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veikti, ir neveikia. O kiek daug 
jie galėtų padaryti, jei veiktų!

KRISLAI
Wilkes-Barre.
Kas Veikia, Tam Sekas. 
Reikalinga Mokyklėle. 
Vaikai ir Jaunuoliai. 
Pamąstykite.

Rašo JOHNNIE

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Pereitą pirmadienį turėjo 
įvykti Komfrakcijos susirinki
mas. Tik dalis draugų susirin
ko, ir nors susirinkimas buvo 
atlaikytas, vienok mūsų drau
gai, kurie neatsilankė, neturi 
kuom pasiaiškinti.

Karo Laivai Mainais i 
už Bovelną ir Kavą 
R I O DE JANEIRO. — I 

Viena Anglijos kompanija 
siūlosi Brazilijai atmokėti 
karo laivais už gaunamą iš j 
Brazilijos bovelną ir kavą. 
Šiemet Anglijon įvežta jau

yra 200,000 pundų bovelnos iš . 
kad Brazilijos. Minima kompa- 
jie nija gali visai pigiai gaut' 

ku-1 *1 • z 1iriuos Anglų valdžia skiria j 
Geriausias pavyzdys, Jai vje-| sunaikinimui, p a k e i č iant 

juos naujais, o Brazilijai ir 
seni turėtų būt “geri”.

Nejaugi mūsų draugai 
taip paskendę pesimizme, 
nebegali veikti? Nejaugi 
nemato, kad mūsų darbas eina, į senesnius karo laivus 
nors jie ir nepagelbsti?

no naujo mūsų draugo Valentu- ! 
konio. Senelis apie 65 metų 
amžiaus. Tik pradėjo veikti 
mūsų organizacijose, ypatingai ....
Plymoutho Bedarbių Taryboje. Patersono. Streikienu 
Per šio draugo darbą jau turi
me apie šimtą lietuvių toje Ta-f 
ryboj. Viso narių joj yra apie 
500. Tai 
visi nariai 
ja už savo

puikus darbas. Ir 
veikia, dirba, kovo- 
reikalus.

Kas dabar reikia daryti ? Rei
kalinga pasitarti, surengti dvie
jų savaičių mokyklėlę. Aš ma
nau, kad draugas Bimba neat
sisakys vadovauti, jei bent bū
tų labai užimtas kitais svar
biais darbais. Tokia mokyklė
lė ne tik pralavintų nors kelis 
mūsų senus draugus sparčiau 
ir sėkmingiau veikti darbininkų

Maršavimas Šiandien
PATERSON, N. J. — į 

Šiandien įvyksta streikuo-i 
jančių šilko dažytojų vieny- i 
bės paradas, maršavimas' 
gatvėmis. Jis prasidės 2 
vai. dieną nuo Roseland 
Ballroom svetainės ir trauks, 
svarbiausiomis miesto gat
vėmis.

Didžiausiame savo susi-1 
rinkime streikieriai atme
tė Prekybos Rūmo pasiūly
mą, 
se

. Baigiamas statyt 530 kambarių viešbutis Charkove, Sovietų Sąjungoj. Jis bus 
įrengtas su visais naujoviškais patogumais, kokius tik galima rasti brangiausiuo
se Amerikos viešbučiuose. Charkovo viešbutis taikomas ypač turistams, kurių 
kas kartą daugiau iš užsienių suvažiuoja pasižiūrėti sovietinės statybos ir bend
rosios pažangos Darbininkų Tėvynėje.

Generolas Sm. Butler
Planavo Fašistines

’’Darbo Unijas”
— ------------------------------- ------ ■■ m

MULKINANTI “SAVIVALDYBE” INDIJAI
LONDON. — Bendra ko- 

kad’atskirose" daTykio-i misiJa abie.U Anglijos sei- 
ir seKinuigu.u veiku uarv.numų.darbininkai slapta' bal- mo rumjJ PlaK ra-
labui, bet ir naujus, tik ka at- suotų, ar jie nori taikytis aP’® Jp^Įją, kuriai pa
ėjusius j mūsų tarpa. Mokyk- su bosais del streiko baigi-. taria suteikti savivaldybę, 
lėlė supažindintų mūsų draugus mo sąlygų. Jie griežtai at- Indija milžiniška sahs su 
daugiau su marksizmu ir lėni- metė samdytojų pasiūlymą;??0-000’000 gyventojų, kaip 
nizmu. Mūsų judėjimas apylin-' daryti sutartį dviem metam i žinoma, yra pavergta Angli- 
kėj augščiau pakiltų ir plėtotų- ir per tą laiką visai ne-, JOs imperialistų.
si. ' - ...

ėjusius j mūsų tarpą. Mokyk-

jč>s imperialistų.
streikuoti. žadamoji Indijai “šavival-

Unijos delegatas Parota ,įybė’ ’’teduoda tik 14- iš 
pranešė, jog bedarbių šel- kiekvieno šimto '• gyventojųMokyklėlės ir kitais svarbiais 

klausimais yra rengiamos visų j pimo biurai siunčia skebau- teisę balsuoti rinkimuose į 
“Laisvės” skaitytojų ir mūsų ti streikierius, kurie ateina seimelius įvairių provincijų, 
judėjimo simpatikų susirinki- pašalpos reikalauti. " ’’ - •••
mas ateinantį sekmadienį, t------------------

iš kurių susidaro ta šalis. 
IO visai Indijai seimą rinks

Darbininkų Centre, Market St., IŠTEISINO ŽMOGŽUDĮ ne crvventoiai abelnai bet
Wilkes-Barre. Visi draugai, POLITIKIERIŲ 2 J
būtinai atsilankykite, ir išsidirb-Į PATERSON, N. J. —

tik provincijų seimelių at
stovai. Sykiu su tariama 
savivaldybe bus duota dau
giau valios Anglijos skiria
miems provincijų guberna
toriams^

Aišku, jos tąs savivaldy
bės sumanymas/yra taiko
mas tik naudai valdančio
sios klasės ir1 Anglijos impe
rialistų. Tai yra monas, su 
kurio pagelbaf jie stengiasi 
nuraminti Indijos darbo r 
nias, kovojančias už pasi- 
liuosavimą nuo svetimų pa
vergėjų ir nuo savo tautinės 
buržuazijos.'

kime planus del mūsų ateities Peštynėse po jųdviejų auto- PflSllfCIlffiniai DOC 
veikimo. ^mobilių susidūrimo, vietinis; n .. i o

Teko pasikalbėti su keliais 
draugais. Atrodo, kad labai ga
limas dalykas šioj apylinkėj vie
ną ar dvi vaikų mokyklėles 
įsteigti. Bet girdėtis, kad neku- 
rie mūsų draugai neįvertina 
vaikų organizavimo. Taip pat 
jie neįvertina ir jaunuolių or
ganizavimo. Kokios pasekmės? į 
Kiti miestai kur kas augščiau | 
stovi negu Wilkes-Barre šiais 
svarbiais klausimais.

republikonų vadas Joseph 
Bozzo užmušė “seilsmaną”' 
John Shoe. Dabar įvykęs 
teismas Bozzo išteisino. Su
praskite, jis ne paprastas 
žmogus, o politikierius.

Scottsboro Savaites

Philadelphia, Pa.
Svarbus susirinkimas visų 

progresyvių organ izacijų 
narių įvyks 25 d. lapkričio, 

Prie galo, pamąstykime, drau-, 2 vai., po pietų, 995 N. 5th 
1 ’ ............ ’
dabar? Nieko neveikti, 1 
mūsų judėjimas pats reikalau
ja ir, rodos, verste verčia mus 
pasiekti tokius lietuvius darbi
ninkus, kurių darJ nesame pa
siekę?

Reikalauja Fabrikantam 
Dar Daugiau Laisvės
NEW YORK. — Donald 

R. Richberg, vyriausias Ro- 
osevelto advokatas, direkto
rius Nacionalės Nepaprastų 
Reikalų Tarybos, kalbėda
mas suvažiavime valgių ap
dirbimo fabrikantų, užreiš-

New- Yorke, Brookly- 
ne, Hartforde, Conn., ir vi
suose didesniuose miestuo
se Amerikoj yra daroma 
prisirengimai prie Scotts
boro negrų jaunuolių ap
gynimo savaitės. Tarp tau- j
tinis Darbininkų Apsigyni- > kė, kad fabrikantai neturi 
mas paskyrė tą, sayaįtę nuo būt toliau taip
'lapkričio 26 d. iki ’gruodžio
2 d. Laike jos bus daroma

gai, ar gali taip ilgai būti, kaiplg^ §iame; susirinkime bū- ■ demonstracijos, masiniai šu- 
dabar? Nieko neveikti, kada įjnaį reikaiinga visiems da-1 sirinkimai ir rinkliavos au- 

lyvauti, nes turime daug kų delei apeliacijos bylos 
svarbių klausimų aptarimui. A u g š č i a u šiame Teisme. 
Visi draugai turės pranešti, i Tarpt.; Darb. Apsigynimas 

tkiek yra užsisakiusių vietas jau įteikė pradinę apeliaci- 
vakarieneje. dalyvauti, taip,Ją tam teismui, idant išgel- 
kad komisija galėtų užten- bėt nuo elektros kėdės seot- 
kamai visiems maisto paga
minti. O kurie dar neužsi
sakėte vakarieniauti ir būti

Stiprina NRA Streikų. 
Laužymo Masiną

WASHINGTON. — Visos koncerte, tai būkite šiame 
Šalies Fabrikantų Susivie- susirinkime ir užsisakykite ♦ • • 1 * 1 a • • • *

tsboriečius. H. Pattersoną ith 
Cl. Norrisą. Draugai ir '.or
ganizacijos, sulig . išgalės, 
aukokite bylos vedimui.

NEW YORK. — Nors 
generolas Smedley Butler 
atidengė MacGuire, Mur- 
phy’o, Morgano ir kitų Wall 
Stryto kapitalistų sumoks
ią įvest atvirą fašizmą Ame
rikoj, bet jis pats anaiptol 
nėra fašistų priešas. Ir vos 
tik užbaigė Butleris savo 
kalbą kongresinėje tyrinėji
mo komisijoje, kaip tuo jaus 
gavo pakvietimą iš Phila- 
delphijos kapitalistų būti 
komandierium jų telkiamų 
fašistinių spėkų.

Gen. Butler yra sugalvo
jęs ir “nepriklausomą” Dar
bo Federaciją Pennsylvani- 
joj. Tai yra fašistinis pa
daras, kuris išvien su pat
riotais iš Amerikos Legiono 
turėtų darbuotis už skirtin
gos tvarkos įvedimą.

Butler Pats Taikosi į 
Diktatorius

Paskutiniuoju laiku gene
rolas Butleris apvažinėjo 
šimtus miestų, sakydamas 
legionieriams prakalbas. Jis, 
tiesa, kalbėjo už greitą iš
mokėjimą bonų visiems pa
saulinio karo buvusiems ka
reiviams. Bet tuom jis sten
gėsi prisigerint Legionui, 
turinčiam porą milionų na
rių. Gaudamas užtenkamą 
pasitikėjimą iš legionierių 
pusės, Butler taikosi į vie
tą fašistinio komandieriaus 
tos didelės armijos. O jai

apginkluoti gen. Butleris | 
lengvai gautų pinigų kad ne 
iš vienos, tai iš kitos kapi
talistų grupės.

Savo maršrutuose gen. 
Butleris pritarė juodašim- 
čiams, kurie reikalavo iš- 
gaudyt visus ateivius komu
nistus ir deportuot juos iš 
Amerikos.

Kongresinės tyri nėjimo 
komisijos pirmininkas Dick- 
stein pripažino, kad Wall 
Stryto • kapitalistai jau yra 
pakloję nemažai pinigų de
lei prirengimo fašistinio 
perversmo Jungtinėse Vals
tijose.

Kas Ka Tyrinės? .. . w
Roosevelto valdžia ketina 

daryt neva tyrinėjimą, kai 
del iškelto fašistinio sumok- 
slo. Bet tai tik del svieto J 
akių. Nes visa Roosevelto 
valdžia artimiausiai susiri
šus su kapitalistais, trokš
tančiais atviros fašistinės 
diktatūros.

Eilinių Ex-Kareivių Ro- J 
miteto sekretorius Harold 
Hickerson mušė generolui 
Butleriui tokio turinio te- 
legramą: Jeigu tu ištisų
jų nusistatęs prieš fašizmą, 
tai užgirk programą Prieše 
karinio ir Priešfašistinio 
Chicagos Kongreso. Tačiaus 
išanksto žinoma, kad gen. 
Butler nerems to, kas prie
šinga jo paties tikslams.

Plieno Bosai Nedaro 
Sutarčių su Unija

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Plieno Korpo
raciją pranešė, kad ji aps
kritai pripažįsta Amerikos 
Darbo Federacijos Uniją 
savo dirbyklose, bet atsisa
ko daryt sutartis su ta uni
ja delei sąlygų visiems dar
bininkams, nors unijistai 
sudarytų ir didelę daugumą. 
Darbo Federacijos preziden
tas Wm. Green neva nesu
tinka su tuom plieno trusto 
pasiūlymu. Jis sako, kad 
trustas čia nori apeiti uni- 
jistų teises, kurias jiems 
būk “pripažįsta” NRA tai
syklių punktas 7a. Jeigu 
bosų pasiūlymas būtų pri
imtas, tai anot Greeno, jie 
galėtų daryt sau atskiras 
sutartis su kompaniškomis 
unijėlėmis bei pavieniais 
darbininkais.

Plieno Korporacija pasi
rengus eiti kad ir į šalies 
Augščiausią Teismą, kad tik 
išvengti tikro darbininkų 
unijos pripažinimo.

$360,000,000 Karo Or- 
laivynui Francijoj

PARYŽIUS. — Francijos 
i ministeris 

generolas V. Denain dejavo 
tam tikrai seimo komisijai, 
kad Vokietija'turi greites
nių ir tinkamesnių karui or
laivių, negu Francija. Idant 
Francūzai galėtų pasivyti 
Hitlerio lėktuvus naujoviš
kumu ir pralenkti orlaivių 
skaičium, ministeris Denain 
reikalavo ateinantiems me
tams paskirti 360,000,000 
dolerių vien orlaivyno buda- 
vojimui, nekalbant apie ki
tas padidintas karo reika
lams sumas pinigų.
Be Balsavimo Teisės Mote

rys Nemokės Taksų?
HAMILTONE, Bermudoj, 

sufragistės, moterų balsavi
mo reikalautojos, žada ne- 
mokėt valdžiai taksų už 
nuosavybę, jeigu neleis jom 
balsuot; o valdžia ketina už
grobt jų nuosavybę, jeigu 
jos nemokės taksų. 1 |

SMEGENYS SAVAIMI SPINDULIUOJA

“varžomi” 
įstatymais. Jis taipgi atsi
kreipė į darbininkus, kad 
jie sandarbininkautų su 
samdytojais, nes tai esą yie- karo orlaivyno
nų ir kitų “bendras reika
las”; sykiu Richberg pa- 
snjerkė judėjimą už 30 va
landų darbo savaitę^

Richberg išreiškė ■ Roose
velto politiką;, o Roosevel- 
tas toliau vis.glaudžiau su
sijungia su stambiaisiais ka
pitalistais prieš darbininkus 
ir smulkiuosius biznierius.

CLEVELAND, Ohio. — 
Šalies Mokslo Akademikų 
suvažiavime prof. George 
W. Crile su Dr. Maria Tel
kęs ir kitais savo bendrais 
mokslininkais rodė, ką nau
jo jie patyrė apie gyvulių 
smegenis. Clevelando Kli
nikoje į visiškai užtemdytą 
skiepo kambarį buvo atneš
ta gyvulių smegenys, ir jie 
žvilgėjo švelnia, bet gana 
skaisčia šviesa, išduodami 
įvairius’ spindulius. Delik- 
atnais švieso-elektrikiniais 
instrumentais buvo išmie- 
ruojama £ų spindulių stip
rumas. į.

Manoma, jog savo spindu
liavimu, kaip kokiu radio,

Zįvairios smegenų dalys “su- 
sižino” viena su kita, ir tuo 
būdu eina protavimas. Bet 
iš kur atsiranda pats sme
genų spinduliavimas? Ogi 
iš saulės šviesos, nors ir ne
tiesioginiai.

Gyvuliai gauna maisto 
energijos iš augalų, o auga
lai ima energiją iš saulės 
tiesioginiai arba netiesiogfr 
niai. O kurie gyviai maiti
nasi mėsa, tai su ta mėsa jiė 
gauna spindulių, kurie į. ją 
buvo atėję su augaliniu mai
stu. Tik suprantama, jqg 
ne vieni. smegenys spindi- j \ 
liuoja. Išduoda spindulių J 
ir kitos kūno dalys, nors ne 
taip daug kaip smegenys. . *

------------ -' 1

Darbo Federacija Madisone 
Kovoja Prieš Fašizmą

MADISON, Wis. — Šio 
miesto Darbo Fed. unijos 
vienbalsiai nutarė dalyvau
ti konferencijoj kovai prieš 
karą ir fašizmą ir išrinko į 
ją du delegatus. Konferen
cija įvyksta šiandien Mil
waukee, Wis. Ją sušaukė 
skyrius Amerikinės Lygos 
prieš Karą ir Fašizmą.

20,000 Žydą Pabėgo Nuo 
Hitlerio I Palestiną

NEW YORK. — Iš Euro- 
pos parvažiavę žydų 
vadai Dr. G. Landauer ir 
M. Rosenblueth sako, jog 
nuo Hitlerio persekiojimų 
pabėgo 20,000 žydų iš Vo
kietijos į Palestiną. Jų 
penktadalis dabar ten užsi
ima žemdirbyste.

LIMA, Peru. — Vyriau
sybė uždraudė orlaiviams 
prilėkt arčiau kaip per 1,000 
mastų prie Guano salų, kad 
negąsdintų paukščių, kurių 
ten yra didelė daugybė.

Italai Išvysią Amerikonu 
Lėktuvus Iš Chinijos

ROMA. — Trys didelės 
Italų lėktuvų kompanijos 
susidėjo į vieną. Savo lėk
tuvų gerumu ir pigumų jie 
tikisi išstumti Amerikos 
lėktuvus iš Chinijos rinkų. 
Italija jau pardavė. 20 bom- 
bininkų, naujausios rūšies 
karo lėktuvų, Chiang Kai- 
shekui, , fašistiniam Chinų 
diktatoriui.

*daba- Skalauja, kad vgs” naujaį rengiamo kon

sau vietas.
29 d. lapkričio bus “Lais-

nijimo direktoriai, vyriausi 
NRA sumanytojai ir rėmė-

NRA mašina būtų dar su- 
drūtinta prieš darbininkus. 
Jie siūlo, kad ateinanti ša
lies kongreso sesija išleistų 
įstatymą, pagal kurį strei- 
kieriai turėtų pasiduot tei
smų sprendimams, kas lie
čia darbo mokesnį ir kitas 
sąlygas; o kurie nepasi
duos, bus stropiai baudžia
mi. Tas įstatymas būtų 
priedas prie dabartinių 
NRA taisyklių.

certo ir vakarienės komisi
jos susirinkimas, ir kurie 
draugai nesuspės visuotina
me susirinkime raportuoti, 
kiek yra užsisakę vakarie
nei vietų, galės šiame susi
rinkime tai padaryti. Susi
rinkimas prasidės 7 vai. va
kare, 995 N. 5th St.

Komisijos Sekr. 
A. Ramanauskas.,

Automobiliais Užmušta 
28,400 Žmonių Šiemet
HARTFORD, Conn.. — 

Pagal Keliautojų Apdrau- 
dos Kompanijos apskaitlia- 
vimą, šiais metais Jungtinė
se Valstijose tąpo užmušta 
automobilių nelaimėse jau 
28,400 žmonių. Iki metų pa
baigai taip žus ;dar pora 
trėjatą tūkstančių.

s

ik

Leyden. — Mirė garsiau-^ . 
sias pasaulio astronomas, 
holandas Willem de Sitter,^ 
62 metų amžiaus.
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žiba ne tik Sovietų Sąjungos, bet visos 
žmonijos.

Šitokius darbus dirba pirmoji proleta
rų šalis! Šitaip žengia pirmyn Sovietų 
Sąjunga, darbininkų tėvynė!

v

Didžiausias Pasaulyj Medicinos 
Centras

Kaip praneša spauda, Sovietų Sąjunga 
paskyrė 1,000 akrų žemės, netoli Mask
vos, pastatymui “Medikališko Miesto.” 
Tar bus patsai didžiausias ir moderniš
kiausias medikališkas centras visam pa
saulyj. Statyba prasidės sekantį pava
sarį, bet dabar jau ruošiamasi prie to 
darbo visais garais. Šį centrą užims Vi
sos Sovietų Sąjungos Tyrinėjamosios Me
dicinos Institutas, kurio direktorium yra 
profesorius Lev Nikolajevič Feodorov.

Ši mokslo įstaiga užsiims tiek moksli
niu, tiek praktišku darbu. Ji sunaudos 
apie 130,000 įvairių gyvulių per metus 
tyrinėjimams. Nepaprastai įdomus da
lykas bus, tai “Sveiko Žmogaus Klinika”, 
kurioje bus daroma observacija (apžval
ga, tyrinėjimas) normališkų žmonių, jų 
užsilaikymas po darbo, pavalgius, poil
sio, etc. Specialė virtuvė pagamins mai
stą, su pagelba vijoletinių spindulių.

Be to, bus nepaprastai svarbus tas de- 
partmentas, kuriame bus pagaminama ir 
užlaikoma, klimatas iš šiaurių, pietų ir 
stratosferos.

Iš viso naujam “mieste” nuolatos dirbs 
apie 5,000 gydytojų, slaugių ir įvairių 
mokslininkų. Pacijentų galės tilpti tik- 

'^ai*ąpie 600, bet kiekvienam jų bus at- 
. skirtas kambarys ir beveik tam tikra spe

cialė laboratorija kiekvienam pacijerttui. 
Gydytojams ir slaugėms, o taipgi visiems 
darbininkams, gyvenantiems minėtam 
medikališkam centre, bus įsteigta gyve
namieji namai, teatras, judžių salė, kny
gynas ir kt. dalykai. Šio “miesto” pa
statymas ir įruošimas atsieis apie 150,- 

‘ 000,000 rublių. Tai bus, ištikrųjų, pa-

Tie Šunys Darbuojasi Visur
Buvusieji Rusijos generolai, oficieriai, 

kapitalistai, dvarponiai ir kiti parazitai 
dabar trankos po visus, pasaulio kampus 
ir eina budelių pareigas. Jau daug kar
tų buvo rašyta apie jų: darbus Mandžu- 
rijoje, kur jie eina budelių pareigas Ja
ponijos imperialistams; ’ Dabar praneša
ma, kad šitie kontr-ręvoliuciniai šunys 
darbuojasi ir Ispanijoje.

. Dabar Ispanijoj, numalšinus darbinin
kų sukilimą Asturijo§ ’provincijoje, eina! 
žvėriški darbininkų kankinimai ir žudy
mai. Ispanijos policiją viena neapsidir
banti. Jinai esanti pasikvietus budelius 
iš užsienio — Italijos, ir Vokietijos su
žvėrėjusius sutvėrimUsi. Bet vyriausių 
ir žvėriškiausių budelių ir kankintojų 
pareigas einą rusai baltgvardiečiai! Jų 
ten pirmiau buvo, o dabar dar daugiau 
prigabenta.

Bendro Fronto Judėjimas
< .

Lenkijoje
Mažai iki šiol buvo; rašyta apie bend

ro fronto judėjimą Lenkijoje. Bet mūsų 
draugai lenkai komunistai veikia. Mask
vos “Pravdoj” (lapkr. 4 d.) skaitome ko
respondenciją iš Varšuvos apie Lenkijos 
Komunistų Partijos pasiūlymą Socialis
tų Partijai, žydų socialistinei organizaci
jai “Bundui”, vokiečių socialdemokratų 
partijai, ukrainų socialistų partijai, re- 
forBiistinėms darbo unijoms ir t. t. So
cialistų Partijos Centralinis Komitetas 
atmetęs pasiūlymą. “Bundo” vadai bu
vę priėmę pasiūlymą ir jau buvę pasita
rimų tarpe bundiečių ir komunistų, bet 
derybos pakrikę.

Tuo tarpu eiliniuose socialistuose ir 
unijistuose Komunistų Partijos atsišau
kimas randąs labai nuoširdaus atsiliepi
mo. Vietinės socialdemokratų organiza
cijos Varšavoje, Lodziuje, Pruškove, Vir
šutinėj Silezijoj, Bielostoke ir kitur jau 
pasisakę už bendrą frontą su komunis
tais. Judėjimas plečiasi. Eiliniai refor- 
mistinių organizacijų darbininkai turės 
perlipti per savo lyderių galvas ir suda
ryti bendrą frontą su komunistais.

Tik Dabar Pradeda Išsijudinti 

Pittsburghas, Newarkas, Law

rence, Rumford: ir keletas^ kitų 

smarkiai pakilo.

Drg. A. J. , Smitas ir vėl pir
moje vietoje. Vargšas Šimaitis 
vos pasilaiko ketvirtoje vieto
je. Gražiai laikos drg* P. Bo- 
kas iš Waterbury, Conn.

Daug pageidayimų yra iš 
vajinipkų prailginti vajų. Vei
kiausia, kad vajus bus prail- 

. . igintas.
Surašąs šiandien stovi šiaip:

‘ > Punktais
A. J. Smith; Philadelphia, 852 
S. Reikauškasį • j 

: ■- t ' i ! ■
Shenandoah, Pa, 7

: P. Bokas, Waterbury, / 
Geo. Shimaitis, Montello, 
Gėo. Krance, '■ I. Katilis, 

Bridgewater, Mass.
M.' Dobinis, Newark N. J.
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 11, ir.T55 kp.

Worcester, Mass.
A. Daukaftt, Toronto, Can.
S. Penkauskas, Lawrence,
O. Girnieftė, Binghamton,
S. Puidokas, Rumford, Me. 244
P. Žirgulis, Rochester, 205 
ALDLD 85 kp., Pittsburgh,.

Pa. 176
C. K. Urbon, Hudson, Mass.

E. Skleris, Cleveland, Ohio
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
,P. Ramons, Scotia, N. Y.
J. Jerome, So. Barre, Mkss. 20
P. Walant, Philadelphia

Pa.
J. May, Hoboken, N. J.
R. Lacovicz, Belle Vernon
B. Plungis, Cleveland, Ohio
J. Daugėla, Worcester, 

Mass.
P. Petronis, Montreal, Can.
E. Jeskevich, Brooklyn,

darbininkišką judėjimą. Ma
tome taipgi mūsų senus drau
gus šiek tiek apsileidusius mū
sų veikime. Dėkime visas pa
stangas atgaivinti mūsų judė
jimą ir išbudavoti jį.

Draugas.

Penktadien., Lapkr. 23, 1234
• - ■■■■ • 1w

LONDON. — Politikie
riai susirūpinę, ,kad Holan- 
dijos lėktuvai dažnai būna 
greitesni ir drūtesni už An
glijos lėktuvus. O į lėktu
vus jie žiūri kaip į karo ma
šinas.

DARBININKU 
SVEIKATA«b|

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS J

371 Lake St., Newark, N. J. fi
Telephone: Humboldt 247964 1
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TRUMPMENOS

rei

Šiuos žodžius rašant, Ge- 
nevoje prasideda Tautų Są
jungos Tarybos atstovų po
sėdis arba suvažiavimas. Be 
kitų klausimų, bus rišami 
sekami:

1. —Chaco klausimas.
2. Saar srities plebiscito 

dalykai.
3. Nusiginklavimas.
4. Austrijos reikalai.
5. Mažosios Entantės

kąlai ir klausimas “Rytų 
Lakamo.”

Visi dalykai, žinoma, svar
būs. Abejotina, ar jie, bus 
išrišti. Bet svarbu pažymė
ti tai, kad visų šitų reikalų 
rišime dalyvaus ir Sovietų 
Sąjungos delegacija. O jo
sios žodis šiandien yra ne
paprastai svarbus. Josios 

! balsas nuskamba per pasau- 
' lį garsiau, negu kurios kitos 

šalies. Kodėl? Visųpir- 
^bmiausiai todėl, kad Sovietų 
^Sąjunga šiandien yra didelė 
” pajėga, atstovaujanti ne 
į tiktai savo ribose gyvenan

čius darbo žmones, 170 mi- 
lionų jų, bet ir milionus pa- 

; šaulio proletarų. Antra, ji 
“ Įkovoja už taiką ne tik žo- 

;//džiais, bet ir darbais.
g Todėl žinios iš Genevos 
žada būti įdomios.

“5-5-3”. Ji nori, “5-4-4” 
y. Anglijai 5 proponuoja, 
Amerikai ir Japonijai—po 
4. Bet tam prieštarauja 
ypačiai Washingtonas, ka
dangi jis bijosi Japonijos 
įsigalėjimo Ramiajam Van
denyne. MacDonaldo val
džia, veikiausiai, sutiktų su 
Japonijos norais, bet žino, 
kad tuo atstumtų toliau nuo 
Britanijos Australiją, Nau
jąją Zelandiją ir Kanadą, 
kurios velija geriau palai
kyti artimesnius ryšius su 
Amerika, negu su Japonija. 
Išrodo, kad iš Londono kon
ferencijos išeis niekas dau
giau, kaip tiktai “pišš.”

O

kiu prieš kapitalizmą ir ku
nigiją, nes kunigija yra 
ramstis išnaudojimo siste
mos.” Ten pat mūsų drau
gų dienraštis pastebi: “Lai
svamanių veikimas turi eiti 
sykiu su darbininkų veiki
mu.” Taip, nes tiktai tokiu 
būdu bus galima kovoti 
prieš išnaudotojus ir mul
kintojus. L a i s v amanybė, 
kokią skelbia šių dienų so
cialistai, žinoma, neturi nie
ko bendro su darbininkiška 
laisvamanybe. Socialistai 
neva kovoja su Romos kata
likų bažnyčia, bet jie remia 
ir palaiko įvairaus plauko’ 
nezaležninkus. Mes gi kovo
jame prieš visokio plauko 
žmonių mulkintojus. 

. • • •’ . ' '

J. Vasiliauskas, Detroit, 
Mich.

D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 128
A. Žemaitis, Shen., Pa. 107
A. Klimas, Hartford, Conn.

103
A. Lideikienė, Greąt Neck,

ALDLD Pirm. Raj. Kom., 
Montreal, Canada

R. Mizara, Brooklyn, N. Y.
ALDLD 13 kp., Easton, Pa. 84
V. Globich, Wilkes Barre, 

Pa.
A. Valinchus, Pittston, Pa.
J. Valatka, Haverhill, 

Mass.
Dr. J. J. Kaškialučius,

Newark, N. J.
J-. Barkus, Brooklyn, N. Y
ALDLD 149 kp.,

Philadelphia, Pa.
J. Navalinskienė, 

Forest City, Pa.
A. Barčius, So. Boston, 

Mass.
J. Grybas, J. Trečiokas, 

Norwood, Mass.
A. Bimba, Brooklyn,
J. Baltušis, Chicago,
F. Pakali, Brooklyn,
D. Slavinskienė, Rockford,

111.
J. Bastis, Grand Rapids, 

Mich.
E. Zitkienė, Hartford, 

Conn.
Ch’as. Kwarren, Brooklyn,

N.
111.

J. Balsys, Baltimore, Md.
P. Taras, Brooklyn, N. Y.
A. Kazokytė, Brooklyn,
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Pietų Amerikoje darbi
ninkų kraujas tebeliejamas. 
Vykindami didžiųjų impe
rialistų pageidavimus, Boli
vijos ir Paraguayans gene
rolai tebetęsia karą. Sako
ma, Paraguayus paėmęs 
30,000 boliviečių į belaisvę. 
O kiek jų žuvo? Dabar ten 
prasideda vasara, karščiai. 
Baisi padėtis viešpatauja 
tiek laimėtojos, tiek pralai
mėtojos pusėje.

Bayonnės draugai ruošia 
“Laisvės” naudai koncertą. 
Bayonnėj randasi būrys ge
rų ir darbščių draugų. De
ja, man išrodo, kad jie per 

; ilgą laiką buvo truputėlį lig 
ir perdaug atsiskyrę nuo 
mūsų nacionalio judėjimo, 
perdaug buvo provincijona1- 
listai. Beje, dd. bayoniečiai, 
o kada jūs įkursite LDS 
Jaunimo Kuopą?

J. Muskauskas, Wilkes 
Barre, Pa. y-*

-J. Adams, Graft'd Rapids, 
Mich. ; ' . į ,

K. Mugiėnienė, Oakland, 
Calif. .

V. Bublis, Brooklyn, N. Y.
Geo. Žilinskas, Suffięld
L. Colwell, Brooklyn, N. Y.
P. Janiūnienė, Bayonne
A. Dapšis, Detroit, Mich.
P. Žemaitis, Detroit, Mich.

24

22
22
22
22
22
22
22

Chięagoje sutverta lietu
vių laisvamanių • kuopa. 
“Vilnis” praneša: “Visų bu-

Drg. Lumbis, kuris tūlą 
laiką buvo sustojęs piešti, ir 
vėl ėmėsi- už .darbo. “Vil
nies” num. 272-ram tilpo jo 
pavykęs piešinys*

F. Zayis, Hellertown,! Pa. 
Ghas. Dumčius, McAdoo,

Pa.
S. Peleckas, Brooklyn, N, Y. 14
K. Romikaitis, Reading, Pa. 11 
J. Stasiukaitiš, Phila., Pa. 11 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside 10

Jau skaitlingiau draugai pa
sirodė vajuje, tačiaus tūkstan- j 
čiai “Laisvės” skaitytojų, ku
rių buvo prašyta gauti naujų 
skaitytojų, dar į prašymą neat
siliepė.

Vajaus dalyvius norime per
spėti nuo pavojaus iš drg. Ši
maičio,' kuris keletą metų iš 
eilės yra gavęs pirmą dovaną. 
Jis tiksliai atsilieka, o vėliau, 
į pabaigą vajaus pažeria kele
tą desėtkų naujų skaitytojų ir 
pasiima pirmą dovaną. Tai tu
rėtų žinoti ypač drg. Smitas, 
kuris pirmą kartą taip sėkmin
gai įstojo į darbą. • .

Tačiaus, matosi dar vienas 
linksmas ženklas: drg. Galec
kas gana greit vejasi savo kai
myną Šmitą. Linkime jam gero 
pasisekimo.

ŠILTAI LAIKOSI—ŠALTĮ 
TURI

Drauge gydytojau, aš skai
tau “Laisvę” dienraštį ir kož- 
na diena randu jūsų patarimų 

;apie sveikatą. Patarkite ir 
jman, už ką aš jums, širdingai 
ačiuoju. "

štai mano nesveikata. Esu 
mergina 19-kos metų, sveriu 
117 sv., aukščio 5 pėdų 3 co
lių. Dirbu raštinėj, nenuša- 
lu, šiltai laikausi, o šaltį blo
gą turiu beveik nuolatos. La
biau, kaip šaltesni esti orai. 
Nosis užkimšta ir bėga iš no
sies, ir gerklėjz vis kirbina : tu
riu dažnai kosėti. Ir man bis- 
kį skauda aukščiau strėnų kai
riam šone, arčiau prie nugar
kaulio. Kai neturiu slogos, 
tai ir šono neskauda. Bet tos 
slogos mažai kada neturiu,, kai 
šaltesni orai.

Buvau pas gydytoją. Sako— 
turi šaltį. Davė pilių, bet nie
ko negelbėjo. Ir aš turiu blo-i 
gą apetitą valgyt, gal kad prni- 

■ žai ant oro būvu. Prftšau, gy
dytojau, patarkite ir man per 
dienraštį “Laisvę”.

• ATSAKYMAS

Jūsų, Drauge teisybė, pilna 
teisybė: kad mažai ant oro bū
vate. Raštinėj dirbate, vei
kiausiai nusisėdite, tvankioj, 

i sausoj atmosferoj, šiltai lai
kotės. Ot tai ir visa bė
da. Augate, kaip ta vazono 
gėlė, “hot house plant.” žie
mos metu raštinėse oras esti

priežasties, kad gyvenate per
toji nuo gamtos, labai jau “ci- 
viįizuotose” apystovose._ Iš
džiūsta Jums nosys,* Išdžiūsta 
gerklė, kirbina tenai, kosulys 
kamuoja. Ir nugarą papkau- 
da, daugiausia nuo kosėjimo, 
nuo-to raumenų tampymo.

Jums davė pilių. Tuščias 
darbas! Labai būtų»lengva is
torija, jei taip už bile kokį 
prieš gamtą prasižengimą ga
lėtum atsiteisti pilėmis. Bet, 
deja, taip nėra* Nuo jokių pi
lių Jums geriau negali būti, 
nes jos negali pavaduoti pa
prasto laukų oro, saulės, judė
jimo, gimnastikos, pasivaikš
čiojimų, o to Jums visų labiau
siai ir reikia.

Tai, Drauge, kaip ten ne
buvę, eikite kas miela dienelė

Trumpu laiku “Laisvėje” 
vėl pradėsime spausdinti gra
žią ir nepaprastai įdomią 
apysaką. Ji parašyta paskil- 
busio Sovietų Sąjungos rašy
tojo d. M. Zoščenkos. Verti
mą iš rusų į lietuvių kalbą 
darė taipgi So v. Sąjungoje 
gyvenantis literatas ir mūsų 
bendradarbis d. P. Saženis.

Apysakoje vaizdu ojama 
darbai” pravedant didįjį Bal
tųjų Jūrų kanalą ir kaip tuo
se darbuose dirbo įvairūs 
prasikaltėliai ir pirmrevoliu- 
cinių laikų kriminalistai. Di
džiausio gi įdomumo sukelia 
vieno buvusio stambaus kri
minalisto pasakojimas apie 
visą savo nelemtą gyvenimą 
ir kaip jis, patekęs prie mi
nėtojo kanalo dirbti, persi- 
auklėjo ir persiėmė nauja vi
suomenine sąmone.

Draugai skaitytojai, tėmy- 
kite apysakos pradžią ir ne
praleiskite nei viename nu
mery neperskaitę. Pasaky
kite ir savo pažįstamiems, 
kurie apysakas mėgstą, tegul 
tuoj užsirašoz “Laisvę”, kad 
gaut tą nepaprastą apysaką 
nuo pat pradžios.

landą, po kitą. Ir nebet kaip, 
bet' sparčiai, lyg ant kokio 
muštro. Tai Jums nepavaduo- 
jaima išlyga. Be to Jums svei
katos nebus. Mažiau važinėki
te tais prišvinkusiais, prirūku- 
siais busais, mažiau bet kuo 
važinėkite, o daugiau pėsčia 
vaikščiokite. Giliai pakvėpuo
kite pilvu, kada tik Jums už
eis ant minčių.

Valgykite daugiau gyvo 
maisto, ką auga, ką nėra su
gadintas. Po kiekvieno valgio 
imkite po gerą šaukštą žuvų 
aliejaus, “cod liver oil.” Arba 
bent “halibut liver oil 250 D, 
capsules.” Po porą-trejetą 
kapsulių po valgio. Bet jos

sausas, kaitrus, kaip Saharos i brangios ir netokios geros, 
tyruose. Nuo tokio peršildyto, | kaip kad pats paprastasis žu- 
labai sauso oro kvėpavimo ta- vų aliejus.
kų plėvės beveik nuolat esti žinoma, kaip ir visi, taip ir 
susijaudinę, sukepę. Negauna- Jūs imkite iodo tinktūros, po 
te gryno Oro, negaunate saulės, ^ašą du kart kas savaitė. Lan- 
ir to pasėkoje turite beveik nuo-;gus visur laikykite pravertus, 
latines slogas, katarus, šalčius. I Nebijokite orvalkos, bet bijo- 

Ir apetitas Jums menkas, j kite išdžiovinto, karšto 6ro 
vis dėl tos pačios pamatinės i kambariuose.

RADIO ARTISTU KONCERTAS
įvyks Šeštadienį, Lapkričio (November) 24

LIETUVIŲ TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ 
Kampas Main ir Vine Gatvių 

PRADŽIA 7:30
Montello, Mass.

VAL. VAKARE

Wilkes Barre, Pa

Adele Mickevičiūte

Programoj dalyvaus v i su 
mylimi radio daininkai-artis- 

tai;

Ignas Kubiliūnas, žymiau
sias radio komikas; Adele 
Mickevičiūtė, sopranas; L.L. 
R. Choras, po vadovyste I. 
J a r m o 1 a v i čiulės; Helen 
Dauksewicz, bendžio ir dai
nų solus duos; Andrius Gri- 
gunas, akordionistas; L.L.R. 
Choro Vyrų Oktetas; Adelė 
Mickevičiūtė ir Ignas Kubi-, 
liūnas, duetus; LLR Choras 
sulos operetišką vaizdą 
“Kova Prieš Badą”. Taipgi 
ir vietiniai menininkai ims 
dalyvumo.

Visų Draugų Atydai

Visų organizacijų, “Laisves” 
skaitytojų, ir darbininkų judė
jimo simpatikų susirinkimas 
yra šaukiamas Worker’s Cen
ter Svetainėje, 325 E. Market 
Street, Wilkes Barre, nedėlioj, 
25 d. lapkričio (Nov.), antrą 
valandą po pietų. Bus disku- 
suojama planai del įsteigimo 
mokyklėlės greitu laiku, apie 
“Laisvės” vajų, Amerikos Lie
tuvių Visuotiną Prieškarinį Su
važiavimą ir kiti svarbūs rei
kalai mūsų judėjime. Prašomi 
visi skaitlingai atsilankyti. 
Draugas Johnnie Orman, ku
ris šią savaitę lankosi Wilkes 
Barre organizaciniais reikalais, 
taipgi dalyvaus ir padarys 
įžanginę prakalbą diskusijoms.

Draugai ir drauges, dabar 
laikas pradėti veikimą šioj 
apielinkėj. Matome Jaug nau
jų draugų, ateinančių įzmūsų

nybės. So. Bostone taipjau 
tokių draugų randasi. Mes 
jilos sveikinam! Vienybė 
revoliucinių darbininkų ei
lėse niekuomet. nebuvo taip 
reikalinga, kaip dabar.. Mū
sų draugų uždaviniu turi 
būti užmezgimas, ryšių su 
tais iš opozicijos draugais,

Japonija atsisako priimti'vo nusistatymas,.kad darbi- 
formulą laivų statyboje; ninkams reikia kovoti ,sy-;

WorcesWrio opozicijos kurie trokšta vienybės. ~ 
draugai kelia klausimą vie-

Gerbiama lietuvių visuomene! Mes kviečiam iš plačios 
apielinkes darbininkus, biznierius ir inteligentiją, atsilan
kyti ir pasigerėti šuo gražu, operetišku radio artistų kon
certu. ĮŽANGA TIK 35 CENTAI.

Užkvie^ia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
t Draugijos 6-ta Kuopa




