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KRISLAI
Be Melo—Nei žingsnio.
Revoliucijos Sąlygos.
VKP Linija Teisinga.

Rašo D. M. šolomskas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers* Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių
Prūseika ir jo pasekėjai be 

melo neina nei žingsnio. Gar
susis A. Matulevičius “N. Ga
dynėje” rašo apie neužgimusią 
LDD knygą, kur jis giriasi, 
kad jie išleis Lenino veikalą 
apie “kairiųjų komunistų” nu
krypimus. (Tas veikalas mū
sų spaudoje jau senai išspaus
dintas atskirais straipsniais.) 
Matulevičius sako: “Senoji or
ganizacija ALDLD tokią knygų 
vengdavo leisti.'' Jis ir Prūsei- 
kai užduoda per nosį. Juk bu
vo laikas, kada ALDLD orga
nizacija buvo Prūseikos, But
kaus ir Matulevičiaus kontro
liuojama, ir tada jie leido, ko
kias tik norėjo knygas: na tai 
kodėl neišleido? Juk tas Leni
no veikalas yra parašytas 1920 
metais. Mat tam žmogeliui ap
eina bile tiktai niekinti ALDLD 
organizaciją, tai nesilaiko visai 
tiesos.

Daugelis draugų mano, kad 
Vokietijoj fašistai sunaikino 
komunistinį judėjimą, ir kad 
Vokietijos Komunistų Partija 
neatsilaikė prieš fašistus. Rene
gatai. su Trockio priešakyje iš
galvoja visokias VKP klaidas. 
Vokietijos Kom. Partijos Cent
ro atstovas plačiai raportavo 
Kominterne apie padėtį 
“Pravda” tą išlukšteno.

ir

Leninas mokino, kad sėkmin
gai revoliucijai yra reikalingos 
šios sąlygos: “Sprendžiamųjų 
mūšių pribrendimą galima ro
kuoti pilnai pribrendusiais, jei
gu priešingos mums klasės pa
kankamai susipainiojo, pakan
kamai susiniovė viena su antra, 
pakankamai nusilpnino save to
je kovoje, kuri joms ne pagal 
jėgą, jeigu visi svyruojanti, ne
pastovūs, vidutiniai •slougsniai, 
tai yra smulkioji buržuazija, 
smulkiaburžuazinė demokratija 
jau pakankamai nusimaskavo 
prieš liaudies akis, pakankamai 
praktišku veikimu padėjo save 
į gėdos vietą, jeigu tarpe prole
tariato prasidėjo bruzdėjimas ir 
greitai pradėjo kilti judėjimas 
naudai pačių griežčiausių mū
šių, drąsių revoliucinių veiks
nių prieš buržuaziją, štai ta
da revoliucija pribrendo, štai 
tada bus mūsų pergalė, jeigu 
mes teisingai sąlygas apskait- 
liavome... jeigu teisingai bu
vo pasvertos sąlygos ir parink
tas laikas, tai mūsų pergalė už
tikrinta.”

Ar buvo tokios sąlygos Vo
kietijoje? Ne, dar didelį dar
bininkų skaičių laikė pavergus 
buržuazija, o didžiuma prole
tariato dar buvo buržuazijos 
agentų—social-fašistų įtakoje, 
kurie visaip sabotažavo darbi
ninkų kovas ir atmesdinėjo Ko
munistų Partijos pasiūlymus 
bendro kovos fronto prieš fa
šistus. Prie tokių sąlygų viena 
Kom. Partija negalėjo laimėti 
kovą. Leninas mokino:

“Vienas darbininkų klasės
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Vokietijos Imperialistas 
Mokys Chinus

BERLYN. — Vokietijos 
generolas Von Seeckt vyks
ta į Chiniją, kur jis mokys 
Chang Kai-sheko armiją. 
Tai senas militaristas ir ka
ro žinovas. Jis vyksta Chi- 
nijon mokinti galvų kapo- 
tojus prieš Sovietinę Chini
ją. Nedaug peš. Raudono
ji Armija įkrės ir jam, kaip 
Chang Kai-shekui.

Atnaujinta Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos

Prekybos Sutartis
BERLYNAS. — Vokieti- 

jos fašistinė valdžia pasi
skubino atnaujinti prekybos 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
ir pasirašė ant vienų metų. 
Tarpe Vokietijos ir SSSR 
prekybos sutartis gyvuoja 
nuo 1924 metų ir nuolatos ji 
yra atnaujinama. Vokieti
jos valdžia pasiskubino ją 
atnaujinti, nes viešpatau
jantis krizis dar padidėtų, 
nutrūkus prekybai.

Vokietijos Fašistų ‘Receptas’ 
prieš Bedarbę

BERLYNAS. — Vokieti
jos fašistai mokinasi iš Koo- 
sevelto. Jie steigia verstino 
darbo kempes ir varo darbi
ninkus prie įvairių darbų 
dirbti tik už pavalgymą. Vo
kietijos fašistai greitai ma
no turėti “darbo armijoje” 
iki 350,000 darbininkų. Bet 
tas neišgelbės šalį nuo be
darbės, o suvaryti darbinin
kai dar daugiau revoliucio- 
nizuosis ir kovos.

“Karas ar Taika?”
VARŠAVA. — šeši metai 

tam atgal Genevoje Pilsuds
kis pastatė Lietuvos pre- 
mjerukui, Valdemarui, klau
simą: “Ko nori-—taikos ar 
karo?” Valdemaras ir jo 
valdžia atsižadėjo Vilniaus/ 
Dabar Pilsudskis rengiasi 

avangardas pergalėti negali. ’ tą pat klausimą pastatyti 
Mesti avangardą į sprendžiamą- Vokietijos Hitleriui. • ?Klau-

- - J simas, ar tik negaus jis į
siuvgsmai ucu«ure puti- VrjVfp 
atviro palaikymo, arba

jį mūšį, pakol visa klasė, pakol 
platūs sluogsniai neužėmė pozi
cijos ----- -----, -----
nors, blogiausiame atsitikime.,' 
prielankaus neutraliteto linkui Italijoje 24 Areštuota 
avangardo (komunistų)... bū-L- .
tų ne tiktai kvailystė, bet ir 
prasižengimas.”

I , ‘

(Tąsa 5-tam pusi.)

Fašistai arės

Japonai Puola Chiniją

p ROMA.
tavo 24 revoliucinius darbi
ninkus, kada jie dalino re
voliucinius lapelius ir bro-. 
šiūras. Tūkstančiai lapelių 

• paskleista tarpe darbininkų.
TI EN T SIN. — Japonai Fašistai giriasi, kad jiems 

pradėjo puolimą ant chinų: pavyko daug literatūros pa
ties upe Lwan. Japonų or-;grobt. ' 
laiviai skrajoja Peipingo Į 
srityje. Ties Dolon Nor ja
ponai užėmė kelis sodžius. 
Manchukuo ir japonų armi
jos taiko savo smūgius ant 
Chinijos didmiesčių — Pei
pingo ir Tientsino.

London.—Atvyko Vokie
tijos fašistų atstovas A. Ro
senberg, Anglijos kietakak
čiai ir “socialistas” MacDo*- 
naldas priėmė jį išskėstomis 
rankomis.

imta

Paterson Šilko Darbininkai 
Skelbs Streiką

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!
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TOKIO.—Japonijos užsie
nio reikalų - ministeris Ha- 
chiro Arita pasiūlė Sovietų 
Sąjungai, kad būtų sušauk
ta Tokio mieste konferenci
ja Japonijos, jos padaro 
Manchukuo ir Sovietų Są
jungos ir išrištas klausimas 
Rytinio Chinijos Gelžkelio, 
kuris yra pusiau Manchu
kuo ir SSSR. Suprantama, 
Sovietų Sąjungos visada bu
vo taikos politika, ir ji, vei
kiausiai pasiųs delegatus. 
Japonijos spauda rašo, kad 
ir Usūri upės reikalai pri-{ 
valo būti išrišti. Toji upė 
įpuola į Amur upę. .Japo
nijos atstovas iš Maskvos 
praneša, kad paskalai, būk 
yra padaryta sutartis, tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Chini
jos, neteisingi. Tuos pas- 
kalus pirmiau leido patys 
japonai.

Sovietų Sąjungos atstovas 
Japonijoje draugas K. Ju- 
rienev pareiškė, kad SSSR

laikosi taikos politikos, bet 
gins savo reikalus, ir įtei
kė Japonijai protestą prieš 
japonų ir Manchukuo žy
gius ant Rytinio Chiniško 
Gelžkelio. Taipgi Mahdžu- 
rijoje SSSR konsulas, drg. 
M. Kuznecovas, nurodė visą 
eilę provokacinių žygių iš 
Manchukuo pusės.

Abelnai n e s u s įpratimai 
tarp Sovietų Sąjungos ir iš 
kitos pusės Japonijos ir 
Manchukuo po kelių notų iš 
SSSR pusės daug sušvelnė
jo. Sovietų Sąjunga per dd. 
Litvinovą ir Karakaną atrė
mė visus japonų užmetimus. 
Manchukuo oficialis orga
nas rašo, kad Manchukuo 
yra pasirengus taikos keliu 
išrišti visus ginčus. Priešai 
darbininkų tėvynės supran
ta, kad Sovietų Sąjunga 
jiems yra ne Chiniją/'todėl 
ir yra priversti kitaip kal
bėti.

PATERSON. — Associat
ed Silk Workers unijos dar
bininkai nutarė skelbti 
streiką prieš nepakeliamas 
darbo sąlygas. Šilko audė
jai, dirbdami po 70 valandų 
savaitėje, vos gali padaryti 
apie $11.00 algos. Streikas 
apims apie 6,000 darbinin
kų ir darbininkių, o gal ir 
daugiau.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Tokio. — Japonija planuo

ja padaryti kontrolę ant ži
balo, įvežamo iš Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų.

La Paz.—Bolivija sutinka 
sulaikyti karą su Paraguay 
ir pradėti taikos derybas 
del teritorijos Chaco.

“Raudoni” Tarpe “Darbo 
Armijos” Vergų

CAMĘ4Į)I^j N. J^po- 
sevelto “darbo armija” su
kilo, kur suvaryti jaunuoliai 
girias kirsti. Už tą darbą 
jiems ir jų giminėms moka 
tik po $1.00 į dieną. Jau
nuoliai pasmerkė maistą ir 
prakeikė valdžią.

Viso šioje vergų stovyklo
je buvo 1,400 baltų ir 600 
negrų jaunuolių. Karinin
kai kaltina, kad jie yra ko
munistai—“raudoni” ir 45 
išvaro iš kempės, pasiųsda
mi atgal ir Newarką.

7,000 Areštuota Japonijoje

Ispanijoje Šaukiamas 
Generalis Streikas

Washington. — 200 japo- 
niečių moterų demonstravo 
tautiniai apsirengusios, mi- 
nėdamos tautinę kvietkų 
dieną.

TŪKSTANČIAI KARO VETERANU
MARŠUOJA ANT WASHINGTONO 1S:

WASHINGTON. — Iš vi-i deda nauji pulkai. Iš toli- : 
sų pusių tūkstančiai pereito Į mųjų vakarų traukia vete-1 
karo veteranų maršuoja į ranai ant kapitalo sostinės.; i; 
Washingtona, reikalaut, kad Pereitais metais į Wash-’:C: 
jiems būtų išmokėti bonai. ingtoną buvo susirinkę apie, i 
Gegužės 12 d. jau bus ga- 25,000 veteranų, bet Hoove- ; 
linga veteranų jėga. Iš rio užleista armija užpuolė 
West Virginia valstijos per ant veteranų, du kovotojus 
kalnus atėjo į Washingto- ant vietos nukovė ir desėt- 
ną 1,800 veteranų. Iš visų kus sužeidė, o jų šėtras ir 
kitų miestų jie važiuoja kitką sudegino ir sunaikino, 
trokais, automobiliais ir Ką darys ponas Roosevel- 
traukiniais. Iš Chicagos iš-j tas, kuris laike pereitų rin- 
maršavo didelis veteranų! kimų žadėjo veteranams at- 
būrys, kelyje prie jų prisi-1 mokėti bonus?

Vokietijos Fašistai
Degina Knygas

Šerifai Nužudė Tris
Fannerius-Negrus

■i
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MADRID. —. Ispanijos 
'darbininkąl; iv ąjd p y augant 
kpmunistaįnš,’ ^įeinantį ant
radienį r šaukįa genęralį> 
streiką prieš ;yĮęšpataųjąhtį 
terorą. Streikas - apimsi vi
sus didesnius miestus. Bal
boa mieste įvyįd:. susirėmi
mas itarpe darbininkų ir fa
šistų! 23 sUžeišiii ir 120 
areštuota. 58 politiniai ka
liniai paskelbė streiką;

TOKIO. — Virš 7,000 re
voliucinių darbininkų n* ka
reivių yra areštuota ir su
grūsta į kalėjimus. Japoni
jos imperialistai grobia. 
JChiniją. Prieš karą kovoja 
me i tik darbininkai ir vals
tiečiai. bet kareiviai įb jū
reiviai. ’ Ant didžiaušių 
drednautų '“Nagatp,^ ’ 'ka
rūna” ir “YamasKiro” ‘^a 
pasipriešinimų —•. arėšthbU 
jūreivių.

{

Farmeriai Kovos
( • .

t

LEMARKS; .Iowa. 4* Far- 
meriai yra pasiryžę J kovoti 
prieš spekuliantus ir tų 
siurbėlių valdžiąi Farmė- 
riams •' reikalaujant, Iowa 
gubernatorius Glyde ‘ sako, 
kad jis ištrauks dalį armi
jos. Tai dalinas kfarmerių 
laimėjimas. Jie tęs kovą ir 
toliau, o 13 d. gegužės plau
čiai’ po Jungtines Valstijas 
prasidės farmerių < streikai 
ir miestų apgulimas.

Paskirta $500,000,000

Flemington, N. J. — Hol- 
cofcbe namas džsįjiegė ir 
tį^š asmenys būtų žuvę, jei
gu-ne jų didelis “police” šuo, 
kupis pažadino.

. Londonu • — Valdininkai 
mano, kad pasaulinė ekono
minė konffereneijd tęsis apie 

’šešis, mėnesius, laiko. Kad 
ir metus, kapitalistai neiš
gelbės .pasaulį iš ekonominio 
krizio.

BERLYNAS. — Kruvi
nieji Vokietijos fašistai ne
sitenkina puolimais ant dar
bininkų, jie naikina ir kul
tūrą. Fašistai nusprendė 
sudeginti 160 rašytojų kny
gų, kurios tiktai randasi 
knygynuose. Jie sudegins 
visus raštus net tokių rašy
tojų, kaip Jack London, J. 
B. Lindsey, Upton Sinclair, 
Morris; ’ Hiilųuit^iš ameri
kiečių. 1 Jie sudegins visus 
raštus Markso, Bebelio, Las- 
salio, Liebknechto, Lenino, 
Lunačarskio, Bucharino ir 
kitų bolševikų. Vokietijos 
fašistai elgiasi, kaip vidur
amžių tamsūs fanatikai?

LAKE CHARLES, La. — • 
Šerifas Cannor ir jo pagel- 
bininkas Cole nužudė tris i 
negrus farmerius, kada jie 
priešinosi, kuomet juos še
rifai norėjo išvaryti iš jų 
namų. Šerifai pribuvo iš- , 
mesti už skolas tuos varg
šus. Negrai farmeriai susi-. , 
rinko ir pradėjo protestuo
ti. šerifai išsitraukė revol- 
verjuą ir ant vietos nušovę 
tris vargšus. Tai kas. da
rosi “civilizuotoje ir demo
kratinėje” šalyje! Jeigu 
tatai būtų Sovietų Sąjungo
je, tai visi kapitalistų laik
raščiai rėktų apie terorą, ,

'3'1
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Paskyrė $352,000,000
Gelžkeliu Kapitalistams

Fašistai už Apsi
ginklavimą

London. — Socialistas 
MacDonaldas ir Jungtinių 

WASHINGTON. — Vieš- Valstijų atstovas Davis ir 
pataujaneios klasės valdžia ?el Ato?.si ka,s de Afrikos 
paskyrė neva bedarbių nau- ,An^0S kaPltahstl! rel’ 
dai ! $500,000,000. Bet tai Talų’ " 
yra .viešiems darbams, o ne| _
tiesioginiam bedarbių šelpi- Harwicnport, Mass. Va
rnui. Iš: tų pinigų/ gal tik g^žino turčiaus dukte- 
vienas doleris iš šimto teks H M. .McMath, kurią buvo 

sunkius Pavogę. Tėvas jiems užmo
kėjo $80,000 atpirkimo.

• •• ‘i '• 5 ’«• v-. ’ • , i . ;i , ,
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London.—Franci j o s, B el- 

gijoš, lįoįandijos, Lenkijbs’ 
ir Ttąlijos žydai,užsakė.An-' 
glyęį’e už $15,600,000 vertės 
įvąirįų - kailių. I’irmi^us jie 
pirkdavo Vokietijoje, bet 
dabar ją boikotuoja.

;» - .

5 Ahmedabad, India. — 200 
darbininkų, kurie būdavo jo 
tiltą ant upės Moj, tapo nu
nešta pakilusių bangų ir žu
vo? ' - ■' i ; ■

darbininkams.' už 
darbus,: o kiti eis į kontrak- 
tierių kišenius. ą iu »■ J : U

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia paskyrė 
$352,000,000 pagelbai gelžke- 
lių turčiams. Tie pinigai 
bus perduoti per Atbudavo- 
jimo Finansinę Korporaci
ją. Roosevelto valdžia, kaip 
ir buvusi Hooverio, šimtais 
milionų dolerių dalina kapi
talistams, bet ji nieko ne
duoda bedarbiams.

Londęn
Doleris Smunka—Gyvenimo 
Reikmenys Brangsta ’

GENEVA. — Vokietijos 
fašistai pareiškė Tautų Ly
gai, kad jeigu kiti imperiali
stai nepanaikins submari- 
nus, tai jie reikalaus, kad ir 
Vokietijai būtų leista ga
mintis sumbarinai. Tolįąus 
jie reikalauja leisti jiems 
budavoti daugiau karo lai
vų ir abelnai ginkluotis. Aiš
ku, kad, aštrėjant kitų im
perialistų tarpe kovai, 
gaus leidimą.
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PARDAVŽ-MRBININKUS.
. j LYNN, Massi T-^vlSJatiOhal 
Shoe Worker^ Asšl i talijos 
vįidai. pardavė. Lynn apsiavų 
dąrbininkus, padarydami-šū” 
tdfrtį su.kompanijomis. 7>000 
darbininkų per 6 savaites, 
laiko energingai kovojo, bet 
pardavingi vadai išdavė ijų( 
reikalus.

WASHINGTON. — Dole- 
riš užsienyje smarkiai puola 
žemyn. Anglijos pinigai 
pabrango, del dolerio nete
kimo aukso pagrindo. Tas 
patsai ir su kitomis šali
mis. Gyvenimo reikmenys, 
maistas, drabužiai ir kitkas 
smarkiai eina augštyn. Jau 
dabar už dolerį galima nu
pirkti tik tiek, kiek pirmiau 
už 80 centų buvo galima.

Streikuoja Vaikai
ALLENTOWN, Pa.,— 

Tūkstančiai sustreikavusių 
vaikų ir jaunuęlių , prieš 
žiauriausį išnaudojimą pi- . 
kietuoja dirbtuves? Jų ap
gavimui atvyko Penn. gu
bernatoriaus Pinchot pati ir A 
veidmainingai šaiposi į jau
nuolius, mano tokiu būdu 
apgauti juos ir grąžinti į iš
naudojimo pragarą.
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Japonų karo. Peiping 
orlaiviai, > bombarduodami 
Miyui,) apdaužė ; Jungtinių 
Valstijų misionierių namą.

i i Mexico City. Meksikos 
valdžia, apyaikšČioją 71-mą 
nietą nuo mūšio ties Pueblo, 
khr nugalėjo francūzus. *

M

Berlynas. — Fašistai su 
pagelba socialistų vadų pa
verčia darbo unijas į pagel- 
binius savo organus.

. —r——

Havana. Viešpataujan
ti klasė paleido 52 politinius 
kalinius. Jie nėra darbinin- 
kąi, bet taip priešingų par
tijų. ■ ; v? <-r4

Tientsin. — Manchukuo 
buvo papirkus tūlą asmenį 
už $40,000 meksikoniškų ir 
$10,000 amerikoniškų, kad 
užmuštų generolų Yuhj Ho
pei provincijos gubernato
rių. Jis išliko gyvas. Ja
ponai planuoja ant Hopei 
puolimą.
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Chicago. — Valdžia uždės 

 

gengsteriams ant jų įplau

 

kų taksus. Valdininkai .ži
no, kad gengsteriai 
metus milionus J dolerių 

 

įplaukų. Nieko s^u valdžia,’;. 
kad žino gen^steriuą, jųc; 
įplaukas ir grobiuj dalinasi ? 

su jais.
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Po Kalbų Apie Taiką
J?ik nesenai Anglijos ir Franci jos imperialistų atsto

vai, MacDonaldas ir Herriot, buvo Washingtone, tarėsi 
su« prezidentu Rooseveltu, ir po slaptos kbnferęncijos vie
šai paskelbė, jog derybos davusios puikius rezultatus, jog 
padėta pagrindas “amžinai taikai” tarp' imperialistų.
•" Bet visa tai buvo blofas. Imperialistų atstovai Wash
ingtone ne tik nepriėjo prie jokio susitaikymo savo tar
pe, bet po to dar ryškiau pradėjo reikštis pjovynės tarp 
injperialistų. t ,

^Amerika panaikino ‘aukso valiutu. Tiki tub būdu pa
sinaudoti užsienio rinkoj Anglijos ir kitų šalių iškaščiu. 
Mįat, Anglija, panaikinus aukso valiutą 1931 metais, nu- 
pūldė sterlingo vertę. Ji tuo būdu gali pigiau parduoti 
savo tavoms užsienyj. Amerikos kapitalistai mano, kad 
nppublus dolerio vertei, jie galės geriau konkuruoti su 
Anglija ir kitomis pramoninėmis šalimis. Kapitalistinė 
spauda dabar kalba apie “kovą tarp dolerio ir sterlingo.” 
Doleris žymiai nusmuko, o sterlingas kelis desėtkus centų 
pąkilo.

.'Anglija skubinasi sudaryti prielankias prekybos su
tartis su įvairiomis šalimis, kad užkirsti kelią Amerikai. 
Amerika taip pat siekia užkariaut} platesnes rinkas.

;O tuo pačiu sykiu Francija uždėjo ekstra taksas 15 
nuošimčių ant visų Amerikos importų. Amerikos kapi- 
tąlistai tikėjosi daugiau parduoti Franci j o j, nupuolus do
lerio vertei; dabar ta svajonė dingsta, . ■ ’

‘Muito karas didėja, vietoj mažėti; O Washingtone tar
tasi apie muito- karo panaikinimą.
jFrancijos senatas pareiškė, jog Francija negalės mp- 

kėti skolos Amerikai. Vokietijos fašistinės valdžios at
stovas, Hjalmar Schacht, Vokietijos valstybės banko pre
zidentas, atvykęs į Washingtoną, pareiškė, jog Vokieti
jas privatinės skolos užsieniui turi būt sumažintos. Tas 
daugiausia paliečia Amerikos investments.
į Taigi kalbos apie taiką Washingtone veda prie dides

nių kontradikcijų, pria^didesnių varžytinių del rinkų, ar
ėjau prie imperialistinio liaro.
; Neužilgo įvyks Londone taip vadinama pasaulinė eko

nominė konferencija. Ten vėl imperialistinių šalių at
stovai tarsis, bet tai bus dar vienas žingsnis linkui di- 

*

cįsnio imperialistų konflikto.
jKriziui didėjant, su kiekviena diena didėja karo pavo- 

' jus. Darbininkų klasė turi budėti, turi organizuotis, kad 
gjalėtų, ištikus imperialistiniam karui, paversti tą karą į 
proletariato karą sunaikinimui kapitalizmo.
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APŽVALGA
Kaip Dievas Atsimokėjo Sme
tonos Konsului už Maldas

• Chicagos menševikų 
“^Naujienos” rašo:

; Lietuvos konsulo Chicagoje 
{Antano Kalvaičio automobilis 
vakar buvo pavogtas nuo 18- 
jbos ir Union gatvių kampo, kur 
(konsulas jį pastatė atvykęs į 
speciales mišias už lakūnus 
Darių ir S. Girėną Elievo Ap- 
veizdos bažnyčioje. ' 4 
? , »A //Ir .■ į

’.Jeigu taip “visAgdliš die-, 
vias” atsineš linkui fašistį-j, 
n£ų lakūnų, kaip jis atsiiię-į 
šf linkui Kalvaičio, tai bus 
pįrasti pyragai mūsų “patri
otams.” Kaip sau norite, 
kąrštas fašistas Kalvaitis 
nlivyko į ne bent kokią,'bet 
į i dievo apveizdos bažnyčią, 
meldėsi, siuntė maldas “vi
sagaliui,” o tas “visagalis” 
iškirto jam kiaulystę — pa
gelbėjo vagiliams nuvažiuo
ti gerai užrakinta automo
bilį.

•

‘‘Kunigai sako, jog niekas 
be dievo žinios neįvyksta.

; Klausimas, ar dievo ap
vaizdos klebonas paaiškino 
ponui Kalvaičiui, jog ir jo 
autčirobilis dingo su dievo 
žinią?, i f- i 1 *

Kardinolas Maldomis Laužo 
Streiką . .. .jIJW

Bostono klerikalų laikraš
tis, pavadintas “Darbinin
ku,” gegužės 2 d. laidoj ra- 
y so:

Šv. Vincento Pauliečio drau-1 
gijos 500 narių susirinkime 
pasakė kalbą Kardinolas O’
Connell... h

$avo kalboje Kardinolas niį-C 
rode maldos reikalą ir reikO 

. Mę.. Jis kreipėsi į tikinčiu^ 
sius, prašydamas melstis, kad1 
esantis streikas Peabody, Lyn|

Danvers ir Salem pasiĮ 
biigtų gražiu ir naudingu sū| 
gitariniu tarp darbdavių ir 

> darbininkų.
kardinolas maldų pagėlbą 

nori sulaužyti darbininkų 
streiką. Jis žino, kad jeigu 
darbininkai melsis, lauks 
dievo susimylėjimo, /tai jie 
nekovos.. O tai bus ant 
naudos kapitalistams. Ir 
tokiu būdu kapitalistai “gra
žiai susitaikys”, su darbi
ninkais—sulaužys jų strei-

Už Pirmo Apriliaus špo- 
.sj -r’ Kalėjimai.. M

Kaip visur, taip ir, Lietu
voj yra ?monių>t kurie, su
laukus 1 d. balandžio, tai 
yra “melagių dienos”, myli 
kitus suvedžiot, prigaut ir 
tt. Štai Ruonių kaime gy
veno tokis . šposininkas R. 
Strikis. Jis pirmą apriliaus, 
sumanė suvedžiot savo , kai
myną Puodžių. Įbėgęs pas 
Puodžius suriko: “Nenusi
gąskit, jūsų vaikutis įpuolė 
jūsų prūdeliu ir nuskendo!” 
Puodžius su žmona, baisiai, 
persigandę, leidosi prie prū*- 
do; paėhię riuo šulinio kriū- 
Ifą, pradėjo graibstyt prūdo 
dugną. Šiai sučiuopia ,ką 
įtai minkštą, .trąulpa viršun. 
'Ištraukia maišą, o maiše 
įkas tokio yra. Atrišę ran
da j naujagimį kūdįkį.j;. 
Pubdiėne, pamačius nepap
rastą >reginį, apalpo, o at
gaivinta pasidarė beprote, 
pradėjo klajot, verkt, juok
tis. Tuo tarpu iš kur tai 
atbėgo ir vaikutis, kuris 
būk tai įkritęs prūdam Di
delis sujudimas, o Šposinin
kas Strikis juokiasi, kad 
jam pavyko puikų šposą iš
kirsti.

Bet šis dalykas užsibai
gė ant didelės nelaimęs pa
čiam šposininkui. Pirmiau
siai, po tyrinėjimo, pasiro- 
jdė, kad rastas prūde nduja- 
‘gimis buvo Strikio sešelės- 
■merginos pagimdytas kūdi
kis. Baisus smūgis šposi- 
'ninkui. Strikiui. Gi Puodžius 
padavė ! šposininką teisman 
už išgąsdipimą ir už išlai
das, išmokėtas gydytoj am, 
kol atgavo mbterį nuo sų- 
kvaijejimo. Na, ir Strikis 
gauna mėnesį kalėjimo ir 
padengt Puodžio visas išlai
das. Tai bent šposas!

^Apiplėšimai ir žmogžudys
tes Didėja

Siaučiant žemės ūkio kri
zini, daugelis bernų-tarnau- 
tojų neturi užsiėmimo; tą
sosi nuo vietos į vietą, jięš- 
kodami tarnystos, bet ne vi
si gauna, ypač žiemos lai
ku. Didžiuma ūkininkų nuo 
kalėdų iki pavasario sten
giasi apsieiti be tarnų, ar 
bent be tiek tarnų, Jdek rei-: 
kės pavasarį ir vasarą.’ O 
daugelis tokių bernų-tar- 
nautojų į gyvenimą žiūri tik 
su tąja dieną. . Dar betar
naujant išsiima savo a}gą; 
gi pabaigoje metų gauna $e- 
sėtką kitą litų ir tuos greit 
praūžia, prakaziruoja. Likę 

naktimis besitąsydami, prų-

Čia jau kiekvienas katali
kas darbininkas gali maty
ti, ^am maldos reikalingos. 
Religija, bažnyčia, maldos
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Pirmad., Gegužes S, 1ŪŠŠ

apiplėšė; bapką, Dabar pęį- 
senai Klaipėdoj plėšikai api- 
plėšė paštą,1 pagriebdami 
apie 500 litiį. Laike šįo ^pL 
plėšimo nušovė paštos tar
nautoją Šmitienę. Plėšikai 
pabėgo. ■ . ,

Daug Kazirninkų Priviso 
I I I J • t I • .

Dar niekad Lietuvoj .žmo
nes taip nekaziravo, kaį da
bar. Blogiausia tas, kad; 
kaziruoja iš pinigų, iš pas
kutinių litų. Kaziruoja'jau- 
ni ir suaugę.' Kiėkvienata 
miestelyj ir, kaiįne susida
ro grupės. ir sėdi kur gubo
je per ištisas naktis.; Yra 

1 tokių, kad vaikai basi, pras
tai minta, namūose’ skurdas, 
o pažiūrėk, parduos1 kokį 
centnerį grūdų ar kokį gy
vulį, tai net drebėdami sku-

tų<; -Bet-kadangi, pastaruo
ju. laiku, nepaažąi t pirklių 
bankrutavo, tai ta šis ne
lengvai, galėjo gaut pasko-, 
1$. Del to pirklys atvyko 
pas stambų ūkininką Alek
są (Šįlyėnų kąimę, Sakių 
apskr.),'kad ūkininkas pa- 
žįrųotų vekselį ant 50.00 lįtų. 
Aleksa ant vekselio pasira- 
šė-pažiravo. Tuoj minėtas 
pirklys bankrutavo. Ne po 
ilgo, pas ūkininką Aleksą 
atvyko; antstolis ir .prisakė, 
kad į tiek ir tiek laįko ’pri
statytų ; antstoliui, $000 litų 
už jo pažiruotą vekselį. Voš 
tik anątolis išvažiąyo, štai 
atslęnką iš Kauno vienuo
lyno du parazitai vienuoliai 
ir pakiša Aleksai jojo mi
rusios vienuolyne sesers 
testanientį, kūHarhė ši - už
rašius savp dalieš 20,000 li
tų Kauno vienuolynui. Alek
sa taip, susirūpino netikėto
mis bėdotais, kad.nuėjo dar-

* * ’ ‘ • t • * ; * • • • i

Įvairūs Dalykai
Laikraščjų daviniais 1930 

metais Lietuvoj žemės ūkio 
darbininkų buvo 153,746 
(82,208 vyrai ir 71,556 mo
terys). Be to buvo nemaža 
tokių biedniokų, kurie da- 

ūkio,linąi dirbo ant savo 
dalinai pas kitus.

Aprokuojama,, kad 
60,000,000 gyventojų 
savaitę lanko judžių teątyus 
Jungtinėse Valstijose.

apie 
kas

Draugu Šukų Maršruto 
Mahi H

- < f
I * 11 ’ IDraugai, šūkiai f Nėw 

Yorko apielinkę atvyks pa
baigoj gegužės, šiuom tar
pu jiedu maršrutuoja Chi
cagos apielinkėje.

šioje (New Yorko) apie- 
linkčje Brooklyne, Newarke 
ir Phiiadeiphijoje yra ren
giamos jų išleistuvės į So
vietų Sąjungą.

Datų negalime pranešti, 
nes dar tikros žinios laukia
me iš vakarų, kada ten baig
sis jų maršrutas. Tačiaus 
patariame draugams ruošti 
jų išleištuVės birželio-June 
mėnesyje, tose ! vietose, iš 
kurių dar neturime žinios. 
Philadelphiečiai prašo jiems 
paskirti 21 ar 28 dienas ge
gužės. Manome, kad 28-tą >

1

ginasi bėgt kur sudaryt _gn if pJikor^
grupę ir lošt. Yra tokių, 
kad nuo1 įpečių švarką pra
lošia. Seniau labai kazi- 
ruodavo visokie valdininkė
liai, bei šiaip inteligentai. 
Dabar gi šie mažiau kazi
ruoja, bet ūžia prie stikle
lio valstybinės; ją smarkiai 
“naikina”.
epidemija persimetė ' pas 
kaimiečius. , ,

Būna atsitikimą, įad nie
kas nenorį kazirninkų įsi
leisti stubon, nes kaziruo-
- v. •’ . ' 'jancių moterys nakties me-, 
tu ateina ir išdaužo stubos

<

langus.1 Tuomet grupės su
sirenka kur tvartan, užsi
žiebia “fonąrą” ir drdžia ikį 
aušrai. } '
Iš Sūsįkrimtiirio Pasikorė

’ 1 J ) > , i 1 > j." f i

, Kiek laiko. , atgal, j ;tūląs, 
pirklys -norėjo, pasiskolint 
pinigų keletą - tūkstančiu Ii-’

’ 1 1 - ‘ i ... -p; - i

O kaziravimo

Negirdėtas žiaurumas
. : Veprių kaime, Ukmergės 
ąpskr., vienas žmogęlis iš
girdo prie kaimo krūmuose 
šunį klykiant bąisiu balsu. 
Manydamas, kad šunelis pa
puolęs į sląstus, pastatytus 
lapėms gaudyt, ėjo šuneliui 
pagelbon. Bet priėjęs pa
matė baisų reginį: du vyru
kai, susirišę , šunį ir lupa 
gyvam’odą. Paklausus, kam 
jie taip daro, lupikai atsa
kė, kad tūlas muzikantas 
Stankevičius nusamdęs juos 
nulupt gyvam šuniui odą 
bubneliui pa.dirbt; girdi
bubnelis būna geręsnis, kai 
padirbtas iš odos,, nuimtos 
nuo gyvo šupies. Gi nulupę 
odą, šunį atrišo ir paleido. 
Ir > tokį Žiaurų <darbą atliko 
dievobaimingi vaikėzai.

, ? Korespondentas.

’ '" > f j i . y

Argentiniečių Priešf ašistinio Komiteto
Atsišaukimas prieš Karą, Reakciją, Badą

DRAUGAI IR DRAUGES!
Jau yra į prasidėjęs -karas 

Chaco Boreal ir Tolimuose Ry
tuose, kur tūkstančiai darbi
ninkų ir valstiečių žūsta mū
šių laukuose, del imperialistų 
interesų. Be to, visos kapita
listinės valstybės ruošiasi su 
didžiausiu įniršimu prie puoli
mo ant Sovietų Sąjungos, pro
letariate tėvynės, ir išnaujo 
persidaliriimo pasaulio.. Kad 
sėkmingiau pravesti tokią im
perialistų politiką, įveda di
džiausią reakciją ir organi
zuoja fašistų bandas,., su kurių 
pagelba ardo revoliucinį dar
bininkų judėjimą, ’ areštuoja,, 
kankina ’iV* deportuoja 'revoliu
cinius ' veikėjus’ už tai, kad jie

be cento , ir be užsiėmimo, kovoja ‘ ‘prieš imperialistinius 
naktimis besitąsydami', pra-' kartis- ir už'darbininkų (teisių 
deda užpuldinėti ir.-apiplėš
lįėtl’ ant 'kėho- žmones. bus !: daug t lengviau
kiaūsiai tai turgaus; dieno- 1 
se: nutėniija'' ką turgūjė 
parduodant Kukį gyvulį, tyi 
tokiam ir pastoja kelią, sų7 
muša, kai katia ta užmušą, 
it apiplėšia. Nesenai) du 
vyrukai šumušė’ ta1 apiplėšė 
pdlicistą. Kitoj viėtųj du plė
šikai nušovė jauną policistą.
Žudikai suimti ir teisiami.

Praeitą rudenį Klaipėdoj 
plėšikai padarė tikrai “amę- 

, —, dienos metu J U /’Ji. r J ą-’. 
H-UMIUJ-aBtlMtlrttlll i.......................

rikoniškai”
.... . ■■'ŲUt'uiEmLj—. .... .

tąrnauja turčių klasei .palai
kyti tamsybėj ir vergijoj 
darbininkus. Kad taip yra, 
tai aiškiai parodo kardinė
to O’Conriell žingsnis.

Panelė Frances Perkins, 
ida^boMepartmento sekreto
rė ■ Washingtone,' skelbiasi 
darbininkų užtarėja ir kalba 
už 30 Valandų darbo savaitę 
(žinoma,-ir algds nukapoti). 
Bet štai pastaruoju laiku 
jos šoferis buvo priverstas į bus galima duoti Philadel- 
mesti darbą, nes . jis nebe
galėjo ilgiau dirbti 17 va
landų į dieną. Jis pareiš
kė, kad tokios ilgos darbo 
valandos kenkia sveikatai, 
ir metė- darbą. ’ Tai taip 
tai liberalei apeina darbi
ninkų gerovė.

įvaro buržuazijai nemažai bai
mė ir verčia j ieškoti išeities 
per reakciją dr imperialistinį 
karą.

Darbininkai, jeigu nenorime 
mir|i badu, jeigu nenorime 
žūti imperialistiniam kare, tai 
sudarykime bendrą frontą, be 
skirtumo, tautų bei idėjų, ko
vai prieš imperialistinį karą, 
reakciją ir badą!

Lietuvių Priešfašistinis Cen
tro Komitetas šaukia visus lie
tuvius darbininkus, esančius 
fašistinėse organizacijose k. a. 
“Tautininku Sąjungoj,” “San
daroj,” “Lietuvoj,” “Lietz Kat.

' '. ‘a ! < .' ‘‘į c f ’ y • ' r s
Bendruomenėj” ir ‘ kitose', 
kurioms vadovauja šnipai- kri
minalistai ir didžiausi priešai 
darb. judėjimo, apleisti’ jas :ir 
sudąyyt bend, frontą ko v. prieš 
fašizmą. Kiekvienoje vietoje, 
jkur tik randasi keliolika’ lietu
sių } Ū'arbliiinkų,1 tūtfi būti1 su- 
čtdrytks Bendro Frontoi Komi
tetai :kovai< prieš fašizmą ; ir 
šnipus,, nqs; kova, prieš fašizmą 
ir šnipus yrą , dalis kovos, prieš

v Po to, kaip Anglijos im
perialistų atstovas MacDo
naldas atlaikė slaptą kon
ferenciją su prezidentu 
Rooseveltu, buržuazinė 
spauda paskelbė, jog tarp 
Anglijos ir Amerikos impe
rialistų užviešpatavo bro
liška meilė.. Bet vos Mac
Donaldas spėjo sugrįžti An- 
glijon,; ta broliška “meilė” 

, prade j o virsti; neapykanta; 
pradėjo kiltį į .viršų dar di
desnis priešingumas tarp tų 
dviejų impęrįalistinių šalių. 
Štai * kas atsitiko. Kuomet 
MacDonaldas taręsi Wash
ingtone, tai kiti Anglijos 
imperialistų atstovai darė 
prekybos sutartį su Argen
tina. Anglija gauna dau
giau privilegijų Argentinos 
rinkoj, negu Amerika. Ko
va už pinkas didina prie
šingumą tarp imperialistų.

Jungtinių Valstijų valdžia 
atsisakė mokėti nuošimčius 
auksu už “laisvės, pasko
los” bonus (Liberty bonds). 
Kapitalistinės šalys del to 
labai nepatenkintos.

Gerai, sako kapitalistinių 
šalių politikieriai, Amerika 
turi užsienyj paskolinus iki 
$28>000,000,000. Ir sutarta, 
kad beveik visa ta skola tu
ri būt sumokėta auksu. Jei 
Am.erįką atsisako, mokėti 
auksu nuošimčius, tai tą 
patį gali padaryti ir kitos

nuvesti imperialistiniu^) karuą 
ir '^askaudytv 1 jtins, kraujuose;

Jįėdarbė,'badas ir^skulMa^ 
nuolatos didėja, nežiūi!,ihL‘td,; ii kj4^^M)j ...__ __
kad įvairaus plauko buržuaži-1 įmperialimą,ir reakciją, 
niai politiką! ir sbčidlMistai' ' ’ ’ > i rt
vadai stengia'si apįdųti darbi
ninkus kalbėda’mi a!įiiė greitį 
pagerėjimą' gyvenimo ' sąlygų;’ 
Bet mes aiškiai niafome; kad 
ekonominis krizis vis didėja ta 
didėja, ir vl^as krizio sunku
mas kraunama ant darbo ma
sių pęčiiį. (!

Vienintelis' ’kaltininkas be- 
dąrb'ės, bado Ir skurdo, yra ka-

■ . Šalin ,;impęrialistinis . karas, 
reakcija ir badas!

Šalin lietuviškų fašistų-šnipų 
gaujos!

Lai gyvuoja bendras kovos 
frontas!

Ląi gyvuoja kova prieš fa
šizmą! , • . ,
h LIETUVIŲ PR1ĘŠFAŠISTI-

< CENTROWMITET AS
pitalizftiasį k uris W savo p'el- Buen08:jfbal' mS,b < 
no'' bjauriausiai išnaudoja dar-' - ---------------—
bo mases ir itiUipnus paskira ! >7 š 1 Cf. Ų ; ; .
mųti badu?. įDarbo' m,ą$ių jų-V jFasi^įąi/ •-.VIS
dėjimas pnė^ prišpdudėjus’ daugiau mėta Žydusiš dakr 
intolatds darosi 'didelis; kas tąhų ir kitų profesijų. ’ • •

■.

kaš tąhų ir kitų profesijų.

' Iš visų pusių didėja prie
šingumas tarp kapitalistinių 
šalių aštrėjant kapitalisti
niam . kriziui. . '

Uždaro 2,000 Mokyklų '
WASklNOTQN. — Kapi- 

talistine valdžia uždaro 
Jungtinėse Valstijose 2,000 
mokyklų ir iš jų 290,000 vai
kų bus sukišta į kitas mo
kyklas. Nesenai Alabama, 
Georgia, Arkansas, Louisi
ana ir New Mexico valstijo
se uždarė 2,571 mokyklą. 
Kapitalizmas ritasi prie bar
barizmo. Mokyklos prigrū
stos, vaikai'priversti eiti po 
pusdienį į mokyklą, o val
dovai dar daugiau mokyklų 
Uždarinėja. » / <

phijai. , Surašė padedame 
jiems 28-tą geg., bet tai pri
klauso nuo to, kada dd. Šu
kiai čia atvyks.

Newarkieciai prašo 19 ar 
26 gegužės. Labai abejoja
me apie 19-tą. Į surašą 
jiems dedame 26-tą. Pats 
Brooklynas laukia tikros ži
nios iš Chicagos.

Norime draugus perser
gėti, kad, iš priežasties drg. 
Šukio silpnos sveikatos, kas
dien iš eilės jis negali kalbė
ti. Todėl sekite dienrašty
je jų maršruto surašą ir 
rengkite dieną ar dvi pra
leisdami.

P. Buknys.

NANTICOKE, PA.
’ -- ---------- T“ : i .J.)

: Per ilgą laiką ir mes susų, 
laukėme išgirst vieną iš geriau
sių; kalbėtojų, tai yra drg. K.- 
Karosienę. Ji kalbėjo dvi va
landas ir labai gerą prakalbą 1 
pasakė apie gyvenimą Soviet 
tuose; ji aiškiai įrodė skirtu-( 
mą tarp Sovietų Rusijos ir 
Amerikos darbininkų padėties. 
Jinai taipgi nurodė, kaip rie
biai apmokami buržujų agen
tai nuvažiuoja į Sovietų šalį 
ir iš ten paskui išnešioja viso
kius melus apie Sovietų Rusi
ją, kad tik Amerikos darbo 
žmonės nesukiltų prieš savo 
ponus, bet ir ant toliau lik
tųsi klasiniais nesusipratėliais. 

Visi atėję į prakalbas aty- 
džiai klausėsi ir sutiko, kad 
tai buvo gera faktina prakal
ba. Buvo ir klausimų, kuriuos 
kalbėtoja tinkamai atsakė.

Kai del tokių svarbių pra-< 
kalbų, tai publikos buvo per- 
mažai; ir kodėl žmonės taip 
apsileidę, tai sunku ir pasa
kyti. Kad katalikai nesilan
ko, tai suprantamesnis daly
kas, nes jie yra kunigų bai
siai įgąsdinti nuo prakalbų, 
kur būna kalbama apie
vietų Rusiją. Bet kur mūsų 
klasiniai susipratęs elementas 

•mūsų simpatikai, 
mūsų ;ALDLD draugai? Ar 
jau yiską žinute, kad , nieko 
daugiau nereikia, ar jau savo 
užduotį pilnai atlikote?

Draugai, kampuose kur pa
siliekant, nebus matyti jūsų 
gerų darbų; ir didžiausia jums 
gėda taip apsileisti.. Nėra iš
sisukinėjimo, kad nežinojote, <■ 
jog bus prakalbos, nes buvo < 
per “Laisvę” kelis kartus gar
sinta ; plakatai buvo ypatiš- 
kai išdalinta. ' ■ Todėl nėra 
“excusp.”

Kalbėtoja taipgi ragino vi
sus rašytis į darbininkų orga
nizacijas, į Bedarbių Tarybas, 
—kuo greičiau, tuo geriau. - 

Per prakalbas gauta vienas 
pusmetinis “Laisvei” skaityto
jas. . Padengimui lėšų surink
ta $5.15. Visiems aukotojams 

63-čios kuopos

So-

dingo?

varde LDSA 
tariu ačiū.

k
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Kas Turi Būti Pažymėta Atsiminimuose 
Apie Kovas del Sovietų Valdžios Lietuvoje

Lietuvos Korn. Partijos Cen-;dytų, kokiame jie darbe bu- 
tro Komitetas, kaip matėme' - • • • ’
iš “Laisvės” num. 103, prašo 
draugus rašyti atsiminimus 

apie 1918-19 m. kovas del So
vietų valdžios Lietuvoje, ir 
siųsti juos Lietuvos sekcijai 
prie Komunistų Internaciona
lo. Dabar talpiname nurody
mus, kas turi būt pažymėta 
atsiminimuose, kas jau yra 
tuo klausimu parašyta ir kas 

dar ruošiama spaudai.
“L” Red.

........ ............. f II Į, j i Ii U,
1. Konferencija pJaciąĮ dfi- 

kusavo jaunuolių klausimu 
tvėrimą jaunuolių kuopų LD 
S ir Jaunų Korn.1 Lygoš, bet 
tas klausimas labai painu iš
rišti. Tose vietose, ■ kur jau 
yra susitvėrę( kuopelės J. K.

Kas turi but pažymėta 
atsiminimuose

1) Kokia buvo darbinin
kų ir valstiečių padėtis oku
pacijos metu, ypatingai 1917 
ir 1918 metais?

2) Kaip atsiliepė 1917 m. 
Rusijos Spalių revoliucija į 
darbo žmonių ūpą?

3) Kada pradėjo kurtis 
komunistinė organizacija ir 
koki buvo jos pirmi žings
niai?

4) Kokios buvo*darbinin- 
kų ir įvairių socialistų or
ganizacijos iki LKP įsikū
rimo ?

1 už 1931 m. (Rusų kalboj).
2) V. Kapsuko, Z. >Anga- 

riečio, Pilerio (Romualdo), 
Cichovskio, Zalino, Boguc- 
kio iv kitų atsiminimai apie 
Vilnių, Gardiną, Kauną, 
1919 ir 1920 metų “Komu- L., tad iš jų tverti kuopeles L 
niste” ir “Zviezda”.

3) Kliorio, Niedvaro, Ado
maičio, K. Požėlos, S. Ma
tulaičio, K. Matulaičio ir? 
kitų atsiminimai (apie < Pa- d vie j narių bus galima pa- 
nevežį, Rokiškį, Naujamies
tį, Šiaulius, Suvalkiją,1 Vil
nių) “Raudonajam Artojuj” 
ir “Ėalse”. : : ‘ : >

4) Įvairūs straipsniai pe-^ 
riodinėj spaudoj (“Komu
nistas”, “Komunarhs” ir ki-

vo Lietuvoj, kur dabar dir
ba, o taipgi .tegu nurodo, 
kur pageidauja, kad atsi
minimai būtų patalpinti ir 
ar sutinka, kad LKP CK 
savo nuožiūra patalpintų 
tuos atsiminimus toj ar ki
toj komunistinėj spaudoj. 
Tie atsiminimai, kurie spau
dai tiks, bet dėl lėšų stokos 
nebus galima jų artimiausiu 
metu atspausdinti, bus su
redaguoti ir palikti LKP 
CK archyvuose, iš kur jais 
bus galima naudotis istori
niams ir kitiems tyrinęji- 
mams. Tie draugai, kurie ,: Drg. V; Kapsukas rašo , 2. Gegužiniai lapeliai!—ar 
nesugebėtų tinkamai para- knygų apie sovietų valdžią ycrta platinti lietuvių kalbi, 
šyt atsiminimų spaudai, vis Lietuvoj, 
vien gal rašyt, nes ir jų at
siminimai bus sunaudoti ge
resniam ištyrimui to, kaip 
ėjo proletarinė revoliucija 
Lietuvoj.

Kas Jau Yra Parašyta
I

i Ligšiol atskiromis kny
gutėmis išėjo:

1) Z. Angarietis. Vilniaus 
darbininkų taryba (sovie-

DS labai gali būti žalingas 
darbas budavojime ' JKL. Ši-! 
tas klausimas plačiai disku-, 
suota ir prieita prie išvedimo, 
kad tik išrinkus i komisiją , iš

tirti, kur ’yra paranki dirva 
LDS jaunuolių kuopas organi
zuoti. . \ ,

Susiorganizavusių j jąUnuolių 
Minersvillėji negąlima. pava
dinti, įJĘL, bet tik kokiu kliu- 
-bu, taip org. S. raportavo.

Jaunuolių organizavime, dai1 
lėj 4r športd Veikime; konfe
rencija perleido tarimą remti-i ; / . • » } ( irencija peneiao tarniicj įeinu*

Kas Ruošiama Spaudai visais: galimais Rudais kaip
moralįai,* -taip ir finansiniai.

2. .Gegužiniai lapeliai,—ar

žinoma,, priįse^kįrįius verčia 
stebėtis, nes į jų prakalbas 
darbininkai nesįląnko. (

Reikia pasakyti kelis žo
džius del žaunų, kad žmonės 
nesilanko į kliubo kambarius. 
Dabar lankosi daug skaitlin- 
giau, negu’bent kada; pirmiau. 
Ypač jaunimas yra! skaitlingi 
svečiai kliubo t kambariuose. 
Privesių tik vieną, faktą, kuris 
labai daug ( pasako. Kliubo 
kambariuose tik per tris pas
kutines savaites buvo ‘ par
duota literatūros už $45. Tai 
jau šitas vienas faktas paver
čia į dulkes Pruseikos išmistus, 
kur ji paskoja, būk LDP Kliu- 
bas nusilpnėjęs-. t ,

Pruseika prikaišioja, kad tū
las žmogus išėjęs is ALDLD 
54 kp. Rašo, būk mes visi' htū 
stebome, kbomet jis pasisakė 
ąplėisiąsi kuopą. ( ; Bet tas ta
riamas nusistebėjimas labai at- 
atinka senai patarlėj: “Boba 
iš ratų, ratams lengviau.”

Senas Kliubietis.

j jėgs' surengti ir padengti iš-
« - - I 1 — j A. — A- — — . ... * m * J " _ A L «

i r — < * * — .j a

u . Visais reikalaiš kreipkitės i-
. . . , Pirmą Apskritį:

12 d. Westville, Ill. j jėgs surengti ir padengti i
13 d. Indiana Harbor*, arba laįdas, tai prisidės Apskritys 

Gary, Irid. *
14 d. ChicagoJ. ■ < , , (
Šį maršrutą tvarko ALDLD . 

Pirmas Apskritys ir kur kolo- , 
nijose. vietinės kuopos nepa-

5) Ar buvo darbininkų ir tas) (iggj0 ]ietuvių> lenkų
valstiečių kova prieš nau
dotojus ir okupantus iki 
revoliucijos Vokietijoj, kaip 
ji ėjo ir kas jai vadovavo?

6) Kaip atsiliepė revo
liucija Vokietijoj į darbi- 

k ninku ir valstiečių ūpą Lie-

7) Pradžia kovos del So
vietų valdžios Lietuvoj 
(ginklavimosi klausimas, so
vietų rinkimų klausimas, 
dvarų paėmimas' į darbi
ninkų rankas, streikai ir de
monstracijos, ginkluoti susi-

Drg. Z. Angarietis, pasi
remdamas jau atspausdin
tais ir dar nespausdintais 
raštais, atsiminimais ir ar
chyvinė medžiaga, jau su
statė šiuos rinkiniui: 1) 
Radviliškio valsčiuj 1918—1 
1919 m. 2) Kauno darbinin
kai kovoj del sovietų val
džios. 1918—1919 metai 
Kaune. 3) Suvalkija 1918— 
1919 metų revoliucijoj. Be 
rašyt: 4) Kaunija 1918— 
1919 metų revoliucijoj”. Be 
to, rašo: 5) Vilnija 1918— 
1919 metų 'revoliucijoj, 6) 
Vilniaus darbininkai kovoj 
del sovietų valdžios ir 7) 
1918—1919 metų proletarinė 
revoliucija Lietuvoj. / ' ’

K. Požėla. Atsiminimai 
, I

apie Šiaulius.1
, Del Aukų Rinkimo 

J t ■ . I ‘ }

Mūsų nuomone, vienos ša
lies Lietuvos emigrantai tu-

ir rusų kalbose), 1919 m. 
leidinys.

2) Z. Angarietis. Darbi
ninkų kovos pradžia del val
džios Lietuvoj, 1919 m.

3) Karolio Požėlos atsimi
nimai. Iš darbininkų judė
jimo 1918—1919 metais (Jo
niškio apskrityj), 1928 in.

4) Revoliucijos Kareivis 
(V. Kapsukas). Didysiš Lieu 
tuvos kareivių sukilimas, 
Panemunėj 1920 m.: vakario 
22—23 d. 1924 m. '

5 Z. Angarietis. Lauko retų' kviėšt rinkt aukas ki-
rėmimai, kova. su tarybi- darbininkų komitetai Lietu- tos šalies emigrantus,- vie- 

voj. 1920 ‘m; no miesto, emigrantai turė-
6) Z. Angarietis. Žemės! tų kviėšt kito < ihiestoj emi.-

I klausimo rišimas
(sovietų) Lietuvoj. 1920 m. i draugai turėtų kviėst, vieni.

7) Z. Angarietis. Valka o kitus ir turėtų skatint juos
ziemię v okupaeji polskiej. prie energingesnio veikimo. 
1920 m. (išėjo lenkų ir rusų Pavienių miestų Lietuvos 
kalbose). Į emigrantai 1 turėtų pasiža-

8) Z. Angarietis. Lauko dėt surinkt tam tikrą aukų
darbininkai baltojoj Lietu-1 kiekį ir n^ra-int, kad ir ki- 
voj. 1920 m. I ti surinktų atatinkamą savo

9) V. Kapsukas. Lietuvos jėgoms kiekį. Pavieni drau- 
profesinės sąjungos. 1920 m.1 gai turėtų pasižadet tiek ir

Periodinėj spaudoj tilpo: tiek paaukot LKP reika- 
1) V. Kapsuko “Kova del lams ir paragint kitus pa- 

sovietų valdžios Lietuvoj ir, daryt atatinkamus pasiža- 
Vakarų Baltarusijoj'. “Pro- dėjimus pagal savo galimy- 
letarskaja revoliucija” No. bę. .

ninku komitetais ir tt.)
8) Kaip įsikūrė sovietai 

(ten kur jie buvo) ir kaip 
jie veikė iki raudonosios ar
mijos atėjimo?

9) Kaip ėjo kova su bur
žuaziniais komitetais, lietu
viškomis tarybomis, rado
nais ir 1.1.?

10) Santikiai tarp darbi
ninkų ir valstiečių.

11) Kaip buvo suorgani
zuoti dvarai tenai, kur juos 
patys darbininkai į savo 
rankas paėmė?

12) Kaip veikė antisovie- 
tinės socialistinės partijos,
LSDP, Bundas ir kitos?

13) Trumpai apie sovietų 
valdžios laikus (ypatingai 
reikia paliesti kaimą).

14) Kaip buvo nuversta 
sovietų valdžia?

15) Reakcijos šėlimas po 
sovietų valdžios nuvertimo.

16) Darbininkų judėjimo 
pakilimas 1919 metų rude
ni (miestuose ir kaime)v

. 17) Kaip provincijoj atsi
liepė Kauno kareivių sukili-' <
mas, buvusis vasario mėn. 8i padarytų stambių klaidų toj/^tai ir
1920 metais? darbuotėj. z Iš pusės < ”

IR') Revoliucinė kova 1920 PartiJds narių buvo nėdakaina- draugų, kurie dalyvavo kdri-10) nevonucine Kova ___ i ui,.

voj. 1920 ‘m; no miesto, emigrantai ture

tarybų1 grąntųs, taipogi pavieni

’ • v JL - • *. 7

bar tią anglų? 1 Išdiškusavus tą 
klausimą, pasirodė reikalinga 
ir lietuvių kalba.

3.i Bedarbių klausimu,—tvė
rime Bedarbių Tapybų, leięti 
mažas brošiūrėles lietuvių kal
ba nuo 1 iki 3 centų vertės; jų 
parengimo reikalaut iš LCB.

4. Priimta įnešimas, kad
nors vieną kartą į mėnesį bū
tinai turėtų laikyti susirinki
mą L. Frakcijos draugai savo 
kalboj. - .

5. KP .Sekcijos, L. Frakci
jos draugai būtinai turi laiky
ti konferenciją vieną kartą į 
mėnesį del tinkamesnio išdis- 
kusavimo partijos budavojimo 
problemų.

Visais atžvilgiais konferen
cija buvo gyva. Draugai skirs-. 
tesi1 pilni energijos,; pasižadė
dami dirbti • ištikimąi! del KP,, 
auklėjimo..

Prie .pabaigos turiu primin
ti, kad nekuriu draugų išsireiš
kimus, žalingus KP budavoji- 
piu,L nebuvo laiko įšdį^uspoti, 
tapo praleista be kritikos, o 
būfihai to reikėjo, 
pat ipraleidžiu/ bet prie ąrtif 
minusios prųgos, įger ( .spaudą 
duosiu .atsakymą pastabose, 
kaipo savikritiką. Tai bus 
pamoku *.iie tįk sękęįjps dpu-J 
gdfrts; bet abėlnai* Visiems Sna
pams KP, kokių ^žalingų išsi- 
jeišlHriiį! įįešj vengti.

Konferencijos įgaliotas
Korespondentas.

Pranešimų Pavėlavimai

Iš Angliakasių Konferencijos Bal. 23 D.
Shaitown, Pa. i per greitas ir klaidingas įsišo-

P. sekcijos Lietuvių ^irnas’ ’ ’ ’ • ‘’ r'
Paduotą apkaltinimą ant' 3Frakcijos angliakasių žemuti- Pa'duotą apkaltinimą ant 3 

nes ;Pa. įvyko konferencija Vi- draugų organizatoriaus rapor- 
sų bėgančių reikalų apkalbę- nusįkaltimą laike pikie- 
jimui ir išdiskusavimui pasek-' . » < _ _' ',. j . . i to, (konferencija paėmė antmingos darbuotes tarpe be-' ’ L.
darbių partijinių draugų ; taip- apsvarstymo. Perdiskusavųs 

* ‘ • . davus ' pasiaiškint
eilinių japie 1 tą ' nUsikaltimą, dviejųdarbuotėj. Iš pusės

metais.,
19) Revoliucinės kovos 

aukos už 1918—1919 metus. 
■ Pastaba. Atsiųsti atsimi
ntai bus suvartoti rinki
niams, o taipgi ir periodi
nėj spaudoj (kaip L.K.P. 
spaudoj, taip ir komunisti
nėj spaudoj užsienyj— 
“Priekale, “Raudonajame 
Artojuj”, “Vilnyj”, “Lais
vėj”).

Pageidautina būtų, kad 
* atsiminimų autoriai nuro-

vimo svarbos uždavinių dar- ferėncijoj,' nusikaltimas1 1 liko 
buotėj tarp bedarbių; taip pat, išteisintas, su tom ' išlygom,* 
buvo apsileidimo—sužiniai ar (kad tokių klaidų ant toliaūs 
nesužiniai—partijos nustatyta | vengti. Bet tas paduotas ap« 
linija dirbti. Sekcijos organi- kaltinimas eilinių narių netei- 
zatorius irgi susilaukė aštrios sėtas, nes sekcijos organizato- 
kritikos nuo eilinių narių už rius perlipo per galvas vieneto 
netaktišką ėjimą prie darbi- ir biuro narių, o nuėjo tiesiog 
ninkų-bedarbių masių su per- į sekciją su apkaltinimu, ką 
griežtu ir neapgalvotu įsišoki
mu.

Po išdavimui sekcijos orga
nizatoriaus raporto, draugai 
kritikavo raportą ir rimtai dis- 
kusavo raporto svarbą ir pa
darytas klaidas. Pastebint, 
kur buvo apsileidimas, o kur

ant vietos galėjo išrišti trumpu 
laiku po nusikaltimo. Bet or
ganizatorius per 4 savaites ne
turėjo laiko pašaukt prie pa
siteisinimo nusikaltėlius Viene
to i susirinkime. . čia pasirodė 
didelis apsileidimas paties or
ganizatoriaus.

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

JVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

-4-r----------- j---- - --- 1--- ----U--- 2----- 7T--

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

; i Olimpia Park, Worcester, Mass., *
Kur Yra Ir Puikios Maudynės .

‘ f l • • » I f »

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

“LAISVES” PIKNIKAI

Prašome draugijų, augšeiau nurodytose dienose, su
minėtose apielinkėse, nieko nerengti ir kviečiam daly- 

’ vauti “Laisvės” piknikuose.
“Laisvės” Administracija.

' 3116 So. Hąlsted St., , 
; Chicago, Ill.

■

Kada jau buvo faktinai už
baigtas “Laisvės” šeštadienio 
numeris, vienas draugas at
siuntė iš Massachusetts kores
pondenciją apie prakalbas, 
įvykstančias sekmadienį. O 
ir tam pačiam draugui turėtų 
būt žinoma, kad šeštadienio 
numeris nepasiekia to miesto.

Jeigu būtų įtalpintas pra
nešimas taip, kad laikraštis 
su juom ateitų tik ant ryto
jaus po prakalbų, daugelis 
piktai pasijuoktų iš' “tvarkos 
redakcijoj.” Aišku,: kad to
kių , pranešimų negalima 
spausdinti, pinant, kad jie 
bus “šaukštas po pietų.”

Kitas draugas iš Cdnn. vkls-' 
tijbs atsiūntė pranešimą apie1 
šeštadienį vaidinamą scenos- 
;veikalą, b'et> taip vėlai, kad: 
tos djięnos numęris jau; bjUĮvo. 
užbaigtas. . Ardyt , , gaivus 

darbininkų ' ir t pavėluok Jąik- 
raštį būtų blogas išskaitįiavi- 
mas. Dar daugiau. 1 Kadan
gi paštas paskutiniais‘laikais 
silpniau veikia, o šeštadieniais< 
paprastai tik. pusę dienos, tail 
vargu būtų naudos, įtalpinant 
(jeigu kaip hors ir .būtų gąli-- 
ma) į šeštadienio numerį.

Tokių pavėlavimų iš drau
gų pusės būna gana daug ne 
yien iš Naujosios Anglijos, bet 
iŠ įvairių sričių. Draugai tu
rėtų. daugiau domės kreipti į 
kalendorių ir techniškas dien
raščio galimybes.

■Až čia taip . stabd;rt jRustuzjnį

ELIZABETH, N. J.
Žodis apie Pruseikos Melus.

Nelabai senai čionai lan
džiojo Pruseika, kuris po savo 
apsilankymui Elizabethe sto
jai apsimelavo.

Mat, pruseikinių čionai ne
rado jei koks randasi, tai ne
pasirodo visuomeniniame judė
jime. Pruseika po apsilanky
mo parašė korespondenciją 
savo šlamšte, kurioje pripasa
kojo tokių dalykų, ko visai nė
ra. Jis pasirašė Elizabethie-, 
tis, bet iš visko matyti, kąd tai 
Pruseikos korespondencija, neg 
jis kalba apie tokius^ dalykus, 
kuriuos vieto gyventojai gerai 
žino, kad taip nėra,,,ir nebūtų 
taip rašę. . \: , , , •

;■ Pavyzdžiui/ jis .sjako kores
pondencijoj. kad LDR K)iųbąą 
persikėlė; dabar į naują, vietą. 
Gi vietos gyventojai Alno, kad 
kliubas šeši menesiai atgal' 
persikėlė į rusų svetainę. Bet 
Pruseikos tikslas bandyti įkąs
ti kliubięčįųs. Jis banflo ap
juodinti klįųbiečius, būk jie įš- 
kplioję Ljutviną. O visi kliu- 
biečiai žino, kad tai netiesa. 
Liutviną niekas, netoliojo/iš
skyrus, kad iš priešingos pu
sės • buvo A. L. negražiai ap
šaukti, net ant gatvės iškolioti.

Negali Pruseika paslėpti 
fakto, kad darbininkai eina su 
revoliuciniu judėjimu, tai pos
muoja, kad Bimbos prakalbo
se buvę daug, žmonių iš prie
žasties bankų užsidarinėjimo. 
Vietiniai darbininkai labai ge
rai žino, kad prakalbose buvo 
labai daug žmonių ir Bimba 
čionai yra mylimas kalbėtojas.

.La Paz. — Bolivija pradė
jo naują karo puolimą ant 
Paraguay respublikos ties 
tvirtuma Nanawa.

Prakalbų Maršrutas
CHICAGO, Illinois — 

Šios apielinkės lietuviai dar
bininkai senai laukia atvažitidJ 
jančio 1 sėno ir nenuilstančio 
veikėjo .revoliucinių darbinin
kų tarpe Dr. J. J., Kaškiau- 
čiaus, ir pagalios mes, jo su
laukėme. Jis kalbės temoje: 
“Darbininkų Sveikata ir’ Jos 
Apsisaugojimas.” Veikiausia ir 
kitais - svarbiais klausimais.

Todėl,j draugai ir draugės, 
tąrkitės bendrai ALDLD, LD 
SA ir LDS kuopos rengti pra
kalbas. t)r. Kaškiaučiūs pa
tarė surengti dvejas prakal
bas vieną dieną, nes daug 
žmonių be darbo, tai ir die
nos laiku gali ateiti į prakal
bas; dieną, po pietų, turėtų 
būti surengtą vienoms mote
rims, o vakare vieniems vy
rais, bet kur-vienas rengsit, 
tai bendrai vyrams ir moter
ims.
’ 9.

10
11

d. Waukęgan, III. i 
d. Kenosha, Wis.
d. Racine, Wis.

Mi

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

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD.,, $50
Dovanojo John Bukėnas, 316 E. Girard: Avė,, > 

-/i ; Philadelphia, Ra., taj- bus antra ( dovana (

PHILCO JUNIOR RADIO, Mb0EL 1933, $18 75
• ‘ ’ n; ■ .; ■ ; • .. '.

* Padovanojo L. Dubrow & Sons, Ine., bus trečia dovana

Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus
* darbininkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė
liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais '

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

Portable mašina, tik šį rudenį patobulinta, su 
jais parankamais, prietaisais dabar galima ją įsigyti 
per “Laisvę.”

nau

KAINA $60.00
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St, ■ i Brooklyn, N. Y
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(Tąsa)

Viskas eina, jo supratimu, geron pusėn. 
Iš savo kambario jis žiūri į juos, šaipyda- 

, , masis ir su didžiausia panieka. Visi tie 
darbininkai, alkani, bado ir gyvenimo nu
kankinti,—jie savo sukilimu, revoliucija 

..«•• pagimdė šią suirutę ir didelę tragediją. Tai 
jie sutrėškė ir Kleisto ateitį, ir kaip kokia 
milžiniška šlč?ga sutriuškino visuomenės 
tvarką... Tai tie, kurie mokėjo padaryti 
revoliuciją, Joet nemoka valdyti šalį..:

<

Darbininkai, kaip skruzdėlės, eina ir iš
eina per fabriko duris, skubinasi. Kam 
reikalingas tas fabriko komitetas, kada 
fabrikas $tovi? Seniau, kada to komiteto 

; nebuvo, tai fabrikas dirbo, ir visas pasau
lis apie tai žinojo. Kokis gali būti užsi
ėmimas pas besivalkiojančius darbininkus? 
Kam tas skubinimas, bėgiojimas, kad ry
tojaus diena bus tokia pat beprotiška, kaip 

'■ ir šiandien?
—Ar jau pirma valanda, Jokūbai?'—klau

sė Kleist įėjusį tarną, kuris lygiai pirmą 
valandą atnešdavo arbatos ir užkandžio.

—Lygiai pirma, pons Kleist.
. —Labai gerai. Gali sau eiti,

nieko neleisk.
—Klausau!

» —Jokūbai, nuo langų tiktai
trink, bet neatidarinėk rėmų,
dubeltavų rėmų dirba sau vorai. 

...... —Gerai.

Prie manęs

dulkes nu- 
Lai tarpe

Inžinieriuą Kleist stovėjo prie lango ir 
žiūrėjo į vorus. Toli kur tai girdėjosi dar- 

; - bas. Ten buvo nauji žmonės, kuriuos pri- 
siuntė Sovietų valdžia. Kas jie ir ką jie 

: daro? — Kleist nežinojo ir nenorėjo žino- 
ti... Jis žiūri tiktai į namą tarpkalnėje.

—O kas dabar pas juos tame name? Jo- 
; j kubai, ar žinai ?
i

gais; o dąrbjninkaž neturėjo 
teisės kalbėti, ’f’iip Mituliauš- 
kas į pabaigą ir pasakė: kad 
noritei kalbėti tai savo susirin
kimą Šaukite. Ar gali rast 
geresnį feikerį? Beje, aš ži
nau tik vieną geresnį feikerį 
—tai Rudikį.

Draugai ir draugės, arines 
duosimės, kad mums akis ba
dytų ir už nosių vedžiotų to
kie falšyvi lyderiai? Jie turi 
būt iššluoti iš organizacijų; 
mes turime, visų sriovių susi
vieniję darbininkai, pasistatyt 
į vadovybę žmones, kurie At
stovautų mūsų reikalus.

Įvyko gegužinės prakalbos 
Tautiškoj Lietuvių svetainėje. 
Kalbėjo Pruseika ir kritikavo 
kitas organizacijas, daugiausia 
komunistus. Pasakojo, kad 
komunistai buvę priešingi kitų 
pakraipų kalbėtojams leisti 
kalbėti streiko metu ir t.t.

Taip galėjo būti tais lai
kais ir tam tikrose aplinkybė
se; gal ir klaidų buvo padary
ta. Bet jeigu ką nors veiki, 
tai klaidų negalima išvengti; 
ir jie prisipažįsta, jeigu kur 
klaidas padaro. Bet ne tik 
komunistai jų padaro, bet mes 
visi padarome klaidų, ir mes iš 
klaidų mokinamės.

šiais metais laisvų organiza
cijų buvo surengta ketvertas 
prakalbų arba diskusijų ir bu
vo leista kelt klausimus arba 
išreikšt savo mintį; ir Matu- 
liauskienė šnekėjo ' kelis sy
kius; ir pats Matuliauskas bū
tų galėjęs Šnekėti, bet jis ne
ateina ir žinomas dalykas ko
dėl,—todėl, kad bijo prarasti 
šiltą vietą Amalgameitų Uni
jos lietuvių skyriuje 218-me.

Šio skyriaus buvo surengtos 
tos prakalbos, pirmininkaujant 
Matuliauskui. Iš publikos bu
vo prašyta balso, bet griežtai 
atsakyta, kad čia nėra jokio 
balso. Dėlto vienas vis tiek 
kėlė triukšmą. Tuomet paki
lo “žmogienos
pas tą žmogų, pakuždėjo į 
ausį, ir žmogus nusiramino.

Vienas žodis buvo teisingai 
pasakytas,— kad darbininkai 
miega. Tai jie mums parodė, 
kad mes miegame. Tų pra
kalbų išlaidos buvo apmokėtos 
darbininkų uždirbtais pini-

yra naudingas darbininkams. 
Bendra kova prieš badą, prieš 
fašizmą, prieš imperialistinį 
karą būtinai reikalinga. Bet 
socialistų vadai sabotažuoja tą 
kovą, neleidžia darbininkams 
sudaryt bendrą frontą. So
cialistai darbininkai turėtų 
greičiau pamatyt tuos vilkus 
avių kailiuose ir atsukti jiems 
nugaras.

Reakcionieriai Atkando 
Dantis

. So. Sidėj gyvuojančio lietu
vių piliečių kliubo viršininkai, 
ypatingai pirmininkas, >. pasi- 
mojo išmesti iš kliubo J. Ur
boną ir kai kurįus kitus, ku
rie darbuojasi bendrai su be
darbių tarybomis bedarbių ir 
dirbančiųjų naudai. <

Tie reakciniai viršininkai 
sako, kad J. Urbonas nelega
liai susivedęs visokių tautų 
žmonių į to kliubo svetainę ir 
todėl prasižengęs. J. Urbo
nas pasiaiškino, kad svetainė

skaitlingą delegaciją buvo suteikta delei bedarbių

skleidimas pas mus baisus. Bet bolševikai 
viską verčia augštyn kojomis, įveda naują 
tvarką ir naują madą. Energingi žmonės!

—Tai kodėl man nieko apie juos nepra
nešė Jokūbas?

—Jūsų Jokūbą mes pasiųsme malkas 
kirsti... Manau, kad jūs, drauge techni
kai, mane atsimenate? * '

—Taip, aš jus atsimenu. Lai bus taip, 
bet kas daugiau laukia? . > -

—O štai kokia, padėtis, kaip sako: mūsų 
rankose proletariato diktatūra, bet muša
me per suirutę, tartum neturėdami rankų. 
Darbininkai .̂ fabrikas,: transportąs-^be ku
ro, bremsbergai sudaužyti,. fabrikas—griu
vėsiai, i o specialistai/ 'kaip' žiurkės, sulindo 
į urvus. Kodėl pas jus vortinkliai? Ir pas 
jus ir fabrike vortinkliai. Štai kaip reikia 
pastatyti klausimą.

—Leiskime, kad aš pastačiau ir išrišau 
tą klausimą. Tai ko jums tada reikės nuo 
manęs?

—Na, štai pataikiau ant jūsų šios bari
kados, na, ir manau, reikia pajudinti jus. 
Tai jau tokis mano paprotys...

—Aš niekados veltui nesikalbu. Ir tai, 
ką jūs kalbate, aš nesuprantu ir nenoriu 
suprasti. Būkite geri ir palikite mane ra
mybėje.

Glėbas žengė prie stalo, išsiėmė iš bur
nos pypkę ir atydžiai pažiūrėjo į inžinierių 
Kleistą...

—Drauge technikai, ar jūs pamenate 
tą gražų vakarą, kada jūs mane matėte? 
—klausė Glėbas.:—Jūsų pirtis buvo (Skau
di... Tai bent pirtis! Na, ir dabar atėjau 
pas jus į svečius—pasikalbėt apie praeitį... 
Myliu susitikti su senais prieteliais.—-Už
sirūkė ir nusijuokęs tęsė.—O dabar pasa
kysiu jums, drauge technikai,, pasakaitę, 
mažą, bet interesingą. Pavasarį, keli me
tai atgal, buvo, keturi “kvailiai”, kuriuos 
sugriebė baltagvardiečiai ir atvilko čionai 
pas tave. Dabar klausimas: kam juos bu
vo baltagvardiečiai pas tave atvilkę, ar tik 
ne tam, kad patsai patvirtintum? Ir ar ma
tai, kaip dabar vienas kvailys iš tų keturių 
yra gyvas ? Tiesa, tai trumpa pasakaitė, 
bet karti, ar ne taip?—Ir vėl Glėbas nu
sijuokė.—Tas taip, drauge technikai. Se
nai nesimatėme. — Jis priėjo prie lango ir 
sušuko:—Draugai, tuoj aus būsiu pas ju
mis... Na, pasakiau tau, drauge techni
kai, pasakaitę, karčią, bet teisingą.—Gar
siai sušukęs, Glėbas priėjo- prie stalo ir, 
nesulaukęs atsakymo, kariniais žingsniais 
išėjo.

Inžinierius Kleist sėdėjo ilgai, labai nu
vargęs, del susitikimo su Glėbu. Kanki
nosi... Tuom kartu nervingai įėjo Jokū
bas. Kleist pažiūrėjo į jį ir negarsiai at
siklausė : i

—Ar tai tu, Jokūbai? Ar negalėtum pa
sakyti, kaip tai atsitiko ?

—Mano kaltės nėra.t. Jiem negali būti 
uždraudimo ir uždarų durų. Jų spėka, 
pons inžinieriau, ir jų įstatymai.

—Ar tai toji pati “kom-jačeika?”—-ba
rniau klausė Kleistas. . , .
’ —Čuiųalovas.. kalvis.. parvyko iš kąy 
ro,ir dabar yra bolševikų vadas. Pradėjo

PRANEŠIMAI Iš KITUR
< * . t , .

DETROIT, MICW. '

LDSA 17 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužes 10-tą- dieną, 7:30 
vai. vakare, draugijų svetainėj, 3600 
Vernor Highway. Visos narės ma
lonėkite bti laiku. Sekr.

(107-108)
r

GREAT NECK, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 48 kp. mėn. susirinkimas įvyks 
pirmadienį 8 d. gegužės (May), pas 
drg. Kunigonienę, 11 Brown Lane.

Visi nariai turėtumėt dalyvauti net 
būtinai. Taipgi ir naujų narių at
siveskite. Susirinkimas bus labai 
svarbus. Org. F. K.

(106-107)

PHILADELPHIA, PA.
Draugijos yra kviečiamos nereng

ti jokio parengimo gegužės 28 d. 
ir birželio 18 dienų, nes LDSA 11 
kuopa rengs draugiškus išvažiavimus 
Komunistų Partijos ir kuopos naudai.

Komisija.
(105-107)

Tom Mooney Konferencija
Balandžio 23 dieną įvyi<o 

Tom Mooney bendro fronto 
konferencija. Delegatų daly
vavo 230 nuo 109 organizaci
jų, Buvo delegatų nemažai ir 
nuo Amerikos Darbo Federa
cijos unijų, taipgi pašelpinių. 
Keletas1 ir socialistuoj ančių 
dalyvavo nežiūrint to, kad So
cialistų Partijos j Pittsburgho 
distriktas nutarė i nedalyvauti 
konferencijoj ir instruktuot 
savo sekėjus, kad'ir jie neda
lyvautų. Darbininkai piktina
si tokiu socialistų vadų elge
siu.

Kdnfe.rencijoj išduota pla
tus raportas iš provizionalio 
komiteto veikimo. Pasirodo, 
kad ' komitetas : pusėtinai tuo 
klausimu rūpinosi ir sušaukė 
sėkmingą konferenciją. Iš
rinkta platus pastovus komi
tetas,- kuris ir toliau veiks — 
iki bus paliuosuotas Tom Moo
ney iš kalėjimo.

Pittsburgho distriktas pa
siunčia
Tom Mooney Kongresam

Tom Mooney Masinis 
Mitingas

Balandžio 25 dieną, Fifth 
Ave. High School Auditorijoj 
buvo sušauktas Tom Mooney 
masinis mitingas. Oras pasi
taikė labai prastas—visą die
ną ir vakarą smarkiai lijo, to
dėl mitingui pusėtinai paken
kė. Nežiūrint to, keli šimtai 
darbininkų dalyvavo.

Išnešta rezoliucija reikalau
janti paliuosuoti Tom Mooney 
ir visus pelitinius kalinius. 
Kalbėtojai išdėstė, delei ko 
'kalėjime tas darbininkų va
das pūdomas, del ko Scotts
boro jaunuoliai bandoma elek
tros kėdėj sudegint. Tai vis 
kapitalistų pasimojimas tero
ro pagelba daugiau prislėgti 
darbininkus, i kad daugiau pelnų 
iš: to padarius, i 1 1 . ' ,

Kunigis Šimkus Bedarbius 
Vadina Bedieviais 

'• • • i . -
■ Bedąrbių Komitetas, kvies
damas visas draugijąs daly
vauti. bendro veikimo konfe
rencijoj , bedarbių, reikalais, 
pasiuntė pakvietimą ir North 
Sides lietuvių parapijai. Ap- 
laikęs .jtokį. laišką, kun. Šim
kus per. Velykas pranešė per 
pamokslą, kad “bedieviai jam 
pasiuntė” laišką, bet . jis to 
laiško čią neskaitysiąs — lai 
patys bedieviai skaito.

Matot, kaip kunigai žiūri į 
bedarbius. Jeigu bedarbiai 
kviečia visus bendrai veikti 
kovai prieš badą, tai kunigam 
tokie yra bedieviai, bolševi
kai ir tt. Jeigu tu nieko ne
sakysi, badą kęsi ir nuo to 
mirsi, tai kunigas pasakys, kad 
tu esi geras katalikas. Taip 
kalba ir bosai. Vadinasi, ku
nigai visai nesirūpina bedarbių 
reikalais. z

Nežiūrint to, kad ir bandy
ta pakenkti konferencijai, vis- 
tiek keletas ir • tikinčiųjų da
lyvavo, . Ir labai gerai pada
rė. Kiekvienas katalikas tu
ri supranti, Jtad , tiktai ben
drai veikiant galima bus prieš 
badą atsjspirti, , Visieips to- 
dęl ir reikia eiti, prie bendro 
veikimo. . , ■ ■

susirinkimų ir todėl buvo visi, 
nežiūrint kokios tautos, be
darbiai buvo kviečiami ateiti 
sftsirinkiman. Jokio prasižen
gimo delei to nėra. Kliubo 
pirmininkas su gaspadoriu tai 
prasižengė, nes neleido dau
giau bedarbiams susirinkimų 
laikyti.

Didžiuma narių nepalaikė 
reakcionierių. Ir labai gerai. 
Juk didžiuma to paties kliu
bo narių yra bedarbiai. Jiems 
irgi reikalinga pagelba. Na
riai turi priversti savo viršinin
kus duoti bedarbiams vietą su- 
sirininkimam laikyt North 
Sides Sūnų Liet. Draugija, So
ho Liet. Mokslo Draugija ir 
Wilmerdingo Liet. Sūnų Drau
gija duoda bedarbiams vietas 
susirinkimus laikyt. Tos drau
gijos pagirtiną ir garbingą 
darbą atlieka. Tą' patį turė
tų daryt ir So. , Sides lietuvių 
piliečių kliubas.

McKees Rockso Pruseikiniai
Prieš Darbininkus ,

Pruseika džiaugiasi turįs 
grupę savo sekėjų su F. Rod- 
gersu priešaky McKees Rock- 
se, bet toji grupė visur prieš 
darbininkus, prieš bedarbius.

Bedarbiai čia bandė gaut 
lietuvių svetainę, kurią dabar 
turi savo rankose Pruseikos 
šalininkai, delei nors vieno .su
sirinkimo., Rodgers pasakė 
“negalima,“ ir viskas baigta. 
Scottsboro komitetas norėjo 
gauti svetainę masiniam mi
tingui—nedavė.

McKees Rockse bedarbių ta
ryba jau turi penkis skyrius— 
viso daugiau kai 
narių priguli, 
ras. 
me, 
tysi 
nio. 
vis
Rodgerso melams, turėtų nors 
dabar pamatyt, kur link juos 
veda. Laikas dabar visiems 
bendrai veikti prieš badą, už 
didesnę pašalpą.
Traukini Draugijas Bedarbių 

i ' i < ; Veikijnan
Balandžio 23 dieną atsibu

vusi bendro veikimo konferenci-

krūva, atėjo

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

i

4*
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Socialistai Priešingi Bendram Ja będarbių įeikalaiš išleido 
■ ! > • I : Veikimui! atsišaukimą į visas draugijas.

i ' j Atsišaukimas kviečia visas

nu-

darban, kad visas draugijas 
prie to svarbaus darbo pri
traukus. Visi bendrai turime 
darbuotis bedarbių reikalais.

Kiti geri prirengimai stalui ir

SOCROS” VIRINIU

MmmH

SOCRA
BRAND

—Darbininkų kliubas ir komunistų kuo
pelė,—atsakė Jokūbą^ j

—Jie atsinešė su savimi tamsią govėdą 
ir nesuprantamą kalbą. Jų kalboje yra 
kas tai baisaus—kaip revoliucija. Būtinai 
nieko neleisk į mano kambarį ir neatidari- 
nėk langų. Gali sau eiti.— Kleist pažiūrė- 

,* jo į direktoriaus namą. Mylėjo jis tą namą, 
.. nes jis jį budavojo. Į kairę pro akmenų 

kalnus, kaip plienininis miškas,—daugybe 
m . kaminų, o po jais dirbtuvės stogas ir išsiki

šimai. Fabriką taipgi budavojo inžinierius 
Kleist. Jis negalėjo išvažiuoti užsienin pir- 

a mą, negu sugriaus savo padarą. Kol kas 
jis buvo kaip belaisvis, pririštas prie jo. 
Kleisto kambarys jam primena praeitį: 
piešiniai ir planai ant sienų, piešiniai ant 

£ stalų, dideli langai ir gotiškos mados kė
dės. čionai inžinieriui kvėpavo praeitis, 
kurios jis nuolatos laukė.

Priešai
Ar tai inžinierius padarė klaidą, ar gal 

kas atsitiko.... Dar tik valanda laiko at
gal jis kalbėjosi su Jokūbu, kada jis piešė 
senovinius planus; jie visai kitokiais iš- 

: . ėjo^... Inžinieriui tankiai skaudėjo vidų* 
• * nūs nuo pfąsfti maisto. Jis išėjo...

Ir kada sugrįžo, tai pamatė atidaras 
j ' j kambarį duris, ko niekad jis* pats nepada

rydavo, neigi. Jokūbas palikdavo. Kleistas 
pastebėjo netolimai darbininkus... Jis drą
siai įėjo į kambarį ir nustebo: langai atda
ri, ir prie lango stovi žmogus su plienine 
kepure ant galvos, rūkydamas pypkę. Vęi- 
das jo buvo sausas.

—Na, ir oro pas jus mažai šiame urve, 
drauge technikai,—ir nelauktasis svečias 
naikino vortinklius ir žudė vorus.—Taip, 
pas jus, drauge technikai, kaip barikados...

Inžinierius Kleist, kaip sužeistas, priėjo 
prie stalo. Jis žinojo, kad buvo valanda, 
kada tas žmogus, kuris dabar stovi su rau
donarmiečio plienine kepure ant galvos, bu
vo labai sumuštas, kruvinu veidu ir paskir
tas numirti, o štai jis dabar čionai, ir taip 
stebėtinai ramus.

—Taip... aš... aš visai neatidarau
Jangų...

4-Tiesą ^afcai, drauge; technikai: iižsi-

vadas. Pradėjo 
jis darbą. Argi'habar kas pbieš juos:atsi
laikys?. o ne! ’ :'

—Neatsilrtikei ir tu, Jokūbai, ištikimas 
mano, tarne? . . ,

—Neatsilaikiau, pons Inžinieriau. Gai
la, kad ir jūsų tvarką palietė. -

Inžinierius tylėjo, tartum negirdėdamas 
paskutinių sakinių. Ramiau užsirūkė.

—Bet, Jokūbai, tu pameni, tada jų buvo 
keturi. Tai buvo’ baisu.. Bet ar tu pame
ni, kad tą naktį juos baltagvardiečiai 
šaudė? Ir aš gerai žinau, kad visus 
šaudė.

—Taip, pon»‘ inžinieriau, iki mirties 
kankino.

—Tai baisu, tai baisus atsitikimas, kad 
sušaudyti ir vėl gyvi! Neužmirština nie
kados. Jokūbai, bet reikia prisipažinti, kad 
aš tada pasielgiau pilnai iš ' ęavo valioš.

(Bus daigiau)

su- 
su-

tūkstantis 
Veikimas ge- 

Lietuvių taipgi yra veiki- 
nors nedaug. Bet nema- 
niekur nei vieno prūseiki- 

Tie darbininkai, kurie 
dar tebetiki visokiems

J Balandžio 16 dieną vietos 
organizacijos turėjo konferen
ciją prisirengimui priė Gegu
lės Pirmos apyąikščiojimd; 
Konferencija nutarė užkviesti 
vietos socialistus prisidėti prie 
bendros’ demonstracijoj. Taip
gi tarti tikslui išrinko komi
tetą. ' '

Socialistų partijos vietos va
dai tačiaus visai nesiskaitė su 
užkvietiinu. Jie nutarė turė
ti savo demonstraciją visai ki
toj vietoj. Tokiu būdu Čia ne
buvo šiemet galima turėti vieną 
dėnioiis’f ra!ciją.

Sočirtlištų vadai mat visur 
pfi'ešiddši tafn dalykui, kuris

draugijas rinkti bedarbių ko
mitetus, kurie galėtų regis
truoti bedarbius tose drąugijo- 
sė ir gelbėt jiems gaut reika
lingos pašėlpos.

Visi draugai stokim dabar!

Paryžius.—Franci jos val
džia derasi su Ahglija ir ki
tais, kaimynais dek sekmin- 
gesnio orlaiviu sutvarkymo 
prėkybos ir prtšto reikalais..

royal
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-" Bendro Fronto Konferencijos Pittsburgho 
Ir Apielinkes Protokolas

A. Višniauskas; SLA 258 kp. 
Washington —- M. Mikalaus
kas; ALDLD VI Apskričio—

d. atsibuvo Pitts- 
apielinkės draugijų 
bendro fronto kon- S. Orda, P. J. Martinkus; AP 
Lietuvių Mokslo

svetainėje, 142 Orr

' ■ ’ ' ' • J * ’ * • •’ L * T 1 * • f *’ ■ > ’ ’■ ’ *’ ' * ' ’ ' * -.g. ■ ’ • r ,

Iš Waterburio Bendro Fronto Diskusijų Kas Pas Mus Veikiamą būdu. • 'FdšUttf • terorasramiu 
atidarė šimtams 
darbininkų akis ir 
milionuš nuo pardavikų is ai 
Internacionalo. ' Vis platesni 
darbininkų .sluogsniai persimeta 
į komunistų pusę.

WATERBURY, Conn.—^Lie
tuvių Draugijų Sąryšis suren
gė bendro fronto klausimu dis
kusijas balandžio 30 d., 703 
Green St. Susirinko apie 80 
ar daugiau žmonių. Klausi
mai buvo paduoti sekami:

1. Greita bedarbiams pašal
pa.

2. Nupignimas rendų, gazo ir 
elektros.

3. Kaip kovoti prieš kėli
mą kainų ant būtinų gyveni
mui reikmenų ir prieš kapoji
mą darbininkams algų.

4. Kaip gintis nuo registra
vimo ateivių darbininkų ir nuo. 
įvedimo pasportų sistemos.

5. Bendras frontas prieš 
gręsiantį karo pavojų, i

>6. Kovai už paliuosavimą 
Tomo. Mooney ir Warreno Bil
lings ir bendras frontais prieš, 
kylantį fašizmą.

Pirmiausia buvo paimtas 5- 
tas klausimas. Drg. Kuraitis 
kalbėjo pirmutinis ir kalbė
damas perdaug užkliudė kitas 
partijas ir srioves, nors atida
rant diskusijas buvo prašyta, 
kad to būtų vengiama ir vien 
kalbama į klausimą; bet drg. 
Kuraitis to nesilaikė ir kiti ne
silaikė klausimo, bet bandė at
sakinėti, ir todėl diskusijose 
pasidarė betvarkė, taip kad 
nebuvo galima prieiti prie gerų 
rezultatų .

Bet del to mes neturime nu
siminti, neturime nuleisti ran
kų, bet veikti, ir klaidos bus 
atitaisytos.

Užbaigus diskusijas, tapo 
užgirta visi paduotieji klausi
mai, ant kurių norima sudaryti 
bendras frontas, ir nutarta iš
rinkti komisiją iš 10 asmenį ; 
bet tegalima buvo gauti tik 
tris, kurie sutiko būti toje ko
misijoje. Buvo norima, kad, į 
tą komisiją apsiimtų kitų par
tijų bei sripvių žmonės, bet 
neapsiėmė. Nežinia, .kame da
lykas. Pasirodo, jog norima, 
kad tik bolševįkąi turi dirbti, 
o .kitiems pej-cikia., ,

Šios komisijos,tikslas yra at
sišaukti į visas pašai pines! ir 
apšvietos draugijas, į chorus, 
į partijas, lietuviųsekcijas, į 
tautininkų draugijas, kad iš
rinktų delegatus į bendro fron
to konferenciją. Tie delegatai 
turės apsvarstyti per minimas 
diskusijas priimtus klausimus, 
ar yra tinkami sudarymui ben
dro fronto arba gal reikia juos 
pataisyti. Tatai bus pačios 
konferencijos dalykas. Po to 
,konferencija turės išrinkti pla
tų komitetą ir sušaukti dide
lį masįnį susirinkimą delei 
bendro fronto užgyrimo; ir ži
noma, tas komitetas turės iš
dirbti planus ir būdus, kaip 
turės būt kova vedama.

Dar biskį noriu pakalbėti 
apie bendro fronto reikšmę, 
kadangi nekurie sako, kad lie
tuviai nieko negalėtų padaryti, 
nors ir susidėtų į bendrą fron
tą; esą, kodėl kitos tautos to 
nedaro ? ’ .\-

Bet, draugai, jeigu Water- 
burio lietuviai yra daugiau pa
žengę tuose klausimuose, tai 
mūsų pareiga yra pradėti. Ka
da mes sudarysime bendrą 
frontą, tai htsišauksime į ki
tų tautų d’arbiriihkus ir pa'dė-* 
sime’ subudė^ėti 'tarptautinį 
suvienytą frontą. Kituose mies 
tuose Jųjų tautų ; darbininkai, 
tuom reikalų., darbuojasi, o lie
tuviai nieko neveikia.

Conn, valstijoj yra susitve
ręs bendras frontas iš visokių, 
tautų hJ Įvairių šiųovių ir par
tijų, kur kovo 19 d., š. m., bu-

vo atlaikyta konferencija Hart 
forde ir dalyvavo suvirs 100 
atstovų, nuo 44 skirtingų or
ganizacijų; ten tapo išrinktas 
veikiantis komitetas iš 25 žmo
nių ir centralinis komitetas iš 
10 žmonių; tame komitete yra 
daug ir išlavintų žmonių, Yale 
Universiteto studentų iš New 
Haveno; rodos, tame skaičiu
je yra ir vienas profesorius ir 
veikia toj bendro fronto vals- 
tijinėj organizacijoj.

Ko reikia, tai tik sutraukti 
mases, turėti daugiau narių, o 
mes, sutverdami bendrą fron
tą Waterburyj,; sudarytume 
čia savo bendrafrontinį skyrių.

J. Strizauskas.

SĮIĘNANDOAH, Pa'— ARD 
LR 17 kp. praėjusiame savo 
susirinkime, svarstant Dr-gijos 
reikalus, priėjo prie bendros 
nuomonės, kad centras vietoj 
dabar leidžiamų knygų leistų 
mėnesinį teorijos žurnalą ir 
duotų nariams už metinę mo
kestį. Šis tarimas hutarta pri
duoti Draugijos suvažiavimui.

Pakvietimas į Lyros Choro 
Koncertą

Užbaigimui žiemos sezono 
choras rengia gražų koncertą 
su šokiais, kame dalyvaus gar
susis Wilkes Barre Merginų 
Oktetas, vadovaujamas drg. 
Zdaniutės; dainuos žavėjan- 
čias dainas iš darbinjnkų gy
venimo, kas bus čia. visiems 
didėlę naujanybę. Šią koncer
tas su -šokiais įvyks gegužės 
(May) 13 d., 7:30 vai. vaka
re, svetaiųęje’po num. l()J/2 N. 
West St.

Šis Lyros Choro parengimas 
.bus vienas
choras kada turėjo; 
grieš viena iš geriausių mū
sų kolonijoj orkestrų. Tikie- 
tus galima jau dabar gauti pas 
Lyros Choro narius, užsimo- 
'kant po 25 centus .

Na, tai gerai; visi pasimaty
sime koncerte ir šokiuose.

Kuopos Koresp.

LA 50 kp. N. S. Pittsburgh—
J. Stanislovaitis; ALDLD 87 
kp. N. S. Pittsburgh— J.,Nor
kus, II. Bogužienė, J. Stasevi- 
čius; ALDLD 33" k p. Pitts
burgh—V. J. Količienė, M. 
Budnikas* H. Sakavičia; APL 
A 2 kp. McKees Rocks—A. 
šerbinas, A. Buzūnas, J. Kve
daras; nuo Bedarbių Tarybos 
N. S. Pittsburgh—F. Rudis, A. 
Simonaitis, J. kulpis; K.l še- 
lionis nepribuvo; nuo LDSA 60 
k p. N. S. Pittsburgh—S. Ur
monienė; J. Mauragienė 
pribuvo; Komunistų Partijos 5 
Distrikto Liet. Biuro Pgh.—J. 
Gasiunas; ALDLD 236 kp. 
Washington—M. Janavičienė,
K. Vištartas; SLA 128 kp. Car 
negie—J. Žukauskas; Bedar
bių Tarybos Soho, Pittsburgh 
—A. žvirblis, A. Vainorius, J. 
Bikinas; Lietuvos Sūnų Drau
gystės Wilmerding — S. 
vanauskas. Dalyvavo ir

A. Pipiras ir A.

PITTSBURGH, Pa. —- Ba
landžio 23 
burgho ir 
bei kuopų 
ferencija, 
Draugijos 
St., Soho.

Konferenciją atidarė drau
gas Jonas Urbonas kaip 2:15 

* vai. po pietų. Į mandatų ko
misiją pakvietė šiuos draugus: 
A. Šerbiną, S. Ordą ir J. Sta- 
sevičių. Iki mandatų komisija 
peržiūrėjo mandatus, tuomi 

> sykiu buvo * pakviestas pakal
bėti drg. I. Amter, Jungtinių 
Valstijų Bedarbių Tarybų Se
kretorius iš New Yorko.

Drg. I. Amter kalbėjo pla
čiai apie bedarbę ir apie visą- 
pasaulinį kapitalistinį krizį. 
Pažymėjo ir apie Amerikos 
dolerio susmukimą, kur kapi
talistai su savo dolerio inflia
cija dirbantiems darbininkams 
nukapos faktinai uždarbį iki 
žemiausio laipsnio, o bedar
bius dar daugiau marins badu. 
Todėl visi darbininkai, dirban
ti ir bedarbiai, turi organizuo
tis ir 
lizmo sistemą. Drg. Amter i 
patarė, kad moterys organi-1 Šioje konferencijoje daiyva- 
zuotųsi į moterų komitetus (ne vo 32 delegatai nuo 17 drau- 
tam, kad veikti atskirai nuo gijų bei kuopų. Viso su spren- 
vyrų, bet tam, kad moterys ga- džiamais balsais buvo 34, nes 
Ii geriaus prieiti prie moterų, • ir pavienam konferencija su- 
darbininkių, negu vyrai, ir ■ teikė sprendžiamą balsą, 
įtraukti jas į bedarbių kovas), | Konferencjos pirm, išrinktas 
nes dabar permažai moterų į P. J. Martinkus, sekr. J. Ga- 
dalyvauja bedarbių kovose, o,taveckas, rezoliucijų komisija: 
be moterų jokia kova nėra pa-! M. Janavičienė, V. J. Količie- 
sekminga. Patarė įtraukti j nė ir J. Čirvinskas. 
daugiau jaunimo į Bedarbių 
Tarybas, nes be jaunimo nega
lima išvystyti geras veikimas. 
Taipgi pažymėjo, kad Bedar
bių Taryba nėra kokia komu
nistine organizacija, o tik yra 
visų darbininkų bendro fronto 
organizacija, nes prie Bedar
bių Tarybos gali prigulėti dar
bininkai visokių tautųrsriQVių, 
tikėjimų bei rasių, ir visi' turi 
lygias teises. Ir jeigu iš be
darbių atsiranda tokių, kurie 
pradeda ardyti visų darbinin
kų vienybę, 
buržuazijai 
kant, toki 
agentai.

Taip pat
Janavičienė,— daugiausia apie 
mainierių kovas ir bado algas. 

Delegatai šioje konferenci
joje dalyvavo nuo šių draugi
jų ’bei kuopų: SLA 266 kp. 
Castle Shanon—J. Liubinas, P. 
Laurinaitis, A. šerkšna; APL 
A 8 kp. S. S. Pittsburgh—J. 
Urbonas; W. Stačinskas nepri
buvo; APLA 3 kp. Carnegie— 
J. Čirvinskas, J. Gataveckas; 
APLA 55 kp. Washington—

ueurtiuicti, vu k - ", pavieniai:
r kovoti prieš šią kapita-1 sliekienė.

toki pasitarnauja 
arba, kitaip sa- 
yra buržuazijos

kalbėjo drg. M.

nei

du

Dienotvarkė buvo perskaity
ta ir priimta, kaip skaityta.

1. Drg. J. Gasiunas kalbėjo 
apie bedarbę ir kas reikia da
ryti, kad išvysčius kovą prieš 
bedarbę. Reikia organizuoti 
visus bedarbius ir dirbančius 
darbininkus į Bedarbių Tary
bas ir kovoti už bedarbiam di
desnę pašalpą ir apdraudą.

2. Įnešta ir nutarta vienbal
siai, kad vienas delegatas iš 
kiekvienos draugijos išduotų 
raportą apie veikimą iš savo 
kolonijos.

Seka delegatų raportai:
(a) SLA 266 kp. Castle 

Shannon, rap. P. Laurinaitis, 
kad pas juos bedarbių ir dir
bančių darbininkų padėtis blo
ga, veikimas labai mažas, rei
kia daugiau veikti.

(b) 1 APLA.3 kp. Carnegie, 
raportavo J. Čirvinskas, kad 
čia buvo sulaikyta kelios evik- 
cijos ir buvo iškovota pašalpa 
tiems bedarbiams, kurie pir
miau negavo pašalpos; veiki
mas vidutinis.

(c) APLA 55 kp. Washing
ton, raport. A. Višniauskas,

Dr-ges K. B. Karosienes
PRAKALBU MARŠRUTAS

LOWELL, Mass., Pirmadienį, 8 d. Gegužės
84 Middlesex St., 7 vai. Vakare.

M i • ' 1 ‘ 4 4 i t *4
NASHUA, N. H., Antradienį, 9 d. Gegužės
FITCHBURG, Mass., Trečiadienį, 10 d. Gegužės
GARDNER, Mass., Ketvirtadienį, 11 d. Gegužės

Essex Svetainėje, 40 Prospect St.
WORCESTER Mass., Penktadienį, 12 d. Gegužės

Lietuvių .Svetainėj, 29 Endicott St., 7 :30 vai. vakare
HUDSON, Mass., Sekmadienį, 14 d. Gegužės
LYNN, Mass., Pirmadienį, 18 d. Gegužės
CAMBRIDGE Mass., Antradienį, 16 d. Gegužės
SO. BOSTON, Mass., Ketvirtadienį, 18 d., Gegužės

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

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

Bogu- 
geras.
Pitts-

Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 
žuvies už žemą kainą

Penkių Rūšių žuvys f
Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų

UŽ'$5.75’•

veikimas

McKees
Šerbinas,

— f     ■■ ui
‘ 4/ J • » i • « /v

kad pas juos veikimas, yra ge
ras.} ? ,

(d) SLA 258 k p. Washing
ton, M. Mikalauskas pasakė 
tą patį, ką ir pirmesnis dele
gatas.

(e) ALDLD VI Apskritys, 
raport. P. J. Martinkus, kad 
veikimas yra vidutinis ir kąd 
apskritys stoja už bendrą 
frontą.

(f) APLA 50 kp. N. S. Pit
tsburgh, raport. J. Stanislovai- 
tis, kad veikimas yra vidutinis.

(g) ALDLD 87 kp. 
Pittsburgh, raport, H. 
žienė, kąd veikimas yra

(h) ALDLD 33 kp.
burgh, raport. V. J. Količienė 
ir M. Budnikas, kad kuopa 
prisidėjo prie suorganizavimo 
Bedarbių Tarybos ir 
yra vidutinis.

(i) APLA 2 kp. 
Rocks, raport. A.
kad kuopa prisidėjo prie suor
ganizavimo Bedarbių Tarybos 
ijr. veikimas yra vidutinis.

(j) Bedarbių Taryba N. S. 
Pittsburgh, raport. A. Simo
naitis, kad B. T. yra 60 lietu
vių ir veikimas yra geras, tik 
susirinkimam svetainę yra sun
ku gauti.

(k) LDSA 60 kp. N'. S. Pit
tsburgh, raport. S. Urmonienė, 
kad veikimas yra vidutinis.

(l) ALDLD 236 kp. Wash
ington, raport. M. Janavičienė, 
kad veikimas yra geras, nes 
kuriems bedarbiams buvo pa
šalpa sulaikyta, tai kuomet su
siorganizavę pareikalvo, tad 
gavo vėl pašalpą, kas reiškia, 
kad tik organizuotai veikiant 
galima ką laimėti.

(m) SLA 128 kuopos Car
negie, raport. J. Žukauskas, 
kad veikimas yra vidutinis.

(n) Apie Bedarbių Tarybą 
Soho, Pittsburgh, raportavo A. 
žvirblis, A. Vainorius ir J. Bi- 
kinas, kad veikimas vidutinis.

(o) Lietuvos Sūnų Draugys
tė Wilmerding, raport. S. Ja- 
vanauskas, kad pas juos veiki
mas yra labai geras.

(p) Butler Str. Pittsburgh, 
raport. A. Pipirą^, kad pas 
juos labai didelis darbininkų 
išnaudojimas ' ir veikinias ma
žas; reikia daugiau veikti ir 
organizuotis.

APLA 8 kp. S. S. Pittsburgh 
delegatas J. Urbonas raporto 
neišdavė, nes jau buvo aplei
dęs konferenciją, ir neprane
šė, delko apleido konferenciją.

Dar $oho Bedarbių Tarybos 
delegatas J. Bikinaš pažymė
jo, kad pas juos yra šnipų-ju- 
došių, kurie skundžia sau ne
patinkamus bedarbius, kad šie 
negautų pašalpos, ir tie judo- 
šiai savo tikslą atsiekia, nes 
kuriems bedarbiams sulaiko 
pašalpą del tų niekšų įskundi
mo, tuomet reikia gana sun
kiai "kovoti, iki gauna pašalpą 
atgal.

3. Drg. J. Gasiunas perskai
tė veikimo programą, arba at
sišaukimą del tolimesnio veiki
mo. Buvo įnešta ir nutarta 
priimti vienbalsiai, kaip skai
tyta.

4. Rezoliucijų komisija (V.
J. Količienė) perskaitė tris’re
zoliucijas: 1) už paliuosavimą 
Tom Mooney ir visų politinių 
kalinių, 2) už paliuosavimą 
Scottsboro1 9 iiegrų jaunuolių 
ir 3)! prieš Vokietijos kruviną
jį fašizmą. ,

Visos . rezoliucijos įnešta ir 
nutarta priimti vienbalsiai.

5. Įnešta išrinkti, bendro’ 
/veikimo, kornitętą iš 7’ narių; 
pataisymas,’ kad tik iš 5 na
rių. Eita balsuoti: už pa
taisymą 8 balsai, už įnešimą 
T5 balsų; pataisymas nupuolė, 
įnešimas priimtas, ir buvo ren
kamas komitetas.

Į komitetą liko išrinkti šie 
draugai: J. Gasiunas, P. J. 
Martinkus, J. Kūdis, A. Pipi
ras, J .Norkus ir M- Budnikas. 
Buvo Įnešta ir vienbalsiai nu
tarta, kad Soho Pittsburgh 
Bedarbių Taryba išrinktų vie
ną narį Į veikiantį komitetą.

6. Įnešta ir vienbalsiai nu
tarta, Kad kiekvięnąs delega
tas priduotų savo draugijos 
bei kuopos antrašą veikiau-

Winnipegieciai Žengia 
Pirmyn

Persiuntimas apmokėtas, 
prašome prisiųsti iš anksto

Pinigus >

427 Lorimer St., . Brooklyn, N. Y.

* T '

čiam< komitetui, kad komitetas 
galėtų su draugijomis bei kuo
pomis susisiekti.

7. Įnešta ir. vienbalsiai nu
tarta parinkti aukų tarpe de
legatų. Aukų surinktą $1.10.

8. Konferencija tapo užda
rytą kaip 5:10 vai po piętų,
' Konferencijos Pirm.

P, J. Martinius, 
Konferencijos Sekretorius !

J. Gatąveckas.

WINNIPEG, Canada—Win- 
nipego lietuvių ALDL Drau
gijos narių pastangomis buvo 
surengtas vakaras ir šokiai 
Kanados lietuvių laikraščių 
“Darbininkų žodžio” ir “The 
Worker” naudai.

Buvo vaidinama “Suiro Tė
velio Nervai”. Vakaras įvyko 
17 dieną balandžio, Rusų dar
bininkų svetainėje.

žmonių prisirinko pilna sa
lė, ne tik lietuvių, bet ir kita
taučių.' \
- Kadangi žmonių buvo ne
mažai, tai ir pelno atliko $23.

Vaidinimas pavyko gana 
gerai, nes artistai atliko pui
kiai savo roles. Anksčiau nie
kas negalėjo žinoti, kad Win- 
nipege, lietuvių tarpe, yra to
kių gabių artistų. Už vis ge
riausia atsižymėjo draugas 
šiūkščius, kuris vaidino kuni
go a’olę. j

Draugas šiūkščius gali bū- 
' ti geras artistas, tiktai reikia 
daryti daugiau tokių parengi
mų bei’ Vaidinimų.' ' 1 .

' i . ■ . J .

Tiktai tokie antireliginiai 
vaidinimai parodo aiškiai tik
rą vaizdą iš kunigų gyvenimo, 
kaip kunigai — prisidengę 

’“šventu” tikėjimu—patys turi 
gerą ir malonų gyvenimą, iš
naudoja tikinčiuosius juos mul
kindami, ,ir kartu tarnauja 
išnaudotojų kapitalistų klasei.

Atsilankęs į tokį parengimą, 
nesusipratęs darbininkas, be 
abejonės persitikrins ir pradės 
kitaip protauti.

Kaip anksčiau minėjau, toks 
I sėkmingas vakaras labai nepa
tiko kultūrininkams-fašistams.

Kada d. Urbanavičius pra
dėjo kalbėti po vaidinimui 
apie vienintelio Kanados lietu
vių revoliucinės dvasios laik
raščio “Darbininkų, žodžio” 
svarbą, reikalingumą jį išlai
kyti ir padidinti, tuomet kul
tūrininkai pradėjo švilpti ir 
triukšmą kelti.

Mat, nekurie “Kultūros” 
“pažangieji,” gerai prisitraukę 
naminio del drąsos, atėjo į 
salę Jšprovokuoti ir tvarką su
drumsti.

Bet greitai aprimo, kuomet 
iš publikos pasigirdo balsas, 
kąd butlegefis ppgali būti 
draugas !

Teisingais komplimentais pą- 
sveikinti, fašistėliai toliaus lai
kėsi tvarkos.

•Taigi, ! kultūrininkai, 1 nors 
jūs patys save.1 vadinate pažan
giais, ir kitus norit apšviest, 
bet jums patiems kultūros 
vardas .anaiptol netinka. Ka
dangi jūs, atsilankę į darbinin- 

| kišką parengimą, triukšmą ke
liat. Tai visai nekultūringa.

Grieu jus''’ pakeiskit savo 
kultūros dr-jos vardą “Triuk
šmadarių” draugija, tuomet 
jutns tikrai pritiks bile kur 
patriukšmauti ir niekas tada 
nesistebės jūsų pasielgimais.

Ten Buvęs.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

iš įvairesnių, ką 
šokiams

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

šies keruotos žuvys.

KRISLAI

(Tąsa iš 1 pusi.)
Komunistų Internacionalas 

užglria Vokietijos Komunistų 
Partijos taktiką. Komunistų 
Partija atliko tą, kas tiktai bu
vo galima. Komunistai ir Cen
tro Komiteto nariai buvo visur, 
kur tik ėjo' pavojingiausi mū
šiai. Komunistai apjungė dar
bininkus įvairių pažvalgų ir 
daug atrėmė fašistų atakų. Ko
munistų Partija nebuvo netikė
tai. užklupta; 'ji tą numatė ir 
buvo pakankamai prisirengus, 
kad prie mažiausių nuostolių 
persigrupuoti iš viešo veikimo 
į giliai pagrindinį ir tuom kar
tu palaikantį artimus ryšius su 
plačiomis masėmis.

Fašistinis perversmas galuti
nai uždavė smūgį social-demo- 
kratijos pozicijai, kad bus ga
lima socializmas įgyvendinti

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiandien atei- 
kite delei savo 

K sveikatos išty- 
1 rimo, o jums 

fe bus išaiškinta,1 
kaip jūs fiziš-1 

j kai stovite.
/ Odos NušašS- 
/ jimai, N fe r v ų 

lįTjZ/ Ligos, Abelnas 
Uįįr Silpnumas, 

Skilvio, Žarnų 
ir Mėšlažąmės Ligos, Nervų įde
gimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai. < ,

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai', Serumų 
b^rvČiepų fšmirkštimai. ' ’ 

Prieinama Kaina i
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai [

DR. Z1NS 
1I0EAST 16th ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 1 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

•.‘■ag

TELEFONAS
Pulaski i-1098

ATDARA DIENA 
IR NAKT]

Rusiška PIRTIS Turkiška
Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.

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

visą naktį ant trečių lubų, oringam kambary—85c__
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos i&ripenmui 
veltui 1 MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES- , 
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. *
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Devebojse Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T, eleveįteriu; Išlipt ant Flashing Avet stoties;
B. M. T.1 subway-—išlipt ant Montrose Ave. stoties; visais 

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave. ■ ' ■ i

CPEZZIOEn«Z

D JUOZAS KAVALIAUSKAS fi

Laiuinotu Grahorhu
Pennsylvania ir New Jer- 

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

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon ii M 

Aeyitono—Mala 1417

xJJ’l»’•: i*#-,* *■■
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Revoliucinių Unijų Gegužes 10 d.—Didele 
Atstovai Nuvyko Demonstracija 
pas Darbo Ministers prieš Hitlerio Terorą

šeštadienį iškeliavo į Wash- 
iągtoną Darbo Unijų Vienybės 
Lygos delegatai, kurie ten per
statys darbininkų reikalavi
mus Fr. Perkinsiutei, Roose- 
'velto darbo ministerei. Jinai 
pirmiau buvo atsisakius turė
ti pasikalbėjimų su revoliuci
nių unijų atstovais. Ministe
rs Perkinsiutė pusiau-slaptai 
konferavo tiktai su Amerikos 
Darbo Federacijos vadais. 
Viename iš pasikuždėjimų su 
jąja Darbo Federacijos lyde
riai užgyrė ir verstino darbo 
stovyklas. Iš tų vadų jinai 
veikiausia gavo pritarimo ir 
kitiems priešdarbininkiškiems 
Roosevelto valdžios planams.

NEW YORK. — Gegužės 
10 d. bus demonstracinis mar- 
šavimas gatvėmis protestui 
prieš fašistinį terorą Vokieti
joj, prieš žydų persekiojimą, 
prieš darbininkų terorizavimą 
ir kt.

Amerikos žydų Komitetas 
ir vadai Amerikos žydų Kon
greso, atstovaudami stambią 
buržuaziją, nelabai norėjo tą 
demonstraciją rengti, bet juos 
prie to privertė eiliniai nariai, 
darbininkai, intelektualai ir 
smulkieji biznieriai.

Prie demonstracijos priside
da revoliucinės darbo unijos ir 
kitos darbininkiškos organiza-

Graži Am. Lietuviij Pi
liečiu Auka Vasarinei

Jaunuolių Mokyklai
Pereito penktadienio vakare 

drg. V. Zablackas ir H. Kau- 
niūtė, įgaliotiniai Nacionalio 
Liet. Jaunuolių Komiteto, nu
ėjo į Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo susirinkimą papra
šyt aukų vasarinei jaunuolių 
mokyklai.

Perstačius reikalą, susirin
kimas svarstė kokias 20 minu
čių ir nutarė paskirt iš jždo
$10. Kliubiečiai, vadinasi, la
bai gražiai atsiliepė į darbi
ninkiško jaunuolių . švietimo 
klausimą. JSTacionalis ,1/iet. Jau
nuolių Komitetas ųž tai išreiš
kia Kliubui .gilią padėką, ir tu
ri vilties, kad kitos pažangios 
organizacijos su panašiu prie
lankumu. parems vasarinę jau
nuolių mokyklą, kuomet pas 
jas atsilankys Komiteto atsto
vai.

Rep.

7 \ Y1* 3 >• 15 ; > j"""J1"5 J
i šišauk'ė šešis policijos prilio- 

duotus automobilius. Bet tuo 
tarpu .darbininkų i minia išau
go tokia didelė, kad nei tie 
būriai mėlynsiūlių nedrįso pra
dėt savo darbą. Bedarbės ra
kandai tapo; -sunešti, atgal į 
vidų, ir čią'pat mitingas tęsė
si iki ii vab naktį. Tik’ galų 
gale, mobilizuota policija iš
blaškė susirinkusius.

t . - T.. M.

Vieta visiems gerai žinoma 
ir bėra reikalo rašyti kelrodis, 
kaip ten nuvažiuoti arba at
rasti ją.

Komisija.

PARDAVIMAI

“Kuri.”—Žmogžudys?

PARDAVIMAS
PARSIDUODA kriaučių šapa. Kai

na labai žema. Yra visi priren- 
gimai. Atsišaukite ant viršutinių lu
bų 188 Moore St., Brooklyn, N. Y.

(105-107)

MP ARD AVIM AS
PARSIDUODA bučemč, geroje biz

nio vietoje, tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje, parduodu iš priežas
ties nesveikatos. Parduosiu pigiai.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Kušių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITJKRINSIT
Pabandykite/

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, ‘ “Laisves” Name

• BROOKLYN, N. Y.

Tiktai revoliucinių unijų 
atstovai pastatys tai ministe- 
rei tikruosius darbininkų rei
kalavimus ir kovos už jų pra- 
vedimą gyvenime.

15-kos Metę Mergaitės 
Slaptas Atvažiavimas iš 
Francijos

NEW YORK. — Vagčia bu- 
vo atvažiavus iš Francijos 
15-kos motų mergaitė Michele 
D’Idler; bet greit taip pasiil
go tėvų, kad džiaugiasi, jog 
liko suimta ir atgal grąžina
ma į Franciją. Jinai papasa
kojo policijai, kaip, norėdama 
pamatyt svietą, ji laivu “Lafa
yette” slapta atvyko į Ameri
ką. Sako, tėvai buvo man da
vę pįpigų nusipirkt suknelė; 
aš nusipirkau gelžkelio tikie- 
tą į prieplauką; ant mergiškų 
drabužių užsivilkau vyriškus 
darbinius drabužius ir atėjau 
į laivą kaip darbininkas; pas
kui laivo dugne slapta važia
vau ; vienas laivo darbininkas 
man valgyt atnešdavo.

Atplaukus į New Yorką, ji
nai taipo pat darbiniuose vy
riškuose drabužiuose išėjo iš 
laivo. Vieno namo priemenė
je nusinėrė tuos drabužius ir 
jau kaip margina leidosi ap- 
£iūrinėt New Yorką. Bet bu
vo taip išalkus ir suvargus, 
kad, jai stovint vienos krautu
vės tarpduryje, policistas už
klausė ją, ar nėra kokia pa- 
klydėlė. Paskui policijos sto
tyje paaiškėjo visa istorija.

Mergaitė deportuojama į 
Franciją.

DABAR RODOMA 
Nepaprastas Sovietų Kalbinis Judis 

“SHAME” 
5th AVE. THEATRE 

Broadway ir 28th Street 
lidnga iki 1 vai. 15c. Matykit jį!

į ei j os.
Lietuviai darbininkai, tėmy- 

kite demonstracijos vietą ir 
valandą (kas bus toliau pa
skelbta) ir prisidėkite prie šio 
veiksmo prieš fašizmą.
AMALGAMEITAI OFICIA

LIAI PRISIDEDA PRIE
DEMONSTRACIJOS

A m a Ig a m e itų Rūbsiuvių 
Į Unijos New Yorko Joint 
Board išleido atsišaukimą, kad 
visi tos unijos nariai turi mes
ti darbą trečiadienį, gegužės 

i 10 d., lygiai 2 vai. po pietų 
• ir sueiti į nurodomas vietas, iš 
kur paskui bus traukiama į 
demonstraciją. Lietuvių Amal- 
gameitų lokalas 54-tas ir rusų 
lokalai turi sueiti j Webster 
Hall, 119 East 11th St., New 
Yorke. Marguojant gries Re- 
tikevičiaus benas.

■> * t

Empire State Bildingo
Visai Prastas Biznis

NEW YORK. — Aųgščiau- 
: sias namas New Yorke ir di- 
: didžiausias ofisų namas pasau
lyje, Empire State Bildingas 
[turi ir daugiausia tuščios vie
tos. Randų jis negauna nei 

■tiek, kad apsimokėt nuošim- 
! čius Metropolitan Life Insuran
ce Kompanijai. Stambiausi 
to namo savininkai yra Al. 
Smith, buvęs N. Y. valstijos 
gubernatorius, DuPont, amu
nicijos fabrikantas, ir milio- 
nierius Raskob. Bet jeigu na
mas pasvirtų į bankrūto pusę, 
jie savęs nenusiskriautų, dau
giausia nukentėtų mažesni šė- 
rininkai.

Girdėt, kad Al Smith kan
didatuos į miesto majorus. 
Tuomet tai jis surastų naujų 
sau įplaukų, kuriomis galėtų 
pataisyt to bildingo reikalus...

Scena iš Sovietinio judžio “Shame” (Gėda), dabar ro- 
ddmo 5th Avė. teatre, Broadway ir 28th St., N. Y.

Visa Bedarbių Šeimyna 
Bandė Išsižudyti

NEW YORK. — Ateinant 
2nd Avė. eleveiterio trauki
niui, 105th St. stotyte šoko 
ant bėgių (relių) Juan Miran
da ir jo moteris Carmen, lai
kydama rankose keturių metų 
sūnų. Mirandai buvo išmesti 
iš namų bedarbiai ir, matyt, 
susitarė nusižudyt, nepalie
kant pasaulyj nei savo sūnaus. 
Visi trys susižeidė: bet motor- 
manas paspėjo laiku suturėt 
traukinį, tuom išgelbėdamas 
jų nelaimingas gyvybes.

Labiau klasiniai susipratę 
bedarbiai ne žudosi, bet kovor 
ja už tinkamą pašalpą.

- •' 1 ------------------------- ------------ )

Bedarbiu Veikėjas Nu
teistas ilii 2 Męh|.

NEW YORK. — -žemojo 
teismo teisėjas Aurelio pasiun
tė kalėjiman net iki dviejų 
metų Samuelį Gonsha’ką; 
Downtown Bedarbių Tarybos 
veikėją; kitiem penkiem Ta
rybos darbuotojam' davė ■ ka
lėjimo 10 iki 20 dienų. Jų 
“nusikaltimas” tame, kad1 da
lyvavo bedarbiu ir dirbančių
jų demonstracijoj prieš Spring 
ir Elizabeth Sts. pašalpos stOF 
tį, reikalaudami bedarbiams 
paramos, o kada policija de
monstrantus užpuolė, tai jie 
gynėsi. Visi nuteisti už vadi
namą “nevarkų pasielgimą.” 
Bedarbių atsisakymas pasi
duot badaut tai pas kapitalis
tus vadinasi “betvarkės kėli
mu.”

' ■ ' ' ”1 - ■ Į

Didžiausias Statybos 
Nupuolimas New Yorke

j NEW YORK. — Namų sta- 
i tymas paskutinėmis savaitė
mis žymiai sumažėjo, lyginant 
net su kovo mėnesiu. Dąb(ar 
per pusę mažiau eina statyba,, 
negu metai atgal.) ęN^ujų, na
mų statymas atkrito' atgal 
ant kebų desėtku metu, \ ,

Kovo mėnesį šieųnęt krautu
vės turėjo apie 20 procęptų 
mažiau. .biznio. > kaip 1932 m. 
tą patį mėnesį. O.visą tą lair 
ką kapitalistiniai politikieriai 
,pranašavo ir dabar pranąšau- 
[ ja greitą gerovės sugrįžimą.. .

Policija Negalėjo Išmest 
Bedarbę iš Namų

NEW YORK. — Pereito an- 
tradienio vakare buvo, atsiųs
ta šzeši policistai padėt išmest 
bedarbės Barkinienės šeimyną 
iš namų po num. 206 Broom 
St. Bet Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo draugai jau 
buvo sušaukę didoką būrį dar
bininkų apgint j ją (nuo ‘išitięti- 
ino. šeši policmąiiai tad. p.a-

; Veikiausia bus ‘sučiuptas 
kaltininkas,; kuris sausio 27 d., 
š. - m. nužudė 15 metų rnėr-Į 
gaitę Marę Helen O’Connor 
prie Long Island gelžkelio Ja
maica stoties. Tai būsiąs Mj 
D.-. Gavągaii; kuris’ kunigiškais 
drabužiais rėdėsi ir, vadinosi 
keliaujančiu misionierium. Da
bar jis Philadelphijoj nuteis
tas trims mėnesiams kalėjimo 
.už valkatystę. Tuom laiku, 
kada įvyko minima žmogžu
dystė, Gavagan šaldravo tarp 
Long Islando katalikų, kolek- 
tuodamas pinigus būk tai mi
sijoms. Jis čia rado daug 
lengvatikių ir gerai pasipiniga
vo. . Dabar būsiąs parvežtas į 
New Yorką ir teisiamas kaip 
pirmo laipsnio žmogžudys.

Aido Choro Pranešimas 
apie Pikniką-Koncertą
Šiuomi pranešam visoms 

Brooklyno ir apielinkės orga- 
nizacijom ir pavieniams drau
gams, kad Aido Choras laikys 
pikniką ^sekmadienį, 4 dieną 
birželio, Labor Lyceum sve- 
tamęj. > i . ; ? I i

Bus gera dainų programa, 
nes dalyvaus ir daugiau cho
rų;, prie to, W., Norrisp šokių 
orkestrą grieš įvairius šokius.

Aidas kviečia visus atsilan
kyti ‘ ir paremti darbininkų 
chorą. z .< • r i : r ; <
,, >,—

SUSIRINKIMAI
‘ E. NEW YORK, N. Y-

' Sekantį pirmadieni, gegužės-May/ 
8 d., jvyks LDSA 111-tos kp. susi
rinkimas pas dę-gę Bieliauskienę, 
88-31—76th St., Woodhaven, N. Y. 
Pradžia paprastu' laiku.

Šiame susirinkime turėsime apkl- 
bet apie išvažiavimą ir kitus svar
bius reikalus, , . Valdyba.

; r ii ■; •' !' (106-107)

i RIDGEWOOD, N, Y
LDSĄ 432 kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, 8-tą 
gegužės, 182 Varet St. Visos 
narės susirinkite, turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

(106-107)
.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS,
949-959 Willoughby Ave.
' ' 1 Tėl., Štagg ^847 ' ' '

i ’ -i_.

783 Grand St., Brooklyn, N. Y. Gy
venu 307 Hewes St.

(103-108)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR.' A. PETRIKĄ 
(PETRICK) ' ' ■ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoža 

Gazo Anestetiką
Valandos: niuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų li^as kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

MOLLYN’S BARBER SHOP
ir i

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 “bąrbemė” ir “Beauty Parlor” 
IBrooklyne. Moksliniai patarnauja 
!su moderniškomis mašinomis, sa- 
initariškai užlaikoma, kainos labai 
• žemos.

(UNDERTAKER)

402 Metropolitan Avenue
I Arti Marey Avenue) 
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; BROOKLYN, N.a Y.

87 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Near So. 2nd Street
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H. Belsky Tel STagg 2-3487 H. Housenbold 
PResident 3-5341 Minnesota 9-7222

Empire Cornice & Roofing Co.
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

įjAtliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystės 
darbus

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

New Yorke:
Allen ir Canal St.
Bowery and Delancey Street 
Bowery and Houston Street 
3rd Avenue and 14th Street 
Chatham Square 
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street 
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

VOKIETYS SPECIALISTAS
Kraujo, odos, šlapinimos ir 

gimdymo organų
DR. M. FILURIN 

215 E. 12th St.
Tarp 2nd ir 3rd Avės 

NEW YORKE 
Valandos nuo 10 iki 1

Nuo 4 iki 8
Nedėliom nuo 10 iki 1

Odos ligos gydomos su X-ray ir 
patinusias gyslas įčirškinimais

NOTARY 
PUBLIC

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Aiuoml pranešu savo koštu ma
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion fft., 
kampas Broad
way, Chauncey 

i Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
1 studija daug 

geriau {rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puikiausL

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KOJŲ LIGOS
Garankščiuotos kraujagyslės, 

skaudūs kojų ir kulnelių sutinimai 
iš priežasties kraujagyslių įdegi
mo, kojų nuvargimas ir “sunku
mas”, reumatiški kojų skaudėji
mai, kojų pūliuojanti skauduliai, 
niežtinčios kojų ekzymos—visi šie 
nesveikumai dabar yra gydomi 
vairiausiais vokiškais būdais be 
op^eacijų.

VvN/etys specialistas New Yor
ke apzunežiuoja savo praktikų 
vien tik gydymui kojų ligų: Dr. 
Otto Meyer, 208 West 54th St.; 
jo ofiso valandos yra kasdien 
(apart nedėldiei.2ų) nuo 2 iki 6

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) <
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
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telephone, Stagg X-4401

A. RADZEVIČIUS
GRABORTUS

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. BALLAS 
‘(BIELAUSKAS) 
GRABORIUS 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų šaliu, ir iš čia 
PAS1UNČIAM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LdfeONINĘ LR 
PARVEŽTL TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS. O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSU v - 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 

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

; FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

Ofiso" valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš 
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