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Prasidėjus sausrai Sovietų 
Sąjungoj, kunigai buvo išju
dinę tamsesnius, senoviškus 
kaimiečius vaikščioti su kry
žiais po laukus ir melstis.

Bet Sovietų vyriausybė su
telkė visus galimus žmones ir 
mašinas laistyti laukus. Ir der
lius buvo išgelbėtas. Grūdų

KRISLAI
Maldos ir Sausra. 
Sovietų Gamyba 
Žinių Slėpimas.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

šiemet bus net daugiau kaip! ALDLD Už KONGRESĄ! 
pernai. . •

Jeigu Sovietai būtų leidę 
pasitikėti maldomis, ten irgi 
vien dulkių debesiai suktųsi' Literatūros Draugijos Ccn- 
virš milžiniškų tyrų, kaip kadltro Komitetas Užgiria Lic- 
v i d u r v akarinėse valstijose i tuvių Kongresą prieš Karą 
Amerikoje. j jr Fašizmą

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Abel no vartojimo daiktų j 
šiemet Sovietų Sąjungoj per 6 
mėnesius pagaminta 10 ir pu
se nuošimčio daugiau negu 
pernai per tuos pat mėnesius, i 
Valgio produktų gamyba pa-jPS

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas, atsto
vaujantis apie 6,000 narių, 

Valgio produktų gamyba pa-!Pasisakė užgirdamas Lietu- 
kilo 23 nuošimčiais, lyginant j vių Darbininkų Susivieniji- 
su pirmuoju pusmečiu pernai, nio suvažiavimo nutarimąsuvažiavimo nutarimą 
Metalo išdirbta 40 nuošimčių,; sušaukt šį rudenį visų lietu- 
mašinų 27 nuošimčiais ir elek-^, organizacijų p.-ieškarinį 
kaip per 6 pirmuosius mėne-j11 piiesfasistinį kongiesą. 
sius 1933 metais.

Raskite gi dabar
Kiekvienam yra aišku, 

------ panašų kaip sparčiai pasauliniai im- 
pavyzdi bet kurioj kapitalisti-' perfalistai ruošiasi prie nau- 
nej šalyj! . , . . ' io karo už pasaulio persida-

Tai katrie geriau šeimimn-' . . , „
kauja, ar kapitalistai ar dar-Į llnlmiI lr del UZPUOI"™ ant 
bininkai su komunistais prie-, Sovietų Sąjungos. Kiekvie- 
kyje? Inas darbininkas ir sąmonin-

---------  >gas žmogus mato, kokis di- 
United Press žinių agentū-,d „ jug darbinin. 

ra rugpjūčio 21 d. persiuntė;. . _ .
Amerikon pranešimą, kadį^amS1^ abelnai piOgresy- 
darbininkai Berlyno priemies- viams Žmonėms iŠ fašistų 
tyje sukilo į tiesioginę kovą pusės. Kada visame pasau- 
prieš Hitlerio šturmininkus. Įlyje eina darbininkų masių 
Nei vienas’ didysis 
Yorko laikraštis nedrįso tą ži-; 
nią išspausdinti. Ji buvo už-| 
gniaužta. Ją betgi įtalpino 
“Daily Worker” ir “Laisvė”.

Religija Byloj prieš

^ew prieškarinis ir priešfašisti- a ži-l . . . . .ims judėjimas, tai nuo jo ne
įgali atsilikti ir Jungtinių 
Valstijų lietuviai, ir pirmo
je vietoje darbininkai.

ALDLD pasisako, kad ji 
įpilnai remia Lietuvių Dar-

Pirmieji New Kensington, Pa., streikieriai prieš Alumino Kompaniją.
Darbo Federacijos vadai veda derybas su NRA delei streiko pardavimo.

Ex-Kuniga Adomai!- ŽINIOS IŠ LIETUVOS Baigę Minnęapolio 
ską Jau Paliuosavo
Kalėjime Išsėdėjo Virš 7
Metų, Kaipo Bausmę už

Veiklą prieš Fašizmą

Užsienio Reikalų Ministe-
• -W • • * - Ario Lozoraičio Įspūdžiai iš 

Atsilankymo Maskvoj
“Mano kelionės į Maskvą įspū

džiai yra .kuo geriausi, — sa-

BANDO PANAIKINT CAL VALSTIJOJE 
KOM. PARTIJĄ IR T. D. APSIGYNIMĄ

26 San Francisco Streiko Darbuotojai Teisiami būk tai 
už “Valkatystę”; Politkaliniai Kankinami Kalėjimuose ! ■ I

atsisakymą eit dirbti. Vie-: ( 
nas chinų tautos kalinys bu
vo bjauriai mušamas ir kan-1 1 
kinamas, kad prisipažintų, 
būk jis Chinijoj gimęs, nors 
kankintojams žinoma, kad 
jis gimęs ir augęs Califor- »: 
nijoj.

Angel Saloje yra laikoma 
31 darbininkas deportavi
mui iš Amerikos. Tai irgi 
bausmė už veiklų dalyvavi
mą visuotiname streike.

Turime siųst protestus - 
reikalavimus, kad visi suim
tieji būtų paliuosuoti, adre
suojant: Governor Merriam, 
Sacramento, California. •

SACRAMENTO, Cal. — 
Tęsiasi byla prieš 26 darbi
ninkus, atsižymėjusius ko
votojus visuotiname San 
Francisco streike. Prieš 17 
iš jų yra statoma kaltinimai 
kaip prieš “kriminalius sin- 
dikalistus;” jiems gręsia ka
lėjimas 6 iki 84 metų pagal 
Californijos įstatymą. Jie 
kaip ir 9 kiti yra sykiu kal
tinami “valkatyste,” už ką 
gali būt baudžiami iki 6 mė
nesių kalėjimo.

Daugelis teisiamųjų yra 
Komunistų Partijos kandi
datai šio rudens rinkimams; 
visi yra atsakingi veikėjai 
kovingose darbininkų orga
nizacijose, kaip kad Pat 

| Chambers, Martin Wilson, 
I Caroline Decker, Nora Con
klin, Albert Hougrady, Jack 
Warnick, Jack Crane, Lo- 
reen Norman, Norman Mi
ni, Fred Kirkwood, Lee 
Hung, A. G. Ford, Luther 
Mincy, W. H, Huffine, .Hąr- 
ry J. Collentz, John Fisher, 
ir Mike Plesh.

Už vadinamą “valkatys
tę” jau nuteisti šešiems mė
nesiams kalėjiman Joseph 
Wilson, Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo organiza
torius; Elaine Black, tos or
ganizacijos vietinė sekreto
rė, ir Harry Jackson, Indus
trinės Marininkų Unijos or- 

į ganizatorius. T.D.A. duoda 
'apeliaciją į augštesnį teis-j 
mą. Žemesnysis teismas užpuldami ten 25 streiklau- 
atmetė visus įrodymus, jog 
Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas yra net ša
lies Augščiausio Teis-! 
mo ] 
nizacija, ir todėl jos veikėjų 
darbuotę negalima vadinti 
“valkatyste.”
Darbininkų Priešų Tikslas

Ko gi Californijos buržu
azija siekia tokiomis bylo
mis prieš Komunistų Parti-

I

!

Pašalpos Darbininkų b 
Kovos Eina vis Didyn
DECATUR, Ill.—Sustrei- 

kavo 1,000 pašalpinių darbų 
darbininkų. Jiems vadovau
ja bendro fronto komitetais 
ir Bedarbių Taryba, Nuo-.;

Trokininkų Streiką
Trockistai Vadai Talkavo 
Išnaudotojams ir Privedė 
prie Kovos Pralaimėjimo
MINNEAPOLIS, Minn.— 

Trokų vežikų streikas jau 
atšauktas. Trockistai va
dai rugpj. 22 d. dvi valan
das prakaitavo, įtikinėdami 
darbininkus balsuoti už 
streiko atšaukimą. Pirmiaus 
jie neva kreipėsi į miesto 
unijų centrą, valdomą Dar
bo Federacijos vadų, kad 
skelbtų visuotiną dviejų die
nų streiką išreikšt pritari
mą trokininkams. Federa- Į 
ei jos viršininkai atsisakė, ir 
trockistai po to visai nešau
kė į eilinius unijų narius ei
ti generalin streikan.

Dabar šie vadai įbruko 
trokininkams tokią pradinę 
sutartį: jiems grįžus darban 
bus mokama po 50 centų už 
valandą, o jų pagelbinin- 
kams po 40 centų, kol su N- 
RA tarpininkais bus galuti
nai išdirbta sutarties sąly
gos. Streiklaužiams irgi 
leidžiama balsuoti, ar jie no
ri kompaninės ar darbinin- ją ir T. D.' Apsigynimo vei
kų unijos. Suprantama, jog kėjus? - - - -
del tokios sutarties labai ' nuosprendžiais padaryti šias 
nukentės kovingi streikie 
riai.

H

Kauno laikraščiai paduo- ko min. p. Lozoraitis. — Sovie- 
da tokią Žinią: . Sąjungos vyriausybės ir vi-

Rugp. 5 d. iŠ šiauliu sunk, j suomenes suteiktas man priėmi- 
vkb Imas buvo nepaprastai širdingas.

, - . ” . , * h ■ i Tokiu pat širdingumu ir nuo- " vęs kunigas Adomaūskas.
.. Adomauskas SU kitais mano pasikalbėjimai su Liau- 
bendraminčiais 1927 m. va- dies komisaru
sario mėn. buvo teisiamas ir Įlams p. Litvinovu, kurio malo- 
pasmerktas myriop už veiki-' n*u pakvietimu įvyko mano ke-

* • v f v* i\/r • j • I1OY1O cil izitnio a i v oy/UTao ■»-» n'mą pries rasistus. Mirties 
| bausmė buvo pakeista 15-os 
I metų kalėjimu, o 1928 m.!

dwit n a izta1'amnestijos įstatymu bausmė iDEL RYTŲ PAKTO Į sumažinta trečdaliu. / 
--------  .mauskas iškalėjo 7 ir pusę pat ir tolimesnės abiejų kraštų 

Politikas Stronskis Stoja už | metų. į prekybos praplėtimo galimybės.
Baigia bausmę ir greit iš-'^u būdu buvo kalbėta Mas- 

.v, , T kvoje apie kultūrinius rysius
eis 1S kalėjimo su. LIIS tarp Lietuvos ir SSSR (paro- 
Glovackis, kuris paskui bu- pasikęitimai artistais ir 
vo iš Kom. Partijos išmes- ;pan.). 
tas kaipo renegatas, Vicas'l 
ir kiti.

Alumino Komp. Prieš
Streiko Reikalavimus j-;“-“"“

C Ci *1 II J ' rvUgp. O U. 1S bidlllių SUI1K. |tarmŲ dtreiko Vadus bininkų Susivienijimo pasiū- darbų kalėjimo paleistas bu-1 
lytą sumanymą ir ragina vi 
sus apskričius, kuopas ir na 
rius

širdžių atvirumu pasižymėjo

XL JLJ\^ViCvx Mxk£ -x <xx j a v<w , .

lat veikia masiniai pi kietai?

darbuotis toje srityje 
ALDLD Centro 
Komitetas.

užsienio reika-

BRIDGETON, N. J. — 
Valstijos seimo paskirta ko
misija tyrinėti komunistų 
veiklą darė kvotimą prof. 
Donaldui J. Hendersonui ir 
jo žmonai, kaipo vadams j
buvusio čia laukų darbinin-1. riwrYru ciZIDHTITH/l AI 
kų streiko. Tardytojai klau- LeNKŲ jKIKI U1Y1A1 
sinėjo: “O ar jūs tikite į 
dievą?” Jiems buvo atsa
kyta: “Į jokį asmenišką die
vą netikime.”

lionė, su kitais vyriausybės na
riais ir atsakingais Liaudies ko
misariato užsienių reikalams 
žmonėmis. . .

“Mano pasikalbėjime su p. 
Ado- Litvi novu buvo paliestos taip

Gręsia visuotinas tokių dar-, 
bininkų streikas. Be kitko, 
yra reikalaujama bedar
biams, gaunantiems pašalpi- 
nius darbus, užtikrinti bent 
120 darbo valandų per mė* 
nesį su 65 centų mokesniu”'” 
valandai.

MILWAUKEE, Wis.» 
streikuoja 300 pašalpinių 
darbininkų. Jie rugp. 22 
šturmavo tų darbų centrą,

Santaikos Sutartį su Lietu
va, Sovietais ir Kt.

“Lietuvos Žinios” rašo,
“žinomasis dešiniojo

Metalo Mainieriai už
Kovingą Prezidentą

SALT LAKE CITY, Utah, Ikad 
suvažiavime visos šalies Me-jspa11?0 atst°vas Lenkijos 
talo Mainierių Unijos tapo • politikoj, Stanislovas Stron-
nominuotas į organizacijos' s^s nosutinka su Lenkų už- 
prezidentus Robert Brown, I sienių reikalų minister™ Ne
kovingas eilinis narys. Ši 
unija priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai. Kad de
legatai skyrė R. Browna į

Z1US.

__ Roosevelt Neva Kelia 
pripažinta teisėta orga- BOve]nOS AudėJ*U AlgaSBaigdamas, — sako min. p.

■ ! Lozoraitis, — norėčiau pažymė- 
iti, kad mūsų draugingi santy
kiai su Sov. Sąjunga dar dau- 
jgiau sustiprėjo. Abiejų vals- 

; noras būtinai iš- 
j laikyti taiką yra dar vienas »rea- 

PITTSBURGH Pa_ Alu-;^n^s pagrindas tolimesniam
mino kompanijos preziden- j draugingų santykių plėtojimui.’’ 
, .. • j Bet vyriausiai buvo kalbėtasi

j apie rytinių valstybių paktą, 
i 

mus; pripažinti jų uniją, i užtikrinti ramybę ir nepriklau- 
nustatyti. lygias, algas dar
bininkams rytinėse ir pieti
nėse valstijose, pridėti už
darbio ir kt. Sako, kad nei 
Roosevelto darbo, komisija 
neturi teisės daryti sprendi
mų tais klausimais.

ku. Pastarasis yra priešin
gas Sovietų Sąjungos pasiū
lytai rytinei, sutarčiai tarp 
Lenkijos, Vokietijos, Lietu- tas Hunt atmetė streikuo-!

savo prezidentus, tai nema- voS ir kitų Pabaltijo šalių, jancių darbininkų reikaląyi- jkuriuom Sovietų Sąjunga nori
žas smūgis monelninkams 
Federacijos lyderiams.

“Americano” Leidėjas Giria 
Balsavusius už Hitlerį

BERLYNAS. — Po Vo- 
kietiją važinėjantis Wm. 
Randolph Hearst, leidėjas 
“Americano” ir daugelio ki
tų Amerikos geltonlapių, už
gina Hitlerį; verstinus už jį 
balsavimus vadina “žmonių 
valios išreiškimu” ir džiau
giasi Hitlerio budeliška 
“tvarka.” Jis dalyvausiąs ir 
fašistų partijos suvažiavime 
Nuremberge. ,

Noblesville, Ind. —- Iš ka
lėjimo išsilaužė ir pabėgo 5 
kriminalistai.

O Sovietai, kaip žinomą, 
siūlė, kad tarp tų kraštų bū
tų padarytas paktas .(sutar
tis), kuom kiekviena valsty
bė pasižadėtų ginti esamus 
rubežius bet kurios kitos 
valstybės, pasirašiusios to
kią sutartį. Prie to prisi
dėtų ir Sovietų Sąjunga. O; 
jeigu Vokietija ir i 
•da, tad ir be jos būtų gana 
stipri taikos apsauga.

Stronskis tautinių demo
kratų laikraštyje “Kurjer 
Warszawski” smarkiai kri
tikuoja priešingą tam mini- 
sterio Beko politiką. Sako, 
kad siūlomoji sutartis užtik
rintų Pabaltijo šalių nepri
klausomybę ir užkirstų ke
lią Hitlerio pasimojimams 
pasigrobti tas šalis.

somybę Pabaltijo šalims.

Jinai nori teismų

nepriside- i Pagrobė Farmų Vadą

Koks šiemet; Derlius
ROKIŠKIS.—Nežiūrint ledų, 

audrų ir didelių lietų, šių metų 
dėrlius už praėjusius metus ver

ginamas augščiau, kaip 40%. 
Liūtys sučiupo nupjautus rugiuš 
lauke ir jų sudaigino 1%, bet 
užtat sunaikino kenkėjus,, kurie 
buvo apipuolę žirnius ir daržo
ves. šiemet daug sėta miežių 

j ir kviečiukų, kurie vertinami 
50% geriau negu pernai. Šie
no ir dobilų mažiau, negu per- 
ėjusiais metais.
Daugiausia Išgadino Anks- 

tyvųjų Javų
PANEVĖŽYS. — Del sausrų 

daugely vietų kenkėjai išgadino

LUDINGTON, Mich. — 
Roach Canning Kompanijos 
atsiųsta šaika pasigrobė iš 
farmerių susirinkimo Geor
ge Casperą, Ūkininkų Są
jungos vadą. Farmeriai 
reikalavo, kad kompanija 
daugiau mokėtų už jai par
duodamus agurkus ir pupas.' 
Kaip tie žmogvagiai SU Cas- žirnius ir vikius žydėjimo me- 
peru toliau pasielgė, dar ,nė- tu ir ankstyvų javų derlius sie

ra Žinios. . met būsiąs menkas.; * <

organizacijas neteisėtomis' 
ir baustinomis. Kapitalistai 
spiriasi jąsias sunaikinti, 
idant nebūtų kam šioj vaL 
stijoj vadovauti darbininkų 
kovomis ir apginti suima
mus kovotojus. Kiekvienas 

’ sąmoningas darbininkas, ta
riaus, žino, kad jokiais hit-

Sovietų Ledlaužis Išgelbėjo 1
44 Žmones iš Šiaurės Ledų

MASKVA. — Penkis me-’ 
tus ant Vrangelio salos, iš 
visų pusių surakintos ledais, ierįgk0 pobūdžio teismais 
išbuvo 44 sovietiniai moksli- išnaudotojai negalės išnai- 
ninkai-tyrinėtojai. Jie buvo, kinti revoliucinio dirbančių-

WASHINGTON. — Pre-. . 
zidentas Rooseveltas, kaip c. 
pranešama, rugpjūčio 22 ,
d. nusprendė, kad bovelnps • 
audimų ir verpimų fabti- 
kantai turės pridėt 10 iki 11 
nuošimčių algos 200,000 dar
bininkų ir sutrumpint 10 
nuošimčių darbo valandas. 
Tuomi nori išvengti pusės 
miliono audėjų streiko. Bet 
Roosevelto p a t v a r k ymaš 
nieko darbiniųkams nepage
rina, nes kiek skiria algos 
pridėt, tiek numuša valart 
das. Gyvenimas gi vis 
brangsta. Tačiaus Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos prezi
dentas Hillman garbina ir 
šią NRA “geradarystę.”
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įsteigę čia savo koloniją ir 
kultūriškai susitvarkę gyve
nimą. Palaikė nuolatinius 
radio susisiekimus su Mas
kva. Jiems buvo lėktuvais 
atvežama įvairios reikme- 
nos. Dabar iš čia juos išve
žė Sovietinis ledlaužis “Kra- 
ssin”.

f

jų judėjimo.
Kankinimai Kalėjimuose
Per dvi savaites mini

miems kaliniams nedavė jo
kių blanke tų; jie turėjo mie
goti ant plikų cementinių 
grindų. 10 kalinių užrakin
ta pavienėse kamerose už

Duonos Naikinimas<r Y

WASHINGTON. — Vai- - 
džia nutarė, kad ateinan
čiais metais laukų užsėjimai 
būtų sumažinti “tik” 40,- 
000,000 akrų, šiemet jie btP' -į 
vo susiaurinti 50 milionų 
akrų. ’ ; <k \
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APIE LIETUVOS SPAUDOS DARBININKUS
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Be to, prie darbininkų išme- kaip už paprastą darbą arba ir 
timo į gatvę daug prisideda visai neapmoka. Nors fašistinė 
naujų mašinų įvedimas. Anks- ; reakcija- buvo pasirengusi kiėk- 
čiau “Rotacijų’

. 1933 metais vasarą buvo su-l^ kaitas? Iš jūsu kQ. 
sauktas visuotinas sąjungos su- 1 d
sirinkimas. Tam susirinkime,110;
turėjo būt perrinkta sąjungos „ _
valdyba. Ir štai kas atsitiko: tuodamas,

kė, kad gerai veikia “spanishį

vi ■ lĄj&įUtJb

Pirmasis Sovietų Rašytojų 
Suvažiavimas

Šiomis dienomis Maskvoje tęsiasi visos 
Sovietų Sąjungos rašytojų suvažiavimas, 
kuris nustatys gaires ir išdirbs taisykles 
tolimesnei sovietinės literatūros plėtotei. 
Ši suvažiavimas, kaip pažymi didysis ra-' 
šytojas Gorkis (kuris suvažiavimą ati- : 
darė, padarydamas pranešimą), yra pir
mas tos rūšies ne tik Sovietų Sąjungoj, 
bet ištisam pasaulyj.

Prieš kiek laiko Sovietuos buvo net 
kelios rašytojų organizacijos. Jos per
daug į dalykų padėtį žiūrėjo siaurai, pa- 
neikdamos dažnai gerus talentuotus ra
šytojus, kurie rėmė sovietinę sistemą, 
bet ideologiniai nepriėję užtenkamai, arti 
Kompartijos, nebuvo bolševikai. Tuo 
būdu prisiėjo tąsias organizacijas paleis
ti. Tolydžio per šiuos porą-tris metus 
buvo plačiai diskusuojama tolimesni so
vietinių rašytojų konsolidavimo reika
lai. ,

Ir štai įvyksta pirmasis rašytojų šuva- | 
žiavimas, apimąs visus rašytojus, ne tik
tai rašančius rusų kalba, bet visų Sovie
tinių respublikų, visų tautinių mažumų 
plunksnos darbininkus.,

“Mes dirbame,” sakė rašytojas Gorkis, 
atidarydamas suvažiavimą, “gadynėje vi
suotinos nuožmybės, brutalumo ir despe
racijos iš buržuazijos puses—desperaci
jos, pagimdytos jų ideologinio beviltin- 
gumo, jų šitoj gadynėj visuomeninio ban- 
krūto, ir jų kruvinų bandymų pasukti da
lykų padėtį per fašizmą atgal į feudalinį 
viduramžių bestij iškurną. Mes dirbame, 
kaipo teisėjai pasaulyj, kuriam lemta su
irti, ir kaipo žmonės, nešantieji tikrąjį 
revoliucinio proletariato humanizmą, hu
manizmą pajėgos, kuriai istoriniai yra 
lemta paliuosuoti visą dirbančiųjų pasau
lį nuo neapykantos, godumo, niekšišku
mo ir kvailumo; nuo visokių sukanevei- 
kimų, kurie per šimtmečius žeidė darbo 
žmones.”

Nei kiek nemažesnės svarbos praneši
mas buvo atstovo Sovietų Sąjungos Kom
partijos Centro Komiteto, d. Ždanovo, 
kuris, sveikindamas 
pasakė:

“Jūs susirinkote 
kuomet socialistinės

čionai laikotarpiu, 
kūrybos pamatiniai

j sunkumai mūsų šalyje jau nugalėti. Ko- jniuosius metus nebūtų streika- 
munistų Partiją privedė šalį prie galufi- jv§s- Jm visi ėjo prieš nepapras-

- noš pergalės. SSSR yiįa šalis su augs- į tą: 'algos mažinimą.
čiausia socialistinė kultūra. Didžioji 
Markso, Engelso, Lenino ir Stalino vėlia
va laimėjo. Be šitų pergalių, šis kong
resas nebūtų galėjęs įvykti. Pasiseki
mas mūsų literatūroje atspindi pasieki-, 
mus Sovietų Sąjungoj. Sovietų literatū
ra yra ideologingiausia ir pažangiausia 
visam pasaulyj. Jinai jau sukūrė daug 
puikių kūrinių.” 1 ; : !

Drg. Ždanovas, greta to, nurodė, kad 
buržuaziniai rašytojai šiuo, tarpu jau ne
beturi apie ką rašyti; jie neturi pasitikė
jimo rytojumi. Tačiaus, daugelis žymiu 
buržuazinių rašytojų pereina: į proleta
riato pusę. :: 1 : . r T ,ražy™ie! iCrH’S.’jS”“

; įtik ne kaip profsąjungą, o kai į 
“spaudos- darbininkų sąjunga.” 
Kairieji, o taip pat daugumas 

į ir socialdemokratinių spaustuv
ininkų į ją. nėjo. Komunistai 
i kvietė tą sąjungą boikotuot. 
11926 metais spaudos darbinin
kų sąjunga turėjo apie 600 na
rių, o 27-28 metais tik 50-80.. 
Tai buvo aiškus įrodymas, kad 
fašistinis manievras sukurti fa
šistinę sąjungą nepasisekė. .

1928 metų pabaigoj padėtis 
. kiek pakitėjo. Fašistai, matyda
mi šitokį Savo nepasisekimą, 
sąjungos vadovybę užleido so
cialdemokratams. šis faktas, o 
dar daugiau sustiprėjęs išnau
dotojų puolimas, didėjąs diena 
iš dienos'nedarbas, o draugę ir 
nesugebėjimas nelegalių ratelių 
išplėsti ir tinkamai tvarkyt sa
vo darbą .vedime sąjungos augi
mo. Į sąjungą' stojo jauni ir 
seni nariai, truputis po trupučio 
ji liko masine organizacija. Ta- denį, eikvojame iš savo kū- 

|da ir- kairiesiems teko pakeist no ir išeikvoto vietą reikia 
savo; taktiką ir pradėt kovą už 
sąjungos .užkariavimą, parale
liai besistengiant savistoviai va- 
dovaut atskiriems- streikams. 
'Iki 1930 = rnetų sąjunga turėjo 
200 narių, o dabar turi per 
700. Pačioj sąjungoj buvo su
daryta raudonoji profsąjungų

1926 me- | 
taiš už vieną akordinę normą 
raidžių rinkėjui mokėjo 18-22 
litus, gi 33 metais tik 6-8 litus. 

! Seniau spaustuvės darbiniu- ' 
j kai Lietuvoj buvo labiausiai br- 
; ganizuoti. Jie turėjo- stiprią, 
į kairiųjų, darbihinkų vadovauja- 
i mą, profesinę sąjungą. Po per- 
j versmo ji, kaip ir kitos profsą
jungos, buvo tuoj uždaryta. Po 
i skaudžiausiųjų. perversmo smū- 
i gių spaudos darbininkai anks- 
J Čiau negu kiti ėmė kurti slap-. 
į tus profsąjungų .ratelius. Tik 
; todėl 1927 metais gruodžio mėn 
lilesyj. jiems pirniiems ir. buvo 
I valdžios leista organizuot 'viešą

ŽMONĖS, VANDUO IR JO 
NAUDOJIMAS

(Pabaiga)
Prausimasis ir Vandens 

Gėrimas i
Kodėl vanduo nuvalo pur

vą? Gal jis jį nuneša pa
prastai, kaip upė pagrobus 
skiedrą? Nieko! panašaus. 
Pabandyk nešvarias rankas 
pakišti po kranu, ar; daug 
jtos bus baltos? Kad nuprau- 
sus rankąs, tat jas trina vie-

ciuzinejama ant ledo, tat 
tarpe ledo ir čiūžių atsiran
da nedidelis siuogsnelis van
dens. Jis ir tarnauja taip, 
kaip aliejus mašinos ašiai. 
Jis sumažina tarpe ledo ir

rašytojai yra “žmogaus sielos inžinie- 
riai,” d. Ždanovas tęsė; ,

“Kad būti ‘žmogaus sielos- inžinie- Ks
rium,’ tai reikia nupiešti žmones jųjų 
besivystyme ir patiekti pačios realybės 
judesį. Mūsų literatūra yra tendencinė, 
kadangi mūsų tendencija yra paliuosuo
ti žmoniją. Suorganizuokite savo darbą 
taip, kad jis susiharmonizuotų su gady
ne. Užimkite vyriausias pozicijas kovo
je už beklasinę visuomenę.”

“Laisvės” redakcija pasistengs suteik
ti platesnių žinių apie šį istorinį Sovietų 
rašytojų suvažiavimą.

Kodėl Gi Čia Negalima?
Franci jos socialistai su komunistais, 

sudarydami bendrą frontą, be kitko, įdė
jo savo sutarty j punktą vedimui bendros 
kovos už paliuosavimą Thaelmanno Vo
kietijoj ir Seitz—Austrijoj. Pirmasis 
komunistų vadas, o antrasis—socialistų.

Kodėl'gi Amerikos socialistai su koniu- 
nistais to negalėtų padaryti ? Kodėl ne
sudaryti bendras frontas ir nekovoti ben
drai, reikalaujant laisvės Vokietijos ir 
Austrijos priešfašistiniams kaliniams?

Norman Thomas andai pareiškė, kad 
jis stojas už komunistų suformuluotą ir 
J.V. Kongrese įnešta Darb. Soc. Apdrau- 
dos ir Bedarbės Bilių (H. R. 7598). Jei
gu jis sutinka, tai kodėl nesudaryti ben
dra kova tarpe socialistų ir komunistų ši
tuo klausimu?

Kodėl, tad, socialistų lyderiai neduo
da atsakymo į Komunistų Partijos pa
siūlymą sudaryti tokį bendrą frontą?

Kodėl bendrai nekovoti prieš karą ir 
fašizmą?

Šitie klausimai, šitie reikalai yra nepa
prastos svarbos kiekvienam darbo žmo
gui.

Socialistai darbininkai: verskite savo 
lyderius veikti; reikalaukite juos pasisa
kyti, kur ir kaip jie stovi minėtais klau
simais. ■ •

Tolydžio jūsų pareiga darbuotis išvien 
su komunistais, kad ir šituo labai svar
biu obalsiu: “Laisvė Thaelmannui fašisti
nėj Vokietijoj! Laisvė Seitzui fašistinėj 
Austrijoj!”

reakcija- buvo pasirengusi kiėk-
• ( ■ -Lietuvoj - buvp vieną .darbininkų ? pasiįriešini.-

tik viena, dabar gi yra keturios. ma ginežtai atremti); vis: dėlto 
Offset - visai nebuvo, dabąr yra streikų banga nebuvo užkirsta, /■liti T ~ « X <-» . « ‘ .

FJER paskutiniuosius' metus 
• . bankrūtavo ir užsidarė Lie
tuvoj visa eilė spaustuvių. Užsi
dariusių iš viso Kaune ir pro
vincijoj bus dešimts, o ben
dras spaustuvių skaičius Lietu
voj—30. Kitos gi kaip valstybės 
spaustuvė susivienijo su “Spin
dulio”, Fainbergo su Bekaro, 
“Grafika”, su “žiedu” ir tt. kar
tu įsteigta ir keletas -naujų 
spaustuvių k. a. “žaibas”, “Me
nas,” “Tipolit.” Smulkesnės ja ir jų vieton už daug mažės-! 
įmonės daugiausia “artelinio” ni atlyginimą priima jaunuolius 
pobūdžio, samdytojai dirba pa- Į mokinius, 
tys, o samdo tik vieną kitą mo
kinį, ir ten išnaudojimas rekor
dinis. Neįstengdami konkuruo
ti su geriau įrengtomis spaus
tuvėmis, jie verčia dirbt po 16 
ir 18 valandų į dieną. Del Už
sidarymo daugelio spaustuvių, 
labai sumažėjo ir • darbininkų 
skaičius. ' ■ <•

dvi., Linotipų skaičius išaugo 
trigubai. Užtat per paskutiiiiuš 
šešerius metus spaudos darbi
ninkų skaičius sumažėjo perpus. 
15% bedarbių spaustuvininkų 
yra su augšta kvalifikacija. Gi 
visų dirbančių 35-40% sudaro 
jaunuoliai. Suprantama kodėl 
taip. Fabrikantai atleidžia dar
bininkus su augšta kvalifikaci-į

Y patingas naudotojų ' puoli
mas ant darbininkų prasidėjo 
1927 m. tuoj po profsąjungos 
sudaužymo. Mažinto algas, įve
dė akordinį dalbą, atiminėjo 
atostogas, kvalifikuotus k^itė 
pigesniais, didino darbo .valan
das. Pirma ‘^ir§ybandžius ap
mokėdavo 150%-, dabar mįka

Pirmasis- po fašistinio pervėrs- 
mo :stambuš streikas buvo: 29 
metais; “žaibo” spaustuvėj. 
Streikas buvo nukreiptas prieš 
akordinį darbą. Bet policijai 
įsikišus ir keletą darbiriinkų'su- 
ėmus streikas pasibaigė pralai
mėjimu. Bet tuo streiku buvo 
pralaužti pirmieji ledai. Jis;bu
vo lyg ir įžanga į visą virtinę 
naujų streikų. 1930 metais 
streikavo “Spindulio” spaustu
ve : apie 200 darbininkų, 1933 
m. — Fainbergo - Bekara apie 
140 darbininkų. Bendras “Spin
dulio” ir “Varpo” streikai 1933 
metais. Pusę metų tęsėsi spau
dos darbininkų‘.streikas Klaipė
doj. Streikavo nesenai įsistei- 
gusi meno spaustuvė. Apskritai, 
dabai! Lietuvoj reta rasti Spaus
tuvininką, kuris per paskuti-

ną 'į kitą, tam, .kad atitry- Rudenį prįlija vandens.- • .į 
jtus purvą ir f ik tada van- holų: plyšius. < Žiemą jis J^a- 
duo biuneša jį. ; Tam trina virsta -į ledą; o vanduo; pa- 
ir drabužius. -Bet nešvaros virtęs į leįą.reikąlauja.'ąnt 
didžiausias priešas, yra tai (vienos; dešimtos dalies Hąli- 
muilas. Muilas kuo daugiau giąii vietos ir jis plėšia tvir- 
putoją, tuo jis yra geresnis, čiausias uolas. Tas patsai 
Muilo putos su ėhęfgija atsitinka ir su vandens ry- 
puolasi ant nešvaros iU ją iš- nomis, jeigu jos nėra tinka- 
plauja iš odos arba drabu- niai apsuktos.
žiu. , ''■ Kodėl galima Čiužinėti ant

Kodėl geria vandenį? La- ledo, .0 negalima tas dary
bai paprastas klausimas, ti ant grindų? Vienas at-

V V AX JL/CXL CXIXCLO, U Ll

, žinoma iš laikraščių, ką 
: vanduo padaro, kada u-pės 
išsilieja iš savo kraštų. Van
duo suka galingus malūnus, 
milžiniškas elektros pajėgos 
turbinas, laiko po kelis de- ___
sėtkus tūkstančių tonų lai-j01u^^ trynimąsi ir pagimdo 
vus, ir tt. Vanduo suplėšo 
katilus neprasčiau už para
ką! įkaitytas vanduo, pa
verstas į garą, yra galinga 
jėga, kuri varo laivus, gar
vežius, (Lūžiausių fabrikų 
suka tūkstančius mašinų. į.

Vanduo,; pavirtęs į ledą, 
taipgi drūsko. Ledai griau- 
haį ir plėšo uolas ir kalnus.

ti ant grindų? Vienas' at- 
rodosi, jį neverta, nei sta- sakė: “Todėl, kad ledas sly- 
tyti. O, iš tikro, iš M žmo-I dus ir tvirtas, o grindys ne- 
nių vargiai vienaš teisingai j turi tų ypatybių.” Bet gi 
į jį atsakys. 'Tankiausiai Į būna marmorinės grindys, 
atsakys: “Vandenį geria J kurios yra taip pat slydžioš 
todėl, kad nori.” | ir dar kartais lygesnės už

O kodėl nori? Todėl; kad;ledą.--  7 ----, v •

be vandens gyventi negali- Dalykas yra tame; kada j , 
ma. O gyventi negalima ......... ...--7
todėl, kad mes nuolatos van- į . j ■

Slydumą.
Tūli tvirtina, kad van

duo yra permatomas. Tik
rumoje vanduo tik ant tam 
tikro sluogsnio yra perma
tomas. Gilumoje jūrų yra 
tamsi naktis ir kaip tūli sa
ko “smirdanti duobė.” Ten 
saulės spinduliai 'negali jį 
apšviesti. • • <.
j; jNe įtik vanduo, bet f r kiti 
dalykai tam tikroj# štoru- 
hhoje 'yra permatomi. Stik
las permatomas tik’tajh tik- 
;rąme storume, bet lai ;bus jo 
įstora siena ir peir jį nebus 
galima ųnatyti J Gįeležis yra 
tamsi, o nesenai vietias mo
kytas padarė labai ploną ge
ležies lakštelį ir per jį taip 
pat gerai raidės matėsi, kaip 
per stiklą.

Daugelį labai * paprastų 
dalykų, kol mes į juos ne
kreipiame rimtos atydos, tat 
tankiai neteisingai supran
tame. Žmogus gyvendamas 
temija ir mokinasi, o tas tik 
ant gero jam išeina.

(Pagal M. Ilin.)

DARBININKU
Sveikata &papildyti.

Papūtėte jūs į šaltą stiklą 
ir ant jo kraštų atsirado ra
sa. O įš kur tas vanduo 
atsirado? Iš jūsų kūno kar
tu su oru išėjo. Arba, sa
kysime, karštoje dienoje jūs

, Iš kur atsi- DINGĘS LYTINIS GABUMAS, gu pergali. Bet itin dažnai 
Aš skaitau “Laisve” ir nra-’nuodas Per^ali organizmą, ir 

. Į daugelis, norėdami gauti sau
sau ii man patai ti. As esu ne- ■ “energijos”, kančiose numirš- 
vedęs, 33 metų amžiaus, pus-; ta> Taj, Drauge, ir užmirški- 
šeštos pėdos augščio. Su mer-| te apie tokį nuodą. Tai yra 

į valdybą tapo išrinkti nebe so- j abelnai valydamas savo kū- ginomis ir pirma mažai užsi-j tik nuodas, pavojingas nuo- 
eįkvoja vandenį, tat jo įminėjau,

Bet to nelaukto įyy- vie^ įr reįkįa papildyti. Į i lykai veikė kiek geriau, 
idę socialfasistimai v r 1 z hnvpik nona si k ei i

Tat jeigu žmogus prakai- 
dūsaudamas ir

, pavojingas nuo- 
ną eikvoja vandenį, tat jo i įminėjau, bet mano lytiški da-Į das, o’ ne vaistas, ne tvirtin- 

’ . Bet tojas, ne stiprylas, ne tonikas.
1. Aš! Pats tai žinokite ir kitam-pa- 

j norėčiau ženytis, bet gal jo-į sakykite.
I kios rodos nuo to nėra, tai ir, 
i žmona * nueis savais keliais, j

cialdemokratai, o kairieji dar-1 
bininkai. “ ' '
kio išsigandę __________
sąjungos vadai atsisakė perduot 
naujai išrinktai valdybai sąjun
gos vadovybę. Išrinktieji esą 
nėatsakomingi ir pražūtingi 
žmonės. Per buržuazinę spau
dą buvo nepasigailėta šmeižtų ir

vadovybės narius. Su policijos i tame.ir dalykas, kad valgo. į 
pagalba buvo sušauktas antras | Mėsoje, vaisiuose, duonoje ir.
susirinkimas, į kurį :
daugelio kairiųjų darbininkų : kaip kietos medžiagos. , <
tyčiomis neįleido. Vis dėlto agurkas, tas veik visas yra gelbėtu ir nekenktų sveikatai?Į maisto: kiaušinių trynių, 
susirinkime kairiųjų buvo dau- „g vandens. Taip ir ' ' -- —- -.............-
guma, bet jie padare didelę klai-!. .

____ _ _____ patys vandens, kaip pas _
apleido susirinkimo salę. Dau- agurką. Žmogaus kūne ant j Visai da jaunutis vytas, o jaui 
gelis išėjusių greit suprato savo Į kiekvienu 25 svarų yra 22 Pasį^eiskia. lytine ejegybe., 
_ _ . _ . r v t- v f t o metu loiolrn mnrirr Ir o ivklaidą ir mėgino grįžti atgal,1L _ *
bet i? jų nebeįieido. Tokiu būdu ; ūkį" svarai tvirtos medžią-

parą laiko žmogus- netenka I 
savo kūne apie 12 stiklų I 
vandens. Tiek pat jam pri
sieina išgerti arba suvalgy- Man daug kas iš draugų sa-j 
ti. ] , _ t

Argi valgo kas vandenį? ■ fly”, bet aš Į kontakto su gydytoju

Dabar Jūs paklausite, tai 
' kas gi daryti. Čia, bra, ir gi 
! ilga istorija. Ant greitųjų ne 
! ką tepadarysi. Be asmeninio

1 1 1 j i KuiiuiKiv su gytij-vvid vargumo naudoti, kad nepakenktų Pox bau ką gerą pasiektume!. Ga-•'sveikatai, šiaip aš esu svei-! % ‘ ‘ . . ., ., . . n 1 liu čia tik s -ta bendrai nu-........>—1 v ' . - i kas, viduriai veikia gerai, Ii-.
sargyba J tt., yra daugiau^ vandens,1 gos jokios nesu turėjęs. Kokie rocIytl*

/ 01 vaistai galima naudoti, kad| Jums reikėtų gero, stipraus 
•......................... . * .......................... , su

pas ,...................................................... ! rio, varškės, žuvų, riešutų,
žmogų, veik tiek pat yra ‘ atsakymas j žirBjUi pupų> p0 trUputį eielo

1 žalia! Tai čia markatna istorija.! ^rūdo duonos ir šiaip vaisių, 
v ' daržovių,—nesugadinto mais-

Prostatinis masažas dažnai 
. . ’ v. i | Iš jūsu laiško matyt, kad' ir J'0, svaigalų, jokio rū-

svarai skysčių - vandens, o| pirmiau Jflsų ]ytinjaį pąjėgt,J kymo.. Daugiau tioilsio,, dau- 
mai, tur būt, nebuvo labai ko- <
kie: lytiški dalykai, sakėte,m Sūdomosios maudynės yra 
veikė kiek geriau. Nevisi vy-l gera fizinė priemonė. Gauki- 
rai yra vienodai lytiškai apdo- te dvi rėčkeles arba geldeles, 
vanoti. Kurių lytinės nujėgos kad Į jas galėtumėt tik įsisėst, 
menkos iš prigimties, greičiau kojas ir liemenį laikydami 
jos ir dingsta,-ir sunkiau jos. lauke. Pirma pasėdėkite kokį 
atgauti, atgaivinti. 1 . -j pusvalandį labai karšiam van- 

. Jūs, Drauge-, prisirijote,; denyj, o paskui labai šaltam 
“kad gal jokios rodos:nuo toj vandenyj (kitoj rėčkoj), nors 
nėra.” Dėl buvimo yra, noi^ minutę-kitą. Taip darykite 
ir nėtaip lengva bei tikra. Tiki kas vakaras, keletą savaičių 
jau vienas dalykas yra tikras:! ir ilgiau. • • 
kas Jums sakė, kad gerai vei-! Prostatinis masažas dažnai 
kia ispaniškos musės, tai tasį naudos fęikia. Gydytojas pirš- 
visai niekus nušnekėjo. Ispa- tu spau'dinėja prostatą, po 
niškos musės medicinoje visai keletą minučių, porą kartų- 
nevartojama vidun,, o tik ret-'kas savaitė. Būkite dažniau 
karčiais, paviršium, kad tini-'ant saulės, visai nuogas, kad 
mą palengvinti, į viršų iškelti, ir kambaryj, po atdaru langu. 
Vidun imant, jos labai pagadi- Yra liaukų preparatų, iš 
na sveikatą: padaro inkstų posmegeninės liaukos (pitui- 
įdegimą ir visų; vidurių plėves tarinės) priekinės skilties, taip 
pagadina. Nuo tokio plėvių gi iš nėščios moteries šlapimo 
įdegimo ir. organas subrinksta, pagamintų : Gydytojas leidžia 
bet tai nenormaliai, skaųsmin- jų su adata. Yra ir šiaip vais- 
gai, ir lytinis aktas tada tik tų—vidun imti įr leisti į kana- 
kančią padaro ir įdegimo ne- lą, su tam tyčįa instrumentu, 
palengvina,.'T^oį galų [gale tą bet tik gydytojas tegaji' taip 
nuodą oi-gAnizitoas pergąli, jei-daryti. 
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socialdemokratai, policijos pade
dami, sąjungos valdybą vargais 
negalais išlaikė savo rankose. 
Bet netenka abejoti, kad ta va
dovybe neilgai jie džiaugsis. 
Spaustuvių .
su visa Lietuvos darbinįnkų kla-j vr 
se • kaskart vis kairėj 
ji jau iš anksčiau 'užkariavo 
Įitografų sekciją, 1 ,
gelį streikų. Netrukus, jeigu1 medžiagos;, yra kūnas, bet 
.tik jie : pasimokys iš padalytų ; kaip jisLsubudaVotas. Jei-

gos. Suaugusio žmogaus 
kūnas turi mažiau vandens, 
bet vis tiek daugiau trijų 
ketvirtadalių jo svorio.

darbininkąi- kartu į Kitas, paklaus: Tai kodėl 
j žmogus ; nėišsilęidžia, kaip 

L ie" i ledas ? Dalykas yra tame, 
pravedė daii-1 kad ne tiek svarbu,-is kokios

— - - > — . . .....
;tik jie: pasimokys iš padalytų ; kaip jis; SllbudaVotas.
■klaidų, jie dar labiau sustiprins'gū žiūrėti per ihikroskopą 
savo revoliucinį darbą, jie už-- žmogaus kūną, tai jis yra 
valdvba. Pa'ią SąjUngf! ' iGS i sudarytas iš daugybės celių,

. E X j klėtkelių, kurios prisipildę
;.______ ____ ; 1 skysčio.. Skystis iš jų ne-

SUĖMĖ 30 KOMUNISTŲ tlk to?eJ’ kac' J?s 
tqpaivtt iirR-i<*'tvTTt ' visų pusių uzsidaię, kaip IbFAJNŲ JŪREIVIŲ medug Taig..

Madrid. —- Pąs areštuotus; žmogaus kūne vanduo yra 
aštuonis komunistus jūri-j svarbiausia medžiaga. Ir 
ninkus rado raudoną; vėlia- nestebėtina, kad žmogus be 
vą. ir 8,000 lapelių,;-a,tsišau- maisto gali ilgiau gyventi, 
kimų į .karo laivyno jūrinin- ■ o; be vandens trumpiau, 
kus. Suėmė dar 2Ž jūrinin--j: Kitos Vandens Ypatybės 
kus kaipo koinimisfus. , Vahdųo ? kaltais ; plėšo 

t- V . ■■■ i ' ■ • . ■.




