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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis
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KRISLAI
Partijos Sukaktuvės. 
Daugiau Narių Partijai. 
Vilko Bilietas.
Spauda ir Bažnyčia.

Rašo Komunistas 
_ _ ... ..................... .............

šiemet rudenį sueis penkioli
ka metų nuo įsikūrimo Ameri
kos Komunistų Partijos.' Cent- 
ralinis Komitetas yra nutaręs 
šias sukaktuves paminėti įtemp
tu vajumi už partiją. Spaudo
je, susirinkimuose, partijos vie- 
netose, masinėse organizacijose 
bus plačiai aiškinama revoliu
cinės partijos rolė klasių kovo
je.

Darbininkų Streikas 
už Algų Pakėlimą

Lietuviai komunistai irgi ren
giasi prie šių sukaktuvių. Va-Į 
jaus tikslas bus tame, kad pa-' 
siekti kuopiačiausias lietuvių 
darbininkų mases su komunisti
ne propaganda, ir kad įtraukti! 
naujų spėkų į partijos eiles. 
Partijiečiai ir simpatikai yra 
raginami rašyti savo atsimini
mus apie Komunistų Partijos 
kūrimosi laikotarpį, apie kovą 
už Komunistų Partiją lietuvių 
tarpe, apie tai, kaip jie suprany 
ta partijos vaidmenį kasdrenįf- 
nėse darbininkų kovose. . /

EL MONTE, Calif.— 
San Gabriel klonyje išėjo 
į streiką 2,300 uogų rin
kėjų. Jie reikalauja algų 
pakėlimo. Bosai despera
tiškai stengiasi streiką 
sulaužyti. Jie reikalauja, 
kad valdžia tuojaus užda
rytų mokyklas ir leistų 
vaikus uogas rinkti. Taip 
pat atsikreipė prie sala- 
veišių armijos, kad padė
tų skebus verbuoti.

Darbininkams vadovau
ja industrinė revoliucinė 
unija.

SUKILO ROOSEVELTO KEMPĖS JAUNI 
DARBININ. PRIEŠ SUPUVUSĮ MAISTĄ
BUTLER, N. J.—Birželio | nebus pagerintas. Jie taip 

13 d. čionai Roosevelto vers
tino darbo kempėje sukilo 
prieš supuvusį maistą du 
šimtai darbininkų. Darbi
ninkai metė darbo įrankius 
ir paskelbė streiką. Kem
pės viršininkai tuojaus pa
šaukė policiją ir valstijos 
miliciją streiko numalšini
mui. Darbininkai pareiškė, 
kad jie nedirbs, kol maistas

pat protestavo prieš tai, 
kad oficieriai gauna geres
nį maistą, negu darbinin
kai. Kempės kapitonas 
Heath prižadėjo streikierių 
reikalavimus išpildyti. Dar
bininkai sugrįžo į darbą. 
Bet streiko vadas, jaunas 
darbininkas, ant rytojaus 
tapo išvarytas iš kempės.

Bosų Provokacija 
prieš Streikiėrius

Pittsburgh© nortsaidėj susi
organizavo lietuvių komunistų 
frakcija iš devynių narių. Fin
leyville apielinkėje lietuvių 
frakcija susideda iš septynių 
narių. O New Kensingtone tu
rime frakciją iš šešiolikos na
rių. Washingtone yra devyni 
lietuviai partijos nariai. Wil- 
merdinge turime septynis. Iš 
Rochesterio draugai praneša, 
kad iš keturiolikos draugų, pa
sižadėjusių įstoti į partiją ma
siniam susirinkime, tikrai įsto
jo ir išpildė aplikacijas dešimt.

O visose tose vietose nelabai 
senai faktinai neturėjome parti- 
jiečių—tik po vieną kitą. Vadi-i 
naši, lietuviai darbininkai pra-| 
deda susirūpinti Komunistų 
Partijos reikalais. Jie ateina į 
jos eiles, kur tik mes rimtai pa
sidarbuojame del gavimo parti
jai narių.

Japonai Boikotuos 
Indijos Medvilnę

TOKYO.—Japonijos med
vilnės pramonės trustas nu
tarė boikotuoti bovelną, at
vežtą iš Indijos. Nutarime 
kaltinama Anglijos' valdžia, 
kuri pakėlė muitus ant bo- 
velninių drabužių. Tai dar 
vienas susikirtimas tarpe 
Anglijos ir Japonijos intere
sų.EXTRA!

LONDON. — Pagaliaus 
įžanginę prakalbą konferen
cijoj pasakė Amerikos de-

KOVA TARPE ANGLIJOS IR AMERIKOS 
IMPERIALISTU LONDONO KONFEREN.

LONDON.—Ne tik Mac- 
Donaldas, bet ir kitų šalių 
delegatai kelia karo skolų 
klausimą. O tam griežčiau
siai priešinga Jungtinių 
Valstijų delegacija. Ameri
kos delegacijos galva Hull 
dar nesakė prakalbos—“ne
prisirengęs.”

Savo prakalbose Italijos 
atstovas Jung ir Afrikos at
stovas Sr>?uts dar aštriau 
pabriežė reikalą svarstymo 
karo skolų šioje konferenci

joje.
Kitas susikirtimas tarpe 

Amerikos ir Anglijos eina 
popierinių pinigų klausimu.! 
Abi šalys panaikino aukso 
valiutą. Abi veda infliaci
jos politiką, idant gavus pir
menybę pasaulinėj rinkoj 
savo produktams. Visoj 
šviesoje iškyla imperiąlisti- 
nių reikalų prieštaravimai. 
Ši Londono ekonominė kon
ferencija ketina dar paašt
rinti tuos prieštaravimus.

Ponas Tysliava “Vienybėje” 
praneša, kad fašistai Valaitis ir 
Klinga gavo vilko bilietą nuo Jegacijos pirmininkas ponas 
vienybiecių, ir dabar garsiai de-1 
juoja. 7 
numeryje ____ . (
eilės prieš tuos didvyrius. Bet,kalavo, kad muitų klausimas:mercinė atstovybė “Am- 
jie turi pasekėjų. Todėl fašis-jbūtų išrištas. Varde Ame- torg” nori gauti iš Finance 
tų tarpe eina didelė varna. Tys- j rįkos imperialistų jisai grū- Reconstruction Corporation 
7Va‘tai valstybei’kuri ban’ paskolos bei kredito delei 
°nos y J P ° j dysianti konferenciją truk- užpirkimo Amerikoje visos 

|dyti. Girdi, tokia tauta už- eiles produktų. Pavyzdžiui

Hull. Jis visai nekliudė

Sovietai Pirks Ameriko je Produktų, Jeigu 
Gaus Paskolos Arba Tinkamo Kredito

WASHINGTON. — Val
džios rateliuose kalbama,Paskutiniam “Vienybės” idiciiuuoc i\cuucuim,

je telpa pajuokiančios karo skolli klausimo, bet rei-, kad Sovietų Sąjungos ko-

tis.
Atrodo, kad tarpe “Tėvynės”, . .

ir “Vienybės” įvyko paliaubos, i sitrąuks visos žmonijos pra- 
Bet Susivienijimo Lietuvių Am- i keiksmą! Nors netiesiogi- 
erikoje Taryboje eina tokia pat niai, bet aiškiai tas grūmo- 
aštri kova, kaip “Vienybės” pa-' jimas taikomas Anglijai, ku- 
stogėj. Valaitiniai ir klinginiai rį konferencijon neša karo

OSusi“masnS^k^ kl«- Bet tuojaus 
paskutiniais metais neteko virš P° Hull kalbėjo Anglijos at-

lerių. Taip pat pirktų kito
kių reikalingų daiktų, ypač 
mašinerijos.

Bet kadangi F.R.C. yra 
valdžios įstaiga, o 1 Ameri
kos valdžia nėra Sovietų 
pripažinus, tai tokio kredi
to davimas reikalautų ofici- 
alio Roosevelto užgyrimo. 
Rooseveltas sako, kad jis 
formalio pasiūlymo iš Sovie-

Sovietai norėtų tuojaus už
pirkti 70,000 pundulių bo- 
velnos už tris milionus do-1 tų įstaigos nėra gavęs.

astuonių tūkstančių. stovas Chamberlain ir 
iškėlė skolų klausimą.

vėl

Išdeportuos Keturis 
Darbininkus

Komunistai prie Lon
dono Konferen. Rūmą

Kol kas toj visoj fašistinio 
liogerio vainoj neįmatomi jokie 
pamatiniai skirtumai. Ginčai 
pas juos berods eina tik dėlto, 
kaip geriau pasitarnauti tarpe 
lietuvių fašistinei idėjai ir Lie
tuvos kruvinajai Smetonos val
džiai. Toks Valaitis, būdamas 
‘Vienybės” redaktorium, to tik
slo siekė akyplėšišku būdu, 
kiekvienu prasižiojimu ugnim 
spjaudydamas ant komunistų ir 
visų revoliucinių darbininkų. 
Ponas Tysliava bando švelnio
mis . -azėmis uždengti fašizmo 
iltis if taip patraukti savo pu
sėn lietuvius darbininkus.

Chicagos Mokytojai Vėl 
Kovos Lauke už Algas

Popiežius Pijus XI neslepia 
to, kad dievu nebegalima pasiti
kėti. Per kardinolą Pacelli jis 
atsišaukia į visus katalikus bū
davot! bažnytinę spaudą ir ją 
remti. Dievo galybė be galin
gos spaudos nieko nereiškianti. 
Tam tikslui jis net paskelbė vi
soj Italijoj “katalikiško dienraš- atsidarė, 
čio dieną.” sas?”

CHICAGO, Ill.—Birželio 
12 d. apie šeši tūkstančiai 
Chicagos mokytojų vėl mar- 

jšavo miesto centre ir reika
lavo atmokėjimo užvilktų 
algų. Policija bandė sulai
kyti maršuotojus, bet nusi
leido, kuomet pamatė, kad 
mokytojai su pasiryžimu 
traukia pirmyn.

Mokytojai nešė įvairias iš
kabas, reikalaudami algų ir 
pajuokdami pasaulinę paro
dą, kuri vadinama “Šimtme
čio Progresu.” Viena iška
ba skambėjo: “Mokyklos už
sidarė. Pasaulinė Paroda

Ar tai progre-

PITTSBURGH, Pa.—Ro
osevelto valdžios imigraci
jos viršininkai davė įsaky
mą, kad tuoj aus būtų išde- 
portuoti darbininkai Joseph 
Shaffer, Charles Vuich, 
James Evans ir Joseph Re- 
nalovich. Visi draugai ran
dasi kalėjime. Tas dar sykį 
įrodo, kad Roosevelto val
džia yra didžiausias neprie
telius ateivių darbininkų.

Iš Londono praneša, kad 
prie pat tarptautinės ekono
minės konferencijos rūmų 
plačiai pardavinėjamas An
glijos Komunistų Partijos 
organas “The Daily Wor
ker.” O laike ? atidarymo 
konferencijos k o m u n i stų 
dienraščio p a r d a vinėtojai 
vaikai iškėlė tokią iškabą: 
“Karalius atidarė plėšikų 
virtuvę.”

SULAIKĖ MORGANO 
TYRINĖJIMĄ JIEŠKO NUODŲ MAISTE

Federalė Maisto ir Vaistų 
Administracija pradėjus ty
rinėjimą, kiek aršeniko yra

WASHINGTON. — Sena
to komisija del tyrinėjimo 
bankų pertraukė savo sesi
jas iki birželio 26 d. Bet naudojama delei išlaikymo 
kada iš naujo susirinks, tai 
Morgano interesų nebetyri
nės. Tas darbas esąs už
baigtas—užbaigtas 
beje.

slapty-

įvairių daržovių nuo sugedii 
mo. Sakoma, kad šitie nuo
dai taip plačiai vartojami, 
jog pradeda kenkti žmonių 
sveikatai. /'

SALEM, Mass. — Bosų 
gengsteriai pašovė refor- 
mistinės United Textile 
Workers Unijos organiza
torių Fecteau, bet policija 
bando primesti streikie- 
riams, idant streiką su
laužyti. Mat, kadangi 
Fecteau eina su reakci
niais unijos vadais, tai po
licija skelbia, būk strei- 
kieriai jo neapkenčią ir 
todėl jį bandę 
Bet tai bosų ir 
provokacija.

Streiko lauke
apie du tūkstančiai audė
jų-

nušauti, 
policijos

randasi

Mattern Priverstas 
Sugrįžt Į Chabarovską

MASKVA.—Gautas 
nešimas iš Sibiro, kad 
rikonas lakūnas Mattern vėl 
sugrįžo į Chabarovską. Bu
vo išlėkęs į Alaska, bet po 
aštuonių valandų atgal 
grįžo. Orlaivio sparnai 
šalo ledais ir toliau lėkti 
begalėjo. Čia jis lauks 
resnio oro......

pra- 
ame-

su- 
ap- 
ne-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York. — Geležies ir 

plieno pramonės laikraštis 
“American Metal Market” 
sako, kad nuo liepos 1 d. 
plieno pareikalavimas turės 
sumažėti. Tas reiškia, kad 
plieno pramonė vėl leisis že
myn.

ANGLIJA IR KITOS ŠALYS SIŪLO AT
MOKĖ! JUNGT. VAL. TIK DALĮ SKOLŲ
WASHINGTON. — Roo-.bet visa tai laikoma slapty- 

sevelto valdžia gavus nuo; bėję.
Anglijos valdžios pasiūlymą, 
kad birželio 15 d. Anglija 
sutinkanti atmokėti tik dalį 
karo skolų. Viso ji turi su- 

i mokėti $75,000,000. Iš Lon
dono pranešama, kad Angli
jos parlamente kalbėjo val
džios vardu Chamberlain, 
bet nieko nepasakė. Pareiš
kė, kad derybos tarpe Lon
dono ir Washingtono eina,

Angliją seka kitos šalys, 
kurios skalnos Amerikai. 
Tos visos šalys kartu birž. 
15 d. turėtų sumokėti Ame
rikai $143,605,294. Jų tar
pe randasi ir Lietuva. Pa
sirodo, kad Lietuva turi su
mokėti $39,706 skolų ir $92,- 
386 nuošimčių už visas sko
las. Vadinasi, viso Lietuva 
turi sumokėti $131,091.

SENATORIAI REIKALAUJA ATSAUKT 
DELEGACIJA IŠ LONDONO KONFEREN
WASHINGTON. — Ame

rikos valdžią nesutiksianti, 
kad Londom) ekonominėj 
konferencijoj būtų svarsto
mas karo skolų klausimas. 
Senatorius Lewis, demokra
tų partijos šulas, pareiškė, 
kad jeigu Anglija ir Fran- 
cija nepaliaus kišę į konfe
renciją karo skolų, tai Ame
rikos delegacija turės pasi-

traukti iš konferencijos. Se
natorius Robinson, republi- 
konas, sako, kad geriausia 
būtų, jeigu Amerikos dele
gacija sugrįžtų namo. Pre
zidentas Rooseveltas tyli.

Tas parodo, kaip Ameri
kos imperialistai atsineša 
linkui tos Londono konfe
rencijos.

Išmėtė iš Komunistu 
« Partijos Nepatai

somą Oportunistą

£ Sovietų Prekybos Sutartis • 
su Francija

LONDON. — Kalbama, 
kad baigiamos derybos tar
pe Sovietų Sąjungos ir 
Franci jos delegatų delei pre
kybos sutarties. Laukiama 
sutarties pasirašymo. Fran-

CHICAGO, Ill.—Komunis- 
tų Partijos aštunto distrik- 
to biuras nutarė išmesti iš 
partijos Albert Goldmaną, cya sutinkanti suteikti So- 
advokatą, už oportunistinius vietams kredito už 400,000,- 
nukrypimus ir už nepaisy- 000 frankų> už kuriuos So- 
mą partijos disciplinos. Bū- 

I damas intelektualas, Gold- 
Washington:—Rooseveltas man manė, kad jam parti- 

esąs užsimojęs tuojaus su- jos disciplina ir darbas ne: ~ , ... « v • • 
mažinti federalių prohibici- svarbu. Kelis sykius buvo 1)6(1(01(11 IVlarSUOtOJHl 
jos agentų skaičių nuo 2,200 
iki 1,000. Taip pat slapto 
Jungtinių Valstijų Tyrinėji
mo Biuro štabas būsiąs su
mažintas nuo 800 iki 400. 
Šis biuras užsiima persekio
jimu darbininkų judėjimo.

vietai pirks Francijoje rei
kalingus pramonei daiktus.

persergėtas, kad jis turi tai
syti savo nusistatymą, bet 
jis nepaisė. Dabar atsidūrė 
už partijos sienų.

Spokane, Wash.—Čionai 
mirė rašytojas King nuo 
keistos miego ligos. Per 
penkis mėnesius jisai “mie
gojo,” tai yra, snaudė ir ne
galėjo pažinti net savo šei
mynos žmonių.

Svarbi Progresyvė 
Unijų Konferencija

Philadelphia, Pa. — Mill
bourne geležinkelio stotyje 
plėšikai užpuolė cirką ir pa
sigrobė $7,000. • Bėgdami 
dar iššovė kelis šūvius į dar
bininkus, kurie bandė juos 
sulaikyti.

GILLESPIE, Ill. — Birže
lio 11; d, čionai įyyko Pro- 
^rešyvio Darbo Unijį Ko
miteto konferencija. Tai 
bendro fronto organizacija. 
Dalyvavo 158 delegatai. De
legacija buvo-taip pat iš St. 
Louis nuo Maisto Darbinin
kų Industrinės Unijos, kuri 
nesenai laimėjo didelį strei
ką.

Konferencija nutarė to
liau tęsti bendro fronto dar
bą ir susisiekt su Am. Dar
bo Federacijos lokalais.

Apgulė Škotijos Sostinę
EDINBURG, Škotija. - 

Keli tūkstančiai alkanų be
darbių maršuotojų suplauki 
į Edinburgą, Škotijos sosti 

Inę. Jie reikalauja, kad Ško 
i tijos vidaus reikalų sekrete 
rius Collins išklausytų j 

.reikalavimus. Bet Colli' 
pabėgo, paskelbdamas, kv 

(jis neva užimtas Ldndoho 
konferencijos reikalais 
Maršuotojai įsteigė kempe 
ir sako, kad jie čionai bu. 
net visą savaitę, kol Collins 
sugrįš iš Londono. Valdžia 
mobilizuoja policiją bedar
bių išvaikymui.

TrysWassaic, N. Yi 
jaunuoliai buvo . pabėgę iš 
valdžios pataisos namų mo
kyklos, bet tapo sugauti, 
White Plains. Rasti tavo- 
riniam vagone pasislėpę. 
Jaunuoliai bėgo nuo nepa
keliamų sąlygų.

Albany, N.Y. — Pataisos 
departmentas išleido bjaurų 
patvarkymą, kad ateityje 
bus nuimamos pirštų ant- 
spaudos kiekvieno žmogaus, 
kuris lankys kalinius valsti
jos kalėjimuose.

Atėmė Galią iš Socialisto 
Majoro be Kovos

VIENA.—Austrijos fede
ralė valdžia atėmė iš Vie
nos majoro galią “apsaugo
jimo visuomenės.” Ta tei
sė pavesta federalės val
džios policijos viršininkui. 
Vienos majoras yra socialis
tas. Bet socialistai nedarė 
jokio pasipriešinimo federa- 
lei valdžiai prieš šitą žygį. <
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mintyj savę. - Mr. Hull’ui siūloma ekonominės komisijos 
pirmininko vieta.

Jei pavyks tą viską pradėti, galimas daiktas, kad tuo
met konferencija veiks atskiromis komisijomis, iki pa
jėgs pagaminti tam tikrus konkrečius pasiūlymus. Nu
matoma, kad konferencija turės tęstis apie porą mėnesių. 
Bet labai galimas daiktas, kad ji iširs? pirm to.

Būržuažinė spauda ir kapitalistiniai ekspertai sako:, 
jei ši konferencija iširs, nesuteiks teigiamų rezultatų, tai 
pasaulį laukianti baisi katastrofa: tuomet užvirs dar 
griežtesnė ekonominė kova, o ją seks kruvinas imperia
listinis karas. Sū tuo tenka sutikti. Naivūs labai būtu 
tie žmonės, kurie manytų, kad Londono konferencija iš
tiš prieštaravimus tarpe kapitalistinių kraštų, arba, kad 
ji suras kelią išėjimui iš esamo kapitalizmo krizio.

Sovietų Sąjungos nusistatymą Londono konferencijos 
klausimu aiškiai perstatė “Izviestija,” kurios straipsnio 
tūlas citatas padavėme vakar dienos “Laisvės” pirmam 
puslapyj. “Kova visų prieš visus,” nurodo Sovietų spau
da, kalbėdama apie Londono konferenciją. Viena šalis 
norės išeiti laimėtoja kitų šalių kaštais. Tas tiktai padi
dins jau esamą'antagonizmą.

Trumpas istorijos bėgis įrodė, kad kapitalizmas savo

V. Polonskis vertė Kl Matūiakiš.

Prasidėjusi pirmadieni Londono ekonominė konferenci- 
i savo didumu yra pirmutinė pasaulio istorijoj. Da- 
zvauja 66-šių kraštų delegacijos; Puošnioj Geologijos 
luzėjaįus salėje. susirinkus delegatams, sesiją atidąre 
Anglijos karąljus,; aplink kurį socialistas’ MacDonaldaš, 
lariesdamas uędėgą, laižėsi, atlydydamas ir išlydėdamas 
iš svetainės. Akyva tai, kad laike ’karaliaus prakalbos, iš 
išlaukto per langus veržėsi sales - vidun demonstrantų 
garsai;i - i as pridavė savotišką spalvą visai konferencijai. c|įenas atgyveno. Naujas pasaulis—socialistinis pasau-

Lonaono konferencija yra svarbiu etapu griūvančio ps_ užima* jo vietą.

(Tąsa)
, II.

Už poros metų einantieji 
šalia traukiniai sustovinės 
ties didelia stotim “Miestas 
—Magnitogorskas.” Pakol 
kas stoties nėra. Nėra dar 
ir miesto: jis tik statomas. 
Ten, kur bus už poros me-

(Bruožai.) 
įmonė Gary, Ind. Jos darbo 
našumas išskaičiuota 3 mi
lionus tonų špižo į metus, grjn(jan imamas metalas.

III.
Šių laikų kultūros pa-

bet ji niekados neišnaudojo 
pilnos darbo galimybės.' 
Magnitogorskas bus stam
besnis negu įmonė Gary, 
nes jame gamins 4 milionus 
tonų špižo į metus. Savo

kapitalizmo laikotarpy j. Teisingai pastebėjo žymus ame
rikietis žurnalistas, William Allen White: “Jei ši kon
ferencija nepajėgs išspręsti biznio problemų, savo proble
mų, kylančių iš pasaulio turtų paskaidymo, tai kiekvie
nas konferencijos dalyvis žino, kad tuomet pasiliks tik 
viena išeitis palaidojimui demokratinių laisvių: fašistai 
arba komunistai.” Rašytojas, žinoma, nepaaiškina to 
fakto^kad fašizmas gali būti tiktai tęsinys to paties ka
pitalistinio chaoso ir todėl jis tegali gyvuoti tiktai laiki
nai. Gi komunizmas užduos galutiną smūgį tai sistemai 
ir tuomi išris krizį, panaikindamas chaosą, beplaningu- 
mą gamyboje ir nelygybę paskaidyme.

J konferencijos mašineriją, pačioj jos pradžioj, tačiaus, 
MacDonaldas įmetė gelžgalį, įterpdamas savo sveikinimo 
kalboj karo skolų klausimą. Šis klausimas, kaip žinoma, 
labai litrus Amerikos delegacijai. Podraug tas jau pa
rodo,•’kad konferencijos eisena toli gražu nebus tokia są- 
lydi, kaip kas tikėjosi.

Skolų mokėjimo klausimą įsmeigė į konferencijos sūku
rį Italijos ir Pietų Afrikos atstovai, kalbėjusieji pereitą, 
antradienį. Tas, žinoma, .įpylė .daugiau aliejaus į Ameri- Į 
kos nepasitenkinimo ugnį. .

Jungtinių. Valstijų džingojistų spauda, kaip įlearsto 
ir kiti- laikraščiai, jau pradėjo šaukti, kad konferenci
jos dalyvių prakalbos, pirmomis jos dienomis, yra anti- 
amerikinės. Einama net prie pasiūlymų Amerikos dele
gacijai apleisti konferenciją ir važiuoti namon. Tos nuo
mones;, yra net senatorius Robinson, demokratų šulas.

Negalima sau įsivaizduoti, kad, akyregyj tokių dide
lių skirtumų tarpe stambiųjų kapitalistinių valstybių, bū-! 
tų galima prieiti prie bendros išvados ir sutarties. Eu
ropoj salys, pavyzdžiui, trokšta'pirmiausiai išrišti skolų 
klausimą, o tiktai paskui spręsti prekybos reikalus ir pi
nigų ^suderinimo dalykus. Anglija, Italija ir kitos šalys 
sako-Amerikai: mes pereitais metais Lausannos konfe
rencijoj pažadėjome iš Vokietijos karo kontribucijų ne- 
plėštj;’ jei Amerika iš mūs neplėš karo skolų. Amerikos 
kapitalistai, iš kitos pusės, nori karo skolas rišti atskirai 
su kiekviena šalimi, kad už jas išplėšus iš tų šalių sau 
koncesijų prekyboje. %

Pinigų suderinimo klausime taip jau yra visa eilė 
•ieštaravimų: Franci j a, Bęlgija, Lenkija ir Italija, o 
'pgi eilė kitų kraštų, stoja už aukso valiutos palaikymą, 
ontet Didžioji Britanija ir Amerika pradėjo tarpusa- 
kovą už nupiginimą savo pinigų valiutos, kad tuo bū- 
gąlėjus padaryti daugiau biznio su užrubežiu.
)ėl muitų taip jau verda kovos. .Vieni juos nori pa
tyli, kiti prieštarauja.
"ąfgi, nėra vilties, kad kapitalistiniai vilkai susitai-

Šis klesti, kuomet kapitalizmas 
smunka. Nuo 1928 metų Sovietų Sąjungos pramonė pa
augo 218.5 nuoš., kuomet kapitalistinių kraštų pramo
nė per tą laikotarpį nusmuko 67 nuoš.

“Izviestija” kreipia Londono konferencijos domesį į tą 
faktą, kad ji turi pripažinti, jog šiandien pasaulyj gy
vuoja dvi. sistemos: socialistinė ir kapitalistinė. Pirmoji 
auga, stiprėja, o pastaroji skęsta krizyj. Socialistinė sis
tema nugalės kapitalistinę sistemą. Padedama kapita
listinių kraštų darbo žmonių, jinai laimės net ir ginkluo
toj kovoj, jei kapitalistinis pasaulis bandys ją pulti su

Mūsų amžius pilnai gali va
dintis metaliniu. Metalas 
įeina pagrindan dabartinės 
civilizacijos. Kapit. gerovė 
laikos<ant metalo.,. Socia
lizmui metalą reikia išrau
ti iš kapitalizmo rankų. Ne
senai telegramoje, nuo Bpr-

tų Magnitogorskas, dabar įmonę amerikonai state 23 
tfktai šmotas tyrų, iškastas i metus. M a g n i t o gorskas

. _ . . , . _ _ _____ 3-i J   i ru'irv .A'
Į.

• 1 dieną Į9311 ly^o ■ metalistų, 5t|rg. Stali- 
dnmnric ir! ■ i l' L j

grabėmis ir duobėmis, per- pradėtas statymu 1929 m. 
kirstas relėmis, apkrautas Spalio mėn. ‘ j
plytomis, mišku, statinėmis metų pirmutines domnos ir, 
su cementu, triūbomis, ge- kai kurie cechai jau bus 
ležiniais įrankiais. Bet ta r- eksploatuojami.
pe medžiagos ir įrankių jau 1933 metų visi įmonės ce- 
kyla augštyn pirmutiniai du ebai pilnai pradės dirbti.
keturių augštų akmeniniai 
namai ir apie pusantro de- 
sėtko dastatytų lig antrojo 
augšto. Kitose vietose deda
mi fundamentai arba stato
mos sienos kitų namų. 
Miestas išskaičiuotas patal
pinimui 120-450 tūkstančių 
žmonių. Jis bus pabaigtas 
gale 1932 metų. Namai sta
tomi iš plytų, kelių augštų, 
su balkonais, vandentrau- 

Į k i u, v a n o m i s, elektra.
Miestas statomas vadovau
jant architekto r iui Majų j, 
sulyg vokišku planu. Jame 
numatomi visi gyventojų 
reikalavimai, kaip tai visuo
meninio maitinimo, sanita
riniu, mokslo, ktflturiniai- 
apšvietos. Jame bus teat
ras, cirkas, gelžkelio stotis, 
sodai, aikštelės fizkultūrai, 
darželiai vaikams, bibliote
ka, knygų krautuvės. Žalią
ja juosta medžiu bus atskir
ta nub įmonių teritorijos. 
Pakol kas miestas tik numa
tomas, matomi gelž. kaulai 
namų, tuščios vietos lan
gams, atidaros durių bur
nos. Beldžias kirviai, plak
tukai, cypia pjūklai, kruta 
žmonės, dūsauja .sunkieji 
automobiliai — šlamėjimas, 

jūžimas, girgždėjimas dulkių
zaciju daugybėje kolonijų. I debesyse, karštuose tyių 

TZ \ i . r v. saulės spinduliuose. Jis auga Kodėl jaunuoliu suvazia- .v . . 1 . . , . , , „1 J " js nieko, kaip gyvas, toje metu bendra gamyba, Mag-

Kodėl Jaunuolių Suvažiavimas?
atskirai, turėtumėme tiktai 
saujalę organizacijų rinktų 
delegatų. Tai būtų siauras 
ir be ūpo dalykas. O ypa
tingai jaunuolių veikime, 
apart šalto ir rinito politinio 
darbo, reikia dar entuziaz
mo, reikia ūpo, reikia dra
matiškumo. Reikia, kad at
vykę jaunuoliai pajustų ma
sinį pulsą.

Štai kodėl suvažiavimas 
šaukiamas liepos 3 d. Suva
žiavimą pilniausiai remia 
Komunistų Partijos Lietu
vių Frakcijos Centro Biu
ras ir visų mūsų revoliuci
nių organizacijų centrai. 
Patys jaunuoliai labai en
tuziastiškai rengiasi. Mato
si nuoširdus atsiliepimas iš 
eilinių draugų ir organiza-

• • -1 1 — • 1 1 • •

Pradžioje

Ji jau turi savo istoriją. 
Pirmutiniai statybos pro-

j nui ; buvo parašyta, kad 
kiekviena tona geležies, pa
gaminta sulyg penkmetinio 
plano, tai šūvis prieš kapi
talistinius engėjus. Tai tie
sa. Socializmo negalima

jektai buvo pagaminti 1925|Pa^a^^b jeigu trūksta ar- 
metais. 1929 metais buvoja permažai metalo. Be 
paskelbtas pirmas varijan- metalo negali įvykti :indus- 
tas statybos, kur buvo nu-’trializacija. Todėl kova už 
matomas špižio išleidimas ,metalą—sąlygose dabartinės 
656 tūkstančiai tonų į me-, klasių kovos—kovą už gyve- 
tus; Tai buvo žalingai su-!nimą. Kokybė naujai pa
mažinta skaitlinė. Laike gaminto metalo—tai ma- 
špižiaus bado, jaučiamo j įas, sprendžiantis apie augš- 

jtumą kultūrinio ir pramo-

dbs žodžius rašant, konferencijoj sako prakalbas J. ■
ilegacijos pirmininkas Mr. liuli ir Sovietų Sąjungos rudenį jį laikyti.

^•dcijos pirmininkas drg. Maksimas Litvinovas. Ne
ikia; nei sakyti, kad jų dviejų prakalbų visi labai lau- žiūrėkime į kitą pusę 

. kįadangi abu atstovauja svarbias šalis: vienas kapi- 
:tno tvirtovę, kitas—proletariato valdomą kraštą— 

.^dalį pasaulio-y-kuriame pasekmingai steigiama so-
alislj^nis gyvenimas. Be abejo, Sovietų. Sąjiįngos deler 

gacijįi pasiūlys rimtų ir svarbių dalykų, kurie imperia- 
Jjstiriių kraštų delegacijoms sunku bus praryti. Apie tai 
turėsime progos pakalbėti sekančiuose mūsw laikraščio 
numeriuose.

Antradienį' Amerikos delegacija konferencijoj beveik 
nepasirodė. Tai išaiškinama tuomi, būk ji, delegacija, 
turėjusi performuluoti savo prakalbą, pritaikant ją prie 
to tdhp, kurį suteikė MacDonaldas savo prakalboj.

Trečiadienį dar seks prakalbos, o paskui, sakoma, kon- 
‘erencija pasidalins į dvi svarbias komisijas, o tos—į 
>ub-^omisijas ir tęs konkrečius darbus. Vyriausios ko
misijas būsiančios sekamos: monetarinė ir ekonominė. 
PirnJbsios komisijos pirmininku labai pageidavo būti Mr. 
HullpAmerikos delegacijos pirmininkas, bet, kol kas, 
Prancūzijos del. pirm. Daladier jam tos vietos nenori už- 
leistf^hiotyvuodamas tuo, kad ją turi užimti ta.šalįs, ku
ri palaiko pinigų aukso valiutą. Tai sakydamas, jis ‘turi

Vienas naujas ir geras 
apsireiškimas mūsų darbi
ninkiškam ' judėjime,- tai 
plačios diskusijos jaunuolių 
veikimo ir organizavimo 
reikalais.. Didelis susidomė- 
.dimas matosi; visur. Tiesa, 
dar nę visur einama nuo žo
džių prie darbų. Kai ku
riose kolonijose draugai dar 
nėra nė piršto pajudinę. Bet 
išsijudins ir jie. Jaunuo
lių judėjimas maršuos pir
myn.

Lietuvių jaunuolių suva
žiavimas, kuris įvyks Bro- 
klyne liepos 3 d., prisidės 
prie viso mūsų darbo pa- 
stumėjimo pirmyn. Jaunuo
liai, kurie dar taip nesenai 
jokiam veikime nedalyvavo, 
svarstys darbininkiškus rei
kalus. Tai didelis" žingsnis 
pirmyn. _____ ______________

Yra draugų, kurie mano, ivimas reikalingas? Ko iš jo 
kad jaunuolių suvažiavimas 
šaukiamas pergreitai. Mažai 
laiko prisirengimui. Mažai 
progos išdiskusavimui pa
ties suvažiavimo tikslų ir 
dienotvarkio. • Reikėjo, sa
ko, pirmiausia visose suau
gusių organizacijose plačiai 
apkalbėti 'tokio suvažiavimo 
reikalingumas ir kada nors

I A. X./ A A VA A. W A X VIM VV

mūsų šalyje, ir imant do-; tuma kultūrinio ir pramo- 
mėn pirmaeilį reiškimą; njnį0 §alies išsivystymo. Iki 
statyboje socializmo juodo- revoliucijos Rusija gamini- 
sios metalurgijos, nustaty- me nietalo stovėjo vienoje 
mas tokios mažos gamybos iš paskutinių vietų.

. 1930 dabar mūsų šalis nėra pir- 
pradėjus jdatbą, moje vietoje. Vienas J. V. 
---- { Peržiūrėtagyventojas 31 sykį daugiau

Dar ir
turėjo žalos pobūdį.
metais, ]
skaitlinė buvo ]
M a g nitogorsko inžinieriai > į metus naudoja metaloj ne-

iu-ją; padidino > iki 850 tūks- ■ gu SSRS pilietis 
cijos užduotis 1 pūliuošuotitančių tonų. Svarsčius gą cįjos

centre, ji pasirodė neužtek- mūsų šalį nuo priklausymo
tina ir išaugo tada iki 1,- 
100 tūkstančių tonų. Toli- 
niėsnis klausimo nagrinėji
mas parodė, kad ir šį rube- 
žį galima peržengti: skait
linė pasikėlė iki 1,600 tūks
tančių tonų. Galutinas iš
skaičiavimas su visapusišku 
analizu pavelijo ją padidin
ti iki 2,500 tūkstančių -tonų 
špižio į metus, su tolimes
niu augimu iki 3 milionų 
tonų špižio į metus.

Vasario mėnesyje 1931

vietoje, kur pusantro meto nitogorsko įmonės, arti- 
atgal vejas žaidė tyrų žole, imiausiui periodui, ją palei- 

Statyba socialistinio mies
to sutalpinimui pusantro 
šimto tūkstančių gyvento
jų—atrodo dideliu sumany
mu. Bet šis didingumas

mes tikimės?
Kalnų, žinoma, vienu už

simojimu nenuversime. Ste
buklų neturime tikėtis. Bet 
štai ką suvažiavimas galės 
duoti: Pirmu sykiu mūsų 
lietuviai jaunuoliai iš visos 
Amerikos susirinks į daiktą 
ir diskusųos sdvo reikalus, 
susipažins vienas su kitu, 
pasidalins įspūdžiais ir pa
tyrimais jau iš atliktų dar
bų, tampriau suriš į daiktą 
įvairias gyvuojančias jau- 

los atsidarys ir daug, jau- nuolių organizacijas, nuties - . . - - , ,
nuolių negalės dalyvauti su- kelią veikimui ateityje, iš-!^- ištikrųjų gigantas:,i'°dys, kad si skaitline nors 
.   J rinks pastovią vadovybę ir nes Jos darbo našumas per 

_________________ viršys stambiausias meta- 
šias’kelias Tikusias^savaį- Orgijos įmones kapįtalisti- 

tes iki suvažiavimo turime ;n^ame pasaulyje. Tik vie- 
I sunaudoti davimui energin-;na Amerika gali pasigirti 

jaunuo- tokio didumo įmone: tai

dus, užtvirtinta: 2,500 tūks
tančių tonų arba 150 milio
nų pūdų špižio ir 2,100 
tūkstančių tonų arba 126 
milionai pūdų gaminių iš 

nestebina, kuomet mes suži- metalurgijos į metus, 
no j ome, kad miestas—tik | 
antraeilė dalis metalurgijos Magnitogorsk rudos ka

syklos turį į metus duoti 5

Tai visa tiesa. Bet pą,- 
to 

klausimo. Rudenį mokyk-

važiavime. O tas daug rei- 
škia, nes mūstį' judėjimas tt. Tai visa labai svarbiu 
apima ne tik jaunus darbi
ninkus; bet ir studentus.

Antra, liepos pradžioje 
Brooklyne įvyks Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos suvažiavi
mas. Trečia, liepos 2 d. 
įvyks “Laisvės” metinis pik
nikas. Nesunku suprasti, 
kad labai paranku kartu 
turėti jaunuoliu suvažiavi
mą. Sumažinsime išlaidas 
ir turėsime keleriopai skait- 
lingesnį suvažiavimą. Šau-. 
kiant jaunuolių suvažiavi
mą žiemą arba vėlai rudenį

įmonės, atimanti nedidelę milionug tQnų (ŠOQ milionų
dalelę spėkų ir lėšų, kurias 
surys statyba pačios įmo
nes.

pūdų) geležinės rūdos.
Skaitytojui, pripratusiam

Ši įmonė vadinasi gigan-;Piae didelių skaitlinių, pasi

viršys stambiausias meta-
ir didelė, bet nieko nuosta
baus n’e vaizduoja. Privesi - 
me keletą palyginimų.

pirminių kapitalistinių ša
lių. Rūpestis pakelti ga
mybą metalo viena iš svar
biausių užduočių mūsų par
tijos:

Pradedant kovą už me
talą, mes turėjome dezorga
nizuotą ūkį, sugriautą va
liutą, nesuskaitomas žaiz
das, paliktas interventais. 
Iš pradžių nesparčiai, bet 
paskui iš metų į metus pra
dėjo kilti špižio gamyba.

1919 metais špižio gamy
ba Anglijoje siekė—626 
tūkstančius tonų, Vokietijo
je—471 tūkstantį, Franci- 
joje—204 tūkstančius, J. V. 
—2590 tūkstančių, Belgijo
je—21 tūkstantį, Šveicari
joje—41 tūkstantį, Kanado
je—69 tūkstančius, Liuk
semburge—51 tūkstantį to
nų kas mėnesį.

O kaip (buyo dalykai pas 
mus, Sov. Sąjungoje? Mes 
gavome ūkį išardyta. 1919 
metais per menesį buvo tik
tai pagaminta 9 tūkstančiai 
tonų, mažiau dagi, kaip 
prieš karą. Mūsų gamyba 
buvo, pati mažiausia. « f.

(Tąsa bus)

giausios paramos
liams. Vėl ir vėl reikia pri- n, ------------- ■=—

minti visiems mūsų drau- me dėti didžiausias pastan- 
gams ir visoms organizaci-1 gas, kad jaunuolių suvažia-i 
joms, kad jaunuolių judėji-'vime būtų delegatų iš kiek- 
mas nėra ir negali būti at-J vienos lietuvių kolonijos.

mūsų abelno Tai'nesunku bus . atsiekti,skirtas nuo mūsų abelno Tai' nesunku bus . atsiekti, 
d aT b i n inkiško judėjimo, jė.igU;.'^mųšų • ;orgaiĮįzacijos 
Pats, suvažiavimo pasiseki- ‘ pasirūpins,;' jeigu įmūsų 
mas vyriausiai • priklauso, draugųjį/. atliks : sąyo .-(įarbfe 
nuo to, kaip energingai , vi- - - 
sas mūsų judėjimas: prię jo. kia. . 
rubšis: ir jam pritars.'-Turi- . .

ninkiškas- pareigas, kaip rei

PHILADELPHIA, PA
LDSA U-tos kuopos susirinkime draugės nutarė dėti 

pastangas, kad suorganizavus busą ar 2 iš Phila. į “Lais
vės” pikniką, kuris įvyks 2 d. July, Brooklyn, N. Y;

Taigi, draugai ir draugės, kurie norite važiuoti į šį di
džiulį “Laisvės” pikniką ir pasimatyti su tolimų kolonijų 
draugais ir draugėmis, praleisti smagiai laiką ir jei dar 
nesate padavę savo vardus komisijai, tai meldžiame sku
bėti,-kad galėtunie užtikrinti busę sėdynes.

Kreipkitės į komisiją—šias ypatas: A. Gedviliūtė, 5509 
Sąybrook Avė.,, Phila'.; A. Urlakiūtė, 2314 E. Margaret-

Komunistas. ,St., Phila.; B; Ramanauskienė, 995 N. 5th St.< Phila.
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Stebėtinai Žema įžanga, Tik 35 Cent. Ypatai
Tuom tarpu Brooklyne įvyksta du nacionaliai suvažiavimai: ALDLD ir viso darbininkiško jaunimo suvažiavimas. Į suvažiavimus atvyks 

delegacijos nuo Chicagos iki Bostono. Tad iš tolimųjų kolonijų svečių bus skaitlingai.

Sietyno Choras iš Newark, N. J., vadovaujamas B. šaknaitesApart WILKES BARRE AIDO CHORO bus NEWARK0 SIETYNO CHORAS, ELIZABETHO BANGOS CHORAS, GREAT NECKO PIRMYN CHORAS ir BROOKLYNO AIDO CHORAS. Visi trauks revoliucines dainas savo dienraščio iškilmėje.

VEIK TRIJŲ DIENU ŠVENTĖJE. ANTRADIENĮ FOURTH OF JULY. AIŠKU, JOG PIRMADIENĮ FABRIKAI IR MAINOS NEDIRBS, TAI PUIKI PROGA BUS PAMATYTI NEW YORKĄ, ATVYKUSIEMS IŠ KITUR, PASIMAUDYTI JŪROSE IR DALYVAUTI SAVO DIENRAŠČIO PIKNIKE

Foot of 25th Ave.
ULMER PARK MUSIC HALL

Brooklyn, N. Y.
Šokiams Grieš Dvi 

Orkestros:

WM. NORRIS
-----------IR ------------

uno Orkestrą
Iš ELIZABETH, N. J.

ibi iš 8-iry KavalkiiMuzika Grieš be Perstojimo

NEW HAVEN 
---------su--------

BROOKLYN
IDS Jaunuolių KuoposLos Indoor Baseball

Muzikos ir Sporto 
Programa
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FIODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAS.

CEMENTAS
(Tąsa) u

—Draugai, kokių velnių jūs čionai susi- 
dnkote ? Kirviai, lopetos, ir kur jūsų dar
bas? Na, kuro gaminimo pirmininkas bus 
pakeistas. Visi eikite į darba...

Minia jau laukė tik progos, nes karštis 
perėjo. Visi pasileido tekini prie darbo.

—Kokis tau velnias davė įgaliavimą ta 
sakyti?—pyko Badinas.—Tam turi būti pa
darytas galas...

2 
Tvirtu žingsniu

Iš fabriko per langą matosi ant kalno I 
kliubas “Komintern.” Dienos metu ten 
komjaunimas užsiima sportu ir kitais žais
lais. O ten Į kalną ant 800 metrų augščio 
žvilga bremsbergo bėgiai. Vieni į kalną, 
kiti žemyn, apsilenkdami bėgioja vagonė
liai. Iš tolo jie atrodo maži—kaip turkliai. 
Į kalną jie lipa tušti, o nuo kalno prikrau
ti medžių—kuro. Klonyje eilėmis važiuoja 
trokai ir ima kurą. Glėbas įgaliotas nuo 
darbininkų, kaipo vadas per dienas stovi 
fabrike ir vadovauja darbui... Glėbas žiū
rėjo per langą ir gėrėjosi bremsbergo dar-,1 
bu... Gėrėjosi žmogaus protu, kaip gra-’ 
žiai atrodė, kada vagonėliai, elektros jėgos į 
varomi, bei keltuvai dirbo, perduodami me-1 
džius ir viens kitą tinkamai aplenkdami, į 
Aplinkui ūžė, metalas skambėjo, darbas 
sėkmingai atliekamas. Jis matė, kaip dar-; 
bininkų veidai patenkinti, kaip jie vikriai 
gelbėjo galingai mašinai. Gerai. Atgai
vintos mašinos ir suteiktas darbininkams 
noras dirbti.

Naktimis jis nelaukė, kaip seniau, Dašos. 
Palikdavo neužrakintas duris ir greitai ėjo 
gulti. Jis nežinodavo, kurią valandą parei
davo Daša namo. Kada pabusdavo, maty-' 
davo Dašą parėmusią rankomis galvą ir 
skaitančią knygą. Ryte, kada jis eidavo į j 
darbą. Daša praverdavo, akis ir nusišypso
davo jam.

/ Dienomis, vakarais ir naktimis prie Glė
bo prieidavo Paulina ir priglausdavo savo 
garbinius. Ji draugavo su juomi, jos akys 
tartum prašyte prašė meilės...

3
* 

Neramumas
Glėbas buvo nepatenkintas, kad vis dar 

nebuvo įsakymo, kur tai iš viršaus leisti 
darban cemento fabriką. Jis nusprendė 

\patirti, kur yra kliūtis, ir matyti net ir pa
čioje Maskvoje patį Leniną, bet sužinoti. 
Prisiųsti Sovietų technikai ką tai mieravo, 
skaitliavo, o darbas buvo ant vietos. Glė
bas apsirūpino visais reikalingais dokumen
tais nuo Židikio ir Badino. Glėbas, eidamas 
namo, dar kartą skaitė šviežias iškabas:

“Atsidaro valgykla!”
“Prekybos centras!”
“Draugai, palaikykite artimus ryšius su 

valstiečiais!”
“Greitoje ateityje bus—kas nedirbs, tas 

a- nevalgys!”
Bet kas nors tai užtepliojo žodelį “ne”

Natūralizacija Kanadoj 
ir Suv. Valstijose

Kanados Statistikų Biuras 
ką tik išdavė informacijų apie 
pilietystę svetimtaučių gyven
tojų toje šalyje. Tos infor
macijos gautos iš 1931 cen
zo. Sulyginant tas informaci
jas su panašiomis informacijo
mis liečiant natūralizaciją Suv. 
Valstijose, parodo neišpasaky
tai interesingus faktus.

Suv. Valstijose per dešimts 
metų nuo 1920 m. iki 1930 
m., proporcija naturalizuotų 
del visų svetimų grupių padi
dėjo, tik ne tarpe vokiečių. 
Bet Kanadoj, pasirodo, žy
mus sumažėjimas tarpe neku
riu grupių, ypatingai tarpe 
skandinavų ir finų grupių. Se
kantis paragrafas iš cenzo tatymas

raporto parado, iš kurių šalių 
imigrantai atvyksta į Kanadą.

“Iš visų imigrantų, raportuo
tų 1931 m., 51.3% buvo iš An
glijos, arba jos kolonijų, kuo-

I met iš kitų šalių imigrantų 
skaičius pasiekė 48.7% (1,- 
122,695L; iš tų net 63.6%
(714,462) atvyko iš Europos 
šalių, 30.6% (344,574) iš
Suv. Valstijų ir 60,608 arba 
5.4% buvo vietiniai aziatiš- 
kų šalių, ypatingai (42,037) iš 
Chinijos ir (12,261) iš Japoni
jos.

“Tas paskutinis cenzas pa
rodo, kad imigrantai sudarė 
net 22.4% gyventojų skai
čiaus, kuomet 1921 m. sudarė 
22.25%, ir 1911 m. 22.02% ir 
1901 m. tik 13.2%.

Kanados Natūralizacijos 
Reikalavimai

Kanados natūralizacijos įs- 
panašus, daugumoj, į

prieš “dirbs”, ir išėjo:—“kas dirbs, tas ne
valgys.”

—Niekšai!—išsikoliojo Glėbas. Galvojo 
apie nedateklių, industrijos suirutę. Naują 
ekonominę politiką. Kūlokus. Nepma- 
nus... Naujoje valgykloje griežė orkest
rą... Glėbas sustojo ir galvojo: taip, or
kestrą, bet tik pusė svaro duonos į dieną. 
Kitoje pusėje gatvės pamatė jis Pauliną. 
Ji stovėjo į jį nugara ir žiūrėjo į langą. 
Greitai pro ją praeinantis vyras su portfe
liu (kas dabar jų neturi?) palietė ją pečiu, 
bet Paulina neatsisuko.

Glėbas perėjo per gatvę pas ją. Atsisto
jo petys petin su Paulina: ji pajus Glėbą 
ir atsipeikės. Bet Paulina ir jo nepastebė
jus stovėjo ir žiūrėjo į langą: ten matėsi 
sėdinčios porelės.

—Fruktai švieži, iš Suchumo! Iš Suchu- 
mo!—perkirto Glėbo mintį riksmas iš gat
vės pusės. Atsisuko: vaisius vežė advoka
tas Čirški ir kitas asmuo, kuris pirmiau 
turėjo didelį vyno gaminimo fabriką. “Lai 
bus jie prakeikti,”—galvojo Glėbas.—Dar 
visur kvėpuoja proletarine revoliucija, mū
šiais, dar jam spaudžia raudonarmiečio šal
mas galvą, o čia jau vaisiai naujos ekono
minės politikos—nauji pirkliai. Glėbas at
sisuko linkui lango ir juokaudamas patrau
kė Paulinos portfelį. Ji sujudo. Nusimi
nusiai atsisuko ir pamatė Glėbą.

—Paulina, nežiūrėk į meilužius. Jeigu 
pavydi, tai eik į valgyklą ir suk meilės vir
ves. Geriau einame į moterų skyrių.

—Globai, pasakyk tu man, ar tu supran
ti ką nors mūsų revoliucijoje ir toje politi
koje? Aš vaikštinėju gatve, dairausi ir 
tartum netekau proto. Kas gi darosi? Ne
galiu suprasti, negaliu!

—Eik geriau į moterų skyrių, lai čionai 
žiopso kiti.

Ir Glėbas paėmė Pauliną po ranka ir pra
dėjo eiti. Paulina nusiminusiai žiūrėjo į 
pirklius, į naujas prekybos privatines įstai
gas gatvėse, ir jos akys degė.

—Man nereikia eiti į moterų skyrių. Ten 
dabar dirba Daša, tavo žmona. Taip, ta
vo žmona, ji toli žengs, ot tu pamatysi. Pa- 
galiaus, ką galima kalbėti apie kitas, kada 
negali suprasti pati savęs? Vakar aš vie
naip mąsčiau, o šiandien—kitaip.

—Gėda, drauge Paulina, nusiminti. Rei
kia kovoti, o ne verkti, pritūpus ant vie
nos kojos... Glėbas kalbėjo rūsčiai, bet 
labai maloniai spaudė jos ranką.

—Glėbai, kas su manimi darosi? Gal tu 
galėtum suprasti tą politiką? Aš negaliu, 

į negaliu! Jaučiu, kaip po manim svyruoja 
pagrindas. O aš buvau karo frontuose, ma
čiau tikrą pavojų. Du kartus pergyvenau 
baimę neišvengiamos mirties. Aktyviai 
dalyvavau sukilime ir mūšiuose Maskvoje. 
O dabar pergyvenu tą, ko niekados su ma
nimi nebuvo. Tartum kokia jėga užgulė 
ir negaliu atsikratyti... Glėbai, gal ir tu 
taip jautiesi, gal tu tik taip drąsus nuduo
di? Kas gi bus, kas bus ir kur eina mūsų 
revoliucija?

(Daugiau bus)

Suv. Valstijų natūralizacijos 
įstatymą. Ateivis, kuris nori 
tapti piliečiu Kanados—tai 
yra, būti Didbritanijos paval
diniu—turi būti gero charak- 
tariaus, turi suprantamai pa
žinti anglų arba francūzų kal
bą, turi išgyventi nemažinus 
penkis metus Britanijos vieš
patystėj, ir Kanadoj nors vie
nus metus prieš padavimą .ap
likacijos.

Kaip Suv. Valstijose, taip ir
Kanadoj, ateivis turi paduoti 
aplikačiją paskirtam teismui, 
bet teismas turi teisę tik 
spręsti, jog ateivis “yra tin
kamas ir geras asmuo tapti pi
liečiu.“

Kanadoj Valstybės Sekreto
rius duoda pilietystę. Davi
mas pilietystės yra rankose mi- 
nisterio (Valstybės Sekreto
riaus) ir jis gali, be jokios prie
žasties duoti arba sulaikyti cer- 
tifikatą.

Naturalizuotąs pilietis . čio- 
nais,' kaip ir Suv. < Valstijose, 
gali pamesti savo pilietystę— 
apgavingai išgaunant certifi- 
katą, jeigu nubausti už perlau- 
žimą įstatymų, jeigu perilgai 
išbūna svetimoje šalyje, ir tt.

Nuo 1924 m. chiniečiai ne
įleisti į Kanadą. Nuo 1924 
m. iki 1931 m., tik du chinie
čiai buvo įleisti nuolatiniui ap
sigyvenimui. Chinijos pirkė
jai, studentai, ir svečiai del 
biznio ir pasilinksminimui gali 
įvažiuoti Kanadon, po bonu, 
suprantama, valdiški darbinin
kai su savo tarnais įleidžiami 
irgi. Kanados natūralizacijos 
įstatymas nedaro skirtumo 
prieš orientališkus žmones, 
kaip S. Valstijos. Sulig 1931 
m. raporto daug chiniečių ir 
japonų įgijo pilietystę. ‘

1931 m. iš 42,037 apsigyve
nusių chiniečių net 2,946 tapo 
piliečiais ir iš 12,261 japonų 
net 4,576 tapo piliečiais, kuo
met 1921 m. iš 36,924 chinie
čių 1,766 tapo piliečiais ir iš 
11,650 japonų net 3,903 tapo 
piliečiais.

F. L. I. S.

WORCESTER, MASS.
(VAIRŪS dalykai

LS ir DBD susirinkimas at
sibuvo birželio 6 d., kur buvo 
svarstoma draugijos reikalai.

Naujų narių nebuvo, nes mū 
sų organizatoriai miega; gal 
apsiėmė tik vardą palaikyti, 
o dirbti tegul kiti dirba. Per 
keturias dienas parko atidary
mo nei vieno nario neprirašy
ti, tai tikras apsileidimas. Prie 
darbo, draugai!

žiburėlio Draugijos raportą 
išdavė Ruseckas; pranešė, 
kad vasarinės mokyklos nebus, 
nes vaikai nori vakacijų.

Priešfašistinio Komiteto ra
portą išdavė Ruseckas; pra
nešė, kad del alkanųjų marša- 
vimo surinko $27.00, taip pat 
ir drapanų ir čeverykų.

Pusmetinio susirinkimo ta
rimas,—kad jei bile kokia 
draugija randavos parką per 
sezoną ir mokės $25, gaus iš 
pusės biznį daryti ant 3.2 al
aus. Todėl, kurios draugijos 
dar neužsiregistravę parką del 
pikniko, pasiteiraukit pas biz
nio komisiją.

Buvo delegatas iš SLD sve
tainės su prašymu pagelbėti 
jiems išplatinti tikietų del jų 
rengiamo pikniko liepos (Ju
ly) 16 d., Olympia Parke. Pa
imta 100 tikietų del pardavi
mo.

Du laiškai iš Bedarbių Ta
rybos—vienas su prašymu de
legatų del konferencijos bir
želio 11, po num. 52 Belmont 
St. Delegatų negavo; buvo 
palikta Priešfašistiniam Komi
tetui tuom pasirūpinti. Antras 
—perskaitytas protesto rezo
liucija ir nutarta pasiųsti į 
miesto valdybą protestuojant 
prieš “voucher system” ir rei
kalaujant, kad mokėtų pašal
pą grynais pinigais, o ne “sli- 
pais.“

Mūsų draugija rengiasi prie 
4th July “šventės,“ kuri bus 
per keturis vakarus ir dvi die
nas; tai bus liepos 1, 2, 3 ir 
4 d.—bus .daili programa. 
Tad visi nariai nepamirškite 
dalyvauti Olympia Parke to
mis dienomis.

Kitas susirinkimas atsibus 
viena savaitė vėliau; tai bus 
liepos (July) 11 d., nes 4-tą

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
• ’ • • J • .. < h ■ J.

Dabar galima gauti pas
J. GEGŽNĄ

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

; Sies kenuotos žuvys.

negalima. Tad visi nariai da
lyvaukite. Bus : daug svarbių 
dalykų svarstoma. - .

LS ir DBD Korespondentas, 
J. Kižys*

S0. BOSTON, MASS .
Į 376 W. Broadway Lietuvių 

Piliečių Kliubą aš dažnai už
einu, ir kliube randasi visuo
met nemažas būrelis publikos; 
bet kokiu tikslu tas būrelis su
sirenka? Nagi, apsėda kokie 
trys stalai, ir daugiau nieko, 
kaip koziriavimas; ir koziriuo- 
ja, pakol džianitorius išprašo 
laukan.

Draugai, sarmata tokiam 
darbui leisti visa laika. Tokis i *-

i amatas galėtų būti tik neorga
nizuotų darbininkų, o .mes, su- 
jsipratę darbininkai, galėtume 
Ivietoj koziriavimo pasiskaityti 
j darbininkiškų laikraščių ir 
■knygų ir turėti diskusijas. Iš 
i to būtu mums ir kitiems nau- 1 i dos.

Draugai, turėtume daugiau 
kreipti domės į tą dalyką, ir 
ypač kliubo nariai, turėtume 
apvalyti savo kliubą nuo ko- 
zirninkų, o vietoj kozirių diS- 
kusuot bedarbių reikalus, kaip 
minias sutraukti į Bedarbių 
Tarybas ir kitokį darbininkiš
ką darbą atlikti.

K. J. Bedalis.
Redakcijos Pastaba: Nėra 

nuodėmė, pakoziriuoti, pačeke- 
riuoti bei pažaisti. Bet blogas 
dalykas, jeigu klasiniai susi- 

i pratęs darbininkas taip visą 
laiką pralošia. 

.

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Penkių Rūšių Žuvys

Ko 10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

UŽ $5.75
Persiuntimas Apmokėtas. Pinigus 

prašome prisiųsti iš anksto
“LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

■ I I I || . .................................

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

N- S. PITTSBURGH, PA.
PUIKUS PIKNIKAS

Nedelioj, birželio 18, 1933, pra
džia 11 vai. ryte, Gust. Kalėda far- 
moj N. S. Pittsburgh, Fa. Rengia 
Lietuvių Darbininkų Kliubas, ben
drai su kitoms North Sides lietuvių 
darbininkų draugijoms. Kviečia vi
sus dalyvauti. Kurie nori bendrai 
važiuoti, tai kaip 11 vai. ryte lai 
ateina į Liet. Darb. Kliubą, 1335 
Medley St. ir ten bus trokas, kuris 
nuveš į pikniką. Gatvekariais va
žiuojant reikia imti Brighton Road 
Car. No. 6 ii' išlipt ant Benton Ave. 
ir eiti iki Lapish Road ir ten bus 
pikniko vieta pas Gust. Kalėdą. Au
tomobiliais taipgi gerai privažiuoti. 
Piknike bus galima gražiai laiką pra
leist gaut tyro oro, pasišokt prie 
geros muzikos.

Komitetas.
(1.40-141)

DETROIT, MICHIGAN
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, June 17, 3600 W. Vernor 
Highway, 7:30 vai. vakare. Malo
nėkit visi nariai atsilankyt ir iš
girsti raportą iš Apskričio konfercn- 

j cijos. N. Astrauskiene, Sekr.
(140-141)

, . fe ..... ...   , I i----------r—.

PHILADELPHIA, PA.
T. D. Apsigynimo 9-tos kuopos su

sirinkimas įvyks 19 !d. June 995 N. 
5th St. 8 vai. vakare.

Draugai ir draugės, dalyvaukite 
šiame susirinkime ir išgirskite dele
gato raportą iš kongreso gynimo 
Tom Mooney. Kviečiame visus at
silankyti, taipat, kurie dar nesate 

. pasimokėja duokles, draugai pasimo- 
I kėkite, nes šiuo kartu T. D. A. turi 
j daug politinių teismų, pinigų tam 
Į darbui reikalinga daug.

Kviečia Kuopos Valdyba.
(140-141)

BINGHAMTON, N. Y.
LDSA 23 kuopa rengia puiku pik- 

I niką, kuris įvyks 18 d. birželio J. 
; M. Kaminsko giraitėje Stella New 
; Ireland Road., pradžia 12 valandą 
' dieną. Grieš International Orchestra. 
! Apart šios geros muzikoj, kuri grieš 
J įvairius šokius bus skanių valgių ir 
gėrimų. Dalyvaukite visi Bingham- 

' tono ir apielinkės lietuviai.. Ir savo 
; apsilankymu paremsite darbininkišką 
j organizaciją. Tad nepraleiskite šios 
l progos ir 'dalyvaukite visi ir visos.

Kviečia Rengėjai.
(140-141)

Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIU
NELMA STURGEON •

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

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

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

Be jokio klapato atsidaręs kenuką gali valgyti šviežų 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD' kuopos susirinkimas įvyks 

18 d. birželio, 10 vai. iš ryto, 3014 
Yemans St. Malonėkite visi pribū
ti į laiką ir atsiveskite naujų na
rių. Bus išduotas raportas iš 10-to 
Apskričio konferenejos ir yra kitų 
svarbių reikalų. Tat dalyvaukite vi-v 
si. Org. M. T. (140-141)

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 5 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks birželio 
(June) 16 dieną, t. y. penktadienio 
vakare 7:30 ant Jurgtnčs salės, 180 
New York, Avė.

Visi ir visos dalyvaukit skaitlingai 
ir laiku, nes turėsime išrinkti atsto
vus į draugijos seimą, kuris įvyks 
Brooklyne, liepos 3 dieną. Taipgi, 
kurie neatsiėmėte knygų, atsiimsit ir 
daug kitų reikalų. Užbaigus šios 
kuopos mitingą, turėsime Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 19 kuo
pos, todėl visi būkite laikų ir nau
jų narių atsigabenkit.

Draugiškai Sekr.,
Geo. A. Jamison.

(139-140)

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISIION, Aptickorius Savininkas

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH.

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

ra ir su apsauga vitaminų.

SKANUMYNŲ ARISTOKRATAS

Royal Sturgeon su Tomato Sauce

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-ta kuopai rengia draugiš

ką išvažiavimą, sekhiadienį, June 18 
d., Burholme Park, pradžia 10 vai. 
ryto.

Darbininkai-kės suaugę ir jauni
mas, visus kviečiame kuoskaitlingiau- 
siąi atsilankyti, ir laiką linksmai 
praleisti ant šviežio oro. Nepamirš
kime Dr. KaŠkiaučiaus patarimo. Ko 
daugiausia būkite ant tyro oro ir 
kaitinkitės ant saulės! Parkas dai
lus ir netoli nuvažiuot, kainuoja tik 
vienas karfėras. O rengėjos rengias 
viskuo aprūpint, ypač skaniais val
giais ir gėrimais. Kadangi dabar 
toks šiltas oras, tai galėsim žaisti 
iki vėlumai nąkties. Tat visi ir vi
sos sekmadienį traukim į moterų 
draugišką išvažiavimą į Burholme 
Park.

Nuoširdžiai kviečia RENGĖJOS. 
P. S. KELRODIS: nežiūrint iš kurios 

dia lies miesto važiuosite im
kite stryt karį No. 50 Fox Chase 
ir važiuokit kol karas sustoja, išli-' 
pę prašykit trensfer ir imkit karą 
No. 26/ ir išlipkit Burholme Park, 
eikit po kairiai iki galui parko —ra
sit komisiją. (139-140)

\
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LAtSVfi kenktas Puslapis

Apie Kovą su Provokacija 
ir Snipavimu

Johan Biuchner
(Tąsa)

PROVOKACIJ/Y IR ŠNIPĄ VIMAS 
DABARTINĖSE SĄLYGOSE

* Klasių Kovos Paaštrėjimas
Kova su provokacija del visos eilės 

priežasčių Įgauna dabar ypatingą reikš
mę.

Pirma, todėl kad visam pasaulyj dabar 
vystosi kraštutiniai aštri, įtempta klasių 
kova. Buržuazija žiaurėja, ji atiduoda į 
archyvą demokratinius prietarus ir liku
čius. Jei ankčiau pas žvalgybos skyrius 
buvo “tolimojo taikinimo” politika, tai 
dabartiniu metu policija veikia labai 
akiplėšiškai, eina va-bank, nesustojant 
dažnai dargi prieš tai, kad tam ar kitam 

♦atsitikime paaukot savo žmones. Jei 
provokacija žinomam laipsnyj bejėgė di
delių revoliucinių sprogimų momente, tai 
ji labai pavojinga, iš vienos pusės, reak
cijos laikotarpyj, laikotarpyj nurimimo, 
o iš kitos pusės, tokioj revoliucijos išva
karių gadynėj, kaip dabartinė, kuomet 
buržuazija, didelių • klasinių mūšių išva
karėse, su padidinta jėga stengiasi likvi- 
duot komunistines organizacijas.

Antra, kova su provokacija įgauna da
bar ypatingai didelę reikšmę todėl, kad 
dabar skurdas, badas, bedarbė, išsiplėtė 
labai plačiai po visą pasaulį. Tas nema
tytu būdu revoliucionizuoja mases. Bet 
tuo pat metu tą negirdėtą masių skurdą 
išnaudoja visi žvalgybos skyriai demora
lizavimui papirkimui, ir verbavimui silp
nesnių ir nepastovių elementų, išnaudoja 
tam, kad plačiai išplėšt šnipavimo tinklą 
įmonėse, kuris atneša komunistų parti
joms nepaprastai daug žalos.

Trečia.—Provokacijos klausimas stato
mas dabar ypatingai aštriai dar/ir todėl, 
kad darbininkų klasė kompartijoms va
dovaujant eina prie sprendžiamų klasi
nių mūšių. Nesunku sau įsivaizduoti, 
kaip pasielgs visų šalių policija su komu
nistais tam momente, sakysim, karo me
tu, jeigu iš senų laikų, dar toli prieš karą 
ji jau imasi visų priemonių, kad aprū
pint save išdavikais komunistinį judėji
mą. Juk niekam nepaslaptis, kad geriau
sios Kominterno partijos kenčia kaip sy
kis nuo to, kad visi jų aktyvo žmonės ži
nomi policijai.

Ketvirta.—Nereikia užmiršt, kad jei
gu Rusijos bolševikų partija perėjo de
šimtmečius nelegalaus darbo ir užgrūdin
ta savo klasinėj neapykantoj priešams, 
tai likusios komunistų partijos dar suly
ginamai jaunos ir turi dažnai visai ne
prityrusius kadrus. Ypatingai aiškiai 
tas pasirodo baltojo teroro šalyse, kur 
tikriausiai per kiekvienus 3-7 mėnesius

* keičiasi partijos sąstatas, kur komparti
jos dargi dažnai vadovaujančiam darbe 
turi dar žalią žmonių medžiagą, kuri dar 
nepraėjo tikros bolševistinės mokyklos ir, 
pakliuvus į prityrusių žvalgybininkų ran
kas, dažnai negali nusistatyt teisingos 
laikymosi linijos. Būtent komunistinių 
kadrų jaunumas paliepiančiai diktuoja 
kompartijoms pastatyt rimtai klausimą 
apie kovą su provokacija.

Šiam atsitikime galima duot tokį pa
vyzdį: vienas jaunas draugas Vokietijos 
kompartijos narys į klausimą: kaip rei
kia pasielgt su partijos nariu, kuris lai- 

4ke tardymo arba teisme išdavinėja savo 
draugus, t. y. su išdaviku, tiktai ir su
gebėjo atsakyt:

—Jį nereikia prileist prie atsakomo 
darbo.

Tuo tarpu Vokietijos kompartija—:vie- 
na iš stipriausių Kominterno sekcijų. Ji 
įrodė, kad moka vest darbą masėse. Ji 
turi stiprius kadrus, išmėgintus, skaitlin
guose klasiniuose mūšiuose, turi žymų 
kovos su provokacija patyrimą. Ir, jeigu 
dargi čia galimi dar toki atsitikimai, liu
dijantieji. apie nesupratimą atskirais 

K partijos nariais uždavinių kovoj su pro
vokacija, tai kokia gi padėtis kitose par

tijose. Todėl ypatingai svarbu supažin- 
• dint komunistų partijas su tais metodais, 
i kuriais naudojasi policija ir išmokint jas, 
i kaip tuos metodus paraližuot.

Del visų tų aplinkybių, kovos su pro
vokacija klausimas įgauna labai didelę 
reikšmę. Vokietijos ir eiles kitų kovos 

' prityrimas pastaraisiais metais pabrėžia 
ypatingą to klausimo svarbą. Vokieti
jos buržuazijos ir socialistinės policijos 
teroras prieš Vokietijos kompartiją, smū
giai, kurie krinta ant komunistų spau
dos, 6 kartų uždraudimas “Rote Fahne” 
1931 m., atviri reikalavimai uždraust 
kompartiją šaukiantieji iš socialdemo
kratų spaudos, ypatingi B ritmingo de
kretai, nukreipti savo aštrumu prieš dar
bo mases ir visų pirma prieš komunisti
nius darbininkus,—visa tai liudija, kad 
Vokietijos buržuazija ir jos socialfašisti- 
nė agentūra rengia Vokietijos komunistų 
partijos sudaužymą. Visose kapitalisti
nėse šalyse klasinio priešo eilėse eina mo
bilizacija. Komunistų partijos atsaky
damos į tai turi pravest dar energinges
nę mobilizaciją savo eilėse.

Kas Naujo žvalgybos Skyrių Darbe
Kad sėkmingai išvystyt kovą su pro

vokacija, reikia gerai suprast, kas yra 
šių laikų provokacija, kokiose savotiš
kose sąlygose ji vystosi.

Paprastai literatūroj provokatorius 
vaizduoja kraštutiniai romantinėm spal- 
von,. Nemaža yra apysakų apie tokius 
provokatorius, kaip Landezenas, Gapo- 
nas, Zubatovas, Azefas ir kt. Jos dažnai 
primena taip vadinamus nuotikių roma
nus. Bet dabar sąlygos pasikeitė ir tie 
žvalgybos metodai, kurie buvo vartojami 
anksčiau, skiriasi nuo dabartinių meto-, 
du, kaip pirmykštis varstotas skiriasi nuo 
dabartinio konvejerio. Senų revoliucio
nierių atsiminimuose galima rast nemaža 
pasakojimų apie tai, kaip jie, žvalgyda- 
mies, bėgdami geibėjos nuo policijos, slė
pėsi nuo jos persekiojimų ir tt. Dabar 
šnipavimas pastatytas kitaip, o komparti
jų kovos su šnipavimu metodai dar seno
ve dvelkia, perdaug jie elementariniai. 
Kompartijos atsiliko šiame dalyke nuo 
savo klasinio priešo.

Kas pasikeitė žvalgybos darbo meto
duos?

Pirma, sena prieškarinių laikų žvalgy
ba statė savo darbą svarbiausiai teikt 
žinias, mėginant tokiu būdu sutrukdyt 
tą revoliucionierių veikimą, apie kurį 
jai,/tapo aišku. Šių laikų policijai cha
rakteringa tas, kad ji ne vien žinias 
renka, ne vien stengiasi gaut reikalingą 
jai informaciją, bet ir mėgina per savo 
žmones daryt politiką toj ar kitoj orga
nizacijoj, mėgina iškreipt jos politinę li
niją. Galima paduot visą eilę faktų tai 
patvirtinančių.

Antra, visose šalyse žvalgyba dabar 
turi turtingiausius šnipų rezervus fašis
tinių organizacijų asmeny j, t. y. savano
riško šnipavimo organizacijas. Tas daug 
kartų padidina policijos ‘aparato jėgas.

Trečia, eilės metų bėgyj socialdemo
kratija savo “klasinio bendradarbiavimo” 
teorijos skelbimu, visa savo taktika vyk
dė didžiausią demoralizacijos darbą dar
bininkų klasėj, sudarydama psichologinę 
dirvą šnipavimui įmonėse, dalyvavimui 
‘‘socialistų” policijoj. Vokietijoj, pavyz
džiui, išnyko rubežius tarp socialdemo
kratų partijos ir policijos aparatų. Jei 
anksčiau išduot savininkui tą ar kitą 
streiko dalyvį skaitėsi niekšišku darbu, 
ir prieš taip vadinamą “achtgrošeną” 
kiekvienoj įmonėj buvo vedama griež
čiausia kova, tai dabartiniu metu social
demokratų funkcionierius (veikėjas) vi
siškai ramiai išduoda komunistą ir išstu
mia jį tokiu būdu iš įmonės.' Šnipavi
mas įmonėse dabar pirmoj eilėj remiasi 
reformistinio įmones komiteto aparatu, 
re f or mistiniu įgaliotiniu. (Tąsa bus)
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Lewiso Streiklaužiška Mašina Nužudė
Progr. Mainieriy Kovotoją T. Urboną

SPRINGFIELD, ILL. |
Birželio 6 d. Progresyvių 

Maįnierių Unijos buvo prakal
bos surengtos parke. Kalbė
tojai ragino eiti pas kasyklas 
ir pikietuoti prieš streiklau
žius', kad sustabdžius juos nuo 
darbo. Publika tam pritarė ir 
vienas kitą ragino ant rytojaus 
keliauti pas kasyklą.

Birželio 7 d. anksti rytą, 
praaušus, rinkosi darbininkai 
ant kelio, kur tęsėsi' iki tos 
kasyklos, ir susirinko didelė 
skaitlinė pikietninkų, vyrų ir 
moterų, laukdami tų streiklau
žių, lewisines United Mine 
Workers biurokratijos vergų. 
Kilo kova iš abiejų pusių.

Progresyviai mainieriai mė
gino gražumu prašyti, kad 
anie prisidėtų prie progresy
vių, o neitų dirbti po biurokra
tiška Lewiso šaika. Ale kur 
tau klausys! Tuojaus paleido 
šūvius į pikietninkus.

Matydami sau pavojų, pro
gresyviai ėmė gintis akmeni
mis ir kas kuom turėjo. Bet , 
kur tu čia tų mušeikų atsigin
si, veik tuščiomis rankomis bū
damas? O Lewiso pusė varto
ja geriausius ginklus, kad iš 
toliausiai pasiekia ir peršauna 
progresyvius mainierius.

Taip smarkiai nukentėjo sep 
tyni iš pikietninkų, gaudami 
Išauti. Kulkos daugumai tik 
drabužius palietė ir šiaip bis- 
kį kur nubrėžė. Iš lietuvių 
keli irgi nukentėjo mažiaus, 
bet du smarkiai. Jau vienas 
mirė, gavęs peršant per vidu
rius ; tai Tamošius Urbonas, 
vaikinas. Jis buvo kovingas ir 
tankiai ėjo į progresyvių dar-

ir delei šio supuvusio surėdy
mo panaikinimo.

Birželio 10 d. d. Tamošius 
Urbonas buvo palaidotas. Di
delės minios žmonių, ypač pro
gresyvių, jį palydėjo. Moterys, 
baltai pasirėdžiusios po ke
turias, ir tokia jų eilė tęsėsi 
per du blokus; jos buvo susto
jusios, iki grabą praleido. Vy
rai taipgi po keturis sustoję 
užėmė tris blokus. Automo
bilių 130 lydėjo.

Tau, drauge, kapą švies sau
lė ir mėnulis, paukšteliai apie 
jį giedos. O mes anksčiau ar 
vėliau vienas paskui kitą atei
sime pas tave ilsėtis irgi am
žinai.

Mes, darbininkų klasė, nu
skriausta turčių, turime išvien 
kovoti už įstatymą delei įvedi
mo pensijų bedarbiams ir pa
liegėliams ir nusenusiems, Juk 
badu negalime leistis mirti šio
je turtingoje šalyje, visko pil
nai esant. Kad sveikiem nėra 
darbo, tai tegu kapitalistai 
moka mums tokia suma, kad c- v >
būtų galima pragyventi.

Jeigu darbininkų klasė to 
nereikalaus, nemaršuos, neko
vos išvien ir nespirs buržuazi
ją, o tik tyliai sau snaus, badu 
mirs arba patys žudysis, kaip 
jau daugelis padarė, netekda
mi darbo arbą prarasdami sa
vo turtą visokiais Šerais arba 
bankuose,—tai nieko gero iš 
to mums nebus. Kad ir mūsų 
mieste, vienas amerikonas par
ko prūde nusiskandino, kaip jį 
iš darbo pavarė. Antras, bu
vęs superintendentas laikro
džių fabrike, netekęs darbo ir 
turtą Šerais praradęs, užsitroš- 
kino užsikamšęs garažiuje. Bet

ros platinimui ir prirašinėji
mui narių į organizacijas laike 
prakalbų. Tą atliekant gi 
puošiamfe visą mūsų veikimą 
ir kalbėtoja. Tai aš čia noriu 
daugiausiai kreipti domės vie- į 
tinių kolonijų veikėjų ir mū
sų pirmose eilėse stovinčių.

Kolei mes kolonijose darbi- i 
ninku palaikomas svetaines ir ' 
kambarius nepaversime neper
traukiamomis mokyklomis, to- ; 
lei mūsų revoliucinio tvirto nu
garkaulio nebus organizacijo- į 
se: ištižimas nebus galima su
tvarkyti vien steigimu 2 savai- ' 
čių mokyklų ir siuntimu kal
bėtojų vieno po kitam į kolo
nijas. Mes turime išsimokinti 
iš mūsų veikimo klaidų, pasi
kinkyti į veikimo teisingą lini
ją patys ir pakinkyti naujus 
veikėjus. Tas viskas bus pa
taisyta, ką mes veikėme iki 
šiol su stambiomis ir smulkio
mis paklaidomis.

Pavyzdžiui, Waterburyj pa
sibaigus mokyklai, mes turėsi
me mokinių, kurie lankė ko
legijas. Prašykime jų mokin
ti mus išdėstyti mūsų mintis 
raštu, nežiūrint, kad jie nemo- 
ketų lietuvių kalbos. Nes pla
čiosios taisyklės raštų sustaty-1 
mo, arba kompozicijos yra tos į 
pačios. Mums darbininkams i 
daugeliui trūksta pažinimo , 
skaitliavimo (aritmetikos). OI 
to yra naudinga pramokti. į 
Viešai kviesdami į mūsų sve- j 
taines, kas moka lietuvių gra-; 
matiką, — teateina mus pa-, 
mokinti, nežiūrint kokių pa- ' 
kraipų žmogus būtų, bet turi 
mokinti tik gramatikos, neiš
eidamas į savo politines lan- '• 
kas.

Pasisakykime teisybę, kad 
darbininkai ne visi turėjome 
progą lankyti mokyklas.

■ - ■ 1 1,1 l ..... **

Politiniais klausimais reng- 
kime diskusijas, kviesdami dar 
bininkus ir profesionalus su 
prelekcijomis ne sykį į metus, 
kad kas paliepė ar verste ver
tė iš augštesnių veikimo įstai
gų. Tas kolonijoj turi būti 
pareiga visuomet. Tai mes 
veikimą išvystysime didelį ir 
su revoliuciniu nugarkauliu.

Geo. Kuraitis.

Iš Londono pranešama, 
kad Anglijos valdžia norin
ti atmokėti Amerikai $75,- 
950,000 karo skolų birželio 
15 d. popieriniais pinigais. 
Bet Rooseveltas esąs nusi
statęs prieš priėmimą popie
rinių dolerių, vietoj aukso. 
Bet nesenai Roosevelto val
džia ir kongresas panaikino 
atmokėjimą auksu Ameri
kos skolų kitoms šalims. 
Vadinasi, Amerikos imperi
alistai mokės popieriniais 
doleriais, o iš Europos impe
rialistu nori auksiniu dole- v v
riu!c

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Grabinius (Undertaker)

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 
! Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au-l 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, J 
1 krikštynoms ir pasivažinėjimams. Į

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N

bininkų pikieto eiles. Varg
šas krito nuo budelių rankos. 
Paliko brolius ir seseris, taipgi 
ir seną motiną, verkiančią sa
vo mylimo sūnaus. Daugeliui 
ir progresyvių kovingų moterų 
ta nelaimė ištraukė ašaras. 
Bet kas mirė, neatverksime. 
Už kovos garbę krito ir did
vyrio vardą į šaltus kapus nu
sinešė, kaipo kovotojas už dar
bininkų būvį, ir kitus tokius 
pat savo draugus paliko dar 
kovos lauke už duonos kąsnį 
vargt ir tęst kovą iki pergalės 
prieš visą kapitalistinę klasę

būdamas kompanijos klapčiuku 
pirmiaus, jis vertė ir - kitus 
pirkti tokius Šerus ir gyrė, kad 
gera yra kompanija ir užtik
rinti, neprapuolanti jos Šerai. 
O kai uždarė fabriko duris, tai 
ir po gerumų .

Biedniems sunku dabar gy
venti : darbų nėra, pragyveni
mas kasdien kyla į augštybes; 
žmonės suvargę; katrie neturi 
nuosavų namų, tuos mėto lau
kan savininkai, o iš smulkiųjų 
savininkų namukai atiminėja
mi už morgičius bei mokesčius.

A. Čekanauskas.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

DELEI CONN. VAISTUOS MOKYKLĖLĖS-

i Laisniaotas Graborius
Pennaylvania ir New Jer- 

»cy vftletijoac

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA. 

Telefonai: Bell—Oregon 4118
Keystone—-Mala 1417

IR KAS TURĖTU BŪT DAROMA TOLIAUS ior=or==^oi==ioE==oE=c
Mokyklai vieta skiriama 

Waterbury, Conn. Reikia pa
sakyti kas link vietos: kitur 
būtų sunku tokią surasti gerą, 
kaip čionais. Viena, kad Wa
terbury yra vidurys Conn, 
valstijos, ir visiems mokiniams 
lygios atkeliavimo išlaidos. 
Prie ežero pakraščio stovi Lie
tuvių Darbininkų parkas. Mo
kiniams bus gera proga gauti 
naujos energijos, nusimaudant 
ir kvėpuojant tyrą orą, košia
mą per medžių lapus. Parką 
apsupa graži scenerija.

Prasidės mokykla 24 dieną 
liepos, tai laikas beliko trum
pas. Turime miestuos ir mies
teliuose skubiai rengtis prie to 
naudingo užsibrėžto tikslo, 
įvykinti jį gyvenimai! su ge
rais rezultatais.

Draugai kolonijose, turime 
padirbėti. Negelbės vien tas, 
kad mes parašysime vienas ki
tas apie tą mokyklą. Čia rei
kia gyvo žmogaus darbo, gavi
mui maisto ir finansų mokyk
lai palaikyti, taipgi tinkamų 
mokinių gavimui. Mokinių 
gavimo problema nėra lengva; 
ne kiekviename miestelyje bus 
galima gauti. Tai' pasiganė- 
dinsime tais, kuriuos gausime, 
mažu keliolika. Dirbkime toj 
srityj greitai, kad atėjus lai
kui, būtų iš ko džiaugtis.

Mokyklos klausimu kalbant, 
mums reikia, kalbėti ir apie 
tai, ką darysime po užbaigi

mui tos dviejų savaičių moky- 
lėlės. Turėtume tęsti lavini
mąsi ant toliau.

Šiandien mes-rašome mūsų 
spaudai korespondencijas ir 
straipsnius. Gauname tankiai 
plakti su draugiška kritika 
ir patarimais. Bet mes nega
lime pasitaisyti, būti geresni 
ir taisykliškiau parašyti, todėl, 
kad nežinome taisyklių. Ra
šybos taisyklių žinojimo mūsų 
draugai redaktoriai per laiš
ką negali perduoti.

Draugystėse bei organizaci
jose veikdami, padarome daug 
klaidų, blėdingų mūsų judėji
mui. Tas viskas dedasi ne to
dėl, kad turime blogus tikslus 
tą daryti, bet kad gerai ne
žinome tikros veikimo linijos.

Tokiu būdu, kolonijose, kur 
randasi draugų, kurie gerai 
vartoja plunksną, veikimas 
perdaug nušlipuojamas, išpu
čiamas didesniu, kur tikreny
bėje daug mažesnis. Tuomi, 
žinomą nieko neatsiekiama.

Tai dabar klausimas: kaip 
mes turime tą viską pataisyti ? 
Mano mintis — gerai siunti
nėti organizatorius po koloni
jas. Bet organizatorius bus 
negeras be vietinių draugų dė
jimo pastangų garsinimui ir 
prisirengimui tinkamom pra
kalbom ; be tokių vietinių pa
stangų dėjimo bus negalimas 
sisteinatingas susiorganizavi- 
mas aukų parinkimui, literatu-
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ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Rašomos

Mašinėlės

Klauskite
Kainos,

Jei esate “Lajsvės”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.



šeštas Puslapis LAISVE Ketvirtadien., Birž. 15, 1933
1 ;

Visi Būkite ALDLD II Apskričio Piknike
Šį Sekmadienį, Birželio (June) 18 Dieną

KONFERENCIJA IR PIKNIKAS
I ,

...... "H------ •

Sekmadienį, 18 birželio, Vaičionio Parke įvyks ALDLD 2-ro 
Apskričio konferencija ir piknikas. Į ši pikniką Brooklyn© 
Aido Choras važiuos busais. Su Aido Choru galės nuvažiuoti 
ir nenariai, pašaliniai. Kelione j abi pusi tik $1.00. Tuojaus 
užsiregistruokite “Laisvės” ofise.

Į
PASARGA

Jei tą dieną lytų, tai piknikas ir konferencija atsibus svetai
nėje: 69 Park St., Elizabeth, N. J. Tad jei ir lytų busas 
vistiek važiuos. įžanga j pikniką tik 15 centų.

PARDAVIMAI

ALDLD II Apskritys rengia 
puikų pikniką su dainų prog
rama šį sekmadienį, 18 d. bir
želio (June), Vaičionio Darže, 
Division Ave., Cranford, N. J.

KELRODIS: Iš New Yorko 
važiuokite Central R. R. of 
New Jersey gelžkeliu tiesiai j 
Garwood, N. J., iš kur pikniko 
vieta geriausiai pasiekiama, 
arba į Elizabeth, N.J. Atvažia
vę į Garwooda, eikite nuo gel- 
žkelio stoties iki North Ave. ir 
pasisukite į dešinę linkui 
Cedar gatvės; nuo Cedar gat
vės eikite po kairei į Brook
side Place, iš Brookside Pl. 
tiesiai į Division Ave. į pikni
ko vietą.

Važiuojant iš Elizabetho, 
reikia paimti gatvekarį nuo 
Broad St. ir West Grand St. 
kampo, su užrašu Union, ir 
važiuoti Į vakarus iki Centre 
St., Garwood, N. J., o iš čia 
vaduotis augščiau nurodytu 
kelrodžiu. Garwooda taipgi 
galima pasiekti visais Public 
Service busais, tik reikia pa
siklausinėti.

Automobilistai, važiuokite į 
Elizabethą, o iš ten lengvai su
rasite Garwoodą ir pikniko 

■vieta.
Į
i Traukinį galima gauti nuo 
Liberty St., N. Y., šiuo laiku : 

r(į Garwood)* 9:50, 10:00, 
! 11 :00 ; į Elizabeth : 9 :00, 9 :30, 
! 10:00, 10:35, 11:00, 11:50.

A. Gilman.

P. S. Programa: Piknike da
lyvaus ir dainuos keturi cho
rai: Brookjyno Aidas, Newar- 
ko Sietynas, Elizabetho Ban
ga ir Great Necko Pirmyn. Bus 
prakalbų ir įvairių sportiškų 
žaidimų. Šokiams grieš viena 
iš geriausių orkestrų. Svečių 
į šį pikniką yra pasižadėję net 
iš taip tolimų apielinkių, kaip 
Philadelphia. O įžanga į pik
niką tik 15 centų.

Brooklyniečiai ketina 
sykiu su Aido Choru va
žiuoti busais į šį Antro Apskri
čio išvažiavimą. Užsisakykite 
buse vietą “Laisvės” raštinėje 
išanksto. Kelionė į abi pu
ses doleris.

Automobilių Taksy Ne
būsią, Bet Reikėsią

Mokėti už Tiltus

Bomba Sudraskė Berniukų, 
Besprogdinant Namą

Turėkime Delegatus T. j Apiplėšė Daužicko- 
Mooney Konferencijoj į Kapicko Saliūną

NEW YORK. — Tom Moo
ney Veikimo Taryba šaukia 
konferenciją, kad pasmarkint 
ir praplatint judėjimą delei 
Mooney paliuosavimo. Konfe
rencija bus laikoma sekmadie
nį, birželio 25 d., Irving Plaza 
svetainėje, kampas 15th St. ir 
Irving Place, New Yorke, arti 
Union Square. Prasidės 1 va
landą dieną.

Vietinės organizacijos bei 
kuopos gali rinkti po vieną de
legatą riuo iki 200 narių arba? 
to skaičiaus dalies. Jeigu or
ganizacija .turi virš 200 na
rių, tai toliau renkasi po vieną 
delegatą nuo kiekvienų 500 
narių, bet ne daugiau kaip 10 
delegatų išviso nuo bet kurios 
vienos organizacijos.

Distriktinės, centralinės ar
ba nacionalės organizacijos 
gali siųsti po vieną delegatą, 
jeigu ir kuopos siunčia savo 
delegatus. Bet jeigu kuopos 
delegatų nesiunčia, tai distrik
tinės bei centralinės organi
zacijos gali atsiust tiek delega
tų, kiek priklauso sulig viršuj 
paduotų nurodymų—nuo iki 
200 narių vienas delegatas ir 
taip toliau.

Praktiškiausia būtų, kad 
vietiniai lietuvių organizacijų 
apskričiai pasiųstų po privalo
mą daugį delegatų, sulig savo 
narių skaičiaus. Nes daugelis 
kuopų veikiausiai tuom tarpu 
neturės savo susirinkimų. ;

i ---------
BROOKLYN. — Antradienį 

apie 10:30 vai. naktį atsilan
kė plėšikai į Igno Daužicko ir 
P. Kapicko saliūną po num. 
32 Ten Eyck St. Vienas plėši
kas pasiliko automobilyj ties 
durimis daboti; > kiti i trys su 
revolveriais įėjo vidun; suva
rė keturis ’ kostumėrius ir -Ka- 
picką į užpakalinį kambarį; 
pasigriebė $42 iš redžisterio, 
ir spruko laukan, žmonėms 
kišenių nebandė kratyt, nes 
plėšikams atrodė, kad{ galėtų 
įkliūti, jeigu ilgiad saliūne su
gaištų. -, >

Rep.

NEW YORK. — Miesto val
dybos viešame posėdyje ant- 
tradienį majoras O’Brien pa
sakė, kad jis nesivarys už bū
tiną įvedinjią miestinių taksų 
ant automobilių. Tokį nusi
leidimą jį verčia padaryt skait
lingi protestai automobilių sa
vininkų ir nejudamojo turto 
biznierių. Klausimas buvo tę
siamas dar trečiadienio svars
tymuose miesto taryboje.

Užtat, kaip kapitalistiniai 
laikraščiai sprendžia, po ru
deninių rinkimų bus keliama 
iki 7 centų važinėjimas pože
miniais gelžkeliais ir gatveka- 
riais.

Atrodo, kad bus įvesta 10c 
taksai už pervažiavimą per 
Harlemo upės tiltus ir 25 cen
tų—per East River tiltus. Nuo 
kiekvieno taxi-cabu važiavimo 
būsią imama po penktuką 
miestinių taksų. Tuo būdu 
susidarysią $4,000,000 metinių 
įplaukų miesto iždui.—Repub- 
likonas miesto tarybos narys 
Baldwin priminė, kad taxi-cab 
taksų sumanyme yra įdėta 
punktas, sulig kurio galėtų 
derpokvatai politikieriai pasi
daryt sau lengvų grafto pini
gų;-: p bf į " .’ ;’ i •'>

BROOKLYN. — Policija sa- 
ko, kad savininkas namo . num. 
848 'E. 48th St. davė ’ $30 
Tomui Catalano, 17 metų ber- 
nibkui, kad jis bomba išsprog
dintų tą namą. Namas buvo 
apdraustas ant $19,000. Bom
ba, bededant ją, eksplodavo, 
ir vaikiščias tapo sudraskytas.

Rakandų Darbininkai Laimė
jo Streiką su 20% Priedo

NEW YORK. — Per trum
pą streiką laimėjo 20 procen
tų algos pakėlimą Blumenthal 
rakandų apmušimo kompani
jos darbininkai. Jiems vado
vavo Furniture Workers In
dustrial Union.

i Išplėšė $25,000.

NEW YORK. — Anksti tre- 
čiadienio rytą plėšikai įsibrio- 
vė į Alfred Dunhill krautuvę 
ant kampo 5th Avė. ir 43rd St. 
Išsinešė $25,000 vertės sidabri
nių, auksinių cigaretams dėžu
čių ir kitų brangių daiktukų. 
Veikiausia įlindo per langelį 
virš durų.—Ta vieta yra skai
toma viena iš geriausiai poli
cijos apsaugotų.

Pamokos apie Veikimą 
Delei Bedarbių Reikalų

BROOKLYN. — Trečiadie- 
niais 1 vai. po pietų yra duo
dama praktiškos pamokos, 
kaip veikti tarp bedar
bių, kaip juos lankyti, į. be
darbių komitetus vėsti, kaip 
iŠ pašalpos biurų iŠreikalaut 
jiemę maisto pagelbos ir ran
dų apmokėjimo, ir tt.

Lietuviai bedarbiai ir dalį 
laiko dirbantieji turėtų lankyt 
tas pamokas. Reikia mums 
visiems daugiau žinojimo ir 
patyrimą delei praktiško vei
kimo šiame svarbiame dalyke.

N.

Yonkers, N. Y., Žinios
Vietinė ALDLD 172 kuopa 

veikia; turi visuose tarptauti
niuose komitetuose po atstovą: 
Westchester Scottsboro Komi
tete, Yonkers Scottsboriečių 
Gynimo Komitete, Priešfašisti- 
niame Komitete,, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo Komi
tete. Tie atstovai kuopos su
sirinkimuose išduoda raportus, 
kas yra veikiama minimuose 
komitetuose.

ALDLD 172 kuqpa kiek ga
lėdama remia viršminėtas or
ganizacijas centais ir darbais.

i Birželio 8 d. mūsiį kuopa 
laikė susirinkimą; išrinka ’du 

[delegatus į jaunuolių konfe
renciją, kuri įvyks birželio 24 
d. “Laisvės” svetainėje; taipgi 
kuopa nutarė remti jaunuolių 
suvažiavimą, kiek galėdama;' 
išrinkta du delegatai į visuo
tiną ALDLD suvažiavimą.

Nutarta rengti išvažiavimą, 
jei aplinkybės pagerės.

Visi kuopos nariai, įsitėmy- 
kite, kad kp. susirinkimas bū
na kąs .antrą ketvirtadienį po 
pirmai kiekvieną mėnesį.>

j Kp. Korespondentas. j
j "» Į,
Leidimai Pardavinėt Alų

NEW YORK. — Nuo vi- 
dumakčio iš antradienio į 
trečiadienį įėjo galion valstijos 
įstatymas/ kad viši naujo a- 
laus pardavinėtojai turi gaut 
tam leidimą. ’

Bus areštuojami, kurie par
davinės tą alų be. leidimo,

Šelpimo Biurų Tarnautojai 
Nebegauna Algų,

NEW' YORK. — Jau tre- 
čia savaitė, kaip negauna iš 
miesto algų 2,500 raštininkų ir 
tyrinėtojų, dirbančių prie 
šelpimo biurų. Viena tyrinė
toja Bronxe, 149th St. biure 
apalpo iš bado. Kita tyrinėto
ja sako, kad jau dvi dienas 
nieko negavus valgyt.

Dauguma šių tarnautojų 
įgauna po kelioliką dolerių į 
[savaitę, tai yra, kuomet jiem 
alga išmokama. Bet viršinin
kai ir perdėtiniai reguliariai 
gauna ne tik riebias algas, 
bet šienaujpsi iš ,rrafto.

Reikalauja Indžionkšino 
prieš Kepėjų Streiką

I

BROOKLYN. — Pechter 
■ Baking Kompanija ir kitos, ke- 
1 pyklos kreipėsi į vietinį aųgš- 
čiąusią teismą, reikalaudamos 
indžionkšino. prieš streiką 
darbininkų, priklausančių prie 
Bakery Workers International 
UnijBs. Teisėjas Al.’ Conway 
sako dar pasvarstysiąs, ar 
duot indžįęnl^šiną...Streikuoja 
apie 2,obo darbininkų.

Išmesta 20 Studentą

Kitas Taksų Sukčius

NEW YORK. —Pirminin
kas National City Kompanijos 
banko, Hugh B. Baker buvo 
nusukęs valdžiai $220,000 mo- 

■ kesčių nuo savo pelnų. Ta
tai paaiškėjo dabartiniame 
tardyme Charles E. Mitche- 
llio, kuris pirmiau buvo prezi
dentas National City Banko. 
Mitchell nusuko $660.000 val
džiai priklausomų taksų nuo 
savo pelnų.

Nieko Nerengtai Liepos 16

Newyorkinis distriktas T. 
Darbininkų Apsigynimo prašo, 
kad liepos 16 d. nebūtų ren
giama jokių organizacinių 
pramogų. 1 Tą dieną TDA dis
triktas turės savo metinį kar- 
nivalą-pikniką Pleasant Bay 
Parke, ir šio parengimo pelnas 
eis kovai už paliuosavimą mū
sų politinių kalinių.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

, C į ) ,

TELEFONAS
Pulaski I-10M

NEW YORK. — Iš City 
College tapo išmesta 20 stu
dentų, kad jie dalyvavo prieš
karinėje studentų demonstra
cijoje gegužės 29 d., protes
tuodami prieš kariško muštro 
palaikymĄ kolegijoje, o paskui 
buvo dalyviai kitų derponstra- 
ęijų, per kurias reikalavo pa
šalint kolegijos prezidentą, 
reakcionierių Robinsoną.

Astuoni kiti tų demonstra
cijų dalyviai liko'iš kolegijos- 
suspenduoti iki 1934 m. sau
sio mėnesio. . r .

[TURIU PARDAVIMUI keletą, geso- 
( lino stočių, arba kai kurias iš jų 

I galima pasirandavoti. Perkant geras 
' jvestmentas, galima pasidaryti, gerą 
1 gyvenimą arba susitaupyti pinigų. 
I Į šią nuosavybę mažai tereikia įves
dinti pinigų. Įdėlius saugus. Randa 

• yra užtikrinta su security (garantuo
jama).

Taipgi reikalinga partneris j ga
soline stoties biznį. Tas biznis la-

■ bai lengva sutvarkyti, kad nebūtų 
suktybės. Jei kurie norėtų (partne
riais) pirkti tą biznį, tai aš galiu 
prirodyti vietų, kur bus pilnai darbo 
dviem ir bus patenkinančios įplaukos^ 

Prašau atsišaukti greit, nes 29 birr 
želio išvažiuoju į Lietuvą porai mė| 
nešiu. Rašykite sekamai: V. Radžiū
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(139-144)

Pardavimas
Parsiduoda Stanley’s Business 

Men’s Luch Room po 'šiuo antrašu: I 
249 So. First Street, Brooklyn, N. Y. ■ 
Telefonas: Evergreen 7-.0503.

(135-140)

PA ĮIEŠKO JIM AI
■ PAJIEŠKAU savo moters Tofilės ir 
i prašau mano miela greit atsišaukt, 
nes turiu labai svarbų reikalą. Kreip
kitės į Laisvės ofisą.

J. Klimauskas.
(138-140)

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO. į
C- A. ALEX Savininkas j

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

4603 THIRD AVE.
; BRONX, N. Y. ;

Tarpe 185th ir 186th Sts. !

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRA0ORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR REAL TY PARLOR

Pirma buvo 578 Grand St., Brook- 
ly, N. Y., dąbar. perkėlė ant

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

G

Panešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Vyrams ir Mo
terims 25c. Taipgi Finger Wave 

Arba Marcei 35c
Permanent waves nuo $5.00 iki

$9.00. Patarnavimas naujausios 
mados, 1.933 metų.

Vyrams pakerpame plaukus ir 
apskritame barzdas už •. 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

ATDARA DTEN4 
IR NAKTĮ

NAUJAUSIOS MADOS

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

M. TEITELBAUM, Manadieris 
ĮŽANGA DIENĄ IR NAKTĮ SUBATOS VAK. 7ie 
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per 

visą naktj ant trečių lubų, oringam kambary—Mc_- 
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis su moder
niškais pagerinimais. Įtaisyta didelis plaukimui prū
das su šviežiu vandeniu. Lapuotos vantos išaipenmui 
veltui! MOTERIMS PANEDfiLIAIS IR UTARNIN- 
KAIS, nuo 10 valandos dieną iki 12 vai. vakare. Trys 
gariniai kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Tur
kiškas ir garo vanojimosi kambarys. Taip pat RES
TORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell St, tarpe Cook ir Deveboise Streets
TIES BROADWAY IR FLUSHING AVENUB. BROOKLYN, N. Y.

KELRODIS: B. M. T. eleveiteriu; išlipt ant Flushing Avė. stoties; 
B. M. ; T. subway—išlipt ant Montrose Ave. utotięs; visais 

Ii. ' - ’ * ■ Broadway karais-—išlipt ant Flushing Ave. 1

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami
f t

Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium
SYKI ATSILANKĘ PERSJTIKRINSIT

PabandykiteJ

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Laisvė Gaunama ant
—-i n., ■■ ............................. į.

JONAS STOKES
Sekančių Stočių FOTOGRAFAS

Aiuomi pranešu savo kostumW- 
riams, kad perkaliau savo studiją

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikaa vvrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

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

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

JONAS STOKES
812 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Glenmore 5-S467

Sergančią Vyrą ir Moterą 
[Chroniškos Ligos Gydomos 

Šiandien atei
kite delei savo 1 
sveikatos išty
rimo, o jums 
bus išaiškinta, 
kaip jūs fiziš- , 
kai stovite. 

Odos Nušašž- 
jimai, Nervų 
Ligos, Abelnas 
SI i 1 p n u m as, 
Skilvio, Žarnų u 

Iir Mėšlažarnės Ligos, Nervų jde- 
gimas bei Reumatiški Nfesveiku- 
mai. 

i Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
| ligos yra sėkmingai gydomos nau- 
1 joviškaiš, moksliškais būdais. Į X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, 
| Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
| bei čiepū TŠmirkštimai. 
I Prieinama Kaina ,

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

Kalbame lietuviškai

| PR. Z INS 
i nd EAST 16tb ST. N. T.
I Tarp 4th Avė. ir Irving Place 1
I įsisteigęs 25 metai < 
| Valandos—9 AM. iki 8 PM.; ( 
• o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

—-----------------------------------------

SKAITYKIT IR PLATIN

NOTARY 
PUBLIC

EIT “LAISVE”
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TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P- BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A GORIUS 

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

MŪSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU. ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMB’JLANSINI. . AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
į • VISAIS 'TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES į 

KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
tylUSŲ RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ i
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, seredoms ir subatoms 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avėnue J 

Kampas E* 28rd St.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

1 > i N f ' . . .
ryto




