų prieš padavimą pensijos ap
likacijos.

ra.
dedančius draugus už pastan
gas; žinome, .kad jie išsilavinę, 
jeigu tik stengsis; tačiaus pa
tariame, kad pirm siunčiant 
redakcijai duotų Savo ‘rašinį 
peržiūrėt labiau patyrusiam 
vietiniam draugui. Taip būtų 
išvengta tų klaidų.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD kuopos susrtnkimas įvyks 

nfedėlioj, 21 gegužės,; i prašia ,10,.yal. 
ryte, 3014 ..Yemans .St, Malonėkite 
visi nariai ^atsilankyti, nes turesirrie 
rinkti delegatus į 10 Apskričio kon
ferencijų, kuri greit įvyks ir turėsi
me

—Automobiliu negalima ten nuvažiuoti: 
blogi keliai. ' Su šiuom vežimu ir tai pri
sieis įrtis žąsies greitumu. Ar nesibijai 
užpuolikų ? Aš nieko neturiu su , savimi 
daugiau, kaip tik naganą. Gal pasiimti rai
tus raudonarmiečius apsaugai? : ;

Daša klausiančiai pažiūrėjo į Badiną: ar 
nesibijo patsai Badinas? Bet jo veidas bu
vo šaltas ir ramus—plieninis veidas.

—Kaip nori, drauge Badin. Jeigu bijai
si—pasiimk. O aš jau pripratau važinėti 
be jokių sargų.

—Drauge Jegorov, važiuok!
Draugas Jegorov nusiminusiai pažiūrė

jo į pirmininką; norėjo ką tai sakyti, bet 
nedrįso. Nusikosijo, ir patraukė vadeles.

Kol važiavo miesto gatve, visi tylėjo. 
Dašai buvo smagu važiuoti supamame ve
žime. Jie pamatė einantį gatve Sergiejų. 
Jis pamosavo jiems ranka. Žukas juos pa
matė ir sustojo, išvertęs akis. Badinas 
nenoromis tarė:

—Nekenčiu to sutvėrimo.
—Ar draugo Žuko ? Draugas Žukas yra 

geras draugas ir rūpestingas komunistas. 
Draugas Žukas nemyli mūsų “generolų” 
ir biurokratų. Jis labai rūpinasi.

—Draugas Žukas yra paprastas tingi
nys ir sklokininkas. Tokius būtinai reikia 
vyti laukan iš Komunistų Partijos.

—O ne, drauge Badinai: draugas Žu
kas yra geras ir jis kalba. tiesą. Bet kada 
jis atidengia jūsų apsileidimus, jūs visi ant 
jo pykstate, i Argi tai jums pritinka? Ar
gi ne tiesa, kad jūs visi, užimanti ėtsako- 
mingas vietas, matote darbininkus tiktai 
per savo raštinės langą?

—Drauge Daša, jūs tame klystate. At- 
sakomingi darbininkai įvairių įstaigų yra 
arčiau prie darbininkų, negu tas tavo ge
rasis draugas Žukas, todėl kad per mūsų 
raštines pereina viskas, pradedant nuo! 
svarbių valstybinių reikalų iki menkniekių.! 
Prie to ten pereina ir visi darbininkai. Be-1 
je, susidraugavau ir su jūsų vyru,—jis nu
sijuokė, bet juokas buvo nepaprastas, kaip 
kokis bubno mušimas. Jo juokas erzino 
Daša.

Miestas jau pasiliko užpakalyje. Važia
vo kloniu: po kairei—paplokščia augštuma, 
apaugusi vynuogių medžiais, po dešinei— 
giria, augšta; medžiai siūbavo ir lingavo.

—Na, kaip tu dabar, kas liečia šeimy
nišką lizdą? Iš vienos pusės—moters par
eigos: bendra lova ir nešvarūs drabužiai.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK
....... . , .. ...» .. ------------: 

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ikitų svarbių reįkalų. : . i , 
, , . Org. M. f.

(114-11'5) i

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios Prakalbos

Gegužės 20 d.., 8 vai. vakare įvyks
ta svarbios prakalbos Sovietų Sąjun
gos pripažinimui. Prakalbos atsibus 
Turngemeinde Hall, Broad St., ir 
Columbia Ave.

Kalbės žymus prof. Donald Hen
derson, Columbijos Universiteto, dari 
Brodsky, nacionalio komiteto natys 
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 Sovietų Sąjungos.

(114-116)

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

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

GRAND RAPIDS, MICH.
“Laisvės”, “Vilhies” ir ‘Darbinin

kės skaitytojų susirinkimas įvyks 
21 d. geg., 8 vai. vakare; Sūnų 
svetainėje. Draugai ir draugės, ma
lonėkite dalyvauti, nes bus išduotas 
raportas sugrįžusių delegatų ir ap
kalbėjimas tolimesnio veikimo .

Komisija.
; (115-116)niu. Drauge Peplo, patvarkykite, 

tuojaus paduotų uždarą vežimą, 
važiuosiu ir ištirsiu dalyką.
—Klausau.
I —Patelefonuokite į partijos komitetą 
draugei Dašai, kad ji būtinai čionai pri
būtų. Ji piarmiaus klausė, ar kas ją nega-i 
lėtų nuvežti į tą stotį; dabar proga jai 
važiuoti. « .
;; —Klausau. Pranešti, kad judu abu va
žiuosite?—Sekretorius Peplo traukė anta
kius ir šypsojosi. Badinas pažiūrėjo į jį 
ir Peplo atšoko.
j; —Klausau.
{ Badinas sėdėjo prie stalo, krūtine atsirė- 
ftięs į jį, galvą nuleidęs, tartum ji buvo sun- 
ki. Atsistojo, iškėlė rankas, palamdė ir 
kelis kartus perėjo per kambarį. Pasidarė 
gyvas, vikrus, ir smagios jo akys.
į Moterų skyriuje Mechova pasivijo Dašą 
ir paėmus už rankos palydėjo iki durų.
J. —Štai ką, Daša: ar nebūtų galima vieton 
tavęs pasiųsti ką kitą? Tu važinėji kiek
vieną dieną, o kitos tik namie voliojasi. 
•Dabar labai patankėjo užpuolimai ant ke
lių. Reikėtų tau pasisaugoti. Kiekvieną 
kartą, kada tiktai išvažiuoji, aš bijausi del

• tavo likimo...
—Drauge Paulina Mechova, gėda tau tą 

kalbėti. Juk aš ne kokia maža mergaitė 
ir pati suprantu. Kokios mes būsime, po 
velnių, vadovės, jeigu būsime bailėmis?
;; Paulina Mechova pažiūrėjo į ją ir sus
tojo. ’ Daša sudavė jai per petį ir greitai 
išėjo ant gatvės, laikydama po pažastimi 

. portfelių.
t Prie Sovietų namo jau stovėjo juodas 
gražiai nudažytas uždaras vežimas ir sė
dėjo, barzdotas vežėjas...
į; Daša sustojo prie vežimo, pasidairė.— 
Keno tie vaikai -voliojasi ant gatvės dul
kėse? Kur vaikų priežiūros komisija ir 
ar akla pasidarė milicija? Juk jie veikiau
siai neturi namų?—Ji perėjo per gatvę ir 
|lgai žiūrėjo į vaikus.—Vaikai, kas iš jūsų 
įorite, duonos? , ,

t Vaikai nepasitikinčiai pažiūrėjo į ją. Bet 
aša juokėsi, į juos žiūrėdama, ir nebuvo 
baisi. Ant jos galvos raudona skepetaitė, 

o rąnkose duona. Vaikai žinojo, ką reiš- 
įąa ta skepetaitė.
• -Taip... taip, ar tu iš vaikų prieglau
dos?— vienas vaikas paklausė jos ir pasi
leido bėgti. Daša nusijuokė.
Z Z—Eikite prie manęs, bailiai. Nevesiu po 
prievarta į prieglaudą. Imkite duoną.
• Vaikai atsargiai priėjo prie jos ir iš to- 
įc atkišo rankutes. Davė vienam ir kitam. 
Norėjo paglostyti galvą. Jis nusigando 
^pasileido bėgti. Niurką yra laikoma vai- 
kų name ir kuom ji laimingesnė už šiuos 
vaikus? Kartą Dašą pastebėjo, kaip Niur
ką ir kiti vaikai buvo suvirtę į krūvą. Ta
dą jai pasirodė, kad Niurką vaikai už
spaus... Ji pasiėmė ant rankų Niurką ir 
Me^ė iš tos krūvos. . ,' •

J / 4 * H • • t*, f 7 j 4 "*• j t i ’

pensijos aplikacG

ROCHESTER, N. Y.
Jaunuoliai rengia prakalbas, ;kurios 

įvyks gegužes (May). 21 d., nedėlioj, 
kaip 2 vai. pęr( pietų, Gedemino sve
tainėj, 575 Joseph Ave. Kalbės jau
nuolė Bertha Fulton anglų kalba. 
Visi jaunuoliai kviėčiąmi atsilankyti 
j šias svarbias prakalbas. * Taipgi 
yra tėvų . prjedermė paraginti savo
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KENUOTI PRODUKTAI

SOCRA.

Royal sturcj c

CAdv TO seP

Tokių faktų paduoda For
eign Language Information 
Service. Čia ėmėme tik davi
nius apie valstijas, kur dau
giau lietuvių gyvena ir kur 
yra senatvės pensijų įstatymas. 
Bet tas įstatymas yra daugiau 
pasityčiojimas ir prigavystė, 
žmones apdedami tiesiogi
niais ir netiesioginiais mokes
čiais į senatvės pensijų fon
dus. Bet labai (retas kuris 
darbininkas tegali sulaukti to
kio amžiaus, kad turėtų tei
sę prašyti pašalpos senatvėje. 
Reikalavimai išgyvent toj pa
čioj valstijoj 10 iki 15 bei 20 
metų pirm pensijos prašymo, 
tai yra bandymas išsisukti nuo 
jos mokėjimo abelnai, nes labai 
sunku būtų surast darbininką, 
kuris galėtų tiek laiko išbūt 
toj pačioj valstijoj 
tame pačiame
Bedarbė ir pramonių keitima
sis veja darbininką iš miesto 
į miestą, iš valstijos į valstiją 
jieškoti darbo ir duonos.

Norint gauti žmonišką se
natvės pensiją, turime organi
zuotis į Bedarbių Tarybą 
kovoti už socialę apdraudą.

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.
terų, arba namų ir žmonos pareigos. Vei
kiausiai vyras jau reikalauja tam tikrų są
lygų. Jis smarkus, o suprantama ir karei
vis. ‘ J . ,

Daša atsitraukė į kampą: per ją visą per
sirito bairhės banga.

—Mano vyras gyvena sau,'o aš—sau, 
taip, drauge Badin. Pirmoje: vietoje mes 
esame komunistai, o ne patelė ir patinas.

Badinas ir vėl nusijuokė bubno - juoku ir 
padėjo ranką ant Dašos kojų.

—Daša, tu kalbi, kaip ir visos komunis
tės, bet lova ir pasilieka lova. Prie to, 
tavo kalba skamba drąsiai, tartum iš gilu
mos plūkia. Taip, aš jau žinau, kaip su 
jumis sunku rasti bendrą kalbą.

Daša numetė jo ranką nuo kelių ir pati 
prisiglaudė prie pat sienos.—Drauge Ba
din, komunistės visada privalo turėti ben
drą kalbą, kas liečia mūslj bendrus rei
kalus. ,

Badinas ir vėl pasidarė tylus ir tartum 
metalinis. Jis atsitraukė nuo Dašos. Ji 
pagavo jo aštrų žvilgsnį.

< (Daugiau bus)

Į

bus duota
ir

S.

išgyvenęs 
nemažiaus

arba net 
apskrityje.

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

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.
? • » X * • I . 4 » 4 ' > ' -

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE
f i ; e

' ' • ' . u ’ •. 1 ’ 'J

Kiti geri prirengimai stalui ir

L*
R.
t

“SKROS” (VIRIO.
• NELMA STŪRGEON . 's ‘ 1

SPRATS IN OIL t SANDRE-SŲDAK
Strimelės) , . < . • (Su Tomeitėmis)

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:



Trėciad., Gegužės 17, 1&Š3
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“LAISVES” PIKNIKAI
HUDSON, MASS

ir muzikos mylėto- 
kviečiamas matyti 
Am. Darb. Muzikos

ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

Ketvirtadienį, 18 d. gegužės, 
bus Aido Choro svarbus . mė- 
... ..... -----------------U---- U-L-—Į

-imii r iMiim i i f

VIETINES ŽINIOS
Demonstracija, Masinis 
Pikietas ir Mitingas de

lei Diego Rivera

Darbininku Muzikos 
Olimpijada

NEW YORK.—Revoliucinių 
rašytojų ir artistų John Reed 
Kliubas išleido atsišaukimą į 
kultūrines darbininkų ir stu
dentų organizacijas, kad prisi
dėtų prie protestų prieš 
Rockefellerius, kurie atstatė 
nuo darbo Diego Riverą, gar
sų meksikieti piešėją. Kada 
jis į vieną savo piešinį Radio 
City įdėjo Lenino paveikslą, 
Rockefelleriai pasakė, kad jo 
patarnavimai jiems daugiau 
nereikalingi.

Šiandie ‘ 5’vai. vakare bus 
protesto demonstracija Colum
bus Circle, smerkiant Rocke- 
fellerių pasielgimą; po demon
stracijos įvyks masinis pikieta- 
vimas Radio City, 6th Avė. ii 
50th St., Nefw Yorke.

8 vai. tą patį vakarą John 
Reed Kliubas šaukia į susirin
kimą, 583 Sixth Ave., arti 16- 
tos gatvės. Kalbėtojai nu
švies klausimą, kaip revoliuci
niai darbininkai turi nusista
tyti prieš kapitalistinę reakci
ją meno srityje ir kaip jie turi 
žiūrėti į tokius artistus, kaip 
Diego Rivera.

Trockistai, lovestoniečiai, so
cialistai, pav., vien tiktai gar
bino Riverą per savo mitingą 
pereitą sekmadienį Irving Pla
za svetainėje. Mitingo pirmi
ninkas ir Riveros draugas Benį 
Shahn, beje, būtinai norėjo 
gaut ir kalbėtoją iš John Reed 
Kliubo, bet su sąlyga, kad šis 
kalbėtojas vien girs Rivera, 
bet nesakys jokio kritikos žo
džio apie jį. Tokio pažabo
to kalbėtojo iš John įReedo 
Kliubo tas mitingas, supranta
ma, negavo. John Reedo 
Kliubo pozicija dele! Riveros 
jau nuo pirmiau žinoma: Dftr ' 
metai atgal Kliubas kritikavo 
Rivera, kad jis tarnauja -Mek
sikos valdžiai ir gauna iš jos j 
riebią algą, kuomet ta valdžia' 
terorizuoja Meksikos darbi
ninkus ir valstiečius. Rivera' 
tarpininkauja ir masiniam 
meksikiečių darbininkų depor-! 
tavimui iš Detroito ir kitų vie
tų atgal į Meksiką, kas yra 
oficialiai vadinama jų “grąži
nimu į tėvynę.”

John Reedo Kliubas, kaip ir 
abelnai revoliuciniai darbinin
kai, kovoja ir kovos prieš Ro- 
ckefellerio ir kitų tokių tam- 
siavelnių reakciją kultūros sri- PRAKALBOS 
tyje; bet tuo pačiu laiku nu
rodinės buržuazinius darbus 
net artistų, kurie piešia Lenino 
paveikslus. Rivera ir kiti to
kie turi taisyti savo liniją ir 
ligšiolinį savo kelią; tik tada 
jie galėtų gauti revoliucinį 
kreditą.

Drauge 
jau! Esi 
Pirmutinę 
Olimpijadą šį sekmadienį, 21 
d. geg., City College Audito
rium, 23rd St. ir Lexington 
Ave., New Yorke. Rengia Dar
bininkų Muzikos Lyga.

Muzikos Olimpijada apvai
kščios darbininkų nuveiktus 
darbus muzikos dirvoje ir pa
rodys galimybes tolimesniam 
veikimui muzikos srityje.

Popietinis koncertas, kuris 
prasidės 4 :15 vai., profesiona
liško kalibro, grieš naujas pro
letarines kompozicijas iš So
vietų Sąjungos ir Amerikos.

Sujungtos orkestros, T. D. 
Brolijos orkestrą ir Pierre De-' 
geytero orkestrą grieš ameri
koniškas kompozicijas. Viena 
parašyta specialiai delei Muz. 
Olimpijados, o kita Pirmoji 
Gegužės 1933 m., parašyta po 
milioninių darbo masių pasi
rodymo gatvėse, demonstraci
jose. Šiame koncerte 
Sovietų dainas gerai 
tenoras Cibulski.

Freiheit Mandolinų
tra iš 85 muzikantų skambins 
šias kompozicijas: “Raudono
ji Aguona”, “Šokis Malajų 
Moterų”, “Adagio iš Ugnies 
Paukščių”, “Šokis Sovietų Jū
reivių”. Tikietas 55c. ir 83 
centai, priskaitant ir taksas.

Vakarinis Koncertas

gų pagaminti gėrimai., ,■ Po va
karienės ir. pasikalbėjimų bus 
šokiai.

Visi draugai parodykite sa
vo simpatijos mūsų jaunuo
menės organizatyviam darbui. 
O įžanga labai pigi—tik 25c. 
augusiems ir 10 jaunuoliams.

Kurie norėsite busu važiuot; 
į Waterbury birželio 4 d. iš- 
važiaviman, užsisakykit vietas 
pas komisiją: ;Kiškįūną ir Mu- 
leranką. Kaina pigi.

MIRTYS — LAIDOTUVĖS

dainuos 
žinomas

Orkes-

Vakarinis koncertas prasi
dės 7:30 valandą. Keturioli
ka didelių darbininkų chorų 
dainuos liaudies ir darbinin
kų dainas įvairiomis kalbomis. 
Kuris geriausia sudainuos, tas 
gaus dovanų. Dainuos du 
lietuvių chorai: Sietynas 
Aidas.

Rytinis Koncertas
Rytinis, - vaikų koncertas 

prasidės 12 vai. dieną. Bus 
muzikališkų vaikų grupių dai
nose, muzikoje ir šokiuose. 
Tikietas 10 centų vaikams, su
augusiems 15c.

Darbininkų 
kviečia visus 
tyti tą didįjį 
tai bus visas
tarinės iškilmės ir jos muzikos.

Menininkas.

ir 
ir

Muzikos Lyga 
darbininkus ma- 
parengimą, nes 

atvaizdas prole-

DRAUGŲ ŠUKIŲ

Brooklyne masinis mitin
gas įvyks trečiadienį, 24-tą 
d. gegužes, Royal Manor, 
16-18 Manhattan Ave., blo
kas ir puse nuo Broadway. 
Pradžia 8-tą valandą va
kare.

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

Pasquale luaratino, 6 m.
amžiaus, 367 Monahan St., mi
rė gegužės 15 d.; bus palaido
tas gegužės 17 d. Kalvarijos

' kapirįėšo.. ; Laidotuvių apeigo
mis ‘ rūpinasi’ ■ graborius M.- Newarke įvyks vakarienė 
Bielauskas. nedėlioję, 28 d. gegužes.

M

Dr-geš K. B. Karosienes
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Jaunuoliai Suvaryti į
Roosevelto Vergijos -

“Kempes.” ■

WYOMING, PA.
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88Pittstono ir ALDLD

Wyoming surengė pra-
Griškonio svetainėje,

Pa. Kalbėjo drg. Karo-
Publikos buvo pusėti-

Nors laikai dabar

Balandžio 26 d. ALDLD 
k p. iš 
k p. iš 
kalbas 
Exter, 
sienė.
nai daug, 
tokie sunkūs, bet aukų surink
ta $3.53. Dolerį aukojo Mrs. 
Remeikienė; 50 centų—Matu
lionienė; 25c. — Kasparunienė. 
Jeigu kas aukojo kvoderį ar 
daugiau, o vardas nepaskelb
tas, tikiuosi, kad atleis.

Su pagarba
V. Radusky.

HARTFORD, CONN.

visiems jau aišku, kad rei- 
būtinai padaryti pradžia 
kalbų eiti prie paties dar- 
Visos lietuvių ir abelnai 
organizacijos eina žemyn 

finansais,

ren- 
Tai 
žie-

Įvyko vakarienė,! kurią 
gė LPK ir LDS 64 kp. ‘ 
buvo paskutinė vakarienė 
mos sezono. ui: • i

.žinoma, kai komįsija gera, 
tai ir gerą vakarienę sudaro.; 
Girdėjosi iš publikos, kad dar: 
pirmą , tokią ' vakarienę turė
jom Hudsone.

O dabar duosime gerą žodį 
nuo savęs visa komisija auko
tojams. Ačiū visiems’ iš Hud- 
sono, taipgi iš kitų miestukų, 
kurie prisidėjo su aukomis, 
būtent: Alex Alekna iš Waith-

am; 'Mass. * aukojo du keikus; AtdIicČiy Atydai 
Aleksandravičius — 15 svarų ■ 
kilbasų iš S. Sudbury, Mass.;
Adomaitis—-donacų, .Waltham, 
Mass.; drg. Sabanske 1 bušelį 
bulvių ir sūrį iš S. Sudbury. 
Mass, draugai Jokšiai kopūstų 
aukojo.

Dabar gi aš nuo savęs duo
du kreditą mūsų gaspadinėms. 
Ne gana, kad jos aukojo, ale 
su pasiryžimu dirbo, net pa
dargo, kad kuo geriausiai vis- 

I kas būtų; ir jos pavyzdingai 
išpildė suvo užduotį arba pa
reigą. Bet nėr ko daug nei 
•rašyti; visa Hudsono pub
lika žino, kad moka prieit ir 
dailiai apsieit su visa publika.

Čia noriu pridėt, kad LPK 
aukojo alkanųjų maršavįmui į 
Bostoną 5 dolerius; žinoma, 
yra visi pritarėjai darbininkų 
veikime; tai ir 'šią vakarienę 

'rengiant, Visi1 ir pritarė, kad 
skaitlingai dalyvauti tame va
kare ; . užtąi bravo visiems 

'draugams ir draugėms Hudso
no ir apielinkės, kurie buvote; 
o kurie ‘nebuvo, tai gailisi.

žinoma, įžanga buvo maža; 
tai ir - žmonių buvo.

Buvęs P. G«

Šis Tas iš Lietuvos
Prisigeria Valstybinės, 

Paskui Gaudosi
Praeitą rudenį buvau pa

rašęs šiam laikraščiui žinu
tę, kaip Samiliškių miestely 
eigulis (girios sargas) nu
šovęs savo “bosą” giriniiiką. 
Jiedu buvo nuvažiavę į ves
tuves ir gerokai įsitraukė 
valstybinės m o n o p o 1 k os. 
Grįždami namo, • susibarė, 
ir eigulis vežime keliais šū- 
vąis nudėjo girininką, jau
ną vyrą.

Dabar, švenčiant “Kris
taus prisikėlimo” šventę, 
Kybartuose pas1 V. Virškų 
buvo susirikę svėčią; -val
gė, gėrė, o paskui—šaudėsi. 
Virškaus sūnus nušovė sve
čią Joną Levandauską, pie
ninės punkto vedėją. Vieni 
sako, kad nušovimas įvyko 
per nelaimę: Virškus norė
jo “išbandyt” savo revolve
rį, atkišęs Levandauskui 
tiesiai į kaktą; kiti kitaip 
sako...

senberniai: Pranas ir Zig
mas Jakiūnai. Balandžio 21 
d., besikeliant iš patalo, 
broliai pradėjo smarkiai 
bartis. Pranas stvėrė kirvį 
ir smogė dar lovoj gulinčiam 
Zigmui. Pastarasis mirė už 
poros valandų, o užmušėjas 
Pranas nuėjo kluonan ir pa
sikorė.

šeškai Būtų Papjovę 
žmogų 
Lietuvoj žmonės

mmhK

Philadelphiečiai. skiria tris dovanas:

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

Rusiška P J R TIS Turkiška

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

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

“Laisvės” Administracija.

TELEFONAS ATDARA DIENĄ,,
Pulaski S-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

, A nesinis susiijinkiipas.. Visi, cKfc
i ristai dalyvaukite. . Pradžia 3 
vai. vakare, “Laisvės” nam# 

Pirmmm/cas. ’

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
M. TEITELBAUM, Manadžeris 

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ see SUBATOS V AK. 7R 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečiu lubų, oringam kambary—85c__ 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDCLIAIS 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 IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y. •

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flashing Avė. stoties;1 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais; 4 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Avė.

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

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.

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50 
Nuo Thornton-Fuller Co., 

1213 N. Broad St., Philadelphia, Pa.
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75
Padovanojo L. Dubrow' & Sons, Inc., 420 South St., 
Philadelphia, fa. bus trečia dovana
Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus • 
darbininkų chorai iš visos apielink-es ir kiti talentai

Nors
šeškus smarkiai gaudo del 
jų brangių kailelių, ir abel
nai čia mažai yra tų žvėriu
kų, vienoj kai kada pasida
ro. koks tai “ętebūklas.” Štai 
balandžio pradžioj netoli 
Ariogalos (Kėdainių apskr.) 
beeinantį į mišką ūkininką 

i J. Ramanauską prie kaimy
no tvarto užpuolė didelis 
būrys šeškų. Įnirtę šeškai 
šoko ant .galvos ir ant krū
tinės. Kadangi Ramanaus
kas rankoje turėjo tik ma
žutę rykštelę, tai jokiu bū
du jų negalėjo atsiginti ir 
pradėjo šauktis pagalbos. 
Išgirdęs riksmą atbėgo šu- 
va ir atkakliai puolė šeškus. 
Ūkininkui pavyko pabėgti.

Koresp.

Paremkime Lietuvių Jaunuo
lių Pirmą Parengimą

Lietuvių Darbininkų Susi- 
į vienijimo jaunuolių kuopos, 
j tik pradedančios organizuo- 
■ tis, įvyks parengimas. Visas 
i nuo parengimo, jei liks, pel- 
į nas eis pagelbai tų jaunuolių, 
kurie sutinka įstoti į LDS, bet 
del nedarbo negali pasimokėti 
įstojimo ir d&ktartii už 'egza
minavimą; bent dalinai reikia 
jiems prigelbeti pasimokėti. 
Mes visi jau senai šnekame 
apie jaunuolių organizavimą, 
bet vis tik šnekomis ir pasiga- 
nėdinom.

O 
kia 
ir iš 
bo. 
visų
narių skaičiumi ir 
kur neturi jaunuomenės.

Štai kelios dienos atgal ma
tėme dienraštyje “Laisvėj” ži- 
nukę, kad amerikonų susišel- 
pimo organizacija Eagles iš 
20,000 narių pasiliko tik su iki 
12,000. Taigi, jei mes ne
kreipsime domesio į mūsų 
LDS, netrauksime naujos, jau
nos energijos, jis negalės aug
ti taip, kaip mes pageidauja
me.

O antra, juk ir labiausia 
mums turi būt svarbu lavint 
mūsų jaunuolius į darb. klasi
nį susipratimą. Kitas svarbus 
dalykas, tai veikiausia, “Lais
vės” skaitytojai pastebėjote, 
kad Conn, valstijoj steigiama 
mūsų jaunuoliams marksisti- 
nė-leniilistihė mokykla, • kuri 
prasidės nuo. liepos 24 d. ir 
tęsis per 4-rias savaites, Wa
terbury, Conn., jei pajėgsimei. 
Tam reikia sukelti finansų. <

Taigi minimas parengimas-r 
vienas iš svarbiausių. J'ei, 
draugai, kituose praėjusiuose 
parengimuose kurie ir nebu
vote, tai šiame būtinai būkit, 
žinoma, dalis mūsų draugų 
būna visuose darbininkiškuose 
parengimuose; jiė, be abejo, ir 
šiame bus, todėl, kad draugai 
supranta reikalą. Būkite ir ki
ti.

Parengimas įvyks sekantį 
sekmadienį, gegužės 21 d.', 
Laisvės Choro svetainėje, 59 
Park St.; pradžia 4-tą vai. po 
pietų,
sijos, o tame 
mūsų jaunuoliai.
valandą bus duodama u: 
džiai ir skanūs iš įvairių

4

Papjovė Restorano 
Savininką

Švenčiant velykų šventę, 
Alytuje viename restorane 
smarkiai įsilinksminę ber
niokai pradėjo muštis. Res
torano savininkas J. Urba
navičius įsimaišė peštukų 
vidun, norėdamas juos iš
skirti. Bet šitie, norėdami 
ar nenorėdami, pradėjo pei
liais badyt Urbanavičių, Šis 
po kelių dienų mirė. Muš
tukai suareštuoti.

Brolis Brolį Užmušė
Liūliškių kaime, Ukmer

gės apskrityje gyveno ’ du

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga Įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas, apmokėtas. Pinigus 

•prašome prisiųsti iš anksto

< “LAISVĖ”
427 Lorimei* St., Brooklyn, N. Y.

Ko

X I 

—-
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IOEZIOE5ra
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Bus prakalbos, disku- 
ims dalyvumą 

Apie 6-tą

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Main 1417

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

BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

D
SO. BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužės 

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

BRIGHTON, Mass.j Penktadienį, 19 J. 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.

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

87 UNION AVENUE

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS ♦

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

1 Lainriuotas Grabinius
Pennsylvania ir New Jor« 

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



be
JONAS STOKES

ap-

palei

metalo

New Yorke
B.

i

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

231 Bedford Avenue
156

BROOKLYN, N. Y
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DR. HERMAN MENDLOWITZ

NOTARY 
PUBLIC

Federaci- 
Progresy- 
Veikimo 
Sąjunga

naujus 
tų biu- 
ir dir-

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

delegaci- 
ir tt.

eilė strei-

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVĘ”

užrašu—“Akademiška 
universiteto 
studentų ir 
ir minties

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ 0IREKTORIUS

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Puslapis šešta*’ LAISVI Trečiad., Gegužės 17, 1933

Nepaprasta Konferencija Greitiesiems 
Bedarbių Reikalams, Šį Ketvirtadienį

Šį ketvirtadienį, 11 vai. die
ną, įvyksta nepaprasta konfe
rencija gi-eitaisiais bedarbių 
reikalais. Konferencijos vieta 
—799 Broadway, Room 436 
New Yorke.

Didžiojo New Yorko Bedar
bių ’ Tarybų centras išsiuntė 
telegramas šešiolikai svarbes
nių darbininkiškų bedarbių or
ganizacijų, šaukdamas jas į tą 
bendro fronto susirinkimą 
Apart Bedarbių Tarybų į kon
ferenciją yra šaukiama :

Darbininkų Bedarbių Komi
tetas, Bedarbių Sąjunga, So
cialistų Partijos Miestinis Ko
mitetas, Komunistų Partijos 
Distrikto Komitetas, Darbo 
Unijų Vienybės Taryba, Cent
ral Trades ir Darbo Taryba 
(Amerikos Darbo 
jos), Konferencija 
vio Darbininkiško 
Žydų Darbo Unijų 
Amalgameitų Rūbsiuvių Uni
ja, Jaunųjų Socialistų Lyga ii 
Jaunųjų Komunistij Lyga.

Konferencijos šaukėjai siūle 
ūmiai pradėti plačią bendrą 
kovą už šitokius reikalavimus: Tęsiasi energingas

1. Tuojaus turi būt valdžios 
lėšomis apmokama bedarbių 
rendos; nei vienas bedarbis, 
neturi būt metamas iš namų'

del negalėjimo užsimokėti už 
kambarius;

2. Bedarbių pašalpa turi 
būt didinama, o ne mažinama;

3. Pavieniai (nevedę)
darbiai turi būt reguliariai Šel
piami ;

4. Kovoti už išleidimą 
draudęs įstatymo, sulig kurio
būtų aprūpinama visi bedar
biai bile laiku.

Viršm i n etos organi zaci j os 
privalo suvienytomis spėkomis 
eiti į kovas už pašalpą bedar
biams iš miestinių šelpimo) 
punktų, ruošti sutartinas de
monstracijas, siųsti 
jas j valdžios įstaigas

Ateina žinių apie 
laimėjimus pašalpų iš 
rų, kuriuos bedarbiai 
bantie j i su Bedarbių Tarybo
mis priešakyje neatlaidžiai pi- 
kietuoja. Biurai, kurie, sulig 
miesto valdybos patvarkymo, 
buvo atsisakę mokėti už be
darbių kambarius, dabar yra 
priversti (pav., ant 149th St.) 
duot bedarbiams rendų čekius.

į pikietavi- 
mas prieš Spring-Elizabeth 
Sts. šelpimo punktą ir kitus 
biurus.

Dalyvaukite TDA 17- 
tos Kp. Susirinkime

Susirinkime Tarptautipio 
Darbininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos šiandien vakare turė
sime atstovą iš organizacijos 
distriktb komiteto. Jis pla
čiai raportuos, ką veikia. Tarp- 
tątftMis Darbininkų Apsigyni
mas, kokias kovas veda delei 
paliuosavimo politinių kalinių 
ir kokių turi laimėjimų; taip 
pat perstatys, kaip organiza
cijos reikalai stovi abelnai.

Šiame susirinkime, be kitko, 
turėsime išrinkti delegatus į 
Ateivių Gynimo konferenciją. 
Ta konferencija bus laikoma 
ateinanti sekmadienį, gegužės 
21 d., Manhattan Lyceum, 66 
E. 4th St., New Yorke; pra
sidės 10 valandą iš ryto.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas bendrai su ateivių 
Gynimo Komitetu kovoja prieš 
ateivių darbininkų deportavi
mus iš Amerikos į kitas, fašis
tines šalis. Todėl ypač atei
viai darbininkai turėtų stoti 
į Tarptautiniį Apsigynimą ir 
visaip jį remti.

(/ Visi nariai,
8 vai. vakare susirinkime TDA 
17-tos kuopos; atsiveskite 
draugų įrašyti į šią organiza
ciją.' • • • ' ;
i Susirinkimas laikomas “Lai

svėms” svetainėje, kampas Lo
rimer ir Ten Eyck Sts., Broo
klyn©. * ! ' *> * 1

17-tos Kp. Organizatorius.

Bedarbių Komitetas 
Veikia

Pereitą pirmadienį įvyko 46 
Ten Eyck St. Bedarbių Komi
teto susirinkimas. Delegatai, 
dalyvavusieji Bedarbių Tary
bų konferencijose; raportavo, 
kad Home Relief Bureau visai 
nebemoka1 bedarbiams rendų 
ir nurodė, kad norint gauti 
rendas ir pašalpą, turime dar 
smarkiau organizuotis, eiti 
tankiau ir didesniais būriais j 
šelpimo stotis ir griežčiau rei
kalauti, nes kitaip nieko ne
gausime.

Delegatų raportus patvirti
no raportai komitetų, vaikščio
jusių po stubas. Tik viename 
bloke rasta apie desėtkas šei
mynų, kurios badauja, štai tik 
vienos stubos istorija.

Mrs. Lina Lamatto, 165 
Leonard St., pasakojo, kad jos 

; vyras nedirba virš dviejų me
tų. Renda užtdu mėnesiu ne- 

: mokėta ir savininkas baugi
na išmetimu iš namų. Ji ir jos 
ligonė duktė atėjo į Bedarbių 
Komitetą. • ’

Ten pat gyvena lietuvių šei
myna su 4 mažais kūdikiais.

būkite šiandienių p0 do)erį ’ 3avaUI

Daugiau Veteranu Maršuos 
į Washington?

NEW YORK. — šį ketvir
tadienį naujas veteranų būtys 
išmaršuoja iš New Yorko į 
Washingtoną. Ten jie prisi
dės prie kitų tūkstančių ex-ka- 
reivių^, reikalaujančių tuojaus 
išmokėt veteranams bonus ir 
sugrąžini sužeistiems ex-karei- 
vfam senąsias pensijas, kurias 
Roosevėltąs nukapojo. *

New Yorko ex-kareivių 
maršuotojų punktas randasi po 
num. .4.0 W< 18th St

del kiekvieno’šeimynos nario.; 
bet negauna 'rendos, gaso ar! 
elektros bilų' apmokėjimo.; Ar i 

i gali gyventi-žmogus su $1 į 
! savaitę ? • • | i . •

Kita, 100% amerikonų šei
myna, buvusio karo veterano, 
gyveną, sų 5 mažyčiais kūdi
kiais 3 mažuose kambarėliuo- 
se. Tėvas buvęs apnuodintas 
gasais ir sužeistas kare—da
bar serga, vaikai ligoti. Pašal
pos negauna, tik retkarčiais 
dalį bonų išmoka.

Mūsų komiteto nariai taipgi 
raportavo, kad užsiregistravo 
dvi savaiti atgal, o kiti pus
metis atgal ir dar negavo pa
šalpos. Išklausęs tai, komite
tas nutarė smarkiau imtis dar
bo organizuoti blokų komite
tus, kad' galėtume sėkmingai 
pasipriešinti prieš mėtymą iš 
namų ir jšgauti rendas bei 
mąisią. Septyni draugai ir 
draugės sutiko šį trečįadienį 
eiti po stubas, tikslu /sutverei 
blokų komitetus. Visi noriri- 
tieji rpagelbėti tame darbe,, ai-

_  , r

Columbi jos Universiteto Studentų 
Smarki Kova Virė Veik Ištisą Dieną

NEW YORK. — Aikštėje versta priimti, atgal profesorių 
didžiausio Amerikoj Columbi-1 Donaldą Hęndersoną. 
jo$ Universiteto, pirmadienį 
nuo aušros iki pavakarės ėjo 
nuolatinės studentų riaušės ir 
kovos, kur įsimaišė ir policija.

Tą dieną pažangesnieji stu- 
| dentai paskelbė streiką, reika
laudami, kad universiteto val
dybą sugrąžintų profesorių 
Donaldą Hendersorią, kuris 
buvo pavarytas už kairumą ir 
už dalyvąvimą darbininkų ju- 

,dėjime. Iš nakties jau plevė
savo augštai .iškelta didelė vė
liavą su parašų ^TRĘH|A'ST

Prie streiko iš isykio prisidė
jo 600 i studentų. • Į demons
tracinį mitingą prieš universi
teto stbvylą Almą1 Mater, susi
rinko 2,000 studentų; mesdami 
tą dieną pamokas. Pirminin-

1 kas studentas John Donovan 
i išdėstė, kokia atžagareiviška 
yTa universiteto valdyba su 
prezidentu Butleriu priekyje; 
iškėlė jis augštyn didelę But- 
lerio “čiučela” (“dome,” “bal- 
voną”) ir trenkė žemyn tą 
Butlerio pavidalą, kuris pas
kui buvo sudegintas.

Prieš Alma Mater stovylą 
buvo atneštas ir pastatytas 
atdaras grabas; jame pagul
dyta pavidalas žmogaus grob
ių su 
Laisvė;” reiškia, 
valdyba marina 
profesorių žodžio 
laisvę.' 

I 
Prakalbas sakė 

kuojančių studentųbet strei- 
kieriai buvo : pasikvietę ir pa
šalinių kalbėtojų, kaip kad 
Wm. Browderį, J. B. Matt- 
thews ir kt. radikalus. ‘ i .

Trumpą prakalbėlę sakė ir 
Diego . Rįyera, artistas, kurį 
RockefelĮerįą pavarė nuo dau
giau paveikslą pjęšimo Radio 
City, kąęijiet Rivera nupiešė 
Leniąą. , . 4 

*■ v / • I ■ ’
,Atveją ^vėjais būriai atletų 

! ir. kitų reakcinių studentų ban
dė strefkierius; pulti, ardyti jų 

,dembpstx;ąciją, kiaušiniais mė
tyti, bet streikuojantieji stu
dentai buyb gerai susimobili- 
zavę apsigynimui ir. kiekviena
me susidūrime šalin nušlavė, 
nūgrūmė bei sutrempė reak- 

.cibnierius. .
Pirmininkui John Donova- 

nui bekalbant, vienas universi
teto viršininkas Clifford B. 
Wright, palipęs ant Alma Ma
ter laiptų, įsakė pirmininkui 
eiti šalin; bet pirmininkas taip 
žiebe Wrightui į nosį, kad šis 
žemyn nusirito. Universiteto 
ristikų čampionas. labai “gar
bingas” 1 reakcinis studentas 
Paul QueneaU paskui pasilipęs 
augštyn irgi bandė daryti 
“tvarką.” Bet 'vienas streikie- 
rty ian'i taip’ trinktelėjo/ per 
galvą, kad ristikas tuojaus 

(kakta pasisveikino su žeme. 
; Nekarta į tą kovą i įsimaišė 
I policija prieš / j streikuojančius 
i studentus;'gavo ir policistai į 
kailį. Tapb>‘ areštuoti du stu
dentai. kurie tepliojo universi
teto aikštėje šąukimus į strei
ką, Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas tuojaus įšėme 
juos iš po arešto. Buvo areš
tuotas ir viepąs pašalinis, be
darbis Harry' Schwartz, kuris 
atėjo kovingiems studentams į 
talką.

Pažangieji studentai yra pa
siryžę tęsti ir didinti kovą, kol 
universiteto valdyba bus pri- 
...................... „r,™,., i I , „

Nacionalė Studentų Lyga 
planuoja visoj šalyj protestų 
kampaniją' prieš Columbijos 
prezidentą Butlerį ir .rųųšia 
plačius stiidenttf ir pažangių 
profesorių veiksmus delei pro
fesoriaus Donald llendersono 
sugrąžinimo į tą universitetą.

Brooklyrio Laivų Statymo 
Darbininkų Laiškas Sovieti 
niamsi MetalistamsH,

BROOKLYN. — Karo lai
vų statymo ir taisymo darbi
ninkai iš Navy Yard, 
East River, : pasiuntė laišką 
darbininkams vienos
dirbtuvės Sovietų Sąjungoj. 
Amerikiečiai savo'laiške rašo, 
kokius darbius jie dirba ir kaip 
jiems sąlygos bloginamos.

Brooklyn^ Navy Yarde sta
to 10,000 topų karo laivus, pa
gal “nusiginklavimo” sutartį, 
įvairius didesnius šarvuotlai
vius ir mažesnius pakraštinius 
karlaivius, vadinamus “dras- 
kytojus;” čia taip pat taiso vi
sokios rūšies karinius ' laivus. 
Balandžio 13 d. šiemet buvo 
užbaigtas ir ant vandens pa
leistas naujas 10,000 tonų ka
ro laivas, apginkluotas kanuo- 
lėmis, šaudančiomis astuonių 
colių sviediniais. Dabar sta
toma du laivąi-draskūnai.

Navy Yai’do mechanikams 
ir visiems darbininkams pas
kutiniu laiku numušta algos 15 
procentų. Pirmos rūšies ‘me
chanikas, ką pirmiau gaudavo 
$45 į savaitę, dabar uždirba 
apie $37,t jeigu tenka jam 
dirbti; ipilnas laj^ąs. Bet čia 
yra įvesta cjątyp dalinimosi 
sistema,, kur vienas, kitą dar
buose pakeičia, ir todėl negau
na ..visą laiką, išdirbti. '

; . Apart patyrusių darbininkų 
Jr mechanikų, yra mokinių, 
kuriems temokėjo po $13.19 
per savaitę; bet ir mokiniams 
nukirto 15 procentų uždarbio. 
Tuo pačiu laikų vis daugiau 
pirmesnių darbininkų paleidi- 
nėja iš darbo, o jų vieton sta
lo mokinius, kurie priversti 
įdirbti už trečdalį algos, lygi
nant su ■ senesniais , darbinin
kais,—nors tie mokiniai ir pil- 

. nai atliktų darbą.
. .‘Tokio turinio yra brookly- 
niečių Navy Yardo darbininkų 
laiškas, pasiųstas Sovietų me
talistams, kurie, suprantama, 
duos atsakymą apie savo dar
bus ir sąlygas. Susirašinėji
mas bus ir tolinus palaikomas.

Brooklyniečiai rašo ir apie 
revoliucinės apšvietos darbą, 
kurį jie varo Navy Yarde; jų 
grupė laiko susirinkimus, lei
džia* laikraštuką ir lapelius, 
kurie slaptai skleidžiami1 tarp 
Šios karo pramonės darbinio 
kų, ir tt Huo draugų iš> So
vietų Sąjungos 1 jie; be abejo. 
gaus1 įdomių"’žinių, kaip tenai

” " PRAMOGOS
!'' SO1. BROOKLYN, N. 'Y: I ’
j {'LDS '50 kuopa? Muagą pik
niką, šeštadienį, 29 d j liepo«, Clin
ton Parke, Maspeth, N. Y. Kitos’ 
draugijos yra Įšviečiamos nieko ne
rengti minetoj dienoj, bet dalyvauti 
visi šiame piknike ir sykiu pasilinks
minti su kuopos nariais.

' ' i ’(114-115) 1 ' 1

pastatyta' darbininkų apšvieta 
ir kuriaiš tikslais ji varoma.

(Daugiau žinių 5-tam pusi.)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Gerai išdirbtas^ biznis su visais rei
kalingais balddis.

Pąrdavimų prįežąstis , ta, , kad po 
“acęiderito” žymiai pablogėjo svei
kata. Kreipkitės šiuo antrašu: 418 
Lorimer St. arba “Laisvėje”.

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

' (1'14-115)

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

priežastis pardavimo, savininkas ser
ga ir išvažiupja į laukus. 1408 
Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y. 
Važiuokite jCanarsie traukiniu ir iš
lipkite 'ant!paskutines stotięs.

1 i (113-115)

^ARSlDUODA restauranas ir beer 
garden. Priežastis pardavimo, iš

važiuoju i Lietuvą. Geltam 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)

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

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

Įvairių ryšių uogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie
žio pieno ir visokių daržovių apščiai.
, Kaina tik $10.00 j savaittę

Ypač dabar j pavasarį, kur tik ne
pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rąžykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

MOLLYN’S BARBER SHOP
' ■ .< ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.v
Prieš Republic Teatrą

Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ką “barbeme” ir “Beapty, Parlor” 
Brooklynę. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

T 3

eikite į “Laisvės” svetainę 
šiandien, 7 vai, vakare. Čia 
gausite visas informacijai ir 
draugą ar draugę, su kuriuo 
sykiu eisite.

Komiteto susirinkimai per
kelti iš pirmadienio į, .trečia
dienius. Sekamas iūsiriiikfr 
mas įvyks 24* d. gegužės, 7:30......... . . *

, PAJIESKO.HMAI
’PAJIEŠKAU, kas galėtų jpa- 

skolintį nediduką sumą pi
nigų apmokėjiniūi bėgamųjų 
mokesnių ir pergyvenimui in
fliacijos. šokėsiu 6 nuošimtį; 
Atmokėjimas užtikrinamas al
ga (dirbu f‘Laisvė j 7). .» >. .

1 Rašykite tujoj drba asmeniš
kai pasikalbėkit :. J. Barkus, 
OA

Bed.: Komitetas.*

r - . '

Telephone, Stagg 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avenue
(Arti Marry A Venue )> 

BROOKLYN, N. Y.

J. Barkus,
46 St.,

i Brooklyn, N. Y.
: *<(113-115)

■ . 1
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 

Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAl
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant 
: Sekančių Stočių

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

FOTOGRAFAS
Biuomi pranešu Bavo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton^ 
po numeriu 
512 Marion 8L, 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y, 

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
pui kiausi.

Brooklynę:
136 Itying Avė. 
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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau diftiaa ir chronižkat vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir Šlapumo

DR. MEER
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 Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų 

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

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei plepą JŠmirkŠtimai. 

Prieinama Kainą 1 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
< į Kalbame lietuviškai

D R. ZINS
110 EAST 1611 ST. N. T.
Tarp 4th AVe. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.
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MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLiEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIU, IR; IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 

' PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. (AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ŲElbONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS1 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM G R A ŽIA VIKTĄ. S AVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VJSA1S TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, Q MES 
KUOdĖRIAUSIAl pATARNAUŠIM.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA D!§NĄ< IR NA^TI. MŪSlį , 
TELEFONAS NIEKAD. NEMIEGA. ii'

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
v j Williamsburghe:

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

’ Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

v nuo 6

Nuo
NEDALIOMIS

10 iki 12 vai. ii ryto

FLĄTBUSH OFISAS i 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




