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London. — Argentinos ir 

Australijos delegatai pasi
traukė iš konferencijos, ku
rioje bandoma susitarti del 
kviečių eksporto. Pasitrau
kimo priežastis nepaduota.

Saint Nazaire, Francija.- 
Apie tūkstantis bedarbių 
maršuoja į apskričio valdžią 
mieste Nantes su reikalavi
mais darbo ir pašalpos. Lau
kiama susirėmimo su polici
ja.:

London.—Franci jos, Švei
carijos, Belgijos ir Holandi- 
jos bankieriai laikė slaptą 
susirinkimą ir nutarė ko
voti už pinigų stabilizaciją, 
taip pat už sugrąžinimą 
aukso valiutos. Pagal ban- 
kierių nutarimą, ekonomi
nėj konferencijoj turės už 
tai stovėti tų šalių delega
tai. Bet toks nusistatymas 
priešingas Jungtinių Valsti
jų pozicijai.

New York. — Už kelioli
kos mylių nuo New Yorko 
miglos sulaikė šešis laivus, 
kuriuose yra apie tūkstantis 
pasažierių. Laivai negali 
plaukti, nes bijoma nelai
mės.

Maskva. — Aviacijos eks
pertai sako, kad jeigu lakū- 
ųaš' Mattern nusileido kur 
nors Sibiro neapgyventoj 
vietoj, tai jam ims apie še
šias savaites, kol galės pra
nešti pasauliui apie savo li
kimą.

- New York. — Per pasku
tinius tris mėnesius New 
Yorke rakatierių kovoje už
mušta 34 žmonės.

Manila, Filipinai. — Ant 
salos Corregidor amerikonai 
sargai nužudė tris filipinie
čius kalinius, žmogžudys
tė tapo papildyta pereitą sa
vaitę, bet valdžia iki šiol slė
pė nuo visuomenės.

Washington. — Atstovų 
Buto pirmininkas ponas 
Rainey pareiškė, kad jis ra
gins prezidentą Rooseveltą 
pripažinti Sovietų Sąjungą.

Didžiąją Kompanijų ir 
Trusty Pelnai Krizio Metu

Jungtinių Valstijų Biznio 
Biuras paskelbė didžiųjų 
kompanijų dividendus įvai
riais metais nuo krizio pra

džios. Štai tos skaitlinės:

1929 m...$7,584,000,000 
1936 m. .. $8,592,000,000
1931 m. . .$8,520,000,000
1932 m... $7,200,000,000

Gi šiemet per pirmus tris 
mėnesius tų kompanijų di
videndai (pelnai) pasiekė 
$1,125^43,000, gi pernai per 
tą laiką tebuvo $1,121,000,- 
000.

Borah po Peiliu
BALTIMORE, Md.—čio- 

nai 'John Hopkins ligoninėj 
padaryta operacija Idaho 
senatoriui Borah. Sako, 
operacija pavyko.. Senato
rius Borah senai stoja už 
pripažinimą Sovietų Sąjun
gos, nors šiaip yra buržu
jus ir gina kapitalizmą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

No. 151 Telephone Stagg 2-3878

KETURI ŽMONĖS 
UŽMUŠTA

BARCELONA, Ispanija. 
—Karinis orlaivis nukrito į 
jūres ir iš šešių karininkų 
ir kareivių, buvusių orlai
vyje, tik du liko gyvi. Ke
turi žuvo.

BAUS UŽ PROTESTA- 
VIMA PRIEŠ KUNIGO 

PROVOKACIJĄ
BIRMINGHAM, Ala.—To

dėl, kad negrai darbininkai 
nuėjo į bažnyčią ir užprotes
tavo prieš kunigo Sears 
provokatoriškos darbus, de
vyni iš jų tapo suareštuoti 
ir laukia teismo. Darbinin
kus gina Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas. Neg
rai kaltinami “sukėlime 
triukšmo bažnyčioje.”

100 Delegatų Auto Dar
bininkų Konvencijoje
DETROIT, Mich.—Sėkmin

gai pasibaigė automobilių 
darbininkų konvenc. Daly
vavo 100 delegatų nuo unijos 
dirbtuvių ir teritorinių lo
kalų. Konvencija priėmė 
konstituciją ir veikimo pro
gramą delei Auto Workers 
Union. Taip pat išrinkta 
Pildomoji Taryba. Drau
gas Raymond vėl išrinktas 
unijos sekretorium.

Fordas Kaltina Wall St.
Už Detroito Bankus

DETROIT, Mich.—Tyri
nėjime First National Bank 
ir Guardian National Bank, 
Fordo žmonės kaltina Wall 
Strytą už tų bankų suban- 
krūtavimą. Sako, kad For
do kompanija turėjo į tuos 
bankus įdėjus $65,000,000, 
todėl New Yorko bankieriai, 
kad atkeršyt Fordui, suda
rė suokalbį prieš bankus ir 
juos nubankrūtavo.

Sumatroj Žemės Drebėjimas
■BATAVIA, Java. — Nuo 

žemės drebėjimo sunkiai nu
kentėjo uostas South Ben- 
coolen, kuris randasi vaka
riniam kampe Sumatros. 
Kiek jau žinoma, yra žuvę 
76 žmonės. Daug namų su
griauta.

Rodė Oro Karines Spėkas
LONDON. — Ekonominės 

konferencijos delegatams ir 
kitiems “svečiams” Anglijos 
valdžia birželio 26 d. rodė 
savo karines oro spėkas. 
Apie du šimtai naujos ma
dos ginkluotų orlaivių da
lyvavo manevruose. Tie 
naujo tipo orlaiviai gali pa
daryti 250 mylių į valandą.
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Fašistai Uždarė Bavarijos Katalikų
Liaudies Partijų ir Suėmė Vadus

MUNICH.—Staiga Hitle
rio valdžia atkreipė savo ka- 
nuoles prieš Bavarijos Ka
talikų Liaudies Partiją, kuri 
buvo didžiausia partija vi
soj valstijoj. Partija pa
skelbta nelegale, jos centrai 

I uždaryti, turtas užgrobtas ir 
partijos atstovai reichstage 
ir Bavarijos seimelyje sua
reštuoti ir įkalinti. Taip 
pat suareštuoti kiti partijos 
viršininkai.

Taip pat Hitlerio valdžia

ŠAUKIA AMERIKOS ADVOKATUS PADĖT GINT 
VOKIETIJOS KOMUNISTUS FAŠISTU TEISME

Šiuo tarpu Maskvoje ran
dasi amerikonas advokatas 
David Levinson, kuris dar
buojasi prie Tarptautinio 
Darbininkų A p s ig y n imo. 
Jis atsiuntė telegramą ad
vokatams Darrow, Cravath, 
Hays and Frankfurter, 
šaukdamas juos talkon del 
gynimo Vokietijoj komuni
stų Torgler, Dimitroff, Po- 
poff ir Taneff. Visi jie kal
tinami padegime reichstago 
rūmų, no£s visi žino, kad 
rūmus padegė patys fašis
tai. Fašistai bandys tuos 
draugus nužudyti. Pasta

Rado Slaptą Revoliucionierių i Suėmė Tūlą Ispaną del
Radio Stotį > Bombos Petro Bazilikoj

i

Kuba. — Val
džios policija skelbia, kad 
jai pavykę surasti revoliuci
nių studentų organizacijos 
slaptą radio stotį, iš kurios 
buvo varoma propaganda 
prieš valdžią. Stotis rasta 
pas tūlą Dr. Castellanos. 
Taip pat esą rasta daug 
amunicijos ir surašąs apie 
tūkstančio revoliucionierių, 
valdžios priešų.

Organizacijos ir Draugai, Siųskite
Pasveikinimus Jaunuolių Suvažiavimui

Tik kelios trumpos dienos liko iki pirmam,, isto
riniam .Amerikos lietuvių jaunuolių suvažiavimui.' 
Iš visur ateina pranešimai, kad jaunuoliai-renka 
skaitlingas delegacijas* į suvažiavimą. ! Išanksto 
galima sakyti, kad suvažiavimus bus skaitlingas ir 
gyvas. , ?A ; ; <

‘Mes turime pasveikinti mūsų jaunus kovotojus. 
Mes turime parodyti jiems, kad visas mūsų revo
liucinis judėjimas eina su jais ir jiems padeda. 
Reikia, kad suvažiavę jaunuoliai išgirstų tą prita- 
rifrio ir paramos balsą nuo visų mūsų darbininkiš
kų organizacijų ir nuo visų draugų.

Draugai, siųskite pasveikinimus pirmam jaunuo
lių suvažiavimui. Susidėkite grupėmis, kurie iš
galite, sudėkite po dešimtuką kitą ir atsiųskite su 
pasveikinimu. Po suvažiavimo mūsų darbas tarpe 
jaunuolių turės eiti dar platesne papėde. Ręikės 
tą darbą finansuoti. Suvažiavimas taip pat pada
rys išlaidų. Reikia jas padengti.,

Pasveikinimus galite adresuoti: Lietuvių Jau
nuolių Suvažiavimui, 46 Ten Eyck St., Brooklyn; 
N. Y. . '' ’ ’ ‘

, tęsia areštus prieš eilinius 
socialdemokratus ištisai Vo
kietiją. Pavyzdžiui, Bran-

I denburgo provincijoj suare- 
! štuota 265 socialdemokratai, 
i Magdeburgo distrikte sulai
kyta 200, mieste Essene su
imta 26.

Dabar socialdemokratai ir 
katalikai darbininkai mato, 
kad kruvinasis fašizmas at
kreiptas ne vien prieš komu
nistus, bet prieš visą darbi
ninkų klasę.

rieji trys yra bulgarai ko
munistai, ištremti iš Bulga
rijos. Jeigu fašistų teis
mas nuteistų juos išdepor- 
tuoti iš Vokietijos, tai vis 
tiek jiems mirtis grūmoja. 
Draugas Torgler buvo reich
stago komunistų frakcijos 
vadas.

Draugo Dimitrovo sesuo 
ir draugo Popovo žmona 
randasi Maskvoje. Taip 
pat buvo Maskvoje Dimitro
vo žmona, bet kuomet jinai 
išgirdo apie' suareštavimą 
savo draugo, išėjo iš proto 
ir mirė ligoninėje. ’ .

VATIKANO MIESTAS. 
—Popiežiaus miesto policija 
suareštavo tūlą Demetrio 
Solamon, ispaną ir kaltina 
jį padėjime bombos Šv. Pet
ro Bazilikos vartuose. Šis 
žmogus būk tik nesenai pri
buvęs iš Ispanijos ir buvęs 
prie vartų, kuomet bomba 
sprogo. Bet jokių kitokių 
įrodymų prieš jį nėra.

ŽUVO, NEATSIEKĘ 
TIKSLO

MEXICO CITY.—Du is
panai lakūnai—Barberan ir 
Collar—bandė perskristi per 
Atlantiką, bet nelaimė išti
ko ir abudu žuvo. Lavonai 
rasta už 60 mylių nuo Vera 
Cruz.

i

Ruby Bates Džiaugias 
Jaunuolių Laimėjimu

Išgirdus laimėjimą nau
jo teismo del jaunuolio Pat
terson, Ruby Bates išreiškė 
džiaugsmą ir didelį pasiten
kinimą tuo laimėjimu. Ji 
sako, kad reikia už tai dėka- 
voti Tarptautin. Darbinin
kų Apsigynimui. “Jeigu net 
T.D.A.”, sako Bates, kuri iš
kėlė aikštėn melagingą liu
dijimą ponios Price,” tie ne
kalti jaunuoliai būtų buvę 
nužudyti du metai tam at
gal.” Ji džiaugiasi, kad T. 
D.A. padėjo jai nors dali
nai atitaisyti tą žalą, kurią 
padarė su savo neteisingu 
liudijimu pirmame teisme.

Pasitarimas Litvinovo 
Su John Simon

LONDON. — Pirmadienį 
turėjo pasikalbėjimą Sovie
tų Sąjungos atstovas drau
gas Litvinovas su Anglijos 
užsienio reikalų ministeriu 
ponu Simonu. Konferencija 
įvyko delei atnaujinimo pre
kybos ryšių tarpe Sovietų ir 
Anglijos. Abudu atstovai 
nutarė susirinkti kitą kar
tą, o tuo tarpu jie raportuos 
savo valdžioms apie pasikal
bėjimo pasekmes. Numato
ma, kad prekybos ryšiai bus 
atnaujinti ir embargo nuo 
produktų nuimta.

Pranašauja Sugrįžimą 
Monarchijos Vokietijoj

James W. Gerard, prieš 
karą buvęs Amerikos amba
sadorius Vokietijoj, tvirtina, 
kad fašizmas veda prie su
sigrąžinimo m o n a r c hijos. 
Anksčiau ar vėliau kaizeris 
vėl atsitūpsiąs ant karališ
ko sosto Vokietijoj.

s .1 . .................. ■■■'■■..........................

Neleidžia Fašistą iš Austrijos
VIENA.—Valdžia uždrau

dė visiems fašistams išva
žiuoti iš Austrijos ir iš jų 
atėmė pasportus. Matomai, 
rengiasi juos areštuoti.

PASIKORĖ NERVŲ SPE
CIALISTAS

LITTLE NECK, N. Y. — 
Čionai pasikorė Dr. Isaac 
Ward Sampsell, garsus ner
vų specialistas. Matomai, 
jo paties nervai nedalaikė ir 
privarė prie desperacijos.

Pirmi Roosevelto Vergijos Pančiai 
Bus Uždėti ant Audimo Darbininkų

WASHINGTON. — Pir
mutinė industrija, kurioj 
bus išbandytas Industrijos 
Atstatymo Aktas, bus audi
mo pramonė. Washingto- 
nan pribuvo audimo pramo
nės savininkai su savo pla
nu. O tam plane sakoma, 
kad audėjų minimum alga 
bus po $12 vyrams ir po $10 
moterims savaitėje! Nėra 
abejonės, kad

Sovietai Protestuoja Prieš Japonu 
Ginkluotų Spėkų Iškėlimą Kamčatkoj

MASKVA.—Varde Sovie
tų valdžios, draugas Sokol
nikovas, Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų komisaro 
pagelbininkas, oficialiai už
protestavo prieš Japonijos 
ginkluotų spėkų pasirody
mą Kamčatkoje. Protestas 
priduotas Japonijos amba
sadoriui Ota. t

Sovietų valdžia sako, kad 
Japonijos šarvuotlaivio pa^ 
sirodymas Sovietų vandeny
se ir išsodinimas ginkluotų 
jūrininkų Sovietų teritorijo

ŽMOGŽUDIŠKA AGITACIJA PRIEŠ SCOTTSBO
RO NEKALTUS JAUNUOLIUS ALABAMOJE >

MONTGOMERY, Ala. — 
Buvęs Jungtinių Valstijų 
senatorius ponas Heflin pa
siuntė telegramą Alabamos 
prokurorui Thomas E. 
Knight. Jisai pasižada duo
ti visokią pagelbą prokuro
rui, kad Scottsboro jaunuo
lius nuteisti mirtin ir nužu
dyti. Heflin sako, kad jis 
dės visas pastangas, kad 
vieton teisėjo Horton, būtų 
paskirtas kitas januolius 
teisti. Tas buržuazinis niek-

ŽINIOS IS SOVIETU SĄJUNGOS
Automobilių ir traktorių 

fabrikai perpildė savo planą 
per gegužės mėnesį. Fabri
kas Stalino vardu Maskvo
je padarė 1,862 troku, o pla
ne buvo reikalaujama 1,850. 
Nižnyj Novgorodo (Gorkio 
vardu) . automobilių fabri
kas išpildė planą ant 100 
nuoš., padarydamas 950 tro- 
kų ir 600 pasažierinių auto
mobilių. Jaroslavlio fabri
kas padarė 177 sunkiųjų tro- 
kų, o planas reikalavo tik 
175.

Stalingrado fabrikas pa
darė 3,466 traktorius, o pla
nas reikalavo 3,450; Char
kovo fabrikas davė 2,642 
traktorius, o planas reika
lavo 2,640. Be to, Charko
vo fabrikas padarė 400 mo
torų del kombainų, gi planas 
reikalavo tik 200.

Darbininkai Visų Salių, > 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r ai almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsito 
Pasaulį!

Metai XXIII, Dienraščio XV 

valdžia šitą bosų planą už- 
girs ir užkars šitas bado al
gas ant šimtų tūkstančių 
Amerikos audėjų.

Tiktai organizuotomis spė
komis audėjai galės atmušt 
šitą pasikėsinimą. Minimum, 
alga bus maksimum alga — 
kuomet valdžios bus užgirta 
$10 alga savaitėj, tai kur 
rasi tokį darbdavį, kuris 

Roosevelto mokėtų daugiau!

je yra militarinis žygis. 
Ypatingai šis žygis yra ne
draugiškas, kuomet pirmiau 
Sovietų valdžia oficialiai at
sisakė duoti leidimą japonų 
šarvuotlaiviui plaukti į So
vietų vandenis. Antra, So
vietų valdžia pati prižadėjo 
ištirti incidentą del žvejų ir 
nubausti kaltininkus. Bet 
Japonijos valdžia nelaukė 
pasekmių šito ištyrimo, ale 
pati pasiėmė ant savęs teisę 
įsiveržti su ginkluotomis 
spėkomis į svetimą šalį.

j šas sako: “Šitas lošimas su 
moterų žagintojais yra įžei
dimas baltajai rasei Alaba- 
moje ir blogiausias daiktas 
del įstatymų klausančių ne
grų.” Jis reikalauja, kad su 
tais jaunuoliais būtų apsi
dirbta kuogreičiausia!

Tas tik parodo, kaip des
peratiškai Alabamos buržu
azija stengsis nekaltus jau
nuolius nužudyti. Todėl 
reikia kelti didžiausia audra 
už jaunuolių paliuosavimą.

Šiemet Sovietų valdžia iš
leis 65 milionus rublių page
rinimui transportacijos upė
mis. Pernai buvo išleista 
50 mil. rublių. Maskvos 
upės uostas bus perbudavo- 
tas. Nauji uostai bus pa
statyti prie Gomel ant Dnie
pro upės ir Murmansko 
šiauriniame kampe.

Drg. G. Kaminskis, Mask
vos Sovieto pirmininkas, Ra
portuoja, kad laike pavasa
rinės sėjos tūkstančiai vals
tiečių Maskvos provincijoje 
prisidėjo prie kolektyvų. Jie 
pamatė, kad pavieniai že
mę dirbti neapsimoka.

Sovietų. Sąjungos Mokslo 
Akademija greitu laiku iš
leis žodynus chinų, japonų, 
mongolų, turkų, tadžikų, ka- 
rakalpakijonų ir kitose kal
bose.
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vėliavą. Birželio 20 d. žiau
ri mirtis užgniaužė jos gy
vybę, išplėšė ją iš proletari
nių kovotojų eiliiį.

APŽVALGA
Komunistu Partijos Apsivaly
mas nuo Svetimo ir Sugedu
sio Elemento

Kai kuriose J. Valstybių da
lyse per šiuos sunkiuosius lai
kus katalikiškų parapijų mo
kykloms būtis labai pablogė
jo. Kai kur jau net neįmano
ma, kaip bus galima jas atei
nantį rudenį atidaryti. O rei
kia žinoti, kad katalikiškų mo
kyklų užlaikymui naudojama 
ko griežčiausia ekonomija. Ir 
ši priemonė kai kur nebėturi 
pasisekimo. Daug katalikų ne
dirba. O kurie ir dirba, tai 
savo uždarbiais neįstengia dvi
gubus mokesčius mokėti—vie
šųjų ir parapijų mokyklų už
laikymui.
Kuniginė mokykla yra ne

tik nenaudinga, bet kenks- leido Centralinė SSSR Tau- 
minga įstaiga. Juo mažiau tų Leidykla. Turi 22 pusla

Šiuo tarpu Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijoj eina 
apvalymas jos eilių nuo tų 
elementų, kurie netinkami 
būti k o m u n i stais-bolševi- 
kais. Viepi iš jų atėjo į par
tiją blogais tikslais, kiti po
litiniai sugedo. Juos meta 
laukan iš partijos.

Partijos valymas eina prie 
atdarų durų, štai “Pravdo- 
je” birželio 13 d. skaitome 
pranešimą apie partijos va
lymą Kijeve. Susirinkime jų, tuo sveikiau darbininkų piu. 
dalyvauja apie pustrečio, klasei. Užtenkamai bloga, 2 
tūkstančio darbininkų. Ko-! kad viešosios mokyklos nuo- įr pateikianti daug faktų 
misija šaukia kiekvieną par-1 dija darbininkų vaikus pat- apįe Romos popiežius. Pa- 
tijos narį ir daro kvotimą.! riotizmu ir ištikimybe kapi- rodo, kaip daug susikuop- 
Pirmiausia narys papasako-l talizmui. O bažnytinėse mo- davo “šventi tėvai 
ja savo biografiją ir savo į kyklosej apart tų dviejų blo- praeityje ir dabar, nes jie 

gybių, kunigai, ir seserys tikintiems sako: 
prideda dar vieną, būtent ^uo gesina ugnį, taip almuž- 
burtus ir prietarus. Vaiko na gesina nuodėmes.” Net

todėl jie negali nejausti to 
krizio. Darbininkų įstaigos 
taip pat skaudžiai jaučia 
krizį. Mūsų dienraščiai 
“Laisvė” ir “Vilnis” turi la
bai sunkiai kovoti už gyvy
bę. ’ Mes tą esame atvirai 
pasakę daug sykių.

Bet mes išlaikome mūsų 
įstaigas todėl, kad jos yra 
darbininkų ir darbininkai 
jas palaiko. Darbininkai su
pranta tų įstaigų svarbą. 
Nepaisant sunkios krizio na
štos, proletarai iš dirbtuvių 
ir kasyklų deda visas pa
stangas išlaikyti savo dien
raščius. Jie kartais suma
žina savo duonos kąsnį, 
idant gelbėti savo laikraštį. 
Tai puikus įrodymas gra-

pi jus XI, gąlva katalikų
. _ ‘bažnyčioj, turi*Vartikapė pa-

ant šventųjų apaštalų ka-Jocius,-’ kūrię kūninei dau-

žagino visas, ir mergas, ’ ir 
ištekėjusias, j ii| nąšlep, dagi

Darbininkai ir Mūšy 
Revoliucinės Įstaigos

Bostono klerikalų “Darbi
ninkas” susirūpinęs mūsų 
revoliucinėmis į s t a i gomis. 
Jis rašo:

—S.L.A. centras paskyrė p.
Gegužį ir p. Dr. Viniką likvi
duoti (ar sutvarkyti) reikalus 
su Vienybės bendrove. Visos 
lietuviškos įstaigos šiais depre
sijos laikais vos išsilaiko... 
Tik mūsų komunistėliai stebė
tinai .nejaučia blogų laikų...
Netiesa, kad komunistai 

nejaučia blogų laikų. Ko- žaus proletariato susiprati- 
munistai yra darbininkai, mo ir atsidavimo idealui.

BIBLIOGRAFIJA
“Kas Tokie Yra šventieji 

Romos Tėvai?” Parašė M. 
čddnovcevas, lietuvių kal- 
bon vertė J. Saugaitis. Iš-

Kaina 10 kapeikų.
Brošiūra didelio formato

” turtų

pų.” (pusi. 17).
Gi popiežius Jonas XXIII 

buvo: dar dįdesnis gašluolis 
ir žiauruolis. Konstancijos 
suvažiavime prieš jį buvo iš
kelta 80 apkaltinimų, iš jų

giau nei mažiau, kaip 1,100 
(tūkstantį ir siuitą) kamba
rių, kurių daugelis yra tur
tingiausiai įrengtų. Prie 
to dar yra milžiniški Vati
kano parkai ir sodai. Jo 
šveicoriai—tarnai apsiren- 

kaip koki ministerial— 
nuo aukso ir sidabro mar
gi, kaip zebrai. Jo metinės 
įplaukos siekia milionus ir 
milionus dolerių, štai ko
kis yra tas “šventasis tė- 

„ _ l vas,” kuris kursto tikinčiuo-
mų. Tam pačiame Konstan-1 
cijos suvažiavime dalyvavo 
1,000 popiežiaus prostitučių, 
neskaitant privatinių sugu
lovių. Suprantama, kad ir 
kiti suvažiavimo .. dalyviai 
nebuvo šventi.
i.

Popiežių tarpe ėjo kova.] 
Bonifacas VIII nuvertė po- I • v • T i • T T • VI

tyti, o kiti buvo ant tiek 
šlykštūs, kad juos viešai 
neskaitė. Vien iš perskai
tytų apkaltinimų, jis buvo 
kaltinamas už 300 vienuolių 
—minyškų išžaginimą, ei
lėje žmogžudysčių ir plėši-

sius prieš bolševikus ir šau
kia būti paklusniais ir išti-

kimais darbdaviams. < i;
Ęroįsįur^itfh skarosi įlabaiF 

interėsinįai. f *Joje+ 
trumpai, bet aiškiai iškelia-! 
ma viešumonL kokiais buvo\ 
ir yra ^šVenti tėvai.” Jos 
nedateklius ^ra: tik tas, Wad 
pinigų pavadinimai yra >e- 
suvienodinti: doleriai,. sv^f 
rais sterlingų ^guldenai, Ii 
rai, su ir net1 červoncai, 
nigų nesuvienodr^imas 
skaitlines padaro \ astron 
minėmis, nesuprantamomis 
del paprasto darbininko 
skaitytojo. Išėmus ši neda- 
teklių, brošiuraitė yra labai 
naudinga.

D. M. šolomskas.

OHIO VALSTIJOS BEDARBIŲ MARŠAVIMAS 
DELEI PAŠALPOS ' .: e

(1314-1,334 m.) įvedė specia- piežių Celestiną V ir uždą- 
liūs “griekų atleidimo popie- r«s geležinėn klčtkon badu

veikimą. Paskui komisija 
leidžia publikai statyti klau
simus. Bile kas iš susirin
kusių gali statyti klausimą 
ir komunistas turi stengtis 
atsakyti. Čia gudravojimui 
nelieka vietos. Tie darbinin
kai, kurie su tavim dirba 
dirbtuvėje ir žino tavo v^us 
darbus, yra liudininkai. 
Svarbu ne žodžiai, bet dar-1 reikalus užmirštų, 
bai.

“Pravda” primena parti
jos valymo komisijoms, kad 
reikia šluoti laukan subiu- 
rokratėjusius e 1 e m e n t us. 
Partijos Centralinio Komi
teto nurodymuose pasakyta, 
kad reikia apsivalyti nuo 
“karjeristų, škurninkų ir 
subiurokratėjusiu elementų, 
kurie buvimą partijoj ir 
darbą Sovietų valstybėje iš
naudoja savo asmeniškiems, 
škurnikiškiems tikslams, ku-

protą visai sumaišo. Atima 
iš jo drąsą ir norą kovoti 
prieš kapitalistines neteisy
bes. Įkalba jam, kad jis at
siduotų išnaudotojui, jo 
klausytų ir jam ištikimu bū
tų, o pats savo gyvenimo

Katalikai tėvai turėtų kuo- 
greičiausia atsikratyti nuo 
tos naštos mokesčių delei 
užlaikymo parapijinių mo
kyklų.

Draugai Gusev ir Cetkin
Pradžioje birželio Mask

voje mirė draugas Gusevas, 
senas bolševikas, žymi figū
ra Komunistų Internaciona
le, 30 metų išdirbęs revoliu- 

j cine j dirvoj. Delei jo mir-
rie yra atsiskyrę nuo ma- ties Komunistu Internacio-

• • • **šių ir nuo būtiniausių rei
kalų ir klausimų darbininkų 
ir valstiečių.”

Draugas Leninas yra nu
rodęs, kad kova su biurokra
tizmu yra “būtinas daly- 
.kas.” Atsiranda tokių, ku
rie įlenda į partijos bei so
vietų įstaigas ir jau mano, 
kad ten jie gavo amžinas 
šiltas vietas. Tokius ele
mentus dabar partija šluoja 
laukan be pasigailėjimo.

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partija todėl gali di
džiuotis tokiais dideliais 

' darbais ir atsiekimais, kad 
T ji laikas nuo laiko apvalo 
•• savo eiles nuo svetimų ir su

gedusių elementų, palieka 
’ tik tuos narius, kurie dar- 
J bais ir atsidavimu yra įro- 
* dę vertais nešti leninizmo 
’ .vėliava.

nalo Pildomasai Komitetas 
išleido pareiškimą. Tarpe 
pasirašiusių tą pareiškimą 
randame vardą draugės Cla
ra Cetkin nuo Vokietijos 
Komunistų Partijos, 
minterno pareiškimas 
giasi:

“Draugas Gusevas

Ko- 
bai-

savo 
gyvenimą paaukojo proleta
rinei revoliucijai. Tą vėlia
vą, po kuria jis kovojo, da
bar neša milionai kovotojų 
prieš alkį, fašizmą, social- 
pardavystę, prieš karą ir in
tervencijos grūmojimą, už 
pasaulinės proletarinės ,re-

“kaip van-

žodis “messa,” o lietuviškai 
“mišios” paeina nuo jomar- 
ko, kermošiaus, nes buvo 
laikai, kada bažnyčiose tu
rėdavo jomarkus, ir kunigi
ja darėsi biznį, o vėliaus 
perkėlė tą į rinkas, kur nors 
arti bažnyčios.

Romos “šventų tėvų” is
torija yra viena iš šlykščiau
sių. Kokių nedorybių ir 
piktadarysčių buvo ir yra 
pasaulyje, nuo jų niekados 
nebuvo liuosi “šventi tėvai.” 
Steponas II, (763 metais) 
suklastavo dokumentus 
apie “kristaus vietininką” ir 
jie buvo laikomi tikrais net 
iki Į,440 metų. To pagelba 
luposi didžiausius pinigus. 
1309 metais popiežiai įvedė 
kainas už pardavinėjimą 
vyskupų vietų. Kainos bu
vo nuo 3,000 iki 12,000 gul
denų, ir kadangi pasauly
je buvo 3,000 vyskupijų, tai 
popiežius susikraudavo šim
tus milionų už tas cinas. 
Taipgi pirmiaus jie parda
vinėjo vyskupams ir kuni
gams ploščius, bet, laikui 
bėgant, kad mažiau audeklo 
išeikvojus, pradėjo pardavi
nėti tik siaurus audeklo 
šmotus, pavydale rankšluo- 
ščio. Romos tėvai pardavi
nėjo ir “šventųjų” kūnus, 
kurių .galų gale priviso pas 
visas tąutas. ir net po kelis

rius,” kuriuos siuntinėjo į 
namus. Pavyzdžiui, jeigu 
kunigas ar turtuolis išžagin
davo merginą, tai “griekų 
atleidimo bilietas” kainavo 
2 livru ir 8 su. O jeigu mi- 
nyška atsiduodavo vienu 
kartu keliems vyrams, tai 
“griekų atleidimo bilietas” 
kainavo 131 livrą ir 15 su. 
Bet labiausiai pagarsėjo 
“griekų atleidimo bilietus” 
pardavinėdamas popiežius 
Leonas X (1513-1521 me
tais). Jis pardavinėjo juos 
masiniai ir pigiau. Tie bi
lietai sekamai skambėjo:

“Vardan mūsų švenčiau
sio tėvo, ' Jėzaus kristaus 
vietininko, aš atleidžiu tau 
visus griekus prieš bažny-

numarino. Popiežius Alek
sandras VI nuodijo 
priešininkus ir nuodus va
dindavo: “tebūna jam ramy
bė”. Kada jis pagamino to
kius nuodus del kardinolo 
Korneto, tai tarnas pakišo 
jam pačiam ir nuo jų pats 
gavo “tebūna jam ramybė.” 
Per R500 metų buvo ant 
“kristaus” sosto 250 popie
žių. Iš to skaičiaus 31 po
piežius buvo nuversti, 64-ri 
mirė ne savo mirčia, tai yra, 
juos nusmaugė arba nunuo
dijo bei nukankino jų pakei- 
tėjai. 28 išvyti iš Romos 
gyveno kitur ir kariavo už 
tą sostą. Kelis kartus val
dė “kristaus sostą” mote
rys ir labiausia pagarsėjo 

i prostitutė Teodora ir jos

savo

14 d. birželio, kaip planas 
rodė, visi gerai jausdamiesi ir 
linksmi, juokaudami ir ©bal
sius, reikalavimus mesdami į 
orą, traukėme iš Clevelando. 
Darbininkai pakeliui, taip pat 
su sveikinimo šauksmais, mus 
sutiko ir sveikino. Maršavo
me susirikiavę po 5 į eiles. 
Kelis kartus reikėjo sustoti 
pasilsėti pirm, negu pasiekė
me Bedfordą 7 vai. vakare, 
kur mus vietos darbininkai 
širdingai priėmė. Tuom pat 
kartu iš miestelio ponų nega
vome jokio prijautimo. Mie
gojome miestelio svetainėje. 
Bedarbių Taryba su pagelba 
Smulkių Namų Savininkų so
čiai parūpino mąistą. Iki šiol 
negalėjome skųstis, kas liečia 
maistą ir pastoges.

15 d. birželio palikome 
fordą su pasveikinimais 
darbininkų. Pribuvome 
ronan 5 vai. vakare, 
me masinį mitingą
Aikštėj. ‘ Policija norėjo urmu 
mus per Akroną išgrūsti kitais 
keliais, kad darbininkai netu
rėtų progos mūsų pamatyti.

Bed 
nuo 
Ak- 

Turėjo-
Perkins

voliucijos laimėjimą. Lėni- tais pat vardais.
Popiežius Klemęntas VI

čios cenzūrą kuriais tu ga-į dvi ,dukterys x šimtemetyje.

• Bažnytinės Mokyklos,
Krizis ir Darbininkai

Chicagos kunigų “Drau
gas” (birž. 26 d.) nusiskun
džia, kad bažnytinės mokyk- 

į los serga finansine džiova.
Sako:

nizmo vėliavą neša miliukai 
darbininkų ir valstiečių ant (1342-1352) pradėjo parda- 
vieno šeštadalio pasaulio, 
statydami naują, socialistinę 
visuomenę. Kiečiau sugau
sime eiles po ta vėliava,’su
trauksime po ja dar naujus 
milionus proletarinių kovo
tojų prieš kapitalizmą, karą 
ir fašizmą. Tas reikalas, už 
kurį draugas Gusevas kovo
jo, bus davestas iki galo, iki 
pasaulinio komunizmo per
galės.”

Ęet neilgai teko draugei 
Cetkinai nešti šitą leninizmo

lėtum būti kaltas, paskui: 
visus nusikaltimus ir nusi
dėjimus, kad ir kaip jie bū
tų sunkūs, taip pat ir tuos, 
kuriuos paprastai tegali at
leisti popiežius visur, kur 
tik siekia šventos motinos- 
bažnyčios raktai. Aš atlei
džiu tau visiškai visas baus
mes, kurias tu turėtum, del 
tų griekų kentėti čyščiuje.” 
(12 pusi.) Ir daug dar pa
našaus, klegėjimo. Bet tam 
pačiame biliete skambėjo: 
“Tokios malonės neturtėlis 
negaus; jis neturi pinigų, 
del to negaus paguodos.” 
Kas turėjo pinigų, tie galė
jo griešyti ir pas popiežius 
ir jų perdėtinius atsipirkti, 
nusiperkant bilietus, ne tik 
jau papildytų griekų, bet ir 
tų, kuriuos dar papildys.

Popiežiai, gyvendami per
tekliuje, buvo dideliais iš
tvirkėliais. “šventas tėvas” 
Sikstas IV (1,471—1,484 
metais) įsteigė Romoje pir
muosius prostitučių, namus. 
Kas mėtai jis pelnijo iš jų 
po 40,000 Červoncu. Kiek-• ‘ į ** •
vienam kardinolui dievobai
mingas popiežius skyrė pel
ną nuo- 20-30 prostitučių. 
Tas popiežius organizavo 
Mediči brolių užmušimą. 
Kąrdįnolas Baroni jus rašo, 
kad popiežius. Jonas XII 
buvo didžiausias ištvirkėlis: 
“Jo laikais bažnyčioje juo
kėsi, šoko ir dagi dainavo 
begėdiškas dainas. Popie
žiaus palocius buvo pavers- < 
tas balių namu.” O vysku
pas Liuitprandas apie jį sa- : 
ko: “nei viena moteris netu-

vinėti specialius dokumen
tus “griekų atleidimui”. Po
piežius Bonifacas VIII įvedė 
“jubilėjaus metus,” kas šim
tas metų ir pąsįlupo 15,000,- 
000 guldenų nuo maldininkų. 
Bet kadangi tie “jubilėjai” 
buvo švenčiami tik kas šim
tas metų, tai kiti pradėjo 
mažinti metų skaičių ir Sik
stas VI jau įveda “jubilė- 
jus” kas 25. metai, kad tik 
daugiau p a s i p i n i g a vus. re j o tiek drąsos, kad pasi- 
“Šventas tėvas” Jonas VIII rodyti jo akyse, nes Jonas

širdystę,” važiuojant .per mies
tą, o užmiestyje jie mos turi 
palikti pas draugą farmer; 
ant jo ūkio. Nakties laike su
kūrėme didelį laužą ir prie jo 
turėjome žaisti su “šunimis,” 
apsiginklavusiais š a ut'u vais 
gaziniais pistolietais ir kito 
kiais ginklais. “Pažaidę” su 
jais, visi sumigome daržinėje 
kur nebuvo karvių. ’

Pirmadienį 19 d. birželio 
surikiavę į eiles ‘draugas, pra
dėjome kelionę. Atkeliavu* 
prie vieškelio, radomo- polich 
tus belaukiančius mūsų su ta 
pačiais purvinais vežimais, ti 
be šautuvų. Mat, mūsų buv 
išreikalauta, kad niekas s 
ginklu negalės važiuoti vež 
muose, kur maršuotdjai vež? 
mi. Tad jie čia buvo.Irę 
tuvų. Padiskusavę su jai 
susėdome ir jie mus jiuve? 
iki pavieto rubežiaus.;.Čia n 
dome ir sutikome belaukian
čius Coshocton miestelio jpoli- 
cistus ir pavieto “šunis”; fcu ji; 
purvinais vežimais. ; .*<•'

Kelionė buvo pilna ŠmVg 
patyrimų, ir puikiausi.-tvark.

' * ai 
pusės, su pilnu pasitiksimi 
savo kapitonams-vadaftiš. Sau
giai pribuvome į pavieto “Fai 
Grounds,” kur gavome, “pu 
kią” apsistojimo vietą; hakv 
nei, netoli artilerijos ’' laul 
'kur valstijos gvardiečiai pr: 
tikavo iš kanuolių. Prie,to d 
buvo pastatyti specialiai sa 
gai mus daboti ištisą naktį.

Šitokis policijos pasitari 
mas mus paskubino visą di 
anksčiau mūsų plano. 
mus privertė čia išbūti dvi dx 
nas. Miesto komisionieriai bv 
vo priversti vietos darbininkų 
kad jie parūpintų mum 10* 
duonų, 25 svarus lašinių ir 50. 
svarų pupų. Čion būdami, su
tašėme veikaliukus “Workers* 
Life” ir “Morgan Goes Call
ing.” Tą atlikome savo aps’ 
stojimo vietoje Fair G.rouncįį 
arenoje. Vietos darbininkų 
piliečių buvo užsigrūdę. Ta. 
turėjome daug susijaudini/ 
bet niekas nenukentėję. /

20 d. birželio gavom^ pa
aukauto maisto, bet nepakan
kamai iš Coshocton darbinin
kų. Vadai su komįt. išbraukė 
pas komisionierių daugiau 
maisto, kad išgyventi aki5 ryt
dienos. Iš čia trauksięfie*'Tyt j 
Zensville. 7*” * '

Jeigu popiežiai taip žudė;Bet mes griežtai atsisakėme, viešpatavo iš mūsų draugi 
vieni kitus, tai dar baisiau 
jie elgėsi su bedieviais ir 
eretikais. Pijus V (1,565—
l, 572 metais) sakydavo, kad 
jis “su malonumu žiūri į 
kankinimą eretikų, kurių 
kūnus degino ant laužo.” 
Klementas VIII (1,592—1,- 
605 m.) sudegino gyvą ant 
laužo Džiordano Bruno, o 
Urbonas VIII (1,623—1,644
m. ) nukankino mokslininką 
Galilėjų. Baisios inkvizici
jos metų tik Ispanijoje su
degino 10,000 moterų pra
mintų “raganomis” 
zicijos vykintojai 
no 341,000 eretikų. 
Ispanijos liaudies 
kritusios ant laužo 
sios baisiose kančiose!

Dabar “šventu tėvu” yra 
Pijus XI, kuris 1920 metais 
buvo popiežiaus pasiuntiniu 
Lenkijoje ir šaukė lenkus 
karan prieš Sovietų Rusiją. 
1929 įlietais jis padarė su
tartį su kruvinuoju Mussoli- 
niu. Jis šaukė imperialis-l 
tus karan prieš Chiniją, kad 
užsmaugus Chinijos Sovie
tus ir padėjus imperialis-1 
tams viešpatauti ant Chini-| 
jos liaudies. Pijus yra labai 
susirūpinęs Sovietų Sąjun- didelių’ su purvinais vežimais 
gos pasisekimais budavoji- nuvežti mus per New Phila- 
me socializmo ir jis išleido jdelphia. 
atsišaukimą į pasaulio im
perialistus, k u r s t y d amas 
juos prieš Sovietų Sąjungą. 
Jis yra reakcijos fronte ir 
vienas iš organizatorių ka
ro prieš darbininkų ir vals
tiečių šalį, kur nėra bedar
bės ir darbininku 
nuolatos gerėja.

ir inkvi- 
sunaiki- 
Tai tik 
aukos, 

ir miru-

padėtis

Netoliese didžiosios Goodrich 
gumo dirbtuvės mes sustojome 
-susėdome ant šalygatvių pa
silsėti. čia tuo kartu darbi
ninkai turėjo progos pamatyti 
maršuotojus ir jiems gerą žo
dį tarti.

16 d. birželio iškeliaujant į 
Masilion jokio didelio sąjū
džio nebuvo. Maršavome pės- Į 
ti, ir pakaitoms gavome pa
vėžėti trokais. Masilione išbu
vome dieną ir dvi naktis. Su- 
batos vakare, apmaršavę visą 
miestelį, sustojome prie mies
to salės, kur atlaikėme de
monstraciją. Aiškinome dar
bininkams tikslą šio “relief 
march.” Iš miestelio valdžios 
pusės niekas mus nekliudė. 
Beje, penktadienio vakare lai
kėm masinį mitingą miesto sa
lėje, kur mus priėmė apsaugos 
direktorius p. Crane, 
joras Coxey, buvusis 
vadas neturėjo drąsos 
su maršuotojais.

Nedėldienį. 18 
ištraukėme linkui 
delpia. Dalinai

Bet ma- 
“hobų,” 
susitikti

Ar 
gi 
to,

d. birželio 
New Phila- 
maršavome, 

dalinai gavome pavėžinti. Bet
ne po ilgam turėjome progos 
užmaršuoti ant “šunų.” (poli
cijos). Tas mus neišgąsdino 
ir susirikiavome visi į eiles 
kietai, patraukėme iki tinka
mos vietos, kur sustojome už
kąsti. Bematant “šunų” skai
čius pradėjo augti. Čia jų 
pribuvo visokių: ir mažų ir Sunaikino 225,006 Avilį V

t

Kitais žodžiais, jie 
nenorėjo, kad mes marguotu
me per jų “puikųjį” miestą. 
Mūsų vadas d. Onda nuėjo į 
konferenciją su komitetu. Mes 
nusitarėme ant dviejų planų, 
kuriuqs pasiūlėme visiem drau
gam maršuotojam. Be jokios 
agitacijos pirmas pasiūlymas 
priimtas Vienbalsiai; ir polici
ja su juom “sutiko.” — Mes 
sutinkame priimti jų “gera-

MAGALLANES, Čili. — 
Čionai avių augintojai su
naikino—išžudė apie 225,- 
000 suaugusių avių, nes ne
turi kur dėti mėsos. Pir
miau avieną veždavo: Angli
jo n, bet pastaruoju laiku 
Anglija uždarė aviefios im-. 
portavimą iš Čili. Tuo tar
pu pačioj Čili bedarbiai dar
bininkai badauja. ?



Nesimokinau

pas

LAWN PARTY

< >>

buvau vienas 
išstojo, rašė 
d. -Staliną, ir

daug 
prieš

Prasikaltimas 
partiją yra labai 
turėjęs galimybę 
Leniną, o vėliau

WORCESTER, MASS.

Rengia LDSA 2-ra Kuopa 

Birželio (June) 28, 1933 
7:00 Vai. Vakare

ANT OLYMPIA PARKO 
įžanga 25 Centai

Ir štai, draugai, patikrinęs 
ir dar kartą as pavc- 

Aš 
patikėti, kad. aš

<8 G eg. 1933 m.

SKAITYK LAISVE 
po IR KITIEMS UŽRAŠYK

Dr. Theodore Conklin
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---------------- x.cf awiHwunc^iuKm centro ko- 
jungos Komunistų Partijos [miteto daugiau, kaip bent ką ki-

tvir- 
reži-

Partijos Vadovybe
į Toliaus aš turiu pereiti 
: to klausimo, apie kurį man

yra 
nu- 
pa-

klasė, jos partija, suda- 
per partiją garbingoji

jos darbas, kaipo svarbios udar- 
nikiškos Komunistų Internacio
nalo dalies, priartina jas ir pa
deda jom iki šiol negirdėtu 
skubumu.

kimą ir visą partiją. Tiktai 
; negatai, Kautskio ir Trockio 
pu, gali prieštarauti tokiai

, vadai.
Naujosios pergalingosios pro-- 

revoliucijos kituose 
neišvengiamai.

iš
ne
šu

neišvengiamai

Zjnovjevo Prašymas Priimti 
Atgal i Komunistų Partiją

Kuomet aš .skaitau d. Stalino' šelis sąžinės ir teisingumo, kai- 
pranešime, padarytame sausio 
mėn. 1933 partijos plenume, 

,“Penkmečio Plano daviniai su- 
' mušė social-demokratų tėzius 
Į tuo, būk negalima išbudavoti 
I socializmas vienoj, atskirai pa
imtoj šalyj. Penkmečio plano 
daviniai parodė, kad pilnai ga-' 
Įima pastatyti vienoj šalyj so-

Icialistinė visuomenė, kadangi Centro Komiteto, politika 
ekonominis pagrindas tokiai vi
suomenei jau pastatytas SSSR,” 
aš sveikinu tokį istorinį pareiš-

re-

Soviety Sąjungos Komunisttį .
Partijos Centro Komitetui. 

Soviety Sąjungos Komunisty
Partijos Centro Kontrolės
Komisijai.

Draugai!
Papildymui to, ką rašiau sa

vo pareiškime gruodžio 3-čią 
dięną, J932, aš skaitau savo pa
reiga pasakyti sekamą.

Mano spalio mėn., 1917, klai
dą V. I. Leninas pavadino “ne- 
pripūolama,” o momente jos pa- 
pildyrrioĮ,' jis teisingai puolė ma
ne pačili begailestingiausiu bū
du. Kuomet Leninas numirė, ir 
kiekvienam iš mūsų prisiėjo iš 
naujo išbandyt savo spėkas, aš
naujose ir sunkiose sąlygose ir. letarinės 
vėl padariau eilę naujų, sunkių kraštuose ateis 
klaidų, kurios yra susirišę su Visas Sov. Sąjungos Komparti- 
mano klaida, papildyta spalių 
mėnesį, 1917 metais. Mano pa
matiniai klaidingą poziciją 
1925-1927 metais didžiuma 
tuomlaikinio Partijos Centro 
Komiteto narių, priešakyje su 
d. Stalinu, davė griežtą atmu
šimą. Vietoj to, kad suprast ir

po proletarinio revoliucionie
riaus. Iš siūlomos per mane 
1926-1927 metų politikos “ko
vos” prieš kulokus galėjo iš
plaukti tiktai tas: be pakėlimo 
mūsų industrijos, be išbudavo- 
jimo traktorius gaminančių fab
rikų, be eilės kitų atsiekimų, 
sugabiai permatytų Partijos 

ka
binėjimosi” su kulokais vedė tik 
prie avantiūrizmo ir reališkai 
vedė prie tų pat rezultatų, prie 
kurių vedė dešinysis oportuniz
mas.

Trečias Puslapis
"A-/ ■» 

d. Stalino kplba, suteikė man atyflžiu proletarinės partijos 
pasididžiavimą partijos' pafei.se- dabojimu.
kimais, nors tuom pat laiku aš: 
patsai sau turėjau prisiminti save dar 
karčią tiesą, kad visi dideli at- linu sau atsikreipti į jus. 
siekimai pirmojo Penkių Metų prašau jūs 
Plano atsiekti prieš tą prieš-, junis .sakau tiesą ir tik tiesą, 
partijinę poziciją, kurią buvau ■ Aš prašau jus grąžinti mane at- 
aš užėmęs. Socialistinis pasise-lgal į partijos eiles ir duoti gali- 
kimas pirmyn eigos plečiasi iri mybę dirbti bent, kokį darbą, 
plėsis del priešų baimės ir prieš Aš duodu jums revoliucionie- 
pageidavimus dešinių ir “kai-|riaUs žodį, kad būsiu vienas iš 
i’ių” oportunistų. , Tas gigantiš-' pačių labiausiai atsidavusių par
kas darbas, kurį su įtempimuI tijos linijai narių ir kad aš pa- 
visų jėgų veda leninistinė parti- darysiu viską, kas tik galima, 
ja po vadovyste d. Stalino, ne- kad nors dalinai užlyginti savo 

kaltę prieš partiją ii’ Centro 
Komitetą.

Draugai! Jums žinomos, su
prantama, mano silpnosios pu
sės, bet jūs žinote ir tai, kad 
aš išbuvau partijoje 31 metūs, 
kad jokio gyvenimo be partijos 
man nėra ir negali būti. Aš 
suprantu pilnai tą, kad jeigu 
aš kada nors pasitraukčiau dar 
kartą nuo pareikštos pozicijos 
šiame laiške, aš turėčiau ant vi
sados atsiskirti su mintimis apie 
bile kokį mano tolimesnį dalyva
vimą proletariato komunistinia
me judėjime. A žinau, kad žmo
nės, einanti prieš partiją, neturi 
jokio pamato laukti nuo jos -pa
sigailėjimo. Bet žinau taipgi, 
ir tą, kad žmogui, supratusiam 
savo didžias klaidas ir pagei
daujančiam teisingai tarnauti 
partijai, niekas iš jūs neatsisa
kys pagelbėti išeiti ant teisingo 
partijos kelio.

Nėra reikalo ir kalbėti, kad 
lauksiu jūsų nuosprendžio su di
džiausiu nekantrumu.

Su komunistiniais linkėjimais,

-f H, 4 > HTWBim-n TTTTry'H’ffl ................................. ..==+:
Centralinip Kpmiteta^ su (d. ,Sta-; tą,; laikytis, griežtos ir tįeisin- 

• gos disciplinos kiekviename iki 
mažiausių klausimų, neprileisti 
jokio susiartinimo su tais, ku
rie bent kaip ne pagal parti- 
jinį atsinešimą reaguoja į Cent-, 
ro Komitetą partijos. ( Aš . ne
sugebėjau išlaikyti bolševifetinį 
atvirumą linkui 'partijos Cent
ro Komiteto, atsinešime linkui 
draugų, su kuriais buvau suriš
tas dešimtimis metų bendro 
darbo. Ir už tai esu daugiau
siai nubaustas. Laike svarsty
mo mano klausimo prezidiume 
Centro Kontrolės Komisijos 
spalių mėnesį, 1932 metais aš 
išklausiau daug karčių žodžių 
mano antrašu. Aš juos apgal
vojau ir matau, kad aš pilnai jų 
užsitarnavau ir teisingai jie 
man taikomi.

Būtent iš čia ir paeina ta vi
siškai falšyva padėtis, kurioje 
atsidūriau su kontr-revoliuciniu 
atspindžiu ' ir platforma, kurią 
man parode Stėnom pereitų me
tų rudenį. Jeigu pas mane bū
tų , buvę pilnai .sveikas,- tiesus 
ir teisingas atsinešimas į Cen-, 
tro Komitetą, tai mano pareiga 
buvo tą dieną,—nespėliojant 
apie tai, ar randasi tie kontr
revoliuciniai dokumentai Cent
ro Komitete, nespėliojant apie 
tai, kam jie priklauso, trockis- 
tams ar dešiniems,—pranešti 
apie tai Centro Komitetui. Ma
no prasikaltimą šiame reikale, 
kaip jį suformavo nuosprendyje 
CKK, aš pripažinau ir dar kar
tą pilnai pripažįstu.

Užpuolimas ant Drg. 
Stalino

gal neišvesti ir greitai išves ša-Į 
lį iš paskutinių daugiau a)1 ma-i 
žiau jaučiamų trukumų. Tas'; 
formulavimas socialistinio būda-j 
vojimo uždavinių (dalinai so
džiuje), kurį suteikė d. Stalinas 
sausio mėnesį plenume ir kol- 
koznikų-udarnikų suvažiavime, 
yra vienatiniu teisingu ir giliai 
leninistiniu. Leninistinis klau
simas “Kas-ką?” išspręstas. 
Pergalė kolkozinio ūkio yra pa- 
s a u Ii n i a i-istorinės reikšmės. 
Didvyriškas partijos darbas sri
tyje socialistinio *budavojimo 
tuom kartu yra ir geriausias 
darbas del pasaulinės proletari
nės revoliucijos.

Klydau Tarptautinėj 
Politikoj

Netekęs orientūcijos šiuose 
pamatiniuose klausimuose, aš 
negalėjau neįpulti į klaidas ki
tais klausimais, nuo kurių taipgi 
priguli revoliucijos likimas. 
Čionai pirmiausiai priklauso 
klausimai tarptautinės Sovietų

I Sąjungos politikos, kaipo vals
tybės ir uždaviniai Komunistų 
1 Internacionalo, kaipo pasaulinės 
komunistinės partijos.

Abiejuose klausimuose viena
tiniai teisinga kelią nurodė par
tijos Centralinis Komitetas 
priešakyje su d. Stalinu. Visas 
pasaulis dabar yra priverstas 
pripažint, kad mūsų tarptauti
nė politiką vedama pilnai Leni
no dvasioje. Ir tiktai tam a- 
čiu, tik teisingumui tos linijos 
ačiū, nors mes apsupti iš visų 
pusių buržuaziniais priešais, So
vietų Sąjunga pasekmingai nu
gali visas -priešų kliūtis, įgijant 
vis daugiau pajėgų, pritrau
kiant prie savęs vis daugiau 
darbininkų ir viso pasaulio pa-j 
vergtųjų simpatijų:

Pakol Sovietų Sąjunga gy
vuoja apsupta buržųaziniai-im- 
perialistinių ir fašistinių vals
tybių, SSSR rubežiams, jos ra
miajam darbui visados gali 
grūmoti pavojus. Bet vienas 
neabejotina: tarpe visų tų pa
vojų ir sunkumų Centralinis 
Komitetas su Stalinu priešaky
je tvirta ranka veda sovieti
nį laivą, pasinaudojant kiekvie
na proga, kokios tik yra del 
proletariato partijos. Leninisti
nė išlaukinė politika jau užtik
rino ištisų metų taiką ir tik ji 
viena tinkama pratęsti taiką ant 
toliaus. Bet jeigu karinis su
sirėmimas mums bus užkartas, 
tai visa partija, kaip vienas 
žmogus, kovos po Lenino ir -Sta

lino vėliava ir apjungs pasitL 
‘kėjimo lanku dar tvirčiau da\ 
bartinę partijos vadovybę, iš
oriniai susidariusią, praktiko- 

i je įrodžiusią, kaipo geriausia 
i vykintoja Markso-Engelso-Leni- 
ino siekių. Tik niekšiški rene- 

i/ų uiuiuianaiu uu/jiuiicid ii sūri- . . , v. i

tiprintų buržuazinius elementus. £a*-al Ys cia u ,
Kas būtu iei^u nartiia ne- mintl Sarsius Klemanso te- 

u-4- j J -gv. + - • zius ” Sovietų Sąjungos darbi-butų davus griežto atrėmimo . , , / _ ‘
mano priešleninistinei pažval- 
gai tame svarbiausiame klausi
me ir būtų ėjusi mano nurody
tu keliu, kurį aš.ir tie, kas pa
laikė mano klaidas, norėjome 
užkarti Partijai? Tas būtų at
nešęs tik didžiausią blėdį prole
tarinės revoliucijos , uždavi
niams! XVI partijos suvažiavi
me drg. Stalinas sakė, kad jei
gu 1926-1927 metais, kada mes 
neturėjome jokios galimybės pa
keisti kulokų gamybą sovehozų 
ir kolkozų gamybą, partija bū
tų paklausiusi “kairių” oportu
nistų, tai ji neišvengiamai bū
tų nukentėjus, prademonstra- 
vus savo silpnybę, sutvirtinus 
kulokų ir abelnai kapitalistinių 
elementų poziciją, būtų pastū
mėjus vidujietį į kulokų glėbį, 
pakenkus socialistiniam budavo- 
jimui ir mes sėdėtume prie su
dužusio lovio. Draugas Stali
nas šiame klausime, kaip ir vi
suose kituose, pasirodė buvo pil
nai teisingas. Taip, tas taip 
ir yra. Tą turi pripažinti kiek
vienas, pas kurį yra nors Ja

Valstiečių Klausimas
Mano kova prieš partiją val- 

pripažint savo sunkias klaidas,! stiečių klausime, suprantama, 
vietoj to, kad nusilenkti prieš’surišta buvo su tuom, kad aš 
sprendimus ir nuomones leninis-, nuslydau nuo leninizmo pagrin- 
tinio Centro Komiteto, pasauli- do klausime apie galimybę bu- 
nio komunizmo štabą ir smege-: davoti socializmas vienoj šaly- 
nis, aš išstojau su tikrinimais,1 je. Ir priešingai: ta klaida 
kad teisybė yra pusėje mano ir i surišta su tuomi, kad aš 
nedidelės mažumos, besidalinan- į grimzdau nuo leninistinio 
čios mano klaidingomis pažval- grindo valstiečių klausime,
gomis, o ne pusėje Partijos, jos (0 išplaukė ir mano neteisingi 
Centro Komiteto ir jo vado djobalsiai: “Arklys bearkliui,” 
Stalino, teisingo vykintojo Lėni-, “Biednuomenės sąjungą” ir tam 
no mokymų. Aš, podraug su' panašūs. Vis tai buvo obal- 
kitais, sudarėme anti-partijinę siai atkreipti del palaikymo ir 
frakciją prieš Centro Komitetą,, kulturizacijos smulkių, indivi- 
greit susiartinome su Trockiu dualių, valstiečių ūkių, kaipo 
prieš leninistinę partijos liniją. pagrindo mūsų žemės ūkio. Vi- 
Viskas, kas sekė toliau ir prive- si tie obalsiai išplaukė iš tos 
dė mane būti išmata, neišven-, trockinės išvados, kuri geriau

siame atsitikime “atideda” val
stiečių socialistinį perauklėjimą 
iki to laiko, pakol socialistinė 
revoliucija pergalės visose 
sprendžiamose šalyse, tuom 
kartu pakertant bazę socializmo 
toje šalyje, kur socialistinė re
voliucija jau yra laimėta.

O'tuom kartu partija su Cent
ro Komitetu priešakyje, vado
vaujamu drg. Stalino, sisteme- 
tiniai ir planingai rinko rei
kalingą “amuniciją,” kad per
eit į sprendžiamąją ataką ant 
kulokų, pereiti prie likvidaci
jos kulokų, kaipo klasės, pereiti 
prie sudarymo kolektyvių ūkių.

Tas tik datigiau patvirtina, 
kad virš nurodyti smulkiaibur-j 
žuaziniai obalsiai buvo jungia-; 

j mi per mane su panikiškais 
šauksmais prieš kulokų pavojų, I uai 
tas tik didina mano prasikal- 
timą, nes pirmlaikinis susirė-' 
mimas su kulokais tik ,susilpnin-| - 
tų proletariato pozicijas ir sus-1

giamai išplaukė iš šito viso.
' Vyriausios Klaidos

Ji* }
Iš mano teoretinių ir politi

nių klaidų, vyriausia, be abejo, 
buvo klausimu galimybės bu- 
davojimo socializmo vienoj, at
skiri paimtoj šalyj. Atmesda- 

,t mas šitą galimybę, aš įsivaiz
davau, kad šaukiu partiją eiti 
leninistiniu keliu. Tikrumoj 
aš vilkau ją į trockizmo kelią, 

' /į kelią social-demokratijos. Ir 
tais laikais, kuomet dar prik
lausiau prieš-trockistiniam spar
ne, aš ir tuomet šituo sprendžia
mu klausimu prieš Trockį ko
vos nevedžiau, šituo pamatiniu 
leninizmo pagrindiniu klausi
mu visas sunkumas kovos, po 
Lenino mirčiai, iš pačių pradžių 
gulė ant drg. Stalino.

Kuomet partija, d. Stalino lū
pomis, pasakė, kad aš ir tie, 
kurie seka mano klaidas, atsis- 
tojome į social-demokratinį nu
krypimą, aš ištikrųjų su tuo 
nesutikau, skaitydamas, kad šis 

» kaltinimas yra išgalvotas ir 
kad del to “kaltė” vyriausiai 
gula ant d. Stalino. Dabar aš 
negaliu nematyti, jog tai nebu
vo jokio perdėjimo, kad tas 
aiškiausiai buvo social-demokra- 
"nis lukrypimas ir kad d. Sta- 

.altė” kerėjo tiktai tame, 
is aiškiau, giliau, supratin- 
negu kuris kitas po Leni- 

, astatė šį klausimą ir davė 
sprendžiamą kovą tiem, kurie 
leido šūvius į tą poziciją. Ki
tais žodžiais, tai nebuvo kaltė, 

\bet didelis teoretinis ir politi
nis d.’ Stalino užsitarnavimas. 
Neginant šitos pamatinės pozi
cijos, nesumušant tuos, kurie 
ant. jos kėsinosi, nebūtų buvę 
galima apsaugoti leninistinis 
palikimas, nebūtų buvę galima 
užtikrinti socializmo būdavo j i- 
mas SSSR, nebūtų ką ir mąs
tyti apie penkmetukę, juo dau
giau apie penkmetukes socialis
tinės kūrybos.

Šitas klausimas išspręstas ir 
teoretiniai ir praktiškai—visiš- 

~kai priešingai mano klaidoms ir 
^svyravimams.

ninku 
I ryta 
■Raudonoji Armija atsineš į to-' 
kius išdavikus taip, kaip jie to 
užsitarnauja.

)

Komunistų Internacionalo 
Teisinga Pozicija

Teisingai leninistinei vado
vybei ir Kominterno darbui..mes 
dėkingi, kad neišpasakytai sun
kiose sąlygose Kominterno par
tijos užsiartavoja, tampa 
traukiančiu centru visų pasiti
kinčių ir geriausių darbininkų 
kiekvienoj šalyje, greitai užka- 
riaudinėja darbininkų didžiumą 
ir neleidžia fašizmui iššaukti 
proletariatą į pirmlaikinius mū
šius. Jeigu Kominternas tose 
sąlygose sėkmingai nugalėjo ir 
dešinį ir kairųjį oportunizmą ir, 
nenukrypdamas nuo leninistinio 
kelio, veda darbininkų mases 
vis pirmyn, tai tuomi pirm vis
ko įrodoma teisingumas teoreti
nio ir politinio orientavimosi, 
kurio įkvėpėju yra Sovietų Są-

linu priešakyje, i
Kur nuėjo, trockizmas klausi

me tarptautinio darbininkų ju
dėjimo? Į kontr-revoliucijos lo- 
gerį! 1933 metais dalykas pa
siekė to, kad Trockis Anglijos 
buržuazijos laikraščiuose užpul
dinėja ant Vokietijos komunis
tų iš užpakalio, momentu, kada 
vokiški fašistai iš priešakio nu
tvėrė už gerklės Komunistų 
Partiją. Panašios miekšystės 
dargi neprisileistų geras buržu
azinis demokratas-. Bet tai 
davas logiškų įvykių. Kas 
sugebėjo nutraukti ryšių 
trockizmu, tas
dabar turėjo prisirišti prie pa- 
gelbininkų fašizmui. 

( »
Už save pasakysiu, kad aš, 

suprantatna, visa siela—su mū
sų garbinga Vokietijos Komu
nistų Partija, pilnai sutinku su 
KOMUNISTŲ ' INTERNACIO
NALO Pildomojo Komiteto Vo
kietijos klausimu paskelbta re
zoliucija po fašistinio pervers
mo. Ir prisipažįstu: kada pa
galvoju, kad vokietis kpmunis- 
tas, sėdintis Hitlerio kalėjime, 
dabar mane neskaito savo drau
gu, tai ta mintis skaudžiausiai 
kankina.
Disciplina ir Kova prieš Ją

Kas del kaltinimų prieš par
tija “termidorianiškume,” “tau
tiškame apsirubežiavime” ir 
tam panašiais, pavėlinkite man, 
draugai, apie tai visai nekalbė
ti. Labai sunku ir gėda tą ir 
prisiminti, kad aš galėjau pri
eit prie tokių apkaltinimų. Su
prantama, tas. buvo surišta su 
mano pamatinėmis klaidomis, 
apie kurias aš kalbėjau augš- 
čiau. Apsistosiu dar tiktai 
klausime partijinio režimo— 
punkto, kuriame aš susibendri- 
nau su trockistais ir dešiniais 
oportunistais ir kuriame dar ir 
dabar nenurimo partijos prie
šai.

Apkaltinimai partijos .Centro 
Komiteto antrašu apie “už
gniaužimus,” “kazarminį 
rną” ir tam panašūs, buvo ir. nekiltų, paskutiniu laiku, iš
yra šmeižtas prieis' geriausiąI plaukia iš tų socialiai-politinių 
proletariato partiją, kokią iki > šaltinių, iš kurių panašūs už- 
šiol žinojo pasaulis!. Reikėjo puolimai buvo per eiles metų 
užmiršti pačius elementariškiau-; prieš Leniną. Užpuolimai ant 
sius partijos darbus ‘ sąlygose drg. Stalino tikrumoje yra iš- 
proletarinės diktatūros, kad iš- šaukti tiktai tuomi, kad jis yra 
stoti su tokia kritika “režimo,” 
su kuria išstojau ir aš. Tik 
menševistiniai elementai gali 
atmesti, kad epokoje plataus so
cialistinio užpuolimo bolševisti- 
nei part, reikalinga toji kovinga, 
geležinė disciplina, kaip ir karo 
metu. Kas galutinai persigėrė 
dideliais partijos uždaviniais jų 
tikrumoje, kas nori ne žodžiais, 
o darbais atiduoti save pilnai 
milžiniškiems partijos darbams, 
kurie dabar yra atliekami va
dovaujant jos generalio štabo, 
tas' su džiaugsmu priims ant 
savęs visas pareigas, išplaukian
čias iš geležinės bolševisti- 
nės disciplinos, tas pasitiks su 
“durtuvu” bent kokį priešingu
mą (silpninimą) sveiko ir 
to proletarinės partijos 
mo.

mano 
didelis.

mokytis 
pas Staliną; 

aš, turėjęs galimybę atkreipti
atydą į persergstančius balsus 
iš Centro, .senesnių, sugabesnių 
ir daugiau atsidavusių budavo- 
tojų bolševikų partijos,—sun
kiose del partijos sąlygose pa
klydau iš kelio ir patsai padė
jau save į padėtį atskalūno.

Aš žinau, kad dalykas ne tik
tai tame, kad “nusiginkluoti” 
kaipo apgynėjui priešpartijinių 
pažvalgų; dalykas tame, kad ap
siginkluoti teisingu supratimu 
.partijinių pažvalgų ir pajėgti 
darbais įrodyti savo atsidavimą j

iš tų, kas 
ir agitavo 
taip, kaip 

tas klausimas turi, suprantama, 
ne asmeninę, o didelę politinę 
reikmę, tai noriu čionai pakal
bėti ir apie tai.

Aš turiu pareikšti atvirai ir 
teisingai, kad visoje mano agi- 
tacijoje Kieš Staliną aš buvau i jog darbuį_ Juokin(?a bntų . 
visiškai klaidingas. Užpuolimai, jr m t ti ka(| atsjnešime ]in.l 

rezi- ant draugo'. Stalini, is kur Jie kuį manęs partija galėtų pasi-j 
1S" tenkinti paprastu reikalavimu! 

lojališkumo ir disciplinos. Ne, 
jeigu partija atras 'galimu grą
žinti mane atgal į partiją, į

vienas iš teoretiniai ir politiniai 
tvirčiausiu leninizmo atstovu ir 

| todėl pačiu pavojingiausiu prie- 
I šu visų partijos generalės lini
jos priešų. Užpuolimas ant d. 
Stalino yra užpuolimas ant vi
sos partijinės vadovybės, ant 
viso Komunistų Internacionalo, 
susijungusio taip tvirtai su d. 
Stalinu, kaip pirmiau buvo su
sijungęs su Leninu. Vardas 
drg. Stalino yra viso pasaulio 
proletariato vėliava. Jis iš vien 
su Centro Komitetu partijos, 
jam vadovaujant, pajėgė, suge- 

' bėjo apsaugoti ir kelis kartus 
pakelti teoretinį ir politinį Le
nino paveldėjimą, sugebėjo sun
kiose aplinkybėse pilnai išanali
zuoti naują tarptautinę ir vidu
jinę padėtį, sugebėjo apsaugoti 
geležinę vienybę leninistinės 
partijos prieš visas opozicijas 
iš dešinios ir “kairios” pusės, j 

prie i žinant tą, kad tame dideliame i 
ypa" ■ darbe per ištisą eilę metų , aš

tingai sunku kalbėti, nes čionai buvau tiktai kliūtis d. Stalinui 
mano kaltė yra didžiausia. As j j0 artimiaUsiems bendramin- 
turiu mintyje mano atsinešimą i £jams, ta mintis ant visados liks 
per pastaruosius; metus linkui 
partijos Centro Komiteto.

Mano teoretinės ir politinės 
klaidos per pastaruosius metus 
labai didelės. Už jas partija 
neišvengiamai turėjo mane ats
tatyti nuo vadovaujančio poli
tinio darbo. Bet toji 
bausmė, kuri palietė mane iš 
partijos pusės,, ir prie to jau 
antru kartu,—aš tą žinau—iš
šaukta ne tiek mano politinė
mis klaidomis, kiek kitomis.

Mano didžiausias prasikalti
mas ir didžiausia bėda, kad aš, 
taip ilgai išbuvęs partijoje ir 
jos vadovaujamose įstaigose, ne
sugebėjau, patekęs į mažumą, 
susilaikyti nuo priešpartijinių 
žingsnių, nesugebėjau suprasti, 
kad aš privalau gerbti discipli
ną atsinešime. linkui Centro Ko-

mane slegianti. Jeigu aš gau
siu kada nors galimybę ir tei
sę ir vėl turėti reikalą su par
tija, su darbo ; masėmis, teisę, 
kada aš galėsiu pirmiausiai pa
daryti,—tai su visu griežtumu 

, pareikšti apie tai, kaip netei- skaudi .......

savo eiles, tai, suprantama, tik-i Visa nauda bus skiriama jau
tai tame atsitikime, jeigu ji I nuolių mokyklai 
bus persitikrinusi, kad aš iš-i Kviečia Visus Komisija 
tikro supratau ir priimu jos _««*««*«* 
patvarkymus ir visus partiji- 
nius nutarimus, ir pasirengęs 
kur tik reikia įrodyti praktiko
je eilinio nario darbuose,

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama, 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.
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singa, kaip klaidinga buvo mano 
kova prieš d. Staliną ir jo ar
timiausius draugus partijos va
dovavime ir atliekančius istori
nę užduotį.

Nuveikti Milžiniški Darbai
Su didžiausiu entuziazmų 

skaičiau visą tą, kas buvo mūsų 
laikraščiuose apie darbus sausio 
mėnesį, 1933 m., apjungtojo ple
numo partijos Centro Komiteto 
ir Centro Kontrolės Komisijos. 
Pranešimai ir prakalbos visų 
draugų,, o ypatingai, supranta
ma, sutraukianti ir programinė

Laisniootas Oratorius
P«nn»ylvanin ir New Jer- 

•ey v&i«tijo»e
Užtikrinu, k&d mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Oregon UIS 

Keystone—Main 1417
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Ketvirtas Puslapis TreČiadienis, Birž. 28, 193 
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FIODOR GLADKOV Verte D; Ity; šOLOMSKAS,

(Tąsa)
Sergiejus sėdėjo ir drebėjo. Jis pradė

jo drebėti, kaip tik išgirdo Badiną jos lo
voje. Paulina padavė jam ranką; jis pa
dėjo ją ir užklojo. Taip Sergiejus prasėdė
jo greta jos iki pat aušros.

Keblumai
Glėbui išvažiavus, fabrike ėjo karštas 

darbas: valė mašinas, įtalpas, užtaisinėjo 
fabfriko sienose skyles, taisė langus ir dėjo 
naujus stiklus; dundėjo, tauškėjo ir gar
siai rėkavo. Dirbo 200 darbininkų. Dau
gelį sugedusių dalių prisiėjo per naują pa
keisti ir pasigaminti... Dyzelių motorai, 
elektrą gaminanti motorai buvo tvarkoje, 
ten gyveno Brynza. Žmonės dulkini ir pai
šini landžiojo apie pečius.

Tuom kartu lauko pusėje buvo ruošiamas 
antras bremsbergas: dėjo bėgius, pravedi- 
nėjo elektros perlaidus, darė bandymus va
gonėlių. Fabrikas dar stovėjo, bet jis jau 
valėsi, rengėsi, kaip nuotaka. Kiekvieną | 
dieną atydžiai apžiūrinėjo visus darbus in
žinierius Kleistas; jis apsirengęs baltai, jo 
veidas pilnas neišpasakyto džiaugsmo. Gre
ta jo bėgiojo jo pagelbininkai—kiti techni
kai. Glėbas išvažiavo ant savaitės, o už
truko ištisą mėnesį laiko. Jam nesant, 
vėl buvo daug kliūčių, su Šramu ir kitais. 
Kiti specialistai kalbėjo Kleistui:

—Inžinieriau, meskite tą lošį. Fabrikas 
negali būti paleistas darban. Kam gi jiems 
reikalingas fabrikas? Tik juokai. Pri- 
leiskime, kad paleisime fabriką darban, tai 
kam jiems cementas? Pirmiau buvo užsie
nio rinkos, o dabar? Būdavojimas šalyje? 
Negalimas, nes jie nemoka ir neturi pini
gų. Jie neturi nei spėkų, nei prityrimo. 
Muštis—jie smarkūs, tai tiesa, bet su ga
myba jiems—bolševikams galas. Ant na
cionalizuoto arklio toli negalės joti. Prisi
eis jiems paprašyti atgal kapitalistus.

Inžinierius Kleist ramiai išklausydavo 
technikus; rūkydamas cigaretą po cigareto, 
jis atsakydavo:

—Aš neatėjau čionai išspręsti politiniai- 
ekonominį klausimą, neigi Rusijos politinę
tvarką. Prieš mane—maža užduotis: pa- damas žodžių, o paskui pradėjo: 
dėti privesti fabriką tvarkon ir paleisti 
darban, pareikalauti nuo įstaigų, kad jam 
suteiktų reikmenis ir kurą. Darbas truk
domas iš priežasties netinkamų viršūnėje 
asmenų.—Inžinierius žinojo, kad yra So
vietų valdžioje asmenų, kuriems senoji 
tvarka buvo prie širdies, bet jie nudavė ša
lininkais naujosios. Jis ant jų galvų svai
dė perkūnais ir laukė pargrįžtant Glėbo...

Tuom kartu Glėbas vedė “vainą” su vir
šininkais, kurie neįvertino reikalo paleisti 
fabriką darban. Jis patyrė, kad ten buvo 
Šramo pasiųstos telegramos. Glėbas lai
mėjo ir atsiekė augštesnių įstaigų patvar
kymą, kad fabrikas būtų paleistas darban.

Jis parvykęs rado sulaikytus darbūs fab
riko taisyme. Glėbas syąidė visais perkū
nais kaltininkus ir grūlnojo. Darbą sulai
kė Šramas, pasitikėdamas, kad Glėbas ne
gaus leidimo paleisti jį darban. Inžinierius 
Kleist ir keletas darbininkų iš savo inicia
tyvos dirbo...

Glėbas įbėgo pas Badiną ir ten rado jį, 
Šramą, Čibisą ir Dašą. Po ilgos argumen
tacijos, šramas persitikrino, kad jis pralai
mėjo. Čibisas pažiūrėjo į Šramą, ir, nieko 
nesakydamas, apleido kambarį. Badinas 
jam tarė:

—Na, kaip? Manau, kad šramas atsisėsi 
kartu su kitais kontr-revoliucioniėriais ant 
vieno suolo? Atrodo, interesingai padir
bėjai!

Šramo veidas išbalo, kaip kreida... Ko
ridoriuje Glėbas susitiko su Daša; ji sulai
kė Glėbą ir tarė:

—Glėbai, mūšų Niurką mirė. Nesūspė- 
jai parvykti nei į laidotuves. Glėbai, nėfa 
daugiau Niurkos.

Suskaudėjo Glėbui širdį, pirmu kartu 
nuleido jis galvą, palingavo ii* prakalbėjo 
ne savo balsu:

Linden,; N. j J.-Hiltonas Begėdiškai Išnau
doja ir Prigaudinėj ADarbininkus

—Taip. Ne, to negali būti. Kaip? Niur
ką? Ne, to negali būti.

Daša stovėjo su ašarotomis akimis. Ar
timai eidamas, sunkiai kosėjo Gromada.

XVI 
PARTIJOS VALYMAS

Buvo rašyta “Laisvėj” apie 
H ii tono šapos 4 kriaučių strei
ką. Nuo senai darbininkai ne
rimavo ir nebuvo patenkinti 
tomis bado algomis. O algos 
nevienodos: už tą patį darbą 
viename departmente moka 
daugiau, o kitame mažiau. 
Bosai sako, kad naujoj šapoj 

kad 
Aš 

mes1 
,pa- 
ma-

----- . ----- , ----- 
daugiau moka už 
brangesni .siūtai 
nematau tąpie 
vienodai darbas 
darytas, o algos

tai, 
siuvami, 
skirtumo, 
turi, būti 
per pusę 

Ižesnės yra. Tai senosios šapos 
darbininkai išėjo streikan, rei
kalaudami lygios algos,‘kaip ir 
naujojoj šapoj.
,,13 d. birželio senosios-šapos 
darbininkai vieni ėjo šapon, 
kiti stovėj’o už vartų, neleisda
mi kitų darbininkų eiti dirbti. 
Kurios? darbininkės buvo ša- I 
poj, bosas labai žiauriai pasi
elgė su jomis: vienas sodino 
prie mašinų dirbti, o kitas ko- 
liodamas vate lauk iš šapos, 
kurios pasipriešino dirbt. Bet 
visos darbininkės labai ener
gingai ėjo laukan, šaukdamos 
ir kitų departmentų darbinin- 

įkus.
Tuoj darbininkai po vado

vybe Komunistų Partijos susi-

Kvotimas
Fabriko kuopelės valymas paskirtas bu

vo už savaitės laiko. Sergiejus apie tai la- j 
bai daug galvojo... Partijos komitete 
draugas Židki pažiūrėjo į jį, uždėjo delną 
ant peties ir tarė:

—Sergiejau, ar bijaisi? Suprantama, 
užduos taįi pipirų—laikykis. ■

—Kodėl? Už ką? Aš hieko nesibijau.
Rodosi, viską gerai atlieku. ' '

—Niekok nusiramink—užstosime.
—Netiesa, drauge Židki, tu ir patsai bi

jaisi partijos valymo—atsiliepė Luchovas. 
Sergiejus bus iš partijos išmestas. Jis yra 
buvęs menševikas, o Leninas reikalauja 
mesti menševikus.

—Ne, jis nebus išmestas,—trenkė Židki 
kumščiu į stalą. Menševikas? Inteligen
tas? Tai kvailystė. Reikia geresnių įro
dymų ir apkaltinimų. Tiesa, komisija dir- 
ba labai gremėzdiškai; štai šią savaitę jie atlaikė“ raltin-
jau išmetė apie 40% atsakomingų darbi
ninkų. Štai, kad ir Žuką, jis darbininkas, o 
išmetė kaip sklokininką ir dizorganizuo-1 vesti kitus darbininkus. Pietų 
jantį elementą. !laikc beveik visi darbininkai

—Žuką ir išmetė?—nustebo Sergiejus.
—Komisija žino, ką daro; ji nei nepraneš 

visų priežasčių,—atsiliepė Luchovas.—Bet atea.i
tas, kas valo, jis nei velnio nesupranta. Aš 
pakelsiu skandalą net iki pat partijos Cen
tro Komiteto. Mes turime pakankamai pa
mato protestui prieš tą komisiją...

Moterų skyriuje Daša rašė pranešimą. 
Paulina nerimavo, jai drebėjo rankos ir ko
jos... Paulina pasikvietė ( Sergiejų ir pa
prašė atsisėsti...

—Sergiejau, ar negalėtum man išaiškinti' 
visa tai, kas dabar darosi? Aš nieko ne
galiu suprasti. Daša manęs visai nesu
pranta, ji pasidarė nesukalbama ir kalba 
visai kitaip, negu pirma. Aš jaučiu, kad 
būsiu išmesta iš partijos.

Daša tylėjo. Sergiejus patylėjo, nesuras-

gą, išrinko streiko komisiją ir 
visi nutarė stengtis, kad iš-

ir darbininkės buvo išėję. Bet į 
Hiltonas su pagalba bosų ir Į 
kelių šapos darbininkų sušau- 

.1 visus darbininkus, 
sakydamas, kad atvažiuos po 
pietų Mr. Stickler, United 
Garment Workers Unijos 
agentas, ir sutaikys visus.

Suėjo atgal Į šapą daug jau
nų darbininkių, kurios> visada 
.pasitiki bosų prižadais. Ir kuo
met mes apie 100 darbininkų 
pasilikome už vartų, tai tie 
'darbininkai, ir darbininkės, ku
rie buvo šąpoj, žiūrėdami per 
langus; špygas rodė ir tyčiojo
si kartu su bosais.

Po pietų kaip 3 
žiavo Mr. Stickler, 
kai,"kurie stovėjo 
priėmė tą poną s 
“bū”!

Tuoj ne užilgo atvažiavo ir 
Amalgameitų unijos agentai. 
Bet jie nėjo šapon, tik bandė 
kalbėti streikuojantiems dar-

vai. atva- 
Darbinin- 
už vartų, 
i dideliu

—Taip, aš pasakysiu, ką aš žinau ir ką 
jaučiu, kada tas bus reikalinga. Bet gal 
ir mane išmes... Negalima suprasti...

Daša nustojo smarkiai rašius ir pakėlus bininkams. 
galvą užklausė:

—Drauge Paulina, o kas tokio atsitiko? 
Man rodosi, kad pas mus, moterų skyriuje, 
darbai eina gerai ir mes dirbame neblo
giau už vyrus. Tai kodėl susirūpinai, drau
ge Paulina?

—Kaip tai, kas atsitiko? Argi tu neži
nai, kas atsitiko? Revoliucija’, kraujas 
darbininkų ir raudonarmiečių. Kovos, var
gas, o dabar naujoji ekonomine politika ir 
ar dar tau nėra aišku, kad viskas gero pur
vais apverčiama? Paulina kalbėjo gyvai ir 
karštai. Daša pasilenkė ant popierių ir 
šaltai atsiliepė: i

—O aš manau, kad be reikalo tu, Pau
lina, taip karščiuojiesi ir manai, kad vi
si komunistai yra žiopli.' ' ., • ; •

—Taip, žiopliai! Par davikai! Bailiai! 
—karčiai nusišypsojo į Sergiejų ir jau lė
čiau pridėjo:—Ir kodėl aš neradau tada 
mirties, nlirties Maskvoje mūriuose... ar-, 
ba armijoje? Ir kam buvo reikalinga da- 
sigyventi tokio gėdingo laiko? Kam to su-1 
laukiau?

Sergiejus nervavosi, veikiausiai jo jėgas gauja~ parazitų' kalbėjo į dai- 
pakirto paskutiniai įvykiai. Paulina ver- bininkus, tai 
kė. Daša pažiūrėjo į ją ir tarė šaltai:

—Drauge Paulina, tai geda. Tu ašaro
mis nori išreikšti savo įsitikinimus. Juk tu 
esi ne kokia poniutė, bet komunistė. Drau
ge, mūsų širdys privalo būti akmeninės. 
Lai jas skauda, bet negali būti ašarų. Eik, 
drauge, namo ir nusiramink, pasilsėk. Ga
li pasitikėti itian^ aš viena atliksiu darbą.

Vienas lietuvis darbininkas 
ėmė girti tą Amalgameitų uni
ją ir kalbėti darbininkėm ir 
darbininkams, kad mes laimė
sime, jei šauksimės į pagelbą 
amalgameitus. Turiu pasaky
ti, kad tas drg. J. D. apsiriko, 
taip manydamas. Amalgamei
tų vaidai ne kovos del darbi
ninkų, bet jie eis talkon bo
sam ir fabrikantam.

Kada jau buvo laikas ki
tiem darbininkam eiti namo iš 
dirbtuves, tai Hiltonas sušau
kė šapon streikuojančius dar- 

ibininkus, kad pasiklausytų My. 
Stieki orio prakalbos.

Kada streikuojanti darbi
ninkai, suėjo šapon, tai tada 

ikitdsl darbininkus išleido eiti 
iš šapos laukan. Pasirodo, 
kad vėl apgavo darbininkus. 
Bosai bijojo, kad dirbantieji 
darbininkai ; nesusitiktų 1 su 
streikuojančiais, kad neprisi
dėtų daugiau darbininkų prie 
streiko;

Kada *Mr. Stickler ir visa

pakėlimą algų. Bet jo pirmu
tiniai žodžiai buvo, kad eitų 
prie mašinų ir pradėtų dirbti, 
nes apie tai vėliau praneš. 
Taip pat iš darbininkų nebuvo 
nieko girdėti, kad kas pratar
tų nors žodį. Viena draugė 
darbininkė lietuvė pasakė ke
lis tiesos žodžius; ir už trijų 
dienų liko prašalinta iš šapos.

Visi darbininkai pradėjo 
dirbti tylėdami, lyg būtų pa
tenkinti tuom, ką Hiltonas pri
žadėjo. Nes jis sušaukė dar
bininkus iš kickyino “sekšino” 
ir prižadėjo pridėti algos, bet 
tik tiem, kurie visai mažai te
uždirba. O didžiuma darbi
ninkių tik uždirba 4-5 dolerius 
į savaitę; vyrai taipgi uždir
ba 7-8 dol. į savaitę. Tai Hil
tonas pasirodė esąš “gerašir
dis” merginomš; katros nega
li uždirbti 9 dol. į savaitę, tai 
vis vien mokės 9 dol. O vy
ram, katrie negali uždirbti 12 
dol. į savaitę, taip pat mokės 
12 dol. Bet čia klausimas, ar 
bus tas, ką prižadėjo?

Klaidingai darbininkai pa
darė, kuomet sutiko su tuo, ką 
bosai pasiūlė. Reikėjo kovoti 
ir reikalauti, kas darbininkam 
priguli.

Buvo šauktas mitingas 14 d. 
birželio vakare; jį šaukė Ada
tos Drb. Industrinė Unija; taip 
pat buvo lapeliai išdalinti. 
Darbininkai manė, kad tuos 
lapelius padarė advokatas Wi- 
nctzky. Tai visi atydžiai skai
tė ir sakė, kad viskas teisingai. 
O kuomet sužinojo, kad tie la
peliai ne Winetzkio atspaus
dinti, bet komunistų, tai tada 
jau darbininkai nenorėjo eiti 
nei į mitingą, nes šaukė, kad 
“reds” (raudonieji), ir jie to
dėl neisią .

Turėtų darbininkai suprasti, 
kad jie nekovoja del komunis
tų Jbet kovoja patys delįsavęs.

O kad Mr. Stickler sušaukė 
mitingą 20 d. birželio, tai iš. 
visos šapos darbininkai susirin
ko, nors nieko gero Mr. Stick
ler darbininkam nepasakė. Jo 
kalba buvb apgaulinga. Jei 
būtų pas darbininkus daugiau 
supratimo, tai visai su tuo bū
tų nesutikę, ką jis de] darbi
ninkų pasiūlė. Stickler pa
reiškė, kad nuo pirmos dienos 
liepos bus sutrumpintos darbo 
valandos; negalėsią daugiau 
dirbti į savaitę, kaip 40 vai. 
Tas darbininkam būtų gerai, 
nes senai jau darbininkai kovo
ja už trumpesnes darbo valan
das. Bet klausimas su algo
mis—kiek darbininkai gaus

mokėti ? ’ Kuomet darbininkai 
dirbdavo po 13-14 vai. per 
dįeųą, tai uždirbdavo apie 10-, 
i|, dči. J * I

Nors M it Stickler sakė, kad 
mažiausia alga bus 11 dole
rių į. savaitę. Bet tai dar 
klausimas. Prižada viską dar
bininkam, norėdami nuramin
ti; bet ką bosai duos gerumu, 
su tuo darbininkai negali 
džiaugtis.

Dabar kas link United Gar
ment Workers Unijos, kur 
darbininkai moka po 25c. kas 
savaitė; tai išrinko valdybą ir 
pranešė, kad duos knygutes. 
Nes pirmiau darbininkai netu
rėjo jokių knygučių ir mokė- j 
davo 25 centus, nežinodami 
del ko. Bet kaip girdėti nuo 
darbininkų, kurie dirba toj 
dirbtuvėj apie 8-9 metus, tai 
jau 10 metų, kaip prižada 
duoti tas knygutes.

Tik tada prižada viską dar
bininkam, kuomet pradeda 
darbininkai nerimauti. Bet 
kaip prižadais apramina dar
bininkus, tai dar daugiau dar
bininkų sąlygos pablogėja.

Jau daug kartų darbini'’o 
buvo apgauti.

|Nereil^eĮo tikėti Hiltoi 
Stibkjerii prižadais, bet i 
jo vesti griežtą kovą prie' 
vo išnaudotojus, reikal 
trumpesnių darbo vala 
pakėlimo algų. Kada 
ninkai liks praktikoj a 
tai tada gal supras, kad 
nistai rodė teisingą kei 
darbininkų; bfet darbi, 
apsiriko, neidami nurodyt 
liu to darbininkų vado K' 
nistų Partijos. }

Našlaitė

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

žuvies už žemą kainą
Pėnkių Rūšių žuvys

10 kenukų kiekvienos rūšies, 
viso 50 kenukų

Už
Persiuntimas apmokėtas. Pir 

prašome prisiųsti iš ankst

<<LAlSVĖn
427 Lorimer St., Brooklyn, I

Ko

SOCRA
BRAND/- J

A

fc// f
./f

i

y; 
v'

i ’

l ■

JOYAL STURCTO

SEP'-

SOVIETŲ 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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

i bus pirmadienį, 3 d. liepos, 8 vai. va
kare Lietuvių Kliube, 339 E. 4 St. 
Draugai, malonėkite visi ateiti, nes 
turime daug naujų visokių svarbių 
reikalų, kurie reikčs apsvarstyti. At
siveskite naujų narių.

Sekr. P. Kašarauskas.
(151-153)

darbininkai be
veik visi tylėjo; niekai nępa-, 
sake priešingo žodžio, ką tarp 
savęs darbininkai kalbėjo; nei 
jokių reikalavimų neįteikė.

Mr. Stickler liepė visiems 
darbiūinkamj eiti ant rytojaus 
dirbti, nes- sako, ateityje visi 
blogumai būsią pataisyti.

14 d. birželio visi darbinin-
—Ne, aš niekur neisiu, aš atėjau dirbti B,et

ir dirbsiu iki galo,—tarė kiek šalčiau Pau
lina. (Daugiau bus)

• PITTSBURGH, PA.
Nedėlioję, 2 d. liepos, Locust 

Grove, 880 Butlėr St., Etna> Pai bus 
pradėjimas komunistų rinkimų kam
panijos su rųuzika, šokiais ir pro
grama. Grieš1 Jazz Orkestrą. įžan
ga 15c., rengia Workers Cultural 
Club.

vieiias darbininkas nebandė 
pradėti dirbti tol, kol savinin
kas1 Kiltomis nepareiškė apie j

BALTIMORE, MD.
Puikus darbininkų piknikas jvyks 

4-tą d. liepos (July), ant Charm
wood ūkės, šis piknikas yra rengia
mas ,-Usų darbininkiškų organizacijų 
paramai Komunistų Partijos. Bus 
puiki programa ir daugelis įvairių 
sportiškų žaislų. Grieš šauni orkest- 
tra šokiams, turėsime gero alaus ir 
visokių užkandžių.

Busas išeis nuo 1206 E. Baltimore ‘ 
St., tarp 10 ir 11 vai. ryte.

KELRODIS: Automobiliais važiuo-; 
kite Hartford keliu iki privažiuosite 
Green kelią, pasukite po kairei. Pik
niko iškabos nurodys vietą, kur pik
nikas.

Royal Sturgeon su Tomato Sauce
Kiti geri prirengimai stalui ir

“SOCROS” VIRINIŲ
NELMA STURGEON

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

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

gesnių informacijų kreipkitės į Sovietų firmą:

AMTORG TRADING CORPORATION
261 Fifth Ave., New Yoi’i

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

1

VISUR PIKNIKUOSE TURĖKIT!

SOVIETU KENUOTŲ ŽUVŲ
Jei negalite ant vietos krautuvėse gauti ją, tai r< 

kniaukite iš ‘‘Laisvės”. Mes prisiusime jų už gana žer 
kainą, taip, kad draugija turės pelno, kuri savo piknik 
ar kitokiame parengime jas pardavinės.

Tos Žuvys Yra Puikus Užkandis Piknikuose

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

(150-152)
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Apie Kovą su Provokacija 
ir Šnipavimu

Waterbury, Conn-Pranešimas Norintiems 
Važiuoti į Dienraščio “Laisves"’ Pikniką

Johan Biuchner

(Tąsa)
Pirma revoliucionieriaus užduotis po 

arešto: netikėt nei jokiems pažadams ir 
įkalbinėjimams, nepasiduot panikai, jo
kiu būdu nepasiduot demoralizacijai, vi
suomet budėt.

* * • t < ‘ <*>}»<* < • II
imti iš policijos; bet pribuvus 
dar daugiau policijos, vėl jie 
buvo areštuoti. Tačiaus, jei
gu darbininkai būtų kovinges- 
ni, tai jie galėtų nugalėti to
kį policijos užpuolimą. Drau
gai, pagalvokime.

Bedarbis*

PHILADELPHIA, PA.
Sovietų Mineralinių 

Vandenų

NARZAN IR BOR JOM
riai yra: J. J. Yasulevičius ir 
J. Strižauskas. Taipgi galite 
matyti ir kitus draugus, kurie 
jums patarnaus.

Jeigu atsirastų daugiau, ne
gu vienam busui, tai mes ga
lime gauti busų tiek, kiek rei
kės;, tiktai turi būti iškalno 
pranešta nors pora dienų prieš 
važiavimą.

Draugai, kurie nuvažiuosite 
į “Laisvės” pikniką, nesigrąu- 

; dinsite. kadangi tenai galima
tai nelaukite paskuti- psueiti senai matytų draugų, iš 

nių dienų, bot įsigykite tikie- tolimų miestų nuo vakarų ir
tus iškalno. Bus geriau jums rytų, 
ir komisijai. Komisijos na-

Draugai, kurie norite va
žiuoti į mūsų dienraščio “Lais
ves” pikniką, kuris įvyks 2 
d. liepos, Ulmer Parke, Brook
lyne, N. Y., tai pranešame, 
kad gautas busas už prieina
mą kainą. Nuvažiavimas ',ir 
atgal sugrįžimas tiktai $1.75 
ypatai,

Bušas išeis 7:30 vai. ryte 
nuo 774 Bank St. '

Dabar galima gauti
J. GEGŽNĄ

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

šies kenuotos žuvys.

pas

Ave.
ir So-

Milwaukee, Wis.—Ameri
kos žydų rabinų konvencija 
priėmė rezoliuciją už pripa
žinimą Sovietų Sąjungos.

Policija šnipavimo tikslams plačiai nau
dojasi patarnavimais kalėjimo gydytojo, 
kalėjimo kunigo, kurie neretai veda su 
kaliniais pasikalbėjimus politinėm te
mom. Kartais kalėjimo viršininkas tuo 
tikslu stato save kaipo radikaliai nusitei
kusį, visiškai laisvai manantį žmogų. La
bai dažnai tas prižiūrėtojas, kuris iš 
“meilės” perduoda kalinio laiškus į lais
vę pirmiau nuneša tuos laiškus į žvalgy
bą. Visa tai reikia turėt omenyj.

Įdomus dar toks momentas: dažnai, 
kuomet prisieina svarstyt ir pertikrint 
įtarimus provokacijos to ar kito asmens, 
girdi tokius argumentus: jis ne provoka
torius, nes jis gyvena labai biednai. Dar 
caro žvalgybos skyriaus instrukcijose bu
vo nurodymų į tai, kad kiekvienas agen
tas provokatorius po pastojimo tarnaut 
policijoj, privalo išlaikyt pirmiaus buvusį 
gyvenimą. Būna, kad provokatorius toj 
prasmėj “nuslysta” ir tuomet prisieina 
iškelt jį aikštėn. Bet to niekad neatsi
tiks su prityrusiu, atsargiu ir kvalifi
kuotu provokatorium. Paprastai provo
katorius palaiko ryšius su vienu asme
niu iš žvalgybos, susitinka jis su juo 
konspiratyviam bute, dirba jis po kitu 
vardu ir todėl kiti žvalgybos bendradar
biai jo nežino. Kaip taisyklė, provokato
riai dirbantieji toj pačioj žvalgyboj, viens 
kito nežino. Neretai būna, kad vienas 
provokatorius iškelia kokį nors siūlymą, 
o kitas jį palaiko, be to kiekvienas jų 
džiaugiasi tuo, kad užkariavo “šalininką” 
partijoj.

Dažnai tam, kad išgelbėt savo agentą 
nuo atidengimo ir atnešt partijai žalos, 
policija leidžia gandus apie priklausymą 
provokacijai visai ištikimo partijos drau
go. Labai‘niekšišką rolę lošia čia nere
tai socialfašistai. Pavyzdžiui, nesenai 
vienoj šalyj tikslu dezorganizuot komuni
stų judėjimą prieš visą eilę žymių dar
bininkų iškėlė panašų niekšišką apkalti
nimą. Tas ištikrųjų darbininkų garbės 
žeminimo metodas vartojamas labai daž
nai. Nesigaili tam tikslui ir žuvusių 
draugų atminties. Po užmušimo Jugo
slavijos komunistų Džuro Džiakovičo ir 
Niko Chečimovičo policija tyčia paleido 
gandus, kad būk tai jie kankinami davė 
parodymus. Dabar tas šmeižtas iškeltas 
aikštėn. Nesenai, kuomet užmušė Chini- 
jos kompartijos sekretorių, Nankingo 
žvalgyba paleido niekšiškus gandus, kad 
jis davė visą eilę parodymų. Tai nacha- 
liškas melas, bet visa tai daroma tam, 
kad suduot smarkesnį smūgį partijai, ją 
demoralizuot.

Toliau, policija kartais sąmoningai au
koja antraeilius agentus> kad išgelbėt di
desnės vertės savo agentą. Kokioj nors 
partijoj padaryti areštai. Partijoj pra
sideda bruzdėjimas. Jieško išdaviko. 
Tuomet policija dalyką taip pakreipia, 
kad vienas iš jos agentų, mažesnės jai 
vertės, iškilo aikštėn. Aukoja pieškę, 
kad išgelbėt karalių. Labai dažnai poli
cija pasiunčia su tais daviniais, iškelian
čiais aikštėn kokį nors smulkų mažai 
naudingą provokatorių, savo, būk tai pri
sipažinusius agentus, arba agentus “pri
jaučiančius” komunistiniam judėjimui. 
Tokia gudriai supinta diversija papras
tai supainioja komunistus.

Slaptose partijose policija sąmoningai . 
nuima vieną sluoksnį po kito iš vadovau
jančio centro tam, kad išvalyt tokiu būdu 
vietą savo žmogui, arba visai savo dar
bininkų grupei.

Pagalios, dažnai laike areštų policija 
sąmoningai palieka laisvėj vieną arba ke
lis žmones, tam, kad sekant juos, ati- 
dengt tolimesnį organizacijos veikimą. 
Tai tuo pat metu ir būdas, išskaitliuotas 
į tai, kad užkaukuot tikrą pravirtimo 
kaltininką.

(Daugiau bus)

VAŽIUOKITE BOSAIS Į “LAISVĖS” 
PIKNIKĄ 2 D. LIEPOS (JULY)

Draugai, kurie norite va
žiuoti,Kaip Policija Kaukuoja Provokatorius

Visas kovos sunkumas su provokacija 
ir provokatoriais gludi tame, kad policija 
labai sugabiai kaukuoja savo darbą. Pro
vokatorių ne taip lengva pažint. Labai 
retai galima išgirst tokios rūšies išsireiš
kimus: šitas jokiu būdu negali būt pro
vokatorium, juk jis kelis metus sėdėjo 
kalėjime. Kitam atsitikime kalba: jis ne
gali būt provokatorium, juk eilę metų 
jis tiek daug žinojo, o tarp kitko pravir- 
timų beveik nebuvo arba labai mažai 
buvo. Visi tie argumentai nerimti. La
bai dažnai policijai, su pagelba įstatymo 
apie paleidimą pirm laiko iš kalėjimo, pa
siseka užverbuot agentą po ilgo jo sėdėji
mo kalėjime. Reikalinga imt taipgi do
mėn, kad policija padaro paprastai eilę 
aktų, išskaitliuotų į tai, kad nukreipt 
nuo provokatoriaus įtarimą. Nekalbant 
jau apie “pabėgimus,” provokatoriui su
rengtus, policija imasi kartais ir tokių 
priemonių, kaip paliuosavimas iš kalėji
mo kartu su provokatoriais ir ne provo
katorių.

Kaip policija kaukuoja saavo veikimą, 
apie tai liudija toks istoronis faktas iš 
caro žvalgybos praeities. Žinomas pro
vokatorius, Degajev, sutiko Charkove 
Vera Figner. Iš kalbos su ja jis sužino
jo, kad ji gyvena tokiam tai bute ir išei
na iš buto tokioj tai valandoj. Jis jos 
paklausė: ar jūs čia save saugiai jaučia
tės? Figner atsakė: kol aš nesutiksiu 
Merkulovo, aš skaitau save saugiai. Už 
dviejų savaičių Vera Figner sutiko išda
viką Merkulovą ir tuoj po to buvo areš
tuota. Ilgą laiką visi buvo įsitikinę, kad 
ją išdavė būtent Merkulov. Vėliau paaiš
kėjo, kad susitikimas Veros Figner su 
Merkulovu, kuris buvo žinomas kaip pro
vokatorius, buvo organizuota tam, kad 
užkaukuot Degajevo išdavystę.

Nuo to ar kito draugo dažnai girdi to
kį argumentą: policija, matyt, nieko ne
žino apie mano veikimą, kitaip ji mane 
senai būtų areštavus. Visiškai neteisin
ga nuomonė. Policija areštuoja ne tuo
met, kuomet sužino, o tuomet, kuomet 
jai reikalinga. Čerčilio memuaruos pasa
kojamas ypatingaai įdomus epizodas. Iki 
karo visas vokiečių šnipavimo tikslas An
glijoj buvo žinomas Anglijos žvalgybai, 
bet eilę metų žvalgyba kentė tą šnipavi
mo sistemą, nes skaitė, kad geriau turėt | 
dalyką su jau atidengtu šnipavimu, kaip i 
užsiimt jieškojimais naujų šnipų, ir ži- ( 
nojo, kad prieš pat karą ji likviduos visą 
tą tinklą. Tai ir atsitiko. Reikia taipgi 
pasakyt, kad policija areštuoja po to, 
kaip “perdirba” visą reikalą.

Labai svarbus momentas tai paliuosa
vimas provokatoriaus iš kalėjimo. Pap
rastai arba jis paleidžiamas kartu su ki
tais areštuotais, arba policija suruošia 
jam pabėgimą. Labai būtų naivu žiūrėt 
rimtai į kiekvieną pabėgimą iš kalėjimo. 
Kalėjimai juk statomi ne tam, kad iš jų 
bėgiotų. Iš Jugoslavijos kalėjimo vienas 
provokatorius pabėgo tris kartus, be to 
paskutinį kartą su šaudymais. Ilgą lai
ką visi buvo įsitikinę, kad ištikimas 
draugas. Charakteringa, kad vienoj ca
ro žvalgybos skyriaus instrukcijoj, buvo 
specialus nurodymas: nerengt provoka
toriams pabėgimų, užtat kad pabėgimams 
nieks netiki. Todėl negalima tikėt kiek
vienam pabėgimui, o reikia pertikrint, ar 
nebuvo tas pabėgimas pačios žvalgybos 
įvykdytas.

Neretai policija pasodina į kamerą pas 
kalinį provokatorių. Tai sena priemonė.
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Komisija.

Negalima Esą Algos Pakelti; Blogi Metai, 
Reikia Mokėti už Pelną $75,000 Valdžiai
WATERBURY, CONN.

Čionai yra viena poniutė- 
sciimergė Cheisis, kuri turi pi
nigų daugiau negu proto.

Daugelis darbininkų; badau
ja ; čionai, kaip pati valdžia 
skelbia, randasi bedarbių apie 
1700, o tos poniutės įplau
kos gana didelės, kad pati 
pasisakė, kad turėjo užmokė
ti valdžiai taksų už pelną 75,- 
000 dol.

Bet kada jos tarnas šoferis 
paprašė algą pakelti, jinai sa
ko, negalima algą kelti, blo
gi laikai; tiktai vienų taksų 
už įplaukas turėjau valdžiai 
užmokėti $75,000.

Tarnautojas gerai atšovė po 
niutei: jeigu aš tuos pinigus 
turėčiau, kur tamsta valdžiai 
užmokėjai, tai aš pas tamstą 
netarnaučiau.

Draugijos Rengiasi j 3 d. lie
pos Suvažiavimus

Komisijos prašo tuojaus užsiregistruoti norinčius va
žiuoti. Žemiau paduodame surašą iš kokią miestą Bu

šai važiuoja; kokiu laiku važiuos ir kiek kelionė.

Y • ireikalus nepamiršta, dalinasi 
pusiau.

ALDLD 28- k p. siunčia vie- j 
ną delegatą į suvažiavimą.

13 d. birželio ALDLD 28 
kp. savo susirinkime išrinko 
vieną delegatą į savo organi
zacijos'- suvažiavimą, kuris 
įvyks kartu su jaunuolių suva
žiavimu Brooklyne, N. Y. Ir 
vienas ketina vykti savais kaš
tais. Tai bus 2 delegatai nuo 
28 k p. Padaryta kolekta ir 
surinkta $1.80, kur $1 paskir
ta nacionaliam jaunuolių ko
mitetui, 80c. delei jaunuolių 
suvažiavimo delegatams kelio
nes lėšų padengimui.

HARTFORD, CONN.

Busas išeis nuo 59 Park 
St. Kaina j abi pusi $1.75. 
Tuojaus kreipkitės j viršui 
nurodytą vietą ir užsiregis
truokite.

PHILADELPHIA, PA.

Komisijos antrašai: A. 
Gedviliute, 5509 Saybrook i 
Avė., Phila.; A. Urlakiutė, 
2314 E. Margaret St., Phi- 
la.; B. Ramanauskiene, 995 ! 
N. 5th St., Phila.

7 d. birželio LDS 49 kp. sa? J rodos, 
vo susirinkime nutarė pasiųsti į puses, 
vieną delegatą jaunuolį į jau
nuolių s u v a ž i a v imą, kuris 
įvyks 3 d. liepos Brooklyne,

Vilijos Choras 20 d. birželio 
savo susirinkime išrinko 4 de
legatus jaunuolius į minėtą 
suvažiavimą ir, renkant dele
gatus Vilijos Chore, pasirodė, 
kad būtų galima išrinkti kokie 
10 ar daugiau, bet bėda, kad 
pinigų nėra. Jaunuoliai, ku
rie tiktai buvo perstatyti, kož- 
nas su noru apsiėmė. Bravo, 
jaunuoliai! Taip ir reikia no
riai dalyvauti tokiuose suva
žiavimuose, nes daug galima 
pasimokinti darbininkiško 
pratimo.

Taipgi choras aukojo $1 
lei jaunuolių suvažiavimo
$2 delei Conn, valstijos jau
nuolių mokyklos, kuri prasidės 
24 d. liepos ir baigsis 24 d. 
rugpjūčio.

' Reikia pasakyti, kad. Vilijos 
I Choras, nors kasoje pinigų ma 
žąi turi, bet darbininkiškus

su

de- 
ir

2 d. Liepos į “Laisvės” Pikni
ką yra Rengiamas Busas

Draugai rengiasi važiuoti į 
“Laisvės” metinį pikniką. 
Daugelis nori matyti mūsų 
dienraščio “Laisvės” metinę 
iškilmę; ir kurie norės, tai tu
rės progą nuvykti. Kelionė, 

nedaugiau $2 į. abidvi 
Kurie norite, tai grei

tai užsiregistruokite po nume
riu 774 Bank St. Svetainė 
vakarais visada atdara.

Conn. Valstijos 4 Apskričių 
Išvažiavimas

liepos Bridgeporte, 
įvyksta visų darbinin-

Yra or-

9 d.
Conn., 
kiškų organizacijų 4-rių aps
kričių išvažiavimas.
ganizuojamas trokas važiuoti 
į tą išvažiavimą.
abidvi puses 35c. Kurie norite 
važiuoti, matykite komisiją, 
kurion įeina J. Dvilinskas, V. 
Krasnitskas, J. Strižauskas ir 
M. Burauskienė.

Kaip girdėjau iš pikniko 
komisijos, šito pikniko progra
ma bus skirtinga nuo kitų. 
Waterburio Vilijos Choras mo 
kinas juokingą teatrą sulošti 
tame piknike. Taipgi New 
Haven ir Bridgeport LDS jau
nuolių kuopos rengia sportą 
piknikui.—Parodys, ką jie gu

Kaina į

Waterburietis.

Iš Worcester, Mass., Bendro Fronto Žygio
Birželio 21 d. buvo sušauk rinkta delegatai nueiti pas p. 

ta didelė demonstracija po va- majorą ir priduoti jam bedar- 
dovybe bendro fronto. Demon- bių reikalavimus, kurie buvo 
stracija įvyko prie miesto ro
tušės. Buvo atstovaujama 
daug draugijų, kliubų ir Be
darbių Tarybos. Susirinko 
apie 3,000 žmonių ir visi ra
miai klausėsi kalbėtojų, kurie 
aiškino dabartinę dirbančių ir 
bedarbiis sunkią padėtį. K 

Ši demonstracija buvo pa
vyzdingiausia tai tuom, kad 
pasisekė į ją sušaukti tuos 
darbininkus, kurie miestui ati
dirba už pašalpą. Reiškia, jie 
sustreikavo ant tos dienos ir 
dalyvavo demonstracijoj.

Policijos Bruįališkumas

Nuo prisidėjusių prie ben
dro fronto draugijų buvo iš-

skaityti ir priimti vardu trijų 
tūkstančių darbininkų-demons- 
trantų. ir vardu tūkstančių 
atstovaujamų darbininkų iš, 
draugijų. Bet delegacija grei
tai sugrįžo, ir išdavė raportą, 
kad p. majoro nesiranda rašti
nėje, ir jo negalima matyti.

Tada nutarėme matyti jj. 
Bakerį, kaip vyriausią pašal
pos išdavėją; bet čionai buvo 
jau sumobilizuota daugiau po
licijos.

Kaip tik minia prisiartino 
prie City Hali, tai policija 
ant durų ir neleist įeiti į vidų. 
Čia buvo susikirtimas, ir del 
to 5 draugai buvo areštuoti; 
iš sykio pasisekė draugus at-

NEW HAVEN, CONN.

Busas išeis 7:30 vai. ryte, 
nuo Humphrey ir Wallace 
Sts., kelionė j abi pusi $2. 
Komisija: B. Medelis, 114 
Nash St., Aldona Waitkevi- 
čiutė 288 Wallace St. J. Di
džiūnas, 247 Ashmun St., J. 
Patkus, 161 View St. Norin
tieji važiuoti, tuojaus kreip
kitės pas viršuj pažymėtas 
ypatas.

WILKES BARRE, PA.
Turime žinių, kad jau 

yra suorganizuota 10 paša- 
žerinių mašinų, kurios atvež 
Aido Chorą j “Laisvės’1 pik
niką. Neabejojame, kad su 
Aido Choru atvyks ir jo rė
mėjai.

Pas

CLIFFSIDE, N. J.
Busas išeis n«o Lietuvių 

Piliečių Kliubo, Walker St., 
11 vai. ryte; kelionė j abi 
puses 90c. Del užsiregistra
vimo kreipkitės pas draugą 
Geo. Stasiukaitj, 352 Green- 
mount Ave., Grantwood.

NEWARK, N. J.

Komisijos antrašai: 
Miškis, 135 Adams St. 
jį kasdieną galima užsire
gistruoti. Ketvergo vakarais 
galima užsiregistruoti laike 
Sietyno Choro praktikų, 180, 
New York Avė. Kaina į abi 
pusi bus apie 50c ar 60c.

Drg. G. A. Jamison pra
neša, kad Newarke jau 
užsiregistravusių arti 
ypatų važiuoti busais.

yra
100

PATERSON, N. J.
Komisijos antrašai: J. 

Matačiunas, 107 FV'tnam 
St., F. Buslavičius, 120 La
fayette St., S. Vilkas, 293 
River St., J. Bimba, 111 E. 
Holsman St. Visi Patersone. 
Bušai išvažiuos 11 vai. die
ną nuo Lafayette ir Sum
mer Sts.

WATERBURY, CONN.
/ Busas išeis 7:30 vai. ryte, 
nuo 774 Bank St. Kelionė j 
abi puses $1.75. Prašome 
tuojaus užsiregistruoti no
rinčius važiuoti. Tuojaus 
kreipkitės j komisiją, komi
sijos narius: J. Yasulavičius 
ir J. Strižauskas.

GREAT NECK, N. Y.
Busas išeis 1-mą valandą 

po pietų, nuo Z. S traukaus 
svetainės, 139 Steamboat 
Road. Kelionė $1.00 į abi 
puses. Komisija: F. Klas- 
tow, K. Lukauckas, P. Bečis.

kati

From Uptown 
take Subway, B.M.T. 
End Train, at Times 
get off at 25th Ave- 
walk to the right to

ELIZABETH, N. J.

Visiems, kurie važiuosite 
j “Laisvės” pikniką.

Kurie mylite draugišku
mą ir linksmai laiką pra-

• leisti “Lajsvės” piknike, tai 
kiekvienam yra proga užsi- 
registruoti kas vakarą LDP 
Kliube, 408 Court St., 7:30 
vai. vakare. Suaugusiems 
kelionė ten ir atgal $1; vai
kams 50 centų.'

SCRANTON, PA.

Turime pranešimų, 
busai atvyksta ir iš Scran
ton, Pa., bet neturime nuro
dymų, kas komisijoj ir iš 
kur busai išeis. Prašome 
greitai apie tai pranešti.

DIRECTIONS FOR 
AUTOMOBILES:

From New York City, crois the 
Manhattan Bridge and ride down 
Flatbush Avenue to Prospect 
Park. Ride through the Park to 
Ocean Parkway till Bay Parkway 
is reached, then turn to the right 
and ride down to the end of the 
road, then turn to your left to 
Cropsey Avenue to the car tracks 
and that will be 25th Avenue. 
There to the right is Ulmer Park.

DIRECTIONS BY TRAIN
From Williamsburg, take the 

14th Street Subway at any sta
tion to Union Square, New York 
City, and change for West End 
Train to 25th Avenue. Those 
taking the Broadway “L” go to 
Chambers Street and take the 
Coney Island train to 36th Street, 
then change for West End Line 
to 25th Avenue. 
New York, 
Line, West 
Square and 
nue. Then 
the park.

į
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Savininkas ir Manadžeris 
P. M. GARRISON

Telefonuokite Sekamai:
CLEVELAND 8936

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

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

Labai paranku pakeleiviams sustoti 
124 N. DIVISION STREET

Kampas Elm, Buffalo, N. Y.

ant



Šeštas Puslapis LAISVE Trečiadienis, Birž. 28, 1933

Kodėl ALDLD Nariai
Turi Būti Susirinki

me Ketvirtadieni

Pony Ellis Islando 
Komitetas Prieš 

Ateivius

VIS NAUJOS SPĖKOS TELKIASI DEL
MILŽ1NIŠK0JLA1SVES” PIKNIKO

ALDU) susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 29 d. birželio, 
“Laisvės” svetainėje. Pradžia 
8 vai. vakari?, šiame susirin
kime privalo būti kiekvienas 
ALDLD 1 kuopos narys. Bus 
išduotas raportas iš pusmeti
nės II Apskričio konferencijos. 
Taipgi visuotinas ALDLD su
važiavimas jau čia pat; gi mū
sų kuopa yra palikus šiam su
sirinkimui rinkti delegatus. 
Šiame susirinkime turėsime iš
rinkti savo atstovus.

Dar daugiau. ALDLD išlei
do naują knygą “SPALIS”. 
Knyga turi veik 300 puslapių. 
Tai labai naudinga ir brangi 
knyga. Joje yra keturios apy
sakos. Knyga tik dabar išė
jo iš spaudos, ir kiekvienas 
narys ją gaus.

Bus ir visa eilė kitų klausi
mų ir reikalų. Mūsų organo 
“Laisvės” metinis piknikas čia 
pat. šimtai ir šimtai svečių 
atvyksta iš kitų kolonijų. Kaip 
juos pasitiksime?

Kiekvienas ALDLD 1 kuo
pos narys ir narė būtinai bū
kite šiame susirinkime. Atei
dami atsiveskite ir naujų na
rių. Pasimokčkite duokles. 
Suteikite sumanymų ALDLD 
suvažiavimui.

K. Depsas.

i

i NEW YORK. — Organizuo
jasi biznierių ir augštų ponų 
komitetas, kuris sakosi prižiū
rės, kad Ellis Island ateivybės 
stotis geriau veiktų. Pirmas 
jų susirinkimas įvyko pirma
dienį Advokatų Sąjungos na
me, 42 W. 44th St. Apart kitų, 
kalbėjo pulkininkas D. W. 
MacCormack, general is atei
vybės komisionierius. Prive
džiojo, kad ateivybės viršinin
kai turėtų žiūrėt, kad Ameri
koje negalėtų pasilikti negeis
tini žmonės, kurie, girdi, “grū
moja mūsų civilizacijai.” Jis, 
suprantama, turėjo mintyj ko
vingus darbininkus.

Į minimą ponų susirinkimą 
buvo pasiųsta komisija iš de
legatų nuo šešių revoliucinių 
darbo unijų, idant patirt re
akcionierių planus. Ponios ir 
ponai, tačiaus, pasakė, kad kol 
kas nieko negalį jiems apie 
savo veikimą pranešti.

T. B.

“Laisvės” pikniko spėkos 
auga diena iš dienos. Iki šiol, 
pav., buvo šeši chorai pasiža
dėję jame dainuot. Bet da
bar štai atšauna žinią drau
gai montelliečiai, kad ir jų 
Liuosybės Choras atvažiuoja 
pasirodyt, ką galįs.

Raudono Fronto Kareivis iš 
Connecticut rašo:

“New Haveno ir ITartforclo 
draugai gal ir nusijuokė, kad 
Waterburio negirdėti; bet čia 
labai greitai ir į trumpą lai
ką mes, waterburieciai, irgi 
trauksime busais į “Laisvės” 

j pikniką, bet daugelis dar va
žiuosime ir automobiliais. Ne- 

į! reiki i tų baikų, kad Waterbu

ris pasilikti; .užpakalyje.
“Bendro Fronto Kareivis.”
Tai tikrai raudon.armietiš- 

kai, drauge. Tokia pasiryži
mo dvasia turi išjudinti visas 
kolonijas į iškilmingiausią 
dienraščio “Laisvės” pokilį su 
jo įspūdinga chorų dainų pro
grama, su darbininkiškais 
sportais, su dviem geriausiom 
šokiam orkestrom, su pulkais 
svečių iš už šimtų ir tūkstan
čio mylių ir su draugiškais pa
tarnavimais.

Įžanga nepaprastai pigi— 
35 centai. Vieta Ulmer Park, 
Brooklyne. Diena liepos-July 
2, sekmadienis.

Bedarbė Pametė Mergaitę
NEW YORK. — Nežinoma 

bedarbė motina paliko savo 
trijų savaičių mergaitę prie
menėj namo 1162 First Avė. 
Prie kūdikio prisegtame raš
telyje prašo, kad duotų mer
gaitei pieno. Mergaitė paim
ta į pamestų kūdikių prie
glaudą.

ATYDAI BESIMAUDANČIŲ!
SUTEIKTAME veltui kambarius lie

tuviams nusirengimui. Turime 
saldainių krautuvėlę ir gerus kam
barius. Kreipkitės sekamu antrašu:

M. S.
2921 W. 3rd St., Coney Island, N. Y.

(148-151)

f PARDAVIMAI
/_____ tr

PARSIDUODA GROSERNĖ: lietu
viais, lenkais ir rusais apgyvento

je vietoje, galima daryti gerą pra
gyvenimą. Mylinčiam tą biznį gera 
proga. Parduoda todėl, kad turiu 
du biznius.

Kaip Išsirenka Darbo 
Federacijos Vadai

NEW YORK. — Vėl išsirin
ko save Philip Zausneris į sek- 
retorius-iždininkus federacinės

Sklokos Piknikas
I , .________

Visas sklokos lizdas rengė 
savo, kaip jie sakėsi, “didžiau
sią” pikniką pereitą sekmadie
nį Klaščiaus Parke Maspethe. 
Žmonių jie turėjo daugiausia 
200 su visais prie pikniko dir
bančiais.

Nors piknikas buvo pareng
tas Brooklynui, bet brookly- 
niečių gal buvo tik apie tre-

Susirinkimas Kovai už 
Pašalpas “Singeliams”
NEW YORK. — Pirmadie

nį, liepos 3 d., 2 vai. po pietų, 
bus susirinkimas Bedarbių, 
ir įkitų darbininkiškų organi
zacijų delegatų, po num. 10 E. 
17th St. Svarstys, kaip pri
verst valdžią šelpt pavienius 
(singelius) bedarbius. Iki šiol

PAUL STIRA, 
103 Bridge St., Brooklyn, N. Y. 

(150-152)

IŠRANDA VO JIM Al
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoja 5 gražūs kambariai 
su maudyne, elektra, ir šiltu vande
niu. Randa tik $19.00. Vieta—255 
Rutledge Street. Atsišaukite pas 
džianitorių arba savininką: J. Wasi- 
levvski, 95 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(150-152)

LDSA 1-mas Apskritys j 
Ir Jaunuolių Mokykla |

— - - --

L.D.S.A. I Apskritys iššau- 
. kė ALDLD II Apskritį į “bol- 
ševistines” lenktynes, .gavimui 
mokinių į vasarinę mokyklą ir • 
sukėlimui piniginės paramos, 
taip pat pasiuntimui delgatų į 
jaunuolių suvažiavimą, kuris 
įvyks 3 d. liepos, Brooklyne, | 
N. Y. '!

Draugės, visos stokime į 
darbą, kad galėtume atsiekti 
pabrėžtą apskričio tikslą gau
ti kuo daugiausia studenčių 
arba studentų.

Registracijos blankas išpil- 
dykite ir siųskite apskričio 
sekretorės vardu; tad aš galė
siu vesti skaičių ir skelbti laik
raštyje, kiek mes turime stu
dentų ir kiek mes esame sukė
lę pinigų.

Įstojimas į mokyklą $5.00 
studentui, o kurie negali už
simokėti, tie yra priimami 
veltui; jųjų tik išpildykit apli
kacijas, pažymint, kad tai ne
galintis užsimokėti. Mokykla 
prasidės 15-tą liepos, tad lai
kas trumpas.

Visos draugės į darbą! Ben
drai dirbdamos, lengvai galė
sim sukirsti ALDLD II-rą Aps
kritį šiam taip svarbiam dar
be.

LDSA I Apskr. Sekr.
T. V.

Maliavotojų Unijos valdybos. 
Jis 1927 metais buvo pavogęs 
$100,000 unijos pinigų. Jo iš
rinkimui dabar Washington 
Heights maliavojimo kontrak- 
torių draugija sudėjo 25 tūks
tančius dolerių. Už tuos pini
gus jis pirkinėjo balsuotojus, 
duodamas po 5 bei 10 dolerių 
už balsą. Be to, jis prisivarė 
govėdas padaužų balsuot už 
jį, nors tie gaivalai nepriklau
sė unijai. Ir tai Zausner tegavo 
1,200 balsų, arba tik ketvirta
dalį visų balsų. Nariai turėjo 
ir keturis kitus kandidatus, 
kur kiekvienas gavo po 800 
iki 1,000 balsų.

Prieš Zausneriui neprita
riančius veiklesnius narius bu
vo naudojama gengsteriai.

"Daily Worker”- 
“Freiheit” Karnivalas
NEW YORK. — šeštadienį, 

liepos 1 d., Starlight Parke, • 
prie Bronx Coliseum, E. 177th 
St., bus karnivalas su įvairia 
programa, naudai komunisti
nių dienraščių “Daily Worke- 
rio” ir “Freiheito.” Tikimasi 
ten turęti desėtkus tūkstančių 
darbininkų, išreiškiant solida
rumą su savo revoliuciniais 
laikraščiais.

Sumažinta Pašaipi; Iš
davimai Bedarbiams

Sustreikavo Darbinin
kai 60 Mašinšapiy

NEW YORK. — Pirmadienį 
streikan išėjo darbininkai še
šiose dešimtyse siuvamųjų ma
šinų mašinšapių. Prie streiko 
prisidėjo ir daugelis tų, kurie 
dar tik savaitė atgal buvo su 
bosais pasirašę vadinamą “ru
do Šuns“ kontraktą. Streikui 
vadovauja revoliucinė Metalis
tu Unija.

Tą pačią dieną laike strei- 
kierių susirinkimo kimštinai 
užsipildė, unijos centro kam
bariai, 100 W. 25th St.

NEW YORK. — Gegužės 
mėnesį bedarbiams buvo duo
ta $619,564 mažiau pašalpos, 
nekaip balandyje, — rapor
tuoja Alfred H. Schoellkopf, 
valstijinis šelpimo viršininkas. 
Jis pasakoja, būk daugelis ga
vę darbus ir todėl nereikią 
tiek pinigų pašalpai. Ištikrų- 
jų gi yra štai kaip: tūkstan
čiai jaunuolių iš bedarbių šei
mynų buvo išsiųsta į Roosevel- 
to prievartos darbų kempes, ir 
tos šeimynos nuimtos nuo šel
piamųjų sąrašų. Visa tų jau
nuolių alga, apart kelių, dole
rių, turi būt persiunčiama jų 
šeimynoms.

čiadalis. Philadelphijos ir 
New Jersey renegatpalaikiai , 
sudarė didžiumą. Tuščias par-1 
kas ir tuščia svetainė. Kaip 
varnukai, naminės nusilesę, 
šlitinėjo sklokos vadukai, par- 
pindami lietuviškas vestuvių 
dainas.

Mačiau puikų susitikimą 
Kazio Steponavičiaus su vienu 
brooklyniečiu. Brooklynietis 
prašneko: “Giriatės, kad jūs 
su darbininkais ir kad darbi
ninkai su jumis, gi čia, aš ma
tau didžiumoje smuklinin
kus.” Kaziui baisiai nepatiko 
ta pastaba, praplyšo jis kolio- 
ti brooklynienį. šokosi mušti, 
bet, ant ant brooklyniečio lai
mės, Kazys jau negalėjo pa
stovėti. Stiepėsi stotis, kolio- 
damas, ir kniubo ant stalo, 

.kuris buvo tirštai apkrautas
valgiais ir bonkomis “dievo 
dovanos.”

Jų parengimuke buvo visi 
vietos socialistai, kurių yra 
apie desėtkas ir linksmas glio- 
rinėjo Vitaitis su savo Zose, 
kuri nelabai senai pagarsėjo 
savo ataka ant Jurgeliūtės 
SLA raštinėje.

Sutikau vieną barzdaskutį 
tame darže, šis, matyti sklo- 
kai pritariantis. Bėdavojo, 
kad renegatai turėsią daug 
tvotos su tuom parengimu, ta
čiau noro jiems pagelbėti kaš
tų padengime pas jį nesimatė.

Tai kokių masių dasigyveno 
Prūseika su Butkum. Pačiame 
savo centre su parengimais 
griūva *į skylę.

Spartakietis.

Subadė Žmogų, Nuėjo Jį 
Aplankyti--Areštuotas

I ___ _

' BROOKLYN. — ConVad Bul- 
to pavojingai peiliu supjaustė 

i Davidą Casino, susitikęs jį prie 
iWillimsburg Bridge Plaza. 
: Davidas buvo paimtas į ligoni- 
|nę. Conradas nuėjo pažiūrėti, 
kaip jam sekasi, ir tapo ligo
ninėje areštuotas.

Conradas supjaustė Davidą 
todėl, kad per Davido liudiji
mą jis buvo nusiųstas į Sing 
Sing kalėjimą, kur išsėdėjo 
šešis metus.

15 Mėty Kalėjimo už $21.
BROOKLYN. — Louis Ca- 

labio nuteistas 15 metų kalė
jimo už išplėšimą $21 iš chi- 
niškos valgyklos. Bankininkai 
Mitchelliai daro milionų dole
rių suktybes, Morganai kelio- 
liką milionų nusuka valdžiai 
taksų; bet jiem .nereikia pa
žiūrėt nei į tą pusę, kdr ka
lėjimas stovi,. Baudžiami-tik 
mažesni yag^š. * < • į. Į

tokie buvo ištolo vejami nuo 
šelpimo įstaigų. Lietuvių or
ganizacijos, pasiųskite atsto
vus į tą svarbų susirinkimą.

BEDARBIU ŽINIAI
Birželio 28 d., šiandien va

kare 8 vai. įvyksta Ten Eyck 
St. Bedarbių Komiteto susirin
kimas “Laisvės” svetainėje.

Visi bedarbiai ir bedarbės, 
kuriem reikalinga greita pa- 
gelba, nežiūrint, kad ir toliau 
nuo Ten Eyck Stryto gyvenate, 
būkite susirinkime. Nes nežiū
rint, kad šelpimo biurai sako, 
kad negali duot pašalpos bvi 
vendų užmokėti, tačiaus Be
darbių Tarybos ir Bedarbių 
Komitetai iškovoja pašalpą ir 
vendas.

Tad nebadaukite, bet kovo
kite kartu su visais, o jūsų 
kambariai ir pašalpa bus už
tikrinta; nereikės drebėti bai
mėj, laukiant išmetimo gat
vėn. Taipgi šiandien yra la
bai svarbios pamokos apie 
bedarbių veikimą,—kaip be
darbiai turi kovoti, kaip kitus 
organizuoti ir taip daug nau
dingi; patarimų.

Visi bedarbiai kviečiami į 
šias pamokas 1:30 vai. po pie
tų, 61 Graham Ave., Brook
lyn. Pamokos visiems velui.

J. Seoger.

Už Scottsboro Protestą 
Deportuosią Negrą

NEW YORK. —^Areštuotas 
ir laikomas deportavimui El
lis Islande ateivis negras dar- 

ibininkas Robert D. Smith. Jis 
'buvo suimtas už dalyvavimą 
į Harlemo demonstracijoj, per 
kurią buvo reikalaujama pa- 

■ liuosuot Scottsboro jaunuolius.
Tarptautinis Darbininkų Ap

sigynimas ragina mušti tele
gramas darbo ministerial 
Frances Perkins, Washington, 
D. C., reikalaujant besąlygi
niai paliuosuot R. D. Smithą.

mirtys — laidotuves
Vincent Ambrose, 39 metu, 

52 Meserole St., mirė birž.’24 
d. Pašarvotas grąboriaus 
Garšvos koplyčioj. Palaidotas 
birž. 27 d. šv. Jono kapinėse.

Laidoja graborius J. Garšva.

NOTICE
Notice is hereby given that Lic

ense No. N. Y. B-56 has been issued 
to te undersigned Club to sell beer 
and wine at retail, under Section 76 
of the Alcohpjic Beverage Control 
Law at , 188-190 Grand St., Kings 
County, New York State.

Gymnastic Association of Polish 
Falcons Alliance Nest 14 of WiJY 
liamsburg Inc.
) 188rljD0;Grand St., Brpbklyn, N. Y.

ytj •< į f|(^0-151)

66 S I O N S ”
LIETUVIŠKŲ IŠKABŲ 

PIEŠĖJAS
Artistiškai piešiu visokias iška

bas ant laigų ir sienų. Padarau 
ant popieros, ant drabužio ir ant 
lentos. Atidaranti naujai biznius, 
daranti specialius išpardavimus 
arba persikelianti į naujas vietas, 
tuojaus kreipkitės šiuo antrašu: 
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Stagg 2-10488

(150-155)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą ‘ kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN’S BARBER SHOP
IR BEAUTY PARLOR

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

447 GRAND ST.
Prieš Republic Teatrą

Pranešame, kad mūsų kainos yia 
žymiai nupigintos ant visko.

Plaukų Kirpimas Moterims. Taip
gi Finger Wave Arba Marcei 35c.

Permanent waves nuo $5.00 iki 
$9.Q0. Patarnavimas naujausios 
mados> 1933 metų.

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

Mūsų darbas yra artistiškas.

į Telephone, Evergreen 6-5310
Į J. GARŠVA

Į Graborius (Undertaker)
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

j 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
■■ ■ ■ ■*—Iill

Laisvė Gaunama ant 
Sekančių Stočių

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

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

JONAS STOKES f
FOTOGRAFAS H 

• < 
ftiuomi praneiu aavO koštam*- 
riams, kad perkaliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
šėriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
ii2 Marion St., kampas Broadway 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau 'ūmias ir chroniškas vvry ir 

moterų ligas ’-kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus ■ kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po piety nuo 3 
iki 9 vai. vakaro

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
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 Mėšlažarnes Ligos, Nervų įde
gimas bei Reumatiški' Nesveiku-

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, 
Laboratoriniai Tyrimai, Serumų 
bei čiepų ISmirkštimai.

Prieinama Kaina j 
Sąlygos pagal jūsų išgale 

Ištyrimas ir Patarimas Veltai ' ’ J
Kalbame lietuviikai

D R. ZINS 
IMASI 16th SI. Kt y
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
KI! “LAISVĘ”
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P* BALLAS 
( B f ELA U S K AS) G R A BŪRIUS 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU ŠALIŲ, IR iš ČIA 
PAS1UNČIAM ( KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN1. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAZJA^ V1ETt\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ* IR NAKT(. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
VVVVVVVVVV kjt tynynof KXW 
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