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KRISLAI
“šviesa”, “Priekalas” 

ir “Dabartis”.
Tropikai Užkaukazijoje.
Sovietai Priešakyje.

Rašo L). M. šolomskas.

“šviesa”, “Priekalas” ir “Da
bartis” yra puikūs proletariato 
žurnalai, “šviesą” leidžia Am
erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos Centro Ko
mitetas. Jau išėjo antras*nu-Į 
meris ir kuopom išsiuntinėtas. 
“Priekalą” jau ketvirti metai 
leidžia Sovietui Sąjungoje mūsų 
draugai. “Dabartį” tik dabar 
pradėjo mūsų draugai leist Ar
gentinoj. Jau gavom du nume
rius. Gražus ir geras žurnalas. 
Visus galima gauti užsiprenu
meruoti arba pasipirkti ALDLD 
centre.

PLIENO DARBININKAI REWITESSUVAŽIAVIMUI IR TIKRAI KOVAI!
Distriktų ir Lokalų Vadai Išleido Pareiškimą, Kur sako, kad 

Jie Nepasitiki Roosevelto Valdžia
Washington. — Dar sykį 

prezidentas Rooseveltas at
sisakė kalbėtis su vadais

HI 1LER1ECIA1 DAVE VOLDEMARUI TALKOS PRIEŠ PREZID. SMETONA
Generolas Kubiliūnas, Vyriausio Armijos Štabo Narys ir 

Kauno Kariuomenės Komendantas Ėjo su Voldemaru
miteto nariai ir įvairūs vie- j 
tiniai vadai reikalauja, jog i 
kur bus darbininkų unijos | 
narių didžiuma, tai jie turės 
būt laikomi visų darbininkų 
atstovais toj ar kitoj dirby/ 
kloj. Jie, vadinasi, nesispi- 
ria, kad būtų pripažinta vi
sur vien darbininkų unija. 
Sykiu jie piktinasi genero
lu Johnsonu, kuris savo kal
boje Moteriškų Drabužių 
Darbininkų Unijos suvažia-

Užkaukazijoje Sovietii Adža- 
ristane auklėjami bambuko me
džiai, kurie būna augšti ir tie- Plieno Darbininkų Asociaci- 
sūs. Jie naudingi įvairiem len
gviem ir tvirtiem medžio dirbi
niam. Tai tropikų, karštų vie
tų, augmenys.

Prie Baku miesto rengiamas 
didžiausis pasaulyje sodas. Jis 
turės 175 hektarus ploto. Tame Rooseveltui pareiškimą, kad 
sode bus 2,500 skirtingų augme- i« .ado visoki pasitikčji- 

Jau dabar yra gabenama 1 1 ., ma 10 valdžia ; sako, va- M v v 7 7 
Otavos, žiuojame į savo unijos loka

lus, ir rengsimės unijos su-!vime Chicagoj išvadino “ko- 
važiavimui birž. 14 d., Pitts- (munistais” eilinių narių ko- 
burghe. Suvažiavimas spręs i miteto narius, reikalaujan- 
klausimą ėjimo į visuotiną!čius 30 valandų darbo savai- 

Į streiką. I tės. Forbeck ir kiti vieti-
Pareiškime Rooseveltui | niai vadai pabrėžtinai kar- 

šie vadai atmeta NRA ad-itoja reikalavimą, kad Roo- 
ministratoriaus ir Plieno Į seveltas sušauktų bendrą 
Fabrikantų Instituto pasiū-1 plieno fabrikantų ir darbi- 
lymą, kur yra peršama tri-įninku atstovų konferenciją 
jų “bešališkų” žmonių ko-Į Washingtone. ,
misija: vienas pašalinis (nej Tuo tarpu Mike Tighe, 
unijos narys), vienas fabri-'streiklaužiškas prezidentas 

' kantų apgynėjas ir vienas 
, -------- ---------- Pagal

jos aštuoniolikos distriktų 
bei lokalų, ir savaitės gale 
išvažiavo laivu “Sequoia” 
ant jūrų. Jie gi apleido 
Washingtona, pasiųsdami

nų.
medeliai ir sėklos iš Paryžiaus 
Madrido, Lisabonos, l 
Washingtono, Bremeno, Kalku
tos, Bombėjaus ir kitų miestų.

Iš Sovietų Sąjungos praneša
ma, kad Juodųjų jūrų pakraš
tyje numatomas didelis derlius 
vaisių. Jau dabar yra pribren
dusių persikų ir kitų ankstyves
nių vaisių. Sako, kad saldžios 
ir didelės uogos jau pilnai pri
brendo

Sovieti] mokslininkai ir vėl 
padarė didelį progresą. Dakta
ras F I. Mašanski, kaip prane
ša “Pravda”, sėkmingai atliko
operaciją ir pagydė ligoni nuo i . ...
“miegligės”. Iki šiol pasaulio IvaIclzIOS atstovas.
daktarai neturėjo gyduolių priešI Johnsono planų, komisija
tą ligą. Po pereito imperialis
tinio karo daug žmonių kenčia 
nuo jos ir “Šv. Vito” ligos trau
kymų. Daktaras Mašanski per
pjovė tam tikrus nugarkaulyje 
nervų siūlus ir nuo to ligonis 
pasveiko. Seniau ta liga supa
ralyžiuodavo ligonių rankas ar
ba kojas* bet dabar po atliktos 
operacijos žmogus jaučiasi ge
rai.

taip “sutvarkytų,” jog kom- 
paninės unijos spręstų, kaip 
ir ką išrinkti į bendras de
rybas su bosais atstovauti 
visų darbininkų reikalus 
įvairiuose fabrikuose. Tai 
reikštų darbininkų unijos 
panaikinimų.

Minimi eilinių narių ko-'

Amalgamated Plieno, Gele
žies ir Cinos Darbininkų 
Asociacijos, pakvietė gene
rolų Johnsonu pasakyt pra- ; 
kalba n.et‘ šioš -unijo,s šuva- į

Riebusis vyras—Kubos prezidentas Mendietta; 
“sportas” su lazda—Jungtinių Valstijų pasiunti
nys, J. Caffrey. Jiedu pasirašė sutartį, būk duo
dančių Kubai daugiau nepriklausomybės nuo 
Amerikos. Tatai padaryta, idant suramint ku
biečius, kylančius prieš Amerikos imperializmų, 
kuris dabar stengsis valdyt Kuba slaptesniais, at
sargesniais būdais.

žiavime’.
Plieno darbininkai turi Berlynas. — Vokietijos 

visur išrinkti,plačius bend- fašistų vyriausybė ketina 
ro fronto streiko komitetus, |jvegti ,tokju “pagerinimų,” 
ruožtis kovai ir j suvažiavi- i kas liečia “neteisėtus 
mn čiupti tik Irnvincriis tlnr. Ii__ m •__ _•

Hitlerio Kvailiojimai Delei Merginy Kūdikiu
Vokietijos

mą siųstLtik kovingus dar 
bininkus.

Diplomatijos Ryšiai Tarp 
Sovietų Sąjungos ir Rumu
nijos ir Čechoslovakijos

Maskva. — Rumunijos už-
_.o____ t w sienių reikalų ministeris Ti- smas pereitų šeštadienį nu-
do skebus laužyti gręsiantį tulescu pranešė Sovietų de- snJer^ė ^sušaudyt šešis^ apsk- 
plieno darbininkų visuotinų legatui Litvinovui nusigink- į 
streiką. Bergoff^sako, kad iavjmo konferencijoje, kad j

jo šalis paskirs savo amba-

10,000 GINKLUOTŲ 
STREIKLAUŽIŲ

New York. — Kapitalistų 
dienraštis “Post” rašo, kad 
per Bergoffo streiklaužių 
agentūrų kompanijos sam-

pririnksiąs bent 10,000 “sar
gų”, kuriuos fabrikantai ap-gų , kuriuos iaoriKantai ap-r _ . ‘ . . „ , .
ginkluos prieš streikierius. |sadonlJ Maskvai- Cechoslo- 
Jiems bus mokama po $8 į ' -
dien, kuomet plieno darbi-1 nisteris Benes savo laiške 
ninkas vidutiniai nei pusės
tiek negauna.

vakijos užsienio reikalų mi-

Litvinovui sako, kad ir jo 
valdžia paskirs savo atstovų 

(Sovietų Sąjungai. Šie dip- 
Valdžia Bando Užgniau- lomatiniai ryšiai yra vaisius

6 Buvę Buržujai Nusmerkti 
Mirtin Sovietuose, Kaipo 
Žulikai ir Spekuliantai v

Kijevas. — Sovietinis tei-

ričio ekonominės valdybos 
narius, kurie vogė šalies 
nuosavybę, ėmė kyšius, spe
kuliavo užsienio pinigais ir 
t.t. Pasirodo, kad jie pir- 
miaus buvo pirkliai ir spe
kuliantai; bet paskui pasi
dirbo sau geras popieras, 
paslėpė tamsių savo praeitį 
ir taip įsitrynė į Sovietų 
valdžios įstaigųj ■ •

i” vai
kus. Teismai reikalaus ne 
tik pasakyt, kas yra kūdikio 
tėvas; jie lieps specialistams 
ištirt “nety-čiuko” kūdikio ir 
tariamo jo tėvo kraujų, kad 
sužinot giminystę. Jeigu 
atras, kad pas kūdikį yra 
žydų kraujo, jis bus paskir
tas prie “nešvarios” veislės. 
“Tikrai grynu krauju” hit
leriški pamišėliai telaiko 
tik vokiečių kraujų.

Kadangi Vokietijoj 
kiekvieno šimto naujagimių 
yra 20 iki 25 “mergautų”

iš

vaikų, tai negalima esą juos 
taip apleist, ’ kad ' išnyktų; 
mat, jeigu nebūtų netyčiu- 
kų, tai negalėtų augti vokie
čių tauta, sako nazių politi
kai. Todėl hitlerininkai 
ketina skirti merginų vai
kams pašalpos, bet tik tiek, 
kiek tėvams, gyvenantiems 
skurdžiausiose aplinkybėse, 
būtinai kaštuoja auklėti kū
dikis.

Kitose kapitalistinėse ša
lyse nešliūbiniai kūdikiai 
taip pat yra be jokio pama
to niekinami. Tik Sovietų
Sąjungoje jie pilnateisiai ir grįžtų kaizeriaut, jeigu vo- 
lygiateisiai su kitais vaikais.; kiečiai jį pašauktų. Jis gy- 

.   . —d re “stebuklingus Hitlerio
|darbus;” ir pritarė Japoni
jai kaipo tvirtumai prieš 
bolševizmų rytuose, kaip 
kad Vokietija yra prieš So
vietus vakaruose.

v • n « n Sovietų taikos politikos, deĮ z
zti Ex-Kareivy Bonus kums drg. Litvmovas d , Naziu Bombos Austrijoj

J „ 2. _ bar vėl pasidarbavo Genevo-' “ J jWashington. — Senatine • Tr. TT . , . . .. ............... je. Viena.,—H111 e rminkaifinansų komisija visai neno- ’ 
rėjo perstatyti kongresui ---------------------------

k?abonurasą eSTareiviamt Komunistinis Darbinui- 
• • J — • suvažiaky ūpas Pakilęs Toledo]

vimas privertė reikalavimų- T r
perduot kongresui, visi ka- j Toledo, Ohio. — Į prakal- 
pitalistų laikraščiai apie taiibas Earl Browderio, Kom. 
nutylėjo. Dabar preziden-1 Partijos sekretoriaus, perei
tas Rooseveltas stengiasi ta trečiadienį susirinko 1,5- 
uždaryt kongreso posėdžius 00 darbininkų. Visi sukilo 
pirm, negu ateis eilė balsuot' ir ilgai dainavo Internacio- 
del bonų. šiuo reikalu tyli malą. Drg. Browder, be kit- 
ir republikonai kongreso!ko, pareiškė, kad darbinin- 
nariai su vadinamais “far-'kai čia būtų laimėję savo 
meriais-darbiečiais.” Karo. streikus, jeigu juos nebūtų 
veteranai turi pasmarkint' pardavę Darbo Federacijos 
kovų už bonų atmokėjimus.! vadai.

Hitler pas Mussolinį
Roma. — Šių savaitę ke

ltina atvažiuot Hitleris pas 
Italijos diktatorių Mussolini 
pasikalbėt apie bendrus, fa- 

įšizmo reikalus.
Italijos valdžia statydinasi 

du didžius karo laivus, poViena.—
bombomis išsprogdino žydų 35,000 tonų, nors ir Musso- 
bažnyčių ir pašto-stotį ir ke- j lini šneka apie nusiginklavi-
liose vietose suardė gelžkelį, 
kaip juos kaltina Dollfussp 
fašistų valdžia. Dollfuss ža
da antra tiek padidint žan
darų skaičių, reikia suprast, 
ne tiek prieš hitleriečius, 
kiek prieš .darbininkus, ky
lančius prieš fašizmų.; -

mą.

KOMP. POLICIJA AP
DAUŽĖ PLIENO

UNIJISTUS
Youngstown, Ohio. — Re

public plieno kompanijos 
privatiška policija bjauriai

Nanking. — Nežinia kur Į apdaužė Martiną Sole, Indu- 
žuvo Japonijos vice-konsu- strinės Unijos lokalo prezi- 
las. Japonai meta nuožiū- dentų ir kitų unijistų, kuo
rų, kad chinSi jį nužudė, met jiedu dalino darbinin- 
Priekabė naujiem žygiam 
prieš Chinijų.

dentą ir kitų unijistą, kuo-

kam lapelius. Mušeikos iš
plėšė lapelius.

dževičius, kurie dalyvavo , 
bandytame sukilime, tapo 
areštuoti.

Rygos laikraštis “Yauna- 
kas Zinias” pažymi, kad šį 
maištų pakurstė “viena už
sieninė valstybė” (suprask, 
Vokietija) ir kad gen. Ku
biliūnas buvo tos valstybes 
agentas.

Londono “Times” korės-

Iš Kauno pasiekė Maskva 
tokios žinios apie Voldema
ro sugalvota nuvertimų da
bartinės Lietuvos valdžios:

Birž. 6 d. vakare jaunų 
karininkų grupė atėjo pas 
prezid. Smetona ir pareika
lavo perorganizuot valdžia, 
priimant į jų Voldemarą. 
Tą žingsnį, rėmė Kauno ka
riuomenės dalis. Įvyko su
sikirtimų gatvėse tarp ka
riškių ir policijos. Smeto- ipondentas iš Rygos taip pat 

Inos vyriausybė visur ėmė1 pastebi, jog Vokietijos ša- 
viršų, nes armijos -dauguma 
pasirodė jo pusėje.

Pranešimai iš Rygos sa
ko, kad Lietuvos armijos 
vyriausio štabo generolas 
Kubiliūnas; Kauno kariuo
menės komendantas ir Pun-

liniukų grupės dalyvavo šia
me pasimojime nuversti da
bartinę Lietuvos valdžių.

Kad Voldemaras yra pa
lankus Hitlerio politikai, ta
tai pažymi ir pranešimai iš 
Varšavos.

dar-'

50 Sužeista Darbininkų 
Susikirtime su Policija

Grenoble, Franci jo j, 
bininkai birž. 10 d. pasiryžo
suardyt fašisto Philippe 
Hnerioto prakalbas. Prieš 
darbininkus buvo atsiųsta 
500 policijos ir būriai ka
riuomenės. Tuomet darbi
ninkai užsibarikadavo baž
nyčioj ir iškėlė mūšį prieš 
valdžios jėgas. 50 asmenų 
liko sužeista iš abiejų pusių. 
Francijoj susikirtimai su 
fašistais kartojasi kiekvienų

Chiang Kai-shek Prašo 
Sidabro prieš Sovietus

Chinų Chiang Kai-sheko 
valdžia prašo 200,000,000 
uncijų sidabro paskolos iš 
Jungtinių.. Valstijų, svar
biausia finansuoti karų 
prieš Chinijos Sovietus.

EXTRA!

Ex-Kaizeris “Sutiktų”
London. — R. Churchill 

aprašo -“Daily Mail” savo 
pasikalbėjimų su I______
Vokietijos kaizeriu Vilium, 
dabar gyvenančiu Holandi-i 
joj. Vilius pasisakė, kad

Newark, N. J. — Prane
šama, kad rado nukritusį ir 
sudegusį American Airways 
didelį lėktuvų su 7 žmonė
mis, ties Livingstone Ma-

San Salvadore per audrą, 
buviisiu paskiausių žinių, žuvo

virš 2,000 žmonių. Sunaikin
ta ištisi miesteliai.

Mirimai Daugėja
Albany, N. Y. — Valstijos 

sveikatos skyrius . praneša, 
jog balandžio mėnesį šiemet 
mirė nuo vėžio ligos po 135 
žmones iš kiekvieno šimto 
tūkstančių; gyventojų.; Ben
drai daugiau nuo įvairių li
gų mirė, negu metai atgal.

Šimtai Žuvo Salvadore
San Salvadore, per viesu

lų ir lietaus audrų, žuvo j 
šimtai žmonių. Ūmiai nu-| 
griuvęs kalnas palaidojo vi
sų Agua Caliente sodžių su 
250 gyventojų.

DEPORTAVO 150 VAISIŲ 
DARBININKŲ

San Francisco, Cal, — še
rifas Veale su pagelbinin- 
kais sugaudė 150 darbinin
kų, . pasižymėjusių sodų
streike, ir nežinia kur juos sutaikyti- darbininkus 
išdeportavo. . . j

Anglijoj išrado raketų., 
kuri gali ore išsilaikyti ke
lias valandas, nulėkt 660 
mylių ir bombomis šaudyt 
tokiu laiku, kaip išanksto 
nustatyta. Anglų karo mi
nisterija yra labai tuom su
sidomėjus.

Nuskandino Penkis
St. Johns. — Netoli New

foundland pakraščio garlai
vis “Silver City” sudaužė 
žvejų valtį, paskandinda
mas penkis žmones.

San Pedro, Cal. — 300 
streikuojančių laivakrovių 
sumušė streiklaužius ir lau
žėsi pro geležinius vartus,’į 
laivų “Californijų”, bet tuo 
tarpu atskubėjo policija. Su
sikirtime 12 asmenų sužeis
ta. Septyni streikieriai are
štuoti.

100,000 Gelžkeliečių 
Streikas

Oslo. — 100 tūkstančių 
Norvegijos gelžkelio darbi
ninkų nutarė birž. 8 diena 
išeiti į penkių valandų strei
kų, protestuojant, kad val
džia nori išleisti įstatymų, 
su kuriuo galėtų per prie
vartų stabdyti streikus ir 

su

40 MILIONŲ DOLERIŲ 
CHIANG KAI-SHEKUI.
Washington. — Roosevel

to valdžia yra davus $40,- 
000,000 paskolos Chiang 
Kai-shekui, fašistiniam Chi- 
nijos diktatoriui, kariaut 
prieš Chinų darbininkų ir 
valstiečių Sovietus.

samdytojais. (Daugiau žinių 5-tam pusi.)
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'Nauji SSSR Taikos Nusistatymo 
Laimėjimai

Mažoji Entantė, pagaliaus, sutiko pri
pažinti Sovietų Sąjungą. Rumunija ir 
Čechoslovakija greit pasiųs savo atstovus 
j Maskvą. Tą patį veikiausiai padarys ir 
Jugųslavija.

Trokšdama juo ilgiau palaikyti taiką,- 
Sovietų Sąjunga sutiko pripažinti status 
quo (taip, kaip jie yra nustatyti) rube- 
žius, nepaisant to fakto, kad Bessarabija 
teisiai turėtų priklausyti Sovietų žemei.

Mažoji Entantė geografiniai stovi to
kioj', padėtyj, iš kurios užpuolikas gali 
bandyti pult Sovietų Sąjungą. Teisingai 
nurodo Sovietų raudonarmiečių organas 
“Raudonoji žvaigždė”: “Dunojaus sritis 
laipsniškai patampa didelės strateginės 
svarbos sritimi, delei kurios didžiosios 
valstybės lenktyniuojasi. Militarinis pa
vojūs šitam Europos kapitalistiniam 
kraštui reiškiasi vis tikresnis ir tai daro 
įtakos į Dunojaus srities šalių politiką.”

Aišku, dabartiniu didžausiu iš vakarų 
Sovietų Sąjungos priešu yra niekas ki
tas,: kaip fašistinė Vokietija. Jinai juk 
ne kartą, Hitlerio leitenantų lūpomis, yra 
plepėjusi apie pasigrobimą net Sovietinės 
Ukrainos. Slapta, be abejo, Vokietijos 
fašistai daro rimtesnių žygių karui prieš 
Sovietus.

Taigi labai svarbu, kuomet akyregyj 
to, Sovietai sudaro artimesnius santykius 
su tom šalim, kurias bile kada Vokietijos 
fašistai buvo pasirengę panaudoti prieš 
Sovietus! “Vienvalinės Sovietų Sąjun
gos; pastangos palaikyti taiką suvedė ją 
į harmoniją su visom šalim, šiuo tarpu 
nenorinčiom karo” (“Izviestija”).

Kuomet imperialistinių kraštų atsto
vai; penevoje tiktai plepa apie taiką, o jų 
valdžios namie ginkluojąs i nepaprastu 
įdūkimu, ruošdamosis Į karą, tai Sovietų 
Sąjunga rūpestingai daro nepuolimo su
tartis arba kitais būdais bando pakreipti 
taikos pusėn įvairias šalis.

Tddel į Sovietų Sąjungą šiandien visos 
mažesnės valstybės, nenorinčios dabar 
karo, žiūri kaipo į jų užtarėją. Todėl iš 
jų pusės yra daromas spaudimas, kad So
vietai įstotų į Tautų Sąjungą ir ten savo 
įtaka bandytų taiką palaikyti!

Iš Priešą Spaudos
Ctevelando fašistų “Dirva” aimanuo- 

Pa:’
'"Bekovodami nuo raudonųjų SLA. nariai 

ijeji nepajuto kai SLA. įsigyvendino biuro
kratijos partiją. . . Juk SLA. galvoms už sa- 
Vą. darbus ne patiems reikia atsakyti, jie iš 
kontrolės Komisijos pasidarė sau palankius 
tąynus iš konstitucijoj numatytų Susivieniji
mo saugotojų... Nieko sau prigyvenom!
Taip, taip, ponaičiai! Prigyvenote! 

Keįųri metai atgal komunistai su savo 
prijąutejais kaip tik prieš tą “biurokrati- 
jos\partiją” vedė kovą, už ką jų delega
tai buvo smurto ir policijos buožės pagal
ba -fe SLA seimo išmesti. Kaip daviniai 
sako, tai tas, ką jau prigyvenote, nėra 

, nei; pusė to, ką dar prigyvensite!
O., gal sekančiam seime atsiras kokių 

.notš^voldemarininkų?...
i ??

Kitos patriotų įstaigos prigyvenimas 
išroido išrodo nei kiek nebus pavydėtines- 
nis;,; Turime galvoj Grand stryčio “Vie- 
nybę”? Jau ir vėl ėdamasi. “Stabiliza
ciją”; kurią buvo išperėjęs Strumskis, pa- 
aiški, supliuško. Vienas Tysliavos užta- 
rėjitverkinėja “Amerikos Lietuvyj”, kad Kjp • ’
.‘.T/.. vidujiniai “Vienybės” bendrovės rei- 

- kalai toli gražu nėra jau taip tvarkiai ve

Aa, gerbiami ponai ir ponios! Kuo
met jūs kišo.te “šimtines-kitas,” tai buvo
te “sumaningi patriotai” “tautos reika
lų gynėjai”, ‘kultūrnešiai” ir dar kitokį. 
Na, o kuomet šimtinės jau praūžtos — 
dabar jūs “tauškiate nesąmones,” kad 
“tiesiog šlykštu darosi.” šitaip apie jus 
šiandien mano ponas Tysliava, kuris an
dai su Lenkijos ponais “vienijo Lietu
vą.” 1

Toliau:
Tūlas saliuninkas iš pašalų kursto direk

torius, įkad Tysliava, kaipo perdaug nenuo
lankų, pakeisti kitu, jaunu—iš Ghicagos — 
vyruku, kuris jau seniai' prašosi, kad jam 
direktoriai duotų prie ‘Vienybės” redakto
riaus vietą. Bet kokios jo kvalifikacijos nė 
vienam iš direktorių'nė į galvą-neatėjo pa
siklausti. Tas vyrukas šį pavasarį savė laiš
ke vienam iš bendrovės direktorių “prana
šavo” būk Tysliava gegužės mėnesy “turė
siąs” apleisti Ameriką. 1 Iš kur jam apie tai 
buvo žinoma? Teisybė, Tysliava tuo atvė- 
ju turėjo nemalonumų. Iki ko žmonės iš pa
vydo' nedaeina: keršija, skundžia...
Tai matot, ponai ir ponios, iš kur ir 

kokiais sumetimais tie skundai buvo da
romi! Užsimanė vyrukas būti tautiško 
laikraščio redaktorium, tai “tūlas saliu
ninkas iš pasalų” ir kursto direktorius, 
kad jį paimti. O anas vyrukas “kursto” 
valdžią, kad Tysliava ištremtų!

“Am. Liet.” reporteris mano, kad tas 
viskas priversiąs Tysliavą “nuo tolimes
nio ‘Vienybės’ sandarbininkavimo atsisa
kyti ir tolesnę laikraščio eigą saliūninin- 
kų ir jiems panašių literatų maloniai pa
vesti, ir tokiu būdu—be abėjonėse — ant 
visada ‘Vienybę’ numarinti...”

Kokis išgverimas ir politiška vėjavai- 
kystė viešpatauja garbinguos fašistuos!

Lietuviški kunigėliai štai ką sugalvojo:
Vieną kartą į metus, būtent, spalių 9 d., 

kiekvienoje bažnyčioje padaryti speciales pa
maldas ir melsti dievo, kad greičiau išvada
vus Vilnių iš svetimųjų jungo.
Šitaip nutarė “Katalikų Akcijos” sėl

inąs, Įvykęs gegužės 27 d., Girardville, 
Pa.

Ar kunigai pagalvojo, ką jie daro? Na, 
sakysim, tegul kelios dešimtys lietuvių 
katalikų melsis, kad dievas atiduotų Vil
nių Lietuvai. Gerai, bet lenkų atsistos 
keli šimtai tūkstančių, o gal net keli mi- 
lionai ir melsis (to paties dievo!), kad jis 
išlaikytų Vilnių Želigovskio-Pilsudskio 
rankose! Kurių gi balsas bus galinges
nis, prabaštėliai?

Antra vertus: ar kunigai neskaito savo 
organo “Ryto”, išeinančio Kaune? Šis 
laikraštis andai pareiškė, kad Lietuva 
turi būti dėkinga dievui už tai, kad Vil
nius ne jos. Nes, jei jinai atgautų Vil
nių, tai pati pranyktų, kaipo tauta ir val
stybė !

Taigi iš to visko išeina vienas didelis 
čap-suy.

Aukas “Vilniaus vadavimui”, žino
ma, kunigai rinks ir čia ir ten, Lietuvoj. 
Jie žino tą posakį: “Iki lupasi—lupk!”

Lietuvos Pramonės Darbininkai
Tautininkų spaudos biuras skelbia, kad 

šių metų pradžioje visose Lietuvos pra
monės, prekybos ' ir amatų įmonėse, kurių 
buvo 1,485, dirbo 16,743 darbininkai ir 

.1,690 tarnautojų. Pereitais metais padidėjo 
tiek pramonės įmonių, tiek ir jose dirban
čių darbininkų skaičius. Taip,. 1932 metų 
antram pusmety buvo 1297 įmonės su 14,- 
040 darbininkų, tai rodo, kad nežiūrint siau
čiančios ekonominės krizės, Lietuvos pramo
nė auga. Daugiausia pramonės įmonių yra 
laikinoje Lietuvos sostinėje Katine — 272 
pramonės įmonės.

Šių metų pradžioje visoje Lietuvoje buvo 
5,479 prekybos įmonės su 5,854 tarnauto
jais. 1932 m. buvo tiktai 2,635 prekybos 
įmonės su 7,104 tarnautojais.

Amatų įmonių Lietuvoje yra 2,549, ku
riose dirba 9,548 darbininkai. Prekybos ir 
amatų įmonių daugiausiai yra Katine.
Nežinia, ar čia priskaitoma ir tie, dar

bininkai, ką randasi bedarbių eilėse, ar 
tik aktualiai, dirbą. Jeigu tai ir nėra 
priskaitoma (o bedarbių skaičius sieks

kelis tūkstančius), tai vistiek šie skaičiai !• 
parodo nepaprastai silpną Lietuvos pra- I 
monę ir, podraug, pramoninį proletaria
tą.

Be abejojimo, Lietuvoj, kaipo žemės 
ūkio šalyj, randasi labai daug (kur kas 
daugiau, negu pramonėj) žemės ūkio 
darbininkų, bernų, mergų, kumečių ir 
grintelninkų. Paskui seka smulkūs vals
tiečiai. Tas viskas sudaro milžinišką 
Lietuvos gyventojų didžiumą. Tai vis 
pajėga kovai už nušlavimą išnaudotojų

sistemos ir steigimo darbininkų ir vals
tiečių valdžios.

Nebuvimas stipraus miestų proletaria
to, laba i sunkina Lietuvos Komunistų 
Partijos darbą. Palyginti su pirmeny
bėm, kurias mes turime Amerikoje, tuo 
atžvilgiu, Lietuvos komunistų darbas ke
leriopai yra sunkesnis už mūsų. Kiek 
daug Amerikoj randasi tokių dirbtuvių, 
kurių vienoj (žinoma “normaliu” laiku) 
dirba kur kas daugiau darbininkų, negu 
visoj Lietuvoj!

f
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Šis peilis andai tapo atrastas pas fašistus, su kuriaisprieš-fašistiniai darbininkai 
turėjo kovą New Jersey. Naziai trokšta šitokiu peiliu verti į revoliucinį darbinin
kų judėjimą

Plieno Darbininkai Gali Laimėt Streiką, Sako Fosteris
Su didžiausiu džiaugsmu: galėti ir darbininkų reikalą- mokome daug karčių pamo- 

aš matau didelį ir augantį vimus tiktai laimėti pagalba kų. 
streiko judėjimą tarpe plie- masinės energingos kovos 
no darbininkų — sako drg. politikos.
Fosteris, Komunistų Parti-1 Plieno darbininkai! Im- 
jos pirmininkas ir 1919 me-1 kite šitą streiką į savo ran
tų plieno darbininkų strei-ikas! Neatsidėkite ant Am- 
ko vadas.—Plieno darbiniu-! algamated Association of 
kai: 1919 metais priparodė, Į lron, Steel and Tin unijos 
kąd jie gali susiorganizuoti i viršininkų. Laike .1919 me- 
ir sustabdyti darbą didžiuo-'tų streiko A. A. unijos va
šiuose plieno fabrikuose, ne- dai, tokie Tighes, Davisai, 
paisant Plieno Trusto kom- Leonardai ir t. t., veikė taip, 
paničnų unijų, terorizmo, 
reakcinių vadų ir valdžios 
išdavysčių. 1919 metų strei
kas buvo pradžia, generalio 
mūšio. 1934 metų plieno 
darbininkų streikas prives s yra pardavę streiką nesu- j būti laimėtas pikieto linijo- 
sįi mūšį prie laimėjimo. !

Pasinaudokime 
prityrimais šiandieną, 
pamokas galima išreikšti 
viena fraze: “Imkite streiko i 
vairą į savo locnas rankas!”! 
Saugokitės savo parsidavu
sių oficialių viršininkų ir 
veidmainingos Roosevelto į 
valdžios. Budėkite

streiko. .
Leiskite man, kaipo tam, 

kuris petys petin su jumis 
kovojo laike didžiojo 1919 

' metų streiko, padaryti jums 
I sekamus pasiūlymus, pa- 
' retus patyrimais, gautais 
toj didžiojoje kovoje:

1. Lai platus darbininkų 
komitetas paima visą strei- 

;ko vadovybę į savo rankas 
! kas liečia A. A. uniją, pa
stumiant į šalį Tighe klikos 
!apgavingus vadus.

2. Tada sudarykite bend
rą frontą tarpe to A. A. ko
miteto ir Plieno ir Metalo 

1 Darbininkų Industrinės U- 
nijos ir bendrai veskite 

>streiką.
3. Įtraukite į streiko veiki- 

;mą plačiąsias mases, kaip 
i tai, į masinį pikietą, į pla- 
[čius streiko komitetus ir tt. 
(Neleiskite padaryti jokios
sutarties be streikuojančių 
plieno darbininkų masių nu- 

! balsavimo.
4. Teisingai elgkitės su 

.negrais plieno darbininkais. 
•Įtraukite juos į streiko va- 
idovybę ir dabokite, kad jų

tais darbai būtų ap-
rpas ginti. Jie parodys, kad jie 

yra geriausi streikieriai irgeriausi streikieriai ir 
(Tąsa 3-čiam pusi.)

Cleveland, Ohio
Birželio 16 ir 17 dienomis 

pries bus visam mieste rinkimas dė- 
kiekvieną manevrą streiką žutėmis aukų del finansavimo 
atidėti, neš toks atidėjimas pasiuntimo delegačių į moterų 
suparalyžiuotų jūsų kovin- tarptautinį kongresą prieš ka-
gą dvasią. Nesiduokite būkaip plieno korporacijų 

agentai. Jie buvo priešių- ti įvestais į valdžios arbi- 
gi organizacijos kampanijai tracijos slastus, nes tas jus 
ir pačiam streikui nuo pa- atiduotų bejėgius į priešų 
čios pradžios iki galo.. Jie rankas. šis streikas turi

tu

S •--------------------- --------- <9

W. Z. Foster
Plieno industrijoje padė

tis labai prielanki - streiko 
laimėjimui, iš tikrų jų daug 
prielankesnė, negu buvo 
1919 metais. Svarbiausias 
toj situacijoj faktorius, tai 
kad darbininkai šiandien 
yra kovingesni^mė ūpe. 19,19, 
metais organizacinė ‘kampa
nija turėjo ateiti iš už pa
čios industrijos sienų, šian
dieną gi plieno darbininkai

skaitomus sykius. Jų išda- je. Birželio 16 dieną išeiki- 
vingas kelias dabartiniame te į streiką ant šimto pro- 
streiko judėjime, bandymas centų ir paskui laikykitės 
streiką sabotažuoti ir par- kovos lauke, kol bus fabri- 
duoti, pilnai supuola su jų kantai priversti išpildyti ju
keliu daugelio metų, kaipo su reikalavimus, 
plieno bosų čebatlaižių.

Jūs turite suprasti, kad; 
A.A. unijos augštieji virši
ninkai yra jūsų priešai. Jie 1 
nori jūsų streiką sulaužyti 
nemažiau, kaip darbdaviai! 

j ir valdžia. Jeigu jūs nesu- 
j prasite šitos pamatinės tei- 
■sės ir jeigu paleisite streiko’ 
| vadeles iš savo rankų, tai ■ 
būkite užtikrinti, kad jie 
jus parduos ir sunaikins jū
sų pastangas. Šitas pareiš
kimas lygiai atatinka Ame
rikos Darbo Federacijos | 
galviniams vadams ir va-; 
dams A. A. unijos. Jie visi i 
yra lygiai susitepę darbiniu- i 
kų reikalų pardavimu. Jie 
palaikė Tighe’so pardavingą 
politiką 1919 metais ir tą 
patį daro Vėl14934 metais.

Plieno darbininkai! Taip 
pat nepasitikėkite Roosevel- 
to valdžia. Prezidentas Ro- 
oseveltas yra stambiųjų fab
rikantu atstovas. Jis nėra 
jūsų draugas. Tiesa, jisai

Tai vie
nintelis kelias laimėjimui

rą ir fašizmą. Bus duodamos 
svarbios dovanos toms organi
zacijoms, kurios daugiausia pi
nigų sukels tam tikslui ir tiems 
rinkėjams, kurie daugiausia 
aukų surinks. Kurie norėtumė
te tas dovanas pamatyti, galite 
rasti International Women’s 
Congress buveinėje, po num. 
737 Prospect Ave., room 406. 
penktadienį vakare. Prašome 
visus lietuvius darbininkus ir 
darbininkes prisidėti prie šio 
plataus aukų rinkimo.

Phil Bart.

. J 1 * 1 • ♦ • I K? Ut V4. A CA VI CVkJ* A. A V/ kJ J A^CAApatys atlieka organizacmj daug kalba apie draugišku.
prisirengimą, 
streikas buvo vedamas be
veik perdėm iš 
šiandieną eiliniai plieno 
darbininkai ima streiko va
dovybę į savo rankas.

Ateinantį streiką' galima 
laimėti. Bet tai bus sunki 
kova. Mes galime būti užti
krinti, kaip jau aišku, kad 
prieš mus stovės visi Plieno ninku streiko Weirtone yra 
Trusto įrankiai, valdžia ir tiktai vienas jo daugelio 
reakciniai vadai. O tuos veiksmų po visą šalį, 
visus priešus bus galima nu-' 1919 metų streike mes iš-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

TARPUPIRŠTĖS NIEŽTI. 
NOSYS UŽGULTOS

Seku kiekvieną jūsų patari-
' j mą, bet, kad atitiktų

i klausimui—tai nesutikau. ; mažyčiais grybeliais,
Mano klausimas, tai kas! mais fungi, trichophyton, 

yra ir kas daryti, kad mano liga yra trichophytosis, “ 
kojų tarpupirštes vasaros me- worm, 
tu labai niežti. Nukasau net 
iki kraujui ir jaučiu, kad ko
jom labai karšta, bet nešla- 
piuoja, kojinės nešlapios, bet 
dvokia. Pereitą vasarą nieko ; 
tokio nebuvo. Į

Antra, kas yra ir kas daryti,! 
kad mano tai viena, tai antra 
nosies šnervė pakartotinai už-! 
gulta. Ir aš nesijaučiu, kad karas, per savaitę. Kitą savai- 
šaltį turėčiau. Kartais pagau- te apleiskite, o paskui ir vėl, 
nu ir šaltį, tai jaučiuos, kad kol niežėjimas dingo, 
sergu. Bet, kad ir pereina,! 
tai vis lieka tai viena, tai ant- niškai

mo. Nosim tai bus nuo to ge
riau, ir visam bus sveikiau.

Bet pradėsim nuo kojų.
(Jum yra kojų tarpupirštes ap-

lį mano j ]<r^stos tam tikrais parazitais.
, vadina- 

O 
ring 

savo rūšies lyg ir de
dervinė.

Parsineškite iš vaistinės 
“Whitfields, ointment, 1 oz.”: 

“Salicylic acid 15 gr.., 
benzoic acid 25 gr., 
soft perolatum 2 drachms, 
cocoanut oil enough to make 
1 ounce of salve.”
Tepkite tarpupirštes kas va-

metų iink darbininkų, bet taip
“ pat darė prezidentas Wilso-
’ nas-1919 metais. Bet Wilso-h’a pakartotinai užgulta. Ir gal vės.

nas parodė savo tikrąsias Jau bus kokie metai, kaip taip Tai^ nėra šaltis, 
kapitalistines plunksnas lai- yra;
ke plieno darbininkų strei
ko. Rooseveltas jau yra už
tenkamai įrodęs, kad jis yra 
darbininkų klasės priešas.
Jos išdavimas plieno darbi-

viršaus
Dėl nosų. Jums yra chro- 

išpurtę, peraugę plė- 
hypertrophic rhinitis.” 

. Gaukite “Ep- 
; hedrine Inhalant 66, Swan Me- 

virš puskapio metų.'yer.” Leiskite po kelis lašus į 
p. 4 c., sveriu 170 nosis, kur užbrinksta. Imkite 
Sulig ūgio, truputį žuvy aliejaus, “cod liver oil.” 
sveriu. Atsakykite po porą šaukštų kas diena. Po 

' lašą iodo tinktūros, su vande- 
ATSAKYMAS ' n’U’ dukart kas savaitę. Būki-

1 te dažniau ant saules, nuogas 
Taip, Jūs, Drauge, gerokai ’ ai1 pusplikis. Suliesėkite. Ma- 

apysunkis. Pasistengkite su-,žiau visoko valgykite, ypač 
liesėti, po truputėlį numesti krakmolų, saldumynų ir rieba- 
dalį savo nereikalingo sunku-’ Iti.

Aš esu 
augščio 5 
170 sv. 
perdaug 
per “L.”
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Jie Yra Rengiami “Laisvės” Naudai<f>

<♦>

Dovanos Prie Įžangos<♦>

<b

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

<♦>

Pirma $5 Cash, Antra $3 Cash, Trečia $2<f>

<♦>

<♦>
LYROS CHORAS IŠ PHILADELPHIJOS

<♦>

LAISVĖS CHORAS IŠ HARTFORD<t>

<!>

>

>

>

>

>

>

$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00: ><

><

<♦>
Dovanos yra

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

< >

< >

>

<♦>

<!>

<♦>

<!> $474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
<♦>

to
<!>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

grynais pinigais $75 
grynais pinigais $50 
grynais pinigais $25

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

Gavome pranešimą nuo draugo Poto, kad šiame 
piknike tikrai dalyvaus Philadelphijos Lyros Choras.

< >

o

< >
< >

Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Turėsime svečių iš plačios Naujosios Anglijos, 
tuom kartu grįž delegacijos iš LDS seimo.

< >

<>

Prašome Darbininkiškų Organizacijų įsitčmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

1. Dovana Philco Radio vertės $175
2. Kelvinator Refrigerator $149
3. Dovana
4. Dovana
5. Dovana

Atvyksta ir Laisvės Choras iš Hartford, tai, vei
kiausia, bus bendras choras visos Connecticut valsti
jos choras. Jie prie savęs susitelks geriausius dai
nininkus iš visos valstijos.

Tos dovanos yra skiriamos vien tik tiems, kurie 
iš anksto pirks įžangos tikietus. Prie vartų pirkusieji 
tikietus dovanų negaus.

sekamos
10

Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.

$100 
75 
50 
35 
25 
20 
15 
10 
10

$10 
$10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

vertės $5

Trys Dovanos Pinigais Tiems, Kurie Iš Anksto Pirks 
Įžangos Tikietus

<j>

<

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais

9. pinigais
19. A. J. Katkauskas
20. J. Baltramaitis aukojo daiktais vertės $2.50
21. H. Stankus Aukojo daiktais vertės $2.50

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

aukojo drabužių

Antradienis/ Biržei; 12,1934 - •

bes skelbimą jos tik “nuode- je tvirtų revoliucinių frakcijų į

AMERIKOS RENEGATAI ISSISUKINEJA*
I esą tik “po atskirų asmenų ar jų buvo: karts nuo karto buvo da-1 
grupių ‘nuodėmes’ knisimasi,” romi pas mus bendraminčių pa-!

Pruseikos oportunizmą,

V. Kapsukas

veidą.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Nieku

JACOB RUPPERT’S BEER
MELLOW WITH AGE

Čia

bininkų judėjimo pakilimo me
tu atėjo j Kompartiją, bet pas-

giau mano 
kodavo vėl 
kairiaisiais, 
ta, kad aš

tai-
rū-
ir,

ku-
su 

pa
šo
mis

T’ 
Xkovai su oportunistais. Tiesa, 

kas-nors panašaus į frakciją

1 Del ligos ir darbų daugybės la
bai užsitęsė mano atsakymas j Pru
seikos straipsnį, tilpusj praėjusių me
tų “Naujojoj Gadynėj,”—“Atsargiau, 
drauge Kapsuk!” (Atsiprašau, rene
gatui Pruseikai senai aš nebe drau
gas!) Atsakymo pradžią aš parašiau 
dar pernai, tuoj gavus Pruseikos 
straipsnį, bet manau, kad ji ir dabar 
nėra pasenėjus. Galą rašau dabar ir 
išnaudoju tam ir vėliau pasirodžiu
sius “Naujojoj Gadynėj” straip
snius.—V. Kapsukas.

nereiškia, kad

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

pataisyta.
Kasi ink “Laisvės” ir Prūsei-

Atsakydamas į mano straips-, veikimo Amerikoj, 
nį, tilpusį 1933 m. “Priekalo” J nės, veikiant vienoj 
No. 7 ir “Laisvėj,” Pruseika -šalyj, reikia imti domėn skirtin 
parašė ilgą straipsnį, kuris ėjo gas tos šalies sąlygas, bet tai 1 oportunistų įtakos, 1 z-v. • Z Z AT • • « • SZ . z z « • > • ' . • « . .... . -

mėmis” (kableliuose) vadina. 
Aštri gi kairiųjų kritika—tai

Be abejo- ( Amerikoj gana masinė socia- 
ar kitoj (listinė partija. Norėdamas pri- 

' eit prie masių ir traukti jas iš 
aš, kaip ir 

bolševikai, atvykusieji 
Pamatinė min- sąlygos” gali pateisint, pavyz- Amerikon, turėjau stoti tuomet 

į Amerikos Soc. Partiją ir ata-

net per 3 jo “Naujosios Gady- nereiškia, kad tos “skirtingos tikri 
nės” numerius.
tis, kuri eina per ištisą Prūsei- džiui, 
kos straipsnį, yra tokia: pats kaip anais laikais, taip ir da-| tinkamą jos tautinę sekciją ir 
Kapsukas per ilgus metus bu- bar jo ir kompanijos renega- 
vęs ‘'kaip tiktai tokioj padėtyj, tystę.
kurioj yra mūsiškė opozicija“; 
Kominterno vadovybė irgi da
rius dideliu klaidu; ‘‘komunisti
nė opozicija (taip jie save vadi
na— V. K.), imant iš esmės, pa
matiniai, fundaynentaliai, ge
riau ir tiksliau szipranta pama
tinę užduotį Komunistę, Inter
nacionalo—eiti i minias, užka
riauti didžiumą.”

Pirmiausia reikia pasakyt, 
jei Pruseikos artimiausi ben
dradarbiai: Butkus ir Valonis- 
Strazdas tiesiai spjaudo į Ko
munistų Internacionalą, tai Pru
seika šitam straipsnyj prisime
ta neva Kominterno šalininku. 
Tik.. . kadangi Komin terne 
“autoritetų griovimas virsta l 
sistema, tai (pas Pruseika) nu-1 
trūksta pasitikėjimo siūlas.” 
Vadinasi, ir Pruseika pats pa
sisako, kad Komintcrnas pas jį 
jokio autoriteto nebeturi, kad 
jis su juo nutraukė ryšius. Tai 
matyt iš viso renegatų veikimo 
ir iš viso Pruseikos straipsnio.

Pradeda Pruseika savo'' 
straipsnį nuo istorijos. Kad ge
riau parodyt jo tikrąjį veidą ir 
veidmainiavimą, ir aš pradėsiu j *<ais Pr’e 
nuo istorijos. | -
1. Šis Tas iš Mūsų Veikimo j pru’seika h-odyt.

Karo Metu

ir

Tretlas Puslapis

tai “nesocialistiška taktika.” l sitarimai; greitu laiku man pa-; 
Kairieji, “vietoj klasių kovos, į sisekė užkariaut visą darbiniu-j 
skelbia frakcijų kovą,” tik “su
irutę didiną” (1916 m. “Nauj.” 
num. 33)...

Ir išvada iš to daroma tik 
tokia, kad “Naujienos” “viena

iš vidaus dirbti, o ne tverti ko
kias užsiskleidusias nuo Ame
rikos masių grupes ir ne dėtis 
prie arčiau marksistų stovin
čios, bet užsiskleidusios, sektan
tiškos Amerikos Socialistų Dar
bininkų Partijos, De-Danielio 
vadovaujamos.. Vienok, prisi
dėjęs prie Amerikos Soc. Par
tijos ir Lietuvių! Soc. Sąjun-i 
gbs; ir tapęs pastarosios orga- Inos

kišką Lietuvių Socialistų Sąjun- , 
gos Pildomąjį Komitetą su d. Į 
Šukiu pryšaky; tas Pildkomas! 
palaikė mane kovoj prieš opor-! 
tunistus — Grigaitį, Michelso- i 

koja da tebestovi social-patrio- na, Pruseika, vienok jis nega- 
tų eilėse.” Su jomis labai švel-| Įėjo atstot revoliucinių s.-d. 
niai ir atsargiai kovojama. Tai,) frakcijų tvėrimo atskirose vie- 
be abejonės, buvo didelė klai- j tose. Del to negalėjo būti kaip 
da, kuri tik daug vėliau buvo reikiant išaiškintas tuomet ir 

oportunistinis Pruseikos veidas. ■ i
Kuomet atėjo Rusijos Kovo Į

Prašo Darbininkiškos Visuomenės Įsitė- 
myti Žemiau Nurodytus

kos tam pat straipsnyj pasaky- į rnėn. revoliucija ir griežtai at- 
ta, . kad ūr ji pradėjo rašyt' sistojo buržuazinės Laikinosios : 
apie kairiuosius, kaip “Naujie- -valdžios paturėjimo klausimas, į

j Pruseika vėl atsidūrė tarp dvie- i 
“Pernai (1915 m.) da ji kėdžių : tarp Bagočiaus, Mi-į 

biausia gerbė draugus Licbk- i chelsono ir Grigaičio, kurie bu- ! 
nechtą, Luxemburg, Meringą, I y° paturėjimą, ir kairių- ;
‘Die Internationale’ grupę, oJBh revoliucinių s.-d. su mani- 

.šįmet jau rašo: “Cimmerval- s mi P^šakyj, kurie buvo prieš' 
’ diečiams kenkia ne kas kitas,! J°s paturėjimą, už bolševikų iš-;

i keltus obalsius. Ir vėl perma- į 

žai aš mušiau Pruseika. Ir tai ' 
man būnant. Tie žmones, matomai, nejaučia davė jam ir panašiems į jį opor- 
“Socialdemo- jokios atsakomybės už žodžius ■ tunistams (Butkams, Straz- 

aš griežtai išstojau prieš ir pasielgimus” irtt... Tiems;dams ir kt.) galimybes vėliau 
rodo Vo- i prisišliet prie komunistinio ju- 

kietijos opoziciją; bet tegul atsi-' dėjimo ir nešt jam žalą.
mena, ką ji pati rašė 1915 m. I Kaip gi tad jie vistik bent 
num. 63 apie “Tris sroves Vo- I trumpam laikui galėjo atsidurt 
kietijos s.-d.”, o pamatys, kad | komunistų partijoj? Panašiai, 
d. Liebknechto pasekėjai yra • kaip ir daugelis kitų kraštų svy-

■ artimiausi Rusijos bolševikų ■ mojančių smulkiai-buržuazinių 
; draugai, — gal tuomet nebe- j inteligentų ir darbininkų “vir-
smerks taip drąsiai kairiųjų j šūnių,” kurie revoliucinio dar- 
cimmervaldiečių?. . . Ant galo, 
tokį pamokslą rėžia Lietuvos 
(kairiesiems. V. K.) socialde- kui, suslūgus judėjimui, pabė- 
mokratams: “Nesutverkite sau 
stabo! Jūs perdaug garbinote 

| Vokietijos s.-d. ir teisinot jos
■ taktiką, o dabar perdaug ją že- 
i minate. Iš vienos kraštutinybės
jūs metatės į kitą”... Tik... 
ar kartais “Laisvė” ne daugiau 
mėtosi?”

Čia teisingai buvo pažymėtas 
Įsmulkiai-buržuazinio Pruseikos 
j ir jo redaguojamos “Laisvės” 
blaškimasis tarp kairiųjų ir de
šiniųjų. Tas blaškimasis nepa-! 
siliovė ir man į Ameriką atvy-1 
kus: tai jis puldavo į oportunis-j u 

tai, gavęs 
nuo manęs 
lietuvių so- 
masės dau-

no “Kovos” redaktorių, aš tu
rėjau iš karto griežčiau kovot 
ir su centristu Pruseika, ir su 
jau gana aiškiai pasireiškusiu 
tuomet dešiniuoju oportunistu 
Grigaičiu.

Kova prieš Amerikos lietuviu i kaip jųjų pačių atsiradusioji 
oportunizmą buvo pradėta ma- i kraštutinių kairiųjų srovė... 
no da Škotijoj 
“Rankpelnyj” ir 
kratė 
amerikiečių “tautos vienybės” i kairiesiems “Laisvė 
skelbimą nukentėjusiųjų del ka
ro šelpimo klausimu ir prieš 
social-patriotinį “Keleivio” ir 
“Kovos” (Smelstoriaus laikais) 
nusistatymą, prieš vokiečių so- 
cial-pardavikų palaikymą iš jų 
pusės. Jų pozicija buvo lygi- 
narna su social-pardaviko Janu- 

mano prisitaikymas anais lai-1 ]ajcio pozicija; “ir mes su jais 
vietinių amerikoniš- Įįk ]<OVoti galime, nes jų pozici- 
buvo tikrai leninis- j cjja taip-pat kenksminga darbi-

■ ninku klasei, kaip ir Janulaičių” 
—rašiau aš “Socialdem.” nr. 6-8 
straipsnyje “Mūsų Kritikai.” 
Vienok tam pačiam straipsny- 

ije atskiriamos Grigaičio “Nau
jienos” nuo “Keleivio.” Į “Nau
jienas” aš tuomet da žiūrėjau, 
j kaipo į tarptautinių socialistų 
organą, artimą Kautskio pozi
cijai, galintį da atsistot tarp
tautinės revoliucinės s.-d. pa

i kų sąlygų
! kas, kaip tai stengiasi dabar'

Jau vien tas ;
Į faktas, kad LSDP Užsie-'

Pruseika pradeda savo straip- • n*° biuro organe “Socialde- i , 
snį tokia citata iš d. Angariečio, mok rate” No. 6-8, kurį aš tuo-! 1- 
laiško, rašyto jam 1926 m., sau-Į mcti redagavau ir kuriame pa-p 
šio 14 d.:

“1916-17 m. V. Kapsuko li-|dau 
nija (Amerikoj) buvo žalinga.! 
Tais laikais Kapsukas svyravo | 
tarp bolševikų ir centristų, švel
nino kovą, sėjo iliuzijas, pa
brėždamas, kad tarp jo, Kap
suko, ir Grigaičio nėra tokių 
didelių skirtumų.”

Ir ten pat paduoda Pruseika demokrato” i 
ištrauką iš mano laiško, rašyto sįame 1916 
1924 m. birželio 8 d.:

“Ir apskritai, atvykęs Ameri
kon, aš priverstas buvau taiky
tis prie tenykščių aplinkybių ir 
kalbėti daug atsargiau ir 
kiau, negu Škotijoj. Man 
pėjo užkariaut LSS masę 
mano nuomone, tas kelias, 
riuo aš ėjau, davė geriausių re
zultatų.”

Pruseika mėgina paspeku- 
liuot tais laiškais. Jis ima ma
ne savo neprašyton globon 
prieš d. Angarietį ir rašo, kad 
mano pozicija buvus tuomet 
tikrai leniniška, “nes Leninas 
visuomet pabrėždavo, kad rei
kia imti domėn kiekvienos ša
lies skirtingas sąlygas.” O ka
dangi d. Angarietis tą mano 
poziciją griežtai kritikavo, anot 
Pruseikos, “ugnim spjaudė 
(prieš ją) angarietiškas balsas 
iš Rusijos,” tai reiškia, kad An
garietis klydęs, kaip ir vėliau 
jis klydęs, griežtai pasmerkda
mas oportunistinę Pruseikos, 
Butkaus ir kitų poziciją, ir da
bar klystąs, kovodamas prieš 
renegatus. Jei Pruseika būtų 
norėjęs nuodugniau susipažint 
su tuo, kaip aš įvertinu savo 
veikimą Amerikoj, tai būtų ne
galėjęs pasitenkint paduotąja 
ištrauka iš mano laiško, o būtų 
radęs, pavyzdžiui, dideliam ma
no straipsnyj apie Lietuvos Ko
munistų Partijos įsikūrimą, til
pusiam 1929 m. Sovietų Sąjun
gos bolševikų1 istoriniam žurna
le “Proletarskaja Revoliucija” 
No. 1, ir savikritikos iš mano

sisakiau, kad mums pakeliui tik | d 
su Rusijos bolševikais, vistik ra-;

1 reikalinga pridūrt, kad ir | 
“su jų (bolševikų) pozicija mes -

! ne visame kame galime sutik
ti, rodo, kad aš nebuvau da j matais, užtat ir nevedžiau su 
tuomet tikras bolševikas. Koksjjuo griežtos kovos. Tuo tarpu 
pamatinis klausimas skyrė ta- neį įįe faktai, kurie yra nu- 
da mane nuo bolševikų, apie rodyti tam pačiam 
tai aš rašiau tame pat “Social- j mo]<rato"
2 ” numeryje, išėju-1 Kritikai,
------ ----- .... gegužės mėnv:1 
pamatinis klausimas—tai buvo 
klausimas apie s.-d. centrą su 
Kautskiu pryšakyj. Aš stovė
jau už jo kritikavimą, bet ne
smerkiau jo kaipo social-impe- 
rialistinio, žiūrėjau į jį kaipo 
į besiartinantį prie mūsų pozi
cijos; Leninas gi pripažino, kad 
griežta kova prieš centrą 
Kautskiu pryšakyj—tai yra 
matinis visų revoliucinių 
cial-demokratų uždavinys;
jį smerkė kaipo social-imperia- 
listinį, tik pasislėpusį už “kai
rių” frazių, kaip dabar mes 
smerkiame “kairiuosius” s.-d. 
“Kairiuosius” s.-d. mes dabar 
laikome da pavojingesniais už 
dešiniuosius. Ne mažiau pavo
jinga ir tuomet buvo Kautskio 
pozicija. Užtenka tik prisi
mint jo teorija apie tai, kad 
Internacionalas tinkamas teesąs 
tik taikos, o ne karo laikotar
piui, arba jo teorija apie ultra- 
imperializmą, kuri i š t i k r ų jų 
tarnavo grobikiškiems imperia
listams. Tiesa, su šia jo teori
ja aš tuomet nebuvau susipa
žinęs, bet tai nemaino dalyko. 
Dabar man aišku, kad aš tuo
met klydau, nedakainuodamas 
pavojaus iš centristinio Kauts-

j kio ir jo šalininkų pusės ir ne- 
vesdamas prieš juos griežtos ko
vos; dabar aš suprantu, kad 
Lenino pusėj buvo teisybe, bet 
tuomet aš to nesupratau da. 
Aš tikrai tuomet da stovėjau 
tarp centristų ir bolševikų, ar
tindamasis vis labiau prie bol
ševikų. Su tokiu nusistatymu 
aš rtuvykau į Ameriką, ir ten 
del to padariau ne vieną dide
lę klaidą.

Ne tame aš matau savo klai
dą, kad, nuvykęs į Ameriką 

. 1916 m. gegužės mėn., aš įsto
jau į aiškiai oportunistinę Ame
rikos Socialistų Partiją ir Lietu
vių Socialistų Sąjungą, kuri 
įėjo į Amerikos Soc. Partiją. 
Tai buvo vienintelė tuomet

i “Socialde- 
straipsnyj “Mūsų 

duoda pakankamai 
, medžiagos, kad pamatyt tikrą 
i social-pardavikišką jų 
Ten mes skaitome:

“Naujienoms” labiausia ne
patinka, kad mes, ir apskritai 
kairieji s.-d., smerkiame puo
lusius s.-d. Jei iš “Naujienų” 
spręsti, tai dargi jokio nupuo
limo nesą, o tik’ taip sau laiki
nas pairimas, kurį labiausia 
trukdanti prašalint—tai kairių
jų “nesocialistiška taktika.” So- 
cialpatriotų ir imperialistų ka-1 me, kad aš neorganizavau Lie- 
ro paturėjimą ir tautos vieny- tuvių Socialistų Sąjungos vidų-

go nuo jos. Kuomet pa
aštrėjo klasių kova, kuomet 
nebepakako gražių žodžių, o rei
kėjo pereit nuo jų prie revoliu
cinių darbų, kuomet partija pa
reikalavo nuo jų tam tikros dis
ciplinos, be kurios negali būt 
jokia revoliucinė Kompartija, 
jie pakėlė prieš ją buntą, atsi
sakė klausyt Kominterno ir tuo 
būdu išbraukė save iš partijos.

V. Kapsukas.
‘‘Laisvės” Red. Pastaba: šį 

. Kapsuko straipsnį imame iš 
Šviesos” No. 2-ro. Per korek

torių neapsižiūrėjimą, “Šv.” tel
pančiam straipsnyj įvyko pa
klaida. 18-tam pusi., trečioj 
špaltoj, kur kalbama apie iš
trauką iš laiško, turi būti 1924 
m., bet ne “1934”.

nes

to Grigaičio glėbį, 
smarkiai per kailį 
ir matydamas, kad 
cialistų darbininkų

pusę palaiko, jieš-
bendros kalbos su
Mano klaida buvo |

nepakankamai mu
šiau tą vėjo pamušalą, nepakan- i PLIENO DARBININKAI GALL I ma Lt/tniilrinii n i Irn r a vi i t-*kamai traukiau aikštėn jo opor
tunizmą ir menševizmą, kad aš 
į jį žiūrėjau maž-daug panašiai, 
kaip į Vokietijos Kautskio cen- j 
tra. Mano klaida buvo ir ta- c

LAIMĖT STREIKĄ, SAKO
W. Z. FOSTERIS

geliausi kovotojai.
5. Pasiekt geležkelių dar

bininkus ir angliakasius pa
galba masinių delegacijų. 
Laimėkite jų paramų savo 
streikui, taip, kad streikui 
kilus plieno gaminimui me- 

. džiaga nebūtų gabenama 
inei j fabrikus, nei iš fabri-

negalima 
pavaduot
LAIKA!

Plieno darbininkai! Jū
sų laimėjimas bus laimėji
mas visos darbininkų klasės. 
Birželio 16 dieną stokite į 
streiką kaip vienas žmogus 
kiekviename Jungtinių Val
stijų plieno pramonės cent
re. Solidarumas nugalės 
Plieno Trustą ir visus jo 
valdžios ir reakcinius vadus 
talkininkus.

W. Z. Foster.
P. S.—Aš be galo apgaile

stauju, kad delei užvilktos 
ligos, nuo kurios dar nesu 
pilnai pasveikęs, negalėsiu 
aktyviai dalyvauti jūsų ko
voje. Bet jūs galite būti už
tikrinti, kad aš darysiu vis
ką mano galioje, idant pa
dėt jums šią kovą laimėti.

W. Z. F.
<♦>

Sekmadienį, 29 dieną Liepos (July)
Laudaman Park, Shenandoah, Pa.

bus puiki dainų programa ir žaislai
Shenandoriečiai visada dalyvaudavo Wilkes Barre 

spaudos piknike, tai dabar wilkesbarrieciai turi da
lyvauti Shenandoah spaudos piknike.

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

Išanksto samdykitčs busus važiavimui į minėtus 
piknikus, išanksto platinkite įžangos tikietus.
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Japonijos Spauda ir Karas [dieną gegužes išnaudotojai dabar jisai vėl daro planus su j tono valstijoje tik dvi kuopos 
padare baisu puolimą Tokio darbdaviais kaip darbininkus 1 yra, būtent, Raymonde ir Taco-

ELIZABETH, N. J.
.L.DS. 33 kp. susirinkimas Įvyks 

trečiadienį, 13 dieną birželio, L.D.P. 
Kliubo svetainėje, 408 Court St., 8 
vai. vakare.

[ Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
| nes turim daug svarbių dalykų ap- 
I kelbeti

Lyros Chorą, o mes visuomet už dy
ką jums padainuosim. Užkviečia Ly
ros Choras.

(137-139)Man rodosi, kad LDS 
kuopa būtų galima sutverti Se- 

I attle. Aš nežinau, ko laukia į 
Į draugas Baltrušaitis ir kiti. Ro-1 

Lietuvių Darbininkų Susivie- j dosi, draugai, jums nereikėtų | 
gerai gyvuoja. I laukti ilgai, ale tuojaus imtis už!

mieste, Japonijos sostinėje, sa^ai’yti į darbą nieko nelaimė- moj. 
kad paslėpus ministerių fi-' S‘ 
nansines vagystes. Vien tik; 
per vieną dieną areštavo!

imperialistinė ninkai, turės tikrą rojų ant 736 žmones. Areštuota 249i’J'Jimo kuopa gerai ............. .................................. .
spauda. Japonijoje yra 10,- žemes. Laikraščiai, leidžia- intelektualai, 163 studentai i , da!' neskaitlinga nariais, j darbo ir sutverti kuopą Kada 
zArt 1 •! vv. n • ’ 1 ale SU P.PS11 rmnilOR Wnsnino-- vio i-toao-naB-zi lodo nnkobno rro.
000 laikraščių? vien tik To- mi del valstiečių—rašo, kad 
kio mieste yra 256 dienraš- po karo jiems bus įvalias 
čiai. Kodėl tiek daug yra žemių. Bet visi jie šaukia 

aiškinama už karą ir Japonijos visų 
žmonių vienybę, laikraštis 
“Kokumin” rašo: 
nes Valstijos 
Amerikos smarkiai rengiasi 
prie užpuolimo ant Japoni
jos. Gali būti, kad ant mūs

Imperialistinė Japonija .'specialiai leidžiami del žu- 
šuoliais rengiasi prie karo, vininkų, rašo, kad sumušus 
Tam tikslui pakinkyta ir Į Sovietų Sąjungą, jie, žuvi- 
J a p o n ijos j

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos nepaprastas 

susirinkimas Įvyks penktadienį, bir
želio 15 d., 7:30 vai. vakare, 3014 

j Yemans. Susirinkimas šaukiamas del 
' išrinkimo apskričio valdybos. Taip-

ALDLD 52 kp. susirinkimas Įvyks i mūsų kuopos delegatai išduos ra- 
16 dieną birželio (June) subatos va-i P°rt^ .,s. konferencijos,
kare, 7:30 vai., Darbininkų Draugijų i Raugai ir drauges, malonėkit būti 
Kliubo, 3801 Bagley Ave. Visi kuo- ;la>ku.
pos nariai malonėkite atsilankyti,! araneckiene, Lin. Sekret.
nes turime daug svarbių dalykų ap- i------------------------------------- ----------
kalbėti. Taipgi moterys, buvusios • ^^a^Į^8_^=ĮaĮĮaaxį=Įgsaaįgį j - ____

, rėš L.D.S.A. dalyvaukite. Bus išdilo- I = .—j....................   ■ ■ -------------- --------------------- ■ .

I tas raportas iš Vilnies šėrininkų su- , —M ■ imr\« m
' važiavimo. Atsiveskite ir savo .Irau-1 TIKRAS BIČIŲ MEDUS

ir užbaigt senus dalykus.
Sekr. V. K. Sherelis.

(138-139)

DETROIT, MICH.ale su čėsu paaugs. Washing-1 visi pasensite, tada nebebus ga- 
_ ■ Įima sutverti kuopą. Seattle 

[' yra keletas pirmaeilių draugų, 
: tai kodėl jums draugai neprigu- 
. lėti prie tokios geros pašalpi- 
! nes draugijos?

ir 324 darbininkai. Baisus j* 
teroras, bet negali nuslopin-1' 
ti revoliucinį judėjimą.

Japonijos Komunistų Par
tija veda aštrią kovą. Jos ! 
organas “Sekki” (Raudono
ji Vėliava) leidžiamas slap- į 
tai ir labai platinasi. Komu
nistai del kareivių leidžia 
“Cheisino Tomo” (Kareivių 
Draugas). Kapitalistinis Ja
ponijos laikraštis “Cicho 
Gissei” rašo: “Nepaisant di- ( 
džiausiu policijos pastangų i 
išnaikinti komunistų spau- Į 

regulia-

laikraščių? Tai 
specialiu Japonijos išnau
dotojų spaudos charakteriu. 
Del stambios ir vidutinės 
buržuazijos yra atskiri lai
kraščiai, juos tokia kalba 
veda, kurią nesupranta pa
prasta darbo liaudis. Skir- užpuls visai nepaskelbę nei 
tingi laikraščiai yra del in
teligentijos, smulkios 
žuazijos, darbininkų, 
tiečių ir tt. Japonijoje rai
džių nėra, bet rašoma ara- 
grifais (tam tikrais sukrei- 
votais braižiniais, kurių 
kiekvienas reiškia ne raidę, 
bet cielą žodį). Suprantama, 
kad darbininkas ir valstietis 
negali visus aragrifus pa
žinti, kada jų yra šimtai mūsų žemės, 
tūkstančių. Kitais žodžiais, ■
darbininkas paėmęs Japoni- “Japonija siekia prie laimės ruošėjus, nuolatos didėja ir

“Jungti- 
Šiaurinės

A. B.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
i.

gus.

karą. t. iponijos imperija
bu r- turi būti pasirengus atremti 
vals- (amerikiečių užpuolimą. Rei

kia sutvirtinti mūsų pozici
jas Pietų Chinijoje, ant mū-: dą, tie laikraščiai 
sų salų. Reikia laikyti mūsų riai išeidinėja.” Taip, komu- 
karo laivyną prirengtą mū-i nistų laikraščius platina vi- 
šiams. /
mums gerai žinomos, josise, dirbtuvėse, armijoj, lai- 
yra tam, kad išvyti Japoni- i vyne, orlaivyne, mokyklose, 
ją iš Chinijos ir užpulti ant. kareivinėse ir tarpe žvejų.

(Japonijos darbininkijos ko- 
Žurnalas “Gendai” rašo: i va prieš išnaudotojus, karo;

L.................. ■■■nu ii .......................................... .......................  ■ . .......I*

Guergujevas, naujas Bul-Amerikos intrigos Įsose darbavietėse, fabrikuo- ;garij()g ,diktatorius ir darbi. 
’ i ninku mėsinėtojas. Jis ne 
’ tik Hitlerio pėdom eina sa- 
’ vo darbais, bet ir panašius 

ūsus, kai Hitlerio, turi už
siauginęs !

Sekretorė R. Beniušienė.
(138-139)

CLEVELAND, OHIO 
ALDLD 22 kp. reguliaris susirin- [ 

kimas Įvyks antradienį, birželio 
i (June) 12 dieną, 8 vai. vakare, Lie- , 
j tuvių Darbininkų svetainėje, 99n 

Labu 75 Su Visi draugai malonėkite 1 ,
! atsilankyti, nes apart paprastų kuo- 

Programos išpildy- I P°s iškalų, reikės rinkti delegatus . 
•- -- • ' [ant mūsų apskričio pusmetinės kon-

[ fcrencijos. ,
Kuopos Komitetas.

(137-138)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia didelį pikni

ką, kuris Įvyks 24 d. birželio (June), 
10 vai. ryte, Vytauto Parke, Hulm- 
ville Pike, Galloway Road. Dainuos 
Choras, bus gera muzika. Grajys 
visokius šokius, lietuviškus ir ameri
koniškus. Todėl kviečiame visus at
silankyti ant mūsų pikniko, taip pat 
prašome visas organizacijas paremti

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. rengia dideli pik

niką su koncertine programa; nau
da eis del G-to Apskričio, piknikas [ East 79 St. 
Įvyks 17 dieną June-birželio ant Jono 
Navicko farmos. T' 
me dalyvaus, Adeles Valatkiutės va
dovaujamas Lyros Choras. Taipgi I 
bus ir dvi poros ristiku, John Zupkus j 
su Whitey Evans, abudu yra Erank- 
fordo Lietuvių Kliubo Sporto nariai. 
Kita pora tai Slim Shlimiskis su 
Jack Don. šie abudu taipgi yra ge
rai smarkūs. Po programai bus šo
kiai prie James šaškaus orkestros. 
Valgių ir gėrimų tai bus lik valiai. 
Kviečiam visus draugus iš visų ko
lonijų dalyvaut; Philadelphia priža
dėjo prisiųst 4 busus, tad, kiti mies
tai neatsilikite.

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa- 

i te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
1 patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 

920 i Tad vietoj cukraus naudokite Ir i ♦ n !

Tikro Bičių Medaus
Karnos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50
Tuojaus kreipkitės į “Lais

vės” ofisą ir gausite medaus 
tiek, kiek tik norėsite.

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne
reikalaukite prisiųsti.

(138-139)

jos buržuazijos laikraštį ne- ir žmonijos bagostvos. 
moka skaityti. Štai kodėl tikslas atvedė prie Japoni- 
Japonijoje tiek daug laik- jos-Chinijos :
raščių ir dėka tam Japoni-' Rusijos karų. Siekdama šio 
jos buržuazija rašo savo lai-1 prakilnaus tikslo, Japonija 
kraščiuose vienaip, o masei !tik ir gyvuoja. Laikas, kada 
skiriamuose kitaip. kitos šalys priversdavo Ja-'

Japonijos imperialistai [poniją skaitytis su sutarti-į 
specialiai leidžia laikraščius! mis, jau praėjo. Jei, kurios 
del kareivių, jūreivių ir or- dar šalys mano tą atsiekti ir 
laivininkų. Japonijos ka- dabar, tai jos labai klysta, 
reivis ir jūreivis, darbiniu- (Japonija pasirengus kariau- 
kas ir valstietis, negali per- i ti prieš jas.”

ir žmonijos bagostvos. Tas auga darbininkijos pasiliuo 
■ savimo spėkos.

Valstiečio Sūnus.ir Japonijos-

Mainieriai Reikalauja 
Generalio Streiko

Piknikas ir Baseball
RENGIA AM. LIET. DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2-RAS APSKRITYS

Ned., 17 Birželio, June, Eagle Rock, W. Orange, N. J.
Ant augšto kalno, 5,000 pėdų augšČiau jūrų paviršiaus. Tas kalnas va

dinasi Eagle Rock, o parkas vadinasi Crystal Lake Park
Ant to augšto kalno yra ežeras ir puikios maudinės. Atvažiuokit 

anksti, išsimaudykite ir pasišokite
Pradžia 12 vai d, [Įžanga 25 centai .Žuko Orkestrą Grieš Šokiams

BUTTE, Montana. — čionai j 
streikuoja mainieriai jau nuo ; 
gegužės 8 d. Jie veikiau ja algų 
pakėlimo ir panaikinimo kom
panijų įvesto bjauraus kontrak- ' 
tų plano, kurie laiko darbiniu- Į 
kus pavergę. Birželio 4 d. mai
nierių lokalas vienbalsiai nutarė 
ir instruktavo . savo delegatus, 
kad jie Silver Bow Trades ir 
Labor tarybos susirinkime rei
kalautų paskelbimo visuotino 
visų darbininkų streiko, idant

skaityti buržujų ir generolų Pulti Sovietų Sąjungą! 
laikraščius. Ši Japonijos! _ .
kalbos ypatybė suteikia iš- ( Japonijos imperialistinė 
naudotojams progą ne tiklsPau^a pPna bjauriausios 

darbininkijos agitacijos už karą prieš So-;
protavimą, bet ir savo tarpe [ Sąjungą. Kokių tik.
kalbėtis per laikraščius,! melų šmeižtų nėra prieš , 
kuomet ta negali paprasti i SSSR! Japonijos spauda la- 
darbininkai suprasti. ibai apgavinėja savo skaity-j p^jus maimeriams kovą lai- 

v _ !tojus. Labiausiai melais ir.
Griežta Cenzui a i šmeižtais užsiima “Nichon”

Visa Japonijos spauda'ir “Kokumin”. šie du laik
yta po griežta karininkų ir raščiai tartum lenktyniuoja 
policijos cenzūra. Griežtai savo tarpe skelbdami melus jinai negalinti paskelbti gene- 
uždrausta rašyti apie revo- ir provokacijas. Jie 
bucinį darbininkų, valstie- kad “Sovietų Sąjunga, kai-1 stovams raportuoti savo lokalų 
čių ir žuvininkų judėjimą, po kokis nepripenimas sma-; 
Visai neleistina kritika kas, tik ir jieško --------
prieš armiją ir karininkus, praryti Japoniją.” Jie giria-; lokalai nutarė.
Kariniai-fašistiniai
faktiškai kontroliuoja visą lengvai sumuš 
Japonijos spaudą. Prieš ne- Armiją.
paklusnius redaktorius var- 1934 metais, “Nichon” atvi-1 
tojamas teroras. Ta grupė, rai rašė už puolimą ant So- 
užmušė redaktorių laikraš- vietų Sąjungos: “Mes visa- 
cio “Dzi-Dzi”, buvo padary- da bu'Ome prieš tuos, kas nai nevažiuotumėte darbo jioš- 
tas pasikėsinimas ant “Asą- siūlė taiką raudonai Rusi- koti.

kontroliuoti

1 mėti.
| Mainierių delegatai atsilankė 
1 j tarybą ir pridavė savo tari- 
I mus. Taryba susideda iš 30 lo- 

Bet taryba • nutarė, kad

rašo,' ralį streiką ir pavedė lokalų at- 
’ j

Į susirinkimuose apie mainierių ! 
! prašymą. Paskui tie patys de- ; 

pi OgOS | ]egataį raportuos tarybai, kaip ! 
_____ _____ Taryba laikys • 

grupės si, kad Japonijos kareiviai i susirinkimą birželio 12 d. Lau- ' 
Raudonąją'kiame pasekmių. '

Balandžio mėnesį, I Mainierių streikas laikosi ge- ( 
ni-xrL I rai. Bosai skebų ir mušeikų tu- • 

ri tiek, kad gali vandenį pu m- ! 
puoti. Kito darbo dar nedirba. 
Patariame, kad darbininkai čio-

chi” redaktoriaus. Kartą 
“Asachi” patalpino straips
nį abejojant, ar yra Japo
nijai nauda iš baisaus jos 
apsiginklavimo. Tuojau, ant 
rytojaus, į “Asachi” redak
ciją atvyko karo orlaivyno 
oficierius ir pasikalbėjime 
su redaktorium pareiškė: 
“Čion pralėks karo orlaivis 
per jūsų namą, galimas 
daiktas, kad jis paleis dvi 
bombas į jūsų namą, mat, 
mūsų orlaiviai dar nepakan
kamai technikiniai yra įren
gti.” Tai buvo tiesioginis, 
diplomatinis, pagrūmojimas 
subombarduoti “Asachi” re
dakciją. Nuo to laiko “Asa
chi” pradėjo karštai agituo
ti už dar didesnį Japonijos 
apsiginklavimą.

Ruošiasi Prie Karo
Japonijos imperialistinė 

spauda visa pakinkyta ruo
šimui prie karo. Laikraščiai,sėdi kalėjimuose.

Streilcierys.jai. Raudoną Rusiją reikia1 
mušti, reikia išnaikinti ko
munizmą iš žmonijos istori
jos. Kentėjimas, neužmuši- 
mas dabar raudonosios Ru
sijos, tik daugiau sudaro pa
vojaus Tolimuose Rytuose.”

Tai taip atvirai ir bjau
riai agituojama už karą, už 
puolimą ant Sovietų Sąjun
gos, ir tas laikraštis skiria
mas plačioms masėms.

Japonijos Komunistai
Japonijoje baisus vargas jų nekrauna.

darbininkų, valstiečių ir Kaip visur, taip ir čia reakci- 
žvėjų. Jų gyvenimas tie- j niai lyderiai nori parduoti strei-1

’ T “ rezi
dentas Ryan buvo jau sutaisęs 
planą del darbininkų pardavimo,

RAYMOND, WASH
Longšormenų Streikas
Kaip visam Pacifico pakraš

tyj, taip Raymonde išėjo į strei
ką longšormenai. Streikas sėk
mingas ant šimto procentų. 
Streikas jau eina dvi savaites. 
Užsidarė ir lentų pjovyklos.

i Taip ir visam Pacifico pakraš-

Čia stovi trys lai-
i tyje. Mat, lentas daugiausia iš
veža laivais. C‘
vai jau mėnesis laiko ir niekas

siog nepakenčiamas. Kova Longšormenų unijos pr x HnnToa t'iran Kiix/rv inn anrn
prieš išnaudotojus vis dau- •......................... - •
A M jyicvucy V4.V/1 VXCVJL 111 Al IV U4 ĮJCU UCV V II 1 1 V,

giau auga ir plečiasi. Ne aie nabagui nepavyko. Pasiėmė
vien darbininkai, valstiečiai 
ir žvejai, bet studentai, mo
kytojai ir net kareiviai su 
jūrininkais vis daugiau iš
stoja prieš išnaudotojus. 
Virš 10,000 politinių kalinių 

Vien 21

orlaivį, aplakstė visus' lokalus 
per visas tris valstijas ir negau
damas pritarimo lokaluose, vėl 
sugrįžo. San Francisco streikie- 
riai nori gauti unijos pripažini
mą (“closed shop”), o Ryan 
norėjo suvaryti dirbti be nie
kur nieko. Bet nepavyko. Ale

Sietyno Choras, kuris dainuos šiame parengime darbininkiškas dainas.

Programoje dalyvaus Aido Choras iš Brooklyn, Sietyno Choras iš New
ark, Bangos Choras iš Elizabeth, Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y.

BASEBALL LOŠ NEW JERSEY IR NEW YORKO TYMAI
Basebolei lošt yra atskira pieva, netrukdys šokiam nei šiaip pikniko dalyviams baseball lošimas 

IŠ BROOKLYNO VAŽIUOKITE BUSAIS
A.L.D.L.D. 1-ma kuopa ir Aido Choras važiuos busais. Tuojau registruokitės važiuoti busais. Kaina 

labai žema: Tiems, kurie iš anksto užsiregistruos ir užsimokės 85c. ypatai ir $1.50 porai. Paskutiniem 
dienom, birželio 16 ir 17 kaina $1.00 ypatai. Bušai išeis 9-tą vai. ryte.

Užsiregistruokite tuojau “Laisvės” raštinėje.

KELRODIS: Atvažiavę į Newark, N. J. ant Hud son Tube stoties, ten pat, ant kampo Park Place ir 
Centre St., imkite busą No. 24 West Orange line, kuris atveš iki galui, čia imkite busą Crystal Lake 
Park, kuris atveš ant pikniko. Taipgi imkite gatve karį Orange No. 21 nuo Broad St. ar Central Avė., 
kuris nuveš iki galo. Neimkite gatvekario ant Market St., nes jis eina tik į Orangę line.

AUTOMG ’ILIAIS: Iš New York, Jersey City, Cliffside, žemyn nusileiskite ant Raymond Boulevard ir 
bile gatve iš šių trijų pasieksit Eagle Rock Ave., West Orange Ave., Park Ave., Central Ave., ar Market 
St., Main St. Atvykę į West Orange, N. J., važiuokite Main St. iki galo. Čia sukit po kairei Eagle 
Rock Ave., ant pat kalno, vėl po kairei, rasite iškabą ir parką, Crystal Lake. Iš visur kitur automobilių 
kelias tas pats.



Pacific Print Works Audinyčios 
Darbininkų Didelis Išnaudojimas

Lawrence, Mass. — Teko darbininkų, kad tuos nenau- 
patirti iš Print Works dirbtu- dėlius peni sandvičiais ir fruk- 
vės, kaip ten darbininkai yra'hiis, užsiprašo į stubas, perka 
išnaudojami. Ta dirbtuvė bu-j*r trytina, ką tik sumanydami, 
vo tūlą laiką uždaryta ir buvo j ka(^ tik darbą turėti ilgiaus. 
darbininkai atleisti 
O darbą atlikdavo 
tent Providence, R. 
se miestuose, kur 
turi dirbtuves. Bet 
ninkai sustreikavo, 
dabar pradėjo dirbti. Bet tik 
pusė darbininkų tedirba, kita 
pusė negauna darbo. Katrie 
skyriai dirba, ten vienas darbi
ninkas turi padaryti už du, j 
dar ir daugiaus, o mokestis be-j tikrai juokingas iš šalies žiū-' 
veik per pusę 
darbininkai iš 
tik savo kojas 
vargio, palikę visas savo spė- republikonų partijos konferen 
kas dirbtuvėje dykaduoniams. :cb’ą Bostone. 
Ir tai dar ne viskas, dar bose
lis prieina prie darbininko ir 
grasina jam, jeigu neklausysi, 
tai bus blogai. Suprask, dar 
turi jam galvą lenkti, ar vestis 
kur nors

iš dar 
kitur, bū-'

I. ir kituo- 
kompanija 
ten darbi- 
tai čionai

[ užtai ant jo joja kas tik nori, 
i JONAS:—O kaip aš galiu 
mokytis ir kur?

ŠIMAS:—Pirmutinė 
tai darbininkų 
kurios negali 
darbininkas, 
darbininkiška
knygos, kaip tai Komunizmo A. 
B. C. ir kitos.

žinoma, jeigu tu skaitysi ka-

vieta, 
organizacija, be 
būti protingas 

O prie to, tai 
spauda, geros

Geležinkelių Remontinis Fabrikas jeigu nėra iš pirmiau duota 
tam tyčia leidimas įvairiem 
įvežimafri.

Atsiųsime Medų 
Jums J Namusl dr. Chartą, kaip jis graibiais 

pirštais, mokančiu judėjimu 
valdo kūjus ir sakė:

—Taip dirbt, vyrai, mes ne
galėsim. Čia nedvipūdis, ku
rį savo rankomis keli ir tren
ki.

Smarkūs socialistinės staty 
| bos tempai stato SSRS trans 

* portui ir labiausiai geležinke 
liams didelius reikalavimus 
Kad geležinkeliai galėtų atlik 
ti tuos reikalavimus, pirmiau 
šia jie turi būti pilnai aprū 
pinti reikalingiausiomis atsar 
gos dalimis, turi naudotis nau 
jausiais techniškais atsieki 
mais. Vienok esantieji fabri 

j kai: Toreskio, Sarmovo, Lu
1 ■ rn j i •• .^Igansko, bei kiti remonto fab. lodei jie ir p ’
'spaudą mums tokia bruka, kad! ..... . ...
| uždėti dar juodesnius akinius japrupintl transP°rto reikal 
darbininkams, ir kad mes ne-; mus*
sipriešintume, kuomet mums j Išeinant iš to, 1931 m. ga- 

I le prie Maskvos, tarp Liubli- 
, ačiū už pa-' uos ir Perevos stočių prasidės 

sikalbėjimą, kitą sykį daugiau'jo milžiniško f \ 
pasikalbėsime, o dabar bėgsiu 
namo.

bo Bet tas nieko nemačina, patu- pitalistišką bei jų lekajų, kaip 
■ : ri kelias dienas ir liepia eiti tai, kunigų bei socialfašistų

namo. Ima kitą, nes nuo naujo sPaudą tuomet nieko nesupra-
bei socialfašistų

darbininko gauna daugiau.
Tai labai blogai i

si. Nes jie gyvena moderniš-
Tai labai blogai darbininkai kuose rūmuose tik už tai, kad , 
elgiasi, kad tokius išnaudoto-; mes neprotaujame, 
jus šeria, kaip kokius meitė
lius ant lašinių.

L. U. Kliubo susirinkimas, i
kuris įvyko birželio 1 d., buvo! blPa paskutinį kailį, 
filrmi innVino-nc inline rzin-1 JONAS. Gerai, <

mažesnė. Eina ! rint- Svarstant dalykus, 
dirbtuvės, kaip j ta ir prie delegatų

priei- 
dirbtuvės, kaip I ta ir prie delegatų raporto, 
velka nuo nuo- kurie buvo išrinkti važiuoti į Iki pasimatymo.

Miškų Darbininkas.

pavaišinti.

| Nepraslinko ir poros mėne- 
[ šių po to, kai rusas kalvis d. 
Pavlovas, kuris drauge su ki
tais šnekėjo, savo jėgomis ne
pasitikėdamas, dabar sumanė 
iššaukti dr. Chartą į soclenk- 

n.es. Iššaukė ir aplenkė.

Mirties Bausmė Šnipams 
prieš Sovietų Sąjungą

Maskva. — Sovietu vai- i 
džios Centro Komitetas iš
leido papildomąjį įstatymą, 
sulig kurio skiria mirties 
bausmę piliečiams už šnipi-! 
nėjimą ir šalies apsigynimo !prisiunčiamo jums į namus ir

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Į galionu* 4X11/1 IClllVULU IMU-

I rikai ligšiol nepajėgia pilnai tyi
'avi- Dabar tokių Pavlovų jau daug 

šiame fabrike. Taip patys 
darbininkai eina prie užkaria
vimo technikos tvirtovių.

Ką duos šis fabrikas trans-

Taipgi buvo iš-Į 
rinktas drg. S. Penkauskas.! 
Kaip tik prieita prie to klau
simo, taip kliubo pirmininkas 
pranešė, kad Penkauskas ne
buvo konferencijoj ir dar; v - ATT^TTA .
kaip. Tik pažiūrėk : dar pir-, '

taip vadinamo P°rtui, 0 kartu ir mūsų sočia-

paslapčių išdavimą kapitali
stiniams priešams. Jeiguj 
šnipo šeimynos nariai žino' 
apie jo darbus, bet neprane- j 
ša vyriausybei, jie gali būt1 
baudžiami kalėjimu. Tam 
tikrose aplinkybėse mirties: 
bausmė šnipams gali būt pa
keista 10 metų kalėjimo.

mes apmokame persiuntimo

Kainos yra sekamos:
5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome . 
prisiųsti ir pinigus

listiniam ūkiui? Fabrikas jau 
davė suvirs 10 tūkst. tonų 
įvairių reikalingiausių plieni- I 
nių ir špižinių atsargos dalių.1 
1934 m. fabrikas duos: 30 
tūkst. tonų vagonų ratų, 40 
tonų buferių, 120 tonų buksvų, 
160 . tūkst. tonų tormazais 
(stabdykliais), 200 tūkst. to-

“Možeres” fabriko statymas— 
j Maskvos gelžkelių remonto fab- 

Reikšmė jo tame, kad jis 
automatus, kurių dabar 
yra mažai, kad jis jau 
metais aprūpins 50 nuo-

FOTOGRAFAS|Kom. Partijos Nominacijos
Wisconsin Valstijoj

Milwaukee, Wis. — Vals- 
tijinis suvažiavimas nomi- 
nuot Komunistų Partijos ’ 
kandidatus ateina ntiems j

' riko, 
duos 
visai 
1934 
šimčių Sov. Sąj. gelžkelių rei
kalingais automatais ir atsar
gos dalimis. Sulig šio fabriko 

i didumu pilnai jį galima pava-. - - 
dviejų susirinkimų ir trumpai dinti fabriku-kombinatu nes I tūkst. tonų įvairiomis atsargos 

’ Į dalimis.
Per du metus išaugo ne tik 

socialistinės statybos milžinas, ! j
l bet kartu ir čielas miestelis. ' 
j Darbininkai gyvena naujuose 
; 2-4 augštų namuose, vienok 
į kol kas dar jaučiasi butų sto
ka. Prie kiekvieno cecho pa
statytos geros pirtys. Prie 
kiekvieno cecho yra valgykla 
ir poilsio kampelis, kuris ra-1 
diofikuotas ir aprūpintas laik-1 
raščiais. 
vendami 

I su laiku 
i nau jienų 
i čius.
I Kiekvienas mūsų ūkio atsie- 
kimas eina darbininkų ir ko- 
lektyviečių labui, jų buities 
pagerinimui.

P. Kirijenka.

RED. PASTABA:—šis strai-, 
psnis buvo paruoštas “šviesai” Į 
dedame į “Laisvę“.
—netilpus į “Šv.“ 2-rą numerį,

WORCESTER, MASS.
Mes Nestovime ant Vietos

Imininkas praneša, kad jį iš-, dinti tabriku-kombinatu, nesi
vadino šnipu, nusiskundė. Tai ,af^ veikl™J if aukas. Nuo per | kiekvienas j0 cechas yra kaip

11 i atskirasRobbin kompanijos .j^į tuojaus kryžiavoti ima. 
daibininkai jau bus^a> įr kajp gj ne> čionai didelis 

j prasikaltimas, kad nenuvažia- 
i vo. Ponas Palskis ir sklokos

dirbtuvės 
keli mėnesiai atleisti iš darbo. • 
O katrie seni darbininkai, iš-1 
dirbę įlgą laiką, tai gauna POj§uĮaį padėjo daug laiko jies- 
vieną dieną ir po dvi dienas į j 
savaitę, o kitiems visai darbo | 
nėra, j 
manote, 
jie pavalgę ir apsirengę 
darbininkų prakaitą.

statymo “Moteris Gatvėje" u 
“Už Pinigus Vesta Pati’’ kuo-Į 
pa turėjo $108.97 pelno. Iš 
apskričio kuopa gavo $7 kaipo

fabrikas, įrengtas 
augščiausia technika.

Pirmoji fabriko eilė perei-

JONAS STOKES

nų įvairiais automatais ir 36 j rinkimams įvyks sekmadie-'

736 W. Walnut St.

PUIKI VAKACIJOM 
FARMA

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

! dovaną už pasidarbavimą lai- ■ tų metų spalio mėnesį užbaig-. 
n , ... , ne vcijcvco. Likosi išrinkta ko- ta ir jau paleista darban.

ai en tausas yia pi le l mjsjja sukėlimui finansų del šturminiais tempais eina dar u nm I u viiAnmn i v c vi • . i j j i rneužbaigtų cechų statyba. Jau 
( pradėjo dirbti patys svarbiau
si ir didžiausi cechai: plieno 
liejyklos, kurių statymas užė
mė 15 mėnesių, mechanikos, 
kalkių, špižo liejimo, instru- 
mentalinis ir remonto monta
žo. Plieno liejyklos cechas— 
tai didelis penkių augštų na- 

kuri(Ts at- mas’ kur^am dirba paskutinių

vCm. ‘ke vajaus.
tis. Kaip J. K. Biurui žinoma,'

paleista darban

gyvenkite, kaip sau iš-.drg, Penkauskas jau kc|iolika 'noter« Prieškarinio kongreso, 
Bosams nerūpi, nes -------Umria .wire Pnrvvmw

už

Arlington Mill dirbtuvės bo
sai elgiasi su darbininkais taip, 
kaip jiems patinka. Yra tokių

j kuris įvyks Paryžiuje.
Spaudos pikniko komisija 

šnipinėti po City Hali ir pana- į Panešė, kad jau turi surinkę 
šiai, bet nieko nesurado ir vėl $^0 ant 
blogai. Drg. Penkauskas at
sakys į tas visas provokacijas.

L. K. Biuras.

metų pilietis. Ponas Palskis 
su sklokos vadais pasileido j

volai

pasi

Pasikalbė jimas Šimo su Jonu
(Dialogas)

ŠIMAS.—Labą dieną, 
senai matėmės. Kur gi 
venai tiek laiko?

Jonai, 
prasy

Negana to, dar kapitalistai nu
pigino pinigus ant pusės, o dar
bininkams algų nepakėlė.

Kaip gi tu manai, ar pinigai 
iš bankų išgaravo komparo pa
vidale, ar jų jau nėra? Ne, tie 
pinigai vis yra pinigais.

JONAS:—Oho, 
plačiai pradėjai, 
prasti apie tai.

ŠIMAS:—Kodėl

Didelis sodnas įvairių vaisinių me
džių, visokių prie namų auginamų 
uogų nuo anksti pavasrio iki 
rudenį.

GRAŽIOS MAUDYNĖS
Yra puikus prūdas maudytis;

vaikščiojmui plačios pievos ir miškai.
Naujai perbudavoti kambariai, pa

togūs poilsiui. Valgis gaminamas iš 
! savo augintų daržovių, uogų, pieniš- 
| ko ir mėsiško maisto.

KAINA LABAI ŽEMA
Kreipkitės sekamu antrašu:

A. Bloznelis,
Cauterskill Avė.,

Catskill, N. Y.

Čia darbininkai, gy- į 
netoli fabriko, liuo- Į 
užeina pasiklausyt1 

ir paskaityt laikraš-

programos. Vėliau 
pranešiu darbuotojų vardus. 
Tikietukai platinami gerai. O 

'draugas Deksnis sakė, kad ji- 
| sai pridarys užtenkamai “gink
lų,“ visom “leidėm,“ 1______
silankys į šį pikniką, galės nu
sipirkti. Užklausus, kas do 
“ginklai,“ j 
tai bus samčiai ir 
Tai, esą, gaspadinių , ginklai, i * 
Girdi, visi ginkluojasi, tai ir 
jos turės progą apsiginkluoti. 
Taip, draugės gaspadinės, d. 
Deksnis paaukoja 
piknikui savo rankų darbą. O 
mūsų dienraštis yra tikras gin
klas prieš išnaudotojus, 
visi ir visos I 
dalyvauti “Laisvės“ piknike.

Nutarta paaukoti $5 Komu
nistų Partijai užlaikymui <— 

ibininkų centro Worcesteryje. | 
'Nupirkta dienraščio “Vilnies“ j 
Šerų už $10. Nutarta paau-1 
koti “Laisvės“ preso nupirki-l 
mui $10. Ir tam pačiam tiks-; 
lui dar aukojo šie draugai: 
po $1, M. Petrauskas, J. Palio
nis, J. Daugiela ir V. Jančius; 
50 centų 
25 centus 
napkienė, 
P. Jusius.
kartu pasidarė $15.50. O juk Į 
ši nepirmutinė worcesteriečių 
auka ir, manome, nebus pas
kutinė.

ALDLD 11 Kp. Koresp.,

technikos atsiekimų mašinos ir 
varstotai. Jis užima 2Į/2 hek- 

Turi 11 skyrių.Deksnis atsakė, kad ^ari^ Pl°tą« 
šaukštai Į cechan pirmiausia meta-

JONAS:—Kibą dar nežinai?; 
Ant “suplainės” jau kelinti me-' 
tai, jau sudžiūvau—veikiau- i 
šiai jau ir dirbti negalėčiau!

ŠIMAS:—O ko gi pramokai,) 
tiek laiko būdamas be darbo? !

JONAS:—Hum, pokerį lošti, suprasti? žinoma, 
Jau dabar nei pats velnias ma 
nęs neaploštų...

ŠIMAS: — Tai ką tu, Jonai, ; 
turi iš to pokerio? !

JONAS:—Ką gi turėsi? Ot, 1 
laiką praleidi ir tiek.

ŠIMAS:—Aš maniau, kad tu 1 I tiek laiko būdamas be darbo— 
prasilavinai, nes turėjai gana | 
laiko knygas skaityti. O prie, 
to, ir savo kailiu patyrei. |

JONAS:—O... visi mokyti 
nebūsim...

ŠIMAS:—Turi klaidą, Jonai;
vien tik už tai, kad mes neno-| Ir tu jau kūdikis būdamas mo- 

kais, 
čiais 
gyvulius, 
“suplainių” ir laiko, kolei jiems 
mūsų prireiks! Mat kapitalis
tai dar mato, kad jie gali elgtis 
su mumis, kaipo su gyvulių 
banda!

JONAS:—Hum, 
patys kalti už savo skurdą.1 tjk kapitalistiškos sistemos iš- ( 
Juk pirmiau, kuomet buvo ge- javas—parazitas gali statyti, j ir Abrahamą Faberį, kurie 
ri laikai,-jie kiek uždirbo, tiek j^es i§naudotojai mano, kadi laike užpuolimo apiplėšt; 
f™S/npturF r 1 Uk jie turi būti mokyti ir neturi Į Needhamo banką vasario 2
tai dabai netun is ko gyventi. dirbti. o sulig jų nuomonės, I | ugmilXp vįena nolicmana

ŠIMAS:—Kad darbininkai mes turim būti tamsūs, ir jiems j .* " ?
patys kalti už savo skurdą, tai ponišką gyvemą uždirbti. O ^or* F aber yra^ jaunas pa- 
teisybė. Bet tu, Jonai, skur
do priežastį labai klaidingai 
riši. Sulig tavo nuomonės, tai 
krizis visose kapitalistiškose 
šalyse yra užtai, kad darbi- ‘ 
ninkai savo uždarbį pragėrė.' 
Bet darbininkai gi pinigų ne-!___
suvalgė, o tik juos paleido apy- • sįu dirbti? 
vartom į

Antra, tai buvo tokių darbi-' 
ninku, kurie nepragėrė: buvo j tai nesiduosim joti ant 
pasidėję bankuose. Bet šimtai j kokiam niekšui, 
batikų užsidarinėjo, nunešdami

tu
Ne

jau
mum

per 
su-

ne mums
, kad prie po-

■ kerio sėdėdamas, tai nieko ne- • 
. suprasi.

Kapitalizmas bei imperializ
mas užtai tik yra tokiu, kad 
darbininkai nenori nieko 
prasti apie juos!

JONAS:—A... aš nelankiau 
mokyklų, kad galėčiau ką su
prasti apie kokius ten imperia- 
rialistus. Mane tėvas pramo- 
kino biskį ant lementoriaus, 
skaityti ir rašyti, tai aš tik 
gromatą vos parašau.

ŠIMAS:—Tai gerą tėvą tu
rėjai, kad jis tave išmokino.

gi

su-

si į akis mechanizmas — tos 
įvairiausios mašinos ir varsto
tai. Pirmas cecho skyrius va
dinasi “zalivočnoje odelenije.“ 

Laisvės“ pirmiausiai matai tris di- 
: delius mechanizuotus kaušus, 
j Jie atsargiai nei vieno lašo ne- 

j todėl j įliedami neša karštą metalo 
būklte'pasirensę >’ric formuotojų. Štai

į visas puses važinėja per mo
no reles didelės elektrinės va* 

dar ! £onetkos’ I visas cecho puses 
. j jos neša medžiagą.

I Priešais liejyklos cechą sto- 
; vi špižo liejyklos, špižo lie
jyklos cechas nei kiek nesi
skiria nuo plieno liejyklos. Jis 

.) taipgi įrengtas ir mechanizuo- 
Greta stovi kalvių ce- 

kurio augštas, šviesus 
pasipuošęs galingais 

ir elektriniais kūjais, 
rūšių pielyčiomis,

įsigyk Sau Namus!

būti protingais darbinin- . kėjai skaityt ir rašyt, 
kapitalistai mus tūkstan- 
ir milionais suvarė, kaip 

ant prašvinkusių

A. Naruševičius, po 
G. Deksnis, E. Ka- 
Ig. Lozaravičius ir 
Viso del preso šiuo

Vo-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Bet dabar, kuomet jau esi po 
ūsais vyras, tai dar dasimoki- 
nai gerai pokerį lošti. Bet sa
vo protu, tai vis esi kūdikis. 
Tik jau dabar su ūsais kūdi- TRYS PIKTADARIAI NU- 
kis... SMERKTI MIRTIN

JONAS:—O kas gi dirbs,> Dedham, Mass. — Prisie- 
jeigu visi būsime mokyti;. . . . . , _

darbininkai, šiMAS :-šitokį klausima, tai | kusn^ teismas ^USmerke 
1................ ’vĮnumarint du Millen brolius

uždirbti. L , . 
patys, laipsniškai mirti badu. mokytas vyras, baigęs kole- 
“suplainėse”, pavyzdžiui, kaip gijos kursą.
ir tu pats!

JONAS:—Taigi, sulyg tavo 
išvadų, tai mes turime mokytis 

man 
ture-'

ir dirbti. Tai kam dar 
mokytis, kad aš vistiek

21 MIL. MINTA Iš VAL
DŽIOS PAŠALPOS?

Washington. — Šalies val- 
i džios pinigais esą šelpiama 

bQs1' j 5,147,000 bedarbių; sykiu su 
. savęs; šeimynomis iš tos pašalpos 

Nes tu gerai gyveną 21,000,000 žmonių, 
i žinai, kad ir arklys bei asilas kaip tvirtina kongresmanas 

darbininkų paskutinius centus.; negalvoja, nei knygų neskaito, Taber.

ŠIMAS:—Kuomet mes 
me prasilavinę bei apsišvietę

tas. 
chas, 

i namas
garo
įvairiausių 
varstotais ir dideliais elektri
nio suvirinimo agregatais.

Daug įdomumo sudaro me
chaniško cecho istoriją.
kieti joj Karlstrue mieste^ gy- 

; veno savininkas, kuris turėjo 
1 garvežių gamyklą. Ji buvo 
gerai įrengta. Kriziui slegiant, 
gamykla, kaip ir kiti tūkstan
čiai kapitalistinių fabrikų, su
stojo. SSRS nupirko šios ga
myklos visas mašinas ir atga
beno į Liubliną, pastatė at
vežtas mašinas į didelį namą, 
kuris dabar vadinasi mechani
kos cechu, šis ce-chas savo 
didumu truputį mažesnis, ne- 

Į gu plieno liejykla, vienok jo 
universalumas priduoda jam 
didelę reikšmę.

Gelžkelių remontinis zavo- 
das pastatytas dviejų metų bė
gyje. Jis pastatytas tokiais 
tempais, kurių nematė ir ku
rie neprieinami nei vienai 
valstybei, kurioj dar viešpa
tauja eksploatacijos ir paver
gimo sistema. Tokiais pat 
tempais eina ir naujos techni
kos užvaldymas. Tai liudija 
toks faktas, kad kada tik 
įrengė kalvių cechą, atsirado 
toki kalviai, kurie su abejone 
žiūrėjo į tuos galingus mecha
nizuotus kūjus, su abejone 
žiurėjo į . darbininką—anglą

Fašisty Priešai Tuoj 
Anglijoj Nubaudžiami;

London. — Teismas pa- • 
siuntė kalėjiman 21 žmogų, I 
kurie buvo sumušti ir areš-i 
tuoti laike fašistų susirinki-1 
mo birž. 7 d. Dabar arešta
vo dar keturis, parodžiusius I 
priešingumą fašistams ta-1 
me mitinge. Kuomet darbi
ninkai ten pradėjo demons-, 
truot prieš fašistus ir jų va-, 
dą Mosley, juodmarškiniai! 
kaip žvėrys užpuolė demon
strantus ir bjauriai juos su-, 
žalojo. Bet “demokratiška”, 
valdžia už tai neareštavo 
nei vieno fašisto. !

Į Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Išmintingi žmonės juos perka 
dabar. Pirkit ir jūs! Turime visokių 
namų: didelius, mažus, be ir su

j garadžiais, darželiais visose lietuvių 
I apgyventose vietose—Bronxe, Brook- 
i lyne, Maspethe ii’ kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvu Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį Įmokoj imą

Likusius kaip rendą išmokėsite 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk:
SAMAS WITTE, Advokatas
' ir

ANDRIUS FRANCIS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

1440 Broadway, New York
Room 2160 arba telefonuok Pennsyl

vania 6-8378. Atmink: Savas pas 
savuosius gauna sąžiningą patarna- 

1 vimą!

Du Negrai Nulynčiuoti 
su Šerifų Leidimu

Clarksdale, Miss. — 150 
baltų vyrų govėda po tiltu 
pakorė negrus Loe Love ir 
Isaac Thomasą. Jiedu buvo 
neteisingai areštuojami ne
va už mėginimą išžaginti 
baltą moteriškę. Bet šeri
fas W. T. Haynes su savo | 
padėjėjais nesipriešindami I 
atidavė 
saikai, 
miškas 
šerifus 
damas,
nužudė tuodu negru.

negrus lynčiuotojų 
Įvykęs po to teis- 

“tardymas” išteisino 
ir korikus, pareikš- 
kad “nežinia, kas 

n

Naziai Uždraudžia Įveži
mus iš Užsienių

Berlynas. — Hitlerio vai- 
džia uždraudė visokius ta- 
vorų įvežimus iš užsienių, į

Phone, EVergreen 7-4785

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkej pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y- 
Near Manhattan Avenue

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Antradienis, Biržei. 12,1934

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
f t

Darbininkų Muzikos Lygos
Iškilmė

Pasiimkite “Šviesos” No. 2-Daly vaukiie Dvi Dieni Beliko Iki
ALDLD 1 Kuopos Susirinkime >,

Ketvirtadienį, 14 d. birželio konferencija, todėl mūsų.kuopa 
(June), 7:30 vai. vakaro, | šiame susirinkime turės išrink- 
svės” svetainėje, įvyks Ameri-' ti delegatus ir delegates, 
kos' Lietuvių Darbininkų Lite-’ 
ratūros Draugijos 1 kuopos re-, 
guliaris susirinkimas. Šis su-:. 
sirinkimas bus labai svarbus,I ,• 
nes 
2. 
rėš 
yra 
nių 
gi užsimokėkite savo duokles ūži? 
1934 metus, kurie dar nesate: 
mokėję.

Sekmadienį, 17 d. birželio, 
ALDLD II Apskritys turės la
bai didelį pikniką. į tą pikniką ' 
mūsų kuopa yra paėmus busą, 
kuris išeis nuo “Laisvės” sVetai- į 
nes, bet tai ne viskas, tame pik-' 
nike bus apskričio ir pusmetinė

Jau liko tik apie dvi savai- 
; tės laiko iki mūsų dienraščio 
i “Laisvės” metinio pikniko, tad 
,._ čia mūsų kuopa įuri gerai 

jau yra išėjęs šviesos No. į pasirocbyti( platindama tikietus 
Ateikite visi nariai ir na-Į jr t t.
ir atsiimkite “šviesą”, nes 
labai daug svarbių straips- 
bėgamais klausimais. Taip-

Kaip matote, šiame susirinki- 
Į me turėsime daug svarbių rei- 
I kalų; kitų čionai nei nesuminė- 
! j ome. 
i narės.
| terys, 
. narės,
■ “šviesos
i te atsivesti ir naujų narių prie 
mūsų organizacijos prirašyti.

K. šolomskiene, 
Kuopos Org.

Vasarinė muzikos šventė, 
rengiama Darbininkų Muzikos1 i i

j Lygos, įvyks sekmadienio va-;
kare, birželio 17 d., Irving!

šešių darbininkų reikalavimai Pląza, Irving Place ir 15th St.,! 
lišpildyti. . Tai esanti pirma tos New, Yorke. !
'industrijos dirbtuvė, laimėjusi! Programoje dalyvaus keturi!

„ ‘ gavusieji pa-i
isižymėjimus antroj Darbiniu-1 
j kų Muzikos Olympiadoj. Pier-i 
! re Degeyter Orchestra grieš; 
! klasišką ir revoliucinę muziką, j 

Richard B. Moore. TDA at-į 
, įsvazia- stovas, kalbės už paliuosavimą' 

Jį rengė ALDLD 185! E)«nst Thaelmann.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Didziyjy Prakdlby uždaros šapos sąlygas—parei-! geriausi chorai, 
,7. . j '. j Iškė Schneider.Visiems draugams ir drau-1 

gėmt; primename, kad jau la- į 
bai laikas subrusti garsinti ir' 
patiems rengtis prie didžiųjų 1 
prakalbų-koncerto . Tą puki1 .. 
proga įvyksta jau. ryt vakare, ' *^ 
7:30 vai. birželio 13 d., “Lai
svės’’ svetainėj. Tą vakarą .v 

D i i a i iy i išvažiavimo darbininkai gana . rengia visos Brooklyno A.L.D. i . . . i na.
L D kuopos Į smarkiai, kad aprūpinti mais-!

Prakalbą pakys gera prakal- gėlimu
bininkė ir plačiai Amerikoje SlUS' • i i~ -

įdžie-į arsta. Matomai, draugai ne-. Nepaprasta dalimi progra- 
Jinai 'tin?ėJ’° garsinti, nesilaikė sau' moS) be abej0> bus pirmas vic- 

į žinias apie būsiantį iš.važiavi-1 gas perstatymas “Strange Fil
mą, už tai ir pasekmes geras1 nera] jn Braddock” ( 

laidotuvės Braddocke), 
ka Elie Siegmeister, 
Michael Goldo. Tą 
Mordccai Bauman, 
pačiam kompozitoriui 
panuojant.

Po n 
rams 
mus.

Pavykęs Išvažiavimas
Eastnewyorkieciai .šiandien 

.džiaugiasi pamykusiu’ 
vimu. Jį rengė ALDLD ISS^^sį Thaelmann. Taipgi bus ' 
įr LDS 13 kuopos. Darbavosi j pjrmu kartu dainuojama dai-i 

Paliuosuokit Thaelman- j 
..... Jos kompozicija specia-j 

atsilankiu-: ]jai tapo prirengta Pierre . De-' 
O diena ' buvo ; geyter kliubo narių. !

ne (Margaret Cowl), 
plačiai išdėstys reikšmę Tarp-j 
tautinio Moterų Kongreso 
prieš Karą ir Fašizmą, kuris i 
įvyks 28, 29 ir 30 d. liepos, . .
Paryžiuje. Visiems, kaip mo- «ram°s nebuv0- Susmnkusiej! 
terims, taip ir vyrams labai I->os tlk«Josi išlaukė, nes buvo 
svarbu išgirsti jos prakalbą, _ gaišinta.
nes karo ir fašizmo artėjanti 
giltinė labai apeina visiems.

Apart d. Cowl, kalbės jau
nuolis kalbėtojas ir kiti.

Programos išpildyme daly- 
; vaus žymioji liet, dainininkė
d. Konstancija Menkeliuniutė.

Pereitą sekmadienį, Klaščiaus apie pasipriešinimą karui ? Kei- Kitos brooklyniečių mylimos 
dainininkės: Aldona Klimaitė 

; ir Lilian Kavaliauskaitė irgi 
dalyvauja. Tikimės ir daugiau 

Pamenu, Lietuvoj caras mus dainininkų, 
saugojo” nuo laikraščių, kny- 

! gų, lapelių, susirinkimų ir viso-

Ateikite visi nariai ir 
Ypatingai draugės mo- 

bu v tįsios LDSA 1 kuopos 
dalyvaukite ir atsiimkite 

leidinį. Neužmirški-

turėjo.
Tačiaus negerai, kad pro-

Iš Vincentines Draugijos Pikniko

Parke, įvyko Vincento pašaipi- sta!
nės draugijos piknikas. Minėta į Jr Caras MliS “Saugojo”! 
draugija yra Maspetho, bet sve- ’ 
čių turėjom ir iš toliau. Publi-!
kos buvo vidutiniai: svetainė -
5an? Piln?,JaU.nim0:Š0,k,ikl-'’ J?0? iiios žodžio laisves "ir taip “be- 

saugodamas” nuvesdavo iš vie-daržas retokai teužsipildęs. Bu- i < ’
j UCIV45V UC41 L 1UO 11UVV0UCIVU ___

yo atsilankę visokių pažvalgų ; no karo į kita> iki> galop> <<nusi_ 
žmonių, tame skaičiuje ir lais- saugojo” ir pats nuo sosto. Ar 
viečių . Ačiū visiems už pare- J kunį^ai įajp elgdamies nori ei-Į 

--- '..-..„1 Nežinau, J
; kitiems Vincento draugijos na- 
i riams atrodo, bet man rodos, 
i kad tokiu žandarišku elgesiu.

,v kunigas ir ant mūsų gėdą už- 
ls ’ traukia. Manau, kad mums 
f r i dabar kaip tik reiktų visiems

- nueiti ir persitikrinti, kas ten 
bus kalbama. Ir jeigu pama

nysime naudinga, tai stačiai 
pareikalauti iš kunigo, !

... ! pasiaiškintų, del ko jis 
; karo, kuriame mūsų
pavers 
Ne tam

arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661muzi-

poezija 1
išpildys-------

baritono, 
ako ni ’degtines geriausios rūšies

Amerikoniškos ir Importuotos '

TURIME TIKROS VODKOS
Veik kiekvienoje likerių krautuvėje laiko Russian Vod
ka, Det labai retoj vietoj tegausite tikros Sovietų Vod- 

kos. Mes turime tikros Sovietinės Vodkos ir 
parduodame po $2.80 už bonką.

ĮVAIRIŲ DEGTINIŲ IR VYNŲ
Pas mus gausite vestuvėm, krikštynom ir kitokiom parom už 

gana žemą kainą.

HYMAN BERGER, Savininkas
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
Del kainų telefonuokite Stagg 2-2996

. Draugai ir drau
gės, turintieji programą pildy
ti, kaip suaugusieji, taip ir 
jaunuoliai, turėtų jausti už tai 
atsakomybę. Neišpiįdymas pa
žadėto blogai atsiliepia į ren
gėjus ir į laikraštį, kuris tal
pina rengėjų pranešimus. Dau
giau disciplinos, draugai. Dar
bininkų menininkai nėra ir ne
gali būti palaidi. Jei kur to 
palaidumo apsireiškia—reikia 
j ieškoti priežasties ir ją paša
linti.

Man rodos, kad ir nepilna 
grupė galėjo ką nors pradėti. 
Pavyzdin: šalę buvusis 1WO 
organizacijos išvažiavimas ne
turėjo specialiai kviestų pro
gramos pildytojų, bet radosi 
keletas susipažinusių su dai
navimu ir jie padarė pradžią. 
Greitu laiku visi įsismagino ir 
giria ūžė dainomis. Dainos su
darė gero ūpo- ir jų publika 
daug noriau lankysis kitą syk. 
Itodel mes negalėjom taip pa
daryt?

koncerto išduos 
jų atsižym ėjimo

cho-

MIRTYS—LAIDO'i UVĖS

Mathias Gamble, 70 m. am-, 
žiaus, 145 Grattan St., mirė j 
birželio 9 d. Bus palaidotas 
birželio 12 d., Alyvų Kalno 
kapinėse. Pašarvotas Bielaus- 
ko koplyčioj. Laidotuvių apei-l 
gom rūpinasi graborius Ma-Į 
thew P. Ballas (Bielauskas). |Darbo Unijos Veikia už 

Paliuosavimą Thaelmaimo
Pereitą penktadienį Darbo 

Unijų Vienybės Taryba svars- 
kajp Į te veikimo programą del pa- 

liuosavimo revoliucinio Vokie
tijoj darbininkų klasės vado. 
Taryba atstovauja neprigul- 
mingas ir Darbo Unijų. Vieny
bės Lygos unijas.

Adatos Darbininkų Industri
nė unija pikietuos Vokiečių 
konsulatą visą sekamą savaitę, 
taipgi siųs delegacijas. Unija

Charles Stanislovaitis, 20 ■ 
m. amžiaus. 11 Ainsliė St., mi-j 
re birželio 9 d. Laidos birželio,; 
12 d., šv. Trejybės kapinėse.! 
Laidotuvių apeigom rūpinasi i 
graborius J. Garšva. ; Dr. HERMAN MENDL0W1TZ

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Sercdomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

mimą draugijos savo atsilan-1L-oiin? 
kymu. Draugijai liks pelno

Kunigo Negražus 
Pasielgimas

Reikia pažymėti, kad tūli 
taip vadinamų “laisviečių”, 
kaip jie patys sakėsi—Lietuvių ' 
Darbininkų Literatūros Drau-. 
gijos narių, buvo atsinešę ir la- ’ 
pelių, garsinančių koncertą-1 
prakalbas, rodos, prieškarinio. 
pobūdžio. Mandagūs, draugiš-■ 
ki žmonės. Lapelius dalino vi-! 
siems: ir saviškiams ir vincen- 
tiečiams. Kas nenorėjo imti—, 
į akis nelindo, kam buvo neaiš-. 
ku—aiškino lapelių tikslą. Kas ( 
gi čia, rodos, blogo buvo?

Tačiaus, kada šiauriniame 
daržo kampe susitiko kunigą, 
iš Bridge Plaza esančios bažny
čios, tas stvėrėsi lapelius plėšy
ti, vienok maža moterėlė ar 
mergina drūčiai laikė, tad ne
atėmė iš jos. Jinai, nuėjus 
prie aplinkinių stalų, užbaigė 
dalinti. Kas dar bjauriau, kad 
kunigas užkamandavojo savo 
žinomus žmones atvesti policiją, 
kad tuos žmones sutrukdytų. 
Policija atėjo, bet nesurado da
lintojų, matomai, jau buvo už
baigę savo darbą.
Kuomi Kunigas Mus Laiko?

Man atrodo, kad toks kunigo 
atsinešimas ne tik kad atšaldo 
kftų pažvalgų žmones nuo mūs 
parengimų ir draugijoms blėdį 
daro, bet ir mus įžeidžia. Ar
gi mes kokie kūdikiai, ar silp
napročiai, kad mes negalime ži
noti, kas kur dedasi, ir savo 
protą naudoti taip, kaip mums 
geriau? Juk mes perskaitę ma
tysim, kas mums gera, o kas 
bloga.> Kunigas, matomai, bijo, 
kad mes nenueitume. Bet lape
lyje sakoma, kad reikia protes
tuoti prieš karą, ir mitinge kal
bės, aiškins, kaip tai padaryti. 
Tai ar mes tokiame atsitikime 
neturime eiti? Ar mes norime, 
Kad mūsų vaikus paimtų į ka- 
rą ir išskerstų, kaip gyvulius, bar vedamas platus pikietas ir 
arba sugrąžintų sužeistus? Ar
ba kad iš orlaivių išbombar- 
duotų mūsų namelius ir mus pa- 

į-; čius gasais apnuodytų? Juk

nori 
vaikus 

koliekais ir lavonais? 
mes juos auginame.

Pasipiktinęs.

REDAKCIJOS.—

Rep.

“ s u*-*?

PARDAVIMAI
i 

PARSIDUODA Lunch Room su alaus | 
laisniais, .vieta apgyventa įvairių , 

tautų žmonėmis, arti šapų, biznis ei- , 
na gana gerai. Kaina pigi. Taipgi 
parduodu' Willys Knight, 29 metų 

į modelis, gerame stovyje. Del toli- 
, mesnių informacijų kreipkitės seka
mai: 249 So. 1st Street, Brooklyn,

. Ofiso valandos nuo 
nuo

1
6

Įlol

NUO
Kiti dalyvavusieji piknike pa
tvirtina šį korespondento pra
nešimą. Savaitė atgal, kardi
nolas, Hayes per pamokslą už- 
gyrė rengimosi karui. Mato
mai, lietuvių kunigai taipgi ti
kisi gero “biznio” iš karo. Juk 
išleisdamos į karą sūnus moti
nos pirks mišias, paskui vėl 
pirks, kad gerai sektųsi, o ka
da užmuš, tada pirks mišias 
už sūnų vėles (dūšias).

Mes perspėjame katalikus 
darbininkus, kad karas yra ka
pitalistų naudai ir kad darbi
ninkams nėra reikalo kariauti 
už kapitalistų turtus. Dėlto pa
tariame visiems katalikams 
darbininkams dalyvauti šį tre
čiadienio vakarą, birželio 13 
d., • “Laisvės” svetainėje, kur 
bus aiškinama apie būsimą ka
rą ir ką daryti, kad jį praša
linus, 
puiki

fame ore mitingus su Anna 
Schultz, kaipo vyriausia kal
bėtoja. Siųs telegramas kon
sulatui ir Hitleriui.

Metalo unija nupirko tūks- 
tantį “Free Thaelmann” atvi

ručių. Pasiuntė telegramas 
Berlynan ir Washingtonan. 
Taip pat veda kampaniją vi
suose šapų mitinguose.

Panašiai veikia batsiuvių, 
jūrininkų, maisto darbininkų, 
rakandų ir kitų darbininkų in
dustrinės unijos.

Tarybos posėdyje išrinkta 
delegacija, kuri įteiks konsu
lui unijų reikalavimus paliuo- 
suoti draugą Thaelmanną.

Legionas turės apsaugoti vė
liavą ne tik iš lauko, bet nuo 
priešų viduje, kurie nori sunai- 

j kinti viską, ką vėliava atsto- 
vauja-sakė distrikto gynėjas, 
Charles S. Golden, Queens.

Priešais viduje, kaip žino
me, ponas Golden skaito šios i 
šalies dirbančius ir bedarbius • 
darbininkus, kurie reikalauja 
žmoniškesnio duonos kąsnio iri 
žmogaus teisių. Taigi, prieš Į 
juos visus statomas legionas.

Užpuolė Aludės Savininką
Ir Svečius

(133-138)

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, sto

ras ir pekarnė (kepykla) yra du 
geri pečiai del kepimo. Vieta lietu
viais apgyventa, gera vieeta del gy
venimo ir del biznio, remia žema, ir i 
visiems prieinama. Jau 15 metų į 
kaip šitą biznį esu išdirbus ir gyve- j

'nu čia. Bet dabar negaliu išlaikyt 
biznio viena, nes jau sena ir vyras

■ miręs. Atsišaukite ant sekamo ant
rašo: 10 Scholes St., šalę Union Avė. 
ant antrų lubų.

(136-138)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ilmian ir chroniiknii vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrintus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryto nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4
iki 8 valandai vakare

Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770 |

J. GARŠVA
Į Graborius (Undertaker)

Apart kalbėtojų bus ir 
koncertinė programa.

Wanamakers Departmentinė 
Krautuvė Pikietuojama

ši didžiulė krautuvė prava
rė 8 darbininkus būk tai del 
vasaros sumažėjusios apyvar
tos. Pravaryti darbininkai, 
betgi, susirado užtarėją Rašti
nių7 Darbininkų Unijoje. Da-

Apvaikščiojo Streiko 
Laimėjimą

Pereitą šeštadienį gražus 
būrys rašytojų ir raštinių dar
bininkų. turėjo sueigą savo 
unijos raštinėje, 114 W. 14th 
St., apvaikščiojimui laimėto 
streiko prieš Macaulay Co. Su
eigoje dalyvavo visa eile au
torių, kurie buvo areštuoti pi- 
kieto linijoj pereitą savaitę. ’

Isidore Schneider, poetas ir 
novelistas ir minėtos kompani
jos garsinimų direktorius, ir 
Susan Jenkins, literatinė.kom
panijos redaktorė, raportavo, 
kad Dorothy Rimmer, išvary
toji iš darbo knygvedė, tapo 
sugrąžinta. Taipgi penki iš

Thomas J. Gaughan, 
nantis 411 Rogers Ave., 
klyne, .tapo pavojingai pašau
tas pereitą šeštadienį, kada jis1 
pasipriešino trim jauniem už-į 
puolikam, kurie sulaikė apie ■ 
desėtką karčiamos lankytojų ' 
“koštumerių”. Aludė randasi. 
429 Rogers Ave. Užpuolikai 
pabėgo.

Notary Public

gyve-
Broo-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju \isiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamde au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS GRABORIUS

streikuojanti randa pirkėjuose 
daug pritarimo. Daugelis pa
reiškia : eisią pirkti kitur. Kiti 
grąso net sugrąžinimu užsaky- 

jeigu mes siusime savo,vaikus tų dalykų. Darbininkai, per-
kitų žudyti, tai ir kiti mūsų ne- kantieji toje krautuvėje, visi 
glostys. Nejaugi kunigas nori: turėtų savininkams į pareikšti 
savo parapijonų kraujo, kad savo nuomonę pravarytų dar- 
draudžia net skaityti ir girdėti bininkų naudai. c, •

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.
• u j j(

Phonė Bryant 9-7763
Valandos:' nuo 1—L6 po pietų

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- 

; į . \ tas ir uz prieinamą kainą.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057 f

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidojn tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 
j° Nesveikumai,

I Nervų 
Chroniški 

v-irf d u liai,I Žarnų ir Mėšla-y/įftž', J žarnos Ligos, A- 1 beinąs Nusilpi-
Wlmas» Nervų Įde- 

girnai ir Cronifi- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Ligos, 
Skau- 

Skilvio,

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

DR. ZINS
no East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.


