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KRISLAI
“Malygin” Išgelbėtas.
šiaure Nugalima.
Pirmas Laivas.
SSSR Atsiekimai.
Rengiasi Karan.

Rašo Valstiečio Sūnus

Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų §alių> 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 

Pasaulį!

MASKVA.—Sovietų mok-

STREIKUOJANČIŲ FARMERIŲ DAR
TEBESITĘSIA ENERGINGA KOVA

Austrija Rengiasi Deportuoti 
100 Fašistų

Sovietij Sąjungos ledlaužis 
“Malygin”, netoli Spitsbergeno, 
buvo užėjęs ant skalų. Daug 
darbo padėta, bet jis išgelbėtas.

sija nutraukė jį ir kitų laivų So. SąjUngOS fflOKSlmmkai 
pagelba pristatė į Berensburg Skris i Stratosfera 
prieplauką, Spitsbergene. Patai- ______
sė jam pramuštą šoną, ir 24 d.
bal. “Malygin” išplaukė linkui
Murmansko, o 27-tą dieną jau slininkai A. Joffe ir dar ke- 
buvo Murmansko prieplaukoje.: turi birželio mėnesį specia- 
“Malygino” jūreiviai ir jo gel-Mįu lėktuvu skris į oro erd- 
bėjimo komisija buvo padarę v tratogfe . šie moks. 
prižada, kad Malygin’ bus i,. ... . . .v, ....
pargabentas j Sovietų Sąjungos I hninkai rengtasi įskilti aug- 
prieplauką iki Pirmosios Gegu- ščiau, negu buvo iškilęs Pi- 
žės, ir savo prižadą atliko. 780 leard.
mylių kelionę, dalis jūros buvo i ______________
padengta ledais, “Malygin” atli-į

J“ at“ 8.51 Veteranų Konferencija 
valandas, o “Krassin”—į 68.

MILWAUKEE, Wis. — 
Farmeriai kovingai kovoja 
prieš nepakeliamas gyveni
mo sąlygas, prieš grafterius 
ir jų valdžią. Grafteriai, 
prisisamdę razbaininkų ir 
būrius ginkluotų šerifų, ga
bena pieną ir kitą maistą į 
miestus. Farmeriai stoja 
kovon ir priešus nugali. Ne-

Raitarija

Sėkmingai Atsidarė i toli Milwaukee jie apvertė

Sovietij Sąjunga vis daugiau 
nugali šiaurės vandenynus ir 
gamtines kliūtis. “Krassinas” 
plaukiojo Naujosios žemės sri
tyje ir pereitos žiemos metu, 
apie ką seniau nei mintis į gal-j 
va neateidavo. “1

Washingtone

WASHINGTON. — Wa
shington Auditorium sve- 

Sibi*riakov’’l danėje atsidarė veteranų 
atidarė ilgą vandens kelią iš konferencija. Brady pirmi- 
Archangelsko j Vladivostoką.

Sovietij keturi laivai: “Ale-: 
ut,” “Avngard,” “Entuziast” ir 
“Trudfront” ir Leningrado ir 
per Panamos kanalą nuplaukė į 
Vladivostoką. Tai laivai me
džiojimui ant bangžuvių. Ke
lyje jie nušovė 20 bangžuvių, 
kurių viena svėrė 40 tonų. Jie 
savo kelionę atliko sėkmingai, 
atgabendami daug tepalo ir tin
kamos žuvies mėsos. “Aleut” 
turi 11,000 tonų įtalpos. Laivai 
įrengti, kaip koki fabrikai, 
bangžuvių apdirbimui. Vladi
vostoke baigia budavoti dar du 
tos rūšies laivus po 20,000 to- 
nų įtalpos.

1933 metais Vladivostoko me
džiojimui bangžuvių laivyno jū
reiviai nusprendė sugauti 200 
bangžuvių. “Trudfront” tris 
kartus buvo išplaukęs į jūras 
ir visad su pasisekimu.

ninkauja. Tūlas Woods | 
bando ardyti veteranų vie-į 
nybę. Jis šaukia, kad “val
džia negali atmokėti, nes ne
turi pinigų.” Tai kapitali
stų berno giesmė. Ponia 
Rooseveltienė ir Roosevelto 
sekretorius Howe apsilankė 
į veteranų kempę. Ji sald- 
liežuviavo, kad apgavus ve
teranus ir pakrikdžius jų ei
les.

šešis trokus su pienu, nepai- 
i sant gazų bombų ir mušei- 
i kų. Waldoo mieste masi
niai farmeriai užpuolė tris 
sūrių fabrikus, išdaužė lan
gus ir išlaužė duris. Prie 
Walworth farmeriai nugalė
jo šerifus, ir penkis trokus 
pieno apvertė į griovį. Vien 
Shavano apskrityje strei
kuoja 5,000 farmerių. Šim
tai farmerių apgulė Green 
Bay sūrių fabriką ir išvijo 
streiklaužius.

Kapitalistinė valdžia pa
šaukė prieš streikuojančius 
farmerius miliciją ir net rai- 
tarijos pulkus.
užpuolė streikuojančius far-
mų vargšus ties Shavano 
miestu ir labai sumušė. Val
džia visus kelius prigrūdo 
ginkluotų mušeikų.

Iki šioliai kapitalistinė 
spauda šaukdavo, kad Ame- 
rikoje kovoja tik ateiviai ir 
negrai, štai dabar kapitalis
tinė valdžia vėda karą prieš 
tikrus amerikonus—farme
rius, kurie kruvinu prakai
tu maitina visus.

Illinois valstijoje, netoli

VIENNA.—Austrijos val
džia yra areštavus daug vo
kiečių fašistų ir rengiasi 
100 jų deportuoti j Vokieti
ją. Po to, kaip Austrijos 
valdžia aplaikė protestą nuo 
Vokietijos fašistų, tai ji pa
darė šį sprendimą. Tarp ki
tų bus deportuotas ir Hans 
Franck, specialis Hitlerio 
pasiuntinys.

Komintemas Sveikina
Angly Nepriklausomą

Darbo Partiją

Žodžiais už Taiką-Dar- 
bais Rengiasi į Kary

ROOSEVELTAS ATSIŠAUKIA Į VISĄ 
PASAULĮ NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMU
Rooseveltas Išleido Atsišaukimą į 54-rias Šalis, Šaukdamas 

j Nusiginklavimo Konferenciją. Pasiuntė Pakvietimą, ir 
Sovietų Sąjungai. Tai Pirmas Jungtinių Valstijų Tiesio
ginis Atsikreipimas į SSSR nuo 1918 Metų.

reikalus su Sovietų Sąjun
ga.” Net kapitalistinė spau
da numato naują kryptį pas 
Roosevelta, nes tik kelios 
savaitės atgal jis, šaukda
mas į ekonominę konferen
ciją, apsilenkė su SSSR. Ži-

ne, o “nusiginklavimo” kon
ferencija yra Genevoje.

Rooseveltas savo atsišau
kime atžymi, kad nepaisant 
visų kalbų, pasirašytų prieš
karinių “paktų” ir “nusigin-

4

Pro “Dnieprostrojaus” kana
lą iš Chersono j Kijevą jau per
plaukė garlaivis “Jan Rudzu- 
tak.” Tai pirmas garlaivis, at
likęs kelionę. Antras buvo 
“Dzeržinskij” ir trecias “ču- 
bar.” Apie 30 metų atgal, ca
ro laikais, laikraščiai rašė, kad 
Dniepro porogus niekas nenu
galės ir per šimtmečius, kad 
Dniepro upe neplaukios laivai. 
Bolševikai į penkioliką metų sa
vo tvarkymo nugalėjo tas kliū
tis.

Iš Sarmovos garlaivių buda- 
vojimo fabrikij išplaukė nauji 
laivai “Bašcik” ir “Pamiat Pet- 
rovskago.” Tie garlaiviai plau
kia į Maskvą. Jie palaikys nuo
latinius reisus tarpe Maskvos 
ir Ufos miestų.

WASHINGTON. — Roo
seveltas išleido atsišaukimą 
į viso pasaulio šalis del “nu
siginklavimo” konferenci
jos, gi tuom pat laiku jo ka
ro laivyno ministeris ponas 
Swanson reikalauja padi
dinti karo laivyną ant 119 
naujų karo laivų. Swanso- 
nas reikalauja, kad būtų pa
skirta $230,000,000 budavo- 
jimui 89 naikintojų ir 20 
submarinų. Šiemet buda
vojasi 20 naikintojų, 5 krei
serius, 4 submarinus ir 1 or
laivių vežimui karo laivą. 
Vienas dalykas imperialistų 
kalbos, o kitas jų darbai.

Bedarbių Bendro Fronto 
Konferencija Chicagoje

CHICAGO.—Įvyko bedar
bių bendro fronto konferen
cija, kurioje 71 balsu prieš 

. ... ~ ~ .......v 18 užgirta bendro fronto 
devynis šarvuočius, 29 kreise- Šaukimo komiteto pateikta 
rius, 63 submarinus ir dar 9 
submarinus budavoja, taipgi ji 
turi kelis šimtus naikintojų, tor
pedinių laivų ir kitokių. Japo
nijos jūreivių skaičius siekia j

Japonijos imperialistai skel
bia, kad jų karo jūrų laivynas 
yra prirengtas karui. Dabar 
Japonija turi pilnoje tvarkoje

kovos platforma. Socialis
tų Partijos atstovas Kari 
Borders buvo nominuotas į 
komitetą, bet jis nepasiėmė.

80,600, o jūrų orlaivynas turi I Ji® priešingas bendram dar-
i i • • -P • •*700 karo orlaivių.

Jungtinių Valstijų imperialis
tai padarė visą eilę Japonijai 
nusileidimų Chinijoje. Ameri
kos imperialistai dabartiniu lai
ku visais garais budavoja 10 di
delių kreiserių. Dalis jų jau 
nuleista ant vandens ir apgin
kluojami, dalis bus greitai nu
leisti ir užbaigti. Taipgi Ame
rikos imperialistai budavojasi 
visą eilę kitų karo laivų, tas 
juos ir verčia daryti nusileidi-

bininkų klasės frontui, jį 
pasekė ir kiti socialistai, sa- 
botažuodami vienybės dar
bą.

mų, iki jie baigs tuos karo lai
vus.

WASHINGTON.—Jungti-] “Mes vis tiek turime tiesiog 
nių Valstijų prezidentas 
Rooseveltas išsiuntinėjo 54 
šalims specialį atsišaukimą 
Pasaulinės Ekonominės ir 
“Nusiginklavimo” konferen
cijų reikalais. Ekonominė 
Konferencija įvyks Londo-

noma, pirmesnis Roosevelto 
pasielgimas iššaukė protes
tą iš visų kilnesnių žmonių 
pusės.

Sovietų Sąjunga dar ne
davė atsakymo, bet Roose- 

i velto tiesioginiame atsišau- 
pavojus didelis—budavoja- kime linkui SSSR mato 
rna tvirtumos, karo laivai, žingsnį prie pripažinimo So- 
orlaiviai, gaminama sunkio- vietų Sąjungos. Kas liečia 
ji artilerija, tankai, nuodin- “nusiginklavimo” klausimą, 
gi gazai ir kiti pabūklai. At- i tai Sovietų Sąjunga remia 
sišaukime sako: “valdžios kiekvieną tokį žygį ir dabar 
tą daro su tikslu praplėsti pilnai parems, nes nors ka- 
savo valstybės rubežius lė- pitalistinėje tvarkoje nega- 
šomis kaimyniškos šalies.” 
Reiškia, Rooseveltas pripaž- 
žįsta, kad gaminami ginklai 
yra ruošimasis karui ir. už
puolimui ant kaimynų. To- 
liaus jis nurodo, kad iki šiol 
pasirašytos sutartys pasilie
ka tiktai ant popieros. Jis 
šaukia kitas valstybes nesių
sti savo armiją už savo ru- 
bežių. Bet jis užmiršta Ni- 
caraguą ir užtyli Japonijos 
imperialistų įsiveržimą į 
Chinija.

Šis Roosevelto atsišauki
mas tiesioginiai išsiuntinė
tas visoms pasaulio valsty
bėms, tame skaičiuje ir Lie
tuvai. Jį pasiuntė šalies 
prezidentams arba kara
liams.

Rooseveltas pasiuntė atsi
šaukimą ir Sovietų Sąjun
gos prezidentui M. Kalini
nui. Tai pirmas atsitiki
mas nuo 1918 metų, kad 

Francisco miestuose. Nuo- Jungtinių Valstijų valdžia 
stoliai neperdidžiausi.

MASKVA. — Komunistų 
Internacionalas išleido atsi-

Woodstock milicija sumušė šaukimą į Anglijos Nepri- 
streikienus ir areštavo 25 gulmingą Darbo Partiją ir klavimo”'konferencijų, karo
jaunus farmerius. Farme- 
riai laikosi kietai, net mo
terys ir merginos pikietuoja 
kelius.

REIKALE SKOLŲ
šiomis dienomis “Laisvė” 

turi apmokėti arti $2,000 
skolų. Gi draugijos už 
spaudos darbus “Laisvei” 
yra skolingos virš; $4,000. 
Daugelis draugijų dar nėra 
atsiteisuaios už spaudos 
darbus ir skelbimus “Lais
vei” dar už žieminius pa
rengimus. Už literatūrą 
yra labai senų skolų.

Siuntėme prašymus apsi
mokėti jau po keletą kartų 
ir del to įstaigai pasidarė 
nuostolių. Bet draugai, ku-

rie dav.e užsakymus pada
ryti spaudos darbus, nesi
rūpina atsiteisti. . -

Draugai, įstaiga pavoju
je!. Imkite atydon šį atsišau
kimą rimtai. Tuojau atsi- 
teiskite savo skolas. <

Taipgi prašome visų skai
tytojų, kurių prenumeratos 
pasibaigė, nieko nelaukiant, 
atsinaujinti ir tuomi gelbė
ti įstaigą ir patį dienraštį 
nuo gręsiančio pavojaus.

“L.” Administracija.

sveikina ją, kad ji pasitrau
kė iš pardavikiško II Inter
nacionalo ir artinasi prie 
Kominterno. Ši anglų par
tija sudarė bendrą frontą su 
Komunistų Partija kovoje 
prieš išnaudotojus. Šios 
partijos perėjimas kovos 
metu į Komunistų Partijos 
pusę rodo jos tarpe pasi
reiškusį kovingumą, tuom 
metu, kada Vokietijos so
cialistai perėjo į fašistų lo- 
gerį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Norfolk, Va.—300 negrų 

ir baltų darbininkų iš laivų 
krovėjų laimėjo streiką. Jie 
streikavo prieš 10 nuošim
čių algos nukapojimą ir at
gavo.

Chinija Siūlo Sovietams 
Nepuolimo Sutartį

MASKVA. — Aplaikyta 
pranešimas, kad Nankingo 
Chinijos valdžia pasiūlė So
vietų Sąjungos atstovui drg. 
Bogomolovui, kad padarius 
tarpe šių šalių nepuolimo 
sutartį. Chinijos valdžia 
nori, kad Sovietai nepripa
žintų tokias valstybes,, kaip 
Manchukuo, ir kad Chinų 
Rytinį Gelžkelį nėpardubtų; 
Šis Nankingo valdžios pa
siūlymas yra savo rūšies 
bandymas apgauti Sovietų 
Sąjungą, nes tai reikštų, kad 
ir Mongolija ir kitos sritys, 
atsiskyrusios nuo Chinijos 
teritorijos, net ir Sovietų 
Chinija vis turėtų būti skai
toma Chang Kai-sheko teri
torijomis. SSSR tokios su
tarties nepriims.

Japonai Jau prisiartino 
Prie Miesto Peipingo
TIENTSIN. — Japonų or

laiviai skrajojo virš prie
plaukos Tangku ir miesto 
Tientsin. Chinų armijos 
nesulaikomai bėga, jas se
ka desėtkai tūkstančių pa
bėgėlių. Japonai užėmė 
miestą Tangshan ir jų vie
nas būrys eina į Tientsiną, 
o kitas link Tangku. Pei
pingo mieste chinai rengia
si laikytis, aplinkui miestą 
budavoja barikadas iš mai
šų su smiltimis. Jie rengia
si apginti tuos svarbius is
torinius ir pramoninius cen
tras.

Amerikos kapitalistai 
skundžiasi, kad karas visai 
paralyžiavo jų biznį, kad jie 
neša didelius nuostolius..

St. Louis, Mo.—1,000 mai
sto darbininkų paskelbė 
streiką išaudotojams 
nepakeliamas darbo 
gas ir mažas algas.

prieš

San Francisco, Cal. — Že
mės drebėjimas buvo jau
čiamas Los Angeles ir San

Berlynas. — Vokietijos 
fašistinė valdžia rengiasi 
palaikyti< “nusiginklavimo” 
konferencijoj Sovietų Są
jungos plapą.

Helsingfors. — Finlandi- 
jos darbininkų klasės išnau
dotojai minėjo 15-kos metų 
sukaktuves nuo nugalėjimo 
Finlandijos Sovietų val
džios.

Boston, Mass. —- 2,000 
suknių siuvėjų paskelbė 
streiką. Industrinė unija 
kvietė į bendrą frontą La- 
;dies Garment Workers, uni
ją, bet pardavingi vadai at
metė.

Sov. Sąjungos Atsiekimai .
MASKVA.—Gorkij mies

te per Volgą upę atidary
tas didelis tiltas. Totorių 
respublikoje jau baigta pa
vasarinė sėja. Apsėta 3,- 
500,000 akrų žemės plotas 
arba planas/pravestas 101 
nuošimčiu. Kviečių srityje 
planas pravestas < 112 nuo
šimčių. i

Paryžius.—Franci jos par
lamente plačiai buvo dis- 
kusuojama Francijos ir So
vietų Sąjungos prekybos 
reikalai.

tiesiai atsikreipia į Sovietų 
Sąjungos, valdžią, Pirmiau 
Washington© ponai į Sovie
tų Sąjungą kreipdavosi ar
ba per kitų šalių atstovus 
arba per spaudą, Hughes 
taip atsakė d', čičerinui, 
1923 metais, viešu spaudoje 
pareiškimu. Kapitalistinė 
spauda atžymi, kad tai nė
ra per Jungt. Valstijas pri
pažinimas Sovietų Sąjun
gos, bet vis gi Roosevelto 
artinimas prie ’ tiesioginio 
koperavimo su SSSR.

Roosevelto atsišaukimas 
tiesioginiai į Sovietų Sąjun
gos valdžią Washingtone iš
šaukė diskusijas. Reakcio
nieriai tvirtina, kad tas nie
ko bęndro neturi su pripa
žinimu Sovietų Sąjungos. 
Gi senatoriai, kurie reika
lauja pripažinimo, kaip Bo
rah, tame mato žingsnį prie 
pripažinimo. Borah sako:

limas nusiginklavimas ir 
prašalinimas karų, bet vis- * ’ 
gi visapasaulinė konferencU -— - 
ja gali sumažinti nors tū«- 
lam laikui karo pavojų.

Anglijoje, Genevoje Tau
tų Lygos nariai, Italijoje ir 
visoje eilėje šalių spauda 
sveikina Roosevelto žygį. 
Franci ja nieko naujo nema
to Roosevelto atsišaukime 
del “nusiginklavimo.”

Ką gi reiškia tas Roose
velto atsišaukimas? Jis yra 
išdavas susidariusių karo 
pavojaus sąlygų. Japonijos 
imperialistai grobia Chini- 
ją. Jie jau užėmė Chinijos » 
teritorijos plotą didesnį, ne
gu pati Japonija. Ameri
kos Jungt. Valstijų imperia
listai tame mato pavojų, 
bet jie dar nėra pilnai prisi
rengę karui. Pietų Ameri
koje pleška karas. Įtemp
tas ir pasiutęs ginklavima- 
sis reikalauja didelių lėšų, 
o bedarbių "kovos neduoda 
kapitalistams ramumo, tas 
tai ir pagimdė pas Roose- 
veltą “troškimą” taikos. Juk ‘ 
nesenai buvo pasirašytas 
Kelloggo “paktas,” o vienok 
jis jau užmirštas. Tą žino 
ir Rooseveltas, bet jis iške
lia naują pasiūlymą.

DRASKŪN 
“DRAUGA 
VIZITAS h

MO”

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų imperialistai 
nusprendė, kad Azijos laivy
no komandierius vyktų krei
seriu “Houston” į Japoniją 
“draugiškumo” tikslais.

London.—Tautų Lyga ma
no, kad reikia sušaukti' kon
ferencija pereito karo skolų 
reikale.

Prūseika ir Butkus negali su
prasti bendro fronto. Butkus 
nuolatos stato klausimą: iš kur 
atsirado bendras frontas? ži
noma, jiems jis ir nereikalingas.

Athens.—Kasinėjant My- 
cenean kapus, surasta kau
lai ir žiedAs 1,200 metų se
numo pirm dabartinės 
metskaitos.
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Roosevelto Pareiškimą Perskaičius
Vakar, šitoj pat vietoj, mes minėjome, kad prez. Roo

seveltas ruošia “visam pasauliui” pareiškimą, šiandien 
jau galima apie jį pakalbėti, nes tas pareiškimas, kuomet 
mūsų vkarykščias dienraščio numeris ėjo į spaudą, buvo 
siuntinėjamas 54 valstybėm.

Pareiškimas įdomus labiausiai tuo faktu, kad jis labai 
viiiugingas. Nereikia manyti, kad Rooseveltas nežino,? 
ką darąs. Ne! Jis gudriai moka maniėvrUoti, idant pa
slėpus jankių imperializmo tikruosius tikslus. Visas ne
ilgas pareiškimas kalba apie taiką; faktinai grąsina tom 
valstybėm, kurios nesilaikytų taikos ir nebandytų prieiti 
prie tarptautinio susitarimo užtikrinimui taikos. Pa
reiškimas, pavyzdžiui, skelbia, kad nei viena šalis neturi 
“siųsti jokių ginkluotų pajėgų per savo rubežius,” į kitas 
šalis.

• Tai būtų'nebloga, jei to kiekviena šalis laikytųsi. Būtų 
dar geriau, jei to laikytųsi Roosevelto atstovaujamas 
Jungtinių Valstijų imperializmas! Bet ką matome tikro
vėj? Mes matome Amerikos pėstininkus ir marininkus 
Chinijoj. Mes matome Amerikos ginkluotas pajėgas res
publikoj Haiti, Karibėjos jūroj. Filipinų salose taisomos 
tvirtovės ir palaikoma milžiniškos ginkluotos pajėgos. 
Šitie keli pavyzdžiai aiškiausiai parodo tą veidmainingu- 
mą, kuris pasireiškia Roosevelto pareiškime.

Toliau: “Nusiginklavimo konferencijos galutinu tiks
lu turi būti visiškas panaikinimas visų ofensyvių ginklų! 
Tuojautiniu uždaviniu turi būti gerokas sumažinimas tū
lų šitų ginklų ir panaikinimas kitų.” Gerai, bet ką daro 
Jungtinės Valstijos? Karinių ginklų fabrikai šiandien 
dirba visu smarkumu. Be to, Jungtinių Valstijų amu
nicijos ir karinių ginklų gaminimo magnatai siunčia Ja
ponijai užpuolimo ginklus, kuriais tos šalies armijos te- 
rioja nualintą Chiniją!
• Kur čia logika !• k

Dar toliau: “Jei bile stipri šalis atsisakys dalyvauti su 
^įkru ištikimumu šitose sujungtose pastangose del pasie
kimo politinės ir ekonominės taikos Genevos ir Londono 
konferencijose, progresas gali būti sulaikytas ir galutinai 
užtvertas. Tokiam atsitikime, civilizuotas pasaulis, jieš- 
kąs abiejų formų taikos, žinos, kur glūdi atsakomybė del 
nepasisekimo.” 
k;Bet ką Rooseveltas ir jo “civilizuotas pasaulis” darys 
Sū tokiom šalim, katros atsisakys “ištikimai” dalyvauti 
konferencijose? Spėką vartos? Karą pradės prieš jas? 
Ką Rooseveltas ir jo “civilizuotas pasaulis” šiandien da
ro su Japonija, kurios armijos siekia Pekino, buvusios 
ęhinijos sostinės; kuri, nepaisydama visokių Kelloggo 
Paktų, visokių Tautų Lygos sutarčių, veržiasi į Chiniją 
Vis giliau ir giliau, plėšdama ir vergdama milionus chi- 
hiečių? Nieko nedaro! Nieko negali padaryti!
’ • Ką Rooseveltas ir “civilizuotas pasaulis” šiandien gali 
padaryti su Paraguajum, kuris paskelbė karą Bolivijai? 
Nieko!
y Kokis gi ištikrųjų šito Roosevelto pareiškimo yra tik
slas? Jo tikslas, visųpirmiausiai keri tame, kad paro
džius pasauliui Amerikos imperializmo neva taikos troš
kimą, neva nenorėjimą karo. Tai lošimas taikos angelo 
rolės laikotarpyj, kuomet kapitalistinis pasaulis pasmir
dęs paraku! “Daily Workeris” labai teisingai pasakė, 
kad Rooseveltas išleido į pasaulį “taikos pareiškimą, ku- 
i?is atsiduoda paraku.”
' Niekuomet pasaulis nebuvo taip arti naujo imperialis
tinio karo, kaip šiandien. Francija pasirengusi bile va- 
įąndą užimti dalį Vokietijos; Lenkija tą patį mena pada
lyti su Dancigu. Kruvinasis Vokietijos fašizmas dūksta 
ginklavimosi karštilige. Genevos tarptautinė nusiginkla
vimo konferencija, dirbusi arti metus, nieko gero nepa-- 
darė;, nieko teigiamo nenutarė. Už kelių savaičių šau-; 
įįama Londono ekonominė konferencija, veikiausiai, pa
darys tą patį, ką padarė eilė tokių konferencijų—fiasko!
4 Rooseveltas tai puikiai supranta. Amerikos imperia- 
Jstai, ilgai stovėję nuošalyje Europos politinio pinklyno, 

ktai kaipo stebėtojai, gerai numato, kad ilgiau taip ne
galima laikytis: reikės stoti į karą, kuomet jis iškils. 
O kad stoti, tai reikia stoti ne kaipo karo šalininkais, 
bet neva taikos nešėjais—-taikos, pakabintos ant ginklo! 

■< Štai pati esmė Roosevelto pareiškimo!
; Beje, šiuo tarpu prez. Rooseveltas matė reikalo pa? 
ąjųsti tiesioginiai šį pareiškimą ir Sovietų Sąjungai. Tai 
pirmas tękis atsitikimas. Tuomi, aišku, Washingtonas 
pripažįsta Sovietų Sąjungą, ko iki šiol jis nusidavė ne
matąs. Tūli spėja, kad greitu laiku Washingtonas bus 

. priverstas formaliai pripažinti Sovietų Sąjungą.
« Jei imperialistams (įskaitant ir Washingtoną) ištikrų- 

jjų rūpėtu taika ir nusiginklavimas, tai jie turėjo priimti 
Spvietų Sąjungos prieš kelis metus pasiūlytą nusiginkla
vimo planį. ’kuri patiekė Litvinovas* Tai buvo konkre- 
fuft,* aiškus ir apimąs visuotiną nusiginklavimą!
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Diego Rivera, Jo Vėliausias Kūrinys. 
Ir Mūšy Pažiūra į Tai

Patys Sau Per Veidą!
Bostono “Darbiriinko” ra

šytojai nusikalba nei šiaip, 
nei taip, kuomet jie imasi 
rašyti apie Sovietų Sąjungą. 
Andai minėto laikraščio vie
nas klebonėlis ir vėl priple
pėjo apie “bolševikų žiauru
mus” tiek daug, kad, per
skaičius rašinį, žmogus ma
nai, jog Sovietų Sąjungoj iš 
165 milionų- gyventojų nepa
siliko nei vieno: visus nela
bieji bolševikai išžudę.

Paskui tasai rašytojas nu
smailina viską sekamai:

i - • i 1

Bezbožninkų .agentai ' stovi 
prie bažnyčių durų ir uoliai 
užsirašinėja visus’ darbininkus, 
einančius į bažnyčią, kad pas
kui juos iš darbo išvaryti.

Reiškia, visi darbininkai 
(probaštėlis čia suklupo, ka
dangi Sovietų Sąjungoj dar
bininkai, kaipo pažangiausi 
piliečiai, labai retai bažny
čias lanko), kurie lanko baž
nyčias, bus išmesti iš darbų. 
Toliau:

Bet nežiūrint tokių barbariš
kų bedieviškosios. inkvizicijos 
priemonių, per šias Velykas 
Rusijos bažnyčios buvo pilnos 
žmonių ir visos jų eilės stovėjo 
lauke, nors tą dieną smarkiai 
snigo. “Bezbožninkai” krem
ta sau nagus iš pagiežos, kad 
Rusijos liaudis ir net jauni
mas, auklėjamas bedieviškose 
kazarmėse, nenori pamesti ti
kėjimo.
Sulyg “Darbininku,” tai 

šitie visi žmonės, kurie lan
kėsi bažnyčiose, bus išmesti 
iš darbo! Tik .nelabai senai 
tas pats “Darbininkas” ple
pėjo, būk Sovietų Sąjungoj 
visos bažnyčios uždarytos; 
paskui skelbė, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybė šau-jpl T J • 1 • 1 • I £ĮO

' ’s: ‘ \ . '' 
rašytojų, kaip Upton Sinc- 
lairio ir kitų iraštų,—degini
mas ant laužo!—yra visai 
kitas dalykas. Bet apjakęs 
komunistų įi e a p k e n timū, 
Grigaitis klausia: “Tai kokis 
gi yra principialis skirtu
mas, tarpe Ipolševizmo ir hit- 
lerizmo?” 1 
principialio 
to, tai, žinoma, !čia ne mūsų 
kaltė, bet kaltė; turbūt, tam 
tikrų aplin 
darė 'Grig 
neblaiviu. • į

Tiesa,, ki
te į šiukšlyną visas monar- 
chistines. ir religines knygas 
(pav. bibli;

Jei Grigaitis to 
skirtumo nema-

kybių, kurios pa- 
aįčio protavimą

d Sovietai įšme

danti kiekvieną žmogų, ei
nantį į bažnyčią; paskui, 
kad visi ten kunigai jau iš
karti; dar vėliau, kad ten 
žmones badu baigią išmirti. 
Dabar jau tauškia kitas pa
sakas.
Argi gali mąstąs žmogus 

rimtai su tokiais plepėto jais 
skaitytis?!

Plepa Tą Pačią Malimalienę
Pacitavęs “Laisvės” straip

snio dalį apie hitleriečių de
ginimą marksistinių knygų 
Berlyne, Grigaitis iškepė iš
tisą mali-malienę, kurioje, 
tarpe kitko, sako: < • •

Leninas nedegino knygų ant 
laužo. Bet sovietų valdžios 
“švietimo” komisaras ppeŠ. .ke
lelį. metų paskyrė tam tikrą 
komisiją, kuri ’“išvalė” viešuo-' 
sius knygynus ir mokyklų bib
liotekas, išimdama iš jų visas 
“trepnas” bolševikams knygas. 
Savo laiku buvo spaudoje pa
duoti ilgiausi sąrašai tų kny
gų, kurias bolševikų valdžios 
komisija pripažino “kenksmin
gomis” ir pašalino iš bibliote
kų. Tenai buvo minima ne tik 
Biblija, bet ir kai kurie vei
kalai “pacifisto” Tolstojaus, 
daugelis raštų Plechanovo, 
Kautskio ir įvairių kitų garsių 
rašytojų.
Kame jis čia mato analo

giją tarpe Hitlerio ir bolše
vikų? Išėmimas iš bibliote
kų reakcingų monarchisti- 
nių, aiškių už-kapitalistinių 
knygų ir rąstų yra juk vie
nas dalykas, o deginimas 
Markso-Lenino ir net tokiu

ą). Tiesa ir tai, 
kad ir( Kautskio raštai, at
sukti prieš revoliucinį dar
bininkų judėjimą ir giną ka
pitalizmą 
mokyklų ii 
skio rašta 
met, kada
Markso pasekėju, yra palik
ti. Plechanovo raštai, nors 
jis buvo i: 
likti taip 
raštai ne 
juos So vi
joj, populiarėj laidoj. So
vietų Sąjungoj išvaryta iš 
mokyklų i 
monarchis 
niai, sm 
darbininki 
išnaudojimo sistemą.

Sovietai! panašiai pasielgė, 
kaip visose šalyse elgiasi 
buržuazija, kurią Grigaitis 
gina visomis
Šiandien, ųepaįsąnt. kurioj 
buržuazinėjh šąSyj’ -būsi, ne
rasi Lenino raštų biblioteko
se ir mokyklose į jie iš ten 
išmesti. ■ | Dkugėlyj kraštų 
ir Markso raštai uždrausti 
platinti ir laikytis namuo
se. Grigaitis, veikiausiai, 
norėtų, kad Sovietų Sąjun
ga leistų kontrrevoliucio
nierių raštus ir jais maitin
tų darbininkus. Jis, žino
ma, to nesulauks.

. Manome, kad Grigaitis 
dabar supras mūsų padary
tą skirtumą: Hitleris degi
na Markso-Engelso-Lenino- 
Stalino raštus—raštus, ro
dančius milioninėm darbo 
žmonių ipasėm kelią į lais
vę; Hitleris juos degina vie
šai, didesnei paniekai ir, to
lydžio, iššaukdamas griež
tesnį kerštą iš milioninių 
darbininkų masių. Todėl 
Hitleris, ar Grigaitis norį 
ar ne, bus,, priverstas atsi
skaityti su revoliuciniu dar^ 
bininkų judėjimu, hes tas 
judėjimas n ė s u Pa i komas, 
nes tas judėjimas turi rhilio- 
nam pavergtų *• darbininkų 
ateitį. . r ‘

.. Iš kitos pusės, Sovietai iš
metė ląukąn, iš mokyklų ir 
bibliotekų buržuazinius ir 
priešdarbininkiškus raštus, 
rašytus tų žmonių, kurie 
bando palaikyti jau atgy
venusią tvarką, kapitalisti
nę tvąrką. .Ta tvarka So
vietų Sąjungon jau nebesu
grįš. Tos tvarkos dienos 
suskaitytos ir visam pasau
lyj. Štai, kokis yrą skirtu
mas, ponas Grigaiti!

yra pašalinti iš 
kitur. Bet Kaut- 

, pagaminti tuo- 
jis dar buvo

r mėnševikąš, pa
jau. Tolstojaus 
tiktai palikti, bet 
štai išleido nau-

i' bibliotekų raštai 
itiniai ir reakci- 
erkią revoliucinį 
ą judėjimą ir giną

pajėgomis.

Lima.-^Peru valdžia ma
no, kad galės likviduoti ka
rą Su Cofombia ir'išrišti de
rybų keliu savo tarpe gin
čus. . . , :

Meksikietis tapytojas- ar
tistas Diego Rivera ' buvo 
pasąmdytas R o c kefellerių 
šeimos nupiešti jų budinke 
—Rockefellerio Centre—ku
ris yra didžiausias tos rū
šies budinkas pasaulyj, sie
ninių piešinių. Rivera pra
dėjo darbą. Greta kitko, jis 
nupiešė simbolišką piešinį, 

’parodantį. Leniną, laikantį 
sujungtas rankas baltvei- 
džio ir juodveidžio darbi
ninkų ir kareivio. Nepati
ko' s,amdytojams ši mintis, 
nejs ji simbolizuoja vienybę 
visokių rasių ir. tautų dar
bininku ir kareiviu; vie-; 
nybę, kurią cementuoja, 
jungia Lenino asmenyje Ko 
munistų Partiją, leninistai, 
komunistai! *

Todėl samdytojai sulaikė 
artisto darbą, jam pasaky
dami:, arba liaukis visai 
piešęs, pasitrauk iš vietos, 
o kad ne—-“pataisyk” pieši
nį, įdėdamas Lenino vietoj 
kitą kurį asmenį, sugalvo
tą personažą. Aišku, Rive
ra su tuo nesutiko, todėl jis 
buvo pašalintas. Nors jis 
darbą nebuvo užbaigęs, ta- 
čiaus Rockefelleriai jam už
mokėjo suderėtą sumą pini
gų—virš 20,000 dolerių—ir 
jis šiuo tarpu nuo darbo at
jungtas, galima sakyti, prie 
varta pavarytas.

Šis žygis dar ir dar kar
tą įrodo, jog išnaudotojų 
sistemoj menas gali klestė
ti tik tokis, kuris tarnauja 
išnaudotojų interesams. Iš- 
naudotojui ^•S.ĮsJejęoojf;, Jjeje, 
menininkai yra surakinti. 
Draudžiama jiems išreikšti 
savo jausmus šepetėliu, 
plunksna ir kitais^irie įvai
rių meno šakų reikalingais 
įrankiais, jei jųjų, kūriniai 
nepatinka esamai išnaudo
jimo ir pavergimo sistemai.

Tiesa, kapitalistinėj sis
temoj gyvenąs, sakysim, ta
pytojas, gali gaminti pa
veikslus tokius, kokius jis 
nori, bet tuomet, jei tie pa
veikslai neatatiks išnaudo
tojų “skoniui,” menininkas 
turi badauti, nes už jo dar
bą niekas neapmokės. Dar
bininkų klasė biedna, -pini
gų neturi tokiems tikslams. 
Be to, nematys tokis kūri
nys ir puošnių muzėjų, ku
rie yra išimtinai valdančio
sios klasės rankose. Tas 
pats su skulptūra, tas pats 
Su muzika. Kiek tiek yra 
lengviau proletariniam ra
šytojam, kadangi jų kūri
niai visuomet yra prieina
mesnį plačiosioms darbinin
kų m.asėųi savo kaina. To
dėl . proletarinis rašytojas- 
artistas gali drąsiau savys- 
toviai darbuotis.

Bet ir tarpe proletarinių 
rašytojų ir buržuazinių kny 
gų lęidyklų dažnai suranda
me aštrių' susikirtimų vy
riausiai del turinio, kuris 
nukreiptas prieš esamą sis-, 
temą. Juo rimtesnių pana- j liucionierius, s ą m o ningas 
šių susirėmimų matom tar- |‘koyotojas prieš kapitalizmą, 
pe pažangesnių novelistų su į kuomet jis tapo pašalintas 
judamųjų paveikslų karą- " 
liais, kurie neretai bando 
iš geriausios novelės pada
ryti kinui paprastą buržua
zinį jovalą. Taip antai, tik 
nesenai,' matėme Theodora 
Dręiserį, vieną iš žymiau
siųjų moderniškų rašytojų,

r Į gb ’Rįyerai augštą * vietą: 
‘' pastatė jįjdiijektbrium Mek

sikos Nacionalės Meno Aka
demijos. Ta pati valdžia 
paleido savo reakcines pa-

bylinėjantis su judamų pa- jggas darban prieš Meksi-
veikslų tūla kompanija del 
jo “An American Tragedy11 kos kovinguosius darbinin- 

kankino,vęikalo sukoneveikimo, kuo- kus: kalino juos, 
met jis buvo pritaikytas j u-1 šaudė. O Diego Rivera, bū- 
dziams! damas valdžioje, nepareiškė

i Panaši kova tarpe meni- . nei mažiausio protestėlio!
Tuo laiku Meksikoj Wash- 

ingtono valdžios ambasado
rium buvo garšusis Mor
row, Morgano . . partnerys. - 
Nebuvo jam perbrangu nie
kas, kub tik jis galėjo pa
pirkti tų laikų Meksikos ’ 
valdininkus ir artistus, .kad 
per juos galėjus “suartinti?• 
abi šalis naudai Wall gat
vės. Robert Minor nuro
do, kad Morrow ypačiai ne- 

. pasigailėjo pagerbimų ir vi- 
šina išnaudotojų klasei tik- šokių medžiaginių gerybių

ninkų ir samdytojų virė vi-: 
soj eilėj kraštų. Benvenu-j 
to Cellini, žymus viduram-; 
žiu italas auksininkas ir I 
skulptorius, tokių “nesusi-* 
pratimų” turėjo ir su po
piežiais, ir su karaliais, ir, 
kunigaikščiais.; Turėjo ne-, 
susipratimų i ir Leonardo 
da Vinci. Mykolą Angelo, 
vieną iš dižiųjų šepetėlio 
artistų, popiežius Julius II 
aptaisė lazda per pečius. 
Nesipriešindavo ir nesiprie-

kada tai buvusiam šitam 
revoliuciniam artistui. Ir 
nuo tada Rivėra iš darbi
ninkų ir valstiečių artisto 
patapo Morganų, Rockefel-

tai taip vadinami “artis
tai,” kurie ištikrųjų nėra 
jais, arba kuriems pinigas 
—viskas; kurie pasirengę 
už dolerį parsiduoti su sie
la ir kūnu, užsimerkdami lerių ir Fordų artistu. Am- 
prieš tą neteisybę, prieš tą erikoje jis visur buvo su- 
skurdą, prieš tą meno pa- tiktas išskėstomis ranko- 
neigimą, kuris išplaukia iš mis. Nebūtų Jungtinių Val- 
esąmosios išnaudojimo sis- stijų plutokratai Diego Ri- 
temos! G—o

Bet seniau, kuomet dar 
nebuvo revoliuciniai-sąmo- 
ningo proletariato, artistai, 
jei ir pasišiaušdavo prieš 
savo ponus, jie darydavo 
tai individualiai, neturėdaT 
mį savo pusėje organizuo
tų sąmoningų talkininkų. 
Šiandien kitaip: darbininkų 
klasės sąųio.ningiausioji da
lis, revoliucinė dalis, komu
nistai, yra tampriai susirik 
šę su pažangiaisiais artis
tais, menininkais, kadangi 
tasai buržuazinis neteisėtu
mas palięčia juos visus ly
giai. Todėl menininkai bile 
laiku gali gauti talkininkų 
iš proletariato pusės, kuo
met eina klausimas jų ko- 
voę su išnaudotojais ne tik 
del duonos, bet ir del teisės 
praplėsti ir ginti savo idė
jas.

Tuomi išaiškinama ir tas 
faktas, kad šiandien, nežiū
rint to, jog Diego Rivera 
yra pašalintas iš Meksikos 
Kęmunistų Partijos eilių, 
kadangi eina klausimas 
apie teisę apginti ^.artisto 
reikalus, komunistai ir vi
sa kairioji darbininkų ir in
telektualų dalis gina Diego 
Riverą, kovodami prieš 
Rockefellerių užmačias. 
John Reed Kliubas, kuria
me telkiasi visi kairieji in
telektualai, pareiškė savo 
nusistatymą kovoti už išga
vimą artistui teisės baigti 
s(ąvo kūrinį. Tolydžio .John.j 
Reed Kliųbąs ir komunisti-, 
niai ^nusiteikę ; darbininkai 
neatsisako ųųo teisės kriti? 
kuoti Diego; Riverą už jo 
padarytus žalingus darbus.

Rivera—Nėra Revo-
1 ; liucigyijevgus 

| ‘ L. ; J- 
i Rivera liovėsi būti revo-1

iš Meksikos Komunistu 
Partijos del nesiskaitymo su 
partijos valia, ir nuėjo tar
nauti buržuazijai. Aplei
dus jam komunistų eiles, 
Meksikos valdžia, kuri tuo
met suėjo į gerus santikius 
su Wall gatvę, suteikė Dic-

; veros samdę ir mokėję ge- 
Jras sumas pinigų, jei jis 

būtų stovėjęs, kaip stovėjo 
prieš kelis metus, Meksikos 
Komunistų Partijoj, jei jis 
būtų, podraug su Meksikos 
pavergtais ir iki kaului iš
naudojamais valstiečiais ir 
darbininkais, vedęs kovą 
prieš Meksikos kapitalistų 
klasę ir Jungtinių Valstijų 
imperialistus! Drg. Minor 
teisingai sako:

MiDjegp.. Rivera, tapydamas 
Rockefelleriui, buvo apleidęs 
Komunistų Partiją; Diego Ri
vera. jau nebuvo revoliucio
nierius. Bet jis neturėjo nie
ką kitą Rockefelleriui par
duoti, kaip tiktai savo ta
lentą, ir lavoną savo senos 
meilės ir neapykantos. Roc- 
kefelleris, kaip ir Morganas, 
pažadėjo jam laisvę piešti 
realybę, kaip jis suprato ją, 
ir podraug pažadėjo jankių 

‘ dolerius. Bet nebuvo kas 
tapyti. Tuo būdu ant Roc- 
kefellerio svetainės sienos, 

iš po Riveros šepetėlio, išėjo 
darbininkas, negras ir karei
vis—jų rankos suvienytos pa
saulio revoliucinės Komunis
tų Partijos—Lenino.
Kuomet Rockefelleris pa

matė tai, jis sudrebėjo, ka
dangi tokis paveikslas pra
našauja mirtį sistemai, ku
rią jis atstovauja; sistemai, 
kurios pats Rockefelleris 
yra savotišku somboliu. Tuo 
met jis sulaikė tolimesnį 
darbą, nesigailėdamas jam 
dolerių, kad ir už nebaigtą 
darbą.. Tuo būdu įšist inci
dentas patampa politiniu 
dalyku.

Kairesnieji artistai ir 
pro tau to j ai kiekvienas pik
tinasi tokiu išnaudotojų žy
giu. Neabejotina, tas ati
darys ne vienam žmogui 
akis; žmogui, kuris iki šiol 
manė, kad čia laisva šalis, 
kad kiekvienas artistas ga
li išreikšti, ką jis nori, raš
tu, žodžiu, šepetėliu, plunk
sna arba kalteliu.

Šis incidentas aiškiai pa
tvirtina komunistų nurody
mus, kad klasinėje visuome
nėj ir daile-menas yra par- 
tyviška: išnaudotojų ir iš
naudojamųjų. Kas tam ne
tikėjo, gal šis įvykis įtikins.

R. Mizara.

►
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Forest City, Pa., Žinios
Dabar čia Amerikoje nėra 

jokio bloševizmo, o “demokra
tiška” buržuazijos valdžia. Na, 
kas dabar čia darosi — ar ne 
atima žmonių turtelį, nuosavy
bę, pinigus ,kurie dar jų kiek 
turėjo? Bankai neišduoda nei 
pavalgyt nusipirkt.

Na, ar mes nesakėme, kad 
taip bus, kad jūs, draugai be
darbiai, apsigausite patys sa
ve, balsuodami už p. Roose- 
veltą į prezidentus? IT dabar 
patys matote savo stambią 
klaidą, kad nebalsavote už

Kas vakaras bedarbių bū- ■ 
riai apstoja miestelio valdy- , 
bos namą; žiūrinėja į užrašus, 
kuriam prisieis gauti darbo 1 
sekančią dieną už pašalpą • 
padirbti. Kada žmogus pa
mato savo vardą įrašytą į no
tą, kuri vis ten kabo miestelio 
name išstatyta, tai nepaprastai 
apsidžiaugia; mat, žino, kad į 
gaus pašalpos čekį, už kurį j 
gauna vartojimo daiktų ; bet i 
nemanykite, kad tie bedarbiai 
čia daug gauna—vos po tris ■ 
dienas į mėnesį jiems duoda i
padirbėti, o į dieną moka po , Komunistų Partijos kandidatą 
$3.60 vertės, ne pinigais, bet ’ į prezidentus drg. W. Z. Fos- 
čekiais, už kuriuos gauna mai
sto iš krautuvių. Bet kurie tu
ri geresnį “pull” su vietiniais 
politikieriais, tai tie gauna ir 
daugiau dienų į mėnesį išdirb
ti, negu po tris.

čia bedarbiai neturi jokio 
supratimo apie Bedarbių Ta
rybas; pertai juos taip išnau
doja politikieriai. Katras turi 

'* ir nebadauja, tai jie tam ir pa
šalpos duoda daugiau; o kat
ras nieko neturi ir jau senai 
pusbadžiai gyvena, tai su to
kiu dabar nėra nei kalbos.

Bet pabandyk juos kalbint 
į Bedarbių Tarybą, tai bijo ir 
klausyt apie tai. Vieni sako, 
kad gali už tai išdeportuoti iš 
Amerikos; kiti bijo, kad į 
“kalėjimą pasodins;” esą, ge
riau badu numirsiu. . .

Bet netiesa, draugai, bedar
biai. Visų neišdeportuos; 
apie 17 milionų taipgi ir į ka
lėjimus nesugrūs; ir to nerei
kėtų mums visai bijotis, bet 
stoti visiems sykiu į kovą ir 
kovoti už bedarbiam pašalpą.

Taipgi ir namų mažiems sa
vininkams reikėtų organizuo
tis. Mat, čia didžiuma bedar
bių jau senai nemoka rendų 
savininkams mažiukų name
lių; yra tokių, kurie nemoka 
jau 2-3 metus rendų. Na, o na
mukų savininkai turi mokėti 
valdžiai taksus, taipgi ir kom
panijai už vandenį 
mėnesiai būtinai, o 
užsuka vandenį. O 
gu neužmokėsi kas
turi mokėti po 6 nuošimčius už 
užvilktus taksus, o trečiais 
metais jau nuosavybė ne tavo: 
atima ją už taksus. Jau dau
geliui namukų savininkėlių čia 
taip padarė.

Na, o žmonės beveik visi 
dar laukia tų gerųjų laikų, 
kuriuos per rinkimus prižadė
jo politikieriai iš .demokratų 
partijos, kada buvo renkamas 
Rooseveltas į prezidentus. Bet 
tų žadėtų gerų laikų nesima
to, o vien tik blogyn viskas 
eina. Ir su pirma diena, kada 
tas ponas atsisėdo ant sosto, 
čia užsidarė abudu bankai; 
kaip “užšventė”, taip ir da
bar dar “tebešvenčia”, ir ne
žinia, kada “atšvęs”. Darbi
ninkai, kurie dar turėjo kokį 
centą čia pasidėję, negali 
gauti nei vieno cento; visi tik 
bėdavoja, kas čia bus, kada 
tie bankai atsidarys. . .

Visi depozitoriai turėtų or
ganizuotis ir pareikalauti savo 
sutaupytų centų. Pasižiūrėki
me, kaip bankieriai daro: ku
rie turėjo morgičius, tai iš tų 
atima nuosavybes. Tai ko,del 
depozitoriai negalėtų reikalau
ti iš tų ponų savo pinigų, ku
riuos sunkiai dirbdami taupė 
blogiems laikams, senatvei 
ligai? Na, o dabar jie turi 
kiu badauti su tais, kurie 
galėjo susitaupyti pinigų.

Tai kad užėjo laikai “lygy
bės!” kad lygina, tai lygina 
mus visus!

Čia žmonėms pirma kunigai 
ir kapitalistai per savo didla- 
pius įpasakodavo apie “baisų
jį” bolševizmą, kad, esą, vis
ką bolševikai Rusijoj nuo žmo
nių atima. Mūsų miestelio 
žmonės tomis pasakomis ir ti
kėdavo; ir kai su kuriais mes 
turėdavom labai karštų disku
sijų tuo klaus. Mes sakyda
vome, kad darbininkai patys 
negali viską vieni nuo kitų at- 
imti. . .... ...... ...... .

terį. Tai pamoka visiems 
tiems, kurie už demokratus 
dirbote išsijuosę pirm rinkimų 
ir pačioje rinkimų dienoje, 
ypač lietuviai darbininkai. O 
ką jūs šiandien turite iš to ge
ro? Nieko, apart skurdo, ba
do, bedarbės ir bankų 
rymo, arba “šventės.”

Ir tolyn vis aršyn
pavienių

į kuriuos ir 
sūnus yra 

man anglų

i

kas trys 
kitaip tai 
taksų jei- 
metai, tai

Prasideda 
! užpuldinėjimai, 
i lietuvių katalikų 
i įveltas. Pateko 
l “S. R.” laikraštis į rankas 9
i d. gegužės, kuriame rašo, kad 
du banditai užpuolė vieną ga
ražą apie 5 mylias nuo Forest 
City, tai yra, Uniondale, Pa. 
Du jaunuoliai su revolveriu 
rankose norėjo priversti gara
žo savininką atiduoti jiems pi
nigus; bet anas pirma iššovė 
ir pataikė lietuviui T. Paukš
čiui į galvą, sunkiai jį sužeis

damas; (“Scranton Republi- 
l can” paduoda ne T. Paukštį, 
| bet Tony Poška.—Red.) o an
tras tai slovėnų tautos, Joseph 
Skubic, kuris areštuotas.

Tuodu jaunus užpuolikus 
pagimdė šis kapitalizmo surė
dymas, ekonominis jo krizis— 
bedarbė.

Tiedu vyrukai nėra kokie 
bolševikų vaikai; jie yra'sūnūs 
gerų katalikų, ir visa jų fa- | 
milija dievobaimingi žmonės, j 
kurie bedievių nenori nei ma-< 
tyti. O minimas pašautas vai
kinas gali ir gyvastį prarasti, 
šiuos žodžius berašant, atėjo 
žinia, kad jau suparalyžiuotas 
guli ligoninėj.

Patartina kitiems jaunuo
liams skaityti darbininkiškus 
laikraščius ir darb. literatūrą 
abelnai ir stoti į darbininkiš
kas organizacijas, kad liktu
mėte gerais ir naudingais dar
bininkų klasei žmonėmis, o ne
nueitumėte tokiais keliais, 
kaip T. Paukštis ir J. Skubic. 
Manau, kad šie jaunuoliai bū
tų turėję klasinio supratimo, 
•tai nebūtų taip atsitikę; būtų 
organizavę Bedarbių Tarybas 
ir kovoję išvien su kitais be
darbiais už žmonišką pašalpą 
iš valdžios ir turčių.

J. K. Navalinskienė.

LA I SV®
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užsida-

darosi.
žmonių

Paskutiniai įvykiai Rochester, N. Y., kur kun. Bakšys viską daro, kad pakenkus klasiniai są
moningiems lietuviams darbininkams ir kartu net katalikams darbininkams, įkalbinėdamas, kad 
jie nestotų į Bedarbių Tarybas, neremtų klasinius darbininkus ir neapkęstų Sovietų Sąjungą. 
Jis net Japonų—Sovietų Sąjungos karo trokšta ir atvirai už jį kalba, užmiršdamas net prisaky
mą ““neužmušk!” 1 •

ROCHESTER, N. Y HUDSON, MASS.

Dar Negrąžino J Bankus 
$653,776,000 Aukso

bei 
sy- 
ne-

WASHINGTON. — Dar 
vis yra negarąžinta į ban
kus $653,776,000 vertės auk
so. Pasirodo, kad ne visą 
auksą dar pavyko valdžiai 
ir kapitalistams išgauti iš 
gyventojų. Kovo 1-mą die
ną valdžios rezerve buvo 
$2,892,038,000 aukso, o da
bar' yra $3,442,134,000.

Rochesteryj lankėsi “stebu
klingas” misionierius. Atva
žiavęs pažadėjo sutverti ste
buklus. Sakė, kad jis iš ak
mens išspaus vandenį, o iš be
dievių tiek išprašys ašarų, kad 
bus pakankamai grindis baž
nyčios išplauti.

Laikė jis misijas per visą sa
vaitę, bet rezultatų nepasiekė; 
priešingai, jo misijos' prastai 
paveikė net į pačius parapi- 
jonus, ypatingai, kuomet po 
bausme pragaro ir po priža
dais gausių dievo dovanų lie
pė veisti kuo daugiausiai kū
dikių, o speciališkos dangaus 
dovanos buvo siūlomos už 
dvynukus Po misijų parapi- 
jonkos krėtė smagius juokus. 
Viena parapijonka, septynių 
dešimtų metų gražuolė, sakė, 
jieškos šiais šventais metais 
susipažinimo su šventa ypa- 
ta, kad suslaukti lietuviško 
Izaoko.

Mainosi laikai. Nėra ste- 
būklų. Gi militarizmo agen
tai, misionieriai ir kunigai ne
įgali moterų užkerėti. Mote
rys atsisako lošti rolę geleži
nės mašinos ir berti vaikus 
kaip pupas šiais šventais bado 
metais.

Karosienes Prakalbos; Atsa
kymas Žemės Dulkei

Bendrai rengtos prakalbos 
Lietuvių Piliečių, Kliubo su 
LDSA 100 kuopa įvyko gegu
žės 14 d. Kalbėtoja 
Karosienė.

buvo d.

žinoma, 
Sovietų

Kaip jau visiems 
d. Karosienė lankėsi 
Sąjungoj, tai jos ir kalba bu
vo daugiausia apie tai, ką ma
tė ir girdėjo darbininkų šalyj: 
darė palyginimus darbininkų 
valdomos šalies su kapitalistų 
šalimis. • Drg. kalbėtoja sakė, 
kad dabar žmonija yra pasi- 
da. linus į du pasauliu: viena
me gyvena ir valdo darbinin
kai. o kitam kapitalistai. Žiū
rėkite, kaip tuose dviejuose 
pasauliuose yra dideli skirtu
mai : kur darbininkai valdo, 
ten bedarbės ir bado nėra, o 
kur kapitalistai valdo, ten be
darbė ir didžiausias darbo 
žmonių skurdas, iš vienos'pu
sės, o išnaudojimas, iš antros; 
taip visos kapitalistinės šalys 
stovi ant pražūties; tik viena 
Sovietų Sąjunga žengia pro
greso keliu.

Drg. Karpsienės kalba labai 
visiems patiko. Publikos bu
vo vidutiniai; aukų surinkta 
$2.48. Visiems aukojusiems 
tariame širdingai ačiū.

Du Da.

: PHILADELPHIA, PA

Am. Liet. Darb. L. D. 10 kp. • 
piknikas įvyksta 21 d. gegu-^.

lietaus ar blogo oro, nes ten

niką atvyksta svečių iš Brook-
Tas ašaras palie- lyno. Kalbėtojų bus nevien 

| tik vyrų, bėt 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.
. ' ! 11 ■ i 1 1 " ■ Į'ju;"'j'Įifafr

SKAITYK LAISVEI “ 
IR KITIEMS UŽRAŠYK'

Ar taip susipratus A. K.i ga-' 
Ii sakyti, kuomet, gyvendama 
už keleto tūkstančių .mylių, bi- į 
jo ko parašyti prieš Smetonos 
valdžią, kad jos giminės ne-' 
nukentėtų ?

Paskui priduria, kad Darbi-i žės Vytauto Parke, nepaisant 
niūkė irgi biznierką, užsiiman-1 
ti kokiomis tai krokodiliaus i 
ašaromis. Ne, A. K. Jokių randasi gera svetainė. Į šį pik-, 
ašarų aš neužlaikau ir nema
nau laikyti, bet esu fabriko į 
darbininkė,
ku tau šinkuoti.

Ant galo, patari Darbinin
kei priklausyti prie ALDLD ir 
prie TDA. Matote, kokia po
niutė gudri: kitam įsakymus 
duoti moka, kur reikia pri
klausyti. Bet ar pati A. K. 
priklauso prie minėtų organi
zacijų? Visai ne. Pirmiau 
pati priklausyk.

Darbininke.

Voldemaras Reikalauja 
Pinigu

Sugrįžęs iš Francūzijos, , 
p. Voldemaras vėl ima rei
kalauti iš fašistų valdžios 
pinigų. Jis randa, kad val
džia jam skolinga apie ! 
90,000 litų, bet jam pirmą 
kartą pasiūlė tik apie 40.- 
000. Dėl to daryti reika- | 
lingu žygių arba užvesti 
teisme bylą pavesta jo įga
liotiniams.

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti

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

šies kenuotos žuvvs.

pas

Avė.
ir So-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA i
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug ‘i 

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

8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M.ICH. ’

“LAISVES” PIKNIKAI

DURYEA, PA.-VISI BEDARBIAI!
Iki Šiol dar dirbo viena ka

sykla po 2-3 dienas į savaitę; 
dabar jau ir ta paskutinė už
sidarė, ir liepia darbininkams 
išsinešti įrankius, kas reiškia, 
kad ilgai nedirbs.

Pašalpos bedarbių šeimy
nom duoda tik maistui nuo 2 
iki 5 dolerių į savaitę.

Namų savininkai negali tak
sų užsimokėti, o randauninkai 
—rendų. Nekuriems jau van
denį ir elektrą uždarė.

čia num. 10 tunelyj jau ke
linta savaitė eina streikas; 
streikuoja seni darbininkai. Ta 
kasykla nedirbo apie per du 
metus. Kontraktoriai Kehol 
ir Barge paleido dirbt su nau
jais darbininkais ir iš kitų 
miestukų. Tai seni darbinin
kai duryiečiai pikietuoja ka
syklą, bet naujieji dirba po 
policijos apsauga.

J. Kas p ariu na s.

šiomis dienomis senas biz
nierius R. Zulonas uždare sa
vo duonkepyklą iš priežasties 
didelės bedarbės.

Atsakymas Žemės Dulkei
“Laisvės” num. 101 žemės 

Dulkė bando atsakyti Darbi
ninkei, kur buvo nurodyta 
“Laisvės” num. 91 apie A. K. 
kelionę į Lietuvą ir atgal, ž. 
D., neturėdamas ir nežinoda
mas ką atsakyti, bando duoti 
Darbininkei pastabas,
kas buvo penki metai atgal, 
tai neverta atkartoti.

Ne, gerbiamasai, norėjai At
sakyti, bet nepataikei į tašką:

Sako,

darbininkų spaudai nėra per- 
vėlų už penkių metų, bet ir 
už dešimt metų. Jeigu A. K., 
kaipo susipratus darbininkė, 
buvo nuvykus į Lietuvą ir su
grįžus kalba nesąmones, tai ar 
galima praleisti nepastebėjus?

Kitame sakinyje sakai, būk 
tai Darbininkė turėjo kokius 
asmeniškumus, arba ypatišku- 
mus, norėdama A. K. apšmeiž
ti. Nei jokių asmeniškumų 
bei ypatiškumų prieš A. K. 
neturiu ir nemanau jų turėti.

Bet žemės Dulkė, norėda
mas kitą apginti, turi ne nuo 
ausies pradėti rašyti, bet fak
tais įrodyti.

Vėliaus pati A. K. bando 
atsakyti Darbininkei “Laisvės” 
num. 110. Sako: aptarus vi
sus svarbesnius LDSA 100 
kuopos reikalus, buvo duota 
papeikimas narėms už nedaly
vavimą savuose parengimuose, 
bet kaip tik priešingai; (jos) 
remia sklokos parengimus.

Jau čia, gerbiamoji, netiesą i 
sakai per akis. Juk gerai ži-1 
nai, kad jokio sklokos paren
gimo iki šiolei čia nėra buvę ir 
nemanau, kad jis kada būtų 
Hudsone.

Paskiau sako A. K., nors 
nesmagiai stojau, bet patai
kiau ' tiesiai ant korno Darbi
ninkei. Ne, gerbiamoji, tau 
čia ne Lietuva fabriko darbi
ninkėms ant kornų mindžiot. 
Lietuvoj galėjai tą padaryti, 
bet Amerikoj tokią biznierką 
galima nusikratyti.

Toliau sako, Darbin. griebė
si rašyti mano biografiją. Ne, 
gerbiamoji. Jokios biografi
jos nemanau rašinėti, tik pa
žymėjau tavo pačios pasaky
tus žodžius, kaip Lietuvoj ta
vo giminės gerai gyvena ir ko
kius darbus turi pas Smetoną. 
Tai to ir pati, A. K., neužgin-

Ir va, kuomet buvai užklaus 
ta: kodėl neparašai į darbi
ninkų spaudą savo kelionės 
įspūdžių, tai atsakei: o kam 
iš to nauda? tiktai galiu sa
vo giminėms pakenkti Lietuvo
je.

5 • . i . iw
ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynės

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

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

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

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

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO Iš KITŲ MIESTŲ 1

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

“Laisves” Administracija.
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(Tąsa)
—Atsisėsk geriau—nesuėsiu,—tarė jis.
—Drauge Badin, aš nesibijau tavo dan

tų: mes gi viens kitą gerai pažįstame.
Važiavo jie kloniu tarpe kalnų, žiūrėda

mi .į medžius ir šniokščiantį upelį. Tylė
jo. Bet Daša jautė, kaip įkaitusiai kvė
pavo Badinas. Jis tą norėjo paslėpti ko- 
sydamas. Ji jautė, kad jis kovoja su sa
vimi, jis smarkus ir patraukiantis; jo akys 
klaidžiojo. Jeigu jis dabar nesimes ant 
jos, tai tą padarys kitą kartą. Ji tą jau
tė ir kovojo su didėjančia baime. Jeigu 
dabar jis tą padarys, tai Daša negalės ko
voti prieš jį. Vežimas siūbavo ant duobė
to kelio. Griovis tarpe kalnų buvo trijų 
verstų ilgio. Kelias vietomis lygus, vieto
mis duobėtas. Ten priešakyje turi būti ka
zokų sodžius, pilnas gražių sodų.

Kalnai buvo augšti: tartum norėdami 
pasiekti patį dangų, kilo jie į padebesius. 
Ir jų viršūnės ir šonai tartum liepsnojo 
nuo saulės spindulių, o ant išsikišusių uolų
atsimušė saulė, ir jos atrodė, kaip įdegintas 
metalas. Apačioje ir girioje tęsėsi rūkai, 
kaip ant jūrų. Ir dangus, ir giria, ir upė 
atrodė, kaip balti ledų susikuopimai. Miš
kas žemas, tankūs krūmai nepereinami, su
sisukę. Priešakyje kelio visai nesimato: 
jis tankiai sukinėjasi apie uolų išsikišimus. 
Žiūri į priešakį—giria, krūmai, susisuki
mai, akmenys—dykuma. Vietomis vanduo 
veržiasi iš kalno ir ritasi žemyn, puldamas 
ant akmenų ir aptėkšdamas medžių šakas. 
Oh, kokis didelis kalnų augštumas! Daša 
negalėjo matyti jų viršūnių ir ji susitrau-
kė kampe, kaip mergaitė. Giria, tankumy
nas, ten visoki plėšikai susisuko sau liz
dus—žvėris ir žmonės.

Draugas Jegorovas susitraukė. Jo akys 
tankiai bėgiojo; jis dairėsi.

—Drauge pirmininke, be reikalo nepasi
ėmei raitų raudonarmiečių, žmogžudžių 
gauja gali visai mus sunaikinti. Čionai 
jų yra tiek ir tiek. Klaidą padarėte, drau
ge Badin,—kalbėjo vežėjas.

Daša prisiminė, kur ji matė tokias akis. 
Tiesa, daug ašaromis paplūdusių akių ji 
matė baltųjų kankinimo urvuose. Badi- 

.uas, tylus, diktas, degantis nuo karščio, 
drebantis nuo Dašos palytėjimo, bekratant 
vežimui, drąsus ir nenusimenantis, sėdėjo 
ramiai. Kodėl jis taip įraudęs, ar del to, 
kad pavojus tarpkalnėje, ar del to, kad Da
ša taip arti? Ir kaip gali Jegorovas bi
jotis kokių valkatų, kada Badinas taip drą
sus ir galingas? Daša sėdėjo ramiai; iš 
vienos pusės, ji jo bijojosi, o iš kitos — ra
minosi jo drąsumu.

Badinas, nusijuokė ir, pažiūrėjęs į Jego- 
rovą, tarė:

—Baimė yra didžiausias priešas. Drau
ge Jegorov, žinok savo darbą, laikyk ge
rai vadeles ir botagą. Kelias—yra gana 
geras.
^Jegorovas susirietė, tartum nuo smūgio. 

Jis jau balsiai neakstino arklius, bet tik
tai vadelių pagelba; o šiaip dairėsi ir labai 
nerimavo.

Pravažiavo dar apie verstą kelio. Da
ša jautė, kaip Badinas kovojo patsai su sa-

HARTFORD, CONN.

Ponai ir Ponios Išsigando Rau-
• dono Stulpo. Waterbury

Išvažiavimas; Lietuvių Jau- 
" nuolių Parengimas

Šiemet čia baigtas budavoti 
naujas pašto namas. Namas 
iš pilkų akmenų, prie namo iš

vimi. Jis giliai atsiduso ir visas prisispau- 
do prie jos. Viena ranka apkabino jos pe
čius, o antra—pilvą.

—Drauge Badin... Drauge Badin, ne
drįsk.. . Badin, atitrauk savo rankas... Tai 
gėda...

Jis nusišypsojo, karštai kvėpuodamas.
—Priešingai, aš tame labai drąsus ir ne

matau jokios gėdos. Mes—gera ir tvirta 
pora, ir mums netinka nuduoti veidmainius 
ir kalbėti kvailas frazes. Daša, mesk tą 
į šalį. Tu juk žinai, kad aš niekados ne
pasitraukiu kovoje. Ir ką aš noriu pada
ryti, aš padarysiu... ir kovoje aš panaudo
ju visas priemones.

Daša susitraukė, kad pasiliuosuoti nuo jo 
rankų, bet vos jai sujudėjus Badinas dar t 
tvirčiau ją prispaudė prie savęs. Jis pra
dėjo begaliniai karštai kvėpuodamas bu
čiuoti. Daša jautė, kaip jo kraujas bėgo 
gyslomis. Į tai atsakydamas atėjo jai mo
ters pageidavimas, pasitenkinimo sujudi-

Darbininkai jaunuoliai išvaryti f Roosevelto vergijos 
darbus—girių “kempes”.

re, svetainėje po num. 222 Paterson 
St. Dainuos Aido Choro Merginų 
Sekstetas iš Brooklyno ir kiti gar
sūs daininkai. Kalbės d. J. Siur- 
ba. Įžanga tiktai 15 centų. Ateiki
te visi ir atsiveskite savo pažįstamus.

'(116-117)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. ekstra susirinkimas 

įvyks 22 d. gegužės Liet. S. ir Dūk. 
Dr-jos svetainėj, 1057 Hamilton Ave. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėji
mui. Turėsim išrinkt delegatus į 
10-to Apskričio konferenciją.

Kp. Valdyba.
(116-117)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17-tbs kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj, gegužės 21 die
ną, 10 vai. ryte, savoj svetainėj, 101 
N. West St. Visi nariai dalyvauki
te susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių reikalų. Reikia rengtis prie 
visuotino ALDLD suvažiavimo. Aps- 
cričio piknikas įvyks birželio 25 d. 
Jau dabar* turime pradėt rūpintis, 
kad piknikas pasisektų.

Kuopos sekretorius pranešė kad 
jau gavo šių metų laidos knygų 
“Bedarbė”, galėsite atsiimti. Kurie 
dar nepasimokėjote duokles už šiuos 
metus,1 pašimokėkite.

Kp. Org.
(116-117)

mas ir kartu baimė...
Staigiai patraukė juos pirmyn. Susiū

bavo giria ir tartum virto akmenys. Daša 
matė, kad Jegorovas pradėjo svyruoti iš 
šalies į šalį ir kaip maišas nusirito pro pir
mutinį ratą. Tuom kartu Badinas atšoko 
nuo Dašos, pagriebė vadeles ir jomis užsi
mojo. Arkliai pasileido pasiutusiai pir
myn.

—Sustok! Rankas augštyn! Pakliūvote 
jūs, kalės vaikai!

Iš krūmų, pro uolas lindo vienas paskui 
kitą čerkesų ir kazokų drabužiuose vyrai 
su šautuvais rankose. Ji matė blizgančias
jų akis. Tai akys, kurios degė neapykan
ta. Matė, kaip kazokas nutvėrė arklius už 
pavadės, spjaudėsi ir staugė, rodydamas 
retus ir smailus, kaip katės, dantis. Tuom 
momentu Daša spėjo surikti tiktai vieną' 
žodį:

—Važiuok!—suriko ir iš vežimo, šoko 
tiesiai ant kazoko. Parpuolė abu į griovį, 
ant žvyro. Tuojaus ją prispaudė didelė 
jėga, tartum ant jos užgriuvo kalnas. Ar 
ją mušė, nepamena; buvo šūviai—ir to ne
žino, tartum ją įmetė į vandenį susuko, ir 
ji negalėjo nieko suprasti, kas darosi. O 
kada ji atsipeikėjo, tai, pastebėjo, kad sto
vėjo prie uolos; prieš ją buvo visa plėši- 

Ikų gauja, dvokė nuo jų prakaitu; jie sū- 
i ko jai rankas ir rovė plaukus rėkdami:

—Boba! Velnio boba! Kale, durkite 
durtuvu jai į pilvą!

Vežimo ir Badino nebuvo, tik tolumoje 
girdėjosi arklių trypimas, tartum akme
nis vertė. Daša išgirdo tą arklių trypi
mą ir tuojaus atgavo pilną sąmonę:—drau
gas Badinas ten... draugas Badinas ištrū
ko. Skersai kelią, prieš Dašą, kruvina 
galva, barzda ir koja gulėjo Jegorov. Jo 
kepurė ant kelio sumindžiota. Už uolos 
trypė ir prunkštė arklys. Ten ir iš ten 
bėgiojo kazokai.

—Veskite čionai! Kokį ten velnią da
rote? Veskite!

Jie Dašą privedė prie to kampo: vienas 
kazokas pridėjo ranką prie kepurės ir at
raportavo : • ■

(Daugiau bus)
; . t

kad visi architektai aiškino, 
. kad namo spalvai ir pagal pri- 
, imtą grožę geriausia atatinka 
i raudonas stulpas.

Ar tik greitu laiku Ameri
kos reakciniai gaivalai nepra- 

[ dės naikinti šioje šalyje rau- 
1 doną maliavą visai ? Aršiau 
nuo raudonumo siunta, negu 

i įsiutę buliai.
- priešakio įkastas augštas stul

pas del Amerikos buržuazinės Waterbury Didelis Išvažia- 
vėliavos. Pabaigus namą, del vimas. Jį rengia ALDLD 3- 

' .grožės ir pritaikytos namo čias, ALPM Sąjungos 4-tas, L 
Jspalvos, kaip architektai sako, DSA 8-tas ir Lietuvių Darbi- 
stulpas turi būt raudonas ir jį i ninku Susivienijimo 5-tas Ap- 
numaliavojo raudonai. Ro- skričiai, birželio 4 d., Lietuvių 
dos, nieko nėra baisaus. Bet Darb. Parke, ant ežero kran- 
ar nepradės reakciniai ele- to, Waterbury, Conn.; pradžia 

.’inentai protestuoti savo susi- (12 vai. dieną. Programa bus 
Rinkimuose ir per spaudą!; įvairi. Kalbės iš “Vilnies” re- 
; "Stulpas turėjo būt permalia-i dakcijos sugrįžęs R. Mizara, 
;vyotas kita spalva, nepaisant, iš Chicagos; dainuos visi Con

necticut valstijos liet. darb. 
chorai ir, kaip teko patėmyti 
“Laisvėje,” dalyvaus Bridge- • 
porto, Conn., LDS .Youth ’ 
Branch sportininkų tymas. 
Hartforde ALDLD 68 kp. ir 
Laisvės Choras išrinko komi
siją organizuoti busUs. Bušai 
jau nusamdyti net keli; va
žiavimas labai pigus: į abi 
puses kaina tik 60c. Visi 
draugai, Užsisakykite vietas 
busuose. Iš Hartfordo į mini
mą pikniką turime nuvykti 
nemažiau kaip tarp 300 ir 400 
žmonių. Visi, kurie važiuosit, 
užsisakykite vietas, nes pa
baigoj vietų pritruks, o pasi
likę namie turėsite didelį ap
gailestavimą.

Lietuvių Januolių Parengi
mas. Draugai, tai veikiausiai

kalbėjimas tolimesnio veikimo . ' (
• ’ ' • < M į ' Komisija.

ROCHESTER, N. Y.
Jaunuoliai rengia prakalbas, kurios 

įvyks gegužės (May) 21 d., nedėlioj, 
kaip 2 vai. po pietų, Gedemino sve
tainėj, 575 Joseph Ave. Kalbės jau
nuolė Bertha Fulton anglų kalba. 
Visi jaunuoliai kviečiami atsilankyti 
į šias svarbias prakalbas. Taipgi 
yra tėvų priedermė paraginta savo 
jaunuolius, kad eitų į minimas pra
kalbas. O visi progresyviai darbi- 

' ninkai tuo pačiu laiku, kaip bus 
jaunuolių prakalbos, būkite mažojoj 
svetainėj, ant viršaus, nes čia bus 

į sykiu draugas A. Bimba ir mes tu- 
; rėsime su juom pasikalbėjimą apie 
partijos reikalus.

(115-117) *

paskutinis svetainėje parengi
mas šį pavasarį, bet ir labai 
svarbus ir svarbiam tikslui.

Taigi, nepaisant, koks 
bus oras, kad ir liepos mėne
sio šiluma būtų, betgi, visi 
draugai, dalyvaukite tame pa
rengime. šis jaunuolių pa
rengimas, tai naujai prade
dančios organizuotis Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Jau
nuolių Kuopos.

Parengimas įvyks sekantį 
sekmadienį, gegužės 21 d., 59 
Park St.; prasidės užkandžiai-
vakarienė; po vakarienei bus 
šokiai. Įžanga suaugusiems 
25c., jaunuoliams tik 10c. Visi, 
kurie turite jaunuolių, atsives-1 
kite ir juos. Mes tikimės, kad ' 
visi mūsų draugai dalyvaus. į 
Pasimatysime nedėlioję, 59 i 
Park St. ' •

J. ž.

WATERBURY, CONN.
Visko po Biskį

Birželio (June) 4 d. visų 
keturių apskričių naudai įvyk
sta išvažiavimas Lietuvių dar
že Waterbury, Conn. Tai dar 
pirmas bus šio sezono išvažia
vimas. Jo programa bus plati 
ir įvairi. Išvažiavimas bus 
taipgi skaitlingas svečiais iš 
įvairių valstijų ir miestų.

lijos Chorą ir padėjo dirbti 
visuose choro parengimuose.

Serga drg. Alekas Prakus- 
kas. Girdėjau, kad dikčiai ser
ga. Paskutiniu laiku Al. Pra
ktiškas gyveno ant farmos. 
Jis pats nepriklauso jokioms 
draugijoms, bet jo šeimyna 
priklauso LDS 49 kp. ir ki
toms organizacijoms. Tačiaus 
A. Prakuskas yra daug pasi
tarnavęs d a r b i n i ūkiškoms 
draugijoms jų parengimuose, 
kur veltui grajydavo ir kito
kiais darbais patarnaudavo.

. HUDSON, MASS.
Didelis Metinis Piknikas

Rengia L.D.S.A. 100 kuopa 21 d. 
gegužės (May), 1933 ant draugų Sa- 
bauskių ir Aleksandrų ūkės (farmos) 
tarpe Sudbury ir Maynard “Road” 
prie pat kelio; vieta gera ir daugu
mui žinoma; prasidės 10 vai. ryte.

Gerbiami Hudsono ir apielinkės lie
tuviai! šis metinis piknikas bus vie
nas iš geriausių, kokio iki šiolei nė
ra buvę; bus visokių pamarginimų ir 
laimėjimų. Kviečiam visus atsilan
kyti skaitlingai.

Rengėjos.
(116-117)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, gegužes (May) 21, 
3 vai. po pietų, 59 Holsman St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes yra 
labai svarbių dalykų apsvarstymui, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių.

Org. J. L.
(115-117)

- - t
PHILADELPHIA, PA.

Svarbios Prakalbos
Gegužės 20 d., 8 vai. vakare įvyks

ta svarbios prakalbos Sovietų Sąjun- 
I gos pripažinimui. Prakalbos atsibus 
I Turngemeinde Hall, Broad -St., ir 
l Columbia Ave.

Kalbės žymus prof. Donald Hen
derson, Columbijos Universiteto, Carl 
Brodsky, nacionalio komiteto narys 
F.S.U., A.W. Mills ir kiti. Ant šių 
prakalbų bus duoti atsakymai šmei
žikams kunigui Walsh, William Green 
—Hamilton Fish. Prakalbos bus 
svarbios. Lietuviai nepamirškit nu
eiti į šias prakalbas. Ant šių pra
kalbų bus plačiai išaiškinta apie pri
pažinimą Sovietų Sąjungos.

(114-116)

GRAND RAPIDS, MICH.
“Laisvės”, “Vilnies” 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

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

bes 21 d. gegužės, nedėlioję, 7 vai. 
į vakare, T. N. svetainėje. Tą pačią 
dieną, 2 vai. po pietų, turėsime pasi
kalbėjimą svarbiais reikalais. Tad 
ALDLD 6 kp. ir LDSA 22 kuopos 

, nariai, susirinkite minėtu laiku drau
giškam pasikalbėjimui.

(115-1116)

Kuriem .laikas leidžia, at
lankykite tuos draugus.

Vilijos Choras dalyvaus Jau
nuolių Dienoje gegužės 29-30 
New Havęne, Conn. Bus jau
nuolių demonstracija prieš ka
ro pavojų. Dalyvaus ir Vili
jos Choras. Kaip girdėti, tai 
visi Conn, valstijos chorai nu
tarė dalyvauti tame apvaikš- 
čiojime. Geg. 29 d. vakare bus 
koncertas ir šokiai; geg. 30 d. 
bus sportas ir demonstracija.

Vilijos Choro Narys.

Girdisi žalingos kalbos prieš 
žydų tautą, kad esą‘žydai kal
ti už dabartinę bedarbę ir 
skurdą; jie esą didž.ausi čia 
kaltininkai; sako, mažai moką i 
žmonėms, samdą vaikus, o su
augusius paleidinėją iš darbų. 
Kai kurie patriotiški politikie
riai arba jų suklaidinti žmonės 
nušneka net taip fašistiškai, 
kad “reikėtų žydus iškarti.” 
Jiems mes, žinoma, aiškiname, 
kad nereikia vien žydus kal
tinti, bot visą kapitalistinį su
rėdymą. Juk nežiūrint, kokios 
tautos būtų kapitalistas, kuris 
samdo' dafbininką, jisai jį iš
naudoja, kiek tik gali labiau
siai. Tiktai pašalinus šią sis
temą, pranyks ir išnaudoji
mas. 1 Čionai aišku, kad pa
triotai sužiniai veda agitaciją 
prieš žydus.

r Serga draugas P. Bokas nuo 
gegužės 4 ;d. Jis turėjo mažą 
operaciją ant kojos. ,

Drg. Kf.-, Svinkunienė susir
go gegužės 5 d.

Drg. Petras Liktoraitis ser
ga ir su gydytojų patarimu 
važiuoja į Lietuvą; girdėjau, 
kad gegužės 19 d. išvažiuos. 
Linkėtina draugui laimingos 
kelionės ir pasveikti, kad su
grįžęs atgal vėl galėtų dar
buotis delei darbininkų labo. 
Drg. P. Liktoraitis yra Vilijos 
Choro garbės narys. Kai cho
ras nutarė priimti garbės na
riais tuos; kurie norės, tai P. 
Liktoraitis pirmas įstojo į Vi-

BINGHAMTON, N. Y.
Prakalbos; Kalbės B. Fulton 

ir A. Bimba
22 d. gegužės, Lietuvių sve

tainėje, nuo 7:30 vai. vakare, 
įvyks svarbios prakalbos. Kal
bės pirmą sykį Binghamtone 
jaunuolė d. B. Fulton—apie 
svarbą organizuoti jaunuolius 
į draugijas. Drg. Fulton 
(Paltanavičiutė), bevažinėda- 
ma po kolonijas su prakalbo
mis, daug pasidarbuoja suor
ganizavime jaunuolių kuopų 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo. Todėl šį sykį bus 
proga šios apielinkės lietu
viam ir kitataučiam jaunuo
liam išgirsti gabią jauną kal
bėtoją, kuri kalbės angliškai.

Drg. A. Bimba kalbės apie 
svarbą darbininkams įsteigti 
suvienytą frontą, idant būtų 
galima laimėti kovą prieš ka- 
pitalistų^fašistų u ž p u o limus 
ant darbininkų klasės.

. Visiems yra žinomas drg. 
Bimba, kaipo geriausias kal
bėtojas lietuvių darbininkų 
tarpe.

Taigi visų priedermė yra at
eiti į šias prakalbas. Prakal
bas rengia vietinis vienetas 
Kompartijos bendrai su Jau
nųjų Komunistų Lyga,. Darbi
ninkų Jaunuolių Choru ir L. 
Darbininkių Susivienij. Ameri
koje 23 kuopa.

Komp. Report.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PATERSON, N. J.

Nacloriale Audimo Darbininkų Uni
ja rengia koncertų ir prakalbas. 
Įvyks 20 dienų gegužės, 8 Vai. vaka-

SOCRA
BRAND

’ į
L. ROYAL STURGEO^
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KENUOTI PRODUKTAI
I

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE
Kiti geri prirengimai stalui ir“SOCROS” VIRINIU

NELMA STURGEON
SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK

Strimelės) (Su Tomeitėmis)
STUFFED PEPPERS

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

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.
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JEI KALBĖSI UŽ DARBININKUS, TAI 
NETEKSI KUNIGYSTES

Šalia Minersville, Pa., 
randasi kaimas, kur yra 
airių katalikų bažnyčia ir 
parapija. Apie šios parap. 
kleboną kun. Daugherty, 
“Laisvėje” tilpo korespon
dencija apie pabaigą kovo 
mėn., kurioj tam tikrais iš- 
rokavimais 
būs faktai, 
tyt, kad iš 
kas neišeis

nėm laba diena; svečiai 
perstatė savo atsilankymo 
tikslą. Jisai sako:

—Aš kalbėčiau del darbi
ninkų — bedarbių naudos, 
kad ir 2-3 kart i diena. Bet•z 4. Į

ve (pridėjo pirštus prie! 
lūpų,) “mano lūpos jau ‘už-: 
pleisteriuotos’!” Juk matėt 
ar girdėjot kaip Philad. and ! 
Reading Coal and I. Co. su 
manim per radio pasielgė. I 
Negana to, vakar kardino-! 
las Daugherty man burną | 
visai uždarė! Dabar aš ne
galiu nieko; jūs patys lai-j 
kykit mitingas, išneškit pro- į 
testus, siųskit komisijas pas 
kardinolą.

Mat, kunigas ir gaspadi- 
nė manė, kad kalba su ko-i 
kių parapijonų atsiųstais. | 
Ką gaspadinė išsikalbėjo, 
tai kunigas D. daug dau
giau—jis toliaus net ve kaip 
jiems pasisakė: ! 4 ,liesa, miestas paėmė į dar-1 

—Aš dabar matau, jogibą apie 600 darbininkų; laip
tai šis kunigas pradėjo la- religijos nėra; tik doleris ir;gi būrelis darbininkų dirba!

cia
To-
sa-

jau

nutylėta svar- 
Bet dabar ma
to kunigo nie- 
naudingo dar

bininkų reikaluose, tai
pakalbėsime plačiaus. 
del prisieina ir keletas 
kinių pakartoti.

Kunigas Daugherty,
kiek pirmiaus buvo išstojęs 
prieš Reading Coal and Iron 
Company, kam ji kitur tū
las kasyklas leidžia dirbt 
perdaug, o čia permažai. 
Ir kada ši kompanija ren
gėsi čia jau paskutinę ka
syklą uždaryt—užleist van
deniu, prisakė visiems mai- 
nieriam išsinešt įrankius, į

biaus veikti prieš kompani- pavergimas! “I was ready to 
ją ir iš dalies prieš kitus quit.”—Reiškia, jei ne gas- 
kapitalistus, prakalbomis ir padinės verksmas, jis būtų 
per spaudą.

Tuo tarpu Minersvillėj \ .. . , . . . ..r, . u. m i ; tai veidmainystei ir toliausBedarbiu laryba pradėjo , . ... . . . . .. . . ,. . _ . patsai mulkina darbininkus,smarkiai veikti ir rengėsi 1
prie streiko prieš verstiną i Toliaus, viršminėti drau- 
darbą. Tad draugai K. Ar- j gai to kunigo užklausė, ką 
minas ir J. Kaminskas, nu- jis mano apie šiandieninį 
vyko pas kun. Daugherty. v ^xi stin.ą dai bą n "U. J\I. 
kalbint jį, gal pasakytų of A. uniją? Jisai atsakė: 
prakalbą Minersvillėj tais! _šis verstinas darbas, 
klausimais, i 
durų signalėlį, išeina gas- 
padinė. Ant jos užklausi
mo, jie pareiškė, kad nori 
matyt kleboną. “Gerai, ei
kit į vidų ir sėskit; jis da
bar bažnyčioj, neužilgo at
eis.” Jiems atsisėdus, ji 
užklausė, kas per reikalas.

—Žinom, kad kunigas D.

: Pavėikslas San Francisco parodos, kurioje provokatoriai mete bombą ir del kurios 
Torn Mooney sėdi bastilijoje. Po dešinei ąnt stogo yra Tom Mooney, po kairei, ki- 

< (toje pUseje, račiuku paženklinta Ivieta, kur buvo mesta bomba. Aišku, kad T. Mooney 
i j yrą nekaltas . •. « • G . : ; : r ’J. ’ • . ' < . ■

, • ». . į . ' ■ ', \ 1 ' ' • ’ ‘J .. . . !

Wilkes Barre ir Apielinkes Bedarbiu Padėtis
Kurioj dalyj Wilkes Barre, j Bet nežiūrint tų visų priža- 
l., miesto nepasisuki, visur du, kad dabartinis skurdas 

! matai eiles bedarbių, ir kad j baigsis ir viskas bus kitaip,— 
i tų bedarbių skaičius nors kiek | sulig pačios kapitalistinės
eitų mažyn; bet jų mažėjimo ! spaudos pranešimu,—Luzerne 

■ visai nematyt. | paviete yra bedarbių 63,834,
! bet tai dar toli nuo tikros pil- 
I nos jų skaitlinės.. Prie šio 

, , , , i skaičiaus nepriskaitoma bė-1darbininkų dirba . ,. . ,A, , v. .'v. . , i i darbiai Glen Alden astuonių prie* naujo pašto statymo, kur Iv. , . . . . .’ | uždarytu kasyklų nei tie loka-paprastas darbininkas gauna i .. . . .
. t . . limai streikienai, kurių yra tik 25 centus į valanda; taip- V . . m j iv . . . .t v_ . šiame apskrityje, lodei migi nemažai jaunimo įsveze i . . . ... .v. . . .„ v . nimas bedarbių skaičius labai i ________ ) kempes uz vie- v. .

Vienok jis pasidavė! na dolerį į dieną dirbti. ! sumazmtas- I
Vietinė kapitalistų spauda ; 

nesnaudžia. Kada miestas pa
ėmė tuos 600 darbininkų į 
darbą, tai pradėjo rašyti, kad Į 
dar daugelį darbininkų ims 
ir ] 
registruoti ,kur kasdieną dar
bininkų eilės vargsta, eilėse 
stovėdami

i gistruoti darbui; o kurie juos 
. tai nesiskubina : ;

darbo žmonių teisių; tai mė- i k^įls bedarbius vidun įsilei- j 
ginimas grąžinti senovės i dž.įa’ ir •1^os ten ! ti 
vergiją! Aną dieną as pats I Kiek’viellas užsil.egistravęs pas | - 
patemųau grupę _ verstinų i kui laukia los laimės—gal j 
darbininkų už maisto pa-ĮgaUs dirbti tas penkias die-1 
šalpą, mušant, kriušinant i nas į mėnesį. Tiesa, kurie tos j 

sulaukia, tie sunkiai i

i nusimetęs atbuląjį kalnie-! pvOOsevelto

Sus kambinus įaj bjaurus pasimojimas ant I registruoja.

Jeigu tokioj didžioj bedar- 
i bių armijoj šiame apskrityje 
i būtų vienybė tarp bedarbių ir 
i kad visi sykiu reikalautų žm6- j 
į niškesnio pragyvenimo, tai i 

-iii- ; nuo tokio galingo jų balso su- pradeio įsnauio bedarbius . J. .J , - . . / .. . I drebėtu cia valdančiosios kla-
sės pamatai, ir didžiumoj bū- 

, . , . v . tu išpildyti bedarbiu reikalą-! belaukiant uzsire- f .1 vimai. i
Todėl, draugai bedarbiai,. 

jau laikas stoti į kova už savo i- i ; _ . . .! būvio pagerinimą.
* ' tas 

! tik

Niekas ki- Į 
mums jo nepagerins, kaip 
mes patys.

Veisiejiškis.

OAKVILLE, CONNakmenis apie 10 svarų kū- laimė: 
jais. Aš tuomi pasibjaurė-s nedirba- 
jau ir patariau mesti tai Kapitalistų laikraščiuos ga-, _

1 v i na rašoma apie geresnę ateiti | surengė krutamus paveikslus
j bedarbiams, kad tik juos kaip ! apie Sovietų Sąjungos Penkių 

j- Metų Planą, žmonių prisirin
ko pusėtinai; galėjo būti virš 
200, bet, rodos, turėjo būti 
daug daugiau, kadangi žmo
nės eina į judamuosius pa
veikslus tokius, iš kurių nega
lima nieko gero pasimokinti.

Šie paveikslai apie Sovietų 
Penkmetės Planą vertėtų ma
tyti kožnam darbininkui, ypa
tingai tiems, kurie prisiklausę 
visokių šmeižikų, šnekančių 
prieš Sovietų šalį, ir aklai ti
ki, būk tenai nieko gero nė
ra, būk Sovietuose žmonės ba
dauja, nuplyšę, būk Sovietų 
Sąjungoj mokslas visiškai pa
naikintas ir t.t.

Bet kai žmogus pamatai, 
kad ten yra toji šalis, kur 
patys darbininkai valdo, išbu- 
davota milžiniški fabrikai, ku
rie dirba be perstojimo dieną 
ir naktį,. matosi milžiniški 
ūkiai po kelis tūkstančius ak
rų žemės—darbininkai viską 
dirba mašinomis,—ir ilgiau

interesuojasi bedarbių rei-!flarbą ką_ jie ir padarė. JL Ctl KJlCLlllO, IYCVM. VAK JUVO AYčXl£ 
Apie minėtą uniją Jis sa-, nors užbovyt, kad jie nepradė

tų reikalauti geresnio pragy- 
uni venimo- Tai taip ir rašo, kad 

. 1 tik ilgiaus tuos bedarbius pa-

kalais, tai tuomi norim su 
juo pasikalbėti,—jie atsakė.

—Taip, bet del to jisai 
susilaukė didelių nesmagu
mų,—ji pareiškė, ir sako:
—Father Daugherty mėgi

no veikti tais klausimais; 
kalbėjo ir rašė. “ 
vo prisirengęs kalbėti perirankis išnaudojimui, paver- 
radio, bet Readingo kasyk- gimui protinių ir fizinių 
lų savininkai, pamatę tą darbo žmonių spėkų! Da- 
paskelbimą, neleido kalbėt, bar aiškiai įrodė jie patys, 
Ant rytojaus buvo sušauktai tas Romos dvasiško trus- 
masinis mitingas užprotes-'to šulas, kapitalistų agen- 
tuot prieš tai; susirinko tiek tas kardinolas Daugherty ir 
daug, kad netilpo į baž. sa- kitas Daugherty, kunigas, 
lę. Father D. turėjo ten Tad gi ar yra protinga 
kalbėti. Tuo tarpu per te- duotis tokiems save apgau- 
lefoną kardinolas Daugher-I dinėti? Tik nors kiek pa-■ 
ty jam uždraudė; girdi, jei naudokite savo protą, tikin- tinių bedarbių mintis atkreip-, 
kalbėsi ar dalyvausi, neteksi tieji darbininkai. Jūsų pą- .......................
kunigystės. Nuo to kuni-|cių protas atsakys, kad ne! 
gas įpuolė tokion desperaci- Juk protinė tamsybė tveria 
jon, kad buvo gatavas nu- didžiausias nelaimes. Per 
siplėšt kalnierių ir eit su- tai ir šiandieninė pražūtin- 
sirinkiman kalbėti. Tai tik ga padėtis darbo žmonėms 
aš verkdama, kaip tik jį at-1 
prašiau! Tad atsiklaupė ir 
ėmė poteriaut.

Kitam kambaryj būta i 
kun. vikaro, kuris girdėjo 
tos ponios išsiplepėjimą; at
ėjo ir pamaišė kalbą; ją 
pasiuntė kur kitur, svečius į 
kitą kambarį; girdi, “man 
čia reikia kas daryti.”

Už kelių minučių atėjo 
ir klebonas Daugherty. Vi
sas įraudęs, matyt, dar ne
savas nuo vakarykščio kar-

kė:
“Nėra unijos, nėra 

jos, o tik pardavinėjimaii ]aįkytį neorganizuotus, palai- 
darbininkų o r g a n i z u otų' dus.
spėkų.” | Keletas dienų atgal pradė-

Mes visuomet sakėm ir jo įtikinėt bedarbius, kad grei- 
' sakom, jog religija tai nėra itu laiku būsią gana darbo, būk 
1 • ’ ' • ................ j pradėsią Susquehanna upę

prakast jos viduryj, ba iš ka
syklų ir “breikerių” yra vis- 
kuom užverstą; taipogi taisyt 
jos kraštus, kad nesilietų van
duo, kuris padaro daug nuo
stolių. Jų pranešimais, bū
siąs pradėtas tas' darbas nuo 
Pittstono iki Nanticoke. Tai 
būtų geras ilgumas, ir sakoma, 
kad darbas būtų užtikrintas 
dviem metam tūkstančiams 
darbininkų.

Todėl dabar daugumos vie-

Dabar bu-'niekas daugiau, kaip tik į-.

Gegužės 9 d, LDS 31

priimti trys nauji nariai. Taip
gi nutarėm parsitraukti 100 
atviručių, kuriomis reikalauja
ma, kad būtų paliupsuoti Tam-^ 
pa kaliniai. Draugai, pasipil
kite, kai bus jos pardavinėja
mos, nes šie kaliniai yra mū
sų draugai, už mūsų reika
lus laikomi kalėjime. Taipgi 
nutarėm šelpti vieną kalinį su 
$2 kas mėnesį.

LDSA 2 kp. aukavo TDA 
$10. TDA 13 kp. taria drau
gišką ačiū LDSA 2 k p. narėm 
už 
mą, nes dabartiniu laiku su
kelti $10 yra labai sunku.

TDA 13 kp. susirinkimas 
įvyks 23 d. gegužės, kaip į:30 i 
vai. vakare, po num. 29 Endi- ' 
cott St. Visi nariai, dalyvauki
te susirinkime. Taipgi čia 
noriu priminti apie mokestis į 
kuopą. Draugai,, kurie neuž
simokėję, ateikite ir užsimokė
kite narines duokles. Kas link 
bedarbių mokesties—bedar
biams narinė mokestis yra tik
tai du centai į menesį; tai nė
ra reikalo, kad narys išsi- 
brauktų delei bedarbės.

lubrau-dorar
TDA 13 kp. Koresp.

D. Lukienė.

puse linkui Baltijos jūi 
Vokietijos fašistai grur 
jį atsiimti. Lenkijos at 
vas sako, kad Lenkija 
riaus prieš tokį pasikės; 
mą. Jis nurodo, kad L 
kija su Sovietų Sąjunga c 
bar gerai sugyvena ir y 

i padarius nepuolimo sutar 
: kas užtikrina jos rytinių ri 
I bezių saugumą.

ž jų tokį didelį pasidarbavi- jmperia!istu Tarps Niovynės 
i a nOū d n na vrinm lailrii <sn_ * *■ » •

Nuolatos Didėja
PARYŽIUS. — Prekybos 

karas nuolatos plečiasi im
perialistų tarpe. Francija 
ir Belgija susitarė preky
bos reikalais laikytis prieš 
Jungtinių Valstijų kapitali
stus. J’aponai-pardavėjai 
vis daugiau veržiasi į Aust- 

j rali ją ir kenkia anglams. 
I Vokietijos pirkliai jieško 
naujų rinkų. Prekyba aš- 

! trina visoj eilėj šalių kapi- 
: talistų tarpe niovynės.

Lenkija Neatiduos Pomorže 
Koridoriaus Vokietijai

nedirba kaip 8 valandas į die
ną, — tai visai kitokį persi
tikrinimą žmogus gauni. Te
nai taipgi parodoma, kaip pir
ma prie caro darbininkai dirbo 
ir kaip dabar, kaip jie pirma 
gyveno ir kaip dabar.

Palyginus, tai Sovietų Są
jungos darbininkai į 15 metų 
pasiryžusio darbo padare ke
leto šimtų metų progresą, ko
kio nebūtų kapitalistines šalys 
jokiu būdu padarę per taip 
trumpą laiką. Mat, Sovietų

I Sąjungoj dirbama pagal ben
drą planą ir delei darbininkų 
naudos, o kapitalistinėse šaly- 

' se be bendro plano, anarchiš
kai ir tiktai delei kapitalistų 
pelno.

Judyjc visur matosi, kaip 
statoma elektros stotys ir ap
šviečiama miestai ir kaimai; o 
čia Amerikoj, vaikščiojant po 
stubas, matai, kad beveik pu
sė darbininkų nebeturi nei el
ektros nei gazo, ir žibina ke- 
rosininėmis lempomis. Ką tas 
reiškia ? Pasirodo, kad Ame
rikos civilizacija puola žemyn.

Amerikos darbininkai turi 
j organizuotis į Bedarbių Tary- 
i bas ir kovoti. Tiktai per ko- 
! vą tegalima bus išgauti bei pa- 
j laikyti tas, kas darbininkui I 1
lyra reikalinga turėti. Jeigu 
i mes taip ilgai būsime, kaip 
' iki šiol, tai pasijusime, kad 
j viską praradome, ką katras 

ir dabar 
daugelis savo sutaupymus bei 
turtelį prarado: atėmė iš jų 
namus, uždarė bankuose pini
gus. Tas pats laukia ir kitų, 
kuriems iki šiol dar to neat
sitiko, bet greitai gali atsitikti.

Minimame parengime taipgi 
Waterburio Vilijos Choro Seks 
tetas sudainavo keletą dainų 
ir drg. C. Strauss pasakė 
ra prakablą.

Reikia pasakyti, kad šis 
rengimas kaštavo pinigų; 
ir kuopai prisieis keletas dole
rių pridėti, bet draugai ne
turėtų nusiminti, nes paskleis
ta daug dvasinės naudos: dau
gelis savo akimis pamatė So
vietų Sąjungos progresą.

Reporteris.

kp. ! dar turėjome, nes

ge-

su- 
gal

WASHINGTON. — Len
kijos atstovas generolas Ro
man Gorecki pareiškė: 
“Lenkija neatiduos korido
rių Vokietijai; ant žūt ir 
.būt už jį kovos.” Koridorius į 
pravestas vakarine Vislos ;

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

Ko

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

T"

TELEFONAS 
Pulaski 5-1090

ATDARA DIENA.
IR NAKTJ

H. Belsky
Minnesota 9-7222PResident 3-5341

87 UNION AVENUE
Near So. 2nd Street

DENGIAME VISOKIUS
STOGUS

sai ir orui ir darome švininius ‘

darbus

Tel STagg 2-3487 H. Housenbold

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

Atliekame ispjaustymus švie

ir kitokius šaltkalvystės

BROOKLYN, N. Y.

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 50c SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—S5c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

v

rys

WORCESTER, MASS.

K

SO.

ta į tą būsimą darbą, kuris su- 
I laiko juos nuo organizavimo

si.

29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets 
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

■■■Bi

I yra.
Bet iš to išeit yra galima; 

Į tik reikia atsikratyt nuo 
temdintojų proto, nuo kuni
gijos ir kitų kapitalistinių 
apgaudinėtojų, o stot orga
nizuotai bendru frontu, po 
komunizmo vėliava ir ko
vot už savo teises žmoniš
kai gyventi. Tik per kovas 
darbo žmonių klasė, ne šian
dien tai ryt, bus laimėtoja, 
ir palaidos visą kapitalisti
nės sistemos bjaurumą.

A. Arbačauskas.

Dr-ges K. B. Karos ie n es
PRAKALBŲ MARŠRUTAS

BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužes 
Lietuvių Svetainėje, kampas E. ir Silver Sts.
7 :30 valandą vakare.

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

Iš Tarptautinio Darb. Apsigy
nimo Veikimo

Worcesterio T.D.A. centra- 
linis komitetas buvo pasibrėžęs 
didelius darbus pereitą mėnesį 
ir juos atliko. Pirma—kad
■pasiuntė delegatą į Tom Moo
ney kongresą, kuris įvyko Chi- 
cagoj, III. Gegužės 26 d. kaip 
7:30 vai. vakare, Washburn 
Hall (Mechanics Hall) bus 
tarptautinis masmltingas, ku
riame bus išduota platus ra
portas iš Tom Mooney kon
greso. Kalbėtojai bus iš New 
York ir Bostono, ir iš vietinio 
delegato išgirsime raportą. Vi
si nepamirškime dalyvauti šia- 
rhe mitinge. Antra—kad pa-! 
siuntė dū delegatus į Wash- 
ingtoną , apgynimui Scottsboro 
jaunuolių. Kada šis raportas 
bus duodamas, tai bus praneš
ta vėliau per spaudą.

TDA 18 kp. susirinkime 
pereitą mėnesį buvo į kuopą 1

C? 1=3 O O 1=30 £■=£ 01=3 O T.^
n JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregoa 1116 
Keyetone—Main 1417



lapis šeštai LAISVI Ketvirtad., Gegužes 18,1933

Jaunuoliai Atsišaukia
į Jus Deki Paramos

Jauniem Socialistam ir 
Komunistam Prakalbos

PARDAVIMAI
i

Kada ir Kiek Bedarbiai Gauna Pašalpos
Baisios Vagystes Šelpimo Biuruose

Pereitą savaitę Nacionalis 
Jaunuolių Komitetas išsiunti
nėjo laiškus į visas šios apie- 
linkės organizacijas, prašant, 
idant jos rengtų vieną iš seka
mų krutamųjų paveikslų nau
dai vasarinės jaunuolių mo
kyklos: “Red 
“Potemkin”, 
an Empire”, ‘

Net kapitalistinis “Daily jo moteris bei kūdikiai badu 
News” laikraštukas pereitą 
antradienį rašė, kad alkaniems i 
bedarbiams 
šalpos, kiek 
grafterių.

Brooklyno
Crown Heights, pav., šelpimo 
biuro agentai taip daro. Jie 
gauna iš miestinio fondo tam 
tikrą skaičių maisto tikietų, 
kuriuos turėtų padalint bedar
biams. Didelę dalį tų tikietų 
jie parduoda už pusę kainos 
tam tikriems groserninkams; 
sakysime, šelpimo viršininkas 
bei viršininkėlis atneša $15 
vertės maisto tikietą; groser- 
ninkas atperka jį už $7; pas
kui už tą tikietą grosernmkas 
išsikolektuoja iš miesto visus 
15 dolerių. Tuo būdu vienas 
tik groserninkas minimoj 
Brooklyno dalyj per savaitę 
superka iš “šelpėjų” tikietų 
200 iki 300 dolerių vertės, ir 
turi gryno pelno nuo šimto iki 
pusantro šimto dolerių į savai
tę vien iš to vagiško biznio.

Gali alkani bedarbiai, kam 
nori skųstis, sako “Daily 
News”: niekur jie užtarimo 
negaus. Biuro agentai pasa
kys, kad jie “bedarbiams pa
dalinę” paskirtą skaičių mais
to tikietų, ir viskas.

Vagystė yra varoma ir su 
pinigais, kurie skiriami apmo
kėti bedarbiams už kamba
rius, ir dar štai kaip.

Štai politikieriukas, demo
kratų partijos skalikas. Jis 
nori gaut kyšių už pasidarba
vimą por rinkimus. Nors jis 
turi darbą arba biznį ir gerai 
gyvena, bet jam “reikia” pa
šalpos. Todėl politikieriukas 
daro sumoksią su namo savi
ninku ir su policijos maršalu. 
Maršalas, būk tai sulig savi
ninko skundo, išduoda rašte
lį “disposses,” — reiškia, tas 
demokratų gončas turi būt iš
mestas iš kambarių del raudos 
neužsimokėjimo. Tada šis “na
bagas” eina į šelpimo biurą; 
o biuro viršininkai jau būna 
gavę patvarkymą iš demokra
tų kliubo; ir suprantama, kad 
biuras tuojaus išduoda politi- 
kieriukui čekį apsimokėt už 
kambarius; čia, mat, būk esąs 
“greitas reikalas”, būk tai grę- 
sią žmogaus šeimynos išmeti
mas į gatvę.

Tuo būdu desėtkai tūkstan
čių dolerių yra išmokama vien 
demokratų partijos peniukš
liams, kurie turi biznius bei 
darbus; bet tokie išmokėjimai i 
įtraukiami į bedarbių šelpimo j 
sąskaitą.

Tikrieji bedarbiai, kurie 
neturi ryšių su politikieriais, I < y • • « • • • « j

teduoda tiek pa 
lieka nuo vagių

dalyj, vadinamoj

vaMiotis per savaičių savaites 
ik net mėnesių mėnesius, be
laukdami pašalpos.

Tokias kapitalistinių labda
rių šunybes išvelka viršun net 
buržuazinis laikraštukas “Dai
ly News”. Bet tikrumoje jų I 
yra daugiau ir didesnių.

Dabar skaitytojui bus aišku, i 
kodėl Bedarbių Tarybos reika-' 
Jauja ne tik reguliarės visiems 
bedarbiams pašalpos, bet kad 
patys bedarbių ir dirbančiųjų 
darbininkų komitetai tvarkytų 
ir skirstytų pašalpos pinigus. 
Nes kol pašalpinius fondus 
kontroliuos žmogėdros kapita
listiniai politikieriai, tol mažai 
kas beliks bedarbiams, 
rint, kiek būtų pinigų 
ma iš valstybės arba 
iždo.

i Buvęs “Daily Workerio” re
daktorius, dabar Partijos dis- 
trikto organizatorius, C. A.

■ Hathaway kalbės šiandien va
kare apie jaunuolių bendrą 
frontą prieš karą. Į prakal
bas yra ypač . kviečiami nariai 
Jaunųjų Socialistų Lygos ir 
Jaunųjų Komunistų. Lygos, Po 
prakalbos bus visiems plačios 
diskusijos.

šios diskusinės prakalbos 
Įvyksta 8 vai. vakare, Stuyvę- 
sant Casino svetainėje, kam
pas 9th St. ir 2nd Ave., New 
Yorkę, kaipo vienas iš priren
giamųjų žingsnių prie , ap- 
vaikščiojimo, Nacionąlės Jau
nuolių Dienps.

Beer 
gerai

PARSIDUODA
. Parsiduoda restaurantas ir 

garden, prie didelių dirbtuvių, 
daroma biznis, randa pigi. Pardavi
mo priežastis svarbi; kurią patirsite 
ant vietos. Kreipkitės 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. čia bus nuro
dyta vieta, kur tas biznis.

(116-121)

PARSIDUODA restauranas ir beer 
garden. Priežastis pardavimo, iš

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

(112-117)

BROOKLYN LABOR LYCEUM

nežiū- 
skiria- 
miesto

TDA Sekcijos Susirinki
mas įvyksta Šį Vakar?

Yra šaukiamas visuotinas 
narių susirinkimas Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
vietinės Williamsburgho sekci
jos. Susirinkime turi būti visi 
kiekvienos kuopos nariai.

Balandžio 16 d. buvo šau
kiamas visuotinas sekcijos na
rių susirinkimas, bet narių 
permažai atsilankė, išviso 
apie 18, o lietuvių visai ne
buvo. Tuo būdu negalima bu
vo ir valdybą išrinkti. Todėl 
sekcijos narių susirinkimas vėl 
Įvyksta šiandien, gegužės 18, 
“Laisvės” svetainėj, 8 vai. va

šiame susirinkime turės 
sekcijos 

d įstrik to 
išgirsime 

visiems

kare, 
būt išrinkta pastovi 
valdyba. Dalyvaus 
sekretorius, iš kurio 
daug ko, kas mums
nariams reikalinga bei naudin
ga žinoti.

Lietuviai TDA 17-tos kuopos 
nariai, visi dalyvaukite.

Draugai, panašūs susirinki
mai retai laikomi, kokį sykį 
kitą j metus; todėl visi galite 
ir privalote dalyvauti.

17-tos Kp. Organizatorius-

Jaunuolių Dienos Konferen
cija Gegužės 24

Jaunelių Dienos 
gegužės 24 d., 

vakare, Stuyve- 
svetainėje, kam-

ar 
padaryti. 
Praneški- 

Komitetui, 
paranki, ir

and White”, 
“Fragments of 
China Express”, 

“End of St. Petersburg”, “Ten 
Days That Shook the World” 
ir “Two Thieves”. Už $13 
mes jums pristatysime filmą ir 
opereitorių. Jums tik reikės 
rūpintis svetainę, apgarsini
mais ir tikintais. Mes padėsi
me garsinti.

Jei£u jūsų organizacija dar 
negavo šitokio laiško, nelau
kite, bet apsvarstykite, 
jums galima taip 
Imkite iniciatyvą, 
te Nac. Jaunuolių 
kokia diena jums
mes, pristatysime filmą. Jeigu 
gavote laišką, bandykite reng
ti vieną iš minėtų krutamu 
paveikslų naudai Vasarinės 
Jaunuolių Mokyklos. -

Ši mokykla kaštuos daug pi
nigų ir nieks jų nesurinks, 
kaip tik mes patys. Mūsų re
gistravimo kaina tik $5. Mes 
visi žinome, kad jokiu būdu 
negalima pragyventi visą mė
nesį už $5. Mes žinome, kad 
mes, suaugę ir jauni darbinin
kai ir jų organizacijos, turė
sime įstengt sukelt 
gus pinigus. Todėl, 
mes prašome jūsų 
Neapleiskite mus.

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Prieš

reikalin- 
draugai, 

paramos.

BANKINIO ŠULERIO
M1TCHELLI0 TEISMAS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 IjOrimer Street, “Laisvės” &ame

BROOKLYN, N. T.

Laisve Gaunama ant
Sekančių Stočių

JONAS STOKES

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

FOTOGRAFAS
šiuoml pranešu savo kostume» 
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiaust

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

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

VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom,. na

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

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

Kaina tik $10.00 j savaittę
I

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

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

BEDARBIU JURININKU 
TEISMAS ŠĮ RYTA 

--------------- f

NEW YORK. — šiandien 
paskirta prasidėt 10 vai. iš ry
to 57-nių bedarbių' jūrininkų 
bylai Jefferson Market teisme, 
10th St. ir 6th Avė. Jie buvo 
areštuoti, kada sykiu su pora 
šimtų kitų bedarbių laivakro- 
vių ir jūrininkų pasipriešino iš
metimui iš prieglaudos, Jane 
St. “Y” misijos namo,
užpuolančią juos išmest poli
ciją tie jūrininkai iškėlė labai 
karštą kovą.

Didžiojo New Yorko Bedar
bių Tarybos ir Darbo Unijų 
Vienybės Lyga šaukia darbi
ninkus, kurie tik gali, susirink
ti šį rytą į minimą teismabutį 
ir protestuot prieš jūrininkų 
teisimą.

Minėtina, kad bedarbė tarp 
jūrininkų vis didėja. Paskuti
niu laiku tapo paleista 1,500 
darbininkų, kurie dirbdavo 
“Leviathan”'laive. Tokie fak
tai į šipulius sudaužio Ąoose- 
velto blofus apie laikų gerėji
mą ir darbų daugėjimą-

New Yorke

•F——

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos NušašS- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 

_____  Skilvio, Žarnų 
ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. *■_________ ’

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

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

' Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
( Kalbame lietuviškai

©R. ZINS
110 EAST 16th ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

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

me teisme.; eina tardymas 
Charles Mitchellio, ex-pirmi- 
ninko National City Banko. Jis 
kaltinamas, Jkad klastuo,damas 
mažino savo pelnus, idant ne
reikėtų' vajd'žiai mokėt už juos 
mokesčių. Tuo būdu nuo val
džios užslėpė apie $4,000,000 
gryno pelno vien 1929-30 me
tais. Tai tik už tuos nusuktus 
taksus valdžia ir ima jį nagan. 
Mitchellis yra padaręs įvairių 
žulikysčių su banko Šerais ir 
kitų žmonių pinigais; bet vy
riausybė jo del to nekliudo; 
gali Mitchellis žulikauti, bile 
tik savo pelnais pasidalintų su 
valdžia.

Grand Džiurėje, kur yra tei
siamas. Mitchellis, susodinti tik 
biznieriai, turtingi kontrakto- 
riai, biznių vedėjai ir prekė- 
jai. Nei vieno darbininko nė
ra tame prisiekusiųjų teisme. 
Vienas iš pirmiau išrinktų Į 
džiurę ponas pasirodė esąs 
pats šmugelninkas, dalyvavęs 
nubankrūtinime Banko of Uni
ted States. Kiti trys džiuri- 
m'enai taipgi pakeisti. • Proku
roras G. Z. Medalie ir kiti tei- 
šmo vedėjai, mat, numėklino, 
kad gali kilti kokis (skandalas 
ir delei šių trijų džiurimenų.

Kova Dėlei Bedarbiu j
Šelpimo

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas 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. vakaro

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

NEW YORK, —šiandien 11 
vai. laikoma nepaprasta kon
ferencija delei bedarbių grei
tųjų reikalų, po num. 799 
Broadway, Room 426. Už
kviesta į konferenciją atstovai 
ne tik revoliucinių, bet ir ke
liolikos kitų organizacijų, so- 
čialistinių, “bešališkų”, iš Dar
bo Federacijos ir kt.

Konferencijos programa: 
kova už bedarbių rendų ap
mokėjimą, prieš, jų metimus iš 
namų; prieš pašalpos mažini
mus, už jos padidinimą; už 
bedarbių apdraudos įstatymą.

Penktadienį bus Bedarbių 
Tarybų demonstraciniai ir ma
sinio pikieto mitingai prieš 
šelpimo biurus šiose vietose: 
69 Schermerhorn St., Brookly
ne ; 422 E. 149th St., Bronxe, 
ir 67 E. 47th- St., Manhattąne.

Ateivip Gynimę Bendros 
Fronto Konferencija

NEW YORK. — Visos dar- 
bininkiškos organizacijos pri- 
vąlo: išrinkti arba jų komitetai 
paskirti, delegatus į bendro 
fronto, ateivių apgynimo kon
ferenciją, kuri įvyks ateinantį 
sekmadienį, gegužės 21 d., 
Manhattan. Lyceum svetainė
je, New Yorke. Prasidės 10 
vai. iš ryto.

PA.TIEŠKOJIMAI

j 231 Bedford Avenue
i BROOKLYN, N. Y.

156

a
SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “LAISVE”

INC

TEL. STAGG 
2-5043
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NOTARY
PUBLIC

MOLLYN’S BARBER SHOP
BEAUTY PARLOR

Kuris pirma buvo 578 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.

DR. HERMAN MENDLOWITZ

ryto
pinigų jŠ tos

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

; Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
įsu modemiškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai

I žemos.

402 Metropolitan Avenue
(Arti Marry Avenue) I . ’ 1 . J

BROOKLYN, N. Y

vakarais. ■

FLATBUSH OFISAS 
.2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
iki 4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai.

jaučiasi laimingi, kad gauna 
porą trejetą dienų padirbėti į 
savaitę prie pašalpinių darbų,, 
už ką gauna nuo $9 iki $11; 
bet du trečdaliai šeimynų gal
vų pei tokios pašalpos neturi. 
Bet politikieriai, kad ir turė
dami biznius, darbus ir auto
mobilius, pasiduoda esą “be
darbiais” ir vien už pavaikš- 
tinėjimo “darbą” tam tikrose 
vietose pasidaro po $80 ir dau
giau pašalpinių įplaukų per 
mėnesį.

Pirm, negu bedarbiai pašal
pa duodama, Home Relief 
Biurai siuntinėja tyrinėtojas 
bei tyrinėtojus į bedarbių bu
veines. Tie vadinami “Šelpi
mo” darbuotojai dažnai reika
lauja dešimt dolerių ar dau
giau kyšių iŠ bedarbio, pirm 
negu įtraukia jį. į sąrašą tų, 
kurie turi greitai gaut pašal
pos. Jeigu tyrinėtojas kyšio 
negavo, tai gali sau bedarbis, mui, •

NEW YORK. — šaukiama 
Nacionalės 
konferencija 
trečiadienio 
sant Casino
pas 9th St. ir 2nd Avė. Jau iš
rinkta delegatai nuo keturių 
desėtkn įvairių jaunimo orga
nizacijų.

Lietuviai jaunuoliai privalo 
turėti savo atstovus toj konfe
rencijoj, kur bus svarstoma ir 
daroma planai delei sėkmingo 
apvaikščiojimo Nacio nalės 
Jaunuolių Dienos kovai prieš 
imperialistinį karą.

Gengsteriai Bandė Pasigriebi 
Turtingą Porelę

MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A BŪRIUS

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

MUSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, 4R*lš ČIA .. 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. ' TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' i

VISAIS. TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES
KUOGERIAUS1ĄI PĄTARNAUS1M.

MŪSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTį MŪSŲ. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. . ’ :

WWWV w

Blaivybės Vykdytojas Pats 
Šnragelninkas

BROOKLYN. — Chester P. 
Mills, buvęs New Yorko aps
kričio blaivybės vykdymo vy
riausias viršininkas, yra dabar 
teisiamas, kad tūkstančius 
gorčių alkoholio jis bevaldi- 
ninkaudamas perleido saliūni- 
ninkams ir kitiems alkoholio 
šinkuotojams. Alkoholio lei
dimus jis duodavo būk tai rei
kalams fabrikų, automobilių ir 
kt., gerai žinodamas, kad tas 
alkoholis yra perkamas gen-

NEW YORK.—Keturi gengs
teriai antradienį prieš pietus 
padarė ' bandymą pasigrobti- 
“kidnapint” Noel Cow'ardą, 
anglą dramų rašytoją ir akto
rių, ir jo draugę Elsą Max
well, turtingą panelę. Tą dar
bą kriminalistai mėgino atlik
ti Empire State Bildinge ; bet, 
ačiū budrumui sargo, kuris 
staiga uždarė nuo gengsterių 
bokšto duris, tas bandymas 
jiems nepasisekė. Matydami, 
kad prieš gengsterius randasi 
ir daugiau talkos, piktadariai 
pabėgo. Jeigii jiems būti) pa
vykę, ;gengsteriaį būtų įgalėję 
ištraukt hemažai f’ * 
porelės.

PAJIEŠKAU, kas galėtų pa
skolinti nedidoką sumą pi

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

Rašykite, tuoj arba asmeniš
kai pasikalbėkit: ' j« Barkus, 

46 jTen Eyck. Sį., 
; ’Brooklyn, NĮ Y. 
. (116-18). ... ......




