
“Šviesa” Jau Gavo
Antros Klasės
Pašto Teises

ALDLD Centro Komiteto 
sekretorius d. D. M. Šolom- 
skas pranešė, kad žurnalas
“Šviesa” jau gavo antros 
klasės pašto teises. Dabar
bus galima sėkmingiau pa
skleisti žurnalą ne vien tar
pe ALDLD narių, bet ir 
tarp darbininkų apskritai. 
Antros klasės teisės žymiai i 
papigina ir palengvina iš-1 
siuntinėjimą.

Sekantis “Šviesos” nume
ris išeis pradžioje lapkričio 
mėnesio. *
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Komunistų Partija ant ! Graikų Kareiviai Bruzda 
Rinkinių Baloto Ohio1 pries Fašizmą ! 
CLEVELAND, Ohio. — | ATHENAP — Artilerijos ; 

Valdiška rinkimų komisija į pulko 35-ki kareiviai Salo-į 
darė visokius triksus, kad j nikuose pasirašė protestą 
tik neįleist Komunistų Par-iprieš valdžios bandymus • 
tijos į oficialius balsavimų Į įvesti fašistinę diktatūrą.! 
sąrašus, bet turėjo pripa-ii9-to pėstininkų pulko kar-, 
žint komunistams šią teisę. | eiviai padarė rinkliavą pini-! 
Komunistai surinko 35,763 gų komunistinei kareivių! 

į už Kom. organizacijai delei kovos 
dalyvavimą rinki- prieš fašizmą.

i-o.rr; iof7£Q koicoia buvo areštuota vienuoli- 
, kad i ka 2-ro pėstininkų pulko 

CHICAGO Ill. — Šian- įgakma būtų uždėt partiją kreivių, kad jie lipdę prieš- 
dien milžiniškoje Coliseum ant rinkimV baloto- . fašistinius lapelius ant ka- 
svetainėje atsidaro antras I Socialistų Partija tesurin-. zermių sienų; jie buvo nu-1 
Jungtinių Valstijų kongre-ik°2lk todel, teisti 20 dienų kalėjimo, bet
sas Ixcvxcj lx .. . n _ t . . - -
Šimtai delegatų suvažiavo iStlį°Ld£^.aUL^ r5j° būt, paliuosuoti. 
jau vakar. Sprendžiama,! , 
kad bus kokie 4,000 delega- gubernatorius yra 
tų iš visų šalies kampų. ji1 orą.

Apart darbininkų, daly- ■

Prasideda Kongre-
C!»C nrtpč Kars piliečių parašusnaię Partijos dalyviu

ir Fašizmą muose, taigi 10,763 balsais 
I daugiau negu reikia, 1 1* 1 — J v 1 — J
j ant rinkimų baloto.

Socialistų Partija tesurin->zermių sienų; jie buvo nu-
fašistinius lapelius ant ka-

sas prieš karą ir fašizmą, iĮ šiemet ji negalės Ohio vai- neturint tikrų įrodymų, tu- 
. Ki- 

Komunistų kandidatas į tuose pulkuose taipgi pas- 
O. klidę lapeliai prieš fašizmą 

ir karą.
' Kozani kazermėse karei-

Taip Rhode Island milicija pastodavo kelią 
automobiliams, žiūrėdama, ar jais nevažiuoja 
nariai skrajojančių pikietų.

į GUBERNATORIUS PATEISINA STREIKO 
PIKIE TININKŲ ŽUDYMUS

Pietinėse Valstijose Tekstiliečiai Reikalauja Panaujint Strei- 
į ką, Priverst Kompanijas Priimt Visus Darbininkus

treikierius. Gubernatorius 
atsakė, kad ir toliau bus 
vartojama milicija “tvarkai 
palaikyti” ir užtikrint “dar
bininkams (streiklaužiams) 
dievišką teisę dirbti.”

Komisijoj, apart kitų, bu
vo profesorė Care White; 
rašytoja Myra Page ir keli

auja desėtkai profesorių,! PanaililOtaS McZIjykloS viai sukėlė maištą,. protes-
rašytojų, inžinierių ir šiaip 
inteligentų; būsią net pro- 
testonų kunigų. Farmeriai i 
turį didelę kongrese atsto-!

- n” tuodami prieš sukirmijusį . .............................. —
Darbininky Streikas valgį. Du liko areštuoti

20 kareivių iš
nigy pas Hauptmanną

RICHMOND, Va. — Po-.s 
| litinių Kalinių Gynimo Ko- 
1 misija atsilankė pas guber- 
' natorių Ehringhausą, rei- 
; kalaudama ištraukt milici
ją iš audėjų streiko vietų; 
įduot pensiją moteriai ir aš- 
Ituoniems vaikams streikie- 
I rio Ernst. Riley,, kurį nudū- k^ inteligentai? 
rė milicininka,s, ir paleist 70 - High Point, Gastonijoj, 
metų bedarbį J.. W. Cris-1 ghelby, Lyman ir Green- 
wellį, kuris nuteistas ketu- g. qaudyklų verpyk- 

Iriems mėnesiams ^sunkiųjų dubininkai karštai kal- 
darbų kalėjimo už pikieta- kasį apįe streikavimą išnau- 
vimą laike audyklų darbi- jQ. pasipiktinę labiausia 
ninku streiko. įtuom, jog kompanijos įtrau-

Kadangi darbininkai kal-įkė tūkstančius streikierių į 
basi apie naują streiką'juodų sąrašus.
prieš kompanijas, atsisa-| ANDERSON, S. C.—Ne-

io-toUpuiko ■ Daugiau Lindbergho Pi-lChinu Raudonarmiečiai ikančias atgal priimt visus, va šaukiama teisman u po- 
»;o„ I • u , ! ni* i« r *• . | pirmiau streikavusius, tai ,licininkų, kurie nužudė sep-

lurj aiueię Kongrese ausiu-;N visuotino qfreiko : Ire*“-““"Į P"es Z!au'| 
vybę. Su New Yorko 500' , “2 ° „ e P rų policijos užpuolimų ant
fi s - - i r imininkas Fr-J- Gorman Pa’ kaimiečiu susirinkimo Ae-
delegacija } kongresą atva- .. - visiemg darbininkams kaimlecl,J susirinkimo Ae , 
žiavo ir Kurt Rosenfeld, bu- darban be iokiu pa_ gl0lle- • pirmiau rastų $13,750 Bru- Sovietų armija jau atžygia-

"T " ■) —— * * J . X. TT /-m v v A ■ 1 r 1 ■ 11 ■1 • 1 4

CHATTANOOGA, Tenn.

NEW YORK. — Apar.t

vęs Prūsijos teisdarystės 
ministeris, dabar energin
gas kovotojas prieš fašiz
mą.

gerinimų, bet 2,000 Bryan LitvillOV Siūlo Nuolatinę
mezgyklos darbininkų susi
rinkę nubalsavo tęsti strei
ką. Jie šimtais pikietuoja 

” ~ . | dirbtuvę ir peria kailį pri-
NRA Perorganizavimas i siartinantiems s k e b a m s . I 

Vieną streiklaužį net iš po
licijos rankų ištraukė ir ap- 

' kūlė.

Nusiginklavimo Komisiją
GENEVA. ■

WASHINGTON. — Atsi
statydinus NRA administ
ratoriui generolui Johnso- 
nui, Rooseveltas žada daryt p. jtvi • • 
pertvarkymą toj įstaigoj. ūireikO UZDaiglIIllll 
Kalbama apie tris naujas 
komisijas, kurios užimtų 
vietą dabartinių skaitlingų į 
kodeksų komisijų.
Naująsias komisijas tiesio- prakalbas drg. D. M. Šo-, 

giniai bosautų Wall Stryto lomskas, A. L. Darbininkų
Wall į Literatūros Draugijos cent- 

Journal|ro sekretorius, Lietuvių
Svetainėje, 62 Lafayette St., 
pradedant nuo 6 vai. Įžan
ga visiems veltui.

Drg. šolomskas aiškins, 
kodėl šis visuotinas šilko 
pramonės darbininkų strei-1 

Monopolistiniai kapitalistai kas buvo taip negarbingai i 
būsią laisvesni nuo politikie- pralaimėtas; kas privedė

L-i ei i t n hi 7ni If o a I   i x _____ i „ • — •.!  • i •

piniguočių atstovai.
Stryto laikraštis “ 
of Commerce” todėl džiau
giasi, kad Roosevelto žada
mi pertvarkymai “sugrą
žins bendrosios publikos 
(kapitalistų) pasitikėjimą 
visu tuo (NRA) judėjimu.”

rių kišimosi į jų biznį. Kas 
liečia darbininkus, tai jiems 
gręsia dar didesnis išnau
dojimas.

Neužteks Vokiečiam Duonos
BERLYNAS 

jos biznio tyrinėjimo insti
tutas apskaitliuoja, jog šie
met derlius duos 2,400,000 
tonų mažiau grūdų, negu 
pernai buvo Vokietijoj su
naudota. Reikės daug da- 
sipirkt iš užsienio.

London. — Anglijos kara
lienė pati save pagerbė ir 
pakrikštijo naują didžiausią 
laivą vardu “Karalienė Ma
rė.” Kas katei uodegą pa
kels.... j

Vokieti-

New York.—Alkoholinių 
gėrimų skelbimai Amerikoj 
per metus lėšavo $16,000,- 
000.

j pirmiau streikavusius, tai (licininkų, kurie nužudė sep- 
| Politinių Kalinių Komisija! tynis streiko pikietus Honea 

qttaxtpttat rk- •• I užklausė gubernatorių, ar f Path miestelyj. Iš darbi- 
bHAMGHAl. Cnimjos _..g naucĮ0S miliciją!ninku pusės yra 90 liūdyto-

kruviniems darbams prieš jų.

Pliekia Fašistus

vo arti svarbaus pramo-;no R. Hauptmanno garaže 
pBron*e, policija vėl ten ra- nes miesto Chunkingo, Sze-
■; do $840* tokių pinigų, ko- chuan provincijoj, sumušda- , Daugely Vietų Audėjai ! Audyklų Tyrinėjimo

__ Sovietų Są- kiais buvo išmokėta $50,000, Į ma fašisto Chiang Kai-she-• 
jungos atstovas Tautų Ly- kad žmogvagiai sugrąžintų i ko pulkus. Vokietijos ir ? ’ ' 
goj drg. M. Litvinov pada- lakūno Lindbergho vaiką, tų šalių konsulai pabėgo iš 
re pasiūlymą, kad nusigink- i Garaže rado ir užtaisytą re- Chunkingo, kurį greit gali
lavimo bei ginkluotės siau- volverį. Pasirodo, kad 
rinimo konferencija ne re t- Hauptmanas turi dar $16,- 
karčiais susirinktų, kaip iki 000 vertės pavidale Šerų ir

Nauja Komisija
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas pasky
rė trijų narių komisiją, ku
ri tyrinės ir spręs fabrikan
tų ir darbininkų santikius 
audimų pramonėj. Į komi
siją įstatė N. Carolines tei- 

I neduos darbo visiems strei-jsėją W. P. Stacy, admirolą 
’ H. A. Wiley ir J. A. Mullen- 

Fall River, Mass. — Po bachą, buvusį Chicagos mo- 
streiko atšaukimo, Ameri- • kyklų valdybos norį. Ar ga- 
can Print Kompanijos dar- Ii tad darbininkai laukti ko
biniukai dar porą dienų pi- kios teisybės iš buržujų 
kietavo dirbtuvę, reikalau- j troikos?
darni. priimt visus streiko! Tie trys politikieriai su- 
dalyvius.. Darbo Federaci- jaro naują Audimų Pramo- 
jos audėjų unijos viršinin^ n£s ganįįkių Komisiją, kuri 
kai įsakė sustabdyt . pikie-; ^yrjngs fabrikantų “vargus 
tus,^ kuomet kompanija pri- |r darbininkų nusiskųndi- 

1 mus ir padarys sprendimą 
apie darbininkų algas, dar-

ki-l Vis Dar Tebekovoja
Boston, Mass. — Kai ku

rios audimų dirbtuvės atsi
sako imti atgal darban veik
lesnius streikierius.

Burlington, Vt. — Vieti- 
nė audėjų unija grąsina tęst spaustuvių streiką> jeigu kompanijos

paimt raudonarmiečiai.
Tame mieste palei Yang

tze upę yra dideli fabrikai 
elektros, cemento, plytų, 
odų dirbimo, 
reikmenų ir kt.

šiol, bet kad būtų įsteigta morgičių, nors pirmiau be- 
ir darbuotųsi nuolatinė tuo mekleriaudamas Šerais pra- 

. kišo $7,000.
 _ > Hauptmann ginasi, kad 

nedėl-l 7lNia<\ R HFTUVfK Jis nieko bendra neturėjęs 
i CtuJllVzkJ 10 Liliu I U f vU cii T .in rl h over h n vciilrn novn-

Prakalbos Patersone reikalu komisija-
Patersone, N. J., šį ] 

dienį, rugsėjo 30 d., sakys

prie pralaimėjimo ir kaip 
ateityje išvengti tokių pra
laimėjimų. O, be kitų blo
gumų, juk del šio pralaimė
jimo tūkstančiai streikavu
sių darbininkų neteks dar
bo.

Apart streiko, kalbėtojas 
duos plačią peržvalgą iš 
darbininkų gyvenimo ir jų 
kitų kovų buržuaziniame 
pasaulyje. Prakalbas ren
gia Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos 84-ta kuopa.

Visus Patersono ir apie- 
linkės lietuvius darbininkus 
kviečiame dalyvauti.

kavusiems darbininkams.

Valdžia Rengias prie£
Laivakroviy Streiką

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia ant greitųjų 
sudarė Laivininkystės Ko-: 
misiją. Šis naujas padaras 

i yra tiesioginiai taikomas 
i prieš Industrinės Marininkų

—-------  —-------- ’ - - su Lindbergho vaiko pavo-
_ . 'girnų nei su $50,000 paėmi-

Nubaudė “Lietuvos Į mu> gako, būk surastus, pas 
Ūkininką” j jį pinigus laimėjęs per šė-

Kauno karo komendantas sa- ru pirkimą ir pardavimą, 
vo nutarimų Nr. 409 nubaudė Bet fakui wd kad jig §iu0 

gine bauda 100 litų arba 14 pa- ;.budu nieko neislose, o tik 
rų kalėjimo už rašinį “Dėdės; prakišo. , __  ___ _______
Anupro radio”, tūpusį “L. ūk.” | Valdiški rankraščių žino- i prie§ Industrinės Marininkų 
Nr 35 kaipu tendencingą ir j vai liudija, kad laiškai, rei-lUnij0S šaukiamą streiką 
kenkiant) ekonominiams fasis- ka]aujanti pinigų už Lind-1
tų valstybės reikalams.

Sušaudė Plėšikus
Karo lauko teismas Šiauliuo

se Mažeikių plėšikus Striaupį, 
Vaičių ir Kesminą nuteisė su
šaudyti.

Striaupis ir Kesminas jau su
šaudyti, o Vaičiui mirties baus
mė pakeita kalėjimu. Be to, 
kariuomenės teismas yra nu
teisęs sušaudyti dvarininkės 
Ordinčaitės nužudytojus Skami- 
ną ir Stankevičių. Nuteistieji 
žmogžudžiai buvo padavę ma
lonės prašymus, bet jų prašy
mai atmesti.

bergo vaiko sugrąžinimą, 
buvo rašyti Hauptmanno 
ranka.

Meksikos Policija Šaudo 
Nepatenkintus Katalikus

Mexico City. — Policija 
pašovė du katalikus, užpul- 
dama ant parapijonų de
monstracijos. Demonstran
tai protestavo, kad valdžia 
išleido įsakymą, pagal kurį 
tik trys kunigai tegali būti 
visoj Yucatan valstijoj ir 
tie kunigai turi pirma apsi
vesti.

Stepšys
Lenkija Vėl Laimėjo

M

Washington. — Valdiškos 
orlaivininkystes komisijai 
pranešta, jog yra statoma 
lėktuvai, kurie galės skristi 
apie 500 mylių per valandą.

Mainai ar Vagystė
SLAVIKAI, Kidulių vai. šio 

kaimo gyventojas J. 
rugpjūčio 26 d. rytą nerado 

jkieme buvusio vežimo. Vežimą
Stepšys pamatė nuo namų apie Baliumi Lenktynėse 
pusę klm. Bet paliktas vidur- 

nežinia kieno. Paliktas vežimas I 
važiuoti netinka. Kieno jis yra 
nežinia. Toki “šposai” mūs 
apielinkėj nenaujiena.

VARŠAVA. — Tarptauti-
Hukyj vežimas^ ne Stepšio, o nėse baliūnų lenktynėse del 

James Gordon Bennett do
vanos (cup), Lenkijos ba- 

Pernai Hūnistai išnaujo laimėjo, 
vienas žtriogus vietoj 2-jų žąsų Amerikonams teko tik ses^
rado kastuvą. ' Zanavykas, ta vieta.

i spalio 8 d. visame Atlantiko
vandenyno pakraštyje. Su
Rooseveltu prieš streiką streikuoja Wolf Mill darbi- 
darbuojasi vadai Darbo Fe- ninkai, nesutikdami dirbti 
deracijos Tarptautinės Jū
rininkų Unijos.

Philadelphijoj jau sustrei
kavo 100 laivakrovių.

Palietas Gazolinas ant 
“Monro Castle” Laivo

NEW YORK. — Jungti- 
nių Valstijų Laivininkystės 
komisionierius J. W. Bar
nett liudija, jog pirm gaisro 
“Morro Castle” laivo iš vie
nos bačkos bėgo gazolinas 
ant viršutinio denio (dė
kos). Taip jis tvirtina po 
nuodugnaus ištyrimo.

Camden, N. J.—Suspen
duota 12 policininkų, kaipo 
kyšininkų ir prostitucijos 
namų patronų. ' .

žadėjo sugrąžint visiems mus įr padarys sprendimą 
darbus. apįe darbininkų algas, dar-

Hills Grove, R. L — Tebe- ko vaiandas, paskubą ir kt.. 
Viską, žinoma, išspręs kapi
talistų naudai.

Tai ant tokios komisijos*1 
Wakefielde, R. L," augšte-1 Gormanas ir kiti pardavikai' 

snysis teismas išdavė in-'išmainė karžygišką audėjų, 
džionkšiną, uždrausdamas verpėjų ir mezgėjų visuoti- 
pikietavimus, per kuriuos streiką. 
darbininkai stengiasi pri
verst kompanijas atgal pri- skundą, 
imt visus streikierius. daugybei streikierių visai 

Federacinės unijos virši- atsako darbą. Tartum tie 
ninkas Naujojoj Anglijoj, į ponai nežino, kad samdyto- 
Joseph 'Sylvia sako, kad fa- jai jau įtraukė į juodus są- 
brikantai visur šalin pastų-Įrašus keliolika tūkstančių 
mia kovingesnius streikie- streikierių ir atsisako dar- 
rius. Bet Sylvia stabdo I ban priimti dar 65,000 veik- 
darbininkų kovą už visų! lesnių streiko dalyvių, 
priėmimą darban. - -----------------

48 valandas savaitėj, kaip 
kad reikalauja kompanija.

Komisija žada tyrinėti ir 
kad fabrikantai

Callander, Canada. — Su
kako jam 123 dienos am- 

Meksikoj per žemės dre- j žiaus penkioms gimusioms 
bėjimą^ Jalisco valstijoj 50 Dionų mergaitėms.
žmonių tapo užmušta ir 400 sykiu jos dabar sveria 37 
sužeista.

Žemės Drebėjimo Aukos

Visos

svarus.
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Sovietą Darbo Unijos ir Jų Veikla
Nesenai Sovietų Sąjungos darbo uni

jose pravestas platus perorganizavimas 
ir praplėtimas. Pirmiau buvo 47 milži
niškos unijos, o šiandien padaryta.net 
145. Tikslas šio perorganizavimo bei pa
skirstymo į mažesnes unijas buvo tame, 
kad unijų vadovybę privesti arčiau prie 
darbo masių, surišti tą vadovybę kiečiau 
su apačiomis. Sovietų pramonei milži
niškais žingsniais marguojant pirmyn, 
besivystant naujoms pramonėms, nau
jiems darbams, naujiems industrijos cen
trams, neapsakomai augant darbininkų 
klasei (tik nuo 1930 metų darbininkų kla
sė paaugo septyniais milionais!), unijos 
pasidarė perdaug didelės, perdaug nepa- 
lanksčios, gramozdiškos, vadovaujanti 
organai nebegalėjo artimai susisiekti su 
eiliniais nariais, su dirbtuvėmis ir t. t. 
Unijų perorganizavimas pasidarė neati- 
'dėliojamas reikalas.

• Sovietų Sąjungos unijų veikla ne to
kia, kokia yra Amerikos darbo unijų. 
Čionai darbo unijos reikalingos tam, kad 
kovoti su bosais, ginti darbininkų duonos 
kąsnį ir t. t. Sovietų gi darbo unijos 
turi ant savęs milžinišką atsakomybę 
darbo disciplinos dirbtuvėse, nes dirbtu
vės priklauso patiems darbininkams, dar
bo gerinimo, darbo spėkų mobilizavimo, 
aprūpinimo darbininkų kultūriniu gyve
nimu. Tuo būdu unijų aparatas turi bū
ti surištas su apačiomis. Biurokratiz
mas pasidaro labai pavojingas.

“Pravda” sako: “Gramozdiškos ir iš
sipūtusios darbo unijos nepajėgia užten
kamam laipsnyje daryti veiklios įtakos į 
organizavimą gamybos ir darbo dirbtu
vėse, į reguliavimą uždarbio, į geresnį 
pastatymą visokių aprūpinimų darbinin
kams, į namų statymą. Daugelis darbo 
unijų darbuotojų, žinodami savo gamy
bos techniką tik ‘abelnai ir visapusiai’, o 
ne konkrečiai, visuose jos veiksmuose, 
negali darbe pravesti kovos už užvaldy
mą technikos. O jei dar prie to pridėt 
išsibarstymą dirbtuvių mūsų šalies di
džiausioj teritorijoje ir įvairumą kultū
rinių sąlygų įvairiuose rajonuose, tai bus 
aišku, kokie sunkumai stovi prieš darbo 
unijų organizacijas aptarnavime milionų 
darbininkų ir tarnautojų.

“Prieš sovietines darbo unijas stovi 
neribojamos perspektyvos. Sąlygose per
galingos proletarinės diktatūros darbo 
unijos, vadovaujamos Lenino-Stalino par
tijos, organizuoja veiklą, iniciatyvą ir 
kotingą galybę desėtkų milionų darbo 
žmonių aplinkui socialistinės statybos 
•užduotį.”

Perorganizuotos, mažesnės, lankstes
nės darbo unijos sėkmingiau pajėgs at
likti savo pareigas darbininkų socialisti
nėj statyboje.

Šv. Elena Konstantino Didžiojo motina 
pati nukeliavo Jeruzalėn, kad surasti kry
žių, ant kurio mirė mūsų Išganytojas Jė
zus Kristus. Atradus tris kryžius, bet neži
nodama ant kurio mirė Išganytojas, pata
riant Jeruzalės vyskupui šv. Makarui pa
dare bandymus. Suradę mirtinai sergančią 
moteriškę ir kaip tik palytėjo sergančią 
ligonę su kryžium moteriškė tuoj atsistojo 
sveika. Taipgi keletas numirėlių paliestų 
kryžiumi Išganytojaus atgijo. Buvo taipgi 
bandyta su kitais dviem kryžiais, bet jokių 
pasekmių nepasirodė.

Pagalios duoda sekamą patarimą nelai
mingiems “Darbininko” skaitytojams:

Kas norite smulkmenįškiau apie tuos vi
sus dalykus sužinoti, ^skaitykite krikščiony
bės istoriją. Užtikrinu į visus, kad Kris
taus kančios aprašyme taipgi jolęių priešin
gumų mokslui nerasite. "% t *
Žinoma, “D.” redaktorius negali tikėti 

šitom kvailybėm, nes jeigu tikėti), tai se
nai būtų atsidūręs beprotnamyje. Bet 
talpina tokius šlamštus ir nuodija skai
tytojų protą ir jausmus. Jis puikiai ži
no, kad tie visi “ligonių pagydymai”, “iš 
numirusių prisikėlimai” yra pirmos rū
šies nonsensas. Puikiai jis žino, kad 
joks mokslas nieko bendro neturi su to
mis “stebuklingomis kristąus kančio- • M mis .

Paimkime konkretų pavyzdį, šiandien 
apie penki tūkstančiai darbininkų na
rių sudaro Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimą. Tos organizacijos reikalų tvar
kymui ir vediniui yra išrinkta sekretorė. 
Jinai dirba už algą, eina organizacijos 
centre tam tikras pareigas, atsako prieš 

. narius ir prieš pildomąją tarybą. Ąr ga- 
I Ii protingas žmogus sakytį, kad L.D.S. 
į sekretorė užima vietą dvarponio, banki

ninko bei fabrikanto ir išnaudoja kitus 
darbininkus? Negali taip sakyti, nes

taip nėra. Tos organizacijos sekretore 
yra darbininkė, kaip ir kiti organizacijos 
nariai. . <

Taip yra su Sovietų valdžia. Jinai nie
ko neišnaudoja, nes jinai susideda iš tų 
pačių darbininkų ir valstiečių. Turime 
išanksto pasakyti, kad kaip Grigaičiui 
prastai išėjo su Kupreišiu, taip mažai jis 
tepeš su Grubu. Gal ras tik vieną kitą 
už save darnesnį, kuris patikės Grubo 
tiems kvailiems raštams prieš darbinin
kų tėvynę.

kyti mokyklas del stokos 
drabužių, apsiavų, arba 
prastai lavinasi, del to, kad 
jie yra alkani, o namai šal
ti, kur jiems prisieina gy
venti. Sovietų Sąjungoje to 
nėra, ten valdžia teikia pil
ną aprūpinimą tiems, kurie

(Tąsa 5 pusi.)

ŠYPSENOS

I

Darniai, Ar Apgavikai?
So. Bostone išeina “Darbininkas”, lei

džiamas Amerikos Lietuvių R. K. Šventę 
Juozapo Darbininkų Sąjungos. Kartais 

į žmogus esi priverstas pamanyti, kad tą 
I.laikraštį redaguoja žmogus ar kunigas, 
| kuriam trūksta galvoje.kelių lentų. Štai 

rugsėjo 25 d. laidoje jis deda straipsnį 
“Būkim Ištikimi Savo Karaliui”. Kal-v
bama apie stebuklus, kuriem šiandien ti
ki tiktai bažnytinių mokyklų vaikai ir 
tamsios davatkos.

Straipsnio autorius sapalioja, kad apiei
326 metus.

GRIGAIČIO NAUJAS LEMONAS
IR SOVIETŲ SĄJUNGA

Savo “Naujienose” Pijus Grigaitis tu
ri pasigavęs naują lemoną, tūlą J. Grubą. 
Tas žmogelis bando sukritikuoti Sovietų 
Sąjungą, stena prieš drg. Undžienės pa
rašytą brošiūrą “Klausimai ir Atsaky
mai Apie Sovietų Sąjungą”. Kiek išgali, 
Grigaičio pasamdytas žmogelis loja ir 
čiauda. Viskas jam negerai. Nieko ge
ro jam nerodo Sovietų Sąjunga.

Nelaimingas Grubas yra šešėlis taip 
pat nelaimingo Kupreišio. Atsimenate, 
kaip Grigaitis džiaugėsi, kol iščiulpė tą 
lemoną. Grubas lošia Kupreišio rolę. 
Kokia ji negarbinga!

Ištikrųjų, Grubo lūpomis sapalioja Pi
jus Grigaitis. Ylos maiše juk nepaslėpsi.

Pas Grubą tiek logikos, kiek ant Gri
gaičio plikės plaukų. Pavyzdžiui, jis pri
pažįsta,. kad “darbininkus ir kaimiečius 
nebeišnaudoja dvarponiai, bankininkai 
ir fabrikantai, kadangi jų nėra. Reiš
kia, privatiškas išnaudojimas tapo panai
kintas.” To, žinoma, Grubas negali už
ginčyti. Perdaug kvaila būtų pagimdyti 
“Naujienų” špaltose dvarponius, bank-’ 
ninkus ir fabrikantus, kuomet jų nesi
randa Sovietų Sąjungoje ir kuomet visas 
svietas tatai žino.

“Bet kas iš to!” šaukia Grubo lūpomis 
Grigaitis. “Bankus, žemę ir fabrikus 
dabar kontroliuoja Sovietų valdžia. To
kiu būdu ji yra bosas, kuris naudojasi 
darbo vaisiais”.

Sovietų valdžia dabar tas baisūnas, 
kuris viską praryja! Kurie nesupranta 
Sovietų valdžios formos, gal ir patikės 
Grigaičiui, kad Sov. valdžia užėmė vietą 
dvarponių, bankininkų ir fabrikantų ir 
dabar išnaudoja Sovietų liaudį. Bet gar
džiai nusijuoks iš jo naujo atradimo tie, 
kurie supranta Sovietų valdžią.

Kas gi yra Sovietų valdžia? Ji susi
deda iš darbininkų ir valstiečių atstovų. 
Sovietų viršininkai yra tie patys darbi
ninkai ir valstiečiai. Kaip vienas darbi
ninkas už tam tikrą algą dirba dirbtuvė
je, taip kitas darbininkas, turėdamas 
tam tikras kvalifikacijas, taip pat už tam 
tikrą algą dirba raštinėje, kaipo rašti
ninkas, tvarkytojas, organizatorius. To
kia Sovietų valdžia. Tai kur čia išnau
dojimas? Kur čia tie nauji “siaubūnai”, 
kurie praryja visus darbo vaisius?

Juk net mažas razumnas vaikas su-1 
pras, kad reikia darbo vedėjų, reikia or
ganizatorių, reikia tvarkytojų, reikia pri
žiūrėtojų, reikia atskaitų vedėjų ir t. t. 
Bet šitie viršininkai nėra ir negali būti 
išnaudotojais, kitų darbo vaisių pasisa
vintojais, nes jie irgi dirba už algą. Aug- 
štai lavinti darbininkai net gauna dides
nes algas, negu Sovietų tarnauto  j ai-dar- 
bininkai... Tai kaip jie gali išnaudoti ki
tus darbininkus?/ Jie negyvena iš pelnų 
nuo įvesto kapitalo.

i

Kodel tatai nebuvo skalbia
ma viešai? Kam tas .ųžslė- 
pimas? ’ * * (

Eikime toliau: “bfąujie- 
nų” ir “Draugo” redakto- : ‘ 
riaį beveik gula ir kęĮia. su 
Kalvaičiu, Lietuvos Smeto
nos agentu. Žrūrėkitę^ kaip 
jie išvien biznį' vatoj su 
“Lituanica II”. Nei 'nosies 
nenusišluosto be susižinoji- b 
mo. Taip pat tie redakto-1 
riai puikiai žinojo apie Gai-j 

Laisvėje” bu- jis esąs tikras, kad tai nepa^®s dingimą, bet tylėjo, 
vo rašyta, kad dingo Lietu- Gaižaitės lavonas. i Kodėl jie sav® skaitytojams
vos Smetonos valdžios kon- ’ pranese tiktai tada, kadavos Smetonos valdžios Kon Tįek to gu tuo lavonu. Bet nebeg;alėjo užtylėti,

-........ iv j ryšyje su Gaižaitės dingi-(kuomet Vilnis ir Laisve
|mu yra klausimų, į kuriuos | jau buvo paskelbę apie jos ■ 
dar niekas nedavė aiškaus Į dingimą ir kuomet visokį 

Gaižaitė i gandai pradėjo skambėti po 
dingo gegužės 24 dieną, bet visą plačią Ameriką?

’ * * ‘ ............. 1 Veikiausia šis lavonas nė- Į

Baisus Skandalas Lie
, ; * *   t • .

t u vos Konsulate 
Chicagoje

Kur Dingo Kalvaičio Sekretore? Kodėl jis Ilgai Tylėjo apie 
Dingimą? Kodėl taip pat Tylėjo “Naujienos” ir “Draugas?” 
Keno Tas Moteriškas Lavonas be Galvos?
Jau senai “

sulato Pono Kalvaičio sek-1 
retorė panelė Gaižaitė ir! 
kartu $10,000. Dabar neto- J 
Ii Chicagos rastas moteriš-Į 
kas lavonas ir 1 

gandai, jog tai bus Kalvai
čio sekretorės. Chicagos 
“Vilnis” (rugs. 25 d.) apie į 
tai rašo:

Lietuvos konsulo Kalvaičio 
sekretorė Leona Gaižaitė din
gusi jau nuo gegužės 24 die
nos. Su ja kaž-kaip ten žu
vę ir $10,000 konsulo pinigų. 
Kalvaitis iki pat liepos mėne
sio niekam nieko nesakė apie 
sekretorės dingimą; (o gal “ne
pastebėjo”, kad per du mėne
sius jo raštinėj nėra sekreto
rės ir pinigų?), tik liepos mė
nesį pranešė policijai“ kad 
j ieškotų jo sekretorę su pini
gais. Kalvaitis dar pridūręs, 
kad jis manąs, jog ji nusižu
džiusi, nes turėjusi nervų ligą.

Iki šiam laikui buvo viskas 
aprimę, žinoma, tik visuome
nėje. Artimi žmonės sekreto
rei, aišku, suko galvas, kur 
Gaižaitė, kur pinigai ir kaip 
čia knygas sutvarkius.

Pereitą savaitę, Highland 
Parke, krūmuose, žmogus gry
baudamas pastebėjo, kad šu
nys valkioja žmogaus galvą. 
Pranešta apie tai policijai. 
Kiek pa j ieškojus, surasta ir 
lavonas, bet tiktai drapanos ir 
kaulai. Tokiu būdu sudaro 
keblumų tikrai pasakyti ir nu
statyti asmenybę. Tik spėja
ma, kad moteriškas lavonas ir 
gali būti apie 30-40 m. am
žiaus. Rasta netoliese ir re
volveris, bet surūdyjęs ir ne
galima spręsti, ar 
ar ne.

Į policijos stotį 
šaukta Gaižaitės 
žmonės, kaip Kiras, advokatas

tuojau kilo ^!akyra_°:..^Pa:-’
I - • '
l Kalvaitis apie tai policijai
i pranešė tiktai liepos mene- ra Gaižaitės. Veikiausia ji-i 
!sį? Kodėl? Kodėl Kalvaitis nai yra kur nors pasislėpus 
Į nepasiaiškina, kodėl jis taip j ir naudojasi tais $10,000. 
ilgai apie tai tylėjo? Antra, 
Lietuvos valdžia buvo pa
siuntus Chicagon agentus agentai? 
to viso skandalo ištyrimui.

juo šauta,

X <

Nėra Lygybės
Keturių metų Jonukas 

g! kalbėjo:—Vis kalbama, buk 
ipas mus yra visi lygūs, .ir 
l ’t.t. Aš t gi sakau, kad pas 
mus randasi didžiausia‘Tiė- i j
lygybe. Kaip va: kada aš 
su savo pirštu sau nosį pa- 
krapštau, tai mane muša 
per ranką. Bet kada ma
žas Vincukas visą savo ko
jukę susikiša sau į snukį, 
tai visi tą skaito juokingu 
ir kvatoja.

Bet kas yra jos pagelbinin- 
kais? Kodėl tyli Smetonos

Draugas.

Didelis Skirtumas
Kapitalistinėse šalyse mi-

Da Nežino
—Ar viesulą labai sugadi

no tavo garadžių?
—To da nežinau, nes da 

nesuradau.

Daug Nustojo
Jonas: — Tai tu sa^ai, 

kad praeitą savaitę tu nu
stojai net 150 svarų?

Petras:.— Taip, tas tikra 
tiesa. Praeitą savaitę ma
no pati pabėgo su burdin- 
gierium.

A. M. Bedievis.
Kapitalistiniam pasaulyje 

jau penki metai viešpatauja lionai vaikučių negali lan- 
baisus ekonominis krizis. 
Fabrikai, dirbtuvės—tūks
tančiai jų—stovi, namai 
genda, mašinos pūsta, de-’ 
sėtkai milionų darbininkų; 
vaikštinėja be darbo. Jie ir' 
jų šeimynos vargsta, skurs-1 
ta, badauja, tūkstančiais1 
miršta.

I
Sovietų Sąjungoje, kur 

darbminkai patys yra savo 
šalies valdonais, vien laike 
Pirmojo Penkių Metų Pla
no išbudavota 5,000 fabri
kų, dirbtuvių, naujų kasyk
lų, aliejaus traukimo svir
čių, elektros gaminimo sto- gali būtF nuo tulžies. . „.o_
jčių ir kitokių įmonių. Be- apetitas geras, viską valgau. | 
darbės nėra, darbininkų dar Galvą neskauda, i 
stoka. Prie caro buvo 7,-' »er&ailti, bet strėnas i 
000,000 darbininkų, o dabar;jau nuo senat jžovėmis ir vaisiais, žinoma,
yra apie 26^000 000 ! Man kartais užeina toks ne-, reikia ir pieniškų, kiaušinių,

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St^ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Kartėlis Ėda

DARBININKU 
SVEIKATA

Ijei bandysite šitaip daryti.
Maistas. Vartokite kuoma- 

žiausia miltinių valgių, skro- 
Kas man galėtų būti, kad bylų-—krakmolų: duonos, py-

Prašau patarimo per “Lais
vę. -
man kartu burnoj ? Ką tik ! ragų, blynų, tyrės—košės, ma- 
valgau, viskas kartu. Man vie-’karonų ir t. p. Nuo tokių val- 
na draugė persergėjo, kad tai gjy dažniausiai viduriai prarū- 
_i: Valgyti g.sta, ir paskui kartėlis ėda.

I Nedaug vartokite ir bulvių ir 
nesijaučiu ■ saldžių daiktų.
i skauda. Daugiausiai gyvenkite dar-

I
; malonus skonis burnoj, stačiai žųvų, šviežios mėsos. Venkite 

Kapitalistinėse šalyse di- dvokiantis, lyg kas būtų surū-pabai aštrių, deginančių prie- 
džiausiame varge yra dar- gę. Aš tuomet nieko negaliu skonių, taip gi labai rūkščių ir 

Bradčiulis ir dar dvi moteriš-1 binipkai, fąrmeriai, net| atskirti: ar valgau ąr uostau, I labai saldžių daiktų, labai

buvo pa- 
pažįstami

kės, kurios savo vardus atsisa- daug įvairiu profesionalų' viskas vienodai dvokia, net ir į karštų ir labai šalty, žinoma, 
kė duoti, kad jie pasakytų, ar'atsidūre varge Fašistinėje cigareto dūmai- Gal tas pa-jir kokių svaigalų. Kramtykir
tai Gaižaitės lavonas. Iš’sykio w . ... . q , • eina nuo skilvio, nes tada jauste gerai, nerykite rupių, nesu-
Kiras būk manęs, remiant Vokietijoje, Berlyne, labai čiu sUnklmą po krūtine, bet kramtytų daiktų.
drapanomis, kad tai Gaižaitės daug studentų, baigusių 1 neskauda. Sakyčiau, .nuo su- Po kiekvieno valgio imkitedrapanomis, kad tai Gaižaitės 
lavonas, bet dabar kiekvienas 
jų ųžginčiną.

Gaižaitė turinti brolį Chica
go je, bet jis dar neatsišaukęs 
ir jo gyvenama vieta nežino
ma. ‘ .

Policija daro investigaciją, 
tyrinėjimus ir stengiasi suras
ti kas buvo šis moteriškas la
vonas.

Taigi, šis įvykis tikrai mis
terija. Daugelis irgi spėja, 
kad tai ne Gaižaitės lavonas, 
nes jai pasitraukus su tiek piT 
nigų, juk nereikėjo i

mokslą inžinierių, įvairių!gedusių dantų, ’bet blogieji 
technikų, negalėdami gauti j dantys sutaisyti. Mano moti- 
darbo/ vaikštinėja : gatvė- lna visuomet sirgo pilvelio iiga

- - - - - Į jau nepagydoma.
Man tas tęsiasi kartais po 

savaitę ir daugiau ir pasikarto
ja kas du mėnesiai, kartais

mis, griežia ir prašo išmal
dų.

To pėra Sovietų Sąjurigo- ja kas du mėnesiai, 
je. Sovietų šalyje berašti-'tankiau, kartais rečiau, 
jai padarytas galas. Jauni-! 
mas mokinasi, lavinasi. Au- 
gštų mokyklų kiekis su 
kiekvienais metais

At»akyipas.
Be asmeninio ištyrimo

’ ku tikrai kas tarti, (galima vie- 
auga‘įnpk daleisti, kad tas kartumo

sun-

---r- • :— ----- j n0K aaieisu, Kartumo
Plečiantis industrijai, apsi-į skonis Jums turi ryšių su ko- 

žudytis. jungiant valstiečiams visjkia vidurių netvarka. Kar- 
Dar kiti visaip kalbą ir spė-į daugiau į kolektyvus, auga' ^a^s Panašių apsireiškimų pa- 
lioja, kad kas nprs turi būti1 pargika,lavimas ir lavintu ^a^ esti padidėjęs skilvio iū- 
negerai pačiame , Kalvaičio; gk isoki specialistu; girnas “hype^cidity’’ angliš- 
ofise. . ■*; „ . . 1 v. . | kai. Gali tai ką bendra turėti
n v j ^e^įętų Sąjungoj užbaigų- nerVy sistema, su Jiąųko-
Buvo pasauktas pats Kai- Jiam bent kokį mokslą nę-;mį§.

vąitis pasižiūrėti ląvpnp ir žeiKi^ darbo jieškotį—jis- Kaip'ten nebuvę, manau, 
drapanų. Jis pareiškė, jog jau taukia specialisto. ' ; [jums galės dalykai • ‘pagerėk

, po truputį ‘ kreidos miltelių, 
“Prepared chalk, 1 1b.”, saky
sim, po trečdalį šaukštelio, nu- 
gerdama vandeniu.

Nemanau, kad Jūs, Drauge, 
rūkote, nors Jūs ir minėjot Ci
garetę dūmus. Jei rįikote, tai 
meskite rūkymą greičiausiai 
po paralių. Nuo rūkymo vi
duriai genda, prarūgstą, opų 
atsiranda, o kartais net ir vė
žių.

Kaip ir visiems, taip ir 
Jums, reikia imti iodo tinktū
ros, po lašą dukart kas sa
vaitė.

Man rodos, bus neprošaiį da 
ir skydinės liaukos po truputė
lį : “Thyroid tablets, P. D., gr. 
U, No. 100,” po^ vieną -prieš 
valgymą, tai po 8 kas 
Imkite bent per kelis 
sius. , \

diena, 
mėne-
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