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Revoliucinė Jėga.
Komunistų Konferencija. 
“Vilnies” Suvažiavimas. 
Spaudos Didieji Reikalai. 
Naujos Metodus.

Rašo A. B.

aty- 
ant 
bū-

Gegužės 6 d. Chicago j e ture*' 
jome Amerikos Komunistų Par
tijos vidurinių valstijų lietuvių 
frakcijų konferenciją. Dalyva
vo apie šimtas draugų. Pla
čiai svarstėme didžiuosius mūsų 
judėjimo reikalus.

Konferencijos dauguma 
dos buvo sukoncentruota 
trijų pamatinių klausimų,
tent, bendras frontas, dienraš
čio “Vilnies” palaikymas ir pla
tinimas ir lietuvių jaunuolių 
švietimas ir organizavimas.

Konferencija pripažino, kad 
bendras frontas Chicagoje ir 
apielinkėse nebuvo tinkamai 
įkainuotas. Nebuvo viešų bend
ro fronto klausimu diskusijų. 
Dar neįvyko nė viena lietuvių 
organizacijų konferencija kovai 
už bedarbių reikalus. Todėl nu
tarta šis pamatinis mūsų judė
jimo ir veikimo klausimas viso
se kolonijose statyti visu griež
tumu.

Tas labai teigia-

Labai plačiai lukštentas jau
nuolių klausimas. Kas svar
biausia, kad frakcijų konferen
cijoj dalyvavo keliolika jaunuo
lių, kurie jau įsitraukė į revo
liucinį darbą.

’ rofii atsiliepė į konferencijos 
J nuotaiką. Patys jaunuoliai dis- 

kusavo ir davė pasiūlymus.
Ši konferencija parodė, kad 

mūsų revoliucinio judėjimo pir-i 
mi rimti žygiai lietuvių jaunuoJ 
lių organizavime jau davė pui} 
kių pasekmių.’ Centro Biuras' 
padarė iniciatyvą. Rytinių val
stijų lietuvių komunistų konfe
rencija jaunimo klausimą užak
centavo. Tas obalsis plačiai 
nuskambėjo. Dienraščiuose įve
sti angliški jaunimo skyriai. 
Pradėta organizuoti Lietuvių

• Darbininkų Susivienijimo jau
nuolių kuopas. Patys jaunuo
liai pradėjo įsitraukti į veiki
mą ir kovas. Ir štai vidurinių! 
valstijų konferencijoj mūsJ 
darbo pirmieji vaisiai jau pasiZ 
rodė. f- A

žinoma, darbo dar tik pra
džia. Bet mūsų tikslas aiškus. 
Mes suprantame reikalą. Mes 
žinome svarbą jaunimo švieti
mo ir organizavimo. Taip pat 
turime pasiryžimo. Todėl šis 
darbas eis pirmyn. Gausime 
naujų ir jaunų revoliucinių jė
gų į mūsų judėjimą. Komuniz
mo šviesa pasieks tūkstančius 
lietuvių jaunų darbininkų ir 
studentų. “Laisvė“ ir “Vilnis” 
ir visa mūsų spauda turės su
lošti svarbią rolę.

i

Ir didžiausius optimistus nu
stebino dienraščio “Vilnies” su
važiavimas. Manėme, kad dė
lei bedarbės suvažiavimas bus 
mažas ir finansinės paramos 
neduos. Bet mūsų klysta, šis 
suvažiavimas buvo sėkmingas 
visais atžvilgiais. Rimtos, nuo
širdžios diskusijos, gausi finan
sinė parama, gražus mūsų or
ganizacijų atsinešimas su pa
sveikinimais!

Maniau, kad jeigu sukelsime 
kokius tris šimtus dolerių dien
raščiui, tai bus labai gerai. Bet 
aukomis, prenumeratomis ir Še
rais sukelta net $1,380! Niekas 
to nesitikėjo. Tas dar kartą 
įrodė, kaip tvirta yra dienraš
čio “Vilnies” įtaka mūsų revo
liuciniame judėjime.

“Vilnies” suvažiavimas daug 
atydos kreipė į dienraščio pla
tinimą. Draugai nurodė, kaip 
sunku dabar užrašyti laikraštį 
metams ar pusei ir gauti iš 
darbininko kelis dolerius. Be
darbė nubiednino darbininkus 
finansiniai. Jie nori skaityti re
voliucinį laikraštį, bet neišgali 
užsiprenumeruoti. čia reikia 
naujų platinimo metodų. ‘ Mū
ši) draugai kolonijose turi rink
ti iŠ darbininkų dešimtukus ir 
kvoderius ir laikraštį pristatyti

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Chinijoj Imerialistų Agen
tams Darosi Karšta

HANKOW. — Amerikos 
imperialistų agentai-misio- 
nieriai bėga iš Hunan pro
vincijos, nes ten pradėjo 
smarkiai veikti Sovietų Chi
nijos Raudonoji Armija: Mi
sionieriai turėjo savo cent
rą Yochow mieste, bet pa
jutę, kad artinasi darbinin
kų ir valstiečių armija, — 
“duok dieve kojas.”

200,000 Mainieriu Jau 
Negaus Atgal Darbo

, PITTSBURGH.—Mažiau
siai 200,000 buvusiu mainie- 
fių, kurie užlaikė apie 500,- 
000 savo šeimynų narių, ne
baus daugiau atgal savo 
/darbų, del įvedimo paskubos 
sistemos ir naujų mašinų. 
Tą pripažįsta ir C. E. Pick
ett, American Friends Ser
vice Comm. sekretorius. 
Desėtkai tūkstančių mainie- 
rių W. Va. ir kitose valsti
jose neturi darbo ir negalės 
jo gauti.

ušaudė-Oficieriu, Kaipo

ROMA. — Ugo Traviglia, 
25 metų oficierius, sušaudy
tas už tai, kad jis išdavęs 
Italijos jūrų karo laivyno 
slaptus dokumentus Franci- 
jos ir Jugo-Slavijos agen
tams. Ji sušaudė Brashi 
forte. Kartu buvo teistas 
ir Camilla Agliardi, jis nu
teistas visam amžiui kalėji
mam

Japonijos Grobikų Kalba

PEIPING.—Japonijos ka
ro orlaiviai metė lapelius ir 

« , T. v \ | bedarbiams pašalpą. Bend-pamfletus. Jie saukia chi-! „ , 1 . , ,, . . , . i ,. , i ras frontas sudarytas ko-nus kareivius atsisakyti ka-> . , TZ T . T. ,. . v . mumstų, Kom. Jaunųjų Ly-nauti pries japonus ir Man-: m J. , 1 .. T. „i gos, Bedarbiu Tarybų ir so-chukuo armiją. Jie sako,' . .A \ .i j ru- •• i • • • cialistų atrėmė išnaudotojų kad Chmijos kareiviai ap- . n j*.. ™ Tz • u p a s i k e s mimus. Bendrasgauti per Chang Kai-she- į ...& 1 frontas įteike savo reikala
vimus, ir valdininkai buvo 
priversti juos priimti. Pa
gal šį reikalavimą, bedarbių 
pašalpa ir tų, kuriems, duo-, 
da miestas darbą, alga 
pakelta 25 nuošimčiais.

ką. Tas patsai yra ir su Ja
ponijos bei Manchukuo kar
eiviais, kurie varomi į sker- 
dynę už imperialistų grobi- 
kiškus reikalus.

Doleris Nuolatos Smunka >
WASHINGTON. — Va

kar anglų svaras sterlingų 
pakilo ant 5 centų, frankas 
ant dviejų ir pusės, šveica* 
rijos frankas ant 8 punktų^ 
guldenas ant 10 punktų ir 
tt. Kada Jungtinių Valsti
jų doleris eina žemyn, tai 
kitų šalių pinigai brangsta. 
Kuo bus daugiau gaminama 
popierinių pinigų, tuo la
biau jie puls.

į stubas. Senomis metodonhs 
nebegalimk atsiekti tikslo. •

Šis platinimo būdas turėtų 
būti plačiai pradėtas ne tik sū 
“Vilnimi,” bet ir su ‘Laisve.”

SUKILIMAI JAPONUOS ARMIJOJE
Komunistų Partijos orga

nas “Daily Worker” gavo 
žinių apie sukilimus Japoni
jos imperialistų ir Manchu
kuo armijoje, kuri grūda
ma karan prieš Chiniją. 300 
japonų kareivių, pasiųsti 
saugoti 
ties Fushun, sukilo. Prieš 
juos buvo pasiųsta ištikimų' kapitalizmas! Lai gyvuoja 
kareivių brigada. Įvyko aš-'revoliucija ir bendras fron- 
trus susirėmimas. Sukilė- į tas kareivių ir oficierių už 
liai nugalėti. Kurie liko darbininkų diktatūrą!”—ra- 
mūšyje gyvais, tai genero
las Honjo įsakė sušaudyti.

Takasaki mieste 400 kar
eivių iš 15-to pulko atsisakė 
eiti į karą ir 
oficierius.

Ruošiami 
riai-kadetai 
laikraštį “Raudonoji Vėlia

imperijos režimą. “Šalin

užatakavo savo
mus imperialistai

armijai oficie- 
leidžia nelegalį

Kruvini Mūšiai Tarpe Chinų ir Japony
PEIPING—Japonijos ar

mija pradėjo smarkų puoli
mą ant Peipingo miesto nuo 
Chengteh pusės. Baisiau
sias mūšis eina, iš abiejų pu
sių labai daug kanuolių kau
kia. Tik vienoje vietoje ja
ponai užinušė 600 chinų. 
Ties Miyui chinai energin
gai laikosi, bet japonai par
traukė 20 šarvuotų automo
bilių. Ant Peipingo atskri
do japonų bombiniai oriai- tinių pranešama, kad būk: 
viai, skrajojo ir mėtė lape- chinai sulaikė japonų puoli-• 
liūs, pranešdami apie japo- mus ir net perėjo į kontr-j 
nų armijos prisiartinimą, atakas, bet aišku, kad ne 
Paskui iš orlaivių atidengė chinų armijai atsilaikyti 
kulkasvaidžių ugnį į chinų prieš gerai apginkluotą ir 
kareivius Peiping mieste, išlavintą japonų armiją.

Darbininkai Atrėmė Išnau
dotojų Pasikėsinimus

MILWAUKEE. — Išnau
dotojai pasikėsino nukapoti

Krinka Vokietijos So
cialistų Partija 

bus

HolAMSTERDAM.
landi j os socialistų laikraštis
daro peržvalgą, kaip krinka!fortu HunL Va., jau išaugo 
Vokietijoje Socialistų Parti-: tikras karinis logeris. Ten 
ja. Laikraštis praneša, kad j tūkstančiai veteranų jau gy- 
Vokietijos eiliniai socialistai vena. Iš visų pusių tūks- 
piktinasi savo vadų išdavys- ■ tančiais jie maršuoja į Wa- 
tėmis ir broliavimusi su f a-' shingtoną. Iš Atlanta, Ga., 
šistais. Daugelis iš jų per- išvažiavo 25 negrai, buvu- 
eina į. komunistų pusę. Kaip šieji kareiviai. Rooseveltas 
kurie socialistų vadai pla- mano, kad reikia suimti ve- 
nuoja skilimą savo partijoje, tetanus ir varyfi į vergijos 
ir rengiasi tverti naują so- darbus, tai yra į jo “darbo 
cialistų partiją. , | armijų” kempes.^

va,” kuris griežtai pasmer
kia Japonijos imperialistus 
ir sako, kad ruošiami oficie
riai yra šalininkais Japoni
jos Komunistų Partijos. Ta
me laikraštyje šaukiama ka
reiviai atsisakyti kariauti ir 

anglies kasyklas sukilti prieš viešpataujantį

šo laikraštis.
Tai jau ne pirmi Japoni

jos armijoje išstojimai. Per-’
eitais metais buvo viša eilė smukių namų savininkų su- 
sukilimų. šiuos apsireiški- S1<>rganizavo į specialę Fe- 

bando deraciją kovai prieš didelius 
slėpti. Kareivių išstojimai ^a^sus atėminėjimą na- 
sulaiko imperialistus nuo 
karo prieš Sovietu Sąjungą. ! _

. Detroit, Mich. — Darbi
ninkų vaikai First National 
Banke taupino po centą, bet 
kada nuėjo atsiimti, tai už 

i . . . i k • -v j- $1.35 jie gavo tik po 35 cen- Orlaiviai labai isgąsdmo gy- 1
ventojus. Chinijos genero
lai kalba apie tai, kad jie 
japonams duos didelį mūšį 
prie Peipingo, bet gali būti 
tik kalbos. Iš Japonijos pra
nešama, kad ties Miyui mie
stu chinai turi gerai apdrū- 
tintas pozicijas - ir 70,000 ' 
kareivių. Sako, kad ten vei-| 
kia vokiečių oficieriai, gel-1 
bedami chinams. Iš kitų šal-

Karo Skolos-Veda prie 
Naujo Karo

PARYŽIUS.—Anglija at
sisako mokėti Jungtinių 
Valstijų imperialistams per
eito karo skolas. Franci jo
je didžiausias skandalas 
spaudoje ir valdžios įstaigo
se del jų.

Paryžius.—Franci jos auk-
Atvirai rašo ’ so biudžetas pakilo ant 41,- 

francūzų laikraščiai, kad j 000,000 frankų.
pereitame kare . “Franci j a 
maudėsi kraujuos, o Ameri
ka krovėsi turtus, ir dabar 
dar nori, paskutinį • lašą 
kraujo išspausti.” »

Veterany Armija Auga
WASHINGTON. — Per

eito karo veteranų armija 
auga ir Washingtoną ap- 
supdinėja jų kempės. Ties

Vokietijos Fašistų Reikalavi
mas Sujudino Angliją

LONDON. — Vokietijos 
fašistų reikalavimas leisti 
jiems daugiau ginkluotis la
bai sudomėjo Anglijos impe
rialistus ir ministerius. Par
lamente daug kalbėta. .At
rodo kad Anglijos “nusigin
klavimo” konferencijoj de
legatai reikalaus didesnio 
Vokietijai apsiginklavimo.

ĮVAIRIOS žinios
Cleveland, O. — 12,000

La Paz. — Didelis para- 
guajiečių kareivių pulkas 
užpuolė ant Bolivijos ties 
Gondra. Karas plečiasi ir 
abi pusės siunčia daugiau 
kareivių.

Berlyn. — Fašistai prava
rė įstatymą, kad žydams ne
valia turėti nuosavos žemės. 
Žemę gali turėti tiktai vo- 

! kiečiai.• /

Berlynas. — Profesorius 
Ernest Kromeyer, žydų kil
mės, kurį fašistai pavarė iš 
darbo, nusižudė. Jis buvo 
specialistas odos ir kraujo 
ligų, buvo 71 metų. Laike 
jo laidotuvių nusižudė ir jo 
žmona.

Paryžius. — Franci jos 
imperialistai nuogąstauja 
del Vokietijos reikalavimų 
leisti jai daugiau ginkluotis.

New Orleans, La. — Kur
1930 metais buvo 190 farmų 

yradarbininkų, tai dabar 
tikta} 100.

“Krasin” Jieško Žuvusio 
“Ruslano” Jūreiviu

MASKVA. — Ledlaužis 
“Krasin” išvyko jieškoti 
“Ruslano” jūreivių. Norve
gijos laivas išgelbėjo tris jū
reivius, ketvirtas užšalo, o 
“Ruslano” kapitonas Klu- 
jav nusišovė, matydamas, 
kad neišvengiama mirtis. 
Sovietų Sąjungos garlaivis 
“Ruslan” žuvo baisioje au
droje. Manoma, kad kartu 
žuvo ir 20 jūreivių. Šunų 
traukiamomis rogutėmis iš
vyko iš Sįjitzbergeno jieškot 
pakraščiais, ar neras išplau
kusių jūreivių.

SOVIETU SĄJUNGA ATSAKO CHINIJAI
Rytinis Chinijos Gelžkelis Nepriguli Chang Kai-sheko Val
džiai. Sovietų Sąjunga Gali Parduoti Savo Dalį Bile Šaliai
MASK VA.—Sovietų Są

jungos užsienio komisaras 
drg. M. Litvinovas davė at- 
sakymą Chinijos Chang 
Kai-sheko valdžiai, kas lie
čia Chinijos Rytinį Gelžkelį. 
Tas gelžkelis yra pravestas 
caro valdžios per Mandžuri- 
ją imperialistiniais tikslais 
—užgrobimui Mandžurijos. 
Sovietų Sąjunga tokių tiks
lų neturi. Bet kadangi gelž
kelis pravestas už Sovietų 
Sąjungos gyventojų pini
gus, tai SSSR negali jį nie
kam padovanoti, ir todėl 
pasiūlė Manchukuo valdžiai, 
kad atpirktų nuo SSSR da
lį. Prieš tai užprotestavo 
Chinijos Nankingo valdžia, 
kurios priešakyje 
Chang Kai-shekas. 
Litvinovas atsako,
Chang Kai-sheko valdžia 
nieko bendro neturi su tuom 
gelžkeliu. Nei Peipingo, nei chukuo, yra priešingi tam 
Mukdeno sutartys nedrau- SSSR pasiūlymui.”

stovi 
Drg. 
kad

Po Visą Šalį Plečiasi
Algą Kapojimas

Rooseveltas kalba apie pa
naikinimą bedarbės ir “ger- 
laikį,” o bedarbių armija au
ga ir dar baisesnis algų ka
pojimas plečiasi, kas neiš
vengiamai didina bedarbę. 
New Haven, Conn., Win
chester Repeating Arms Co. 
nukapojo, darbininkams al
gas iki 25 nuošimčių. Uti
ca, N. Y., Utica Knitting 
Mills Co. nukapojo darbinin
kų algas. Linden, N. J., nu
kapotos duonkepių ir išve- 
žiotojų algos. Los Angeles, 
Cal., 1,700 mokytojų paskel
bė streiką, nes jos negauna 
algos ir yra priverstos ba
dauti. Po visą šalį plečiasi 
algų kapojimas, valdžios 
žiaurumas, gyvenimo reik
menų brangimas ir darbi
ninkų kovos.

Žmonių Vagiai-Nubausti
as-( PEORIA, Ill. — šeši 

menys, įty tarpe ir tūlas Vik
tor Cieselski, nuteisti nuo 
$5,000 iki $20,000 pabaudos, 
ir nuo 22 iki 42 metų kalė
jimo už du pasikėsinimus 
vogti turčių vaikus. Žmo
nių vagiams įvestas specia- 
lis įstatymas po to, kaip ta
po pavogtas Charles Lind
bergh sūnus.

New Orleans, La. — Neg
rai darbininkai, skaitydami 
žinias apie Scottsboro bylą, 
susipažino, kad balti darbi
ninkai yra jų draugai. Jie 
išleido atsišaukimą ir baltus 
darbininkus šaukia prie di
desnės vienybės su negrais.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r aiaimčsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli! 1 < Te

džia Sovietams parduoti ko
kiai kitai šaliai jų dalį. So
vietų Sąjunga net siūlė Chi- 
nijai pirkti tą gelžkelį, bet 
Chang Kai-shekas negali 
pirkti, nes gelžkelis yra te
ritorijoje, kurią jis nevaldo, 
Sovietų Sąjunga tą gelžkelį 
operuodavo bendrai su Man- 
džurijos valdžia. Dabar gi 
jau veik du metai, kaip 
Mandžurijoje yra Manchu
kuo valdžia, kuri ir valdo to 
gelžkelio chinišką dalį, o ki
ta priklauso Sovietų Sąjun
gai. Todėl SSSR siūlo, kad 
tą gelžkelį atpirktų Man
chukuo. Tariasi su Japoni
ja, nes pastaroji kontroliuo
ja Manchukuo valdžią. Drg. 
Litvinovas sako: “Aš esu 
tikras, kad tiktai tie, kurie 
nori pablogėjimo santikių 
tarp Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos bei Sovietų ir Man-

; m
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Heywood Patterson i 
Peiliu Subadytas,

BIRMINGHAM.—Negras 
jaunuolis' Heywood Patter
son tapo peiliu subadytas, 
Kapitalistinė spauda rašei, 
kad jis būk susimušė su.ki
tais dviem jaunuoliais—Roy 
ir Andy Wright, ir jie suba- 
dę Pattersoną. Dabar H. 
Patterson yra atskirtas ir 
laikomas kitoje kalėjimo, 
kameroje. Klausimas, kaip 
galėjo pas jaunuolius nutei
stus mirtin atsirasti peilis? 
Ir del ko jie galėjo savo tar
pe muštis, visi laukdami 
mirties? Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas tyri
nės tą dalyką, nes tai vei
kiausiai provokacija ir suo
kalbis. Abejotina, kad jau
nuoliai padarė ant Patterso- 
no puolimą.

Y

.X
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$3,300,000,000 Kapitalistam

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto ir kapitalistų komi
sija del atsteigimo industri* 
jos išdirbo planą, kad pa
skirti tam tikslui $3,300,000,- 
000. Tie pinigai neva turi, 
būti paskirti viešiems dar
bams, bet suprantama, kad 
tai bus duota kapitalistams 
ir bankieriams, kaipo pagel-1 
ba atsteigimui jų industri
jos.

Nudūrė Berniuką
Queens County teisme 17- 

kos metų berniukas Harry 
Murch pripažintas kaltu, kad 
nudūrė savo buvusį draugą 
W. Benderį, 12 metų amžiaus. 
Bus baudžiamas už antro laips 
nio žmoįžudystę, kas reiškia 
nuo 20 metų kalėjimo iki gy 
vos galvos.

t
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VILNIEČIŲ METINIS SUVAŽIAVIMAS
“Vilnies” bendrovės šėrininkų suvažiavimas įvyko ge

gužės 7-tą dieną, Chicagoj. Mūsų chicagiškis dienraštis, 
reikia pasakyti, šiemet turėjo nugalėti visą eilę didelių 
skęrspainių, kurių tarpe buvo pereitais metais užvestoji 
Evaldo ir kompanijos byla prieš dienraštį. Byla suėdė 
nehiažai pinigų, kurių mūsų spauda niekuomet daug ne
turėjo.

tr štai, šis “Vilnies” bendrovės šėrininkų suvažiavimas 
susirinko tuomet, kaip viena iš užvestų bylų jau buvo 
dienraščio laimėta, o viena—civile, už $25,000—dar vis te
bebuvo teisme. Podraug, bedarbė, besiplečiąs tarpe dar
bininkų masių skurdas apsunkino bendrą dienraščio me
džiaginę padėtį. Taigi suvažiavimo dalyviai turėjo rim
tai paimti tuos klausimus ir juos svarstyti, kad sudarius 
būdus užtikrinimui dienraščiui ateities.

Virš 200 suvažiavusių šėrininkų surado, kad “Vilnies” 
ateitis rymo visųpirmiausiai ant jų ir visų tų darbininkų, 
kuriems brangus revoliucinis judėjimas ir jo spauda. 
Norint, kad kiti darbininkai remtų dienraštį, jie, šėrinin- 
kai, suvažiavimo dalyviai, privalo duoti pavyzdį, turi pra
dėti, taip sakant, nuo savęs.

Prasideda dienraščiui sveikinimų skaitymas. Praside
da suvažiavimo dalyvių įteikimas “Vilniai” sveikinimų ir 
su jais aukų. Į keliolika minučių sukeliama “Vilniai” 
ąpie keturiolika šimtų dolerių ($1,380.80)!
• Net patys suvažiavimo dalyviai rodos netiki, kad tokiais 
sunkiais laikais, tokioj bedarbėj darbininkai galėtų su
dėti tokią stambią sumą pinigų išlaikymui dienraščio!

Šis vienas faktas parodo, būtent tai, kaip pasirįžusiai 
lietuviai darbininkai bando išlaikyti savo komunistinę 
spaudą, komunistinius dienraščius. Reikia atsiminti, kad 
dąugelis aukojusių buvo bedarbiai, dalinosi su dienraš- 
čiū, taip sakant, paskutiniu centu, kad tik palaikius sa
vą ispaudą, -kuri šiuo bedarbės metu vaidina, nepaprastą 
vaidmenį jrevoliuęiniam darbininkų judėjime-!

puinįetĮaiį atgal,; kuomet ėmėme divotfsą su pvūseiki- 
niįds renegatais, pastarieji skelbė, kad, kaip greit jie ap- 
le&ią mus, taip greit “Vilnis” turėsianti sustoti ėjusi 
kaipo dienraštis. Daugelis net tų draugų; • kurie šiuo 
tarpu eina su komunistiniu judėjimu, tuomet buvo pati
kėja tom zaunorm

praėjo du metai. “Vilnis” išeina dienraščiu, kaip ėju
siu, Tiesa, dalykai pasunkėjo, kadangi bendra darbinin- 
kijLklasės buitis sunkiai pasunkėjo. Bet, tolydžio, darbi
ninkai persitikrino, kad šiandien komunistinis dienraštis 
Cfiicagoje juo labiau yra reikalingas, negu pirmiau ka
da; t. v. kapitalistinio gerbūvio laikais. Todėl jie pasirį- 
žtfisiai remia savo dienraštį. Todėl tokia nepaprasta su
ma pinigų tapo sukelta “Vilnies” palaikymui pačiam vil
niečių metiniam suvažiavime.

Nereikia, draugai, aiškinti, kad visos darbininkiškos 
spaudos padėtis šiandien yra sunki. Tai paliečia ir mū- 
sų rytinį dienraštį “Laisvę.” “Laisvė” kol kas nevarė 
kampanijų už aukas sau, nors josios padėtis yra tolygi, 
kįtp ir kitų mūsų dienraščių. Vilniečiai gali būti geru 
pavyzdžiu mums, laisviečiams, kaip rūpintis ir stiprinti 
saVo spaudą.

įteikia pasiaukojimo, reikia daugiau darbo, daugiau 
energijos stiprinimui “Laisvės.” Patsai geriausias ir 
naudingiausias būdas stiprinimui, tai jos praplėtimas, su
radimas daugiau naujų prenumeratorių ir skaitytojų.

^Vasara jau čia pat. Reikia dėti dideliausių pastangų 
suruošimui juo pasekmingesnių piknikų mūsų spaudos
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APŽVALGA
įdomus Pareiškimas

Amsterdamo (Hollandi- 
joj) miesto aldermanų tary
bos narys, De Dood, aplei
do socialistų partiją ir įsto
jo į Hollandijos Komunistų 
Partijos eiles. De Dood 
duoda pareiškimą, nurody
damas priežastis, kurios jį 
prie to žygio privedė. ’ “Aš 
jau nesu socialdemokratas,” 
sako jis Kompartijos orga
ne -“De Tribune.” “Social
demokratijos teorija Vokie
tijoj pasirodė esanti absur
das, niekas daugiau.”. Pa
starieji įvykiai Vokietijoj ir 
kiti visi social-demokratų 
žygiai privertė Dood pasi
traukti iš jų eilių ir įstoti į 
eiles .kovojančių darbininkų.

Toliau drg. De Dood pa
reiškia :

Antru kartu trumpoj social
demokratijos istorijoj Antrasis 
Internacionalas susmuko, šiuo 
tarpu visam. Kuomet 1914 
metais II-rasis Internaciona
las susmuko, kuomet atsako- 
mingi jo vadai negalėjo daryti 
nieko daugiau, kaip tik išduo
ti savo šventus principus ir 
leidosi save naudoti apgaudi
nėjimui ir klaidinimui darbi
ninkų, tai optimistiškas social
demokratas dar vis manė, kad 
tai paėjo iš laikino nesusipra
timo, del atavistiškos (pavel
dėtos) meilės linkui savo gim
tinės. Jis dar vis manė, kad 
pasaulinio karo lekcija bus ne
pamiršta ir II Internacionalas 
galės būti ir vėl stiprus ir ne
nugalimas.

II-rasis Internacionalas ir 
vėl randasi skeveldrose. Bet 
šiuo sykiu jis pasiekė savo ,ga
lą; apie tai negali būti jokios 
abejonės. Vokietijos social-de- 
mokratijos lyderiai ir lyderiai 
laisvų darbo unijų išdavė ma
ses, kurios buvo sudėję į jų 
rankas savo likimą.

Drg. De Dood užbaigia 
savo pareiškimą sekamais 
žodžiais:

Skelbiu prieš visą visuome
nę, kad aš apleidžiu social-de
mokratų darbo partiją, kuri 
yra be jokio pagrindo, be jo
kios idėjos, ir be savigarbos. 
Nei vienas socialistas, kuris iš- 
tikrųjų tiki į proletariato kla
sių kovą ir į tarptautinį socia
lizmą, negali ant ilgiau pasi
likti šitoj partijoj.

Aš neesu daugiau social-de- 
mokratu, bet, kadangi aš no
riu tęsti proletariato klasių 
kovą, visom savo pajėgom, tai 
aš stoju į Komunistų Partiją. 
Aš tęsiu proletariato kovą jo 
eilėse, būdamas nariu tikrojo 
Internacionalo!

Be abejojimo, kad drg.
nąudai. -■!j '„ De Dood žygį paseks visa ei-

jVilniečių ddrbštumas ir rūpinimasis Chicagos dienraš- lė social - demokratų, ku- 
čife gali burti labai gerų.pavyzdžiu.mums, rytiniif valstijų yiems rūpi kova su kapita- 
lioiuviams 'darbininkams, laisviečiams! lizmu, už darbininkų klasės

R. Mizara. išsiliuosavimą. 
’<• *. > * < * ' ’ T t
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' Daugelyj'' vietų veikia' buo
žes. Tasai elementas daro 
viską!pakenkimui k^le^ty^ 
Vams.

Lietuvos ūkiui. Reikia tu
rėti galvoj, kad tokiam že
mės ūkio kraštui, kaip Lie
tuva, suminėti mėnesiai yra 
geriausiais eksportui. Te
kis nukritimas reiškia nege
rą.

Iki šiol daug mėsos ir 
sviesto Lietuva išgabendavo 
į Angliją. Bet pastaruoju 
laiku toji šalis, matomai, 
skubina sudaryti prekybos 
sutartis su atskirom žemdir
bystės šalim ■ ;ir< nustatyti 

. tam tikrus kiekius, sulyg 
i kuriais; jos galės į Angliją 
importuoti savo žemės pro
duktus. Danija ir Argenti
na gavo didelių privilegijų 
tuo reikalu. Apie Lietuvą 
kol; kas nieko nerašoma. 
Jeigu ji nebus sudariusi pa
lankios sutarties. su: Angli
ja, tai Lietuvos žemės,, ūkis 
ir visas šalies ūkis atsidurs 
■dar sunkesnė j padėtyj.' Su 
tuo eis apdėjimas darbo 
žmonių sunkesne taksų naš
ta. Su tuo, žinoma, darbo 
masės, ’'sunkiai alinamos, 
kairės ir ko vingės!

Tas Užtikrina Ateitį!
Šiuo tarpu Sovietų Sąjun

goj labai daug domės krei
piama į kolektyvus, į žemės 
ūkį. Tuo reikalu persiėmu- 
si visa spauda. Visų akys 
nukreiptos į žemes ūkį, kad 
tuo būdu jį pakėlus ir su
stiprinus. • šiandien Sov. 
Sąjungoj sukplekty vizuota 
apie 80 nuoš. visų valstiečių. 
Tačiaus tuomi klausimas 
dar neišspręstas. Kolekty- 
vuosna prilindo klasinio 
priešo agentų, kurių tūli net 
ir į Partiją buvo dasigavę.

Norint pasekmingai su
tvarkyti kolektyvų. .darbą, 
reikia pirmiausia iššluoti 
laukan buožes. Juos ir šluo
ja. Štai “Raudonasis Arto
jas” praneša porą tipiškų 
pavyzdžių:

šių metų kovo 15 d. dar kar
tą buvo padarytas Giedrio var
do kolektyvo valymas nuo buo
žių, kurie kenkė kolektyvo dar
bui. 1
' Bartašius Mykolas, praeityje 
aršus biedniokų išnaudotojas, 

, jis nuolat turėdavo šamdomus 
bernus, ir žinoma jis ir vėl 
laukė sau tokių laikų. Ne ko
lektyvą Kūrė jis, o iš kolektyvo 
traukė. Pavyzdžiui kovo 13 d. 
apžiūrint kolektyvo sėklas ir 
ž. ū. inventorių, Bartašiauš 
klėtyje buvo, surasta jo pa
slėpti treji kolektyvo paval
kai, bulvekaupis . plūgas, nea
pibendrintos vežėčios ir ratai, 
o kolektyve to inventoriaus la
bai trūksta. Bartašienė Ur
šulė sistemačiai vesdavo agi
taciją prieš kolektyvą, išjuok
davo kolektyvietes, einančias 
dirbt religinėse šventėse ir t. 
p. Bartašius Mykolas su šeimy
na išvalyti iš kolektyvo.

Štai antras pavyzdys:
Išvalyta įš kolektyvo ir 

buožienė Medyeckienė Ona. Iš 
pat mažų dienų ji nedirbdavo 
darbo. Visuomet samdydavo 
darbininkus, o vasaros dar
bams samdydavo bent po 50 
darbininkų. Pati Medveckie- 
nė tiktai sėdėdavo pavėsy ir 
susiraukusi bardavosi ant 
samdinių. Kolektyve eidavo 
dirbt tiktai po vieną diėną į 
savaitę.
“Raudonasis Artojas” šie

met daugiau negu kitados 
kreipia domės į kąimą. J9 
pirmam puslapy j telpa ^ge
riausiai pasižymėjusių sėjos 
metu lietuvių kolektyvų var
dai.

“Priekalo” Skaityto jy Anketa

į, Kanadoj ( einantis kovin- žodis” išeitų • dvisavaitiniu.
gas darbininkų mėnesinis
laikraštis, vardu “Darbi
ninkų Žbdis”, kovo mėnesį
buvo1 paskelbęs dviejų mė
nesių laikraščio sustiprini

> ELIZABETH, N. J.
41 __________
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Paremkite Jaunuolių Red Star 
Sekstetą

Šį sekmadienį Bangos Cho- 
ro«Red Star Sekstetas rengia 
šaunų žaislų, dainų ir šokių 
vakarą, šis jaunuoliij sekste
tas visur ir visame tarnauja 
organizacijoms savo dainomis; 
užlai visų darbininkij pareiga 
paremti jų parengimą, šiuo- 
mę'laikū jie rengiasi prie di
desnio lavinimosi; mokinama 
lošti mažus veikalus su daino
mis o tas reikalauja išlaidų. 
Todėl visi ir visos—į jų rengia 
m$«i vakarą; o kas nežino, jog 
kalia jie ką nors rengia, tai

jau visus užganėdina, kaip 
jaunus, taip ir senus.

To^el visi į jų vakarą nedė- 
lioj, gegužės (May) 14 dieną, 
7:30 vai. vakare, LDP Kliubc.

Simpatizatorius D. K.

ATITAISYMAS KLAIDOS
ELIZABETH, N. J. —8 d. 

gegužės “Laisvėj” tilpusioj ko
respondencijoj, mano rašytoj 
apie Pruseikos melus, įvyko 
nemaloni klaida. Tenai mini
ma, kad per tris savaites LDP 
Kliube parduota už $45 lite
ratūros, o turėjo būti: parduo
ta už $45 sovietinių žuvų, 
pirktų iš Amtorgo, per “Lais
vės” įstaigą.

Senas Kliubietis.

Lietuvos Eksportas ir 
Importas

Kauno kunigų “Rytas” 
rašo apie Lietuvos eksportą 
(už pirmąjį šių metų ber- 
tainį) ir importą. Trumpai 
suėmus, jis buvo:

Per šių metų sausio-kovo 
mėn. eksportas siekė 36,0 mil. 
lt., , importas 31,4 mil. lt.

Palyginti su pereitų metų to 
pat laiko eksporto ir importo 
duomenimis, eksportas suma
žėjo 16,7 mil. lt., o importas 
3,2 mil. lt.

Taigi eksportas sumažėjo 
keleriopai, palyginti su im
portu. Tai reiškiasmūgį

Kąd dar labiau priartinti 
“Priekalo” turinį prie plačių 
užsienio ir SSRS lietuvių 
darbo masių, padaryti jį la
biau prieinamą, supranta
mą, įdomesnį ir pilnesnį, 
“Priekalo” redakcija krei
piasi į visus “Priekalo” pre
numeratorius, skaitytojus, 
rėmėjus artimiausiu laiku 
atsiliepti laiškais į patiektus 
žemiau klausimus:

1. Koki skyriai labiausiai 
jus įdomauja “Priekale?”

2. Koki straipsniai jums 
labiausiai suprantami ir 
lengviausia skaitomi?

3. Ko jūs visai neskaitėt 
“Priekale” ir del ko: nesu
prantama, neįdomu' ar’ del 
kitų priežasčių (konkre
čiai).’

• 4. Ką jūš norėtut rasti 
“Priekale” naūjo?

5. Kokios nuomonės užsie- 
nyj tie darbininkai, kurie 
dar nedalyvauja komunisti
niam judėjime ir kuriems 
tik pripuolamai teko matyt 
ir skaityt “Priekalas?” Kas 
juos “Priekale” .labiausia 
įdomauja ?

6. Kur jūs galėtumėt pri
sidėti prie “Priekalo” palai
kymo :—rašymu iš vietos 
gyvenimo, kitokiais raštais, 
platinimu, prenumeratų rin
kimu?

7. Draugo socialė padėtis: 
darbininkas , kolektyvietis 
(SSRS), biedniokas ar vidų-
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tiniokas, moksleivis. Užsie- 
nyj dar pridėt: turite pasto
vų darbą ar laikiną, jei be
darbis, tai kaip senai rauda
tės bedarbių eilėse, iš kokių 
lėšų gyvenat ir t. t.

8. Kokią kitą literatūrą 
skaitote ir SSRS, o taip pat 
iš tų vietų užsieny j, kur 
kompartija ar kitos darbi
ninkų organizacijos legalios, 
pažymėt, kokiose organiza
cijose daly vau j at.

“Priekalo” redakcija kvie
čia skaitytojus aktingai da
lyvauti ne tik “Priekalo” 
platinime, o ir jo turinio 
ir atskirų, jeigu draugams 
pasirodytų, trūkumų praša- 
linime. Tam tikslui; reikia 
pasikalbėti su ’aplinkiniais 
“Pr?’‘ skaitytojais, : ruošti 
dargi “Priekalo” skaitytojų 
kolektyvius pasikalbėjimus, 
ginčus ir t. t. L.

t -• .

Atsakymus į paduotą an
ketą prašome siųsti “Pr.” 
redakcijos adresu:

Moskva, Nikolskaja 7, 
Izdatelstvo In. rabočich 

v SSRS
Red. “Priekalas.”

“Priekalo” Redakcija.

St. Nazaire. — Nuleistas 
naujas Franci jos kreiseris 
“Emile Bertin.” r Jis turi 
5,886 tonų įtalpos ir galės 
daryti 34 mylias į valandą.

mo vajų, sukėlimui $300 pa
ramos, kad būtų galima 
pradėt su Pirma Gegužės 
leisti “Darbininkų Žodį” du 
kartu į mėnesį. Nesukėlus 
minėtos sumos, laikraščio 
išleidinėjimas nemainomas. 
Vajus prasidėjo su1 pirma 
diena kovo ir tęsėsi per, du 
mėnesių?,( bet pasekmės pa
sirodo labai prastus. , (

Organizacijos ir pavieniai 
skaitytojai vajuje pasidar
bavo neužtektinai, išski
riant Winnipego organiza
cijas, kurios stovi pirmoj 

Į vietoj šiame vajuj su auko
mis ir prenumeratomis. O 
kur kitos kolonijos? Kodėl 
taip prastai vajuje pasiro
dė? Kur dingo mūsų di
džiausia lietuvių kolonija 
Montrealas? Kodėl Montre- 
alas stovi paskutinėj < vietoj 
tarpe Winnepego, Toronto 
ir Montrealo? Kame glūdi 
apsileidimas? Kas kaltas 
apsileidime, kaip šiame .va
juje, taip ir “Darbininkų 
Žodžio” pradžios organiza
vimo darbe?' , f

Montrealas vis buvo pas
kutinėj vietoj su paraųia 
“Darbininkų žodžiui0, ma
tyt, Montrealo vadovaujanti 
draugai mažai kreipia do
mės į reikalingumą Kana
dos lietuviams, palaikyti re
voliucinį jlaikraštį, “Darbi
ninkų • žodį”.
i Draugai, ar ne “Di' Ž.,? 
beveik visai išvijo iŠ HamiL 
tono, Winnipego, ' Toronto 
ir kitų kolonijų “Keleivio” 
Maikį irn sustiprino mūsų 
pozicijas? Ar ne “D. Ž.” pa
siekia po plačią Kanadą 
išsimėčiusius lietuvius dar
bininkus ir padeda jiems or
ganizuotis bei drąsiai kovo
ti prieš Bennetto vergijos 
sąlygas kempėse? Ar ne “D. 
Ž.” šaukia eilinius katalikus 
ir socialistus darbininkus 
stoti į suvienytą veikimui 
frontą, už geresnę bedar
biams pašalpą, už geresnes 
darbe sąlygas bei už dides
nes algas.

Tad kodėl, brangūs lietu
viai, mes veikiame lėtai šia
me vajuje, kodėl mes lietu
viai negalime išpildyt užsi
brėžto tikslo? Kodėl kitos 
tautos, kaip tai rusai, len
kai, ungarąi darbininkai sa
vo laikraščius išauklėja ir 
remia juos visokiuose reika
luose ? O mes. neįkainuoja
me, kas yra naudinga ir 
brangu. Paimkime kad ir 
Toronto draugai, ! pasiima 
aukų f rinkimo tbfaįn^aš ir ne
šiojasi Idšeniuose; mano^ 
kad aukotojai patys pasi
siūlys. O dar kas blogiau
sia, tai daugelis vadina sa
ve sušipVatusiais,' ’o nemato 
reikalo užsiprenumeruoti 
“Darbininkų Žodį”, bei pa
aukoti keletą centų darbi
ninkų apšvietai, ypatingai, 
kurie dar ir dirba šiek tiek.

Brangūs draugai ir drau
gės, vajus “D. Ž.”r tapo pra
tęstas dar vienam mėnesiui, 
tai yra per gegužės mėnesį, 
del virš minėtų priežasčių. 
Tad šį paskutinį vajaus lai
ką neleiskim veltui, pasidar- 
buokihie; kad ^Darbininkų

Kiekviena kolonija, dide
lė ar maža, turi eiti į pagel- 
bą su naujais skaitytojais 
ir aukomis. ' Organizacijos 
gali parengti dar koncertus, 
“house partes”, piknikus bei 
parinkti ant blankų au
kas, pasirodant, kad ir mes, 
Kanados lietuviai, įvertina
me ir auklėjame savo darbi- * 
ninkišką spaudą. Nuo šio 
vajaus priklausys “D. Ž.” 
patankėjimas bei jo patobu
linimas. Tad visi į darbą, 
kad vajus būtų pasekmin
gas ?ų kaupu! .....

“D. ž.” Narys V. S.
P. Š. Prenumeratas bei 

aukas siųskite šiuo , adresu:
Darb. Žodis

706 Richmond St. W. ; 
Toronto, Ont., Canada.

A. P. L. A. Reikalai
NEDATEKLIŲ REIKIA PA- 

DENGTI ASSESMENTA1S
Man “Laisvę” skaitant, aš 

pastebėjau jau kelių ' draugų 
išsitarimus kas link APLA or- > 
ganizacijos nedatekliaus pa- / 
šalpos fonde—apie 1,000 do- / 
lerių. Taigi aš ir, kaipo se- ' 
nas narys, norėčiau tart žodį 
kitą. i

Aš matau, kad draugai kal
ba vis apie sumažinimą vieno 
dolerio pašalpos, kaip kad d. “ 
J. Kinderis iš Ambridge, Pa.; 
.girdi, po depresijai vėl galėsi- ‘ * 
me gauti po $7.

Kaip mano nuomonė neša, 
tai aš ,ve kaip rekomenduoju 
ateinančiam APLA seimui, ku
ris įvyks šių .metų birželio mė
nesį ? Pitt^burghę, Pa.,—-kad 
seimas už,dėtų prbporcionališ- 
kai- assesmentus; tai būtų ge
riau, negu kad dolerį mum nu
kirsti nuo pašalpos skyriaus.

Arg i mes pirma nemokėjom > 
assesmentų po 2 doleriu? Aš 
dar pats esu mokėjęs net čie-- 
lūs $4 1917 metais, kada mes 
sutvėrėme APLA 19-tą kuopą 
Sloven, Pa., dar už to Aleksio 
gyvavimo laikus, kuris pragai
šino visą turtą APLA organi
zacijos. O todėl pergyvenom 
tas skriaudas, tai pergyvensim 
ir šitą depresiją. r .

Dar aš turiu tart žodį, kad 
centro sekretorius geriau p ra-'* 
dėtų spausti prie sienos kuo
pų sekretorius, kad kuopų se- 
kretoriai geriau prižiūrėtų li
gonius, kad be reikalo nerei
kėtų mokėti pašalpą; tai tuom 
kartu ir mūsų nedateklius da- ’ 
sipildytų.

žinoma, aš čia daug.- neužsi
puolu ant draugų sekretorių; 
tik aš imu pavyzdį iš savęs. 
Aš toj organizacijoj, tai reiš
kia APLA, priklausau nuo 
1917 m., o kiek aš esu reikala
vęs pašalpos per tą laiką, tai 
centras žino ir knygose įrašy
ta—0000.

Gal kas pasakys: po šimts 
pypkių,—koks tai do sutvėri
mas, kad per tiek laiko dirb- 
.dąpiąę .sunkius darbus, kaipo , 
“leiberis,” ir niekad neserga?

Draugai ir APLA nariai, 
buvo visko ir su manim, bet 
aš šiaip taip išvengiu nepalie
tęs savų organizacijų, kurias 
mes patys užlaikome, ir netu- < 
rim ponų ir išnaudotojų, kaip 

j kad mes kentėm sename SLA 
po Gegužio kurka.

Šalin rankas, visoki lietuviš
ki parazitai, nuo mūsų brangių 
organizacijų, kaip nuo APLA, 
taip pat ir nuo LDS!

APLA 57 Kp. Narys,
D. Praleika. •

Havana. — Kubos valdžia 
pageidauja naujos prekybi
nės sutarties su Jungtinė
mis Valstijomis, kuri jau 
baigiasi. • :
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Šis Tas iš Lietuvos *

LKP CK plenumo nutarimu, 
mes pravedam šiemet paminė
jimą 15 metų sukaktuvių nuo 
Komunistų Partijos 
Lietuvoj ir 15 metų 
vių nuo proletarinės 
jos Lietuvoj.

Mes LKP pradžią

kylančio revoliucinio judėjimo 
pačioj Lietuvoj. LKP kūrima
sis yra tampriai surištas ir su 
proletarine revoliucija Lietu
voj. 1918 m. kilo nepasitenki
nimas Lietuvoj okupantų sąu- 
valia. Konfliktų skaičius au- 

j ga mieste ir kaime. Buvo ir 
nuo 14 rugpjūčio 1918 metų, Į pavienių išstojimų; dargi strei- 
kada buvo sušaukta partijos ^ų. Kaizerio valdžios pralai- 
taryba. Ji ir priėmė Komu- j mėjimas ir revoliucija-Vokie- 
nistų Partijos vardą (Partijos itijoj dajr labiau pakelia ,revo7 
Taryboj dalyvavo 3 CK nariai, Bucinį Lietuvos darbo žmonių 
vienas iš jų iš provincijos, 4, tipą. Plačios darbo masės įsi- 
Vilniaus komiteto nariai ir 1 traukia į kovą del geeitešnio 
atstovas iš provincijos. . Viso j okupantų įvijinio iš Lietuvoš. 
8 drg.). Bet, jei nuodugniau , prieš okupantų sauvalių, del 
klausimą paliesti, tai, tikros Į darbiųinkų, padėties pagerini- 
datos, kada įsikūrė Kėmunis-įmo, del dvarininkų išvijimo iš 
tų Partija Lietuvoj, nėra, nes I dvarų. Ta kovą greit susilie- 
li ia i L’H 1’0 no V’i on JI rlionn ir ' T o e,, Vova nrinč non-idi

įsikūrimo 
sukaktu- 
revoliuci-

skaitome

Vilniuj sovietų valdžią nuver
tė lenkiški okupantai. Buržu
azinei Lietuvai pagelbą teikė 
taipogi Antanta (Anglija ir 
Francija) ir Amerika (Jungti
nės Valstijos). Jei ne tų visų 
valstybių pagelba, tai proleta
rinė revoliucija būtų laimėjus 
visoj Lietuvoj.

. šiemet sueina 15 metų nuo 
LKP įsikūrimo ir 15 metų nuo 
proletarinės revoliucijos Lietu- 

plačiai 
įvykius, 
m. Lie- 

j .įvairias

P 
ne

įsikūrė ne viena diena ir'ja su kova prieš naujai besi- 
kitam sūsirjnkime. ( kuriančią lietuvišką valdžią ir 
galima pasakyti, greit priima pobūdį kovos del

tam aj 
kūrėsi,

per ištisus 1918 metus, ir kuo- Sovietų valdžios Lietuvoje. Be 
.met vienos vietos organizacijos komunistinių organizacijų dar- 
jau vadinosi komunistinėmis/bo masės imasi ir kitų organi- 
kitur dar vadinosi socialdemo-i zavimosi būdų. Miestuose ren- 
kratinėmis. Kadangi Vokieti- ka sovietus, kai kur tuos so
jos okupacijos laikais susinė
simas tarp įvairių Lietuvos 
vietų buvo labai sunkus, tai ir 
pavienės organizacijos buvo

, visai savistovios. Į Lietuvą 
buvo sugrįžę pavieniai komu
nistai iš Sovietų Rusijos ii jie 
tuoj ėmėsi kurti vietines ko
munistines o r g a n iz a c i j as. 
Greit pasijuto reikalas toms 
pavienėms organizacijoms su
sirišti. Rugsėjo mėnesyj įvyks
ta pirmoji Lietuvos komunisti
nių organizacijų konferencija, 
kuri .pasivadina Lietuvos Ko
munistų Partijos konferencija.

*Toj konferencijoj dalyvavo at
stovas iš Suvalkijos ir Kauni- 
jos ir buvo vienas svečias iš 
Vilniaus, kur jau tuo metu 
buvo įkurta Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų Partija, Ji 
išsivystė iš pakairėjušių Vil
niaus darbininkų, į kurių są
statą ičjo ir iš kairiojo'įirifeš- 
karinės Lietuvos socialdemo
kratijos sparno, pavieniai na
riai iš kitų Lietuvos socialisti
nių panijų, įėjo ir tokių, ku
rie seniau nepriklausę jokiai 
partijai. Naujai įsikūrusi par
tija iš pradžių vadinosi Lietu-

* vos ir Baltarusijos socialde
mokratų partija, o savo tary
boj 14 rugpjūčio pasivadino 
Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų Partija. Spalių pradžio
je, 1918 m., buvo sušauktas 
pirmas Lietuvos ir Vakarų 
Baltarusijos komunistinių par
tijų suvažiavimas. Jį atsto
vavo Lietuvos ir Baltarusijos 
komunistinių organizacijų dau
guma, 
įvyko 
nesyj, 
įvyko
buvo jungtinis, nes jame daly-

# vavo ir Rytų Baltarusijos Ko
munistų Partija (ji vadinosi 
Baltarusijos Komunistų Parti
ja). Jungtinė partija išgyva
vo iki 1920 metų rudens, kada 
del susidėjusių aplinkybių rei
kėjo pasiskirstyti į dvi par
tijas. Mat, tame laike vienoj 
Lietuvos dalyj buvo įsikūrus 
buržuazinė valstybė, kita Lie
tuvos dalis (Vilnija) ir’V'aka-? 
rų Baltarusija buvo lenkų oku
pantų pagrobta ir, pagalios, 
Rytų Baltarusijoj įsikūrė so
vietine respublika. Todėl Lie
tuvos ir Baltarusijos Komunis
tų Partija pasiskirstė į Balta

rusijos Komun. Partiją, -'ku
ri dirba Sovietų Baltarusijoj, ir 
į Lietuvos Komunistų Partiją, 
kuri dirbo nepriklausomoj Lie
tuvoj ir Lenkiškoj okupacijoj. 
Kiek laiko vėliau Vilnijos ir 
Vakarų Baltarusijos komunis
tinės organizacijos įėjo į Len
kijos Komunistų Partiją ir te
nai sudarė Vakarų Baltarusi
jos Komunistų Partiją. Nuo 
to laiko Lietuvos Komunistų 
Partija dirba išimtinai Kauniš
kės Lietuvos ribose.

-Lietuvos Komunistų Partija 
įsikūrė po įtaka proletarinės

^revoliucijos Rusijoj, o taipogi

nesusipratimas tarpe' baltų ir < 
juodų “boisų.” Jie važiavo 
visai kitam vagone, “o mes ir

.” Jis taipgi 
pareiškę, kad jis sugrįžęs ko- 

; vos tol, kol bus jaunuoliai pa- 
' liuosuoti.I 1 )i

Mitingai buvo gana pasek
mingi. Sharp Street M. E. ir 
Union Baptist bažnyčiose bu
vo pilnai užpildytos viršutinės I 
svetainės ir apatinės. Gana 
daug išparduota literatūros, 
1,000 kopijų parduota Daily 
Workerio, Vadinasi, mitingai 
buvo pasekmingi. Buvo mitin-_ 
gai ir kitose bažnyčiose, nors 
ne tiek skaitlingi.

Lietuviai tik keli tedalyva
vo. Daugelis; kurie galėjo da
lyvauti, nedalyvavo. Mat,'da
lis lietuvių turi pajūryj vasar
namius, tai ir tupi ten visus i 
nedėldienius, tarsi, lietuviai 1 
darbininkai nieko bendro ne
turi su Scottsboro jaunuolių 
paliuosavimu. Tai perdaug di-

delis prasižengimas prieš re
voliucinį darbininkų judėjimą.

Rep.
ninke> sulaikyk mano var- merginos kitame, 
žytines, — gavau pinigų!” 
Vienas policijantas man1' 
prasitarė, kad šiuo laiku! 
Aukštadvario valsčiuj yra 
virš 80 aprašymų ant var
žytinių ... Tai baisus daly
kas !

Runkelių Augintojų Vargai
Pradėjus gamint Lietu

voj cukrų, stambieji ūkinin
kai pradėjo augint daug 
cukrinių runkelių. Cukraus 
dirbėjai iškart mokėjo ne
blogą kainą už tuos runke
lius, ir ūkininkai džiaugėsi, 
padarysią šiek tiek pinigo 
nors mokesčiams Užsimokė
ti. Praeitais metais tiek 
daug ‘priauginta cukrinių 
runkelių, kad pasirodė žy
mus runkelių perviršis-virš- 
produkcija. Cukraus ponai 
pranešdavo per laikraščius, 
kad ūkininkai susilaikytų su 
vežimu runkelių į cukraus 
fabriką; girdi, runkelių kal
nai priversti, neturim kur 
padėti. J. - ‘ !

Fabrikantai, tuomi pasi
naudodami, pradėjo smar
kiai mažint runkelių kainą. 
Ūkininkai nusiminė ir pra
dėjo dejuot, kad juos apga
vo fabrikantai:' prižadėjo 
mokėt tokią kainą, o kai
runkelių priauginom, priža-' reikšta mintis už paliuosavimą 
dėtos kainos neduoda! Run-| jaunuolių, už suteikimą lais- 

i vės abelnai visiems negrams, 
buvo sutikta didžiausia ovaėi-

Prague.—Čecho-SIovakijos>f 
valdžia areštavo 42 vokiu-'" 
čius fašistus, kurie buvo" 
perėję rubežių į Bochemijos 
provinciją.

Koresp. X

BALTIMORE, MD
Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedeliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Pasekmingi Bažnyčiose Mitin
gai; Lietuviai Nedalyvavo 4
Gelbėjimu j Scottsborp jau

nuolių buvo surengta keliose 
bažnyčiose masiniai mitingai 
gegužės 7 dieną, Sharp Street 
M. E. bažnyčioj ir Union Bap
tist‘ir keliose kitose.

Tik dviejose bažnyčiose da-, 
lyvavo . daugiau, kaip 6,000 
darbininkų. Kalbėtojai aiški
no, kodėl Scottsboro jaunuo
liai turi būti paliuosuoti ir ko
dėl jie yra teisiami mirčia. 
Žymiausiais kalbėtojais buvo 
Rich. Moore, Ruby Bates, Les
ter Carter, ir eilė kitų kalbė
tojų. Kiekvieno kalbėtojo iš-

voje. Mūsų pareiga 
populiarizūpti tuos 
kurie buvo 1918-1919 
,tųvoj, parodyt ne tik 
klaidas (o jų buvo daug ir
labai stambių), bet ir tuos at- 
siekimus, kurie buvo, o jie 
buvo daug didesni, , kaip klai
dos. Tie atsiekimai rodo, kad 
ir Lietuvos proletariate glū
di tos jėgos, kurios gali nu
versti naudotojų jungą, kad ir 

I Lietuvos proletariatas gal tu
rėt plačius sąjungininkus re
voliucijoj, kad ir Lietuvoj yra 
jėgų, kad išsikarianti sovietų 
valdžią. 1918-1919 metų įvy
kiai rodo, kad Lietuvoj, nors 
darbininkų klasė tuomet buvo 
daug silpnesnė, nors ir Komu
nistų Partija buvo silpnutė ir 
be revoliucinio prityrimo, visgi 
galėjo laimėti proletarinę re
voliuciją. Tiesa, neilgam, bet 
visgi laimėjo. Dabar, kada 
darbininkų klasė Lietuvoj stip
resnė, kad Komunistų Partija 
irgi stipresnė ir daugiau ji tu
ri prityrimo, kada mes turim 
gerą pamoką ir iš savo pada
rytų klaidų (valdžios klausi
mu, žemės klausimu, tautiniu 
klausimu ir kitais klausimais), 
ir iš mūsų pasisekimų, mes 
drąsiau galime žiūrėti pirmyn 
.ir galime su įsitikinimu eiti 
prie naujų laimėjimų, kurie 
bus tvirtesni, kaip 1918-1919 
metų laimėjimai. Tr1 tuo la
biau daugiau- drąsos mes tu
rim, nes lytuose-matome pro* 
letarinę valstybę, kur valdžia 
sovietų rankose. Kuomet vi
sam buržuaziniam pasaulyj 
auga didžiausias krizis, kuo
met kapitalizmas vis labiau 
kirmyja, Sovietų šalis vis pir
myn eina, jos ūkis kyla, jos 
darbo žmonių padėtis gerėja. 
Laimėjimai Sovietų Sąjungos 
turi skatinti mus prie tolimes
nės kovos del sovietų valdžios 
Lietuvoje.
13. IV. 33. Z. Angarietis*

HAMBURG-AMERICAN LINE 
_ 39 BROADWAY, NEW YORK _

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEW YORKAS- CIT0.50
KAUNAS, TREČIA KLASE —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės j vietinius agentus

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

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

vietus vadina -revkomais (re
voliuciniais komitetais ir karo 
revoliuciniais komitetais), o 
kitur ir stačiai komitetais (Iš 
čia ėjo painiava ir manymas, 
kad raudonajai armijai atėjus 
lietuviški komitetai keitėsi į 
sovietus, nors ištikrųjų jie ir 
iki raudonosios armijos atėji
mo dažnai buvo ne stačiai lie
tuviškais komitetais, bet dar
bininkų ir valstiečių komite
tais, kur buožių neleido. Tie
sa, buvo atsitikimų, kada lie
tuviški komitetai ir lenkiškos 
rados kontrevoliuciniais sume 
timais krikštijęs! sovietais.). Dva
ruos, vienur buvo organizuoja
mi sov. valdžios ėmimui, o ki
tur dvar'/ darbininkų komite
tai—dvarų ėmimui į-darbinin
kų raukas. Daugely; > vietų 
darbininkai .»• valstiečiai gin
klavosi. ii bu\o ginkluotų su
sirėmimu su okupantais..- dar
gi.buvo šarvuoto traukinio at
ėmimas/ Ta kova buvo re
miama streikais ir demonstra
cijomis. Sovietai dažnai. ne
laukdami raudonosios armijos 
atėjimo, ėmė valdžią į savo 
rankas ir atkakliai kovojo del 
tos valdžios išlaikymo. Dau
gelyje vietų ir raudonoji armi
ja padėdavo darbininkams ir 
valstiečiams imti valdžią į so
vietų rankas. Bet toli gražu 
ne visur.

Apląmai visa Lietuva buvo 
apimta revoliucijos gaisro. 
Vienur sovietų valdžia buvo 
pilnai įsikūrus, kitur pusiau. 
Ne visur darbininkams ir vals
tiečiams pasisekė nuversti oku
pantų valdžią ir neleisti įsi- i 
kurt lietuviškai valdžiai. Jau 
1919 metų pradžioj buvo susi
durta su dideliu pasipriešini
mu iš okupantų pusės, 
pantai gavo įsakymą iš 
antos ak tingiau veikti, 
vienur neleisti sovietams 
lėti, o kitur nuversti sovietus.

Buržuazinė spauda mėgsta niais laikais, 
daug rašyti, būk sovietų val
džia į Lietuvą buvo atnešta 
an| rąųdonp?ios. armijos durtu
vų. Ištarų jų gj ji buvo atnęš- 
ta proletarinės revoliucijos, 
kuri Lietuvoj prasidėjo 1918 
metų' 'gale. • Patys • Lietuvos 
darbininkai ir valstiečiai prie 
Komunistų -Partijos vadovavi
mo išstojo į kovą del sovietų 
valdžios. Vilniuj, Panevęžyj 
ir daugėlyj kitų vietų sovietų 
valdžia buvo paskelbta iki 
raudonosios armijos 'atėjimo.1 
Kauno sovietas, pavieni Suval
kijos sovietai irgi pasiskelbė 
valdžia, nors tenai raudonosios 
armijos nebuvo. Priešingai, tų 
vietų darbininkai ir valstiečiai 
siuntė savanorius į raudonąją 
armiją, kad stiprinti ją.

Kas link buržuazinės val
džios įsigalėjimo, tai ji įsi
galėjo kaip sykis svetimų dur
tuvų pagelba. Kauną ir Su
valkiją apgynė nuo revoliucL 
nes kovos vokiški okupantai.

keliu kaina numušė visu 
trečdaliu ir daugiau. Cuk- J 
raus dirbėjai save teisino, 
prisidengdami krizių, gir- kaip Washingtono ponai neno- 
di, viskas smarkiai pinga, rėjo duoti leidimą turėti de- 
Vienok ju išdirbto cukraus' monstraciją reikale paliuosavi- 
kaina pasiliko ta pati-nei mo j*"'?01/- karto poli- 
centu nenupigo^ smulkiose^ demonstruoti tokiomis gatvė- 
krautuvėse. O žmonės, ma- kur nėra gyventojų. Scot- 
tydami numušimą runkelių1 tsboro jaunuolių komitetas at- 
kainos, tikrai tikėjosi atpig-'metė tokį leidimą; ir surengė 
siąs ir cukrus. Bet to nėra.ldideli masini mitinga ir vien- 

I balsiai nutarė reikalauti, kad ' 
Atsisako Auginti Runkelius leidimas būtų duotas demons

truoti tokiomis gatvėmis, ku
rių komitetas nori, šeštadienį (' 
išdavė leidimą tomis gatvėmis 
demonstruoti, kurių reikalavo 
komitetas. Tai milžiniškas lai
mėjimas darbininkų. Tas ro
do, kad darbininkų spėka au
ga kasdieną.

Kuomet Ruby Bates buvo 
perstatyta kalbėti, tai visi dar
bininkai sustoję sveikino ją. 

^Sveikino ją, kad ji karžygiškai 
pasielgė, iškeldama visas klas
tas, sudarytas ant jaunuolių. 
Ji pareiškė, “kad ji dirbo dirb
tuvėj tik už kelis dolerius, ne
užteko nei pragyvenimui. Prie 
to Viktorija Price ją išviliojo 
eiti su ja kartu. Kaip polici
ja gązdino ją, kad ji turi liu
dyti taip, kaip policija jai lie
pia, tai yra, kad Scottsboro ne
grai jaunuoliai buvę jas už
puolę. “Aš padariau klaidą, 
klausydama jų. Aš nesupra
tau jų tų visų planų ir tikslų. 
Aš visai netekau darbo. O 
kuomet netekau darbo, neturė
jau nei iš ko gyventi. Turė
jau maldauti, kad man kas 
nors duotų duonos. O tie, ku
rie mane mokino kreivai liu
dyti, ne tik, kad nuo jų nesiti
kiu ką nors gauti, bet jie nori 
kuo greičiausiai mane nudėti. 
Jie gąsdina tuo. Bet geriau 
numirti už teisybę ir už gyvy
bę nekaltų Scottsboro jaunuo
lių.”

Jos kalba nors trumpa buvo, 
bet daug reikšmės davė.

Lester Carter ilgiau kalbė
jo; jis nurodė, kodėl įvyko

Sumažinus runkelių kainą r 
iki 2 litų .ir 50c. už centne
rį (100 svarų)', ‘ ūkininkai 
apskaičiuoja, kad augini
mas runkelių ne tik neduos 
jiem jokio pelno, bet gali 
dar nuostolių padaryt. Šiau
lių apskr. runkelių auginto
jai turėjo pasitarimą ir dau
gumas jų visūi atsisakė run
kelius auginti. Ir visur ki
tur ūkininkai “atšalo” nuo 
auginimo cukrinių runkelių.

Reikia tikėtis, kad po šiai 
vasarai cukrus dar pa
brangs, nes įmatoma, kad 
ūkininkai nepriaugins cuk
rinių runkelių tiek, kiek rei-

Advokatas Adės, pažymėjo

“LAISVES" PIKNIKAI
ĮVYKS SEKAMOSE VIETOSE

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

Massachusetts Valstijos 13 Rugpjūčio (August)

Olimpia Park, Worcester, Mass
Kur Yra Ir Puikios Maudynes

Sovietiniai Judžiai
New Havene, Conn

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

įsiga-

Pradžia

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

WORCESTER, MASS
LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

$3.50 
4.00 
2.00
6.25
7.00
9.00 
9.00 
9.00

Oku-
Ant-

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75

Antroji konferencija 
1919 metų vasario mė- 
o antrasis suvažiavimas 
1919 m. kovo mėn. Jis

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

ir apie- 
darbininkai,

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

ELEKTRIKINIS BANJO LAIKRODIS 1933 MOD., $50
Dovanojo John Bukenas, 316 E. Girard Ave., 
Philadelphia, Pa., tai bus antra dovana

SMUMBmCaMMiKIBNB

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

“An Old Country—a New 
World” (Soviet Russia) juda
mieji paveikslai apie Sovietų 
Sąjungos dabartinę kūrybą 
bus rodomi šį sekmadienį, ge
gužės 14 d., Lietuvių svetai
nėje, 243 Front St., New Ha
ven, Conn. Apart kūrybos, 
bus parodoma ir abelnai gyve
nimas Sovietų šalyje dabarti- 

Kalbės Eric A.
Starbuck, nesenai sugrįžęs iš 
Sovietų Sąjungos. Jis pirmiau 
buvo vienas iš profesorių XV ėst 
minster Preparatory School?.

Taip pat bus rodoma judis 
iš ,ex-kareivių maršavimo delei 
bonų į Washingtoną.

Įžanga 20 centų. 
7:30 vai. vakare.

Visi newhavenieciai 
linkės lietuviai,
dalyvaukite' ir kvieskite savo 
pažįstamus atsilankyti ir ! pa
matyti šiuos įdomius krutamus 
paveikslus.

J. Didžiūnas.

žiburėlio Mokyklėlė turės 
pikniką gegužės 14 d., Olym
pia Parke, Shrewsbury, Mass. 
Vaikai ir mergaitės turės įvai
rių žaidimų. Apart žaislų, 
bus leidžiama išlaimėjimai. 
Prasme sugrąžinti pinigus ar
ba knygutes, kad galima būtų

Varžytinių Banga 
Nesimažina

Atėjus pavasariui, varžy
tinių (licitacijų) banga ne 
tik nesumažėjo, bet dar pa
didėjo. Pardavinėjami už 
skolas gyvuliai, trobesiai ir 
ištisi ūkiai.

Šiomis dienomis teko būt 
Aukštadvario miestelyj tur
gaus dienoj. Su reikalais 
turėjau užeiti policijos nuo
vadom Ten pilna piliečių 
—mažažemių ūkininkų. Visi 
jie suinteresuoti varžytinė
mis : vienas, nusiėmęs kepu
rę, prašo ponulio viršinin
ko atidėt jo varžytines nors 
trejetai dienų; gal,girdi, dar 
gausiu kur paskolint pinigų. 
Kitas vėl atbėga, ' nešinąs 
saujoj pinigų ir su džiaugs
mu surinka: “Ponas virši-

sutvarkyti traukimas.
Kviečiame visus atsilankyti, 

pakvėpuoti tyru oru.
Bus gera muzika pasišokti, 

taip pat užkandžių, šaltako- 
šės ir kt.

Nepamirškite, kad, tai žibu
rėlio piknikas.

Žiburėlio Komitetas.

Philadelphia
ROUND TRIP ®3OO

ONE WAY $2.00
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE _ 
WASHINGTON 
BOSTON ____
RICHMOND __ 
PITTSBURGH 
DETROIT ___
CLEVELAND _ 
CHICAGO___

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

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

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

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

“Laisvės” Administracija.
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HODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

CEMENTAS
EAISiV.’i

iWil ...................... i,., ............i.-, .............................. . .......... .1

yytojaų^, 30 d. ^gegužės, turėsi
me demonstraciją prieš' grę
siantį imperialistinį karą. 

‘ Draugiškai LDS 5-to Apskr.
Sekretorius

P. Bokas,
116 Sunnyside Ave., 
Waterb., Conn.

(Tąsa)

Glėbas atsistojo kareiviškai prieš šra- 
mą ir atraportavo:

—Tą tavo Gamybos biurą mes pasiunčia-
• me pas velnio motiną! Mes mokėsime ir 
' be jo darbus atlikti...

—Prašau, drauge, be grūmojimų,—kal
bėjo Šramas.—Mes negalime priimti kiek
vieno pasiūlymus. Daugelį pasiūlymų lai
kome istorijai. Mes esame priešai kiekvie- 

' no abejotino pasiūlymo. Reikia išmušti ir 
noras prie visokių kvailų pasiūlymų, ir tai 

. bus ūkio apsaugojimas.
V. Glėbas garsiai nusijuokė. Užsirūkė ir 
pasižiūrėjo į Badiną, o paskui numetė 
Šramui:

—Drauge, nuo jūsų atsiduoda tinginio 
'dulkėmis ir senovinės tvarkos puvėsiais.
Mūsų rankos gerai pratę prie kūjų ir šau
tuvų. Jūs tą turėtumėte žinoti, kaipo ko
munistas. Nors jūs ir komunistas, bet 
nesuprantate darbininkų politikos. Kaip 

;jpatyti, jūs neuostėte nei parako, nei darbo 
’.prakaito. Nusispjauti man ant jūsų su- 
'darytų kvailų ir nepasukamų biurokrati
nių visokių biurų ir komitetų aparatų! Pas 
jus priviso pulkai biurokratų, kaip žiurkių. 

Mūs daug veltiti suėdama duonos! Jūs ten 
darote visokius planus, o mes kenčiame. 
Sovietų valdžia negalėjo būti gatavas apa
ratas ir, jai organizuojantis, karui besi-! 
tęsiant, susidarė tokis biurokratinis ir ne-! 
paklusnus valstybinis veikimo aparatas, ( 
bet jis ne amžinas; jis bus sudaužytas!

—Drauge Badinai, aš reikalauju... — 
..:pradėjo Šramas įraudęs. Bet Glėbas jo 
jau neklausė, jis, pilnas pasiryžimo ir jaus

damas pergalę, ėjo pas valstybinės polici- 
;;jos pirmininką draugą Čibisą. Jam dabar 
.'^labiausiai buvo reikalingas tai draugas 
kvčibis. '
$ . įju ?
-j’ Akys, Kurios ir Naktį Mato
Z. Nedideliame kambaryje, pilname saulės 
’-'spindulių, Glėbas ir čibis stovėjo prie, lan
ugo. čibis tai šypsosi, tai lūpas spaudžia. 
^•Atrodo, kad jis pasileis juokais, bet viską 
^gudriai ir atsargiai apmąsto...

—Drauge Glėbai, gali kalbėti tuojaus, 
Z jeigu greitas reikalas, o jeigu ne, tai gali 
-<ir palaukti. Dabar turiu laiko; gali kal- 
’*bėti, kas tik reikia. Rūpiniesi tvirtai apie! 
^fabriką?

—Kol kas kalbame, bet darbo dar nėra.
Kol kas kova tiktai biurokratinėse įstai- 

į; gose.
Čibis mažai klausėsi, mirkčiojo ir žiū- 

rėjo į jūras.
—Štai žiūriu į jūras. Iš čionai jos atro- 

y do, kaip išmuiluotos. Matai? Tai ne sap- 
•jnas, o tikruma. Norisi pasimaudyti arba 
?, nors pabūti ant krašto... Jūros. Matai, 

kaip jos banguoja. Mes čionai, o jos ten.
• O mano gyvenime tai taip visada, ar su

pranti, visada. Tas turi psichologinės 
reikšmės...

—Et, tą viską po velnių! Na, geriau pa
sikalbėkime tikrai apie dalyką.—Glėbas pa
kėlė antakius ir tiesiai žiūrėjo Čibisui į 
akis. Taip žiūrėjo, kaip kūdikis motinai... 
Glėbas lauke, ką pasakys Čibis. Bet Čibis 
tokis ir jo darbas tokis, kad jis mažai kal
ba, o daug klausosi.

—Drauge Čibis, aš nežinau, kaip tu ma
nai, bet man rodosi, kad Šramas prašyte 
prašosi prie sienos.

—Ir daugelis į jį panašių,—atsakė Čibis.
—Gal būti, ir visas Pildomasis Komi- 

|tetas ? . . . •
—Sovieto Ūkio Taryba tai tokis lizdas, 

kurį plikomis rankomis negalima paimti. 
Tu bėgioji kaip žioplys su savo planais pa
leisti darban cemento fabriką, bremsbergą, 
o čia pirmiau reikalinga ko kito.

—O ką manai, drauge Čibis, apie pirmi
ninką Badiną? Ir ką manai apie Šramą, 
kurį dabar tiktai gerai pavaišinau pas Ba
diną?

Čibis vėl ilgi žiūrėjo į jūras, kalnus, de
besis.

—Čumalov, ar tu matei tuos žmones, ku
rie šaudo priešus?

—Taip, mačiau karo fronte. Iš karto 
tas buvo baisu, o paskui niekis.

—Taip. Šokinėja, o negyvas kūnas la
bai nemalonus. O ką, tu manai, reikėtų 
pastatyti sekti Šramą? Turėk mintyje, 
kad naudingi žmonės ir žiopliai.

—Šramas yra tvirtas komunistas ir del 
—Drauge čibis, tam kainos negali būti...
—Šramas yra tvirtas komunistas ir del 

savo aparato jis gali laikytis iki mirties,— 
tarė Čibis, pažiūrėjęs primerktomis akimis. 
—Jis yra komunistas, bet jis pasidarė to
kis baidyklė, kurio nesibijo nei žvirbliai. 
Baidyklė pasipūtusi ir išdidi savo klaido
mis. Kvailiai yra geresni, nes jie mažiau 
daro blėdies. Žinai, drauge Čumalovai, kad 
jausti tai vienas dalykas, o tikrai žinoti— 
kitas...

Glėbas su didele atyda žiūrėjo į Čibisą ir 
jam* rodėsi, kad Čibiso galva vis didesnė da
rosi, lyg ją išpučia smegenys...

—Drauge Čibis, o ką tu sakysi apie Žu
ką? Pagal tavo supratimą, jis blogas 
kvailys?

—Taip. Mes priėjome prie išvados; ry
toj prisiųsk jį pas mane. Mes pasiųsime jį 
su siuntiniais tai vienur, tai kitur. Na, da
bar gali sau eiti; štai pasiimk sau nuolati
nį perleidimo ženklą, kad netrukdytų.

Čibis nusisuko ir paspaudė elektros gu- 
ziką. Čumalovas prie durų atsisuko linkui 
jo ir matė šaltą veidą.

—Drauge Čibis, ar tu matei Leniną?
—Tai jau vis tiek pat, mačiau ar ne.
—Netiesa, drauge Čibis, tu mateisi su 

Leninu.
(Daugiau bus)

WILKES-BARRE, PA.
Kaip visur, taip ir pas mus, 

Pirmoji Gegužės buvo pilnai 
apvaikščiota Kirby’s Parke. 
Buvo sutraukta darbininkų nuo 
2,500 iki 3,000.

Tai pirmą sykį tas buvo at
likta Wilkes-Barreje. Darbi
ninkai pradeda suprasti savo 
reikalus ir .stoja į bendrą fron
tą visokiuose darbuose, kaip tai 
į Bedarbjų Tarybas, už palmo
savimą Tom Mooney, Scottsboro 
jaunuolių ir visų kitų politinių 
kalinių.

Tik vieni sklokininkai su tuo 
nesutinka ir visokiais būdais 
stengiasi tą darbą trukdyti.

Visos darbininkiškos organi
zacijos turėjo konferenciją pri 
sirengimui prie Pirmosios Ge
gužes. Jie su tuom nesutiko, 
l?et jie keliese turėjo savo kon
ferenciją. Vietoj eiti su visais 
darbininkais Pirmąją Gegužės 
į Kirby’s Parką, tai jie keliese 
susirinko į Union Hali diena 
pirmiau ir tarp savęs pavadino 
Pirmosios Gegužės apvaikščioji- 
mu. Tai taip jie veikia. Bet 
štai, gegužės 4-tos d. “Klam
pynėje” peckeliai rašo iš Wil
kes-Barre apie savo konferenci-1 
ją ir sako, būk tai buvus skait
linga konferencija ir net duoda 
papeikimą darbininkiškai kon
ferencijai, kuri buvo laikyta 16- 
tą dieną balandžio, kodėl su jais 
nesiskaityta.

Toliau sakoma, kad jie savo 
konferencijoj turėję telegramą 
nuo paties Tom Mooney. Jie tą 
telegramą turėjo sufabrikuoti, 
permainyt žodžius, nes jeigu ta. 
telegrama būtų buvus skaityta, 
kaip joj viskas yra, tai būtų tie 
keletas suklaidintu darbininkų 
pasipiktinę tokiais savo vadais, 
kaip Vratarich ir Vilkelis. Tie 
darbininkai būtų nuėję su vi
sais susipratusiais darbininkais 
veikt naudingą darbą del savo 
būvio pagerinimo ir kitų.

Aš manau, kad tai reikalinga 
Amerikos darbininkams žinoti, 
kokio turinio telegramą jie ga
vo 
čia 
toj

nuo Tom Mooney, ir todėl 
paduodama žodis žodin, kas 
telegramoj rašoma:

“Received April 29, f933.
AM 659

N AN 78NL. San Francisco, 
Calif. 28

Atsišaukimas LDS Connecticut 
Valstijos Visoms Kuopoms 

JT •. f 1 • ♦

Draugai, kolonijų darbuoto
jai, pradėkime darbą dirbti 
tuojaus; siųskime raportus, 
kokia suma pinigų sukelta ir 
kiek gauta jaunuolių į moky-

•i LDS 5-to; LDSA 8-to, ALD 
‘ LD ‘3-čio ir ALPMS 4-to Ap
skričių išvažiavimas -įvyks'4 
*' d. birželio, Lietuvių Darže, 

Waterbury Conn.
Draugai LDS nariai, išva

žiavimo tikietus visos kuopos 
*^yra aplaikiusioš kiek.anksčiau. 
7 ^Todel visų draugų priderystė 
-•‘parduoti įžangos tikietus, or- 
—ganizuoti žmones į trokus, au
tobusus ir automobilius va
liavimui į pikniką.

Muzikale programa šiemet 
; Jbus skirtinga nuo pirmiaus bu- 
^jvusių programų.
** Žodis kitas kolonijų drau- 
*-gams: patys važiuodami pik- 
-Jiikan, nepalikite namie savo 
."draugų bei pažįstamų.

Conn; valstijos jaunuolių 
^•mokyklą prasidės 24 d. liepos,
• •Waterbury, Conn. Laiko ma-
• •Žai beliko iki viršminėtai die-

J • i <

nai, o darbas beveik nepradė
tas. Todėl visi griebkimės už 
darbp.; ,

i LDS kuopos, išrinkime įvai- 
Irias komisijas. Vienos turės 
j sukelti reikalaujamą sumą pi- 
;nigų palaikymui * mokyklos. 
(Taipgi turi nepamiršti parink
ti maisto nuo biznierių ir far- 
merių. Aųtra komisija turės 
kalbinti ir registruoti jaunuo
lius į mokyklėlę. Pinigų kvo
ta mokyklai yra sekama: Wa
terbury, New Britain, Hart- 

i ford, New Haven ir Bridge
port—po $10.00; visi kiti ma
žesni miestai turi sukelti ne
mažiau kaip po $2.00.

Mokiniai į mokyklą nebus 
priimami jaunesni, kaip 14 m.

Conn, valstijos jaunuolių 
mokyklos tvarkymo komisija 
susideda iš trijų narių: C. Stri- 
žausko, J. Strižausko ir P. Bo

ko. : ’ : , , , , >.

klą. Raginkime vieni kitus 
prie darbo; mokyklos* klausi
mą pastatykime ant augščiau- 
sios papėdės . . |

■ •

Nacionalė Jaunuolių Diena’ * 
įvyksta 29 ir 30 d. gegužes, 
New Haven, Conn; Mūsų, kai
po daugiaus patyrusių darbi
ninkų, privalumas pagelbėti 
jaunuoliams visokiais būdais. 
Parinkime aukų tam darbui, 
organizuokime jaunuolius va
žiuoti viršminėton demonstra
cijom

Darbininkiški chorai visų 
tautų Conn, valstijos yra nu
tarę išpildyti koncertinę pro
gramą.

29 d. gegužės po pietų bus 
darbininkiško sporto žaidi
mai; vakare koncertas svetai
nėj. Už geriausius atsižymėji- 
mus bus duodamos dovanos.

New Haveno draugai parū
pins visiems nakvynes. Ant -

Dan Slinger ! ; t
61 Welles St. Wilkes Barre 

Penna.
Following wire sent to Vrat- 

arich: Reports received indi
cate you reject all attempts 
create unified movement re
fuse recognize duly accredited 
representative my committee; 
your persistent refusal co
operate united front May Day 
demonstration and consistent 
disruptive tactics only help 
my enemies and the enemies 
of working class; I must de
nounce your action as betrayal 
my best interests and that of 
working class; your tactics di
rectly opposed to our united 
front policy; therefore 
pudiate your claim as 
presenting my į committee 
myself.

JOHNSTON CITY ILL.

re- 
re-
or

Tom Mooney.”

Tai matote, kaip “Klampy
nės” rašėjai rašo iš Wilkes 
Barre ir kaip jie meluoja savo 
saujalei darbininkų. Aš manau, 
kad jie taip meluodami save 
pilnai nusimaskavo tarpe vie
tos lietuvių darbininkų.

Darbininkai, kurie dar laiko
si Vratarich ir Vilkelio takti
kos, turėtų pamest juos ir pra
dėt dirbt darbą naudingą del 
savo būvio pagerinimo ir visų 
darbininkų. Veisiejiškis.

• 1 1 , į ' > ; ;
Gegužės 4 d. buvo areštuota j 

dvi moterys ir vienas vyras Už • 
dalyvavimą susirinkime moterų 
Auxiliary organizacijos. Poli
cija apmušė tą vyrą ir vieną 
moterį.

Kiti areštuoti buvo paleisti 
iš kalėjimo, palaikius kokią va 
landą, vieną moterį, kurią ap
mušė, tai nuvežė į pavieto ka
lėjimą ir, ten ją palaikę per 
naktį, paskui paleido, be toles
nės bausmės.

Kovojame prieš terorą Lewi- 
so ir valdžios, ir tik pradėjome 
kovoti; esame paširįžę kovoti, 
iki iškovosime teisę darbinin
kams žmoniškai gyventi.

Teroras,: kuris čia turi mus 
apgaubęs, bus sunaikintas per 
kovą ir pasiaukojimą mūsų 
draugų ir draugių. Ir mes tu
rime gana daug tokių, ■ kurie I 
nebijo nei kalėjimo nei mirties.!

Visi stokime į bendrą kovą! 
prieš savo budelius.

Vietinė Skurdė.

Sęstądien., Gegužį JL&, 19SŠ

i RILKES BARRE, pĄ A
i „ĄŲl^LI^ £3 ’ kiiof ds ( sutrinkimai 
įvyks pedėlioje, 14 d. gegužes, 10 vai. 
ryte, Darbininkų Centre, 325 E. Mar
ket St. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes yra labai svarbių dalykų 
apsvarstymui. Sekr.

(111-112)

ik ima .)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 14 d. gegužės, 2 
vai. po pietų, Maple Parke. Visi 
draugai būtinai dalyvaukite, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarstymui.

. , Sekr.
(111-112)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia koncertą., ne- • 

dėlioj, 14 d. gegužės; Lietuvių svetai
nėj, 6835 Superior Ave. Pradžia ly
giai 5:30 vai. vakare. Taipgi choras 
dainuos į radio stotį WJAY 
vai. 
ant 
per

PRANEŠIMAI Iš KITUR

3:30 
po pietų. Atsukite savo radios 
610! kilocycle’ių. Bus girdima 
2 gimtus mylių nuo Clevelando.

A. P. B.
(111-112)

1 ’ : i —-------- . • , , )
BAYONNE/N. J.

LAU1 Kliubas rengia skanių vaka
rienę su programa, nedėlioję, May— 
gegužes 14 d. pradžia 7 vai. vakare, 

I naujoje Kliubo vietoje, 10 W. 22njĮ 
St. Po vakarienei bus šokiai prie 

i geros muzikos. Ateikite visi. Tikie- 
jtas 50 centų. Komitetas.

(111-112)

WORCESTER, MASS.

Priešfašistinio Komiteto mėnesinis i

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

LINIJA
Iš New Yorko

į KLAIPĖDĄ
Per Gothenburgę

GREITA
i KELIONĖ

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

i 82 kp. susirinkimas įvyks 14 d. ge
gužės, 9:30 vai. ryte, pas <lrg. K.

Avė. Visi nariai pribūkite į susirin
kimą. Sekr. J. Norkus.

susirinkimas įvyks utaminke, 16-tą R į.J " numeriu ’ 2j26 p^ken-
d. gegužės, 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott ' St. Draugai 
organizacijų atstovai! Malonėkit pri
būti į šį susirinkimą, nes 
svarbių reikalų aptarimui.

Org. J. J.

yra daug
TORONTO, ONT. .

į ALDLD 162 kuopos ir KDA Lygos 
j susirinkimas 

įvyks 15 d. gegužės, pirmadienyje, 8 
vai. vakare, Lietuvių-Hungarų svetai
nėje, 382 Queen St. West. Abiejų 
kuopų narius kviečiame atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių. Susirinki- Jjj 
mas bus svarbus, nes reikės apsvars
tyti daug svarbių reikalų.

Organizatorius.

Bakšys.
(112-113) j 45 kuopos mėnesinis

PA.PHILADELPHIA,

ALDLD 141 kuo^a rengia išvažia
vimą sekančioje nedėlioję, 14 gegu
žės, Durham Park ( ?) Skaitlingai su
sirinkite draugiškai pasilinksminti.

(112-113)

EKSKURSIJOS
M. L. Gripsholm, Gegužes 27 
'“Tiesiog į Klaipėdą be persėdimo

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 State St., New York, N. Y.
Chicago, Ill., 181 N. Michigan Ave. 
Boston, Mass. 10 State Street 
Detroit, Mich. _ 73 Monroe Street

SOCKAj LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNĄS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
S. S. Drottningholm Gegužės 20
M. L. Kungsholm_______ Birželio 3
S. S. Drottningholm_____ Birželio 12
M. L. Gripsholm ___ _ .__ Liepos 3

Royal sturckon 
if fillets

ŽVTO S€RV<

TYPEWRITERIUS—RAŠOMAS MAŠINĖLES

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

PER “LAISVĘ” GALITE ĮSIGYTI 
REMINGTON TYPEWRITERS

Portable
jais parankamais, prietaisais dabar galima, ją įsigyti
per “Laisvę.” *. *

masina, tik sį rudenį patobulinta, su 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:“LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

ROYAL STURGEON su TOMATO SAUCE
Kiti geri prirengimai stalui ir

SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION

1

261 Fifth Ave., New York City
Taipgi Skyriai: 260 California St., San Francisco,

Cal. ir 354 South Spring St., Los Angeles, Cal.
■ ' ■ ' . ■ > i i
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KANADOJE REAKCIJA PRIEŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMĄ EINA DIDYN

Kaip viso kapitalistinio pa-į Taip praneša kapitalistų did- 
saulio darbininkai dabar gy
vena didžiausiame ekonominia
me skurde, taip ir Kanados 
darbininkų masės kasdien stu
miamos didesniu s k u rdan. 
Didėjant darbininkų vargams, 
jie pradeda rimtai jieškoti iš
eities iš esamos padėties. Dau-’ 
gelis darbin., suvedžioti per 
kapitalistų agentūras, nueina 
į buržuazines organizacijas, 
pasivadinusias gražiais var
dais, kaip tai: “Labor Party,” 
kuri gražiu savo pasivadinimu 
ir remiama iš valdančiosios 
klasės pusės, plačiai skleisda
ma propagandą už save, gau
do darbininkus savo bučium

Quebec’o provincijoj sklei
dimui darbininkams blėdingos 
propagandos, pradėjo valdžia 
steigti po “Labor Party” 
skraiste tam tikrus kliubus, 
kuriuos pavadina į v a iriais 
“šventųjų” vardais, delei sek- 
mingesnio patraukimo į juos 
sufanatizuotų darbininkų. To-

Pnsl&pią penktas

o.

Ko

V. LUKOŠEVIČIA, Savininkas.Lankytojai

1826 McReynold Avė.

Iždo

1807 Davls Avonue

APIELINKĖS

414

EI-

St.,

Street

i^E3OE^^^3IOC3OES

Mass.

Lowell,

Street
Street

1851 Broadway Ava.
Globėjai:

Min-
Street

N. S.
St.,

290 Wilkins
45 Townsend St.

043 Avenue I)
18 Dudley St. 

kiekvieną mėnesj pirmą 
3 vai. po pietų.

\ PLYMOUTH, .
Lietuvių Kapinių Korporacijos 
Valdybos Vardai ir Adresai

8 Ludwig Pk.
67 Cutler St.

29 Pulaski Street
9 Kostncr Pk. 

G. Zurgulienė
52 Dalo “
52 Hoff

640 Ridgeway Avenup

131 Joseph Avenue

52 Dayton Street
30 Kelly St. 

eusirinkimus kiek-

424
So.

Ružinska*,
Korsika*, J. Ruseckas, 

Revizijos Komisijai
M. Žuris, A. Senku*, K. Jakimavičius.

Draugijos susirinkimai {vyksta kiekvieno 
mėnesio antrą utarninką, savam namo, 
1057-63 Hamilton Avo.

5*-V. Glaubičlua, 816 
^Mkes-Barre, Pa.

57— John Norkų*, 851 
ton. Pa.

58— S. Rainard, 
Dorchester, Mass.

Mass.
Draugystes mėnesiniai susirinki

mai atsibūna^ kas antras nedėldienis 
kiekvieno mėnesio; 2 vai. po pietų, 
19 Union St., Lowell, Mass.

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karaonas,

st.
5 th

St.
Empire

Artesian Ave.,
St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

PITTSBURGHO IR 
PRIĖfiFAŠISTINlS K-TAS, 1931:

Pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerding, Pa.

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 8121 
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way. S. S. Pittsburgh. Pa.

172 Gertrudę ,St.»
Box 400, Benld,

Buckner, III:
Fordney Ave.,

Pine St.,
Zeigler, Ill. 

Box 262, Cuddy,

1108 Elizabeth Ave. 
'Trustisai:

J. Urbonas, T. Raaika*, J.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvėms proga isigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už $5.75
Persiuntimas apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
«T A T Q

1331 Goebel
69 S.

1705 N.
437 Elm

222

Kasos globėjai: J. M.
ir A. Raudeliunas, 

75 Union St., 
Maršalka M. Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell,

14

KREČIA KAIRIUOSIUS

M.

Andruška,
tiltui

Grušiūtė,T.

Kaupas,A.

J.

APLA

Avė.

Neit

s.WILKES BARRE, PA

KRATOS IR AREŠTAI

Kubilskis, Box 236, Coal Cen-

IŠ LIETUVOS
KLAIPĖDA

kad
•M1

Or-ges K. B. Karosienes
PRAKALBU MARŠRUTAS

SSWdWsQSteftkW*?

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

*8 ■
' 2

•i SS i 
H

Braddock, 
Way,

Ave.,

1512 

So.
Box

102 E.

Pa.
S.,

Ave.
538 3rd Ave.,

V AKACIJOMS VIETA
Puikiausia vieta vakacijom, na

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

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

Kaina tik $10.00 j savaitlę
Ypač dabar Į pavasarį, kur tik ne

pažvelgsi mirga žiedai, leidžia ma
lonų kvapą, gaivina žmogaus svei
katą. Rašykite arba atvažiuokite 
persitikrinti:

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

1117 Quarry Ave., 
______ Mich.

Audiejaitis, P. O. Box 113 Royal- 

Mohawk St., 

Hobson St., 
568, Castle 

4th St., • We«t

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Čclkis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655, 

Ken*in«rton, Pa.
Sekretorius J. Gaaiunae, 626 Woodwarad 

McKee* Rock*. Pa
Iždininką* .1. Yesadavičiua, I

New Kensington. Pa.
Iždo cilobčjai >—
G. Urbonas. 484 Library St.,
j. Urbonas, 1925 Harcum* 

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauska*, 626 Woodward 

McKees Rock*, Pa.

Levine, 
Turtle Creek, Pa.

Preikšą, P. O.
P. O. Box 126 Slovan, Pa:

Link Ct., Maspeth.

Pearl St Yogstown,

Eckert St., Buffa-

1 . ......... ...........■'■'!! ............ .

Skandalas Rygos Tarybojvėl nubaudė už vieną žinutę 
200 lit. arba 7 paromis areš
to, o už kitą—300 lit. arba 
14 parų. Tas pats laikraš
tukas jau anksčiau buvo nu
baustas 200 lit. Be to, nu
bausta kito laikraštuko 
“Telegramos”—atsakovė 
Klimaitytė 300 lit. arba 
parų arešto.

Ryga, balandžio 20 d.1 
Rygos miesto taryboj įvyko 
susirėmimas. Ekonominio 
centro vadas Karlsdornas, 
kalbėdamas apie gegužės 1 
dienos demonstraciją, pava
dino raudonas vėliavas 
“raudonais skudurais.” Ta
da kilo baisus triukšmas. 
Socialdemokratai ir komu
nistai puolė Karlsdorną ir 
jo šalininkus. Prasidėjo 
muštynės, per kurias buvo 
pavartotos ir kėdės. Į muš
tynes įsivėlė ir kai kurie žiū
rovai. Kol buvo pašaukta 
policija, muštynės aprimo. 
Posėdis buvo, pertrauktas ir 
tą dieną jau nebeatnaujin
tas.

.................. —T—T——T—■■■' I-T-; 1

■ ' Edwardarille, Pa., Tai, J4073
Prot. Ra^t. J. Staskevičius, 10 Melrose live.,

Wilkes Barre, Pa„ :Tel. <4626
Finansų raš S. C. Kasparas,' 27 Dynch X4ne 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 20061
Pirmininkas J.. Bagdžiunas, 228 Duffy, Ave. Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav" St , 

Plymouth, Pa ,Tel. 9905 I Wilkes Barre, Pa. Tel. 82611
Vice^pirm. J, Kulponas, 27 Corlcafr St., 1 Centro Telefoha* 91840 ix> Aug. Stravinsko, I ^Vilkes Barre. Pa. 21 Perry St,, .Plymouth? Pa.
Kasierius K. Randavčika*. 613 Main St.

'40—M. Andruškevičius, 
Akron, Ohio.

41- r-J. Guzlavlčienė, P.
• III. • I

42— J. J. Stankus, 
•48—M. Lingevičienė,

Sngjnaw, Mich.
44— Many Barites, 602

45— M. Savukaitienė, P. O. 
Pa.

46— J. Petrauskas, P. O. Box 118, Blanford, 
Ind.

47— J. K. Alvina*. 2322 Scotten Ave., De
troit. Mich.

48— J. Sabaliausku*, 416 Coal 
eraville. Pa.

49— A. Matulevičius. 279 So. 
Brooklyn, N. Y.

50— Joo Shimkets, 
Pittsburgh. Pa.

51— P. Maslaveckas, 
Wilke»-Barre, Pa.

52— B Aluzas, 
Chicago, vTT.

53— J. Gudišauskas, 
Pa.

54— Geo. Braknl*, 
Pontiac, Mich.

55— P. Alsko, .171 W. Wylie Ave.,
Washington, Pa. 

George Ave., N. End,

Ferdinand St., Scran-

190 Magnolia St.,

lapis “The Montreal Daily 
Star.” čia yra vienas iš dides
nių reakcinių žygių prieš dar
bininkų judėjimą. Tai yra 
pasimojimas uždaryti visas 
darbininkiškas organizacijas. 
Bet ar tas pavyks, tai labai 
abejoja ir pati buržuazija, kas 
matyti iš jos leidžiamų orga
nų. O mes, daugiau ar ma
žiau organizuoti darbininkai, 
be abejonės pasakyti galime, 
kad mūsų organizacijos gyva
vo ir gyvuos; dirbo darbinin
kų klasės paliuosavjmo darbą 
ir dirbs. Atims leidimus— 
veiksime požemiuose, tol, kol 
Kanados kapitalistų valudžia 
pamatys tą, ką pamatė 1917 
metais caristinės Rusijos val
džia su kraujageriu Mike prie
šakyje.

Kanados Komunistų Parti
jos pasmaugimu giriasi val
džia. Bet ar ji pasmaugta? 
Ar ji susilpninta? Ar ji ne
gyvuoja? Mes galime drąsiai

. Jos 
darbas eina pirmyn. Ji stovi 
priešakyj viso Kanados darbi
ninkų judėjimo. Ji vadovau
ja Kanados darbininkų ma
sėms; kovoja už ekonominius 
ir politinius reikalavimus. Ji 
nežiūri, kiek valdančioji klasė 
darys reakcinių žygių prieš

> Kariuomenes teismas jau 
gavo Beko ir 10 k. žmonių 
bylų, kurioj jie kaltinami už 
šnipinėjimą lenkų naudai. 
Jų organizacija buvo susek
ta Seinų apskrity j.

PHILADELPHIA, PA-
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
pas

kių kliubų veikimas labiausia į Pasakyti, kad ji gyvuoja.

Prieš Velykas krim. poli
cija areštavo kairiųjų poe
tą K. Borutą. Jo kvotą po
licija jau baigia ir perduoda
Kauno ap. t. valst. gynėjui.1 DANIJOJ BUS ILGIAU

SIAS VISOJ EUROPOJ
TILTAS

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

412 W. Susquehanna
Taipgi pas jj galima gauti 
vietų žuvų. Tai puikiausios rū

šies kenuotos žuvys.

Avė.
ir So-

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA. GRAND RAPIDS, MI
CHIGAN. NAUJA VALDYBA DEL 

1932 METŲ YRA SEKANTI:
Pirmininką*, Cha*. Margi*, 

’> 1323 Muskegon Avo.
Vice Pirmininkas, A. J. Kareckas,

730 Nason St. N. W.
Protokolų Sekr. Kari Rasika*,

R. R. No. 9, Box 117.
Finan«ų Sekr. Ant. Garbanauska*.

ir Svetainę* Randavotojas,
1108 Elizabeth Avo.

Iždininką* Ant. Daukša,
1131 Walker Ave.'

LIGONIŲ LAN.sshrdetaocm 
Ligonių 

Varniene,

• Gerą DUONA valgyt reikalingiausia kiekvieJ 
nam. Kas nori but sveiku ir stipriu, tai valgy* ; 
kit SCHOLES BAKING, Keptuves DUONA.: 

J Mūsų miltai geri, duona visuomet šviežia ve- 
JS žam į štorus ir stubas, visoj aplinkei Brookly- 

no ir New Yorko. Siunčiam per pačtą ir į kitus 
miestus.

Be to, areštuoti dar poe
tas K. Jakubėnas, mokyt. 
P. Šinkūnas," žydas dr. Šu- 
valis, Br. Miglinas, Vilčins-Į Kopenhaga.—Danijos vai
kis, Klimavičius (Alytuj) ir stybės geležinkeliai sudarė 
Ambroška. Jie įtariami, sutartį geležinkelio
kad sudarę nelegalę organi- tarp Seeland ir Salsterio 
zaciją( greičiausiai eserų), j pratiesti. Tiltas būtų 3,300 
Jų kvota dar vedama. j metrų. Jis būtų tokiu būdu 

--------  ilgiausias Europoj.

išsiplėtęs Montrealo ir Que
bec’© miestuose. Pavyzdžiui, 
Montrealo praeitų metų pabai
goj ir šių metų pradžioj, lai- 
kotarpyj šešių mėnesių, įtrau
kė į juos apie 65,000 darbinin- 
kų-bedarbių nariais. Ten dar
bininkai papuolę gauna išgirs
ti gabiausią agitaciją už 
šizmą, prieš darbininkų orga- > 
nizacijų veikimą, kurstymą 
darbininkų kivirčų tautiniu at
žvilgiu. Kur daugumoje pri
klauso vietiniai francūzų tau
tos darbininkai, • ten skelbia 
obalsį: “Quebec’o provincija 

i privalo būti čysta nuo svetur- 
gimių darbininkų,” kurie, pa
sak valdžios riebiai apmoka
mų agentų; tai šios bedarbės 
ir krizio priežastis, tai ir yra 
dėlto, kad perdaug ateivių ir 
jie iš vietinių darbininkų dar
bus “atimą”. Be to skiepyda
mi fašistines idėjas čia pijau- 
klėja šnipų, kurie už centą ki
tą parduoda savo brolių dar
bininkų reikalus. Kiti būna 
pasamdyti demonstracijų ar 
streikų laikotarpiu skaldyti są
moningiems darbininkams gal
vas, kovojantiems už savo kla- 

>• sės reikalus. Šių kliubų rolė: 
Kanados buržuazinei valdžiai, 
su kruvinuoju Bennettu prie
šakyje, padėti terorizuoti vi
sais atžvilgiais augantį darbi
ninkų revoliucinį judėjimą.

Paskutiniu laiku tų kliubų 
veikimas pasirodo, jog eina 
silpnyn, kaipo buržuazijos įran 
kis. Kitur net atsuka kumštį 
prieš buržuaziją susispietę 
juose darbininkai. Pavyzdžiui, 
Montrealo miesto dalyje Rose
mount toki kliubai pradeda 
platinti kovingų darbininkų 
leidžiamą laikraštį “The Wor
ker” ir pradeda veikti kartu 
su kitomis darbininkiškomis 
organizacijomis. Dalyvauja ir 
organizuoja demon stracijas, 
stato reikalavimus miesto val
džiai, kad bedarbius aprūpin
tų didesnėmis pašalpomis, ko
voja prieš mėtymą iš namų 
bedarbių šeimynų, negalinčių 
užsimokėti i nuotnos, Tokiose 
sąlygose esanti bifržuažinė 
valdžia sulaiko steigimą dau
giau panašių kliubų, o ant esJ 
ančių uždeda griežteshę fašis
tinę kontrolę. Pasiunčia val
džios apmokamus šnipūs sek
ti kovingesnius darbininkus. 
Susekus, areštuoja kaltindami 
prigulėjime slaptoje, priešvals
tybinėje organizacijoje.

Vladžia, 
visų pusių 
vojus, tuos 
nagrinėti 
įstaigose, 
dos, kad seniau gyvuojančios 
organizacijos, nežiūrint ko
kios jos yra, politinės, ekono
minės ar šiaip apšvietos, turės 
išnaujo būti ištyrinėtos ir jei
gu pasirodys turinčios ką nors 
bendro su revoliuciniu darbi
ninkų judėjimu, tai bus iš jų

i

h

i darbininkų judėjimą, kiek pa
lamdys šnipų, kaip padidins 
j savo žandarmeriją, kokius iš- 
I leis įstatymus, ji prieš visus 
i reakcinius žygius vadovaus 
į kovose darbininkų masėms. 
K.K.P. eilės skaitlingėja ir 
tvirtėja revoliuciniame darbe. 
Revoliucinės idėjos Kanados 
proletariato neužsmaugiamos.

Kar. Angus.

ALDLD 12-to Apskričio ko
mitetas šaukia konferenciją 1,4 
'd. gegužės, 2 vai. po pietų, 
325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa.

Į konferenciją šaukiama pri
siųsti delegatus nuo visų or
ganizacijų bei kuopų, kurios 
randasi Wilkes Barre apielin- 
kėj. Nes ateinančią vasarą 
čia yra rengiama įsteigti jau
nuoliams lavinimosi mokyklė
lė; bet kartu ir suaugę galės 
mokytis. ,

Mokytoją prisius Jungtinių 
Valstijų Kom. Part. Lietuvių 
Centro Biuras.

Tad kurios organizacijos ar 
kuopos dar neišrinkote dele
gatų, tai išrinkite arba prisiųs- 
kite iš valdybos pirmininką ar 
sekretorių. Nes yra labai svar
bu wilkesbarrieciams . turėti 
mokyklėlę ir pralavinti jau
nuolius klasinio susipratimo.

DEMONSTRAVO PRIEŠ 
AREŠTĄ

Vižančiuos (Mažeikių ap.) 
buvo Liaudies namo atiden
gimas. Susirinko apie 500 
žmonių. Susirinkusieji, su
žinoję, kad yra areštuotas 
Antanas Milvidas 
kiu ‘komendanto 
nubaustas 3 mėn. 
pareiškė protestą

! čių tylėjimu. Gaila, kad 
nieks neišstojo su kalba, ku
rioj reikėjo pabėžt protestą 
prieš žvalgybos veikimą ir 
prieš areštus.

ir Mažei- 
nutarimu 
kalėjimo, 
10 minu- 

Gaila,

Draugijy Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organ?

Sąryšyj su Lietuvos be
darbių diena—sausio 19— | 
Vilkavišky j buvo padaryta! 
visa eilė kratų ir areštų, 
mat čia paskutiniu metu 
pradėta platint komunistf- 
niai atsišaukimai. Per kra
tas žvalgyba nieko nerado. 
Draugai, energingiau į dar
bą!

Carniegie,. Pa. 
Shenan- 

E. Monroe St., 
690 E. 92nd St . 

Elroy Ave., Brent.

1401 Page St., 
53^—8rd Ave., New 

I Union Ave., Chicago 

O. Box 341,
Courney, Pa. 

439 Maplewood Ave., 

D. 42, Hice* Landing, 
434 Library St., Brad- 

uucn, ra.
15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Aliąutppa, 

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— K. Levine. 242 Penn Ave. Extension, 

. Box 201, Minden,

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRASAI

Kp. Sekretorius ir i'antrnfta*., •
2—B. Kanišauskas, 626 Woodward Avo., 

McKees Rocks, Pa.
3— J Monski 36 Spikenard St.,

C_—‘ '
4— St. Kuzmi ais, 197 Ohio Ave.
doah. Pa.
5—M. Glaubičiua. 123

McAdoo, Pa.
6— K. Romand,

Cleveland. Ohio.
7—J. D. Slieką*, 3121 

wood, Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh, Pa.
9—J. Yasadaviče, I 

Kensington. Pa.
10— J. Albauskia, 1100

Height*. Ill.
11— J. Barškietis, P
12— John Kinder!*, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F.

Pa.
14— Geo. Urbonas, 

dock. Fa.
1. ______________

Pa.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS, HARTFORD,
CONN., NAUJA VALDYBA 

1933 METAMS
Pirm. M. Selicka*. 31 Amity St.,
Vice-Pirm. A. Griškevičius, 1866 Broad St., 
Prot. Rašt. J. Kazlauskas, 481 Hudson St., 
Fin. Rašt. J. Pilkauskas.

7 Seymour Ave., W. Hartford, Conn. 
Iždininkas J. Vasiliauskas. 70 Ward PI., 
Maršalka J. Giraitis, 489 Zion St., 
Organo Prižiūr. A. Klimas, 36 Russell St., 

Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvergą 
kiekvieno menesio Laisves Choro Svetainėje, 
59 Park St., Hartford, Conn.

ROCHESTER, N. Y.
L. D. P. KLIUBO VALDYBOS 

ANTRAŠAI:
Pirmininkas Buguliškls P.,

1120 North Street 
Pirmininko pagelbininkas, Žirgulis, P.,

52 Dale Street 
Protokolu raštininkas Gendrenas, S.,

67 Cutler Street 
Finansų rašt. Miller, J.

8 Ludwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evan* J.,

Daukas, Goo.,i

Iždininkas Druseikis J.,

Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kiiubas laiko 
vieną mėnesj, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare; pradžia 7 :30 valandą.

19— J. L____
W. Va

20— A. Pasko, 
22—P. Cibulskis, 70-42

N. Y.
24— P. Sodeiki*, 125 So.

Ohio.
25— J. Dielininkaitis, 41 

lo, N. Y.
26— J. Seri*, 223 E. Ifahanoy Ave., Girard

ville, Pa.
27— Motiejus Batutis, Box 24, Wilsonville, Ill.
29— Antanas Kubilskis, Box 236, Coal Cen

ter, Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
32— L. Tilvik. 38 N. 7th St., Easton, ,Pa.
33— P. Samulioni*,

Grand Rapid*,
34— J

ton, III.
35— M. J. Krikštanas,

Shamokin, Pa.
36— Joo Pečeliūnas, 1009

Harrisburg, Ill.
87—L. Aimanas, P. O. 

s ' Shannon, Pa.
38—M. Tam’-Biene,

Frankfort, Ill. 
89—Tony Zedolek, 514 Autumn AviB.; Col

linsville, Ill.

Scholes Baking, Inc.
PURE R/E BREAD, ROLLS & CAKES 

10 SCHOLES STREET
Brooklyn, N. Y. Phone stagg 9645

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

Empire Cornice & Roofing Co
CORNICES AND SKYLIGHTS

DENGIAME VISOKIUS 
STOGUS

Atliekame išpjaustymus švie
sai ir orui ir darome švininius 

ir kitokius šaltkalvystes 
darbus

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

TELEFONAS ATDARA DIEN4
Pulaski i-1090 IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

matydama, kad iš 
pasireiškia jai pa
klausimus pradėjo 
savo augštesnėse 
Prieina prie išva-

Visą laiką gyrėsi, 
Klaipėdos krašto valdinin
kai esą sąžiniškesni ir pa- 
vyzdingesni už D. ■ Lietuvos 
valdinipkus ir tarnautojus. 
Tačiau paskutiniu metu ten 
pasikartojusios aferos susi
rūpinti privertė ir patį “M. 
D.” Tas pats “M. D.” pra
neša, kad direktorius Wilke 
buvo nušmugeliavęs mokes
čius, kuriuos turėjo sumo
kėti už 200—300,000 lit. sa
vo pajamų. Už tai jam 
gręsia kalėjimas ligi 1 me-

ROCHESTER, N. Y. 
DRAUGYSTĖS D.L.K. GEDEMINO 

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirm., Černauskns B., 103 Mailing Drv. 
Pirmininko pagelbininkas Miller, J.

f ~
Protokolą rašt. Gendrėnas, S.
Iždininkas, Galinaiti* K., 

t: r_ 
Finansų raštininkas Manelis F.,
Finansų rašt. pagelbininkas.
Maršalka, Feliks Maneli*
Iždo Prižiūrėtojai:

1. Andriunas, P.,

2. YenCius, M.,

3. švedą*, Geo.,
4. Prūsas, J.,

Susirinkimai būna
nedėldienj. Pradžia

BAUDŽIA LAIKRAŠ
TUKUS

Atimami leidimai (Charteriai). nią komendanto įsakymo

Kauno komendantas laik
raštuko “10 centų” atsako
vą Narkevičių už nepildy-

HUDSON, Mass., Sekmadienį, 14 d. Gegužės
LYNN, Mass., Pirmadienį, 15 d. Gegužės 
CAMBRIDGE Mass., Antradienį, 16 d. Gegužes 
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.
' Y • < »' f '■ ■?'<<’ i ; f. I ) ? . ‘ i Į 4 1 .'. Į.

-  r -- - - ..............- ............ : ■   . ■ ■■ A*—toj.-.*.*

Flushing Russian and Turkish Baths, inc.
M. TEITELBAUM, Manadieris 

ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ He SUBATOS V AK. 7Sc 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—35c_
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išsfpėnmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS 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 Dereboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

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

Broadway karais—išlipt ant Flushing Ave.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGVSITĖS NAUJOS VALDY

BOS. '
Valdyba 1982 Metams

LOWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, 

Belle Grove, Box 108, 
Dracut, 

Pirminin. pagelb. J. Daugirda, 
29 Whipple St.,

Lowell, Mass.
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, Mass, 
„lobėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass.

Mass.

IO<=3OE^i
JUOZAS KAVALIAUSKAS |

Laisniuotas Graborius O
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon HM 
Keystone—Main 1417

P;M

*
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IŠRANDA VOJ IMA!

šeštadien., Gegužės 13, 1933Puslapis šeštas

Atkaklesnė Kova prieš 
Kapojimą bei Atėmimą 

Bedarbiams Pašalpų

Teisia Bankininką, kad 
Savo Suktybėmis Jis 
Nesidalino su Valdžia

Skaitlingai atsilankykite pa
matyt šį įdomų veikalą ir sy
kiu paremti Bedarbių Tarybą 
josios platėjančiose kovose už 
bedarbių reikalus.

Bed. Tarybos Narys-

Šiandie Union Square Demonstracija prieš 
Kriminalius Raketierius, Gengsterius ir 
Juos Remiančius Tammany Politikierius

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku StiliumKad miesto valdžia nusitarė 

nebemokėti daugiau už bedar
bių šeimynų kambarius ir su
mažinti maisto pašalpą,—tai 
Bedarbių Tarybos atsako la
biau pas i r y ž u siu veikimu. 
Penktadienį devynios Bedar
bių. Tarybos įvairiose Brookly- 
no ir New Yorko dalyse, sutel
kė bedarbius ir jų pritarėjus į 
demonstracijas prieš miesti
nius šelpimo punktus. Dabar 
yra naudojama tokia taktika 
kovos už pašalpą šeimynoms 
ir pavieniams: kurie ateis vi
dun į šelpimo biurą ir kurie

NEW YORK. — Darbo Uni- ir samdytais padaužomis prieš 
jų Vienybės Taryba šaukia darbininkus. Apart organi- 
šiandie visus siuvyklų darbi-' zuotų darbininkų, demonstra- 
ninkus į demonstracijų prieš ! cijoj privalo lygiai dalyvauti 

T'“ ir neorganizuoti darbo žmo
nės, kaip dirbantieji, taip be- j , .. , .....
darbiai. Nes bošai užsiundo j tuo pačiu laiku demonstruos iš 
savo gikluotus Įrankius ir antUauko pusės, tol neis laukan 

ir nesitrauks šalin, kol bus 
duota bei užtikrinta pašalpa 
tiems bedarbiams, kurių var
dai su reikalavimais priduoda
mi šelpimo biurui.

kriminalius raketierius. De
monstracija įvyksta Union Sq., 
1 vai. dieną. Sykiu yra šau
kiami demonstruoti visų revo
liucinių, socialistinių ir Darbo neorganizuotų darbininkų, kur 
Federacijos unijų darbininkai ! tik jie pradeda 
prieš bosų samdomus galva- į klės pagerinimo, 
žudžius, kurie vis dažniau už
puldinėja 
centrus ir 
pogromus, 
protestas 
Hali valdžią, kuri eina ranka 
rankon su bosais, raketieriais

kovojančių unijų 
daro juose kruvinus

Bet tai- bus kartu 
ir prieš Tammany

kovą del bū- 
Taip nese-j 

nai buvo padaryta prieš strei
kuojančius Equitable popieri
nių maišelių vaikinus ir mer
ginas Brooklyne, kuriuos žvė
riškai užpuolė gengsteriai sve
tainėje laike streikierm susi
rinkimo.

NEW YORK. — Federalia- 
me teisme dabar yra tardomas 
Charles E. Mitchell, buvęs pre
zidentas National City Banko. 
Jį teisia už tai, kad jis val
džiai nusuko šimtus tūkstan
čių dolerių mokesčių. Kad jis 
yra padaręs 7 milionų dolerių 
meklerystes su žmonių pini
gais, delei to jį valdžia nelie
čia. Jis nekliudomas nei už 
tai, kad privertė visus banko 
tarnautojus > pirkti. Šerus po 
$220, kurie dabar yra parduo
dami tik, už $25 bei $30 išvi
so. Vienas dalykas, už kurį 
yaldžia traukia Mitchell į tie- 
son, tai kad jis nepasidalino 
tais grobiais su ponais, sėdin
čiais Washingtono valdžioje.

PASIRANDAVOJA apartmentai po 
6 kambarius, renda nuo $23 ir 

augštin. Tinkami dideliom šeimy
nom visi įtaisymai, eleveiteriais ir 
karais privažiuojama iš visur. 234 
Linden St., Ridgewood, N. Y., Knick
erbocker arba Wycoff stoties. Taipgi 
pasirandavoja ir fornišiuotas kamba
rys po tuom pačiu antrašu.

(109-114)

PARDAVIMAI

Bed.
“Draftuosią” Al Smithą 
Kandidatuot j Majorus

Daily Worker Vajus del 
7,000 Naujų Skaitytojų

Visi Komunistai irPri 
tarėjai į Tag Day 

Rinkliavas!
• Kompartijos New Yorko 
distrikto sekretariatas šaukia 
po pareiga visus Partijos na
rius rinkti su dėžutėmis aukas 
šiandie ir rytoj delei kovos 
prieš imperialistinio karo pa
vojų. Kovojančių darbininkų 
judėjimo pritarėjai taip pat 
yra kviečiami ir raginami da
lyvauti tose rinkliavose. Ją
sias bendrai rengia Darbo 
Unijų Vienybės Taryba, Ame
rikinis Komitetas Kovai prieš 
Karą ir Jūrininkų Industrinė 
Unija.

Brooklyne gaukit Tag Days- 
rinkliavų dėžutes iš 46 Ten 
Eyck St., 61 Graham Ave., 73 
Myrtle Ave. arba 1831 Pitkin 
Ave.; New Yorke—108 East 
14th St.; Bronx©—569 Pros
pect Ave.; Jamaicoj—127-29 
Liberty Ave.; Yonkerse 27 
Hudson St.—ir eikite šį šeš-;
tadienį ir sekmadienį į gatves n 1 1 • • D *1 1 •
parinkti aukų tam labai svar-, PeinagrODiai KfilkalaUja 
b,am re.kaiu». ; Uždrausti Demonstrac.
Prieškarinis ir Priešfašis- 
tinis Susirinkimas

Detektyvai Areštuoja 
Nekaltas Moteris; Pri
meta Jom Prostituciją

NEW YORK. — Policijos 
komisionieriaus paskirti detek
tyvai gaudyt prostitutėms dar
buojasi, areštuodami nekaltas 
moteris ir merginas. Viena iš 
areštuotų yra Josephine Faulk 
nėr. Jinai gegužės 10 d. va
kare vaikščiojo 42-ra gatve su 
savo vyru. Jis perėjo skersai 
gatvės tiktai saldainių pasi
pirkti. Už kelių minučių su
grįžta; ir štai detektyvai areš
tuoja jo jauną moteri. būk tai 
kaipo parsidavinėjančią vyram 
gatvėje. Vyras protestuoja, 
bet jo moteris yra laikoma po 
$250. kaip vadinama “prosti
tutė.” Du detektyvai padarė 
sumoksią, sugalvodami ir kiek 
jinai iš vvru reikalaudavo.

Latrai detektvvai ,matvt. no
rėjo kyšio; o kada moteriškė 
nedavė kyšio, liko areštuota. 
Taip darbuoiasi policiniai “do
ros vykdytojai.”

NEW YORK. -- Eina vajus 
už gavimą Kom. Partijos orga
nui “Daily Workeriui” 7,000 
naujų skaitytojų. To reikalo 
draugai turi nepamiršt jokia
me veikime dabartiniais lai
kais. Kiekviename susirinki
me reikia prisiminti apie “D. 
Workeri;” ragint jį skaityt, 
ypač stengtis užrašyti jaunuo
liams. Suaugusieji, šiek tiek 
angliškai skaitantieji, taip pat 
turėtų iš 
Dabar “Daily Worker 
lengvesnis skaityti ir darbinin
kiškai turiningesnis, negu ka
da pirmiau.

“D. W.” naudos.
Daily Worker” yra

AI Smith, buvęs N. Y. vals
tijos gubernatorius, būk tai 
nenorįs apsiimti kandidatuot į 
Now Yorko majorus ateinantį 
rudenį. Reakcionierius Colum- 
bijos Universiteto prezidentas 
Butler agituoja, kad demokra
tai ir republikonai “draftuo- 
tų” Smithą, kaip abiejų parti
jų kandidatą į majorus prieš 
Tammany Hali šmugelninkus 
politikierius. Butlerio supra
timu, Smithas apvalytų mies
to valdžią. Bet juk pats Smi
thas yra Tammany Hall demo
kratų auklėtinis. Jam begu- 
bernatoriaujant ėjo graftas ir 
šmugelis ne tik šiame mieste, 
bet visoj valstijoj.

PARSIDUODA restauranas ir beer 
garden. Priežastis pardavimo, iš

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

(112-117)
•---------------------------- »............. ..... -
PARSIDUODA restauranas labai biz- 

niškoje vietoje, prie puikiausių
New Yorko maudynių Rockaway 
Beach. Parduosiu visai arba priim
siu partneri, nes turiu reikalą va- 
žiut j Lietuvą ir neturiu kaip palik
ti biznį. Atsišaukite šiuo antrašu: 
301 Beach 85th St., Rockaway Beacn, 
N. Y. Telephone Bell Harbor 5-5511.

(109-114)

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 ,val. vakare 
Penktadieniais ir šventadiehiais 

tik susitarus

E. New York Išvažiavimo 
Komisijoms

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Studentu Demonstraci
jos ir Masinis Streikas

8YKJ ATSILANKĘ PERSIT1KRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion 8t., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion StM kampas Broadway 

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

NEW YORK.—Kiekvienam 
verta nuvažiuoti į priešfašisti- 
nį ir prieškarinį mitingą sek
madienio vakare, rytoj, Coo
per Union svetainėje, 8th St. 
ir 4th Ave., New Yorke. Pra
kalbas sakys Clarence Hath
away, Kom. Partijos vietinio 
distrikto organizatorius, labai 
populiarus kalbėtojas. Taipo 
pat kalbės rabinas Israel Gol
dstein ir A. J. Mušte (iš Pro- 
gresyvio Darbininkiško Veiki
mo Konferencijos). , Pirminin
kaus profesorius Donald Hen
derson iš Amerikinio Komite
to Kovai prieš Karą. Įžanga 
hūo 25 iki 50 centų.

Mitingas ruošiamas 
Yorko Komiteto Kovai 
Karą. • .

Iš paties kalbėtojų
matote, jog tai bus suviėnyto 
fronto mitingas.

. NEW YORK. — Pereitą 
šeštadienį 2,000 studentų ir ke
li profesoriai demonstravo' 
prieš Columbiios Universiteto 
valdybą; reikalavo sugrąžint 
''t.gal profesoriu Donaldą Hev 
dersoną. Jis buvo pavarytas 
už vadovavimą kairesniems 
studentams ir už dalyvavimą 
darbininku judėjime. Studen
tai ir studentės ypač energin
gai demonstravo nrieš univer
siteto prezidento N. M. Butle
rio namą, šaukdami: “Sugrą
žink atgal Hendersoną!”

Dalis atžagareiviškesnių stu 
dentn. vnač atletai. mėgino su
ardyti demonštraciias. mėty
dami supuvusiais kiaušiniais ir 
tomeitėmis. Bet jų pastangos 
veltui nuėjo.

Laike demonstracijos sakė 
prakalbas jaunesnieji profe-

Visi' nariai, priklausanti iš
važiavimo komisijoms, susirin
kite šį- sekmadienį, gegužės 14 
d., pas drg. M. Misevičienę, 
115 Montauk Ave.' Brooklyn, 
10 :30 vai. ryte.

Išvažiavimas įvyks Forest 
| Parke, gegužes 28 d., tad jau 
laikas rūpintis programa ir ki- 

■ tais dalykais.
Būkite visi.

“China Express” Bus 
Rodoma “L” Svetainėj

Graborius (Undertaker)
Į laidotuvių Direktorius

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
*—

New 
prieš

sąraso

Evergreen 7-1643
ANNA ROMANOVA

Pasauliniai garsi 
žvaigždžių ir Chiromantijos 

Žinovė-Spėjėja
Dabar atsikėlė arti Williamsbur- 

gho tilto ir praktikuoja savo 
profesiją

188 So. 3rd Stn Brooklyn, N. Y.
Ant pirmutinių lubų, Apt. 3. 

Valandos nuo 12 dieną iki 9 vak.

v i

i

Brooklyne:
136 Irving Ave. 

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

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

>

KRAUJO SPECIALISTAS
Gyduu ūmias ir chroniškas vyry ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo, ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

156

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašė- 
jimai, Nervui 
Ligos, Abelnas 
Silpnumas, 
Skilvio, Žarnų

ir Mėšlažarnės Ligos, Neryų įde
gimas ‘bei Reumątiški Nesveiku
mai. 11

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

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

Prieinama Kaina .. ‘
' Sąlygos pagal jūsų iAghlę' 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai ,

DR. ZINS 
110 EAST 15* ST. N. T.
Tarp 4 th Ave. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM. 
■■ ■»" ■.——  -- —* i

1

NEW YORK.—Vietinė pra- 
monės-Prekybos Taryba per 
savo susirinkimą, kur dalyva
vo 150 išnaudotojų ir šmugel- 
ninkų, nutarė reikalauti, kad 
miesto, valstijos ir centralinė 
valdžia varžytų darbininkų 
demonstracijas, arba visiškai 
jąsias panaikintų. Vienas iš 
tų pelnagrobiu sumanymų yra | šoriai A. T. Cutler, Nath Wyle 
toks. Jeigu jau įvyksta de-į įr Bernhard Stem (iš Colum- 
monstracija, tai visus jos daly-j bijos) ; Irving Dichter iš Mies- 
vius paskui suvarvti į kokią to Kolegijos ir Joseph Cohen

tinkamąkazermę arba šiaip 
triobėsi ir varyt- per šerengą, 
kad sužiūrėt. kns iš in yra at
eiviai darbininkai ąrba nepi- 
liečiai. Pravedamą tokia min
tis, kad už demonstraciją ga
lima būtų iš 
tuoti.

Kai del tų 
mo suvaryti 
galima paklausti:l; o. kur jįe 
rastų tokią patalpą, kad ga
lėtų sutalpinti, sakysime, šim
tą tūkstančių demonstrantų?

Amerikos depor-

parazitų sumany- 
visus į kazermę,

MIRTYS — LAIDOTUVES

Sarah Smith, 72 metų amž., 
137 Devoe St., mirė gegužės 
11* d. Kings County ligoninėj; 
pašarvota graboriaus Bielaus- 
ko koplyčioje; bus palaidota 
gegužės 13 d. Cypress Hills 
kapinėse. Laidotuvių aneigorą 
rūpinasi graborius M. Bielaus- 
kas.

iš miestinės Brooklyno' Kole- 
gijosv< '

Pirmadienį yra šaukiamas 
masinis studentų streikas, kati 
priversti reakcinę universiteto 
valdybą tuojaus sugrąžinti 
profesorių Donaldą Henderso- 
ną.

šį šeštadienį bus rodoma so
vietiniai judamieji paveikslai 
“Laisvės” svetainėje apie dar
bininkų ir valstiečių sukilimus 
Chinijoje. Tai pasauliniai pa
garsėję judžiai “China Ex
press.” Jų rodymas prasidės 
nuo 1 vai. dieną ir tęsis iki 
vidurnakčio.

Visos įplaukos yra skiria
mos parėmimui Bedarbių Ta
rybos veikimo. Diehį įžanga 
būsianti 15 centų, o vakare 
20c. ; vaikams ,gi 10 centų.

Draugai, iš Bedarbių Tary
bos užtikriną, kad judžių . ro
dymui gauta geresni apa
ratai, negu kad pirmesniuose 
rodymuose.

SUSIRINKIMAI

Nušovė Seną Milionierią

NEW YORK.— Nežinia kas 
nušovė 80 metų senį milionie- 
rių Ed. A. Ridley, daugelio na
mų savininką, jo paties rašti
nėj e-sklepe prie Allen St. Bė
gyje dviejų metų toj pačioj 
vietoj buvo nušauti Ridley’o 
sekretoriai L. Weinstein ir H. 
Moench, Sprendžiant sulig 
kulkų, policija sako, kad visi 
trys'žtivo nuo to paties re
volverio; tai veikiausia ir to 
paties, vis dar ne^inorno, žtno'g 
žudžio darbas.

\ ‘ ............... .. .

CENTRAL BROOKLYN, N. Y. 
š

ALDLD 24 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 15 gegu
žes, 8 vai. vakare. Dalyvaukite visi 
seni šios organizacijos nariai ir atsi
veskite naujų aplikantų.

Kuopos Sekretore.
(112-113)

PRAMOGOS

BROOKLYN, N. Y.
LDS 50 kuopa rengia smagų pik

niką, šeštadienį, 19 d. liepos, Clin
ton Parke, Maspeth, N. Y. Kitos 
draugijos yra' kviečiąmbs nieko ne
rengti minėto] dienoj, bet dalyvauti 
MsĮ šiąirię pikiiijce it sykių pašiliįiks- 
'minti su kuopos nariais. 1

...... .. . : . (111-112)

KMJOOOOV'W W W W 
lAork iftorx irti »r\i >A< >oooc rk

NOTARY 
PUBLIC

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

Telephone, Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS

MOLLYN’S BARBER SHOP
ir

BEAUTY PARLOR
Kuris pirma buvo 578 Grand 

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Metropolitan Avęnue
(Art! Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. )Y.! ’

402

KjnononyrMMioeMVKjrMM

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P? BALLAS INC
( B ( E L fi U S K A ,S ) 
G R A BŪRIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 6 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MŪSU [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM FANATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINI. AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (/LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O ME$ ' 
KUOGER1AUS1AI PATĄRNAUSIM.

musu raštine atdara dienąjr naktį. Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

4

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, ee rėdo m s ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš 

»• t , » •, lę » v 1 '
ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




