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Darbininkai Visų šalių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 
Pasaulį!

Japonijos imperialistai neno
ri jau nei žaisti “nusiginklavi
mo” pažadais. Jie atmeta Roo
seveito pasiūlymą , kaip tokį, 
kuris Japonijai nepriimtinas. 
Pirma, jie sako, kad 66,000,000
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japonų nesutelpa ant Japonijos “Nusiginklavimo” Pasiūlyffllį
Japonija Atmetė Rooseveito Durtuvai, Kdkasvaidžiai ir Kanuolės uVlatovirritiIr Itvityia Pacmlirmn i '

žemės ir jie turi siekti užkariau
ti kitus kraštus. Antra, japonų 
spauda stato klausimus: “Ką 
reiškia Rooseveito atsišaukimas 
nesiųsti armijos už savo 
žiu?
nija, Jungtinės Valstijos ir ki- j varžyti 
tos valstybės turi ištraukti ar-1 
miją iš Chinijos? Ar tai reiš
kia, kad Japonija negali laikyti 
savo armiją Mandžurijoje?“ 
Jie atvirai pasako, kad jiems 
nepriimtinos sąlygos, ir jie tęs 
dabartinę grobimo politiką.

TOKIO. — Japonijos val
džia atmetė Rooseveito atsi- 

rube- šaukimą “nusiginklavimo” 
Ar tai reiškia, kad Japo- ■ klausimu, nes ji negali su- 

savo imperialistinį 
veikimą Mandžurijoje ir 
Chinijoje. Kaip žinome, Ja
ponija pasitraukė iš Tautų 
Lygos, kada pastaroji neuž- 
gyrė Japonijos plėšikiškus 
žygius, tat ji nenori savo 
rankas surišti bent kokiais 
pažadais.Ispanija viduramžiais atsižy

mėjo didžiausiu kunigijos žiau
rumu. Ispanijoje bjauriausiai 
buvo persekiojami nekatalikai 
gyventojai ir išgalvoti žiauriau
si kankinimo būdai. Ten kuni
gija, minykai ir kiti religijos 
skleidėjai ištvirkavo ir apiplėš- 
dinėjo liaudį. Bet atėjo tam ga
las. Dabartinė, nors ir buržua
zinė, valdžia susidėjusių

Paskyrė $230,000,000 
Karo Laivyno 
Budavojimui

są
lygų yra priversta paimti kata- į-jnaį užtvirtino Rooseveito

WASHINGTON. — Galu-
likus kunigus su ežio pirštinė
mis. valdžia, paskirdama $230,- 

000,000 karo laivyno reika
lams. Bus išbudavota 32 
nauji karo laivai. Darbas 
prasidės su 1 diena rugpjū
čio, 1933 metais. Už tuos 
pinigus bus išbudavota: 20 

__  _ ....... naikintojų, 6 kreiseriai, 4 
čių ir grūdo jiems religinius, submarinai, 2 kanuoliniai 
burtus. O kas labiausiai už-, laivai ir 2 orlaivių vežėjai, 
duoda kunigijai smūgį, tti at- ' Visi jie privali būti baigti į

i 3 metus laiko. Štai ką reiš- 
- i kia Rooseveito garsus šū- 
1 o

kavimas apie “nusiginklavi
mą,” po frazių skraiste jis 
tik labiau ginkluojasi.

Ispanijoje pravestas įstaty
mas atimti nuo kunigų ir baž
nyčių visus turtus ir naciona
lizuoti juos. Iki metų pabaigos 
bus pavaryta iš mokyklų 80,000 
kunigų, minykų ir minyškų, ku
rie mokino apie 500,000 vaiku-

ėmimas nuo jos $500,000,000' 
vertės turtų, štai kiek “dievo”! 
tarnai jo vardu prisilupo L, 
biednų žmonelių turto!

Vokietijos fašistų vadas 
ler savo kalboje apverkė, 
Sąjungininkai, nuginkluodami 
Vokietiją, atėmė: 6,000,000 šau
tuvų, 59 tankus, 130,000 kulka- 
svaidžių, 243,000 vamzdžių, 91,- 
000 kanuolių ir minų svaidin- 
tojų, 28,000 kanuolinių vežimų, 
38,750,000 kanuolinių kulkų. 
490,000,000 šautuvams patronų, 
37,000,000 kilogramų parako. 
Prie to sunaikino karo bara
kus ir fabrikus bei sugriovė 
tvirtumas. Atėmė karo jūrų 
laivyną, submarinus ir orlai
vius. Tai štai kokia karo ma
šina atimta nuo Vokietijos ir 
Hitleris tą labai aprauda! Im
perialistams kvepia naujas ka
ras.

Hit- 
kad

Rcoseveltas Tyli—Ne
atsako į Veteranų 

Reikalavimus

Prieš Streikuojančius Partnerius
MILWAUKEE. — Vieš-1 Chicagos, Michigano ežero 

pataujanti klasė, Roosevel- • kraštu, eina kova. Shawa- 
to valdžia, atėjo grafte-' no srityje . kareiviai, paši
nams į pagelbą, ir armijos! statę kulkasvaidžius. Ten 
jėga naudojama prieš kovo-i traukia 10,000 farmerių iš 
jančius farmerius. Tikras! visų apielinkių kovai prieš 
karas vedamas prieš civilius : grafterius. | 
gyventojus. Apie 2,000 na-1 Milwaukee miesto šiltyje 
cionalės gvardijos kareivių I buvo keli susirėmimai ir 12 
su užtaisytais durtuvais ant 
šautuvų, kulkasvaidžiais ir 
kanuolėmis pastatyta prieš 
streikierius. Orlaiviai
Englewood atgabeno 900 
nuodingų gazų bombų. I

Appleton srityje 350 ka
reivių ir šerifų užpuolė 
streikuojančius farmerius ir 
naudojo visus ginklus. Are
štuotų farmerių vien šioje 
srityje yra virš 300.

Išilgai 200 mylių frontą, 
ant keliu, vedančiu linkui

1S

Laivas Susikūlė į Ledą 
į Kalną ir Nuskendo

ST. JOHNS, N. F.—Gar
laivis “Seirstad” susikūlė su 
plaukiančiu ledų kalnu ir 
nuskendo. Laivas plaukė su 
geležies rūda nuo Bell sa
los. Laivo įgula susėdo į 
valteles ir dalis jos jau iš
gelbėta.

ĮVAIRIOS ŽINIOSbombų mesta į farmerių tar
pą. Beloit srityje įvyko ke
letas susirėmimu.

Viešpataujanti klasė pra
dėjo miestuose puolimą ant rys pradėjo pikietuoti fab- 
Komunistų Partijos organi
zacijų, kurios gelbsti kovo
jantiems farmeriams. Ban- 
kieriai. supirkėjai — pieno 
grafteriai ir kapitalistinė 
valdžia teroro pagelba nori 
nugalėti farmerių pasiprie
šinimą ir priversti juos ba
dauti.

Boston, Mass.—Streikuo
jančios sukniasiuvės mote-

rikus. Industrinė unija vis 
daugiau gauna įtakos.

Cleveland, O. — Kalbėjo 
penkto armijos korpuso ko- 
mandierius, generolas Mos
ley ir patvirtino, kad Roose
veito girių kempės yra jau
nimo ruošimas karui.

JAPONAI TIK 10 MYLIU NUO PEIPINGO

RUOŠIAMA ANGLĮJOS-AMERIKOS
SUTARTIS

MASKVA. ■— Sovietų Są- sės Jungtinės Valstijos pa 
jungos laikraštis “Za Indu- laiko 
strializacijų” J ’ 
Rooseveito atsišaukimą del kietijos pageidavimus at- 
“nusiginklavimo” ir rašo:; gauti pirmesnę jos poziciją. 
“Po to, kaip Washingtono 
ponai pasiūlė Pasaulinę Ek-' 
onominę Konferenciją, tai 
Jungtinės Valstijos ir vėl iš
stojo kaipo taikintojos, bet 
visa eilė valstybių atsisakė 
tą pasiūlymą remti. Japo
nija, atmesdama Rooseveito 
pasiūlymą, kartu atmeta ir 
Anglijos MacDonaldo nusi
ginklavimo pasiūlymą, kurį 
remia Rooseveltas. Tas iri 
priverčia Japoniją pasisaky-' 
ti ne tiktai prieš Rooseveito 
planą, bet ir prieš MacDo
naldo, ir gali atvesti prie 
laikinos Anglijos ir Jungti-’ 
nių Valstijų sąjungos prieš į 
Japonijos nuolatinius terito-į 
rijos plėtimus. Iš kitos pu-i

i Franci jos reikalus . L 
kamantinėja 'Azijoje, ir tas bus prieš Vo-r..> \

“Sovietų Sąjungos diplo
matija turi savo pažvalgas 
į nusiginklavimo klausimą 
ir pažvalgas į buržuazinį 
pacifizmą, bet mes paslren- 

,gę remti pasiūlymus, kurie 
atitoliną karą. Rooseveltas 
tęsia pacifistinę Wilsono 
tradiciją.”

Taip rašo Sovietų laikraš
tis apie manevrus Roosevei
to “nusiginklavimo” klausi
mu. Japonija deda pastan
gas gauti Angliją į savo pu
sę, gi Jungtinės Valstijos 
dirba iš kitos pusės. Impe
rialistų tarpe pasidalinimas 
nuolatos didėja ir karo pa
vojus auga.

“Pravdoje”, No. 122, apra
šoma, kiek buvo laikraščių ir 
knygų caristinėje Rusijoje ir 
kiek yra dabar. Prie caro per 
100 metų išleista 250,000 skir
tingų knygų. Gi Sovietų val
džia vien į pepkioliką metų iš
leido 378,000 skirtingais var
dais knygų, kurių cirkuliacija 
yra nepalyginamai didesnė.

Rusijoje caro laikais buvo 
859 laikraščiai, kurių cirkuliaci
ja siekė 2,700,000 egzempliorių. 
Gi Sovietų Sąjungoje yra 6,683 
laikraščiai ir jų cirkuliacija sie
kia 36,000,000 egzempliorių. 
Štai kokis milžiniškas progre
sas atsiektas Sovietų Sąjungo
je!

WASHINGTON. — Per- 
eito karo veteranai įteikė 
Rooseveltui savo reikalavi
mus, kad tuojaus būtų at
mokėta bonai. Rooseveltas 
tyli ir nieko nesako. Tuom 
kartu jis ruošia kareivius, 
kad jėgos pagelba išvaryti 
veteranus iš Fort Hunt kem
pių. Veteranai susitarė lie
pos mėnesį Washingtone tu
rėti kitą kongresą. Dalis 
jų grįš namo, bet kita da
lis neturi kur grįžti, nes jie 
neturi nei darbo, nei namų, 
ir jie rengiasi pasilikti Wa
shingtone ir Hunt kempėse.

TIENTSIN. — “Niekas 
negali sulaikyti Japonų ar
miją nuo užėmimo Peipin- 
go ir Tientsino, kompromi
sų laikas jau praėjo”—pa
reiškė Japonijos imperialis
tų armijos komandiėrius. 
Jie nugalėjo chinų garnizo
ną Miyun tvirtumoje. Ap
linkui visi laukai ir keliai 
nuklota chinų lavonais. Ja
ponai iš rytų pusės jau pa
siekė Tungchow miestą, ku
ris tik 10 mylių nuo Peipin- 
go, tai jau kaip mieste. Dvi 
kitos japonų armijos, puo
lančios ant Tientsino i ir 
Tangku yra ties miestu Lu
tai, tik 30 mylių nuo tų 
centrų. Kitos jėgos gula iš 
šiaurių ant Peipingo. Ang
lija sudrūtino savo karo jė
gas Peipinge. Japonai pra
neša, kad Lutai srityje 10,- 
000 chinų kareivių perėjo į

Manchukuo ir japonų pusę.
Tuom pat kartu atėjo ži

nios, kad Mandžurijoje, mie
ste Chinchow, sukilę parti
zanai sudegino Japonijos or
laivių budinkus. : Gaisras 
padarė daug nuostolių ir sur 
naikino pamatinę japonų 
orlaivių bazę. Kuomet skai
tysite šią žinią, japonai vei
kiausiai jau bus Peipinge. 
Chinijos generolai kiekvie
nas veikia neprigulmingai 
nuo kitų. Tas tik parodo, 
kad tarpe Chang Kai-sheko 
ir Japonijos imperialistų 
yra padaryta sutartis, kad 
japonai užimtų vis didesnius 
plotus Chinijos ir tuom lai
kinai išgelbėtų nuo įsisteigi- 
mo Sovietų. Greitu laiku 
japonų armijos bus pastaty
tos prieš Sovietinės Chinijos 
armijas, kurias Chang Kai- 
shekas negali nugalėti. ’

Paryžius. — Hitlerio rei
kalavimai Vokietijos apsi
ginklavimo arba kitų šalių 
nusiginklavimo iššaukė pla
tų susidomėjimą spaudoje.ir 
valdžios rateliuose.

Beri ynas. — Vokietijos 
socialistų vadai išreiškia pil
ną pritarimą Hitlerio pra
kalbai. Fašistai dar dau
giau apsijungė aplinkui Hit-

Tokio. — Japonijos minis
terial pasisakė už tęsimą 
dabartinės Japonijos politi
kos Mandžurijoje ir Chinijo- 
je.

Angora. — Turkijos val
džia pasisakė už dalyvavimą 
Rooseveito atžymėtoje “nu
siginklavimo” konferencijo
je.

Franciįa užgyrė Sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

PARYŽIUS. — Francijos 
atstovų butas be didelių dis
kusijų užgyrė Francijos ir 
Sovietų Sąjungos nepuolimo 
sutartį. Už ją kalbėjo He- 
rioL Boncour ir visa eilė ki
tų buržuazijos vadų. Ko
munistų Partijos atstovas 
drg. Dariot atžymėjo, kad 
Francijos imperialistai tą 
darosi bijodami susirėmimo 
su Vokietija ir norėdami pa
laikyti Versailio sutartį. Pa
ti sutartis yra nemalonus 
kąsnis Vokietijos fašistams.

Automobilių Darbininkai 
Paskelbė Streiką.

CLE VELAN D.—Hupmo- 
bile Motor Co. darbininkai, 
paskelbė streiką prieš algų 
kapojimą. Nepaisant, kad 
maistas ir kiti pragyvenimo 
reikmenys kyla, išnaudoto
jai nuseprendė nukapoti 
darbininkams algas. Tai 
R o o s e v eito “prosperity.” 
Tai jau penktas kapojimas 
algų nuo 1930 metų. Dar
bininkai metė darbą ir sto
jo į kovą.

Nemanykite, kad orakulas 
Grigaitis sutiks, jis veikiausiai 
ir tą bandys užginčyti. Nesenai 
buvo nurodyta, kad jis daug 
bjauriau puola Sovietų Sąjun
gą ir už kapitalistų spaudą. 
Grigaitis tą puikiai patvirtino, 
tuojaus atpasakodamas melų ir 
šmeižtų pasakaitę apie “raudo
ną militarizmą.”

PHILADELPHIA, PA.
Sekantį sekmadienį, 21 

gegužes (May), visi trau
kime į Vytauto Parką, 
Hulmyille Pike ir Galloway 
Road, čia pasimatysime su 
draugais Šukiais ir išgirsi
me jų prakalbas. ,

d.

Gegužės 15-tą dieną čeliabin- 
ske jau atidarytas naujas trak-

torių gaminimo fabrikas. Tai 
milžinas, kuris į metus laiko 
duos 50,000 naujų traktorių! 
Gegužės mėnesį jis įrengiamas 
ir pagamins dar tik 10 trakto
rių. Bet gruodžio mėnesį jis 
jau turės pagaminti 610 trak
torių. Kiekvieną mėnesį jo pro
dukcija augs, iki galės į die
ną pagaminti 140 traktorių.

Prūsijos Seimelis Pa- Ginklų Delei—Apiplėš 
leistas Keturiems m. Amerikos Darbininkus 

' < ,■

BERLYNAS. — Prūsijos 
, \ i

seimelis, kurį fašistai valdo, 
patsai save pasileido ketu
riems metams. Jis pėrda-*' 
vė visą galią fašistiniapi mi- 
nisteriui H.; W. Goerįngui 
iki balandžio 1-mos diepos, 
1937 metų. Taip pat yra 
padaręs Vokietijos Reich
stagas, perduodamas galią 
Hitleriui. Tokiu būdu Prū
siją ir kitas Vokietijos dalis 
valdys diktatoriai. Štai prie 
ko atvedė socialistų kelias 
“ramiu būdu įgyvendinti” 
socializmą—prie kruviniau- 
sios fašistų diktatūros.

Chicago, 111. — Japonijos 
imperialistai pirko 2,000 se
nų metalinių gelžkelio vago
nų. Jie nuo 1 d. sausio jau 
pirko 16,000 senų vagonų, 
kuriuos sudaužo ir metalą 
paverčia į amuniciją.

WASHINGTON. —; Roo
seveito administracija > pa
skyrė budavojimui naujų 
karo laivų' $280,000,000, ir 

‘tuom pat ikartu nutarė su* 
kelti /taksais: / $228^000,000. 
Taksai bus uždėti ant arba
tos (10 centų ant svaro) ir 
sukelta į metus laiko $8,- 
000,000.; Ant kavos bus tak
sų 5c ant svaro ir: sukels 
$70,000,000. Cocoa 5ė ant 
svaro taksų ir sukels $17,- 
000,000, o likusią sumą 
sukels už telefonus ir. kitas 
maisto bei gyvenimo reik
menis. Štai iš kur Roose- 
veltas ims pinigus—iš varg
dienių darbininkų, • ir juos 
leis karo reikalams.

Berlynas. — Fašistai su
ruošė demonstracijas Rhine 
upės pakraščiais. Dalyvavo 
300,000 suaugusię ir 100,- 
000 vaikų. Tai pagrūmoji
mas Francijai.

; liondon.—Ekonominę Pa1- 
šaulio Konferenciją1 atida
rys Anglijos karalius Jurgis 
,V. Jo prakalba bus leidžia
ma per radio.

Berlynas. — Vokietijoje 
visos liuteronų ir evangelis
tų bažnyčios planuoja apsi
jungti į vieną tikėjimą.

Sukilimas Kuboje—
100 Užmuštą
HAVANA.—Kuboje prasi- 

dėjo sukilimas prieš Macha
do režimą. Santa Clara 
provincijoje eina dideli susi
rėmimai tarpe sukilėlių ir 
valdžios kariuomenės. Ties 
Trinidad susitelkė 1,200 su
kilėlių ir kovoje krito apie 
100 žmonių iš abiejų pusių. 
Sukilėliai atakavo tris mie
stus, būtent Sancti Spiritus, 
Moron ir EI Acuepagos. Sa
koma, kad 100 valdžios ka*- 
reivių išmušė oficierius ir 
perėjo į sukilėlių pusę. Val
džios generolas Ortiz pra
šo, kad jam prisiųstų dau
giau kareivių. Machado įsa
kė, kad visus sukilėlius žu
dytų, kad jų neimtų į belai
svę. . . ,

800 Darbininkų Sustreikavo
Protestai prieš Fašistus

SYDNEY. — Town Hall 
svetainėje įvyko protesto su
sirinkimas prieš Vokietijos 
fašistus. Dalyvavo 3000 
darbininkų. Kalbėjo visa 
eilė kalbėtojų ir priėmė pro
testo rezoliuciją^

SHAMOKIN, Pa. — 800 
darbininkų ir darbininkių, 
dirbančių Scott ir kitose au- 
dinyčiose bei marškininėse, 
paskelbė streiką. Užmokes
tis taip baisiai mažas, kad 
daugelis darbininkių vos už
dirbdavo po $3.00-$4.00 į sa
vaitę.

Perėjo j Komunistų Partiją

PRAGUE. — čechoslova- 
kijos Socialistų Partijos lo- 
kalas, Dolni mieste, atsime
tė nuo pardavikiškų vadų ir 
perėjo į Komunistų Partijos 
organizaciją. Jie įsitikino, 
ypatingai unijų klausime, 
kad jų socialistai vadai yra 
darbininkų klasės išdavikai.

Visiems “Laisvės”
■ ; * • > i >* i ' ' a

Skaitytojams ir
Organizacijoms

Draugai, kurių ant dien
raščio ties vardu yra nu
meriai 118-33, arba žeme
sni, tai visų prenumerata 
pasibaigusi. Nieko ne
laukdami, atsinaujinkite, 
nes tuomi palengvinsite 
Administracijai darbą ir 
sutaupysite išlaidas. Taip
gi prašome visų organiza
cijų atsiteist už darbus. 
Daugelis organizacijų jau 
senai gavo darbus ir bi- 
las, bet dar neatsiteisė, o 
tas labai apsunkina dien
raščio padėtį.

“Laisvės” Adm.
BalandžioWashington.

mėnesį už alų valdžia i gavo 
taksais $9,860,496. •
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SKAITYKIT IR STUDIJUOKIT
Šiandien pradedame spausdinti “Laisvėje” d. Heckerto 

straipsnį, apie tai, kas dabar dedasi Vokietijoj. Drg. 
Fritz Heckert yra narys Vokietijos Kompartijos Centro 
Komiteto ir žymus veikėjas. Be to, jis yra gilus žinovas 
visos Vokietijos padėties.

Šis straipsnis, tai yra prakalba, kurią d. Heckert sakė 
Komunistų Internacionalo CK posėdyj. Nors ši prakal
ba sakyta jau kokios penkios ar šešios savaitės atgal, ta- 
čiaus jos turinys ir šiandien atsako į visus klausimus, lie
čiančius Vokietijos vidujinę ir išorinę padėtį.

Tie draugai, kurie glaudžiai sekė įvykių eiseną Vokie
tijoj, laike fašistinio režimo, iš šito straipsnio-prakalbos 
matys, jog tie dalykai, kuriuos Heckert sakė, pilnai rea
lizuojasi.

Kiekvienas komunistas, kiekvienas protaująs darbinin
kas,' todėl, privalo atydžiai šį straipsnį skaityti, studijuo
ti. Net patartina jį išsikirpti ir laikytis, po ranka, kad 
bile prisiėjus reikalui, galėjus pasiimti. Studijavimas 
Vokietijos reikalų, Vokietijos proletariato kovos su bur
žuazija ir jos gelbėtoju, fašizmu, suteiks platesnę per
spektyvą ne tik apie pačią Vokietiją, bet ir Ameriką ir 
kitų kapitalistinių kraštų proletariato reikalus, o podraug 
ir viso pasaulio darbininkų reikalus.

NEPAPRASTI ĮVYKIAI

<.
Užvakar ir vakar “Laisvės” laidose mūsų dienraščio 

administracija priminė musų veikėjams organizacijose 
apie skoįas, kurias tos draugijos yra skolingos. Viso to
kių užvilkti] skolų dar yra .sviete apie .$2,000. i Tolydžio 
“Laisvė” pergyvena sunkmetį. Tolydžio dienraštis rei
kia išleisti. Reikia popieros, elektros, pašto ir kitos bi-' 
los mokėti. Daugybė’ mūsų prenumeratorių, Iš kitos pu
sės, neturi cento užsimokėjimui už prenumeratas, žo
džiu, padėtis sunki. .

Mes neprašome, draugai, dienraščiui aukų. Mes pa
sirengę verstis kaip vertėmės. Bet podraug mes norime, 
kad tos organizacijos, kurios yra mums skolingos—kuo? 
greičiausiai atsiteistų, pasimokėdamos savo sąskaitas 
(bilas). Priešingai, jūs, draugai ir draugės, statote dien
raštį į dar sunkesnę! padėtį. • 11 ■ 'i1 ■ ■

Galį pasimokėti savo, prenumeratas, draugai, taljy jau 
atsiteisime! . ’.. * , ’ ‘ ’ ' . ’. ’ ' 1 ‘‘ ' . . . ‘'
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Pataisau Mano Klaidingą Pareiškimą
Tūlas laikas atgal “Laisvėje“ 

tilpo mano rašyta koresponden
cija iš LDS 1 kp. susirinkimo. 
Tarp kitko įspraudžiau ir kele
tą organizacijai žalingų išsireiš
kimų kas link vaikų skyriaus. 
Tas viskas atsitiko per mano 
žioplumą ir apsileidimą. Mat, 
man reikėjo visų pirma pastu
dijuoti apdraudos kompanijų pa- 
liūdjimus (policies) ir taisyk
les, o ne iš galvos daryti išva
das, kaip kad padariau. Pas
kui mane pasekė tūlas Sūsnin- 
kų Jurgis tokia pat kvaila min-

■ čia. Kiek vėliau LDS pirmi- 
i ninkas R. Mizara davė geroką 
I pabarimą už tokius raštus bei 
I skleidimą žalingų minčių. Bet 
ir drg. R. M., neapgalvojęs, įsi-

: “Jie yra ap-Iš Wisconsino valstijos ateinančios žinios iš farmerių §oka> sakydamas: “J‘ 
streiko yra nepaprastos žinios apie nepaprastus šių dienų svaiginti Amerikos biznis,kum^ 
Amerikoj įvykius. Visųpirmiausiai farmerių streikas ro- svaigalais.
do, kaip gilus ir platus kapitalizmo krizis. Jis siekia pa
čias kapitalistinės sistemos padugnes. Jis išjudina 
į koVą prieš pačią “savo” valdžią žmones, kurie ilgą lai
ką skaitė, kad tai jų valdžia, jų reikalams ginti pastatyti 
valdininkai; jų interesų dabojimui pastatyta milicija, po
liciją ir tinklas šerifinės sistemos.

Tie “žmonių valdininkai” šiandien, kaip greit f armė
nai pareikalavo geresnio atlyginimo už savo sunkų dar
bą, išstatė valstybės aštriuosius organus prieš juos. Mi- 
licijantų būriai daužo suvargusių farmerių galvas, leidžia 
į akis, nosį ir burną gazus; grobia, muša ir verčia į ka
lėjimus.

Kuomet toki dalykai įvyksta industriniuose centruose, 
didmiesčiuose su streikuojančiais darbininkais, tai iš
naudotojų spauda ir visoki agentai tuojau pareiškia svie
tui,-kad čia mušami ateiviai, komunistai, “Maskvos agen
tai,”' kūne tingį dirbti arba kurie kurstą “tikruosius 
amerikonus, dorus žmones.” Bet Wisconsine arba lowoj, 
tarpe farmerių, ateivių tėra, jei ištikrųjų kiek jų yra, 
ne daugiau, kai vienas arba pora nuošimčių. Kiti—“tik
rieji amerikonai,” jankės. Bet jie šiandien kyla. .Jie 
kovoja! Jie aukojasi. Prie to privertė juos ne “Mask
vos agentai” ne komunistai, nes pastarieji dar, deja, toli 
gražu nepravedė savo organizacinio darbo farmeriuose, 
bet vargas, skurdas, kurį antmetė kapitalistinė sistema!

Išvarginti farmeriai pirmiausiai paskelbia ramų strei
ką, apie pajėgą nei nemąstydami. Tuo tuojau valstybė, 
suorganizuota valdančiosios klasės reikalus ginti, atsu
kama prieš juos su buože. Tas įsmeigia farmerių galvos- 
na mintis, kad ir jie patys turi naudoti tą patį. Ir taip 
plečiasi kovos. Iš tykių, ramių, “amerikoniškoj dvasioj” 
išauklėtų farmerių pavirsta kovotojai. Tos kovos, nerei
kia ir aiškinti, įdės jiems daugiau klasinės sąmonės. Jie, 
galop, persitikrins, kad vienatinė jiems išeitis, tai suda
rymas glaudžių santikių su tokiam pat likime esančiais 
miestų proletarais, kovotojais. Ir kovoti su jais reikia 
ne tik streiko lauke, bet ir politiniam fronte. Šitaip far- 
meriąį piiirhs vadovybę Komunistų Partijos. Jinai jiems 
ne tik pataps nebaisi, bet reikalinga, būtina!

Paantriname, Jungtinių Valstijų Komunistų Partija 
dar . vis skaito savo vienu iš stambiausių nedateklių tą 
faktą, kad darbas tarpe farmerių yra labai apleistas. 
Jeigu šių dienų farmerių streikuose vadovautų geras bū
rys* pilnai klasiniai sąmoningų darbininkų, apsiginklavu
sių marksizmu-leninizmu, tai turėtum kitokį tų kovų 
paveikslą. Jos būtų didesnės, ir kur kas ryškesnės.

Deja, mūsų spėkos dar persilpnos. Reikia daugiau 
mums pajėgų. Tos pajėgos gi neateis pačios savaimi. 
Sistematiškai, atsargiai, apgalvotai privalome mes auk
lėti :tas spėkas, didinti Komunistų Partijos eiles. Kaip 
didinti? Gavimu kuodaugiausiai naujų narių, jaunų ir 
smaugusių darbininkų. Juo didesnė bus mūsų Partija, 
juo, daugiau j on įeis ypačiai pamatinių industrijų prole
tariato, juo greičiau mes pajėgsime padėti pagerinti būvį 
ne tik miestų proletarams, bet ir farmeriamš.

šfai, kodėl kiekvienas mąstąs darbininkas privalo stot’’ 
į įKompartijos eiles, ilgiau nieko nelaukdamas!

.Fritz Heckert          ...............x ....................... . .

Kas Dabar Dedasi Vokietijoj?

šeštad., Gegužes 20,

draudus 3 metų vaiką ant $100, 
mokestis 24c už;3 mėnesius, tai 
bus po 2 centus į savaitę, o ne
laimėj‘mirties už 3-jų mėn. jau 
tėvai gauna 8' dolerius pomirti
nės, ir taip kas laikas kyla iki 
10 metų.. Ir per tą laiką Susi
vienijimui išmokės tik apie 10 
dol., vietoj kompanijom 60 dol.

Na, o paėmus vaikus. (arba 
skyrių) tarpe 11 ir. 16 metų, 
tai neapsakomai prielankios są
lygos, kaip pirmam laipsnyj ant 
100 dol., taip antrame ant 150 
dol. apdraudos išeina tik po ke
lis centus duoklių, skaitant sa
vaitėmis. 'O apdraustą vaiką 
ar jaunuolį ištikus .mirčiai už 
3-jų mėnesių, gauna pusę ap
draudos, o už 6 mėnesių jau pil
ną apdraudą. Pasirodo, kad tė- 

.vai, .turinti daug: yąikų,. l,engT 
vai gali apdrausti net kelis l 
LDS, vietoj tik vieno kompa- 
n ienoje.

! V',-'/

Taigi, tėvai, turinti* vaikus,* 
turėtų tuomi LDS Vaikų Sky
riumi :susidomėti, nes jiem, tę-i 

i vam,; ir vaikam t iš to didelė, 
nauda,, o išlaidos) Jąbąi jųažos. 
Ypač ;LD§ n.arįąi. turėtų ; ne tik 
savo, vaikus pr^ra^ytų bet ir ,są- 
vo kaimynam apie tai nuosekliai 
išaiškinti, kad jrepaUa^ytu taip, 
kaip mano nepaklusnus kaimy
nas, LDS narys, kad 73 metų 
vaikutį apdraudė ant 250 dole
rių ir- moka 25c sakaitėje ar
ba virš dolerio mėnesiui. Kur 
logika to žmogaus? Spręskite 
patys! ' ■ 1' ■'

LDS 1 Kp. Korespondentas.
?. Mizaros prierašas.—Sma-

Kasi ink Sūsninkų 
Jurgio, nieko nežinau. Bet drg. 
R. Mizara apie mane gerai ži
no; žino, kad apie du mėtai esu 
bedarbis ir jokie bizniai man 
nerūpi, taigi to primetimo ne
priimu ir tiek; Na, kaip tenai 
nebūtų, pabarimas abelnai bu-' 
vo. geras ir davę daug sveiko 
mąstymo, v Ir; vęj šiomis dieno
mis perėjau per keletą kaimynų, 
kol suradau kas turi vaikus ap
draudę Metropolitan ir Pruden
tial apdraudos kompanijose.' Ir 
trumpai pastudijavus, daug ko 
pasimokinau kas link skirtumo 
LDS ir jų.

The Prudential Insurance* Co. 
of America ir Metropolitan Life 
Ins. Co.’turi vienodas vaikų ap
draudos sąlygas, t. y., ant 100 
dol. pomirtinės, duoklės 10c sa
vaitėj. Pirmą metą numirus j gu, kad d. Koresp. patyrinėjo 
gautų 25 dol., antrą—30 dol., už 
trijų metų 35 dol. ir taip per 10 
metų, kol gauna tą 100 dol. Tai
gi, kompanijoms per tą laiką 
tėvai sumoka apie 60 dolerių. 
O pastudijavus LDS vaikų sky
rių ve ką randu: į LDS, ap-' yra palikę antspaudą.

dalykus ir, juos suradęs, iške
lia viešumon—pataiso. Rašy
damas apie “buržuazinius svai
galus” neturėjau minty d. Ko- 
resp., bet apskritai dalį darbi
ninkų, ant kurių tie “svaigalai”

Philadelphia, Pa., Piknike Kalbės Drg. J. 
Šukys; Risis J. Bagočius su P. Kučinsku

Didelį pikniką rengia Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 10-ta kuo
pa sekmadienį, gegužės-May 
21 d., Vytauto : Parke, Hol
mesville, Buęks County; 'Pd? ' ’’ ' ' ' • f J > j r

Piknike dalyvaus ir dr. J. 
Šukys, kuris išvyksta į Sovie
tų Sąjungą, čia jis - ''sakys 
prakalbą; tai sykiu buš it iš-< 
leistu vės.r • ■

Draugai Šukiai pirrri dęšet- 
ko mėtų atgal gyveno Phila1- 
delphijoj; tad yra daugeliui 
draugų pažįstami, kurie da
bar galės pasimatyt sil ' drg. 
Šukiais ir pasikalbėt .

Piknike taipgi bus ristyiiės. 
Jonas Bagočius risis su Povi
lu Kučinsku. Bagočius kim- f 
ba į vyrą dešimt svarų už Sa
ve sunkesnį. Katras bus per
galėtojam, matysime piknike.

Įžanga į pikniką tik 25 cen
tai. Bus skanių užkandžių ir 
gėrimų. Rengėjai pasiryžę 
visus patenkinti. f J ,

Kelrodis: Važiuojant /auto
mobiliais, važiuokite . > Ftank-"

ford Ave.' iki kelio Not. 513. ir 
pasukite po kairei iki ;Hulm- 
ville Pike, >iir' tuo keliu’ dava- 
žiuosite iki pikniko vietos. Va
žiuojant gatvekariais’ iar »<ele- 
veiteviais/ y važiuokitei ; i » .iki 

'Bvidgė>' St.tom už <■ pasą per-; 
sėskite į kitą gatvekarį;-/ku
ris ( eįna ĮFTrąnkjfyrd Avė., ir 
važiuokite įki linijos galo. Ten 
ateis .trokas ir nuves į pikni
ko/ vietą.. J; ■ , / r* ./ ■ ’ 

<“ ,’(tįraugiškąi„v ( ‘ ,
P. kuodis.

■ i . i > i : ■ j l un... ..

Rengiasi Nelegalizuoti 
Kanados Janu. Kom. Lygą

TORONTO. — Išnaudoto- 
jų valdžią aįještavo jauną 
■darbininką. Joe Derry ir 
kaltina uz prigulėjimą įirie 
nelegalės prganizaci j ęs; J au
nu jų Komunistų * Lygos. kL 
nadoje. ■ Šiuofrį žygiu išnau
dotojai pasiryžb iiėlegalizuo- 
ti jąų^ų darbimųką • įlašinę 
org^niząčij.ą.;

: ; ; , : • Ttt--- f—t-
žemiau telpąs raštas yra d. Fifitzo Hec-’ 

kerto/ 'nario ’Vokiėtijos Komunistų Parti
jos ‘Lčntro. Komiteto. Tai pamatinis ir 
visapusis ahaližąs <to,; kas šiandien dedami 
Vokietijoj. Tiesa, kis: rašinys neapima, 
pastarųjų Vokietijoj į vykią, bet tai nėra 
tiek svarbu. Svarbu kiekvienam darbinin- 
kuij susipažinti su tais klausimais, ku-

' f riuos autorius liečia. Juo svarbiau su i ’ J . • 1
tuo: klausimu, kuris liečia Vokietijos Ko
munistų Partijos nusistatymą laike fašis
tinio perversmo. Kaip žinia, daugelis

> i komunistų priešų, tarpe jų ir pruseikiniai
■ i renegatai, kaltina Komunistų Partiją del

- įsivyravimo fašizmo. ‘ ’Tą patį daro ir’ 
i social-fašistai. ' Todėl mes kreipiame visų 
i i i skaitytojų domėšį-' į tai: ;susipažinkit su 

s straipsnio turiniu, studijuokit < jįį o tas
■ padės’ išrišti tuos svarbiuosius klausimus,

• ’ kurie stovi priešakyj’Vokietijos proleta
riato. Reikia priminti,: kad d. t Heckert,1 . 
rašydamas^ šį straipsnį,• gyveno užsienyj, 
todėl jis galėjo jį laisvai parašyti ir iš
siųsti į pasaulį.^—“L.” Red.

Buržuazija pradėjo civilinį karą prieš 
proletariatą, ir, darydatna tatai, jinai da
vė ženklą kapitalizmui pradėjimui naujos 

; pasaulinę plotme reakcijos ir, puolimų.
Buržuazija buvo pirmoji paleidus šūvį ir 
tuo būdu aštrina klasinius susirėmimus 
iki paties jų čiukuro, sklaidydama social
demokratines iliuzijas kas del ramios 
evoliucijos galimybės, ir įrodydama dar 
kartą, kad prievarta yra vyriausias jo
sios “argumentas.” Nuptikiai Vokietijoj 
yra nepaprastai svarbi stadija kelyje lin
kui brendinimo revoliucinio krizio pa
čiam Europos centre, kelyje linkui pa
siekimo sprendžiamų mūšių tarpe darbo 
ir kapitalo. • . •, < ; .

Tai, kas dabar dedasi Vokietijoj, paro
do aiškiai, kokiais būdais buržuazija ko
vos laikotarpy j, kuomet proletarinės re
voliucijos klausimas bus dienos klausimu, 
,ir kokiais būdais proletariatas turės ko
voti prieš buržuaziją ir jos gončiuš.

Nuotikiai •'Vokietijų j, tolydžio, i .rodo,- 
kokį "kapitalistini^ pasaulis paveiksią • su- 

’ ’ teiks atsitikime naujo imperialistinio ka
ro ir ypačiai atsitikime karo prieš So
vietų Sąjungą; kokią poziciją užims so- 
cial-dertiokratija, kuri atsistojo fašistų 
pusėje Vokietijoj, ir kodėl komunistai, 
laike pastarųjų trijų metų, vadino so- 
cial-demokratus socialfašistais.

Pagalinus, nuotikiai Vokietijoj apimą 
juo didesnę reikšmę, kadangi Hitlerio 
pagrobimas galios atidaro kapitalisti
niam pasauliui laikotarpį naujų impe
rialistinių karų.

Visas tarptautinis proletariatas žavin
gai žiūri į nuotikius Vokietijoj, ir klasi
niai sąmoningi darbininkai kiekvienoj 
šalyj susirūpinę rišimu tų pačių klau
simų :

(a) Kodėl fašizmas pajėgė pasiimti ga
lią Vokietijoj?

(b) Kokios perspektyvos tolimesniem 
vystymams! Vokietijoje?

(c) Ar Vokietijos Komunistų Partijos 
nusistatymas, buvo teisingas?

I. Kodėl Fašizmas Pajėgė Pasiimti 
; Galią Vokietijoj: ,

” 1 Negalima atsakyti į šį klausimą,' iki 
bus įdarytas’ jblaivūš klašihių' santikių'

. Vokietijoj anahzas.
Koki; tuo būdu,'yra santikiūi klasinių ' 

i pajėgų Vokietijoj, ir kokis pbbūdiš’rolės, 
■■ kurią vaidino social-demokratų partija
'įsteigimų ,fašistinės dikta.tūrps ?
!' Pirmiausiai ir svarbiausiai reikia pa
imti pi’olętai’įatas.

Vokietijoj proletariato pasipriešinimas 
prieš fašizmą buvo susilpnintas dėka tam 

. faktui, kad dalis proletariato, didesnėj! 
, jo dalis, buvo išduota social-dėmokratų ir 

sekė .vąddvyfyę socialdemokratijos, kuo
met socialdemokratija tęsė nepąliąųjamą 
kovą, susidėjus su buržuazija, prieš kitą, 
mažesniąja, dalį proletariato, prieš ko
munistinę proletariato dalį, kuri viena 
sudarė aktyvu ir kovingą pajėgą opozi
cijoj prieš fašizmą. Juo labiau Kėmu- 
nistų Partijos įtaka . ir .organižačiries

pajėgos augo, juo aršesni socialdemokra
tijos bandymai darėsi tikslu, kad izoliuo- 

’ ti V. K. P. ir tuo būdu nuginkluoti dar
bininkų mases akyregyje fašistinių puo
limų.

Tas faktas, kad Vokietijos socialdemo
kratija pajėgė suskaldyti revoliucinę pro
letariato vienybę, suparalyžiavo ir dar 
tebeparalyžiuoja pasekmingą darbininkų 
klasės fašizmo atmušimą. Pravesdama 
buržuazijos socialius reikalavimus, so- 

' cial-demokratija padalino proletariatą 
tikslu, kad susilpninus jo galimybę kovo
ti- Laike keturiolikos metų savo daly- 

. vavimo Prūsijos valdžioj, • social-demo- 
kratija, turėdama savo žinioj valstybės 
mašineriją, ir, be virš visko kito, poli
ciją, kuožiauriausiai persekiojo komunis
tus; tai darydama, jinai žinojo, kad ji 
silpnina proletariatą jo visumoj, užtik
rindama buržuazijos diktatūrą ir pri- 
ruošdama fašizmui pagrindus. Toly
džio, social-demokratija, remiama buržu
azinės valstybės aparato, bandė išplėsti 
savo įtaką darbininkų klasėj ir nepri
leisti revoliucinės proletariato kaipo kla
sės vienybės. Po to, kaip buvo šaudomi 
Zoergiebelio įsakymu Berlyno darbinin
kai, gegužės 1 d., 1929, social-demokra- 
tai uždraudė viešai veikti Raudonojo 
Fronto Kovotojų Sąjungai (R. F. B.) ir 
tolydžio ūžtikrino Plieno Šalmams 

: (Stahlhelm) ir Šturmininkų Armijai (S.
A.) pilną laisvę organizuotis. Social-de- 
mokratai įteikė visas valstybės ginkluo
tas pajėgas pilnutei feudalų-monarchistų 
armijos karininkų kontrolei. Severingo 
parinktoji policija dabar tarnauja fašiz
mui taip pat lojališkai, kaip ji tarnavo 
social-demokratų Prūsijos valdžiai, vado
vaujamai Brauno, jos kovoje prieš pro- 

. letariato judėjimą.
Greta šito, taip vadinamo militarinio 

proletariato nugipklavimo, social-demo
kratija taipjau nuginklavo darbininkų , 
klasę politiniai migdydama jos budėj i- » 
mą, naudodama tokius išsitarimus, kaip 
“valstybė stovi aukščiau visų klasių,” ir 
atiduodama buržuazijai, žingsnis po 
žingsnio, visus laimėjimus, kuriuos pro
letariatas buvo išplėšęs iš jos laike re
voliucijos 1918-1919 metais. Po to, kuo
met social-demokratija kadaise per savo 
agentą Noskę paskandino proletarinę 
revoliuciją darbininkų kraujo tvane; po 
to, kuomet, antroj stadijoj, sustiprino 
buržuazijos pozicijas, reni dama kapita
listinę racionalizaciją, ir, po to, kuomet, 
vėlei, social-demokratija sukrovė visą 
krizio pasekmių naštą ant darbininkų 
pečių savo toleravimu Bruningo valdžios, 
sekdama savo “mažesnio blogumo” nu- 
sistatymą laike ekonominio krizio, jinai 
paruošė pamatus fašizmui ir dabar už
baigė atviru perėjimu į fašizmo pusę.

Kokį įspūdį šis social-demokratijos nu
sistatymas turi kitoj pusėj fronto—bur
žuazijos abaze? Labai gerai žinoma, 
kad 1918-1919 metų revoliucijoj social
demokratai nebandė apkarpyti privilegi
jas nei buržuazijos, neigi junkerių, ku
rie rėmė monarchistinę reakcija Vokie- 

‘ .tijoj. Social-demokrataį įsteigė Weima- 
rio respubliką pamatiniai ant tų paęių 
socialių ir. ekonominių pagrindų, kaip 
Hohenzollernų monarchija kad buvo pa
statyta. Ši viena aplinkybė darė bur
žuazinę Lapkričio demokratiją labai ne
pastovia ir tiesė kelią augimui šoviniz
mo ir fašizmo.

Visa pokarinė social-demokratijos po
litiką stiprino ekonomines ir politines 
buržuazijos pozicijas. Ekonominėj sri
ty] tas pasireiškė tame, kad social-demo- 
kratai rėmė sistematišką buržuazijos 
plėšimą darbininkų klasės (kapojimą al
gų, socialės apdraudos mažinimą, taksų 
didinimą); iš kitos pusės, tame, kad jie, 
social-demokratai, stojo už teikimą fi
nansinės pagelbos didiesiems industria- 

. listąms ir dvarponiams.
(Daugiau bus)
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Buržuazine Spauda apie Sovietų 
Piešėjus-Artistus

Vienas savaitinis buržujų New Yorke lei
džiamas laikraštukas, “Literary Digest,’’ 
ant vieno puslapio įdėjo Sovietų artisto Žu
kovo pieštą paveikslą—“Linksmi Angliaka
siai.’’ Paveiksle matosi šeši žmonės šypsb- 
jančiame ūpe, kas reiškia, kad jie yra links
mi ir patenkinti savo darbu, uždarbių ir 
abelnu gyvenimu. Tolinus seka aprašymas: 

“Proletarinis menas Sovietų Rusijoje jau 
pasiekė savo tikslą.

• “Kubizmas, futurizmas, ekspresionizmas, 
suprematizmas ir kitas izmas, imtas iš Pa
ryžiaus ir Berlyno komercinių karčemų, ne- 
turintis nieko bendro su proletariniu menu, 
•—numestas šalin.

“Pats Leninas rašydamas davė pareiškimą: 
‘Kam garbinti kokį naują dalyką, kaip die
vą, tik todėl, kad jis yra naujas? Tai nesą
monė, tikra nesąmonė. Aš negaliu apmąs
tyti vertės ekspresionizmo, futurizmo ir ki
to izmo, kaipo augščiausios išraiškos artis
tiško genijaus. Aš jų nesuprantu. Jie man 
neduoda jokio pasitenkinimo, smagumo.’

“Tokis pareiškimas jų vėliaus dievinamo 
vado, matyt, padarė į juos didelę įtekmę.

“Buvo didelė paroda Leningrade Rusiška
me Muzėjuje, kur matėsi 3,000 įvairių pieši
nių, pagamintų 350 genijališkų artistų. Dau
guma iš jų pradėjo piešimo darbą po prole
tarinės revoliucijos. Taip aiškino Igoras 
Grabar, direktorius Maskvos Tretjakovo Ga- 
lerijos.

“Piešinių paroda alsavo naujanybe ir drą
sa, duoda aiškų supratimą, kad Sovietų ar
tistai iš širdies, įsitikinimo piešia tokius pa
veikslus. Atsižvelgus į praeitį, nėra sunku 
permatyti piešyboje evoliuciją, pirmynžangą 
atskirų artistų, ir tuomi pačiu laiku—visą 
Sovietų gamybą.

“Pirmutiniam kambaryj matosi Lenino pa
veikslai, paveikslai, piešianti Lenino gyveni
mą ir jo veikimą, ir kai kurie kūriniai jau 
parodo pradžią naujos statybos, dar jam gy
vam esant.

“Kituose kambariuose parodo liekanas eu
ropinės įtekmės, užvardijant ‘Kairėjimas.’ 
Kuomet dar nėra visiškai ir pasekmingai pa- 

* metama Vakarų Europos įtekmė, artistai 
stengiasi pakreipti žmones linkui aiškaus 
supratimo retai kur kitur vartojama piešy- 
ba, formos paprastumu ir technika. Pieši
niams medžiagą ima iš Sovietų gyvenimo.

“Artistų vardai mažai kam nors, o gal ir 
visai nėra girdėti Jie yra Adlivankinas, 
Deinekas ir kiti.

“Adlivankinas sėkmingai piešia paveiks
lus kasdieninėmis temomis. Jis nupiešė ma
žą paveikslą 1922 m.; tai grupę smulkia
buržuaziniu piliečių, pozuojančių prieš fo- 
jografą. Kiti jo piešiniai—‘Išbalsavimas Lau
kan Kulokų iš Kolchozų 1930 m.,’ ‘Didvy
riai’ ir ‘Mūsų Didvyriai.’

“Pirmutiniame paveiksle komandierius iš- 
dalina papuošalus kareiviams, matant ko
kiam tai svarbiam šilkagalviui ponui, o kita
me, urmininkų darbininkų grupė gauna do
vanas už sąžiningą darbą socialistinėj kū
ryboj.

“Iš visų dabartinių Sovietų artistų, Deine
kas yra numatomas turįs daugiausia laukia
mų žiedų ir vaisių,—vaizdų piešime. Jau 
dabar yra atkreiptos akys pasaulinių piešė
jų į šiuos jo kūrinius: ‘Apgynimas Petro
grado’ (1927), ‘Padangininkai’ (lakūnai) 
(1931), ‘Bedarbė Vakaruose’ (1932) ir pai
ni kompozicija, ‘Kto-Kavo’ (Kas LaimėŠ?) 
(1932). .

“Kiekvienas Deineko naujas piešinys at
stovauja naujus laimėjimus, žingsnius prie 
nuosakaus progreso. Paskutiniame jo pa- 

, ^’veiksle matosi abstraktus sujungimas, sulig 
seno rusiško piešimo stiliaus, sujungiant vie
nam piešinyj įvairius įvykius, kurie staigiai 
vystosi, išaiškinant Sovietų istorijos pasise
kimus, pirmutinę kovą su intervencija ir kla
siniais priešais ir paskui būdavo jimą naujo 
gyvenimo.

“Sergiejus Gerasimovas, černiševas ir Ze- 
firovas yra puikūs artistai, pasižymėję ori
ginalumais. Bet jie yra skirtingi.

“Gerasimovas turi palinkimą piešti pa
veikslus iŠ kaimiečių gyvenimo. Jo atvaiz
duojami atskiri kaimiečiai nėra paprasti pa
veikslai mužikų, draugų ir kaimynų, bet 
sudėtiniai veikianti žmonės su matoma kla- 

* sine psichologija, nauja įžiūra ir forma.
“’Zefirovas piešia naminį gyvenimą, jo ap

linkybės, savąjį pasaulį.

“Černiševas turi tekius gabumus ir talen
tą piešyboje, kokių pas mūsiškius artistus 
visai nėra. Tačiaus jis prisilaiko skvų ru- 
bežių piešti mažus, bet puikius paveikslus 
jaunuolių, kuriuos jis gerai supranta.

“Bostono ‘Transcript’ įrašo , jSekančiai 
‘Akis užmetus ant v Įsos, parodos, tuojaus ma
tosi ‘Sukilimas Francijos Jūreivių,’ ‘Apgyni
mas Petrogrado,’ ‘Bedarbė Vakaruose/ ‘žmo 
nes Skuduruose,’ ,‘Darbo Didvyris,’ ‘Paskuti
nės Dienos Paryžiaus Komunos,’ ’Mirtis Ko
misaro/ ‘Išskirstymas Vatos’ ir kiti. Ten yra 
tūli paveikslai, tūli žemvaizdžiai, bet visa 
atmosfera parodos piešinių yra politinė ir re
voliucinė—Penkių Metų Plano,—Lebdenevo, 
pavyzdžiui.—Jo scenos iš Leningrado gyve
nimo bėgyj Nepos periodo, turi gilų socialį 
pasitenkinimą!

“Atvirai kalbant, dauguma iš mūsų netu
ri pageidavimų lankyti piešybos parodas, 
kad atjausti ‘gilų socialį pasitenkinimą,’ bet 
mes turime manyti, kad dauguma k irštų 
Rusijos revoliucionierių įveda tulus primai- 
šymus savos poezijos ir muzikos mene, am
žiną stygomis skambinimą proletarinės pro
pagandos.”

Autorius aprašymo parodos, mes manome, 
ne visiškai pasidavė naujam Sovietų menui, 
nes jis pakartoja Lenino žodžius: “Mes per
daug esame garbintojai tokių piešinių. Mes 
turime palaikyti grožę, pavyzdžiui, laikytis 
seno, nepaisant, kad jis yra senas.”

Ant vietos reikia pastebėti, kad čia drg. 
Lenino pareiškimas yra demagogiškai to ap
rašytojo naudojamas. Nes, jeigu Leninas, 
dabar būtų gyvas, savo akimis matytų ir 
piešiniuose vaizduojamą socialistinę kūry
bą, jis tuos artistus skaitytų klasiniai susi
pratusiais piešėjais, kurie dailišku būdu per- 
stato proletarinių masių pasiryžimą budavoti , 
socializmą. Jis jiems paduotų savo draugiš
ką, komunistinę ranka. . . . .* • ’ ,

Charmion von Wiegand, laikraščių kores
pondentė, dabar sugrįžus iš Sovietų Rusijos ; 
po kelių metų ten gyvenimo, rašo “New 
York American:”

“Šviesus, barzdotas kaimietis, augštuose 
čebatuose ir lininiuose marškiniuose, stovi 
paveiksle prieš žalia-veidę ponią Matisą, pa
veiksle, kuris kabo piešinių kambariuose 
buvusio pirklio-‘kunigaikščio’ Morozovo pa- 
lociuose Maskvoje ir raukosi. Jis pyksta, 
žiūrėdamas į raganišką šventąjį, kurį Sovietų 
valdžia atidavė peržiūrėjimui jo šventeny
bės. Jis buvo vienas iš kolektyves ūkio dar
bininkų grupės, paskirtos matyti klastuotas 
slaptybes.
“Savaitė pirmiaus, Rostove ties Donu, lan
kiau milžinišką agrikultūros mašinerijos 
dirbtuvę Sęlmašstroj. Tai viena išveikliau- 
sių ir trukšmingiausių mašinerijos dirbtuvių. 
Artistas irgi darbe. Jis susinešęs visus rei
kalingus piešimui dalykus ir piešia paveiks
lą, kaip proletarai dirbdami valdo šimtus 
epindančių mašinų.

“Menas Sovietuose apsivertė augštyn ko
jomis. Jis apima ne tik revoliuciją, bet ir 
kolektyvę ūkių veikmę, pasiunčiant kaimie
čius į miestu* ir muzėjus.

“Penkių Metų Planas išvedė tipišką prieš
revoliucinį meną iš uždaryto studijos oro, 
kur buvo tveriamos visokios slėpiningos fan
tazijos, į didelius industrijos ęentrus, piešti 
naują žmonių gyvenimą. įr mašinas. »

“žinovas moderdiško meho juoksis iš kai
miečių tamsumo ir Paryžiaus piešėjas gal 
pakels nosį, sekdamas tikrą, JRusijos meną. 
Tačiaus šitie du įvykiai parodo milžinišką 
atmainą.” ''• ' ’ 1 ’

Nors rašytoja pripažįsta milžipišką skirtu- ? 
mą piešybos mene Sovietuose ir senam kapi- ; 
talistiniąme pasaulyje, vienok atsiranda de
magogų, kurie iškraipo Lenino mokinimą ir 
liepia prisilaikyti seno arba visai moderniš
ko meno.

Senasis menas, tai piešimas išpūstų nuo 
gėrimų ir apsirėdymų kunigaikštiškų snukių, 
apkabinėtų jų krūtinių medaliais, puikiais 
šniūrais ir brangiomis antpetėmis; paskui 
medžioklei pabalnotų gerų arklių, greitų šu
nų, tarnų ir,kitokių prašmatnumų.

Moderniškas buržuazinis menas—gražuo
lė, kelių vyrų jos sekiojimas, greita zuikiška 
meilė, ženybos, paskui divorsas, mokėjimas 
užlaikymui buvusios ‘ pačios; vėl ženyba ir 
visas tas pats jovalas, kuris buvo pirmiau 
matomas. Tai apibudinimas buržujų klasės 
išgverusio gyvenimo, kuris baigia savo die
nas su visais patriotiniais burbulais ir kar- 
čeminiais vaizdais.

Sovietų menas tą viską numetė šalin.
J. N.
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“RASPUTIN AND EMPRESS”
Šis judis yra rodomas buržuaziniuose te

atruose, kur teko ir man jį matyti. Jis vaiz
duoja 1913-14 metų laikotarpį senojoj Ru
sijoj, caro Mikės laikais. Jame rodo carą, 
kaip “geriausią” pasaulyje žmogų, dievotą 
ir geraširdį, kuris turi kelias dukteris, o tik 
vieną sūnų, ant kurio būk tai rymo Rusijos 
gyvybė.

Sūnui susirgus, caro duktė (?) parsigabe
na Rasputina, kuris sakosi tiek galįs, kaip 
dievas. Jis išvaiko daktarus ir hipnotizuo
jančiu būdu gydo jaUntiolį. 1

Rasputinas—vidutinio ftirižiauš žmogysta, 
barzdotas] ir purvinas, prieš • kurį caras pa
silieka bėspėkis, nepaisant, kad caras per
spėjamas, jog Rasputinas yra makliorius ir 
didelis paleistuvis. . (

Kilus karui, Mike apleidžia palocius. Ras
putinas . įsivyravęs išgėdina vyriausią dukte
rį ir taikosi prie jaunesnių. Pagalinus, ca- 
rienė jį išvejaĮ o vienas kunigaikštis^’į už
muša. 1 ' ; L ; ‘ . . ; ; ) .

Na, “kur buvus, nebuvus,” iškyla revoliu
cija; revoliucionieriai sugauna carą su visą 
šeimyna; suvaro juos į skiepą ir sušaudo. 
Tuom ir baigiasi.

Šis judis skleidžia bjaurią propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą. O “^geru” perstato
mas caras Mikė, kuris laikė po geležine le
tena prislėgęs proletarinę liaudį, gėrė josios 
kraują ir prie kurio tuko visa parazitija iš 
naudojamųjų prakaito. Rasputinas gi, kuris 
buvo caro dešinioji ranka, mulkinimui dar
bininkų ir valstiečių, yra vaizduojamas kaip 
jo priešas.

Tatai daroma nuodijimui darbininkų, o 
ypatingai jaunuolių proto,—jeigu imperialis
tams pasisektų išprovokuoti karas prieš So
vietų Sąjungą, kad tie jaunuoliai eitų skersti 
darbininkus tos šalies ir atgal ant sosto už- 
tpdytų ką tokį, panašų į carą Mikę.

Raudonosios Armijos Teatras

Raudonoji Armija yra vienatinė ginkluo
ta spėka pasaulyje, kurios kiekvienas karei
vis gerai žino, del ko jis kovoja, del ko jis 
mokinasi kariško meno, kodėl socialistinė 
valstybė, kurios principas yra—nuolatinė ko
va už taiką, bet tuom pačiu laiku pri
versta būt prisirengus apginti savo kraštą ir 
proletarinės revoliucijos laimėjimus.

Raudonoji Armija tai' armija ginkluotų 
darbininkų ir valstiečių, tai mokykla, kur jie 
hiokinasi militarinio, politikos ir kultūros 
mokslo.

- į 1 ■ ’ > j •
Visa armijos lavinimosi sistema remiasi 

tuomi, kad kiekvienai Raudonosios Armijos 
vyras būtų klasiniai susipratęs kovotojas, ku
ris visiškai užvaldė kariško mokslo techni
ką ir lošia didelę rolę socializmo budavoji- 
me. šiame darbe ir jos teatras užima ga
na svarbią vietą.

Raudonosios Armijos dramatinė dailė eina 
tampriai surišta dviejomis linijomis visoj ša
lyj. Ji turi du galingus teatrus: Raud. Ar
mijos Amatorių (mėgėjų) Teatras ir profe
sionalų teatras, kuris buvo įsteigtas paskuti
niais trimis metais. ;

Amatorių Teatras yra pavidale agitacijos 
brigadų: skaityti visokius aplinkraščius, dra
matizuoti laikraščius, tverti chorus, spaus
dinti muzikališkus leidinius, kad su meno 
pagelba būtų galima .padrąsinti mokintis ka
rinio lavinimosi ir aprūpinti kiekvieną rau
donarmietį kultūriniu, linksmu poilsiu.

Profesionališkas Teatras yra tik armijai, 
kur naudojama augštesnė forma—mokslinis 
menas: apginti Sovietų rubežius ir jos milita- 
rinį vystymąsi. Tai teatras/kuris kelia prin
cipą išrišti karos klausimą šviesoje ir moki
nime Markso, Lenino ir Stalino. Prie to, 
profesionalioj teatro yra pareiga pagelbėti 
mėgėjų teatrui; išdirbti būduą ir formas me
no veikime., j

Centralinis Raud. Arm. Teatras Maskvoje 
turi tris skirtingus skyrius: drama, vaizdai,ir 
grupė prirengimiii armijai dainų.

žiemos metu visi šie trys teatrai būna at
dari Maskypje ir vaidina veikalus darbi
ninkų publikai ir raudonarmiečiams, i Vasa
ros laiku, kuomet armiją/išeina į stovyklas, 
tai ir visi teatrai būna ten perkeliami, kur, 
duodant visokias programas, jie atlieka di
delį darbą, mokindami studijavimo rateliuo
se mėgėjų masę, kuri susideda iš 500,000 
žmonių. Daugely] militarinių stovyklų So
vietuose, panašūs teatrai buvo suorganizuota 
pavidale Raud. Arm. Centralinio Teatro.

Grupė prirengimui armijai dainų sudaro 
ypatingą agitacijos ir ptopagandos brigadą, 
šita grupė turi 12 dainininkų, 3 žinių prane
šėjus ir 2 armonįstus, kurie duoda pusę va
landos programą, pritaikytą ir sudramati- 
zuotą kokią pasaką, smagias ir juokingas 
dainas, miklius šokius, prisilaikant sudėties 

visos programos.

Kitose programose įeina šitoki dalykai: • 
didvyriškos dienos civiliam kare; grenadie
riai socialistinės statybos; drąsusis koman
dierius Magnitostroj; pasiryžimas revoliuci
nio proletariato; Narsioji Raud. Arm. Toli
muose Rytuose; Nuolatinis pavojus imperia
listų įsiveržimo; reikalas budėti apgynimui 
savo fronto—pasaulio darbininkų tėvynės.

Vaizdelių Teatras yra satyros ir humoro 
teatras. Mažas keliaujantis teatras duoda 
visokias prašmatnas programas su dainomis 
ir šokiais, šitas teatras vaidina daugiausia 3 
aktų komedijas ir kitus trumpus vaizdus 
svarbiais dienos klausimais, surištais su Sov. 
vidujine politika ir reikalu kariniai apginti 
rubežius.

Panašūs parengimai ir daugumoje koncer
tai yra duodami šito teatro su didžiausiu pa
prastumu. Medžiaga imama iš kasdieninio 
armijos gyvenimo. Irtas paprastumas nesu
darko jokios meno grožės. Vartojant tokius 
būdus bile kada ir bile aplinkybėse, galima 
drąsiai sakyti, kad minimas teatras liko -agi- 
tatoriufį/suniiahymų davėjas ir organizatorius 
Raud. Arm.

> .
Dramos Teatras, nepaisant jo painumo ir 

sunkumo ryšyje su menu, taip pat atlieka 
didelį darbą, duodamas sumanymus ir pagel- 
bą masiniam Mėgėjų Teatrui meno srityje. 
Tačiaus jo uždavinys, tai sutverti realistinį 
permatymą iki ideologinės augštumos.

Militarinio Apsigynimo Temų Teatras, tai 
virtinė proletarinio teatro, kuri tęsiasi visoj 
Sovietų žemėj. Išrišimui teatro svarbos 
yra naudojamas Markso-Lenino mokslas .

Teatras savo vaidinimuose tampriai su
rištas su istorija piliečių karo; bando ati
dengti savo tarptautinę veikmę dabartinėj 
didvyriškoj kovoj už darbo žmonių reika
lus. Jis taip pat aiškina būtiną Raud. Ar
mijos gerinimo ir stiprinimo svarbą.

Svarbiausiai tai tas, kad jis aiškina darbo 
žmonėms tą faktą, kad mes nenorime karo, 
kad mes vedame kovą prieš karą, bet jeigu 
priešai peržengs mūsų socialistinės tėvynės 
frontus,—mes ginsimės ir gausime tarptau
tinį proletariatą pagelbininku, draugu ir 
broliu atmušti priešą nuo mūsų šalies; tos 
šalies, kur eina įgyvendinimas beklasinės vi
suomenės — socializmo!

(Mintis paimta iš Tarptautinio Darb. Te
atrų žurnalo).; J. N.

Muzikai ė Olimpijada New Yorke

Jau buvo rašyta “Laisvės” vietinėse žinio
se, kad City College Auditoriume, 23rd St. 
ir Lexington Ave. įvyks Pirmutinė Amerikos 
Darbininkų Muzikos Olimpijada, šį sekma
dienį. Ją rengia Darb. Muzikos Lyga.

Šiuomi sykiu nėra reikalo daug rašyti, nes 
jau buvo išdėstyta visa jos programa, kuri 
puošiasi savo įvairumu: profesionališka or
kestrą, kuri grieš Sovietuse gamintus muzi
kos kūrinius ir Amerikos proletarinių kom
pozitorių parašytas dainas. Tai bus popieti
ne programa. Ji prasidės 4:30 valandą. 
Mylintiems muziką yra gera proga pasiklau
syti jos.

Vakarinėje programoje dainuos keturio
lika darbininkiškų chorų—su įvairiomis dai
nomis. Tai pirmutinis tokis pasirodymas 
proletarinėj scenoj.

Senų žmonių priežodis sako: “Dainų 
skambios melodijos yra snaudulio ir nusimi
nimo prašalintojos, jos kelia žmonėse pasi
ryžimo dvasią į šviesesnę ateitį.”

Kad taip yra, mes del to nesiginčysime. 
Tik prie to reikia pridėti, kad ten bus dai
nuojamos ir tokios dainos, kurios organizuo
ja darbo minias prie galutino tikslo—paėmi
mo valdžios-į, savo rankas, įsteigimo Sovie
tų. , Ką reiškia Sovietų valdžia darbinin
kų klasei, tą irgi jau dauguma žino.

Vakarinis koncertas prasidės 7:30 vai.
Rytinis, vaikų koncertas prasidės 12 vai. 

Tai, kaip mes jau buvome pripratę sakyti, 
ateities žiedo pasirodymas su savo žadamais 
vaisiais, “rudeniniais laikais.” Tad reikia 
matyti jų žydėjimą šokiuose, dainose, žais
luose ir muzikoje.

Jaunuomenė tai mūsų ateitis. Padėkime 
jai tverti naują meną, einant į naują visuo
menę.

Dainų Mylėtojas.
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___ L . t .------ . < ’ ! f ; i t • -- r--

/š Centro Raštinės—■ 
Bendrais Klausimais Z
Šį sykį bendrais klausimais^-'* 

prisieis kalbėti tik keliais žo-* X* 
džiais. Visų pirmiausia, tai fL-* f 
nansinis klausimas, vienetų rr 
duoklių mokėjimas, kuris Oi-” 7 ' 
na labai silpnai. Tą mes pa- ■— 
kartotinai primename, nes be 
įplaukų nieko negalima veik
ti. Vienetų vaidybos tą pri
valo turėti mintyje.

Praeitą savaitę Elizabeth© 
Meno Orkestrą davė Centrui- Z- 
dviejų dolerių auką. Tai bus- i 
geras pavyzdis ir kitiems vie- 
netams.

Paskutiniame Centro Biuro 
susirinkime buvo kalbėta, kad 
yra būtinas reikalas rūpintis Z

naujais muzikališkais veika
lais, operetėmis. Autorius ir '
kompozitorius dar šiuomi lai
ku nėra numatomi, vienok 
centras tuomi darbu rūpinasi. 
Jau yra parašytas laiškas 
draugams Sovietų Sąjungoje; (
gal jie mums padės šiame dar
be, nes mums čia reikalinga 
draugiška talka.

Tiesa, Sovietų menas yra 
drūčiai surištas su jų kasdie- , . 
niniu gyv., socialistine kūryba, 
bet juk mums nebus jokia 
nuodėmė vaizduoti tos šalies 
darbininkų gyvenimą. Tokiu L- 
būdu, Sovietuose gyvenantieji >• 
draugai, jeigu žinote darbi
ninkų chorams prieinamą mu
zikai) vejkalą, operetę,—pri- 
siųskite .mums.

“PRIEKALO” REIKALU
Praeitą savaitę išsiuntėm 19 

laiškų jo platinimo klausimu 
bei reikal., ir jau, rašant Šiuos 
žodžius, vienas draugas atsi
šaukė, liepdamas prisiųsti jo ‘ 
10 kopijų. Užsakymas išpiloj • 
dytas. Kas kitas paseks drąflr/ 
gą Venckevičių? Pasiskai(y- 

i mas dailiosios literatūros žur- ■ • 
jnalo yra labai geras ir žingei
dus užsiėmimas.

PATARIMAS
Draugai! Kada siunčiate • 

užsakymo laišką gauti kokių 
dainų, visada pažymėkite jų 
vardus, šitokis pasakymas: 
“Prisiųskite mums tokių dai
nų, kokių mes dar neturime*,’* 
nėra jokis užsakymas. Juk ' 
Centras nežino, kokias dainas Z- 
choras dainuoja, ir taip pa
sidaro neaiškumų, be reikalių-Į; 
gų klausimų ir atsakymų.
DAINŲ DIENOS KLAUSIMU .< 

i » |

Sekmadienį, 28 d. gegužės, 
Trečias Apskritys rengia Dai
nų Dieną. Tai bus pirmas to
kis parengimas New York.o, 
apielinkėje. Pelnas yra ski
riamas Centro Biurui išleidi-' 
mui kūrinių.

Menininkai turi organizuotis, 
kad šitas parengimas būtų 
sėkmingas. Great Necko Pir
myn Choras važiuoja organi
zuotai ; dar sakoma, kad bus , 
ir pašalinių žmonių. Kiti cho
rai, nepasiduokite greatneck- 
iečiams. Tegu bus mūsų visų 
Dainų Diena, o ne jų vienų'.”

J. Nalivaika.

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

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

Meno Sąjunga,
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Francijos Prekyba Nupuolė

’ PARYŽIUS. — Per ketu-' 
ris mėnesius šių metų Fran
cijos užsienio prekyba nu
puolė ant 897,000,000 fran^ 
kų, palyginus su tais pat 
mėnesiais 1932 m.

Įvežimas pakilo ant 7 nuo
šimčių, o išvežimas nupuo-' 
lė ant 14 nuošimčių. Reiš
kia, Franci ja atsidūrė keb
lioje padėtyje—jos pardavi-' 
mo kiekis labai puola. "7

Port ^įgels, Cal. — 3,000 
žuvininkų nuo California 
iki Alaska paskelbė streiką. 
Už daugelį rūšių žuvų jiems 
nemoka nei 2c už svarą.
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS. ; PRANEŠIMAI IŠ KITUR

. (Tąsa)

—Ponas pulkininke, boba. Lai pakaria 
ją ant apušės, ir bus baigta, štai kokia 
velnio boba! Atsistojo ant visų keturių. 
Pirm pakorimo, pons pulkininke, pavelyki
te ją mums. Pavelysite?

—Vesk ją čionai nekalbėjęs, velnio dūšia! 
Vietoj jos, aš jus iškarsiu, bailiai prakeik
tieji! Tiktai prieš moteris jūs ir esate 
smarkuoliai!

—Kada aš ją pakarsiu ant šakos, tai ji 
kitaip pakarkins.

Daša ir pulkininkas vis žiūrėjo viens į 
antrą.

—Ar pas jus visi toki komunistai, kaip 
tas jūsų gubernatorius? Pavojuje paliko 
savo draugę, ar tai taip pridera? r

—To niekados nebūna, aš pati pasidaviau 
jums... ■ ■ ■ ■'

—Aim, pati,—perkirto ją pulkininkas, 
raitydamas ilgus ūsųs.~-0 kodėl pasidayei, i 1 • • v 1 •ii* • 1 • j

KEARNY, N. J.
LDSA 125 kuopa rengia arbatos 

vakarėlį, įvyks" utarnike, 23 gegužės, 
8 vai. vakare, Darbininkų centre, 
163 Midland Avė. Įžanga 25c ypa- 
tai, pelnas yra skiriamas jaunuolių 
mokyklai. Tikslas svarbus, tat vi- 
sisus darbininkiško judėjimo rėmė
jus prašome .atsilankyti į šį paren
gimą (118-119)

gegužes, Lietuvių
376 W. B-way, 

Malonėkite visi 
daug svarbių rei-

Visų darbininkiškų judėjimą re- 
menčių organizacijiį < prašome nieko 
perengti minėtom dienom ir kviečia
me dalyvauti mūsų parengimuose.

Rengėjai. ,
(118-120)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD .14 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, gegužės (May) 21 d., Dar
bininkų svetainėj, 7 vai. vakare. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, nes 
yra daug svarbių reikalų, kuriuos 
turilne apsvarstyti. Taipgi ir nau- 

narių atsiveskite.
Sekretorė.

ju

bių dalykų aptarti. Taipgi kfrie^iamd 
naujus prisidėti prie Šio bendro' dar-, -

Apspitusi gauja ant rankų vilko ją. Ka
zokai laikė paruoštus šautuvus; vilko per 
akmenis, duobes, žolę, prie pat arklio. Ark
lys prunkštė ir vartė akis. Daša jautė ark
lio dvoką ir kaip kazokai grabaliojasi apie 
jos kūną. Matė besikilnojančius prieš jos 
akis šautuvus ir durtuvus.

—Pons pulkininke, tai bent moteris! Na, 
pavelykite ją mums!

Daša stovėjo ir žiūrėjo į pulkininko vei
dą. Pulkininkas siūbavo ant arklio ir žiū- 
pėjo į ją. Jis dėvėjo čerkesų kepurę, apsi
juosęs sidabriniu diržu, sidabrinėmis ant- 
petėmis, dideliais ūsais, nosis užriesta ir iš
verstos akys, ne tai juokiasi, ne tai tyčio-Į 
jasi.

—Palikite ją ramybėje! Atsitraukite nuo!niSįai^ kacįa jįe patenka į mano rankas, tai 
jos du žingsnius atgal!—sukomandavo pul-jpQna didžiausiais bailiais. O gal tu manai, 
kininkas. Dašai pasidarė lengviau kvėpuo-; kacĮ a§ įave paliuosuosiu, kaipo moterį? Ne,

to jau nelauk: aš tuoj aus tave pakarsiu. 
Nesušaudysiu, bet oakarsiu.

—Man vis tiek pat. Tam ir pasidaviau...
—Taip, aš jūsų baisus priešas ir kiekvie

ną komunistą sunaikinu be pasigailėjimo. 
Bet turiu pripažinti, kad tu kol kas dar lai
kaisi gerai. Na, tuojaus pažiūrėsiu, kaip 
tau patiks kilpa.—Jis pakėlė nagaiką ir

i sušuko:—Beistriuk!
i

Iš kazokų tarpo išėjo barzdotas vyras, 
! su juoda kudlota kepure—Beistriukas. , Jo;
lūpos raudonos, o akys .žalios. JiąAĮiktaš ir* 
smarkus. Jis Daša kietai paėmė už rankos.; 
Daša smarkiai žingsniavo greta jo mąsty-’ 
dama, kad už minutės laiko toji ranka 
atims jai gyvastį.

(Daugiau bus)

raitydamas ilgus ūsus.—< 
ar su kokiu išskaitlįavimu ? , ■

—Tai jau jūsų dalykas; kaip norite, taip 
ir supraskite,—šaltai atsakė Daša. Pulki
ninkas mosavo nagaika ir žiūrėjo į ją šai
pydamasis. Daša visą laiką jautėsi leng
vai. Kvėpavo vienodai, o galva buvo tuš
čia: nei minčių, nei pasigailėjimo linkui 
savęs, nebuvo nei baimės. Jai atrodė; kad 
ji niekados taip laisva ir jauna nesijautė. 
Ir stebėtina: kodėl ją taip traukia ta augš- 
ta ir skyrium stovinti pušis. Ir kodėl taip 
stebėtinai interesinga giria?

—Kirptoji, tu kalbi atvirai ir laikaisi 
tvirtai, net smagiai. Ir tokis atsitikimas 
yra pirmas mano gyvenime. Jūsų komu-

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 24 d. 
Piliečių svetainėj, 
7:30 vai. vakare, 
dalyvauti, nes yra
kalų atlikti, ir mąlonėkite pasimokėti 
mokesčių už šiuos metus gausite jau 
naują knygą; ateidami atsiveskite po 
naują narį išpildykite savo prižadą.

. Sekr. . . (118-119) ;
___ i___ ž - ■ - r- r. y -* t-

į HARTFORD, CONI^
» Visiem 5 Tarptautinio < jDajrlininkų r 
Apsigynimo nariam ir visbnr Hart
fordo dąrbninkam ,T. ,D. A. Susi
rinkimas reguleriai turėjo įvykti 22 
dieną gegužio, bet šitas susirinkimas 
įvyks vena diena vėliau, tai utarnin- 
ke, gegužės 23 d., 8;00 valandą va
kare. Priežastis yra tame, kad tą 
dieną, 22 gegužės yra rengiemas di
delis masinis mitingas gynimo neg
rų jaunuolių. Tame masiniame mi
tinge kalbės geras kalbėtojas TDA 
Centro sekretorius. Susirinkimo vie
ta 2021 Main St., bažnyčioje, pra
džia —• 8-tą vai. vakare. Visi daly
vaukite, nes labai svarbios prakal
bos kviečia visus TDA.

B. Muleranka.
(118-119)

FREEHOLD, N^ J.
Arųerikos-- Lietuvių Piliečių ,Kliu- 

bas rengia pirmą pikniką šį sezoną, 
tai bus vienas iš puikiausių, kur ga
lėsite pasilinksminti seni ir jauni. 
Įvyks nedėlioj, 21 gegužės, ant Jas- 
kaus Farmos, viena mailė nuo Free
hold, EngIishtown Road. Visi vietos 
ir iš apielinkės dalyvaukite šiame 
piknike.

—
WORCESTER, MASS.

ALDLD 11-ta kp. rengia pikniką, 
kuris įvyks 21-mą dieną gegužės 
Olympia Parke. Taigi visi ir visos 
atsilankykite, kaip iš Worcestero, 
taip iš apielinkės linksmai laiką pra
leisti; sueisite draugus ir paremsite 
apšvietos organizaciją.

Kp. Korespondentas.

CLEVELAND, OHIO > : 1 . / * .
22 gegužės, 7:30 vai. vakare, Liet, naujus prisidėti prie Šio beniin 

Darb. Salėj įvyks korespondentų ra- 1 bininkiškos apsvietos1 darbo, 
telio susirinkimas. Visi nariai prašo- ! Juozas Petrauskas,
mi atsilankyti, nes turime daug svar- ' (117-118)

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 Broadway New York, N. Y.

tutu

Yra smagu keliauti Hamburg—American Li
nijos garlaiviais by kuriuo metų laiku dėlto, 
;kad garlaiviai turi

SUPIMĄ SULAIKANČIUS PRIETAISUS 
(anti Roll Tanks)

Kurie Sumažina Garlaivių Supimąsi 
iki Minimumo

Reguliariai savaitiniai išplaukimai iš New 
Yorko j Hamburgą su greitu geležinkeliais su- 
sisiekimū į Lietuvą.

Iš New Yorko į Kauną
ir atgal Trečia Klase 1
Informacijų klausikite pas vietini agentą arba

ti. Ji vis žiūrėjo į veidą pulkininkui, 
visų jėgų ji kovojo, kad nedrebėtų jos 
liai—laikė plačiai pastačius kojas.

—Kirptaplaukė... Komunistė?
—Taip. Darbininke.
—O kas važiavo su tavimi karietoje?
—Draugas Badinas, Sovieto predispolko- 

mas.
.—“Predispolkomas?” Tai keno kalboje?
—Rusų, o keno kito bū s?
—-Meluoji! Rusų kalboje tokių žodžių. 

nėra. Toji jūsų kalba ne tai žydiška, ne' 
tai' vagių.

-•-Pas mus, Sovietų Rusijoje, vagių nesi- 
platina: mes juos be jokio pasigailėjimo 
šaudome.

—Štai velnio boba, plepa, kaip šarka,— 
atsiliepė kazokai.

ke-

20-ties METU SUKAKTUVIU
KETURIŲ DIENŲ PIKNIKAS

RENGIA MONTELLO LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGIJA

Ta svarbi iškilme įvyks sekamom dienom:

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE
Keswick Rd. ir Winter St., i Montello, Mass

Puiki programa visom dienom, iš dailės,, sporto ir ^prakalbų, ' į: '

SUBATOJE, 27 GEG., karnivalas ir šokiai, nuo 8 vai. iki ■ 11:45 vakare

WIKES BARRE APIELINKĖ
Šiuomi pranešame, kad mūsų apie

linkės apskričių piknikai įvyks 
karnose dienose:

ALDLD 12 Apskr. ir LDSA 
Apsk.

Nedėlioję 18 birželio
Komunistų Partijos

Nedėlioję 16 .Liepos 
Dienraščio ’Laisvės”

Nedėlioję 20 Rugpjūčio

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10*tos kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, gegužės 22 d., 1933 
m., kaip 8 vai. vakare, Rusų name, 
995 N. 5th St. Visi nariai būtinai 
ateikite, nes daug svarbių tarimų yra 
aptarti ir gausite šių metų brošiūrą 
“Bedarbė” ir “Visuotinas Kapitaliz
mo Krizis” ir naujų narių atsiveskit.

Sekr. Jul. Vaitkus.
(117-118)

se

ll

Philadelphia
ROUND TRIP S3<M)

, \ ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą

BALTIMORE ________
WASHINGTON_______
BOSTON ______
RICHMOND _________ _
RJTTSBURQH >-----—*
DtiTltOlT: LiU-—L

CHICAGO; -XtJ————.

ELIZABETH, N. J.
L. Darb. Susiv. . A. 4 kp. rengia 

kepurių balių sekmadienį, 21 d. gegu
žės (May), L.D.P. Kliube, 408 Court 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Kaip ži
note, tai bus paskutinis žieminis pa
rengimas svetainėj. Todėl atsilanki- 
kite skaitlingai. Už geriausią ir na- 
vatniausią kepurę bus duodama do
vanos. Grieš gerai žinoma Meno 
Orkestrą. Įžanga 20 centų.

Kviečia Komisija.
(117-118)

_ $3.50 ’ 
__ 4.00 
.J 2.oo: 

6.25' 
— 7.00 

9.00, 
-ž 19.00 
-- 9’00'

RATES’FQRROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl 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

■

NEWARK, N. J.
New Jersey Komunistų Partijos 

14-tas distriktas rengia bankietą, ku
ris įvyks šeštadienį, 20 dieną gegu
žės; Sokol Svetainėje, 358 Morris 
Avenue, Newarke, Bus rodomas so
vietinis judis ‘Soil”. Tai vienas iš 
gražiausių krutamu paveikslų. Pra
džia 8 vai. vakare.; ' Visi lietuviai 
dąrbinihkai dalyvaukite šiame paręn-. 
gimė ir paremkite Komunistų. Parti
ją-

(117-118)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmas išvažiavimas šiemet J. | 

Quins Farmos, Red Brook Rd.. Įvyks I 
21 d. gegužės (sekantį sekmadienį), | 
pradžia 2 vai. po pietų. Bus muzika 
ir įvairūs žaislai, šį išvažiavimą 
rengia Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 24 kuopa ir Choras Pirmyn. 
Bus gero alaus, 'Sovietų mineralinių- 
vandenų, saldainių ir įvairių valgių. 
Programa susidės iš dainų ir kitokų 
pamarginimų. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

Iš kitur važiuojant reikia važiuoti 
iki Steamboat Rd. iki pirmam keliui 
ir sukitės po tiesei. Pavažiavę tuo 
keliu sukite po kairei ir rasite pikni
ko vieta. 1

(117-118) !

LWUVB4
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BRAND

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

—■M*

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.

gOYAL ŠTURMO*
FILLETS

SERVE

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir“SOCROS” VIRINIU

NELMA STURGEON
SPRATS IN OIL SAN DRE-SUDAK

(Strimelės) (Su Tomeitemis)
STUFFED PEPPERS

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

gęsnių informacijų kreipkitės.į Sovietų firmą:

AMTORG .TRADING CORPORATION
■ 261 Fifth Ave,, . New York City

Taipgi škyriai: 260 California St.)
San Francisco, Cal.

t ■, t] v

5

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

ŠOKIAMS GRIEŠ BERT ORRIS ORKESTRĄ
Įžanga veltui visom dienom ir automobilių paikinimas veltui Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

■ii

kaip | krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir

U
IO SCHOLESSTR. BROOKLYN, NYk

W|»i 'B I |1n !»■■■ 'HMl ■ ■■■ II i'Bi nil—

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi' lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.
i • •' f **•' t- ? i : * i

HMMMm

NEDĖLIOJĘ, 28 GEG., karnivalas, dainuos chorai, Out-of-door Basket
ball ir Volley Ball. Visoki žaislai, sunkįos vogos, drūtuoliai 'trauks virvę ir 
kitoki žaislai. Atsižymėjusieji gaus dovanas.

PANEDĖLYJE, 29 GEG., karnivalas ir vidurnakčio šokiai, nuo 8 vai. va
kare iki 2 .vai. ryto.

UTARNIKE, 30 GEG., Dekoracijų Dienoje, karnivalas, atviro oro drama, 
šokiai nuo 5-tos vai. iki 11-tai vakare.

Rengėjai kviečia visą aplielinkę kuo skaitlingiausia susirinkti į šią iškilmę. 
Kasmet atvyksta svečių iš gana toli, aišku, kad ir šiemet susilauksime.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū-i 
sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite’ pinigų, nes nesirgslte; tai nereikės išmo , 
keti gydytojui. , J ‘ .

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir, apielinkės 

į kitus miestus.
Tol.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

SOVIETŲ KENUOTŲ ŽUVU
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei

kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
kainą*, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknike 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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VIETINESŽ1NI0Sž™s
Nori Deportud 16

Bedarbiy Jūreiviu
Vokietijos
Brooklyne

NEW YORK. — Ketvirta
dienį buvo teismas prieš 57 
bedarbius jūrininkus.
vo areštuoti už tai, kad gynė
si nuo išmetimo iš Jane St. 
YMCA misijos prieglaudos. 
Kaip jau žinomh, paskui poli
cija kirviais iškirto duris ii’ 
išmušė jūrininkus laukan. 
Teisme 30 liko išteisinti; 27 
pripažinti kaltais, bet jiems 
bausmė suspenduota. Po to 
16 iš jų buvo areštuoti ir 
skiriami deportavimui. Nuo 
to juos gina Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas. Polici
ja neleido šimtų darbininkų į 
teismą, idftnt jie viduj nesu
keltų demonstracijų.

dėžutėmis gatvėse aukas delei 
nukentėjusių nuo 
fašizmo. Dėžutės
gaunamos po num. 61 Graham
Ave. Pagelbon nukentėjusiom 
nuo fašizmo šaukia Darbinin
kų Tarptautinė Pašalpa ir 35 

Jie bu- prie jos prisidėjusios organi- 
’ zacijos. Draugai, kurie galite, 
> pasidarbuokite.

Remtini Darbininkams 
Parengimai

20 d. gegužės įvyksta pra
kalbos. Kalbės drg. K. B. 
Karosienė.

I kius Finų j svetainėje,. 37 
i Chapęl Court; pradžią 7:30 
' vai.1 vakare.

Alaus Pardavinėjimas 
Būsiąs tik Saliūnuose

kon-

Drg. Karosienė vienu pra- 
j dėjimu, beveik per metus lai- 
' ko, yra apvažinėjus didesnę 
dalį pasaulio. Drg. Karosienė 

i pasakys daug naujų ir įdo
mini dalykų, o ypatingai iš So
vietų Sąjungos, darbininkų tė- 

i vynės, gyvenimo. Prakalbos 
prasidės 8-tą valandą vakare, 
Lietuvių svetainėje.

LLR Choro Whist Party

Darbininkai ir darbininkės, 
| ir darb. jaunime! Visam vie
tos darbininkų judėjimui va- 

jdovauja Komunistų Partijos 
| vietinis vienetas (kuopelė). 
To viso darbininkų judėjimo 

i darbuotėj pasidaro nemažai 
i finansinių išlaidų, kurių pati 
į Komunistų Partijos kuopelė 
viena negali padengti; todėl 
ir rengia šį koncertą su šo-

■ kiais, kad sukelt keletą dol'o- 
j rių finansavipiui darbininkų
judėjimo čia ant vietos.

Lietuviai darbi ninkai-kės įgusiems.

yra; kviečiami skaitlingai atsi
lankyti ir. prisidėti prie para
duos, stiprinimo revoliucinio 
judėjimo abelnai.

Darbininkas.

WILKES-BARRE, PA
iš ALDLD 12-to Apskričio 

Konferencijos, Įvykusios
Gegužės 14 d.

Konferencija nors ir nebu- 
Ivo gana skaitlinga delegatais, 
Į bet joj liko nutarta labai ge- 
I rų dalykų. Vienas iš svar
biausių, tai įsteigt mokyklą 
I jaunimui, taipogi sykiu ir au-

Tag Days Nukentėjusiom nuo 
Vokietijos Fašizmo

NEW YORK. — šiądien ir 
rytoj yra Tag Days rinkti su

Valstijinės N. Y. alaus 
trolės galva Mulrooney sako, 
kad toliau alus turėtų būt par
davinėjamas gėrikams saliū
nuose, o ne bile kur, kaip da
bar. Jis ketina Pėduoti “lais- 
nių” tiems ligšioliniams sili
konams, kurie slapta parda
vinėdavo alkoholinius gėri- Lietuvių svetainėje, 
rimus, laužydami blaivybės 
įstatymą. Tais klausi rnais ■

'šiandie bus Mulrooney pasita
rimas su kitais alaus komisi-| 
jos nariais.

24 d. gegužės LLR Choras'Į 
rengia pirmą “Whist Party’ 

i su didelėm dovanom; į, šų 
“party” yra kviečiami ;So 
Bostono, Stoughtono ir Mon 
tolio choristai ir šiaip ELI 
Choro rėmėjai. “Whist Party’ 
pradžia 8-tą valandą vakare

Dr-ges K. B. Karosienes

Koncertas ir Šokiai Komunis
tų Partijos Paramai

25 d. gegužės Komunistų
Partija rengia koncertą ir šo-

f ^RAKALBŲMARŠRŪTAS
NORWOOD, Mass., Šeštadienį, 20 d. Gegužes 

MONTELLO, Mass., Sekmadienį, 21 d. Gegužės 

STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegužės

Į BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

: . / j :■ : , . * * : ’ : : l
, Mokykla prasidės su pra
džia liepos mėnesio?

Visi delegatai mokyklos 
klausimu išreiškė savo nuomo
nes ir visi mokyklos steigimą 
labai užgyrė, kaipo vieną iš 
geriausių ir reikalingiausių 
dalykų šioj mūsų apielinkėj.

Delegatai, sugrįžę į savo 
kolonijas, taip pat stengsis su- i 
kelt finansų palaikymui mo- j 
kyklos. O konferencijoj buvo 
paskirta, kiek kuris miestas 
bei miestelis turi sukelt finan
sų mokyklai palaikyti.

Iš delegatų tarpo išrinkta • 
veikiantis komitetas, kuris 
viskuom rūpinsis—įsteigimu ir i 
palaikymu mokyklos.

K o n f e rencijai pasibaigus, Į 
veikiantis komitetas 
vo pasikalbėjimą.
rinkta pirmininkas, 
ir raštininkas, k

Komitetas nutarė
• didelį tarptautinį pikniką, kad 
' sukelt finansų šiai mokyklai. 
[Veikiantis komitetas pasiža
dėjo atlikt savo užduotis, kad 
viskas būtų pilnai įvykdyta, 
kas buvo tarta.

Veikiančio Komiteto
Raštininkas J. T. Visockis.

TUVOS UOSTĄ

ŠVEDU 
AMERIKOS 

LINUA
> B New Yorko 

į KLAIPĖDĄ 
x Per Gothenburgą

turėjo sa-
Buvo iš- 
iždininkas

surengti

Industrinis Diktatorius

KETURIŲ CONN. APSKRIČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
finu hzikaie programa is fhksibos

' L ’ . ’ • Į

Nedelioje, 4 d. Birželio-Jurie, 1933
Lietuviu Darže, už Lakeweod Ežero, Waterbury, Conn.

,?Ji, ■$$■’ 1 -iO

Puikiai išsilavinęs Hartfordo Laisvės Choras, kuris dainuos šiame piknike.

Kalbės Drg. R. Mizara, LDS Centro Pirmininkas, Dainuos Hartfordo Laisvės Choras, New: Britain 
Vilijos Choras ir New Haveno Choras Daina ir pats Waterburio Vilijos Choras

1 • ' t . I *

Šiame išvažiavime bus proga susipažinti su daugeliu ir pasimatyti su tais, su kuriais jau senai nesi
matėme. Nes svečių bus iš visų miestų nuo Brooklyno iki Bostono. Gi Proletarų Meno Sąjungos 
Chorai pasirodys kiek jie nuprogresavo per žiemą besilavindami.

** Į

Gera Orkestrą Per Dieną Grieš Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius..
Tad visi iš Conn, valstijos dalyvaukime ir pasilinksminkime taip svarbiame savo išvažiavime.

ĮŽANGA 15 CENTŲ PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
ALDLD 3-čias, LDSA 8-tas, ALPM SĄJUNGOS 4tas ir LDS 5-tas APSKRIČIAI

GREITA
_ į KELIONĖ

j LIETUVĄ^ ŠVEDIJĄ
‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTES

M.
' S.
' M
i S.

M

3,
12, ■
3.

13,
27,

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO: 
Picr 97, gale W. 57th St., 

t

L. KUNGSHOLM Birželio
S. DROTTNINGHOLM Birželio

L. GRIPSHOLM .............   Liepos
S. DROTTNINGHOLM ........  Liepos
L. GRIPSHOLM Liepos

Dideli, balti it Kulbės laivai. Erdvūs ir pto- 
[ rai ventiliuojami kambariai. Kelionėj rodomi 
: judami paveikslai. Laivo orkestras duoda kon- 
> vertus bei griežia Šokiams. Kelionė būna per- 

trumpa, keliaujant "Baltuoju Švedų Laivynu.” 
Informacijų ir laivakorčių kreipkis j Tamstos 

vietinį laivakorčių agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST..
CHICAGO, ILL.,
BOSTON, MASS.
DETROIT, MICH
MONTREAL, QUE., CAN.

NEW YORK. N. Y. 
181 N. Michigan Ave. 

10 State Street, 
73 Monroe Street, 

1410 Stanley St.

WASHINGTON. — Roo-I 
seveltas paskyrė industriniu 
diktatorium k a p i t a 1 i s tą1 
Huge S. Johnson. Jis bus, 
diktatorius a ts t e i g i m u i! 
“gerlaikio” ir industrijos. 
Suprantama, kad tai yra; 
žygis gelbėti darbdaviams' 
ir visiems išnaudotojams ir 
dar žiauriau pulti darbiniu- į 
kus. Aišku, kad tas dikta-1 
torius bus sumanytojas ka-; 
pojime algų ir pabloginime' 
darbo sąlygų. ;

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

“L A I S V E”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Ko

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais:
, 10-12 ryte

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima įgauti pas

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

šies kenuotos žuvys.

KM ■■rr

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 8-109# IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška į
Flushing Russian and Turkish Baths, inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris //I
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ 58e SUBATOS VAK. 75e XW8k 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per S/r tSa 

visą naktj ant trečiu lubu. oriniam kambary—35c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiika Pirtis su moder- ,/7
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū- //
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui t /
veltuil MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN-
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- J' r raTT - -
rORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. z —
29-31 Morrell St., terpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IK FLUSHING AVENUE, BROOKLYN. N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; illipt ant Flushing Are.1 stoties;
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—iilipt ant Flushing Ave.

}E====IO1=O1=====XOE=36E3
JUOZAS KAVALIAUSKAS 0

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New Jer

sey valstijose

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—-Main 1417
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Darbininkai Privertė 
Paliuosuot Trylika 

Demonstrantu
BROOKLYN. — Snyder ir 

Flatbush Ave. teismas paliuo-

Nepamirškit Drg. Šukiy Rytoj Važiuokite j 
Prakalbas Trečiadieni, Darbininku Muzikos 
Gegužės 24 d. Blyne * Olimpijadą

savo trylika darbininkų, kurie 
buvo areštuoti už demonstra
cijas prieš šelpimo biurus, rei
kalaujant bedarbiams pašal
pos. Viena demonstrante, 
Anna Hali dar bus teisiama 
pirmadienį. Darbininkai bu-

BROOKLYN. — Ateinanti 
trečiadienį vakare turėsime 
prakalbas drg. J. Šukio ir Be- 
nesevičiūtės-šukienės.

Daugelis brooklyniečiu įdo
mauja: nejaugi, pagaliaus, at
važiuoja buvęs senas Brookly- 
no pilietis, Juozas Šukys? 
Taip ir tikrai— ne tik drau
gai Šukiai atvažiuoja, bet sa
kys ir prakalbas Royal Manor 
svetainėje, 16-18 Manhattan 
Avė., arti Broadway, Brookly- 
ne, gegužės 24.

Skaitlingai sueikite pasi
klausyt prakalbų ir pasimatyt 
su tais senais gerais draugais

Darb. Muzikos Olimpija- 
' dos komitetas padarė tokį pro
gramos patvarkymą į tris dalis:

Nuo 12 vai. diena bus vien 
. tiktai jaunuolių duodama pro
grama: dainuos jų chorai,k due
tai, grieš orkestros ir smuiko 
solo.

Antra dalis programos pra
sidės 4 :30 vai. Dainuos keturi 
chorai: Aidas iš Brooklyn©, Sie
tynas iš-Newarko, vienas iš Phi- 
ladelphijos ir dar vienas vieti
nis; solistai ir duetai ; grieš i 
mandolinų orkestrą, “benai” ir j 
kt.

Trečia dalis Darbininkų Olim-1

vo užpildę teismabutį, ir sa
vo protestais privertė teisėją 
paliuosuot trylika draugų ko
votojų.

i

Nuteisė 16 Darbininkų 
už Demonstraciją del

Bedarbių Šelpimo
NEW YORK. — Miesto vai- I 

džia, mažindama bedarbiams I 
pašalpą, stengiasi didelėmis j 
teismiškomis bausmėmis nu- j 
baidyt juos nuo kovos už gy-

Kaip Pasitiksim Budelio 
Hitlerio Pasiuntinį?
NEW YORK. — “Colum

bus” laivu ‘atplaukia Hans 
Wiedemann, leitenantas Hit
lerio propagandos ministerio 
Goebbels’o, kaipo Vokietijos 
atstovas į Pittsburgh© dailės ’ 
parodą ir į Chicago “pasauli
nę” parodą.

Priešfašisti.nis. komitetas, da
ro planus-L-sukelti Aidžiausia 
demonstraciją prieš tą budelio 
Hitlerio agentą, kuomet lai
vas “Columbus” atplauks ge
gužės 25 d., ketvirtadienį, Į 
prieplauką prie 58th St., 
Brooklyne. : i

valo 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.

(Daugiau Vietos Žinią 5 pusi.}

v AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

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

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

Kaina tik $16.00 'į savaitlę

J

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT
Pabandykite/

SAVININKAI MARČIUKAI
Ijorimer Street, “Laisvės” Nante

BROOKLYN, N. T. *

ir darbuotojais/ drg. Šukiais. 
Jiedu paskui greitu laiku išva
žiuos į Sovietų Sąjungą.

D.

Relief Biurų ir Biznierių 
Purvinas Sumoksiąs 

prieš Bedarbius
New Yorke 200,000 šeimy

nų pusalkiai gyvena arba ba
dauja,—rašo Daily News 
penktadienį, gegužės 19 d. 
Sykiu paduoda vienos šeimy
nos nuo 54-tos gatvės Brook
lyne tokią istoriją.

Šeimyna gaudavo 8 dolerių 
vertės čekį iš šelpimo biuro 
kas savaitė. Su čekiu turė
davo eiti į paskirtą krautuvę. 
Krautuvininkas rupiai išplėš
davo čekį iš rankų ir dobdavo 
už jį tiktai tiek ir tokių pro
duktų, kaip jam patikdavo. 
Kuomet švieži kiaušiniai buvo

pijados programos bus vakare: 
prasidės nuo 7 :30 vai. Ją išpil
dys vien tik chorai ir orkestros; 
čia nebus solistų; dainuos as
tuoni chorai ir visi kartu, su- 

i vienyti. Tai bus suvirs tūks
tantinis choras; mandolinų or
kestrą iš 90 narių; dūdų orkes
trą iš 80 narių, taip gi raudon- 

| frontiečių “benas.”
Aido Choras dainuos 8-tą vai. 

vakare “Raudonąją Dainą.” 
Choram dainuot paskirta tiktai 
po 20 minučių kiekvienam.

Tikietai pigūs. Jie yra tre
jopos kainos: į pirmą progra
mos dalį. 15c, į antrą—35c ir į 
vakarinę programos dalį—55c. 
Sykiu perkant tikietus visoms 
trims dalims—85c.

Darbininką Muzikos Olimpi- 
I jada įvyks rytoj, sekmadienį, 
j gegužės 21 d., City College Au- 
* ditorium svetainėje, 23rd St. ir 
! Lexington Ave., New Yorke. Ją 
rengia Darbininku Muzikos Ly- 

' Ž7«.
i J. Saulėnas.

i v e n i m ą. Teisė jas Burke 
Bronxe pereitą trečiadienį at
rado kaltais, būk tai kaip “be
tvarkės darytojus,” 16 areš
tuotų darbininkų, kurie daly
vavo demonstracijoj prieš 
149th St. šelpimo biurą. Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo advokatai Goldberg ir 
Schwartz ir liudininkai įro
dė teisiamųjų nekaltumą, kad 
demonstracija buvo tvarkin
ga; bet teisėjas nieko nepai
sė. Šį rytą jis paskirsiąs baus
mes. Jau pirmiau vienas iš 
panašios demonstracijos daly
vių, Sam Gonshak buvo nu- 
eistas iki dviejų metų kalėji
mo.

Kairieji Laimėjo City 
Kolegijos Rinkimuose

'• ’ i —rt. [ ■ . > ■ I 1
New York City Kolegijos 

studentų rinkimuose naujos 
savo tarybos tapo didelė di-

Privertė Savininką Duot $10 
Išmestam Bedarbiui

NEW YORK. — Bedarbių 
komitetas prispyrė savininką 
namo po num. 44 Rivington 
St. duot 10 dolerių bedarbių 
šeimynai, kurią jis išmetė lau- , 
kan del randos neužsimokėji- 
mo. . 

•—————»■■ — 

Ateivių Gynimo Bendro 
Fronto Konferencija

NEW YORK. — Visos dar- 
bininkiškos organizacijos pri-

Ypač dabar j pavasarį, kur tik ne
pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma- 
onų kvapą, gaivina žmogaus svei

katą. Rąšykįte ąrba . atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNEI IŠ,
R. F. D; No. % Catskill, 'N. Y,

IŠRANDAVOJIMAl
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja fornišiųotas kamba
rys su visais įtaisymais; didelis ir 
šviesus; atskiras įėjimas. 51 Mese- 
role St., Brooklyn, N. Y. Kreipkitės 
į saldainių krautuvę atėję randavoti.

(117-118)

... ..... ••••••M... ............ ...... ......
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I Telephone, Evergreen 6-5310 J

i J. GARŠVA i 

i i
i Graborius (Undertaker) !
Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į

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

231 Bedford Avenue į 

į BROOKLYN, N. Y.
• —-• M —— M — M ——• HM —— —— M — M —- NX •— MR ——• M

PARDAVIMAI

25 centai tuzinas, jis duoda
vo tokių supuvusių, kad nega
lima valgyti, ir paskaitydavo 
keliais centais brangiau. Už 
kiekvieną dalykėlį išimdavo 
po 4 iki 8 centų brangiau, ne
gu pažymėta kaina; ir duoda
vo tik prasčiausius produktus. 
Kada šeimyna pasiskundė 
šelpimo inspektoriui, pastara
sis liepė ir toliau pirkti toje 
pat krautuvėje, bet sakė ištir- 
siąs. Nieko nebuvo padary
ta; o šeimynai liko visai atim
ta pašalpa, matomai, todėl, 
kad pasiskundė.

Ar gali bedarbiai pakęsti 
tokį kriminalį šelpėjų elgimą
si ? Draugai, organizuokitės į 
Bedarbių Tarybas ir stipriau 
kovokite už žmonišką pašal
iai

Pirmas Forest Parke 
Išvažiavimas

Pirmas šio sezono, išvažiavi
mas Forest Parke įvyks sekan
tį nedėldienį, gegužės (May) 
28 d., po num. 1. Rengia trys 
East New Yorko kuopos: 
ALDLD 185, LDSA 111-ta ir 
LDS kp.

Užkviečiame vietinius ir 
apielinkės draugus ir drauges 
dalyvauti šiame pirmame išva
žiavime, kur bus skaniausių už
kandžių ir gėrimų, žaislų ir 
draugiškų pasikalbėjimų.

Komisija.

Brangiai Gyventojams 
Kaštuoja p. Majoras

NEW YORK. — Miesto ma
joras O’Brien ima $40,000 al
gos; jo sekretorius Th. F. 
McAndrews $13,390; pagelbi- 
ninkas sekretorius — $5,540; 
stenografas John J. Murtha— 
$3,720 ir du šoferiai po $2,530 
per metus vienas ir kitas. 
Taigi vien tik ponas majoras 
gyventojams kaštuoja $67,710. 
Panašiai pinigai eikvojami ir 
kitiems demokratų parazi
tams. Ar dar neaišku, kodėl 
jie taip kapoja bedarbių pa
šalpas?

Daro Vaiką Kriminalis
tu už Medžio Žievę

NEW YORK. — 16 metų 
vaikas Benny Polito išsipjovė 
ir atsilupo penkis ketvirtai
nius colius žievės nuo vieno 
medžio Central Parke. Tapo 
areštuotas. Magistratas 
Klapp paliepė policijoj nu
traukt vaiko pirštų antspau
dus, kaip kokio didelio kri
minalisto; tie antspaudai bus 
perduoti i? į Washingtona, 
kaip “kriminalis” rekordas...

I džiuma balsų išrinkta tarybon 
; kairieji studentai H. Weins
tein, Eh Hechtman ir Adam 
Lapin. Pastarasis yra vięnas 
iš vadų Nacionalės Studentų 
Lygos. Jis pasižymėjo kovo
je už studentų laisvę žodžio, 
spaudos ir susirinkimų, taip 
pat judėjime prieš karišką 
muštrą mokyklose.

Teismas už “Perpilu”
Pieno Pardavinėjimą

NEW YORK. — Valstijinė 
pieno komisija traukia atsako
mybėn 50 pieno pardavinėto
jų. Jų “nusikaltimas” tame, 
kad jie pieną pardavinėjo pi
giau, negu komisijos nustaty
ta kaina. Tuo pačiu laiku ko
misija ragina farmerius ma
žiau pieno gaminti, idant jo 
kainą ąugščiau pakelti.

Kaip jums patinka tokia iš
mintis politikierių, r. kuomet, 
tūkstančiai bedarbių .kūdikių 
badu džiūsta, del pienų sto- 
kos? Į' 

MlRl'YŠ — LAift^’R/vfeS

PARSIDUODA forniciai, labai tin
kami del ekbnomiško gyvenimo ve

dusiai porai arba pavieniam, kuris 
mėgsta privatiškumą. Taipgi galima 
ir kambarius rendavoti ant vietos. 
Trijų kamb. forniciai už $30. Kreip
kitės: J. Byron, (“Laisvės” bfisan), 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(117-120)
PARSIDUODA saldainių krautuvė, 

už labai ’ žemą kainą tam,' kuris 
greit atsišauks. Biznis geras, del 
tani tikrų priežasčių esame verčia
mi parduoti.

57 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
'■ •(118-119)

PASINAUDOKITE: PROG A!
Parsiduoda barbemė, lietuvių ap

gyventoje vietoj. Priežastis pardavi
mo ši: savininkas išvažiuoja Lietu
von.

Elm Point Barber Shop 
103 Steamboat Rd. Great Neck, L. I.

(117-119)

RE AL ESTATE
Kas norite parduoti 2 ir 3 šeimy

nų namus,’ tai tuoj atsišaukite pas 
mane. Aš turiu kostumerius. Jei
gu kas norite ihainyti namus, mažus 
ant didelių, tai aš turiu kostumerių. 
Jeigu kam yra bėda ir jau yra pa-^ 
duota į court del FORECLOSURE, 
tai aš atperku “deed”, užmoku po ke
letą šimtų dolerių. \ Tik parašykit 
save adiesą, tai <aš atvažiuoju pas ju
mis pasikalbėti apie namus. Kam 
reikia pirkti namą, tai nepamirškit 
mano adresą, tai aš turiu labai pigių 
namų ant pardavimo.

J. Stankus
8448 63 Road, Forest Hill, N. Y.

Tel.: Newtown 9-5916
• ■ ’ (117-119)

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurantas ir Beer 

garden, prie didelių dirbtuvių, gerai 
daroma hiznia^ randa pigi. Pardavi
mo prięžastis svarbi;, kurią patirsite 
ant vietos. ' KjrėipkitŠs 46 Ten Eyck 
SU Brooklyn,, K,(čia. bus nero
dyta vieta, įąri tas biznis/ • į ; j 

(116-121)

iMOLLYN’S BARBER SHOP
! ir
: BEAUTY PARLOR
; Kuris pirma buvo 578 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., dabar yra 
perkeltas ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

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

Telephone, Btagu 2-440*

A. RADZEVIČIUS
GR4BORIUS
< IINDFIRTAKKR)

402

Regina Laban, 16 m. amž. 
162 Linden Blv.d., mirė gegu
žės 16 d. Kings County Ligon- 
butyj; bus palaidota geg, 20 
d. Šv. Jono kapinėse. Laido
tuvių apeigomis rūpinasi gra- 
boriaus Bielausko įstaiga.

Metalistai Laimėjo Streiką
NEW YORK. — La Belle 

Silver Kompanijos darbinin
kai pilnai laimėjo streiką 
šiais punktais: priimt atleistus 
pereitą savaitę darbininku^ 
panaikint darbą nuo štukų^ 
pripažint šapos komitetą ir be 
jo žinios nieko, nesamdyt ir 
nieko nepaleist; sustabdyti al
gų kapojimą. Streikui vado
vavo revoliucinė Metalo Dar
bininkų Industrinė Unija.

t
Dviem kambarys $16.00

Keturiem kambarys $20.00 
i

Visiem yra leidžiama naudotis mūši} roof-gardeii’ū 
Įgimnastikam ir atskirose kambariuose nuogiam Vy-, ; 
ram ir moterim ant saulės be jokių ekstra mokesčių.

NUŽEMINTOS KAINOS 
suteikimui jums pasiliuosavimą nuo karšto 

oro pasaulio garsiausiose

Naujose Stauch Maudynėse
Coney Island ant Boardwalk, prie Stillwell Avenue

Season Lockers 
Tik už $5.00

iifiMto J

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmius ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir Slapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

Mett’opoiitrn Avenue
< Art! Marey Avenue' 

BROOKLYN, N. Y;

h.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

SiuomI pranešu savo koatume-
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
< oriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaše- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
SI i 1 p n u m a s, 
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 Ciepų Įšmirkštimai.1 

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui. 
Kalbame lietuviškai

DR. ZI NS
110 EAST 16th ST. MT. I 

| Tarp 4th Ave. ir Irving Place | 
I Įsisteigęs 25 metai f 
i Valandos—9 AM. iki 8 PM.; Į 
•o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM. Į

SKAITYKIT IR’ PLATIN
KI? “LAISVĘ“

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
( B I E L 6 U S K AS ) 
G R A B O R (U S 

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

MŪSU. ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŽALIU, 1R^ IŠ ČIA 

. PAS1UNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINI IR 

' PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS.^ 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETTį'ŠAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAt PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ; IR NAKTĮ. MŪSU ' 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XX5»
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T

TEL. STAGG 
2-5043

—4.

K

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

i- U t t ’U i . ■; Ii i i m
i ryto 
i » i <

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

; Kampas E. 28rd St.

u.

. V ,1




