
KRISLAI
Studentų Padėtis.
Jų Demonstracijos.
Roosevelto Demagogija
Kodėl Taip Yra?

Rašo M. ž.

Su pradžia gegužės Washing
tone buvo demonstracija kelių 
universitetų mokinių, kurie bai
gė mokslą įvairių šakų. Jie su
važiavo į Washingtona ir de
monstratyviai reikalavo darbo. 
Jie atsikreipė pas Rooseveltą, 
kad jis ir jų neužmirštų—duo
tų darbą. “Mes baigėme įvai
rias mokslo sakas ir pasirengę 
dirbti. Duokite mums darbą.” 
Ar Rooseveltas atkreipė bent 
kokią atydą į studentų demon-: 
straciją ir reikalavimus, neteko! 
vėliaus patirti. Bet tik tiek į
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Nusižudė Italas Šnipas
Ros-

Karas su Degtinininkais

Vokietija už Nusiginklavimą

Red.

ilsisi 
dau-

Geneva. — Tautų Lyga 
nemano ateiti žydams į pa- 
gelbą Vokietijos klausime.

Santiago. — Chile valdžia 
nusprendė organizuoti res
publikos miliciją, kurios jė
gos turi pasiekti 15,000.

Providence, R. I.—500 au
dimo darbininkų streikuoja 
prieš išnaudotojus, reika
laudami pakelti algas ir ge
resnių sąlygų.

pa
pa-

Guayaquil. — Valdžios 
kariuomenė puola sukilėlius 
ties Riobanmba ir Palmira 
miestais.

negalės. Darbininkai organi
zuojasi, organizuosis ir kovos 
prieš badą ir pavergimą.

Bombay. — Gandhi 
ir rengiasi apvažiuoti 
gelį Indijos miestų. Angli
jos valdžia nesenai paleido 
jį iš kalėjimo.

Blue Diamond, Ky. — 250 
mainierių sustreikavo prieš 
algų nukapojimą.

vergija darbinin- 
visgi žmonių dalis 

įsteigimas tokių 
geras darbas. Jei

seveltas mažai kreipia domės į 
maldaujančius darbo. Jų de
monstracija buvo daugiau mal
daujančių, o ne reikalaujančių. 
Jie parodavo po Washingtona 
uniformose, be jokių “sainų” su 
reikalavimais. Jų komitetas tik 
prašė, kad duotų darbą. Da
bartiniu laiku prašymas nieko 
nereiškia.

Elizabeth, N. J. — 500 
marškinių siuvėjų paskelbė 
streiką prieš neišpasakytai 
sunkias darbo sąlygas ir 
mažas algas'.

PATERSON. — Vadai iš 
vėliaus patirti. Bet tik tiek1 Associated Silk Workers 
reikia pasakyti, kad ponas Roo- * unijos derėjosi su miesto

Rooseveltas yra gudrus de
magogas. Jis visokiais biliais 
ir pažadais daugelį darbininkų 
suvylė ir dar suvils. Daugelis 
mano, kad sulauks dar “gerus 
laikus” prie Roosevelto, nes Roo
seveltas darąs viską, kad pa
gerinti darbininkų padėtį. Kas 
arčiau prisižiūri, tai gali aiš
kiai matyti, kad jis ne gerina 
darbininkų padėtį, bet blogina. 
Kiekvienas jo išleistas bilius— 
įstatymas yra atkreiptas prieš 
darbininkus didesniam jų iš
naudojimui ir pavergimui.

Bankų uždarymas davė dide
lius nuostolius darbininkams, o 
ne bankieriams. Daugiausia 
žuvo darbininkų padėti pinigai 
bankose ir mažų biznierių. Gi 
bankierių ne tik kad nežuvo pi
nigai, bet del bankierių Roose
velto valdžia paskyrė bilionus 
dolerių išgelbėjimui bankų nuo 
užsidarymo. O depozitoriams 
neatmoka, kur bankos visai ne
atsidaro.

Steigimas bedarbiams kempių 
yra atvira 
kams. Bet 
mano, kad 
kempių yra
tik bent kiek pamąstytų, tai pa
matytų, kad tai yra bjauriau
sias išnaudojimas ir darbininkų 
pavergimas. Jeigu tuos pini
gus, kuriuos jie skiria įsteigi
mui kempių, išdalintų bedar
biams, tiems, kuriuos suima į 
darbą, tai darbininkai galėtų 
maitinti savo šeimynas per me
tus laiko. Gi dabar priverčia 
dirbti ir badauti.

“Liberty” žurnalas skelbia, 
kad Rooseveltas yra Amerikos 
“Leninas.” Jis, girdi, elgiasi 
taip, kaip Leninas darė 1917 
metais laike Kerenskio valdžios. 
Sakė, kad industrija turi būti 
valdoma pačių darbininkų. Gir
di, dabar prie to eina ir Rbose- 
veltas: jis ir veda kampaniją, 
kad visa industrija būtų val
džias kontrolėj. Ar ne 'puiki 
demagogija? Jūs, darbininkai, 
nekovokite, nes Rooseveltas ei
na “Lenino” keliais. Ir socia
lizmą įvykins gyveniman be re
voliucijos.

Roosevelto planas yra: išgel
bėti kapitalistus ir jų pelnus iš 
šio krizio. Jie centralizuos in
dustriją ir transportaciją, kad 
tuomi padarius daugiau pelnų 
kapitalistams. Gi tuo pačiu 
kartu bus išmesta daugiau ir 
daugiau darbininkų iš darbo į 
bedarbių armiją ir į bado nas
rus. Bedarbė ne mažės, bet ji 
didės. Darbininkų skurdas eis 
vis didyn ir didyn. Roosevel
tas vartoja saldžialiežuvystę, 
kad kuo daugiausia suvylus 
darbininkus ir atitraukus juos 
nuo kovos. Bet nei jis, nei jo 
kolegos ilgai taip apgauliot

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite®! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežiu®, o Išlaimesite 
Pasauli!
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Šiandien Prasideda
Patersono Šilko

Audėją Streikas

majoru ir tikėjosi priversti 
darbininkus badauti esamo
se darbo sąlygose. Bet tos 
unijos eiliniai nariai laiky
tame masiniame susirinki
me nutarė, kad streikas tu
ri būti paskelbtas. Nacio- 
nalė Audimo Darbininkų 
Unija visas laikas buvo prie 
darbo, ruošdama darbinin
kus į streiką. Šiandien, ge
gužės 22-rą dieną, Paterso- 
ne prasideda šilko darbinin
ku streikas, v

Pasibaigė Farmerią 
Streikas

MADISON.—3,000 farme- 
rių atmaršavo į Madison, 
protestuodami prieš valdžios 
žiaurumą. Bet tuom pat 
kartu valdžios autorite
tams pavyko juos perkalbė
ti, kad jie pasiduotų arbi
tram jos teismui. Farme- 
riai, matydami, kad prieš 
juos yra pastatyta visa val
stybės mašina, sutiko baigti 
streiką. Šis farmerių strei
kas parodė, kad pas juos au
ga kovingumo dvasia. Prie 
to pasireiškė daugiau vieny
bės tarpe miesto ir farmų 
darbo žmonių. Streikuojan
ti farmeriai, atsisakydami 
duoti pieną grafteriams, 
tuom kartu davė jį veltui 
bedarbių tarybų nariams.

1,500 Apavą Gaminimo Dar
bininką Paskelbė Streiką

MANCHESTER, N. H. — 
1,500 apsiavų gaminimo dar
bininkų paskelbė streiką 
prieš nepakeliamas darbo 
sąlygas ir mažas algas. At
vyko valstijos “darbo” ko- 
misionierius ir norėjo ap
gauti darbininkus, įkalbinė
damas, kad jie neitų į strei
ką. Darbininkai solidariai 
sustreikavo, reikalaudami 
10 nuošimčio algų pakėlimo.

HELSINGFORS. — Ang
lijos laivas “Anna,” vežan
tis apie 175,000 litrų degti
nės, artinosi prie Finlandi- 
jos krašto. Finlandijos kra
štų apsaugos laivas ir orlai
vis pastojo jam kelią. Tada 
degtinės gabentojai į finus 
atidengė kulkasvaidžių ug
nį. Finai buvo priversti pa
sitraukti. Tik pribuvus 
daugiau finų laivų, anglai 
pabėgo į jūras.

CHANG KAI-SHEKAS PUOLA SOVIETU CHINIJA
SHANGHAI.—Tuom me

tu, kada Japonijos armija 
užima vis didesnius ir di
desnius Chinijos plotus, tai 
Nankingo valdžia ruošia 
naują puolimą ant Sovietų 
Chinijos. Chang ‘ Kai-she- 
kas sudarė sutartį su Kan
tono valdžia ir gavo į pa- 
gelbą tris divizijas. Chang 
Kai-shekas tas jėgas, vieton 
pasiųsti prieš japonus, jis

TIENTSIN. — Japonijos!yra apie 2,000 japonų kar- 
imperialistų armijos prisi- i eivių. 
artino prie Peipingo ir Tien-i 
tsino. Tuom kartu japonai 
išprovokavo mūšius Tientsi- 
ne. Jų agentai sudarė suo
kalbį užgrobti miestą. Sto
tyje buvo mesta bomba į 
traukinį, kuriuomi chinai 
rengėsi išvažiuoti į Tangku 
prieplauką. Užmušta 18 
žmonių ir bėgiai suardyti. 
Chinijos generolai paskelbė 
mieste karo stovį.

Japonijos pranešimai sa
ko, kad daugelis chinų kar
eivių pereina į japonų ir 
Manchukuo pusę, ir nėra 
vilties, kad chinai galės ap
ginti šį miestą. Chinų ar
mija apsupus Tientsino mie
ste japonų koncesijas, kur

Francija Griežtai At
sisako Nusiginkluoti

PARYŽIUS. — Francijos 
imperialistų pirmi ninkas 
pareiškė: “Dabartiniu laiku 
būtų apsigavimas sumažin
ti mūsų apsiginklavimą.” 
Toliaus, Daladier nurodinė
jo, kad Francija turi išlai
kyti galingą armiją, jūrų 
karo laivyną, orlaivyną, kad 
“apsaugojus” Francija ir 
palaikius ramumą Francijos 
pavergtose kolonijose. Tai 
šitaip imperialistai rengiasi 
“nusiginkluoti,” žodžiais jie 
visi už nusiginklavimą, bet 
darbais jie daugiau rengia
si karui.

2,000 Darbininką 
Sustreikavo

ST. LOUIS, Mo.—1,000 
darbininkų, didžiumoje neg
rai, sustreikavo pas Fun$- 
tein Nut Co., reikalaudami 
pakelti algas. Tuom pat 
metu sustreikavo apie 800 
maisto gaminimo darbinin
kų. Darbininkai, negalėda
mi pakelti vargą ir skurdą, 
yra priversti kovoti už 
gerinimą darbo sąlygų, 
kėlimą algų ir geresnį 
venimą.

jas siunčia į Kiangsi pro
vinciją karui prieš Sovietų 
Chiniją. Šis jo žygis dar 
kartą patvirtina, kad Nan- 
kingo valdžia yra sudarius 
sutartį su Japonijos impe
rialistais prieš Chinijos dar
bininkus ir vargingus vals
tiečius. Ji ramiai žiūri į 
Japonijos žygius, o visas jė
gas koncentruoja prieš dar
bininkų ir valstiečių valdžią.

Nankingo valdžia atsišau
kia į Tautų Lygą ir kartu į 
Sovietų Sąjungą, protestuo
dama prieš Japonijos grobi
kiškus žygius. Vięnok, pas 
Nankingo valdžią nėra nuo
širdumo ginti Chiniją. Chi
nijos Sovietų valdžia siūlė 
jai sudaryti bendrą frontą 
kovai prieš Japoniją, bet ji 
pasiūlymą atmetė.

Chinijos armijos krausto
si iš Peipingo ir Tientsin ir 
rengiasi sudaryti naują ka
ro frontą ties prieplauka 
Tangku. Išanksto galima 
pasakyti, kad ten chinai vi
sai negalėsi atsilaikyti, nes 
japonai lengvai galės išso
dinti naują armiją jiems iš 
užpakalio.

Tom Mooney Slapta Iš
vežtas į Kitą Kalėjimą

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Valdžia slaptai išgabeno 
Tom Mooney iš San Quen
tin kalėjimo, kur jis buvo iš
laikytas per 17-ką metų, į 
San Francisco apskričio ka
lėjimą. Tu o jaus Tarptau
tinis Darbininkų Apsigyni
mas sužinojo tą, ir T. Moo
ney žmona Rena aplankė jį 
naujoje vietoje. Tom Moo
ney, nors sukaustytas rete
žiais, bet jis pamatė San 
Francisco miesto gatves, 
kur jis ilgus metus buvo 
veikėjas tarpe darbininkų 
organizacijų.

Italijos-Albamjos; ■ t. i
Susiniovimas \

BELGRADE, i— Italijos 
atstovai apleidžia Albaniją. 
Nesusipratimas įvyko dery
bose paskolos reikalu. Al
banijos karalius Zog pavarė 
kelis italų patarėjus. Maty
ti, kad tai bus paveikimas 
ant Albanijos iš Jugo-Slavi- 
jos pusės, nes paskutiniu lai
ku tą šalį kontroliavo Ita-

Shanghai. Chinijos 
Chang Kai-sheko valdžia 
siunta prieš Sovietų; Sąjun
gą, kad SSSR rengiasi par
duoti Rytinio Ghinų Gelžke- 
lio savo dalį.

ĮVAIRIOS ŽINIOS KALININO ATSAKYMAS ROOSEVELTUI
Draugas Kalinin Sovietą Sąjungos Prezidentas Užginančiai 

Atsakė į Roosevelto Pakvietimą Dalyvauti Ekonominėje 
ir Nusiginklavimo Konferencijoje. Pabrėžia, kad Sovie
tą Sąjungos Politika Visuomet Buvo-Taikos Politika

Okabena, Minn. — Dvi 
merginos ir du vyrai į ban
ką atsinešė kulkasvaidį ir iš 
banko pagriebė $2,500 pini
gais.

y____________

Helsingfors. — Preziden
tas Svinhufvud pakėlė į 
feldmaršalo ciną generolą— 
budelį Mannerheimą, kuris 
1918 metais žiauriai skerdė 
Finlandijos darbininkus.

Kanadoje Svaigalu Pardavi
mas Nupuolė

OTTAWA. — Kanadoje 
1930 metais svaigalų buvo 
išgerta už $128,037,428.1931 
metais už 112,367,944, o per
eitais metais jau tik už $87,- 
138,808. Reiškia, svaigalų 
gėrimas nupuolė. Bet visgi 
dar daug darbo žmonių 
nuodijasi jais.

BELGRADE. — L. 
miniti, italas šnipas,. kuris 
buvo areštuotas ir nuteistas 
kalėjiman, nusižudė. Jis 
buvo nuteistas šešiems me
tams kalėjiman. Jis buvo 
sugautas perduodant Itali
jai žinias apie Jugo-Slavijos 
apsigynimo jėgas. Rosmini- 
ti nurijo nuodus, kuriuos jis 
su savimi nešiojosi.

GENEVA.—Vokietijos at
stovas Nądolny pareiškė, 
kad Vokietija priimanti R. 
MacDonaldo pasiūlymą nu
siginklavimo klausime, tai 
yra sumažinti ginkluotas jė
gas. Roosevėltas savo atsi
šaukime įkorporavo ir Mac
Donaldo išdėstymą.

WASHINGTON.—Gautas; politikos, ar tai Genevoje 
atsakymas nuo Sovietų Są- Nusiginklavimo Konferenci-. 
jungos prezidento Kalinino joje, arba Londone Ekono- 
į Roosevelto pakvietimą da- minėje Konferencijoje.” 
lyvauti Ekonominėje ir Nu-' Sovietų Sąjungos atsaky- 
siginklavimo Konferencijo- mas sujudino Washingtono 
je. Kalininas davė atsaky- politinius ratelius. Senato- 
mą anglų kalboje, užgirdą- riai, stojanti už pripažini
mas pateiktus Roosevelto mą Sovietų Sąjungos, rei- 
nusiginklavimo dėsnius. At- kalauja padaryti tą grei- 
sakyme tarpe kitko sako: čiau. Rooseveltas sako, kad

“Aš aplaikiau jūsų atsi-; dangus prablaivėjo ir tarpe 
šaukimą politinės ir ekono-'SSSR ir Amerikos pasidarė 
minės taikos reikalu į visas ■ ryšiai artimesni. Jis skai- 
šalis ir esu užtikrintas, kad to, kad pripažinimas Sovie- 
karštai tam pritaria gyven-, tų Sąjungos priguli nuo to, 
tojai Sąjungos Soviet. So- kaip Sovietų delegatai už- 
cialistinių Respublikų. So- silaikys minėtose konferen- 
vietų valdžia, išreikšdama 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
norą, nesiliovė visose tarp
tautinėse k o n f e r encijose, 
kuriose ji dalyvavo per pa
staruosius dešimts metų, 
kreipti visų atydą į reika
lingumą visuotino nusigin
klavimo, kaipo užtikrinimo 
pasaulyje taikos.

“Sovietų valdžia yra pa
teikus Genevos konferenci
joje aiškius pasiūlymus vi
suotinam nusiginklavimui, 
ir ypatingai tokius, kurie 
vedė nors prie sumažinimo 
ginklavimosi, tuom pat me
tu numaskuodama tuos 
bergždžius bandymus, kurie 
tiktai diskreditavo nusigin
klavimo idėją ir buvo at
kreipti prieš kitų valstybių 
interesus. Sovietų valdžia 
taipgi siūlė ir rėmė žings
nius, atitolinančius, arba 
nors mažinančius, nors kiek 
agresyvius žygius vienos 
šalies prieš kitą, tikslu pra
plėsti savo teritoriją kitos 
valstybės lėšomis.

“Sovietų valdžia yra pa
darius nepuolimo sutartis 
su visa eile valstybių, su ku
riomis turi oficialius diplo
matinius ryšius, ir todėl ji 
negali nesveikinti jūsų (Ro
osevelto) pasiūlymą pada
ryti nepuolimo sutartį tarp 
viso pasaulio valstybių. Ga
lima pasakyti, kad tai ir yra 
Sovietų valdžios politika 
linkui ekonominės ir politi
nės taikos.

“Tatai žinant ir turint 
mintyje ekonominę nepri- 
gulmybę visų šalių, mes jau! 
siūlėme Genevos konferen
cijoj—ekonominę nepuolimo 
sutartį. Ar tai militaris ar 
ekonominis agreSyviškumas 
(užpuolimas) vienos šalies 
ant kitos paliečia interesus 
ne tiktai tų dviejų šalių, bet 
ir kitų visų kraštų, suke
liant ekonominį chaosą.

“Sovietų valdžia yra pasi
ryžus tęsti ir darbuotis dva
sioje šios politikos. Ji no
riai kooperuos su valdžio
mis, kurios prisilaikys šios

ei jose.
Spėjama, kad ir pasauli

nėje Ekonominėje Konfe
rencijoje Sovietų Sąjungos 
delegacijos pirmininku bus • 
d. M. Litvinovas.

Italija Reikalauja Pa- 
naikinti Karo Skolas
ROMA.—Italijos fašisti

nės valdžios finansų minis- 
teris Guido, kuris lankėsi 
Washingtone ir derėjosi su 
Rooseveltu, reikalauja lik
viduoti pereito karo skolas 
ant 80 nuošimčių.

Jis nurodinėja, kad nėra 
vilties gauti iš Vokietijos 
karo kontribucijas, o kadan
gi iš jos negalima gauti, tai 
ir Jungtinės Valstijos nega
li gauti skolų iš Italijos, 
Franci jos, Anglijos ir kitų. 
Jis sako, kad mažiausiai ant 
80 nuošimčių Jungtinės Val
stijos turi likviduoti pereito 
karo skolas.

Visiems Draugams 
Rengėjams

Daugelis draugų siun
čia ilgiausius garsinimus 
apie piknikus bei kitus 
parengimus ir prašo dėti 
net po kelis kartus pir
mame puslapyj. šiuomi 
pranešame, kad garsini
mus nedėsime pirmam pu
slapyj. Pirmas puslapis 
yra žinioms, o ne garsini
mams. Draugai, norinti, 
kad parengimai būtų sėk
mingi—privalo pasidaryti 
daugiau plakatų ir juos 
gerai išplatinti. Aišku, 
kad garsinimas pirmam 
puslapyje gal pagelbsti 
kolonijose rengėjams, bet 
tas labai kenkia dienraš
čiui. Juk negalima sutal
pinti garsinimus ten, kur 
reikia aprašyti pasaulines 
žinias ir įvykius iš klasių 
kovos.
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ŠIANDIEN SAN FRANCISCOJ
Gegužės 22 d., t. y. šiandien, turi įvykti Tamo Mooney 

byla San Francisco mieste. Baisu net pamislyti, gerai 
žinant žmogų esant nekaltu, išlaikytą virš 16-kos metų 
katorgoj ir nūnai vėl perteisiamą! Bet tokis buržuazi
nis teisėtumas!

Mooney ši byla, jeigu ji ir įvyks, o įvykus, žinoma, 
Mooney bus surastas nekaltu, dar nereikš Tarno išleidimą 
iš kalėjimo. O, ne! Jo likimas dar vistiek bus rankose 
gubernatoriaus, ir nuo darbininkų klasės veiklumo ir pa- 
sirįžimb priklausys, ar jis, Mooney, turi būti ilgiau pūdo
mas kalėjime, ar ne.

Kaip žinia, 17-ka metų atgal, prieš Mooney buvo iš
statyta keletas atskirų apkaltinimų. Jis buvo pasmerk
tas mirti pirmuoju. Tuomet kitais apkaltinimo aktais 
Mooney ir nebuvo teistas, kadangi tas nieko nebūtų reiš
kę. Tie kiti apkaltinimo aktai ir stovėjo nepajudinti.

Kadangi šiuo tarpu Calif ornijos valdančioji klasė 
griežtai atsisako Mooney išleisti ir perteisti, tai Mooney 
gynėjai, jo advokatai ir darbininkų organizacijos, parei
kalavo, kad jam būtų suteiktas teismas kitais apakaltini- 
mo aktais. Dėka masių spaudimui, protestams ir darbi
ninkų kovoms, šis teismas ir buvo suteiktas. Jo eigoje bus 
galima iškelti aikštėn ir įrekorduoti į teismo rekordus, 
kad Mooney nekaltas. Visi falšyvi liudijimai, padaryti 
prieš Mooney 17-ka metų atgal, bus iškelti viešumon.

Tas viskas dikčiai padės Mooney šalininkams, revoliu
ciniams darbininkams kovoti už jo laisvę, numaskuoti 
buržuazinį teisėtumą; parodyti, kaip kapitalistų klasė 
galabina darbininkų klasės geriausius veikėjus.

Štai, kame svarba naujos Tamo Mooney bylos!
Tačiaus, dar nėra tikrai žinoma, ar ši byla įvyks. Iš

naudotojų klasė labai nenori šitos bylos, kadangi ji ati
dengtų jos tikrąjį veidą Mooney reikale. Kaip žinia, ši 
byla buvo nuskirta balandžio 26 dienai. Bet, atėjus lai
kui, teisėjas, .Louis H. Ward, pareiškė, kad byla atideda
ma ant .gegužės 22-ros dienos!

Kodėl?- Teisėjas atsakė,.^ųk, todėl, kad ties teismabu- 
čiu buvo susirinkę apie 15,000 darbininkų į demonstraci
ją

Tat;- žinoma, ne tiesa! Pats Mooney tą puikiai žino ir 
žino, kiekvienas tuo reikalu susirūpinęs žmogus. Jau 
prieš kelias dienas San Franciscoj buvo žinoma, arčiau 
to reikalo stovintiems žmonėms, kad teismas bus nukel
tas!‘Vadinasi, teisėjo Ward pareiškimas buvo padarytas 
negražiu tikslu: kad sudemoralizuoti darbininkus, ginan
čius Tarną Mooney.

Šiuo tarpu yra panašiau į tai, būk teismas įvyks, ka
dangi, kaip žinoma, Mooney tapo slapta pargabentas iš 
San Quentin kalėjimo į San Francisco miestavą kalėjimą. 
Po beveik 17-kos metų tasai garsusis darbininkų kalinys 
pamatė miestą, išėjo iš katorgos į mažesnį urvą. Perkė
limas buvo padarytas slapta. Bijotasi darbininkų de
monstracijų. Taigi, žiūrint iš tos pusės, manoma, kad 
šiuo tarpu teismas įvyks.

Bet yra antra kliūtis: prokuroras John O’Gara pa
reiškė buržuazinei spaudai, kad jis dėsiąs pastangų, idant 
ši byla neįvyktų. Girdi, jis kreipsiąsias pas augščiausį 
Californijos teismą, reikalaudamas panaikinti tuos kal
tinimo aktus, kurias Tom Mooney dar nebuvo teistas, ir 
tuo būdu išsitrauks pagrindas naujai bylai!

Kaip matome, daroma viskas, kad tiktai sutrukdžius ir 
pakenkus darbininkų kaliniui išeiti iš kapitalistinio gy
vųjų grabo!

“Western Worker,” komunistinis laikraštis, išeinąs 
San Franciscoj, už geg. 15 dieną, nurodo, kad bosai ban
dys panaudoti dar vieną provokaciją. Kuomet geg. 22 
dieną darbininkų masės susirinks ties teisniabučiu, sako 
laikraštis, tai, reikia būti labai atsargiems, kadangi įvai
rus provokatoriai gali bandyti išprovokuoti muštynes 
gatvėse. Tuomet teisėjas Ward-vėl sakys, kad teismas 
negalimas tęsti.

Bet, laikraštis nurodo, darbininkai privalo nepaisyti 
teisėjo reikalavimo nesirinkti ties teismabučiu. “Kodėl 
teisėjas Ward reikalauja, kad darbininkai hesusirinktų 
ties tęismabučiu gegužės 22 dieną?” klausia laikraštis. 
“JeigU jis ištikrųjų trokšta suteikti Mooney teisingą teis
mą, tai jis turėtų kviesti kiekvieną ten esantį žmogų pa
matyti,'kaip jis tą teisėtumą vykdo gyveniman. Jis tu- 
rėtų (fcryti, kaip daro Sovietų Sąjungos darbininkų val
džia, kur politiniams teismams jie panaudoja dideles sve
taines; viešai; net radio bangomis paleidžia teismo eigą, 
id^nt< visas pasaulis girdėtų, kas ten darosi.”

jpilnai teisingai!
Tikimasi, kad šiuo atveju ties teismabučiu susirinks dar 

didesnes minios žmonių reikalauti Tarnui Mooney laisvės.
Bal/30 ir geg. 1 ir 2 dd., įvykęs Chicagoje Free Tom
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Naudoja Visas Priemones
Argentiniečių “Rytojus” 

praneša:
25 d. balandžio, lydint į ka

pus ex-prezidento Irigoženo 
, seserį, apie 600 palydovų no
rėjo padaryti demonstraciją, 
jau buvo pradėję šaukti savo 
partijos obalsius ir pasinaudo
dami laidotuvėmis pravesti 
propagandą radikalų pervers
mui. Įsikišus policija demon
strantus išvaikė. Po1 tam ra
dikalai susikoncentravo . ant 
gatvės' Junin ir vėl pradėjo'de
monstruoti, bet ir čia policijos 
tapo užpulti ir išvaikyti. Yra 
keletas suimtų. /

ž u d i k a i S i m ah adė. Ę.n er p ,• 
San Francisco, Vasena,t anglų 
imperialistų' inspiruojami per
versmo keliu nori vėl paimti 
galią ir žudyti darbininkus.

Irigoyenas (išsitaria Iri- 
gožerias) prieš kelis metus 
buvo Argentinos prezidentu 
nuo Radikalų Personalistų 
Partijos, 
fašistinio 
nušluotas, 
to valdžia 
fašistinio 
vas. 
(C

Taip Negražu!
“Naujienos” (už pereitą 

ketvirtadienį) praneša, kad 
jos sužinojusios, jog Darius 
ir Girėnas (lakūnai) į Lie
tuvą neišskris 201 dieną ge
gužės, kadangi “oras.nepa
lankus.” ‘ !

Mes, kaip jau ne kartą 
nurodėme, nepavydime Da-

• i i : . > i

riur ir -Gi^eniU laimės- išlėk
ti! ir nulėkti ten, kur jie 
mieriją.i Ęet šis, pasiteisina
mas, niūsų manymu, del ne- 
įšlėkimo ■ šeštadienį, nęį*a 
.rimtas. Juk tasai rašinys 
“Naujienas” turėjo pasiekti 
ne vėliau, kaip' trėčįadiehį. 
Jeigu tAijp? tai kofeiš bur
tininkas galėjo išburti ant
radienį arba trečiadienį, kad 
šeštadienį oras bus nepa
lankus?! Jeigu šitaip “mū
sų” lakūnai orą spės, tai jie 
tegul nei nebando kur nors 
skristi!

UETOVOS KALĖJIMUOS

Iš ten jis buvo 
perversmo keliu 
Dabartinė Jus- 

Argentinoje yra 
perversmo išda-

Nors jinai skaitosi 
konstitucinė valdžia,” ta

čiau reakcija, jai viešpatau
jant, siaučia labai žiauri. 
Justo valdžia, matomai, 
daugiau atstovauja Ameri
kos imperialistų interesus 
Argentinoje. Todėl anglai 
imperialistai ir vėl bando 
pavartoti Irigoyeno partiją 
saviems tikslams.

Akyva tas, kaip jie ruo
šiasi: net tokius čtalykūs, 
kaip laidotuves, bando pa
naudoti perversmo reika
lams.

ra-

Baltarusi-- 
pasitari-

sako laik-

Baltarusijos Dramaturgy 
Pasitarimas

“Raudonasis Artojas’
šo, kad nesenai Minske įvy
ko visos Sovietų 
jos dramaturgų 
mas.

Dramaturgijai,
rastis, kaipo tam tikram lite
ratūros žanrui, kuris per te
atrą, sceną, estradą tampa la
bai svarbiu darbo žmonių po
litiniu ir kultūriniu auklėjimo 
įrankiu, kreipiama dabar rim
to dėmesio.

Teatralis menas BSSR 
(baltarusių, žydų, lenkų, teat
rų veikimas, prasidedąs kuria
mo operos teatro gyvavimas ir 
tt.) šiandien jau daug ko pa
siekęs. Nors turima jau gan 
neblogas sovietinių rašytojų 
sukurtas teatro repertuaras, 
tačiaus dar iki šiol mūsų pro
letarinė dramaturgija toli ne
pakankamai išsivysčiusi. Jau
čiama didele .stoka originalių, 
tinkamai : atvaizduojančių so
cialistinę statybą scenos veikžU 
lų. . . • •

Pasitarimas apsvarstė visą 
eilę klausimų, surištų su dra
maturgijos vystymosi reika
lais. ”.

Lietuvių sovietinių rašytojų 
vardu pasitarimą sveikino žy
miausias mūsų poetas, drg. 
Žilionis, kuris tuo laiku lankė
si Minske. Jis pabrėžė reika
lu ir lietuviams rašytojams 
kreipti svarbiausią atydą dra
maturgijai, nes lietuvių darbi
ninkų kliubai, mokyklos, ko
lektyvai visai neaprūpinti sce
nos veikalais.

Draugu Kanadiečių Pasveikinimas A, J. Val
stijų Koih. Partijos Liet. Frakcijų C. Biurui

i t : '.i i : Į . !

' Kanados Komunistų Partijos Liet. Frakcijų Pirmas 
Suvažiavimas sveikina [kovingą iir Partijos liniją; laikan
tį Lietuvių Centro Biujrą ir. linki pasekmingai vesti kp-i 
vą prieš darbininkų vienybes griovikus, t^ockistuš 
Prūseiką ir jo pagelbininkus. Mes/kanadiečiai, visada 
palaikysime solidarumą su Amerikos Liet. Kom. Centro 
Biuru ir su juo einančiais draugais.

LAI GYVUOJA , AMERIKOS JUNGT. VALSTIJŲ 
KOMUNISTŲ PARTIJA !

ŠALIN TROCKISTAI—PRuSEIKA, BUTKUS IR 
KITI!

Jau 'ne kartą buvo rašyta 
>apie Kauno kalėjijho ligoni
nę ir teikiamą kaliniams 
medicinos pagelbą, bet • tai 

tdar buvo “geri laikai,” kuo
met apie ligoninės biudžeto 
taupymą dar nebuvo kalbos. 
Kitokiose sąlygose atsidūrė 
kaliniai prie dabartinės kri
zės sunkumų. Čia jau nėra 
kalbos apie ligoninės maisto 
atėmimą nuo pripuolamai 
susirgusių, pas kuriuos kar
štis siekia net iki 39-40 laip
snių.' • Su tokiais ligoniais 
kalėjimo gydytojas fašistas 
sadistas Zacharinas reikalą 
atlieka labai greit Jis sar
kastiškai pabrėžiai,; kad jie 
simuliuoja ir baigta! Ir 
jiėms višAi nesvarbu, kad 
tokios “simuliacijos” pasė-

ta “pasveikusių” ir išrašo 
iš ligonines^ Feldšeriui į pa- 
gelbą ateina kai kurie kri
minalistai, administracijos 
pataikūnai, kurių vienintelis 
tikslas išgaut malonę. Tuo 
tikslu jie užpuldinėja ir pro
vokuoja mūsų draugus, o 
yėliau kiekvieną komunistų 
judesį praneša administra
cijai. Tokiu būdu buvo iš 
ligoninės išrašyti draugai 
Kučinskas, Abramavičius ir 
Šilas. Juos pasodino at
skirai vienutėse ir duoda 
tik pasivaikščiot verandoj 
ir gulėt, bet jokių vaistų gy
dymui negauna. Panašiai1 
liepos mėn. buvo išrašytas 
ir draugas L. Sandlepis, ku
ris sirgdamas širdies liga ir 
chronišku bronchitu net ne

Gegužės mėn., 1933 m.

Kas Gimdo Pesimizmą?

Tūlas laikas atgal, visai 
nesupratau ką reiškia žodis 
“pesimistas” bei “pesimiz
mas.” Mąstydavau daug, 
jieškodamas tam atatinka
mo lietuviško žodžio. Bet 
k,ur'tu rasi? Kad-nors( ko
kia liga, ypač tarptautinė, 
vadintųsi lietuviškai? j [Pri
eidavau! prie išvados, kad 
tąi tik didelis paniękinimp 
žodis, “apsileidusiam” ;drąų- 
gui bei draugei, taikomas. 
Taigi kito žodžio ir nerą- 
dau pakeitimui pesimizmo 
kaip tik apsileidėlis. Bet 
deja, gyvenimas ką kitą pa
rodė ir dabar, gąną .aiškiai 
suprantu, ‘kad ' peširiiižmas, 
tai jau toli gražu, ne apsi
leidimas, bet labai sunki 
žmogaus protinių jausmų, 
kartu ir nervų liga. Mano 
šupratimu, lėto charakte- 
riaus ir iškalbūs žmonės 
netaip greit nupuola dvasio
je, kaip kad tie, kurie vei
kia karštai, pasiryžusiai, 
nors už menką nepasise
kimą kas nors nupeikia, ar
ba pasitaiko, kad koks iškal
bus biznieriuj užsipuola, 
smerkia, nors ir neteisinga 
kritika. O būdamas be iš
kalbos negali to atremti, 
perdegi pykty j ir sarmatoj. 
Kita, tai ypač naujam na
riui bile organizacijoj apsi
ėmus kartą į kokią nors 
komisiją-, ar komitetą,; visa
dos į jį žiūrima5Kaipo. į tik 
tam orgahizacijon -priimtą; 
Visur pėrstatbmaš,’ visur1 
kišamas, nežiūrint, kad jau 
tas draugas-gė, perdaug 
apkrautas viskiais dąrbąis, 
žinoma, nūvai’gsta, jbi no
ri tinkamai savo užduotis 
atlikti, p padarius bilė klai
delę, gauua pašaipą nuo tų, 
kurie organizacijose • prik
lauso gana sėnai, bet nie
kur hekpsiima, arba visai 
mažai ką veikia.

Ot, tokie dalykėliai daž
niausiai ir pakerta naujų

Mooney Kongresas priėmė rezoliuciją, raginančią darbi
ninkus masiniai kovoti už Mooney,' Billings, Scottsboro 
berniuku ir visų politinių kalinių laišvęU Darbininkai 
tatai vykdo ir vykdys!’ •' ‘ :

Pirmas K.K.P. Liet. Frak
cijų Suvažiavimas Kanadoj

draugų-gių veiklumą. Na, 
o tada kas? Tada biskis po 
biskio pradeda atšalti nuo 
veikimo, o daugiau prisižiū
rėti į senus “veikėjus”. Ir 
taip, trumpoj ateityj, įpuo
la į tokį lig nusivylimą, ne
pasitikėjimą pats savim bei 
organizacijom, ypač dar pa
mačius,'kokias nors pada
rytas klaidas'. Atrodo, kad 
viskas tik daroma tyčia ka
pitalistų naudai, ir daugelis 
kitų dalykėlių, kurių negali
ma ir ant jhučio skūros su
rašyti būtų. Tai jau ne ap
sileidimas ir nė pesimizmas, 
bet tikrenybėje tai tam tik
ros dalies1 proto ir nervų 
nuvargimas. Manau, kad 
ne vienas ir iš mūsų vado
vaujamų draugų yra sirgę 
ta nelaiminga dvasios nu
puolimo ir nepsitikėjimo li
ga, ir gal žinote, kaip vėl 
atgauti tvirtą valią ir pa
sitikėjimą veikime.

Jei kas galite, duokite 
patarimų.

17—33.
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buvo Lyros Choro koncertas 
su šokiais. Nors oras ir nebu
vo palankus, bet publikos at
silankė vidutiniai, ir chorui 
liks šiek tiek pelno. Mat, 
įžanga buvo gana pigi, tik 25 
centai.

' Bedarbė daug pakenkia mū
sų darbininkiškiems parengi
mams ; bet koncerte vis tiek 
matėsi geras* skaičius bedar- 
biį, net tokių, kurie nedirba 
metai įr daugiau, kap ręiškia, 
kad choras turi pritarėjų.'

1 ' Taipgi dalyvavo geras skai
čius svečių iš apielinkės.

Kas link programos išpildy
mo, tai galima sakyti, kad 
šį sykį Wilkes Barre Merginų 
Oktetas “subytino” vietinį 
Lyros Chorą, čia priklauso 
nemažas kreditas drg. Zda- 
niutei už tokį gerą Okteto iš
lavinimą; ir mūsų ■ publika 
gan ilgai to nepamirš. Taip, 
darbininkiškas menas yra in
teresingas, gražus.

Kiek yra žinoma, tai Wilkes 
Barre Aido Choras da
lyvaus ir “Laisvės” piknike 
liėpos 2 d., ir aš esu'tikras, 
kad brooklyniečiai tūrės ne
mažą ‘'‘surprise,” kada pama
tys, ką maįnięriai ir maįnier- 
kos galį.

Dėde Kalnietis.

koj žūva daug kalinių, kaip gavo ligoninės maisto. Rug- 
tai atsitiko’ phv. su krimina
listu Tomašausku, kuris, tu
rėdamas net 40 laipsnių, ne
gavo ligoninės maisto, del 
to, kad tariamai “simulia
vo.” Svarbu budeliui sadis
tui Zacharinui sūtaupyt fa
šistų valdžiai kelių dienų 
ligonių maistą, kad jam fa
šistų valdžia kitą ordeną 
padovanotų. Jis skelbia sa
vo “teoriją,” kad maisto ne
gavimas tokiems, kurie ser
ga viduriais, gripu, cinga ir 
kit., jokios žalos organiz
mui neatneša ir prie to ga
lima priprast. Dar blogiąu 
su vaistais. Čia sritis' tau
pymui dar didesnė. Ypač 
blogai tiems, - kurie nuolati
niai gydosi nuo užkrečiamų 
ligų, kaip Veneros, džiovos, 
ekzemos ir t.p.! Nors ir pir
miau irgi daugiau darydavo 
eksperimentų, rifegu gydyda
vo, bet taip blogai kaip da* 
bar kada pradėjo “taupyti,” 
dar niekad nebuvo. Džiovi
ninkų kamerose, tarp kurių 
randasi rimtų ligonių, nors 
ir ateina plaučių gydytojas 
Laurinavičius, bet nič nieko 
negydo. Tais pačiais “tau
pymo” sumetimais ir džio
vininkams sumažino maisto 
kiekį, atėmė pirmiau duoda
mus kiaušinius, o vieton 
400 gramų baltos duonos, 
dabar duoda tik 200.

Sulig naujų įstatymų 
kiekvienas kalinys gali sau 
nusipirkt maisto iki 3 kg. 
savaitei, bet kai administra
cija sugžino, kad pajėgia 
nusipirkt tiek maisto už sa
vo pinigus, tai visai atima 
ligoninės maistą. Toks at
sitikimas buvo su džiovinin
ku kriminalistu Lažinskiu. 
Panašiai įvyko ir su mūsų 
draugu Rezniku. Jam gy
dytojas davė leidimą gaut 
nuosavus' pietus, bet už tai 
atėmė ligoninės maistą. >. 
' Dar viena svarbi “taupy
mo” priemonė yra1: kas

šėjo mėn. buvo išrašyti iš 
ligoninės drg. Beilis ir Kli- 
banskis. Jie buvo išrašyti 
net po to, kai gydytojas ap
žiūrėjęs pripažino plaučių 
džiovą ir širdies nevrozą. 
Nieko nepadėjo ir tai, kad 
Klibanskis turi rentgeno 
peršvietimo nuorašą, kuria
me ižbraižytas jo širdies ir 
plaučių blogas stovis. Juos 
pasodino kartu su kitais ka
liniais kameroj ir jokių 
lengvatų negavo, net atėmė 
nuosavias pagalves ir ant
klodes, o kas svarbiausia — 
nuosavius drabužius ir šil
tus baltinius.

Matyt, šis “taupumas” bei 
nustatytas gydymo būdas 
yra išanksto numatyta ad
ministracijos priemonė fi
ziniai Sunaikint revoliuci
nius1 politkalinius, kurie jau 
Vien del - žvalgybos mušimų 
ir kalėjimo kankinimų su
serga.

BIRŽAI i J •
Prieš gegužės ir rug

pjūčio 1 d. žvalgyba Biržų 
m. ir apielinkėj padarė ma
sinius areštus. Nors nieko 
uždrausto nerado, bet ko
mendantas nubaudė ir ka
lėj iman sukišo apie 30 dar
bininkų po 3 mėn. Žvalgy
ba laike tardymo visus ra
gino ir vertė pasirašyt, kad 
sutinka tarnaut žvalgybai. 
Buvo keli, kurie pasirašė 
(parašykit, kas būtent?). 
Kalėjime mus žvėriškai per
sekiojo: prigrūdo pilnas ka
meras, užkalė langus ir del 
stokos oro mus dusino, da
vė pusžalią duoną ir supu
vusį viralą, su kirmėlėm. 
Kai paKėlėm protestą, tai 
liepė vienam verdant kirmė
les išrankiot. Kartą atsisa
kėm imt duoną, bet nevisi 
išlaikė nutarimą. Po pir
mos rugpjūčio iškėlė mums 
tikrą baltęąmiejaus naktį: 
vedė kalinius .iš kamerų. į

v

skundžiasi blogo maisto tie-1 požemį ir ten mušė. Už- 
kimu ar reikalauja vaistų, | Sirdę3r supratę, kas darosi 
visai išrašo iš ligoninės ir 
tadū žinokis sau, nors ir pa
vojingiausioj formoj sergi. 
Visai nenuostabu, kad šito
kiu būdu dauginusia tampa 
išrašyti iš ligoninės komu
nistai.

Iš administracijos pasta
tytas feldšeris Vėiveriš, ku-- 
ris gydyme nusimano tiek, 
kad laisvėj nebūtų prileistas 
ir šunis gydyt- šnipinėja 
džiovininkų palatose ar kas 
jo manymu “nepolitikuoja” 
ir “nekursto.” Tokį papras
tai gydytojas tuoj pripažįs- 

t J . • . •; . i

I mes pakelėm riksmą ir iš • 
kamerų nėjom. Tuo būdu 
visų primušt j nepasisekė. 
Primušė 7;—6 politinius ir 
1 kriminalinį. Viršininkas 
su visa riezninkų gauja ta
po apskųstas apygardos tei
smui, kad ten iškelt aikštėn 
jr darbininkams bei valstie
čiam parodyt, kaip kanki
nami politiniai. Kartą ka
lėjime iškepė duoną su’stik
lais, ir šitą duoną davė 
moterims politkalinėms. Jos 
tai pastebėjo ir atsisakė

(Tąsa 3-čiam pusi.)
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Kas Dabar Dedasi Vokietijoj?

Puslapis 'trfįgiy "
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(Tąsa)
I

Politinėj srityj social-demokratai sis- | 
tematiškai įsteigė, bėgyje viso pokarinio 
laikotarpio, kapitalistinės valstybės ga
lią (policiją, armiją, budavojo kreizerius, 
rėmė terorą prieš darbininkų klasę). Šis 
'social-demokratų nusistatymas padėjo 

r sulieti didžiųjų kapitalistų spėkas, kurie, 
aštriausio krizio momente, surado fašis
tų diktatūroj labiausiai sukoncentruotą 
formą valstybiniam teroro ir prievartos 
aparatui prieš darbininkų klasę ir visus 
darbo žmones. - • *

Čionai keri raktas į supratimą, kodėl 
buržuazija, iškarto “ko-operąvo” su so-‘ 
cial-demokratija, ir kodėl dabar jinai nu
sprendė atsistoti pusėje atviros fašisti
nės diktatūros Vokietijoj.

Dabar pereisiu į klausimus apie mies
to smulkiąją buržuaziją ir valstietiją.

* Jei proletariatas nebūtų buvęs susilp
nintas ir suskaldytas kriminaliu social
demokratijos klasių - bendradarbiavimo 
su buržuazija nusistatymu, tai jo revo
liucinė įtaka ant miesto smulkiosios bur
žuazijos ir valstietijos, kuri buvo nu
alinta krizio ir išstatyta prieš trustinio 
kapitalo prievartą, galėjo būti užtikrinta.

Ką social-demokratija, kaipo valdan
čioji partija, davė šitom viduryj stovin
čiom klasėm, kurios svyravo tarpe bur
žuazijos ir proletariato? Weimario res
publiką? Bet Weimario respublika reiškė 
apsaugojimą kapitalistinės sistemos jos 
įrimo laikotarpy, su josios sunkiu kri
zių ir baisiu išnaudojimu, su didėjančia 
chroniška bedarbe; saugojimas kapitalis- 

’ tinės sistemos, kuri dar praplėtė valstieti
jos nualinimą ir smulkiosios buržuazijos 
nubiedninimą. Weimario respublika bu
vo “politinė virš struktūra” Vokietijos 
kapitalizmo laikotarpy bendro kapitaliz
mo krizio, kurio žaizdos surado sau įsi
kūnijimą, masių akyse, politinėje siste
moje, įsteigtoje Vokietijos social-demo- 
kratijos, kaipo pasėka josios išdavimo 
proletarinės revoliucijos. Galop, Wei
mario respublika—respublika, kuri išau
go ant pagrindų Vokietijos nugalėjimo 
pasauliniam kare—ir šis labai svarbu, 
kuomet kalbama apie smulkiąją buržu
aziją—pasirodė masėms kaipo išdavas 
Versailės naštos ir Vokietijos žmonių pa
vergimo per pasaulio imperializmą.

Smulkiosios buržuazijos iliuzijos linkui 
respublikos išnyko kaipo pasekmė jos 
konkrečio prityrimo tos respublikos, ka
dangi jinai pasirodė jai, kaipo vis ža
lingesne ir žalingesne žmonių interesams. 
Social-demokratijos nusistatymas buvo 
kriminalis tame, kad jinai sudarė bur
žuazinę demokratiją, kuri buvo bepatam- 
panti fašistine, kaipo visuomeninį idealą. 
Social-demokratų nusistatymas vedė ma
ses vis labiau ir labiau linkui praradimo 

’ iliuzijų buržuazine demokratija ir api
plėšė jas, tuo pačiu laiku, kaipo pasėka 
bjaurių šmeižimų prieš Sovietų Sąjun
gos proletarų diktatūrą, nuo visų revo
liucinių perspektyvų išėjimui iš bado ir 
skurdo.

Smulkiosios buržuazijos masės, būda
mos desperacijoj delei tamsios dabarties 
ir be vilties žiūrėdamos į ateitį, kaipo 
pasėka išdavingos social-demokratijos 
politikos, metėsi prie praeities sapnų, 
prie prieškarinio Hohenzollernų kapita
listinio laikotarpio, kuriame Vokietijos 
imperializmas šakojosi Chinijoj, AfrU 

/ koj ir linkui Bagdado, ir palenkė Bal
kanus savo įtakai. Tolydžio Versailės 
našta stiprino nacionalistines aistras, ku
riomis fašizmas spekuliavo. Fašizmo 
banga pasiėmė ne tiktai smulkiai buržu
azines mases, bet taip jau ir tam tikrą 
proletariato dalį. Buvo įrodyta, kad pro
letariatas, padalintas social-demokratijos 
nusistatymo, nepajėgė nugalėti bangos 
nacionalizmo savo internacionalizmu. Šis 
faktas sudarė galimu buržuazijai, kuri 
buvo nugąsdinta komunistinės proleta
riato dalies kovingumu, sukonsoliduoti

4 savo pozicijas ir atiduoti savo galią par-
> tijai, griežčiausiai nusistačiusiai linkui

darbininkų klasės, nacionaliniam socia
listam. Dabartinis Vokietijos naciona

lizmas yra Versailės atžala, ir Francijos 
buržuazinė demokratija—Versailės siste
mos ramstis—pagamino Hitlerį.

Esant šitokioj padėtyj klasinėm spė
kom, reikia jieškoti atsakymų, pirma, į 
klausimą, kodėl Vokietijos Komunistų 
Partija negalėjo esamose sąlygose iškel
ti prieš plačiąsias proletariato mases 
klausimą paėmimo valdžios; antra, į 
klausimą, kodėl Vokietijos Komunistų 
Partija, kuri buvo išskaičiavusi galėsian
ti patraukti social-demokratus darbinin
kus, negalėjo suorganizuoti, sausio 30 
dieną, laike Hitlerio paėmimo galios,1 į 
sprendžiantį politinį streiką,

Tokis sausio 30 dieną streikas nebūtų 
buvęs paprastas protesto streikas-. Jei 
jis būtų buvęs galima pravesti, tokis 
streikas būtų galėjęs sumobilizuoti ne 
tiktai visas proletariato pajėgas, bet 
taipjau būtų privertęs smulkiosios bur
žuazijos ir valstietijos mases, kurios bu
vo belinkstą linkui fašizmo, susvyruoti ir 
tuo būdu būtų pasukęs jas į pradžią ma
sinio veikimo prieš fašistinę diktatūrą. 
Tiktai todėl social-demokratų vadovau
jamos darbo unijos ir social-demokratų 
partija atsisakė paremti komunistų atsi
šaukimą streikuoti; ne tiktai atsisakė, 
bet jam kliudė.

Komunistų Internacionalo XII Plenu
mas parodė du kelius fašizmo vystymo
si; vienoj šalių grupėj—kelias begriū
vančio fašizmo (Jugoslavija, Lenkija, 
Itąlija); kitoj grupėj—kelias fašizmo ky- 
limo—Vokietija buvo skaitoma tarpe 
pastarosios šalių grupės. Bet netgi šis 
fašizmo kylimo Vokietijoj kelias parodė 
gerokai dvejojimų, simptomų vidurinio 
Vokietijos fašizmo krizio (išstojimą Otto 
Strasserio grupės, nesutikimus su Gregor 
Strasserio grupe, paleidimą tūlų štur- 
mininkų būrių sekcijų, nustojimo rinki
muose balsų, etc.).

Jei reformistinės unijos ir social-de
mokratų partija būtų priėmusios Kom
partijos pasiūlymus delei suvienyto fron
to prieš sausio 30 dieną, ir jei tai būtų 
pravedę bendrai su mumis masinį strei
ką, tai procesas vidurinio Vokietijos fa
šizmo krizio būtų buvęs pagreitintas. 
Bet social-demokratijos išdavystė, žino
ma, pasuko dalykų bėgį kita kryptimi.

Tasai faktas, kad komunistai galėjo 
šitoj situacijoj suorganizuoti streikus 
atskirose vietose, buvo tikrasis komu
nistams laimėjimas. Bet, kaipo pasėka 
socialdemokratijos pardavikiškumo, jie 
negalėjo sausio 30 dieną suorganizuoti 
sprendžiamo masinio politinio streiko. 
Tuo būdu, aišku, kad esatit tuomet to
kiem klasiniam pajėgų santikiam, Vokie
tijos komunistai negalėjo kelti paėmimo 
galios į proletariato rankas klausimo. 
Mes, Vokietijos komunistai, neturėjom, 
kaip Rusijos bolševikai spalio mėnesį, 
1917, milžiniškos didžiumos darbo žmo
nių; mes neturėjom netgi proletariato 
didžiumos mūsų pusėje. Gera dalis val
stietijos ir miesto smulkiosios buržuazi
jos dar nenugąlėjo savo iliuzijų delei na
cionalizmo. Ištisos ginkluotos armijos 
(Reichswer) • pajėgos policija, Plieno 
Šalmai, šturmininkų armijos buvo atsuk
tos prieš neginkluotą proletariatą. Ru
sijos bolševikai, iš kitos pusės, turėjo sa
vo pusėje, kaip jau gerai žinome, ne tik
tai ginkluotus darbininkus, bet taipgi 
gerą dalį armijos, o kita dalis armijos 
buvo neutrališka.

Šita klasinių pajėgų padėtis reiškė lai
kiną proletariato nugalėjimą.

Ar tai reiškia galą revoliucijos ban
gom Vokietijoj, galą pribrendusio kapi
talizmo krizio?

Ne, tai nereiškia to.
Nepaisant baisaus teroro, Vokietijos 

proletariatas dar nepasidavė buržuazi
jai. Nepasidavė ir nepasiduos, nepai
sant moralio bankrūto ir išdavystės 
Welso ir Leiparto, kurie pasidavė ir pra- 1 
še iš Hitlerio pasigailėjimo. Vokietijos

proletariatas tęsia, šimtuose vietų, dali
nas kovas už savo pozicijas ir organiza
cijas. Vokietijos darbininkų klasė paro- 
do klasinį nusistatymą ir, tolydžio, iš
tvermę ir galimybę manievruoti—koky
bė, kuri reikalinga išvengimui, nepaisant 
visokių rūšių išdavysčių ir provokacijų, 
įėjimo į sprendžiamą kovą tokioj padė
tyj, kuri yra patogi priešui.

Kiek tai liečia Komunistų Partiją, ji
nai nesileidžia būti atskirta nuo masių, 
nepaisant Hitlerio ir Goringo provoka
cijų. Niekuomet Vokietijos Komunistų 
Partija neturėjo tokio moralio prestyžo 
tarpe darbininkų masių, kaip dabar, 
kuomet social-demokratijos vadai laižo 
Hitlerio batus; įom'unįstąi kelia aukš
tyn kovos vėliavą prieš kruvinąjį fašiz
mą. Kalbos apie f neva Kompartijos nu
galėjimą ir politinę mirtį yra filistiniš- 
kas plepėjimas neišmanėlių žmonių. Nie
kas negali išardyti ir užmušti darbininkų 
partiją, jei ji pati neatneš sau mirties 
falšyyu, anti-revoliuciniu ' nusistatymu. 
Social-demokratija tapo sunaikinta kaipo 1

Lietuvos Kalėjimuose
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

duoną valgyt. Reikalavo 
viršininko. Bet tas šuo ne
rodė akių, o sargai liepė 
kalinėms tylėti, o jei netylės, 
tai grąsino karcerin kišt. 
Kartą apsilankė valstybės 
gynėjas. Mes jam išdėstėm 
savo skundus. Bet jis, ži
noma, kaip tikras fašistų 
tarnas, į tai nebojo. Po jo 
atsilankymo administracija 
politkalinius dar labiau per
sekiojo.

Tačiaus mes, politkaliniai, 
visų tų puolimų neišsigan- 
dom ir laikėmės, kaip suge
bėjom. Ciniškas adminis
tracijos ir visų “viršininkų” 
elgėsiš parodė atvirą fašis
tų snukį ir' užgftūdino mus 
naujiems mūšiams.

Šv.
(“Balsas.”)

NEWARK, N. J.
Kodėl Neįvyko Vakarienė
Mes, LDSA 10 kuopa, atsi

prašome draugų ir svečių, ku
rie buvo tikietus nusipirkę va
karienei, kuri buvo ruošiama 
gegužės 7 d. Vakarienė ne
įvyko. Priežastis tame. Sve
tainės savininkas atsisakė 
duot mums svetainę tik kelias 
dienas pirm vakarienės.

Svetainė buvo pasamdyta 
dar išanksto, kovo mėnesį. 
Manėm, bus viskas gerai, bet 
tik prieš pat vakarienę sve
tainės savininkas pranešė, kad 
svetainės mums neduoda. Tai 
mes leidomės po visas svetai
nes teirautis, ar nerasime tam 
vakarui tuščią svetainę, bet 
buvo jau pervėlu; visos buvo 
užimtos; ir tokiu būdu pasi
vėlavome per “Laisvę” at
saukt vakarienę.

Taigi mes, visos LDSA 10 
kuopos narės, atsiprašome vi
sų, kurie buvo pasižadėję da- 
lyvaut vakarienėje ir mus pa- 
remt.

10 Kp. Narės.

DETROIT, MICH.
Darbas arba Pašalpa Visiems 
Fordo Darbininkams, kurie Iš
mesti iš Darbo! Prieš Algų Ka
pojimą ir “Speedup Sistemą”!

Fordas tapo multi-milionie- 
rius iš kraujo ir prakaito dar
bininkų. Dabar mes jam ne
reikalingi ; šimtą tūkstančių 
darbininkų išmetė iš darbo, 
kurie alkani, nudriskę bastosi 
gatvėmis. Jų stubelės atim
tos, sutaupytus centus Fordo 
bankieriai apvogė. Daugelis 
tėvų apleido savo vaikus,, dau
gelis jų išmirė rūsiuose, ku
riuose, išsikasę, gyveno. Savo 
bedarbius Fordas turi užlai

* * 1 | > ' | 1 i I 1 R

partiją ne todęl, kad Hitleris pasirodė kalinių. Tame susirinkime 
stipresnis už juos; social-demokratija ta- gali dalyvauti draugijų komi- 
po sunaikinta, kadangi jinai atšinešė pa- tetai arba eiliniai nariai be
ti sau moralę ir politinę mirtį, kuomet 
ji atsisakė kovoti prieš fašizmą, kuomet 
jinai nusižeminusiai tarnavo fašizmui. 
Komunistų Partija stipri ir nenugalima, 
kadangi jinai niekuomet nesitraukė, ka
dangi jinai nesitraukia nuo savo revoliu
cinio kovos kelio, kadangi jinai nepasi
davė ir nepasiduos proletariato prieši
ninkams ir jų kruvinam agentui, fa
šizmui. Jinai laiko iškėlusi nepermal
daujamos kovos vėliavą prieš fašizmą 
ir jos iš rankų nepaleis. Tas išaiškina 
ir tą faktą, kodėl Kompartija nežino nie
ko apie moralę ligą ir politinį alpimą, 
kas ryja social-demokratija. Tas, be
je, išaiškina, kodėl Komunistų Partija 
šiandien turi moralį autoritetą, kokio ji
nai niekuomet nėra turėjusi, tarpe milio- 
nų proletarinių Vokietijos masių, ku
rios nėra pasirengę pasiduoti kruvinam 
fašizmui.

(Daugiau bus)

jokių įgaliojimų ar tai leidi
mų, nes tai bus pasitarimas 
arba diskusijos, kaip pasek- 
mingiau suorganizuoti bendrą, 
frontą.

Susirinkimas įvyks 25 dieną • 
gegužes, Draugijų svetainėj 25 
ir Vernor Hy., 7 vai. vakare.

Draugai darbininkai, tikin
tieji, laisvamainai, socialistai, 
komunistai, tautiečiai, nauja- 
gadyniečiai ir kiti visi darbi* 
ninkai ir smulkieji biznieriai, 
dalyvaukite šiame susirinkime, 
nes jame būtinai reikės sutai
syti programa ir nustatyti lai
ka s šaukti Bendro Fronjo 
Konferenciją.

Draugai darbininkai ir dar-( į 
bininkės! Tom Mooney jau, 17 
metų pūdomas kalėjime vien 
debto, kad jisai drįso organi
zuoti darbininkus kovai už gy
vybės palaikymą. Jo nekaltu
mas įrodytas jau daugelį kar-'
tų; patys liudytojai ir teisė-.

kyti, nes jis jų viso gyvenimo 
triūsą pasiglemžė.

Metai atgal šitie alkani dar
bininkai nuėjo pas Fordą pra
šyti darbo ar duonos, Fordas 
pasitiko juos : su kulkasvai- 
džiais; keturis jų užmušė ir 
daugiau kaip šimtą sužeidė. 
Tuo pačiu kartu Fordas neturi 
rubežių mėtymui turtų. Jie pa
aukavo penkis šimtus tūkstan
čių dolerių Hindenburgo mili- 
tariniam muzėjui Berlyne. De- 
sėtkus tūkstančių išleidžia už
laikymui pačios darželio; jis 
išleido 145 tūkstančius dol. su
laužymui Briggso darbininkų 
streiko; jis išleidžia šimtus 
tūkstančių užlaikymui tūks
tančių briedžių ir kitokių žvė
rių,—o badaujantiems savo 
darbininkams vietoj duonos 
duoda kulkų.

Draugai darbininkai ir dar
bininkės, mes ilgiau negalime 
į tai žiūrėti ramiai ir badu 
mirti. Mes turime reikalauti 
iš Fordo darbo ar užlaikymo.

5 dieną June (birželio) yra

rengiama Fordo baduolių mar- 
šavimas pas Fordą; ir prie šio 
maršavimo reikia gerai prisi
rengti. Todėl tam tikslui yra 
šaukiama visų Fordo bedarbių 
ir dirbančiųjų pasitarimas ,22 
dieną gegužės, 7 vai. vakare, 
Draugijų svetainėj, 25 ir Ver- 
nor Highway, šiame susirin
kime apsvarstysime pateiktus 
maršavimo planus ir išgirsime 
raportą nacionalio komiteto.

Kviečia Komitetas.

ATSIŠAUKIMAS
DETROIT, Mich. — Bend

ro fronto komitetas atsišaukia 
į visas organizacijas, draugi- 
js ir pavienius žmones, be skir
tumo tikėjimo, pažvalgų ir ly
ties, pasitarti ir išdirbti pla
nus, kaip geriausiai būtų su- 
budavoti bendrą . frontą prieš 
badą, algų kapojimą, už be
darbių apdraudą, prieš mėty
mus iš stubų ir atiminėjimą 
beveik išmokėtų stubų, ir prieš 
karą. Taipgi už paliuosavimą 
Tom Mooney ir kitų politinių

jas, kuris pasmerkė Mooney, 
pripažino jį nekaltu, bet Cajį- 
fornijos turčiai ir fabrikantai 
nepaliuosuoja jo. Mooney pa- 
liuosavimas yra darbininkų 
masių rankose, ir tik nuo -jų 
priklausys jo paliuosavimas.

Šita baisi bedarbė ir nusis
tatymas valdančiosios klasės 
galutinai pavergti darbo žmo
nes verčia mus visus be skir
tumo pažvalgų, lyties ir tikė
jimo organizuotis į bendrą 
frontą ir atmušti visus puoli
mus išnaudotojų ir vergėjų.

Todėl būkime visi šiame su
sirinkime, kolei turime progą 
susirinkti. - ,< .

Kviečia
Bendro Fronto Komitetas.

Belgrade. — Jugo-Slavi- 
jos laikraščiai smarkiai už
sipuolė ant Hitlerio už f jo 
reikalavimą leisti Vokietijai 
ginkluotis, jeigu ir kiti riė- 
nusiginkluoja.

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

626 Woodward Avenue McKees Rocks, Pa.

APLA Centro Komiteto Balsavimų Pasekmės
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAŠ.

CEMENTAS
PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

(Tąsa)

Pušelė ant kalno, augštai, augštai! Taip 
gerai ir maloniai kvepia pavasariu, ir me
džių lapeliai jau sprogsta. Ten upelis ūžia, 
bėgdamas pakalnėje. O galinga kazoko 
ranka veda ją mirti. Daša nenori apie tai 
galvoti, nors pačios mintys veržiasi į gal
vą. Ji norėjo ką tai prisiminti ir niekaip 
negalėjo. Kokis geras oras—pavasaris. 
Pušis lingavo ant augšto kalno. Daša pri
siminė: draugas Badinas išliko gyvas, la
bai gerai, kad gyvas: jis veiklus draugas. 
O ji, Daša, buvo tik pradėjusi dirbti—ir 
jos nebus..

Greta su ja žingsniavo plaukais apaugęs 
kazokas ir traukė orą per nosį... Kada 
jai užmetė kilpą ant kaklo, Daša jautėsi 
taip jau pat, kaip ir pirmiau, tartum ne 
jai. Taip, taip Glėbas... Bet tas buvo 
jau taip senai. Mielas ir kvailas Glėbas. 
Tokis jis smarkus ir tokis keistas kai ku
riuose klausimuose. Oi, kaip dabar jis yra 
toli... Ir vėl kazokas pajudino kilpą ant 
kaklo; prieš jos akis buvo gili pražūtis, 
už jos žalioji pušų giria. Pulkininkas ver
šio akimis pervedė per ją ir prabilo:

—Molodec kirptoji! Laikaisi labai gerai, 
o ypatingai, kad tu esi moteris... Na, ga
li sau eiti; tavęs nepakliudys jokis šuo.— 
Jis sudavė nagaika arkliui ir dingo.

2 
Išliuosavimas

Daša nepaminė, kaip ji išėjo iš tarpkal- 
nės, kaip ji ėjo—greitai ar bailiai, povaliai 
ir lėtai. Paminė tiktai paukštelius, ku
riuos* matė, eidama keliu. Ir kada prieš 
jos akis atsidengė didelė pakalnės lyguma, 
tai tada prisiminė, kad ji yra viena tarpe 
kalnų... Užpakalyje augšti kalnai; ant 
kalnų grioviai ir pražūtys tarpe jų bei ža
liuojanti giria... Tarpkalnė... Pušys 
ant kalno... Daša pradėjo bėgti nuo gi
rios, jautė nuovargį, bet, bėgo. Toli prieša- 
'kyjė pro kalną matėsi kazokų miestelis, pil
nas sodų, ir balti bažnyčios bokštai. O už 
miestelio ir vėl stovėjo eilė kalnų.

Pavargusi Daša užėjo ant kalno. Ka
zokų miestelis matėsi aiškiai, bet jis buvo 
svetimas. Miestelis atrodė tylus, bet aišku, 
kad jo gyventojai matė Dašą, kad jie ir 
mirties ranką buvo linkui jos ištiesę. Da
ša parpuolė ant kelio smėlio. Užsigavo kelį 
ir, nuėjus į šalikėlį, atsisėdo ant žolės. Virš 
jos galvos plaukė debesiai ir pro juos ma
tėsi mėlynas dangus... Aplinkui žaliavo 
jaunutė žolė, žydėjo gėlės—mažytės, dar 
ankstyvos—pavasarinės. Gėrėjosi gėlėmis, 
bet neturėjo spėkų pasikelti ir prie jų pri
eiti. Sėdėjo.

Pro kalną greitai išjojo raiti raudonar
miečiai, laikydami ant pečių šautuvus. Prie
šakyje visų jojo sausas ir augštas vyras. 
Daša pašoko.

—Draugas Badinas!
Raudonarmiečiai šūkavo, rankomis mo

savo ir smarkiai jojo. Daša sušuko ir nu
siskubino juos pasitikti. Badinas, smar
kiai jodamas, pasodino arklį ant užpakalio 
ir nušoko.

—Daša!—tarė jis. <?
Daša, abiem rankomis nusitvėrė Badiną 

už rankos, juokėsi ir verkė. Juos apsupo 
rėkaudami raudonarmiečiai. Vienas iš jų, 
augštas, sausas, ilgai į ją žiūrėjo, paskui 
tylomis nulipo nuo arklio ir pasiūlė jai jį:

—Drauge, štai arklys. Sėsk ant jo. Pa- 
velykitej užkelsiu.

—Ačiū, drauge,—kratė jam ranką Daša. 
—Negaliu įsivaizdinti, kaip jūs visi geri. 
Del manęs partraukėte Čielą raudonarmie
čių pulką. Draugas Badinas labai karštai 
atsinešė linkui įvykio.

Raudonarmiečiai stovėjo, arkliai žvengė, 
o kovotojai žiūrėjo su didele atyda ir juo
kėsi. Sausas raudonarmietis užkėlė Dašą 
ant arklio, nusijuokė ir patsai greitai už
šoko ant kito.

Badinas jojo greta su Daša ir visu keliu 
prilaikė ją už rankos. Daša smagiai jam 
šypsojosi.

—Na, kaip ir kas atsitiko su tavimi— 
pasakok?

Daša jam pasakojo, kiek ji paminė:—Na, 
taip pavalkiojo ir paliko po pušim. Gal 
būti, su moterimis nenori laiko eikvoti?— 
Nusijuokė.

Badinas klausančiai žiūrėjo į ją ir šyp
sojosi taip, kaip jis nesijuokdavo dar nie
kad pirmiau. Visu keliu jojo greta jos ir 
atydžiai prilaikė ją per balas ir griovius.

Prie valsčiaus Sovieto stovėjo daug veži
mų, arklių, karvių ir avių. Daug buvo ka
zokų, sukinėjosi, kreivai šnairavo, o mote
rys verkė...

Boršči, pilnai apsirengęs, kinžalą prisi
kabinęs, sėdėjo už stalo ir greitai rašė/ Jis 
pakėlė akis, pažiūrėjo į Dašą, bet smarkaus 
kovotojo veidas pasiliko tas pats.

—Taip, laimė tavo, kad šiuom kartu mir
tis dar prasilenkė...

—Drauge Boršči, pakviesk čionai Salta- 
novą,—tarė Badinas, drąsiai ir rimtai pri
ėjęs prie stalo.

—Drauge Saltanov, ateik čionai,—pakvie
tė Boršči, greitai priėjęs prie kitų durų. 
Ir vėl kariškai atžingsniavo prie stalo. Ka
da Saltanovas įėjo, Badinas, į jį žiūrėda
mas, kietai tarė:

—Drauge Saltanov, tu esi paliuosuotas 
nuo pirmesnių pareigų ir areštuotas! Ry
toj kartu su Boršči važiuosi į miestą. Te
nai perduosiu tavo reikalą revoliuciniam 
tribunalui.

Saltanovas pridėjo ranką prie kepurės, 
išsitiesė ir du žingsnius padarė atgal:—Aš 
išpildžiau pilnai visus įsakymus, kuriuos 
gavau nuo gubernijos Sovieto.

—Drauge Boršči, užbaigk šį incidentą 
taip, kad būtų nauda mūsų naujai valdžiai, 
—Badinas jau kalbėjo į Boršči.—Priešingu
mai tarpe valdžios darbininkų turi būti iš
rauti. Kada pargrįši iš miesto, tai dar su 
didesne^ energija imkis už darbo. Dabar 
einame ant gatvės.

Išėjo visi trys—Badinas, Boršči ir Daša. 
Aplinkui buvo daugybė kazokų, moterų, 
vaikų ir gyvulių. Vežimai jau stovėjo iš
tisas paras ir visą laiką čionai tiek pat buvo 
žmonių. Badinas užsilipo ant vežimo ir 
pradėjo sakyti prakalbą:

—Piliečiai-kazokai ir valstiečiai.
Moterys ir kazokai pradėjo rėkti ir kum

ščiais mosikuoti. Boršči užšoko ant veži
mo ir kareiviškai sušuko:

—Nutilkite, velnio vaikai! Klausykite, 
ką kalbės Sovieto pirmininkas! Nusiramin
kite !—Parodė jis dantis ir visi nutilo. Borš
či buvo šio miestelio revoliucinis kazokas; 
jį visi žinojo.

—Piliečiai kazokai! Už priešįstatymišką 
veikimą areštavau komandierių vietos mi
licijos. Kinkykitės arklius ir važiuokite su 
savo geru namo. Nauja rinkliava duonos 
del Raudonosios Armijos, del jūsų pačių 
sūnų, kurie kariauja prieš ponus ir genero
lus, bus panaikinta. Tą pareiškiu jums 
čionai. Dabar jau karas baigiasi ir turė
sime kitokį darbą. Mūsų darbas—atsteigti 
šalies ūkį. Mes nenorime karo ir laukus 
aplaistyti krauju, bet tai jau ne mūsų kai
čia, o mūsų nelaimė, kad ponai ir genero
lai nei valandai laiko neduoda mums ramu
mo ir taikos. Mūsų valdžia nenori karo, 
nori taikos. Mes norime panaudoti visas 
jėgas ne karui, bet atbudavojimuį šalies, 
apdirbimui žemės. Mes pagatavi bile lai
ku panaikinti grūdų rinkliavas, ir tai bus 
padaryta. Bus laikas, kada turėsime vis
ko pakankamai, bet tą atsieksime tiktai 
priešus nugalėdami. Prie taikos, per nu
galėjimą klasinių neprietelių!...

Badinas kalbėjo ilgai apie panaikinimą 
rinkliavų, apie įvedimą jų vietoj mokes
čių, apie paleidimą Raudonosios Armijos 
dalių, apie atbudavojimą šalies, kurią su
griovė kontr-revoliucija ir imperialistai. Ir 
čionai suminėjo Lenino vardą, kuris visą 
savo gyvenimą pašventė darbininkų ir val
stiečių reikalams. Minia pįojo^ Šaukė ir 
vėl plojo... Po to pradėjo kifikyti arklius, 
lipti į vežipius ir smagiai kalbėtis. Kada 
vežimai važiavo, tai Boršči kreipėsi į Ba
diną: ,

(Daugiau bus)

NOfcTHSIDIEčIŲ VEIKIMO 
PROGRAMA

PITTSBURGH, PA. — Lie
tuvių Darbininkų Kliubas atsi
darė po num. 1335 Medley "St. 
Atdaras esti kasdieną ir kas va
karą. Randasi gražus knygy
nas pasiskaitymui įvairių kny
gų ir laikraščių. Kiekvienas at
silankęs. gali pasiskaityti ir vi
sokiais reikalais su draugais pa
sitarti.

DISKUSIJOS įvairiais dienos 
klausimais esti Kliube kiekvie
nos seredos vakarą. Įžanga vel
tui. Kviečiami visi dalyvauti. 
Kiekvienas gali čia išsireikšti 
savo mintis ir susipažinti su 
svarbiais klausimais. Dalyvau
dami tokiose diskusijose gauna 
geros progos daugiau prasila
vinti. Tad nepamirškite sere
dos vakarą. Praneškit ir ki
tiems. '

LIETUVIŲ BEDARBIŲ TA
RYBA laiko susirinkimus kiek
vieno ketvergo vakarą—pirmą 
ir trečią ketvergą Liet. Darb. 
Kliube; antrą ir ketvirtą ket
vergą Liet. Sūnų Draugijos sve
tainėj. Prasideda 7:30 vai. va
kare. Bedarbiai ir- dirbantie
ji kviečiami dalyvauti ir dau
giau darbuotis pagelbėjimui 
tiems, kurie randasi sunkioj 
padėtyj.' Taipgi Kliube bile 
kada kiekvienas gali gauti in
formacijų, kaip gauti pašelpą, 
drabužių, čeverykų ir t. t. Be
darbių Tarybos valdybos nariai 
nuolatos kliube yra ir gali už
registruoti ir reikalingas infor
macijas suteikti, taipgi gali rei
kale; pagelbėti. Visi turime 
darbuotis bedarbių reikalais.

,.L /
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LDS JAUNUOLIŲ KUOPA 
laiko; susirįųjęimus kiekvienos 
pėtnyčios vakarą. Jaunuoliai 
kviečiami dalyvauti. Tėvai,\ku- 
rie turi savo sūnus ir dukteris, 
raginjkite juos prisirašyti prie 
LDŠ Jaunuolių Kuopos ir daly
vauti. susirįnkimuosę. Visi tu
rime; padėti j&uniioliams tvirtai 
susiorganizuoti. Jie jau turi 
gerą į orkestrą ir organizuoja 
vieną sporto tymą. Darbininkų 
organizacijoms jie patarnauja 
beveik veltui.“

PASILINKSMINIMO VA
KARĖLIAI beveik kas subatos 
vakarą čia įvyksta. Kai kada 
ir nedėliomis. Draugai ir drau
gės kviečiami dalyvauti, bend
rai pasilinksminti ir darbininkų 
reikalus paremti. Apie paren
gimus galite ant vietos Kliube 
pasiteirauti, kada jie įvyksta.

Prie Kliubo palaikymo prisi
dėjo sekamos draugijos: Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 87-ta kuopa, 
Augščiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoj 50-ta kuopa, Lie
tuvių Darb. Susivienijimo 
Amerikoj 60-ta kuopa, Lietuvių 
Bedarbių Taryba/LDS Jaunuo
lių Kuopa, ALDLD 4-tas Apsk
ritis ir K.P. 5 Dist. Lietuvių 
Biuras, šios draugijos Kliube 
laiko susirinkimus. Kurie no
rite prie bil$ kurios tų drau
gijų prisirašyti, galite gauti in
formacijų Kliube—klauskite.

h- M—? I ,)
Kliube galimą gauti nusipirk

ti payienių7 pųmerių “Laisvės”, 
visokių iš užsienio,atėjusių lie
tuvių darbipinkų laikraščių ir 
visokių knygų* Kurie norite 
užsirašyti arba atsinaujinti bilė 
kurį darbininkų laikraštį, kreip
kitės į Kliubą ir gausite reika
lingą patarnavimą.

Lietuvių Darbininkų Kliubas, 
1335 Medley St.,

N. S. Pittsburgh, Penna.

kus, prieš policiją. Valdžios 
pusėj liudininkais buvo tiktai 
policistai ir vienas šnipas.

Policistai liudijo, kad bedar
bių demonstracija buvo sureng
ta be leidimo. Areštuotieji 
puolę policiją, kuri buvo pri
versta kai kuriuos ir apstum
dyti, kadangi jie geruoju nepa- 
.sidavę.

Areštuotųjų pusės liudininkai 
nurodinėjo, kad demonstracija 
buvo tvarkinga ir kad policija

yra ir sekcijos apsileidimas. 
Jie tik rūpinasi daugiausia Be
darbių Tarybomis; tas yra la
bai geras daiktas, bet reikėtų 

’daugiau atydos kreipti ' ir į 
[dirbtuvių darbininkus, nes šiuo 
[laiku lengva tarp jų įtekmė 
įgauti, ba čia kožnoj dirbtu
vėj ir vėl ruošiasi kirsti tą 
patį mažą uždarbį.

A. S.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

KEARNY, N. J.
LDSA 125 kuopa rengia arbatos

naują narį išpildykite savo prižadą.
, Sekr. - . ... '(118-H9) f

HARTFORD, CONN.
Visiem Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo nariam ir visem Hart
fordo darbninkam 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.

Darbininkai Privertė Išteisint 
Areštuotus.

į ' ’ J ’ f j

Gegužės 8 d. prasidėjo teis
mas kovo 4-to.s bedarbių demo
nstracijoj areštuotų drg. Nagri
nėjimas tęsėsi net per 5 dienas. 
Šimtas su viršum liudininkų 
buvo. Visi liudijo už darbinin-

sukėlė riaušes puldama ant be
ginklių žmonių. Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo du adr 
vokatai nurodinėjo, kad bedar
biai galėjo ir be policijos leidi
mo turėt demonstraciją. Pro
kuroras išliejo tulžį ant bedar
bių, vadindamas juos Maskvos 
agentais, trukšmadariais, ban
džiusiais užgriebti miesto rotu
šę ir t. t.

Per visas penkias dienas tei
smo kambarys visada buvo pri
kimštas darbininkais, kurie sim
patizavo areštuotiems. Supran
tama ir tas paveikė ant džiu- 
rės, kuri pagalios išnešė nuos
prendį, jogei 6 nekalti, o tik 
vienas, James Eagan, rastas 
kaltu “riaušių kėlime.”

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo advokatai tuojaus pa
darė apeliaciją į augštesnį teis
mą delei James Eagan. Ma
noma ten išreikalauti, kad d. 
James Eagan • būtų paliuosuo
tas.

Taipgi reikia pasakyt, kad šie 
visi septyni kiek pirmiaus buvo 
centralinės policijos stoties teis
me rasti kaltais ir nuteisti. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas apeliavo ir dabar še
šiems laimėtas teismas.

Mes turime remti Tarptau
tinį 1 Darbininkų Apsigynimą. 
Jisai puikiai gina politinius ka
linius.

Reporteris.

WORCESTER, MASS.
• • 4 ,,

Algų Kapojimai
Po Worcesterį liūdnos nau

jienos. Kapitalistai pučia vi
sokius burbulus, bet tik del 
savęs. Buržujinė spauda ra
šė ir darbdaviai pasakojo, 
kad vyras dirba, tai moteris 
turės namus prižiūrėt; tokiu 
būdu raštinėse pasidarys vie
tos, kurias galės užimti pabai
gę mokslus jaunuoliai. Bet 
tas viskas liko tik paskalais, 
nes jaunos merginos ir vyrai 
buvo suvilioti.

Antri paskalai buvo leidžia
mi, kad po prezidento Roose- 
velto išrinkimo, kur buvo al
gos nukirsta dešimtą nuošim
tį, tai bus sugrąžinta, ir prie 
pono RooseveltoJ nebus algų 
kapojimo; bet štai kas iš tų 
prižadų pasirodė.

Šią savaitę Whittails Carpet 
Shop, vietoj sugrąžint dešim
tą nuošimtį, nukirto dvidešim
tą nuošimtį. Darbininkai me
tė darbą ir išėjo į streiką, bet 
darbininkai nebuvo gerai su
siorganizavę. Kaip tik išėjo 
į streiką,’ tai taip ir užlėkė 
didžiausia kapitalistų bernų 
gauja ir su buožėm ne vieną 
žmogų sudaužė ir į dirbtuvę 
beveik panevalia sugrūdo, ir 
streiką su valdžios pagelba su
ardė, ir privertė dirbt su 20 
nuoš. numuštom algom.

Taipgi ir antra tragedija. 
Baker Box Co. pereitą savai
tę kirto algas penktą’ nuošim
tį, ir ten nekuriu “ruimų” dar
bininkai išėjo į streiką, o kitų 
ruimų darbininkai likosi dirbt 
su nukirstom algom.

Tegul nepyksta Komunistų1 
Partijos nariai, bet čia yra 
didžiausias apsileidimas, kad 
nekreipė atydos į šitokius da
lykus. čia privalumas - Ko-1 
munistų Partijos nariams bū
ti vadovais ir suorganizuoti^ 
kad streikai būtų pasekmin
gi, bet į tai, matosi, domės ne-1 
kreipia suvisai. ■ ; Aš nežinau, 
keno kaltė; - man atrodo;1 kad

vakarėlį, įvyks utamike, 23 gegužes, 
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)

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

trečiadienį, 24 d. gegužės, Lietuvių 
Piliečių svetainėj, 376 W. B-way, 
7:30 vai. vakare. Malonėkite visi 
dalyvauti, nes yra daug svarbių rei
kalų atlikti, ir malonėkite pasimokėti 
mokesčių už šiuos metus gausite jau 
naują knygą, ateidami atsiveskite po .

WIKES BARRE APIELINKĖ
šiuomi pranešame, kad mūsų apie- 

linkės apskričių piknikai įvyks se
kamose dienose:

ALDLD 12 Apskr. ir LDSA 11 
Apsk.

Nedėlioję 18 birželio 
Komunistų Partijos

Nedėlioję 16 Liepos 
Dienraščio ‘I*aisvės”

Nedėliojo 20 Rugpjūčio
Visų darbininkišką judėjimą re- 

menčių . organizacijų prašome nieko 
nerengti minėtom dienom ir kviečia
me dalyvauti mūsų parengimuose.

Rengėjai.
(118-120)

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

SPRATS IN OIL SANDRE-SUDAK
(Strimelės) (Su Tomeitėmis)

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą :

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

Taipgi Skyriai: 260 California St., 
San Francisco, Cal. *

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETU KENUOTŲ ŽUVŲ
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti jų, tai rei

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį. > .
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Illinois Angliakasiy Kova prieš Blogas * 
Sąlygas ir Kompaniją Lewiso Mašiną

WEST FRANKFORT, Ill.— 
Kovo 27 d. Progresyvė Mai
nierių Unija iššaukė streiką 
prieš nežmoniškas sąlygas ir 
prieš skebinę Lewiso vadovy
bę senojoj UMW of A unijoj. 
Susipratę Progresyvės Unijos 
eiliniai nariai metė darbo 
įrankius ir stojo į kovą.

Iš pirmos streiko dienos 
siautė negirdėtas teroras. 
Kaip pasiutę šunes, Lewiso nu
samdyti mušeikos, apsiginkla
vę net kulkasvaidžiais, švais
tėsi po gatves ir skaldė strei- 
kieriams galvas. Naktimis jie 
įsiverždavo Į streikierių sta
bas ir kankindavo tiek, kiek 
jų apsvaigęs protas nešė. Ne
gana to, bet jau buvo pradėję 
ir jaunesnes moteris atakuoti.

Orient No. 1 net 15 streikie
rių sumušta: perimti baimės, 
buvo išbėgioję į girias ir ten 
slapstėsi, bet ir giriose vietos 
i\ebuvo. ir ten juos surasdavo.

Dabar laikinai teroras kaip 
ir apsistojo. Kas nors nepa
prasto. Ar nebus tik Lewiso

sinis mitingas DowelPyj, Ill. 
Daugelis eilinių narių iš West 
Frankforto minėtą dieną pasi
ryžo pasiekti Dowelli, bet 
Lewiso gengsteriai apstojo vi
sus kelius ir neišleido nei vie
no automobilio iš Franklin 
pavieto; jei kuris pasiprieši
no, tą gengsteriai sumušė. Už 
greit nesustabdymą automobi
lio George Major, eilinis na
rys iš West Frankfort, gavo 
peršauti.

Kompaničnos unijos lyde
riai, Gassoway ir Edmondso- 
nas kalbėjo iš Harrisburgo ra
dio stoties. Tie gaivalai tauš
kė ir draskėsi, būk Franklino 
paviete dirbą pilnai darbinin
kų ir dar kompanijos turi re
zervo (užsiregistravusių) po 
tris keturis šimtus kiekvienai 
kasyklai. Nors jie tauškė, būk 
turi pakankamai skebų, dau
giau negu reikią, bet No. 1 
Oriento kompanija, Chicago, 
Wilmington and Franklin 
Coal Co. iškabino naują su
rašą (listą), skelbdama, jog

pagelba terorizuoja streikie
rių s.

Kompanijoms ir kompanič
nos unijos vadams vargiai pa
vyks apgauti streikierius: jie 
tęs kovą ir toliaus. žinoma, 
mainierių kova gali būti sun
ki ir ilga, bet streikieriai yra 
griežtai nusistatę sutriuškinti 
raketieriaus Lewiso mašiną.

Jeigu kuris drįstų sugrįžt po 
Lewiso mašiną į darbą, tai to- 

. kį perspėja kovingieji mainie- 
' riai, kad jis galės būt labai 
I nubaustas; o kita, tai nelabai 
būtų gražu, kad tokio žmo
gaus vardas būtų istoriškai 
įrašytas į juodą knygą.

Daugelis lietuvių eina ir 
skebauja, bet jiem skebavi- 
mas ant gero neišeis, jeigu 
streikieriai laimės dabartinę 
savo kovą.

Pavasaris čia labai lietin
gas. Dar paskutinėmis dieno

mis balandžio kaip’ pradėjo 
lyti, tai kasdien lyja, o jau 15 

id. gegužės. Vanduo ir ant 
i kalnų stovi, nenubėga. Da- 
I vatkos šneka, kad tai dievo 
Įkoronė; taipogi ir su bedarbe, 
• esą, dievulis pakorojęs už tai, I
i kad esą perdaug raudonųjų.. .

Reporteris No. 2.

Atleista nuo Darbo 450
i Angliakasių
Į SHENANDOAH, Pa.—Wm.

i Penn. angliakasykla, priklau- 
į šauti Susquehanna anglies 
kompanijai, ‘ likosi uždarytaĮ 
neapribotam laikui, ir iš dar
bo paleista 450 mainierių.

Pastaroji kasykla 1 nuo sau
sio pirmos dienos iki dabar 

) išdirbo tik 35 dienas; reiškia, 
I j jau žmonės buvo suvarginti, j 
jo dabar visai nustumti į be- i 
j darbių eiles.

Dėdė Kalnietis.

! ■ SCRANTON, PI
Scranton progresyvės drau

gijos laikė bendrą susirinki
mą gegužės 14 d. ir padarė 
daug gerų tarimų. Visų svar
biausia, nutarė paimt Runo 
farmą parengimams visam va
saros sezonui. Farmos komi- 
sijon tapo išrinkti: F. Man- 
kauskas, F. M. Indriulis ir P. 
Šlekaitis, kurie padarys su 
Runu kontraktą.

toli 'važiheti' į susirinkimus. 
Tai todėl mūsų frakcija ir pa
dalinta į dvi dalis.

A. D.
i .• < 1

Washington. — Roosevel- 
tas, išdirbdamas planą bu- 
davoti daugiau $aro laivų, 
kartu sumažina kiekį jūrei
vių ir oficierių, kad sutau
pius pinigų del būdavo j imo 
naujų karo laivų.

»M«»q«nf»Mf»**i,*****>F**p<*t*>>y**y*>yy**Jmf*>y*y>iyy^**,*>*t**.

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 apščiai.
Kaina tik $10.00 j savaitlę

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

katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

P. Šleikaitis raportavo, kad 
rengia busą važiuoti į “Lais
vės” pikniką liepos 2 d. Iš 
raporto pasirodė, kad jau tu
ri 48-nis žmones užsiregistra
vusius važiavimui, bet su busų 
kompanija dar tikrai nesusi
tarta kas link kainos, nes ve
dama pasitarimai su Wilkes 
Barre Aido Choru. Mat, jei
gu Aido Choras susidėtų su 
serantoniečiais, tai būtų labai 
draugiškas važiavimas ir rei
kėtų bent trijų busų; tuomet 
ir busus gautume daug pigiau, 
negu imant po vieną. Kol 
kas dar vedama pasitarimai. 
Draugas A. Valinčius ketino 
duot atsakymą P. Šlekaičiui, 
bet kol kas nieko nesulaukia-

Visiems “Laisvės”
Skaitytojams ir

Organizacijoms

unijos piniginė kasa išsitušti
nus? Kiek teisybės, tikrai 
negalima būtų pasakyti, bet 
girdėjau, kad Lewiso kasie- 
rius su 90 tūkstančių dolerių 
išsinešdinęs į užsienį. Laimin
go pasisekimo...

Bet streikieriams mitingai 
vis dar uždrausta laikyti bei 
kitur išvažiuoti, štai gegu
žės 7 d. buvo rengiamas Prog
resyvės Mainierių Unijos ma-

kada švilpukas išrėks, šaukda
mas į darbą, tai visus eilinius 
narius priims atgal į savo dar
bus. Reiškia, kompanijoms 
nelabai sekasi operuot kasyk
las su skebais (bet ir skebų 
trūksta), nes visi patyrę dar
bininkai išėjo į kovos lauką.

Tatai yra kompanijoms 
smūgis ir daug iškašČių. Tą 
faktą pripažįsta ir patys bosai, 
o antra, tai jie turi palaikyti

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBU MARŠRUTAS

STOUGHTON, Mass., Pirmadienį, 22 d. Gegužės 
BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužės.

KETURIŲ CONN. APSKRIČIŲ IŠVAŽIAVIMAS
mH MUZIKAI! ’KOMA K PRAKALBOS

Nedelioje, 4 d. Birželio-June, 1933
Lietuvių Darže, už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

Waterbury Vilijos Choras, vadovaujamas K. Strižausko

Kalbės Drg. R. Mizaifa, LDS Centro Pirmininkas, Dainuos Hartfordo Laisves Ciwras, New Britain 
Vilijos Choras ir New Haveno Choras Daina ir pats Waterburio Vilijos Choras

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 žiema besilavindami.

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

ma.
Draugai, nevilkinkite, nes lai

kas greit prabėgs. Mes turi
me būt prisirengę.

Draugė Jenušauskienė ra
portavo apie pereitą vajų, ir 
pasirodo, kad ji nemiegojo, 
nes gavo keturiolika skaityto
jų darbininkiškiems laikraš
čiams ir devynias nares į 54-tą 
kuopą Lietuvių Darbininkių
Susivienijimo Amerikoje. At-
rodo, kad drg. Jenušauskienė 
gaus pirmą dovaną.

Kadangi, draugijų nutari
mu, buvo paskirtos trys dova
nos, o kiti vajininkai dar ra
portų neprirengė, tai palikta 
bendram komitetui sutvarkyti 
reikalą ir išdalint dovanas pa
gal draugijų tarimą.

» Kažin kodėl draugai, kurie 
sakosi nepritaria sklokinin- 
kams, neina i mūsų parengi
mus, prakalbas bei susirinki
mus, ir duoklių į organizaci
jas nepasimoka? Nejaugi jie 
laukia, kol patys išsibrauks iš 
organizacijų, o paskui gal sa
kytų/ kad juos “išmetė,” kaip 
kad, pav., Antanaitis pasiel
gė?

Na, jau ir komisija savo 
darba atliko. Runo farma pa
imta visam vasaros sezonui, ir 
kaip tik bendras komitetas ga
vo žinią, tai nori pasirodyt su 
pirmu pikniku.

Pirmas piknikas rengiamas 
30 d. gegužes—Decoration 
Day šventėje. Gaspadinės 
kuo smarkiausiai rūpinasi, kad 
būtų įvalias užkandžių. Pa
sirodo, kad jos ne tinginės. 
Apart visų kitų gardumynų, 
bus ir namie darytų kilbasų 
ir namie augintų vištų kiauši
nių!—sviesto, sūrio, pipirų, ci
bulių ir visko, kas tik ko no
rės.

Vyrai pasirūpins gėrimu ir 
kad būtų geri nluzikantai. 
Taigi nepamirškite, o Runo 
farmą visi žinote—109 Hollow 
Ave., Scranton, Pa.

Pradėsime 12 valandą dieną 
ir užbaigsime, kada norėsime. 
Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuves, darbininkus ir darbi
ninkes, dirbančius ir bedar
bius, kuo skaitlingiausiai at
silankyti į tą pirmą šių metų 
pikniką.

Bendras Komitetas.

DETRQJT, MĮCH.
Gyvenimb aplinkybės pri

vertė padalinti vietinę lietuvių 
komfrakciją į dvi dalis: viena 

••—\yest Side, kita—East Side.
Pradėjus Kom. Partijai aug

ti, pradėjo daugiau į ją įstot 
ir lietuvių. Pasiddrė ‘keblu
mų—įvairiems draugams per-

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 I 
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.

“Laisves” Adm.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų z

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

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

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM i
: Dabar galima gauti pas ’

i J. GEGŽNĄ
I j; 412 W. Susquehanna Ave.
I j; Taipgi pas jį galima gauti ir So- 

> vietų žuvų. Tai puikiausios rū 
!• sies kenuotos žuvys.

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

'Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street

4

TELEFONAS ATDARA DIENA
Pulaski 5-1080 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadžeris 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 56c SUBATOS V AK. 75e 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą, naktį ant trečiu lubų, oringam kambary—85c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtie su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDELIAIS 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.
29-31 Morrell St., tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELROOIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flashing Ąre. stoties; 
B. M. T. subway—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

^E=XOE===SOE=3OE===3OE=3OE^
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisninotas Graboriua
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—Oregon 1116 
Keyctone—Mala 1417



MMĮMbt
*

uslapls šešta* LAISVI

Laisve Gaunama ant4th St., mirė geg. 11

Pasimatymas ir Atsisveikinimas su Draugais 
Šukiais-Prakalbos Trečiadienio Vakare

Proga brooklynieČiams ir 
nevvyorkiečiams išgirsti pra
kalbas drg. J. Šukio ir J. Šu
kienės, sehų veteranų revoliu
ciniame darbininkų judėjime. 
Jiedu kalbės seredos vakare, 
gegužės 24 d., Royal Manor 
svetainėje, 16-18 Manhattan 
Avė., Brooklyne.

Draugai Šukiai už kelių die
nų po to išvažiuos į Sovietų
Sąjungą. Brooklynan jiedu at- vakare, 
vyksta iš Michigano valstijos/

Iš jų prakalbų išgirsime apie 
bedarbių ir dirbančiųjų būklę 
kitose valstijose ir sužinosime, 
kokias kovas ten darbininkai 

X 

veda.
šimtams brooklyniečių bus po 

ilgo laiko pasimatymas su 
draugais Šukiais ir sykiu atsis
veikinimas.

Kupinai užpildykime Royal 
Manor svetainę trečiadienio

D.

Iš Bedarbių Demonstra- Drabužiai Pabrango 40 
cijos Brooklyne Nuošimčių

sąjungos 
Tai Roo- 
pasekmė.

! NEW YORK.—“Wholesale” I
BROOKLYN. — Penktadie- j drabužių kaina per tris pasku- 

nį 500 bedarbių ir dirbančių- tines savaites pakilo 40 pro- 
jų, moterų ir vaikų, demons- ' centų, sako Affiliated drabu- 
travo prieš Boro Hali šelpimo žiu krautuvininkų 
punktą, 69 Schermerhorn St. pirmininkas Ellner. 
Vieną kartą policija buvo nu- sevelto infliacijos
traukus kalbėtoją žemyn nuo Darbininkų algos, tačiaus, ar- 
pastolio. Užlipo kitas kalbė- ba stovi ant vietos arba dar 
tojas; apie jį kietai susibūrė mušamos žemyn.
darbininkai, su pasiryžimu at- ■ ________
mušti policija. Tad “tvarkda- 
XiStSKN* 20,000 Bedar- 

iš pradžios atsisakė įsileisti • !%vn Dovinibedarbių delegatus; po dviejų . "Mj > aSaiJMUlŲ UclfDlįĮ 
valandų demonstracijos, betgi, 
biuro viršininkė nusprendė, 
kad geriau bus prisiimti juos, 
tik ne daugiau kaip keturis. 
Delegatai įėjo vidun su pluoš
tu teismiškų patvarkymų, su- 
Jig kurių bedarbiai turėsią būt 
išmesti iš namų. Reikalavo 
apmokėti tų bedarbių ręptjas 
jr duot greitos pašalpos.

•Biuro ponia O’Neil pasakė, 
kad mieko ji čia negalinti pa
daryti. Apie tai išgirdę, de
monstrantai ėmė niekinančiai 
ir kerštingai baubti prieš to
kius “labdarius.” Paskui 
monstrantai patraukė 
Brooklyno Boro Hali su 
vingais obalsiais.

de- 
prie į 
ko-

Tą dieną įvyko eilė demon
stracijų prieš šelpimo punktus 
įvairiose Didžiojo New Yorko 
dalyse. Jose dalyvavo tūks
tančiai darbininkų.

Rep.

NEW YORK. — Paskutiniu 
laiku buvo paleista 20,000 be
darbių iš pašalpinių darbų, 
kur jiems būdavo duodama 
užsidirbti po keletą dolerių 
per savaitę.

Pereitą trečiadienį demo
kratų valdžios politikierės su
šaukė neva bedarbių moterų 
mitingą Town Hall’e. Susirin
ko kokia 1,200. Tos poniutės 
sakė tveriančios naują orga
nizaciją “Hop-Light Ladies,” 
—kas reiškia, juokitės, šokinė
kite, užmirškite savo vargus, 
kaipo bedarbės. Panašių or
ganizacijų tikslas yra mulkin
ti bedarbius, suturėti juos nuo 
kovos už duoną ir pastogę.

Ridley Knygvedžiai Suvogė 
Šimtus Tūkstančiu Dolerių

Pirmad.. Gegužės 22, 1933

Protestai prieš Bedar 
bių Terorizavimu

NEW YORK. —Knygų per
žiūrėjimo specialistai, Arthur 
Hoffman ir George Goodman 
areštuoti prisipažino, kad jie 

įsuklastavo užmuštojo milionie- 
! riaus Riddley testamentą, pa-

Didžiojo New Yorko Bedar- j tys sau užsirašydami $210,- 
bių Tarybų centras pasiuntė i 000. Ridleyo sekretorius Lee 
policijos komisionieriui ’ Bola- Weinstein buvo nuvogęs taip- 
nui ir majorui O’Brienui tele-i gi $200,000 nuo savo pono, 
gramas, protestuodamas, kad Weinstein liko užrrtuštas sykiu 
policija užpuldinėja, daužo ir;su Ridley’u. žmogžudžių 
areštuoja reikalaujančius pa- j nesuranda, 
šalpos bedarbius, o teismai 
siunčia juos į kalėjimus.

Visos darbininkiškos organi
zacijos yra raginamos išnešti 
protesto rezoliucijas prieš be
darbių terorizavimą ir pasiųsti 
minimiems ponams.

20 Mėty Kalėjimo už 
Vaiko Nudūrimą

dar

Long Island City teismas 
paskyrė 20 metų kalėjimo Ha
rry Murchui, 16 metų berniu
kui, kuris nudūrė savo draugą

Pati Nežino, Kaip “Už- j Wm. Benderi, 12 metų vaiką

Kas Pasiskundžia Prieš 
Biurų Vagis, Tuo jaus 

Netenka Pašalpos
NEW YORK. — Ligotas ex- 

karęivis Joseph M. Verity, 
234 E. 76th St. turėjo duot 
valdiškam bedarbių tyrinėto
jui penkis dolerius; tik tada 
šelpimo biuro agentas užrašė, 
kad Verity turi gauti maisto 
pašalpos čekius. Toliaus Ve
rity parašė laiškus miesto ma
jorui ir valstijos gubernatoriui, 
nurodydamas, kokį graftą va
rinėja biuro agentai. Bet tei
sybės bedarbis nesurado, ir 
jam buvo tuojaus sustabdyta 
bile kokia pašalpa.

Jis ir jo paliegusi moteris 
liko visiškai apleisti, badant 
palikti; ir dar šelpimo biuro 
politikieriai parašė Raudona
jam Kryžiui ir privatinėms 
šelpimo įstaigoms, kad tam 
žmogui niekas neduotų jokios 
pašalpos.

Home 
kė M. 
metinės 
dolerių,
tines algas ir vagia.

raportus nėra ko rašyti, nes 
nei vieno nebuvo pagirtino; 
visur pusėtinas apsileidimas. 
Kartu ir lietuvių 17-ta kuopa 
apsileidusi, nes iš virš 70 na
rių tik apie 45 yra gerame sto
vyje. Puiku, ar ne?

Kitas, tai sekcijos organi
zatoriaus rezignacijos prida- 
vimas ir svarstymas. Po trum
pų diskusijų rezignacija pri
imta.

Buvo renkama naujas sek
cijos komitetas. Įnešta rinkti 
iš 9 narių. Pataisymas—kad 
iš tiek mažai susirinkusių ne
bus galima gauti devynių, 
todėl šiuom kartu rinkti tik 
penkis, o kitus darinkti iš 
kiekvienos kuopos po vieną ar 
daugiau, kad sudarius veikian-

naudos visai organizacijai. Ki
taip, kas gi norės bei galės, 
dieną dirbęs, vakarais sėdėti 
sekcijoj iki 11 valandos nak
tį ar vėliaus? Arba kithis rei
kalais pirmininkas turi pra
leisti ne tik vakarus, bet kai 
kada ir dienas iš darbo išlik
ti, nes kitaip negalėtų savo 
organizacinių užduočių atlik
ti. Tai va kur dalinai glūdė
jo iki šiol sekcijos neveiklu
mas.

Jūsų Samozvancas.

tį sekcijos komitetą iš 10 na- 
išrinks. pats Garšvos

MIRTYS — LAIDOTUVĖS
Elzbieta Zinkevičienė, 41 m., 

416 So. 
dieną.

Buvo
rių. Komitetas 
savo valdybą. „

Relief Biurų viršinin- 
L. Gibbons, gauna 

algos 7 tūkstančius 
Kiti ima geras nuola-

Birželio 3 d. Miestinė
Bendro Fronto Konf.

Bedarbių Reikalais
NEW YORK. — Birželio 3 

dieną bus laikoma viso miesto 
konferencija kovai prieš be
darbių mėtymus iš namų ir už 
reguliarę viešiems jiems pašal
pą. Konferencija organizuos 
didžiausią demonstracijų die
ną tais reikalais.

Gegužės 18 d. buvo greitoji 
prirengiamoji konferencija. 
Dalyvavo atstovai nuo dvyli
kos didelių organizacijų. So
cialistai buvo kviesti, bet neat
siuntė delegatų. Nuo lovesto- 
niečių, panašių kaip lietuviški 
prūseikiniai, Bedarbių Sąjun
gos buvo atėję trys delegatai; 
bet jie- pasitraukė, nelaukda
mi užbaigos. Vienas iš jų, 
Rubensteina^ pareiškė, kad jie 
priešingi tokiam bendram 
frontui, kur dalyvauja politi
nės organizacijos, supraskite 
—jie priešingi Komunistų 
Partijai.

Be kitų, gegužės 18 d. kon
ferencijoj dalyvavo atstovai 
nuo Progresyvio Darbininkiško 
Veikimo organizacijos ir nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
eilinių narių komiteto, kovo
jančio už bedarbių apdraudą.

savo valdybą. „ Nubalsuota, 
kad pataisymas praktiškesnis 
už original} įnešimą. Tuomi 
komitetas iš penkių liko' iš
rinktas; jis veiks iki kito vi
suotino narių susirinkimo, kur 
bus kiti komiteto nariai da- 
'rinkta.

Man atrodo, kad šio komi
teto rinkimas buvo mechaniš
kas; atrodė, kad lenkų ir lie
tuvių negana paisoma; tik vie
nam atsisakius, bandyta kreip
tis prie pastarųjų, bet šie pa
laikė “unarą,”—jei pirma mū
sų nematėte, tai ir ant galo 
reikia. Pasikuždėjus, atsisa- 
kiusis vėl apsiėmė. Taigi į 
komitetą įeina tik dviejų kuo
pų nariai: nuo Ridgewoodo 
kuopos 3 ir nuo “rodžak”—2.

Kada senas organizatorius 
pridavė dokumentus ir sekci
jos “turtą” naujam komitetui, 
buvo biskutis nesmagumo, nes 
pasirodė, kad sekcija turi sko
los virš 18 dolerių; o sekci
jos sekretorei nedamokėta 7 
doleriai kelionės lėšų, kurios 
pasidarė važiuojant Chica- 
gon į Tomo Mooney kongre
są. !

Taigi nauja sekcijos valdy
ba turės gana darbo, kol se
nas skolas išjuokęs.

Norint, kad sekcija gerai 
veiktų, turėtų laikyt šiek tiek 
apmokamą pirmininką ir se
kretorių; kitas komiteto sąs
tatas turėtų susidėti iš dvie
jų veiklių nariu nuo kiekvie
nos kuopos. Tada tai būtų

pašarvota graboriaus 
koplyčioj. Palaidota 
d., šv. Jono kapinėse. 

Laidotuvių apeigom rūpino
si graborius J. Garšva.

geg. 15

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

M

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdo au-« 
tomobilius ir kerietas veselijoms, | 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. Į

231 Bedford Avenue

PARDAVIMAI BROOKLYN, N. Y

Iš TD Apsigynimo Sek 
cijos Susirinkimo

PARSIDUODA
Parsiduoda “beer garden”. Savinin

kas išvažiuoja ant farmų—priežastis 
pardavimo. 291 Kent Avenue, Brook
lyn, N. Y.

(119-120)
PARSIDUODA forničiai, labai tin

kami del ekonomiško gyvenimo ve
dusiai porai arba pavieniam, kuris 
mėgsta privatiškumą. Taipgi galima 
ii’ kambarius rendavoti ant vietos. 
Trijų kamb. forničiai už $30. Kreip
kitės: J. Byron, (“Laisvės” ofisan), 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(117-120)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAl
417 Lorimet Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Sekančių Stočių
JONAS STOKES

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

FOTOGRAFAS
šinomi pranešu savo kostume- 
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 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiaust

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

JONAS STOKES
412 Marion St., kampas Broadway 

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

New Yorke
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square
Desbrosses and Greenwich St.

i 685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
Si lp.num as, 
Skilvio, Žarnų 

Ligos, Nervų įde-
• w __

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų lisas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir iiaputno

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos P r išminko: 

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

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

156

ir Mėšlažamės 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 
? A 

; , Kalbame lietuviškai

©R. ZINS 
110 EAST 161h 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.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

1—“F
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Tai puikiausia įtaisyta lietuviš
ką “barbemė” ir “Beauty Parlor” 
Brooklyne. Moksliniai patarnauja 
su moderniškomis mašinomis, sa
nitariškai užlaikoma, kainos labai 
žemos.

MOLLYN’S BARBER SHOP
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

TEL. STAGG 
2-5043

INCPARSIDUODA saldainių krautuvė, 
už labai žemą kainą tam, kuris 

greit atsišauks. Biznis geras, del 
tam tikrų priežasčių esame verčia^- 
mi parduoti.

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

PASINAUDOKITE PROGA!
Parsiduoda barbernė, lietuvių ap

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

El m PjOint, Barber Shop
103 Steamboat Hd. Great Nėck, L. I.

’ (117-119)

i1

MATHEW P. BALLAS 
( B I ELfi U S K AS) 
G R ft B O R ( U S 

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

MŪSŲ IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM 1_ KUR KAM REIKIA. TORIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSJNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI i. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI ČOVANA1.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I% MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M. . : . >
• ' MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR* NAKTĮ,. MŪSU
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. > • »

Susirinkimas įvyko gegužės 
18 d. vakare “Laisvės” sve
tainėje. Jame turėjo dalyvau
ti visi nariai visų kuopų, pri
klausančių sekcijai. Taigi 1; 
nors brooklynieČiams tas bus 
nenaujiena, bet kolonijų drau
gams bus .didelė naujiena, kad 
iš virš 300 narių dalyvavo 
šiame susirinkime 14 narių 
nuo kuopų ir 3 nuo sekcijos 
valdybos; tai viso 17. Nho 
lietuvių iš virš 70 narių buvo 
4; nuo “rodžiakų” kuopos 
su apie 30 narių—4, nuo len
kų su virš 30 narių kuopos— 
2, nuo Ridgewoodo veik miru
sios kp.—3. O trijų kuopų na
riai visai nepasirodė.

Pirmiausia sekė kuonų or
ganizatorių raportai; bet apie

, , REAL ESTATE
Kas norite parduoti 2 ir 3 Šeimy

nų hamus, tai !tuoj atšišaukite pas 
mane. Aš turiu, kjostumerius. Jei
gu kas norite mainyti namus, mažris 
ant didelių, tai aš turiu kostumeinų. 
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 adi’esą, tai aš atvažiuoju pas ju- 
mip 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 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)

dirbo” $100,000
DR. HERMAN MEND10W1TZDingo Banko Sukčius

Jis

Nuteistasis prašė, kad jam mo
tina atvestų iš namų šunį.

kur 
pir-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd SL

YORK. National City 
buvusio • pirmininko 
Mitchellio moteris nei

402 Metropolitui! Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

1 . .ti

BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki • 12 ’vai. i ii ryto

Telephone, Htagjf 1-4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus) į 
duris, langus ir .gonkas. Patys 
atliekame visa dąilydeš (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos. .

4603 THIRD AVE.
BĘONX. N. Y, . . 

Tarpe'l8ėih ir 186th Sts.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

r •• » '

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEW 
Banko 
Charles 
pati nežinojo, kaip jai pasi
darė 100 tūkstančių dolerių 
pelno. Jos vyras, mat, mek- 
letiškai pervedė ant pačios 
vardo $3,000,000 vertės ban
ko Šerų, idant išvengt mokė
jimo valdžiai $600,000 taksų ; 
o pervestieji pačiai Šerai nešė 
jai riebius pelnus. Tas dabar 
paaiškėjo federalės valdžios 
byloje prieš Mitchellį.

NEW YORK.-—Nežinia 
dingo Joseph Harriman, 
mininkas nubankrutuoto Har
riman National Banko,
kaltinamas, kad padarė $1,- 
713,000 suktybę su depozito- 
rių pinigais. Buvo laikomas 
po $25,000 kaucijos. Sako da
bar radę raštelį, iš kurio rei
kią suprasti, kad gal tas žuli- 
kas nusižudęs. Bet tai bus 
veikiausia tik pėdų mėtymas




