
ŽINIOS IS LIETUVOS
Kovingas Streikas, Smeto
nos Policijos Brutališkumas

ALEKSOTAS. — Prie “vie
šųjų darbų’’ dirba apie 400 
darbininkų; uždirba tik 75 ir 
net 30 centų i dieną! Prieš ka
lėdas miesto' valdyba atstatė 
darbininkus “iki baigsis kalė
dos.’’ Gruodžio 28 d. darbinin
kams atvykus i darbą inžinieriai 
ir dešimtininkai ėmė keisti dar
bininkus iš vienos vietos j kitą, 
kur dar mažiau galima uždirbti. 
Protestuodami prieš tai ir rei
kalaudami darbo, kur būtų ga
lima uždirbti bent 2-3 litai j 
dieną, darbininkai sustreikavo: 
norėjo net “funikolierių” pa
naikinti. Inžinieriai ir dešim
tininkai koliojo dainininkus ir 
šaukė policiją, kuri pasiėmus 
su savim, kulkasvaidžius ir at
važiavus automobiliais, ėmė 
pult darbininkus. Darbininkai 
pasipriešino, kilo didelės muš
tynės tarpe darbininkų ir poli
cijos. Aleksoto tiltas ir visas 
Aleksotas buvo apstatytas po
licija, nieko nepraleido. Darbi
ninkai per ledą bėgo i miesto 
valdybą reikalauti uždarbio pa
didinimo. Policija mušė darbi
ninkus ir daug jų suareštavo. 
Burmistras prižadėjo darbinin
kams padidinti uždarbį, bet ap
gavo. Darbininkai streikavo 
tik vieną dieną, bet streikas bu
vo aštrus. Streike pasireiškė 
Komunistų Partijos įtaka, bet 
jei partija būtų tiesiog vadova
vus streikui, jis galėtų būti lai
mėtas. Darbininkai pasiryžę ir 
toliau streikuoti, tik jiems 
kia geriau vadovauti.

(Iš “Tiesa”)

rei-

Viešųjų Darbų Darbininkų 
Išstojimas Kaune

KALNAS. — Darbininkų, 
dirbančių prie polių kliubo pa
dėtis labai sunki. Darbas nuo 
kavalkų. į savaitę darbininkas 
teuždirba nuo 1 su puse iki 2 
litų. Darbininkai sužino apie 
jų savaitės uždarbį tik tada, 
kada jiems moka pinigus. Ma
tydami, kad už savaitę visą fa
šistai primeta centus, darbinin
kai sausio 29 d. nusiuntė dele
gaciją pas burmistrą su reika
lavimais: 1) panaikinti akordi- 
nį darbą; 2) duoti uždirbti bent 
4 litus į dieną ir 3) duoti dar
bininkams malkų. Fašistas bur
mistras šiuos reikalavimus at
metė. Darbininkai 10 vai. ry
te sustreikavo. Prie streiko pri
sidėjo atvykusi antroji pamai
na. Policija pradėjo sklaidy
ti darbininkus mušdama gumi
nėm lazdom ir šaudydama į 
juos ašarinėm granatom. 200 
naujai priimtų darbininkų, ma
tyt, nežinodami apie nutarimą 
streikuoti, buvo pradėję dirbti, 
bet pamatę policijos žvėrišku
mą, beveik visi metė darbą. Fa
šistinė policija žiauriai mušė 
darbininkus, o d.arbininkai, ne
žiūrint pribuvusio policijos re
zervo ir sustiprinimų iš nuovadų 
ir ašarinių dujų, aktingai prie
šinosi. Vienas darbininkas nu
neštas be sąmonės, daug sumuš
tų ir sužeistų. ’ 
maitina alkanus bedarbius 
minėm lazdom ir ašarinėm 
jom, o uždarbį sumažino 
25 nuoš.

(Iš “Tiesa”)
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Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

No. IOC)

L 
t’:

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužes (May) 5, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c

PART ONE

Metai XXIV, Dienraščio XVI

Anglija Liepia Japonam' 
Mažinti įvežimus į 

Angly Kolonijas
London. — Anglijos Pre

kybos Komisijos pirminin
kas Walter Runciman stro
piai pasakė Japonijos amba
sadoriui T. Matsudairai, 
kad Japonai turi sumažint 
savo šilko ir kitu audi
mų ir alaus įvežimus į 
Anglijos kolonijas Afri
koj ir Azijoj. Jeigu Ja
ponija liuosu noru to 
nepadarys, tad Anglija pa
vartos kitokias priemones. 
Kiek pirmiau Anglija grasi
nimais privertė Daniją ir 
tūlas kitas šalis sumažint jų 
įvežimus į Argentiną, taip 
kad liktų didesnė rinka An
glijos tavorams. Pernai me
tais Japonija daugiau audi
nių pardavė užsieniuose, ne
gu Anglija. Tai prekybos 
karas, kuris veda prie gink
lu karo, v

Plėšikai Pasigrobė iš 
Dvieju Banką $12,000
Fostoria, Ohio. — Trys 

plėšikai su kulkasvaidžiais 
apšaudė First National 
Banką, pasigrobė $10,000 ir 
automobilyj pabėgo. Laike 
užpuolimo banke buvo sep
tyni tarnautojai ir pustuzi
nis kostumerių. Sužeista 
vienas policmanas, kasie- 
rius ir du kostumeriai.

Everly, Iowa. — Du gink-!

Scottsboro berniukų motinos vadovauja New Yorko Didžiulei Pirmosios 
Gegužės Demonstracijai

Nerėkite "Vilkas, ” Kuomet Jo dar Nėra, 
Sako Rooseveltas Kapitalistams

N A R S IA U S IAS KARO 
VYRAS VEDA EX-KAR- 
EIVIUS įWASHINGTONĄ 

Washington. — Buvęs pa- 
i saulinio karo “didvyris”,

Washington. — Jungtinių met vilko, vadinasi, bėdos daugiausia medalių gavęs 
Valstijų Prekybos Rūmo su- jums nėra, 
važiavime kapitalistai užsi- 
puldinėjo Roosevelto politi
ką: kad NRA juos perdaug

už narsumą, sardžentas Al-
Gavę bilionus ant bilionų vin Y^k veda 500 ex- 

dolerių pašalpos iš šalies iž-; kareivių ------------ __
apsunkina mokesčiais, kad, d0* su NRA pagelbą pasi- 
valdžia kišasi į gelžkelių kuopę 25 iki 400 nuošimčių 
kompanių biznį, taip lyg no-

ŠALIN NAUJI SMETONOS AGENTAI!
NEI CENTO KUNIGO KEMEŠIO 

“GELEŽINIAM FONDUI"
Kruvinasis Smetona atsiuntė Amerikon savo naujus 

agentus—kunigą Kemešį, prof. Vitkų ir kapitoną Babic- 
i ką. Visi trys yra ištikimi fašistų diktatūros ir valdžios 
i palaikytojai, griežti Lietuvos ir Vilnijos liaudies neprie
teliai. Čionai Smetonos konsulai, fašistai ir klerikalai 
rengia jiems maršrutą, kad išnaudoti Amerikos lietuvius 
sustiprinimui fašistinės diktatūros Lietuvoje.

Kunigas Kemėšis ir jo kolegos turi įsteigę savo “Gele
žinį Fondą”, kurio pagelba jie neva atvaduosią Vilnių iš 
lenkų. Tai bjauri apgavystė. Jiems Vilnijos liaudies 
reikalai nerūpi. Jie puikiai žino, kad jie tik prisidengę 
Vilniaus vardu, idant sukėlus Amerikos lietuvių patrio
tinį ūpą, nukreipus jų atydą nuo kovų šioje šalyje ir pasi- 
žuvavus po jų kišenius.

Šitie smetoniniai sutvėrimai rėmė ponus, kunigus ir 
parazitus, kurie praganė Vilnių, susivienijo su Lenkijos 
imperialistais prieš Lietuvos darbininkų revoliuciją ir 
begėdiškai atidavė Vilniaus liaudį į imperialistinės Len
kijos rankas. O dabar, matote, jiems parūpo Vilniaus 
atvadavimas!

(Tąga 2-ram pusi.)

Kerenskio Sapnai ir Kurstymai j Karą 
prieš Sovietą Respubliką

iš •Tennessee ir 
North Carolines į eilinių ve
teranų suvažiavimą, kuris 
įvyks gegužės TO d. Wash
ingtone. Suvažiavime bus 
reikalaujama visiems karei
viams tuojaus išmokėti bo
nus.

Kapitalistinė spauda buvo 
daug prirašius apie Yorką, 
kaip didžiausią karo didvy
rį iš Amerikos pusės. Bet 
kuomet tas narsuolis ima 
darbuotis naudai darbinin
kų ir farmerių ex-kareivių,

Paryžius. — Pas Al. Ke-J ginklų, bet žmonės, pasak 
renskį, kurio buvusią pas-1 Kerenskio, nepritarią bolše- 
kutihę buržuazijos valdžią! 
Rusijoj nuvertė bolševikai, 
dabar geg. 3 d. atėjo tūlų 
laikraščių reporteriai. Klau
sinėjo Kerenskį, kaip jam 
atrodo, kad amerikonų pro
fesorius Wirt šneka, jog 
Rooseveltas tai “Amerikos 
revoliucijos Kerenskis.”

Ponas Kerenskis pasijuo
kė iš to palyginimo, ir ati-1

vikams.
Tu o m nabagas drąsino 

imperialistus į karą prieš 
Sovietus.

Nejaugi Kerenskius dar 
neįtikino tas faktas, kad 
Rusijos žmonės išreiškė bol
ševikams gana pritarimo, 
sumušdami kontr-revoliuci- 
nius generolus ir išvydami 

darė burną prieš Sovietųimperialistus po karo? O 
Sąjungą; tauškė, būk kai- prieš didžiokišką pramonės 

. _ . .... .„.vuv. pmgu, K u u .e-v—..., ...—  ............., „..................... zerio valdžia padėjo bolše- kilimą Sovietuose dreba pa-
Japonai Rengiasi į Nail-I Rooseveltas, atsakydamas streikus ir muša žemyn jų prades. burzuazlJa aPie JI vikam paimt galią;

< I j • JL VV cX • I_ * Ut i—. 111 X\ , _

luoti plėšikai išplėšė $2,000 Į am°Ve
iš Farmers Trust Banko. 
Taipgi automobiliu pabėgo

■ daugiau pelno, tie ponai ro- 
rėtų jį į savo rankas paim- kuoja, kad jie dabar galėtų 
ti; kad visokiais savo pla-Jdar daugiau pasiplėšti, jei- 
nais Rooseveltas padidins’gu Roosevelto vyriausybė 
šalies skolas nuo 16 bilionų visai nesikištų į jų biznį, 
dolerių 1930 metais iki 32 Bet Rooseveltas stengiasi 
bilionų 1935 metais; kad jo darbininkų kaštais išgelbėt 

j taisyklės - kodeksai varžo visą kapitalų klasę nuo “vil- 
is atsigriebimą; kad i ko”, tai yra nuo darbo žmo- 

šėrų biznis taip kliudomas, Į nių revoliucijos. Tuo tiks- 
jog mažai kas nori juos lu jis be gailesčio šinkuoja
pirkti ir todėl stokuoja pra-1 šalies iždą £ —<--------„ i .

laužo darbininku Pamatysite, kaip skirtingaimonei pinigų, ir t. t I aruodus,

pragyvenimo laipsnį, sykiu 
prigąudi nedarnas darbinin
kus žadėjimais ir mulkinda
mas juos šventablyvais žo- 

utralį ruožtą tarp šiaurinės šaukus, vilkas, vilkas 1” kuo- j džiais.
Chinijos ir Manchukuo. Įta- į 
ria, būk Chiniją tame plote 
taipgi kursto žmones prieš 
Japoniją ir Manchukuo. Ja
ponų komisija, suprantama, 
jieškos kabliukų daryt nau-

>, atsiuntė 
io branduolį 

: vyrai, 
“jau laikas jums sustoti

ją Karą prieš ChinijąIįaSL^kS...
Japonija rengiasi pasiųst i pasako šie žodžiai: 

savo komisiją “ištirti” ne-

Taip fašistai jus karo veiksmus prieš 
gu-' Chiniją, ypač prieš Chinų 
du-! darbininkų ir valstiečių So- 
dar i vietus.

DARBO FEDERACIJA
PARDAVĖ AUTOMOBI-

Francijos Valdžia Rei- >■'« darb. streiką 
kalauja Didint

-------- dai išvien su N RA komisi- 
Paryžius.   Nors Fran- Ja fabrikantais pakrikdė 

Clevelando Fisher Body au
tomobilių darbininkų strei
ką, žadėdami “patarnauti” 
darbininkams ir sutaikyti 
su fabrikantais.

cija turi didžiausią nuola
tinę Armiją Europoj, bet 
ministeris pirmininkas Dou- 
mergue reikalauja dar ją 
didinti ir pratęsti verstiną 
kareiviavimą iki 15 mėnesių 
bei dviejų metų. Reikalavi
mą svarsto seimo komisija. 
Francūzų imperialistai rė
kia, kad Vokietija ginkluo
jasi, tai ir mes negalime pa
sitikėti nusiginklavimo kon
ferencijoms.

| giedoti.

Anglai Brangina Gumą

Vokietija Negalinti
Atsiteisti Paskolą

“Virtuvės” Metai Mer
gaitėm Vokietijoj

f

Neskolina Caro Karūnos 
Brangumynų Chicagos

Parodai
MASKVA. — Sovietų vy

riausybė atsisako siųsti ca
ro karūnos perlus ir dei
mantus į Chicagos Century

Berlynas. — Valstybės 
Banko prezidentas Schacht 
pareiškė susirinkusiems už
sieniniams skolintojams Vo
kietijai pinigų bei pirku- 
sierris jos bonus, kad val
džia negalės jiems per tam 
tikrą’ skaičių metų mokėti 
nei sumų nei nuošimčių. Vo
kietija teturi tik 205 milio- 
nus aukso markių iš viso; 
dabar šalies pinigai “užtik
rinti” auksu tik apie 6 nuo
šimčiu? Per paskutinę- sa
vaitę aukso atsarga suma
žėjo dar 14,300,000 markių.

Vokietija pratęsia iki ge
gužės 21 d . uždraudimą 
įvežti varį ir audimam me
džiagas iš užsienio, kad tuo- 
mi pataupyti auksą.

of Progress parodą, i Per- 
brangus dalykas, kad gali
ma būtų jį patikėti parodos 
vedėjams. > i

Berlynas. — Hitleris pa
skelbė “virtuvės” metus 
mergaitėms, kurios šiemet 
baigia mokyklas. Jos turės 
per šiuos metus būti namie 
pas tėvus arba tarnauti sve
timuose namuose be algų, 
tik už pragyvenimą. Tokių 
mergaičių bus 600,000. Ber
niukams jau pirmiau pa
skelbta “farmų” metai, kur 
jie turi buožėms už pilvą 
vergauti. Tų jaunuolių ne
ima į dirbtuves bei preky
bos įstaigas.

Sykiu, nazių valdžia parei
škia, kad nei vienam iš far
mų atvykstančiam nebus 
duodama miestuose darbo, 
kol visi miestiečiai darbinin
kai bus aprūpinti darbais. 
Bet juk niekados nebus to
kio aprūpinimo, kol gyvuos 
kapitalistinė “tvarka.”

LONDON. — Gumos Au
gintojų Sąjunga nutarė 
penkiems metams apriboti 
gumos gamybą savo koloni
jose, ir gamintojai neturės 
sandėliuose laikyti daugiau 
kaip 20 nuošimčių to gumos 
daugio, kuris buvo parduo
tas per paskutinius 12 mė
nesių. Amerikos kapitalis- | 
tams tas hpribojimas nepa
tinka; jie mato, jog del to 

dau- 
i už-

; būk 
bolševikai Rusijoj suardę 
visą pramonę ir ūkį, ir todėl 
jiems sunku būtų atsilaiky
ti, jeigu kas rimtai stotų į 
karą prieš Sovietų Sąjungą. 
Galimas daiktas, girdi, kad 
Sovietai turi ištobulintų

tys kapitalistai. Taigi iš jo 
pasakos apie Sovietų nupul- 
dymą ūkio turi net varnos 
juoktis. Veikiausia ir bur-. 
žuazijai Kerenskis yra per- 
žioplas, kad nebeduoda jam 
pinigų leisti laikraštuką, 
kuris todėl užsidarė.

Zulikas Architektas

pabrangs guma, kurios < 
gumą jie turi pirkti iš 
sienių.

Nelaime šermenyse
ST. JOSEPH, Mich.—Su

sirinkus žmonėms į 11 metų 
vaiko R. Persono šermenis, 
įlūžo grindys ir nukrito že
myn grabas su numirėliu ir 
porarciesėtkų žmonių; trys 
sužeisti.

Ibn Saud Užkariavo 
Turi Dvi Šeimynas Yemen Karalystelę

Bagdad, Iraq.—Ibn Saud, 
daugumos Arabijos valdo
vas, padarydamas ūmų už
puolimą, užkariavo Yemen 
karalystelę, Raudon osios 
Jūros pakraštyj. Užėmęs 
Hodeida prieplauką, nu- 

I skandino “priešo” ginkluo
tus laivus. Pranešama, kad 
Yemeno valdovas Imam Ya
hya tapo nužudytas per su
kilimą.

Anglai siunčia ten karo 
laivus. Franci ja ir Italija 
susirūpino. Visi šie impe
rialistai yra uždėję savo le
teną ant vienų bei kitų svar
bių vietų Arabijos pusiausa- 
lyje.

Philadelphia, Pa. — Po 
$10,000 parankos yra laiko- 

imas teismui architektas G. 
W. Brooks. Jis išviliojo 
$50,000 iš Newarko, N. J., 
kontraktoriaus Fr. Farrel-j 
lio. Sakėsi turįs didelių 
statybos darbų atlikti kata
likiškoms įstaigoms; rodė 
savo suklastuotus kontrak
tus. Kitur jis kaulijo iš 
žmonių pinigus, persistaty- 
damas pralotu. Pasirodo, 
kad jis turi dvi pačias ir už
laiko dvi šeimynas, vieną 
Philadelphijoj, kitą Perth 
Amboy, N. J.

Meksikoje 24 valandom 
kalėjiman nuteistas kapito
nas N. Silva už ėjimą prie-

Hoboken, N. J. — Per ke
lias paskutines dienas 9,000 
kariškų bombų pagaminta

Albany, N. Y. — Iš 1,417 
tik 470 teišlaikė valstijos 
kvotimus į advokatus, nors 
visi buvo išėję reikalauja- kyje Gegužės Pirmosios de- American Armament Kom- 
mus tam mokslo kursus. monstracijos. panijos fabrike.

.Ukk - • -
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nistų Partiją.
Tai tokios bėdos. Socialistų Partijos 

lyderiai atkaKliai kovoja prieš bendrą 
frontą, bet eiliniuose nariuose ta mintis 
prigyja. Kuomet Thomas ir Oneal daro 
bendrą frontą su LaGuardia ir jo polici
ja prieš komunistus, tai Socialistų Parti
jos eiliniai nariai pradeda garsiau kal
bėti už bendrą frontą su komunistais.

Da viena išvada. Mūsiškiai oportunis
tai šliejasi prie Socialistų Partijos lyde
rių, o Socialistų Partijos eiliniai nariai 
linksta prie Komunistų Partijos!

SMULKIOS PASTABOS j ĮDOMUMAI

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3. 1879

Už Darbo Unijų Vienybę
Dar prieš aštuntą konvenciją Komu

nistų Partija buvo nustačius unijų klau
simu gaires link susivienijimo revoliuci
nių unijų su nepriklausomomis unijomis. 
Dar laike Patersono šilko audėjų streiko 
tas komunistų obalsis buvo iškeltas. Pa
skui ši partijos taktika davė teigiamų re
zultatų čeverykų siuvimo pramonėje. Net 
trys unijos susivienijo į vieną industrinę 
čeverykų unijL

Aštuntojoj partijos konvencijoj šita 
pozicija tapo pilnai užgirta ir toliau iš
vystyta. Buvo pabriežta, kad revoliuci
nių unijų ir nepriklausomų unijų vieni
jimas turi įeiti į kasdieninį partijos dar
bą unijizmo fronte. Komunistai privalo 
būti iniciatoriais, sumanytojais vienybės 
kiekvienoj pramonėje, kur tų dviejų rū
šių unijos gyvuoja.
V’-Dabar turime pranešimą, kad New 
Yęrke maisto pramonėje Komunistų Par
tijos pozicija energingai pravedama. Ko
munistų iniciatyva, jau padarytas žings
nis link suvienijimo. Maisto Pramonės 
Darbininkų Industrinės Unijos ir Maisto 
Darbininkų Amalgameitų Unijos. Pir
moji yra revoliucinė, tai yra, priklauso 
prie Darbo Unijų Vienybės Lygos, o pa
staroji yra nepriklausoma unija. Abi 

, unijos sudarė bendrą eilinių narių komi
tetą vienybės pravedimui. Prasideda 
unijų komitetuose ir lokaluose vienybės 

. svarstymas, diskusijos. Yra vilties, kad 
prie vienybės bus prieita.

Vienybei trukdo lovestoniečiai ir troc- 
kistiniai renegatai, kurie turi įtakos 
Amalgameitų Unijoje. Kuomet nariai 
pradėjo lipti per jų galvas ir eiti prie 
vienybės, tai jie dabar sušilę darbuojasi, 
kad suvienytą uniją nuvedus ir pardavus 
Amerikos Darbo Federacijos biurokrati
jai. Tą jie bandė padaryti su čeverykų 
darbininkų unija, bet nepavyko. Tuo pa
čiu keliu eina maisto pramonėje.

Komunistų Partijos konvencijoj buvo 
raportuota, kad nepriklausomos darbo 
unijos turi apie 250,000 narių, o revoliu
cinės unijos apie 125,000. Jeigu jos su
sivienytų, tai pasidarytų pusėtinai dide
lė spėka. Paskui galėtų sudaryti Nepri
klausomą Darbo Federaciją. Tokios li
nijos laikosi Komunistų Partija.

Raudona Vėliava Išgąsdino 
Socialistą Majorą

New Yorke laike demonstracijos socia
listų vadai nešė (nors užpakalyje ame
rikoniškų vėliavų) raudonas vėliavas.: 
Kad pasirodyt, mat, jog Socialistų Parti-’ 
jos vėliava irgi raudona!

Bet Bridgeporte, Conn., gegužės 1 die
nos ryte kažin kas miesto centre ant stul
po iškabino raudoną vėliavą. Vaje, 
nepasiuto visa socialistine miesto \ 
džia. Socialistas majoras McLevy
reiškė, jog jo vadomam mieste pasirody 
mas raudonos vėliavos yra “pažemį

ko 
al- 
)a-

ni- 
mas visam miestui ir visai tautai.” Lie
pė tuo jaus vėliavą nuplėšti. Taip ir bu
vo padaryta. McLevy, varde socializmo, 
atliko baisiai didelį darbą!

Matote, kokie veidmainiai tie social 
tų vadai. Kol ne valdžioje, tai kalba 
raudoną vėliavą ir dar neša ją demonst
racijoj. Bet kaip greitai patenka val
džion, tuojaus nusispjauna ant raudonos 
vėliavos ir mindžioja Jų po kojų.

is-
už

Nauja Hitlerio Provokacija
Da nenutilo aidai apie provokatorišką 

reichstago gaisrą. Da tebeina atbalsi 
iš Leįpzigo teismo.
ris jau kepa naują provokaciją. Gegu
žės 1 dieną mieste Augsburge paleista į 
pelenus fašistų patalpa ir svetainė. Tai 
aiškus fašistų darbas, tai nauja bjauri 
provokacija. Bet fašistai tuojau paleido 
gerkles, būk komunistai jų svetainę su- 
deginę!

Reikėjo Hitleriui naujos provokacijos, 
kad pateisinus naujus suvaržymus prieš 
fašistų priešus. Jau išleistas patvarky
mas, kad mirčia bus baudžiami politiniai 
agitatoriai, politinių lapelių dalintojai ir 
t.t. Šituo būdu Hitlerio valdžia užsimo
jus sunaikinti komunizmą Vokietijoje.

Laiko kalėjime drg. Thaelmanną, Ko
munistų Partijos vadą. Ruošia jam teis
mą ir ųiirties dekretą. Išnaujo teis dran
gą Torglerį, kurį surišti su reichstagįo 
gaisru fašistams nepavyko. Nors Leip- 
zigo teismas jį rado nekaltu, išteisinti, 
bet Hitlerio valdžia nepaleidžia iš dan
tų, rengiasi nužudyti.

Tačiaus Vokietijos Komunistų Partiją 
gyvuoja. Jinai turi 120,000 narių. Tūks
tančiai socialdemokratų darbininkų per
eina prie komunistų. Komunizmas pasi
lieka mirtinas fašizmo priešas.

ai
O kruvinasis Hite-

Naujas Sukilimas 
Socialistų Partijoje

Kaip sau norite, bet Socialistų Partijos 
lyderiai nespėja numalšinti revoliucijos 
savo eilėse. “Laisvėje” jau buvo rašyta, 
kad jie padarė skaudžią operaciją ant ;

• savo organizacijos Cąlifornijoje. Išme
tė laukan 350 darbininkų, kurie paskui 
visi atėjo prie Komunistų Partijos. Par
tijas šulai manė, kad likusieji ten nariai 
ir Vadai bus komunizmui nebeįkandami. 
Bet štai “Daily Worker” praneša, kad 
Californijoj vėl prasidėjo komunistinė re
voliucija Socialistų Partijos viduje!

Dalykas štai kame. Gegužinėje bend
ro fronto demonstracijoj, Los Angeles 
mieste, kalbėjo nuo vienų pagrindų su 
komuhistu Socialistų Partijos sekcijos 
organizatorius Paul Shapiro. Jis pareiš- . 
kė, kad jis stoja už bendrą frontą su ko
munistais ir kad jis nebijo Socialistų 
Partijos lyderių, kurie, žinoma, jį išmes 
iš partijos. Pusė bėdos, jeigu Shapiro 
tebūtų vienas. Bet jis turi su savim sek
cijos narius. Tuo būdu laike naujos ope
racijos ant Californijos organizacijos po
nai vadai turės išdrėbti laukan vėl kelis 
šimtui eilinių socialistų.
darbininkai, be abejonės, ateis į Komu-

I Tie kovingi

Reikalauja Lietuvai Daugiau 
Išnaudotojų Kunigų

Bostono “Darbininkas” (geg. 1 , d.) 
skundžiasi, kad Lietuvoje esą permažai 
kunigų. Jo apskaitymas yra toks:

^Paskutinėmis žinioniis Lietuvoje yrą 
1,878,304 katalikai. -Iki šiol turi sukūrę 440 
parapijų, 78 filijas, yra 4 filijos be kunigų, 
prie 37 bažnyčių yra kunigai ir turi be to 
156 koplyčias. Viso 715 šventovių. Kata
likams patarnauja 1,040 pasaulinių kunigų 
ir 71 vienuolis kunigas. Viso yra 1,111 ku
nigui, kurių 21 yra užsienyje.”

Bet šitos armijos dykaduonių, sako 
“Darbininkas”, neužtenka. Klerikališ-I 
kas veikimas “kai kuriose apielinkėse 
apmiręs, nes Lietuvos katalikai per maža 
turi dvasios vadų-kunigų.” Be to, apie 
700,000 Lietuvos žmonių nepriklauso 
bažnyčiai. Juos girdi, būtų galima at
versti prie tikėjimo, jeigu kunigų armi
ja būtų didesnė!

Kas rūpinasi mokslu, progresu, ap- 
švieta ir pasiliuosavimu iš prietarų, o 
“Darbininkas” reikalauja daugiau mul
kintojų^ daugiau tamsybės, daugiau prie
tarų. Jis nori viduramžių gadynę su- I 
grąžinti Lietuvoje su jos inkvizicija.

JI i N'

, V. Kapsukas
Meluok, šmeižta—Vis Kas Kam Tarnauja Renegatai? Kaip Skaito Žvaigždes 

Nors Prilips!
Tokį jėzuitišką kovos 

prieš komunistus būdą pasi- 
Į rinko sau pruseikiniai rene- 
j gatai. Tam jie pirmiausia 
i visokiais būdais šmeižia

Amerikos komunistus, ne 
' tik lietuvius, bet ir kitus, 
j Tai nieko, kad jie išpra’džių 

šaukė, kad jie einą tik prieš 
lietuvių “bimbinius” komu
nistus! Dabar jau jie aiškiai 
eina prieš, visą Amerikos 
Kompartiją, užtat ir atsidė
ję špięižia jos vadus. Tai 
niekis, kad jie seniau rašė, 
kad jie pilnai pritaria Ko
munistų Internacionalui, tik 
kovoj ą prieš “bimbinius” 

‘komunistus ir Amerikos 
K(o mpartijos. “netikusius” 
vadus! Dabar jau jie atvi
rai eina prieš Komunistų 
Internacionalą ir, kaip įma-1 
nydami, meluoja ir šmeižia 
jį ir jo sekcijas. Va pasi
žiūrėkit, kiek melo ir šmeiž
to yra vienam tik jų klam
pynės numeryje (6-tam).

Apie Čeko-slovakijos Ko
munistų Partiją ji rašo: 
“rezignavo du jos vadai: 
vienas jų—oficialio organo 
“Rude Pravo” redaktorius 
'ir komunistu atstovu vadas 
parlamente J. Gutman; an
tras—vyriausias r e dakto- 
rius vokiečių kalboj komu
nistinio laikraščio “Vorwa- 
erts” P. Reiman. Jiedu ne
sutiko su partijos taktika 
organizuot dualines unijas.”

Tiesa, kad Gutman, kai
po nepataisomas oportunis
tas, buvo išmestas iš Čeko
slovakijos Kompartijos, bet 
visiškai ne del jo nesutiki- > 
mo tvert “dualines unijas,” 
tai yra tvert atskiras revo-1 yra gy 
liūtines profsąjungas, o del 
to, kad jis, kaip ir Pruseika 
ir Butkus, atsistojo darbi
ninkų klasės reikalų parda- 
vikų social-demokratų pa
matais. D. Reiman darė tū
las klaidas, bet jis jas pri
pažino ir tebėra Komparti
joj.

Tam pačiam numeryj ra
šoma iš Latvijos:

“Gruodžio mėn. iš Latvi
jos Kompartijos Rygos or
ganizacijos išbraukta 21 na
rys; daugiau kaip desėtkas 
išmesta Liepojuj; Mintau
joj prašalinta pusė partijos 
narių ir beveik visa Jaunų
jų Komunistų Lyga.”

Aš tyčia pasiteiravau pas 
Latvijos draugus, kaip ten 
ištikrųjų buvo. Paaiškėjo, 
kad pruseikiniai renegatai 
girdėjo kur-tai sklambinarit, 
bet nesugaudė kuį* ir prira
šė iš piršto išlaužtų “žinių.”,

Ir Lenkijos Ktimpartijos I 
jie neužmiršo. Jie rašo: I

“Iš pareiškimo vieno iš
mestųjų Lenkijos Kompar
tijos narių matoma, kad ir 
Lenkijoj įsikūrus stipri.ko-į 
munistinė opozicija.”

Galiu patvirtint, kad pa- , ,
naši j prūseikiniusj renega-(na strelkan dar daugell° 
tus “komunistinė opozicija” 
tikrai atsirado ir Lenkijoj, 
bet ji jau atvirai prisidėjo 
prie Lenkijos socialfašistų. 
Apie tai buvo ir Lenkijos so- 
cialfašistų organe “Robot- 
nike” paskelbta. Tai buvo clair-Prairie Aliejaus Kom- 
mažiukė grupė, nesuvaidi- panijos darbininkai vienbal- 
nusi jokios rolės Lenkijos šiai nutarė streikuot, staty- 
darbininkų judėjime.

Atydžiai peržiūrėjau visą!
eilę “Nauj. Gadynės” nume- Jau 50 metų kaip įvai
rių ir pastačiau klausimą.: riuose kraštuose astrono- 
kokį pamatinį tikslą ji salimai skaitliuoja žvaigždes, 
pasistačius? Atsakymas tik 
vienas gali būti: kovą prieš 
Komunistų Partiją, prieš 
Kominterną ir—tuo j tarpu 
da nedrąsiai;—prieš Sovietų 
Sąjungą. Apie jokią kovą 
su social-pardavikais, so- 
cial-fašistais jau nė kalbos 
pas renegatus nėra. Ant
raip, yra gynimas nuo ko
munistų užpuldinėjimų, ben
dro fronto su sociahfašis- 
tais darymas prieš ko’muni-

Tas darbas iki šiol lėšavo 
kelis milionus doleriu. Ma
nyta daskaityti iki 4,500,000 
žvaigždžių; bet gal dabar 
dirbamas 200 colių pločio te
leskopas leis daug daugiau 
jų suskaityti.

Pagal naujausius moksli
ninkų aprokavimus, šiame 
pasaulio “kampelyj,” kur 
priklauso mūsų saulė, yra 
170 bilionų žvaigždžių; o 
žvaigždės, kaip žinoma, taip 

stus. Renegatas Butkus ra-j pat yra saulės.
šo “N. G.” num. 8: “Aus-’ ,, Per paskutinius pusę šim- 
trijos įvykis į dulkes -sumu
šė ir bimbinę teoriją apie 
“socialfašistus.” Tai v turi 
reikšti, kad tik d. Bimba 
prasimanė socialfašistus, o 
ištikrųjų jų visai neįą. O 
kad labiau įtikinti savo skai
tytojus, maišo Butkus į vie- kiek tų žvaigždinių foto
ną krūvą parsidavėlius so-igrafijų yra nutraukta, tai 
cialfašistus vadus su 
liuciniais darbininkais, ku- sidarytų trylikos pėdų ilgio 
rių nieks niekad socialfašis- eilė knygų tokio formato, 
tais nevadino ir nevadina.
Pruseikiniai už Hitlerininkų

Sterilizaciją
Žinomas Amerikos lietu

vių tarpe buržuazinis'“dak
taras” A. Petriką, tas pats, 
kuris ir seniau visada gau
dydavo įvairias buržuazines 
“filosofijas” ir teikdavo jas 
darbininkams, o dabar ben- 
d r a d a r b i a u ja renegatų 
“Klampynėj” ir klerikalų 
“Drauge,” sveikina renega
tų “Klampynėj” Hitlerio 
sterilizaciją ir. rašo:

“Kol vykinimas,steriliza
cijos įstatymo Vokietijoj 

dytojų rankose, tol, 
aš manau, pavojaus Hitlerio 
priešams negali būti. Gy
dytojai, kaip profesijos 
žmonės, visuomet atsižvelgs 
į eugenikos reikalavimus, o 
ne į kandidato politinius 
įsitikinimus. Protestai šioj 
srityj—tai audra stikle van
dens” (“Nauj. Gad.” num.

,, Per paskutinius pusę šim
to metų jąsias skaitline ja 
18 observatorijų skirtingose 
žemės skritulio dalyse. Ir 
jos ne tiesioginiai nuo akies 
skaitliuojamos, bet fotogra
fuojamos; skaitliavimai yra 
daromi iš fotografijų. O

revo- susiuvus jąsias į knygas pa-

kaip enciklopedija.

ŠALIN NAUJI SMETO
NOS AGENTAI!

(Tąsa iš>Pirmh Piial.)

Vilnius bus atvaduotas 
pavergėjų rankų tik tada, 
kada bus atvaduota Kaunas 
ir Varšava nuo Smetonų ir 
Pilsudskių, kuomet Lietuvo
je, Lenkijoj ir Vilnijoj bus 
įsteigta Sovietų valdžia. 
Kas remia Kemėšius, jų 
“Geležinius Fondus”, Sme-

iš

Šeštadienis, Čegužes 5, l&U

Vitkui ir Babickui. Nerem- 
kite jų jokiais kitais būdais. 
Jie tarnauja Smetonos val
džiai. Smetonos - valdžia, 

i prisidengus Vilniaus vada
vimo skraiste, čionai juos 
atsiuntė. Smetonos ągen- 
tai-konsulai čionai juos pa
sitiko.

Mes raginame revoliuci
nius lietuvius darbininkus ir 
darbininkes—komunistus ir 
jų simpatikus—tinkamai at
remti tuos naujus Smetonos 
agentus—Kemešį, Vitkų ir 
Babicką. Aiškinkite lietu
viams darbininkams, ypa
tingai katalikams, kokia tų 
Smetonos agentų misija. 
Priešfašistinis Susivieniji
mas išleido specialius lape
lius tuo reikalu, kuriuos iš
platinkite tarpe darbininkų, 
ypatingai tuose miestuose, 
kuriuose tie Smetonos agen
tai lankysis su prakalbomis.

Remkime Lietuvos Komu
nistų Partiją ir jos kovas 
prieš Smetonos valdžią!

Sukeikime Amerikos lie
tuvių plačias mases prieš 
Kemėšio, Vitkaus ir Babic
ko pasiryžimą išnaudoti jas 
sustiprinimui k r u v inosios 
fašistų diktatūros Lietuve- 
jei

J. V. Komunistų
Partijos Liet. Frak.

Centro Biuras.

Francija Protestuoja prieš 
Japonų Politiką Chinijoj

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia taip pat pasiuntė 
Japonijai pastabą, kad jinai 
nesisavintu šeimininkavimo 
Chinijoj, bet sulig sutarčių 
duotų lygią progą įvairių 
šalių kapitalistams varyti 
biznį, tai yra išnaudoti Chi- 
nus.

Los Angeles, Cal. — O’- 
tonas ir Pilsudskius, tas sti- Keefe and Merritt pečių fa- 
prina išnaudotojų viešpata- briko liejyklose nukapota 
vimą Lietuvoje ir Lenkijoje, darbininkams algos, kai ku
tas yra priešas Vilnijos riems net iki 20 nuošimčių, 
žmonių, tas stiprina Vii- j Darbininkai turi federacinę 
niaus liaudies pavergėjus.

Mes šaukiame Amerikos Federacijos vadai iškrikdė 
lietuvius darbininkus ne kelis jų bandymus eiti strei- 
cento neduoti Kemešiui, i kan.

uniją, bet Amerikos Darbo

*ra

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Ten pat su pasigėrėjimui 
atsiprašant daktaras Petri
ką paduoda iš Lietuvos fa
šistų daktarų “Medicinos” 
svarbiausius Vokietijos fa
šistų įstatymo punktus apie| 
sterilizaciją.

Gera kompanija susidaro: 
hitleriniai daktarai, kurie, 
kaip ir hitleriniai kunigai, 
kurie del pinigo ir karjeros; 
viską gatavi yra padaryt, I 
ko fašistų valdžia reikalau-' 
, v. . . . , . f viociua imunuuu, v<w<u mvr
ja, Lietuvos fašistiniai dak-igaj^ej yra 20 metu. Mazgoja 
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DARBININKU 
SVEIKATA &

PLAUKAI MERGAITEI 
PLONI

Atsakykite man šitą klausi- 
• “Laisvę.” Plaukai iš- 

1 mažens labai ploni ir atrodo 
(visada taukuoti. Dabar mer-

„ „a 
tarai, Amerikos daktarai, I vieną kart į savaitę. Jei virš 
kuriem biznis yra dievas, ir. savaites neišplauna, tai labai 

1 pruseikiniai renegatai. I niežti, net skaudančiai, ir plei- 
|j skanos lupasi. Kai dažnai 

PHILA. AUTOMOBILIŲ jmaz«°Ja’ tai rodos' ngla 
DARBININKŲ STREIKAI į 

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo Allegheny, Barry 
ir šešių kitų Commercial 
Auto Body darbininkai; ei-

šapų darbininkai. Reikalau
ja pripažinti uniją ir mokėt 

’ bent po 70 centų už darbo 
valandą.

Seminole, Okla.—600 Sin-

darni penkis reikalavimus.

intakes į odą ir jos ataugas— 
nagus, plaukus. Tegul mer
gaitė pabando imti “Thyroid 
tablets, gr. Į/i> No. 100.” po 
vieną prieš valgymą, per kele
tą mėnesių. Per mėnesines 

'tegul jų neima. Ir šaip tegul 
maisto taiko, kad būtų nesu
gadintas perdaug. lodo tegul 

įima po lašą dukart kas savai- 
1 tė. su vandeniu.

jų. Tegul ji plaukus dažniau 
Ar nekenktų dažniau mazgot? mazgoja, kad ir kas diena.

1 Ar tiesa, kad silpniems plau- Tegul gerai juos šepečiu šu- 
garbiniavimas kuoja keletą kartų kas dieną, 

(permanent wave)? Gal oil (Tatai akstiną kraujo apytaką 
wave geriau imti? įplaukų pašakniais. Ir pleis-

Girdėjau, kad kokie tai 
“trytmentai” padeda plau
kams sustiprėti. Ar nėra pa
vojaus plaukų netekti? Kokie 
geriau laikyti—ilgi ar trumpi ? 
O gal yra koks nors naminis 
būdas plaukams sustiprinti ?

ATSAKYMAS
Jei Jūsų mergaitei išmažens 

ploni 
tokia 
dėlto 
bėti. 
skydinė, tiroidinė turi didelės

kams kenkia

J If U.-ffi

plaukai, tai jau, matyt, 
paveldėta jų savybė. Vis 
ir čia šis-tas galima gel- 
Pailgoji kaklo liauka—

I plaukų pašakniais.
kanos nuo to greičiau pranyks. 
Borakso skiediniu (šaukštukas 
su kaupu Į stiklą) galima 
plautis, nusiprausus: tai naiki
na pleiskanas. Plaukai ran- 
gyti, garbiniuoti galima, bet 
geriau be to kepininfo, svilini- 
mo: geriau taip kokiu būdu. 
Tai hetaip jau svarbu. Masa- 
žavimas, šukavimas šepečiu, 
šildymas ultra - vijoletinais 
spinduliais padeda plaukams. 
Galima jie nešioti visaip: ilgi 
arba ir apkarpyti,—skirtumo 
didelio nedaro.


