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praneša, kad du metai atgal Ja
ponijos karo ministeris genero
las Araki atvirai ruošėsi karui 
prieš Sovietu Sąjungą ir tam 
darė visokias provokacijas, kad 
iššaukus karą. Vėliaus jis pa
kabino‘nosį, nes Sovietų Sąjun
gos karo orlaivynas išbudavotas 
ir jis gali supleškinti Japonijos 
miestus, nes kelionė tik 6-7 va
landų nuo Vladivostoko, kas ne
sunku atlikti keturių motorų 
bombiniams orlaiviams. Taip
gi karo išvengta tik todėl, kad 
Sovietai visada laikosi taikos 
politikos. Bet nežiūrint taikos 
politikos, jeiįfu Sovietai nebūtų 
turėję ginklų, tai Japonijos im
perialistai Sovietus būtų užpuo
lę. Drg. fetalinas 17-tame su
važiavime pareiškė: “Dabar 
imperialistai skaitosi tiktai su 
g alingais y

Paskutiniu laiku Japonijos 
imperialistai pradėjo naują 
puolimą ant Chinijos, kad ga
lutinai pavergus ją. Jie nori 
uždaryti kitiems imperialistams 
duris į Chiniją. Chiang Kai- 
sheko valdžia flirtuoja ir su Ja
ponijos ir Amerikos imperialis
tais. Draskūnų tarpe niovy- 
nės padidėjo.

Chinijos admirolas Li-Hsi- 
Chia padarė pranešimą, kad 
bėgyje 60 dienų Japonija pra
dės naują karo žygį prieš pietų 
Chinijos dalį, kad užkariavus 
ją. Jis sako, kad dabar ten 
apie 50 Japonijos • oficierių ir 
kitų karininkų traukia paveiks
lus, nuimdinėja planus, ruošia 
dirvą naujoms atakoms. Pietų 
Chinijoje turi rinkas ir fabri
kus Anglijos imperialistai ir to
dėl jų santikiai paaštrės su Ja
ponijos imperialistais. Vis dau
giau varžytinių tarpe plėšikų ir 
vis arčiau pasaulis prie naujo 
karo.
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Kiangsi ‘.provincijoje prieš 

Chinijos Sovietus jau penki me
tai Chiang Kai-shekas veda 
“vainą”. qeši metai atgal ten 
nebuvo visai kelių; dabar 
Chiang Kai-shekas turi 1,500 
mylių plentų, kelis orlaivių lau
kus ir toje provincijoje 600,Ono 
kareivių prieš Sovietus. Jis 
jau nuo senai paskelbė blokadą 
Chinijos Sovietams, neprilei
džia ne tik ginklų, bet druskos, 
miltų, ryžių ir kitų maisto reik
menų, o vienok Sovietai jį mu
ša. “Times” korespondentas H. 
Abend sako, kad Sovietų Chini
jos armija turi pakankamai gin
klų : jie atima ginklus nuo 
Chiang Kai-sheko armijos, su- 
mušdami1 ją, o taipgi labai tan
kiai Chiang Kai-sheko kareiviai 
perbėga pas Sovietus ir atsine
ša ginklufej . ■'

Lenkija keli metai atgal pir
ko visą eilę laivų, kurie plaukio
ja tarpe Lenkijos prieplaukos 
Gdynia ir Amerikos. Dabar ji 
yra užsakius du laivus, kuriuos 
budavoja Italijos laivų fabri
kuose Malfancone, netoli Tries
to.' Laivai galės vežti po 800 
keliauninkų, bus 514 pėdų ilgio; 
jų įtalpa sieks 14,400 tonų ir 
įgula susidarys iš 260 jūreivių 
ir oficierių.

Sovietų'Sąjunga atnaujino su 
Lenkija nepuolimo- sutartį iki 
1945 metų. Sovietų Sąjunga 
tą padarė su visais vakarų kai
mynais ir norėjo, kad Vokieti
jos fašistai padarytų sutartis 
su Pabaltijos valstybėlėmis, 
gvarantuojant jų neprigulniybę, 
bet Vokietijos fašistai atsisakė 
pasirašyti su jomis nepuolimo 
sutartį. Reiškia, jie nori jas 
užpulti.

Rochester draugai turėjo

Streikas 6,000 Darbi
ninkų Remington Rašo
mųjų Mašinų Kompan.

-
Syracuse. — Remingtono 

Rašomųjų mašinų kompani
jos atstovai su NRA Wash
ingtone išdirbo tokį kodek
są darbininkams, kad nepri
pažino unijos. Pereitą tre
čiadienį, todėl, 6,000 tos 
kompanijos darbininkų Ili
on ir Middletown, Conn., ir 
Norwood, Ohio, išėjo į strei
ką, reikalaudami pripažint 
uniją. Kompanija, baugin
dama streikierius, žada dar
bų užsakymus perduoti savo 
dirbtuvėms Kanadoj ir E u-

J Ateivybė Sumažėjo iki
7 Nuošimčių Išviso !

1
Washington. — 1933 me

tais į Jungtines Valstijas 
įvažiavo 23,068 ateiviai, tai 
yra tik tarp 7 ir 8 nuošim
čių to skaičiaus, kiek lei
džiama įvažiuot sulig kvo
tų. Dar 1930 m. buvo at
vykę 141,000 ateivių. ' Di
džiausias pasaulyje* Ameri
kos krizis- ir bedarbių aplei
dimas pražudo pas užsienio 
darbininkus viltį rasti sau 
laimę dolerio šalyje.

Kongresinei komisijai bu
vo duota sumanymas, kad 
darbo ministerija leistų 
Amerikon atvažiuoti tėvam 
ir motinom jaunamečių vai
kų, gimusių Jungtinėse 
Valstijose. Francis H. Ki- 
nnicut,. patriotiškų draugi
jų atstovas, pareiškė, kad 
tos draugijos ir Amerikos 
Darbo Federacija reikalau-1 
ja ne lengvinti atvykimą į Į 
šią šalį, bet sunkinti ir siau
rinti. Kongresinė komisija 
priėmė sumanymą, kad į 
Ameriką nebūtų priimami 
tie, kurie savo šalyse buvo 
du sykiu ar daugiau teis- 
miškai nubausti, i:. ’* l.‘
Streikuojanti Audėjai 

Atmeta 5 Nuoš. Priedą
Manchester, N. H. — Te- 

bestreikuoja 10,000 audėjų. 
Visiškai uždarytas didžiau
sias pasaulyje Amoskeag 
bovelnos audimu fabrikas. 
Streikas eina prieš NRA 
patvarkymą, sulig kurio bu
vo tik dviem tūkstančiam 
darbininkų pridėta 5 nuo
šimčiai algos, o kitiems — 
nieko. Streikieriai reika
lauja visiems pridėti po 25 
nuošimčius.

dviejų savaičių klasinę lavini
mosi mokyklėlę. Gegužės 6 die
ną jie sušaukė komunistų frak
cijos ir simpatikų susirinkimą. 
Diskusavo darbininkų reikalus 
ir rišo priežastis padarytų jų 
pačių tarpe klaidų. Po to visi 
draugingai atėjo “Vilniai” į pa- 
gelbą, suaukojo $1’5.50 ir . pa
siuntė aukas, ir pasveikinimo 
telegramą “Vilnies” suvažiavi
mui. Gražus darbas!

Paryžius.—Berlyne Moabit kalėjimo rūsiuose yra išnaujo kankinamas drg. 
Ernst Thaelmann, Vokietijos Komunistų Partijos vadas. Taip jis pats pra
neša savo laiške, kurį pavyko slapta išsiųsti iš kalėjimo. Hitlerio valdžia 
rengiasi per teis’mišką suokalbį nukirst drg. Thaelmanriui galvą. Francijos, 
Belgijos ir šveičarijos darbininkai organizuoja daktarų delegaciją siųsti iš
tirti drg. Thaelmanno sveikatą. Visi darbininkai turi siųsti protestus Vo
kietijos ambasadoriui Washingtone ir reikalauti, kad drg. Thaelmann būtų 
tuoj paliuosuotas.

ALABAMOJ NUŽUDYTI 2 NEGRAI, i 
METALO KASYKLŲ STREIKIERIAI i

Birmingham, Ala. — Be- 
pikietuojant m a i n i eriams 
užstreikuotas metalo kasyk
las, kompanijos sargybiniai 
nušovė du negrus streikie
rius, Rich Fosterį ir Henry 
Whitta, apie 20 kitų pikieti- 
ninkų sužeidė. Gubernato
rius Milleris pašaukė dau-

25 Nuošimčiai Pinigą Būsią 
Paremti Amerikoj Sidabru

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su laikraštininkais pa
reiškė, jog jis sutiks, kad 25 
nuošimčiai Jungtinių Vals
tijų pinigų būtų paremti si
dabru ; bet 75 nuošimčiai tu
rės būt paremti auksu. Vis 
dar, mat, blofina, būk Ame
rikos popieriniai pinigai 
“užtikrinti” auksu.

London. — Gumos’fabri
kantai nutarė pustrylikto 
nuošimčio sumažint gumos 
gaminimą, kad pakelt to 
produkto kainą.

giau valstijos milicijos, ar-I 
dyti 8,000 mainierių strei
ką, sulig reikalavimo J. R. 
Moore’o, Darbo Federacijos 
valstijinio prezidento. P-s 
Moore, tačiaus, meluojasi 
streikieriams, būk milicija 
reikalinga! juos “apginti.”

Atėmė Jūrininkui Pilietystę 
už Pavėlavimą

Washington. — Kongre
sas buvo nutaręs sugrąžint 
pilietystę J. Th. Simpkinui, 
buvusiam Amerikos laivyno 
jūreiviui. Prezidentas Roo
seveltas vetavo-atmetė nu
tarimą. Jūreivio “nusikal
timas”, tai kad jis du sykiu 
pavėlavo sugrįžt į tarnybą 
po vakacijų, į kurias buvo 
teisėtai paliuosuotas. Už 
tai jis tapo ne tik iš laivyno 
išmestas, bet ir piliečio tei
sės jam atimtos.

St. Louis, Mo. — Per eks
ploziją Continental grūdų 
sandėlyj du asmenys užmu
šti ir 15 sužeistų.

POLITINIS PIKTUMAS 
PER 1,300 METŲ

SHANGHAI. — Per 1,300 
metų Chinija neturėjo dip
lomatinių ryšių su Persija. 
Dabar santikiai atnaujinti 
ir viena šalis turės savo at
stovus kitoj. Jų ryšiai nu
trūko 7-me šimtmetyj per 
ginčus del rubežiaus linijos.

Amerikos Valdžios Išlaidos
WASHINGTON. — šie- 

met Jungtinių Valstijų 
valdžia išleido $2,657,438,- 
274 paprastoms lėšoms1 ir 
$3,342,715,504 būk tai pašal
pai bei kovai su krizių, kas 
reiškia bilionų dolerių ęu- 
kišimą trustams ir šiaip 
stambiems kapitalistams.

žmogžudis Turi Piniginiai 
Atsiteist Vietoj Kalėjimo
WHITE PLAINS, N. Y. 

—Vietoj pasiųst jį 5 iki 10 
metų į kalėjimą už antro 
laipsnio žmogžudystę, J. J. 
Ryan nuteistas per penkis 
metus mokėti po $15 į savai
tę užmuštojo našlei. Tai 
pirmas panašus Amerikoj 
nuosprendis už žmogžudys
tę.

JAPONAI PASIRENGĘ PREKYBOS
KARUI SU ANGLIJA

Armijos ir Laivyno Viršininkai Rengiasi Sumobilizuot Vi
są Pramonę, kad Pagal Komandą Galėtą Bile Kada Pra
dėt Dirbimą Ginklą ir Amunicijos; Osakoj Bus Daroma 
Kariško Prisirengimo Bandymai
Tokio. — Japonijos užsie

nio reikalų ministerija sako, 
kad jos valdžia planuoja 
tinkamus veiksmus prieš 
Angliją, kuri pusiau numu
šė Japonų išvežimus tavo- 
rų į Anglų valdomas kolo
nijas. Dienraštis “Nichi 
Nieki” rašo, kad Anglija 
parodė ir kitoms šalims pa
vyzdį varžyt įvežimus iš Ja
ponijos; už tai Japonai lai
kys Anglus atsakomingais.

Japonijos valdžia steigia 
sąjungą savo kapitalistų, 
gabenančių tavorus į užsie
nius. Ketina įvesti apdrau- 
dą, kuri atlygintų tiems, kas 
turės nuostolių su išveži
mais į užsienio rinkas. Tuo 
pačiu laiku Japonai gerina- 
si Australijai, Kanadai ir ki
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Biro-Bidžanui Sovietai Davė Teises
Savivaldiškos Tautinės Žydą Srities

Maskva.. — Sovietų Są
jungos Centro Komitetas 
suteikė Biro-Bidžanui teises 
savivaldiškos Tautinės Žydų 
Srities. Tai yra kraštas to
kio dydžio, kaip pusė Ang
lijos; turi 9,920,000 akrų 
tinkamos dirbimui žemės, 
nors kol kas tedirbama apie 
75,000 akrų išviso.

Biro-Bidžanas yra palei 
Amūro upę, Mandžurijoš 
pasienyj. Jame gyvena 50,- 
000 žmonių, iš kurių 12,000 
yra žydai. Nežiūrint jų da
bartinės mažumos, tai bus 
oficialiai Sovietinė Savival- 
diška Žydų Sritis, kuriai to
linus veikiausia bus duota 
respublikos laipsnis. Į ją 
Sovietai savo lėšomis perve
ža norinčius ten apsigyven
ti buvusius smulkius prekė- 
jus ir kitus žydus.

Apart tinkamos lauko 
ūkiui žemės, ten yra gerų 
miškų, taip pat sluogsniai 
anglies, geležies, aukso, as
bestos, grafito ir marmuro.

-Sovietų vyriausybė stato 
Biro-Bidžane žydų kalba 
mokyklas, teatrą ir kitas 
tautinės kultūros įstaigas.

Sovietų priešai bando ap
šmeižti, būk ten netinkama 
gyvenimui vieta. Tą šmeiž
tą sumuša pats Anglijos 
lordas, Marley, Anglų sei
mo atstovas, kuris atranda 
iBiro-Bidžaną visais atžvil
giais tinkama sričia, kur 
Sovietai ne tik veltui duoda 
žydams žemės, bet suteikia 
didelės pagelbos įsikūrimui. 

‘ Lordas Marley sykiu pa
žymi, jog Anglijos vyriau
sybė varžo net žydų pabė
gėlių važiavimą į Palestiną; 
bijo, kad perdidelis žydų 

tiems autonomiškiems (sa- 
vivaldiškiems) Anglijos 
kraštams, kad jie nevaržy
tų Japonijos įvežimų. Per
eitais metais Japonija iš tų 
kraštų kur kas daugiau pir
ko, negu jiems pardavė. Ja
ponai stengiasi juos nusta
tyti prieš Didžiąją Britani
ja.

Tokio. — Kariška Japoni
jos vyriausybė nutarė iš
bandyt, kaip greitai galima 
būtų fabrikus pervesti nuo 
paprastų dirbinių gaminimo 
į ginklų ir amunicijos dirbi
mą. Osakos mieste, prade
dant nuo birželio 26 d., bus 
per 4 dienas daroma tokie 
bandymai. Tai yra pramo
nės mobilizacija karui.

priplaukimas dar labiau ne
sukiršintų daugumą tenai- 
tinių gyventojų, arabų; o 
Biro-Bidžane tiek vietos ir 
tokia proga, kad ten gali ap
sigyventi “neribotas žydų 
skaičius.” Į tą sritį Sovietai 
priima ne tik Sovietų pilie
čius, bet ir atvykstančius iš 
kitų šalių žydus.

Kuomet Vokietijoj ir ki
tose kapitalistinėse šalyse 
žydų tauta terorizuojama ir 
trempiama, tai Sovietų Res
publikoj jai, kaip ir kitoms 
tautoms, yra duodama pil
na lygybė ir visos galimybės 
plėtoti savo tautinę kultū
ra, v

Worcester, Mass.
Visoms Worcesterio Lietu

vių Draugijoms

Ateikite visi darbininkų 
judėjimo pritarėjai bei fa
šizmo priešai į susirinkimą 
gegužės (May) 13 d., 10:30 
vai. iš ryto, Lietuvių svetai
nėn, 29 Endicott St.

Pas mus atsibaladoja fa
šistai iš Lietuvos būk tai 
Vilniaus atvadavimui nuo 
Lenkijos, geriaus sakant, 
pasipinigauti bei sustiprinti 
fašistų valdžią Lietuvoj.

Tai šiuo klausimu ir šau
kiama mūsų susirinkimas. 
Visi draugai ir draugės, ku
rie esate priešingi fašizmui, 
dalyvaukite tame susirinki
me.

Visus kviečia
Priešfašistinis Komitetas.

...i u i—fh-ci1." m'i'i i' ueaa——

(Daugiau žinių 5 pust)
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Kunigo Kemėšio 
Žvejojimo Gairės

Kunigas Kemėšis, Vitkus ir Babickas 
jau baladojasi po kolonijas ir jieško pa
sekėjų savo misijai. Tie smetoniniai ri- 
cieriai buvo manę čionai prisikalėdoti 
savo “Geležiniam Fondui” maišus dole
rių. Apsiriko. Greitai pamatė, kad ne
be anie seni laikai. Priešfašistinis Susi
vienijimas išleido lapelius prieš šiuos 
naujus misionierius ir paskleidė tose ko
lonijose, kuriose kemėšinė traicė lanko
si. Darbininkai skaito ir uždaro savo ki- 
šenius.

Kunigas Kemėšis nebepasitiki savo 
dievu. Gauname pranešimų, kad jis pa
sikvietė talkon policiją ir klerikalų agen
tus atiminėjimui lapelių iš dalintojų. Bet 
mes pasieksime lietuvių mases ir pasklei- 
sime tarpe jų žinojimą apie “Geležinio 
Fondo” meklerius.
j /.Matomai, Smetonos valdžios agentai 
patinate, kad jų originalis planas neiš-, 
degs. Jau maino gaires. Kemėšis jau 
teisinasi, kad-jis iš pat sykio nemanęs 
Amerikoje rinkti aukas į “Geležinį Fon
dą”. Jie atvažiavę tik Amerikos lietu
vius apšviesti apie Vilniaus reikalus! 
Vietoj reikalauti dolerių, Kemėšis, Ba
bickas ir Vitkus bando pasigauti mases 
į “Vilniaus vadavimo” bučių. Ragina 
tverti “sąjungos” skyrius ir mokėti į 
juos nor po desėtką centų! Tie ponai 
žino, kad suviliojus amerikiečius į “są
jungą”, galima juos bus netiesioginiai 
išnaudoti “Geležinio Fondo” reikalams.

Todėl mes turime plačioms lietuvių 
masėms energingai išaiškinti ir jas įti
kinti, kad jos saugotųsi Smetonos agen-* 
tų užtaisytų kilpų. Nesirašykite į jų 
“sąjungą”, netverkite jokių kemėšinių 
skyrių!

Bet kas finansuoja tų nekviestų Sme
tonos agentų kelionę? Jie pravažinės ir 
prašvilps tūkstančius dolerių. Kaip gir
dėtis, tai jokia Amerikos lietuvių orga
nizacijų jų nekvietė ir jiems nesiskubina 
su finansine pagelba. Viena, arba Sme
tonos valdžia tiesioginiai juos -finansuo
ja, arba jie tuština litus iš “Geležinio 
Fondo”, kuriuos visokiais apgavingais 
būdais yra išvilioję Lietuvoje iš- žmonių.
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Dienraščio “Vilnies” 
Šėrininkų Suvažiavimas

Nepaprastai gerai pavyko Chicagos 
dienraščio “Vilnies” suvažiavimas. Ja
me dalyvavo virš du šimtai šėrininkų ir 
dienraščio palaikymui suplaukė virš vie
nuolikos šimtų dolerių aukų. “Vilnis” 
rašo:

“Vilnies” . šėrininkų suvažiavimas buvo 
labai entuziastiškas. Jame dalyvavo dau
giau šėrininkų, negu pernai metą suvažia
vime. Suvažiavimas gausiai pasveikintas 
aukomis. Prieš suvažiavimą ir pačiam su-

važiavime suąukauta dienraščio gerinimui ir 
stiprinimui $1,185.50.

Draugai iš. automobilių gamybos centrų, 
iš ipainų, iš plieno gamybos ir stakjardų 
pramonės apięlinkių atsakė labai gausiai au
komis. Į atsišaukimą, kad techniškam dien
raščio gerinimui reikalinga parama, ir kad 
reikia pirkti nąujas trokas dienraščio išve- 
žiojimui, nes esamas trokas išsidėvėjo, dar
bininkai atsakė tokią didelę paramą, kokios 
direktoriai ir administracija nesitikėjo.
Suvažiavimas nutarė gauti dienraščiui 

penkis šimtus naujų skaitytojų iki rug
pjūčio 1 dienos. Draugų užsimojimas 
vertas pasveikinimo. Jie, matomai, yra 
nusistatę darbais pravesti gyveniman 
Komunistų Partijos 8-tos konvencijos 
obalsį sustiprinti visą mūsų revoliucinę 
spaudą. Konvencija patarė, kad “Vilnis” 
ir “Laisve” pasistengtų gauti po 500 nau
jų skaitytojų iki rugpjūčio pradžios.

Kas Iškovojo Lietuvių 
Spaudos Laisvę? ■

Prikelti iš numirusių Basanavičiai, Ba 
ranauskai, Valinčiai ir Kudirkos kleri
kalų ir fašistų spaudoje. Jie garbinami 
ir peršami Amerikos lietuviams už did
vyrius, iš kurių pataria mums semti 
“mūsų stiprybę”. Jie perstatomi tikrais 
ir vienatiniais kovotojais už lietuvių 
spaudos laisvės atgavimą Rusijoje. Jie 
subudavoję tokį audringą patriotinį ju
dėjimą, prieš kurį sudrebėjus carų biu
rokratinė valdžia!

Caro valdžia spaudos laisvę sugrąžino 
lietuviams ir kitoms pavergtoms tautoms 
gegužės 7 d., 1904 metais, tai yra, laike 
nepasisekimų kare su japonais ir išvaka
rėse penktų metų revoliucijos. Caro sos
tas jau drebėjo nuo nokstančios revoliu
cijos audros. Jo valdžia negalėjo būti 
tokia idiotiška, kad nejausti ateinančios 
audros. Pavergtų tautų liaudį reikėjo 
stengtis patraukti savo pusėn, atplėšti 
ją nuo proletarinės revoliucijos. Reikėjo 
numesti jai koks nors kaulas. Lietuviams 
patriotams ir kitiems buržuaziniams ri- 
cieriams to ir užteko, kad atsiklaupti ir 
nulaižyti kntvinas caro kojas!

Lietuviai kunigai irgi bando savintis 
nuopelnus už laimėjimą lietuvių spaudos. 
Bažnyčiose laiko mišias ir kalba poterius 
ta proga. Veidmainiai nuo kojų iki gal
vos! Lietuvos kunigija buvo šuniškai iš
tikima caro valdžiai ir padėjo jai smaug
ti Lietuvos liaudį ir naikinti jos kultūrą. 
Daug kunigų buvo caro valdžios šnipai 
ir išdavinėjo valdžiai tuos lietuvius, ku
rie ištikrųjų kovojo prieš carizmą. Kle
bonijos buvo kramolos malšintojų lizdai. 
Na, o dabar, matote, tie tamsybės ir 
priespaudos apaštalai staiga bando apsi- 
puošti kovotojais už spaudos laisvę!

Niekas kitas, kaip baimė proletarinės 
revoliucijos kumščio “suminkštino” ca
ro valdžios širdį linkui pavergtų tautų. 
Bet, žinoma, Chicagos menševikų “Nau
jienų” redaktorius Grigaitis, amžinai po
litiniai nublukęs ir susmukęs, juokiasi iš 
mūsų tokio istorijos apibūdinimo. Gir
di, kaip gi revoliucija galėjo nugąsdinti 
carą, kuomet revoliucija dar nebuvo iš
mušus? O tuomi jis tik vėl parodo savo 
yisišką neišmanymą, kas revoliucija yra, 
kaip ji ateina ir kaip valdančioji klasė 
prieš ją kovoja.

Taip, penktų metų revoliucija, supur
tydama caro viešpatavimą, davė Lietu
vai spaudos laisvę, o 1917 metų sėkmin
ga revoliucija suteikė Lietuvai nepri-/ 
klausomybę. Nei klerikalai, nei fašistai, 
nei7 menševikai negalės nė su dantimis 
išgraužti šiuos faktus iš istorijos.

LAIŠKAS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS HARTFORD, CONN.<
■ ' . ■ Ml

galima dalinti literatūrą. ,Tik> 
draugai, pasiimkime ir platin- 

j kime-—Daily Workerio tos ko- 
I pijos dar ir dabar geros. Tik 
j dirbkime visi, tai bus ir naū- 
,da.

Kalkime geležį, draugai,
ateiti kol ji karšta. Nelaukime, kad

lotyniškomis raidėmis). 
Baltgudijoje yra mokslainės 
vaikams savoje kalboje gu
dam, žydam, lietuviam, len
kam, totoriam ir t. t. Val
džia spausdina lietuvišką 
laikraštį. Tarpe ^publikų; ^į''diG^VnuoY'’vM.”i 
yra ' ..............
Respublika (prie upės Vol- j ratūros ir įvairūs plakatai, ku- j Park St., . 
gos). rie reikia dalinti, platinti ir j 12 dieną,

’ i pardavinėti. Tačiaus i dažnai I parengime.
Pas mus taip sakoma: I pasitaiko, kad geros literatu-! girnas ir visi būsite patenkinti. 

“Negali būti nei viena tau- ros. nusimeta ir neišplatinta.
ta liuesą, jeigu ji kankina į Pavyzdįiu galima priminti 
kitą tautą. (Marksas). j sekamą. Kuomet buvo, strei-

Dar noriu pasakyti kelis kai, tai kiekvieną dięnąfčia 
žodžius apie mūsų pramo-1 pareidavo po, 300 Daily Wor- 
nę: Ne lengvas buvo darbas j kerio. Tačiaus tų kopijų ga- 
įvykdinti čia valdžią darbi-.na dau& hko-- Tad> mąųd mą- 
ninku, diktatūra proletaria- nyrau> reik^tųį diay,g^!?F.v'jas ' • nenumestr, bet platinti; isda-

Tuomet garsinsis _ 
dienraštis Daily Išsisėmė, 

darbininkai galės ! -
Aš savo apieliir-'tParamai vakaruškas

Čia Laisvės Choras sykiu, su 
kitomis organizacijomis užlai
ko svetainę, kuri randasi po 
numeriu 57 Park St.

Šioje svetainėj gali
darbininkai ir pasiskaityti vėl- Į mums kas padėtų tuos darbus 

, tui geros, darbininkiškos lite-i nudirbti. Reikia patiems dirbti 
ratūros. Svetainė atdara kiek-• ir kitus raginti, kad dirbtų.

1 ir -ne-1 ---------
ir Vokiečiit Sovietinė ' dėliomis. Be to, čia yra lite-j Laisvės Choro svetainėj, 57 

~ šeštadienį, gegužės
visi dalyvaukite 
Bus geras paren-

to—Sovietus d a r b i n inkų, 
ūkininkų ir kareivių. Dik
tatūra proletariato tai tokia 
valdžia, kuri nesirokuoja ir 
nepripažįsta jokios pašali
nės valdžios (koalicijos) ir 
kitų visuomenės klasių — 

Bet ne 
lengvesnis darbas panaudo
ti diktatūrą , taip, kad iš
mėžti iš tvarkos visą mėšlą, 
ant kurio dygsta ir auga iš
naudotojai kapitalistai, kaip 
pramonėje, .taip ir ūkyje.

Petras Kietis.
(Daugiau bus)

PADĖKOS ŽODIS

ĮDOMUMAI

linti veltui, 
darbininkų 
Worker ir 
pasiskaityti,
kėj išdalinau apie 400 kopi
jų, tai taip ir kiekvienas galė
tų padaryti.

Mūsų organizacijos turi apie 
100 narių. Tad jei tik kiek
vienas narys paimtų po 20 ko
pijų, tai būtų išplatinta 2,000. 
Reikia nesibijoti eiti pas dar
bininkus. Laikraštis yra ang
lų kalba ir jį gali skaityti di
delė dauguma darbininkų. 
Kapitalistiniai agentai taipgi 
eina į stubas su savo laikraš
čiais, tai kodėl mes negalime 
eiti.

Ypatingai vasaros laiku, 
kuom,et darbininkai eina į par

CLEVELAND, Ohio. — Bc- 
gydant mūsų vienatinį sūnų, 
kuris buvo jau 16 metų, pęr 
8 mėnesius, visa mūsų taupa 

Tad artimesni mū
sų draugai ir surengė mūsų 

(parę), 
kuri įvyko balandžio 15 d. 
Nors pokilis buvo gana skait
lingas ir davė gražaus pelno, 
bet mūsų sūnų neišgelbėjo. Jis 
mirė balandžio 16 d.

Kadangi gražus būrelis da
lyvavo mums surengtame po- 
kilyje, o paskiaus šermenyse ir 
laidotuvėse, taip pat prisidėjo 
prie mūsų suraminimo, todęl 
visiem? tiems draugams bei 
draugėms, viešai per “Laisvę,” 
tariame padėkos žodį.

O kartu tariame ir “Laisvės” 
redakcijai ačiū už suteikimą 
vietos išreiškimui šių žodžių 
jūsų dienraštyje.

Su pagarba,

Del jo n 
ateities

Stalinsk, 
15 d. sausio, 1934 m.

(Tąsa)
Laike 16 metų čia taip vis
kas persikeitė, kad buvusie
ji savininkai niekaip nega
lėtų surasti savo nuosavy
bės. Kaip pasidalintų savi
ninkai “lotų” didžiausią 
dirbtuvę, kuri stovi ant jų 

t buvusių “lotų”; jei Jie pasi
liktų savininkais dirbtuvės, 
tai kaip atlyginti tam savi
ninkui, ant kurio loto nieko 
neišbudavota? Kabi prigu
lėtų toks fabrikas: geležies 
kaip Kuzneck Stalinske, 
duodantis milioną tonų spy- 
žiaus į metus, o pastatytas, 
kur niekas negyveno,?' Kas 
atlygintų Ivanui S.tėpanovi- 
čiui už nugriautą jo-kekšna- 
mį, o vietoje jo įsteigtą par
ką vaikams? Kaip išlyginti 
skirtumą tarpe buvusios 
vertės ir dabartinėj vertės
nuosavybę Andriaus Ivano- darbininkai ir tiek, 
vičio ? Kapitalizmas šiame 
krašte negalimas būtų at
gaivinti, ir tuščios yra 
avantiūristų svajonės, bu
vusiųjų savininkų tuščios 
svajonės ir ir bergždžios 
svajonės tų, kurie panorėtų 
pralobti ir įsitaisyti šapą, 
hotelį, “grosernę ir bučer- 
nę”, ir taip toliaus.

Taigi man ne dyvas, kad 
vadinamas doras krikščio
niškas žmogus, žvilgterėjęs 
į mūsų tvarką, spjaudos ar 
perkūnais žarstos.
čia kraštas “be laisvės 
(lupti kitą), be 
(biznieriui), pragaras dar
bininkui (kuris nori laikyti 
save savininku visuomeniš
ko turto ir rūpintis juomi.

i Mielas Mikuti, dar nega
liu užbaigti savo laiško, ne
paminėjus apie tautas. 8 
metai atgal pas mus buvo 
užsiregistravę 199 tautos; 
kurių tautų tik po kelis kai
mus arba net po kelias ypa- 
tas. Skaitlingiausios tautos 
turi savo respublikas—apie 
40 tautinių respublikų pasė
ta po visą kraštą. Tose res
publikose valdiški reikalai 
atliekami jų kalboje; kitos 
tautos atlieka savo reikalus 

, savo kalboje pagal teritori
ją; jei apgyvenę kaimą, tai 
to kaimo kalba; jei užima 
apskritį, tai tam apskrityje 
jų kalba. Vyresnės tautos 
nėra. Vaikai nuo tėvų skir
tingų tautų skaitosi pagal 
motiną.

Prie caro buvo politika 
j “rusifikacijos”; dabar at-

Devyni Metai nuo Prakeiki
mo Evoliucijos

Šiuo tarpu sueina devyni 
metai nuo garsaus teismo, 
kuris įvyko Dayton, Tenn., 
ir kuriame tapo nuteistas 
ištrėmimui iš mokyklų evo
liucijos mokslas. Teisiamas 
buvo profesorius John Sco
pe, kuris drįso mokykloje 
vaikams dėstyti evoliuciją. 
Religiniai fanatikai ir val
džia pasmerkė jį ir patrau
kė teisman. Evoliucijos pu
sę gynė advokatas Darrow, 
o prietarų pusę—bažnyčią 
—palaike William J. Bryan.

Fanatikų teisinąs atrado 
prof. Scope kaltu, pripaži
no, kad evoliucijos mokslas 
nesuderinamas su bažny
čios “mokslu” ir todėl jis 
turi būt iššluotas iš Tennes
see valstijos viešųjų mokyk
lų. Visi rankvedžiai, ku
riuose kalbama apie evoliu
ciją, buvo surankioti ir su
naikinti. Fanatikai nutarė, 
kad pasaulį ir viską sutvė
rė koks ten dievas, o evoliu
cijos mokymas apie daiktų 
išsivystymą, apie jų atsira
dimą savaime, esąs šėto
no padaras.

Bryanas pasisakė, kad 
jis tikįs, jog Jašua ištikrųjų

kus, tai ir. tonais darbininkams Motiejus ir Eva Cipuliąuskai.
—■■■ • ..

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

mastis, bailė, nepasitenkini
mas.

Dabokite vidurių, vartokite 
maistą lengvesnį, mažiau skro- 
bylų—krakmolų, kurie sudaro 
daugiau rūgimo, ir nevartokite 
riebaluose kepintų valgių. Po 
kiekvieno valgio imkite po tre
čdalį šaukštelio kreidos mil- 

chalk,” 
Kada

Šios organizacijos prieša
kyje Klaipėdos krašto gu-

Kas Yra Klaipėdos Krašto
“Lietuvių Darbininkų ir 

Amatninkų Susivieni-
1

ŽINIOS IŠ LIETUVOS gubernatūros ir politinės 
I policijos atstovais apie dar- 

" bininkų reikalus. Laike po-
»- •...... • - sėdžių jie įteikia politinei

policijai surašus ir informa
cijas apie ręvoliuc. darbi
ninkus. Be to, organizaci
jos vadovybė gauna instruk- 

^ernatūra pastatė apmoka- ;cBas aPie darbo vedimą šioj 
mus asmenis Gluožaitį, | organizacijoj. Pasekmėje tų 
Kuršaitį, Bražaitį ir eilę ki-Į posėdžių būna pašalinami 
tų su 300 litų algomis ir šil- revoliuciniai darbininkai iš 
tomis vietomis. Šios orga- fabrikų, įmonių, uosto, daž- 
nizacijos vadovybe du kar- nai. areštuojami, kvočiami, 
tu į savaitę posėdžiauja su j Kad šios organizacijos par-

davikiškus tikslus prideng
ti, organizacijos vadovybė 
“veda kovą” ne tik už poli
tinius, bet ir už ekonomi
nius reikalus. Kada nuėjo 
darbininkų ir amatininkų 
susivienijimo delegacija pas 
gubernatorių prašyti, kad 
duotų dirbti ne 3, bet 6 die
nas į savaitę uoste, nes 3 
dienas išdirbant negalima 
pragyventi (delegacijoj bu
vo Gluožaitis, Kuršaitis ir 
keli eiliniai organizacijos 
nariai), tai Gluožaitis ir 
Kuršaitis gubernatoriui

pene ‘kiekviena tauta ragi
nama išvystyti savo. tautiš
kas jėgas ir kultūrą. Prie 
caro 'net tikrieji rusai tik 
33 nuoš. (trečdalis) temo
kėjo skaityti ir' rašyti,’ da
bar ne tik raginama visi 
mokytis, bet daugeliui už- sustabdęs saulę danguose, 
kampinių tautelių nustatyta kaip kad biblija mokina! 
nauja rašliava (daugiausia

pradėjo skųstis, kad dabar 
jų išlaikoma krautuvė (mat, 

‘ jie gubernatoriui padedant 
įsigijo odos krautuvę) men
ką peln^ duoda, kad valdžia 
duotų užsakymų ir pašal
pos jų krautuvei. Kai tuo 
tarpu kiti darbininkai pra
dėjo kalbėti apie darbo sa
vaitės prailginimą, tai tiems 
darbininkaųis neleido kal
bėti ir su policijos pagelba 
išvedė iš gubernaturds.
(Iš “Tiesa” ;No> 1, 1934 m.)

Spauda daug rašė apie šitą 
garsią fanatikų bylą prieš 
mokslą. Civilizuotas pa
saulis gardžiai juokėsi iš 
amerikonų necivilizuotumo.
; Day tono teismas praėjo. 
Evoliucijos mokslas likos 
nuteistas ištrėmimui. Bet 
mokslas vis tiek maršuoja 
pirmyn. Toj pačioj Tenn. 
valstijoj vis daugiau atsi
randa laisvamanių ir evoliu-

NEGERAI MIEGA

Prašau, daktare, patarimo 
per “Laisvę.” Jau bus lipie 
10 metų, kaip mane kankina 
nemiga. Ilgai neužmiegu, o, 
užmigęs, dažnai pabundu, lyg 
išsigąsdamas. Tuosyk kojos ir 
rankos pašlampa. Pabudęs, ir 
vėl ilgai neužmiegu. Dakta
ras davė koki^ tai piliukių dėl 
užsimigdymo. Kai imu piliu- 
kę, tai užmiegu, bet, jei ku
rį vakarą neimu, ir vėl nę,mie
ga kartojasi.

Dažnai atsirūgstu, ypač jei 
būnu pavalgęs ko kepto ant 
skaurados. Pavargęs, jaučiu 
skaudėjimą dešiniame šone, že
miau grobų, ir nugaroj. Jei 
ką giliau rimtai pamąstau, tai 
mane lyg kas nukrečia. Ry
tais peršti akys, lyg smėlio jo
se būtų. Vėliau, po piet, pa
sitaiso. Jei ką “macnesnio” 
užvalgau arba išsigeriu, tada 
jaučiu kutenimą pilvuke,—ro
dos, imk ir susidraskyk.

Dažnai jaučiu galvos trau- 
kiojimą, kartais net apsvaigs-/ 
tu nuo to. Daktarai egzami-' 
navę ir traukę paveikslus, at
rado, kad mano tulžis neprisi- 
pildo normališkai. Patarė ne
valgyti riebių valgių., Šiaip esu 
tvirtas, viduriai valosi gerai. 
Jei pavargstu sunkiame darbe, 
pasilsiu greit. Esu 41 metų' 
vyras, 5 pėdų ir 8 c. aukščio, 
sveriu .185 sv.

Atsakymas.

Jūsų prastam miegui yra ke
letas fizinių priežasčių, Jūsų 
pačių organizme. Jums vidu
riai nelabai gerai mala, tulžis 
silpnokai veikia, dujų ir rūkš- 
čių susidaro viduriuose, tai ten 
ir neramu. O, kai viduriuose | porą savaičių, 
neramu, tai jaudina nervus* ir ■ mint,, galėtute imti

telių, “precipitated 
vandeniu užgerdami.
patogu, dėkite karštus daiktus 
ant dešinio šono, pilvo prieky: 
tai paragins tulžies veikimą. 

Į Tam tikslui ir gi gerai yra gi
liai pakvėpuoti pilvu: tai išju
dina, išmasažuoja vidurius ir 

[jų organus bei liaukas.
Taip gi eikite pasivaikščioti 

kas diena, bent po gerą va
landą, ypač jei Jūsų sėdintis 
darbas .

Vakarienės nevalgykite la
bai sočiai, ir, jei potam išeina 
bent 3—4 valandos iki gult 
einate, tai da ką užvalgykitc 
prieš gulsiant: šilto pieno puo
duką ir riekutę juodos duonos 
arba bananę.

Pripraskite, gult eidami, už
sikimšti sau ausis’ parafino 
vašku, atsipjovę porą gabalė
lių nuo žvakes. Tai labai es
mingai taiso miegą. Taip gi 
akis kuo užsidenkite arba ap- 
siriškite, kad šviesa jų nejau
dintų ir miego netrukdytų.

Atsigulę patogioj lovoj, gi
liai pakvėpuokite keletą desėt- 
kų kartų. Jei da neužmigote, 
tai imkite pakartoti atminty 
kokias eiles, nenukrypdami 
kur šalin, vienodai, mo- 
notoningai.—ir nugrimsite sap
nų pasaulin.

Vaistų vely nevartokite, 
specijaliai miegui. žinoma.

, nervams apra-
bromo,

cijos mokslo šalininku Reli- (tiūkdb miegą. Ištiesų, vidui ių Į Triple bromides, grs. 15, tab- 
ginis fanatizmas išgaruoja 
iš žmonių galvų.

; netvarka yra didžiausia nemi- lets No. 100,” po vieną tąble- 
go priežastis. Be to, čia gali tėlę prieš gulsiant, ištarpintą 
prisidėti ir nejauki nuotaika, stikle arba pusėj stiklo van- 
nekoks ūpas, rūpestis, neri- dens ar pieno.

po vieną tąble-


