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Rašo D. M. šolomskas

“New York American” viena
me sekmadienio numeryje pa
talpino straipsnį, bjauriai iš
niekinantį Sovietų Sąjungą. Jis 
prisiųstas iš Anglijos. Tai kie- 

* takakčių propaganda prieš So
vietus. Jame puolama velionis 
Dzeržinskis, “čeką” ir S.V.A.K. 
organizacija, kuri kovoja prieš 
kontr-revoliuciją ir trukdyto
jus. Ten buvo visa eilė paveik
slų ir jų tarpe ant vieno atvaiz
duoja neva pakartus žmones. 
Tai yra tikras melas. Viena, to
kius paveikslus ne bile kas ga
lėtų nutraukti, antra, Sovietų 
Rusijoje Ir Dzeržinskio laikais 
darbininkų valdžia savo priešus 
ne kardavo, bet šaudydavo.

Anglijos imperialistai nudegė 
nagus, kada Sovietų Sąjungoje 
sučiupo jų šnipus, tai iš pasiu
timo išgalvoja visokius melus 
ir šmeižtus. Anglija, pati 
smaugdama šimtus milionų ko- 
lonialių gyventojų, kaip kad In
dijoje šaudo prie kanuolių ger
klių pririšę kovotojus už Indi
jos laisvę, neturi jokios teisės 
kalbėti apie žiaurias priemones 
kitur.

Drg. J. Grybas, ALDLD 7-to 
Apskričio pirmininkas rašo, 
kad Norwood© ALDLD 9-ta kuo
pa šiemet ne tiktai išlaikys per
eitų metų narių,, skaitlinę, bet 
ir pralenks. Kuopa išrinko ko
misiją, kad matyti tuos narius, 
kūne dar neužsimokėjo duok- 

♦ les ir gauti naujų narių. Taip 
pat draugas J. G. rašo, kad jų 
apskričio komitetas darbuosis, 
idant pakėlus visas kuopas na
rių skaičiumi. Pasitikiu, kad 
draugai septinarhe apskrityje 
pakels kuopas narių skaičiumi 
ir sutvirtins silpnai gyvuojan
čias.

Krizis labai spaudžia ALDLD 
organizacijos narius. Darbinin
kai nedirba arba mažai dirba, ir 
tas apsunkina užsimokėjimą. 
Bet kur draugai dirba ir vei
kia, ten duokles vienaip ar ki- 

*■ taip sudaro. Reikia atminti, 
kd krizio metu mes turime pa
siekti dar didesnius ir plates
nius darbininkų sluogsnius ir 
patraukti juos į klasių kovą. 0 
tas galima atlikti per revoliu
cinę spaudą—laikraščius, bro
šiūras ir knygas. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugija tame darbe ener
gingai veikia.

Sekamos kuopos jau pralen
kė nariais 1932 metus. 26 kp. 
Collinsville, Ill., turėjo 14, o 
dabar turi 21 narį. 36 kp. Bien- 
fait, Sask., turėjo 11 narių, da- 

* bar turi 12. 75 kuopa Nauga
tuck, Conn., pereitais metais tu
rėjo 10 narių, o dabar jau turi 
21. 161 kp. Seattle, Wash.,
1932 metais turėjo 13 narių, o 
dabar jau turi 14. 140 kp.
Waukegan, Ill., turėjo 11, o da
bar turi 13 narių. 182 kp. Mel
rose Park, Ill., pereitais me
tais pasiekė 20' narių, o dabar 
jau turi 21. 216 kp. Brooklyn, 
Conn., turėjo 11, o dabar—12 
narių. 223 kp. Oregon City, 
Oreg., nuo 9 narių pakilo iki 13. 
Taip, šių kolonijų draugai jau 
gerai pasidarbavo. Aišku, kad

* jie iki metų pabaigos dar dau
giau gaus naujų narių.

Visa eilė kuopų jau yra ly
giomis arba veik lygiomis su 
pereitais metais, o tai- yra se
kamos kuopos: 7 kp. Spring
field, Ill.;» 53 kp. Gardner, 
Mass.; 46 kp. De Kalb, Ill.; 123 
kp. Gary, Ind.; 158 kp. Benton, 
Ill.; 176 kp. Athol, Mass., ir 
221 kp. Bloomfield, N. J.

Gi visa eilė kitų kuopų jau 
vejasi pereitus metus.

* Mokėkite?., draugai, duokles ir 
siųskite į centrą, nes dabar 
spausdiname didelę knygą “Spo
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Nusmuko Anglijoje Sunkios 
Pramonės Gamyba

LONDON. — Anglijos 
plieno gaminimas balandžio 
menesį davė 513,000 tonų, o 
kovo mėnesį buvo dar 577,- 
000 tonų. Geležies kovo 
mėnesį buvo pagaminta 332,- 
200 tonų, o balandžio mė
nesį tik 321,000 tonų^ An
glijos sunkioji industrija 
smunka ypatingai po to, 
kaip likosi nutraukta pre
kyba su Sovietų Sąjunga.

ĮVAIRIOS žinios
Berlynas.—Vokietijos ko

munistų Partija veikia ge
rai, nepaisant fašistų tero
ro. Net buržuazinė spauda 
pripažįsta, kad komunisti
nė, slaptai leidžiama, spau
da labai plačiai paskleista.

Berlynas. — Fašistai pa
skyrė socialistą Urich Ber
lyno Metalo Darbininkų uni
jos vedėju. Matyti, kad tas 
socialistų vadas gerai dar
buojasi fašistams.

Maskva. — Gauta iš Ita
lijos žinia, kad kalėjime 
miršta italas komunistas 
Antonio Gramsci, kuris lai
komas nuo 1927 metų.

Berlynas.—Vokietijos fa
šistai puola tiktai žydų bied- 
nuomenę. Turtingi žydai, 
kurie yra išrinkti į reichs
tagą, gyvena laisvai.

Chicago. — Į Washingto- 
ną vyksta Japonijos imperi
alistų delegacija. Jie kal
bėsis, kas liečia Japonijos 
žygius Chinijoje.

Mexico City. — Iš Hua- 
tusco kalėjimo pabėgo 40 ka
linių. Kalėjimo durys iš
laužtos ir valdžia negali ži
noti, kas juos paliuosavo.

Sofija. — Bulgarijos ka
ralius Boris sveikina Roose
velt ą už jo atsišaukimą tai
kos klausimo reikalu.

Quebec. — Sprogus diną- 
mito patronui, pirm ,negu 
jis buvo įdėtas į skylę akme
nų skaldymui, užmušta sep
tyni darbininkai.

Paryžius. — Danijoje at
rasta ąžuoliniame grabe 
dar nuo bronzo laikų mer
ginos lavonas. Mokslinin
kus nustebino gerbeniuoti 
jos plaukai.

lis” ir pinigai labai reikalingi. 
Centro Komitetas deda pastan
gas, kad pirm ALDLD suvažia
vimo knyga būtų gatava, ir kuo
poms išsiuntinėta. Jeigu nebus 
sutrukdymo finansų delei, tai 
tas darbas bus atliktas laiku. 
'Kiek yra narių sumokėję duok
les, tai ir. siųskite, nieko ne
laukdami.
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SOV. SĄJUNGA STUDIJUOS ŠIAURĖS Prasidėjo Mūšiai ant 110 
Mylią Karo Fronto

MAS KVA.—Sovietų Są
jungos valdžia šią vasarą 
rengiasi atydžiai studijuoti 
šiaurių vandenyną ir salas. 
Ruošiama visa eilė ledlau
žių ir mokslinių ekspedicijų. 
Studijavime dalyvaus daug 
mokslininkų ir 2,000 žmo
nių. Bus tyrinėjama salos, 
oras, ledų plaukimo kryptis 
ir pakraščiai. Bus įsteigta 
visa eilė naujų radio stočių. 
Viena komisija studijuos 
Franz Josef salas. Kita 
vyks į Taimir pussalį ir iš
studijuos Lena upės įpuoli- 
mą į jūras. Specialė komi
sija išstudijuos Novaja 
Zemlia salą. Grupė prieša
kyje su profesorium Vise iš
tyrinės Kara jūras ir Če- 
liuskin pussalį. Kitos ko
misijos bus pasiųsta linkui

SSSR Spauda Apie Pasaulinę Padėtį
MASKVA. — “Pravda,” 

“Izviestija,” “Za Industriali
zacijų” ir kiti Sovietų Są
jungos laikraščiai plačiai 
rašo apie Roosevelto atsi
šaukimą taikos reikale ir 
pasaulinės padėties klausi-

■ . ;■ i r f Į > ■

mu. ■
“Pravda” sako: “Roose

velto atsišaukimas nėra nau
jiena ir nieko naujo nusi
ginklavimo reikale. Mūsų 
valdžia atveju atvejais siū
lė pamatinius dėsnius visuo
tinam arba nors dalinam 
nusiginklavimui.”

Toliaus “Pravda” nurodo, 
kad Sovietų Sąjunga rėmė 
ir rems bent kurį žingsnį, 
vedantį prie taikos ir rašo 
apie susidariusią karo padė
tį: “Ekonominis karas veda 
prie ginkluoto karo. Tiktai 
Sovietų Sąjunga yra prie
šinga kaip politiniam, taip 
ir ekonominiam karui. Im
perialistų tarpe priešingu
mai pasiekė augščiausį laip
snį. Karas eina Tolimuose 
Rytuose—Chinijoje. Vokie-

Uždraudė Fašistu Vėliavas 
Rodyti as.

' i ' •’>

x VIENNA.-T-'Austrijos val
džią uždraudė fašistams ir 
kitoms partijoms ant gatvės 
pasirodyti su jų /vėliavomis. 
Vien tik Austrijos vėliavą 
gali būti nešama. Tas pat
sai padarytą ir Vengrijoje, 
kur uždraudė fašistams ro
dytis su jų svastika.

Daugiau Varžo Spaudą

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos fašistai užsmaugę viešą 
komunistų spaudą ir konfis
kavę Socialistų Partijos 
laikraščius nepasitenkina. 
Dabar jie išleido griežtą pa
tvarkymą, pagal kurį per
sekios buržuazijos ir libera
lų spaudą, kuri bandys kelti 
fašistų niekšiškumus.

Igarka, šiaurinės Žemės ir 
Vrangel salų. Trauks pa
veikslus ir padrys atatinka
mus žemlapiust Ištyrinės 
augmenis, koki gyvūnai yra 
ant salų šiauriniame vande
nyne ir žuvis. Ledlaužis 
“Čeluskin” plauks tuom pat 
keliu, kuriuo pereitais me
tais atliko kelionę “Sibiria- 
kov,” linkui Vladivostoko. 
Bus dedamos pastangos sek- 
mingesniam ištyrimui ir ati
darymui reguliario vandens 
kelio tarp Archangelsko ir 
Vladivostoko. Sovietų Są
jungos mokslininkai yra įsi
tikinę, kad pagelba ledlau
žių gali būti pravesta tuom 
šiaurių keliu desėtkai laivų 
su keliauninkais ir prekė
mis. Šis tyrinėjimas yra la
bai didelės reikšmės.

tijoje kontr-revoliucija... 
Japonijos imperialistai nau
dojasi momentu ir stengiasi 
užgrobti kuo didesnius teri
torijos plotus. Yra žinoma, 
kad imperialistai nori išeiti 
iš krizio ir išrišti Tolimų 
Rytų klausimus Sovietų Są
jungos lėšomis.”

“Za Industrializacijų” ra
šo, kaip yra pageidaujama 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų norma
liai diplomatiniai ryšiai. 
Laikraštis sako: “1932 me
tais Amerikos įvežimas į 
SSSR buvo' tik $15,000,000 
vertės, arba $100,000,000 
mažiau, negu 1930 metais.” 
Laikraštis nurodo, kad So
vietų Sąjungai yra reikalin
ga ne tiktai naujos ameriki
nės mašinerijos, bet net 
naudingų sėklų, ir kad at- 
steigimas normalių ryšių bū
tų labai naudingas del abie
jų šalių. Už nepripažinimą 
Sovietų Sąjungos yra kalta 
Amerikos kapitalistinė val
džia.

Anglijos Pjrkliai Šnairuoja 
j Ameriką

LONDON. — Anglijos- 
pirkliai ir; valdžia atydžiai 
seka, ką. Jungtinės Valsti
jos1 skirs delegatais į Londo
no Visapasaulinę Ekonomi
nę Konferenciją.. Nuolati
nės1 varžytinės prekyboje ir 
ginklavimosi lenktynės tar
pe Anglijos ir Jungt. Valsti
jų didėja.

Maskva. —• “Japonijos im
perialistai leidžia melus, 
būk Tolimuose Rytuose pra
sidėjo prieš Sovietus sukili
mai. Tai japonų provokaci
jos. Jie apsvaigo smaugda
mi beginklius chinus. • Lai 
Japonijos imperialistai ne
užmiršta, kad/Sovietų Są
junga yra ne Mandžurija ir 
ne Jehol: provincija.”-—Taip 
rašo “Pravda.” \ •

BUENOS AIRES.—Tarpe 
Bolivijos ir Paraguay prasi
dėjo dideli mūšiai. Bolivi
jos armija išilgai 110 my
lių frontą pradėjo užpuoli
mą. Didžiausi mūšiai eina 
ties Toledo; veikia ir sun
kioji artilerija. Bolivijos 
armijai pavyko užimti fortą 
Acre.

Kamenevas ir Zinovje 
vas Prisipažino prie

Klaidų
MASKVA.—“Pravda” iš- 

spausdino G. V. Zinovjevo 
ir L. Kamenevo prisipažini
mus prie klaidų ir prašymą I 
priimti juos atgal į Komu
nistų Partiją. Zinovjevas 
prisipažįsta visą eilę politi
nių, teorinių ir savo atsine- 
šimo linkui Komunistu Par
tijos vadovybės klaidų. “Vie
šai prisipažįstu, kad aš bu
vau visiškai klaidingas viso
je mano agitacijoje prieš 
draugą Staliną”—sako jis 
savo atsišaukime. Kamene
vas. nurodo, kad jo atakos 
prieš Komunistų Partiją bu
vo blogos ir kontr-revoliuci- 
niai žingsniai. , ; . .

Drg. Radek Atkerta
Chinijos Buržuazijai

MASKVA. — “Izviestijo- 
se” rašo d. Radek apie So
vietų Sąjungos pasiūlymą 
Manchukuo valdžiai, kad ji 
atpirktų Chinų Rytinio gelž- 
kelio SSSR dalį. Kaip žino
me, pardavikiška Chang 
Kai-sheko valdžia protesta
vo prieš pardavimo planą. 
Radekas sako: “Chinijos 
buržuazija netenka! vienos 
po kitos provincijos, visai 
nei nebandydama jas ap
ginti, mano, kad Sovietų 
Sąjunga turi apginti ir pa
laikyti del jos Chinų Rytinį
Gelžkelį, nešdama medžiagi
nius nuostolius, padėdama 
pavojun ten dirbančių dar
bininkų gyvastis ir pastaty
dama save d karo konfliktų 
padėtį.”' Ir toliaus Radekas 
nurodo, kad Chinijos buržu
azijos pardavystėš prasidė
jo 1927 nietais,. kad išdavi
kas Chang Kai-shekaš su
daužė bendrą frontą kovos 
prieš užsienio imperialistus 
ir visas savo jėgas atsuko 
prieš Chinijos darbo liaudį.

Smūgis Chang Kai-Shekui

■SHANGHAI. — Szeehuen 
provincijos g u b e r natorius 
generolas Liu Hsiang atsi
sako perleisti Yangtse upe 
Chang Kai-sheko laivus per 
minėtą provinciją. Ypatin- 

■ gai jiš neleis Chang Kai-she
ko laivuš su kareiviais ir 
amunicija.

IŠKELIAMAS IMPERIALISTS SUOKAI- .
BIS PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ IR CHIN1JĄ
Imperialistai Buvo Susitarę, kad Japonija Nepultų į Pietus i 

Toliaus Didžios Chinų Sienos. Japonijos Smūgiai Turėjo 
Būti Kreipiami prieš Sovietų Sąjungą. Giinijos Genero-t: 
lai Parduoda Šalį Japonams. ’

WASHINGTON.—Japoni- 
jos atstčvas Debuchi pareiš
kė, kad Japonija turi suda
ryti naują “buferio” (už-j 
tvaros) valstybę tarpe Man
chukuo ir Nankingo val
džios. Peipingas, Tientsin 
ir jų sritys turi būti užimta.

“Times” korespondentas 
E. L. Jemes, iš Chinijos pra
neša, kad japonų generolas 
Nakamara pareiškė, jog ja
ponai nepasitenkins Peipin- 
go užėmimu, jie eis iki Pao- 
Ting-Fu, 60 mylių į pietus 
nuo minėtų miestų, arba už
ims ir visą Shantung pus
salį iki Geltonųjų jūrų.

Chinijoje Japonai jau yra 
užėmę apie keturis kartus 
didesnį plotą, negu pati Ja
ponija. Japonija pasiryžus 
įsteigti antrą valstybę, kaip 
Manchukuo, po jos pilna 
kontrole ir pavergti 50,000,- 
000 Chinijos- gyventojų. Gi 
Chang; Kai-sheko valdžia ir 
kiti generolai atvirai par-, 
duoda Chiniją japonams. 
Generolas Yu Hsueh-chung, 
militaris gubernatorius Ho
pei provincijos, kuris turi 
80,000 kareivių, pareiškė, 
kad jis nekariaus prieš japo
nus.

Toliaus tas reporteris ra
šo: “Japonija reikalavo 
tvirtų pozicijų Mandžurijo- 
je, del savęs apsigynimo, ir 
tas aišku, kad jai buvo rei
kalinga. “buferinė” (atsi- 
tvėrimo) valstybė — Man
chukuo. ' “Buferinė” valsty
bė, logiška pertvara tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Japoni
jos. Jehol provinciją japo
nai užėmė tikslu, del Man
chukuo apsaugojimo, bet 
dabar pradėjo naują kampa
niją už' naują “buferinę” 
valstybę. Dabar visas pa7 
Saulis mato, kad Japonija 
veržiasi į pietus nuo Chinų 
Didžiosioš Sienos, kuri bu
vo ! nustatyta, kaip : pietinis 
Manchukuo rubežius... Gi 
Sovietų Rusija juk neguli į 
tą pusę (direkciją), kur da
bar eina Japonijos armija.”

Šis reporterio aprašymas 
aiškiai iškelia imperialistų 
suokalbį prieš Sovietų Są
jungą ir revoliucinę Chiniją. 
Jie slaptose konferencijose 
pasidalino Chiniją ir Japoni
jai nustatė pietiniu rube- 
žium Didžiąją Chinijos Sie
ną. Amerikos imperialistai 
taikė Japonijos imperializ
mo smūgį prieš Sovietų Są
jungą, bet Japonija pasuko 
į pietus, ir todėl pradėjo 
gvoltą, kad “Japonijos Ar
mija' pasiuto,” nes ji eina’ne 
ten, kur buvo susitarta.

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlairneaito 
Pasaulį!

Dabar japonų armijos 
baigia apsupti Peipingą. 
Bombiniai orlaiviai skrajoja 
virš Peipingo ir Tientsino ir 
bombarduoja. Chinijos ge
nerolai grūmoja japonams, 
jeigu jiezbandys užimti Pei
pingą, tai chinai jį išdinami- 
tuos. Mieste yra apie 10,- 
000 sužeistų chinų kareivių. 
Ties Tungshanu daug chi- 
niečių kareivių perėjo į 
Manchukuo pusę.

Imperialistiniai Plėšikai 
Pasirašė ‘Taikos”

Sutarti
ROMA. — Italijos, Fran- 

cijos, Anglijos ir Vokietijos 
atstovai pasirašė 10 metų 
taikos sutartį. Ta sutartis 
bus pateikta/visų šių šalių 
valdžioms užgyrimui. Pa
gal tą sutartį, pasiremiant 
Kelloggo-Briand paktu, jos 
pasižada savo tarpe neka
riauti. Buržuazinė spaūda 
rašo, kad dabar Vokietija 
galės būti rami ir nereika
lauti daugiau ginkluotis. 
Žinoma, iš vienos pusės.tai 
raminimas Vokietijos, o iš 
kitos—šis “taikos“ sutarties 
pasirašymas anaiptol ne
prašalina karo pavojų, nes 
bile kuri iš pasirašiusių im
perialistinių valstybių galės 
pateisinti savo žygius, kad 
ji tą daro apgynimui tėvy
nės. Taip teisinasi ir Ja
ponija, grobdama Chiniją.

Iš Vokietijos Grobikai Išpum
pavo $17,000,000,000

WASHINGTON. — Ame- 
rikos ekonominis ekspertas 
H. C. Garber, kuris tik lan
kėsi Europoje, sako, kad ‘Są
jungininkai, iš Vokietijos pi
nigais, gyvuliais ir kitokio
mis medžiagomis išreikala
vo $17,000,000,000 (septynib- 
liką miliardų dolerių), arba t 
30 nuošimčių visos Vokieti
jos vertės. Apart to, jie už
grobė jos kolonijas $34,000,- 
000,000 vertės ir daugiau 
nieko negalės gauti.

PASIBAIGĖ VETERANŲ 
KONGRESAS

WASHINGTON. — Per
eito karo veteranų kongrese 
dalyvavo iš 47 valstijų 3,000 
delegatų ir išdirbo veikimui 
programą. Karo veteranai 
priėmė bendro fronto dės
nius ir jie dirbs apjungimui 
visų buvusių kareivių, kad x - 
privertus Washingtono val
džią atmokėti jiems bonus.
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Draugas Kobojaši Takidži
Šiomis dienomis iš Tokio gauta žinių, kad ten, kalėjime, 

tapo nukankintas žymusis Japonijos revoliucinis rašyto
jas, novelistas ir žurnalistas, draugas Kobojaši Takidži. 
Tai buvo talentingas ir pasižymėjęs proletarinis rašyto
jas ir veikėjas; teoretinis vadas Japonijos proletarinių 
rašytojų. j , .

Reikia priminti, kad Japonijoj, gal labiau, negu ku- 
ripj kitoj kapitalistinėj šalyj, pastaruoju laiku ne tik tar
pe rankų, bet ir proto darbininkų pasireiškė žymus pa- 
kairėjimas. Revoliucinė dvasia apėmė žymią' dalį mo
kytojų, gydytojų, rašytojų ir kitokių intelektualinių pajė
gų. Suprasdami pajėgą ir istorinį proletariato vaidme
nį, tie intelektualai jungiasi su kovingąją darbininkų kla
se ir kovoja prieš fabrikantų ir dvarponių imperialistinę 
Japonų valdžią, prieš jos kruvinus žygius Chinijoj. Drg. 
Kobojaši Takidži buvo ideologiniu vadu.

Kaipo to pasėka, daugelis intelektualų, net labai žymių 
profesorių, šiandien kankinami Japonijos kalėjimuose. 
Buržuazija dėjo didžiausių pastangų sugrobimui draugo 
Kobojaši Kakidži. Iš karto buvo paleisti gandai, būk' 
Kobojaši apleidęs Japoniją, pabėgdamas į Sovietų Sąjun
gą. Bet tuo pačiu sykiu šis proletarinis rašytojas veikė 
palčpyj: organizavo darbo žmones ir rašė naujus veika
lus apie darbininkų kovas su išnaudotojais, rodydamas 
Jięms kelią į laisvę.

Pagaliaus d. Kobojaši tampa sučiuptas policijos ir įka
lintas. Kalėjime smarkiai kankinamas. Žvalgyba reika
lavo išduoti vardus ir antrašus Japonijos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto narių. Ji reikalavo išduoti 
CK. susirinkimų vietoves. Nieko neišgavo! Kobojaši, 
kaipo ištikimas revoliucionierius, pareiškė budeliains, ge
riau jis numirs, bet neišduos į žvalgybos rankąs kovoto
jų prieš imperializmą! j . !

To pasėkoj, nukankintas, šis proletarinis rašytojas ir 
revoliucionierius, numirė kalėjime. Ši ■ žinia nuaidėjo > 
tarsi griausmas, per milionus Japonijos darbininkų: < Pa
siteisinimui, Japonijos žyąlgyba padarė viešą pareiškimą: 
“Raudonasis novelistas numirė del širdies ligos, bet ne 
del žvalgybos kankinimų...” Bet ta pati žvalgyba ne
prileido nei vieno išlaukinio gydytojo padarymui tyrinėji
mo (lavonskrosenos), nepaisant, kaip velionies draugai 
bandė gydytoją pristatyti. ’

Neišdavė žvalgyba draugams ir Kobojašio lavono. Ne
paisant to, vis tik laidotuvių dieną susirinko daugybė 
žmonių, proto ir rankų darbininkų. Policija brutališkai 
juos vaikė, kitus suareštavo.
. Draugas Kobojaši Takidži parašė daugybę trumpų 
apysakaičių ir keletą stambių veikalų, novelių, kurių tū
los išversta į daugybę kitų kalbų. Vyriausios jo novelės 
yra sekamos: “Fabriko Branduolys,” “Vėžienos Laivelis,” 
ir “Kovo 15-toji, 1928” ir kt. Tūli jo veikalų greit bus 
išleisti Jungtinėse Valstijose anglų kalba.

Su mirtimi draugo Kobojaši Takidži, Japonijos darbi
ninkų klasė nustojo žymaus veikėjo, didelio savo plunks
nas artisto ir pasišventusio revoliucionieriaus. Nukan
kindama Kobojaši, Japonijos valdančioji klasė mano, su
turėsianti revoliucinį darbininkų judėjimą. Ji, žinoma, 
klysta! Tasai judėjimas augs, stiprės. Vietoj Kobojaši, 
atsistos nauji rašytojai, nauji kovotojai—-tūkstančiai jų— 
ir, veikdami bendrai su visu proletariatu, vadovybėj Ja
ponijos Komunistų Partijos, padarys galą Japonijos ka
pitalistinei sistemai!

^iuo tarpu John Reed Kliubai; ? per višas ? Jungtines 
Valstijas, ruošia protestų mitingus prieš Japonijos bude
lius delei liužudymo draugo Kobojaši. Lietuviai darbi
ninkai turi juos paremti savo atsilankymu!'

Atvirai ir Aiškiai
Tuojaus, kaip tik prez. Rooseveltas pasiuntė Sov. Są

jungai savo garsųjį pareiškimą, daugelis žmonių ėmė 
kalbėti, kad šis žygis reiškia faktiną Sovietų Sąjungos 
pripažinimą. Kiti tvirtino, kadk tai nereiškią pripaži- 
Tiitną. . .

Sovietų Sąjungos spauda tuč-tuojaus atsakė, kad SSSR 
į tŽkias spekuliacias nemano eiti ir jai nesvarbu. Vie
nais laikraštis labai teisingai atrėžė: Kiek čia mums svar? 
bos, ar tai reiškia Amerikos pripažinimą, ar ne! Mes 
gyvuojame jau šešiolikti metai! Su mumis—Sovietų Są
junga—šiandien kiekvienas priverstas skaitytis, kaipo su 
pasauliniai didele pajėga. Saulę gali kas nors pripažinti 
ar "nepripažinti, bet saulė vis tiek yra saulė ir josios efek
tą jarčia kiekvienas!

Panašiai šiuo tarpu pareiškė Maskvos dienraštis “Za

i | | ,U ",EFF¥

Industrializacijų,” kurį leidžiu Sunkiosios Industrijos )Kb* 
misarįjatas.: ; ' f • 1 ■ ' ' ’ ‘ : > I

i “Mus neįdomina tokia kazujistika (savos rūšies, są- 
žiniškumas),” sako dienraštis. “'Mes stovime už norma- 
liškus i diplomatinius ryšius su Jungtinėmis Valstijomis, 
kaip ir su ištisu pasauliu, bet toki santikiai nepriklauso 
labdarybės arba dirbtinų žmoniškumo idėjų kategorijai. 
Jie pagrindiniai^ yrą paremti ekonomija.” < ' • . i ?. i»•

Laikraštis nurodo, kad del nebuvimo tarpe Amerikos 
ir SSSR normališkų santikių daugiausiai nukenčia pati 
Amerika. Pagaliaus pabrėžia; kad kapitalistinis pasau
lis turi atsiminti, jog Sovietų Sąjunga! šiandien gyvuoja 
“ne 1920 metais, bet 1933 metais—pirmaisiais metais 
Antrojo Penkmečio.” i < . h L ■ f: 

i Redakcija neslepia to fakto, kad Sovietų Sąjunga nori 
normališkų < santikių su Amerika. Tasai noras vyriausiai 
paeina iš to, kad SSSR patinka Amerikos technika; su- 
lyg ta; technika ji stato savo ūkį. Todėl SSSR būtų-kur 
kas geriau; jei tie santikiai tarpe abiejų kraštų (būtų nor
malūs ir padidarytų galimu vesti-normali prekyba, i :
/Pasakyta, atvirai ir aiškiai! : : I ■ *1 ’ ’' H >
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Literatūrinis Lietuvos Lapelis
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APŽVALGA
Fašistiniai Lietuvos Skautai- 
Žvalgybininkai

Chicagcs kunigų “brau- “Patylus” Social-Demokratu 
j,uvagavjmas 

I

“Naujienos” rašo, kad 
“Vokietijos social-demokra- 
tų partija patylomis sušau
kė savo suvažiavimą, kuris 
buvo atlaikytas reichstago 
name balandžio 26 dieną. 
Toliau:

Kad būtų išvengtą susirėmi
mų su hitlerininkais, prie su
važiavimo buvo rengtasi paty
lomis. Buvo nutarta susirink
ti reichstage, guriame,, kaip ži
noma, prieš pkt’rinkimus ki
lo misteriškas gaisras, sunai- 

, kinęš'-posėdžių salę; bet kiti 
reichstago kambariai yra ne
sugadinti. . . , . ; , | , J j

Girdi, ’ atstovuose ' “nebu
vo' matyt panikos a^rba ner
vingumo.”., Grigaitis ąpgai- 
lestauja, kad.prjęš|SOcial-dę- 
mokratus fašistai vartojąt 
“baisų terorą,” tik- nepasa
ko, prieš kokius social-demo^- 
kratus—prieš Welsuš j ir 
Hans Vegerius, prieš kai
riuosius social-demokratus, 
daugiausiai darbininkus ?

Pasaka, kad social-demok- 
ratų lyderiai buvo susirinkę 
“patylomis” nieko nepasako. 
Grigaitis turbūt nori duoti 
suprasti skaitytojams, būk 
tai buvęs “slaptas suvažiavi
mas,” bet tokis pasakymas 
juk neišlaiko vandens, ka
dangi reichstago rūmuose 
laikyti slaptus suvažiavi
mus niekas nei nebandytų, 
nes tas namas pilnas fašis
tų šnipų. Suvažiavimas bu
vo fašistams gerai žinomas, 
bet jie nieko nebandė dary
ti, nęs soėial-demokratai, su 
Welsu priešakyje, Hitlęriui 
ne tik, nepavojingi, bet jam. 
padeda! Atsimenam, kaip 
AVels buvo apsiėmęs važiuo
ji į Užsieniui'^atmušti antij 
fašistinę 'pTbįiągdhdą.” Hit
ler,is turi WelsQ asmenyje 
geriausią sėbrų ,ir ^andarbi- 
ninką; Jei bū tų-, kitaip, tai 
jWels juk ‘būt|i persekioja- 

/mas.1 '' • • ' ’ : y '
.> ■ ' it >; c ; ■ • <

Pasirodo^, kad šis suvagia-, 
vimas, kuriame, be abejo,- 
dalyvavo ne darbininkai 'so*-' 
jcial-demokratai, ’ bet; biuro- 
(kratija, buvo tų,, kurie lai- 
: žo Hitlerio'; batus! Tųoųii 
išsiaiškina, kode! Hitleris ne
puolė “patylaus . suvažiavi
mo.” Hitleris/be abejo, pa
dėjo jį sušaukti ir atlaikyti 
•«. • * f 1 ■ ■ I

gas” įtalpino tūlo savo ben
dradarbio Lietuvoj straips
nį. Tasai bendradarbis, 
matomai stiprus klerikalų 
šulas, džiaugiasi, kad nesu
tikimai “tarp bažnyčios ir 
valstybės Lietuvoj lyg ir 
nyksta,” nors dar pilna san
taika neužverta. Kodėl tie 
nesutikimai gi kilo ? Ogi to
dėl, kaip sako “Draugo” 
bendradarbis:

Pasaulinė vyriausybė ėmė 
kištis į Bažnyčios teises. Ta
čiau tie nesutikimai įgijo aš
traus pobūdžio tada, kai Švie
timo Ministerija uždraudė .mo
kyklose moksleivių lavinimosi 
kuopeles, ateitininkus, palikda- 

' ma skautus, kurie atskiru .įsta
tymu tapo suvalstybinti.

Kunigų bičiulis apgailes
tauja, kad skautai tapo su- 
fašistinti. Girdi,' skautų 
pirmuoju “šefu tapo tuome
tinis Lietuvos: respublikos 
prezidentas p. Al. Stulgins- 
kas.” Šis tapo pavarytas 
užkampėn, podraug su visa 
krikdemų partija. Dabar 
Smetona šefauja skautams. 
Todėl

šių eilučių rašytojas žino at
sitikimų, kad skautai eina šni
pų pareigas prieš savo moky
tojus. Labai įdomu, kuo tokie 
skautai išaugs, kai jau dabar 
jie jaučiasi esą didesniais au
toritetais už savo mokytojus. 
Liūdna darosi. Ir tai vis idė
jos vardu, vis einant obalsiu 
“Dievui, Tėvynei ir artimui.” 
Tai šitaip skiepijama mūsų 
jaunuoliuose šūkis “Budėk.” 
Labai abejoju, ar. ^kautybės tė
vas Lord Baden Powell būtų 
priėmęs iš mūsų Gedemino or- 
deną, patyręs tikrąją skautiz- 
mo būklę/ pamatęs, kad iš jo 
sukurtojo skautizmo pas mus

Z *.‘’4 *

Šnipai!
nebelįko nieko į....

Kaip tai nieko?
Šnipai, tarnaują ‘ Lietuvos 
valdančiająį kįąsej ir josios 
išstatytai valdančiajai sme
toninei klikai. v Jei klerika- 

. lai bū tų buvę vąldž jo ją, t ai, 
suprantajna, jie butu paver
tę skautus į savo klikosCįran-

Kada tarpe kunigų4 ir 
smetonijiinhįų virę .rįętynęs/ 
tai mūsų spauda dažnai nu
rodė, jog tos kovos neką es
mingos, kovos, bet tai tik 
niautybes ? dėl valstybinių 
ėdžių, del tam tikrų koncesi
jų. Abi grupės, tiek fašis
tai, tiek krik-demai juk tu
ri tuos pačius tikslus: da-^ 
boti išnaudotojų interesus, 
slopinant darbo žmones, ku

rie kovoja prieš žiaurų iš
naudojimą. ’ ’ ; \ ;>

visose meno srityse. Jis vadi-* 
nas “Revoliucinis ( kultūrd^ 
Avangardas Lietuvoj;” jis jau Z 
^uri savo bįurą. Tas, biuras, 
kaip jo iniciatoriau sako, “ne- 2 
ša atsakomybę už darbą kul
tūros fronte.” Mano pravesti 
pasitarimus su studentais. 
Nors mes platesnių davinių 
apie RKAL ir neturime, bet 
mums rodos, kad jo kūrėjai 
randasi bogdanovščinos įtako
je ir mėgina skiepyti Lietuvoj 
žalingą “prpjetkulturščiną” su 
jos idealistiniais nukrypimais. 
Geras dalykas plėsti mūsų ‘ 
įtaką ir tarp menininkų, geras 
dalykas susirūpinti ir darbiniu 
kų teatro reikalais, bet vado
vavimas tam visam darbui tu
ri eiti he per kokius tai me
no’ štabus, o per mūsų frakci
jas‘įvairių organizacijų viduj 
ir tas:vadovavimas gal priklau 
syti tik mūsų partijai. Nėra 
jokio reikalo kurti kokio tai 
“Revoliucinio kultūros Avan
gardo” centro. Pagalios, nie
ko bendro jis neturės su dar
bininkų menu, jei aktyviai ne
kovos darbininkų eilėse prieš 
kapitalo puolimą ant darbinin
kų ir prieš fąšizmą.

“Balsas.“

Trėčiafroii^nįriko Bf, iRąilps 
į !Kairjeria,

Kadaise revoliucionierius, o 
vėliaus socialfašistas Br. Rai
la sumanė “pakairėt.” Kaip ir 
visi “kairieji” socialfašistai 
apsiginklavo krūva revoliuci
nių frazių ir prisidengęs Pa
gailos vardu piškino savo raš
tus į “Trečiąjį frontą”., Kuo 
nemirus,, jei net apie proleta
rinę literatūrą rašo. “Kairėjo”, 
“kairėjo” ir “nukairėjo’1’ į fa
šistų “Bankas.” Tiesa, “Ban
gose” pasirodė tie kaip Ragai- 
la.i Jis: ten kaip ir kiti trečia- 
frontininkai , dangstėsi' kitų 
vardu.. “Bangųse” Railą pasi
rodė, kaip Jurgis Lengvenis 
'ir, zinoma/taikėsi tenai ' prie 
‘fašistą skohi:o{ iri garbino KlaL 
pėdos užgrobimį ir ręikalavp, 
kad; visi kovotų .del Klaipėdos 
krašt.ov būtent, kad padėtų 
fašistams . nąikint Klaipėdos 
krašto autonomiją ir paturėtų 
tenai žvalgybos sauvalę. I » * I • *

Savieji savuosius giria. Bul
variniam fašistų laikraštyj 
“Dienos Naujienos” tilpo žinu
tė apie jau senai mirusius “Ke
turis* Vėjus”, žiurnalas “Ketu
ri Vėjai” pasirodė 10 metų at
gal. , Apie , jį susispietė social
demokratai, kądėmai, žvalgy
bininkai ir visokis šlamštas. 
“Kėtųrių Vėjų.” leidėjų vy
riausias tikslas buvo suturėl. 
kairėjančią inteligentiją nuo 
ka!irėjifno . į komunistų pusę. 
Komunistų spąuda iškėlė aikš
tėn “Keturių Vėjų” tikrą vei
dą, jų kairiąsias frazes, mela
gingumą. “Keturi Vėjai” 
greit subirėjo ir išsiblaškė, 
kiekvienas rasdamas'šau vietą 
saviškių eilėse. Kai kurię iš 
keturvėjinmkų -vėliau dalyva
vo .“Trečio Fronto” leidime. 
Ė^t. ir “Trečiasis Frontas” su
birėjo. Jo likučių dalis laiko
si prie btAvarihio laikraščio 
“Dierios ’Naujienos”, ir tose, 
“DidkOS'- ' Naujienose” t fašistu 
niai “Trečiųjų Fronto” liku
čiai giria “Jk(eturvėjininkus”', 
ir, reklamuoja jų jubilbjų. Sa
viškiai saviškius giria; hors 
jau senai nuo vienų ir kitų la
vonu dvokia.

> , , į ' -
Neapgausi. Į mūsą rankas 

pakliuvo K. Jonkaus rašinys: 
“Petras Cvirka ‘plagetorius’, ” 
kur neva užpuldinėjama ant 
Cvirkos, bet faktinai mėgina
ma mažinti Cvirkos kaltę. Iš 
K. J.onkąus rašymo galima 
prieiti* prie išvados, kad tai 
rąsė pats Cvirka, prisidengęs 
K. Jonkaus vardu, arba rašė 
koks nors- jo prietelius, kad 
palengvinti Cvirkai šlietis prie 
komunistų. Jei po visų savo 
niekšysčių visgi Cvirkai rūpi 
šlietis prie komunistų, tai tas 
galima išaiškinti vien provoka 
cijos tikslais. Jei Cvirkai ne 
stačiai rūpi komunistus išda
vinėti, tai bent kompromituoti 
juos.

Menąs. Prasidėjo šioks toks 
kairiųjų darbas tarp meninin
kų.;! Yra susidarius nedidelė 
grupė. Pradėtas darbas ir 
tarp meno mokyklos mokinių.

. Teatras. Yra įkurtos dvi te- 
tralfnės grupės; viena, lietuvių, 
dtitą1 žyd^. > • Jų tikslas Įruošti 
(dailiąją pūs'ę. darbininkų vaka
ruose. ; 1 ; > l . .

“Mūšų Scena“—tai -nedidelė 
Tos gi grupės Uždavinys) (bųr- darbininkiškai -teatralinė gru

pė. Kaip girdėjom, ji ruošia 
§pektakįį iš, 1905 m. Apie ki- 
,tą veikimą dąr(nieko nežinom. 
Bet už tai žinom, kad jos prie
šakyj stovi tokie asmenys, 
kaip Petras Krasauskas, Salo
mėja Nėris, kurie pas darbi
ninkus jokio pasitikėjimo ne 
gali turėti.
t “Linija“-^-tai nedidelė nau
ja mpno organizacija, bet jos 
prięšąkyj stovi toks niekšas, 
kaip P. Cvįrka. Kol ji eis su 
tokiais niekšais, kaip P. Cvir
ka, tol su darbininkų menu 
nieko bendro negalės turėti. 
: RKALi Jx) iąiciatorįai suda
rė jį; kad vadovauti darbui

' ji i* ♦

Dar, Nėra Avangardo, o jau 
1 i Yra JoJBiuras ‘ 1 .

Keno tai iniciatyva Kaune 
ąsikūrė “Revoliucinio kultūros 
avaųgąrdo Lietuvoj, , biurą?.” 
Ar iš to galo pradėta? Ne, 
ne iš to - galo, 
deda ne nuo 

• i f .

pradėti nuo darbo, ir nuo dąr- 
bo be skambių frazių. Kam 
reikalingas tas pasigyrimas, 
kad, jau yra “avangardas” if 
dar 'jo biuras. Kiek n&udos 
gal dūoti tas’ biufas revoliuci
nei kultūrai Lietuvoj;?! Nestik 
negah nieko .naud-osj duot, .bet 
gal dupt dar ;ž|alo^.. Ta^ |)įu- 
'ras su.są^o “ąvąngąrdu” ar 
i“ąvangar‘das”. su'savo 1 bidru 
gal būt Vien1 kliučid '‘tiktam 
ikairėjimui; Mat- 'tikro kdirė- 
jimo negal būt’ bei susirišjmo 
su darbininkų judėjimu, o dąrT 
bininkų, judėjimui vadovauja 
ne kelių asmenų sudaryti biu
rai, o Lietuvos Komunistų Par
tija. “Biuras” gi’ .ptėtentuo- 
damas būt vadu!ir “nešikų at
sakomybės už darbą kultūros 
fronte” faktinai. tik tolys kai
rėj ančią inteligentiją nuo dar
bininkų judėjimo, rūpinsis už- 
skleist jį savo siaurose ribose, 
kad jis neišspruktų iš to “biu
ro” užbrėžtų ribų. Vadinasi, 
Rev. Kult. Avang. Liet. (RK. 
A.L) biuras dabar gal padaryt 
tik vieną gerą darbą ; pats sa
ve paleist , (

Nežinom mes to biuro sąs
tato. Nežinome taipgi jo san
tikių su Cvirkomis ir kitais 
fašistų agentais, fašistų siun
čiamų į darbininkų eiles, kad 
mulkint jiem galvas ’skambio
mis frazėmis. Jei jis tur ką 
nors bendro su jais, ’tai tuomet 
kam kalbėti apie -kokią, tai 
“revpįiucįnę” kultūrą?

Jei tur jis ką hors bendrų 
su tai$ 'praėjūnųis, tąj.-tą^ 
“avangardas”, visai ne revoliu
cinės kultūros .ąvanga^das, bet 
ir aplamai jfš “nieko behdrq 
neturišii revoliucine' kultūra.'

i Kas Yra Rašytojų Grupė 
| “Darbas” 1 ' ;

Į Į . v , . . • . . ,

Lietuvoj atsirado nauja ra
šytojų grupė vardu “Darbas”. 
Koks tos grupės tikslas ir ko
ki rašytojai jai priklauso? 
Pirmiausiai jai priklauso Bo4 
rūta. Eseras Boruta seniau 
buvo išbėgęs iš Lietuvos, jis 
tenai bendradarbiavo su pil- 
sudskininkais, o kada smeto-' 
nininkai labiau susiartino su 
pilsudskinininkais, tai Boruta 
sugrįžo į Lietuvą. Tai grupei 
priklauso ir eserai maldaunin 
kai (Smetonos batų laižytojai) 
V. Montvida, K. Jakubėnas ir 
trečiafrontininkas A. Venclo
va, kuris šliejasi kur tik gali. 
Graži kompanija! ’1926 m. 
Marijampolėj eserai, tarp jų ir 
Boruta su Montvila lindo prie, 
darbininkų, nors jokio pasise
kimo neturėjo. Dabar jie at
virai tarnauja buržuazijai. 
Juos reik iškelt aikštėn, nes 
jie nor nuduot save kairiais ir, 
žinoma, stengsis paimt . savo 
įtakoti tikrai kairėjančius im 
teligentus;? : Tuo labiau juos 
reik^kelti ąikštpn} .k,a<Į , Bo
ruta.. sav^. :prą^ijeęin|e apie gru- ( 

’pę “Ęąfbas” pabrėžė, kad toji 1 
’grupe “jieško 'dtrafrios višuo- 
mehėj, liįūį^j,7 darbo* klasėj”. IfTA . : ■ - « v , , • z.
žua.zjjds jail pastatytas) ;gydyt 
pūvančią 1 buržuazinę Lietuvos 
literatūrą, gelbėt buržuaziją, 
kam jiems ' reikalinga “atra
ma darbo klasėj.” K. Bo
ruta savo pranešime sako: 
“Kultūros laimėjimai yra vi
suomenės; laiipėjimai, todej 
“Darbo” grupė..pasisakanti už 
visuomenišką ląisyę ir iniciaty
vą kelti musų krašto .kultūrą.” 
K. Jakubėnas stačiai susirū
pinęs fašistinės Lietuvos kuh 
tūros kėlimu.' ■’ r r‘>

• * sį f i* r t t * <* ’ • ?

PąSisekimo' tarnavime ■ bur
žuazinei Lietuvos ’ literatūrai, 
_______ ) sprando nusū

Darbas prasi- 
biurų. Reikia

• ; /

! ir net apsaugoti nuo kovih- 
ge.smų ■ i socialdemokratų fašižmU - ir; 
darbininkų! - i - j < : i. laužimo!* v j .

TORRINGTON, CONN.
Apie mūsų Miestelio Gyvento
jus, Bedarbius, Lietuvių Drau

gijas ir Kt.
Nežinau, kodėl niekas nepa

rašo iš mūsų miestelio; gal 
draugiai laukia, kad kitas už 
juos dirbtų.

Mūsų miestelis mažas, susi
deda iš 24,533 gyventojų, iš ku
rių yra lietuvių apie 90 šeimy
nų ar gal biskį daugiau. Jie už
laiko keturias pašalpines drau
gijas. čia taipgi gyvuoja Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 81-ma kuo
pa, kuri retkarčiais rengia pra-‘ 
kalbąs, piknikus arba taip pa
silinksminimus. ;

;Pašalpinės. draugijos metai po 
metų, eina žemyn, kaip ant na
rių, taip ant turto. Norint pa- ' 
laikyti draugijas ant toliau, rei
kia geriau veikti, bet pas mus 
nėra kam, todėl kad nėra nei 
vieno inteligentingai išsilavinu
sio. Katras mokam biskį para
šyti, tai būnam draugijų vy
riausybėj, nors ir 10 metų: kito 
nerenka. Ypač šv. V. Draugi
joj viršininkai būtinai reikia 
perrinkti, nes kai prisieina gy
dytojo paliudijimas perskaityti, 
tai pasirodo, jog nei vienas iš 
vyriausybės nemoka anglų kal
bos. Raštininkas turi j ieškoti, 
kas moka paliudijimą perskai
tyti. Antras peiktinas dalykas; 
Šv. V. D-joj, tai užpirkinėji-. 
mas mišių. Įstatymuose nėra 
pažymėta kas link mišių; bet 
vieni įneša, kiti patvirtina, ir 
neša 11 dolerių kunigui, nors ir 
taip draugija kas metai daugiau 
išmoka, kaip sudeda.

Turiu pasakyti, jog kai ku
rie čia lietuviai gryniausią tei
sybę laiko už apšmeižimą.

DLKV Draugystėj irgi būna 
kai kada juokų iš viršininkų 
kaičios. Ypač gegužės 14 d. pir
mininkas nepajėgė padaryti 

s tvarkos per valandą ir pusę, kur 
galima buvo apsidirbti į 10 mi- 

(nučių.
O apie bedarbę tai turiu tiek 

pasakyti. Miestas šelpia 1,178 
šeimynas, o kiek pavienių, tai 
neskelbia.

Yra ir lietuvių nedirbančių 
po dvejus metus ir daugiau. 
Jau ir iš- dviejų lietuvių bankas 
atėmė stubas, tai yra iš V. Za- 
vacko ir J. Staniulio; bet jei 
taip ilgiau bus, tai atims ir dau
giau.

Turiu pranešti, kad gavau 
plakatą, jog birželio 4 d. bus 
didelis > piknikas Waterbury, 
.Conn., kurį rengia keturi dar
bininkiškų organizacijų apskri
čiai. Todėl, Torringtono lietu
viai, kurie turite mašinas, tai 
vieni nevažiuokite, bet paimki
te ir tuos, kurie neturi kuom 
nuvažiuoti., .

Viršininkas X. •
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Kas Dabar Dedasi Vokietijoj?
(Tąsa)

Štai, kodėl aš manau, kad šiandieninė 
Vokietijos buržuazijos padėtis nėra kon
soliduota, kad proletarinė revoliucija 
Vokietijoje turi būti pergalinga, kad 
fašizmas Vokietijoj turi būti nugalėtas 
ir jis bus nugalėtas.

► Tiktai durniai gali manyti, kad bur
žuazija gali įsteigti pastovią hegemo
niją (vadovybę) ant valstietijos ir mies
to smulkiosios buržuazijos laikotarpy 
esamo krizio. Kritingi laikotarpiai, pa
našūs į dabartinį laikotarpį Vokietijoj, 
įrodė būtent tą faktą; kad dienos ir sa
vaitės pakeičia metus ir amžius papras
tų laikų. Kas galėtų tvirtinti, kad Vo
kietijoj atėjo laikotarpis ekonominio ger
būvio, ir kad buržuazija pajėgs išrišti 
vidujinius ir išlaukinius Vokietijos kąpi- 
talizmo reikalus?
> Vokietijos fašizmas negalima prilygin
ti Italijos fašizmui. Italijos fašizmas 
atėjo į galią pradžioje kapitalistinės sta
bilizacijos laikotarpio—Vokietijos fašiz
mas pabaigoj to laikotarpio. Italijos 
fašiznĮas pasinaudojo revoliucijos bangų 
atslūgimu, o Vokietijos fašizmas paėmė 
galią laike tų bangų pakilimo. Italijos 
fašizmas buvo šalies, laimėjusios karą, 
jis Buvo dalyvis ir rėmėjas Versailės 
sistemos; Vokietijos fašizmas yra pasy- 
vis obdžektas tos sistemos ir patys pir-

* mieji jo gyvavimo žingsniai sutinka au
gančius tarptautinius keblumus. Itali
jos fašizmas atėjo į galią tuo laiku, 
kuomet Versailės taikos sutartis išspren
dė keletui metų tarptautinę stabilizaciją 
^pastovumą). Vokietijos fašizmas pa
grobė galią tuo laiku, kuomet Versailės 
sutarties pagaminti santykiai įra. Vo
kieti jps proletariatas skaitlingesnis, jis 
turi proletarinės revoliucijos mokyklą 
(1918-1919) už savo pečių, nepaisant, kad 
toji revoliucija nebuvo pasekminga. 'Vo- 

’ ' kieti jos proletariatas įsteigė stipriausią
Komunistų Partiją, antrą nuo Sovietų 

.Sąjungos Partijos, kuomet Italijos pro
letariatas neturėjo tokios partijos nuo: 
Livorno skylimo.

Ar Vokietijos buržuazija gali išspręs
ti bent vieną iš vidujinių ir tarptautinių 
Vokietijos kapitalizmo prieštaravimų 
esamose pasaulio krizio sąlygose? Ar ji 
gali panaikinti bedarbę, pagerinti nepa
prastai sunkią darbininkų būklę, sulai
kyti valstietijos ir smulkiosios buržua
zijos nubiedninimą, paleisti darban fab
rikus, užtikrinti pinigų pastovumą, už
valdyti tarptautines rinkas, reikalingas 
Vokietijos industrijai, padaryti galą 
Versailės naštai? Ne, jinai to negali pa
daryti. Esamoj pasaulio ekonominėj ir 
politinėj padėtyj, fašistų valdžia negali 
išspręsti nei vienos šitų problemų. Šian
dien Vokietijoj eina ne kapitalizmo “sta- - 

^bilizacija,” bet kapitalizmo konvulsijos.
Tiktai smulkus buržujus gali tikėti, 

kad Vokietijos revoliucijos kelias eis 
nuo vienos Vokietijos Komunistų Parti
jos pergalės rinkimuose prie kitos, kad 
buržuazija, prityrusi kas dėjosi Rusų 
Lapkričio revoliucijoj, neves kovos prieš 
proletarinę revoliuciją. Buržuazija ko
vos ne tiktai Vokietijoj, bet taipjau vi
suose kapitalistiniuose kraštuose taip 
greit, kaip greit klausimas galios pataps 
opiu klausimu. Kad laimėjus didžiumą 
darbininkų klasės, Komunistų ’ Partijos 
žygiuoja per kruvinus mūšius ir žygiuos 
per kruvinus mūšius. ■ i

II. Fašistų Diktatūros Perspektyvos
Vokietijos fašistinio rėžimo žlugimas 

nybės proletariato, kaipo klasės, kelyje 
rymo pirmiausiai ir svarbiausiai ant vie- 
užkariavimo Komunistų Partijos įtakai 
proletariato didžiumos ir likvidavimo 
įtakos social-demokratijos, kuri iki šiol 
turėjo už savo pečių didžiumą proleta
riato. Tiktai vienybė proletariato, kaipo 
kovojančios klasės, paskubins procesą 
atitraukimo nuo fašizmo tų dalių valstie

tijos ir miesto smulkiosios buržuazijos, 
kurios iki šiol rėmė fašizmą. Abu ši-

i.

tie dalykai, besirišą vienas su kitu, pa
didins kovojantį masių veiklumą, atneš, 
savu ruožtu, iš vienos pusės, krizį “va
dovaujančiose grupėse” buržuazijos ei
lių ir, iš kitos pusės, suirimą iš apačių 
fašizmo teroro ir diktatūros mašinerijos.

Ekonominėj srity j fašizmas pastatė 
kapitalistinės autarchijos (autokratiškos 
monarchijos) principą. Gi;eta to, kad 
kapitalistinė autarchija yra - ekonomi
niam supratime nesąmonė, Vokietijos 
kapitalizmas, su savo autarchijos fašis
tine politika, rymančia ant griežtos im
portų kontrolės, susitinka neišrišamas ir 

. prieštaraujančias problemas.:; pirma, rei
kalingumas sudaryti naminę rinką, ku
rioj būtų galima sunaudoti gamybą, ir, 
antra, sudarymas sąlygų eksportui. Bet 
kaip fašistinis rėžimas padidins nami
nes rinkas, kuomet šalyje randasi 9 mi- 
lionai bedarbių, kuomet algos sumažė
jo, laike krizio, iki pusei, kuomet įeigos 
iš žemdirbystės, nepaisant įvedimo aukš
tesnių muitų ir teikimo subsidijų, lai
ke pastarųjų trijų metų nupuolė dau
giau, kai 30 nuoš., kuomet didelė ban
ga bankrūtų biednina milionus smulkių 
taupytojų, ir, pagaliaus, kuomet du treč
daliai gaminančios mašinerijos tebestovi 
be darbo? Įsteigimas griežtų kvotų 
tarptautinėj prekyboj ženklina kiekvie
nai kapitalistinei šalei ne tiktai sumažė
jimą importų, bet taip pat ir eksportų 
mažėjimą. Vokietijos buržuazija negali 
tikėtis uždaryti savo rinkas svetimų 
kraštų importams ir, tuo pačiu laiku, pa
laikyti esamą arba padidinti savo in
dustrinių eksportų kiekį. .Nupuolimas 
eksporte yra pavojingas Vokietijos mar
kei. Šiuo tarpu, pasak Schachto pareiš
kimo, Vokietijos auksas sumažėjo nuo' • 
3.3 miliardų ’ markių iki« devintai daliaii 
tos skaitlinėj. Aštrus nupuolimas teigia
mo Vokietijos prekybos balanso ' laike 
krizio, nuo trijų miliardų markių, iki be- 

' veik vieno miliardo, atidengė, nęp.ertrau- 
kiamą 5r staigų Vokietijos eksporto, puo
limo procesą. Sausio ir vasario mene-' 
siais, Vokietijos eksportas nusmuko, ap
skritai, iki vieno ket'virdalio mėnesinių 
eksportų pereitais metais. Pavojus Vo
kietijos markės pastoyumui patampa 
dar didesnis iš to, kad, kaipo pasėka 
bankų bankrūtų, Jungtinės Valstijos pa
sirinko kelią, vedantį į panaikinimą auk
sinės pinigų valiutos, kad tuo būdu pa
aukštinti savo galimybe vesti kompeti- 
ciją svetimų kraštų rinkose- (J. V. jau 
nuėjo nuo aukso valiutos.—Vert.). Čia 
ir vėl Vokietijos buržuazija atsimuša į 
tolimesnius keblumus; kad galėjus va
ryti kompeticija su kitom šalim, ji turi 
griebtis už infliacijos. Šis, aišku, ne
išvengiamai kelia klausimą , užbaigimo 
moratoriumo Vokietijos, privatinių sko
lų, kurį jinai turėjo. Tosios šalys, kurios 
įvesdino Vokietijoj paskolomis apie 17 
miliardų markių, reikalauja jas sugrąžin
ti. Fašizmas stovi prieš finansinį bank- 
rūtą; Plėtimasis ekonominio krizio pra
našauja fašizmui negerą. Laike dviejų 
mėnesių . Hitlerio viešpatavimo, numato
mas tolimesnis rinkų padėties blogėjimas. 
Vasario mėnesį, čigūnd 1 ganiyba sumaž
ėjo 17/7 nuoš., plierio —14,1 nudš., anglies 
—18.1 nuoš., ir koksų—£,2 puoš. Staty; 
ba visiškai sustojo. . Mašinų,gąmyba va-, 
sario mėnesį sumažino darbininkų skai-< 
čių, palyginti su sausio mėnesiu.. Toly
džio, kovo mėnesį, 1933, randasi 275,000 
bedarbių daugiau, negu buvo gruodžio’ 
mėnesį, 1932.

Ką esamose sąlygose fašistai gali 
suteikti masėms? Tolimesnį darbininkų 
klasės gyvenimo lygmalos žeminimą, pa
naikinimą socialės apdraudos, įvedimą 
verstino darbo, su 40 feningu dieninės 
algos, katorgišką tvarką fabrikuose. Ar 
šitom sąlygom Hitleris laimės Vokietijos 
darbininkus ^Trečiajai Imperijai”?

Visa socialę kapitalizmo pyramida visu 
savo sunkumu slegia proletariatą. Visa 
parazitiška fašistų diktatūros mašineri- 
rija,1 kuri jau išaugo į pasibjaurėtinai

“T----- .... -------------- ■ —
didelę ir dar vis didėja, čiulpia iš1 šeši ‘ 
milionų darbininkų, dar vis tebedirban
čių, geroką dalį pridedamosios vertybės. 
Tai reiškia, kad Vokietijos buržuazija, 
kad apdrausti savo pasilaikymą su vidu
tine pelnų norma, dari labiau pasunkins 
darbininkų klasės gyvenimą.

Įvesdamas augštesnius muitus ant 
svarbių maistavų daiktų, fašizmas, fak- 
tinai, užtikrino ■ stambiems valstiečiams 
dideles subsidijas, bet tolydžio jis nuže
mino dar labiau darbininkų ir, smulkio
sios miestų buržuazijos pragyvenimo 
lygmalą. Su laikinu palaikymu mora
toriumo privatinėm skolom ir aptaksa- 

>vimu agrikultūros iki spalių 1 dienai, fa
šizmas neišspręs nei klausimo valstiečių 
prasiskolinimo, nei taksavimo naštos, ku
ri slegia valstiečius, neigi klausimo smul
kiųjų valstiečių nubiednėjimo.. Fašizmas 
negalės padėti smulkiajai buržuazijai 
nei priešžydiškąis .pogromais, neigi. ata
komis ant didžiųjų krąutųvių. Štųrmi; 
ninku armijos ir .’“nacionalės revoliuci
jos” banditai, kurie prisipunta iš valsty
binio mėsos puodo, yra sunki našta vals
tybiniam biudžetui, kuris jau yra dviejų 
ir pusės miliardų markių deficite.

Masių nusivylimas ir jų pasitraukimas 
nuo fašizmo yra neišvengiamas. Ir šis 
pasitraukimas nuo fašizmo kliudys įstei
gimui fašistinės prievartos mašinerijos 
ir greitins fašizmo plyšimą. Irimas vei
kiausia seks pavydale vidujinių kovų 
tarpe trijų ginkluotų fašizmo pajėgų for
mų: Šturmininkų armijų, Plieno Šalmų ir 
Reichswehr. Tuomet seks draskymasis 
“vadovaujančiuose rateliuose”, esančiuo
se galioje, kurie išstos su savo prigavikiš- 
kais vaistais išgelbėjimui Vokietijos.

Dabar mes pereinam į Vokietijos fa
šizmo pęrspektyvas srity j tarptautinių

1' WiLKES-BARRE, PA.santikių su kapitalistinėm ' valdžiom iri 
Sovietų Sąjunga.

Vokietijos buržuazija sistemačiai ma
žino ir galop liovėsi mokėti karo skolas, 
o dabar, po Hitlerio rėžimu, praveda at
virai Schleicherio programą Vokietijos 
ginklavimui. Prisirengimai prie naujo bė kunigų; jie darė tikinčiųjų,., 
imperialistinio karo daroma įsikarščia- darbininkų 
vusiu tempu. Hitleris dabar atidengė tą lenkų ir lietuvių, 
būtent faktą, kad jis turįs aktyvę milita- 
riską pajėgą beveik iš miliono vyrų 
(300,000 Plieno šalmų, 120,000 pastovios 
armijos, 500,000 šturmininkų armijos, ne
skaitant jau policijos, kuri yra ginkluo
ta moderniškiausiais ginklais, kokius

Katalikų Paroda
Gegužės 17 d. buvo daroma 

katalikiški manevrai. Atva-. ' 
žiavo pats vyskupas ir daugy-'"

peržvalga—airių, 
Visų šių*“ 

tautų katalikai buvo sušauk
ti į North End Wilkes Barre 
ir ten paroda.vp gatvėmis. Gai
la darėsi, žiūrint į tą minyš- 
kų suvedžiotą jaunimą, su ku- 
riuom jos daro, kas joms pa- 

_ , tinka.
tik militarine techniką žino). Supranta-1 Kiekvienos parapijos jauni
mą, kad fašizmas nereikalingas šitų mas buvo vienodai delei savoma, kad fašizmas' nereikalingas šitų
ginkluotų milion'ų tiktai kovai prieš parapijos aprengtas, bet *
1__________ •_______ ’ L.5 *1 ■/-i ■ • ; .4:____ . ____ 1-4... _____ ..; komunizmą. Demagogiškos Goeringo lt 

■ Hitlerio prakalbos apie rubežių pertvar-
irtingai nuo kitų parapijų.-* 
tas visas apsirengimas ir 

kainavo daugi kymą iki šiol buvo tiktai, taip sakant, ^"^ngimas
, . pajautimui, ką sako kiti apie tai, kadan

gi, Vokietijos buržuazija supranta, kad 
Vokietija galės iškelti tą klausimą (ru
bežių pertvarkymui) visoj pilnumoj tik
tai tuomet; kada ji bus atvirai ginkluota.

Kuria kryptimi Vokietijos fašizmo im
pulsas bus pasuktas greitoj ateityj? Rei
kia tikėtis, kad pirmiausiai ir svarbiau
siai jis bus pasuktas linkui “Anschluss” 
(sąjungos tarpe Austrijos ir Vokietijos).
Išrodo, kad Vokietijos imperializmui, ku- 'nia kaip čia į skverą, kad rei

{pinigų.
Nuo darbininkų parapijonų 

labai skyrėsi kunigai—'raudo
ni, nutukę, kuomet darbininkai 
suvargę, apiplyšę. . . ~

Prasidėjus parodai, pirmoj 
eilėj traukė būrys valstijos ka- 
zokų ir Amerikonų Legiono; 
paskui sekė kiti.

Tarp šalia stovinčių buvo • 
girdėt kalbant, kodėl tie dar*- 

.bininkai neina tokia didele mi-

ris nedrįsta išstoti dabar į atvirą susi
kirtimą su Francija del Alsaco-Lotarin- 
gijos, arba su Lenkija delei koridoriaus 
klausimo, tasai pojektas šiuo tarpu būtų 
lengviausias. Bet šis kelias, nepaisant 
fašistų vilčių, nieku būdu nėra lengvas, 
kadangi jis sudaro kelią karui prieš Če
koslovakiją ir Jugoslaviją, ir, tuo būdu, 
karui prieš Franci ją.

(Bus daugiau)

SCRANTON, PA.

Prakalbos; Vaidinimas; Choro 
' Reikalai • • • •

26 d. balandžio mėnesio bu
vo sušauktas masinis susirinkit 
mas draugui L , Amteriųi St. 
Mary’s Hali. Publikos buvo 
virš 1,000.' Čia’neminėsiu drg. 
Amterio kalbos turinio.' Ma
nau, kas girdėjo drg. Amterį 
kalbant, tai žėdnas pasakys, 
kad,,puikus kalbėtojas. Be 
Amterio, kalbėjo dar keturi 
kalbėtojai. Pirmininkavo dis- 
trikto organizatorius Ben.
Gardner. Taipgi per visas 
prakalbas buvo atsiųsti ir du 
“dėdės, tvarkos dabotojai.” 
Kada drg. Amteris pradėjo 
nurodinėti šalies prezidento 
darbus, tai mūsų “tvarkda-' 
rius” ėmė ’krėst drugys ar
šiau, kaip Floridos valstijoj J 
kad šviežią žmogų pasigauna 
din^ys. Bet po tam “tvark
dariai” nurimo. 1

Daugiau tokių prakalbų!
Taipgi čia kalbėjo drg. Ka- i 

rosienė balandžio 27 d.; pub- Į 
likos buvo irgi nemažai, kokie { 
150; bet vis tiek kai del to- j 
kios kolonijos, tai permažai. !

Amerikos lietuvių darb. vi- | 
suomenė žino, kad draugė | 
Karosienė yra gabi kalbėtoja; 
apie tai aš čia nerašysiu. | 
Scrantono darbininkiška visuo- ’ 
menė buvo labai užganėdinta j 
tomis prakalbomis. Buvo į ■ 
prakalbas atėję ir’ tokių kata
likių; moterų, kurios; gal dar 
pirmą sykį savo amžiuje gir
dėjo žmoniškas prakalbas: 
Tieša, kai kurios iš jų buvo ir 
nesmagiai nustebintos.

Man teko sėdėti šalė vienos 
tokios moterėlės. Tuo sykių 
drg. Karosienė pradėjo kal
bėti apie moteris senovės ga
dynėj, kada moterys : “dūšios 
neturėjo;” ir paskui> , ląijcui 
bėgant, tąi valdžia pripažino 
ir moteriai dūšią. Tątąį gir
dėdama, net šokterėjo šalia 
manęs sėdinti moteriškė, lyg 
būtų kas jai žarijų užmetęs už 
kalnieriaus. 1 Pamislijąu pats 
sau: tai tu, motute, dąr nebu
vai girdėjus gerų kalbėtojų, 
apart savo dykaduonio dan
gaus agento Kuro.

d. balandžio buvo presta- 
tynlas operetės “Alkis”. Pęrr 
statė Wilkes Barre Aido Cho*

ras. Vaidinimas išėjo gerai. 
Katrie buvo atsilankę, tai ne- 
sigraudins. Publikos buvo virš 
poros šimtų. Tai visai mažai, 
žinoma, čia baisi bedarbe 
siaučia jau keturi metai. Tad 
kaip žmonės gali parštatypus 
lankyti ir užsimokėti.

Prakalbose Buvęs.

SCRANTON, Pa. — čia pa
darysiu vieną patėmijimą 
draugams scfantoniečiams.' Ką 
mes darysime su i.-ūsų choru, 
kuris vos tik užgimė ir jau be-

veik guli ant mirtino patalo?
Aš manau, kad mes, draugai, 
neturime prie to prisileisti, 
kad mūsų jaunimas pakriktų. 
Mes turime gražų būrelį jaunų 
proletarų chore—24 prie jo 
priklauso.i Tik visa bėda, kad 
neturėjome į chorvedžio. Tuo 
tikslų buvo šauktas, bendras 
susirinkimas gegužės 14 d.

Mes turėsime sustiprint savo 
chorą ir turėsime; drūtai jam 
uždėt vainiką, kad galėtų gy
vuoti ilgą laiką.

Proletarų Choro Org.
Della Praleikiūtč.

kalanti sau ir savo šeimynoms 
duonos kąsnio ir kitokių reik-v 
menų. " "

Vyskupas katalikus labai iš
gyrė už gerą kantrybę laike 
šios bedarbės ir prisakė, kad 
toliaus dar geresni būtų, ba 
ši bedarbė tai esą dievo duo
ta; ir norint tą viską panai-/, 
kint, tai reikią melstis, duot 
ant šventų mišių. Jis išrodi-/ 
nėjo, kad tie, kurie kovingai 
reikalauja sau ir savo šeimy
noms geresnio pragyvenimo; 
tai esą nekatalikai, ir tokie 
po mirčiai eisią į peklą; o jūs 
tikėkite ir kentėkite, tai po . 
mirčiai jūsų visų laukia dam . 
gaus karalystė, ,

Katalikams darbininkams 
jau laikas susiprasti, pamest 
tuos „tamsos palaikytojus ir' 
pritfėt'' kovot už savo būvio 
pagerinimą.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

METŲ SUKAKTUVIŲ

KETURIŲ DIENŲ PIKNIKAS
20-ties 20-ties

RENGIA MONTELLO LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO DRAUGIJA 

Ta svarbi iškilmė įvyks sekam om dienom:

May 27, 28, 29 30, Geg
LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE

Montello, Mass.

ir prakalbų

iki 11:45 vakare

karnivalas, dainuos .

Keswick Rd. ir Winter St., 
i. 1 ) ■' i j ■,

Puiki, programa visom dienom, iš dailės, sporto

SUBATOJE, Ž7 GEG., karnivalas ir šokiai, nuo 8 vai.

NEDĖLIOJĘ, 28 GEG., pradžia 11 vai. prieš pietus,
chorai, Out-of-door Basket-ball ir Volley Ball. Vicoki žaislai, sunkios vogos 
drūtuoliai trauks virvę ir kitoki žaislai. Atsižymėjusieji gaus dovanas.

PANEDĖLYJE, 29 GEG., karnivalas ir vidurnakčio šokiai, nuo 8 vai. va
kare iki 3 vai. ryto. Tai gražiausias pasilinksminimas nakties tykumoje.

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

ŠOKIAMS GRIEŠ BERT ORRIS ORKESTRĄ

Įžanga veltui visom dienom ir automobilių parkinimas veltui

Rengėjai kviėčia visą aplielinkę kuo skaitlingiausia susirinkti į šią iškilmę. 
Kasmet atvyksta svečių iš gana toli, aišku, kad ir šiemet susilauksime.
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FIODOR GLADKOV WATERBURY, CONNVerte D. M. SOLQMSKAS

(Tąsa)
—Na, drauge Badin, prašau paliuosuoti 

draugą Šaitano va. Padūmavo j ome ir bus 
gana. Ateityje būsime protingesni.

—Drauge Boršči,—prabilo Badinas šal
tai.—Kiekviena skloka ir klaida atsakomin- 
gų darbininkų turi tarnauti pamoka ne tik 
del jų pačių, bet ir del kitų. Turi būti taip, 
kaip aš sakiau. Rytoj tu važiuoji į mies
tą...

Boršči stovėjo prieš jį ir išvertė akis į 
girtą kazoką. Kazokas, kalbėjo, patsai ne
žinodamas ką, o paskui atsitraukė nuo 
ju...

Daša dieną ir vakarą buvo moterų sky
riuje. Ten buvo ir Badinas. Jis ir ji kal
bėjosi su moterimis. Moterų buvo daug. 
Daša sėkmingai atliko savo pareigas. Da
ša matė Badino akyse didelę meilę prie jos.

Tą naktį Daša miegojo vienoje lovoje su 
Badinu; kaip tai atsitiko, ji nepamena...

IX
BREMSBERGAS

Masės
Glėbas dirbo su pikiu ir negalėjo atsi

gėrėti darbininkų masėmis, kurios vartė 
akmenis, tiesė bėgius, dirbo, bėgiojo, kaip 

’ darbo skruzdės. Dulkių balti debesiai kilo 
į orą, apdengė medžius ir pavasarinę žo
lę... Dirbo masės, bėgiojo ir bangavo, 
kaip jūrų bangos, naikindamos karo liku-

- čius. Štai darbininkų tūkstančiai prie jo 
akis, ir negalima į jų kiekvieną skyrium

< :? įsigilinti—minia, tai gyva energija. Tarpe 
vyrų sukinėjasi moterys su raudonomis ske-

? • petaitėmis. Štai tas, ko jau taip senai troš- 
" ko Glėbas.

Technikas Kleist, sausas, augštas, pasi-
/ remdamas ant lazdos, vadovauja darbui;

• jo pagelbininkai apie jį. Jis duoda koman-
; dą ir visi ją pildo. Inžinierius Kleist ištiki-
.mai dirba Sovietų Respublikai. Komandie- 

rius raudonojo pulko Glėbas įvertina jo ži-
• nojimą ir užmiršta pirmesnes skriaudas.

Inžinierius stovi netoli Glėbo ir atydžiai 
žvalgosi, kaip sėkmingiau pravesti darbas.

. Glėbas pasitaiso savo plieninę kepurę ir 
smagiai kalba:

—Na, ką, drauge technikai? Pameni, ka
da kalbėjai, kad bus čielam mėnesiui dar
bo. O matai, dirbame tik trečia diena, ir 
kiek jau nudirbome. Smarkūs darbinin- 
kai.

Inžinierius Kleist, kaip ir paprastai, ra-
L miai ir sausai tarė:

—Taip, taip. Su tokia darbininkų ener- 
gija galima daryti stebuklai. Bet tai labai 
didelis eikvojimas spėkų. Kol kas nėra 

y pas mus planingumo ir organizuotumo dar-
be. Entuziazmas.

.. , —Didysis faktas, drauge technikai. En- 
tuziazmo pagelba mes verčiame kalnus.
Kovą prieš suirutę nuo to tik ir reikia pra
dėti. O kada atsteigsime ūkį, industriją, 

; . tada turėsime ir planingumą.
Inžinierius Kleist pažiūrėjo į Glėbo sma-

'įgias akis, palingavo gava ir, pasiramstyda-
V mas ant lazdos, nuėjo į kalną prie elektros 
p • perlaidų... .

Dundėjo visas kalnas, tartum skambėjo nakvojai^ tai kas. ..

peties ir atsirėmė pilnomis krūtimis į jo 
krūtinę. Giliai kvėpavo. Juokavo. Glėbas 
atsirėmė ant kastuvo, o Paulina ant jo krū
tinės, ir abu juokėsi, viens kitam žiūrėda
mi į akis. Glėbas jautė, kaip prielankiai 
plaka Paulinos širdis į jo krūtinę. Jos aky
se ir maloniame juoke jis jautė jos pasiruo
šimą atsiduoti jam pilnai ir ant visko. 
Kiekviename suplakime jos šiTdies, jos aky
se ir juoke, ir nusišypsojime jis tūrtum 
girdėjo( paraginimą

—Ko lauki? Na? \ ,
Ant pečių nešdama kastuvą,' artimai ėjo 

Daša. Paskui ją sekė būrys moterų, rė
kaujančių ir ^juokaujančių. Jos ėjo linkui 
elektros jėgos perlaidų; Glėbas pažiūrėjo ir 
patsai į save kalbėjo:

—Štai ji, mano Daša, bet nauja savo ap
siėjime. O savo laiku buvo labai gera žmo
na !—Glėbas pagriebė Pauliną ant rankų ir 
prispaudė prie savęs. Daša nusijuokė ir 
kaip višta užkudakino:

—Mechova, saugokis, jis kaip veršis ta
ve dar gali sulamdyti. Aš jau jį žinau. 
Jeigu ko,—šaukis mane į pagelbą.—Bet jos 

į akys žiūrėjo skirtingai; jose buvo nusiste
bėjimas ir dar kas tai.

—Gera Daša, tiesiog auksas-moteris, tą 
reikia pripažinti,—kalbėjo Glėbas.

—Taip, ji tave labai myli ir didžiuojasi 
tavimi. Daša tikrai yra bolševike ir aš ją 
myliu,—smagiai atsiliepė Paulina.

Tas niekados neužges atmintyje. Štai ir 
šį vakarą po darbo Glėbas žiūrėjo į Dašą 
ir gėrėjosi. Daša su juomi kalbėjosi taipgi 

i ne taip, kaip pirmiaus. Nevykusiai, nepil
nai, bet papasakojo jam apie atsitikimą, 
kada ji važiavo su Badinu ir apie baltųjų 
užpuolimą ant jų. Kalbėjo ir pažvelgdavo 
į jį iš apačios. Ir rodosi, jos veide buvo 
džiaugsmas del Glėbo ramumo. Kada; ji 
pasakė apie iššokimą iš vežimo ir apie jos 
pastatymą po pųšįmi, ji pastebėjo ką i tai 
nepaprasto Glėbo akyse, ne tai nepasitikėji
mą, ne baimę del Dašos. Ji pajuto, kąd 
nuo dabar jis nepasakys jai rūstaus žo
džio ir negrūmos jai, kad dabar galima bū
ti su juomi atvirai. Jos pergyventas var
gas ir pavojai paveikė į jį. Glėbas klau
sėsi, ramiai žiūrėdami į ją, o kada ji baigė, 
tai priėjo arti ir tarė:

—Daša! Visi mes padarome klaidų, ir 
papildome nesąmonių. Daša, ant manęs 
nepyk,—ir vėl atsitraukė prie lovos.

Naktį, k?«da Glėbas gulėjo lovoje, o ji ki
tame kampe, Daša prakalbėjo taip malo
niai, kaip niekados pirmiau:

—Glėbai... ar tu miegi ?
—Gerai, Daša, gerai. Galvoju apie tą 

virvę, kuri buvo uždėta tau ant kaklo ir 
gėriuosi tavo drąsa.

Daša nusijuokė:—Na, o jeigu aš pasaky
siu tau, Glėbai, kad po to per visą naktį 
miegojau su Badinu, tai ar tu padarysi 
skandalą?

Glėbas pasiliko ramus, tartum jis* išgirdo 
paprastą frazę, kaip ir kitas. Jis ir pat
sai nežinojo, ar per tas darbo dienas Su
degė pavydas, ar Daša pasidarė brangesnė, 
negu paprasta'žmona; širdis plakė; jis link 
jos atsinešė, kaip linkui draugo. j?!

—Daša, aš dabar galvoju apie tą virvę, 
taip kadūet Vidurius skauda. Na, jeigu <ir

> • Mes visi esamę yie- 
nodi’ Dab.ar reikia ųiąstyti kįiįaip.< Lai lir— varpai. Saulė kaitino. Masės, tūkstančiai

rankų, tūkstančiai kūnų judėjo ir dirbo, buvo,, gyvenimas perkeis ir patį žmogų.]
fTkaip vienas galingas kūnas. Gyvoji iš žmo- 
. nių mašina drebino kalną.. < 0 minia vis
- lipo į kalną ir i kalną. Blizganti bėgiai nu- 

T tiesiami ant špalų, įvairūs ratai ir elektrą
* perleidžiančios vielos. Prabėgs valanda, ki- 
2 ta, paleis elektros jėgą per tas plieno gys- 
Z las, ir pradės bėgioti vagonėliai—į kalną ir
* žemyn. '
l ! Paulina Mechova, nešdama kastuvą, lipo
- į kalną. Juokavo, dirbo ir juokavo. Lu- 
; chovas stovėjo ant akmens, apsivilkęs juo- 
/ dais marškiniais su atsagstyta krūtine ir
- nurodinėjo, kas daryti, bei patsai dirbo.

—Čumalovai, kaip aš pavargau,—kalbė-
- jo Paulina, besijuokdama.—Palaikyk ma-
* ne, silpną moterį.—Padėjo ranką jam ant

' —Na, miegok, Glėbai. Aš nežinau. Tar
tum gyvenimas išnaujo prasideda, tik jąu 
visai kitokis, tartum mes grįžtame prie jau
nų dienų, bet iš kito galo. Taip gyveni
mas eina kitu keliu.—Pagulėjo tylomis ir 
vėl tarė balsu:—Glėbai ? Ar tu miegi ?

Glėbas nesuspėjo jai atsakyti, kada su
judo Dašos užsiklojiniai, pasigirdo kojų 
žingsniai ir Daša palindo pas Glėbą po už- 
klode.• * * «

Savčukas dideliu kūju kalė prie špalų bė
gius, dirbo prakaitų apsipylęs. Visas jo 
veidas įraudęs ir jis plačiai kojas pasta-

, i
(Daugiau bus)

Bendro 'Fronto Susirinkimo, 
Balandžio 30 d.

i h
Draugas J. Strižauskas, ap

rašydamas to susirinkimo, tiks
lą ir diskusijų eigos tvarką, 
perstato mane, kaip nepajė
gusį tos tvarkos laikytis. Vie
name drg. Strižausko sakinyje 
pasakyta: “bet drg. Kuraitis 
to nesilaikė ir kiti nesilaikė 
klausimo, bet bandė atsakinė
ti, ir todėl diskusijose pasida
rė betvarkė, taip kad nebuvo 
galima prieiti iprię gerų rezul
tatų.”

Tai palukštenkime tą saki
nį, ką jis pasako žmogui, ne
buvusiam tame susirinkime. 
Pasako, kad aš buvau to susi
rinkimo betvarkės sukėlėjas? 
Antra, tai draugas Strižauskas 
tame sakinyje mislija, kad to 
vakaro susirinkime turėjome 
sulipdyti bendrą frontą. Tre
čią, drg. J. S. nepasako, kaip 
aš neprisilaikiau klausimo. Ar 
tai nereiškia pasakymą be pri- , 
rodymų ?

Dabar, turiu pakartoti, ką aš 
pasakiau toj savo kalboj, api
būdinant to vakaro diskusijas, 
būtent:

Lietuvių darbininkų tarpe 
yra įvairių politinių partijų ir 
religinių sektų. Jie skirtingi 
programa kovai už darbininkų 
reikalus; tai tas nesuleidžia 
mus kovoti bendru frontu tais 
klausimais, kuriuos turime šio 
vakaro dienotvarkėj. Vienati
nė partija, kuri už juos kovo
ja ir šaukia visų srovių dar
bininkus, yra Komunistų Par
tija. Tos kovos būdai,—kad 
per masinius mitingus išneša
ma rezoliucijos su reikalavi
mais, statomais Valdančiajai 
klasei, ir per demonstracijas 
gatvės,e ir prie ,valdiškų įstai
gų. statomi grięžti reikalavL '• i-. ' ‘ ■ ■ , ' ' 1 ■mai. ■ .. ■ . • ■

Mes efeame išnaudojami ben
dru frontu ir bendrai esame. 
plakami ekonominio gyvenimo 
rykšte. Į dirbtuves sueiname 
žmonės visų partijų bei sįtĮo-. 
vių. Darbo valandos ilgos, 
darbąs^sunkus, alga maža, ir 
dar labiau ją mažina; pasku
bos darbas. Išnaudotojai,>ta-f 
tai darydami, nesiklausia nei 
vieno darbininko; nesako, kad 
tu katalikas, eini į bažnyčią, 
tau bus geriau, o bolševikui 
blogiau, kuris organizuoja 
darbininkus, 'lankosi į susirin
kimus. Kapitalistai išnaudo
ja, neatsižvelgdami į. partiją, 
sektą, rasę bei tautą. '

Paleidžia mus iš darbo. Pi
nigų neturime; , neveža tad 
mus nei gatvekakaris nei trau
kinys. Pavieniai negalime už 
kambarį užsimokėti; darbinin
kai su šeimynomis neturi iš 
ko užsimokėti namo savinin
kui, o savininkas neturi iš ko 
taksus mokėti. Biznierius ne
bedaro biznio, neturi pirkėjų.

Tai ve, draugai, bendras 
išnaudojimas neskiria partijų; 
ir ekonominio gyvenimo skau
di rykštė plaka visus, neskir
dama sriovių nei tautų nei ra
sių.

Tad šio vakaro susirinkime, 
draugai, turime susitarti, kaip 
bendru frontu kovoti už įvyk
dymą gyvenime tų dalykų, ku
riuos čia rengimo komisija pa
tiekė; Mūsų turi būt atsaky- 
kytaš klausimas, kaip mes- koT 
vbsime.

• Bet/draugai, neužtenka pa
sisakyti vien žodžiais, kad mes 
sutinkame su bendru frontu. 
Kaip sakiai, atsakykime, kaip 
reikalausime iš valdonų tuos 
dalykus įvykdyti gyvenime.

Tokia buvo mano įžanginė 
kalbą, < i

Prasidėjo diskusijos. Tai kafs 
buvo pirmiausia ? Nagi, Tarnas 
Matas pradėjo rėkti, kad, gir
di, mes1 norime tik komuniz
mą žmonėmis įpiršti ir jį de
monstruojame.

O kas daugiau buvo priešin
gas? Niekas.

Bet drg. Strižauskas turėtų 
žinoti, kad Tarnas Matas skai
tosi save socialistų lyderiu.

I Na, drauge, mes skaitome
• ' • ' ■: ‘‘ '■ L i .v r • :
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laikrašęiuose aprašymus kitur (.dienė. ir Škistimįenėr ‘ žnįone’s* 
įvykusių UęrįdrO; frorito'sųsirin-jbe įkirtuAio pažiūrų vfsi atjau- 
kimų bei konferencijų. Su so-.tė maiio >varging^ padėtįį • 
čialistaįs tegalima-žodžiais su- Todėl, kurie ištiesė širdingo 
sitaikyti, ne išvien sykiu kovo- sąjausmo ranką, visiems kar- 

vadai. tu tariu širdingai ačiū; o aš 
bus stengsiuos jums patarnauti, 

kuom galėsiu.
Jonas Kasparavičius-

ti; jie (turėtų būt, 
Red.) visuomet buvo ir 
tam priešingi. Na, kad ir to 
vakaro susirinkime Waterbu- 
ryj, Tarnas Matas kalbėjo: 
turime sutikti visi tais klau
simais, kaip tai: greita pašal
pa bedarbiams, prieš gręsiantį 
karo pavojų, prieš įsigalėjusį 
fašizmą Vokietijoj ir prieš fa- 
šistėjimą čia Amerikoj. Kitus 
klausimus atmetė. Davė įne
šimą užgirti to vakaro sušauk
tą bendro fronto susirinkimą. 
Tas priimtas ir nubalsuotas. 
JDuodd. i kitą,; Jnę^irpą, kad tas 
^susirinkimas nutarjtų , šaukti 
'bendro ; frdnto; kpbfėfenciją. 
Įnešimas priimtas.

Na, o kada drg. K. Kras- 
.niekas duoda įnešiifią, kad tie 
klausimai, kuriuos turėjome, 
būtų toj konferencijoj ant die
notvarkės, tai Tarnas Matas 
vėl sako: jūs savo, komunistų, 
klausimus kišate; tad iš to 
nieko nebus.

Buvo T. Matui pastebėta: 
Tai duokite jūs klausimus, ko
kius jūs manote esant reikalin
gais. Nedavė, ir buvo priešin
gas, kad drg. Kranickas da
vė. Paskiausiai viską apspjau
dė, ką pirmiau užgyrė.

Tai ve kur to vakaro ne
tvarka. O drg. J. Strižaus
kas mane pirmu kaltininku 
mato, Tai taip, drauge, ne
gerai. Bet aš, drauge, ma
čiau to vakaro betvarkę: tai 
pirmininko ir pagelbininko ne- 
sugebimas vesti tvarkos to- 
kiuose susirinkimuose. O lai
mėjimas bei pralaimėjimas la
bai priklauso nuo pirmininko/. 
Mums reikia ypatiškai tuos 
klausimus diskusuoti mūsų su
sirinkimuose ■ mėkinimąsis' 
vesti susirinkimus. : *4 • !J y

Štai, drauge,' jūsų ■■ sakinas 
pirmiau pasakytąjį .užginčija. 
Jūs sakote: “Bet del to mes 
neturime nusiminti;. neturime 
aiūleįsH rankų, bet i /veįttiį Hk 
klaidos* bus atitaisyti.” ' Jts/ 
mane kaltindami, nusiminėte. 
Kad manęs nebūtų \bu;y,ę," jfĮs, 
manėte, ‘gėriau būtų buv£. Tas 
pats, drauge, jei ne blogiau.

“Daily Workerio” num. 104 
Trečiojo Internacionalo , .atsi
šaukime į k a p i t a 1-4-s tinių I 
šalių darbininkus, šaukiama į 
bendrą frontą; bet pasakyta: 
“mes turime sudaryti benefrą] 
frontą šų partijų' ‘nariais 
ne

rų visi atjgt 
padėtu ’ •

.volįųcinėm unijom organizuoti ne
organizuotus1 darbininkus, /ypatingai 
plieno industrijoj. Tad visi draų-jai 
ir draugės dalyvaukite paskirtu lai
ku. * *

ALDLD 25-tos kuopos sekr.
(120-121)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Didelis Spaudos Piknikas

Birželio 4 d. sekmadienį po pietų, 
Detroito Darbininkiškų Org. Sąry- 
šys rengia didelį darbininkiškų 
laikraščių paramai pikniką. Atsibus 
Beechnut Grove darže, ant Middle 
Belt Rd. Iš Ghicagos draugai žadė
jo būti ir pasakyti gerą eilę prakal
bų. Taipgi jaunimo chorai padai
nuos mums gerų darbininkiškų dai-

Rengėjai. nų. Visus kviečiame.
, • ■ , (120-123)

BALTIMORE, MD.
Yra šaukiamas visų lietuviškų dar

bininkiškų organizacijų specialis su
sirinkimas ąnt 24-tos dienos gegužės, 
teisto mirtin “electric chair” Scotts-

Tikslas šio susirinkimo yra svar
bus. Komunistų Partijos kalbinių 
Frakcijų 'Sekretorių susirinkime li
kosi nutarta' sušaukti specialius su
sirinkimus broliškų organizacijų, kad 
pagelbėjus Komunistų Partijai ir re- 1

EXTRA, EXTRA
Worcesterio Darbininkams
Masinis mitingas—Tom Mooney 

Kongreso ir delegatų raportai iš 
Washington© apgynimui Scottsboro 
jaunuolių. Kalbėtojai: Ruby Bates, 
Mrs. Janie Patterson, motina nu
teisto mirtin “electric ęhąir” Schotts- 
boro jaunuolio ir negras Richard 
Moore. Taipgi dainuos Coleridge 
Taylor Negrų Choras.. Mitingas 

įvyks gegužes 26 d. 7:30 vakare ant 
Washbum Hall (Mechanics Hall). 
Įžanga 15c. Visi dalyvaukite.

Komisija*;
(120-121)

WIKES BARRE APIELINK£
Šjuomi pranešame, kad, mūsų apie- 

linkės apskričių piknikai įvyks se
kamose dienose:

ALDLD 12 Apskr. ir LDSA 11
Apsk. .. . :

Nedėlioję 18 birželio 
Komunistų Partijos

i • Nedėlioję 16 .Liepos 
Dienraščio ‘Laisvės” - ,

• Nedėlioję 20 Rugpjūčio
Visų darbininkiškų judėjimą re- 

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

Rengėjai'.
(118-120)

o 
lyderiais.” Gfeb. Kuraitis;

GARDNER, MASS.
Draugė Karosienė pasakė 

labai gerą prakalbą apie So
vietų Rusiją; gavo daug delnų 
plojimo ir įvertinimo iš žmo
nių pusės. • . <

Laike prakalbų surinkta 
$6.92 aūkį.; Po daugiau au
kojo šie:

S. Rasimavičius 50 centų; o 
po 25 centus aukojo: Jurke
vičius, E. Apeikienė, A. Zuzas, 
A. Grubinskas, E. Gfonskisį J. 
Jurasaitis, P. Guzifenė, A. Pu- 
nis, S. Jokubėnas, J. Dauba
ras, C. Balsevičius, J. Galva
nauskas, N. Bartulis, M. Šlei
va ir J. Pranskus.

.j., Mary Glekis-

YOUNGSTOWN, OHIO
■T ‘In h > -;' T * b , ■ - i 1 i ' ( J | v t l ...

J Vieša padėka •
Vietiiiė -Ličiu viųr Darbinin

kų Šusi^ieiiijmo 9-ta kuopai 
surengė šokių vakarą gegužės’ 
1-8 d.’ panamai bedarbio J. Į 
Kasparavičiaus šeimynos. Tas‘ 
geros širdies žmonių, pasidar-' 
bavimas davę gerų pasekmių,- 
gryno pelno $16.40. Tai labai 
didelė parama bedarbiui.1

šiam tikslui daugiausia dar
bavosi drg. E. Skistimienė, 
Pet. Sodeikis, drg. Kalendai. 
Drg. Eizonai parūpino muzi
kantus, kurie veltui pagraji- 
no. Lietuvių Prog. L____ ...
davė dovanai svetainę. Drau-I 
ges moterys aukojo užkan
džių : M. J^urkunienė, Kalen

Kliubas

I

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

SOVIETŲ KENUOTU ŽUVŲ
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. ■ •

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistų. Gi iš namų ^vežamas maistas genda, 

Į praranda skonį.
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VIETINES ŽINIOS rt. T • 1 »*•_ _ _ _ _  streiko Laimėjimas
Iš Vaiky Kempės 

Konferencijos
tos kvotos, kiek kuri gali vai
kučių siųsti ir organizacijos NEW YORK. Pereitą
pačios parinks savo kandida- ^ęštadienį sustreikavo darbi-

73 delegatai, atsto- 
53 organizacijas bei 
Konferencijos tiks- 
išdirbti planus, kaip 
ir pagerinti kempę

Mokestis už vie- į 
užlaikymą per 

kelionę į abi pu- 
Tai labai mažai,

ninkai laivų “Munsonia” ir 
“Mundolphin,” . reikalaudami 
užmokėt algą už. 32 darbo 
dienas. Jūrinių Darbininkų 
Industrinė Unija pasiuntė sa
vo kalbėtojus ant tų laivų.

laimė-

tus kempęi. 
no vaikučio 
dvi savaiti ir 
sės bus $10.
tad daugelis organizacijų gali
ir turėtų tuo pasinaudoti.' 
Priims vaikučius nuo 9 iki 15 .Streikas greitai buvo 
metų amžiaus. itas- 1 Užvilktoji alga tuojau^

Į išmokėta ir visi streikieriai at
prašoma, kad organizacijos ( gal darban priimti-j 

pasistengtų sukelti ne tik su-! 
mą, reikalingą padengti lėšas i 
saviems kandidatams, bet pa

tik įsirūpinti sukelti pinigų atiko 
pas ' mis del palaikymo tų organi

po l$3(Įo Jarariką' nWras dap 
bininkas M. Snipe. Laike de
monstracijos prieš minimą biu
rą jis buvo kruvinai poličfjos 
sumuštas. Jį teis vienas iš 
aršiausių ‘ teisėjų — Aurelio. 
Tas pats teisėjas pirmiau sky
rė 6 mėnesius iki dviejų me
tų kalėjimo Šamui Gonshakui 
už dalyvavimą panašioj de
monstracijoj. Vis didesnėmis 
bausmėmis kapitalistai sten
giasi priverst bedarbius ra
miai badaut.

PHILADELPHIA, PA

Smarkiau Baudžia Be
darbiu Demonstrantus

f I

Pereitą šeštadienį įvyko 
New Yorke darbininkų orga
nizacijų konferencija, kurioje 
dalyvavo 

, vau j anti 
r kuopas, 

las buvo 
padidinti
ir kaip sukelti reikalingą su
mą pinigų tam darbui.

Lietuvių teatstovauta 
LDSA. 1 kuopa. Mat, 
lietuvius nepriprasta rūpintis zacijų kaųdidatų, kurios visai
steigimu ir palaikymu vai- Į nieko negalės mokėti. Nega- 
kams kempių bei siųsti į jasilinčioms mokėti yra priskaito- 
savo vaikus; tad nenuostabu, 'mos Bedarbių Tarybos. Kon- 
kad mes šį klausimą neužtek- : ferencija sutiko, kad 4 šimtai 
tinai įvertiname. Tačiaus tu- j is 8 šimtų vaikučių turėtų bū-

• ' retume tuo susiinteresuoti iijti priimti visai veltui. Tų vai- 
smarkiai imdamiesi už darbo kūčių lėšų padengimui turėsi- 
dar galėtume dalinai pataisy- me prisidėti visi, kas kuo iš-

► ti savo suvėlavimą. į galėsim: vieni darbu, kiti cen-
Nutarta perimti visų daly- tais.

vaujančių organizacijų atsa-1 čiau 
komybėn lig šiol palaikytą per 
WIR kempę ir ją žymiai pa
didinti, kad šį metą 800 vai
kučių galėtų turėti dviejų sa
vaičių vakacijas. Dėlto reiks 
statyti naujų šėtrų (tents), 
taipgi padidinti valgyklą ir 
pamokų-žaidimų salę. Tie 
darbai turi būti atlikti tuojau, 
prieš prasėdėsiant vakacijoms 
ir tam reikia paaukauti, pa
rinkti aukų be atidėliojimo.

Organizacijoms bus paskir-

va

Tuo klausimu teks pla- 
pakalbėti kitą sykį.
LDSA 1 Kp. Delegate.

Užmuštas Policmanas 
Automobiliu Nelaimėj

susi-Ant Woodhaven Blvd., 
dūrus policmano D. Daly au
tomobiliu su kitu, sekmadienį 
tapo užmuštas policmanas ir 
sužeisti du žmonės, buvę kita
me automobilyje.

NEW York. — Nuq 7 die- 
ųų, iki keturių mėnesių kalėji
mo liko nubausti 15 darbinin
kų už tai,, kad jie . dalyvavo 
demonstracijoj prieš 149th St. I 
šelpimo biurą. Jie reikalavo i 
atmokėt bedarbių šeimynom : 
už kambarius ir šelpt badau- I niausiąs mūsų 
jančiųs. bedarbius. '

Tolesniam teismui laikomas Į rašėjas ir nenuilstantis veikė-

Drg. Šukių Pasitikimo ir Išleis
tuvių Vakarienė

A.L.D.L.D. 10 kuopa rengia 
vakarienę šukių 'pasitikimo ir 
išleistuvių į Sovietų- Sąjungą, 
šeštadienį 27 d. gegužės, 8
landą vak., 995 N. -5th St.,! 
Philadelphia,’ Pa. Įžanga į 
karionę tik 25 centai. .

Drg. Šukys ir drg. Šukienė 
i kalbės šioj vakarienėj.

Draugas J- Šukys yra se- 
darbininkiško 

revoliucinio judėjimo tvėrėjas,

va-

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBU MARŠRUTAS

BRIDGEWATER, Mass., Antradienį, 23 d. Gegužes.

New Haven Choras Daina, vadovaujamas Latvio

Kalbės Drg. R. Mizara, LDS Centro Pirmininkas, Dainuos Hartfordo Laisves Choras, 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 Brooklyn© iki Bostono. Gi Proletarų Meno Sąjungos 
Chorai pasirodys kiek jie nuprogresavo per žiemą besilavindami.

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

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

PUIKI MUZIKALE PROGRAMA IR PRAKALBOS 
Nedėlioję, 4 d. Birželio=June, 1933 

Lietuvių Darže, už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.

KETURIŲ CONN. APSKRIČIŲ IŠVAŽIAVIMAS

MriaetTmcsspyrr77-7:^., „įsrį 
jas.' Šavb laikais jis dirbo prie' 
LSS revdliiicinio “Kovos” or
gano už administratorių. Drg. 
J. šlakys su drg.'Kapsuku pir
miausiai numaskavo socialfa- 
šistą Grigaitį,' “Keleivį” ir ki
tus darbininkų klasės priešus, 
kurie asmeniniai tūlą laiką 
naudojosi mūsų judėjimu.

Visi Philadelphijos sąmonin
gi lietuviai darbininkai ir sim- 
patikai atsimena drg. $ukį ir 
jo darbus, nudirbtus darbinin
kų klasei. Todėl Philadelphi
jos visi revoliuciniai darbinin
kai ir simpatikai, darbininkiš
ki biznieriai ir visi geri žmo
nės, būkite šitęj vakarienėj; 
būkite ir iš apielinkių, kaip 
tai: iš Chesterio, Baltimorės, 
Reading©, Eastono, Burlingto- 
no, Riversides, Camdeno, 
Trentono ir kitų: apįelinkinių 
miestelių. Visi pąsimatykite 
su draugais Šukiais, .pasikalbė
kite ir atsisveikinkite, nes gal 
neteks progos daugiau pasima
tyti.

Drg. Šukiene (Bcnesevičiu- 
tė) yra buvus “Darbininkių 
Balso” redaktorė ir taipgi se
na mūsų judėjimo darbuoto
ja; ji ir kalbės šioj vakarie
nėj. Draugės moterys turėtų 
įtraukti kuo daugiausia mote
rų darbininkių ir mūsų judėji
mo simpatikių.

Jiedu trokšta pasimatyti, 
pasikalbėti ir atsisveikinti su 
mumis visais. Apielinkių drau
gai, kreipkit atydos į tai.

Vakarienė bus gerai paga
minta už žemą kainą—25 cen
tus ypatai. Buvo duota mums 
diena Šukių pasitikimui su- 
rengt 21 d. gegužės, ir lape
liai buvo paskleisti, bet neti
kėtai gavom žinią ir įsakymą 
permainyti datą ant 27 d. ge
gužės, ant kurios ir nutarėm 
rengti vakarienę. Todėl ko
misija visų atsiprašo, nors mes 
nieko nerengėm nesiklausę.

Ct V t i

Drauges jį’ draugai, eikim 
visi į vakarienę ir kvieskim ki
tus.

Komisija.

Telephone, Stagi 1-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue 
(Arti M are y Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

n j j PnaląpiB penJrtM
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VAKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

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

Įvairių- rūšių ųogų, nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlumai vasaros, švie-

Į žio pieno ir visokių daržovių apščiai.
Kaina tik $10.00 j savaitlę

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

katą.' Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

BLOZNELIS,
R. F. I). Nq. 2, Catskill, N. Y.

SOVIETU ŽUVIS

NEW HAVEN, CONN.
•'. '>

Tarpt. Darb. Apsigynimo 
Prakalbos

Tarptautinis Darbini nkų 
Apsigynimas rengia svarbias 
prakalbas, kurios įvyks šian
die, Fellows Hali, kampas 
Goffe ir Webster St., 8 vai. 
vakare. Kalbės pagarsėję 
kalbėtojai: Richard Moore, 
scottsboriečio nuteisto mirtin 
jaunuolio Pattersono motina ir 
Scottsboro bylos liudininkė 
Ruby Bates.

Draugai ir draugės, skait
lingai dalyvaukite šiame masi
niame susirinkime, o daug ko 
naujo ir pamokinančio išgirsi
te.

A. Mureika.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
I DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 

I tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisynąais. Keturios bo- 
lių alleys. ' ’ '

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847
■ ■________________________' .. -________________________________________

telephone, Evergreen G-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

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

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų* 
žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto

“LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

I NARZAN IR BORJOM
; Dabar galima gauti pas

J. GEGŽNĄ
412 W. Susquehanna AviJ.

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

šies kenuotos žuvys.

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

Empire Cornice & Roofing Co.
: CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie- 
ir orui ir darome švininius 
ir kitokius šaltkalvystės 

darbus

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

TELEFONAS
Pulaski 1-1088

ATDARA DIKN4 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

M. TEITELBAUM, Manadieris 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTJ 5te SUBATOS VAK. 75c 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktį ant trečių lubų, o ringam kambary—15c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsipėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Try^
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.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graboriusm i

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 
Keyeton©—Main 1417

D
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Dd, Šulny Prakalbos

dai-

dar

Laisvės” svetainėje.

sa-

Seredoje,

24 &

Gegužės
May, 1933

Drg. J. Šukys

Wti8»

Lietuvių 
cijos bei 
rinkt po 
ferenciją.

NEW YORK. — Wall Srty- 
šėrii gembleris Bernard M.

| Visus Organizuotus 
Darbininkus

NEW YORK. — Viso mies- 
to bendro fronto konferencija 
įvyks birželio 3 d., Irving Pla- 

Toliaus išreikala-, za svetainėje, 15th St. ir Ir-

bet padidint jąją, 
darbininkų organ i za- 
k u opos privalo iš* 
porą delegatų į kon-

NEW YORK. — Thomas 
Levy, ex-kareivis, 50 metų am
žiaus, ir jo žmona, 52 meti) 
amžiaus, bedarbiai mėgino gy-

Apart drg. Šukių, bus ir vie
tinių kalbėtojų.

Aido Choro Merginų Seks
tetas dainuos revoliucines 
nas.

Įžanga visiems veltui.
Skaitlingai sueikite.
Rengėjai:

ALDLD Pirma Kuopa*

Draugai Juozas Šukys ir J.
Šukienė kalbės trečiadienio 

iv’ ‘ '

vakare, gegužės 24 d., Royal 
Manor svetainėje, 16-18 Man
hattan Avė., Brooklyne, arti
moj Williamsburgo lietuviams 
vietoje.

Lietuvių Darbi- 
Literatūros Draugijos 
kuopos susirinkimas

Dviem kambarys $16.00
Keturiem kambarys $20.00

Visiem yra \ leidžiama naudotis mūsų roof-gardejn’u 
, gimnastikam ir atskirose kambariuose nubgiem vy 
ramt ir moterim ąnt. saulės be jok\ų ekstra mokesčių 
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Puslapis šešta* LAISVI
1 $ Atsargiai Susižeidė 

Banko Bankrutuotojas
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Antrad., Gegužes 23, 1933

Šelpimo Biurai Didina 
Randas Naudai Namų 

Savininkų

Bendro Fronto Konfe
rencija del Randų ir 
Pašalpos Bedarbiams

NEW YORK. — Ventura
Cubero, bedarbis, mokėdavo 
tik po $10 į mėnesį už savo 
kambarius.

_ I </ y į j

vo iš šelpimo biuro apmokėt į ving Place, New Yorke. Kon- 
randą. Bet biuras išrašė sa- _ ferencijos tikslas — priverst 
vininkui $16 čekį už tuos pa- I miesto valdžią apmokėt visų 
Čius kambarius. Bedarbis pa-. bedarbių randas ir ne mažint 
klausė—kodėl? Biuro viršinin- 'pašalpą, ’ ........
kė atsakė: užsidaryk snukį. 
Šimtuose kitų atsitikimų biurai 
taipgi panašiai pakėlė randas 
savininkams; o savininkai, su
prantama, atsimoka tiem lab
dariams kyšiais.

Dabar minimas V. C u bėra 
su moteria ir trimis kūdikiais, 
nuo 5 mėnesių iki pustrečių i 
metų amžiaus, yra metamas į; 
gatvę. Biuras sustabdė jo 
randos mokėjimą.

Ex-Kareivio “Pašalpa” 
—Kalėjimas

Vagčia Išvežė 5 Mil 
Dolerių Aukso

to
• Baruch slapta išvežė 5 milio- 
nus dolerių aukso į Angliją. 
Taip kapitalistai pildo Roose- 
velto įsakymą sugrąžint visą 
auksą virš 100 dolerių. Roose- 
velto rinkimų kampanijai 
Baruch davė $45,000. Jis 
nebaudžiamas.. .

vent miesto parkuose. Paga- j AfeŠtUOti UŽ Smirdančios 
liaus, policmanas nuvedė juos' , -
į teismą. Teisėjas Brandi Į DOBIDOS {metimą 
“pasigailėjo,” ir pasiuntė tuos Middle Village, Queens. — 
bedarbius dviem mėnesiam į Už įmetimą smirdančios bom- 
darbinį kalėjimą. Brandt pa- bos į Howard drabužių kratu- 
Statė klausimą: kodėl jūs ne-1 vę, prieš kurią jie turėjo pik- 
sikreipėte į šelpimo biurą? tuma, liko areštuoti ir po 
Bedarbiai atsakė, kad biuras' $5,000 parankos laikomi' 
nekreipė domės į jų prašymus ‘ Louis Greiss ir Ralph Cama- 
pašalpos. , della.

NEW YORK. — Besiarti
nant teismui, sukčius banki

ninkas Joseph W. Harriman 
j buvo pabėgęs. Pereitą šešta
dienį jį surado Long Islande. 
Jis biskį apsibadė peiliu ir 

Į randasi Nassau ligoninėje, — 
i bile, mat, ilgiau nutraukt sto- 
| įima į teismą. Jis padarė pus
antro miliono dolerių klastą ir 
nubankrųtavo Harriman Na
tional Banką.

ALDLD I mas Kuopos 
Svarbus Susirinkimas

Amerikos 
ninku 
pirmos
įvyksta gegužės 25 d., 8 vai. 
vakare,

Visi nariai yra kviečiami at
silankyti. Bus labai svarbių 
reikalų. Bus svarstoma ben
dro fronto pasekmės, ALDLD 
Antro Apskričio išvažiavimas 
ir ten įvyksiantis ’'pusmetinis 
apskričio suvažiavimas. Turė
sime1 svarstymui ir kitį- svar
bių reikalų.

Sekr. K. D.

SVARBIOS PRAKALBOS

Drg. Šukienė

OS'V;' 4V. 3?

Royal Manor Svetainėje,
16-18 MANHATTAN AVE., . '" BROOKLYN, N. Y.

Kalbės Drg. Šukys ir Šukienė
APART JŲ BUS IR KITI VIETOS KALBĖTOJAI

Dainuos Aido Choras ir Merginų Sekstetas Revoliucin. Dainas
Drugai Šukiai išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. Tat svarbu išgirsti jų prakalbas, 

gal paskutiniu kartu šioje šalyje. Jie daug veikia darbininkiškame judėjime ir duos 
mums pamokinimų.

Pradžia 8 Valandą Vakare; Įžanga Veltui Visiems
Svetaine yra blokas ir puse nuo Broadway, Jamaica elevatorių važiuojant reikia iš

lipti ant Flushing arba Lorimer stočių. Visą Brooklyno ir apielinkės darbininkiš
ką visuomenę kviečiame atsilankyti.

Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 1 kuopa* <

Atsišaukimas Fdltis 
Fischer Valgyklų 

Streikierių

Valdžia Nori Sau Reinu 
iš Piktadarysčių

Draugai darbininkai, stokite 
mums pagelbon.

Dabartinė mūsų streiko ko
va tęsiasi jau 14 savaičių ir 
eina vis sunkyn. Blogos dar
bo sąlygos privertė darbinin
kus stoti kovon už pagerini
mą tų sąlygų. Tokiu būdu 
mums prisiėjo kovoti su bosų 
pasamdytais mušeikomis ir 
skebais. Daug darbininkų li
ko areštuota laike šių strei
kų prieš Keltis Fischer val
gyklų savininkus. Taipgi ne
žinoma, kaip, bus toliau.

Todėl pereitame streikierių 
susirinkime nutarta atsišaukti 
į visus darbininkus, ir streikie
rių komitetas liko įgaliotas tą 
darbą atlikti.

Mūsų atsišaukimas, tai kad 
draugai darbininkai pagelbėtų 
mums pikietuose-demonstraci- 
jose. Visi galinti pagelbėt at
sišaukite po num. 4 West 18th 
St., New York, Food Workers 
Industrial Union. Ten gausi- 
te visas z informacijas.

Manome, kad mūsų prašy
mą išpildys draugai darbinin
kai. šis atsišaukimas eina į 
visų tautų susipratusius darbi
ninkus—stoti kovon kartu su 
mumis. Mūsų kova tai visų 
kova. Mūsų pergalė būtų vi
sų pergalė delei pagerinimo 
darbo sąlygų.

Niek Markris,
John Dylides,
Wm. Vaivoda,
John Warjes, Chairman.

NEW YORK. — Gengsterių 
vadas, žmogžudingas raketie- 
r i u s - š m u gelninkas, Waxey 
Gordon buvo skolingas val
džiai $400,000 taksų nuo savo 
įplaukų. Per paskutines 25 
dienas jis slapstėsi Catskill 
kalnuose vasarnamyje, už ku
rį užmokėjo $1,800 randos. 
Dabar tapo valdžios agentų 
suimtas ir teismui į New Yor- 
ką pargabentas. Jis nebus tei
siamas už piktadarystes, bet 
tik už tai, kad nepasidalino su 
valdžia pelnais iš tų krimina
lių darbų.

Į Tris Valandas Tapo j 
Laimėtas Streikas

NEW YORK. — 170 darbi- 
ninku R. C. Williams valgo
mųjų daiktų sandėlio sustrei
kavę per tris valandas išsiko
vojo pridėt 12 nuošimčių al
gos. Kompanija apsiskaitę, 
kad viena diena jai kaštuotų 
$20,000.

Pereitais metais buvo nu
kirsta algos 12 nuošimčių. Ke
lios savaitės atgal tie darbi
ninkai laimėjo streiką prieš 
dirbimą šeštadieniais po pie
tų. Dabar kompanija norėjo 
pasirodyti “gera” ir pasiskel
bė, kad pridės 5 nuošimčius 
uždarbio. Bet darbininkai su
judo ir laimėjo 12 nuošimčių.

Trijų Kuopų Būtingas 
Forest Parke

Darbo Federacija prieš 
Popierinių Maišeliu 
Darbininku Streiką

BROOKLYN. — Antra 
vaite- streikuoja darbininkai 
Bleyer popierinių ' maišelių 
kompanijos prieš kirtimą 
jiems algos 10 iki 20 nuošim
čių. Jie priklauso prie Ame
rikos Darbo Federacijos. Da
bar streikiėriai patyrė, kad 
algos kirtimas yra bandomas 
įvykdyt su pritarimu Darbo 
.Federacijos vadų. Streikieriai 
kreipėsi j federacinį Išvežioto- 
jų Unijos lokalą, idant jis pri
sidėtų prie streiko. Bet loka- 
lo viršininkai uždraudė išve- 
žiotojams streikuot.

S t r e i k ie r i ams pagelbsti 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Darbo Unijų Vieny
bės Lyga ir Kom. Partija 
siunčia streikieriams kalbėto
jus.

Kodėl Neleidžia Dar
ban Naujas “Subves”
NEW 'YORK. — $500,000,- 

000 miesto pinigų yra įdėta į 
naujus požeminius gelžkelius 
Brooklyne, Queens, Manhat- 
tane ir Bronxe. Viskas 97-niais 
nuošimčiais užbaigta. Dar ke
leto tūkstančių dolerių rei
kėtų, ir galima būtų tais gelž- 
keliais važinėti./ Bet , grafte- 
riai miesto valdininkai “nesu
randa” tų kelių tūkstančių do
lerių. , O gal tyčia nori ilgiau 
suturėt miestui priklausančias 
“subves” nuo veikimo, taip 
kad daugiau pasipelnytų kom
panijos, valdančios kitus pože
minius gelžkelius?

i

LORIMER RESTAURANT t
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“Laisvės” Name

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

f SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKA!
417 Lorimer Street,

BROOKLYN, N. T.

PARDAVIMAI JONAS STOKES
PARSIDUODA

Parsiduoda “beer garden”. Savinin- 
j kasi išvažiuoja ant farmų—priežastis 
i 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 
ir kambarius rendavoti ant vietos. 
Trijų kamb. forničiai už $30. Kreip
kitės: J. Byron, (“Laisvės” ofisan), 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(1'17-120)

PARSIDUODA
Parsiduoda restaurautas 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)

FOTOGRAFAS
ftiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
112 Marion St., kampas Broadway 

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

4

Pirmas šio sezono išvažiavi
mas (outingas) Forest Parke 
įvyks sekantį nedeldienį, ge
gužės (May) 28 d., po num. 
1. Rengia trys East New Yor- 
kb kuopos. ' ■' <;

Užkviečiame vietinius ir 
apielinkės draugus ir drauges 
dalyvauti šiame' pirmame išva
žiavime., kur bus skaniatisių 
užkandžių ir gėrimų, žaislų 
draugiškų pasikalbėjimų. 1

Komisija.

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO.
C. A. ALEX Savininkas

Sudedame screenas (sietus) i 
duris, langus ir gonkas. Patys 
atliekame visą dailydes (carpen
ter) darbą. Kainos labai prieina
mos.

: < 4603 THIRD AVE. .
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien atei
kite delei savo1 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš
kai stovite.

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

Ligos, Nervų įde-

»

f

ir

Suturėtas Ferraros Deporta
vimas į Italiją;

NEW YORK.— Concete Fe
rrara,1 kovingas narys Jūriniu-i. 
kų Industrinės Unijos, paskir-1 
ta deportavimui į fašistinę Itą-' 
liją. Bet Tarptautinis Darbi-1 
ninku Apsigynimas pasidarba- j 
vo, kad jo deportavimas tapo 
atidėtas dviem savaitėm ir jam 
leidiąma išvažiuot pačiam į 
kitą šalį, kur jis nori. Bet 
laisvam išvažiavimui apsimo-1 
kėt reikia $150. Kom. Parti-I 
jos distriktas ragina draugus 
darbininkus aukoti tam reika
lui ir siųsti aukas “Daily 
Workerio” adresu.

(Daneian žinių 5-tam pusi.)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau 'ištyrimus kraujo ir Šlapumo

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

New York, N. Y. i 
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo JO iki 1. Po pietų nuo 3 
iki 9 vai. vakare . ,

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

ir MėŠlaŽarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ' ' J ' ' / - La

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
Kalbame lietuviškai

©R. ZINS. 
no EAST 16lh SI. 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” ‘
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG”' 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A B O R 1 U S 

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

MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ yiSŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TČS ( MUS, O MES 
^KUOGERIAUSIAl PATARNAUSIM.

MŪSŲ1 RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

fa
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Telefonas
Ofiso valandos nuo 1 iki 

nuo 6 iki

NEDALIOMIS
j , Ą ■ > J

Nuo 10 iki 12 vai. ii. ryto .

Telefonas: Stagg 2-9105?

I DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK) '

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

> Brooklyn, N. Y.
■' i X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8' vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

N UZEMINTOS 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

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

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

arti Grand Street
Evergreen 6-3959
4 kas dien, eeredoms ir subatoms 
7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. *




