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MIRE KATARINA BREŠKOVSKAJA, TARIAMA 
: “RUSIJOS REVOLIUCIJOS MOČIUTE’’parodo, jog ir po

sukilimo Voldema-
tęsti kimin.-! km<^guvo pagarsčjus Veikimu prieš Carinę Priespaudą, Tačiaus

[ į Galą Pasidarė Kontr-revoliucioniere prieš Sovietus

IŠPAŽINTIS VOLDEMA- 
R1NINKŲ 0F1CIERIU
“Ūkininko Patarėjas” ir

kiti Lietuvos laikraščiai iš
spausdina nusižeminusią iš
pažintį kapitonų ir kitų 
karininkų, kurie buvo pri
sidėję prie Voldemaro su
kilimo prieš Smetoną birže-1 
lio 7 d. Iš tos išpažinties! 
matome, jog tarp Lietuvos! 
armijos oficierių buvo hit-! 
leriečių-voldemarininkų maištas ■ 
plačiau išsikerojęs, negu sme- 
toninkai tuo laiku pripažino. Po 
išpažinčia pasirašo 28 nubaus
tieji; yra ir daugiau, kurie ne
pasirašė.

Išpažintis 
nepavykusio 
ras planavo
su Hitlerio parama;

“Pakūtninkai’’ oficieriai kai-; 
ba taip vergiškai, kaip tik ga-1 
Įima; sako, kad tuomi jie ne
reikalaują jokių sau palengvi
nimų; tačiaus kiekvienas su
pranta, kad jie tikrumoje mal
dauja dovanoti bausmę ir neva 
džiaugiasi, kad dabar armijoje 
disciplina (drausmė) antra tiek 
paaštrinta. Galima dasipvotė
ti, jog ta “atgailaujančių ožių” 
išpažintis buvo paties Smetonos 
įkvėpta ryšyje su jo 60 meti] . 
amžiaus jubilėjum.

Vergiška Maldele
Voldcmarininkai o f i c i e riai 

mušasi į krūtinę, kalbėdami se
kančiais žodžiais:

“Birželio 7 d. įvykių eiga ir 
po jų paaiškėjusios kai kurios 
aplinkybės mums, tų įvykiij da
lyviams, parodė, į kokį klaidin
gą ir Lietuvai žalingą žygį bu
vome įtraukti.

“Birželio 7 d. mes ėjome ne 
asmeniškų bei išdavikiškų tikslų 
vedami, bet tikrai tikėdami vien ( 
gera Lietuvai padaryti. Bet 
dabar mums yra aiškiai mato
ma, į kokią i 
nuvesti mūsų nepriklausomybę, renskio valdžią, Breškovska-; 
Visiškai nenumatėme tai, kad | ja pasidarė griežta kovotoja 1 
Lietuvos priešai tik laukia pato-:prįe§ Sovietų tvarką; tad

i užsieniuos apie ją ir spietė
si social-buržujai, kurie vis 
dar planuoja nuversti Sovie
tu valdžia.

Katarina B r e š k ovskaja 
' gimė 1844 metais. Buvo dūk-1

L pn ’
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IN TWO PARTS

PART ONE

5,000 SAYLESVILLES STREIKIERIŲ 
PRIVERTĖ BĖGTI MILICIJOS BŪRIUS

! Dar 4 Audėjai Pavojingai Pašauti; Per Tris Dienas Tęsiasi ■;
Beveik Nuolatiniai Mūšiai su Milicija ir Policija

Arti Pragos, Čechoslova- to liko ištremta į Sibirą; su 
kijo j, rugs. 12 d. mirė Katrė i dviem kitais politiniais 
Breškovskaja, vadinama;tremtiniais bandė pabėgti, 
“Rusijos Revoliucijos Mo- bet buvo suimta.’ Po to ji- 
čiutė,” sulaukus 90 metų nai, kaip katorginė kalinė, 
amžiaus. Paskutiniais lai-;turėjo dirbti Kara kasyklo- 
kais ji gyveno ūkyje buvu-’se. 1885 metais tapo paliuo- 
sio Rusijos dūmos (seimo) ■’ suota iš katorgos, bet nutei- 
atstovo Arcnangelskio. Apie' sta likti Sibire kaipo tremti-; 
mėnuo atgal pas ją atsilan-> nė, ir taip išbuvo 8 metus. | 
ke Al. Kerenskis, buvęs po , Iš Sibiro į Rusiją jinai su- į 
caro nuvertimui Rusijos mi-!grįžo 1896 m. ir vėl pradėjo i_ 
nisteris pirmininkas. Per. vpikfi Vain Qnninl-mvnliiinin-1 __ 
trejus pastaruosius 
jinai buvo apkurtus ir be- rėjo ją išnaujo areštuoti, 
veik apakus.

Velionė, nežiūrint 
liucijos močiutės” vardo, ne- tų revoliucijos sugrįžo atgal i . „ . .. .

į Rusiją ir 1907 m. vėl buvo į ^ew York. — Jungtinių rado, jog per pasaulinį ka- ■ demonstracija. Apart mai-jlink dirbtuvę.
areštuota Samaroj ir dvejus Valstijų prokuroras gavo rą DuPonts ginklų ir amu-lnierj^\ gatvėmis .maršavo.audringai kovodami, stūmė

Per: veikti kaip social-revoliucio- 
metus'nierė. 1904 m. valdžia no-

NEW YORK.—Bedarbiai artistai suruošė de
monstraciją, reikalaudami, kad Viešųjų Darbų 
Administracija mokėtų jiems už artistiškus dar
bus po $38.25 j savaitę ir nevaržytą jų kūrybos.

UŽSIMUŠĖ LAKŪNAS, VEŽĘS BOMBAS
PRIEŠ STREIKUOJANČIUS AUDĖJUS

Fabrikantai Atsisako Eiti j Derybas net su Roo- 
sevelto Komisija; Jie Pasiryžę Patys Visuotiną 

Streiką Sukriušinti
HAZLETON, Pa.—Rugs. turės mirti. Desėtkai kitų

12 d. buvo paskelbtas gene-1 lengviau sužeista. Susikirti- 
- ralis šiame mieste 24-rių va- me nukentėjo ir vienas mi- 
I landų streikas. Juomi vie-'licijos artileristas, gavęs 
' tiniai darbininkai, pirmoj1 streikierių plytų.
| vietoj Jungtinės Mainierių Popietiniame susikirtime

-•Vėl Šneka apie Laivo’ Milžiniški Amunicijos UnijosSeptintas Distriktas, 5,000 streikierių taip ener-

•bet Breškovskaja pabėgo į 
“revo-, Šveicariją. Laike 1905 ne

buvo darbininkiška revoliu
cionierė. Jinai sekė politi
ką smulkiai buržuazinės so- 
cial-revoliucionierių parti
jos; ir po to, kai bolševikai 

’pražūti" galėjome nuvertė imperialistinę Ke-

areštuota Samaroj ir dvejus 
metus ir 9 mėnesius išlaiky
ta Petro-Povilo tvirtumoj. 
Paskui tapo išnaujo ištrem
ta į Sibirą, kur pasiliko iki 
1917 m. kovo mėnesio revo
liucijos prieš caro valdžią. 
Po caro nugriovimui, Bceš- 
kovskaja buvo paliuosuota 
ir iškilmingai Petrograde 
priimta.

Bet kuomet bolševikų*va
dovaujami darbininkai ir 

social-

gesnio momento, kad, prasidėjus !
krašto viduje neramumams, Į 
įvykdytų savo klastingus suma-1 
nymus ir okupuotų mūsų kraš
tą

“Voldemaro prašymas išvežti ■
jį Vokietijon ir jo kurstymas; gime 1844 metais. JbUVO (1UK- j vMstipčiai nušlavė
sukelti kruvinas kovas tuoj po ( g į k dvarininko Ron-1 jmDeriaiistini Kerenskio re- įvykio mums tai patvirtina ir . __ _T . , impel idiisuiiį neieįibniu ic
mes jį smerkiame, nes perai i Stantino M. VengO, caio ar- 
įsivaizduojame, kas

wv p • n i i r i n i • išreiškė pritarimą streikuo- gingai gynėsi, kad atgal nu-Issprogdimmsį Bomba ! rabrikantij rėmai jantiemsaudejams. įvijo šimtus milicininkų, ku- 
_____  Washington. — Tyrinę- pačią dieną buvo su-'rie pasislėpė už spygliuotų 

jančioji senato komisija at-j^ary^a 25,000 darbininkų vielų tvoros, apvestos ap- 
New York. — Jungtinių rado, jog per pasaulinį ka- ’ demonstracija. Apart mai-jlink dirbtuvę. Streikieriai,

liuosnori liudytoją, vieną, N. nicijos kompanija turėjo į kepėjai, busų vairuotojai, atgal milicininkus,-nepaisy- 
Y Universiteto studentą• i $1,245,000,000 biznio; gryno i spaustuvių d a r b i n i n k ai, darni jų durtuvų, bombų ir 
ateivi iš Kubos Studentas i Pelno iš karo ■i’nai Pasidarė I “plumberiai,” judamųjų pa- šautuvų.
sako kad “Morro Castle”'458 nuošimčiais daugiau, ne-iy«ksoperatoriai, 7 000 Tokios kovos kartojosi 
suko, i<aa iviorro castie . . • .. . „- šilko darbininkų, Amerikos t..ia Hionaą „„^1;,,;
ateivį iš Kubos.
sako, kad “Morro Castle”! 
laive jis girdėjęs tokį garsą,' 
kaip bombos -trūkimas; .< 
mes, kubiečiai, girdi, tiek; 
esame girdėję bombų trūki-! 
mų, kad atspėjame. C 
mas daiktas, kad Ward lai-

Igu buvo jos išviso įdėta pi-įo±±ixv7
-’ inigų į tą pramonę. Nuo maru veteranai, McAdoo 
° j kiekvieno įvesdinto šimto ji'Amerikonų Legiono kuopa, 

j pasiplėšė po 458 dolerius' Hazletono gaisrininkai, Be-

per tris dienas paeiliui.
Gubernatorius Greene pa

skelbė, kad prieš streikie- 
rius bus naudojamas “riau
šių įstatymas,” sulig kurio 
griežtai slopinama masiniai 
pikietai.

Tokių pikietų bijo ir Dar
bo Federacijos vadai ir, kaip 
dabar pranešama, jie susi
derėjo su gubernatorium ir 
fabrikantais, kad nestatys- 
daugiau kaip po .140 pikie- 
tuotojų. Bet darbininkai tu
ri toliau tęsti tūkstantinius 
savo pikietus, nepaisydami 
išdavikų vadų.
Nepavyko Bombų Gabeni

mas prieš Streikierius
BEDFORD, Pa.—Netoli 

miestelio nukrito lėktuvas, 
kuriuom buvo is Pittsbur- 
gho vežama 395 svarai nuo
dų bombų prieš audėjų 
streiko pikietus Providence 
ir kitur Rhode Island vals
tijoj. Užsimušė lakūnas, 
kapralas A. W. Corbin.

Washington. — Roosevel- 
to paskirta komisija su gu
bernatorium Winantu prie
kyje praneša, jog bovelnos 
audimų fabrikantai nesutin
ka daryt streikieriams nusi
leidimų; todėl komisija nie
ko negalinti paveikt. Bo
sai, mat, turi viltį patys su 

Jt valstijų ir miestų, valdžių 
Rhode Islando gubernato- uždaryti. Streikierius už-'PaSe^a sukriušint audėjų 

rius šaukia tūkstantį Ame-: puolė šaudyti ir bombomis ir streiką.
rikonų Legionierių ir ex-ka- į durtuvais atakuoti 500 mi- -------------------
reivių stoti po šautuvu ka- Jicijos.
rili prieš streikuojančius au
dėjus.

Washington. —Vyriausy
bė įsakė šalies armijos puh 
kams būt pasirengusiems 
traukt į Rhode Islando val
stiją; daryt “tvarką” prieš 
Streikierius.

gryno pelno. Tai kur tau darbių Taryba ir kitos dar- 
Gah- ginklų fabrikantai nekurs-j bininkU organizacijos.

tys pasaulį į naujas sker-| I šį audėjam pritarimo 
vų kompanijos agentai paš-! jynes? Q ginklų biznyje, streiką išėjo 41 mainierių 
meravo'Studentą taip liudy- Kcįip tyrinėjimai parode vi- lokalas; buvo sustabdyta 
ti.

tys pasaulį į naujas sker-|

įsuomet juos paremia saviš 
jžimą, Breškovskaja stojo iš- Valdiškas laivininkystės kė valdžia., nes gerai i j zimą, nresKOVSKaja stojo is- v ciiuisKas laivininkystes

.. .—.... --J Lietuvoje.mijos generolo. Suaugus is-(vįen su aršiausiais darbo biuro direktorius antriniu-- 
būtų įvykę, jei būtų prasidėjęs, tekėjo už grafo ir tapo, ži-, |įaujįes prįešais prieš Sovie- kas D. N. Hoover žada rei- 
pihetmis karas; antra vertus, noma kaipo Breškovskaja. Respublika. Su tokia kalaut, kad teisdarystės mi-! 
turėdami Voldemarą pas save, i 
visada rastų progos jo vardu; 
įsikišti į mūsų vidaus reikalus, i 
stengdamiesi mus pavergti.

“Šitai pareikšdami, mes jau-

Darbuotė ir Kalėjimai
Nuo 26 metų amžiaus ji 

| pradėjo darbuotis tarp kai
miečių, keliant juos kovon 

čiamOad“birženo 7’digidais; PrieŠ Carin«. įspaudą, 
padarėme didelį nusižengimą 1 Kad geriau prie jų prieit, Ji 
prieš kariuomenės drausmę ir (rengdavosi kaip paprasta 
prieš Vyriausiąjį Viršininką— kaimietė* ir gyvendavo jų 
Respublikos Prezidentą ir Tau- gyvenimu. Kelias guberni

jas pėsčia apėjo, varydama 
i savo propagandą.
I Breškovskaja pirmu kar- 

“Tuo mes nenorime nei tei-įtu buvo areštuota Chersono 
sintis nei savo kaltės mažinti, ir ’gubernijoj 1874 metais; ke- 
todėl mes skaitome, kad^ mūsų turiems metams tapo įmesta 

į pavienį rūsį Petro ir Povi
lo tvirtovėje Peterburge. Po

Respublikos Prezidentą ir Tau
tos Vadą Antaną Smetoną, ku- i 
ris mums patikėjo augščiausiąjį 
uždavinį — ginti Lietuvos ne
priklausomybę.

karo vadovybės mums skirtoji 
bausmė yra teisinga. Pripažin
dami savo klaidą, tikimės pa
tarnauti Lietuvai. (

“Mums rūpi, kad Lietuvos ka-kevičius (buv. majoras), P. 
riai ateityje nedarytų tokių pra-!Gumbinas (buv. kapitonas), J- 

dami politinius klausimus spręs- Gražulis (buv. pulk, leitenan- 
ti politikams, ir nedarytų eks- tas), J. Krikščiūnas (buv. ka- 
perimentų, nuo kurių gali nu- pitonas, V. Skaržinskas( bv. ka- 
kentėti mūsų brangiausias tur-!pitonas), Ignas Vylius (buv. 
tas—Lietuvos nepriklausomybė. 1 kapitonas), ats. kap. Lapurka, 

“Mes džiaugsimės, matydami, ląts. kap. Trimakas, ats. kap.

dauguma įvairių darbų; ap
sistojo visas gatvekarių ju
dėjimas; net laikraščiai ne-

f 'galėjo ta diena išeiti.
į 92' nuošimčiai audėjų šia- 
jme mieste streikuoja. Vi- 

Saylesville, R. L—Rugs.' suotino streiko demonstra- 
13 d. milicija, padarius už- cįja> be kitko, turėjo tikslą 
puolimą ant audėjų streiko visiškai uždaryt didžiąją 
pikietininkų, nušovė Jude Duplan dirbtuvę. 
Courtemanche, 19 metų jau-, 
nuolį.' Daugelį sužeidė.

Kapitalistinės telegramos 
skelbia, kad streikieriai pra
dėjo plėšti šautuvus ir re
volverius iš krautuvių ir 
ginkluotis prieš miliciją ir 
policiją. Daugelyj vietų

; k o n t r - r evoliucine misija i misterija tyrinėtų ameriki- 
! 1919 metais jinai buvo atvy-1 nius ir kitų šalių komunis- 
, kus ir į Jungtines Valsti- tus, bejieškant, kas galėjo i jas. 1 -

20,000 Dažytoji! Eisų 
Streikai! Pirmadienį
Paterson, N. J.—Kadangi 

fabrikantai atsisako paten
kinti šilko dažytojų reika
lavimus, todėl nuo ateinan
čio pirmadienio veikiausia Uimą savo biuro ir Ward 

‘ į laivų kompanijos, kuri yra 
apielinkėje. atsakominga už tą nelaimę: 

“Gerai yra’ žinoma, jog 
Komunistų Partija šioje ir 
visose ' kitose šalyse yra 
griežčiausiai priešinga viso
kiems pavienio teroro veiks
mams, kaip kad asmeniškas 
teroras, padegiojimas, sabo
tažas ir kt. Ponas Hoove- 
ris ; vien kartoja taktiką 
Hitlerio ir Goeringo ryšyje 
su reichstago (Vokietijos 
seimo) rūmo sudeginimu.”

“Morro Castle” gaisrui 
kilus, vyriausias radio ope
ratorius G. W. Rogers turė
jo net tris sykius kreiptis 
į laivo komandierių Warms, 
kol šis davė leidimą per ra
dio šauktis kitus laivus į. 
greitą pagelbą.
(Daugiau apie tą skandalą 
skaitykite antrame, puslapy)

padegti laivą “Morro Cast
le” arba išsprogdinti jame 
bombą. Komunistų Parti
jos Centro sekretorius E ari 
Browder del to davė spau
dai pareiškimą, kad Hoove- 
ris čia tik begėdiškai šmei
žia komunistus, norėdamas 
pridengti kriminalį apsilei-

ALLENTO.WN, Pa. — Ši
čia tarp streikuojančių au
dėjų sukėlė didelį entuziaz
mą visuotinas Hazletono 
pritarimo streikas. Allen- 
towno darbininkai taipgi 
kalbasi apie simpatijos

sustreikuos 20,000 dažytojų 
Patersone ir ;
Streikę, pirmininkas Gor
man reikalauja dažytojams 
(naujos sutarties, sulig ku
rios būtų įvesta 34 valandų 
darbo savaitė, pakelta alga

vz V ir , \jr UlIlUlIldo \ M vi V • IvCVjp A UVllvlO J y U* * # . • •

gaištingų valstybei žygių, palik- Matulevičius (buv. majoras), ir pilnai pripažinta unija.

kad Lietuvos kariuomenėje mū
sų pažeista drausmė bus dvigu
bai grąžinta.

“Per savo šį prisipdžifdmą 
mes nenorime jokios paramos, 
jokio atlyginimo. Savo prasi
žengimą išpirksime kantriu ir 
ramiu darbu: kiekvienas savo 
darbo plytelę nešime tautos ir 
valstybės kūrybos rūmams.

“Pasirašė: VI. P. IVanauškas 
(buvęs kapitonas), St. t Puo
džius (buvęs majoras), J. špo-

Vi Morkus, ats. kap. Tumavi- 
čius, ats. maj. Kaušys, ats^kap. 
Marcinkevičius, ats. kap. Kli
mavičius, Kurklietis (buv. Įeit.), 
P. Juospaitis (buv. Įeit.), ats. 
Įeit. Pucevičius, P. Tyrulis (buv. 
Įeit.), ats. maj. Mėlys, VI. Pet- 
kūnas (buv. majoras), J. Pet
ruškevičius (buv. kap.), Br. 
Užemeckas (buv. Įeit.), ats. 
Įeit. P. Alimžs, ats. Įeit. Garo- 
lis, kav. ats. kap. Grigas, ats. 
kap. inž, S. Jakštys.” .

Washington. — Audėjų 
streiko pirmininkas Gorman 
pranašauja, kad streikas 
dar galės tęstis visą mėnesį.

AUDĖJAI SUDAUŽĖ 2 
GENGSTERIŲ KARUS

Norristown, Pa. — Beva
žiuojant James Lees kom
panijos gengsteriams sargy
biniams iš jos vilnonų .fab
riko, streikieriai užklupo du 
automobiliu ir primušė tris 
juose buvusius • padaužas; 
paskui visiškai sudaužė jų 
mašinas.

nukapojo telegrafo ir tele- 2^
fono vielas.

Rhode Island gubernato- i įmanydami kovoja prieš vi.
ei ir kiti Darbo Federacijos 
audėjų unijos vadai kiek

rius Green sušaukė nepa
prastą valstijos seimo sesi
ją, kad išleistų griežtus įsta
tymus streikui slopinti. Jis 
paliepė policijai areštuot vi
sus raudonuosius valstijoje, 
tai yra suimt kiekvieną nu- Trečiadienį po pietų ir va-

‘ kare 5,000 audėjų šturmavo 
Komunistų areštai jau pra- Sayles Finishing Kompani- 
S1dej°. jos fabriką, stengdamiesi jį.

žiūrimą kovingą dąrbininką.

šidėjo.

suotino darbininkų streiko 
judėjimą.
Įnirtusi Saylesvilles Strei

kierių Kova su Milicija 
SAYLESVILLE, R. I. —

Jaunuoliui Fern 
Labreckiui peršauta krūti
nė; Ch. Grocynskiui, 18 me
tų vaikinui, kulka pervėrė" 
pilvą; trečiam streikieriui 
peršauta galya; pašauta 
ranka Nicholasui Gravelio, 

‘22 m. amžiaūs. Trys iš jų 
guli ligoninėje ir veikiausia

New York. — Provokato
riai, komunistų priešai vie
name laive prieplaukoje su
kūrė ugnelę, o į kitą įdėjo 
gabaliuką dinamito. Tuomi 
nori “įrodyt, būk ir “Morro 
Castle” nelaimingasis laivas 
buvo tyčia padegtas1 bei 
bomba išsprogdintas.
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Paaiski!
Pagaliaus paaiški daugiau priežasčių, 

privedusių nelaimę Morro Castle laivę, 
kuriame žuvo apie pusantro šimto žmo
nių. : ■

Bet įdomu tai, kad tiek Kubos polici
jos viršininkas, tiek Ward kompanijos 
agentai ir laivo viršininkai, tyrinėjimų 
eigoje, dar vis tebebando šitą nelaimę 
primesti prie komunistų durų!

Bandoma sudaryti nauja reichstago 
byla, žinoma, mažesniam laipsnyj.

Tai daroma dviem tikslais: (1) kad su
kelti žmonių opiniją prieš komunistus ir 
davus progos reakcionieriams juos pulti; 
(2) kad paliuosuoti kompartiją nuo finan
sinės atsakomybes už žuvusius žmones ir 
turtą laike laivo gaisro. Šis pastarasis 
tikslas, išrodo, vyrauja.

Net buržuazinė spauda yra priversta 
pripažinti, jog Wal'd laivų kompanija 
machinacijų būdais deda visas pastangas, 
kad įrodžius, jog laivas buvęs padegtas! 
Sakyti, kad jį padegė pasažieriai arba 
laivo viršininkai, žinoma, būtų juokinga. 
Tuo būdu advokatai sugalvojo tvirtinti, 
jog tai darbūs komunistų.

Mes jau rašėme, nurodydami, kad šito- 
kis komunistams primetimas yra bjauri 
'niekšystė. Tuo klausimu d. Browder, 
Kompartijos sekretorius, apie tai pareiš
kia sekantį:

“Dickerson N. Hooverio pareiškimas 
(būk komunistai padegę laivą—Red.) yra 
begėdiškas šmeižtas, padarytas tikslu, 
kad paslėpus kriminališką Navigacijos 
Biuro apsileidimą, ir padėjus Ward laivų 
linijai paslėpti josios atsakomybę delei 
Morro Castle nelaimės.

“Gerai yra žinoma, jog Komunistų 
Partija šitoj ir kiekvienoj kitoj šalyj 
griežtai priešinasi visiems individualinio 
teroro, padegimo, ir sabotažo žygiams. 
Ponas Hooveris tiktai kartoja taktiką 
Hitlerio ir Goeringo laike reichstago gai
sro. Komunistų rolė yra ta pati abie
juose padegimuose. Juos naudoja kaipo 
baidykles, kad'tuo būdu nukreipus do
mesį nuo kriminalistų, esančių augštose 
valdžios sferose ir kapitalistinės draugi
jos augštuose sluogsniuose.”

Morro Castle nelaime veriasi Ward lai
vų kompanijos godume: žiūrėti pelnų, o 
ne saugumo žmonių gyvybių.

Dabar, iš tyrinėjimų, vedamų pačių ka
pitalistų ir jų valdžios agentų, jau paaiš
ki, kad—

1. Pranešimas pasažieriam apie iškilu
sį gaisrą buvo padarytas tiktai viena va- 
lanoū^yėliau po gaisro prasidėjimui.

2. Kad sutaupyti gelbėjimo išlaidas, 
pranešimai kitiems laivams apie nelaimę 
buvo duoti trim valandom po to, kaip gai
sras prasidėjo.

■ 3. Gaisro gesinimo aparatas neužregis
travo gaisro.

4. Vandens pumpos neveikė; vandens 
spaudimas buvo perdaug silpnas, ir gais
ro gesinimo įrankiai gedo laike gesini
mo.

5. Laivo viršininkai neorganizavo gel
bėjimo valtis ir viso gelbėjimosi darbo.

Šitie tai yra vyriausi dalykai, iškelti 
eigoje tyrinėjimo, ir parodanti tikrus kal
tininkus delei nelaimės Morro Castle 
laive.

Bet tai dar ne viskas.
Jei valdžiai ištikrųjų rūpėtų ištirti da-
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South Barre, Mass
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bo “Vote Manago Club. ’ Mat, žiuoja kožną dieną.
Guyser Manago yra pasižymė-Guyser Manago yra pasizyme- rje darbininkai ir visai misi-j Aš labai nei 
jęs darbuotojas tarpe negrų; ]<rauste i New Haveną gyven-i greit užpyksta, 
šiame mieste. Jis yra Komu-! įi. j negaliu užmigti,
nistų Partijos kandidatas ll-i geį New Haveno audinyčių miegu bent 3 ai 
tam kongresiniam distrikte., darbininkai išėjo j streiką, tai rytą kai atsi

ATSAKYMAS

Vartokite jų da mažiau ir da; savaičių, o paskui nebereikės.

ir išnyksta.

apsaugo kapitalistai.
Todėl visi darbininkai

tai esant United Textile Work
ers unija, bet aš abejoju. ----
toliau bus, pranešiu.

nas gavo pačią?
Kunigas:—Aš noriu duo-

Tas Tiktų Motinai
i Kunigas:—O, tu išdykėli!

ge, rūkot. Na tai būkit vyras:, ištarpinkite po dvi tableti ir 
UŽ kelių dienų—

davė “galią” tvarkyti šapos 
reikalus, tačiaus negelbėjo— 
darbininkų geriausias kovos 
būdas — picket-line nugalėjo 
bosų demoralizaciją.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

jai prasimušė kraujas per bur
ną ir kol tapo nuvežta į ligo
ninę, tai daug kraujo nubėgo. 
Ta darbininkė labai sirgo ii-1 
gai, o vėliaus į džiovininkų na-i

Waterbury, Conn.

Beje, šis pats laikraštis, į ~ —..... v ---- |
kuris tiek daug nesąmonių' mus turėjo eiti ir virš du metu; 
pramano apie komunistus,į išbūti.

nybė, ten galybė.
M.

prieš kelias dienas savo pir
mam puslapyj persispausdi- kykimės vienybės, o kur vie- gas vaikas, 
no žymiausio komunistų po
eto (Demjan Biednyj) eilė-i 
raštį! Kaip tą suderinti ?! i

! Pacijentas: — Jeigu dak
taras sakai, kad aš taip 
i miegosiu, kaip mūs vaikas, 
tai geriaus atiduok man pi
nigus.

1 ■

„ .v i Kunigiškas Atsakymas
, . , .. . . . _ . .v i Sykį kunigas sake pamok-terio streikienų būrys ir isve-i . J . , , , . ,... .. . . • slą apie peklą, velnius, diede audėjus j streiką ir daugiau . , ,. . . ’.. ‘ : ,vus ir kitus religinius bur-ju negirdėt. Buvo paskelbta

jeigu kas nori klausti klau-

lykus, tai ji turėtų eiti giliau; turėtų pa
nagrinėti apie tai, ar užtenkamai būta 
darbininkų, ar tiems darbininkams buvo 
duotas žmoniškas užlaikymas, ir t. t.

Vienas aišku: už Mono Castle nelaimę 
ne komunistai kalti, bet kapitalistai su vi
sa savo sistema, paremta ant pelnų, ant 
grobimo, ant nepaisymo žmonių gyvybių!

Nemano, kad Tautininkai
Galės Susivienyti

“Amerikos Lietuvyj” vienas tautinin
kas rašo apie šaukiamą Clevelande tauti- 
ninkų-sandariečių suvažiavimą, kuriame 
manoma užmegsti organizaciniai ryšiai 
tarpe palaidų fašistinių grupių. Rašyto
jas pirmiausiai pastebi, kad iniciatyva 
“gera ir tinkamu momentu iškelta, tap
čiau už šios iniciatyvos slepiasi naujos 
politikos ir naujų intrygų motyvai...” 
Bet ne taip maną suvažiavimo inciatoriai.

jie tikisi, kad suvažiavę tautiniTtkai veikėjai 
Clevelande, nuėję prie a.a. Dr. ajęno Basa
navičiaus, lietuvių tautos patriarko, taūti- 

*~nės vienybės idėjos tėvo paminklo esamo 
Cleveland© lietuvių daržely, pareikš apgailė- 
stavimą savo netaktų, ir pažadės susivie
nyti ir tautinę vienybę branginti...

Kas gi, pasak to rašytojo, sandarie- 
čiuos ir tautininkuos įnešė nesusiprati
mus ? Ogi vadai, norį gauti politiškų-dip- 
lomatiškų darbų. Jo paties žodžiais:

tūli tautininkų-sandariečių vadai (oportuni
stai) siekdami karjierų, turėdami ambicijas Į 
tapti diplomatais, gauti politiškus darbelius 
diplomatinėj tarnyboj, glaudėsi ir pataikavo 
politiškų partijų vadams Lietuvoj; sandarie- » 
čių ir tautininkų tarpe yra tokių karjeris
tų.

Tūli “sandariečiai” New Yorke ir Chica
go j ligi šio) svajojo apie diplomatinę kar- 
jierą, nepaisant to, kad tokiai tarnybai ne
turi nė kvalifikacijų, nė gabumų. Jie tikė
josi, kad gal liaudininkų partija sugrįš prie 
valdžios, už pataikavimą jai, duos jiems kon
sulo ar sub-konsulo politišką darbelį. Jeigu 
p. B. K. Balutis ir V. R. Račkauskas pate
ko į diplomatinę tarnybą, tai kodėl negalėtų 
ir kiti sandariečiai savo tikslo pasiekti? Juk 
p. Jonas Vileišis paliko keletą savo štabo 
sekretorių, kurie dabar gyvena diplomatiškų 
ambicijų svajonėmis.

Dar yra viena grupė karjeristų, ken
kiančių tautininkų vienybei. Jais esą tie, 
ka v

atėjo iš fabrikų ir anglies kasyklų, pristo
jo prie tautinių organizacijų, pasiekė jose 
valdomųjų vietų, panešioję baltą kalnierių, 
pagyvenę tautininkų visuomenės jiems duo
ta duona, dabar nenori pasitraukt nuo valdo- 
vybės, nepaisant to, .kad jie vadais tautiškų 
organizacijų nesugeba būti, kad jie be ini
ciatyvos, reikalingų gabumų ir neįsisamonė- 
ję tautiškam idealizme. Del jų netaktingos 
vadovybės susidemoralizavo ir sunyko AL- 
Tg., TMD., dabar nyksta ir demoralizuojasi 
SLA organizacija.
Godumai, politiškos intrygos, laikyma

sis šiltų vietų, pasak to rašytojo nuomo
ne, suskaldė ir Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje.

Visokių intrygų budu jie grupavo sau tal
kininkus—rašo toliau.—Daug SLA narių 
kovodami su šiais oportunistais pateko į ko
munistų įtaką, daug jųjų pasitraukė iš or
ganizacijos, nes negalėjo toleruoti joje de
moralizaciją. Vitaičio—Gegužio politiška 
oligar.kija Susivienijime kovodama su opo
nentais išvijo iš SLA organizacijos apie 7 
tūkstančius narių! O kiek kitokių skandalų 
pridarė savo politiškomis intrygomis, kiek 
Kapitalo pražudė savo visokiais skymais 
brangiai kainuojamais laike dvikovos, kiek 
SLA turto pražudė savo netikusia bizniška 
administracija? Tūkstančius dolerių kas 
metai! Paskutiniais laikais dešimtimis tūk
stančių dolerių nuostoliai buvo daromi.

Suėmus trumpai, tautininkuose nebus 
galima vienybės pasiekti iki jų tarpe 
viešpataus elementai, kuriems rūpi kitų 
pečiais prasisiekti diplomatinių karjerų, 
iki neturės sumanesnių ir su iniciatyva 
vadų, ir iki jie turės savo tarpe toldų as
menų, kurie pasirengę skaldyti organiza
cijas del šiltų vietų.

Mes galime užtikrinti fašistinio lape
lio bendradarbį, kad nuo tokių vadų tau- 
tihinkai nepasiliuosuos!

Chicagos kunigų laikraš- j 
tis garsina: “ką tik atėjo iš 
Lietuvos knyga apie lietuvį, 
kurį, daugelis skaito šven
tuoju...” Na, ir tuo šventuo
ju yra skaitomas miręs ar
kivyskupas Jurgis Matulevi
čius. kas tą knygą parašė? 
Vyskupai, prezidentas, mi
nisterial, profesoriai.... Pui
kiai žinom tuos vyskupus, 
prezidentą ir daugelį kitų 
bendradarbių: buvę carber- 
niai, o dideli nevidonai, en
gėjai Lietuvos darbininkų! 
Jie, vadinasi, daro Matulevi
čių šventu! .

O So. Bostono kunigų lai
kraštis rašo, kad, girdi, jei 
komunistai galėtų, “tai ir 
patį dievą nuo sosto nuvers
tų... ” Tiesa, probaštėliai! 
Tik ta tiesa ne taip sufor
muluota. Reikia sakyt ši
taip i jei tokįs dalykas, kaip 
dievas būtų ir jis ant sosto 
sėdėtų, tai, žinoma, komuni- 
tai jį iš ten išverstų. Komu
nistai (ir visi susipratę kla
siniai darbininkai), kaip ži
nia, labai neapkenčia mo
narchų ir veltėdžių.

Ne Del Jo
Daktaras: — Imk šitas 

Tai taip darbininkus'gyduoles ir naudok taip, 
!kaip aš sakiau, tai aš užtik- 

lai" rinu, kad miegosi, kaip ma-

Vienas “Darbininko” ben
dradarbis ragina “gerus 
Lietuvos patriotus” rūpintis 
generolo Žukausko likimu. 
Girdi, jis patriotas, nuo gal- 
vos iki kojų lietuvis (pamir- kad laikys pl.akalbas, bct iki tus> Pabaigoj pasakė, kad 
šo pridėti: geras lenkbernis,! šiol nieko nesigirdėt. Tik rug- Jeigu kas nori klausti klau- 

1 t.y., Lenkijos ponų bičiulis) I sėjo 7 d. pasakė prakalbas ir simą, tai tą turi padaryti
ir t. t. Jonas Keras (minė
tas bendradarbis) rašo, būk 
Žukauskas dabartinės val
džios apleistas, ji juo nesi
rūpinanti. : \

Drg. V. Kapsukas nuro
do visai ka kita. Žukauskas 
1920 metais tarnavo Lenki
jos armijoj, kovojusio j prieš 
bolševikus, o Smetona, at
leisdamas Žukauską iš tar
nybos, paskyrė jam didelę 
pensiją!

po viskuom. Dirbtuvė uždary- raštu. Vienas jaunuolis pa
tą, žmonės visaip mano, bet rašė:—Ar kunigėlis negalė
ti k rų žinių kolei kas nėra. Bu- tuv man paSakyti, kur Kai- 
vo keletas žmonių “bording 
houzėj”, kompanijos hotelyj, 
ten liepė laukt ir sakė, jog; .
mes jumi nevarome, taipgi gal ti Šitam jaunam žmogui ka
bus mitingas rugsėjo 14 d., talikišką patarimą. Tu žiū- 

. paskui praneš jums apie daly-j rėk, neprarask savo sielos 
ką. Bet mes negalime supras-į išganymą besiteiraudamas 
ti, kas tai galėtų būti: pirma,-apie kitu vyru pačias, 
kaip tik pribuvo streikieriai,! 
tai pradėjo ant jų vandenį pil
ti, bet už valandos pradėjo su 
bosais šnekėti, net kompanijai
ir svetainę duoda del organi-iKą tau tavo motina sakytų, 
žavimo unijos. Tai man išro- jeigu ji matytų tave šventą 
do, kad kur nors šuniukas yi^dieną žuvaujant?
pakastas. Ar rašytis į tą uniją, - yaikas: — Mano motina 
ar dar laukti? Jie skelbia, būkJb-tij linkgma tą matyti;

' Kas mano motina visai ne
mato.

U. A. M. Bedievis.
Svarbi Konferencija, Masinis 

Mitingas

New Jersey valstijos Komu
nistų Partijos; rinkimų kampa
nijos komitetas’ šaukia masinę 
darbininkų organizacijų kon
ferenciją, šį sekmadienį, rug
sėjo 16 d., 2 vai. po pietų, po 
num. 52 West St., Newark. 
Konferencija šaukiama užgy- 
rimui Komunistų Partijos kan
didatų ir platformos 1934 me
tų rinkimams. Labai raginame 
visas lietuvių organizacijas ir 
draugijas, kurios dar nesate 
išrinkę delegatų, išrinkite ir 
prisiųskite į konferenciją.

O subatoje, rugsėjo 15 d., 
*7 vai. vakare, yra šaukiamas 
svarbus politinis mitingas ati
darymui trečiame Warde kliu-

Pasarga Audėjams x

American Mills kompanija, 
tai yra audinyčia, išaudžia vi
sokios rūšies lestikus. Praeitą 
žiemą perkėlė tuos visus dar-; 
bus į New Haveną ir daugu-l 
mą staklių išvežė į New Ha
veną. O Waterbury j e tą dirb
tuvę uždarė, žinoma, daug;

DARBININKU 
SVEIKATA

. žmogus skundžiasi nervais, 
kuomet tikrenybėje nervai yra 
sveikutėliai, bet taip ko trūks
ta organizme. • Panašiai gali 

vedės* būt ir Jums. Gal ir Jums kar- 
. i, • • a 1 tais mažoka kraujo arba krau-dabar dirba New Havene, va-'dviejų vaikų tėvas. Sveriu 170- sasta,. g < j tik 0 

O neku- sv., ūgio 5 p. 8 c. |J° sąstMas nėra visai tntęs, o
. . 11C . į i tatai atsiliepia į nervus.

visai nusi-i Aš labai nervuotas, labai j m .ir naktimis! Jal', kal del kraujo greta 
; atatinkamo maisto, esti nau- , O, kai už- . . . .. . .

o ar 4 valandaJ doS vartotl kokiM stiprylų, to- 
. . . i • 4. i v i nikų. Gaukite vaistinėje Irontai rytą kai atsikeliu, galva, amlnonjum citrate 1/( lb..„ ir 

Alkoholinių l‘‘C°PPe?' sulphate 1 gr.” Iš- 
tarpinkite puskvortej virinto 

i vandens pirma geležinę drus
ką, o paskui ir varinę. Ir to 
skiedinio imkite po šaukštuką 
po valgio, su pienu ar su limo
nadu. Vartokite ilgą laiką, 
kad ir pusmetį ir daugiau.

i Be to, žinoma, kaip ir visi, 
reikia atsisėsti. taip jQs imkite iodo tinktūros, 

po lašą dukart kas savaitė, 
per visą gyvenimą. Ir ner-

ĮTEMPTI NERVAI. 
HEMOROJAI

...........  ..... Paaiškinkite apie mano 
darbininkų dirbdavo. Tai be-j^£'as Per dienraštį “Laisvę 
veik kone visi tie darbininkai, Esu vyras 45 metų,

Tai nebus vien tik mitingas, (tačiaus waterburieciai 
bet bus taip pat ir bankiė-j ninkai dirba, 
tas. Rengiamas po 
14 Barclay St. I ram parankiausia būdavo, o

Kviečiame visus Newarko dabar susirenka ties ta dirb- 
lietuvius dalyvauti šiame susi-; tuve ant Mnis st< jr laukia, 
rinkime-bankiete. ( i ięoj atvažiuoja busas ir nuveža 

Komitetas. , vįsus< Taip pradėjo vežti rug- 
, -- ------------------- ------ I

Eastono Audėjai Kovos ,dienii;. ? tas,sul<čius uuutvuv * uuvju fcas tai ]<ain iaDG Uo<

Lauke
EASTON, Pa., rugsėjo 11d. 

—Šiandieną jau iki vienos au- 
dinyčios prisidėjo prie šio di
džiojo audimo pramonės strei
ko. Taip, kad streiko lauke 
randasi virš trijų tūkstančių 
darbininkų ir visos audimo ša
pos Eastono ir Phillipsburgo 
tapo uždarytos.

Pat pradžioje, kuomet buvo 
streikas paskelbtas Am. Dar
bo Federacijos, tai šių miestų 
darbininkai į tą šaukimą žiū
rėjo skeptiškai, buvo manyta, 
kad dar vienas eilinis Federa
cijos vadų triksas susižvejoti'niekšų apgavikų. Reikia varyti meskite po šimts pypkių tą i išgerkite, 
narių ir dolerių. Bet įsisiūba- juos iš savo tarpo ir laikytis piemenio darbą! Rūkymas vi- po vieną, 
vus streikui visoj audimo pra- darbininkiškos 
monėj po bendro fronto obal- kova bus laimėta, 
siu yra galimybių laimėti, šios vieni streikuosime, o kiti eisi- vų sistemai, 
apielinkės streiko vadovybė me dirbti, tai niekad nelaimė- Drauge:

•nusideda iš eilinių narių ir, po sime.
NTW direktyva, tvarko visai Visose dirbtuvėse darbo są- tos. 
eigą. Ūpas kovingas. lygos sunkios, o kaip kuriose

Iki darbininkai dar dirbo, dar pavojingos sveikatai. ' __ __ __ v___ —r .__  ___
bosai darė viską, kąd tik su- atsinaenu, dar kaip aš dirbau natūralu, gamtiška, nesūgadin- ras, kol hemorojus išnyks, 
laikius juos nuo streiko. Stan- dirbtuvėje, tai toks atsitikimas ta, kas auga: ir augmeninio ir Dažniausia taip ir išnyksta, 
dard Silk Co. net buvo pridė- buvo, špūlės būdavo augš- gyvulinio maisto. Tik kram- Kai kada reikia su adata leis- 
jus mokesnio %, c. ant mas- čiau galvos, tai viena mergi- tykite gerai visa ką. Iti vaistų^—“injection treatment
to; paskyrė šapos komitetą ur ' ną kėlė pilną špulę sykiu, tai Labai dažnai esti taip, kad of piles.” »

darbi- man kaip sudaužyta, ir rankos 
Pirmiaus važi- labai užtirpsta.

numeriu i nėdavo po vieną, ar kaip kat-i gėralų mažai vartoju, tik.rū- 
I kau.

Da viena bėda. Kokia sa
vaitė, kaip išdygo spuogas prie 
išeinamojo kanalo. Viršaus 

, ____ __ r _____ _ ._____o nepasidaro, ir . apyminkštis,
■ sėjo 5 d. ir tebeveža kožną kartais paniežti, ir drėgna 

i savinin- apie tą daiktą, kai kada pa
kas, tai kaip lapė uodegą vy- skauda, kai i---- ----------

. I nioja ir visas linksmas vidury- Kas reikia daryti su tuo spuo- 
' je būrio darbininkų, rodo savo gu : ar patsai pranyks ar rei-
ilgus dantis, gerinasi prie jų. kalinga kokių gyduolių? Aš vams hus geriau ir liaukohis, 
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Vargšai darbininkai skaudžiai * bijau, kad nebūtų man piles . 
apsigauna, klausydami tokių Esu bedabis. 
kraugerių. Jie gerinasi prie 
darbininkų dabar, bet kuomet' 
pasigauna juos ir uždeda savo, 
apynasrį jiems, tai paskui jų aržūs, 
nemato. , l

Aš daug metų dirbau toje mė, sielvartai, netikęs maistas, j Vakarais, prieš gult eisiant, 
dirbtuvėje, tai tas ponas nie- nuodai ir tt. Alkoholinių svai-j imkite po truputį bromo, kol 
kados į darbininkus nepažiū-'galui sakot, mažai'■'-*>-Wfų,įqjąt..; įprasite gerai miegoti: keletą 
rėdavo ir nešnekėdavo, o šian- Vartokite jų da mažiau ir da; savaičių, o paskui nebereikės, 
die į būrį darbininkų įsimai- rečiau, ypač stipresniųjų spi-1 “Triple bromides, grs. 15, tab- 
šęs kalba. Draugai darbinin- ritinių, gėrimų., Bet jūs, Drau- lets No. 100.” Į stiklą vandens 
kai, jūs neturite klausyti tokių l

! ypač skydinei, tiroidinei liau
kai. žvalesnis būsite, nepa- 
sensite taip greit, ir plaukai 
Jums taip greit nepražils.

Jums nervai yra pusėtinai) Jeigu kaip, tai imkite dargi 
' . Daug kas neigiamai .ir žuvų aliejaus, bent po šaukš- 

I veikia nervus : rūpesčiai, bai-j tą kas diena.

vienybes, . tai sam organizmui daug žalos Tas Jūsų spuogas veikiau- 
L„. O jeigu daro, daro daug žalos ir nėr- šiai ir yra hemorojus. Nesibi- 

Tai susipraskite,'jokite, pereis. Prieš gult ei- 
neberūkykite dau-'siaut įleiskite alyvos į apačią 

giau, negadinkite sau sveika-(ir paskui, ant medvilnės užte- 
■ pę “Ichthyol ointment 25 per 

lygos sunkios, o kaip kuriose Su maistu nieko ypatingo, cent,” pridėkite prie to spuo- 
Aš Valgykite visa ką, kas tik yra go. Darykite taip.kas vaka-




