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IN TWO PARTS

PART ONE

KRISLAI
Išdavikų Likimas. 
Neteko Darbo. 
Du Atradimai.
Sovietai Priėmė.

Rašo J. N.

Niekas taip paniekinančiai 
nėra istorijoje minimas, kaip 
parsidavėlis, išdavikas sukilimo, 
revoliucijos laiku. Net dakta
ro Wirt’o kvailam pareiškime, 
kad Roosevelto valdžia susideda 
iš “raudonųjų,” kongrese buvo 
sakoma: ' •

“Nejaugi atsirastų mūsų tar
pe kitas Arnoldas, kuris par
duotų šalį svetimai valdžiai'?”

Kiek mes žinome, tai Bene
dict Arnoldas, laike' Amerikos 
revoliucijos perėjo į Anglijos 
pusę, nepaisant to, kad Ameri
kos žmonės dėjo didžiausias pa
stangas,* idant išsimušus iš po 
Anglijos jungo. Tai jau yra 
senas laikas, tačiaus panašių

» Arnoldų ir šiandien pilna. Jų 
daug pasirodė nesenai įvyku
siam Austrijos socialistų ir ko
munistų padarytame sukilime, 
kad apsigynus nuo fašistinio te
roro.

Herr Koerbel, darbininkų ap
sigynimo korpuso komandierius 
Viennoje, keliomis dienomis 
prieš vasario 12 dieną, kada 
prasidėjo atvira klasių kova, 
išdavė fašistams vardus išrink
tųjų socialistų, žinojusių pa
slėptų ginklų vietas, ir sykiu 
jųjų planus, jog jie rengiasi ne- įama ypa£ dabar, kuomet

LIETUVA DARYSIANTI POLITINI 
SANTARVĘ SU LATVIJA, FINIJA 

IRESTONIJA “DELEI TAIKOS

Rooseveltas Prieš Atmokėji- 
mą Žmonėms Depozitų

■, t >

Washington; *— Preziden
tas Rooseveltas šioj a prieš 
McLeodo įneštą ^kqngresui

--------------------------------------- • / ^sumanymą, reikalaujantį, iš 
Baltiko Šalių Santikiai Einą Geryn, Sako Latvijos Politikas; valdžios iždo atmokėti žmo- 

Jų Santarvė Juo Labiau Reikalinga, Pasirašius Nepuolimo "e™s k’,'riU0E’, pi.'a’ 
dutarhs su Sovietais; Matyt, Drutinama Blokas Prieš Įna]iai bankai? Tie bankai, 

Soviely Respubliką- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I kaip sakoma, yra po dvigu-
* ------------------- Įba valdžios kontrole. Ta

čiaus Roosevelto valdžia ne
ima atsakomybės už žmonių 
sutaupymo pranardinimą.

Helsingfors.—Latvijos už
sienių ministerijos sekreto
rius Dr. Munters pasakė fi
nų laikraščio “Uusi Suomi” 
atstovui, kad santikiai tarp 
Finijos, Estonijos, Latvijos 
ir Lietuvos einą geryn ir 
galės būt tarp.jų padarytą 
politinė sąjunga, arba san
tarvė. Tatai esą pageidau

es šalys pasirašė nepuoli
mo sutartis su Sovietų Są
junga. Baltiko valstybių 
sąjungos tikslas nebūsiąs 
ką nors užpulti, - bet taiką 
palaikyti, pridūrė Dr. Mun
ters, kuris užtylėjo, kad jų 
blokas gales būt naudoja
mas prieš Sovietų Sąjungą, 
nepaisant nepuolimo sutar
čių.

Mergina Išniekinta 
Vokiečių Veisles 
“Pažeminimą”

NEGRAS MAINIERYS NUŠAUTAS, 
UU KITI STREIKIERIAI PERŠAUTI
Sumobilizuota Galvažudžiai, Policija, Milicija
prieš 21,000 Streikuojančiy Alabamos Mainie-

riy - Bosai Atsisako Pildyti net N.R.A. Sąlygas
Vokietijos Ginklavimąsi

pasiduoti fašistams.
Sėkmėje to, darbininkų apsi

gynimas liko suparalyžiuotas, 
nes mūšiams beeinant, daugelis 
vyrų ir moterų kasė skiepuose 
ir kiemuose, tikėdamiesi rasti 
paslėptų ginklų ir amunicijos, 
bet buvo veltui.

Balandžio 10 dieną keturi vy
rai, turėdami policijos tikrus 
pasus, kreipėsi prie išdaviko; 
Koerbel, sakydami, kad jie ims!ir komunistų. Šimtai nau- 
jį policijos nuovadon, kur , jis 
galėtų duoti tolimesnių priro
dymų prieš savo buv.usįs drau
gus. Išdavikas sutiko, bet kaip 
tik automobilis išlėkė iš Vien- 
nos, jo z palydovai išsitraukė 
durklus ir užbadė jį iki mirties.

Tai tokis išdaviko Koerbelio 
likimas. Bet reikia atsiminti, 
kad jis buvo jau dešimtas, nes 
socialistų, (darbininkų,) atker
šijimo šnipams ir išdavikams 
būrys veikia gana rimtaį. Tai 
darbas eilinių socialistų, kurie 
su pasiryžimu ir bendrai su ko
munistais gina darbininkų rei
kalus ir eina per išdavikiškas 
vadų galvas! »,

Austri jos Fašistai ir SociaMemekraty 
Vadai Bijo Sukilimo. Pirmojo j Gegužes

Viena. — Pereitą penkta
dienį Dollfusso fašistų val
džia areštavo 200 ‘socialistų

jų arentų padaroma kas
dien, siaučia policijos te
roras, kad užkirst kelią Pir
mosios Gegužės demonstra
cijoms. Į 'Čechoslovakiją 
pabėgęs socialistų vadas Dr. 
Otto Bauer išreiškė baimę, 
kad komunistai ir socialis

tų vadų neklausantieji dar-* 
bininkai gali padaryt tą die
ną revoliucinių žingsnių.

Nežiūrint spaudimo iš fa
šistų^ pusės, ‘ tik 4 nuošim
čiai darbininkų ~ prisidėjo 
prie fašistinių darbo unijų; 
nors tiems, kurie prie jų ne
sideda nėra duodama jokios 
pašalpos 1 bedarbėj bei ligoL 
je.

Frankfurt. — Vienas 
das prekėjas turėjo meiliš
kų ryšių su vokiete 17 me
tų mergina. Pagal Hitlerio 
fašistų įsakymą, jos vardas 
buvo spaudoje paskelbtas, 
kaipo vokiškos veislės pa
niekinto jos. Žydas gi įme
stas kalėjimąn neva tuo ti
kslu, kad “žmonės” jo ne- 
nulynčiuotų.

Bijo, kad Bažnyčiai 
Neatsitiktą Taip,

Kaip Rusijoj’

300 Austrą Sočia- 
listy Iškeliauja 
Į Sovietų Sąjungą

Kitas nuotikis, kuris įvyko 
Viennoje, tai atleidimas iš dar
bo zoologijos daržo direkto
riaus, kuriam primetama naziz- .
mo įtekmė. Sakoma, kad keli kuP* 9' . Barne® kalbejQ
mėnesiai atgal jis paleisdavęs apie žmonių atšalimą nuo 

bažnyčios; kun. G. A. Bar
ton abejojo, ar tik bažnyčia 
nėra “didžiausia kliūtis die
vo karalijos įsteigimui ant 
žemės.” Keli kalbėtojai iš
sireiškė, jog dvasiškiai ne
paiso darbininkų reikalų, 
socialės apdraudos ir kt. 
Kun. Barton padarė neblo
gą spėjimą, kad bažnyčiai 
gali atsitikti Amerikoj taip, 
kaip atsitiko Rusijoj.

iš parko beždžiones su užrašu— 
“Dollfuss... ” Tačiaus dar nėra 
aišku, kad tai jo darbas.

Kaip daktaras Cook “atra
do“ šiaurinį polių, taip dakta
ras Wirt atrado komunistus 
Amerikos valdžioje! Taip pa
reiškė vienas iš. kongresmanų, 
kuomet ėjo svarstymas, ar iš- 
tikrųjų Rooseveltas nešioja tik 
Kerenskio, portfelį ir tuoj aus 
jis jo neteks, nes jo “striegenų 
trustas“ esąs komunistiškas.

Ryšyje su tuo Wirto kvkilu 
pareiškimu reikia pasakyti, kad 
Wirt apšaukė vią4 Washingtoną 
raudonu žymia daHm Už tai, jog 
valdžia nepirko jo žemės Michi
gan paežerėj užvedimui parko, 
mokant po $50 už ketvirtainę 
pėdą—jis negavo dvieių milio- 
nų dolerių, kuomet kitfems ka
pitalistams valdžia pripylė pil
nus kišenius.

, .'J;

Austrijos Socialistų Partijos 
vadas, Julius Deutsch kreipėsi 
į Sovietų Sąjungos valstybę, ar 
priimtų "pabėgusius nuo Austri
jos fašistų nagų darbininkus, 
dabar esančius čechoslovakijoj. 
Gavus atsakymą, ^ad taip, tuo- 
jaus susidarė grupė iš 300 pa
bėgėlių, ir Jau iškeliavo į So-
7 \(Pabaiga 5 pusi.).

Philadelphia, Pa. — Epis- 
kopalų bažnyčios kongrese

A ‘ 1 L į 2 ■ ■ u.
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Londonas. — Francija at
siuntė Anglijai pareiškimą, 
kad nieku būdu nesutiks su

Birmingham, Ala. — Po-ipajungt darbininkus kom- 
licijos viršininkas H. L. Ma- panijoms.
son ir specialis šerifas N. E. i 

U21 Kirkland balandžio 18 d. nu-' na
j šovė kasyklų streiko pikie- 
■ tininką negrą Edwarda En- 
glandą prie Red Diamond 
Anglių Kompanijos kasyk
los, ties Leeds. Kitas mai- 
nierys pavojingai, veikiau
sia mirtinai pašautas “slap
tingose aplinkybėse,” kaip 
praneša kapitalistinė spau- i 
da; trečias iš už nugaros''atlygint nužudytųjų šeimy- 
pašautąs.

Užpuolimais ant streiko 
pikietų pasižymėjo šerifas 
James F. Hawkins, Scottsbo
ro negrų jaunuoliu kankin
tojas. Bet kada jis su sa
vo galvažudiška gauja iš
blaškė kelių šimtų pikietą, 
mainieriai traukdamiesi pa
reiškė : , “Rytoj mūsų ateis 
12 tūkstančių.” Hawkins 
pirmas pasisaukė ir būrius

žy

Trockį Smerkia Buvęs , 
Didžiausias Jo Rėmė

jas Chi'. Rakovskis

Praga. — Ateinantį pir
madienį iš Čechoslov^ki- 
jos išvažiuoja į Sovietų Są
jungą 300 socialistų pabėgė
lių nuo Austrijos fašistų te
roro. Šie socialistai daly
vavo tiesioginėje« kovoje
prieš Dollfusso diktatūrą. 
Čechoslovakijos valdžia jų
nelaiko todėl, kad,į , girdi, Puses- 
mes ir taip perdaug ^turime Dabar patys valdžios' de- 
bedarbių. Nors, tię darbi-! tektyvai, kurie jį,, sergsti,

Niekšiškiausią rolę vaidi- didesniu Vokietijos ginkla- 
ir senosios Jungtinės vimusi, kuriam Hitlerio val- 

Mainierių Unijos vadai. Jieidžia šiemet skiria kur kas 
viešai^ paskelbė, kad ant vie-1 daugiau pinigų. Anglijos 
tos šaudys komunistinius j politikai irgi esą priešingi 
streiko vadus. .

Komunistų Partija ir
Tarptautinio D a r b i n inkų
Apsigynimas reikalauja pa
traukti tieson mainieriu 
žmogžudžius ir finansiniai

didinimui Vokietijos gink
luotės, bet pažymi, jog Ver- 
salės sutartis nieko nesako 
prieš daugiau pinigų skyri
mą tam tikslui... v

nėms.

Paliuosuoja Nuo Pensijų Iš
tekėjusioms Ex-Pačiom

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman pasirašė sei-. 
mo priimtą bilių, kuris pa-

Francija Nutraukė 
Šnekas su Anglija, 
del Nusiginklavimo
Paryžius.—Francijos val

džia nutraukė derybas . su
liuosųoja vyrus nuo mokėji- Anglija delei nusiginklavi
mo pensijų savo buvusioms mo arba ginkluotės mažini- 
pačioms po. to, kai jos ište- mo. Sako, ne laikas šnekėti 

valstijos kazokų, kurių gu- ka už kitų vyrų. Pirm to 
bernatorius Milleris jam ir išnaujo ištekėjusioms ex- 
mielu noru suteikė.

Sumobilizuota 250 specia
lių šerifų, ginkluotų kulka- 
svaidžiais, šautuvais z ir 
bombomis. Jie dar turi go- 
vėdas padėjėjų.

Sulig Associated Press ±uvm pu-iicu nūn ūUJMaiuiHii į 7?
darbininkus, būk Trockis j pranešimo, mainieriai iš 

(pradžios nieko daugiau ne
reikalavo, tik kad bosai pa
keltų algą nuo $3.40 iki 
$4.60 dienai, k^ip kad nu- įrengė, kaipo “pašalpą” be
stato NRA. Bet prieš NR darbėms moterims ir mer- 
A patvarkymą kompanijos ginoms. Tose stovyklose 
tuojaus išgavo teismų in- moterys yra priverstos dirb- 
džionkšinus ir sutelkė-visas | ti nuo saulėtekio iki saulė- 
spėkas prieš mainierius. 
Roosevelto valdžia nedarė 
jokio -spaudimo į savinin
kus“: Dabar gi rengiasi ten

Trockis Nori Išsigarsint su 
Tariamais Pavojais Jo 
Gyvybei.
Buržuazijos laikraščiai 

garsina Trockį, kaip x “bai
sų revoliucionierių;” todėl, 
girdi, Francija jo nelaiko. 
Tuom ponai nori suklaidinti
U OVA \>XXXXXXXX _ ____ ___________________

tinka jiems į vadus.
Jau buvo minėta, ? kad 

Trockis nusigando revoliu
cinių darbininkų, kad viešu
mon iškilo jo buveinė; ir 
nuo tada jis pradėjo rengtis 
išsikraustyt iš Paryžiaus 
apygardų.'' Bet pasiskelbė,' 
kad jam “pavojus iš caristu 

n

pačioms vyrai turėdavo mo
kėti alimoniją už kadaise 
buvusį pagulėjimą su jomis.

10,000 Vergią - Moterą 
Hitlerio Stovyklose

apie nusiginklavimą, kuo
met* Vokietija ginkluojasi.

Šiems, metams Vokietija 
paskyrė ginklavimuisi 352 
milionu markių daugiau ne
gu pernai.

uwdiu4ų. ANuib. W k’ d Gausybė dar važiuoti fiats NRA admini-
mnkai.socialistai sulig .N. ,P*W» Kaa vynausyoe.uai į generolas Tohn-Y. “Times” korespondento, j Jo nevarytų, is Francuos; s John
buyo ■ prješiųgi Komunistų šuko, tatai, reikštų jam ; » >
t L 1 i • 1 -i1 o • \ J tnirti ” . ' . sUmulkint ii* vėl senoviškai

x Berlynas. — Dvi ameri
kietės užtiko laukų darbo 
stovyklas, kuriais fašistai

įstatymiškai Užgiria 
Gemblerystę New Yor

ko Valstijoje
Albany, N. Y. — Valsti

jos seimas priėmė Breiten- 
bacho bilių, kuris leidžia 
viešai eiti į laižybas už lenk- 
tyniuojamus arklius (“rei
suose”). Tai dar pirmą sy
kį per paskutinius 25 metus 
yra įstatymiškai užginama 
ši gemblerystė N. Y. valstL 
joj; bet ji buvo plačiai va- < 
romą, nepaisant pirmesnio 
priešingo jai įstatymo; o 
politikieriai buvo didžiausi 

I arklių lenktynių gemble- 
riai.

leidžio. Patys sunkiausi 
darbai taipgi atliekami mo
terų. Stovyklose esą bent 
10 tūkstančių moterų. Šias 
moterų vergijos stovyklas 
fašistai slepia, ypač nuo at
silankančių Vokietijon sve
timšaliu. S ' ‘ •mirtį.” • .. 'i

Trockis visuomet buvo pa
gyras, mokantis save gar- 
sintis; taip, ir dabar,i jis, pa
sauliniai' reklamuojasi; kad 
toliau gautų dar daugiau iš 
buržuazijos už savo kontr
revoliucinius? raštus prieš 
Komunistų Internacionalą 
ir Sovietų Sąjungą. •-<

Rytojaus numeryje iš
spausdinsime pareis kimą 
Christiano Rakovskio, Troc* 
kio buvusio artimiausio 
draugo ir rėmėjo. Jis da
bar apgaili savo klaidas, pa
smerkia trockizmą ir pilnai 
užgiria Sovietų Sąjungos 
politiką. Būtinai; perskaity- 
kite.tąnuoširdįjopareiški- 

bijos; galėsiąs būt karas. • |mą. .

Internacionalui, bet. Sovie
tai juos pH'ima, kaipo, revo- 
liii'ni nnimHn a j š * v V 1 U' 

VA*^*V* A JI 4 ■ " n ' J V*' ’
Kuomet jie pabus Sovjetų

liu'cionjeičiuš.
. P |V| !• V*. . ĄUVU1CI Jie pauuo OUV/Cllį

ViSUOtinaS uelZkellCClŲ šalyje, veikiausia persitik-

Streikas Graikijoj

Eina visuoti-Athenai.
nas gelžkelių darbininkų 
streikas, per kurį protestuo
ja prieš socialės apdraudos 
įstatymų pabloginimą. Pa
gal N. Y. “Times” gauto 
pranešimo, komunistams 
laimėjus Cavalia ir Serres 
miestų rinkimuose, pasmar
kėjo komunistinis judėji
mas ne tik mieštuose, bet ir 
kaimuose. z . /' %

v: \' ■ ; i . J ’ i** < i . { ■rins. teisingume Kominterno 
ir Sovietų Sąjungos politi
kos.

Peru Kivirčiai su Colombia

Colombijos valdžia parei
kalavo, kad Jungtinių Val
stijų vyriausybė , neteistų 
Peru respublikai taisyt savo 
laivus Panamos kanalo prie
plaukoj, Reikalavimas pa
tenkintas. Aštrėja priešin
gumai tarp Peru iFColom-

; Barikadų Kova Pries Policiją Danijoj
Kopenhagen.—Prieš poli

cijos, žiaurumus buvo pa
skelbtas visuotinas unijų 
streikas Esbjerge. Per pro
testo mitingą daugelis dar
bininkų areštuota^ keli poli-r 
cistai sužeista. Naktį iš 
bąl. 18 į'19 d. komunistai ir 
kiti darbininkai gatvėse pa
sistatė barikadas kovai su 
policija. Šarvuoti ir gink
luoti policijos trokai stačiai 
važiavo ant barikadų, triuš
kindami jąsias. .
, Socialdemokrątaį v/a d ai, 
matydami ryžtą kovą įš dar-

binihkiL pusės; skubiai’ at
šaukė šąv.o valdomų unijų 
streiką; nusigando, kad. re
voliuciniai darbininkai ne- 
nuverstų dabartinę Danijos 
socialistų valdžią.

Per sdšikirtimus su poli
cija keli darbininkai pavo
jingai sužeisti; padaryta 
krata komunistų centre ir 
jų laikraščio leidykloje; ke
li areštuoti; du komunisti
niai seimo atstovai, • Aksel 
JLarsen ir Munch Peterson 
paimti į policijos nuovadą 
kvotimui.

Šalčiausia Vieta?
Little America. — Lakū

nas admirolas Byrd prane
ša per radio, kad jis su san- 
draugais dabar randasi, tur 
būt, šalčiausioje žemės yie- 
toje (nepertoli nuo pietinio 
žemgalio): šaltis ten siekia 
iki 60 laipsnių žemiau zero.

♦

Now YorkoAlbany.
valstijos seimas atmetė su
manymą palengvinti per
skyras (divorsus).
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Komunizmas Gyvuoja ir Gyvuos
. x Su didžiausiu nusiminimu skundžiasi 

Vokietijos nazių partijos organas “Der 
Angriff”: “Niekas iš mūsų negali įver
tinti, kaip komunizmas, nors išlaukiniai 
nugalėtas, veda savo pogrindinį karą 
prieš Nacionalį Socializmą (fašizmą). 
Komunistų Partija gyvena ir nublątos 
darbuojasi.”

Tai atviras nazių prisipažinimas, kad 
Vokietijos komunizmo jie nepajėgia iš
naikinti. Tapo ištaškyta galinga social
demokratų partija ir jos fašistai visai 
nebijo, nemini jos. Bet jie dreba prieš 
veikimą Vokietijos Komunistų Partijos.

Nesenai Vokietijos Komunistų Parti
jos Centralinis Komitetas laikė savo su
sirinkimą, slaptai, žinoma, ir pareiškė, 
kad partija persiorganizavo į pogrindinį 
gyvenimą ir puikiai darbuojasi. Tūks
tančiai kovingų darbininkų sudaro jos ei
les. Šimtai išaugo naujų vadų dirbtuvė
se ir fabrikuose. Partija veikia visuose 
frontuose. Visur veda kovą prieš hitle
rinę diktatūrą.

• •**’**♦ * t Km . t. 4    . zj Uj/T *

tokia, šalis, kur jaunimas turėtų tokias 
organizacijas ir-kultūrinį veikimą, ;kaip 
kad .Sovietų -Sąjungos? .Kuo paremia 

..“Darbininkas” savo tauškimus apie So
vietų jaunimą? Nieku daugiau, kaip tik 
sava ignorancija. Jis sako, kad

“Rusų jaunimas gal ištiesų domėtųsi mok
slių menu ir viskuo, bet jam neduodama pro
gos prie tikro mokslo, meno ir visko prieiti. 
Yra žinomas komunistų šūkis : “sapogi po- 
leznieje šekspira” (batai naudingesni už 
Šekspyrą). žinomą, išbadėjusioj ir nudri
skusioj Sovietų- Sąjungoj toks šūkis pilnai 
suprantamas, bet meno ir kultūros atžvil
giu. toks šūkis daugiau tinka hotento'tams 
negu “civilizuotos” -šalies inteligentijai.”-'

Paskiaus klerikalų rašytojas dar pri
duri^ kad rusų dabartinis jaunimas ne- : 
žinoiriieko apie Puškiną, Šekspyrą ir iki-: į 

, tūs tokius mehinjnkuš. Ir tai esą todėl,' 
kad “švietimo ministerijoj sėdi toks dile
tantiškai negabus Lunačarskis, kurį rimrc 
ti rusų kritika'i prilygina prie Dostojevs- 

,kio .tipo—girtuoklio kapitono Lebiad- 
kino?* . H i

Matomai, kad “Darbininko” redakto
riai Puškiną, Šekspyrą ir Lunačarskį pa
žįsta tik iš vardo. Kitaip sakant, jie ži- ! 
no tik vardus tų inteligentų, o ne jų kū
rinius.

Pirmiausia reikia pasakyti tiems igno- 
rantams, kad Lunacarskis jau daugiau, 
kaip ttys metai nėra “švietimo ministe
rijoj.” Dar daugiau, kad Lunacarskis 
mirė pereitų metų (1933) pabaigoje, 
gruodžio mėnesį. Ir veik visa kapitalis
tinė spauda pripažino Lunačarskį kaipo 

' mokslininką, meno, literatūros žinovą ir 
švietimo ekspertą.

Veikiausia “Darbininko” ignorantai 
nežino, kad ir Lietuvos kultūriškiausias 
žurnalas “Kultūra” išsispausdino A., Lu- 
načarskio straipsnį “Kaip menas gimė.” 
O tas žurnalas leidžiam'as, kad apšviesti 
Liėtuvos inteligentiją. Be to, reikia pa
sakyti, kad tas straipsnis iš Lunačarskio 
raštų nėra geriausias ir tobuliausias. Ji
sai parašė daug svarbesnių ir naudinges
nių raštų.

O kaip apie jaunimą? • Ką sukurė Lie- 
' tu vos jaunoji inteligentija? Kur jos vei

kalai, operoš, simfonijos? Ką iš meno 
davė tokios šalys, kaip Italija, Lenkija ir 
per pereitus fašizmo metus Vokietija? 
Matysime, kad nieko. Gi Sovietų Sąjun
goje milžiniškai išsiplėtė spauda, litera- 
tūra, nauji veikalai, nauja muzika.

Sovietų Sąjungoj jau iškilo nauja gent- 
kartė muzikų, rašytojų. Net tarptauti-1 
niai jau yra žinomas kompozitorius Di- 
mitras Šostakovičius, gimęs 1906 metais. 
Vadinasi, revoliucijos lail^u ji^ai buvo, tik 
11 metų.’ Dabar jaunas Šostakovičius 
jau yra parašęs keletą simfonijų. Šįąme 
sezone vaidina jo operą “Katerina Izma
ilova”. Kai kurios jo simfonijos naudo
jama ir Amerikoj. Jo mužikai pripažįs
ta pirmenybę ir buržuaziniai kritikai.

Apart Šostakovičiaus, yra visa eilė ki
tų muzikų, kurie kilo iš Sovietų mokyk
los. Apie juos jau žino pasąulio" meni
ninkai.

Taip pat ir apie literatūros klasikus. 
“Darbininko” redaktorius ir. čia nežino, 
ką jisai kalba. Jei kur nežino apie -Puš
kiną, tai Lietuvos jaunimas. Kur, jeį ne 
Sovietų Sąjungoje laikoma akademinės 

. lekcijos Šekspiro, Goethes^ Šilerio; iMo-: 
liej, Pekino, Gogolio ar daugelio pitų ■ 
pasižymėjusių literatų ir' menininlių ku.- ‘ 
rybos klausimu! J<ur jnini Borėdino ir 
Gogolio sukaktuves, jei ne Sovietuose? 
Be to, rėikiri pasakyti, kad tik dąrbinin- ' 
kų šalyje meno ir literatūros kūriniai 
gauna ir tinkamą, įkainuojamą kritiką. 
Tai reiškia,, kad niekus tauškia klerįkąlų 
laikraščio redaktoriai.

Juo labiau, kad jie nežino nei to, kas 
-stovi dabartiniu laiku prie švietimo So
viet^ Sąjungos liaudies. Todėl nereikia 
stebėtis iš lietuvių darbininkų tamsumo, 
kurie yra po įtaka tokių * “švietėjui kaip 
kad klefikdlų “Darbininko” redaktoriai. 
Jei jie patys nežino paprasčiausių įvykių, 
tai kaip jie gali kitus mokinti? Visas jų 
“mokslas”, tai kad koks tenais “ekšcelen-> 
cija” kunigas, pagal savo fanatišką nu* 
sistatyiną, pasakė klerikalų spaudąs ko;- 
respondentams ką riors; šmeižiančio apie 

Sovietų Sąjungą.

Atšaukia Vieną Melą, 
Išgalvojo Kitą \

Pora savaičių atgal Socialistų Partijos 
oficialis organas “The New Leader” gar
siai paskelbė, kad žinia apie Sevefingo 
talkininkavimą Hitleriui buvusi išgalvo
ta kęmunistų laikraščio “Volks-Zeitung”. 
Chicagos lietuvių menševikų “Naujie
nos” pakartojo tą primetimą ir prakeikė 
tą komunistų laikraštį. .

Bet dabar, bal. 14 d. laidoje “The New 
Leąder” jau atsiprašo, kad “Volks-Zei- 
tungui” primetimas buvęs neteisingas. 
Ponas Oneal, “The N. L.” redaktorius, 
suradęs, kad šešiomis dienomis pirmiau, 
būtent kovo 8 d. Maskvos “Pravda” nuo 
savo korespondento iš Berlyno pranešus, 
kad Se ve ringas keliauja pas fašistus ir 
kad jis parašė knygą, kurią išleis fašistų 
išleistūvė “Ullstein.” Betgi Amerikos 
liberalų žurnalas “New Republic” taip 
pat tyrinėjo tą dalyką ir pripažino, kad 
Severingas gauna pensiją nuo fašistų 
valdžios ir kad jo knygą išleis fašistų 
spaustuvė “Ullstein.”

“The New Leader” dabar rėkia prieš 
Maskvą, būk “Pravda” apšmėižus didįjį 
socialdemokratų vadą Severingą, bet na- 
chališkai paslepia nuo savo skaitytojų tą 
faktą, kad Severingas gauna pensiją, 
kad jis turėjo pasikalbėjimą su budeliu.- 
Goeringu. Socialdemokratai darbiniu-, 
kai kalėjimuose, o Severingas pasikalbė
jimus laiko su Goeringu, gauna, iš Hitle
rio valdžios pragyvenimą, parašė knygą, 
kurią išleis fašistų spaustuvė! Tai kas 
čia, jeigu ne judošiškas darbininkų par
davimas, jeigu ne atsivertimas prie Hit
lerio žmogžudžių šaikos?

*. ‘M ’ \

Juodi Ignorantai Kalba
Apie “Kultūrą”

Klerikalų laikraščio “Darbininko” re
daktoriai sumanė pakalbėti ir apie “kul
tūrą” Sovietų Sąjungos jaunimo. Tik, 
deja, jie jos nežino. Savo editoriale 
“Darbininko? redaktoriai rašo tik todėl, 
kąd jiems apie «tai pasakojo jųjų '“eksce
lencija” Matulionis

Pirmiausia “Darbininkas” bando pa
neigti Sovietų Sąjungos jaunimo kultūri
nį vystymąsi ir veiklumą._ Tačiauš rei
kėtų paklausti, kur pasaulyje yra kita

UŽLAIKYMAS VAIKU SVEIKATOS
J ’ . • • 1 1 A

Užlaikyti vaikų sveikatą, kad 
jie normaliai augtų ir /kūnai 
tinkamai išsivystytų, turime ap- 
sipažinti su kitais dalykais 
apart maisto, miego ir pasi- 
mankštinimo. Juos privalome 
apsaugoti nuo visokių užpuoli
mų ir įžeidimų ir apart nu
kreipiamų fiziškų trūkumų, vai
kai turi bųt apsaugoti nuo vit 
šokių užkrečiamų ir paprastu 
ligų ir; nelaimingų atsitikimui 
Kasmet, su mokyklos atidary
mu pasirodo daugelis įvairių li
gų ir‘motinos tiki, kad jų) vai
kai turi tomis ligomis sirgti', 'ir^J 
jeigu turi, sirgti, tai kuo grei-‘ u 
čiau's; apserga ir pasveiksta/ tuo:

Ageriaųs, Bet tie visi motinų, 
įsitikinihiai yra klaidingi,U ir; 
visų , pirmiausia, pačios motinos, 
turi tuos įsitikinimus prašalin
ti,1 kas bu§ svarbiausias žings
nis apsaugoti savo vaikus ųuo 
ligų. Geriausias apsaugojimo 
būdas yra neprileisti ligų gema^ 
lūs prie sveiko kūno. •

Vienas iŠ svarbiausių vaiko 
apšvietimo darbų yra priprati
mas prie kasdieninių sveikatos 
papročių. Daugelis augusių jų 
ligų ir silpnumų priguli nuo 
netinkamų jaunystės priprati
mų. Motinbms yra sunku mo
kinti vaikus tinkamai prižiūrė
ti savo kūnus, bet su nuolati
niu atkartojimu' niekuomet vai
kai nepamirš motinos pamokų.

Bet pirmiausiri motinos turi
- _ ** I

rai išvėdintus.
■Kūnasv reikalauja tinkamo 

poilsio, tuomet kasdien reikia 
priskirtą skaitlių valandų mie
goti. Patartina eiti gulti gan 
anksti ir priprasti .kožną vaka-' 
rą tuo pačiu laiku atsigulti.

Kasdien prižiūrėti dantis, 
šepetuku nuvalyti po kiekvienu 
valgiu.

k Kad ' išvengti nelaimingų at
sitikimų, turime apsipažinti su 
“saugumo pirmiauš” taisyklė
mis.

Del ligų nukreipimo turime 
apsisaugoti nuo sergančių; ypa
tingai nuo tų, kurie .kosti ir 
ęiaudi. Jeigti pats kosti arba 
Čiaudi, tai taip darant, vartok

juos plaukia į žemę. 1 Spe-^ 
cialistai ^atranda, jog tai 
tikrai naudingas pagerini
mas gumos dįrbykloje.

Kiek Ligų / Gyvuliai, Perlei- 
' džia žmonėms?

, Kiek sužinota, gyvuliai 
perleidžia žmonėms 76 skir
tingas ligas: nuo karvių ga
lima užsikrėsti 12' ligų, nuo 
šunų .aštuonioibis; nuo ar: 
kliu, kačių ir kiaulių ; po 
penkiaš. žmonėms ligas 
taip pat s perleidžia avys, 
bžkoš, laukiniai kralikai, 
papūgos,, žįūykės, voverės, 

oišteriai, ’ fklemsai, 
jskepętąitę, ją uždėk ant burnos,1 uodai ir> įvairūs.kiti Vabž- 
neęlubk tavo kvapūi prie kito džiai. 
'prilipti; nedėk gumą, paišelius, 
ir kitus daiktus kitų vartojamus . _
į savo burną; nevartok kitį-as
mens skepetaitę, abrusą, i 
šepetuką ir kitus daiktus, 
rėk savo, arba be jų apsieik.

Mes kvėpuojame, ]<ad gyven-

žuvys

M.
I r ,♦ I

liai kvėpuoti ir sykį pripratęs 
visuomet prie to) prisilaikys. 
Yra daugelis kvėpavimo paban
dymų, kurie prisideda prie ge
ro kvėpavimo ir geros pozitū
ros. Kiekvienas turėtų kas ry
tą ir naktį, kuomet atsikelia 
ar prieš einant gulti, pakelti 
rankas vi4š galvos ir su pakėli
mu rankų giliai įkvėpti ir 
nuleidžiant rankas iškvėpti. 
Reikia tiesiai ant abiejų kojų 
stovėti per bandymą arba tru
putį pasikelti ant kojų pirštų 
kvėpuojant ir nusileisti iškve
piant.,

.Tinkamas kvėpavimas nu
kreips gerklės, nosies in gerkli
nių išsišakojimų kroniškas li
gas. Visuomet reikia įkvėpti 
per nosį. Jeigu tą, negalima 
lengvai' padaryti; reikia pasi
tarti su geru gydytojų. Burna 
nę del kvėpavimo.

to.as- T. . „ _ ■ naujas iraumys Baro“I Tinkamas Kvėpavimas i „„balandą
Naujas Traukinys Daro po

liirn Nusiprausk rankas prieš kiek- Mes kvėpuojame, kad gyven- n. u. — iouan-
vienąz valgį ir imk maistą tik ti, arba, kitaip sakant, me* gy- dyta greitumas naujo trau- 
švariomis rankomis. Nevartoti Į vename, kad kvėpuoti. Mūsų1 
alkoholinių gėrimų ir tabako, [-gyvastis priguli nuo šviežio oro, - -

_ [kurį inimrime į kūną per kvė-, Hopewell ir Skillman bego 
Nevartoti .Alkoholinių Ge- pavimo paprastą būdą. Svar- su 104 mylių smarkumu per 

blausias dalykas sveikatai ne tik 1 valandą. Jis priklauso Bur- 
tinkamą orą kvėpuoti, bet tin- ]inp-fnnn frplžkelin komnani- 
kariiai jį įkvėpti.

■ • Daugelis žmonių 
reikalu yra tiifginiai. Todėl, 
jog taip lengva įkvėpti orą, jie 
papranta netinkamai kvėpuoti. 
Tas jų kvėpavimas neneša nau
ją orj į visas plaučių dalis, 
ypatingai į plaučių viršų. Nes 
gerai suprantame, jog nevarto
tos dalys plaučių lengvai inima 
ir laiko ligų gemalus.

Gilus kvėpavimas natūraliai 
inima gerą ir šviežią orą, ir 
reikia atsiminti, jog kvėpuojant 
reikia vartoti nosį, gerklę, krū
tinę ir plaučius.

Tinkamas kvėpavimas turėtų 
prasidėti nuo di^fragtnos ir 
reikėtų vartoti krūtinę ir kak
lą. Nėra reikalinga save išsi- 
pūsti, idant lengvai kvėpuoti, sti Toughy gengsteriai, kai- 
Tinginys gali tuoj priprasti gi- J po jo

rimą ir Tabako
Vaikai turi patys save švariai 

užsilaikyti del dviejų priežasčių, i 
būtent, jog daug linksmiau gy-1 
venti su švariais žmonėmis ir 
jog švarus kūnas yra reikalin- 

pačios apsipažinti su" sveikatos 1 gas sveikatai. Nėr reikalo pa
reikalavimais ir todėl neproša-1 tarti kiek s$kių į'savaitę reikia 
Jį yra paduoti sekančius svar-■ vaiką ma'udyti, bet reikia nors 
blausius sveikatos reikalavimus; | sykį į savaitę jį maudyti šilta- 
... Mes visi suprantame valgio'me vandenyje su muilu. Kar- 
svarbUmą. Privalome povaliai, | tais du sykiu. Tūkstančiai vai- 
reguliariškai ir užtektinai pa
valgyti. Motinds užduotis pa
rinkti tinkamus valgius.

Kasdieninis vidurių paliuosa- 
vimas yra būtinai reikalingas.

Patartina kasdien ant lauko Į kyti. 
mankštytis, ir namus laikyti ge-I

ikų neturi patogios pasimaudi- 
jimui vietos, ir todėl jiems yra 
Sunkiau užsilaikyti .švariai. Ne
kurtuose miestuose randasi Vie
tinės pirtys, kurias galima lan-

Skillman, N. J. — Išban-

kinio “Zephyro,” kuris tarp

lingtono gelžkelio, kompani- 
kvėpavimo Jai; turi 600 arklių Pajėgos 

Dieselio inžina ir tris va
gonus. • Lyginant su senai
siais traukiniais, jis yra la
bai lengvas.

Deportuos John Factor?

ĮDOMUMAI H J smunka. Nors iki 12 valan- 
sdų dieną pas daugumą žmo- 
inių veiklumas pasiekia patį 
[augščiausią laipsnį, bet yra

Chicago. —Areštavo Joh- 
ną Factorą deportuot jį į 
Angliją, kur jo reikalauja 
teismui, kaipo prigaviko. 
Amerikoj jį buvo pasičiupę 
žmogvagiai. Teisme, kur 
paskui Factor liudijo, liko 
99 metams kalėjiman nutei-

i
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Daugiau Faktų , apie Miegą Juokių, pas kuriuos protiška
- - žiniose buvo energija pakyla

•paduota keli moksliniai pa-' augščiausio lygmalo tik^ 
tyrimai, kurie liečia miegą. aP^e va^ vakare.
Taigi ve dar pora faktų, U. P.
kuriuos Chicagos Universi-i 
teto profesorius N. Kleit-!
man surado 
žmonių poilsį:

Giliausiai žmogus miega 
per 10 minučių nuo pirmo 
užmigimo, o ne prieš auš
tant,' kaip daugelis įsivaiz
dinai Apie miego gilumą 
yra sprendžiama iš to, kaip 
ramiai žmogus miega bei 
kaip gfeitai del kokio truk

umo pabunda.
Miegui kenkia peršiltas 

užsiklojimas arba peršiltas 
oras. . .

. r-Vięlutinis žmogus, mięgo^- 
damas per blandą darp šio
kius bei tokius, iju(lęjiniūs, 

vkurie užima,: apje. ^0 sekun
dų kas; valandą, Tai: įjd 
“pi i e?gamoj! gimnąsįiką,”. 

' kurią, jis nesužinjąi . iląro,
kuųmėt ; “pailsta”, nuo mie-- kpj~ jj:aprastai naudojamas 
gojimo vienoje pastovoje. (gydymui, moksliniams ban-

Svaigi nantieji gėrimai dymams ir jo mišinys—nu- 
padeda žmogui iš pradžios tepimu i laikrodžių rodyklių 
užmigti, nors vėliau del ai-: ir numerių, rodančių tamšo- 
koholio .dažnai . prasčiau i je laiką. f Sovietų Sąjungoj 

jis sėkmingai naudojamas
AštūonioS: valandos y Ta, vįenoj gup^os/dirbtuvėje, 

.daugiau, negu, reikia rnįego kuy perdaug elektros ore 
vidutiniam žmogui; bet įĘ)r, prisirinkdavo, kas daryda- 

' Kleitman pataria bent po- 8 vo pavoju- Bet kada pąyo- 
valandas miegoti; sako, tai jingiausidse. vietose padėję 
ne tik poilsis, o ir smagu- po trupinėlį radio, jo spin- 
maš, . 'p v [dulįayimas “sųs^ųlkm^”<'o-. 

r : Dabar vienas; faktas .apie rą? pabarė. jį gl^kirai lengT 
budėjimo valandas; tai tas, viau pereinamą, ir jinai iš 

jog pis įvairius žmoųes yei- pro jau' lenkai renkasi; ąnt; 
klumas ne vienodai kyla ir artimiąusįų metalų, o per

Vakar “L.’!

miegasi.

M

. . Silpnesni Viduriai Geriau 
apie naktini, Apsaugoja nuo Kūdikių

'. . • i

(( M
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jtų kokiu kitu būdu prašalina- 
|ma,be peilio?

Meldžiu 
per knūsų “Laisvutę.” Ir 
marinamų nuodų, eterio

greito atsakymo 
aš tų 
labai

Paralyžiaus?
Amerikos Gydytojų Suva

žiavime . Chicago j Daktaras 
John A; Tąomey dėste bal. 
18 d. savo teorijas apie kū- 
dikių* paralyžių; jo patyri
mai parodė labai keistų da
lyką,—kad ‘daugiau tąja li
ga užsikrečia ir serga to-' 
kie kūdikiai/ kurių viduriai 
sveikiausi. Kuomet vidu
riai ligoti, mažiau prikimba 
šio paralyžiaus nuodai.

Radiumo Naudojimas Gu
mos pramonėje Sovietuose
* įĘadiumas, brangiausias, 
nęrįąiomai spihdpliuoj antis, 
nepastovus metalas, Amėri-

oro jau- lenkai renkasi' ąnt

ATSAKYMAS
Gerai, Drauge, kad pasi-

KRAUJUOJANTI KARPA 
ANT GIMTUVĖS

Prašau patarimo, ar pavo
jinga yra kraujuojanti karpa 
ant gimdos. Ar gali kokia kjįau 
kita liga iš to išsivystyti, koks 
tumeris, ar—vėžys?

Aš kokie du mėnesiai pa
tyriau pati per save, kad kas klausėt. Jums pripažino krau
tai ant gimdos kakliuko, lyg 
piršto gajas kabo, tąsos ir ne-

juojančią karpą ant gimtuvės. 
Juk karpa jau ir yra “tume- 

skauda. Betas bijau, kad ko-j ris” naujikas, svetima mėsa, 
kia kita liga iš to neišsivystė- i Tiesa, paprastai karpa, bent 
tų. Buvau pas vietos daktarą.) tūlą laiką, esti nepikta, bet 

labai yra rizikinga laukti, kol 
ji supyks ir vėžiu pavirs. To
kioj minkštoj vietoj karpa yra 
pavojinga laikyti. Ir Jums, 
gydytojas teisybę pasakė, kad 
tuojaus ją reikia išpjauti ope
racijos keliu.

Laukti, kol ji išnyks savai
me būtų labai neprotinga': To
kios karpos, tokioj vietoj ne
išnyksta,) bet gal kartais išsi
gimti į vėžį.

Ai* operacija pavojinga? 
Ne, Draugo, visai menka, ne- 
pavojingąy operacijukė. Ant 
miego jums nereikės nei eterio 
nei kitokio nuodo, nes opera
cijukė trumpa. Nereikia pilvo 
pjauti, bet pęr apačias išims 
tą auglį. Tleis tam tyčia vais
tų, toj vietoj skausmui aptil- 
dyti**ir išpjauk karpą. Be 
peilio negalima. Radijum ar
ba ^-spinduliais šiuo atveju 
gydyti netinka.

Tai, Drauge, tuoj ir eikite 
pas; tą chirurgą: tegul jis 

netikusią

Išegzaminavo ir paąakė, kad 
ir jis pats tikrai negali pasa
kyti, kas man ten yra. Pasiun
tė pas specialistą, šis pasakė, 
kad man kraujuojanti karpa' 
ir tuojau ji turinti būti nu
imta.

O aš operacijos labai bijau, 
nes jau vieną turėjau: išėmė 
man apehdiką ir ovarą; Tai aš 
labai buvau nervuota ir per 
kelis metus miegoti negalėjau 
gerai. Bet paskiau, kai tams
ta.,, Daktare,važinėjai pas 
mus su prakalbomis pereitą 
rudenį ir davei man patari
mus, kaip užsilaikyti, ką val
gyti ir: kokias gyduoles varto
ti, tai širdingai ačiū tamstai už 
tą patarimą: aš labai gerai 
prądėjau jaustis ir gerai mie
goti, ' ,

Tai kreipiuos ir dabar, ką 
man.'Jatyji': eiti ant operaci
jos ar laukti, kol pats tas ka
bantis guzu]tas išnyks. Ar ta 
operacija ką gelbės ir kokia, 
ar labai pavojinga? O gal bū-

pas; tą chirurgą:* 
Jums prašalina tą 
karpą,-
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