
Teko kalbėtis su vienu kitu 
socialistais darbininkais. Jie 
netiki, kad Vokietijos komunis
tai siūlė socialdemokratams 
bendrą frontą kovai prieš fašiz
mą daug pirmiau, negu Hitleris 
pasigrobė galią. Bet faktai štai 
ką sako: Dar balandžio mėnesį 
1932 metais tuojaus po Prūsi
jos seimo rinkimų Vokietijos 
Komunistų Partija pasiūlė ben
drą frontą visoms darbininkų 
organizacijoms kovai prieš ka
pitalistinį ofensyvą. Socialde
mokratų Partija ir reformisti- 
nės darbo unijos nedavė jokio 
atsakymo į šitą pasiūlymą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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* • i VOKIEUJOS FAŠISTAI REIKALAUJA, 
KAD BŪTU SUGRAŽINTA KOLONIJOS

Danijos jūrininkų unija 
nutarė sutraukyti ryšius su 
Amsterdamo unijų interna
cionalu ir prisidėti prie Rau
donųjų Darbo Unijų Inter
nacionalo. Tai žygis pir
myn prie komunizmo.

";.X!$oviety Spauda Apie
socialdemokratų valdžią, Vokie- Į j 
tijos Komunistų Partija pasiū-j ; 
lė Socialdemokratų Partijai ir 
Vokietijos Darbo Federacijai į 
šaukti visuotiną streiką. Bet i 
tų organizacijų vadai ;
pavadindami tą pasiūlymą “pro
vokacija.

valdžios agentai veda dery
bas su Lenkija ir Lietuva, 
idant padarius bendrą už
puolimą ant Sovietų Sąjun
gos. Lietuva pereitų po 
Lenkijos kontrole, Lenkija 
sugrąžintų Vokietijai Dan- 
zigo koridorių, o už tai už
grobtų visą Sovietinę Uk-

LONDON. — Finansinės 
komisijos posėdyje kalbėjo 
Hitlerio valdžios , atstovas 
Alfred Hugenberg. Jis pa
reiškė, kad Vokietija negali 
toliau apsieiti be kolonijų. 
Ji turinti atgauti kolonijas 
Afrikoje. Ji turinti gauti 
naujų teritorijų Europoje,
kur galėtų “veistis vokiško l rainą. Tai tokie yra Vokie- 

i kraujo žmones.” Tas dar j tijos hitlerininkų ir lenkų 
Isykį parodo, kad Vokietijos imperialistų planai. Kaip 

MASKVA._  Sovietų Są- fašistai turi ilgas imperialis- greitai tuos planus jie ban-
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atsakė, | jungos spauda plačiai rašo tines iltis.^ Jau pirmiau bu- dys pravesti gyveniman, tai 
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m., kuo- cjaro komentarus apie!

nistų Partija vėl pasiūlė social
demokratams ir reformistinėms 
unijoms šaukti bendrą generalį 
streiką. Socialdemokratų Par
tijos organas “Vorwaerts” atsa
kė, kad Hitleris legaliai paėmė 
galią į savo rankas ir todėl rei
kia laukti, ką jis parodys.

Kovo 1 d., šių metų, Vokieti
jos Komunistų Partija vėl pa
siūlė bendrą frontą Socialdemo
kratų Partijai ir Darbo Fede
racijai bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą, bet negavo jokio 
atsakymo.

Šitie yra istoriniai faktai.

Gautas iš Vokietijos nuo drau
gų pranešimas, kad Komunistų 
Partija sėkmingai persiorgani
zuoja į nelegalę partiją. Iki 
šiol jau 85 nuoš. buvusios tega
lės partijos susiregistravo į ne
legalę. Be to, daug socialdemo
kratų darbininkų rfieta savo 
pardavikiškus vadus ir stoja į 
nelegalę Komunistų Partiją. 
Tai dar vienas įrodymas, kad 
jokia kruvina reakcija negali 
sunaikinti komunistinio judėji
mo. Senoj Rusijoj carai nepa
jėgė išnaikinti bolševizmo, taip( 
dabartinėj Vokietijoj Hitleriai 
neišnaikins komunizmo. <.

pasakytą konferencijoj.
“Izviestija” sako, kad Lit- 

vinovo prakalba parodė tris 
dalykus. Pirmas, kad tai 
buvo vienatinė konkretė, 
konstruktyvė, p a m a t uotą 
prakalba visoj konferenci
joj. Kitų šalių atstovai kal
bėjo apie viską, bet nieko 
tikro nepasakė. Antra, Lit- 
vinovo prakalba parodė so
vietinės sistemos pirmenybę 
ant kapitalistinės sistemos. 
Ji parodė, kaip sovietinė sis
tema auga, o kapitalistinė 
'smunka. Trečia, d. Litvino
vas pasiūlė kitom šalim eko
nominę taiką laikotarpyje 
įtempto ekonominio karo. O 
tas karas visur eina, visi jį 
mato.

Bankieriai Gelbsti
Vokietijos Fašistams

ban-

Nepasitenkinimas Hitlerinin
kų Armijoj

BERLYN.—Tarpe eilinių 
fašistų auga nepasitenkini
mas Hitlerio valdžia. Štai 
iš taip vadinamos fašistų ar
mijos (ginkluotų būrių) ta
po išmesta vien Berlyne 
3,870 nariai, kurie buvo nu
žiūrimi.

Mattern Neklausė So
vietą Patarimo ir Dingo

New York “Times” af

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

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV.

KOMUNISTU PARTIJA ŠAUKIA DARBI
NINKUS Į KOV4-SOQALE APDRAUDĘ 
IR PRIEŠ ROOSEVELTO PROGRAMA

Amerikos Komunistų Par- dos įstatymo. Komunistų 
tijos Centralinis Komitetas Partija šaukia darbininkus 
išleido platų atsišaukimą į 
visus Amerikos darbininkus 
ir farmerius. Atsišaukime 
nurodoma, kad kongresas 
baigė savo sesijas, nieko ne
davęs Amerikos darbininkų 5V klasei, ypatingai milionams 
bedarbių. Visi Roosevelto 
ir demokratų partijos priža-

ir jų organizacijas į bendrą 
frontą kovai už savo klasės 
reikalus. Visi bedarbiai, vi
sos bedarbių organizacijos 
turi susivienyti ir sudaryti 
bendrą galingą frontą.

Atsišaukimas baigiasi at- 
sikreipimu į partijos narius:

“Draugai: Būkite inicia-
spausdino paskutinį straips- c]ai delei “užmirštu žmonių” i toriais visose dirbtuvėse, vi
nį rašytą paties Mattern, buvo užmiršti, 
amerikono lakūno, kuris Prezidentas 
skrenda, aplinkui pasaulį. padarytas faktinu šalies dik- į sumobilizavus 1____ z

i Straipsnis rašytas dar Cha- tatorium Amerikos kapita- sudarius bendra frontą tie- 
i baroyske, prieš pat išskridi- > nzmo naudai.

Įsose masinėse organizacijo- 
Rooseveltas | se, savo kaiminystėje, kad 

; mases, k£d

WASHINGTON. — Juokiausios mados, dar pridėjo 
toliau, tuo plačiau vystosi 
Amerikos imperialistų mili- 
tarinė programa arba prisi
rengimas prie naujo karo. 
Apart to, kad Rooseveltas 
paskyrė $238,020,000 pabu- 
davojimui 32 naujų karinių 
laivų, ginkluotų pagal vė-

$9,362,000 statymui naujų 
karinių orlaivių. Viso bus 
pastatyta net 290 naujų or
laivių. Visi tie ginkluoti or
laiviai bus dalim Amerikos 
karinio laivyno, karinės ma
šinos.

PRIEŠFAŠISTINIS KONG. PARYŽIUJ
Tik dabar laišku praneša

ma “Daily Workeriui” iš 
Paryžiaus apie ten birželio 
4 d. įvykusį Europinį Prieš- 
fašistinį Kongresą. Kong
resas, pasirodo, buvo dide
lis ir revoliucioniškas. Da
lyvavo apie 2,000 atstovų iš 
visų europinių šalių. Nepa
prasto entuziazmo sukėlė at
silankymas delegacijos iš 
Vokietijos. Visas kongre
sas sustojo ir sveikino tuos 
draugus iš fašistinės kator
gos. Tai buvo skaitlinga de
legacija — darbininkai iš 
dirbtuvių ir kasyklų, darbi
ninkai iš visų Vokietijos

/ LONDON.—Pasaulio 
kieriai nutarė suteikti pa- 
gelbą Vokietijos Hitlerio 
'valdžiai. Jie tuo tarpu ne
reikalaus atmokėjimo apie 
3,000,000,000 markių skolų, 
kurios turėjo būti atmokė
tos šiomis dienomis. Tas į kampų. Jie nugalėjo fašis- 
duos progos Vokietijos fa-;tinį terorą ir pasiekė kong- 
šistinei valdžiai išvengti fi-;resą!

O tas; ‘Vokietijos delegacijos var-

Bostono “Darbininkas” (bir
želio 16) Ispanijos išteistą įsta
tymą del konfiskavimo kunigų, 
vyskupų ir kitokių “šventųjų” 
turto vadina “plėšimu ir vagys
te.”

Tai ne tiesa. Bažnyčių ne-inansinio bankrūto.
svietiški turtai, kurie suteikia Įįp- parodo, kad bankieriai du kongrese kalbėjo drau- 
progą kunigams poniškai gy- iInaj ,kruvi jų fa. as Mueller.
tų būt paimti į visuomenės ran
kas. Tai nėra joks apiplėšimas. 
Tie turtai * priklauso vargdie
niams, nes jie juos sukrovė, o 
ne kunigai, kalbėdami poterius. 
Dabar tie 
o kunigai 
neteisybė.

šistų viešpatavimui.
Jis nurodė, 

jkad iki šiol nuo fašistinio

vargdieniai badauja, 
pertekliauja. Baisi

KUMŠTYNES AUSTRIJOS SEIME; FAŠISTAI 
SUMUŠTI IR IŠGRŪSTI LAUKAN

ir bažnyčių milžiniš- 
priklauso jiems tiki

Kunigų 
ki turtai 
tiek, kiek kapitalistų turtai pri
klauso kapitalistams. Konfis
kavimą kapitalistų turtų irgi 
ponai vadina “apiplėšimu ir va
gyste.” Bet kas to paiso. Kaip 
greitai darbininkai nuverčia iš
naudotojus ir įsteigia savo val-

VIENA.—Birželio 16 d. 
Austrijos seimo žemajam 
bute kilo smarkios kumšty- 

• nės tarpe socialistų ir krikš
čionių socialistų atstovų iš 
vienos pusės ir fašistų atsto
vų iš kitos. Kuomet vienas 
fašistas pradėjo šaukti “Te
gul gyvuoja Hitleris, mūsų

stybę, taip greitai jie atima nuo va(la>S, fašistų priešai pra- 
kapitalistų turtus ir priverčia dėjo ant jo atakas ir kilo 
juos duoną užsidirbti. Tą paro- muštynės. Fašistai gavo ap- 
dė rusų revoliucija. ' 
laukia ir bažnyčių turtai. Dar
bininkam tik nauda bus iš to,. 
jeigu tie turtai pateks į jų ran-! 
kas ir jie galės juos suna„. 
savo gyvenimo pagerinimui.

To paties mutį jr įap0 išgrūsti iš sei- 
_ . ’ mo rūmų.

' - - ' I Socialistas

stago rūmus, o paskui tą 
kriminališką darbą bandė 
primesti komunistams. Tas 
nepatiko fašistams ir jie 
pradėjo sveikinti Hitlerį.

Austrijos Komunistų Par
tija paskelbta nelegale orga
nizacija. Bet socialdemo
kratai ir fašistai yra legalės 
partijos. Fašistai veda te
rorą visoj Austrijoj, bet 
Dollfuss valdžia juos tole
ruoja. Lygiai taip, kaip

Scheidmandi'Vokietijoj metai atgal, bur- 
ludoti pareiškė, kad fašistai patys žuazinė valdžia rengia dirvą 

i sudegino Vokietijos reich- fašistų laimėjimui.

ter or o Vokietijoj nukentėjo 
apie 500 darbininkų užmuš
tais, apie 10,000 primuštais, 
60,000 suareštuotais, ;
40,000 sugrūstais į koncen-i 
tracijos kempes ir daugiau 
kaip 100,000 pravytais iš 
darbo. Nepaisant to Vokie-

mą iš. Sibiro. Dar sykį Mat
tern pakartoja, kaip svetin
gai ir gražiai jį priėmė So
vietų Sąjungos darbininkai 
ir valstiečiai. Jis net turė
jęs pasakyti jiems prakalbą 
apie aviaciją Amerikoj. O 
paskui jie pradėję statyti 
jam visokius klausimus.

Svarbu štai kas. Sovietų 
lakūnai ragino Matterną 
lėkti per Kamčatką ir susto
ti Nikolajevske. Bet jis jų 
patarimo neklausė. Jis pa
sistatė geriau žinąs orą ir 
kitas skridimo sąlygas. To
dėl jis šovė tiesiai iš Chaba- 
rovsko į Alaska. Ir dingo...

apie Geležinkeliečiai Kovosią
Prieš Algų Kapojimą
CHICAGO, Ill.—Geležin-

Kongreso šiai su masėmis. Budavokite 
priimtas ekonominio atsta-. partiją, verbuokite naujus 
tymo bilius yra darbininkų: narius į jos eiles, idant Ko- 
pavergimo bilius. Roosevel-1 munistų Partija galėtų sek
to infliacijos programa jau mingiau organizuoti ir va- 
pakėlė produktų kainas ir: dovauti kovai už socialę ap- 
apsunkino darbininkų būk-'drauda.”

“Roosevelto programa ne-; 
rodo kelio iš šio krizio,” sa-1 
ko Komunistų Partija. 
“Gerovės laikų nesimato. 
Ateinanti mėnesiai bus liu
dininkai padidėjusių prieš-

Fašistą “Vienybe”
Progresuoja atgal

Brooklyno fašistų “Vieny-
taravimų ir pagilėjusio kri- bės” bendrovės pirmininkas 
zio.”

Darbininkai turi rengtis 
kovai. Darbininkai turi or
ganizuotis ir kovoti už so
cialę apdraudą, už apdraudą 
nuo bedarbės. Komunistų 
Partija ragina darbininkus; 
reikalauti, kad tuojaus bū-! tuojaus virsianti dienraščiu, 
tų sušaukta specialė kong- Dabar, kaip matome, pro- 
reso sesija svarstymui ir gresuoja atgal—vietoj trijų

ponas X. Strumskis prane
ša, kad “Vienybe eis kartą 
į savaitę” vietoj eiti tris sy
kius. O per kelis paskuti
nius metus ponai Strumskiai 
ir kiti fašistų šulai aiškino 
ir tvirtino, kad “Vienybė”

tijos komunistinis judėji- keliečių unijų vadų susivie- . pri5mimuį sociaičS'apdrau- sykių į savaitę, išeis tik sykį.
mas auga.

Paskui raportus išdavė at
stovai iš Italijos, Lenkijos, 
Bulgarijos ir kitų fašistinių 
kraštų.

Nepripažįsta Dolerio ir 
Svaro Stabilizacijos

LONDON.—Ir vėl Ameri
kos ir Anglijos imperialistų 
valdžių agentai griežčiausia 
užginčija paskalos, būk susi
tarta stabilizuoti (padaryti 
pastoviais), Amerikos dolerį 
ir >! Anglijos svarą. Mat, 
šiandien eina smarki ko- /
va tarpe dolerio - ir svaro 
už pasaulinę rinką. Tai su
sirėmimas .dviejų milžiniškų 
imperializmų. • • -philadelpia, pa

Svarbus susirinkimas visų 
darbini nkiškų organizacijų 
narių įvyks antradienį, 20 d. 
birželio (June), 7:30 vai. va
kare, 995 N. 5th St.

Draugai ir draugės, turime 
svarbių dalykų išrišti; -todėl 
visi dalyvaukite paskirtu/ lai
ku. Susirinkime i dalyvaus 
draugas A« Bimba. ■

nijimo pirmininkas ponas! ______________ _____
Whitney pareiškė, kad ge-j" ’
ležinkeliečiai kovos visais SCOTTSBORO JAUNUOLIAI ESĄ PLAKAMI 
P:trz; »t"22”sn“j™, ir kankinami birminghamo kalėjime 
dabar algos nukapotos 10 
nuoš. ir dar siūloma nukapo
ti ant dvylikos nuoš.
v Tas tiesa, kad geležinke
lių darbininkai kovotų prieš' 
kapojimą, bet aiškus daly-' 
kas, kad toks Whitney ir ki-! Birminghamo kalėjime yra 
ti vadai tik kalba apie kovą, | kruvinai terorizuojami. Ka- 
L_'_ ___!____ _____ 1__J Įėjimo sargai juos kasdieną

plaka rykštėmis. Jiems už
drausta pasimatyti su lan
kytojais. Įvestas didžiau
sias atsargumas, kad už ka
lėjimo sienų niekas nesuži-

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas gavo praneši
mą, atėjusį slaptais keliais, 

i kad Scottsboro jaunuoliai

bet nekovos. Jie nuramins 
darbininkus ir padės gele
žinkelių kompanijoms dar- 
ninkams algas nukapoti.

Nauji Budai Pakėlimui 
Sovietų Kolėkt. Darbo
MASKVA. — Sovietų Są

jungos Komunistų Partijos 
Centralinis Komitetas išlei
do įsakymą visoms partijos 
organizacijoms žemės ūkio 
srityse tuojaus suorganizuo
ti partijinius gamybos bran
duolius visuose kolektyvuo
se. Tų branduolių pareiga 
bus pavyzdžiais parodyti, 
kaip reikia ir galima pakel
ti kolektyvuose darbą ir ve< 
sti kolektyvų reikalus tvar
kiai ir sėkmingai. Kiekvie
nam kolektyve komunistai 
veiks organizuotai, kaipo 
vienas kūnas.

notų apie jaunuolių kanki
nimą.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas tuojaus pa
siuntė kalėjimo viršininkui 
protesto telegramą prieš te
rorizavimą nekaltų jaunuo
lių. Telegramoje griežčiau
siai reikalaujama, kad tas 
teroras būtų tuojaus sustab
dytas. Tokia pat telegrama 
pasiųsta Alabamos guberna
toriui.

KONGRESAS IŠSISKIRSTĖ
WASHINGTON. — Kon^ rankas vadovauti kapitaliz- 

gresas užbaigė savo sesijas. 
Jo nariai skubinasi namo.
Jie ištikimai pildė preziden
to Roosevelto ir demokratų 
partijos įsakymus. Dabar 
paliekama visa galia prezi
dentui Rooseveltui. Jis tam
pa faktinu diktatorium. Jam 
suteiktos diktatoriškos ga- rių pramonių kapitalistais, 
lios ne tik politikoje, ne tik kaip išgelbėti kapitalizmą ir

mo mašinai kriušinimui dar
bininkų klasės, smaugimui 
jos kapitalistų naudai. Ir, 
be abejonės, jis tą darys.

Rooseveltas jau pasirašė 
Nacionalį Industrinio Atsta
tymo Bilių. Tuojaus prasi
deda konferencijos su įvai-

tarptautiniuose santikiuose, 
bet taip pat industriniam 
gyvenime. Jis turi liuosas

kaip visą naštą 
palaikyti ant 
klasės sprando.

suversti ir 
darbininkų
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“Naujoji Dalyba” Praktikoj

Sekamą pareiškimą L. B.'
Kamenevas įteikė Sovietų noje šalyje, 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Centraliniam Komitetui

i ir Centralinei Kontrolės Ko-
' misijai:
Brangūs Draugai:—

Aš kreipiuosi prie jūsų su
man

laikais ūš puikiai' žinojau ir1 reštuotus kiek laiko tam at- 
nemažai energijos padėjau gal. Darbininkai entuzias- 
įrodymui mūsų draugams, 
kad užpuolimai ant Lenino, 
ant jo tariamos “diktatū
ros,” “netolerantiškumo,” 
“skaldymo tendencijų,” “aš
trumo” ir taip toliau, ir taip 
toliau,—užpuolimai, kuriuos 
darė Martovai, Danai, Troc- 

cinės kovos, kuri privedė kiai, Bagdanovai, Aleksins-

apie socializmo pergalę vie- 
buvo klaida. 

Susivienijimas su trockizmu 
buvo klaida. Vedimas f rak-

tiškai griebė ir skaitė lape
lius.

Birželio 3 dieną, Altonoj, 
fašistų teismą^ nusmerkė 
mirtin keturis komunistus 
darbininkus už tai, kad jie 
liepos 17-tą dieną, 1932, gy
nėsi nuo užpuolikų fašistų.prie demonstracijos gatvėse, kiai ir kiti, buvo pasekmė LT . . . - . .. - . -

- - - - Beprincipinis tik jų nusistatymo prieš ta I Nusmegtais mirti yra seka-
•A

73-čias J. V. kongresas savo nepaprastą sesiją jau už- prašymu sugrąžinti 
..................Reikia priminti, kad šis kongresas partijos narystės teises ir

buvo klaida.
jieškojimas susitarimo (de
rybos su “dešiniaisiais” 
1927 metais) buvo klaida.baigė ir išsiskirstė. _____ __ _z __ r ____ ___u_ _

suteikė šalies prezidentui tiek daug teisių, kiek nebuvo primti mane atgal į partijos!Tęsmias to paties atsinesi- 
turėjęs ramiu laiku nei vienas šalies prezidentas. Per tą ir sovietų darbą. Šitą ape--1110 vėlesniais laikais, kuris 
trumpą palyginamai laikotarpį kongresas perleido eilę liaciją padiktavo pripažiųi-!
bilių, kuriuos parūpino Rooseveltas arba jo bičiuliai, mas mano politinio užsilai- j k o n t r - r evoliucinėms 
tx ? ___ ____ • • __ I ____ ...T. • I.' . . . __ I m o _

Šitą ape-’mo vėlesniais laikais, kuris 
i davė partijos priešams, aiš-

■’imi: Lutgens, Tesch, Wolff 
' i ir Moller. O kiti darbinin

kai—skaičiuje 6—tapo nu- 
smerkti kalėjimam Prieš 
kiek laiko Chemnitze nu- 
smerkta du darbininkai mir
ti. t

kymo klaidingumo eilėj pa-1 gi’upėms, . teisę tikėtis . ma- 
skutinių metų ir tvirtas pa-!no pritarimo, buvo klaida.

Kongreso nariai taip ištikimai ėjo su Roosevelto adminis-j 
tracija, kad už tūlus bilius jie balsavo netgi jų neskaitę!;

Rooseveltas šiandien turi faktmai diktatoriaus teises ir siryžimas griežtai sykį iri Būtų galima nurodyti ki
tas viskas rodo buržuazijos sukimą linkui fašizmo. In-iant visados padaryti galą! tas mažesnes klaidas, bet 
dustrial National Recovery Act suteikia prezidentui ne-itam keliui, kuris privedė"neapsimoka. Jos buvo na- 
matuojamą galią. Apie tą bilių mums teks pakalbėti atei- mane prie teorinio ir prak- turališka pasekmė pamati- 
tyje plačiau. . Įtikimo atsiskyrimo nuo par- niu virš suminėtų klaidų.

, Per tuos tris mėnesius Rooseveltas, galima sakyti, tik- ‘ tijos. 
j tai planavo bilius ir juos siūlė kongresui. Pastarasis ke- 
į pė, kaip blynelius, be mažiausio pasipriešinimo.
1 prisieis tie biliai įgyvendinti. r~

vo “naująją dalybą” (new deal) parodyti praktikoj. !ną, kovojau prieš partiją ir
Komunistų Partija ir jos spauda jau senai pareiškė, Į jos vadovybę. Po tam, 

p kad Roosevelto programa yra bado programa darbinin- (nežiūrint to, kad partija ba
kams. Roosevelto “naujoji dalyba” tarnaus tiem, kurie i 
jį pastatė prezidento vieton—kapitalistam.

Dirstelkim Į Mr. Roosevelto “naujų dalybų” ten, kur ji ’ sistengiati tatai padaryti. I
jau pritaikyta gyvenimui. Veteranai bus mums geriau-,nedaviau jokio jrodymo.tad 
siu pavyzdžiu, nes jiems Mr. Rooseveltas pirmiausiai pa-iag esu pasirengęs tikrai 
siskubino pritaikyti savo “nauja dalybų.” įmainyti savo užsilaikymų,Itculllnal>

Kaip dabar dalykai jau nustatyti, tai išviso nuo vete- i tikrai tapti ištikimu ir ne- <a1’ yia svaibiausias fakto“ 
ranu nensiiu bus atimta $320,000,000.00 per metus. Tai a iv w

Kas atsitiko.? Nugalėda
ma visus keblumus, partija 

jmaršavo pirmyn, vis arčiau 
i ir arčiau prie to tikslo, kurį 
‘jai pastatė Leninas. Ener
gingai ir sėkmingai jinai 

. , i permainė atsilikusia, žemės;vo suteikus man proga pa- i, . ...... . . v ,. . i, . ,. ii-i n ūkio salį į industrinę sali, i .[taisyti mano klaidas, as ne-L ,. , t \ . .-i J - - i salį stambios gamybos ir
; socializuoto žemės ūkio.

Kolektyvizacija, žinoma, 
i kaip teoriniai, taip praktiš-

Per eilę metų aš atvirai 
Dabar yeiškiau savo nesutikimą su 

Turės Mr. Rooseveltas sa- partija, laužiau jos discipli-Į

esu

ranų pensijų bus atimta $320,000,000.00 per metus. — 
daugiau, negu ketvirdalis biliono dolerių!

Tie nukapojimai bus pravesti, daug maž, sekamai:
Dalyvavusių su Meksika kare veteranų našlės (pačių 

veteranų gyvų jau nebėra nei vieno), gavusios pensijo
mis po $50 į mėnesį, dabar gaus 10 nuoš. mažiau.1

Civilio karo kareivių ir našlių pensijos, po $30, $40, $50, 
$75 ir $90 mėnesiui nukapojamos po 16 nuoš.

Ispanijos-Amerikos karo veteranam pensijos sutvarky
ta bus taip, kad daugelis jų gaus po $15 į mėnesį, dalis

įsvyruojančiu d a 1 y v autoju 
bendram darbe.

Padėtis priėjo prie savo 
logiškos išeities ir aš kalti
nu tik pats save. Išanaliza-

rius pasaulinėj istorijoj nuo 
pat įkūrimo ir sustiprinimo 
naujo valstybės tipo, Sovie
tų galios. Tuo patim laiku 
visas mūsų šalyje klasių is
torijos, išsiy/stymas valan-J [LUllJUO, IOOJLjV J OLJ Įlieto VCllClll’

virnas viso partijos vysty- domis patvirtina (įrodo) 
mos laikotarpio nuo Lenino pragaįštingą ir neproletari- 
mirties iki paskutinio Cent- . - - ...............................
pūlinio Komitetu plenumo pasiūlymų, kuriuos patiekę

(apie 1,000 žmonių) tarpe $20 ir $100 mėnesiui, o apie “aš‘b^rau"klaidin-

nį pobūdį visų tų idėjų ir

(praplėsto posėdžio) paro-
, nuvA '

Igas visais pamatiniais punk- 
Įtais, būtent: supratime ab- 
; einu uždavinių, :
prieš partiją ir Sovietų vai- idant aš nematyčiau tų ob- 
džią; supratime klasinės si- jektyvių pasekmių, 
tuacijos šalyje; apibūdini- įvyko nuo 1925 metų, 
me skirtingų grupių ir ele
mentų partijos viduje; api- tais partija gyveno, kovojo 
būdinime vadovybės ir drau-i ir vystėsi teorinėje ir prak- 

ĮgU-
Kova prieš teoriją, kurią 

Kitiems kariniams reikalams išleidžiama mil-iišc^p^ diaugas Stalinas,

65,000 žmonių bus visiškai numesta nuo pensijų sąrašo.
Didžiumai pasaulinio karo veteranų pensijos bus visai 

atimtos, o daugeliui bus nukapotos tarpe 18-25 nuošim-l 
čių.

Šimtai tūkstančių karo veteranų bus palikti tragingam 
likimui. Atsiminkim, kad daugelis jų ir iki šiol gyveno 
nepaprastai sunkiose sąlygose; daugelis iš tų mažų pen
sijų vos tegalėjo pasilaikyti. Dabar gi padėtis dar pasi
baisės. Vieniems jos numažintos, kitiems—visiškai atim
tos. O pragyvenimas kyla, brangsta; doleris infliatuo- 
jamas!

Tolydžio nauju karo laivų budavojimui skiriama $238,- 
000,000!
žiniškos sumos.

Tokia ta Mr. Roosevelto “naujoji dalyba” praktikoje!
< Tai tik pradžia!

Kuomet “naujoji dalyba” bus pritaikyta visu baru, ma
tysim baisesnes pasekmes.

Tuo būdu veteranai ir darbininkai privalo nenuleisti 
rankų, nesiremti Roosevelto “nauja dalyba,” bet patiems 
rūpintis savo reikalais. Kovokit už apdraudą bedarbėj, 
už socialę apdraudą! Kovokit prieš bado sistemą!

įvairios “opozicijos” prieš 
generalę partijos liniją.

Aš nesu aklas ir asmeniš
kas neapkentimo sąjausmas-----  x tv

stovinčių negali uždaryti man akių,

kurios

Pastaraisiais keliais me-

■Įtikinėję drg. Stalino vado
vybėje, kaip kad ji gyveno, 
kovojo ir vystėsi vadovybė
je draugo Lenino. . Savo

politiką, kurią vedė Lėni-1 
nas.

Tuo laiku aš puikiai žino
jau, kad bolševistinės poli
tikos priešai neišvengiamai 
piktindavosi tomis Lenino 
asmeniškomis ypatybėmis, 
kurios kaip tik ir užtikrino 
jam Bolševikų Partijos vado 
rolę ir kurios visuomet bus 
mūsų akyse ir akyse istori
jos Lenino šviesiausiomis 
ypatybėmis. Bet aš tatai 
užmiršau, kuomet aš pats Į į Konigsteino koncentracijos 
pradėjau kovų .prieš parti-1stovyklų būk už tai, kad jis 
jos politikų, kurių vedė 'laikęs pas save kulkosvaidį, 
draugas Stalinas, sekdamas; Klumperta įskundė komuni- 
virš. pažymėtus paniekintus j stų renegatas, Paul Utah, 
Lenino priešus, aš pats pa- ■. purjs 
naudojau tas apgailėtinas; 
metodas pažeminimui parti
jos vado asmeniško karak- 
terio, idant tuomi paslėpus 
mano paties atsitolinimą 
nuo partijos generalės lini
jos. .
Pripažinimas klaidingumo, 

neteisingumo ir, dalinai, kri- 
minališkumo pobūdžio mano 
nusistatymo linkui partijos 
nuo 1925 metų, degantis 
troškintas atitaisyti, kiek! 
tik galima, tas pragaištin
gas pasekmes, kurias atne
šė tas užsilaikymas, nuošir
dus siekimas paaukoti savo 
energiją tam didžiam tiks
lui, kurį veda partija ir, ant 
galo, svarba to momento, 
kurį darbininkų judėjimas 
gyvena visam pasaulyj, ver
čia mane prašyti Politinį, 
Biurą ir Centro Kontrolės i taiI^iai. 
Komisiją, kad pasitikėtų 
manim ir suteiktų man pro-

Bal. 20 dieną, Heidenau 
miestelyj, netoli Dresdeno, 
nepakęsdamas kančių, numi
rė Fricas Klumpert. Jis bu
vo komunistas ir įtalpintas

apleido komunistų 
partiją. Neradę pas jį kul
kosvaidžio, fašistai Klum- 
pertą žiauriai kankino, rei
kalaudami prisipažinti, kad

Per dvi savaites Klumper- 
to žmona ir trys vaikai ne
žinojo apie savo duonpelnio

likimą. Pagaliaus gauna: 
žmona laiškelį su neįskaito
mu parašu, kuriame sako
ma, kad Fricas jau nebegyį 
vas. Žmona pareikalavo pri
siųsti jai lavoną, bet fašis
tai atsisakė, pareikšdami, 
jog neturį pinigų. Tuomet 
darbininkai sumetė pinigų ir 
Klumperto kūnas pargaben
tas. Jis buvo baisiai suža-. 
lotas, todėl iškarto nebeno
rėjo valdininkai net leisti 
pamatyti kūną.

Balandžio 26 dieną apie 
600 darbininkų susirinko lai
doti Klumperto, pasakant 
jam paskutinį “sudiev.” Bet 
fašistai pareiškė neleisią į 
kapinyną įeiti daugiau, !kaip 
30 asmenų.

Kapinyno inspektorius, už 
tai, kad jis leido žmonai ir 
draugam atidaryti grabą ir 
pamatyti, kaip sudraskytas 
buvo Klumperto kūnas, ta
po suareštuotas.

(Šitos žinios paimtos iš 
Žinių Agentūros Runa, ku
rios raštinė randasi Zuricke, 
Šveicarijoj, ir kuri stengia
si suteikti platesnių žinių 
apie dalykus ypačiai Vokie
tijoj. Tai, žinoma, tiktai 
maža dalelė paveikslo, kuris 
šiuo tarpu matosi Vokieti
joj. Ateityj mes pasisteng
sime surinkti ir daugiau ži
nių iš Vokietijos. — “L.” 
Red.)

Kalnų Glėby j Apkabinti Miesteliai--Derby, 
Ansonia, Shelton ir Seymour, Conn.

Tuose miestukuose randasi 
daug lietuvių. Dabartinio eko
nominio krizio metu daugelio 
dirbtuvių durys uždarytos ir 
langai užkalinėti. Mašinos vi
duje nedirba, rūdyja. Neku- 
riose dirbtuvėse dar dirba po 
keletą desėtkų darbininkų, kur 
pirm krizio dirbdavo po kelio
lika šimtų, nekurtose ir tūks-

Su visų šių miestelių dirbtu
vėmis tai galima vadinti indus- 

ga įrodyti darbais manol Jentrui dau^ įvairių iš- c v rlirhvRrintvirtą nusprendimą nu
traukti ryšius su visomis se
nomis klaidomis ir su vi- ■ miausio laipsnio. Pavieniai ne- 
sais tais, kurie tebesilaiko Į gali pragyventi iš dabartinės 
prie tų klaidų nor mažiau
siam laipsnyje.

L. B. Kamenevas.

dirbysčių.
Kurie darbininkai dar dirba, 

tiems algos nukapotos iki že-

venimas su šia netikusia pū
vančia kapitalistine sistema.

Kalbamieji miesteliai, ypa
tingai Ansonia, tirštai apgy
venti darbininkų; trečdalį gy
ventojų sudaro Čia negrai; 
apie tiek ir rusų. Lietuvių 
per visus keturis miestelius 
yra suvirš 1,500 žmonių. Žo-fe 
d žiu sakant, tai proletarų ap
gyventi miesteliai.

O kaip stovi darbininkiškos 
organizacijos tuose miesteliuo
se? Prisieina rausti iš gėdos 
klasiniai susipratusiems darbi
ninkams. Nekreipiama domės 
į toki gerą įlirvoną auklėjimui 
revoliucinio judėjimo pajėgų.

Kiek man teko pirmiaus 
kalbėtis su vietiniais draugais, 
tai jie sakė, kad nieko čia nu
veikti negalima.

Netekęs darbo netolimame 
miestelyje nuo tų, sumaniau 
čia atvažiuoti pagyvent. Ar. 
čia ar čia, vis viena gyventi 
reikia.

Tai gal kai kam atrodys pa
sigyrimas, bet pamatysite gy
vus faktus.

Keleto dienų čia gyvenimo 
darbas man buvo apvažinėti 
pas tuos seniau buvusius AIj

algos, o ‘ su šeimynomis, tai 
kaip ir visuose Jungtinių Vals
tijų kampuose—bado gyveni
mas. Darbo kraunama tiek, 
kad paskutines jėgas išsunkia 
iš darbininkų.

Kalbamuose miesteliuose be
darbių randasi trys ketvirtada- 

už puolimą ant fašistų armi-Įliai gyventojų.
jos.

Andai Vitaitis skundėsi, 
kad šiandien SLA labai 
daug narių grąsina valdiš
kais teismais. Dabar jau 
pradeda aiškėti konkretūs 
faktai.

Įgaliota specialė komisija 
užvesti foreklozavimo bylą 
prieš “Vienybę,” jei pasta
roji nėatmokės savo pinigų 
SLA, kuris turi paskolinęs 
sumoje $25,000. Mockus įga Fašistai negali surasti spau 
lįptas traukti teisman tuo 
pačiu klausimu Worcesterio 
Lozoraitį, o Gugiš—Chica- 
gės Martišauską.

• Kaip matome, SLA turi 
daug bylų. Su tuo surišta 
kelionės ir sugaištys, kurios 
auga ir auga. 1

“Tėvynė” praneša, kad
Glevelando “didelis SLA vei-, kažin kas iškėlė raudoną vė- 
kėjas” P, Banionis bandė 
nusižudyti, šis asmuo smar
kiai nuskriaudė SLA, pasi
savindamas nemažą sumą 
organizacijos pinigų. Vitai-

■ protokolu, minėta organiza-1 tis.. su savo bendradarbiais

APŽVALGA
,amerikietė dainininkė. -Dva
rionas tai bene bus tas pats, 
ką nesenai lankėsi Sovietų 
Sąjungoje, kaipo svečias- 
pianistas, kuris ten buvo 
pakviestas gastroliuoti, Su-

Daugiau Artistų Bedarbių 
Lietuvoj

Kauno kunigų “Rytas” 
praneša:

Sužinojom, kad švietimo mi-
nisteris visai atleido šiuos į grįžęs iš Sovietų Sąjungos 
žmones is operos ir dramos, Dvarionas smarkiai gyrė 
personalo: J. Karpavičių, ce-| , , * v
chovą, M. Rakauskaitę, Pau- P^tarų valdomų sal}. 
lovskį, St. Šimkų, Ivanauską, ~
A. Makačiną, Bieliūną, Rupei- SLA Pastogėje 

kaitę, žylytę, Songailą, čes-j
nienę, Dautartą, Ant. Dvario-į Spi e n d ziant telpančiu 
ną ir Saulevičių. Kas iš baleto “Tėvynėje” SLA pild. tar. 
atlėista,' bus žinoma vėliau.
Taigi bus daugiau bedar

bių artistų Lietuvoje. Kri- 
zis priverčia mėtyti laukan 
ne taip ištikimus fašistų po
litikai žmones, netgi ir ge
rus dainininkus. M. Ra
kauskaitė tai yra buvusi

cija yra patraukta valdiš- 
kan teisman. Traukia Ta
rnas Aleksynas ir Walter 
Morris, abu SLA 60 kuopos 
nariai, iš Grand Rapids, 
Mich. Abu traukia teisman 
del pašalpų.

dabar už tai kaltina ne tiek 
Banionį, kiek buvusią SLA 
centro sekretorę P. Jurge- 
liutę.

Dabar proga, p. Vitaiti,, 
atsišiepti prieš tą,, kurios 
smarkiai neapkenčia Zosė!

Žiupsnys Žinių Iš Fašistinės Vokietijos
/

Nelegalis Vokietijos kom
partijos organas “Rote Fah- 
ne” pasirodo visuose miesto 
distriktpose ir gatvėse. Jo 
spauda tokia, kaip kitų laik
raščių. Pilnas žinių apie pa
dėtį Vokietijoj ir pasaulyj.

stuvės, kurioj laikraštis 
spausdinamas. Platintoj ai- 
darbininkai, >n.e p a i s y darni 
arešto ir kalėjimų, platina 
laikraštį gatvėse ir darbi
ninkų susirinkimuose.

Naktį, iš gegužės 29-30 
dd., Botzow bravoro kieme

liavą su kūju ir pjautuvu. 
Fašistai suareštavo keletą 
bravoro darbininkų ir juos 
už tai kankino, kaipo “prieš
valstybiniai nusistačiusius 
žmones.” ■

Vokietijos social-demok-- 
ratų partija organizaciniai 
pasiliko visiškai bejėgė. Ne
turi žmonių, galinčių vesti 
nelegalį darbą tinkama va
ga. Tik ten, kur social-de- 
mokratų parti jon perėjo 
kaip kurie komunistų rene
gatai, veikusieji komparti
joj 1923, darbas geriau ei
na, nės buvusieji slaptoj 
kompartijoj nuvokia slapto 
darbo pareigas.

Vaikščiojant gatvėmis, kur 
gerais laikais gyveno darbi
ninkai, būdavo gražios vietos 
—nameliai visur apgyventi.
Šiandieną tos vietos, kuriomis DLD narius 117-tos kuopos. • t V V • • J 1 1 V « • i •vaikščiojau 15 metų atgal, pa
verstos į ‘dumpynus” (šiukš
lynus). Namai tušti, kur tik 
pažvelgsi. Vienur kitur dar 
gyvenama. Tos buvusios gra
žios darbininkų vietelės šian
dieną atrodo, lyg kokia epide
mija bei maras būtų jas sunai
kinęs.

O tie žmonės, kur jie din
go? žinoma, jie neišmirė. 
Milžiniška jų dauguma tebė
ra gyvi. Bet daugelis aplei
do šiuos miestelius ir blaškosi Į

------ . Kurie turėjo ap- LD 117-tai kuopai laikyti su- 
rusų darbininkų

kliubo kambaryj. Man atro
do, kad čia galima bus laikyti 
susirinkimus visada.

Pasikalbėjus su rusais .ir 
lenkais, atrodo, kad bus gali
ma sudaryti bendras veikimo 
frontas.

Beje, Seymoure gavau du 
narius j 75-tą kuopą, Nauga* 
tucke—Yem plotus.

Stengiamės 
nūs “Laisvės’ 
gauti naujų, 
sime daugiau.

Vokietijos žmonių pragy- 'be darbo.
veninio kainos dar vis kyla, sipirkę namelius, iš daugelio sirinkimus 
Jeigu balandžio mėn. pragy
venimo dalykų kainos buvo 
pakilę, apskritai, iki 116,6 
nuoš., tai gegužės ta skait
linė jau pakilo iki 118,2 nuo
šimčio.

Birž. 3 dieną Berlyno ne- --------
paprastas teismas nusmerkė, Gegužės 27 d. buvo plačiai . 
keturis komunistus dviem ir išplatinta lapeliai Siemens- 
pusei metų kalėjimo. Jie pa- Plania fabrike, Berlyne, rei- 
siųsti į Blockfordo kalėjimą, kalaujant paliuosuoti iš ka- 
šitie darbininkai nusmerktiĮėjimo du darbininkus, sua-

tų atėmė banjderiai už ne
baigtus atsiįiokėjimus. Kai 
kurte dar pajėgia namelius 
pasilaikyti, bet isados nepa
jėgs todėl, kad krizio galo 
dar nesimato. Laikų gerėji
mo nematyt, o blogėjimo di
delė erdvė tebėra.

Kurie pasirandavoję gyve- 
! nimo kambarius, tai gyvena 
po 4 ir 5 šeimynas vienuose 
kambariuose.

Pūva daugelyj fabrikų ma
šinos, pūva nameliai ir gy-

Pasirodo, bus galima gauti 
atgal visi senieji nartai. Esu 
tikras, bus galima atgaivinti 
kuopia trumpoj ateityj.

Tuo sykiu rengiame me
džiagą ir dirvą LDS kuopai. 
Vien Sheltone suregistravome 
13 lietuvių jaunuolių. Bus 
galima daugiau suregistruoti 
Ansonijoj. Tai čia turės at
eiti į pagelbą jaunuolių orga
nizatoriai. Todėl džiaugiuos, 
kad čia atvažiavau.

Pasirandavojome vietą ALD
*

peržiūrėti sė
sk aityto jus jr 
Toliau parašy-

G. Kuraitis.
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Verte K. Matulaitis.V. Polonskis

Miwcai

svarus le dežuruoja gigantinis 
samtis, kur ir pilasi meta* 
las. Pripildytą samtį, į ku
rį telpa 75 tonos (4,500 pū-

me-

tonų 
tonų 
tonu v 
tonu

Reikale “Laisvės”
Pikniko

šiame parengime. Su kuom Į kongresas priėmė 81 b 
jis loš, dar neišrišta. 
Hartfordą ar Montello 
šauks.

dariai uždaryta, todėl apva
lytos dujos duoda šilunfib’s 
energiją ne tiktai oro pūti
mo prietaisams, bet ir mar
teno cechui, kokso-chemi-i 
niam kombinatui, kasyklom,! 
plytų įmonei ir daugeliui ki
tiems. ' Tokio didumo dom
nos skaičių dujų duos dide- kuris įvyks 2 d. liepos Brook- 

domnų cechas į Jyne-

iš. ■ Bet buvo įnešta net 8,10C 
[lių. Vadinasi, visų įne 
bilių tik 1 nuoš. buvo sva. 
tyta ir priimta.

8,100 Bilių Kongrese
WASH INGTON. —

Rašo P. Buknys.
Iš Chicagos atvažiuoja 

5 ypatų į “Laisvės” pikniką
apie

15
(BRUOŽAI)

gilumo, iš kur 
bus vėl naudojamas.

Šita visa pasakyta daro- 
dymui, jog rūdos ūkis yra 
didžiausia įmonė.

Jeigu Magnitogorske sta
tytų vien tik šitą ūkį, jis 
būtų vienas iš didžiausių. 
Bet ši didelė įmonė su savo 
kasyklomis ir įmonėmis bus 
tiktai nedidelė dalelė galin
go organizmo, kaip Magni- 
togorsko metalurgijos įmo- prie kiekvienos poros dom- 
nė.

Gavimas ir apdirbimas_ , , . A . v i norudos, tai paprasčiausia uz-
Mums

lia pas marteno cechą, tuo 
laiku, kaip kitas jau tenai 
dežuruoja. Į parą tokių 
samčių su metalu keliaus 
apie 80-85. Likusis meta
las eis gaminimui špižiaus 
šmotų. Jų pagaminimui

lį, visas 
minutę maždaug duos 18 
tūkstančių kubometrų dujų. 
Tai reiškia, kad per metus 
skaičius dujų bus skaitomas 
miliardais kubometrų. Į pa
rą domnų cechas surys tiek 
oro, kiek tuo pat laiku var
toja visi Leningrado gyven
tojai.

ir “Vilnies”
V. Andrulis, 
delegacijos į

. Atvyksta 
redaktorius drg. 
Iš jų tarpo yra 
darbininkiško jaunimo konfe
renciją ir į ALDLD suvažia
vimą. Bus svečių iš Detroito, 
Clevelando, Pittsburgh o ir ki
tų tolimesnių vietų.

MASSACHUSETTS DIDIEJI

11 D. BIRŽELIO, So Boston, Laisves Choro ir 
Norwood L.L.R. Choro, metinis piknikas

Walpole, Mass. Gražiam “Knus Parke”

17 D. BIRŽELIO Komunistų Partijos Pirmo 
Distrikto piknikas Franklin, Mass.

Camp “Negadegent”

Drg. J. žemaitis iš Hartford, 
Conn, praneša, kad ten orga
nizuojasi busai 
savo dienraščio pikniką, 
lionė j abi pusi $1.75. 
gana prieinama, todėl, rašo J. 
ž., daugelis jau užsiregistravo 
važiuoti. Komisija prašo tų, 

I kurie dar neužsisakėte vietų, 
' tuojau kreiptis į Laisvės Cho-

važiavimui j
Ke- 

KainaVII
Va, kame dalykas: savo 

akmens anglies, o taipogi ir 
l, kokso Magnitogorskas nebe-, 

turi. Todėl su Magnitogor-i 
sku surištas kitas rytų me-;ro svetainę, *,59 Park St. ir už- 
talurgijos gigantas — Kuz- j siregistruoti.

■ neckas. Pastatymas rūdos! 
,gamybos ant'Magnitinio kai I 
|no, o anglies gamyba Kuz- AtALjAiA 
jbasse ir permetinėti anglį iš 

Supratimui sudėtingumo Kuzbasso ant Magnitinės, o
I dabartinių metalurgijos įm- Kuzbassan iš 7' „ ’ 

reikia susipažinti kas rūdą, sudaroma gigantinė i žiuoti Prašo užsiregistruoti pas 
* 1 ’ 1 T' ' 1 draugus: B. Medely, 288

.Wallace St., J. Didžiūną, 247
i Ash St., ir J. Patkus, 161 View

! . Busas išeis 7:30 vai. ryte
t_____„ ...... . . . IUŽ socializmą. Taip atsira- nuo Humphrey ir Wallace Sts.

Teisingos eksploatacijos ropa neturi lygaus. yje. sa tas tam tikruose svąrio |d0 Uralo ir Kuznecko pro- 
kasyklų dar nėra, todėl ga-inas pečius į parą gamins 1,- ĮKiekybese, tam tikra tyarka:-blema, didžiausia istorijoje, 
■ ■ - _ .1.1 Gaminimas ga-įP^a specialių pritaisy- kovoje už metalą. Todėl

Jog greta eksploata-!lės būti padidinta iki 1,500 imų domna automatiniai ir Magnitorsko statyba— tik- 
. r . . .1. ,. . . , minint m ini clnnilnnmn I)nm

6

(Pabaiga)
Gavimas rūdos ir dabar kas
dieną auga. Bet kolei me
chanizacija ne užtekt ina, 
neužtenka transporto jėgų, 

T trūksta įrankių, gavimas
eina nevienodai. Pavyzc 
gavimo skaitlinės 1931 
tais:

birželio—180 
birželio—450 
birželio—772 
birželio—552
birželio—1206 tonų 
birželio—1347 tonų

Kaip matome, gavimas
auga. Ligi birželio mėn., duotis šios įmonės.
1931 metų, darbas kai ka- bus aiškiaus, jeigu pažiūrė-

. da sukrikdavo: tai neužten- sime domnų cechą, kurį turi 
ka mechanizmų, tai nutruk- prisotinti kasyklos su savo 
davo elektros sriovė, tai 
nebūdavo vandens ir taip 
panašiai. Vargas ir su tran
sportu: nedateklius vagonų 
užlaikydavo krovimą. Vieto
je 74 vagonų, reikalaujamų' 
kasdieną, 7 birželio nebuvo 
nei vieno, 8 birželio—28,

nų bus įtaisytas kiemas plo
to 2,400 kv. metrų su beto- 

f undamentu, geležini u 
n, plytų sienomis, kur 

bus įtaisyti kilnojami kra
nai 35 ir 30 tonų. Tuo pat 

j laiku, per kitą skylę, augs- • 
čiau pirmos išmetami atma- j 
tai.įmonėmis. €>

Susipažinsim su Magni
togorsk© įmonės domnų ce
chu (skyrium).

VI lonių, i
Tai puikumas Sovietų meldarosi viduryje domnos. Ji-1 metalurgijos baze, kuri gre- 

.talurgijos. Cechas turės aš- nalv sandanai uždaryta. Is ta su veikiančia Ukrainoje,;
9 29 vagonai, o 10 12 va".tuonias domnas.
gonų.

Skaičius 
j jų padidės iki dešimts. Eu- 

Teisingos eksploatacijos ropa neturi lygaus.

Drg. John Patkus, iš New 
, rašo, kad jie 

I pasisamdė labai puikiai įtai
sytą ir didelį busą važiavimui 
į “Laisvės” piniką. Kaina į 

Magnitinės abi pusi $2.00. Norinčius va-

25 BIRŽELIO L. D. S. Pirmo Apskričio
Maynard, Mass. Vose Parke

Gražus parkas, ežeras ir milžiniška svetainė del šokių
Ant čia pažymėtų dienų visų darbininkiškų organi

zacijų, meldžiam nieko atskirai nerengti, bet masiniai 
dalyvaukim viršui paminėtuose piknikuose.

viršaus pilama rūda, kok- j)US stiprus ginklas kovoje st. 
sas ir kiti priemaišai. 1

KčibyKLų uiir nėra., luuei ga-. nao pcviua į patą gainina J-,- i - .
Įėjo būti šie visi nedatek-'200 tonų. Gaminimas ga. .pagelba specialių 
liai. i 
cijos taipgi yra įvedami 
nauji įrankiai. Viršūnėje 
Magnitinio kalno jau pasta
tyta galinga kasykla. Tai
somos duobės fundamen
tams apturtinimo, skaldy
mo ir mazgojimo įmonėms.

Rūdos ūkis neapsirube- 
žiuoja vien gavimu rūdos 
kasyklose. Jojo sąstatan 
įeina kitos įmonės: (1) 
skaldymo, kur gigantinės 
mašinos graužia ir skaldo 
rūdą kaip cukrų, išmesda- 

w mos šmotus didumo apie 30 
milimetrų, ir (2) aglomera- 
cioninė, kuri atbulai, suren- nuo durų, iš kur išeina sky- 
ka trupinius, kaip iš kasyk- stas metalas, iki aikštelės, 
los taip ir iš skaldymo įmo- kur pilama rūda, koksas, 
nes, paversdama nedideliais Erdvumas domnos apie 1,- 
šmotais. 200 kubinių metrų. Diame-

Bet šių dviejų įmonių ma- tras apie 8 metrus, iš vir-| 
ža pavertimui rūdos, atatin- šaus storas geležinis apvil- i 
karnos krovimui į domnas. kimas, viduryje išdėta spe- 
Rūdoje dar papuola prie- cialiomis plytomis, sudaran- 
maišai: mechaniški (žemė, 
smėlis, molis) ir chemiški. 
Mazgojimo įmonės valo nuo 

a mechaniškų priemaišų, o 
magnitinio apturtinimo — 
nuo cheminių priemaišų.
Apie galingumą šių įmonių ilgus metus paeiliui, kasdie- 
galima spręsti iš to, jog kas- ną ryjant tūkstančius tonų 
met trys šimtai milionų to- rūdos, kokso ir priemaišų, 
nų rūdos turi, dalinai, per- Pasotinimui josios bado, 
eiti per skaldymo įmonę, viršuje domnos bus įtaisyta 
kur ją sijoja, dalinai per aikštelė, ant kurios keliasi, 
aglomeracioninę įmonę, pas- geležinis tiltas 
kui per mazgojimo įmonę.
Kur vandeniu ar kitu būdu 
rūda bus paliuosuota nuo 
žemės, smėlio, molio, pas- 

4 kui per magnitiniai - aptur- 
tinančią, kur bus paliuosuo- 
jama nuo cheminių priemai
šų. Kiekvienam tūkstan
čiui tonų rūdos pramazgo- dą padavinės automatiniai 
jimui į minutę reikia 6.4' vagonėliai, kada vienas iš 
kubiniai metrai vanens. !jų automatiniai tuštinamas

. Kad galima būtų mazgoti, viršuje, kitas bus pripildo- 
yra padarytas gigantinis 
vandens saugotojas. Nešva
rų vandenį supilinėti atgal paversdama ją skystan me- 
upėn negalima, kad ją ne- talan, kuris kaip pienas pil-

tonų, galingiausia domna .nuolatiniai dapildoma. Dom 
mūsų Sajungoje,MakejevkoS|na dldebs lezeivuaias pri
emonėje' - domna No. 5 ,Pddytas šio maišinio Paga- 
sulyg telegramos žinių 30 minln}1 1 Par^ tukstan- 
birželio, 1931 metų, pastatė t 
rekordą: ji į parą pagami
no 713 tonų. Ką gaus mū
sų šalis nuo šitų domnų, j 
matyti iš šio palyginimo: 
dabartinės 37 domnos, vei-; 
kiančios Urale, drauge pa-: 
imtos, duoda per mėnesi 
100 tūkstančių tonų špižio, 
tiek, kiek gamins trys Mag- 
nitogorko domnos. Šis pe
čius bus augščio 30 metrų,

čiom storas sienas, kurių vi
duryje randasi šaldytuvai 
su šaltu vandeniu: karštis 
viduryje sieks 1,500-1,700 
laipsnių. Vieną sykį už
degta, jinai degs, negęsta n t

minimi į parą 72 tukstan-

tai plano dalis; kita dalis 
^ai statyba.

Laiškas iš Francijos

Kiti Didieji Piknikai J vyks:
30 d. LIEPOS Worcester Aido Choro ir Hudson Aido 

Choro. Olympia Park, Worcester, Mass.
13 d. RUGPJŪČIO (AUGUST) didysis spaudos piknikas 

Olympia Park, Worcester, Mass.
2, 3 ir 4 DIENOMIS RUGSĖJO (SEPTEMBER) LDR 
Choro iš Montello ir Lyros Choro iš Stoughton, Mass.

L. T. Namo Parke, Montello, Mass.
v Dar nežinome kada įvyks Lawrence ir Haverhill 
Chorų piknikai, čia sužymėti piknikai bus su didelėm 
programom. Dalyvaukite visi.

Distrikto Komitetas.

D r a u gai philadelphiečiai 
taipgi yra prisirengę busais 
traukti į savo dienraščio pik
niką. Tuojau užsiregistruoki
te.

Komisijos antrašai: A. Ged- 
viliūtė, 5509 Saybrook Ave., 
Phila.; A. Urlakiūtė, 2314 E. 
Margaret St., Phila.; B. 
manauskienė, 995 N. 5th 
Phila. “LAISVES” PIKNIKAIRa- 

St.,džiagos reikia daugiau. Pa
laikymui nuolatinio degimo, 
kad. išskirtieji gazai jąją 
nesuplėšytų, palaikymui ši
lumos iki 1,700 laipsnių, 
prie domnos prijungiami du 

I dideli pastatymai, vienas iš 
jų oro pūtimui (Kaupero 
sistemos) - užsiimantis pū
timu domnon karšto oro, o 
kitas — atvedimui duju, |miebLU ^onuucan., vanar 
domna prapučiama skersai, jten su8JiZ0 18 Sovietų Są- 
Kiekviena domna turi ke. Jfrancūzų darbininkų 
turis orą šildančius prietai-' deleSatas> drauSas Pohot. 
sus, kiekvienas paviršius —' . - - v. -
12,500 kv. metrai. Diame-i8av0 8^“. ,P“a}' 
tras šių trūbų toks, jog ją t?kl *de'!. darblnlvnkų ?ka?J 
paguldžius, ten liuosai gali . \ 

•vaikščioti žmogus su pakel
tomis rankomis 
nas prietaisas į minutę su
šildo 2,550 kub. litrų oro 
830 laipsnių šilumos sulyg 
Celsijaus. Išeinančiom iš 
domnų dujom ir nešančiom 
su savim daug dulkių yra 
įtaisytas prietaisas valymui, 
po to, jos surenkamos spe
cialiuose prietaisuose, iš 
kur, reikalui atsitikus, jos i 
vartojamos. Tokiu būdu, I 
kiekviena domna turi, iš!

su'bėgiaTs; lyienos p«sgs- galingus prie- j kt.“Trafik^‘SuStoj"o 
. • • i QiQiic icrran kimiu ir umro- ‘ .

Mūsų draugas ir veikėjas, 
be to dienračio skaitytojas, 
Proletaras, rašo sekama 7 v
Francijos:

Vichy Allier, 
Franci j a
Birželio 1, 1933

Ką tik parvažiavau
j miesto Montlucan. Vakar 
; ten sugrįžo iš Sovietų Są- 

ke- jungos francūzų darbininkų 
■ j delegatas, draugas Poliot.

iš

iš

Drg. M. Dobinis iš Newark,! 
N. J. pranešė, kad jie jau tu-, 
ri suorganizavę pasažierių ■ 
dviem busam ir samdosi tre- j 
čia. Ar Elizabethas pralenks 
juos, dar nežinome. Bet drg. 
D. Krūtis tvirtina, kad jie pa
sirodys skaitlingiau už New
ark a.

Drg. J. Matačiunas, iš Pa- 
tersono rašo, kad busai jau 
pasamdyti, daug yra užsiregis-

i 8 vai. vakare pirmą kartą travusių ir daugelis dar žadą Į
registruotis. Susiregistravimo i 
komisijoje yra šie draugai:

J. Matačiunas, 107 Putnam 
St., F. Busiančius, 120- Lafa
yette St., S. Vilkas, 293 River 
St., J. Bimba, 111 E. Holsman 
St. Visi Patersone. Busai iš
važiuos 11 vai. dieną nuo La
fayette ir Summer Sts.

JVYKS 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 Maudynės

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

įtaisus ištraukimui ir apva-! 
Jlymui dujų iš domnos, o iš 
kitos—galingas mašinas pū 
timui oro, kuriose oras su
šyla iki augštos temperatū
ros ir paskui pučiamas dom- 
non.

Darbas šių mechanizmų 
— apvalymas dujų, išeinan
čių iš domnos, sušildymas 
oro ir jo pūtimas pečiun, 
visas tas darbas, reikalauja 
didelių spėkų ir atliekamas 
išeinančiomis iš domnos du
jomis. Senosios domnos ati- 
daros, dujos, išeidamos vir- 

užteyšus. Apvalymui van-, sis iš skylės, teškindamas šuje sudegdavo. Naujos 
dens, jis bus supilamas į. melsvomis ir geltonomis ža- domnos šių brangių dujų 
speciales duobes 20 metrų rijomis. Ties išeinančia sky- 'neišleidžia; jos viršūne san-

kur važinės elektra varomi 
vagonėliai (168 metrus mi-1 
nutėn), atvežantieji ir me-j 
tantieji pečiun (diametras 
6 metrai) rūdą ir priemai- 
šus. Koksas automatiniai 
bus paduodamas viršun iš 
specialių pečių, taipogi rū-

mas apačioje. Sykį uždegta 
domna metais virins rūdą,

įvairių gatvių ir gatvelių, 
-pr. , . Jaukdami išeinant iš gele- 

ie Vie jžinkelio stoties d. delegato.
Vos spėjo d. P. išeiti iš 

traukinio, kaip štai iškilo 
daugybė raudonų vėliavų ir 
dar daugiau įvairių iškeltų 
obalsių. i uunibi piaoiiuiuv. z.iuuu ji uiuunyuts uuuicti 
ši didelė minia maršuot gat-|’io dalyvauti programoje, 
vėmis, apie pusę kilometrome®niuo;‘;e 
tolumo^ Dainavo revoliuci
nes dainas ir kėlė revoliuci
nius šūkius: “Tegyvuoja 
Vokietijos Komunistų Par
tija!” “šalin Fašizmas!” ir

i, nes ne
galėjo per minią persiveržti. 

Proletaras.
Greta to, draugas rašo, 

kad aplaikęs jam siųstas 
ALDLD knygas. Jis ir ant 
toliaus pasilieka ALDLD 
nariu.

Įdomiausia mums, kad mon- 
_! telliečiai rengiasi busu atva- 

Tuomet pasileido j žinoti ir Liuosybes Choras ma- 
. Pir-

1 piknikuose Mas
sachusetts valstijos chorai gra
žiai pasirodė.

Wilkes-Barre Aidas jau 
smarkiai suinteresavo Brook- 
lyno Aido Chorą. ^Pereitą 
penktadienj B'rooklyno Aidas 
skaitlingai susirinko ant prak
tikų ir praktikavosi iki po 12 
vai. nakčia.

Scranton, Pa. taipgi skaitlin
gai rengiasi atvažiuoti. Jų 
jaunuolių baseball tymas loš

Nužudė Keturis Negrus
SENATOBIA, Miss. — 

Ginkluotų baltveidžių gauja 
tebejieško negro Jessie Wil
liams. Bejieškodami to ne
kalto darbininko, jie nužudė 
keturis kitus negrus. Bet 
valdžia nedaro jokių žygių 
prieš tuos žmogžudžius.

SOVIETŲ ŽUVIS
Krautuvams proga Įsigyti 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

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

Ko

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

Philadelphiečiai skiria tris dovanas:

PLYMOUTH

1213
Tai bus

AUTOMOBILIŲ, 1933 MOD., $621.00 
Nuo Thornton-Fuller Co., 
N. Broad St., Philadelphia, Pa. i
pirma dovana prie įžangos bilieto

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

PHILCO JUNIOR RADIO, MODEL 1933, $18.75
Padovanojo L. Dubrow & Sons, Inc., 420 South St., 
Philadelphia, Pa. bus trečia dovana
Tuose visuose piknikuose bus puiki programa, dalyvaus 
darbininkų chorai iš visos apielinkės ir kiti talentai

LAUKIAME DRAUGŲ BALSO IŠ KITŲ MIESTŲ

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

“Laisvės” Administracija.



tvirtas Puslapis Pirmadienis, Birž. 19, 1933

ODOR GLADKOV Vertė D. M. ŠOLOMSKAŠ. SCRANTONO PAVIENIAMS BEDARBIAMS
JAU IŠKOVOJAMA ŠIEK TIEK PAŠALPOS

—Plaukiame! Laikykitės tvirčiau! Ko- 
mandieriau, leisk valtį! — Ir Čibisas su-

(Tąsa) k
Daša nusijuokė ir nuėjo prie stalo!
—Mechova, aš pas jus atėjau iš moterų davė plaštaka per petį jūreiviui, kuris dik- 
;yriaus. Mes greitai turėsime moterų su- 
ažiavimą. Ar tu tą jau pamiršai? Šį va- 
arą unijų name susirinkimas; jūs, Pauli- 

ia, turite kalbėti.
—Daša, aš tą žinau. Bet būtų geriau, 

kad kalbėtum tu: šiandieną aš nieko nega-i 
liu. Padaryk tą, Daša; aš iki rytdienos pa- j 
silsėsiu ir kitą kartą už tave padirbėsiu.

—Gerai, lai bus ir taip, Paulyte!—Daša| 
apsikabino Pauliną ir atydžiai į ją pažiū
rėjo.—Drauge Paulina, aš žinau. Kam rū
pintis... nereikia. Mes visada turime bu
dėti: galvą laikykime ant pečių, o širdį kie- 
ai paimkime į rankas. Suvaldyk širdį ir 

saugok savo sveikatą! Taip, tavo valia, 
gali neklausyti mano patarimo... Kodėl 
atsitraukei? Argi tai tu tą slaptai? O aš 
ir nežinojau...

Dašos akys degė, o Paulina žiūrėjo per 
langą, juokėsi, bet ji atrodė, kaip ligota.

—Štai velniškos moterys! Kieti iš jų 
riešutai! Ir įraudęs Glėbas išėjo iš kam
bario.

Koridoriuje susitiko su draugu Čibisu. 
Kaip ir paprastai, Čibisas nepadavė rankos 
pasisveikinimui. Jis ėjo dideliais žings
niais ir pavargusiai.

—Na, tai štai. Kuro parūpinto jus pa
siuntėme, kur reikia. Jie visi apaugo dul
kėmis, o jų raštinės panašios į beprotnamį., 
Naktį nemiegojau. Naktimis aš nemiegu :| 
prigulu tiktai rytais ir po pietų. Eisiu pri
gulti pusvalandžiui. O ar žinai, tas beran
kis—stebėtinas elementas. Jį dabaigėme 
pogrindyje. Ilgai kalbėjausi su juomi—in
teresingas gaivalas. Kaip matote, buržua- 
zija mokėjo savo idėjas įskiepyti jaunimui, 
ir mums prisieis daug ir labai daug dar 
mokintis. Taip, mokintis, kad įgavus kul
tūrą, ir kaip ja- naudotis.

—Palauk, drauge Čibis! Tas gerai. Iš 
dviejų dešimčių veikiausiai prisieis pusę 
sušaudyti. Taip, tuos kuro statistikos dar
bininkus prisieis viešai teisti. Kaip matyti, 
tai visokių gaivalų prisiplaka. Et, bus dar 
visko ir su Badinu.

—Drauge Čibis, kaip aš manau, Badiną 
plikomis rankomis nepaimsi.

—Taip, tas tiesa. Na, bet tą turėk min
tyje. Taip, kiekviena skloka puldo mūsų 
darbą. Aš visada miegu su atdaromis aki
mis. Dieną miegu sunkiai... Patsai ge
riausias laikas mano darbui ir revoliucijos 
užkariavimų apsaugojimas—naktį. Ateik 
pas mane ir abu praleisime laiką. Naktį 
galima matyti visada daugiau, negu dieną.

—Draugas Čibis, o Leninas ar miega 
naktimis? Aš girdėjau, kad jis taip jau 
pat, kaip ir tu, naktimis nemiega.

—Nežinau. Aš manau, kad jis ir abcl- 
nai mažai miega. Tai ugnis, o ne žmogus.

—Taip, bet pas mus mieste prasidėjo se
novinė velniava. Atsidaro valgyklos ir 
griežia orkestrą. Tai vis privatinės įstaL 
gos. Velniava.

—Štai. O tu, Glėbai, ir nusigandai? Gai
la. Važiuok į armiją, pasimušk ir dau
giau politikos pasimokyk. Mane visai ne
nustebino nauja ekonominė politika. Jf yra 
neišvengiama. Reikia išmokti vienodai žiū
rėti į saulės spindulius ir kraują. Nereikia 
manyti, kad saulė išdegins akis, o kraujas 
pasmaugs. Taip, reikia suprasti, kad tai 
neišvengiama.—Čibisas pakėlė antakius, 
nusijuokė, ir Glėbas pirmu kartu pajuto, 
kaip tas draugas yra nuvargęs.

v
PASITIKIMAS PAKLYDĖLIŲ

tomis rankomis jau laikė ratą. Toliaus jū
rose, saulės apšviestas, stovėjo garlaivis, 
kaip kokis juodas kalnas, iš jūrų išlindęs. 
Tai buvo pirmas garlaivis su paklydėliais.

Valtis smarkiai skyrė jūrų paviršį; van- 
“jdens sriovės lakstė, kaip kokios kibirkštys, 

i Priešakyje, kaip kokis arklas, arė, skircla- 
ima jūras, valties pirmgalinė aštri dalis. 
Paukščiai sukosi aplinkui. Prie prieplau
kos plaukiojo dvi motorinės valtys.

Prieplaukoje, ant krašto, ant kalnų rin
kosi skaitlinga minia. Ji judėjo, kalbėjosi 
ir juokavo. Kiti maudėsi jūroje, taškyda
mi vandenį. Jau senai nebuvo garlaivių. 
Visi garlaiviai išplaukę buvo su baltųjų bė
gančiais kareiviais. Miesto gyventojai pa
siilgo garlaivių, ir dabar štai jis, kaip ko
kis vaidinys.

Visas laivo denis padengtas minios. Iš 
tolo atskiri žmonės—maži, tartum spar
nuoti... Sergiejus žiūrėjo į garlaivį ir 
kramtė nagą. Glėbas mušė jam per ranką, 
bet jis ir vėl savo.

—Per Golgotą ir kančias... Tekis kontr- 
revoliucijos kelias,—kalbėjo Sergiejus. Žid
ki į jį pažiūrėjo ir prabilo:

—Mesk tą, Sergiejau; dabar taip kalba 
tiktai menševikai.

—Ant laivo yra jų 300,—kalbėjo Sergie- 
! jus, kaip patsai į save.—300 kareivių ir 14 
oficierių. Kada juos nepriėmė Tupsėje,

' tai jie pareiškė: “Garlaivis negali plaukti 
atgal į Turkiją: lai mus veža į kitą prie
plauką. Išeisime ant krašto, ir lai Sovietų

i valdžia mus Sušaudo.” Taip, tai puiku. Jie 
su 'savimi turi labai daug mums reikalin
gos energijose Ir mes privalome ją priimt. 
Priimt ir panaudot.

Atgal
Kartu su Čibisu į motorinę valtį 

Žįdki, Glėbas Sergiejus ir Paulina 
ova. Čibisas pakėlė ranką, apvedė 
akimis ir parodė baltus dantis.

suėjo 
Mech- 
visus

SCRANTON, PA.
Masiniame bedarbių ir dir

bančių susirinkime nutarėme 
laikyti pikniką per dvi dienas; 
tai bus subatoj ir nedėlioj, 
birželio 24 ir 25 d., ant Runo 
farmos. Turėsime gerų už
kandžių, taip pat alaus, sodės 
ir geros muzikos. Piknikas pra
sidės prieš piet tiek subatoj, 
tiek nedėlioj, ir tęsis7 iki vėly
bos nakties. Ir stengsimės da
ryti kuo geriausiai.

Pikniko tikslas—tai kiek at-

išsimainyti tiktai ant binzų, 
duonos, ir panašiai.

Man atsakė, už darbą nei 
vienam nemokama; tik gauni 
pašalpą (relief).

Aš sakau: čionai nėra pa
šalpa; čionai mane nuskriau- 
dėte ant mano uždirbtų pini-, 
gų.

Man buvo atsakyta: Dabar 
padirbėjai dvi dienas,'tai gau
ni du dolerius į savaitę; o ka- 

Ida nedirbsi, tai gausi tiktai 
I $1.50.

likV pdno, kad "galžtume 'šal-! . Antrą sykį šaukę dirbti; 
tam orui būnant pasirandavoti | eJ.au ’ sak®’ P“s« die"os: tai 

tris valandas dirbau; taip ga
vau du dolerius.

Dabar atsisakiau dirbti, tai 
gavau $1.50. Klausiu: kodėl 
nėra 2 doleriai? Atsako: ne
dirbai. Aš sakau: ir nedirb
siu.

Mačiau, kas tik ateina, tai 
visus varo į Salaveišių Armi
ją; sako, ten gausite du sykiu 
į dieną pavalgyti ir gulėti. 
Seniau tai pavienius bedarbius 
siųsdavo į ubagų namą; da
bar—į Salaveišių Armiją. |

Scrantono Bedarbis.

Židki sugriežė dantimis ir piktai išstū- I 
įmė:
> . —O kiek jie mūsų jėgų prarijo? Kiek 
i išliejo kraujo,, ar tu tą apskaitliavai ? Nuo 
to galva svaigsta.

—Tai kas? Juk kraujo ir kentėjimo yra 
pakankamai. ' Kraujas pagimdo kentėji
mus, kentėjimai pasiryžimą, energiją ir 
panaudojus tą, reikia tęsti planingą kovą...

Paulina pažiūrėjo į Sergiejų ir nusijuo
kė. Ji buvo skaisti, kaip pavasarinė gėlė: 
—Dėkui tau, Sergiejau, bet kaip tave pa
vaišintų moterys, jeigu jos girdėtų tokią 
tavo kalbą.

Glėbas žiūrėjo į paukščius ir laivelio 
varomuosius ratus. Ratai sukosi pusiau 
vandenyj .... Jis galvojo apie cemęnto fa
briką, mašinas, bremsbergą. ..

Prieplauka jau pasiliko toli. Kalnai atro
dė rūkais aptraukti. Jūros pusėtinai ra
mios. Laivelis siūbuoja ant bangų, o lai
vas, uždengdamas pusę dangaus, stovi ant 
vietos. Ir Čibis, ir Paulina, ir židki nuo 
krašto jau atrodo neišpasakytai maži. Glė
bas taipgi mažas, tik jis jaučia, kad širdis 
jo didelė. Sergiejus, neatitraukdamas akių 
nuo garlaivio, kramtą nagą. Garlaivio vi
duje šniokštė mašinos. . ,«

, k , rt-Prie laiptų! Sulaikyk valtį!
Ant laivo denio eilės, žmonių eilęs. su iš

balusiais veidais. Jie visi įdebė akis į val
tį, mosavo rankomis ir, kaip proto netekę, 
šaukė. Ant laivo kilo dūmų stulpas ir su
kosi. Apačioje tratėjo, kaip kūlkasvaidis, 
valties motoras, ant jos pirmagalio plevėsa
vo raudonoji vėliava su didelėmis raidė
mis RSFSR.

Anglas mundieroje ir su akiniais stovėjo 
prie laiptų, veikiausiai kapitonas, atsirė
męs ant tvoros, ir žiūrėjo į atsiskubinan
čią valtį.

Kraštas jau pasiliko toli, ir iš valties 
matėsi tik augšti kalnai., namai ir kiti di
desni dalykai. Garlaivio viduje beldėsi 
mašinos.

svetainę ir gauti gerą kalbėto
ją.

Dabar kas link kovos už pa
vienių bedarbių šelpimą (apie 
ką nesenai jau buvo iš Scran- 
tono rašyta). Tai dabar tegul 
dar nedidelė organizacija, bet 
vis tiek jau prižadėjo duoti 
pavieniams po dolerį ir pusę 
pašalp. į savaitę, arba šešis do
lerius į mėnesį. Valdiški lab
dariai sako, žinoma, su tuom 
negalima pragyventi, bet mes 
neturime pinigų daugiau duo
ti; jeigu katras eis padirbėti, 
tai gaus po du doleriu į savai
tę.

Tad aš apie tą davimą viską 
galiu teisingai pasakyti. Aš 
jau gaunu po dolerį ir 50 cen
tų ; o kiek aš vienas su jais ne- 
sivajavojau!

Galutinai man padare apli
kaciją tai šių metų sausio 2 
d. Ir kokių tenai nėra klau
simų ! Klausia:

—Ar eini bažnyčion?
—Kai kuomet per metus sy

kį, prie geros ukvatos,—atsa
kau.

—į kokią bažnyčią eini?
—Kaip kur sumislinu.
—Ar duodi aukų bažnyčio

je?—toliau klausia.
—Kai kada, kad 

darbo, tai duodavau 
įlėkta dešimtuką.

—Ar nepriklausai 
rapijos ?—toliau 

j per šerengą.
—Man nereikia jokios para

pijos ir jokių duoklių aš baž
nyčiai nemoku.

Iš tokių mano atsakymų vi
si nusijuokė ir išpildė aplika
ciją.

Kad patirti, ar aš teisingai 
atsakinėjau, tai pasakė, kad 
man atsiųs, kas mane apžiū
rės.

Išlaukiu mėnesį, nieko ne
girdėt. Nueinu klaust, kas 
yra. Sako, kad jie esą labai

RUMFORD, ME

(Daugiau: bus)

būdavo 
per ko-

prie pa
manė varo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pas mus irgi yra veikiama 

kai kas, ale bėda, kad niekas 
neparašo į spaudą.. Tai suma
niau, kad ir vėlai, parašyti 
kai ką, nes geriau, kad ir vė
lai, negu niekad.

Balandžio 5 d. atsibuvo 
draugės Karosienės prakal
bos. Publikos atsilankė pusė
tinai daug, ir visi liko paten
kinti drg. Karosiene^/jIraL^l- 
ba, nes kalbėtoja nupiešė vis
ką aiškiai apie Sovietų Rusijos 
tvarką, kad ir atžagareiviams 
patiko, ir1 sako, kad daugiau 
būtų tokių gerų kalbėtojų. 
Taipgi buvo renkamos aukos; 
surinkta $12.48. Aukotbjų 
vardai 
bikis; 
kauskis 
Šaltmeris, L. Motuzienė ir S. 
Puidokas.
mažiau, tų vardų neskelbiame. 
Tariame širdingai ačiū vi
siems aukotojams.

Kol pas mane atvažiavo, 
tai ėmė jiems tris ir pusę me
nesio laiko. Jie važiavo ir į 
vietą, kur pirmiau gyvenau ir 
pas krautuvininkus, ba tas 
vis yra aplikacijoj surašyta, 
ir jie visas vietas žino.

Man namo einant, taipgi to- 
kis ponelis pamatė gatvėje; 
sustojo; sako: *

“Eik šian. Aš manau, rytoj 
ateik pas mane; aš užčekiuo- 
siu tavo aplikaciją.”

Tik tą dieną po pietų šau
kia, kad rytoj eičiau dirbti į 
tokia ir tokia vieta, ir klausia: 
ar eisi ?

Rytoj nueinu į minėtą vie
tą. Buvome viso 10. Klau
siu vietinio boso: kiek gausiu 
mokėt už 8 vai. darbo dieną? 
Sako: aš nežinau; tai ne ma
no dalykas.

Išdirbau aš dvi dienas; nu
einu pėdės. Išrašė man čekį; 
duoda pasirašyt! ' žiūriu—tik
tai du doleriai už dvi darbo 
dienas.

Aš esu neperbailus. 
Ar tu sudurnavojai ? 
Roose velto pėdės
Rooseveltui kempėse dirba už 
dolerį į dieną, tai gauna ten 
kokį valgį, kad ir supuvusį, 
bardą ir uniformą, o tu man 
siūlai tik po vieną pliką dole
rį už dieną; ir dar kad duotu
mėte čekį, kurį galėčiau ant 
pinigų išsimainyti; o dabar 
duodate tokį, kad jį tegalima

Sakau: 
Tai nei 

nemoki!

$12.48.
— dolerį aukojo J. La

po 50 centų—S. Jan-
M. WiskuntieneJ J.

Kurie aukojo ipo

Taipgi turiu pabrėžti keletą 
žodžių kas link Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 28-tos 
kuopos. Nes “Tiesoj” patė- 
mijau, kad duodamas pagar
bos žodis už suorganizavimą ii 
pasidarbavimą delei 28-tos 
kuerpos draugui Grybui. O. 
drg. Grybas nieko nesidarba- 
vo delei 28-tos kuopos suorga
nizavimo Rumforde. Nes ka: 
d a drg. Grybas lankėsi Rum
forde, tai 28 kp. buvo suorga
nizuota. Taipgi ir M. Gru- 
dzinskienė nieko neprisidėje 
prie šios kuopos suorganizavi
mo. Todėl šiems draugam? 
pagyrimas veltui, nes jis jiem? 
nepriguli. Daugiausia pasi
darbavo draugai J. Kiernans- 
kis, P. Waznis, S. Puidokas 
Šie draugai ją suorganizavę 
ir darbavosi, ir dabar darbuo
jasi, ir mano surinkti didel: 
skaitlių narių.

Darbų pagerėjimo čia ko 
kas nesimato. Internationa' 
Paper Kompanija dirba bisk 
geriau, ale su labai mažu mo
kesniu darbininkams. Oxforc 
Paper kompanija visai maža 
tedirba, po 3 arba 4 dienas 
savaitę, ir mokestys labai ma 
žos. Tad žmonės, matydami 
kad nebėra išeities su tokiai: 
uždarbiais, pradėjo nerimaut 
ir ėmė organizuotis į uniją. I: 
jau beveik visi susirašė į uni 
ją. Buvo norėta suorganizuo 
darbininkišką unija. Ale ne 
buvo galima, nes dar žmonė 
nesupranta savų reikalų i 
neatskiria nei' unijų. Tai i 
s u o r g anizavo International 
Brotherhood df Paper Makers 
Nes žinomas daiktas, kad šit: 
unija nebus bosams taip pa

vojinga, ąle vis bus šiokia to
kia unijai Tik bėda dar yra 

.... , kad didžiuma 
lietuvių dar nepriklauso.

Draugai, nepamirškite nei 
vienas savo reikalų; eikite ir 
rašykitės į uniją, ir eikime vi
si sykiu už savo reikalus. Nes 
matote, kaip kompanija išnau
doja mus visus lygiai; o ir 
dabar, pamačius, kad organi
zuojasi unija, tai kompanija 
decĮa visas pastangas, kad ją 
sugriovus. Jeigu būsime išsis
klaidę, tad kompanijai bus

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BORJOM
Dabar galima gauti pas

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

šies kenuotos žuvys.

lengviaus mus suardyti. O .J; 
jeigu mes visi išvieno laikysi
mės, tai nieko mums Aegalės 
padaryti, ir mūsų bus laimė
ta.

Unijistas.

DETROIT, MICHIGAN.
Aido Choras ir LDS Jaunuolių 21 

kuopa rengia didelį naktinį piknikų 
(Moonlight Picnic) Saimano Urbanto 
Darže—Beechnut Grove, June 24-, 
1933. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Įžanga 15c. Bus visokių įvairumų.

I Kviečiam visus ir visas atsilankyti. 
Bendras Komitetas.

(142-145)
i _________ _____________

HAVERHILL, MASS.
PIKNIKAS, kurį rengia Gedemino 

kliubas Haverhill, Mass., nedėlioj, 
9 d. liepos (July), 1933. Piknikas 
prasidės kaip 10 vai. ryte ir trauksis 
iki vėlai vakaro, šiam piknike da
lyvaus 4 Naujosios Anglijęs, kliu- 
bai: Peobody, Lynn, Lowell ir Law 
rence, tarpe kliubų bus virvės trau 
kimas, laimėtojas gaus dovanas, si 
dabrinę taurę. Taip pat yra užpra
šomi visi lietuviai dalyvauti šiame 
piknike.

Gedemino Kliubas.
(142-144)

SOCRAZ
BRAND

gOYAl. STURCEO* 
dlSmT FILLETS

SOVIETU KENUOTI PRODUKTAI
Skanūs ir kvapsningi gardumynai, pagaminti iš 
geriausių žuvų iš sveikatingų Sovietų Sąjungos 
upių. Apdirbamos prie augšeiausio 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
(Strimeles) (Su Tomeitėmis)

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New York City

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

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKITE

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

kalaukite iš “Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žemą 
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 švięžy 
ir skanų maistą. Gi iš namų vežamas maistas genda, 
praranda skonį.
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Šnipąvimu

Johan Biuchner

LAISVĖ Penktas Puslapis

(Tąsa) Į
Bet kadangi socialistai ir anarchosindi- ! 
Ralistai iš pirmos karo dienos stojo, pa- į 
triotinėse pozicijose ir pasisakė už karo 
palaikymą, ta kartoteka nebuvo leista 
darban. Įdomus sekantis epizodas. Ame
rikoj karo metu buvo sustatyta kartote
ka imtui tūkstančių įtartų asmenų. Wil- 
sonas, buvusis tuomet prezidentu, suži
nojęs apie buvimą tokios kartotekos, pa
rašė, kad duotų jam su ja susipažint. Bet 
koks jo buvo nustebimas, kuomet toj 
kartotekoj jis rado daug savo draugų ir 
pažįstamų. Jis pareikalavo sunaikint tą 
kartoteką. Amerikos žvalgyba pareiškė, 
kad kartoteka sunaikinta, ir ištiktųjų ji 
buvo sunaikinta. Bet dar tris kartote
kos egzempliorius policija pasiliko sau.

Kad sėkmingiau paraližuot komunis
tinio judėjimo vystymąsi ir prasiveržt į 
įmones, šių laikų žvalgyba organizuoja 
savo agentams įvairių rūšių kursus, dar
gi mokina juos “marksizmo-lehinizmo 
pamatų.” Taip daro, pavyzdžiui, Japoni
jos žvalgyba. Baigę tuos kursus jauni 
Japonijos žvalgybos agentai dažnai siun
čiami j įmones, kur organizuoja “komu
nistines” kuopeles, o vėliau jau policija 
išgaudo visus toj įmonėj komunistus. To
ki trumpai imant šių laikų policijos me
todai, išdirbti ilgamečio jos patyrimo re
zultate. »

Penkta, šių laikų šnipavime yra tas 
naujo, kad žvalgybų darbas internaciona
lizuojamas. Yra specialus policijos in
ternacionalas, kurio priešakyje stovi ži
nomas Šoberis, Austrijos užsienių reika
lų ministeris, o vienu iš aktyvių bendra
darbių yra Prūsijos vidaus reikalų mi
nisteris socialdemokratas Zeveringas. 
Tas internacionalas atskirose šalyse tur 
savo skyrius. Jo užduotis—rinkt tarp
tautinį patyrimą kovoj su revoliuciniu 
judėjimu ir organizuot pasikeitimą tuo 
patyrimu. Tarp kitko, tarp visų Pabal- 
tijos šalių žvalgybų yra sutartis ne tik 
apie pasikeitimą patyrimų, bet ir apie 
pasikeitimą patarnavimų. Neretai, pa
vyzdžiui, Latvijoj įvyksta areštai Lenki
jos žvalgybos skyriaus nurodymu ir tt. 
Priešakyj Atėnų (Graikijos sostinė) po
licijos Graikijoj stovi buvusis Anglijos 
policijos viršininkas iš Aleksandrijos.

Yra dargi tarptautinio tipo mokyklos. 
Korfų saloj yra šnipavimo mokykla vi
soms Balkanų šalims. Tai mokyklai va
dovauja specialistai iš Anglijos Inteli- 
gence service, pedagoginę pagelbą jai 
teikia Francijos policija. Yra tarptauti
nė konvencija apie bendrą įvairių polici
nių žvalgybų veikimą. Pavyzdžiui, nese
nai Bucharešte įvyko Balkanų šalių žval- 
gybos "viršininkų konferencija. Sistema- 
čiai vyksta važinėjimai žvalgybos sykirių 
viršininkų j kitas šalis susipažinimui su vei
kiančiais tenai darbo metodais. Ne kartą žy
mūs Lenkijos komunistai buvo areštuojami 
kaimyninėse Pabaltijos šalyse ir perduo
dami Lenkijos žvalgybai. Įtempti diplo
matiniai santikiai tarp įvairių kapitalis
tinių šalių nesudaro paprastai kliūčių 
panašaus patarnavimo pasikeitimams. 
Dažnai vienos žvalgybos agentas yra tuo 
pat metu ir svetimos žvalgybos agentu. 
Tarp kitko galima nurodyt į pagarsėju
sio Lietuvos veikėjo Plečkaičio pavyzdį, 
kurį ilgą laiką skaitė Lenkijos žvalgybos 
agentu; pasirodė, kad jis tuo pat metu 
yra ir Lietuvos žvalgybos agentas. Tas 
aptarnavimas vienu metu dviejų arba 
daugiau žvalgybų metodas labai išsiplati
nęs tarp žvalgybų.

Bereikalinga kartot ir daugelį kitų 
naujų darbo metodų, kuriais apginkluota 
šių laikų žvalgyba. Galima dar pridėti, 
kad antropometrija ir antropometrinis 
matavimas, kurie buvo vartojami prieš 
karą kriminalistams, dabar plačiai prak
tikuojamas ir politiniams kaliniams.

i III PAMATINIAI PROVOKACIJOS 
į METODAI IR ŠNIPAVIMO RŪŠYS 
i Svarbiausias Kanalas-Opozicinės Grupės

Vienu iš svarbiausių politinės provo
kacijos kanalų paprastai yra opozicinės 
grupės komunistų judėjimo viduj, kaip 
dešiniojo, taip ir kairiojo pobūdžio. Ne
retai tai atskilusios nuo kompartijų gru
pės, duodančios policijai tam tikrų žinių 
•teikėjų sąstatą, pildančių politinės-provo
kacijos ir politinio kompartijų griovimo 
uždavinius. Pavyzdžiui, Francijoj atsi
davusiai tą rolę pildo minoritarai. Ba
varijoj kovai su komunistiniu judėjimu 
policia organizavo speciales trockisti- 
nes grupes. Įdomu, kad Trockio knygą 
“Mano gyvenimas” išleido Lenkijos žval
gyba, kuri mėgino tokiu būdu demorali- 
zuot komunistinį judėjimą. Bendrai rei
kalinga čia pažymėt renegatų organų ro
lę Vokietijoj ir kitose šalyse, kaip bran- 
dleriečių “Gegen den Štorm”, trockistų 
“Fane dės komunizmus” ir kitus, kurie 
ne tik diena i dienos šmeižia komunistų 
partijas, bet ir spausdina tiesioginius 
pranešimus ant komunistų. (Panašiai 
pradėjo elgtis ir Amerikos prūseikinė 
“Naujoji Gadyne”, rašydama apie pini
gus iš Maskvos ir kitus šmeižtus.—Liet, 
vertimo Red.) Visose šalyse policija tri
nasi apie visokių rūšių renegatų grupi- 
ruotes, kaip kirminai apie dvėselieną.

Politines Provokacijos Metodai
Kame pasireiškia politinės provokaci

jos sistema?
1. Judėjimo dezorganizacijoj. Tas at

siekiama įvairiais keliais. Agentui pro
vokatoriui duodamas uždavinys dezorga- 
nizuot judėjimą partijos linijos ir parti
jos vadovybės diskreditacijos keliu. Tam 
tikslui jis griebiasi pačių įvairiausių prie
monių. Išnaudoja nepasitenkinimą parti
jos linija, ant teisingos partijos narių kri
tikos verčia melą ir šmeižtus. Kitas me
todas—visokių gandų skleidimas, plati
nimas šmeižtų kaip prieš CK., taip ir 
prieš atskirus jo narius, visokeriopą 
žmonių, turinčių augštą vardą darbinin
kų judėjime diskreditacija, stengimasis 
pastatyt jų vieton naujus, mažai prity
rusius ir nepertikrintus žmones. Ir kar
tu su tuo—visoks stengimasis suteršt to 
darbuotoj aus reputaciją, kuris pradeda 
kilt politinėj arenoj, stengimasis jį nu- 
gramzdyti. Charakteringa priemonė 
iliustruojanti tuos policijos vartojamus 
metodus, turėjo vietos Vengrijoj. Ven
grijos kompartijoj keletą metų buvo ve
dama atspari kova prieš d. Belą Kūną, 
priimanti pačias įvairiausias ir nuosta
biausias formas. Vienok, su neginčija
mų įrodymų pagelba pasisekė išaiškint 
to dalyko priežastį, buvusią tame, kad 
politinė policija pasistatė tikslą būti
nai diskredituot d. Belą,Kūną.

2. Vidujinių nesutikimų kėlimas par
tijoj ir visokios frakcinės kovos palaiky
mas. Japonijoj yra speciali provoka
torių grupė, susidedanti iš buvusių ko
munistų (daugumoj inteligentų), likusių 
pardavikais ir išdavikais, ir vadinanti 
save “Japonijos komunistų partijos dar
bininkų grupė.” Tos grupės vadai tuo- 
jaus po jų arešto atidengė konspiratyvų 
partijos darbą ir jos ryšius, savo inicia
tyva išdavinėjo žymius ir eilinius parti
jos narius. Jie parašė daugybę pareiški
mų žvalgybai ir prokurorui, kur visaip 
gyrė “laimingą Japonų tautos gyvenimą 
globojant amžinai besikeičiančiam impe
ratoriui, tautos tėvui,” kuris, kaip jie 
rašo, “visai skiriasi nuo Europos carų ir 
prezidentų.” Žinoma, žvalgyba ir pro
kuratūra tuojaus išleido juos laisvėn, 
kur jie galėtų vadovaujant tiems orga
nams ir jų lėšomis vest tolimesnį provo-» 
katerių darbą. Kada apie jų pasielgimą 
buvo sužinota tarp darbininkų ir valstie
čių, tai iššaukė didžiausi pasipiktinimą.

j Išdavikai atsikalbinėjo (Ir atsikalba) 
i tuo, kad jie būk tai darę visa tam, kad 
i “greičiau patekt laisvėn ir vėl stot į re- 
■ voliucinį judėjimą.” Nežiūrint į tai, kad 
ne kartą Kominternas ir Japonijos ko- 

I munistų partija iškėlė aikštėn provoka
torišką tos grupės veikimą, toji grupė 
tęsia darbą, kad įnešt suirutę ir dezorga- 

'nizaciją į revoliucinių darbininkų tarpą. 
| Ji vadina savo Kominterno sekcija, lei
džia savo organą, pavadinus jį—“Sekki” 
(“Raudonoji vėliava”), kaip vadinasi 
Japonijos kompartijos organas ir lei
džia visokius “težins ir rezoliucijas” su 
parašu Kominterno sekcija, “j. K. P.” 
stoto pamatiniu savo uždaviniu atsidavu
siai padėt policijai atidengt revoliucinius 

[ elementus,—svarbiausiai įmonėse. 
I

Japonijos socialdemokratijos lyderiai 
taipgi sustiprintai užsiima šnipavimu ir 
provokacija. Ir šiais, ir pereitais me
tais laike valstiečių sąjungos suvažiavi
mo “kairioji” socialdemokratija išdavė 
policijai dešimtis revoliucinių delegatų. 

1 Pastaruoju metu socialfašistai siekia pa- 
liuosavimo nuo darbo ir atidavimo į po
licijos rankas darbininkų ir valstiečių, 
išstojančių prieš karą. Daugely j atsiti- 

i kimų tas jiems jau pasisekė.
Nesenai vienoj Balkanų šalių, kur 

I partijoj ėjo griežčiausia frakcinė kova, 
žvalgyba areštavo vieną žymų komunis
tą. Koks buvo jo pačio ir ypatingai 
areštavusio jį policijos agento nusistebė
jimas, kuomet žvalgyboj policijos virši- 

! ninkas, pamatęs areštuotąjį, smarkiai 
! užpuolė bart agentą: kam tu jį arešta
vai, visvien mes žinom, kas pas juos de
dasi, bet dabar tenai frakcinė kova ir

jis mums čia nereikalingas.
Kitas atsitikimas buvo Graikijoj, kur 

žvalgybininkas laike tardymo pareiškė 
vienam iš areštuotų kdihunistų: “Ištik- 
rųjų, kam jūs į mus žiūrit, kaip į prie
šus, kuomet mes padedam jums mušt 
priešingą frakciją, mes gi juos daugiau
siai areštuojam.” Graikijoj buvo dar 
toks atsitikimas: policija apsupo namą, 
kur ėjo konspiratyvis susirinkimas. Kuo
met draugai ėjo iš susirinkimo, policija 
ėmė rinkti: areštavo vienos frakcijos ša
lininkus ir laisvai paleido žmones iš kitos 
frakcijos. Taip žvalgyba daro “politi
ką,” išnaudodama kovą partijos viduj 
savo tikslams.

3. Sekantis būdas, kuris labai išsipla
tinęs, tai nukreiptas prieš apkaltinimą 
provokacijoj atskirų draugų, platinimas 
gandų apie provokaciją, būk tai esančią 
partijoj, tam, kad nukreipti partijos do- 
mę į kitą pusę, pridengti tikrus provoka
torius, atstumt nuo partijos darbininkus.

| Tas metodas labai išsiplėtęs šalyse, kur 
i slaptas komunistinis judėjimas. Pavyz

džiui, Indijoj eilės metų bėgy j atskiros 
grupės kaltino vieną kitą provokacijoj. 
Tas pat buvo Korėjoj ir Japonijoj.

4. Su provokacinių aktų-pagelba, ir iš
kreipiant partijos liniją ir programą su- 
provokuot partijas, ypatingai legales. 
kad jos gautų smūgių. Francijoj buvo 
tokie atsitikimai, kuomet sąmoningi pro
vokatoriai arba einantieji paskui juos 
nesubrendę elementai, stengėsi būtinai 
paskelbti “Humanite” tokios rūšies strai
psnius arba atsišaukimus į mases, kurie 
duotų policijai progą didinti represijas 
prieš “Humanite.”

(Bus daugiau)

jau nuėjo ir tapo pamiršti* O 
mes, sąmoningi darbininkai, 
turime žygiuoti pirmyn.

Drg. Šukiui pabaigus kalbė
ti, drg. Šukienė paagitavo už 
“Raudonąjį Artoją,” laikraštį, 
kuris išeina Sovietų Baltarusi
joj ; sakėsi, kad renkanti jam 
prenumeratas, kaip to laikraš
čio atstovė.

Dabar drg. Šukys kreipėsi 
į susirinkusius, kad išreikštų 
nuomonę, kas darbininkų ju
dėjime yra tasytina, kas blo
ga. Prašė duoti jam klausi
mus. Su klausimais prasidėjo 
ir diskusijos. Trys vyrai ga
na nedraugiškai apie mūsų ju
dėjimą nukalbėjo. Bet drg. 
Šukys mokėjo sumaniai juos 
iškamantinėti ir vietoje daly
kus nušviesti ir išaiškinti. Taip 
diskusijos nusitęsė iki 12 vai. 
naktį.

Visi buvo arba atrodė pa
kilusiame ūpe; skirstėsi į na
mus diskusuodami. 

t

Draugas Šukys jau senas 
žmogus, bet pilnas energijos.

Linkėtina draugam Šukiam 
laimingai nuvažiuoti į Darbi
ninkų Tėvynę. Mat, drg. Šu
kys su žmona greit išvyks į 
Sovietų Sąjungą.

Dabar žodis Į suklaidintus 
darbininkus.

Kas kitas galėtų taip žinoti 
ir taip vaizdžiai istoriškai at
pasakoti praeitį darbininkų ju
dėjimo, kaip drg. Šukys? 
Juk jis tatai pergyveno ir vi
sa tai gerai žino. Dabar sklo- 
kininkų suklaidintieji draugai 
turėtų pataisyti savo klaidingą 
nusistatymą.

MONTELLO, MASS.
I

į Boot and Shoe (šiaučių) Uni- 
į jos Prezidentas J. J. Mara

Ir Fabrikantai Apgau
dinėja Darbininkus

šioj apielinkėj daugiausia 
I čeverykų išdirbimo pramonė. 
: Nors čion yra ir bedarbių, bet 
šiuomi sykiu darbai ėjo ne
blogiausiai; nckurios dirbtuvės 
dirba net viršlaikius. O algos 
nukapotos iki žemiausio laips
nio. Kompanai su dešiniosios 
unijos pagelba kaip nori, taip 
darbininkus mulkina.

Bus dvi savaitės atgal, kaip 
B. and S. Unijos prezidentas 
J. J. Mara paskelbė per vieti
nį amerikonų laikraštį “En
terprise,’ kad Brocktone, pa
gal pragyvenimo kainų kilimą, 
čeverykų dirbėjų algos yra 
permažos. Jis davė “įsaky
mą” fabrikantams, kad ap
svarstytų algų “scale” (augš- 
tumą).

Fabrikantai žadėjo duoti at
sakymą į trumpą laiką, štai 
birželio 5 d. paskelbė per vie
tinę amerikonų spaudą, kad 
nuo liepos 1 d. bus pakelta 
nuo 5 iki 20 procentų.

W. L. Douglas Kompanijos 
“s ti č r u imyj” “vamperiams” 
vietoj pakelti numušė 6 cen
tus nuo “kniso;” pirmiaus gau
davo po 46 už 24 poras 
“vampų,” kur susiuvo, o da
bar gaus tik 40 centų. To pa
sekmėje taip žada padaryti ir 
kitos kompanijos.

Ar dar reikia didesnio pasi
tyčiojimo iš darbininkų?

Dabar, biskis apie Boot and 
Shoe Uniją, kuri( palaiko fab
rikantų pusę. Todėl pas dar
bininkus jį neteko įtekmės. 
Ji verčia darbininkus po prie
varta mękėti po 35 centus sa
vaitinių duoklių. Jeigu nemo
kėsi, tai bosas paleis tave iš 
darbo.

Todėl tas darbininkams įky
rėjo, ir jie pradėjo organizuo
ti kitą uniją po vardu Work
ingmen’s Mutual Benefit As
sociation. Jau “katteriai” ir 
“edžtrimeriai” ir “lasteriai” 
pradėjo neblogai organizuotis 
ir mano į trumpą laiką atsi
kratyti nuo B. and S. Unijos. 
Bet lietuviai darbininkai visai 
šaltai į tai žiūri, neateina į 
susirinkimus. Nors ši organi
zacija nėra tveriama ant kai
riojo sparno pagrindų, bet,

laikui bėgant, matoma, bus ga
lima pakeisti.

Iš vietinio lietuviško judėji
mo dabar “Laisvėje” nieko ne
simato. Todėl noriu priminti, 
kad čion lankėsi su prakalba 
drg. Karosienė gegužės 21 d. 
žmonių susirinko apie 200. Jos 
prakalba visiems patiko.

Gegužės 28 'd. pirmu syk 
Liet. Tautiško Namo draugo
vės metiniame piknike kalbė- 

I jo drg. J. Šukys, kuris rengia
si važiuoti į Sovietų Sąjungą. 
Kurie klausėsi jo kalbos, tai 
jiems patiko. Bet buvo ir to
kių, kurie, apsvaigę nuo skys- 

itimėlio, nerimavo. Kitą sykį 
bus paskelbta jų vardai.

labai įėjo į madą pri- 
parengimai, o jie labai 
organizaciniam veiki-

Čion 
vatiški 
kenkia 
mui. Daugiausia išanksto par
duodama tikietas po dolerį, 
ir ant paskirtos dienos prisL 
ruošiama nemažai gėralų. Na, 
ir baliavoja, kas gali; ir tuos 
parengimėliuos matosi ir
žangios darbininkiškos publi
kos. Kada tam bus galas, at
eitis parodys. Kiti spėja, kad 
tatai per save išnyks; tad, gir
di,

pa-

nereikia nieko sakyti.
Šalna.

BINGHAMTON, N. Y
Birželio 8 d. Liet. Tautiška

me Name apatinėj svetainėj 
vakare įvyko prakalbos. Kal
bėjo drg. J. Šukys, šios pra

kalbos buvo surengtos ūmiai į 
tris-keturias dienas, nes išank
sto nežinojome, kad drg. Šu
kys galės atvažiuoti. Betgi su
sirinko gražus būrelis drau
gų ir draugių ir mūsų simpati- 
kų.

Draugas J. Šukys, vienas iš 
seniausių revoliucinių veikėjų 
darbininkiškam judėjime, gvil
deno tris svarbius šiuom laiku, 
klausimus: 1) Bendras Fron
tas; 2) Jaunuolių organizavi
mas; 3) Mūsų spauda ir jos 
svarba darbininkų judėjime.

Baigdamas prakalbą mini
mais klausimais, užkliudė 'ir 
lietuvių darbininkų judėjimą 
Jungtinėse Valstijose, pradė
damas nuo 1905 metų. Sakė, 
kas atsitiko su pirmaisiais dar
bininkų suvedžiotojais, kaip 
kad su Dr. šliupu, Sirvydu ir 
kt., taip bus ir su Pruseika ir

Mažutis.

SKAITYK LAISVE
I IR KITIEMS UŽRAŠYK

TYPEWRITERS

Klauskite 
Kainos,

Rašomos 
Mašinėlės

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

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

Jei esate “Laisvės” 
Skaitytojas

Butkum ; nors jie ir dangstosi 
komunizmu, bet turės pasi
traukti mums iš kelio ir eiti 
į užmirštį taip, kaip daugelis

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

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” galį pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

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.

XOE3OE3
JUOZAS KAVALIAUSKAS JI

Laisninotas Graborios
Pennsylvania ir New Jer

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

1439 South 2nd Street
PHILADML PHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 1116 
Keystone—Maia 1417
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Buvusius Kalėjime Lie- 
| pia Areštuot už Kiek

vieną Pasirodymą Gt.
NEW YORK. — Policijos 

j komisionierius Bolan išdavė

Aido ir ALDLD 1-mos Kp. 
Išvažiavimo Komisijai

Kelsią iki 8c. Kainą
Važiavimo Subvėmis Lapelius Gvardiečiams

Nukaitino Mergaitę už . patvarkymą—areštuot gengs- 
iterius ir kitus nužiūrimus as- 
;menis, kada tik jie kur pasi
rodo gatvėse. Jeigu ir atbu- 
Įvęs kalėjimo bausmę, vis vie-

Draugai ir draugės, kurie 
esate apsiėmė į komisiją Aido 
Choro ir ALDLD pirmos kuo
pos išvažiavimui į Forest Par
ka birželio 25 d., visi malonė- 
kite susirinkti 7:30 vai. pir
madienio vakare, birželio 
(June) 19 d., “Laisvės” sve
tainėje.

K. Grybas.

Taipgi reikalinga partneris į ga- 
solino stoties biznį. Tas biznis la- . 
bai. lengva sutvarkyti, kad nebūtų 
suktybės. Jei kurie norCtų (partne
riais) pirkti tą biznį, tai aš galiu

I prirodyti vietų, kur bus pilnai darbo
■ dviem ir bus patenkinančios įplaukos.
I Prašau atsišaukti greit, nes 29 bir-
■ želio išvažiuoju į Lietuvą porai mė
nesių. Rašykite sekamai: V. Radžiū
nas, 354 Highland Ave., Kearny, N.J.

(139-144)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rusių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerikonišku Stilium

8YKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT

NEW YORK. — Miesto val
džia zuja, kaip sukelti dau
giau pinigų sau ir bankie- 
riams. Yra nurodymų, kad po 
ateinančio rudens rinkimų, 
bus keliama kaina važinėjimo 
požeminiais gelžkeliais iki 8 
centų. Tą bankininkams ža
dėjęs majoras O’Brien viena
me laiške, kuris neskelbia
mas.

Mokyklų valdyboje eina 
kalbos, kad mokytojams vėl 
bus kertama alga. Pernai ji 
buvo numušta 7-8 nuošimčiais.

Miesto finansų kontrolierius 
Berry siūlo išleist bonus po 
100 iki 500 dolerių ir parda- 
vinėt juos su žemais nuošim
čiais. Tie bonai skiriami 
“smulkiai žuviai”—mažiems 
biznieriams, profesionalams ir 
kiek susitaupiusiems darbinin
kams. Už pirmesnius bonus 
bankieriai gauna augštus nuo-

NEW YORK. — Magistra
tas teisėjas Burke atrado kal
ta Rožę Steinaitę, narę Jau- 

I nųjų Komunistų Lygos, už tai, 
kad ji skleidė lapelius tarp 

i nacionalės gvardijos. Lape
liuose be kitko yra primena
ma, kad vyriausybė nutarė ne- 
mokėt gvardiečiams algos už 

Į muštrą liepos, ir rugpjūčio mė
nesiais. ir raginama, kad jie 
į kovotų už algą.

Tas pats teisėjas nesenai 
skyrė vienam darbininkui 40 
dienų kalėjimo už demonstra- 

! ciją prieš šelpimo biurą, rei- 
ikalaujant pašalpos bedarbiam, 
j

|28-nip Tautų Merginą 
Gražuoliu Kontestai

Į 
i

Trisdešimt šeši RKO Teat-

'na turi būt areštuojamas kiek
vieną sykį, kada tik viešai pa- 
Į sirodo.

Suprantama, kad tas koml- 
isionieriaus patvarkymas yra 
i atkreiptas prieš streikų ir be
darbių kovotojus. Dabar vis 
daugiau jų nuteisia už demon
stracijas ir kovingus pikietus. 
Bet sykį buvai pasiųstas ka
lėjimai! nors keletui dienų už 
darbininkišką veikimą, tai po
licija paskui gali tave areštuot 
už kiekvieną pasirodymą gat
vėje. O del kriminalistų, tai 
policija mokės jų nematyt vie
šose vietose.

šimčius. irai Didžiajame New Yorke
Bankeliai sutiko palaukti jr Westchester paviete rengia- 

atmokčjimo virš $200,000,000 sį prįe gražuolių kontestų. 
skolų ir nuošimčių iki gruo-tTuose kontestuose bus renka- 
džio mėnesio. Už tai miestas ima “Miss New York,” kaipo 
turės jiems mokėt po arti 6% ,gražiausia šio miesto mergina, 
palūkanų, tai yra apie tris,Paskui jinai važiuos kaip 
nuošimčius brangiau, negu da-jNew Yorko atstovė į visos ša- 
bar abelnai yra mokama. Tuo.]jes gražuolių kontestą, kuris 
būdu kas mėnuo bus bankie- bus laikomas Atlantic City 
riams permokama po miliona rugsėjo menesį.
dolerių. Newyorkiniai RKO kontes-

Pagriebė Kompanijos Pa
siuntinį su Pinigais

NEW YORK. — Cohn Bro- 
thers Kompanija pasiuntė savo 
tarnautoją Frank Grezza par- 
nešt $600 iš Central Hanover 
Bank and Trust Co. Už 50 pė
dų nuo banko trys plėšikai 
pasigriebė pasiuntinį su pini
gais, Įsitempė jį į automobilį, 
atėmė pinigus, pavežė toliau 
ir ištrenkė jį laukan, pereitą 
penktadienį. ,

T. Mooney Rinkliavų Dienos

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS partneris naujos če- 

verykų krautuvės atidarymui. Tu
riu gerą vietą. Kas norite eiti Į to
kį biznį, tai greit atsišaukite. Galit 
eiti į augščiau minėtą biznį kad ir 
esate su juo neąpsipažinę.

• J. Juška,
■ , i 79 Hudson Ave., •

Brooklyn, N. Y.
(142-144)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA GROSERNĖ: lietu
viais, lenkais ir rusais apgyventoje 
vietoje, galima daryti gerą pragyve- 

Įvenimą., Mylinčiam tą biznį gera 
į proga. Parduodu todėl, kad turiu 
i du biznius.

(142-148)

PARSIDUODA
PARSIDUODA Oldsmobile mašina, 
de-luxe couch, 6 cylinderių, įvažiuota 
30,000 mylių. Parsiduoda pigai, nes 
savininkas apleidžia šią šalį. Atsi
šaukite “Laisvės” ofise.

(141-143)

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

galima pasirandavoti. Perkant geras 
įvestmentas, galima pasidaryti gerą 

' gyvenimą arba susitaupyti pinigų. 
! T šią nuosavybę mažai tereikia įves- 
Idinti pinigij. Įdėlius saugus. Randa 
lyra užtikrinta su security (garantuo
jama).

Apie apdėjimą mokesčiais 
didžiojo bankų biznio ir ap
skritai kapitalistų. tačiaus, 
miesto ponai tyli, kaip oiste- 
riai.

Demonstracija Delei Šamo 
Conshako Paliuosavimo

NEW YORK. — šį pirma- 
dienį Bedarbių Taryba rengia

tai šiemet skirsis nuo kitų 
tuom, kad specialiai bus ren- 
g i a m a v i e t i n iai kontestai 
28-niu tautų čiagimių mergi
nų. Nuo visų tautų išrinktos 
gražuolės po to sueis vienon 
vieton, ir iš jų bus renkama 
“Miss New York.” Rengė
jai greit paskelbsią laikraš
čiuose kontestų sąlygas.

Sp-

NEW YORK'. — Su birželio 
19 d. prasideda Tom Mooney 
Tag Days, tai yra viešų rink
liavų dienos su dėžutėmis, 
idant sudaryti daugiau finan
sų kovai už Mooney paliuosa- 
vimą. Dėžutės bus gaunamos 
Brooklyne po num. 61 Graham 
Ave. Darbininkai privalo gerai 
pasidarbuoti, eidami į gatves 
su dėžutėmis parinkti aukų 
tam reikalui.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spinduliy Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

Phone Sedgwick 3-3414

QUALITY SCREEN CO..
c. A. ALEX Savininkas

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

4603 THIRD AVE.
BRONX, N. Y.

Tarpe 185th ir 186th Sts..

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST. -
Prieš Republic Teatrą

Pranešame, kad mūsų kainos y) a 
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, 1933 metų.

Vyrams nukerpame plaukus ir 
apskutame barzdas už 50c, vai
kams plaukų nukirpimas 25c.

Mūsų darbas yra artistiškas.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

Pa&andj/fcite/

SAVININKAI MARČIUKAI
<17 Lorimer Street, “Laisvas” Name

BROOKLYN, N. T.

Laisvė Gaunama ant
Sekančių Stočių

Brooklyne

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

1 136 Irving Ave.
I 1538 Dekalb Ave.
I So. 4th and Havemeyer Sts-
I Bedford Ave. and So. 5th St 
1187 
| 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
Desbrosses and Greenwich St. 
685 Washington Street
6th Avenue and 42nd Street 
1st Avenue and 4th Street

JOY4S STOKES
FOTOGRAFAS

Sinorni pranešu savo koštu me- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau {rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi k u o- 
puildaust

512
JONAS STOKES

Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Gienmore 5-9467

{Sergančių Vyrų ir Motery 
į Chroniškos Ligos Gydomos 

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

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

ir Mėšlažarnės Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški Nesveiku- 
mak .Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos 
ligos yra sėkmingai gydomos nau
joviškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, . . ... m gerumų■ Laboratoriniai Tyrimai, 
i bei čifepu Išmirkštimai.

demonstraciją su maršavimu 
gatvėmis, reikalaujant paliuo- 
suot nuteistą dviem metam Ša
mą Gonshaką. kovotoją už be
darbių reikalus. Demonstra
cija prasidės 7 vai. vakare ir 
trauks nuo 7th St. ir Avė A iki 
Monroe ir Jackson Sts .

Antradienį bus Gonshako 
apeliacijos byla Criminal 
Courts Bildinge, Smith ir 
Schermerhorn Sts., Brooklyne. 
Teismiškai jį gina Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas. 

■ Darbininkai ir darbininkės 
yra raginami skaitlingai sueit 
į teismabutį ir reikalaut pa- 
l’uosuot drg. Gonshaką.

Trumpa Bausmė už Sūnaus 
Moteries Nušovimą

Queens pavieto teisme J. 
Trojack nuteistas tiktai pus
trečių iki penkių metų kalėji
mo už tai, kad nušovė savo 
sūnaus, gaisrininko pačią, 
dviejų kūdikių motina. Jis 
ją nudėjo todėl, kad jinai no
rėjo išvaryt senį iš sūnaus na
mų. Sūnus teisme prašė pa
sigailėt tėvo, nes, girdi, vis 
tiek mano žmonos neatgaivin
site.

23,000 Nori Būt Policistais
\ NEW YORK. — Miestui 

Į reikėsią kelių šimtų naujų po- 
Uicmanų; bet nuo gegužės 25 
\d. iki dabar 23,000 kandida
tų įteikė aplikacijas-prašymus 
priimti juos j policmanus. Ke
turi metai atgal buvo paduota 
tik 6,000 aplikacijų į policis- 
tus.

Paleidžia Du Šimtu
Blaivybės Šnipų

New Yorko distrikte su lie
pos 1 d. bus paleista 200 blai
vybės šnipų; bet dar liks 500 
tų šniukštinėtojų.

Areštai Už Nuopų 
Merginų Paveikslus

BROOKLYN. — Už parda- 
vinėjimą žurnaliuku su per
daug nuogų merginu paveiks
lais tapo areštuoti du laikraš
čių ir žurnalu biznierėlial, 
Samuel Lubin ir Ida Steinberg. 
Laikomi po $500 parankos iki 
teismo.

 • . ■ »

Nusišovė ant Pačios Kapo
70 metų amžiaus kariškas 

kapelmeisteris Theodore Vin- 
centz nusišovė ant savo pan
čios kapo Woodlawn kapinėse 

^Newarke. Savo laiku jis buvo 
vienas iš žymiausių “benų” 
konduktorių. t

Didėja Commodore Streikas
NEW YORK. — Eina di- 

dyn streikas stambaus Motelio 
Commodore darbininkų. Prie 
skalbyklos ir tarnautojų val
gyklos streikierių prisidėjo 
Station kaf eteri jos darbinin
kai. Gerai pikietuojama. 
Streikui vadovauja revoliucinė 
Maisto Darbininkų Unija.

Streikieriai reikalauja su- 
trumpint darbo laiką iki 8 va
landų į parą, mokėt už virš
laikius, pripažinti darbininkų 

I komitetą, priimti atgal visus 
i streikuojančius darbininkus ir 
'taip toliau.
| _______________

Nušovė Tėvą—Išteisintas
BROOKLYN. — 17 metų 

berniukas Joseph Vaiva nu
šovė savo tėvą, kuris girtas 
smaugė motiną, po num. 449 
Rochester Ave. Teisme vai
kas išteisintas.

SUOMI PRANEŠAMA, kad laisms 
(leidimas) No. NYB-56 yra išduotas 
žemiau pasirašiusiam Kliubui parda- 
vinėt alų ir vyną mažmeninėmis kai
nomis jo buveinėje, sulig Skirsnio 
76 Alkoholinių Gėrimų Kontrolės 
Įstatymo, po num. 188-190 Grand 
St., Kings Paviete, New Yorko Mies
te.

Gymnastic Association of Polish
Falcons Alliance Nest 14 of 
Williamsburg Inc.
188-190 Grand St., Brooklyn, N.Y.

RADIO CITY MUSIC HALL -4--
"Vim; tautų suairinkimo vieta”

50th St. ir 6th Avė.—komfortiškai

Scenoj®: ELISSA LANDI
Puikiausia UnKari.Jos aktorka 

"Aš MYLRJAU TAVE TREČIADIENY.!” 
su Warner Baxter

NEW RKO ROXY TEATRE 
49th St. ir oth /.venue 

Rodoma be Perstojimo— 
Kainos Prieinamos

Nedėlioj ir Seredoj: "Žemiau Marių”

šalta. Rodo be Perstojimo—įžanga 35c ir aukščiau 
Ant Estrados:

Grieš Columbia Universiteto Kon
certinis Benas iš 65 Muzikantų

Patricia Bowman, vyriausia šokikė, 
Šoks pagal "Valse Rhythmiųue" Muzikų
Taipgi, patraukianti moderniška estrados

Išdava ir Baletas
"Potpourri Espana” duos Radio City 

Symphony—Erno Rapee, konduktorius ;
Leon' Leonidoff, Estrados Direktorius

ATSIDARĖ BEER GARDEN
PUIKIAME KIEME, po gražiais me

džiais, griežiant maloniai muzikai, 
galite smagiai pasišokti ir linksmai 
ialaiką praleisti. Kviečia visus drau
gus ir pažįstamus atsilankyt. Ska
nių užkandžių duodame už dyką. 
Kiekvieną šeštadienį, gražus parengi
mai; grajys merginos muzikantės po 
vadovyste Marty Turuta. Įžangą dy
kai. Antrašas, 131 N. ' 4th ’ St., 
Brooklyn, N. Y., tarpe Berry ir 
Bedford Ave. f Sav4nihkąs John Ju- 
revich.

(141-146)

Telephone. Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

i (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! 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.

Graborius (Undertaker)

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
Kalbame lietuviškai

3

2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius* 
ant visokių kapinių; parsamdo au-i 

j tomobilius ir kerietas veselijoms, J 
(krikštynoms ir pasivažinėjimams. I

0

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

«

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydnti ūmias ir chroniškas vyrų ir 

ntoierų ligas kraujo ir odos
, Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 3
t iki 9 vai. vakar®

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

156 302

DR. ZINS
110 EAST 16th ST. N. T.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

o Sekmadieniais 9 AM. iki 4 PM.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936 HL'

t Mjnonot jot km w >oc v* kx V V V V V V V W WWW

NOTARY 
PUBLIC

GERAS IR ŠALTAS ALUS
Patogūs kambariai, išrandavojame ant vienos paros, 

ant savaitės ar aut ilgesnio laiko.
Garu Apšildomi ir Karšto Vandens Maudynės

Labai paranku pakeleiviams sustoti
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

3

TEL. STAGG 
2-5043’
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MATHEW P- SALLAS 
(B(ELAUSKAS) 
G R A BORIUS 

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

MUSU [STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, JR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM [. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU, 

| ''KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ. IR
' PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS
į JT PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽjA% V|ETĄ^ SAVO 
■ # MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
i įj VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES
I KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
' z MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSU
' TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

. Williamsburghe:

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St« <




