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Darbininkai Visu šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la j mesite, Tik 
Retežius, o išlaimėsite 

Pasauli!

J

DARBININKŲ SUKILI
MAS PRIEŠ FAŠISTUS?
VIENA, liepos 27.—Prane

šama, kad tūlose Austrijos 
dalyse, Styrijoj ir kt., prieš 
fašistus kyla socialistiniai 
respublikos sargai ir kiti 
darbininkai. Kapitalistų te- i 
legramos meluoja, būk jie I 
einą išvien su hitlerinin
kais.

VIENA. — Armbruster I 
Haus politinių kalinių sto
vykloje padarė maištą keli 
šimtai socialistų ir komuni- j 
stų, kurie buvo įkalinti už 
kovą prieš fašistus š.m. va
sario mėnesį. Subėgo poli
cija su kulkasvaidžiais iš 
visos Vienuos malšinti po
litkalinius, liepos 27 d.

B E LG RA D A S.—Pi r m i a u 
pabėgę hitlerininkai iš Aus
trijos į čechoslovakiją ap
siginklavę veržiasi atgal per 
sieną į Austriją kovai prieš 
valdžios jėgas. Pradėjo šau- 
dytis per sieną.

VIENA. — Daugelyj vie
tų pietinėj Austrijos daly- į 
je dar drūčiai laikosi hitle
rininkai ir, sulig vieno ofi- 
cieriaus pasakojimo, 
valdžios kareivius, 
“šaulys balandžius.”

Skaitoma, kad per 
dienų iš abiejų pusių 
bent 500 negyvų. Yr 
šauta pašalinių, 
moterų ir kūdikių.

PARYŽIUS — Sulig pra
nešimų, Anglija, Francija ir 
Italija šaukia nepaprastai 
skubų Tautų Lygos posėdį. 
Spręs, kas daryt su Hitlerio 
valdžia Vokietijoj.
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na-“Long Island, N. Y., Press” laikraščio žinių rinkėjai (reporteriai), 
riai Laikraštininkų Gildijos, streikavo, pikietavo ir laimėjo. Pripažinta 
jų organizacija ir duota pagerinimų. Kiek žinoma, tai buvo pirmas re
porterių streikas Amerikoj.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS KARO STOVIS MINNEAPOLYJ

48,000 Italijos Kareivių Austrų Pasienyj
NEPAPRASTAI GABUS 

STUDENTAS
Princeton, N. J. — Pats 

rankų darbais uždarbiauda- i 
mas, studentas Ph. H. Pho- i 
enix, 19 metų amžiaus, už
baigė Princeton kolegijos 
sunkiausius fizikos-matema
tikos mokslus per tris me
tus, kur vidutiniai gabiems į 
jaunuoliams reikia keturių. | 
Tįsojau turi išradęs moksli

i AUSTRUOS KAREIVIŲ MŪŠIUOSE SU
HITLERININKAIS ŽUVO VIRŠ 300

Francija irgi Prisirengus Karan, Jeigu Prireiktų “Gint Aus 
(rijos Nepriklausomybę;” Italai Siunčia Lėktuvus

KOMUNISTŲ IR SO CIALISTŲ AREŠTAI
Roma. —•. Į Austrijos pa-į valdžios leidimo buvo par- 

Isienį Italija sutelkė 48,000 i važiavęs. į Vieną, kaipo na- 
. , .. . ... kareivių ir daugelį kariškų !zių sukilimo komandierius.mų teorijų apie visatą ir ga- or|aįvįn 1

t t 1 r ■>/• X 4 rv rvi n vi i1 r\ rj x y *•
Mussolini pasi-! Suimta generolas Wag- 

skelbė, kad žūt-būtiniai ko-; nėr, buvęs Austrų kariško 
ivosiąs už Austrijos nepri-; orlaivyno galva, ir Dr. Bo- 
Iklausomybę nuo Vokietijos, i ehm. Rinteleno bičiuliai. <

MnJniio /IBB BOA Ukn Ja ^as ^jšl<ia’ užgult ■ Tūkstančiai pirmiau išNušaus 400,000 Išbadė- Austriją, po Italijos letena. į Austrijos perbėgusiu į Vo-
Vardu Austruos nepriklau- jkietiją hitleriečių prisiren-

vo karštą pagyrimą nuo žy- 
'miausio pasaulyj mokslinin
ko Alberto Einšteino.

jusiu Galvijų Texase
Forth Worth, Texas.—Per ir Francija, ir Anglija, 

paskutines septynias savai
tes buvo nušauta virš 61,000 dentas Miklas paskyrė pa- (konia> būk “Hitleris juos su 
1--_____ y... _ __ xl__ aFnirm ivi i cfnvi n nn’vninin. ' —• •• -r • i • i?

somybės ją tyko pasiglemžt! gę per sieną jr padgtj. S

£ ■ I 
o 
i

badaujančių ir pritroškusių 
galvijų. Dabar siuntinėja-’ 

jma šauliai, kurie per dieną 
(nušauna bent po tūkstantį 
i gyvulių. Išviso reikėsią nu- 
• šaut bent 400,000 galvijų. 
| Kitus., valdžios supirkinėja- 
I mus, dar netaip perdvėsu-

, Estoni-: Gubernatorius Veidmainiauja, Būk Kariška Diktatūra “prieš sius galvijus. siunčia į sker- 
Kompanijas,” o ne prieš Streikuojančius Trokininkus i 1ykJ r~~Jų m,es,a sk‘nama b®- r u / * u i darniame! an nri I nvo o vaL

Lietuvos, Latvijos
jos Konferencija Užsibaigė j

KAUNAS. — Liepos 7-9 d. i
buvo prirengiamoji konferenci- i Minneapolis, Minn. l a
ja tarp Latvijos, Estijos ir Lie-jiaamas faimeiys-daibie- 
tuvos atstovų. Jos siekimas j gubernatorius Floyd 
buvo sumegst bendradarbiavi-dson įvedė karo stovį ir pa- 
mo ryšius tarp tų trijų šalių, | stcite 4,000 milicininkų prieš 
veikiant išvien kas liečia užsie-, 6,000 streikuojančių trokų 
nio politiką. Kokiais būtent Į vežikų. Įvedama karo teis- 
klausimais jos veiks išvien, kol; niai. Žmonėms, atvykusioms 
kas nėra viešai paskelbta. Svar-' iš kitų miestų, įsakyta neš- 
stymai tęsis dar toliau kada Ry-!dintis iš Minneapolio.
goję ir Taline. Į Liepos 26 d. pranešimais,

„ ... ,. , , , . Darbo Federacijos vadai suReikta suprasti, kad tos trys “
mažos šalys, visų pirma, xbend- P^gelba tiockistų Cannono 

i rai laikysis prieš Sovietų Są- ir Schachtmano pervarė ta-

Pas-

rimą,kad trokininkai sutin
ka eiti į derybas tomis są
lygomis, kurias pasiūlė Ro- 
osevelto agentai kun. Haas 
ir p. Dunnigan. Už tai bal-

■ ___ i darbiams šelpti. Texas val-
savę 1,866 trokininkai, o' s^joj išąaiš bent 1,500,000 
prieš—tik 147i Bet kur dar Salvijų, jeigu nepaspės juos 
4,000 streikierių? (perkelti į tolimesnes gany-

Tokiu balsavimu naudoja-' ^as,.v Sausra tokia didelė, 
si gubernatorius Olson delei.ba(^ išdžiovino ne^ gibau" 
savo demagogijos. Sako, j 
dabar karo stovis yra palai- į 
komas “tik prieš samdyto- • 
jus,” kurie nesutinka su Ro-Į 
osevelto pasiuntinių sąlygo-1 
mis. Tačiaus, gubernato
rius įsakė milicijai praleisti su juju bombomis ir buožė- 
visus “būtinus” streikl.aužiš-1 mjs užpuo]ė 1,500 streikie- 
hus trokus. Kiekvienam rjų Brooks cigarų-fabriko.kus trokus.
darbininkui, todėl, supran
tama, jog karo stovis yra 
naudojamas tik prieš darbi-, 
ninkus, kaipo griežtas strei
ko laužymo įrankis.

sius šulinius.

Policijos Sužeista 50 
Cigarų Streikieriij

Red Lion, Pa. — Policija

BERLYNAS. — Hitleris 
pirmiau norėjo sušaudyt sa
vo vice-ministerį pirminin
ką von Papeną, kaipo ka
talikiškų fašistų vadą. Da-’ 
bar jis, labai nusilenkdamas 
prieš Papeną ir girdamas jį
jį, skiria Vokietijos ambasa
dorium Austrijai. Tikisi, 
kad Papenas pataisys Vo
kietijos reikalus, būdamas 
geruose santikiuose su ry-
mišką Austrijos fašistų vai-1jun^ ’ tūlais reikalais ir 

j pries Vokietiją. Nes Lenkijos 
i ryšiai su Latvija ir Estija da- 

BERLYNAŠT— Pirmes-! labai «ert Jaigi trijų 
.... . ’Pabaltijo kraštų sutartis nėra

nis VoKietljos ambasadoiius j kreipiama prieš Varšava.
Rieth derėjosi su Austrijos i kutinėmis savaitėmis Francija 
valdininkais, kad leistų sau- zuja apie Lietuvą, o Smetonos 
giai iškeliaut i Vokietiją 144 valdžia gerinasi Francijai. Len- 
vadovaujantiems hitlerie-; k?a s1 Va svarbiausia Fran- 
ciams, kurie buvo užėmę! ke 
Austrų ministerijų centrą iri 
nužudė diktatorių Dollfus- i 
są. Austrija Riethą pava-j 

U" •Dollfussą tuo kartu mir-.; 
tinai sužeidė tūlas Otto Pa- | 
netta, ex-kareivis. Be dakta-!
riškos pagelbos buvo Doll- -Kauną atsilankė Francijos poli- 
fuss paliktas per kelias va- ; tikierius Pfeiferis,_ andai buvęs 
landas kankintis, kol mirė 
nuo kraujo praradimo.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ i 6,000 NESUGAUTŲ 
AŠTUONIS VAIKUS' KRIMINALISTŲ

{savo sėbrams kariauti prieš 
Viena.—Austrijos prezi- dabartinę valdžią. Bet sa- <n 1 W v _ v . V • • I- 

stoviu ministeriu pirminin- j turėjęs”. Nes ju perleidi- 
ku kunigaikštį Ernstą von:mas j Austriją galėtų būti 
Starhembergą. Jo koman- pracjžia Austrų karo su Vo» 
doje armija tebeveda kovą i<įetija. 
prieš hitlerininkus. Liepos;
26 d. hitlerininkai pakarto
tinai atmušė valdžios armi
ją Judenburge, Donnauwi- 
tze ir keliuose kituose pra
monės centruose. Tą dieną 
hitleriečiai buvo išmušti iš 
kelių tarpkalnių Styrijoj. 
Armija suėmė 900 nazių su 
dviem trokais ginklų ir am
unicijos. Keli šimtai nazių 
perbėgo per sieną į Jugosla
viją. Ketvirtadienio kovo
se nukauta 15 valdžios kar
eiviu ir 285 hitlerininkai, c

Gaudydami h i 11 eriečius, 
tačiaus, valdiški Austrijos 
fašistai griežčiausias abla- 
vas daro prieš komunistus 
ir revoliucinius socialistus. 
Daugybė jų įkalinta.

Įsteigta karo teismai, ku
rie didžiuosius politinius nu- 

'sikaltėlius smerks korimui, 
i Prieš teismo nuosprendį ne- 
jbus apeliacijos. Nuteisti 
tuojaus bus kariami; neduos 
jiems nei valandos laiko.

Sužeista 50 darbininkų. Už
puolimas padarytas, kada 
darbininkai pastojo kelią. | 
trokams, kuriais mėginta 
išvežt gatavi cigarai. Dau-! 
gelis moterų sugulė skersai 
kelio, kuriuo ėjo * trokai. .
ta U t? j ’ •• •• Bet dar negirdėt apie kori-Darbo Federacijos unijos 1

B

< -t
Kitos šalys tuomet 

netruktų įsikišti.
Neužginčijamai įrodoma, 

kad buvęs Vokietijos amba
sadorius Rieth Vienoji pri- 
sidėjo prie hitleriečių orga
nizavimo, finansavimo > ir 
ginklavimo nuversti Dollfu-’ ' 
sso valdžia. > ’F 1’

Prancūzai Pasirengę
Francijos politikieriai tie-* 

sioginiai kaltina Hitlerį už 
sukilimą, kurio sėkmėj nu
žudytas ir diktatorius Doll- 
fuss. Jie “pasiryžę apgint 
Austrijos nepriklausomy
bę,” kas ženklina pavergt tą 
šalį Francijai.

Sovietų Spauda Kąltina 
Hitlerį

MASKVA.—Sovietų spau
da nurodo, kad Hitlerio val
džia leido Austrijos hitleri
ninkams naudotis Vokieti
jos radio stotim pasienyje. 
Kalbose iš tų stočių buvo 
agituojama sukilti ir nu
versti Dollfusso valdžią.

£

I

uaruu reueraui us įtinus . ... . . , , v.v. TT.,. .
vietiniai, viršininkai bandė “Vf hitlerininkų^, vadų, | Taigi ir SKia Hitleris nega-

I • j

Veidmainiškas Francijos
Politikų “Gerumas”

Lietuvai
' KAUNAS.—“Lietuvos

(liepos 11) džiūgauja,
žinios 
kad į

Shelton, Conn. — Liepos 
26 d. po pietų, belošiant kor
tomis 7 berniukam ir vienai 
mergaitei ant gelžkelio, už
bėgo ant jų traukinys ir vi
sus aštuonis užmušė. Vai
kai buvo nuo 12 iki 16 me
tų amžiaus.

direktorius Prancūzų politikos
■ departmento. Pasikalbėjime su 
Lietuvos laikraštininkais jis pa-

i sakė, kad. Lenkija “užimdama 
i Vilnių padarė pamatinę klaidą.”
■ Bet juk Lenkai tą žygį padarė 
su ' Francijos užgyrimu. P-s

VIENA. — Tarp įsiveržu
sių Į valdžios centrą hitleri
ninkų buvo ir 106 reguliarės 
armijos karininkai bei kar- Pfeiferis dabar šnekėjo, kad 
eiviai. ‘Lietuvos ir Francijos reikalai

esą bendri.” Bet nedasakė, kad
VIENA. — Neoficialiai Francijos ir Lenkijos imperia-

'■••••••y • i i "i
pranešama, kad astuoni iš
tų nazių buvo be teismo nu
žudyti ir kad liepos 27 tar
po pakarta virš 30 hitleri
ninkų.

listiniai planai yra dar bendres
ni. To nežiūrint, vis dėlto Lie
tuvos buržuaziniai laikraščiai 
mato sau džiaugsmo iš Pfeife- 
rio veidmainiškų besilaižymų 
prie Lietuvos.

Gatvekarių Streikai
Omaha, Nebr. — Sustrei

kavo 400 gatvekarių kon
duktorių ir motormanų. Vi
sas gatvekarių judėjimas 
sustabdytas. Federacinės i

Washington.—Šalies teis- 
darystės ministerija turi 
surašius 6,000 gengsterių, 
plėšikų, raketierių ir kitų 
aršiausios rūšies piktadarių. 
Jie dar nesugauti.

Per paskutinius i metus 
vienuolika tokių piktadarių 
nuteista visam amžiui kalė
jimo. 3,531 krimihalistas 
buvo teisiamas, bet daugu
ma jų paleista “pasitaisyti.”

Laivakroviai Reikalauja 
Savos Svetainės

PORTLAND, Ore.—Lai-

kurie buvo suimti pačioj su- Ii išsisukti nuo atsakomy- 
kilimo pradžioj.

Naujausi pranešimai sa
ko, kad buvęs Austrijos am-

Oktahomos valstijoj karš- basadorius Italijai Dr. Rin- 
čiai sunaikino bent 14,000,- telen ne nusišovė, o tik pa- 
000 bušelių grūdų. vojingai susižeidė. Jis be

streikie-rius gražiuoju iš
sklaidyti, bet darbininkai 
nesitraukė.

bes.

Šluosią Komunistus iš Darbo Federacijos
..........

Washington. — Ateinan- Unijų narių, su kuriais fe- 
čiam Darbo Federacijos su- deraciniai darbininkai daž- j 
važiavimui, kuris įvyks San nai eina išvien.
Franciscoj, vadai išdirbo! 
planus prieš komunistus ir i 
abelnai kairiuosius. Kad jie i

ENGLEWOOD, N. J. —; 
Bekasinėjant ateivio iš Kau
no Sarno Wides saliūno skie
pą, pradėjo trykšti žibalinis 
aliejus. Sakoma, kad kom
panijos jam siūlo 3 milionus 
dolerių už tą aliejaus šal
tinį.

MIRĖ MATT ŠIURMAITIS
Darbo Federacijos vadai, i i

Green, Lewis ir kiti dejuo-
unijos vice-prezidentas J. vakroviai atmeta gųberna-; pervarys tarimą “apvalyt” |kad jau perdaug prileis- 
M. Parker užreiškė, kad jis toriaus pasamdytą svetainę, I 
nedavė teisės tiems darbi- iš kurios būtų imami dar- 
ninkams streikuoti.

San Francisco, Cal.
ban. Jie eisią dirbti tik ta- 

’ da, kai juos ims iš. pačių 
Dar tebestreikuoja Market darbininkų, kontroliuojamos 
St. gatvekarių darbininkai, svetainės.

Federaciją nuo Komunistų'ta nesuvaldomų elementų į 
Partijos narių, tai kapitalis
tų laikraščiai neabejoja. Tik 
nežinia, kaip jiems pavyksią 
pasimojimas ant eilinių na
rių komitetų ir Industrinių

Federaciją, kurie “daro 
riaušes”, suprask, tikrai ko
voja už darbininkų reika
lus. Aišku, kad pardavikai 
nepajėgs tą kovą nuslopinti.

Gavome telegramą: “Mirė 
Matt šiurmaitis iš Seltzer 
City, Pa. Laidotuvės "įvyks 
pirmadienį, liepos 30 d., 2 v. 
po pietų. Apielinkės drau-
gai kviečiami dalyvauti lai- ’ 
dotuvėse.”

M. ŽIOBA,

■ 1/
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Vienu Frontu Prieš Karą 
ir Fašizmą!

Ar dar gali kas abejoti apie karo pa
vojų? Kas netikėjo komunistams, šau
kusiems ir tebešaukiantiems kovon prieš 
ginklavimąsi į karą, tegul įsitikina dabar 
iš Italijos, Francijos ir Anglijos diploma
tų. Jie derisi ir suokalbiauja karui. Hit
lerininkų nužudymas Austrijos fašistinio 
diktatoriaus Dollfusso meta kibirkštį į 
naujo karo paraką.

Ar veltui tad komunistai ragina dar
bininkus ypač dabar galingiausiomis mi
niomis demonstruoti prieš karą ir fašiz
mą rugpjūčio 1 d., ateinantį trečiadienį?

Amerikos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas tuo reikalu išleido atsišauki
mą į visus unijistus darbininkus, į eili
nius Darbo Federacijos narius, į Socialis
tų Partijos narius, į visus teisingus inte
ligentus ir profesionalus, į negrus ir atei
vius darbininkus—visi į prieškarines de
monstracijas toj(| 
dienoje nuo perei 
si vėrinio!

Darbininkai turi suprasti, kad tik grū
mojanti didžiokiška jų pajėga tegali už
kirst kelią naujai imperialistinei pjovy- 
nei.

Per paskutinius šešiolika metų, beje 
kapitalistai darė neva nusiginklavimų bei 

___taikos konferencijas; o visu tuo laiku dar 
pasiučiau ginklavosi. Nežiūrint Tautų 
Lygos, Japonai padarė įsiveržimą į Chi- 
niją. Pietinėje Amerikoje Bolivija, 
Jungtinių Valstijų pinigais ir ginklais, 
kariauja su Paraguayum, kurį finansuo
ja ir ginkluoja Anglijos imperialistai. Ta
tai yra jau netiesioginis karas tarp stip
riausių imperializmo šalių.

Sibiro pusėje Japonijos provokacijos 
prieš Sovietų Sąjungą nesiliauja. Japo
nai, kaip parodė šiomis dienomis byla 
Maskvoje, užlaiko ir apmoka savo šnipus 
Sovietuose, kad jie sprogdintų garveži- 
miuš ir gelžkelius. O tai yra lengvini
mas Japonijai karo prieš Sovietus išank- 
sto. Sykiu Hitlerio fašistai nerščia par- 
sisamdyt kitiems imperialistams bei tie
sioginiai patys užpult Darbininkų Tė
vynę.

20 metų praėjo nuo pasaulinio karo 
pertraukos, bet tikrumoje jokio susitai
kymo nebuvo ir nėra, kas liečia imperia
listines šalis. Buvo tik laiko tarpas pri
sirengti naujai skerdynei, kuri bus ne
palyginamai baisesnė už. pereitąją.

Negana, mat, kapitalistams fašistinti 
valdžią, kapoti darbininkams algas, tero
rizuoti kovingas jų organizacijas, mažin
ti bedarbių pašalpą, idant išnešt buržua
zijos kaili iš krizio. Tam reikia kapita
listams “plačios” bendros išeities per 
naują siaubūnišką karą. Ve kodėl ir 
Jungtinių Valstijų valdžia, apart biliono 
dolerių tiesioginiai skiriamų ginklavimui
si pinigų, dar paėmė $750,000,000 iš fon
do, kuris įsteigtas neva bedarbių pašal
pai.

Pats siaubūniškai žiaurus streikiplau- 
žymas (San Franciscoj, Minneapolyj, 
Alabamoj ir kt.), streikierių žudymai, re- 
voliucinių darbininkų medžiojimai turi 

’ tikslą ne tik čia ir dabar jų kovą sukriu- 
šinti. Tie žygiai yra abelnas darbininkų 

g jėgų’taškymas, terorizavimas, kad nedrį
stų priešintis karui.

Iš viso pasaulio šiandien tėra tik viena 
šalis, kuri tikrumoj kovoja už taiką. Tai 

.•^ Sovietu Sąjunga. Bolševikai gi, kurių 
vado\yb‘j? padaryta Rusijos revoliucija, 

KK buvo vieninteliai darbininkų organizuo- 
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tojai kovai prieš pereitą imperialistinį 
karą.

Taigi Rusijos bolševikų pavyzdžiu se
ka Amerikos Komunistų Partija, kuri 
šaukia visus darbo -žmones į didžiokiš- 
kas prieškarines demonstracijas rugpjū
čio 1 d.

Kaip Rusijoj buvo bolševikai, tai da
bar Jungtinėse Valstijose Komunistų 
Partija yra vienintelė politinė darbo 
žmonių organizuoto ja, skelbianti revo
liucinį darbininkų karą prieš imperialis
tų planuojamas žudynes.

Ne karta šios šalies Komunistu Parti
ja šaukė Socialistų Partiją į vieną fron
tą kovai prieš karą ir fašizmą. Bet kiek
vieną tokį pašaukimą atmetė Socialistų 
Partijos geltonieji vadai. O Amerikos 
Darbo Federacijos vadovybė tiesioginiai 
padeda Rooseveltui ruoštis naujai krau
jo puotai. J. J;’

“Darbininkai,” šaukia Komunistų Par
tija, “kova prieš fašizmą ir prieš imperi
alistinį karą negali būti atidėliojama nei 
vienai dienai, nei vienai valandai!

“Kovon bendru frontu prieš imperia
listinį karą! Į galingiausias prieškari
nes demonstracijas rugpjūčio 1 d.!

“Prieš fašizmą, prieš streikų laužymą, 
prieš algų kapojimą, už teisę darbinin
kams organizuotis ir streikuoti!

“Kovon už apdraudą bedarbiams ir 
tuojautinę pašalpą nuken te j tįsiems del 
sausros taimeriams!

“Už paliuosavimą negrų Scottsboro 
jaunuolių, Herndono ir Thaelmanno!

“Sustabdykime ginklų ir amunicijos 
vežimą į Japoniją ir Pietinę Ameriką!

“Ginkime Sovietų Sąjungą!
“Per kovą prieš fašizmą ir karą pir

myn linkui Sovietų įsteigimo Amerikoj.”

ADF Lyderių Pasimojimas
N. Y. “Times’o” korespondento prane

šimu iš Washingtono, šiomis dienomis 
ten įvyko ADF lyderių, su p. Green gal- 
vinyj, konferencija, kurioje nutarė pra
dėti kryžiaus karą prieš kairiuosius ir 
kovinguosius unijistus. Jie pasirengę 
“sulaikyti darbininkų eilėse radikaliz
mą,” nurodo korespondentas, kuris, ma
tomai, yra nuodugniai painformuotas. 
“Nepageidautini elementai” turi būti pa
šalinti iš organizuotų darbininkų eilių, 
skelbia pp. Greenai, Wollai, Lewisai ir 
kiti ištikimieji valdančiosios klasės rei
kalų saugotojai.

Korespondento žodžiais: “konservaty
viai vadai yra nusisprendę išvengti to
kio dalykų padėties pasikartojimo, kur. į 
jie būtų priversti, prieš savo norą, sek
ti radiklus į visuotiną streiką arba pra
rasti nariuos kontrolę.”

Tai reikšmingas pasakymas, kuris rei
kalinga kiekvienam darbininkui įsitėmy- 
ti. Mes jau ne kartą nurodėme, kad A- 
DF lyderiai eina į streiką tik ten, kur 
yra priversti eilinm narių, inspiruojamų 
ir patariamų iš revoliucinių dąrbininkų 
pusės!

Ten, kur ADF eilėse randasi veikles
nių ir supratlyvesnių narių, revoliucinių 
darbininkų, ten darbininkų kovingumas 
pasiekia plačių pasėkų. Geriausias pa
vyzdys yra San Francisco. Nežiūrint 
kiek daug Greeno ir Ryano sėbrai dar
bavosi prieš generalį darb. streiką, jis 
vistiek buvo paskelbtas, kadangi ADF 
organizuotuos darbininkuos radosi re
voliucinių darbįninkų-vadų.

Panašiai yra Minneapolyj, taip buvo 
Toledo, taip buvo Milwaukej!

Dabar reikia tikėti, kad Prūseikos iš
garbinti ADF biurokratai imsis “valyti” 
ADF nuo “negeistinų elementų.” Sekan
ti ADF konvencija (spalio mėnesį, San 
Francisco mieste), matomai, priims tuo 
reikalu rezoliuciją. Bus dedama pastan
gų neprileisti darbininkų į streiką, ka
dangi tai nepageidaujama bosams.

Bet ar reakcininkam ADF lyderiam 
tai pavyks?! : Abejo jam p.< Vienur kitur 
jie gal būt galės išmesti vieną kitą re
voliucinį darbininką; gal būt jiems pa
vyks net ir ištisi lokalai kai kur išvyti 
iš ADF. Bet tuo jie! neužtvenks darbi-. 
ninku kovų, kadangi proletariato gyveni
mo lygmala vis žeminama, kadangi skur-;
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das ir vargas plečiasi. 4
Reikia atsiminti, kad beveik kiekvienoj 

didesnėj pramonėj šiuo tarpu veikia re
voliucinės unijos ir daugely j. pramonių 
nepriklausomos Am. Darbo Federacijai 
unijos. Pastarpsios, kaip praeityje, ne
nuilstamai darbuosis, orgamzųos ir va
dovaus tiek federacininkus, tiek nepri-

klausomus unijom darbininkus jų kovo
se su išnaudotojais.

Ne taip lengva, ponai Greenai, jums 
bus šiuo tarpu apsidirbti su revoliuci
niais darbininkais!

Kaip karalius Kanutas nesulaikė jū
ros bangavimo, taip jūs, ponai, nesuturė
site darbininku kovu!

I jo, kad ji gaus tokį ‘atsaky-* 
mą ir tuojaus su Serbija nu
traukė diplomatijos ryšius. ” 

Liepos 24 dieną Austfijos-
Serbijos pasienyje prasidėjo 

! šaudymais!.
Berlyne šaukė buržuazi- 

! jos sukurstyta minia už ka-
• Irą. Paryžiuje patriotai de- *

. ■> m ava l.vimo ir nusiginklavimo. Ka- m°nstravo su šauksmais:
711 mPTII mm K9rn Pm n 7I n Q|da tas bus atlikta, tai vis-. “Ant Berlyno!” '.Peterburge fcU III U I lį II U U l\Q I U I I a U 4J U U kas kitas eis savo keliu. ;darbininkai kovėsi ant ba- 

___ ‘ I Grafas Berchold:—Var- i;ikad^su caristais, bet bur-.
dan dievo, nedarykite dabar žujai šaukė: “Už Serbiją!, 
jokių žingsnių, kurie galėtų I Berlyną!” Sujudo impe- 
išduoti mūsų planus. Ne-; rialistiniai ministerial, ka- 
reikia nieko daryti, kas ga-1 binetai, generolai. Lėkė te- , 
lėtų mestis į akis, kad ruo- legranios iš Peterburgo^ į 
šiamasi prie karo.” Paryžių, Londoną, Belgra-

. v. dą, Berlyną. Iš Berlyno į-Sis pasikalbėjimas paro- Vipnnq n
do, kaip labai teisingas bu- i . .
vo Leninas, kada jis moki-; Liepos 27 dieną kaizeris 
no: “Reikia išaiškinti liau- atplaukė į Kiel, jau daugiau 
džiai reales apystovos to, nereikalingos jo “vakaci- 
kaip didelė yra slaptybė, Jos- Rusijos caras įsakė, 
kurioje karas ruošiamas.” i kad keturiolika armijos kor- 
Liepos 5 dieną Postdame vi- i Pusll trauktų linkui Austri- 
skas buvo susitarta tarpe Jos Vokietijos rubežių ir 
Austrijos ir Vokietijos, o šis Į Paskelbė mobilizaciją. Vo- 
pasikalbėjimas buvo 8 lie- ikietijos kaizeris paskelbė, 
p0S. i kad “jeigu Rusija mobili-

Liepčs 23 dieną Austrija į žiojasi, tai. mobilizuojasi ir 
įteikė Serbijai ultimatumą. [ Vokietija, jeigu Rusija ata- 
Dešimts minutų pirm laiko l kuos Austriją, tai Vokieti- 
pasibaigimo, 25 d. liepos, J*a atakuos Rusiją.” Viskas

šeštadienį, 28 d. liepos, 
sukanka lygiai 20 metų nuo 
pradžios pereito imperialis
tinio karo. Signalas del ka
ro: vieną mėnesį pirmiau 
užmuštas per Serbijos jau- Į d alinti Austri ją-Vengri ją, 
nuolį Prinzip Austrijos sos-; apkarpyti Vokietiją, ką jie 
to įpėdinis Ferdinand ir jo!vėliau ir padarė Versailėje. 
pati Sarajevo mieste. Bet Toliaus Konradt rašo pa
tai buvo tik priekabis, kad .duodamas savo pasikalbėji- 
karą pradėjus. Stambiųjų mą su premjeru Bercholdu: 
imperialistų tarpe jau pir-; 
miau buvo padarytos slap- ’ 
tos sutartys apie pasaulio 
persidalinimą. Buržuazija 
jau senai tos progos laukė.

Liepos 5 dieną Potsdame,!
Vokietijoje, įvyko tarpe Vo- statyti Serbijai, kad išpil- 
kietijos kaizerio, jo genero- į 24 arba 48 valandas 
lų ii Austrijos atstovų pa- kliko. Jau buvo aišku, kad

Serbija atmes juos ir tada 
seks molibizacija ir karas.

del pasidalinimo didelių plo
tų Rusijos, Franci jos, ir tt. 
Taip, kaip Rusijos, Franci- 
jos ir Anglijos imperialistai 
turėjo pasidarę planus pasi

“Taip, kaip grafas Ber- 
chold atidėjo išvažiavimą 
vakacijoms, tai 8 d. liepos, 
6 vai. vakare, užėjau pas jį. 

■Grafas man pranešė tuos 
’' reikalavimus, kurie bus pa-

kieti jos kaizerio, jo genero- dytų į 24 arba 48 valandas

sitarimas, kuriame Vokieti
ja prižadėjo pilną Austrijai 
pagelbą kare ii reikalavo ^es turėjome sekama pasi- 
veikti prieš Serbiją.. Buvo ,kaibgjima:

į nutara, kad Austrija palau-' 
ktu su ultimatumu iki ru-l v 1
gius suvalys, būtent iki 22 i 
dienai liepos. Po pasitari
mo ir išdirbtų planų, kad 
užmaskavus juos, Vokieti
jos kaizeris Wilhelm išplau
kė, laivu į jūras Norvegijos!

■ pakraštin.
Tuom kartu slapti prisi

rengimai ėjo ir kitoje pusė- 'mu?

Grafas Berchold: — Kas 
i bus, jeigu Serbija atves mus 
■prie mobilizacijos, o pasku
tinėse valandose nusileis?

Konradt:—Tada mes į 
Serbiją vis tiek pasiųsime 
armiją.

Grafas Berchold: — Na,j 
gerai, bet jeigu Serbija niė-' 
ko neišpildys iš reikalavi-j

je. Francijos prezidentas i
Poincare gavo iš parlamen-'
to leidimą . paimti 400,000 laiko, koi jį viską išpildys ir 
frankų kelionei į Rusiją, padengs karo išlaidas.
Jis su premjeru Viviani nu-: (

Konradt:—Tada musų ar
mija okupuos Serbiją iki to

i*

pasibaigimo, 25 d. liepos, «ia atakuos Rusiją.” Viskas 
Austrija gavo nuo Serbijos sukosi žaibo greitumu. Vo- 
atsakymą, kad Serbija ne- 'kjetijos ir Austrijos karei- 
gali išpildyti jos paskutinį viai patraukta prie Serbijos, 
reikalavimą, tai yra, leisti Rusijos ir Francijos sienų. 
Austrijai okupuoti Serbiją 1 d; rugpjūčio Vokietijos ar- 
ir vesti tyrinėjimą nužiūri
mų asmenų, Austrija žino-1

unija užpuolė Belgiją. Ka- I
(Tąsa 4-tam pusi.)
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. . . Grafas Berchold:—Serbi-j NARIŲ REUMATIZMAS
yyko.l I eterburg’ą tartis su jaį mes įteiksime ultimatu

mą tik po to, kaip suvalysi- per
■ me javus. . Įačiu.
! Konradt: — Geriau šian-;kelį ir sutinus, 

mas, ant jos nelabai galiu stot,' 
i o atsiklaupt ir sulenkt veik vi- kiek tik galėjo: ir vaistų davė 

Man ją mausda- ir fizinių būdų patarė ir ton- 
zilius, dantis aprūpino. Visa

p praus-1 tai yra gerai. Bet, jei ir šios 
BuS|davaus pas mainas, aš ją pa- visos priemonės nepadėjo, tai

i1 pabandykite da ką. Blogiau 
.0 nebus: tai aš Jums užtikrinu,

Meldžiu ir man ką patarti 
aisvę”, tai bus labai 
Skauda man koją per 

Laiptais lipda.

chroniškas nariu reumatizmas.
Keblu su šita liga,
Jokių specifiškų vaistų
Kartais kiek palengvina 
priemone, kartais kita.

Jums vietos gydytojas

Drauge. 
nėra, 
viena

Rusijos caru. Peterburge 
caro ministerių kabinetas 
tal-ėsi per 24 valandas ir da
rė planus. Anglijos minis-!negU rytoj. Kaip tik; 
teris Grey pranešė Rusijos,mQSU priešai, kaip ka pas-! 
carui, kad Anglija laikysis taip jie pradgs\.eng, M neduoda,
išvien su Rusija ir Fran- !tig prie karo. 
cija. Bet visi jie bandė už- j. Grafai Boi-chnld- 
maskuoti karo prisirengi- visi<as padaryta tam, kad • šutindavau tai karštu, tai šaltu 
mą. Anglijos mimstens (vįs]<as pasiliktų didžiausio-i vandeniu, tai ir atleisdavo. 
Grey taipgi išvyko į yaka-.je slaptybėje ir niekas nię-jdakar pereitas kalėdas o gali būti ir gerėliau. Gauki- . 
cijas, o Francijos preziden-'ko nežinotu. ip‘Tdė-’° ,labai . / ū . ............... .. .
to Poincare ir premjero Vi-' _ kndn hn«ikcllŲ linkimus ,r blauzda. Ro-

• • “vnkaniinci” hnvn Po j 11011 Aaaa DUS dos kaulu eidavo skaudėjimas, 100.yiani vakacijos buvo Pe-|įeiktas Serbijai ultimatu- j kauieų palei pėda, 
terburge. 'mas? • (

Dabar yra išleista daug! Grafas Berchold: — Užjtizmą, .....--------- ----------------
knygų ir atidengiama ta di-’dviejų savaičių laiko, 22 die- geyiau. ^Apžiūrėjo ton 
džioji slaptybė, kokioje bu- na liepos. Būtų gerai, kad 
vo rengtasi prie karo. Aust- jūs ir karo ministeris išvyk- 
rijos buvęs vyriausias armi-’tute nekuriam laikui vaka- 
jos komandierius ir vadas cijoms, kad sudarius nuda-

vo jau keli metai. Dirbant, 
pavargdavo, tai, kai

darė,

skaudėti per te pieno kalkių: “Calcium
(lactate, 10 grz., tablets No. 

Imkite po dvi tabletė-
i les, sutrintas j miltukus, su 

Gydytojas pripažino reuma-Ištikiu vandens, po valgio. Tai
i, davė vaistų, bet nieko' imsite po 6 tabletėles kas die-

i- na, per kelis mėnesius. Tada 
Dantis1 .galite kokį mėnesį pertraukti 
taisyt, i tablečių, o paskui ir vėl. 

ištraukti,' Imkite po šaukštą žuvų alie-
. at.'jaus, “cod liver oil’’, po valgio, 

, bet ; irgi ilgą—ilgą laiką. Būkite
| dažniau ant saulės, kuo plikes-

Paskiau buvau kiek maino- (nis. tuo geriau. Visa tai pa- « 
se sužeistas, tai nedirbau apie deda kalkėms geriau kaitalio- 
5 mėnesius, mažiau vaikščio-l tis organizme, ir iš to esti nau- 
jau, tai mažiau ir skaudėjo, dos ir nariams.
Dabar pradėjau dirbti, tai; Maistą pasirinkite gamtinį: 
pradėjo labiau skaudėt. Taip .'viso ko, ypač turtingų kalkė- 

turiuĮmis valgių: kiaušinio trynių, 
sūrio; .yarškės. kopūstų, žirnių, 
pup^Yopių, griežčių, špinato, 
apelsinų, limonado ir tt.

Imkite < skydinės
“Thyroid tablets, P.

ziliūs, sakė, kad geri, 
pripažino, kad reikia 
Tai daviau vienus i 
kitus pataisyti, ir vistiek pa 
Tėpiaus, tryniaus tepalais,

generalio štabo feldmarša- vimą, kad nieko ypatingai nieko negelbėjo.
las Konradt savo knygoje svarbaus nėra rengiama, 
aprašo pasikalbėjimą su Au- ' Konradt: — Reikia mums 
s tri jos-Vengri jos ministerių dabar išsiaiškinti: ar verta 
premjeru Bercholdu, kuris mums kariauti su Rusija, 
įvyko 8 dieną liepos. 'Jeigu Rusija paskelbs mobi-

“Gavus Vokietijos užtik- lizacija, tai mes būsime 
. rinimą, kad ji rems Austri- prieš tai.
ją,—rašo Konradt—mes nu-j Grafas Berchold: — Kas 
tarėme Serbiją išdalinti, at- bus, kada mes įeisime į Ser- 
sitikime pasekmingo karo, biją ir užimsime jos didelę 
Dalį Serbijos teritorijos rei-’dalį?
ketų perduoti Bulgarijai,
Graikijai ir Albanijai, o kas 
liečia likusią—apdėti kontri
bucija, .kad padengtų karo 

’ išlaidas. Taip, taimes ga
lėtume tvirtai laikyti savo 
rankose Serbiją.”

Taip rašė Austrijos gene
ralio štabo galva Konradt. 
Žinoma, jų planai nebuvo 
vien tik prieš Serbiją, bet ir reikalausime jos demobiliza-

Konradt: — Užėmimu 
Serbijos teritorijos mes dar 
nieko neatsieksime. Mes 
ten turėsim veikti iki to lai
ko, kol nesunaikinsime jos 
armiją. ,

Grafas Berchold:— O jei
gu Serbi j ės / arm i ja 
ims mūšio,

nep ri
et vis trauksis? 

Konrad t į—Tada mes pa-

liaukos
D., gr

jaučiuos gerai, apetitą 
gerą. Esu 53 metų amžiaus, 
5 pėdų 7 colių, sveriu 162 sv.

O kitas—esu trumpo kvapo. 
Mainose dirbu apie 30 metų, 
dulkėse ir dūmuose, tai ir yra i
blogą. Plaučių kitų neįdėsi,/Zj, No. 100”, po vieną table- 
nei, išėmęs, neišskalausi. Kaiįtėlę prieš valgymą, ilgą laiką, 
atsikeliu iš lovos, turiu pasė-'Da geriau būtų, jei Jums ten 
dėti ir užsimerkti, ba sukasi ■ pat gydytojas leistų su adata 
galva ir akys myrgsta, gal nuo į kūną paratiroidinės liaukos: 
“X-ray”, ba man ėmė 6 pa
veikslus nuo}'galVos ir sprando, tract”, bent po kartą kas sa- 
Pirmiau nekvaisdavo. Ir ant 
šono kai guliu, tai koją labiau 
skaudą.

ATSAKYMAS
Kiek galiu spręsti iš jūsų 

aprašymo, Jums yra įsimetęs

injections of parathyroid ex-

vaite. Nariams* dažnai pasi
daro geriau. šiaip fizinės 
priemonės yra gerai: masažai, 
kompresai, kaitininiai, brau-, 
kymai, elektra, dijatermija. 
“X-ray” spinduliai, tiesa, Jums 
žalos padarė. K <



suvažiavimui eina iš-

( Vikutis.

Philadelphia, Pa.

Rep.

ir posakių parinkimo ir atrinkimo, 
išstojo prieš tuos rašytojus, kurie

žodžių
Gorkis

Jo gilūs, tu- 
“Pravdoje” ir kitoj 
dėsniai randa visos

di-’ 
de- 

1 d.
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Smito fabrike

va-

privers!” Taip- 
jj prigavo, bet

Įima šitaip daryti; ir tuos, kurie panašiai daro, 
turime smerkti, bet ne teisinti. Prie ko mes 
prieitum, jei panašius dalykus pateisintum?!

* / • '“E) 
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Sovietų Sąjungos Rašytojų 
Suvažiavimui Besiartinant

Conn. Chorų Dairu
Diena ir Svečiai

Ne juokais kaip chorų na
riai, taip ir kitų darbininkiškų 
organizacijų draugai būtinai 
turi padirbėti šias kelias die
nas, kad sumobilizayus daug 
žmonių į busus ir mašinas va
žiuoti į Dainų Dieną.

Kodėl jau-taip svarbi ta die
na, kai kas gal paklaus. Todėl,' 
kad mūsų chorai susideda veik * 
vien iš jaunuomenės. Jie dai
nuoja revoliucines dainas, jie 
pratinas prie darbininkų j u- -b 
dėjimo, kurie pažangesni, jau 
bando veikti sykiu revoliuci
niame judėjime. Tie jaunuo
liai naujas kraujas darbinin* » 
kų organizacijom ir visam lie- .» 
tuvių darbininkų judėjimui. ’* 
Todėl ne vien tik chorų nariai 
turi rūpintis apie jų pačių pa
rengimus, bet ir kitos draugi
jos turi padėti jiems.

Ten, kur didelis ir geras’ ' 
I choras, ten, kur jaunimas pa- ; . 
j deda veikti, ten judėjimas jau 
i gyvesnis, stipresnis. Ir todėl 
(tokiom organizacijom, kaip’ 
chorui, reikia visiems ateiti 
talkon, kad mūs chorai bujotų 
į didžiausias organizacijas ir 
prisipratintų jaunimas prie.; 
darbininkų klasės kovų atei- 

i čiai.
j Svečiai Atvyks Į Dainų Dieną

Chorų korespondentas ap--/ 
j šniukštinėjo, kad keletas ma-... 
šinų atvyks net iš Westfield, 
Mass. Salaveičikai, Kazlaus
kai davė žodį, kad jie ir dar 
keletas kitų, tikrai bus. O kas 
gali pasakyti, kad su jais ne- 
pasiuKvatys atvykti ir dau
giau. Tai čia tik vieno toli- 
mesnio miestelio žinios. O kas 
žino, ką kitur žmonės mano. 
Dar vis paslaptis. Tačiau Dai
nų Diena turės būt didelė.

Kai kas dar nežino, kad 
iš eilės septinta Dainų Diena 
įvyks Waterbury, Conn. Lie- . 
tuvių Darbininkų Darže ant

< ežero’ kranto, rugpjūčio 5 d., 
I Būkime visi. Ypatingai iš’ ■ 
didesnių kolonijų turi atvykti ^2. 
su busais, mašinom ir net tro- * "t- 
kais.

Meksikoj Panaikins Visas 
Religines Mokyklas

Mexico. — šalies kongre-, 
sui bus įteikas sumanymas 
uždrausti bet kokias religi- , 
jų vedamas bei šelpiamas 
mokyklas. Tvirtinama, kad ' 
sumanymas bus priimtas įMCi
kaipo konstitucijos priedas. \ y

“NEMALONUS ATSITIKIMAS“
“Šviesos” num. 2-ram tilpo drg. M. Rasodos 

vaizdelis “Nemalonus Atsitikimas.” Minėtas 
vaizdelis labai gerai parašytas. Jis skaity
toją viliote vilioja skaityti. Perskaičius vieną 
punktą, traukte traukia skaityti kitą, .ir tt. 
Mintis sukasi apie bedarbį Pakalą, kuomet jis 
gavo darbą ir kas su juom atsitiks. Bet jo
kiu būdu negalima sutikti su autoriaus išvada, 

Į . rašto užbaiga.
Pirmiau, negu kalbėsiu apie išvadas, turiu 

pažymėti kelius punktus, apie ką dalykas eina.
Vaizdelis eina apie šių dienų bedarbio dar

bininko gyvenimą ir jo metodą, vartojamą 
reikale organizavimosi. Visas veikalas sukasi 
apie Pakalą, dalinai susipratusį darbininką.

| Pakala išbūna tūlą laiką be darbo, kaip ir 
daugelis kitų darbininkų. Bet vėliaus Pakala 
gauna darbą tame pačiame fabrike, kur pir
miau dirbo ir buvo boso diskriminuotas už da
lyvavimą revoliucinės unijos mitinguose ir or
ganizavime unijos. Bet gaunant darbą, fab
rikantas priverčia jį pasirašyti tam tikrą 
raščiuką, kad jis daugiau nebesidės prie uni
jos ir Komunistų Partijos, nors Pakala nebuvo 
jokis komunistak ir nežinojo, kad randasi ta
me fabrike komunistų. Jis sąmoningas dar
bininkas ir tvirtai nusistatęs būti su organi
zuotais darbininkais. Kada fabrikantas rei
kalauja iš Pakalos, kad jis netik nepriklausytų 
prie revoliucinių unijų, bet dar išduotų komu
nistus fabrikantui, jei jis nori gauti darbą, ir 
tt., Pakala nenorom sutinka. Jis gauna dar
bą. Dirbdamas mąsto. Nežiūrint pasirašymo, 
bet aš neišduosiu darbininkų fabrikantui ir ką 
jis man padarys. “Kas mane 
gi jis mąsto, “kad ne bosas 
jis bosą!”

Pakala išdirba tūlą laiką
ramiai, bosas nedaro ant jo jokio spaudimo, 
reikalavimo, kad jis išdavinėtų darbininkus. 
Nors darbininku bruzdėjimas ėjo gana smar
kiai: lapeliai dalinami, mitingai, šaukiami, or
ganizuojami darbininkai kovai. Pakala laikosi 
nuošaliai nuo tų visų mitingų, jis bijosi, kad 
nepraradus darbą.

\ Vieną dieną prieina prie Pakalos darbinin
kas laike darbo ir pradeda kalbėti, kokis tai 
didelis bruzdėjimas eina fabrike, ir kaip dar
bininkai organizuojasi ir tariasi pasikviesti 
“revoliucinės metalistų unijos organizatorius 
išvesti mus į streiką.” Pakala nuduoda, kad 
jis nieko nežino .apie tai. Darbininkas pri- 
grąsina niekam nesakyti, nes yra fabrike šni
pų, kurie išduoda bosui.

Pakala užklausia: “šnipų?”
—Ana, jis ir vėl nuduoda nežinančiu! Gud

ruolis iš tavęs! Mes puikiai žinom! Atsimink; 
kuomet mes jį nutversime, tai ve kas bus 
jam!”

“Išsitraukęs iš kišeniaus peilį prikišęs prie 
Pakalos krūtinės, darbininkas pademonstravo, 
kaip jis šnipui versiąs į krūtinę.”

Pakala labai nusigąsta ir susinervuoja, bet 
jis nieko nesako tam darbininkui ir nedaro, 
tik pašoka į šalį. Ir ilgą laiką būna nusiminęs, 
susirūpinęs.

Autorius šioj vietoj palieka didelę spragą, ir 
kas svarbiausia, tai, kad autorius perstato 
minėtą užpuoliką ant Pakalos, būtent revoliu
cinių unijų organizatorium, veikėju fabrike, 
o Pakalą būtinai nori padaryti būti šnipu, 
kuomet jis juo nėra. Kitas dalykas, tai re
voliucinės unijos, kur tik yra organizuojamos, 
nėra niekur atsitikę, kad susipratęs darbinin- 
kas verstų su peiliu priklausyti unijai, arba 
grąsintų išdaviką, demonstruotų jį nudurti. 

^Jei jau ir būna toki atsitikimai, tai daugiau
sia lauko pusėj, o ne fabrike, ne prie darbo. 
Prie darbo tokis grąsinimas gali būti lošia
mas tiktai kompanijos šnipo, o ne revoliucinių 
organizacijų nario. Darbininkas, imdamas tokį 
žygį, turi pasirinkti vieną iš dviejų, būti kom
panijos šnipu, arba netekti darbo, ir likti izo
liuotu. Tokis/užpuolimas su peiliu ant tokio 
darbininko, ant kurio nėra daroma nuožiūra, 
kad jis gali būti šnipas, ne tik negalimas, bet 
ir neleistinas revoliucinių unijų ir reformisti- 
nių unijų. Kodėl? Todėl, kad darbininkas tuo- 
jaus netektų darbo, ir tas kelias neveda darbi
ninkų prie vienybės. Nes pastaruoju laiku bo
sai nenuleidžia akių nuo darbininkų, nežiū
rint kokis tų nebūtum, paprastas ar mechani
kas. Tiktai gali lošti tokią rolę išdavikas 
darbininkų. Drg. M. Rasoda, Praną, kuris 
demonstravo peilį ant Pakalos prie darbo, ne- 
nušviečia, kodėl taip buvo daroma, kame da
lykas, bet Praną perstato, kaipo veikėją, or
ganizatorių revoliucinės unijos. Kuomet Pra
no aktas yra nepateisinamas aktas provoka- 

0 Pakalą tarsi stumte stūmė būti

Q O VIETŲ Sąjungos rašytojų suvažiavimas 
įvyksta birželio mėn. gale. Jau atliktas ne- 

j mažas priruošiamasis suvažiavimui darbas.
Pravesta eilė Orgkomiteto plenumų, kuriuose 
gvildenti opiausi literatūrinio gyvenimo klau
simai. Jau įvyko ir vyksta atskirų sričių, res- 

i publikų, atskirų tautų rašytojų konferencijos 
ir suvažiavimai. Išsivystė ir vystos rimtos ir 
plačios diskusijos visais pagrindiniais litera
tūros klausimais ir pirmoj eilėj tokiais, kaip 
socialistinio realizmo klausimas, kalbos klausi
mas, atskirų literatūros žanrų (poezijos, dra
mos, romano ir tt.) klausimai ir t. p. Visas 
šis priruošiamasis darbas ir toji dome, kurios 

i skiria pastaruoju laiku visa Sovietų šalis, par- 
• tijos spauda su “Pravda” priešakyj, rodo, kad | 

rašytojų suvažiavimas bus ištiesų milžiniška> j 
1 sovietų šalies literatūros eilių peržvalga. Šis 

suvažiavimas duos tikrą Sovietų literatūros pa
siektų laimėjimų įvertinimą ir nubrėš tolimes- 

i nius uždavinius, kuriuos toji literatūra arti- 
I miausioj ateityj privalo realizuoti. Viso šito Į 

priruošiamojo darbo priešakyj, kaip pripažin
tas sovietinės literatūros mokytojas, patarė
jas, diskusijų užvedėjaš, mokantis nučiupti 
pačius opiuosius klausimus, stovi senyvas me
tais, bet jaunas savo dvasia didis Sovietų že
mės rašytojas Maksimas Gorkis.
riningi straipsniai telpa
Sovietų spaudoj ir jų 
partijos pritarimo.

Pasiruošimas rašytojų 
plėstos Sovietų literatūros savikritikos keliu. 
Sovietinės literatūros atsiekimai dideli. Ji 
savo gyvenimo apėmimo platumu, savo idėji
niu laipsniu neginčijamai stovi jau šiandie pir- 
rųoje vietoje pasaulyj. Tačiau ir tokio jos 
platumo ir idėjinio augštumo šiandie permaža 
Sovietų šaliai ir jos milžiniškai išaugusiam 
skaitytojui. Pastarasis iš savo sovietinės lite
ratūros reikalauja ir turi teisės reikalauti 
tokios literatūros, kuri būtų lygi socializmo 
statybos gadynei, šitokio gi laipsnio sovietinė 
literatūra da nepasiekusi.

Viena pagrindinių sąskaitų sovietinei lite- 
<-■ ratūrai iš sovietinės visuomenės pusės yra toji, 

kad literatūra da nepajėgia sukurti tokių vaiz
dų, parodyti tokių žmonių, kokių iškelia pati 
socialistinės statybos tikrovė. Pavyzdžiui, 
šioji tikrovė žino tokio gilumo ir tokio idėjinio 
augštumo žmones, kaip mūsų senoji bolševikų 
gvardija su d. Stalinu priešakyj. O ar giliau 
parodė tokios rūšies vaizdų sovietinė literatū
ra? Tokių vaizdų dar ji nesukūrė, tokių žmo
nių ir tokių gilumų, koki jie yra tikrovėje, 
dar ji neparodė,

Arba štai toks sovietinės literatūros trūku
mas, kaip tipingų vaizdų stoka, idejiniai-vaiz- 
dingų apibendrinimų stoka, kas darytų tą li
teratūrą ištikrųjų didžia ir taip sakant “am
žina.” Sovietų literatūros rašytojai jau yra 
davę ištisą galereją darbininkų, biedniokų, vi-, 
dutiniokų, kolchoziukų, komunistų, sovietinių 
inteligentų,—iš vienos pusės, ir buožių, žaloto
jų ir t. p.—iš kitos, vaizdų ir portretų. Kai- 

. kurie iš šitų vaizdų jau artėja prie apibend
rintų tipų, bet visgi monumentališkų tipingų 
vaizdų, kurie įimtų į save’ svarbiausiuosius va
lios, minčių, jausmų, darbo stiliaus bruožus, ti- i 
pingų mūsų gadynės charakterių tokio gilumo, i 
kaip Hamleto, Fausto Don-Kichoto, Oblomovo, | 
Pliuškino charakteriai,—tokių vaizdų dar so- ’ 
vietinė literatūra nėra davusi. Užuot šito
kio tipingumo, gilaus apibendrinimo, sovieti
nėj literatūroj dar labai dažnai vyrauja buities 
fotografavimas, sąžiningas atskirų faktų ir de- 

Į talių parodymas, nemokėjimas apibendrint | 
juos ir pagilint, pagaunant tų faktų esmę. | 
Greta šito ir sovietinėj literatūroj dar plačiai 
užeinamas schematingumas, kuris yra tos lite
ratūros “vaikystės” metų išdava, deklamavi
mas ir tuščių frazių bėrimas, kas jau nebe- 
patraukia išaugusį sovietinį skaitytoją.

Kaip šitų, taip ir daugelio kitų trūkumų 
nugalėjimo krypsniu vystosi prieš suvažiavimą 
diskusijos ir kritika, iškeldama aikštėn atski
rų rašytojų, atskirų veikalų gerąsias ir silpna- 

. sias puses. Dar viena sritis, kurioj ypač pa
staruoju laiku vedama plati diskusija, tai yra 
kalbos sritis. Kalbos problema yra viena 
sprendžiamųjų literatūrai problemų, tad ne- 
bereikalo M. Gorkis savo straipsnių eile ją 
pastatė į pirmąsias vietas. M. Gorkio mintys, 
su kuriomis pilnai solidarizavosi, ir “Pravda,” • 
šiuo klausimu maždaug tokios. Dailiosios Ii- I 
teratūros kūrinių kalba—tai pagrindinis įran
kis ir kartu medžiaga rašytojo kūryboj. To
dėl socialistinio realizmo literatūra, kuri stato 
sau uždavinį teisingai vaizduoti socialistinę 
tikrovės reiškinių prasmę visoj jų pilnumoj, 
gilumoj ir reikšmingume, turi būti rašoma 
tikslia, aiškia, sultinga kalba. Kitais žodžiais, 
socialistinis realizmas yra svetimas kalbiniam 
nerūpestingumui, o reikalauja kuokruopščiau- 
sio 
M.

šnipu. Vienok jis tame būna griežtai nusis
tatęs, jokiu būdu nedasileisti būti darbininkų, 
savo brolių, išdaviku. Drg. M. Rasoda daro 
milžinišką klaidą, kuomet jis sumaišo revo
liucinių unijų taktiką su provokatorių ir šnipų 
taktika. Tas daroma netiksliai, bet tas iš
plaukia tame, kuomet yra stoka pažinimo, kaip

j organizuoti darbininkus dirbtuvėse. Kiekvie
noj dirbtuvėj rasi darbininkų visokio plauko,

I visokio nusistatymo. Tad, kad pagauti juos 
i po revoliucine įtekme ir menkiausiai supran

tantis darbininkas nevartoja peilio, neigi 
blogų argumentų, kurie stumtų darbininką į

I šalį. Bet čia pasirodo, kad Pranas darė dau- 
; giausia visokių paniekų ir pašaipų iš Pakalos 

ir užmetinėjimų, užpuolimų. Tie užmetimai 
vis daugiau ir daugiau stūmė Pakalą į šalį, 

| nors autorius bando padaryti, kad tie užpuo- 
j limai ir užmetimai, kaip Prano ir kitų darbi- 
i ninku, nebuvo tikslūs, lyg tai žvejojanti su

gauti šnipą. Bet skaitytojui mintis visai skir
tingai išplaukia iš tarpo eilučių. Prano ir 
Komunistų Partijos organizatoriaus kalbos ir 
visų šapoj pasikalbėjimai taip kaip siūlas drie
kiasi, arba pirštu tiesiai rodo į Pakalą, kad 
jis yra šnipas, kuomet jis juo nėra. Pastaty
ti klausimai Pakalai. “Ką tu šiandien veiki? 
Atsakyk, ką veiki?!” Jeigu tokius klausimus 
statysi darbininkams dirbtuvėj, tai be jokio 

į perdėjimo gausi atsakymą iš šimto darbininkų 
I 99, kas tau galvoj ! Tad tokiu kalbos tonu ne- 
j suorganizuosi darbininkų.

Kitas dalykas, tai autorius bando parodyti 
darbininkams, kad pasirašymas raščiuko, kad 

i nebūsi komunistas ir nepriklausysi revoliucinė- 
j se unijose, yra didelis darbininko prasižengi- 
i mas, kuris net priveda prie desperacijos. 

Kiek Amerikoj yra diskriminuotų darbinjnkų 
per fabrikantus už unijinį veikimą ir politinį, 
tai ne desėtkais tūkstančių reikia skaitliuoti, 

I bet šimtais. Vienok tie darbininkai vartojo 
Į savo gudrumą, jei ne tam, tai kituose fabri- 
' kuose gavo darbus. Gana didelė dalis yra 

diskriminuotų darbininkų. Kitas dalykas, jei 
j darbininkas pasakytų bosui, kad aš organizuo- 
i siu darbininkus, būsiu revoliucinių unijų na- 
I riu, tai būtų dar žioplesnis dalykas. Tokis 

darbininkas nei vienam fabrike negautų dar
bo. Kaip jis greitai pasakytų tuos žodžius, 
taip greitai jis būtų už durų. Tad netik su- 

I. sipratę darbininkai išsidirba savotiškus būdus 
apeiti bosų diskriminacijas, bet ir abelnai dar
bininkai apeina dalį diskriminacijų. Todėl 
Pakalos pasirašymas po raščiuku, nėra blogas 
dalykas, kaipo diskriminuoto darbininko, kuo
met jis jo nepildė.

Dar punktas. Kuomet revoliucinės unijos 
ir Komunistų Partija daro tam tikrose dirbtu- 

. vėse koncentraciją, tai turi įdėti gabesnius 
! - darbininkus tuose dirbtuvėse. - O kad gauti 

darbą, turi vartoti įvairius būdus, apie ku
riuos čia nekalbėsiu. Tad ir paprastam dar- 

; bininkui nėra jokis prasižengimas, kuomet jis 
i yra diskriminuotas, pasižadėti bosui pildyti 

jo reikalavimus, bet nepildyti.
Vokietijos Komunistų Partija, po Hitlerio 

letena, vartoja gana gudrią ir lanksčią taktiką. 
Ji sudėjo į smogininkus gabius komunistus. O 
kiekvienas, pastodamas smogininku, turėjo pa- 
sfrodyti ištikimu hitlerizmui, ir priimti visus 
hitlerizmo principus nuo a iki z. Ir šiandien 
mes matome, kad Hitleris turėjo paleisti net 
2 milionu smogininku tik todėl, kad jie pa
sidarė daugumoj raudoni bolševikai. Gal drg. 
M. Rasoda pasakys, kad tai du skirtingi da- Į 
lykai, kariuomenė ir fabrikas. Tai skirtumo 
nėra. Kaip kariuomenė, taip ir dirbtuvė, kur 

i tik randasi darbininkų, ten turi būti skiepi
jama revoliucinė dvasia. Kaip kariuomenė ne
laimės kovos be fabriko darbininkų, taip dirb
tuvės darbininkai—be kariuomenės.

Kiek teko kalbėtis su lietuviai darbininkais, ; 
kurie gavo “šviesos” num. 2 ir skaitė minėtą j 
apysakaitę, visi gavo tokį supratimą: jei ne j 
Prano ir kitų nepamatuotas užmetinėjimas, 
tai Pakala nebūtų nustojęs lygsvaros ir nu
puolęs į desperaciją ir saužudystę. Kitaip sa
kant, ta tragedija įvyko iš priežasties nepa
matuotų užsipuolimų iš revoliucinių aktyvų. 
Tad tokis raštas nepasitarnauja revoliuciniai 
unijai ir abelnai darbininkams. Priešingai, 
jis gimdo neapykantą ant revoliucinių unijų.

Mašinistas.
REDAKCIJOS PASTABA.—Redakcija nie

ku būdu nesutinka su d. Mašinisto išreikštom 
šitam straipspyf pamatinėm mintim. (Talpi
nant jį, kaipo diskusinį).

Drg. Mašinistas laikosi to dėsnio, kad gali
ma in leistina bedarbiui prašyti ir imti darbų, 
pasižadant (dargi pasirašant) )(už tai išdavinėti 
samdytojui komunistus ir revoliucinius darbi
ninkus, dirbančius jo fabrike, o paskui—ne
pildyti savo prižadą. Prie jokių“sąlygų nega- 

nesupranta ar neigia šiuos dėsnius, šlovinda
mi “gaivališkumą” kalboje, be atodairos vedi
mą į kalbą visokių socialinių grupių (kaip 
pavz., valkatų, atsilikusių) ar atskirų provin
cijos užkampių kalbos savybių (žodžių, posa
kių) ir tuo pačiu kalbos teršimą, darkymą. 
M. Gorkis pažymėjo kalbos teršimą net tokio 
gabaus rašytojo, kaip Panfiorovas, raštuose, 
kuriuose labai daug visokių provincialinių, at
silikusių valstiečių žodžių. Dar blogiau, kad 
tų žodžių įvedimą literatūron autorius Skaito 
net savo nuopelnu. Panfiorovas del tokių žo
džių yra pasisakęs, kad jei tik 5 iš šimto 
prigis literatūroj, tai ir tai jau būsiąs rašytojo 
teigiamas nuopelnas.

Panfiorovo “gaivališkumą” kalboje, eksperi
mentavimą su atsilikusių sluogsnių kalbos įve
dimu literatūron gina nedaugelis (nors tarp 
to nedaugelio yra ir toks rašytojas, kaip A. 
Serafimovič). Plačioji gi Sovietų literatūros 
visuomenė su M. Gorkiu priešakyj pradėjo 
kelti aikštėn rašytojų kalbos nevalyvumą, jos 
užteršimą, skaitydami, kad sovietinė literatūra 
negali sau leisti suteikti lygias teises kalboje 
visokiam žodžių išgalvojimui, valkatų kalbai, 
įvairioms tarmėms, atstovaujančiom buvusį 
seniau išsisklaidymą ir nekultūringumą. “Li- 
teraturnaja Gazeta,” sovietinių rašytojų org- 
komiteto organas, pašvęstam 2-jų metų sukak
tuvėms CK tarimo apie literatūrą, šiuo reika
lu rašo (22 balandžio 1934 m.) :

“Mūsų literatūra turi auklėti mases dvasio
je pačios aukštosios kultūros, kokios niekados 
anksčiau žmonija nežinojo. Kalba gryna, tiks
li, praturtinta mokslo’ žinyba, prieinama kiek
vienam darbo žmogui, vaizdinga ir graži, rei
kalauja didelio moksliško žinojimo ir didelio 
gyvenimo pažinimo. Kova už dailiąją kalbą 
sovietinėj literatūroj yra kova už naują, augš- 
tesnį laipsni mūsų literatūros vystymosi.”

Toki tie pagrindiniai uždaviniai, su kuriais 
sovietinė literatūra eina į savo suvažiavimą. 
Tai yra uždaviniai, kuriuos įvykdžius sovietinė 
literatūra gali pasidaryti literatūra, kokios 
reikalauja socializmo gadynė. Juos įvykdžius 
sovietinė literatūra atsistos pirmoj vietoj visoj 
buvusioj ir esamoj pasaulinėj literatūroj ne 
tik savo idėjiniu lygiu, bet ir savo meniniu 
gyliu.

Ar stovi šie uždaviniai mums, lietuviu so- 
vietinei literatūrai? Aišku, kad mums, gyve
nant dar tą t. v. “vaikystės” laikotarpį, stovi 
pirmoj eilėj uždavinys išgyventi, nugalėti tos 
“vaikystės” ligos, apie kurias mes jau ne kartą 
“Priekale” rašėme: schepiatingumą, paviršu
tiniškumą, rašymo technikos nežinojimą, lite
ratūrinės kalbos nemokėjimą, idėjinius šluba
vimus, tematikos siaurumą ir tt. Šitie klausi
mai turi užimti žymiausią vietą mūsų disku
sijose ir kritikoj. Tačiau ir mūsų kritika turi 
būti surišta su visos sovietinės literatūros pa
grindiniais uždaviniais, turi eiti jų nubrėžiamu 
krypsniu.

Imkime, pavyzdžiui, schematingumo nugalė
jimą. Ir mums kovoj prieš schematingumą 
reikia eiti ne gyvenimo fotografavimo keliu, 
ne atskirų detalių aprašinėjimo keliu, o tipų 
kūrimo, tipizacijos keliu. Mūsų rašytojai daž
nai dar nemato skirtumo tarp schemos ir tipo 
—iš vienos pusės, ir tipo ir pripuolamo, nors 
ir nufotografuoto gyvenime vaizdo—iš kitos. 
Reikia atsimint, kad tiek schema, kadangi ji 
neatskleidžia tikrojo gyvenimo, tiek pripuola
mas vaizdas, kadangi jis duoda tik necharakte
ringą gyvenimo detalę, yra svetimi socialisti
nio realizmo literatūrai, nes jie neatspindi tik
rojo gyvenimo jo čielybėj ir priešingumuos.

Su šituo jų vaizdų pripuolamumu ir sche* 
matingumu glaudžiai besiriša ir <siužetinės li
nijos stoka mūsų raštuos. Rašytojas šokinė
ja nuo vieno vaizdo prie kito, kartais labai 
daug vietos paskiria antraeiliams ir trečiaei
liams vaizdams, o visai schematingai, keliom 
frazėm ima pačius esminguosius. Dažnai mū
sų vaizdeliuose ar poemose nėra jokio siužeto, 
nėra bet kokios t. p. intrigos, vaizdai nesuri
šami vienu siulu tarp savęs ir vaizdeliai gau
nas jau vien del šito nuobodūs,1 neįdomūs skai
tyti. Aišku tad, kad į šitą kūrybos pusę mums 
reikia atkreipt kuo rimčiausios domės.

Arba imkim kalbos klausimus. Be to, kas 
teko rašyti “Priekale”, čia reikia ypatingai pa- 
brėžt, kad ir mūsų rašytojai labai dažnai teršia 
kalbą visokiais svetimais lietuvių kalbai tar
miškumais (“malačius,” “sėdokas,” “storotis” 
ir t. p.), o pastaraisiais laikais jau buvo be
pradedą mandrauti ir visokiais “necenzūri
niais” žodeliais, kartais tik neva del drovumo 
po pirmosios raidės dėdami reikšmingą daug
taškį. Aišku, kad mūsų kalbos “gražinimas” 
tokiais žodžiais mūsų turi būti negailestingai 
smerkiamas. Aplamai gi mums mūsų kalba 
reikalinga kur kas daugiau susidomėti, negu 
tai mes ligšiol darėme. L

Negali prieš mus nekilti ir trečiasis užda
vinys—priešakinių mūsų statybos; ir kovos 
žmonių parodymas. Pas mus da'r stropiai 
jaučiasi ir šaknyjasi tradicija, atnešta iš 
smulkiaburžuazinės “vargšų gailėjimo” litera
tūros, kad būtinai esą reikia vaizduoti tik ei
linį “pilkąjį,” atsilikusį darbininką ar vals
tietį. Kadangi mūsų raštai dar nedideli, jų 
rėmai neverčia rašytoją parodyti, kaip tas eili
nis darbininkas auga, vystosi, mokinasi, pasi-

(Daugiau Meno 4-tam puslp.)

į ‘šiandien, liepos 28 d., yrą>. 
įšaukiamas didelis masinis su?'r 
j sirinkimas kovai prieš karą ir 
i fašizmą. Jame kalbės garsus 
Vokietijos revoliucinio prole- 
riato vadas Willi Muenzen-

Į berg, Komunistų Partijos kan- 
! didatas į Jungtinių Valstijų 
j senatą H. M. Wicks, komunis- 
i tų kandidatas į Pennsylvanijos 
i leitenantus gubernatorius Wm. * 
I R. Powell ir Komunistų Parti- - 
j jos distrikto organizatorius A. 
|W. Mills.

Masinis susirinkimas įvyks 
Broadway Arenoje, -^kampas 
Broad ir Christian Sts.

Raginame visus Philadel- 
phijos lietuvius dalyvauti Šia
me mitinge. Išgirsite vėliau
sius įvykius iš Austrijos ir Vo
kietijos.

Mitingas prasidės 8 vai. 
kare.

Philadelphijoj rengiama 
dėlė atviram ore masinė 
monstracija rugpjūčio 
prieš karą. Demonstracija
prasidės Reuburn Plazoje, 4 
vai. po pietų. Kiekvienas lie
tuvis, jaunas ir senas, vyras ir 
moteris, privalo dalyvauti šitoj 
gigantiškoj prieškarinėj Phi- 
ladelphijos proletariato de
monstracijoj.
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patiko. Newarkas ir kiti 
aplinkiniai mažesni mies-

keti gydytojui.
Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės. 

kaip į krautuves taip ir j pavienius namus, taipgi siunčiam ir

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Infliacija Nekenkia Turai 
Sovietų Sąjungą

lėtume perstatyti. Gerai iš- i 
“■ galėtumėme • publikos : 

i nepiažąi sutraukti ir pasidary-Į

Specialiai Žemom Kainom 
Tūros Į

Incorporated

New York

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS y

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ii

Yonkers Hotel
Ant 23 kelio puiki vaka- 

cijom vieta su visais 
parauk ūmais

Restauracija ir Saliūnas
Priimame turistus trumpam ir 
ilgesniam laikui; kainos .gana 

. žemos

A. MISEVIČIUS 
CAIRO, N. Y.

Hartford, Conn.

Taipgi 
rinkimas.

Yra daug jaunuolių, ku- I World Tourists

U

ketvirtas Puslapis

Verte PetrasVALDININKAS
(Pabaiga) 

ft
“Apie ką jūs manot, Antanai?”—paklau
siau aš. “Tėvuk, aš manau apie savo se
sutę Oną.” Nuliūdėlis, jis apgavo mane. 
Jis galvojo apie tai, kaip jis žiauriai ap
siriko, manydamas, kad jis yra lygus su 
kitais ir norėdamas lygiai būti laimingu 
su jo draugais. Smūgis buvo skaudus ir 
jokiu būdu nebuvo galima to atitaisyti. 
Antanas pranyko.. \ • *

—Ir niekada daugiau jūs nesužino jot 
apie savo sūnų?—paklausė žurnalistas, 
interesuodamos tokia liūdna istorija.

—Taip), po keturių dienų jie jį ištrau
kė iš jūros netoli Barcelonos; jis įsipai
niojo į žvejų tinklus, jis buvo ištinęs, pa
juodęs ir pradėjęs pūti... Aš spėjau 
tą. Nelaiminga mano žmona išėjo žings
nis po žingsnio, tarsi vaikai būtų ją trau
kę iš viršaus; o aš, bjaurybė, nenaudėlis, 
tenais likau vienas, net be galimybės 
vartoti svaigalus, nes jei aš tik gerai 
įsigeriu—“jie” tuojau ateina, jūs žinot? 
“Jie”, mano persekiotojai, varymui ma
nęs iš proto, skraidydami savo juoduo
se drabužiuose, jie pasirodo kaip juod
varniai, o aš tuomet užuodžiu mirtį... 
Tačiau aš negaliu neapkęsti. Nelaimin
gieji ! Beveik aš verkiu, kada aš”juos pa
matau ant žudymo platformos. Yra kiti, 
kurių neapkenčiu ir kurie man darė ir 
daro blogą. Jei visas pasaulis persifor
muotų į vieną asmenį, jei visi nepažįsta
mieji, kurie išplėšė mano vaikus per savo 
įžeidimus ir neapykantą, turėtų drauge 

. tik vieną gerklę ir ją man atiduotų, o, 
kaip aš ją smaugčiau! su kokiu pasigė
rėjimu ir apetitu!...

/

I

Dėtuvių Dark Susivienijimo Nariams
Dvidešimts Metų nuo 
Karo Pradžios

Ir rėkiančiai verkdamas jis atsistojo 
suspausdamas kumščius. Jis jau nebu
vo tas pats sutvėrimas, nuolankus ir 
skundžiąsis. Jo akyse degė raudoni taš
kai, tarsi du raudoni angliai, ūsai pasi
šiaušė, augštumas padidėjo ir, rodos, tar
si žiaurus baisūnas pabudo jo viduj, ku
ris pirmiau miegojo.

Kalėjimo tyloje vėl suskambėjo aiškus 
skaudus murmėjimas einantis iš mirties 
kameros: “Te...ve mūsų, kuris e...si 
kiek.. .vie.. .noje vie.. .”

Nikodemas negirdėjo jo. Jis vaikšti
nėjo pašėlusiai po kamerą drebindamas 
savo žingsniais grindis, kurios buvo lu
bos jo rytdienos aukos. Galų gale jis nu
girdo tą vaitojimą.

—Kaip dainuoja tas nelaimingasis! — 
sumurmėjo jis:—kaip arti jis yra prie 
savo galo, kada aš stoviu virš jo galvos!

Jis atsisėdo lėtai ir liko taip, tylėda
mas ilgą laiką iki kada jo mintys, jo 
troškimai neprivertė jo kalbėti.

—Taip, aš ži«au, kad aš esu žmogus 
pasibjaurėtinas, i\urį visi dori žmonės 
turi neapkęsti, bet kas mane sužadina 
tai stoka logikos. Jei tas darbas, 'kurį aš 
atlieku yra prasikaltimas, tuomet tegu 
jie panaikina mirties bausmę, o aš nu
mirsiu iš bado kur nors kampe, kaip šuo. 
Bet jei yra net būtinai reikalingas pra
sikaltėlių žudymas delei gerųjų ramumo, 
kodėl tad jie manęs neapkenčia? Proku
roras, kuris reikalauja prasikaltėlio gy
vybės, yra niekas be manęs; visi mes 
esam ratai vienos mašinos ir aš esu užsi
tarnavęs lygią garbę, kadangi aš esu val
dininkas... su trisdešimts metų tarnys
tės.

MENO SKYRIAUS DALIS
Sovietų Sąjungos Rašytojų Suva

žiavimui Besiartinant

mes ir te- 
atsilikusių 
mūsų lite-

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
daro stovįs priešakyje ir t. p., tai 
tiirime tokius “pilkų,” eilinių ir 
darbininkų bei valstiečių vaizdus
ratūroj. Tas nebloga, bet to šiandie jau per- 
maža. Tas rodo bene didžiausia mūsų litera
tūros atsilikimą nuo gyvenimo.

Žmonių augimo neparodymas—vienas di
džiausių mūsų literatūros trūkumų. Juk te
reikia tik dirstelti į mūsų, lietuvių partinę 
masę SSRS—ir čia mes kiekvienam žingsnyj 
sutinkam buvusį “pilką” darbininką ar valstie
tį, esantį šiandie politskyriaus viršininku, rai
komo atsakomingu darbininku, direktoriaus 
padėjėju fabrike, studentu ar aspirantu aukš
tojoj mokykloj, nekalbant jau apie priešakinį

darbininką—udarninką gamyboj. O ar turime 
bent vieną platesnį tokį vaizdą mūsų literatū
roj ? Mūsų literatūrai, žinoma, dar peranksti 
imtis senosios bolševikų gvardijos, socialistinės 
statybos^ štabo žmonių parodymo, bet buvusį 
darbininką, o šiandie inžinierių ar politsky- 
riaus viršininką parodyti mes turime ir gali
me. Juk kaikuriems iš mūsų čia bus pusiau 
čiame ir turime įtraukti pačius tuos draugus: 
autobiografiška tema. Į šitokį darbą mes kvie- 
teparašo jie kiek-tiek pilniau ir vaizdžiau savo 
autobiografiją.

Toki tai uždaviniai išplaukia mūsų litera
tūrai iš tų pagrindinių uždavinių, su kuriais 
didžioji sovietų žemės literatūra eina prie savo 
suvažiavimo.

Philadelphia, Pa.

Varde Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Centro 
Valdybos, kreipiuosi į jus, draugai LDS nariai, su 
nepaprastai svarbiu reikalu ( Padėkite mums už
baigti organizuoti LDS Vaikų Skyrių.

Kad padarius šį skyrių pilnai legališku, mes turi
me gauti jin ne mažiau 500 narių-aplikantų, tarpe 2 
ir 16-kos metų amžiaus, su įstojimo mokestimi ir mo- 
kestimi bent už vieną metų bertainį.
Šis darbas—vaikų organizavimo į LDS darbas—prą^ 

dėtas jau senokai, be jis neina, kaip turėtų eiti: iki 
šiol teturime tiktai apie pustrečio šimto narių, kuo
met reikalinga 500.

Kodėl darbas neina, kaip turėtų eiti? Todėl, kad 
mūsų draugai ir draugės, LDS nariai, nekreipia į 
tai domės. Geriausi nariai ir veikėjai, turį vaikų, 
iki šiol dar nepasistengė įrašyti juos į LDS Vaikų 
Skyrių. Ot, taip sau leidžia per pirštus, nepaisyda
mi. O čia darbas velkasi nei šiaip nei taip.

Draugai ! Jei jums rūpi LDS reikalai, tai pirmiau
siai susirūpinkite šituo, iš paviršiaus išrodančiu ma
žu, bet ištikrųjų dideliu dalyku. Pirmiausiai, tie, ką 
turite vaikų SLA nariai, įrašykit juos į LDS. Mo- 
kęstys nedidelės, kiekvienam prieinamos.

Iki negausime 500 aplikantų-vaikų, iki nepadarysi
me Vaikų Skyriaus legališku, negalėsime pradėti 
darbo su Vaikų Skyriaus Endowment (sutaupų) 
skyrium. O kuomet šį skyrium legalizuosim, turė
dami 500 jame aplikantų, tuomet, kurie norėsite, sa
vo vaikučius pervesite į Endowment policy skyrių, 
gaudami kreditą už sumokėtus pinigui į esamą

Su rugpjūčio menesiu turime šį darbą užbaigti. 
Rugpjūčio mėnesio LDS kuopų susirinkimuose tas 
klausimas reikia rimtai paimti ir kuoveikiausiai va
ryti pirmyn. Kuopų sekretoriai, nelaikykit pas sa
ve vaikučių aplikacijų, bet siųskit jas kuoveikiausiai 
LDS Centran, kaip tik gaunate.

'Beje, C V nutarimu, kiekvienas LDS narys gaus 
25c atlyginimo už kiekvieną vaikučio aplikaciją.

Sukruskit, draugai ir draugės! Užbaigkim tą ne- 
taip jau sunkų, bet labai svarbų darbą!

R. MIZARA,
LDS Pirmininkas.

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
ras prasidėjo.

Keturis metus ir virš tris 
mėnesius laiko baubė ka- 
nuolės ir kiekvieną ‘dieną 
žuvo proporcijonaliai virš 
10,000 užmuštais ir apie 
20,000 sužeistais darbininkų 
ir valstiečių karo laukuose'. 
Kova ėjo už tai: kuri impe
rialistinė grupė turi pasau
lį valdyti. į

Dvidešimts metų nuo pra- j 
džios pereito imperialistinio ; 
karo. Dabar pasauliniai 
imperialistai dar su didės-į 
niu pasiutimu rengiasi ka- 

| ran. Darbininkai turi atsa- 
I kyti į tai masinėmis demon- i 
gracijomis 1 dieną rugpjū-! 
čio. Reikalauti, kad visi ka-1 
ro reikalams skiriami pini
gai tuojaus būtų perduoti 
bedarbių ir jų šeimynų šel
pimui! Jungti savo eiles ap
link Komunistų Partijos ko- 

' vos vėliavas, nes tik jos va-: 
I dovystėje darbininkai .galės 
sėkmingai kovoti už savo

; reikalus.
Valstiečio Sūnus.

BAYONNE, N. J.
• Darb. Partijos vietinė sekcija ren- 
i gia parengimą, kuriam bus rodomi 
prieš-kariniai kalbanti judžiai (ino-

; vies). Įvyks 1 dieną rugpjūčio 
i (August). Capitol Hall, 10 West 
; 22nd St. 8 vai. vakare.
; Taipgi bus rodomi judžiai ir,,apie, 

sovietus. Abu labai žingeidūs ju- . 
džiai, kiekvienas privalo juos pama
tyti. įžanga labai žema.

■ ‘ (177-178)

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Atsiųsime Medų 
Jums Į Namus

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko
KONČIAUS BITININKYSTĖ 

57 Battery St.
N. Abington, Mass.

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

Prisiunčiamo jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos:

5 Svarai už $1*25
10 Svarų už $2.25

bus pamarginimų prakalbomis 
ir žaislais.

Apielinkių miestų darbinin
kiškos oi'ganizacijos, įskaitant 
patį Brooklyną turi išrinkti 
patyrusių darbininkų dirbti 
pakaitomis, nes philadelphie- 
čiai kad ir vartoja “speed up” 
sistemą, ^is tiek neapsidirba. 
Pereituos metuos suvažiavus 
virš 6,000 žmonių, nebuvo ga- 

[ Įima viską apeiti. Visi drau-
■ gai eikit į talką ir išvengkim 
! visų tų klaidų, kurias padarėm
pereitą metą. Dalis žmonių 
barasi už trūkumus, bet ne
jaučia, kaip sunku tą viską su
tvarkyti be atsakančio paty- 

! rimo ir mažos vietos baro ir 
parko prirengimo. šiemet tas V 
viskas bus pagerinta; parko 

reikalus savln’nl<a^ apsiėmė pristatyti 
i daugiau stalų ir padidinti ba-
■ ra. Įžangos tikietukai plati- 

tarp esančių ! nasL 
kalboj. Apie; Philadelphijos organizacijos 
pranešta vė- šiemet duoda dideles 5 dova-

Į nas, būtent: Pilko X 16 radio 
'už $175; elektrinį šaldytuvą 
už $150 ir grynais pinigaiš, 
$75, $50 ir $25. Visi įsigyki
te įžangos tikietuš, nes tą die
ną bus imama 25 centai. Tie, _ _ _
kurie turės iškalno tikietukus,iHad nedirba, kaip reikia. Bu-, 
nereikės mokėt įžangos. | ivo nutarta mokintis veikalą i

' "Moteris Gatvėje,” bet darbas Į 
. ,0 reikia mo- j

Laisvės Choras rengiasi prie 
Dainų Dienos visu smarkumu, 
kad pralenkti kitus chorus. 
Mūsų jauna mokytoja spau
džia visus choriečius, kad kož- 
nas savo 
riausiai.

V. Žalionis.
“Laisvės" Red. Pastaba.—Rašytojų suvažia

vimas, apie kurį d. žalioms rašo šiame straips- 
nyj, turėjo įvykti šį mėnesį. Apie jo nutari
mus savu laiku paduosime platesnių žinių.

šia deda pastangas suorgani-1 tautinį judėjimą. Jei jaunuo- 
[ zuoti jaunimą gynimui jų! lis aiškina judėjimo 
j išnaudojimo sistemos. Juk jei lietuvių kalboj, visi džiaugiasi.; 
! policijoj, kariuomenėj tarnau- Sovietų Sąjungoj plečia kul-.
janti darbininkai būt sąmonių- tūrinį supratimą 
gi, tai ženklas jau būtų, kad tautų-tautelių jų 

Pereitoj ALDLD 6-to Aps- ir yisa darbininkų klasė šamo- mokyklą dar bus 
krįčio konferencijoj likosi nu- ningą. Kapitalistai daugiau- ; Hau. 
tarta įsteigti vasarinį jaunuo-j šia suklaidina jaunimą, apmo-1 
lių mokyklą. Į šią mokyklą i nina jaunimą, perdėm psicho- ----------
turėtų atkreipti atydą ne tik . loginiai ištiria ir tik tada duo-1 
Phila. darbininkišrkos 
zacijos, bet ir sekanti 
apskričio miestai: Baltimore., 
Easton, Reading, Chester, Ri-1 
verside, Camden, 
Betlehem, Burlington A.L.D. j 
L,D. kuopas Visi 
ir; draugės turėtume šukei- • 
ti jaunuolių mokyklėlės palai-: 
kymui finansų. Tarimas pa-1 
daryta apielinkės miestų orga-i 
nizacijoms, kurios pasiųs jau-: 
nūolius į mokyklą, kad sukeltų ■; 
dviejų savaičių mokyklos lė-i ? 
šas, tai yra, kiekvienam moki- į m 
niui po $10.

Mes matom, kokią svarbią 
rolę lošia jaunuoliai klasių 
kovoj. Karas artinasi, o mū
sų jaunimas be klasinio žinoji
mo. Mes matom streikuose 
jaunuoliai kovoja 
darbininkais, sudarydami ben- dalyvaudami sykiu su mumis, į Bagočius risis su latve čampio- 
drą frontą prieš išnaudotojus, išmoks greičiau klasinės są- ne ir žymūs kumštininkai pil- 
/ Valdančioji klasė

Steigiama Jaunuolių Vasarinė 
Mokykla

S..

“Laisvės” Piknikas
Philadelphijoj

Laisvės” naudai rengiamas

buvo jaunuolių susi- 
Atsilankė nemažai 

ir padaryta daug gerų tari
mų.
rie išvažiavo mokytis į Mark
so ir Lenino mokyklą. Jaunuo- i .
liai, stengkitės pramokti, nesįl^ Fifth Ave. 

, laikui bėgant jūs tiM'esite už- ’gįįįįHMH 
imti mūsų vietas klasių kovo
je. Turėsite dirbti mūsų pra- i 
dėtą darbą.

Laisvės Choro org. su keliais 
savo draugais išvažiavo į New 
Hayeną mokytis. Aš tiek pa
sakysiu, kad Laisvės Choras 
turtingas nariais ir dainų mo- < 
ka, ale kada publika proso• 
chorą dainuoti, tai nenori dai- • 
nuoti. Aš tik tiek pastebiu, ' 
kad mes kitą sykį 
me sarmatos.

Komisija gavo

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

\ sudarau su 
amerikoniškais 

Kt Reikalui esant 
jH ir padidinu to- 
M kio dydžio, ko- 
U kio pageidauja- 
Jy ma. Taipgi at- 
V maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

orga«ni-ida atsakomingas vietas prie- 
mūsų i slopinimo darbininkų klases, i

’ -L;’] Visų klasiniai susipratusių j .
Trenton i jaunuoliai turi būt pa-! piknikas zPhįladelphijos apie- 

siųsta į šią mokyklą ant dvie-j linkėj 2 dieną rugsėjo, Vytau- 
jų savaičių laiko. Mokykla at-'to Parke, bus didelis žmonių 

Pareituos me-
I tuos iš ryto lijo ir Philadelphi- 

sąmoningi j joj žmonės turėjo keblumų su 
busais, kompanija neprisiuntė 
tiek, kiek buvo reikalauta. Gi 
šiemet busų klausimas bus pa
gerintas. Bušai paimti iš di
delės kompanijos ir jų nepri
stigs.

Kas liečia programą, tai 
šiemet turėsim iš mainų—She
nandoah ir Wilkes Barre cho
rus; iš Brooklyno > Aidą, iš 
Newark Sietyną, iš Elizabeth 
Bangą, ir Lyros Chorą iš Phi
ladelphia os. Prie to, ristikas

. : J v ‘-’tv Y Uivių

isidafys 12 d. rugpjūčio ir tę-: suvažiavimas, 
jsis iki 26 d. rugpjūčio. ‘‘ ‘v ‘ ’’ 

Philadelphijos
įtėvai atkreipkite atydą. Jau- 
inuolius turime lavinti ne tik 
j klasinio supratimo, bet ir lie- 
1 tuvių kalbos, kad jie sykiu su 
į mumis galėtų veikti ir daly- 
1 vauti. Juk tai yra lavinima
sis, kuomet veiki, dalyvauji 
judėjime. Pas nekuriuos drau
gus yra supratimas, kad jau
nuolius nereikia mokinti lie
tuvių kalbos; jie gali dalyvau
ti tarptautiniame judėjime, 

sykiu su j Tai yra klaida. Jaunuoliai

• j r IVlOLtJllb
Visi stengkimės padalytu ši nepradėtas.

spaudos naudai pikniką pa- kytis.Jdant rudens sezone ga-!
žmonės plačiai ra- j- .... - • • - 1

ginami vykti. Baltimore pasi- fnoi<ęį 
vnnmia 9_Q Kliena annro’a iiivnn_ 1 v

Brooklynas visas sukilęs, | ti’Vįo](įo tokio pelno del cho-!
• - "I'll ■ ' 1

sėkmingu, žmonės plačiai ra-

rengus 2-3 busus suorganizuo
ti. ~ ‘ "
nes pernai mūsų piknikas la
bai 
visi 

‘tai ir miestukai rengiasi masi
niai su busais vykti į pikniką.

Brooklyn, N. Y.

ro palaikymo, žinote, drau-;
gai ir . draugės, kad mes turi-! sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
ine savo užduotis atlikti. Tu- • gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo 
rime mokytis veikalus taip, 
kad mes galėtume sulošti nea i c • ir j i 4 • i *4 kaip į krautuves tai A. J. S.,, ' vien-Hardforde, bet ir kituose! j kiįUg mįestus. /

_________  . miestuose. Tik mums reikia | Tel.: Stagg 9645
; • > ' noro ir pašyėntimo. Nereikia;_____ /___________

Virginijos ir Nebraskos laukt kol Jurgis ar Vincas praJ 
valstiją Socialistų Partijos’dės. Jeigu esate komisijoje, į 
vadukai atmetė komunistu tai rūpinkitės savo darbu. Va-; 
pakvietimą į bendro fronto sar/ greita} paslb,algs “į atelfs: 
1 -.\ ._v. ruduo, o mes nieko neturesi-

programą. Programojdaugiau- monės ir tada jie mesis į tarp- dys
demonstracijas rugpjūčio 1 
d. prieš karą ir fašizmą.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU 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.
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STUTTGART, Vokietija.

PITTSBURGH© IR APIELINKES ŽINIOS

** j ko komitetas galėjo ateiti ir styti akis.
Irnnni+nnf Ir i n Ir turi ant mlin-f Žibutė.

geru

Kitas marša-

va-1

va-

)APLA Piknikas Liepos 29

( >

o

'><

, kuždėjosi laike didžio- išdavikais, kiša savo politiką
praei-

Komitetas.

gy-

Kalbėto- | Liehivys Kraustyto jas i
su visais . (Moving) ?

ineštais "ttx ___v k 4

lyvauti. Bus geri

ii

CLEMENT V0KETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND 1ST.

mūši] kalbėtojo pra-

Darbininkų 
eina blogyn.

30,J 
va-;

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Uk-1 
St,;'

geriau respondentai. Num.
Naujosios apie praeitų

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

i

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 513G 
Keystone—Main 1417

nekonstitucinis”.
matote, darbininkai

U.T.W.
visi pasidavė.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

mesti 
bą N.
neva

Už labai prieinamą kainą 
perkrausto narni] rakandus. 
Tuojau * kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES _ 
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

Agentų Sapaliojimai i 
teko eitų

■ .M

ię reikalingi kūnui. Jis su- Į 
teikia kuvą veikliems vaikams. Jis' 

mergaitėms ! 
Jis duoda j 

viršenybę ant tų vaikų, ku- j 
tėvai neduoda užtenkamai

&

ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI — ŽAISLAI
įžanga 25 centai i Perkant iš anksto 20 centų

METZ, Franci jo j,

SU NKIA USI AI S ERG A NTIEJI 
NENUSTOKI! VILTIES!

DYKAI

mašiniuose streikierių į *■ I 
susirinkimuose pradeda r“ ‘ 

užuomaršom, kauti ant Amerikos Darbo Fe- j 
• deracijos vadų, skelbia juos'

Ką Katalikai Kalba Apie 
Kunigą Kemešį? 

♦ i
Katalikai darbininkai sako :,

| miesto majoru, 
pavyko išardyti

i berniukams ir 
į tapti drūtais ir stipriais.

LIO- I jiems
i riems
1 pieno.

Per
kados

čf.šV-VŽ/*

L'-

į įvairiose kalbose. Jie nupieš,, ginantis “lietuvių vardą, 
kaip Vokietijos fašizmas eina j 
prie galo ir ktiip prieš fašiz-j 
mą kovoti visame pasaulyje. 
Taipgi bus paaiškinta, kaip 
Amerikos valdininkai rengia 
fašizmą čia pat ir kaip prieš 
tai kovoti. Kasdieną matome 
naujas streikų bangas ir taipgi 
matome, kaip valdančioji kla
sė juos slopina, 
padėtis kas kart 
Stokime kovon.

ALDLD I

paskolos, kdd gelbėti streikie-1 baisiai hepatiko “N. G.” pi- 
rius ir ji] kūdikius nuo bado, šoriams.-Jie sako, “niekina F. 
Ir Relief komitetas buvo pil- vadus, o apsisukę prašo, kad 

i noje -kontrolėje streiko vado- nariai balsuotų už bilių II. R. 
j vaujančio komiteto. Pašalpa,,17598. Kada atsikrapštysite. 
I tai yra maisto arba anglių, i akis ?” Taip, taip, patiems! 
i niekam nebuvo duodama be esant aklesniais ir už aklus,,' 

nėra jau jums vilties, atsikrap-j
Dabar, kuomet darbininkai 

kovoja už duonos kąsnelį, be-' , „ , .± , v. . ., , . . . .... . . .. .. .streiko komiteto žinios. Strei-darbiai ir laikinai dirbantieji,!- - . . . .
tai tasai laikraštis visaip L- , , .. „
darbius ir kitus kovotojus šmei-! klek t“rl ,ant r«llef
žia. Jisai pritaria ir užgiria > 113t„° >r kamduot,.u' kanl- 
majoro McNair fašistiuį nusis-1 ne ? ka,P« VyriauTslan!’/
tatymą, reikalaujantį darbinin-i nelelk®^ l!lanaP°t P° • G. 
kus mesti unijas ir palikti bosij isu savo k? 
malonėj, be jokios organizaci-Į ^as toliau? N 
jos. “Sun Telegraph” visaip 

| niekina ir šmeižia San Francis
co streikierius, Minneapoliso 
streikierius ir visus kitus darbi- 

i ninku kovotojus.
Toks laikraštis ir jo atstovai 

i—tai nėra joki mūsų draugai, 
Pitts-1 bet didžiausi priešai. Tai Mel- 

I lono, anglies baronų, plieno sa
vininkų reikalų gynėjai. Kurie 
kviečia remti tokius darbininkų 

i kenkia lietuvių 
j darbinrnkų reikalams.

. __________ _____ _______ o„,.v| P. Dargis jau visiems žino-
oigamzaci-■ prje nauj0 karo> taipgi skiepija j mas, kaipo priešas tų, kurie ko-

i tautinį šovinizmą, rengia dirvą I voja prięš karą ir fašizmą. To- 
j amerikiniam fašizmui. Bet P., del jisai ir šaukia remti karo 
i Dargini \r jo “Naujienoms” ta-j ir fašizmo rengėjus.

Antifašistai.

“Pažinkime Lietuviu (Mūsų) j
Draugus” J

Po tokiu antgalviu 
burgho Naujienose” tilpo popu- 
liarizavimas “Pittsburgh Sun

Hearsto laikraščio,

Demonstruokime prieš 
Karą ir Fašizmą

Rugpjūčio 1 Pittsburghe 
įvyksta didelė demonstracija 
prieš karą ir fašizmą. Kaip 
8 vai. vakare iš visų pusių 
sumaršuos darbininkai į West} 
Parką, N. S. ir ten bus' pro
grama. susidedanti iš 

ai betoj ų ir muzikos.
Prieš demonstraciją bus pa

rodos. Viena paroda prasidės 
7 vai. vakare ant Dinvidie ir 
Fifth Ave. ir maršuos per visą 
miesto centrą,
vimas prasidės 7 vai. vakare 
ant Reedsdale ir Belmont, N. 
S. Pittsburgh ir maršuos West
ern Ave.

Darbininkų organizacijos i Te]egraph » 
smalkiai rengiasi piie demon-. ųurįs Pittsburghe skaitomas la- j priešus, sykiu 
stracijos. Rengia lapelius, iš-1 rea]ęCiniU( Tasai laikraštis 
kabas, gauna didelį beną. Lie- j nuo]atos šaukia už prisirengimą 
tuvių darbininkų c*“------ '
jos taipgi prie to darbo prisi
deda ir turės savo vėliavą.

Visi kviečiami matavimuo
se ir demonstracijoj dalyvauti., saĮ ]aii<raštis yra liberališkas ir! 
Kovokime prieš fašizmą ir ka
rą. Parodykime savo susipra
timą ir darbininkišką vienybę.

ALDLD Ketvirtas Apskri
tys, APLA Pirmas Apskritys ir 
Lietuvių Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą užgyrė šią demons
traciją ir kviečia savo narius! 
būtinai joj dalyvauti.

piso
riai nori svietui įkalbėti, kad, 

' Patersone šilko darbininkų al- 
1 gos daug augščiau stovi už 
i Eastono, kur veikia U. T. W. 
■ unija ir darbininkų bosai nega. 
lį atleidinėti nuo darbo, “tik 

I čia — (Eastone) jie turi galią, 
nes čia N. T. W. unija.” “N. 
G.” vėl sako: “Eastone, kurie 
audėjai gauna uždirbti po 20- 
30 dolerių į savaitę, tie yra 
bosi] šnipai, o geri žmonės

Penktas Puslapis

; ' Kalbės
Will Muenzenberg, .buvęsNukritus dideliam lektu- 
Vokietijos seimo atstovas,;.vui, užsimušė 12 jame buvu- 
Vokiečių Kompartijos Cent-js*U žmonių.
ro Komiteto narys. — ............ * ......

ares-
! luotą du Vokietijos kariški t- 
! šnipai, b e š n i ū k š tinėjant z 
' apie tvirtumas. j

Raportas Iš Sovietų '
Sąjungos ;

Tik ką sugrįžus iš Sovietų
Sąjungos darbininkė Margaret • • I vie-1

SKAITYKIT IR PLATIN' 
KIT “LAISVĘ”

| torius pon. Thomsonas užsiun
dė policiją ant streikierių mas- 
mitingo ant 9th ir Washing- 

i'ton ? Juk dar tuomet buvo • 
i pradžia streiko? ' 
! Taip pat Phillipsburge tie pa-1 
i tys ponai užsiundė policiją su j 

1 bet jiems ne- 
masmitingį, 

nes kuomet areštavo vieną iš 
streiko dalyvių, tai publika!

privertė paliuosuot. j 
majoras, bijodamas! 

žmones prieš 
save, prižadėjo daugiau nesi
kišti. o streikieriai dar .dau
giau pasipiktino F. ir 
vadų elgesiu ir 
N. T. W. unijos vadovybei.

Tai tokia yra 
metų šilko 

streiko. •
sako “Naujosios Gadynės” ko-1 

28 rašo' 
meti] streiką 

“Iš pradžios viskas ėjo gerai 
Bet po kelių streiko savaičių ■ 
pradėjo rodytis juodi debe-1 

,,1...... i kiai tą parodo. Vargšai de- šiai, streiko komitetas įsidrą- j
Pittsburghol sėtkus lietuvių, šilko darbinin-, sinęs, 

ir'kų, bando persistatyti neišma-
u«i ūmiu-| 
dalyvauti t Tartum, kad darbininkai pa

čiame piknike ir prisidėti su miršo.
keliais centais prie parėmimo J° streiko šilkų darb. 
virš minėtų svarbių įstaigų., 
Bus ir prakalbų, taipgi ir lai-; 
mėjimų.

■ “Kemėšis Amerikon atvažia- 
1
Į yo ne Vilnių atvaduoti nuo 
Lenkijos Pilsudskio, o iš mūsų 
kišenių dolerius vilioti. Užtek- 

Augščiausios Prieglaudos . tinai
Lietuvių Amerikoj Pirmas Ap
skritys rengia didelį išvažiavi
mą—pikniką, nedėlioję, 29 d. 
liepos, 1934 m., Gabrieliaus 
farmoj, Linhart, Pa. (kokios 
2 mylios už Turtle Creek, Pa.)

Mes ir jūs gerai žinome,! 
kad APLA 1 Apskritys visuo- 
rnet rėmė ir rems visus dar- 
oininkiškus reikalus. Taip pat 
ir šis piknikas yra rengiamas 
tuomi tikslu, kad būtų galima 
paremti šie labai svarbūs da
lykai: 1) darbininkų spauda; 
2) Tarptautinis Dąrbininkų 
Apsigynimas; 3) nacionalis 
jaunuolių organizavimas.

Todėl visos 
apielinkės APLA nariai 
abelnai visi lietuviai darbinin-j Aliais, 
kai yra kviečiami

mus yra prigavę pana- sukilo il
sūs Kemešiui,- ponai. Jau nebe ' Miesto 1U 

j tie laikai. Vilnių gali išvaduo-1 susikelti visus 
' ti iš po Lenkijos Vilniaus gy
ventojai nuversdami Vilniaus 
valdžią, o ne Kemėšis, nė jam 
panašūs.” Tai teisingos išva
dos. 
“N. G.

Pastaruoju laiku, 
kalbėtis su: daugeliu katalikų 
darbininkų. Turiu pripažinti, 

j kad jie šimtą kartų 
progresuoja už 
Gadynės” pisorius, įneš pasta
rieji baisiai yra įpuolę despe
racijom “N. .G” num. 28 aiš-

I kiai tą parodo.

Nei son kalbės sekančiose 
tose': k

Shenandoah, Pa. liepos 
Junion High School, 7:30 
kare.

Minersville, liepos 31, 
rainų 'Svet., 501 Sunbury 
7 :30 vakare.

Palo Alto, rugp. 1, 7:30

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MILLERTONE
Norime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena didele dėžute už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L.
62 Beacon St., Newark, N. J.

daugiau neuždirba kaip po 9- j kare.
15 dolerių per 40 valandų.”

Kas link atleidinėjimo dar
bininkų nuo dar^o Eastone. 
Jei čia bosai atleidinėja ko- 
vingesnius audėjus nuo darbo, 
tai Patersone dar goriau. Pa
tersone ne tik bosai paliuosuo- 

kovingesnius 
ir šapų čer- 

neįsileidžia 
ponai Kelle-

Frackville, rugp. 2, 7 :30 
kare.

Pottsville, rugpjūčio 3, 7 :30 
vakare (atvirame ore), Center 
St. School.

Draugė Nelsonienė keliavo, 
gyveno ir dirbo Sovietų 'Są
jungoj suvirš du metus laiko. 
Jinai atsakinės į visus klausi
mus apie tą darbininkų šalį, 
kur nėra bedarbės.

Bedarbių Tarybų sekret,
K. Arminas.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union 'Avė. ir Granij St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

ja nuo darbo 
darbininkus, bet 
manų į mitingus 
U. T. W. vadai, 
ris ir Schweitzeris. Jie tik savo
ir bosų viernuosius susišau
kia per atvirutes į šapų čer- 

Jei kartais 
užtinka tokį mitin- 

čermanas, tai 
neįsileidžia. Tai ve 

puiki “N. G.” korespon- 
giriamoji unija.
G.” pisoriai bando prh 

savo vadų purviną dar- 
T. W. unijai Patersone, 
už siuntinėjimą streik

laužių ant užstreikuotos dirb
tuvės. Ponuliai, jūsų ponas 
Kelleris buvo sugautas siunti- 

istorija per-1 n£jime streiklaužių ant už- ' 
darbininkų , strei]<uotos dirbtuvės, kurią 

•Bet paklausykit, i ką j)UV0 išve(jusį n, rp. W. unija.!

i manų mitingus, 
netikėtai
gą nekviestas 
visviena 
kokia 
dentų

Išplėšė $50,000
Henderson, Ky. — Keturi 

darbiniais drabužiais apsi
vilkę ginkluoti vyrai liepos 
26 d. išplėšė $25,000 iš Far
mers Banko. Tarnautojai 
buvo nugąsdinti ir nesukru
tėjo, kol plėšikai pabėgo.

Toronto, Can. — Trys plė
šikai pasigrobė $25,000 iš 
Montreal Banko vieno sky
riaus ir paspruko.

Philadelphiečiy Mitingas
Philadelphia, Pa. — 

subata, liepos 28 d., bus ma
sinis darbininkų susirinki-

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brook

Telefonas: EVergreen 7-16G1

ne vien Eastone, bet ir kitur— 
net ir Patersone, labiausiai 
puldami Schweitzer] ir Kelerį, | 
vadus United Tekxtile Work-1 
ers unijos.” >

Tai matot*, kur numaršavo į 

ponas Prūseika ir Butkus su | 
savo korespondentais. Kuomet j a

■ “Laisvę”, !kad

tais metais.
Darbininkai atsimena gerai, 

kaip Federacijos ir U.T.W. va
dai demagogiškai tvirtino, 
kad jie padės iškovoti 36 dole-

• rius į savaitę, 30 valandų sa-
I vaitę darbo ir 2 lūmus. Natio-

29, nal Textile Workers unijos , mes pasakėme per
. va-; vadai nurodinėjo darbiniu- ■ kad keli Prūseikos pasekėjai! ugra
1217 , kams, kad F. ir U. T. W. va-(sušilę dirba bosų naudai, tail

Protesto Mitingas
Įvyks nedėlioj, liepos 

1934. Pradžia 7:30 vai. 
kare, Liberty Theatre, 
Carson St., S. S. Pittsburgh, dai nekovos už viršminėtus ! tuomet jie gvoltu šaukė, kad 
Penn. j obalsius. Mūsų vadai sajtė,! mes juos šmeižiame, bet dabar

Rengia 
nų ir ler 
nizacijos, 
prieš

į Ir U. T. W. unijos patys na-' 
. riai, surengtame viešame teis-
| me, Kellerį pripažino kaltu irj 
: apie minėtą įvykį “Laisvėje” i 
jau buvo rašyta.

“N. G.” primeta Sinkevičiui ■ mas, 8 vai. vakare, Broad- 
nuo ausies rašinėjimą į “Lais- !way Arenoj, Christian ir 
vę” apie praeitų metų šilko.. Broad Stsdelei Thaelman- 

su- darbininku streiką ir N. T. W. į,
| unijos mitingus. O ponas
į riausias”, ar ėjai ant piket Ii-i 
nijos? Juk ne, nes visą strei-1 
ko laiką dirbai ant pliušo, ar]

i ne ? Vadinasi, pats rašai nuo ! 
ausies ir palei save sprendi ki-;
tus. / r . J

Tokia, mat, desperatų psi
chologija.

.” korespondentai tri- 
rankas iš džiaugsmo,,

vy- I

|Tai Didysis 
Atbudavotojas
JŪS, suprantama, norite, kad jūsų 
vaikai pasinaudotų iš visko, ką jūs 
žinote apie užsilaikymą sveikais ir j 
drūtais.

Todėl visaip kaip tik. galite steng- ! 
kites, kad jie gertų daugiau pieno!1 

sau rankas IŠ džiaugsmo, < Nes piene yra faktinai visi elemen- i 
N. T. W. unij'os jau ne- Į tai, kuri 

Taip, jūs senai to lau-.f—r.
ę reikalingi L 
urą veikliems

I . page]bstj berniukams
. kiate, bet veltui. Jūsų dabar-1 tapti drf ‘ ‘ 
tinį džiaugsmą margis ant 
dogos nusinešė, nes N. T.

I unija kaip gyvavo, taip ir 
: vuos.

Kas ištikimai tarnauja Fe
deracijos vadams, tas 
tarnauja ir bosams.

I Toliau “N. G.” sako: “Pi-
; kieto linijoj pasirodo didžiu-

> Nacionalėj
•| unijoj lieka veik vieni atei- 

] viai.” Kada ir kur tas buvo ?
. t • . • j - •> tz I Toliau “N. G.” pisoriai kai-siniame protesto mitinge, da- del jūsų vadai taip dare? Ko-,ba apje streiko še]pima> netin. 

lyvauti. Bus geri kalbėtojai ' del U. T. W. unijos orgamza-

C 6 I 7tuvių, rusų, tikrai-' kad N. T., W. unija kovos pa-Į patys matysite iš viršminėtos 
darbininkų orga-! gal savo obalsius, bet matysi- citatos.

šdamos protestą , te, ar jie už juos kovos ar ne, 
Vokietijos fašizmą ir ■ Mūsų vadų pusėje liko teisy- 

reikalaudamos, kad darbinin- bė.
kų vadas Thaelmann ir kiti
priešfašistiniai kaliniai būtų pa-

X iiuosuoti ir sustabdytas teroras
prieš priešfašistiniai nusistačiu
sius žmones.

Visi kviečiami šiame ma-

Ne tik, kad F. ir U. T. W. 
vadai nekovojo už savo obal- 
sius, bet dar siuntė policiją, 
kur buvo streikierių rengiami; ma amerikonų, o 
masmitingai, o tie streikieriai. -
nepriklausė jokiai unijai. “N. 
G.” “pisoriai” pasakykit, ko-į

Paramai Klasių Kovos Kaliniams!
Dalyvaukite

TARPTAUTINIO DARBININKU APSIGYNIMO

PIKNIKE
Nedėlioję, 29 d. Liepos-July

NORTH BEACH PARKE

karną jo padAlinimą ir del to 
netikėtai skolos atsiradimą. 

I “Būtent darbininkai sako, kas 
! padarė skolą, tas ir tegul iš- 
j lygina?” “N. G.” pisoriai savo 
j žodžius spraudžia v kitiems į 
i burną.

Bet ten pat “N. G.” jie save 
'.sumuša, nes jie sako: “pirm 
! didžiojo streiko šilko darb., 
darbininkai buvo suvargę, nes 
dirbo poz2-3 dienas į savaitę.” 
Tat, jei 'jie buvo jau suvatr- 

I gę pirm streiko, aišku, strei
kui prasidėjus, greitai jiems 
;buvo reikalinga pašalpa. Ir 
Į jų skaičius kas dien ėjo di- 
! dyn, o aukos apie pabaigą, 
'streiko ėjo mažyn. Tokiu bū

visą savo gyvenimą jie nie- , 
negaus geresnio patarimo apie 

Kas toliau blogo, mūsų ei-1 maist5J, kaip šis: GERKITE DAU- 
svkiu 1- ... ..7 . A. IGIAU PIENO—TAI JUMS NAU-
ojaiu ]ese jy akimis žiūrint? Gi va,!DINGA!

kas: birželio 15 d. prakalbos,' 
surengtos kalbėtojui nuo F. 
unijos, bet ne Kellėrio, nei 
Schweitzerio plauko. ' 
jas gerai susipažinęs su visais! 
apdraudos biliais, įneštais 
Washingtone,, D. C. Jis% nuro- 
dė, kad geriausias yra biliųs ! • 
H. R. 7598. Už tą bilių suvir- 
šum 2,000 Federacijos Lokalų 
yra priėmę rezoliucijas ir pa- ■ 
siuntę į Washingtona. ! '

Taipgi aiškino, kaip reikia;!
įeiti į visokias organizacijas, i ■ 
kur tik yra darbininkų ir išai- _ 
skinti jiems H. R. 7598 biliaus 
svarbą, kad jie už ji kovotų? 
Taip buvo ir su Federacijos i 
Lbkalais. Prezidentas Green, 
sužinoję^; , ka^/i jo lokaluose, 
darbininkai kovoja už biliij 
H. R. 7598, įsakė visiems lo- 
kalams nebalsuoti už šį bilių, 
nes jis esąs 
Vienok, 
balsavo.

Tokia

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tol.: Foxcroft 9-6901

JUOZAS 
OE4LL4USOS 
Laisniuotas Graborius 

f Pennsylvania ir New

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS grabortus

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinama kainą.



Šeštu Puslapis

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
buvo vietos, kur , nelaiminga 
bedarbė paskiausia jięškojo' 
darbo. Nėra darbų, nėra šal
pos ir bedarbiams nėra kito
kios išeities, kaip tik kovoti už

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
VALANDOS

Motery Delegačių Išleistuves Į Paryžių
i ________ i su Nacionale Rakandų lAarbi-

Šiandien, 28 d. liepos, ly- drąsi ir energinga vykti į Pa-i™11^ Industrine Unija.
giai 9:30 vai. ryto laivu lie' saulinį Moterų Kongresą ir,1 
de France išvažiuos 20 su virš. pareikšti savo protestą pj’iešj- 
Ainerikos Jungtinių Valstijų karą ir. fašizmą ir ugninga 
delegačių j Pasaulinį Moterų kalba raginti t viso pasaulio 
Kongresą prieš Karą' ir Fašiz- j moteris organizuotis šiai di- 
ma, Paryžiuje. ! džiai kovai, nes be moterų da-

’ i lyvumo tose kovose dačbinin-’
i nems kovoms, taip ir dabarti- 
I niame San Francisco streiko 
Jaike sakyklos papliupo bjaųro- 
Ijimų darbininkų, ginančių pas- 
, kutini . kąsnį 
gaus teises.

į gelio faktų :
• Metodistų

Ką Kunigai Kalba Apie
- Streikus

Kaip visuomet iškilus didės-
Išlydčjimui delegačių susi-'kų k]asė negali laimėti.

New Yorko darbininkai ir 
darbininkės! Skaitlingai daly-j 

j vaukite delegačių ’ išleistuvių, 
• mitinge. Pamatykite milionų. 
I Amerikos moterų atstoves, iš-i^ 
j girskit jų kalbas ir prisideki-> 
i te prie protesto prieš karą. • 
I Minėkite : viena sėkminga de-,nyci()s’ 

’• legačių išleistuvių demonstra- 04 v 
cija suteiks daugiau prieškari-: 

nes propagandos, negu t_  .
tančiai lapelių. O mes visi: sįose streiko 

ir

rinks New Yorko darbininkai,; 
o ypač moterys darbininkes į 
prie 57 doko (pier), West] 
15,th St., New j Yorke. Čia bus! 
trumpa demonstraeija-masinis ( 
mitingas, kuriam kalbės dele-, 
gačių vadove, 72 metų am- 
žiaus senelė, Ella Reeves 
Bloor, arba kaip darbininkai 
ją vadina Motina Bloor.

Toji senutė nesenai buvo 
areštuota Nebraskoj už vado
vavimą farmerių i 
streikui, ]

duonos ir 
Čia vienas iš

zmo- 
dau-

baž-
86th

episkopalų 
, esančios 106 E.

'St. New Yorke, kunigas’ J. J. 
j_ i Henry pareiškė, kad “raudo- 

tūks-Uiieji ir radikalai” buvę pirmo- 
eilėse Pacifiko 

Minneapolyje ir

Mūsų Jaunavedžiai
Vakar apsivedė jaunuoliai 

Vytautas Zablackas su Elena, 
Kaunaite. Vytautas yra senai 
“L.” skaitytojams žinomų 
Maspetho Zablackų sūnus ir, 
dirba “Laisvės” spaustuvėj. 
Jisai yra nariu ALDLD, LDS, 
Aido Choro, Jaunų Komunistų, 
Lygos ir alternatu LDS Nacio- 
nalio Jaunuolių Komiteto ir 
LPMS C. Komiteto.

Elena Kaunaite keli metai 
atgal atvyko iŠ Mahanoy City, 
Pa.,' kur ji užaugo ir kur da
bar jos tėveliai tebegyvena. 
Jinai taipgi yra ALDLD, LDS, 
Aido Choro, Jaunų Komunistų 
Lygos nare ir yra LDS Nacio- 
naliam Jaunuolių
Kaipo veiklūs darbuotojai ve
dėsi civiliai ir be jokių iškil
mių..

Nuoširdžiai linkime jau
niems draugams laimingo šei
myniško gyvenimo ir sekmin- į 
gos darbuotės 
darbininkų judėjimui ir atei-'yra kviečiami, kad pirmadie- 
tyje

būvį, arba žudytis. Klasiniai, 
sąmoningi darbininkai nesižu-' 
do, bet kovoja už būvį.

Dr. Martino Liuterio !
Draugijos Piknikas 

šį sekmadienį, 29 d. liepos,j 
Clinton Park, Betts ir Maspeth I 
Avės., Maspethe, L. T., įvyks' 
Dr. Martino Liuterio Draugi-j 
jos 28-tas metinis piknikas. ■ 
Prasidės 2 vai. po pietų. Šo-t 
kiams grieš Retikevičių orkes-l 
tra. Piknike bus laimėtas pui
kus naujų indų rinkinys (din-j 
nėr set). Įžanga 50 centų.

Dr. Martino Liuterio draugi-! 
ja yra simpatinga darbininkų i 
judėjimui ir užsipelno darbi-! 
ninkiškos publikos paramęą j 

Komitete, atsilankant į jų pikniką ' 
Rep. •

270 BERRY STREET 6—8 vakare
Ever. 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Ever. 8-9229

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VA LANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Stagg 2-9105

VALANDOS:
■ Dr. BLADAS K. VENCIUS Lį2vakare 

(DANTŲ GYDYTOJAS) Tel. Stagg 2-07706
Namų, Republic 9-3040

499 GRAND ST. Penktadieniais uždaryta

farmerių merginų bendrai galime sudaryti- įspū- j Pajūryje i
kur ji išbuvo įkalin- • dingą demonstraciją ir turime Į kad visi jų bandymai nepavy

ta suvirs 10 dienų ir jai grę- sudaryti, jei i. 
šia trys mėnesiai kalėjimo, tolyn kylančią 
Tačiaus Motina Bloor pribuvo? Europoje.

norime nustumti Kę. Jisai sako: Randasi žmo- 
karo audrą,' nilb kuriem mokyklos, bažny- 

čios ir valdžia yra nuolatinės 
atakos punktu. Mes net duo- 

j dame tiem žmonėm stovėti ant 
’įstatymus...” (mano pabraukta 
• gatvių ir niekinti mūsų įstaty-

Tarptautinio Darbininkų Ap-(ca traukinį ir išlipkite Forest j 1
sigynimo 17 kuopa (lietuvių) Parkway stoty. Ant kalno po Į 
ir Komunistų Partijos šešta kairei randasi pikniko 
Sekcija, Williamsburge, turės (picnic grounds), 
savo išvažiavimą Forest Par- ’ ranki ir iš viso Brooklyno pri- 
ke. Abu išvažiavimai įvyks( važiuojama, be to, 
arti vienas kito, tad bus daug bios organizacijos 
ne tik lietuviškos, bet ir kita-vienon vietop, tad 
taučių darbininkiškos publi-1 skaitlingos publikos 
kos, r 
atsilankiusieji 
liuoslaikį.

Komunistų Partija ir TDA], 
yra labai svarbios ir “L.” skai-1 
tytojams žinomos organizaci
jos. Pirmoji vadovauja dar
bininkams kovose Už pagerini
mą savo gyvenimo ir už galu-1 
tiną pasiliuosavimą iš kapita- ’ 
listinės vergijos; antroji gina! , t .. .
darbininkus tėismuose, gelbsti, duf,tr‘nfs; Unu.os taipgi ?epty_ da,.bininkll streika
iž kalėjimų ir mirties nasrų,!n, lokalai gaIatlhft' uabmge, .veną cla.bmmkų s.tie.ka

suteikdama legalę pagelbą ir 
masiniu vejkimu.
^Tie puikūs i švažiavimai ]ų susirinkimo pereitą 

įvyks šį sekmadienį 
Privažiuojama BMf 
vieną penktuką. Imkite Jamai- sutartinumas pasirodė disku- 
—---------------------------------------suojant pamatinius darbinin-

I kų reikalus rakandų apmusė- 
36-tas 36-tašijų industrijoj ir bendro fron

to komitetas, atstovaujantis 
keletą tūkstančių narių, nusi
tarė'bendrai veikti iššaukimui 
generalio streiko tame amate,

■ kad įsteigti unijines sąlygas,.
Max Perlow, NRDIU atsto

vas ir Sal B. Hoffman, ADF 
atstovas veiks kaipo bendro 

! fronto organizacinio komiteto 
, pirmininkas ir sekretorius.

Bendro fronto plėtimo dar
bas bus vedamas toliau. NRD 
IU Generalė Pild. Taryba siųs 
atsišaukimą Apmušėjų Tarp- 

; tautinei ir Medžio Išpjaustyto- 
ijų Susivienijimo unijoms kvie- 
čiant į bandrą frontą. Abi

Du Išvažiavimu Forest Parke Sekmadienį

vieta
Vieta pa-

dvi svar
sti važiuos 

tikimasi 
ir atsilan- 

čia smagiai ir naudingai kiusiems smagaus laiko.
J praleis savoj M. S. K.

Ir Hitleris bjauriau nenu
kalbėtų. Jų gatvės, jų įstaty
mai! O čia tie driskiai darbi
ninkai dar drįsta stovėti ir 
kritikuoti parazitus. , Ir nutu- 

• kę klebonai, kurie taip pat 
darbininkų prakaitu tunka, 
kurie pirštų nėra pajudinę nu
tiesimui tų gatvių ir pagamini
mui kitokio turto, dabar tur
tingi ir jie vaitoja, kad alkani 
darbininkai graso milionierių 
pelnam, kad jie per kruviną 
kovą dar iki šiol pasilaikė tei- i 

isęjaikyti susirinkimus, disku- 
' t i 4-1 z-4 t t n Ir n 11 rl n n U n i va

j ALDLD 1 Kp. Komisijai
Visi nariai ALDLD 1 kuo

pos kotpisijosj del surengimo 
revoliuciniam! išvažiavimo į Forest Park,

Rakandų Darbininkai
Ruošias Streikui

Amerikos Darbo Federaci-■suo^ savo skriaudas ir kaip Turįme veikti.

Meno Sąjungos Centro 
\ Biuro Posėdis
šeštadienį, liepos 28 dieną, j 

6 yalanda vakare, “Laisvės” į 1 - 1 svetainėje, įvyks Meno Sąjun-Į 
gos Centro Biuro posėdis. Visi , 
draugai ir draugės būtinai turi 
dalyvauti šiame' susirinkime. 
Šiame susirinkime reikės rink
ti Centro Biuro pirmininką, 
sekretorių, iždininką ir komisi
jas : veikalų, 'muzikos redak
cinę komisiją ir daugelį kitų 
darbų reikės atlikti.

Taip pat turime ir 'naujų 
veikalų, kurie reikės aptarti., 
Laikas jau artinasi veikimui, i

I 

kitaip sakant, sezonas netoli.

J nį, 30 d. liepos, ‘7:30 vai. va- 
•' kare, susirinktų į “Laisvės” 
! svetainę. Visi ir visos būkite 
I laiku!

Org.

: jos septyni, lokaląi ir Naciona
1 lės Rakkndų Dafbini/ikų In

! kovoti prieš skriaudikus. .
Tas tiesa, kad su tokių Hen- 

' ry’ų pagalba bosai

Šiame susirinkime turi da
lyvauti ir alternatai. Delei šio 

sulaužė

Naujas Sovietų Indis 
Acme Teatre < *

šiandien Acme teatre, Uni
on Sq. ir 14th St., New Yorke,, 
pradeda vaidinti naują Sovie
tų. judį “Pažintis S|U Sovietais”. 
Tą, judį matęs jausis tarti So
vietų Sąjungoje buvęs. Jame 
parodoma pasitikimas Čelius- 
kino didvyrių- Maskvoj, Ukrai
nos sostinė Kievas, Tula, kol
chozai, vaikų auklėtuvės, No
vo Sibirskas, Baikalo ežeras, 
Angara upė ir įvairios sovieti
nės Azijos tautos nacionaliuo- 
se parėduose ir gyvenimo, 
darbo, mokslo ir žaislų srity
se.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

’ susitarimą laikytis bendro1 paskandino kiaujuose ir nu- 
(fronto veikime. Vienybė įėjo gramzdino veigijon daibinin- 
1 galion po bendro įvairių loka- ^us» an°t j°> nepavyko dar- 

sekma-, bininkams kovoti prieš siurbė- 
Tačiaus ateis laikas, ka- 

susi- 
savo i

PIKNIKAS
A RENGIA

Draugystė D.LK. Vytauto
Apsibus Subatoj

. 28 d. Liepos-July
1934

• . Prasidės 4 vai. po pietų

Klaščiaus Clinton Parke 
Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, L. I., N. Y.

snį, New Yorke.
Puikus darbininkų klasės

les.
da pavyks ir prabaščiai 
lauks masių teismo už 
streiklaužiškus darbus.

R. .

Puikiai Pavyko Sąryšio 
Prakalbos

Širdingai kviečiame- brooklyno
apielinkės lietuvius dalyvauti šiame virš "minėtos unijos susirišę SU 
puikiame mūsų parengime, pasima-’ A Darbo Federacija;
tysite 1 su <savo draugais ir pažįsta- ei 1K0S reueiacija;
mais ir pasivaišinsite. ; TaVyba taipgi atsišaukė ir į
Gera Muzika Grieš Šokiams ,ke!et? nepj-iĮul]minf! rakandl) 

' iwnpa « vJataT iunljų’ ypac Rakan<h! Suvie-ĮŽANGA 50c. YPATAI . iyU Darbininkų Unija, Gard_
Kviečia Rengėjai. 1 • • i .• i • qiieryj, Mass., Kuri randasi oO-

Pereitą ketvirtadienį įvyko^ 
Didžiojo New Yorko Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšio, 
rengtos prakalbos. Nežiūrint 
90 laipsnių karščio ir didelės 
Sutros Liet. Piliečių Kliubo 
svetainė buvo 
kos, kuri labįai 
aiškinamus kruvinuosius San; 
Francisco ir Vokietijos įvy
kius. San Francisco klausimu 
kalbėjo d. R. Mizara, o Vo
kietijos ir abelnai fašizmo 
siautimą Europoje ir iš to iš-; 
vadas aiškino d. A. Bimba. 
Abu kalbėtoju puikiai atliko | 
savo užduotį. Pirmininkavo d 
P. Taras.

Piliečių
pilnutė publi-

akyvai sekė,

K METINIS PIKNIKAS K
RENGIA DR. MARTIN LUTHER DRG.

Nedėlioję, 29 Dieną Liepos (July), 1934
KLAŠČIAUS CLINTON PARKE

Betts ir Maspeth Avės.,’ Maspeth, N.
Pradžia 2 vai. po pietų

Prof. Retikevičiaus Orke stra Grieš šokiams
, ĮŽANGA 50 CENTŲ

t

Dinner Set laimėjimas prie įžangos tikieto

susirinkimo yra išsiųsta ir lai
škai, bet kelių, naujai išrinktų 
C. B. narių adresus dar netu
rime po ranka. Tad tie ten-' 
kinkitės šiuo pranešimu.

Į nauja Meno Sąjungos Cen- ™ yr^la],ai ra_apie J.60 
,• . . t t -i akrų, 20 akrų dirbamos žemes, o kitą
tro Biurą įeina J. Nalivaika. | galima naudot kaipo ganyklą. Tvar- 
F. Pakalniškis, R. Mizara, L., tas naujai pabudavotas; maža stu- 
Kavaliauskaitė, A. Klimiute, s“ ma,kine’ yra. Keras plotas 

. .v. . _ t, x .. miško, kuriame randasi didelių, sto-
M. Sinkevičiūte, B. Šaknaite, rų medžių; taipgi mažas upelis bėga 

L ____ per laukus. Viską sutraukus, tai
Alternatais yra J. Juška, A. farma stovi apie 12 mylių nuo Sea-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA farma, kuri yra apie

12 mylių nuo Seaside Oregon. že

akrų, 20 akrų dirbamos žemės, o kitų

P. Beeis ir Bovinas. per laukus. Viską sutraukus, tai

side Oregon, farma turi 160 akrų, 
20 akrų ariamos žemės, apie 20 ak
rų arba daugiau gero miško, ir kitas 
kas, tai yra geros ir prastesnės že
mės, bet labai gera del ganyklos, 
i\es ten yra upelis. Aš esu jau se

is žmogus ir negaliu užlaikyti to-

Kvedarą, V. Zablackas, A.
Pakalniškienė ir J. Paukštai- 
tis.

Visi draugai būtinai turite ^e, 
dalyvauji šiame susirinkime. Į n’ę 
Taip pat kviečiame dalyvauti j kios didelės furmos, todd noriu pai-- 

A x I /liirvti rrvoir iv n»7 rzmvin izainn Pqv-

ir svečius, kurie įdomauja apie 
mūsų veikimą.

V. Bovinas, Sekr.

1 duoti greit ir už žemą kainą. Par- 
i duosiu visus laukus, stubą, už $2,000. 
I Kreipkitės sekamu antrašu:

KAZYS WASILIAUSKAS 
(arba JOHN SMITH)

Seaside, Oregon.

Lankėsi Svečiai
“Laisvės” įstaigoj lankėsi 

Savukų' šeimyna’- draugė Sa- 
vukienė, d. V. Savuko našlė; 

i kuris nesenai mirė nuo auto
mobilio nelaimės; Mildred, 
Monika, Miriam, Savukaitės ir 

j Raymond Savukas, d. Savukie- 
nės sūnus.

Mildred ir Monika gyvena, 
' į Chicagoj, kur priklauso darbi- 

i ninku organizacijose, kaip ir 
Aukų lėšų padengimui su-! visa jų šeimyna. Mildred, be

rinkta $14.70. Stambesnėmis, je, yra “Vilnies” knygvedė ir 
sumomis aukojo sekamai: J.-veikli darbuotoja. Chicagos, 
Seeger 50.; A. Balčiūnas 35c.;, darbininkų judėjime. Visi kiti, 
A. Balčiūnienė, A. Valilionis,, gyvena Portage, Pa. Raymon- 
P Jackson, J. Gailžuhas, P. (Jas, tačiaus, ketin? pasilikti 
Višniauskas, A. Briedis, S'.;Ta-/New Yorke, kur jo brolis gy- 
nis, F. Zavickas, A. Maželis, | vena. Linkėtina jam susirišti 
K. Grybas, J. Laimikis po 25 su vietos lietuvių jaunuolių, 
centus. Radosi ir daugiau au- judėjimu.
kojančių stambesnėmis sumo-i----------------
mis tačiaus tūli prašė vardų' Nusižudė Jauna Bedarbė 
neskelbti, tad praleidžiame.' ; . .
Kitų, toliau sėdinčių, stambes-i Apartmente 319 West 75th 
nes aukos galėjo likti neužma-'St., nusižudė Edha Clark, 25 
tytos ir nepažymėtos. Jei ku- metų amžiaus. Prie jos atras- 
rių stambesnės aukos nepažy- ta dėžutė nuodų ir sudeginta 
mėtos, komisija prašo praneš-užrašų knygĮiite, kurioj šiaip 
Ti ir jos bus pažymėtos laik-j taip įskaityti' keli antrašai, 
raštyje vėliau. 'Ištyrus juos Pasirodė, kad tai

relephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų’ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

i antrašai.
/Ištyrus juos pasirodė, kad tai

‘ j t • %

Telefonas; Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVOS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj 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.

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi- 
» ' / v <f t ■ 1 * •

liūs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. *-
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET

Near Manhattan Avenue
BROOKLYN, N. Y.

*•—■
KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmiai ir chroniikaa vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus kraujo ir iiapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York. N. Y. '
Valandos Priėmimo i

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

Telephonas MEdallion 3-1328

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156 Graborius (Undertaker)

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauškas)

M GRABORIUS
Patarnauju visiems be .skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos t

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Evergreen 7"1516

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoj* tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Arenne) 
BROOKLYN, N. Y.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 

V jo Nesveikumai, 
1 Nervų Ligos, 

Chroniški Skau- 
fSy d u liai, Skilvio, 

1 Žarnų ir MSŠIa- 
/ žamės Ligos, A- 
/ beinąs Nusilpi- 

A mas, Nervų Įde-
girnai ir Croniž- 

SHb- ’HL 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 D r. Zins.

X-Spindu!iai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų IšmirkŠtimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving 

New York
Valandos—-9 A. M. iki 8 P. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P.

PI.

li.
M.




