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Karas prieš Sovietus. 
Lloyd George žino. 
Bedarbių Apdrauda. 
“Politiniai Lavonai”.

Rašo A. V.
Susirėmė Japonija su Jung

tinėmis Valstijomis delei karo 
laivynų lygybės. Anglijos im
perialistai slapta derisi su Ja
ponais prieš Ameriką. Hitle
ris drūtina savo frontą su Len
kija. Santikiai tarp kapitalis
tinių valstybių diena iš dienos 
aštrėja. Bet neturime pamirš
ti, kad jos gali laikinai atidėti 
savo k i virčius ir sudaryti ben 
drą karo žygį prieš Sovietų Są 
jungą.

Sovietų apgynimas nuo im- : 
perialistų turi būt nuolatinis | 
darbininkų obalsis ir mobiliza- | 
cijos punktas.

Pirmaa Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vit«j Šalių, ,

Vienykitės! Jūs Nieko 1 į ūŽk

N e p r a la i mesne, Tik ; •‘i?
Retežius, o Išlaimėsite į

■ * i SM*
Pasauli! • ’ N-*'*
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'Japonija Žada Laužyt 
i Laivynų Sutartį, Tad
Neribotai Ginkluotis
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Amerikos Fašistams 
Rooseveltas Geras, 
Kaip Sako Jų Vadas

LONDON. — Japonijos I rių) kariškiems > tikslams,U z-v « 1 -« z*« A - rfT • > •kurie ambasadorius Anglijai Tsu-'tai yra daugiau, negu bet 
Pasakė j Į<ac|a tos ga|įes istorijo 
“nusi-U., ..........

Pasitaiko darbininkų, l 
netiki, kad galėtų ką paveikti neo 
prieš karo pavojų, 
kapitalistai
Dabar pav., Lloyd George, bu-|man H. Davisui, kad Japo-i 
vęs karinis Anglijos ministeris i 
pirmininkas, 
tomą knygos 
skerdynę; ir 
pabrėžia, kad 
ninkus buvo 
perialistų rūpesnis.

Lloyd George pavyzdžiais pa
rodo, kaip negalima tęsti karo

Matsudaiia PįlsaK.e j kada tos šalies istorijoj.
Bet patys j Jungtiniu Valstijų “nusi-;^., .-.v. .v,

kitaip supranta, j ginklavimo” atstovui Nor- ! Elkvodama milzmiskas su- 
- - ~ - |O jmas pinigų laivynui ir ar-Į Al. JL-/<%V1OU1, IXCIUA UCLUU- • • • T • • 1 1 v • ,i .. v.-i ’ L imijai, Japonijos valdžia, ta-•nija neužilgo atmes Wash- L. J u \ ’ .
parašė ketvirta1 • j. ? j.- i i • i ciaus, neturi lesu šelpti paiabe KtLviiuj mgtono sutarti delei karo . v. 1
apie pasaulinę Į)o? „ •„ 'mihonus badaujančių savo

-- ' . kaimiečių, kurie šiemet bai
siai nukentėjo nuo sausros

- - - - j ir audrų. Todėl generolai 
j reikalauja išleisti daugiau 
i popierinių pinigų. O tas 
; dar labiau pabrangintų mi
nioms pragyvenimą ir juo 
labiau suskurdintų darbi
ninkus ir valstiečius.

Amerikos p o 1 i t i k ieriai 
šneka, kad reikėtų Jungti
nėms Valstijoms daryt ka
ro laivynų sutartį su Angli
ja prieš Japoniją. Bet So
vietų Sąjungoje kalbama, 
jog Anglija greičiau susi
tars su Japonija prieš Am
eriką.

parašė ketvirtą'
apie pasaulinę . ja| skaičiaus ir ju dydžio. ’ 

nuraminti darbi- i ?agal, sutarti Japonijai 
svarbiausias inl. i buvo leista turėti po tris 

karo laivus pries kiekvienus 
i penkis Anglijos L__ _____

kos laivus tokios pat rūšies, i 
kuomet sukyla darbininkai. Pa-! dabar reikalauja !
laikyt juos ramybėje , valdovai ■ pilnos sau lygybės su Ame- 
pereitame kare pasikvietė į mi-į rika ir Anglija, kas liečia 
nisterijas geltonuosius socialis- apsiginklavimą ant jūrų; ir 
tus, kaip kad Hendersoną An- į ’ 
glijoj, Suedekumą Vokietijoj 
ir kt., nors tie valdovai karčiai 
nekentė paties socialistų vardo, 
kaip sako Lloyd George.

Japonų imperialistai vei
kiausia apie gruodžio 10 d. 

’galutinai atsimes nuo Wa
shington sutarties.

Kaip pirmiau minėta, Ja
ponijos ministerių kabine
tas nutarė ateinantiems me
tams skirt 1,000,000,000 je
nų (apie 500 milionų dole-

Paveikslas bedarbių, nakvojančių požeminiame 
New Yorko gelžkelyj, pasiklojančių ir apsiklojan
čių laikraštinėmis popietėmis, bebandant apsigint 
nuo šalčio. O NRA ponai sako, kad jie “aprūpi
ną” bedarbius.

Bankiete Paminėsim
Amerikos Šilko Darbininkų 

Federacijos suvažiavimas New 
Yorke užgyrė darbininkų bedar
bių apdraudos bilių H. R. 7598. 
Reiškia, nauji desėtkai tūkstan
čių unijistų, Darbo Federacijos ' 
narių remia tą Komunistų Par- ■ 
tijos ir Bedarbių Tarybų įpe- 1 
Šimą šalies kongresui.., Jję su
pranta, jog tai vienatinis 'tikras 
bedarbių apdraudos bilius. Bur
žuazijos politikierių gi siūlomi 
neva “bedarbių apdraudos” su-' . .* v
manymai yra tik skebiniai, kom-! valymo birželyje. JO smogi- 
paniški skymai prieš bedarbius |kų (šturmininkų). būriuose

HITLERIS SIUNČIA SMOGIKUS Į ARMIJA BEI 
. VERSTINŲ DARBU STOVYKLAS

LDS Laimėjimų 
Mass. Valstijoj!

1 < I .

Massachusetts lietuviai darbininkai podraug

ir dirbančiuosius.

C1, Hitlerio padaryto kruvino o H”

“Naujoji Gadynė 
“politiniais lavonais’ 
bininkus, kurie rengiasi mesti jlymas. 
skloką ir grįžti į Kom. Partiją 
arba į jos pritarėjų pulkus.

čia Prūseika puikiai save iš-1 
siduoda. Kas nori vienybės su 
pasaulinės revoliucijos štabu, 
su Komunistų Internacionalu ir 
jo sekcija, Amerikos Komunis
tų Partija, tuos Prūseika iš- 
anksto pakrikštija “politiniais 
lavonais.”

buvo 2.500.000 iki 3,000,000 
vyrų. Paskui palikta jų tik 

apšaukė apie 800,000. Dabar eina 
tuos dar-Į naujas tų rudmarškinių va- 

Kurie atrodo nega
na Hitleriui ištikimi, tokius 
siunčia į verstinų darbu sto- 

I vykias; tinkamesnius gi per
veda į reguliarę šalies armi
ją. Sulig pranešimų, armi
jos eilės tuo būdu taps pa
didintos iki 1,000,000 vyrų, 
taigi dešimt sykių daugiau,

negu buvo leista Vokietijai 
turėti pastovios kariuome
nės pagal Versalės sutartį.

Kiti smogikai pervedami 
į ištikimiausius Hitleriui 
juoduosius žandarus, kurių 
yra šimtai tūkstančių. Nors 
smogikų būriai, kaipo fašis
tų įstaiga, nėra panaikina
mi, bet juose dabar nedaug 
paliekama, lyginant su pir
mesnėmis skaitlinėmis. Vie
na iš priežasčių yra ta, kad 
pačių smogiku eilėse pasi
reiškia bruzdėjimo prieš 
Hitlerio diktatūrą.

NEW YORK. — Kongre- drųjų reikalų sekretoriuj! Į J 
sine tyrinėjimo komisija iš
leido raportą apie generolo 
Smedley Butlerio liudijimą 
pereitą savaitę, kas liečia 
Amerikos kapitalistų su
moksią sunaikint “demok 
ratiją” ir įvest atvirą fašiz
mą šioje šalyje. Wall Stry
to bankierių atstovas-tarpi - 
ninkas Gerald C. Mac-Guire 
siūlė, kad generolas Butle- 
ris suorganizuotų fašistinę 
500,000 vyrų armiją, numar- 
šuotų su ja į Washingtona 
ir pertvarkytų valdžią. Bet 
prezidentas Rooseveltas ne
turėtų būt kliudomas. Kaip 
MacGuire sakė generolui 
Butleriui, “mes norime duo
ti paramos prezidentui. Da
bar mes turime prezidentą 
savo pusėje... turime apgin
ti jį, kuomet kiti jį užsipuo
la... prezidentas turi daug 
sunkių darbų”; todėl fašis
tai jam paskirtų “padėjėją”, 
kuris būtų pavadintas “ben-

(ministeris), panašiai kaipti Į,|L 
buvo Vokietijoj minister^ j 
pirmininkas Hitleris prie r 
prezidento Hindenburgo.

MacGuire pranešė gen. . 
Butleriui, kad jau yra su
daryta $3,000,000 pinigų 
pradžiai to darbo, ir siūle 
Butleriui $18,000 “asmeniš
koms išlaidoms,” jeigu jis 
važinės su prakalbomis ir 
fašistų organizacijos reika- , 
lais. Su gen. Butleriu del 
del to tarėsi ir Robert 
Sterling Clark, Wall Stryto 
bankininkas, turįs $50,000,- 
000 pinigu. Yra dokumen- • 
taliai įrodyta, jog apie tą 
laiką MacGuire ištraukė 
desėtkus tūkstančių dolerių 
iš bankų, kad finansuot fa
šistų organizavimą. Bet ! 
kongresinė komisija nežada 
šaukt tyrinėjiman įsivėlų- ’ 
siu į tą sumoksią Wall Stry- J 
to kapitalistų.

NRA Išnaujo Kapos 
Darbininkams Algas
WASHINGTON. — Pre- _ . , . c „

zidentas Rooseveltas įsakė iga.my.b°je.S?:ie3\Są’ 
savo Pramonės Santikių 
Komisijai daryt tyrinėji
mus, kad galima būtų pa
gerint dalykus pramonėje ir 
darbuose. Leidžia suprast, 
būk suras kelią,, kaip duot 
darbininkams ilgiau dirbt, 
tuomet galima būtų jiem 
sumažint dienine^ bei sa
vaitines algas, bet metinės 
darbininkui įplaukos, sako, j 
padidėtų.

Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green jau iš
reiškė pritarimą tam planui, 
sakydamas, kad čia bankie- 
riai, fabrikantai ir valdžia 
stengiasi “visų naudai”— 
darbininkams p a d a u g i nt 
bendro uždarbio, o kapita
listams padidint pelningą 
biznį. Tikrumoj gi visi mi
nimi tyrinėjimai yra daro
mi tik vienu tikslu—dar la
biau numušt darbininkams 
algas, o išnaudotojams su
daryt didesnius pelnus.

Spižo Gamyba Sovietu Chicago j Bendru Frontu
Šaly Pralenkė Ameriką

MASKVA. — špižo (či-

junga rugsėjo menesj sie- 
imet pralenkė ne tik Euro
pos šalis, bet ir Jungtines 
Valstijas.' Spalio mėnesį 
Sovietuose pagaminta 957,- 

; 000 tonų špižo, tai daugiau 
negu rugsėjyj; o lapkričio 
mėnesį šio metalo gamyba 

.Sovietuose dar augščiau pa- 
’ kilo.

Nusmukęs Automobilio Ratas 
Užmušė Moteriškę Žiūrovę

DELAWARE, N. J., mie- 
stelyje, belenktyniuojant 
automobiliams, nusmuko 
vieno automobilio ratas nuo 
ašies ir lėkdamas užmušė 
stovėjusią šalia kelio mote
rį Sarah Kalt. O tūlas Ar
thur Baehr, 34 metų am
žiaus, betėmydamas auto
mobilių lenktynes, taip įsi
karščiavo ir susijaudino, 
kad jį užmušė apopleksija.

Demonstravo 25,000
CHICAGO, Ill. — Sočia- 

listų ir komunistų bendro 
fronto. demonstracijoj delei 
bedarbių pašalpos ir ap- 
draudos demonstravo 25,- 
000 darbininkų. Demons
tracijoj plevėsavo giria ko
munistinių ir socialistinių 
vėliavų. Daugelis Ameri
kos Darbo Federacijos lo
kalų taipgi maršavo su savo 
vėliavomis.

Maršuotojai praėjo ir pro 
Congress Kotelį, kur posė
džiavo Amerikos miestų ma
jorų suvažiavimas, kurie 
išvien su šelpimo adminis
tratorium Hopkinsu plana
vo toliau vis labiau kapot 
pašalpas. Per savo išrink
tus atstovus demonstrantai 
teikė reikalavimus atatin
kamom įstaigom.

iviassacnuseuis lietuviai uaroininKai podraug su 
visais Lietuvių Darbininkų Susivienijimo nariais 
džiaugiasi tuo faktu, kad LDS tapo legalizuotas šitoj 

^valstijoj. Po ilgų,kovų, po didelių pastangų, po ne
paprasto parodymo visų LDS narių pasirįžimo paga- 
liaus pasiektas. Jaimęjimas.

Dabar, be abejo, visos mūsų pastangos bus deda
mos tam, kadfkuoveikiausiai įsteigus LDS kuopų ši
toj valstijoj ■ (iki- šiol jų nebuvo) ir gavus kuodau- 
giausiai naujų narių organizacijai.

Bet pirmiausiai reikalinga mums visiems parodyti 
entuziazmas ir turime atatinkamai tą visą įvykį ap
vaikščioti. 1 . . - ,

Geriausia vieia ir proga paminėti šį taip svarbų 
istorinį laimėjimą — “Laisvės” bankietė ir koncerte 
kuris įvyks gruodžio mėnesio 1 dieną, 1934, Lietuvių 
abejose svetainėse, So. Boston, Mass.

Bus puiki koncertinė programa. Skani ir gera va
karienė. Puikus orkestras šokiams, kurie tęsis per 

visą vakarą. Drg. R. Mizara, LDS prezidentas, pa
sakys trumpą prakalbėlę apie mūsų laimėjimo reikš
mę.

Mass, valstijos ir apielinkių lietuviai darbininkai! 
Dalyvaukit masiniai šiame nepaprastam pokyly j. Pa
minėkim laimėjimą visi! «•

Įsigykit tikietus iš anksto!
Raginkit jaunus ir senus dalyvauti!
LDS laimėjimas — mūsų visų laimėjimas!

LIETUVOS ŽINIOS

ŽYMIAI ATPIGO MAISTAS SOVIETŲ ŠALY, 
PADIDĖJO GYVENIMO REIKMENŲ DAUGIS --

New Yorko “Times” kor
espondentas iš Maskvos 
praneša, jog paskutiniu lai
ku duona Sovietu Sąjungoj 
atpigo 18 nuošimčių, o mėsa 
ir sviestas 40 iki 50 nuošim
čių. Tai yra geriausias įro
dymas, jog šiemet Sovietuo
se yra gausiau valgių, negu 
pereitais metais.

Sykiu pranešama, kad vis 
daugiau naikinama kortelės, 
sulig kurių žmonės. pirkda- 
vo paskirtą produktų) daugį

iš kooperatyvių krautuvių; 
ir jau 73 nuošimčiai reikmė- 1 
nų yra perkama vadinamose 
atvirose valdiškose krautu- / 
vėse taigi pustrečio sykio 
daugiau negu pereitais me
tais. Kas kartą daugiau pa
gaminant gyvenimo reikme
nų, yra proga atliuosuot 
jų pirkimo taisykles.

“Times” korespondentas 
pastebi, kad visur krautuvė
se matoma padidėjęs kiekis 
produktų Sovietų šalyje: r*
—i----------- - --- - ■ ■■ ■ i » n;
tersonienė pakartoja, kad 
ji pilniausiai pasitiki Tarp
tautiniam Darb. Apsigyni
mui vesti bylą delei jos sū
naus išgelbėjimo.

Policisto Pačios Klasta 
Vardu Scottsborietės
NEW YORK. — Renega- 

tas advokatas Sam. Leibo
witz toliau varinėja su- 
mokslus su negrais kunigais 
ir buržujais, kad išplėšt iš 
T a r p t a utinio Darbininkų
Apsigynimo bylą dviejų dė policininkai, kurių 150 ’ 
negrų Scottsboro jaunuolių, įuvo sutelkta prięš darbi-:. l’l NTnuvnnn w T-l Dni-tnunn • 'T iii

Policmanu Dvikova
CHICAGO, Ill. — Susišau-1'-

Anderson, N. C.— Už nu
žudymą septynių ramių pi- 
kietininkų laike pereito au
dėjų streiko yra įkaitinti ir 
tieson patraukti policinin
kai, C. Smith ir R. Calvert.

Gaisras ir Muštynes
' ZIGMANTIŠKIAI/ Rozalimo 

valse, kuliant javus su garine 
maširia ‘pas: ūkininką' St.< Čeka
nauską^ kilo gaisras. • (Gaisras 
kilo iš garoi katilo, nes pro dūm
traukį išėjo - kibirkštis, p esant 
sausiems> stogams< ir ■ (didokam 
vėjui pučiant, užsidegė kluono 
(klojimo) stogas, Užgesyti 
nebuvo galima,-nes pilnas kluo
nas buvo'šiaudų ir, nekultų ja
vų. Su kluonu kartu sudegė ir 
kuliamoji mašina, nors kūlėją 
būtų buvę galima išgelbęti, nes 
pradžioj ugnis , buvo toli. Bet 
to neleido daryti iSt. Čekanaus
kas su švogeriu J. Vitkų. Mi
nimi asmenys smarkiai sumušė 
mašinistą St. Paulauską, kurio 

gyvybei gręsia pavojus, o an
trąjį mašinistą/ J. Vitkus vijosi 
apie 1 kilometrą, šaudydamas iš 
revolverio.

Minimi asmenys dar apmušė 
kelis asmenis, kurie norėjo už
stoti mašinistus ir- gelbėti’ ma-

šiną. Bet SL Čekanauskas ir 
J. Vitkus neleido ■ gelbėti, bet 
dar ktą sugriebdami laužė, de
gino. J. Vitkus suvyniojęs dir
žą (apie ,500 litų vertės) įme
tė į ugnį. Be to, dar nup. garo 
katilo nusuko vandens traukia
mus vamzdžius, o patį katilą 
prikimšo malkų kiek tilpo. Bet 
atvažiavus Rozalimo' ugniage
siams, kartu ir policijai, vienas 
ugniagesys išleido gdrą, o poli- 
cistas sudraudė “didvyrius.”

Pažymėtina, kad J. Vitkus 
yra išrinktas į Valainių seniū
nijos seniūnus.

CL.Norriso ir H. Patterso- 
no, kurie, nusmerkti mirt 
elektros kėdėje. i

ninku bendro fronto } (įfer. J 
■ monstraciją • pereitą šeštai d 

, Leibowitzo sębrai pastatė j,(^eni- Kada ties vieno net*|jį 
kalbėt per radio net vieno j £ro policmano G. TayioHd 
v.zxllziwm Iz r\ i n o Am.A rvr\ •» - X

Žemės Drebėjimas Plėšo Di
delį Colorados Kalną

DURANGO, Col. — Že- 
mes drebėjimas pakartoti
nai krato Carbon kalną; at
siveria jame milžiniški ply
šiai ir naujos kiaurymės. 
Didžiokiškais gabalais nuo
lat virsta žemyn sniegas,

policmano pačią, kuri sakė, 
kad esanti Janie Patterso- 
nienė, vieno nusmerktojo 
motina. Kapitalistiniai laik
raščiai paskui išgarsino tą 
policininko pačios kalbą, 
kaipo “scottsborietės moti
nos” atsišaukimą pasitikėti 
Leibowitzui ir vadinamam 
Amerikoniškam Scottsboro 
Komitetui.

Dabar Janie Pattersonie- 
nė, H. Pattersono motina, 
viešai per “Daily Workerį” 
užginčija visą tą blofą ir 
numaskuoja klastingus poli
tikierius, kurie jos vietoj' 
pakišo policmano pačią kal
bėti per radio. *Janie Pat-

kojomis šprogo “fajerfcte- 
kė,” kiti mėlynšiuliai pradė
jo šaudyti į stovinčius su 
juom, o šie ėmė iš revblvę-' 
pi pyškinti į anuos. ■ taiįp- 
savinės. kovos sėkmėje, siep- 
tyni policininkai tapo su
žeisti, labiausia negras. Iš 
karto del to buvo areštuota 
daugiau kaip 100 policinin
kų.

Madrid.— Fašistiniai vai 
dovai daro kratas, atimiriė- 
dami ginklus iš darbininkių. ; 
Bet pastarieji moka juos pa-;

nes kovos. *
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I dėracija sutiktų tartis su “senąją gvar- 
!• dija”'del įsteigimo “darbo partijos”;

Tai visa parodo, kad Socialistų Parti
joj eina smarki kova. Nesistebėsime, jei
gu jinai baigsis skilimu.

JtfiS;

LiAI'SlVfft

Kas Laukia Penkis Milionus 
t,. g - Jaunuolių?

New Yorke įvyko Progresyvūs Apšvie- 
tos Susivienijimo konferencija. Joje kal
bėjo Yale universiteto profesorius Mark 
A. May: Tarp kitko, jis pasakė, kad 
šiandien Jungtinėse Valstijose randasi 
5,000,000 jaunuolių, tarpe 16 ir 25 metų 
amžiaus, kurie negali lankyti mokyklos 
ir neturi darbo. Jų padėtis desperatiš
ka. ‘

Blogesnė būti negali. Tie penki milio
nai jaunuolių išmesti iš mokyklos, nes ne
turi iš ko mokintis. Darbo irgi negali 
gauti. Kur jų išeitis? Ką jie turi dary
ti? Jie jauni, pilni energijos, turėjo vi
sokių iliuzijų, dabar viskas griaunama. 
Tokios situacijos suspaustas ir suaugusio 
amžiaus žmogus dvasiniai susidemorali- 
zuoja, o ką jau bekalbėti apie jaunuo
lį 0 jų yra, net pačios buržuazijos pri
pažinimu, penki milionai! Tikrenybėje, 
žinoma, yra daug daugiau.

Šitokia “laime” mūsų jaunimą apdo
vanojo kapitalizmas. Visai kitaip jau
nimui einasi ten, kur kapitalizmo nebėra. 
Štai Sovietų Sąjungos jaunimas nesu
pranta to baisaus skurdo ir desperaci
jos. Kiekvienas gali mokintis, kiekvie- 

...nas -gali gauti darbą. Jeigu kitų daro- 
dymų iri nebūtų, šio vieno užtektų, kad 
pamatyti, kaip daug augščiau stovi socia
listinė, sistema už kapitalistinę sistemą. 
O reikia atminti, kad ta Socialistinė sis
tema dar tik būdavojasi; tveriasi, vysto
si. -Praeis dar keli metai. Sovietų liau
dies, gyvenimas visa galva pakils augš
čiau. Sovietų jaunimo būklė dar švieses
nė pasidarys.

Tąrpe 5-kių milionų jaunuolių bedarbių 
randasi tūkstančiai lietuvių jaunuolių. 
Me& turim pareigą linkui jų. Mums reikia 
juos pasiekti ir aiškinti jiems jų despera
tiškas padėties pamatus. Juos reikia 
įtraukti į mūsų darbininkiškas jaunimo 
organizacijas. Tai nelengvas darbas. 
Bet tai mūsų judėjimo darbas. Jo nega
lima* atidėlioti. Turime visais būdais pa
dėti’ mūsų revoliuciniams jaunuoliams 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo jau- 
nimp kuopose ir choruose. Jų pastangos 
yra vertos viso mūsų judėjimo visapusės 
paramos—moralės ir finansinės.

■ iĮ-fi ■' i ■ i ii -r J.-—? ■

Socialistų “Senosios Gvardijos” 
Bėdos ir Vargai

Socialistų Partijos eilėse prasidėjo 
smarkios diskusijos del bendro fronto Su 
(onįųnistais: Prieš bile kokį bendrą 
frontu pusistatę yra James Onėal, Wald- 
aari, fŠdldriion ir kiti, kurie vadina save 

naja/% gvardija”. Oneal yra oficia- 
lio partijos organo “The New Leader” 

Aktorius. Nesenai jis buvo paskelbęs, 
kad (laikraštyje nebus talpinamos jokios 
rezcfliucijbs tuo klausimu. Bet šį sykį ji- 
iai gavo rezoliuciją nuo “Pittsburgho so- 

cialiptų”, kurie smerkia visus, kurie išsi- 
reišjna už bėUdrą frontą. Onealui ta re

linei j a labai patiko ir todėl jis ją patal-
6 “The New Leaderyje”. Bet ten pat 

rėl sako, kad Pittsburgho draugams bu
vo padaryta išimtis, tačiaus kitų rezoliu- 
cijoins vietos laikraštyje nebus, tegul ne
sančia !

■ Chicagos pranešama, kad ten buvo 
luvykęs newyorkiskis “sengvardietis” 
Watdmanas ir turėjęs konferenciją su 
Ch?'eagos Darbo Federacijos prezidentu 
Fi<patriekiu Waldmanas prižadėjęs su
skaldyti Sod^listų Partiją, jeigu tik’Fe-

>
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Kunigai Liepia Parapijonams Be
darbiams Šypsotis ir Užmiršti

Savo Tuščius Pilvus ir 
Didelius Vargus

Chicagos “Draugas” lapkričio 22 d. ra
šo editoriale apie neapsakomai šaunias 
iškilmes laike paminėjimo kardinolo 
Mundelein vyskupystės sukakties. Bu
vęs popiežiaus atstovas, buvę 17 arkivys
kupų, 87 vyskupai ir apie 1,000' pralotų 
ir kunigų. Tai bent sueiga buvo.1 Suva
žiavo ir maršavo didelį turčiai, išbarstė 
kelionėms ir baliams šimtus tūkstanęių 
dolerių! Buvo ko džiaugtis! .Džiaugia-. ; 
si ir “Draugas”. 1 ■ . *. i • , i

Bet kaip su parapijonais darbininkais/ i 
kaip su milionais katalikų bedarbių, ką 
jiems kunigai ir “Draugas” siūlo? O gal 
ir jiems teko nors pluta duonos nuo ar
kivyskupų ir vyskupų apkrauto stalo?

Well, “Draugas” surado, kad alka
niems geriausia gyduolė, tai “šypsena”. 
Sako jis: jūs alkani ir pavargę, užmirš
kite savo pilvus, šypsokitės ir melskitės, 

/O po mirties dangaus karalystę apturė
site! Tokį alkaniems patarimą duoda 
“Draugas” straipsnyje “Kodėl Reikia 
Šypsotis”. Sako, kad bedarbiai ir kiti 

‘ vargdieniai “užmiršta, kad ne vien duo
na žmogus gyvena, kad žmogaus mate- 
rialis lobis ne galutinis siekis čia ant že
mės.” Toliau skaitome:

“Kas sau pasistato garbinti dievaitį 
mamoną, nustojus turto, metasi jam prie 
kojų tamsios desperacijos. Piktumas, 
aimanavimas ir likimo' keiksmas nesu
grąžins ko nustota. Tad geriau stengtis 
panešti šį laikinį prispaudimą geru ūpu 
ir žiūrėti į ateitį optimizmo akimis. Vil
ties dorybė ir pasitikėjimas/Dievo Ap- 
veizda Visuomet išveda, žmoniją iš sun
kių laikų painaus labirinto,, o geras, ūpas 
ir šypsena palengvina kelionę.

“Šypsena permažai įvertinama. Vi
siems viršuj minėtiems trūkumams ge
riausias vaistas bei priešnuodis, tai svei
ka ir nuoširdi šypsena”.

Seniau “Draugas” reikalaudavo mal
domis pasisotinti. Dabar jų nebeužten
ka, tai “šypseną” siūlo. Bet mes mano
me, kad “Draugo” redaktorius irgi už
mirštų pasitenkinti šypsena, jeigu jis pa
vaikštinėtų kelis metus be darbo ir pusal
kanis. Bet dabar, ką jis paiso, jis sotus.

Apgavingos Vilties Auklėjimas
Buržuazine spauda labai garsiai džiau

giasi, kad spalių mėnesį Amerikos gamy
ba pakilus visais dviem nuošimčiais. O 
spalių mėnesį, girdi, paprastai esti pra
džia sezoninio gamybos sumažėjimo. Bet 
ką ištikrųjų tie du nuošimčiai padidėji
mo reiškia, tai bandoma nukniaukti, pa
slėpti.

Ar buvo spalių mėnesį kokia nors abel- 
na gamybos augimo tendencija? Ne,'ne
buvo. Visas tas paaugimas pasidarė iš 
audimo pramonės,.,kuomet po koldų ke
turių savaičių streiko? audinyčios atsida-, 
re ir pradėjo dirbti.' Bet tai tik labai lai- , 
kinas apsireiškimas. Audimo pramonėje 
šiandien vėl toks pat stovis,’koks buvo 
prieš streiką. Tuo būdu lapkričio mėnuo 
jau neregės to gamybos pakilimo. > >

Robseveltine spauda turi tikslą auklė
jime žmonių galvose apgavingos vilties 
apie “gerovės grįžimą.” Jinai nori nu
kreipti darbo liaudies mintis nuo kovų 
už gyvenimo ’ reikmenis. Ji puikiai su
pranta ir įvertina reikšmę tos propagan
dos.

Mūsų gi pareiga traukti darbininkus į 
kovas už pašalpą ir apdraudą bedar
biams, už didesnes algas dirbtuvėse ir 
kasyklose, prieš produktų kainų kiliipų 
ir. t. t. Mums prisieina išaiškinti darbi
ninkams, kaip neleistina :ir pražųtinga 
atsidėti ant buržuazinės spaudos ir Roo-, 
šeyęlto vąldžios skleidžiamos nepamatuo
tos propagandos apie laikų pagerėjimą.

Boston "Darbininkas”
Bjauriai Apgaudinėja

Saw Skaitytojus
# 1

Ar Mirusieji Žmones Gali 
Darytį Pranešimus?

Bostone išeinantis kunigų 
redaguojamas “Darbininkas,” 
91 numeryje, lapkr. 2'3 d. pas
kelbė bjauriausius melhš prieš 
Sovietų Sąjungą. “Darbinin
ko” redaktoriams, kurie kal
ba apie “Šveiką protą,” kaip 
matyti, nerėikia jokio proto. 
“Darbininko” editdfiale, dide
lėmis juodomis raidėihis skai
tome apie Sovietų Šąjtmgą' se
kamai i ' 1 1 1 : '

“Nėbėkalbėsįme Čia apie su
šaudymą milionų žmonitj, tor- 

■ tūraš, kankynes/ tikėjimo, žo- 
i džio irYašto paneigimą; ‘mok
slininkų, profesorių, gydytojų 
ir bet kokių ‘inteligentų išžu
dymą (kultūra, mat, chuliga
nams nereikalinga), — paliesi
me tik vieną dalyką, kurį bol
ševikai primygtinai žadėjo 
darbininkams ir valstiečiams 
—duoną, čia žmonės susilau
kė dideliausio apsivylimo: vie
ton duonos—badas, ir tai tok
sai, kurs privertė 
gyti—žmogieną.”

“Darbininkas,” 
bjaurius išmislus 
dengus, sako:
vietijoj paduosim tik 
iš rusų laikraščių, 
(bolševikų oficiozas) 
praneša, (o kokių metų, kodėl 
“Darbininko” redaktoriai ne
paduoda?—“L.” Redak.), kad 
badaujančių, priskaitoma

: milionai žmonių.”
Toliaus ./fDArbifiiriko”

daktoriai neva cituoja bolševi
kų laikraščįus sekamai: “Su- 

< valgėme paskutinius šunis, ka
tes ir žiurkes. / .Alkanųjų ūki
ninkų banga jau.dasiirė iki 
Maskvos. Jų išvąizdą baisi: 
įpuolę veidai,, juodos spalvos 
oda, akys išverstos, baisūs kū
no suliešėjirriai. Baisiausiai 
atrodo vaikai—tai tikri na- 
bašninkai.'. . Sovietų ■ Rusijoj 
organizuojami, special ūš ka
riuomenės pulkai tiems badau
jantiems atremti. Kyla kruvi
ni mūšiai.. . Pavolgėj viena iš 
proto išėjusi motina, paskan
dinus tris vąikus, baisiai 
kė bolševikų valdžią, 
“čeką”- ją suareštavo.. .

“čelebinske badauja 50,000 
vaikų.. .” Fermio gubernijoj, 
kuri pernai yra davus milionus 
pūdų maisto, dabar badauja 
150,000 žmonių. Novonikola- 
jevskoje gub. “badauja 35,- 
000 vaikų.

“Kryme didelis nederlius. 
Sulyg bolševikų apskaitliavi- 
mo ten badauja 300,000 už
augusių ir 130,000 vaikų. Alu- 
pkoje duonos svaras kainuoja 
160,000 rublių.”

Ir '“Darbininko” veidmai
niai ir katalikų darbininkų ap
gavikai toliaus drožia: 1 “Ir 
taip tdliau, ir taip toliau.” Gi, 
kad labiau apgavus savo skai
tytojus, vis mini bolševikų 
laikraščių vardus.

■ “Del bado Rusijoje išsivys
tė tifo epidemija.
ir ‘Izvestija’ daug kalba 
bado baisenybes. Ištisi 
mai visiškai išmirę.” 1 ! •

Taip , rašo “Darbininkas,” 
kunigų redaguojamas, taip ap
gaudinėja tikinčius darbinin
kus! Paimkite “Pravdos” No. 
137, 1934 metų, jieškokite, ar 
rasite ką panašaus? Nieko! 
Kodėl ? Todėl, kad Sovietų Są
jungoje nėra bado. Ten rasite

“Pravda* 
apie 
kai-

zmones

kad 
geriau 

Apie

val-

savo 
pri

badą so- 
ištraukas 
‘Pravda’ 
No. 137

25

re-

kei- 
kol

Rašo ?

redak- 
bjaurių

daktoriai ne tik neturi “sveiko 
proto,” kad įnetik jų galvose 
kunkuliuoja kunigiškas išgal
votas pragaras, bet kad kartu 
jie yra bjaurūs melagiai, lite- 
ratiniai razbaininkai!

Kodėl Taip “Darb.”

Kodėl “Darbininko’ 
toriai griebėsi tokių
melų ? Todėl, kad kapitalisti
niame pasaulyje viešpatauja 
baisiausias vargas, kad jau I 
penki m. baisi bedarbė, kad ' 
vien Jungtinėse Valstijose yra 
virš 18 milionų be darbo žmo
nių, kad daugelis net “Dar
bininko” skaitytojų labai var
gsta. Tuom kartu net kapita
listinė spąuda negali užtylėti 
tą faktą, kad Sovietų Sąjun
goje nėra bedarbės, kad ten

ŠYPSENOS
AntraęL, lapkričio 27,

tik apie sėkmingus lauku apsė- | vaikų> kad yien Maskvoje jau-

JIS IR NEBLOGAS.

Vieno kunigo biznis daug 
sumažėjo, tai vieną nedėlios 
dieną visą pamokslą pašventė 
parapijonų bauginimui pekla. 
O kada kunigas visa gerkle 
pradėjo šaukti apie peklos bai
senybes : dantų griežimą, :spir- 
gėjimą ir kitus humbūgus, tai 
veik visos moterėlės kaip avys 

stoka darbininkų, kad Sovietų |'>1'ov5 .ir nėmažai vyr« .,vicn?- 
Sajunga jšbųdavojo vien laike įk1^. asar^ iš įėjo. Tik iš- 
Pirmo Penkių. Metų plano virš ‘ ^mant vienų Joną, kuris Višą 
5,000 fabrikų, dirbtuvių, ka-ramiai sėdėjo, tartum 
.sykių ir kitų įmonių, kad |ik- jis to negirdėjo. Tą pastebėjo 
vidavo beraštiją, kad . žemės j? kaifnynas it išėjus iš bazny- 
ūkis .apdirbamas su pagalba'^103 'I°no Pak 
300,000 traktorių, desėtku ^as tau. Jonai, ad tu. 
tūkstančių kombainų ir kitų ; taip ramiai sėdėjai laike ku- 
mašinų/kad grūdų daugiau ■"•««>■<> Pamokslo ? Rodosi, kad 
negu du kartus tiek pasigami
na, kaip buvo pasigaminama 
pirm karo, kad augštas moky
klas lanko apie 5,000,000 stu
dentų, o pradines iki 24 mil.

jimus, apie atidarymus naujų 
fabrikų ir dirbtuvių, apie pa
sekmingą mokslo pirmyn eigą.

Ar Mirusieji Raportuoja?

Ten pat “Darbininke” skai
tome : “Labai palankus bolše
vikams Fritjof Nansen savo 
raporte praneša, kad mažiau
siai 19 milionų badauja ir iš to 
skaičiaus 15 milionų negales 
išvengti mirties dėl bado.” 
“Darbininkas” sako “prane
ša,” reiškia dabar Nansenas 
savo raporte praneša. Bet gi 
kaip tas stebuklas galėjo atsi
tikti? Juk F. Nansenas, gar
susis norvegas šiaurių tyrinė
tojas, kuris Sovietų Sąjungo-į 
je darbavosi 1921 metais, mi-1 
re gegužės 13 d., 1930 metais, 
tai yra, virš keturi metai at
gal!

Matote, “Darbininko” re
daktoriai kalba apie dabartį, 
apie dabartinę Sovietų Sąjun
gos padėtį, o sau į liudininkus 
pasišaukia žmogų, kuris 1930 
metais mirė!

“D a r b ininko” redaktoriai 
tiksliai kalba apie badmetį, 
kuris buvo 13 metų atgal, 
1921 metais, tam tikrose teri
torijose. Jie kalba net bai
siau nupiešdami, negu tikru
moje tada buvo, ir tuos laikus 
taiko prie dabar, įkalbinėja 
“Darbi ninko” skaitytojams, 
kad, štai, dabar taip yra So
vietų Sąjungoje, štai kas pa- 

Į rodo, kad “Darbininko” re-

nuolių parodoje dalyvavo 
250,000 sveikų, jaunų, tvirtų | 
jaunuolių. Tie ir daugybė kitų ■ 
faktų verčia kiekvieną darbi- j 
ninką statyti klausimus: Kodėl 
taip yra Sovietų Sąjungoje? 
Kodėl, ten progresas, o kapi
talo šalyse vargas; ir badas 
darbo žmonėms? Ir nepaisant, 
ar darbininkas tiki į dievus, 
ar jis pritaria bolševikams ar 
ne, jis pradeda suprasti, kad 
vienatinis darbininkų pasiliuo- 
savimo kelias, tai kelias So
vietų Sąjungos darbininkų..

Štai kodėl ‘^Darbininko” re
daktoriai virto tokiais begė
džiais melagiais, , , ,

Į \ SACRAMENTO, C.-^Pra. 
sideda teismas prieš 18 dar
bininkų vadų, kurie buvo 
suimti laike San Francisco 
visuotino streiko.

tu to visko, ką kunigėlis sakė, 
negirdėjai arba nešupfatai.

Jonas:—Turiu pasakyt, kai
myne, kad aš tą viską girdėjau 
ir supratau, ką kunigas sakė,' 
o ramiai sėdėjau dėlto, kad aš 
ir pats esu neblogas melagis. •

Atsargumas Pirm Visko

Jonas per kelias valandas 
įsikniubęs rašė; tą pastebėjo 
jo draugas Juozas ir užklau
sė:—Ką tu tokį paralių taip 
įsiniubęs ten rašai?

Jonas:—Brolau, rašau laiš
ką pas meilužę, už tai kiekvie
ną žodį po kelis syk gerai ap
svarstau. Kartais šitas laiškas 
gali būti teisme skaitomas, tai 
nereikės rausti iš gėdos.

Nedidelis Skirtumas

Pardavėjas savininkui:— 
Kiek už šitą žiponą ?• 

Savininkąs^-T-šęši, doleriai. 
Pardavėjas:—ši£aą žmogus , 

ne pirkti; o parduoti nori.
Savininkas:—Duok jam 60 

centų.

Parinko A. M. Bedievis.

r r

Ant kampo 14th St. ir 4th Avė., Union Square, 
N,ewv Yorke iClėin dępąrtmentines krautuvės bo
sai išmetė iš darbo virš du šimtu darbininkių už 
tai, kad jos priklausė prie unijos. Darbininkės 
dabar pikietuoja krautuvę. Mes raginame lietu
vius ir; petuvės pavėniti šitas darbininkes jų ko
voje prieš bosus. \

ANT PLAUČIŲ PŪLIAI?

Drauge gydytojau, duokite 
ir man patarimą per mūsų 
dienraštį “Laisvę”. Aš esu mo
teris 37 m. am., 8 metai kaip 
vedusi, turiu vieną vaiką.

Aš jau labai senai jaučiu 
kairiame šone skausmą. Jau 
bus apie dešimtį metų, kaip 
skauda, bet vieną laikotarpį 
nustojo skaudėti ir neskaudė
jo porą metų. Dabar vėl pra- ! 
dėjo. Jaučiu šone kaip ir mė
tosi skausmas, tai aukščiau, 
tąj žemiau, kaip ir degina ar
ba kaip ir vanduo kliuka.

Daktarai nupasakojo1 seka
mai. Vienaš sakė, kad apati- ’ 
nėj plaučiu dalyj yra- kokia • . . v ... , ->• r>-i-
tai netvarka. Kitas sako, kad ta,p ’r “žs.heka pūlių. Pūliai 
nuo senai, kada sirgau plaučiu M p*aUC’y "’°ks!“ka><vad’"a- 
įdegimu, tai užsiliko koks tai « r PyOth°^ '
spuogelis, ir, kai tas priaugęs A/ ’ Ot kad ne’
spuogelis nukris, tada nustos s>ta skambi ligute. Jums 
skaudėję, bet tikrai niekas ne-1skauda’ sllpna darosi,. prakai-

i tas išmuša, drebulys krečia.
Šiaip būtų viskas gerai, tik- a ai nusa 0 0 Ga lga’ 

tai, kai daug pavaikštau, tai Kas daryt? Ogi, Drauge, 
jaučiu netik šone, bet ir pe- eiti ant operacijos. Toks pfili- 
čiuose ir krūtinėj skausmą. į nys savaime neišnyksta ir per. 
ir prakaitas išmuša, slobna da-; ilgus metų metus. Vaistai čia 
rosi; ir tas užeina daugiausiai Į nieko nereiškia. Reikia išimtį;

laike jų. truputis ! šonkaulių ir pas
kui išleisti, išvalyti tie pūliai. 
Jūs da tebesate visai jaunutė. 
Taip laukti nėra prasmės. Pat 
pirma tegul Jums nuima X- 
spindulių nuotrauką; ir, jei ta
tai patvirtintų dijagnozę, tegul 
Juhis pad'aro operaciją.

ATSAKYMAS

Asmeniniai neištyrinėjus, ži
noma, nėra galima tikrai pasa
kyti, kas Jums yra, ypač kad 
ir net ten pat ant vietos dak
tarai tikro pripažinimo nepa
darė. Galima iš.Jūsų aprašy
mo daryti išvadą, kad tik 
Jums nebūtų ant plaučių pūlių. 
Vadinas, krūtinėje, tarpe krū- 

! tinęs sienos ir plaučių, taip va
dinamoj pleurinėj tuštumoj. 
Jūs esate turėjusi plaučių įde-r 
girną ir veikiausiai tuomet ir 
paviršius plaučio buvo įdegimo •_ 
paliestas, kas vadinasi pUurir; 
tu. Tokiais atsitikimais kai • 
kada toj-: ; pleurinėj tuštumoj

prieš mėnesines ir
Dar norisi ir pakosėt ir pa- 
kranksėt. Dar laikotarpiais 
užeina kaip ir šaltis krečia, už
eina taip šalta, drebulys kre
čia, kad net dantimis kalenti 
prisieina, ir, kai pereina, ir vėl 
nieko nesijaučiu.
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’Apie Revoliucinius
Ispanijos Įvykius

bet 
Ji or

ganizavo fašistines organizaci
jas, kure ginkluotus šturmi- 
nius būrius kovai su revoliuci
niu judėjimu, vadovaujančias 
vietas armijoj atidavė į savų 
žmonių rankas.

Įdomus Ispanijos socialistų 
laikymasis. Po balandžio 
(1931 m.) revoliucijos socia
listai pareiškė, kad revoliucija 
baigės, prasideda demokrati
jos periodas ir nuėjo valdžion 
bendradarbiaut su buržuazija. 
Didžiausias pavojus revoliuci
jai, pasak socialistų, gręsia ne 
iš fašistų pusės, o iš komunistų 
pusės. Tas tik padėjo organi
zuotis Ispanijos fašistams, ku
rie rimtai ruošės likviduot vi
sus 1931 m. revoliucijos užka
riavimus.

Masių judėjimas kas kart 
augo. Streikų, kaip ekonomi
nių, taip ypač politinių skai
čius didėjo. Ir štai 1934 m. 
rugsėjo gale susidarė tokia pa
dėtis, kad darbo masės nebe
norėjo senoviškai gyvent, o 
buržuazinė vyriausybė skubino 
įvykius, kad priverst proleta
riatą išstot tinkamai nepasi
ruošus, kol dar revoliucinis ju
dėjimas neapėmė armijos, kol 
dar neprasidėjo valstiečių iš
stojimai. Buržuazija pirmoji 
metė darbininkams pirštinę su
darydama klerikaliniai fašisti
nę Leruso vyriausybę, kurios 
sąstatan įėjo ir 3 ministerial 
fašistai. Leruso (Lerouxo) 
vyriausybė tuojaus paskelbė ir 
savo planus: 1) griežta ko
va su revoliuciniu judėjimu, 2) 
pertraukt net ir kalbas apie 
žemes atėmimą iš dvarininkų, 
3) atstatyt prieš revoliuciją 
buvusį Ispanijos liaudžiai ne
kenčiamą klerikalų viešpata-l 
vimą. Pasipiktinę darbininkai 
pakėlė reakcijos mestą piršti-

Alijans obrero”—“dar-
(bendro 

sąjunga) 
prie

Sovietų Sąjungoj visose or-1 smulkiajai buržuazijai 
ganizacijose eina platus pas-j kartu ruošės revanšui, 
kutinių Ispanijos įvykių nagri
nėjimas. Kadangi tie įvykiai 
įdomauja ir Amerikos lietuvių 
darbininkus, tai čia paduodu 
santrauką pranešimo apie Is
paniją, daryto vienam parti
niam susirinkime Maskvoj.

Šių metų spalio įvykiai Is
panijoj nėra kaž kas netikėto. 
Tie įvykiai—tai grandis besi
vystančios revoliucijos Ispani
joj.

1931 m. balandžio mėn. Is
panijos darbininkai ir valstie
čiai nuvertė fašistinę Primo de 
Rivera diktatūrą. Tačiau tas 
nereiškia, kad darbininkai ir 
valstiečiai po revoliucijos pa
ėmė valdžią į savo rankas. Ne! 
Valdžioj įvyko tik jėgų pasi
keitimas: jeigu Primo de Rive
ra fašistinė diktatūra buvo 
dvarininkiškai buržuazinė val
džia, tai po revoliucijos susida
rė buržuaziniai dvarininkiška 
valdžia. Tai reiškia, kad va
dovaujančią rolę naujoj val
džioj turėjo jeu nebe dvarinin
kai, o buržuazija.

Balandžio revoliucija Ispani
jos proletariatą užtiko susis- 
kaidžiusį. Nebuvo masinės 
Komunistų Partijos, kuri galė
tų vadovaut darbo masių ko
vai ir davest tas mases prie 
valdžios paėmimo, prie darbi
ninkų ir valstiečių diktatūros 
įkūrimo. Tuo laiku Ispanijos 
Kompartija ne tik kad buvo 
neskaitlinga (turėjo vos penkis 
—aštuonis šimtus narių), bet 
dar’buvo atitrukus nuo masių.

Prieš naują Ispanijos val
džią, kurioj dalyvavo ir socia
listai, atsistojo trys pamatiniai 
klausimai: 1) darbininkų klau
simas, 2) žemės klausimas ir 
3) tautinis klausimas. Nė vie
no šių klausimų naujoji vy
riausybė neišrišo.

Aktingai kovodamos' darbi-’ 
ninku masės pasiekė eilės hu- 
sileidimų iš buržuazijos pusės. 
Buržuazija laikinai nusileisda
vo, kad išvengt didesnių dar
bininkų išstojimų. Darbinin
kai pasiekė 42 vai. darbo sa
vaitės prie darbo užmokesčio 
už 48 vai. Tačiaus Ispanijos 
pinigų (pezetos) vertės kriti
mas ir šį laimėjimą pavertė 
nieku.

Ispanijoj labai galingas dva
rininkų sluogsnis: jų rankose 
didžiuliai žemės plotai, tuo 
tarpu didžiulė dauguma, vals
tiečių—bežemiai. Nauja val
džia valstiečiams žemės neda
vė. Kad užtęst žemės klausi
mo išrišimą, ji sudarinėjo įvai
riausius žemės reformos pro
jektus ir visų jų pagrinde bu
vo tai, kad valstiečiai turi iš
pirkt iš dvarininkų žemę. Su
prantama, kad nuskurdę vals
tiečiai to negalėjo padaryt ir 
nenustojo reikalaut žemės iš
dalinimo be išpirkimo. Ispani
joj yra 2Į/2 mil. žemės ūkio 
darbininkų. Jie ne vieną kartą 
streikavo reikalaudami page
rint savo padėtį, š. m. pava
sarį įvykęs didžiulis žemės 
ūkio darbininkų streikas buvo 
laimėtas. • Darbininkai pasie
kė darbo dienos sutrumpinimo. 
Tačiaus praktikoj ir šį darbi
ninkų laimėjimą dvarininkai 
visokiais būdais apeidavo.

Tautinis klausimas Ispani
joj ypač aštrus. Ispanija— 
daugelio tautų valstybė. Nau
joji Ispanijos valdžia taip pat 
nenorėjo klausyt įvairių tautų 
reikalavimų duot joms laisvę, 
o Ispanijos kolonijoj Moroko 
naujoji valdžia dar žiauriau 
malšino vietinių gyventojų tau
tinį judėjimą. Tik viena Ka- 
talonija gavo menkutę autono
miją.

Suprantama, kad tokia pa
dėtis negalėjo patenkinti dar
bo masių ir jų nepasitenkini
mas augo. Buržuazija, bijoda
ma griežtesnių išstojimų, darė 
nusileidimus proletariatui ir

ali-
Kai

nę. 
bininkų alijansai’ 
darbininkų fronto 
pašaukė Ispanijos mases 
visuotino streiko.

Kas gi tie darbininkų 
jansai (susivienijimas) ?
1933 metais vasarą buržuazi
ja išmetė socialistus iš val
džios, socialdemokratai darbi
ninkai pakrypo į kairę: jie 
pamatė, kad socialistų vadų 
vesta bendradarbiavimo su 
buržuazija politika nieko gero 
darbininkams nedavė. Tuo tar
pu komunistai šaukė socialis
tus darbininkus į bendrą kovą 
prieš puolančią reakciją. Kad 
neprileist socialistų darbininkų 
perėjimo pas komunistus, so
cialistų vadai ėmė manevruot. 
Jie įkūrė priešingą komunis
tams bendro darbininkų fronto 
organizaciją ‘Alijans obrero.” 
Kad neprileist komunistų pri
sidėjimo prie “Alijans obrero,” 
socialistų vadai ten priėmė 
trockistus ir visokias iš Kom
partijos išmestas renegatų gru
pes.

Nors “Alijans obrero” savo 
eilėse turėjo žymias darbinin
kų. mases, bet jos vadai nesis
tengė kurt jos skyrių visuose 
Ispanijps kampuose, visai nesi
rūpino valstiečių organizavi
mu. Matydama tai, Komunis
tų Partija 1934 m. rugsėjo 
men, nutarė prisidėti prie “A- 
lijans obrero,” kad 1) labiau 
išplėšt bendrą darbininkų 
frontą, 2) kad būti su masė
mis, 3) kad savo veikimu re- 
voliucionizuoti “Alijans obre
ro.” Komunistai stengės, kad 
ši organizacija kuo labiau iš
siplėstų ir apimtų kuo daugiau 
darbininkų, kad “Alijans obre
ro” imtų organizuot ir valstie
čius, kad ji vestų kovą prieš 
puolantį fašizmą.

Kad sulaikyt savo masių per
ėjimą pas komunistus, socialis
tų vadai, po jo išmetimo 1933 
m. vasarą iš buržuazinės val
džios, metė kairius obalsius: 
ginkluotas sukilimas ir prole-

tariato diktatūra. Tdčiau prak
tikoj šie komunistiniai ©balsiai, 
atsidūrę tuometinio “Alijanso 
obrero” vadų rankose, virto vi
sai nepavojingu buržuazijai da
lyku. Ruošimasis ginkluotam 
sukilimui pavirto siauru gink
lų rinkimu. Sukilimas tiems 
socialistų vadams vaizdavos, 
kaip paprastas pučas. Jokių 
organizaciniai politinių priemo
nių, kad geriau pasiruošti gink
luotam sukilimui, socialistų va
dai nesiėmė. Jei komunistai sa
kė, kad geresniam sukilimo pa
sisekimui reikia kovot už kas
dieninius darbininkų reikalus, 
ruošt streikus, kurt fabrikų ko
mitetus, kad. šiuo keliu kuo la
biausiai išjudint mases, tai so
cialistai nurodinėjo, kad tos 
komunistų siūlomos priemonės 
tik silpnina darbininkų jėgas 
ir kliudo puošimuisi ginkluotam 
sukilimui. ’ . *

Tas tik rodo, kad ginkluoto 
sukilimo ir proletariato dikta
tūros obalsius socialistai iškėlė 
ne rimtai.

Prieš pat sukilimą socialistų 
eilėse ėjo dar didesni svyravi
mai. Socialistų vadai iškėlė o- 
balsį: “Visa valdžia darbinin
kų alijansams.” Komunistai 
pasisakė, kad jie palaiko šį 
obalsį, jei 1) ta darbininkų ali- 
jansų valdžia atiduos žemę val
stiečiams, 2) nuginkluos civili
nę gvardiją (buržuazijos kari
niai būriai) ir 3) pagerins dar
bininkų padėtį. Tada socialistų 
vadai atsiėmė tą obalsį ir vie
ton jo... nieko nebeiškėlė. Jie 
bijojos komunistinio kelio, o 
socialistai darbininkai nebežino
jo už ką kovot. Tas dar kartą 
patvirtino, kad socialistų parti
ja negali vest ginkluotos kovos.

Anarcho-sindikalistai spalio 
įvykiuos sulošė streiklaužių ro
lę. “Alijanso obrero” paskelb
to visuotino streiko jie iš karto 
visai nepalaikė. Paskui, savo 
masių spaudžiami, prie streiko 
prisidėjo, bet tik pasyviai. Gi 
ginkluotos darbininkų kovos su 
buržuazija metu anarcho-sindi- 
kalistų vadai laikės.. . nesiki
šimo politikus. ..

Kokia gi buvo Ispanijos Kom
partijos linija prieš spalių įvy-* 
kius? Dar rugsėjo mėnesyj visi 
vadovaujantieji Kompartijos 
darbuotojai pasisakė, kad įvy
kiai bręsta ir jiems reikia 
ruoštis., Buvo paimtas kursas 
į visuotiną streiką, kuris turės 
peraugt į ginkluotą sukilimą. 
Visoj Ispanijoj reikia kurt dar
bininkų ir valstiečių alijansus. 
Kova už darbininkų ir valstie
čių valdžią, kuri atiduos valstie
čiams žemę. Klaida buvo pa
daryta ta, kad Kompartija neiš
kėlė obalsio, kad valstiečiai tuč 
tuojau imtų žemę į savo ran
kas, kas būtų prisidėję prie, 
valstiečių išjudinimo į kovą. To
kiu būdu spalio įvykiuose tik 
komunistai turėjo aiškią liniją 
ir žinojo už ką jie kovoja.

Pati sukilimo eiga laikraščių 
j skaitytojams žinoma, todėl prie 
jos ir neapsistosiu.

Nors dar galutinai nepasibai
gė ginkluota kova Austrijos 
kalnuose, bet, matyt, buržuazi
jai laikinai pasiseks užgniaužt 
šį darbininkų išstojimą. Dar
bininkams šį kart nepasisek’ė, 
nes nepakankamas buy o politi
nis ir organizacinis revoliucijos < 
paruošimas. Judėjimas' neap
ėmė visos šalies. Nors strei
kas buvo paskelbtas visuotinas,; 
bet iš tikrųjų jis nebuvo visuo
tinas. Pakilęs judėjimas greitai 
ėmė slugt net Ispanijos centre 
—Madride. Ispanijos pietuose 
tas judėjimas buvo visai silp
nas.

“Alijans obrero” nebuvo at
stovaujama antra pamatinė va
romoji revoliucijos jėga—vals
tiečiai. Armijos dauguma, susi
dėjusi iš valstiečių, paliko išti
kima buržuazinei vyriausybei ir 
tik kai kurios dalys buvo susvy
ravusios. Kareiviai nežinojo, 
ką jiems gal duot revoliucija. 
Socialistai juk nenorėjo valstie
čiams duot žemės.

Nebuvo sukurti darbininkų ir 
valstiečių komitetai, kurie gale- 
tų paruoši ir vest mases prie 
revoliucijos, čia kaip tik pa-

sireiškė žalinga pučistinė socia-f 
listų taktika. : : ’ ; » < /

Nebuvo : 
valdžios klausimas: masės ne-t 
žinojo, kam gi galų galę jos 
atiduos po revoliucijos valdžią.

Smarkiausios kovos ėjo ; ne 
grynai ispaniškuose, o naciona
liniuose rajonuose: Austrijoj, 
Katalonijoj, Biskajoj. Kbvos 
centru buvo Asturija—kalnaka
sių rajonas, kur1 darbininkų tar
pe didžiausią įtaką turi komu
nistai ir kur bendro fronįo or
ganizacijai “Alijans obrero” va
dovavo komunistai.

Ginkluota Asturijos darbinin
kų kova dar kartą sumušė opor- 
tunistinę teoriją, būk prie da
bartinės karo technikos darbi
ninkams negalima vest sėkmin
gos kovos prieš buržuazijos 
ginkluotus būrius. Nežiūrint 
to, kad priešas buvo puikiausiai 
ginkluotas visomis ginklų rūši
mis, Asturijos kalnakasiai, pul
dami ir gindamies, išsilaikė 2 
savaites ir tik po to tvarkingai 
pasitraukė į kalnus, nusinešda
mi su savim ir ginklus.

Didvyriška Ispanijos prole
tariato kova spalių dienose ne
palyginamai platesnė už Aus
trijos" darbininkų kovas š. m. 
vasario mėnesyj. Asturijos dar
bininkai laikėsi ne 'tik gynimo
si, bet ir puolimo taktikos. Ta
me didžiulė tos kovos pirmeny
bė prieš Austrijos darbininkų 
kovas.

Spalių įvykiai parodė Ispa
nijos Kompartijos silpnas puses. 
Nors bendra partijos linija bu
vo teisinga, bet praktiškas jos 
darbas daug kur šlubavo. Įvy
kiai parodė, kad Kompartija 
silpnai vedė darbą nacionali- 
niuos rajonuos. Katalonijoj ma
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aiškiai pastatytas riausybę.

sės nuėjo paskui buržuaziniai 
nacionalistinę Kompaneso vy-

Silpnai darbas buvo 
vedamas valstiečių tarpe—vals
tiečiai nepalaikė savo išstoji
mais darbininkų kovos. Tai tu
rėjo lemiamos įtakos ir į armi
ja. .

Kad pasmaugė ginkluotą dar
bininkų sukilimą Ispanijoj, bur
žuazija atšaukė iš Moroko bu
vusią ten kariuomenę ir pasiun
tė ją prieš revoliucionierius. 
Tuo tarpu pačiam Moroko ne
buvo net pamėginta išnaudot. 
kariuomenės nebuvimą. Ir čia 
pasireiškė silpnas Kompartijos 
darbas kolonijose.

Spalių įvykių pamokos 
praeis veltui. Naujas darbi
ninkų sukilimas neišvengiamas 
ir tai netolimoj ateityj, nes nė 
vienas pagrindinis Ispanijos re
voliucijos klausimas neišrištas 
ir Ispanijos buržuazija jų ne
galės išrišt.

Kokios perspektyvos naujam 
pakilimui? Reikia laukt, kad 
socialdemokratų masėse įvyks 
pakairėjimas, gi dalis jos vadų 
pasuks dešinėn. Anarcho-sindi
kalistai su savo taktika smar
kiai susikompromitavo. Pas 
juos reikia laukt krizio ir orga
nizacijų irimo. Komunistų gi 
partija neišvengiamai augs so
cialistų ir anarcho-sindikalistų 
sąskaiton. Jeigu Ispanijos Kom
partija sugebės išnaudot susi
dariusią patogią padėtį, ji ne
truks dar labiau pakelt savo 
įtaką darbo masėse, užkariaut 
darbininkų klasės daugumą ir 
sprendžiamu momentu vadovaut. 
Ispanijos darbo masių kovai del 
darbininkų ir valstiečių dikta
tūros užkariavimo.

ne-

Mokslas ir Išradimai
Išradimas Matymui per 
Tūkstančius Mylių

Sovietų Sąjungos moksli
ninkas Zvorkin padarė ste
bėtiną išradimą, su kuriuom 
galima iš savo kambario 
per tūkstančius mylių ne 
tik girdėti, bet ir matyti, 
kas dedasi pasaulyje. Jis 
dar nesenai padarė praneši
mą apie savo išradimą,’ kal- 
bėdamas susirinkusiems 
mokslininkams Maskvoj ir 
išrodinėdamas, kaip sėkmin
gai veikia jo padarytas in
strumentas, vadinamas “ik-, 
onoskopas.”

Net Lietuvos “Ūkininko 
Patarėjas” negali tylomis 
praeiti pro tą Sovietų moks
lo naują laimėjimą, ir todėl 
rašo:

Tas naujasis aparatas 
perduoda laidais arba radio 
bangomis ne tik garsus, bet 
ir vaizdus. Vadinasi, kur 
nors toli vykstant kokiems 
įvykiams su šiuo aparatu 
viską galima ne tik girdėti, 
bet ir matyti. Šis aparatas 
turi plokštelę, padarytą iš 
sidabro ir cezijaus junginio, 
ant kurios atsimuša viskas, 
kas yra priešais aparatą. 
Plokštelė turi tą ypatybę, 
kad šviesės ? spindulius: pa
verčia elektros srėvej : Elek
tros srovė, laidais aiėjusi į 
priimtuvą, tam tikrų įtaisų 
pagalba Įvėl ’ paverčiama 
šviesos' spinduliais, iš kurių 
vėl susidaro lygiai tas pats 
vaizdas, kuris vyksta į prie
šais siunčiamąjį aparatą.

Esmėje ikonoskopas yra 
visiškai nesudėtingas, bet 
kad juo pasinaudoti, reikės 
dar pagelbinių priemonių. 
Tačiau vištiek jis kartą bus 
paleistas į apyvartą. Tai 
būtų įdomu. Suprantate, 
sėdime sau prie krosnies, 
rūkome pypkęs, o ant stalo 
stovi sau dėžutė, šalįa jos 
padėtas didelis stiklas, “ek
ranas,” o tame, stikle, lyg

veidrody, viską matome kas 
dedasi už tūkstančių mylių. 
Norime pamatyti kas dedasi 
Vokietijoj, pasukame tokį 
ratelį ir baigta. Ikonosko- 
pui atstumas neturi reikš
mės, kaip neturi radid ban
goms — su juo žmogus ga
lės sekti visus įvykius, pats 
juose nedalyvaudamas, nots 
jie dėtųsi ir kur pačiame pa
saulio pakraštyje.

Nuodingi Karo Gazai
Pirmi ausiai nuodingus 

karo fronte gazus panaudo
jo vokiečiai 22 d. balandžio, 
1915 metais. Jie paleido 
juos prieš 15,000 francūzų 
diviziją ir visus kareivius 
užnuodijo. Jeigu Vokieti
jos imperialistai vienu kar
tu jų būtų panaudoję visu 
frontu, tai veikiausiai jie 
būtų laimėję karą. Bet jie 
gazus išbandė tik kelių my
lių fronte, greitai ten buvo 
pasiųsta daugiau kareivių, 
išrasta prieš gazus maskos 
ir vokiečiai sulaikyti.

Rusijos fronte vokiečiai 
panaudojo nuodingus gazus 
2 d. gegužės, 1915 m., prieš 
Sibiro diviziją. Ant vietas 
užmušė 9,000 rusų kareivių.

Pereitam kare imperia
listai pagelba nuodingų ga- 
zų užmušė 880,000 kareivių 
ir daug civilių žmonių. Viso 
pereito karo metu imperia
listai pasigamino 150,000 
tonų nuodingų gazų.

Dabar bent kuri atskira 
valstybė pati viena turi 
daugiau nuodingų gazų, 
kaip pereitame | kare jos vi
sos. Būsimame kare dešim
tys milionų žmonių žus nuo 
gazų, jeigu darbininkai ne
pastos karui kelifį.

Yukon, Pa., kaimelyje, 
šiemetiniuose rinki muose 
komunistą kandidatai gavo 
22 balsus,, republikonai 20 
balsų, socialistai 16 ir de
mokratai 63.

TRUMPMENOS
Ūž lapkričio mėnesį “Komu

niste” (The Communist) telpa 
d. A. Bimbos plati apžvalga - 
recenzija Louis Adamic parašy
tos ir paskilbusios knygos 
‘‘Dynamite’’. Tai išsami, visa
pusė apžvalga, padaryta mark
sistinėj-leninistinėj dvasioj. 
\ Louis Adamic, kuris yra Sla
vėnas, bet talentingas rašyto
jas, nusiduoda dideliu radika
lu ir, tolydžio, yra Amerikos 
buržuazijoj persona grata (bur
žuazijai priimtinas asmuo). 
Todėl minėta -knyga susilaukė 
iš buržuazinių kritikų didelės 
publikacijos ir garbinimo. Kai
po to pasėka, daug įvairių inte
lektualų ir šiaip prasilavinusių 
darbininkų, sekančių tiktai bur
žuazines kritikų recenzijas, pa
tikėjo tom recenzijom ir vadi
na “Dynamite^’ net bolševikiška 
knyga, skaito ją ir giria. Šių 
žodžių rašytojas žino net lietu
vių profesionalų ir baltakalnie- 
rįų, girančių Adamico, kūrinį.

Todėl ši drg. Bimbos recen
zija, kurioje iškeliama visos 
knygos silpnybės, visi trūkumai 
ir buržuazinis Adamico klausi-. _ „
mo rišimas, yra labai laiku ir į bankuos laipsniškai tirpsta 
vietoj. Tik tai reikalinga, kad 
ši recenzija pasiektų daugiau 
žmonių. Aš jau patariau net 
keletui tų, kurie skaitė “Dyna
mite,” būtinai perskaityti “The 
Communist” už lapkričio mėne
sį. Drg. Bimba pavadina minė
tą knygą “Dinamitas prieš dar-!
bininkų klasę.” i 
recenzijos autorius išverstų ją į 
lietuvių kalbą ir išspausdintų darysianti viską, kad “at-, 
“šviesoj.” 1 * steigus žmonėse pasitikėji-

mis mokyklomis. Stoka pinigų 
jas užlaikyti.’ Mokytojų algos 
nukapotos, mokyklos užsigrū- 
dę vaikais. Kaipo to pasekmė, 
vaikai smarkiai kenčia ir tas 
atsilieps ant jų sveikatos, o 
taipgi ir moraliai.

Nėra abejonės, kad panaši pa
dėtis yra daugelyj kitų valsti
jų. Kapitalizmo krizis neša ne
laimę milionams ir milionams 
darbo žmonių ir jų vaikų. Ne- 
valagymas arba prasto maisto 
naudojimas, reikia atsiminti, 
tučtuoj aus neparodo tiek daug - 
savo baisių pasėkų: tas atsi
lieps tik už metų kelių arba ke-. 
liolikos. Tas žiauriai palies se
kančią kartą. !

Belgijoj, kaip ir Franci- ’ 
joj, pasireiškia gilus kapita- ;t 
lizmo krizis. Valdžios kei-' 
čiasi. Pulk. Georges The- 
unis^pašauktas sudaryti — 
naujų ministeriją, kurią ka
ralius Leopoldas užtvirtino. 
Bet klausimas su tuo neišsi- 
riša. Brusselio pranešimai 
skelbia, kad auksas Belgijos

ir tirpsta. Dr. Camille Gutt 
nesenai lankėsi Jungtinėse 
Valstijose jieškoti paskolos 
Belgijai. Bet klausimas, ar 
jis čia jos gaus. Juk Belgi
ja yra viena iš tų kraštų, 
kurie atsisakė Amerikai

Būtų gerai, kad , mokėti senas skolas.
Naujoji valdžia, sakoma,*

-------- imą Belgijos pinigais.” Juo-, 
Reikalinga mums kuodaugiau- kas> daugiau niekas!

šiai knygų apžvalgų-kritikų. Tu
rim prisipažinti, kad “Šviesoj ” : 
mes jų dar turėjome permažai, ' 
nors pradžią, tiesa, padarėme. 
Geros kritikos-recenzijos ne tik
tai supažindina skaitytojus su 
knygos turiniu, bet išaukli juose ,
skonį ir mokėjimą įvertinti Ii- j°j Jokosuka prieplaukoj,.^
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Kuomet Japonijos, Ame-;“ 
rikos ir Anglijos diplomatai 

’ tariasi Londone del priėji-*b 
m o prie sutarties laivų sta- ■' 
tybos klausimu, tad Japonė

eratūrą, o taipgi atskirti pelus* imperatorius “nuleido į vaHr.n^j 
nuo grūdų. | denį” 8500 tonų kreizerį. Rei-y, 1

-------- škia,'kalbos apie taiką einą į 
j Kalbant apie melagius, šne- sav0 keliu, O laivų statyba,,^ 

* —savo. Amerikos ir Angli- ’ į 
jos prieplaukose laivų sta- 
tymas taipgi varomas visais " i 
garais.

Naje, iš Washingtono 
skelbiama, kad RooseveltO ’ • 
valdžia labai nepasitenkinu- - ’ 
si Anglijos politika laivyno 
didinimo klausimu. Mac- 
Donaldas, girdi, perdaug^ 
pataikaująs Tokio politikie-? 
riams.

kančius nesąmones Sovietų Są-1 
jungos reikalais, puola į akis1 
'^ekamas: “Valstiečiai tapo su
varyti į kolchozus, sovchozus ir 
kitokius ‘ozus’! Ten jie turi 
bendrai dirbti, bendrai valgyti. 
žodžiu, turi gyventi savotiško
je komunoje po priežiūra val
džios pastatyto žmogaus.” Ne
reikia nei aiškinti, kad šita ne
sąmonė tilpo “Naujienose.” Įsi
dėmėtini žodžiai “bendrai val
gyti,” kuriuos' aš pabrėžiau. Kas 
žino ką nors apie Sovietų Są
jungos kolchozus (kolektyvius 
ūkius), tai puikiai žino, kad 
valstiečiai gyvena ir valgo at
skirai. Jie laiko savo vištų, sa
vo kiaulių, karvių, apart bend
rų gyvulių. O jei kurie kolek- 
tyviečiai jų neturi, tai Sovietų 
valdžia tuo juos aprūpina. Per
eitais metais milionas kolekty- 
viečių gavo po karvę. Drg. 
Stalinas kadaise pareiškė, kad 
kiekvienas .kolektyvietis turi tu
rėti savo karvę.

Antra, jokio “valdžios pasta
tyto žmogaus” kolektyvuose nė
ra. Patys kolektyviečiai išsi
renka savo pirmininkus ir vi
sus darbo organizatorius bei 
tvarkytojus.’ ' “Naujienų” re
daktorius nėra tiek nežinėlis, 
kad to nežinoti. Betgi jis lei
džia šitokias kvailybes į savo 
laikrašči špaltas, kad labiau 
suklaidinti^irapmulkinti savo 
skaitytojus. kaip čia senai 
tose pačiose “Naujienos” tūlas 

 

“Dailės Mylėtojas” tvirtino, 

 

kad “N.” esančios “pavyzdin
giausias lietuvių laikraštis. ” 
Pavyzdingiausias... melų skel
bimu.

Kokis pasitikėjimas Ame- L 
rikos žmonėse bankais, gali-'.“; 
ma matyti kad ir iš to, jog, 
pasak N. Y. “Times” pra-T*; 
nešimais, dar ir šiuo tarpu" 
Jungtinių Valstijų žmonės” 
turi paslėpę 600,000,000 do->,v 
lerių. Ištikro, tai milžiniš
ka suma pinigų. Kartą įįj 
skaudžiai prikirsti, daugelis***; 
žmonių laikosi savo taupy-’ 
bas kojinėse. Turtingesnie- ■ 
ji, žinoma, turi pasisamdę/, 
bankuose stalčius, kuriuose,,,. 
kiša dolerius, ažuot dėjus į ;i 
“stiprius, kaip uolas” 
(“Naujienų” žodžiais) bąn^„‘ 
kus!

R. M.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuvlikai
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Iš Michigan© pranešama, kad 
ten kritiška padėtis su pradinė-

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 8424
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, MICH.
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Ketvirtas Puslapis

Mokslo
imąsis

r ;*'r—." v......",'■" ■■■: !■
kordą anglikono Džono Trauu- 
mo (5300 m.), šiemet liepos 
mėnesį d. Evdokimov iššoko iš 
orlaivio 8100 metrų ir tik 200 
metrų prisiartinus prie žemės

augŠtąjį mokslą didinti bedar
bių eiles, kaip šių dienų buržu
azinėse šalyšė. Ji žino, kad so
cialistine tėvyne laukia- jos 
kiekvieną dieną, kad produkty-

Kaip Menševikų Tėvas 
Nušluostė Sau Nosį

BOSTON, MASS
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 28 lapkričio, 8 vai. vak., 
376 Broadway. Visi nariai malonė
kite dalyvauti, nes turim daug svar-

SUS 
mai

ateit skaniai pavalgyti ir links 
pasišokt. įžanga 35c.

LINDEN
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija

Sąjungoje
KLIORIS

Drg. Leninas pradžioj prole-1 čius išaugo nuo 37,7 nuoš. iki 
tarinės revoliucijos 1917 m. kai-; 44,6 nuoš.; moterų — nuo 11,7 
bodavo: “Dabar daug žingei- į nuoš. iki 25,8 nuoš. Tai yra— 
džiau ir reikalingiau proletari- per 24 metus išaugo vidutiniai 
nė revoliucija vykdinti, r—'... . • . — v ,. . .
apie ją rašyti.” Vienas i” 
svarbiausių klausimų socialis
tinės statybos yra mokslo ir 
kultūros klausimas. Mūsų prie
šų spauda, pradedant nuo juo
dašimtiškos, tvirtakakčių, reak
cinės ir bagiant visokių spalvų 
socialistais, neti Rusijoj, bet ir 
visam pasaulyj, šaukė iš pirmų 
proletarinės revoliucijos dienų, 
kaltindama bolševikus kultūros 
griovime, mokslo užkariavimų 
naikinime ir t. t. Dešinieji gi 
partijos eilėse ir renegatai maž
daug taip kalbėdavo: “Proleta
rinė revoliucija priešlaikina, nes 
Rusijos proletariatas kultūriniai 
nėra dar subrendęs.” Buržuazi
ja tiesiog sakydavo: Jeigu pro
letariatas ir gali laikinai už
grobti valdžią į savo rankas, tai

negu tiktai ant 12-13 nuoš. Iki karui 
iš ; Rusijoj mokinosi visų pakraipų 

i mokslo šakose nuo žemiausio iki 
augščiausio 8,2 Tnilionai žmo
nių. 1932 m. mokinasi vien tik 
vaikų 21.7 milionai. Antro 
penkmečio gale t.y. 1937 m. mo
kinsis visose mokyklose 36 mili
onai žmonių.

Dar didesni 
augimo tarpe 
mažumų, čia 
tose šakose patvirtina partijos 
generalinė linija socialistinės i 
statybos rezultatais. Tarpe 
turkmėnų pradžioj revoliucijos 
buvo 4 nuoš. mokančių skaityti 
ir rašyti žmonių. 1932 m. t^- 
po 64,8 nuo. Tarpe uzbekų bu
vo 10,8 nuoš, 
nuoš.

tempai apšvietos 
atsilikusių tautų 
aiškiau, negu ki-

rengia teatrą ir balių, ketvirtadienį, 
29 lapkričio, Linden Hall, Wood Ave.socialistinės statybos. Būtų ne-

teisinga įsivaizdinti, kad mūsų j •’ !kad Sovietų 'Sąjungoje
redaktoriai nesiliauja plepė-nusileido.' Tokiu būdu d. Ev

dokimov antru sykiu sumušė pa
saulinį rekordą (antru sykiu 
savo) neturinčio sau lygaus 
pasaulinėj aviacijoj. šiemet 
aviopramonė pagamino didžiau- 
sį pasaulyj orlaivį vardu M. 
Gorkio. Orlaivis talpina 23 
žmones komandos ir 43 pasažie- 
rius, kuriems duotos komfortą- I . zbeliškos kelionės ir darbo sąly
gos. Orlaivį aptarnauja radio, 
foto, kino ir tipografija su rota
cine mašina, kuri daro 4000 
atspaudij į valandą. Tai ištik- 
rųjų gigantas—ir be abejo jo 
konstruktorius prof. Tupolovas 
turi kuo pasididžiuoti, o sy
kiu su juo ir proletarinės tėvy
nės frontas. O kas dabar pa
saulyj nežino apie karžygius 
ir didvyrius čeliuskino epopė
jos? Kokia šalis, kokia tauta, 
kokia klasė galėjo duoti tokį 
skaitlingą drąsuolių ir karžy
gių kolektyvą. Tiktai proleta
riatas yra vienintelis daryti to
kius stebuklus technikos ir or
ganizacijos srityj. Ir tiktai to
dėl galima turėti tokius atsie
kimus, kad milionai darbo žmo
nių be jokio aprubežiavimo 
naudojas mokslu, apšvieta ir 
kultūra.

Proletariato diktatūra atiden
gė tokius energijos ir pasišven
timo kovot šaltinius užkariavi
me apšvietos ir kultūros.

Proletarinė apšvieta ir kul
tūra gali būti įvertinta ne vien 
tik skaitlium apšviestų žmonių, 
knygų, mokyklų, kliubų, laik
raščių ir tt., bet ir kitais vi
suomenės apsireiškimais, mano 
nuomone, turinčiais didelės 
svarbos kultūros klausime. Jau 
šiandien, nežiūrint to, kad pro
letarinė kultūra dar visai jau
na, vienok jos kiekybė žymiai 
augštesnė, negu buržuazijos 
kultūra, išskaitliuojama nema
žiau 200 metų.
i. Paimkime mūsų rašytojus ir 
mūsų literatūrą. Nežiūrint, 
kad toj srityj yra dar daug 
trūkumų, bet bendro literatūri
nio fronto stovis kiekybės klau
simu stovi daug augščiau, negu 
šių dienų buržuazinė literatū
ra, kuri diena iš dienos puola 
vis žemyn ir žemyn. Buržua
zinėj literatūroj vis tankiau ir 
tankiau apsireiškia puolimo 

' dvasia. Pornografija pradeda 
be priedangai© rodyt savo šlykš
tų veidą. Kuomet proletarinė 
literatūra auklėja šimtus ir 
tūkstančius naujų rašytojų ir 
užkariauja desėtkus milionų | 
skaitytojų—savo giliu socialis
tinio realizmo, socialistinės he
roikos turiniu.

Paimkime mūsų teatrą, mūsų 
kino kartinas ir sulyginkime 
jas su teatrais ir kino karti
nomis kapitalistinėse šalyse. 
Jeigu jose kartais ir stoka tech
ninio efekto, tai užtat turinio 
klausimu negali lenktyniuoti

jaunuomenė užimta tiktai sta
tybos darbu ir ypatiško gyveni
mo beturi nei valandos. Atbu
lai, mūsų jaunuomenė moka 
naudotis kultūringai ir savo po
ilsiu. Užtenka pažiūrėti į mū
sų teatrus, kino, kliubus, mu
ziejus, koncertus, lekcijas, spor
to aikštes, ekskursijas — visur 
pamatysime mes jaunuomenės. 
Paimkime mūsų kaimą ir nors 
dalinai sulyginkime su prieška
riniu kaimu. Jeigu prieškari
niam kaime didžiuma gyventojų 
ne tik kad neskaitė laikraščių 
ir knygų, bet toliau savo ąps- 
kričio vargiai ką žinojo. O da
bar retai rasi vidutinio amžiaus 
žmogų, kuris ypatiškai nebūtų 
pabuvęs už vieno, antro tūkstan- onų darbininkų ir valstiečių 
čio^ kilometrų nuo savo^ kaimo. dalyVauja tuose rinkiniuose.

įTos pačios “Naujienos” vėl 
piškino editorialus ir tvirti
no, kad Sovietų valdžion 
gali būti išrinkti ir įeiti tik-

esanti “užgniaužta” visokia 
laisve.
štai turi laisvę ir teisę kal
bėti ir organizuotis. Šiaip 
darbininkai ir valstiečiai 
esą “beteisiai”. Sovietų rin
kimai taip pat esą bereikš
miai, nes tik komunistai ga
lį kandidatuoti ir būti iš
rinkti. Panašias pasakas I 
tie ir kiti buržuaziniai laik-1 
raščiai kartoja be jokio nuo
vargio per visus septynioli
ka metų.

Šiuo tąrpu Sovietų Sąjun
goje. eina visuotini Sovietų 
perrinkimai. Virš 90 mili-

Girdi, tik komunis-

SAGINAW, MICH.
APLA 43 kp. susirinkimas įvyks 

2 d. gruodžio, 3 vai. po pietų, Ita
lų svetainėje, Hess ir Thayer Sts. 
Visi draugai ir drauges malonėkite 
dalyvaut susirinkime, nes turim daug 
svarbių dalykų apkalbėt, bus APLA 
Centro Pildomojo Komiteto nomina
cijos, taipgi bus ir viršininkų rinki
mai del 1935 metų. Nariai visi da
lyvaukite ir pakalbinkite savo drau
gus ir kaimynus ateit ir prisirašyti, į 
nes dabar dar yra vajaus laikas ga
vimui naujų narių, tai bus daug pi- , 
gesnis įstojimas.

M. Lingevičius, Fin. Sekr. i 
(281-282) ;

CLEVELAND, OHIO
I Lietuvių Darbininkų svetaines pri- 
I žiūrėtojai ir rėmėjai rengia pietus ir 
šokius 29 d. lapkričio (Thanksgiving 
Day), 1:30 vai. po pietų, L. D. Sve
tainėj, 920 E. 79th Str. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, taipgi bus ir gera 
orkestrą, kuri grieš lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Kviečiam vi-

į ir 16th Št. Bus suvaidinta juokinga 
komedija, trijų veiksmų “Daktaras 
iš Prievartos”. Kviečiam visus apie- 
linkės ir tolimesnius draugus daly- 
vaut, užtikriname, kad būsite užga
nėdinti su veikalu, aktoriai gerai iš
simokinę roles, ir veikalas labai juo
kingas. Po lošimui bus šokiai prie 
geros orkestros; turėsim ir gardžių 
užkandžių; įžanga tik 35 c; vaikams 
—15c.

(281-282)

ELIZABETH, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 25 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 28 d. lapkričio, 8 vai. va
karo, 408 Court St. Visi nariai ir 
draugijų atstovai būtinai dalyvaukite. 
Kurie dar nepriklausote prie TDA 
ateikite ir prisirašykite, 
labai maža, tik 
Visi darbininkai 
gulėti prie šios 
jos.

TDA

Mokestis 
20 centų į mėnesį, 
esatė kviečiami pri- 
svarbios organizaci-

Sekr. Al iSkąirUs.'

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI

O ką jau kalbėti apie tai, kad į 
jis žino ne tik svetimas šalis— 
Franciją, Vokietiją, Angliją, 
Italiją, Ameriką, bet ir apie tai, 
kokia ten valdžia, kaip gyve
na darbininkai, v; 
pitalistai ir tt.

alstiečiai- ka- tai pilno kraujo komunistai 
žodžiu, mūsų, ir t. t. Bet štai lapkričio 

kaimo žmogus per revoliucijos 24 dienos editoriale Grigai- 
metus kultūriniai išaugo šimte- tis pats sau labai gražiai 

nušluosto nosį. Žinoma, ji
sai mano, kad jo tas argu
mentas užduos “dar vieną 

, bet

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos
1932 m. tapo 52 

Tarpe tadžikų buvo 1 
jis jokiu būdu negalės vesti sta- nu°š-> 1932 m. tapo 22,4 nuoš. 
tybos darbą, nes jam neužtenka j 
apšvietos, ir kultūros ir t. t.

Didysis strategas ir proleta- spauda. 1927 m. SSRS bu
rinis vadas d. Leninas kalbėjo: v0 išleista 1 miliardas 700 mili- 

‘“Del įsteigimo socializmo, — oniI egzempliorių laikraščių. Du 
•sakote jūs, — reikalinga civili- SLl Puse sykių daugiau, negu 
įzacija. Labai gerai. Bet ko- Prieš karjb Užprojektuota 1937 
Mdel mes negalėjome išpradžių m- ip Pus^ miūardų egzemp- 
‘mūsų šalyj sudaryti tokias ei- li°riŲ« 1932 m. buvo visose bi- 
'vilizacijai sąlygas, kaip tai, iš- bliotekoso 96 milionai tomų kny- 
vyti lauk Rusijos dvarininkus ir gų- Užprojektuota 1937 m. 290 

^kapitalistus, o, paskui jau, pra- milionų tomų.
įdėti kelionę linkui socializmo? Mokslo tyrinėjimo šaka, kuri 
^Kokiose knygose jūs perskaitė- prieš karą buvo pripuolamai or- 
•te, kad panašus pakeitimas pa- ganizuota, 1932 met. turėjo 8 
prasto istorinio judėjimo neda- akademijas ir 637

Ge- Augštojo mokslo įstaigų skai
čius išaugo nuo 91 įstaigos, 

šian-11914 m. iki 600 įstaigų 1933 m.
Užtenka tų skaitlinių pilnai, 
kad turėti aiškų įsivaizdinimą, 
koksai milžiniškas ir stiprūs 
pamatas yra pabudavotas del 
tolimesnio apšvietos ir kultūros 
plėtojimosi tarpe plačiausių 
darbininkų ir valstiečių masių. 
Ir jau šiandie mes vaizdžiai 
matome didžiausius tokio pla
taus ir greito apšvietos skleidi
mo rezultatus tarpe desėtkų mi- 

|lionų darbo žmonių, čia mes 
trumpai nurodysime keletą įvy- »ityj buržuaziniam pasaulyj. k- kune kokios tvirtovgs Į 

jjen pas juos šimtai tūkstančių ga]i bQt sunaikintoSi kuomet 
inteligentijos vaikščioja be dar-(p]ačios darbo žmonių masės arno laiorn dalie nndarnm iri. . v . a .. _imasi apsvietos ir kultūros gin

klo. SSRS ne tik -paveja išsi
vysčiusias kapitalistines šalis 
apšvietos ir kultūros srityje bet 
įvairiose šakose aplenkia, šian
die SSRS iš šalies atsilikusios, 
šalies agrarinės, pasikeitė į 
šalį progresingą, į šalį stambios 
pramonės. Nėra tokio įrankio, 
tokios mašinos, kurios mūsų 
pramonė negalėtų pagaminti. 
Kas gerai žinojo seną Rusiją ir 
naujos nematė, tas girdėdamas

Vienas iš aiškiai rodančių 
kultūros kilimą apsireiškimų

institutus.
leistinas arba negalimas?” 

finalinis analizas viršminėtuose 
.'Lenino žodžiuose pilnai
dien patvirtintas SSRS gyveni 

’me.
SSRS šiandie eina įtempta 

kova ir geležinė energija, su ne
pakartojamu milionų darbo 

’žmonių pasiryžimu pasiekti 
‘.augščiausias viršūnes apšvietos 
ar kultūros srity j. Juo aukš
čiau mes šiandie galime įvertin
ėti proletariato užkariavimą toj 
srityj, kuomet sulyginame* su 
padėjimu mokslo ir kultūros

^Inteligentijos vaikščioja be dar- • 
,bo, arba jeigu dalis bedarbių ir ! 
liauna darbą, tai ne mokslo ir 
kultūros srityj, bet tankiai pri- 
;yersti pasitenkint tokiu darbu, 
4<aip restoranų tarnautojais, šo
feriais, gatvių šlavikais* ir tt. 
Buržuazija, kad “palengvinus” 
sunkią inteligentijos padėtį, už
darinėja tūkstančius mokyklų ir 
.mažina galinčių įsigyti augštąjį 

. čia SSRS me- 
,tai į metus auga ir pietoj as, 
Jcaip pavasario upės srovė, ap- 

tos ir kultūros darbas. Čia 
S žmonės nuo mažo iki se-1 
ie tik mokinasi skaityti ir 1 
i, bet mokinasi ir praktiš- i 

d diena iš dienos perdirba pa- 
blį, pasiremiant nauja pašau 
tara.
tiąndien. SSRS įvestas visuo 

inįs priverstinas vaikų moky- j 
1 metams politechnikine 
Jm. Labiausia išsivysčiu- 

kapitalistinės šalys turi pas i 
i visuotiną mokymą pradinė- 

mokyklose. Bet nei viena iš I 
šalių neturi politechnikinio 

Švietimo tokiam dideliam ma
te kaip 7 metai.
Iki karo Rusijoj buvo nuo 8 

50 metų amžiaus žmonių 
tarpe 33 nuošimčiai mokančių 
skaityti ir rašyti. 1932 m. tapo 
90 nuošimčių, išaugo per 16 me
tų ant 40 nuošimčių. Jeigu mes 

^/'Sulyginsime apšvietos augimo 
tempus prieš karą, tai pamaty
sime, kad revoliucija įnešė di
džiausią perversmą ir apšvietos 
tempų klausime. Rusijoj nuo 
1887 metų iki 1920 m. mokan
čių skaityti ir rašyti vyrų skai-

’ ® .mokslą skaičių.

tokius žodžius gali sušukti, kad nei viena buržuazinė šalis. Ka-
i tai yra stebuklas, sapnas. Kas 
taip mano, tas giliai 

i absoliučiai nepažįsta 
pranta, 
SSRS.
auklėjo didžiausius 
'drąsuolius, kurie išdrįso pasi
keiti 22 kilometrus į stratosfe
rą. Nežiūrint, kad tie drąsuo
liai ir žuvo, vienok jų užkaria- 
jvimas mokslo srityj yra nesu- 
| lyginamas žmonijos istorijoj. 
Nei vienas žmogus nebuvo pa
kilęs taip augštai. Abelnai 
stratosferos tyrinėjime SSRS 
šiandie užima pirmą vietą. 
Šiemet kovo 31 d. Leningrade 
buvo sušaukta akademijos var
du konferencija stratosferos ti- 
rinėjimo klausimu. Tai "buvo 
pirma konferencija ne 
SSRS, bet ir visos žmonijos 
tori joj. Drg. Evdokimov,
m. amžiaus, užbaigęs 1929 
lakūnų mokyklą, daro pasaulinį 
rekordą šokdamas iš aeroplano. 
1933 m. drg. Evdokimovas iš
šoko iš orlaivio augštumoj 6440 
metrų ir sumušė pasaulinį re-

kas dedasi
Kas kaip ne

klysta ir i 
ir nesu- 
šiandien

SSRS iš- 
žmonijos

tik 
is- 
26 
m.

pitalistinis pasaulis išgaravo, 
pas jį nebėr medžiagos del to
kio turinio, kuris skatintų žmo
gų prie kūrybos, uždegtų pa
siryžimo energiją kovai del 
gamtos jėgų užkariavimo. Pas 
mus tokios medžiagos tiek daug, 
kad mes šiandie dar neturime 
užtektinai jėgų, kad tą visą su
vartojus. Kas turėjo nors sykį 
galimybę^ atydžiai' prisižiūrėti, 
kaip gyvena mūsų jaunimas, 
tas be abejo patvirtins, kad 
mūsų jaunimas savo kultūrine 
esme nepanašus nei ' į buvusį 
jaunimą prieškarinėj Rusijoj, 
nei į kapitalistinių šalių jauni
mą. Mūsų jaunimas ne tik pa
deda kovoti už socialistinės sta
tybos laimėjimus, bet jis visuo
met tame milžiniškame statybos 
darbe eina pirmutinėse eilėse vi
sose srityse. Tas rodo žymius 
atsiekimus kultūriniam auklėji
me mūsų jaunuomenės. Mūsų 
jaunuomenė su didžiausia ener
gija imasi mokslo, apšvietos ir 
kultūros užkariavimo,- nes ji ži
no, kad jai nepriseis užbaigus

riopai. Jeigu prie to visko dar 
pridėti, kad jis apdirbinėja sa
vo žemę naujais įrankiais-maši- 
nomis pagal agronomijos nuro- smūgj komunistams 
dynų, o taipogi meteorologinių pataiko pats gau per valgO- /J n tuviui 4-i i n 11 1 t t i za nudavinių, tai ir sulyginimo su 
prieškariniu kaimu ir 
riniu ūkininku daryti 
ma.

prieška-
negali-

Raudo-

928

mąją. Štai ką jis rašo:

“Pirmutiniai rinkimų rezul
tatai paskelbti iš kaimo Dyn- 
niki, Charkovo gubernijoje., 
Čia valstiečiai rinko kaimo 
“sovietą”. Išrinkta 13 sovie
to narių ir 5 kandidatai (t. y. 

pavaduotojai), viso 18 žmo
nių. Iš jų 1 komunistas, 4 
kandidatai į komunistus ir 3 
komsomolcai. O likusieji 10' 
nekomunistai. Rink imuose 
dalyvavo daugiau kaip 95 
nuošimčiai turinčių balsą. Jie 
“balsavo”, žinoma, rankų pa
kėlimu. Ir visgi išrinkta 
dauguma komunistų priešų” !

Pažiūrėkime į mūsų 
nosios Armijos gyvenimą ir mes 
aiškiai patėmysime naujos kul
tūros augimą. Jeigu seniau, 
iki revoliucijos, žmonės žiūrėjo 
į armiją, kaip į kokią nelai
mingą įstaigą ir kuomet jauni
mui prisieidavo eiti į kariuome
nę tarnauti, tai juos lydėdavo 
su ašaromis, su didžiausiais ai
manavimais motinų, seserų ir 
tt. Pratarnavę kelis , metus 
grįždavo namo parsinešdami į 
mundierių ir keletą “naujų” į 
minčių, būtent, kad reikia ati-1 
duoti gyvybę už tėvynę, carą ir : 
tikybą. Dabar į Raudonąją j svę, tik komunistai dar taip 
Armiją einą jaunimas linksmai nesenai galėjo balsuoti ir

Tik komunistai teturi lai-

su pilnomis entuziaznįo/ daino
mis. Dabar mes sutinkame ir- 

igi ašaras, bet tik tuomet, kuo
met jaunas vyras del tų ar kitų 
priežasčių nepriimamas į Rau
donąją Armiją. Net merginos 
išjuokinėja , tą jaunuolį, kuris 
netinka į Raudonąją Armiją. 
Bet svarbiausia tas, kad po dvie
jų metų jaunuolis grįžta visai 
Ikitu žmogumi.
šviestu, kultūriniai išsilavinusiu

būti išrinktais, o čia, dabar 
į sovietą išrinkti net dau
guma “komunistų priešai”!! 
Be to, net .95 nuoš. piliečių 
dalyvavo rinkimuose!

Šis vienas faktas, pripa
žintas paties Grigaičio, su
muša į dulkes visus to pa
ties Grigaičio iki šiol leistus 

Jisai grįžta ap- melus apie Sovietų Sąjungą 
ir Sovietų Sąjungos Komu- 

ir grįžęs į savo kaimą tampa nįstų Partiją.
sovieto pirmininku, kliubo ve
dėju, brigadierium, žodžiu sa
kant—centraline figūra kaime 
kultūriniam darbe.

Ir taip be galo. Kokią šaką 
visuomenės darbo, arba ypatiš
ko gyvenimo mes nepaimtame, 
visur mes randame• didžiausius .SX®ta\nS, Su"bllLy and
pasikeitimus, surištus su apšvie- riams 25c; moterims-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

Bedarbių Taryba rengia šokių nak- .. _ . . • - • ~ • j
5th St., Nov. 28, 1934j Įžanga vy- I 

’ J 15; B. T. na-j
riams 10c. Orkestrą iš Pine Gf’ove ■ 
grieš senus ir naujus šokius. Pel
nas skiriamas delegatų kelionei į 
Wa^hingtoną, sausio 5, 6, ir 7, 1935.

kavončs dienos, už tai, kad Bedarbių 
Tarybos iškovojo iš valdžios rendų 
mokėjimą bedarbiams stubęlninkamsi

Bedarbių Advokatas.
(281-282)

tos ir socialistinės kultūros 
plėtojimusi.

Kaip, aiškūs ir teisingi išrodo šokiai tęsis^’iki kalakutų rytui—dč- 
šiandie d. Stalino žodžiai, pa
rašyti pradžioj proletarinės re
voliucijos, ir kaip nepailstamai 
vykdo juos gyveniman revoliu
cinis Rusijos, proletariatas su 
bolševikų partiją priešakyj ir 
didžiausiu šių dienų tarptauti
nio proletariato vadu d. Stalinu.

Nužudytos 3 Mergaitės
CARLISLE, Pa. — Krū

muose už 10 mylių nuo šio 
miestelio rado nužudytas

* ’ i
tris mergaitės. Viena apie 
14 .metų, kita apie 10, trečia 
apie 8 metų amžiaus. Sako
ma, kad niekšai jas pirma 
išžaginę, paskui užmušę. 
Mergaičių vardai dar nesu
žinoti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

gmpių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at-1 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St,, kamp. Broadway 

' Chauncey St. Stotis 
< BROOKLYN, N. Y.
Tel: Glenmore 5-6191

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E. Moyapiensing Ave., Philadelphia, Pa.
Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakariene bus lygiai 6-tą vai. vakare (

K. Menkeliūniūtė, Dramatiškas Mezzo-Sopranas 
žymiausia lietuvių dainininkė Amerikoje dalyvaus šio 

koncerto programoje

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ

Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko solų.

AKOMPANJSTĖ, JULIA BASANAVIČIOTĖ 
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS 
Dainuos revoliucijines dainas.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO 
Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.

A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS
Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.

MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS
Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja

MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS 
Puikiai pasižymėjusi dainininkė

RUSSELL O. DREGER

A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS
Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys.
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS, 

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAčĖNAS

Skambins piano duetus.
K. MENKELIŪNIŪTĖ, MEZZO SOPRANAS, 

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIŪTĖ, Dainininkė

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
* M. GAILIŪTĖ, šokikė

Ji bus .naujienybė šiame parengime



M. ZOščENKO

Vieno Gyvenimo istorija

AIDO CHORAS

PER 4 VALANDAS

tamsūs plota

PACIFIC
LIGHT AND POWER COMPANY

Industrial

Sacramento
Yra labai

LDS 
vajų 

Mūsų 
ribo-

b. užgina 
pikietuoti 
įstatymas 

klasei su-

BET GAUKITE PILNĄ SAVO PINIGŲ VERTĘ 
SAUGOKITĖS IŠDĖVĖTŲ LEMPUČIŲ!

PENNY
DO FOR YOU

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRITEMUSI—senstanti, 
debesiuota; duodanti ma
žiau šviesos, bet vis sunau 
dojanti 40 watt’u sriovės.

ELEKTRA YRA PIGI. Vienas centas nuperka apsčiai šviesos. Bet 
jūsų elektros kompanija nori, kad jūs gautumėte pilnų vertę už 

kiekvienų centų, kų jūs išleidžiate.
Todėl meš spaudiname šiuos paveikslus, kad atvaizduot, kaip vi

dutinės lemputės šviesa sumažėja, kuomet jos naudingumo gyveni
mas eina prie galo. Kaip išsišėręs dantų šepetukas, arba motoro in- 
žinas užsikimšęs sukietėjusiomis suodimis, taip ir temstanti lemputė 
yra blogas taupumas. Ji nuskriaudžia jūsų akis ir jūsų kišenių.

Dulkės ant lempučių ir lempų priedangčių taipgi mažina šviesos 
daugį, kurį turėtumėte gauti. Nušluostykite audeklo gabalu lemputes 
ir priedangčius sykį į savaitę. Jūs gausite daugiau šviesos už tuos pa
čius centus.

Ne, mes nepardavinėjame lempučių. Bet del jūsų pačių naudos 
mes patartumėm, kad numestumėte senųsiaš lemputes, kuomet pev- 
didelis persimainymas spalvos stiklo iš vidaus parodo, kad šviesiau
sios jų dienos jau praėjo. Reikalaukite iš savo krautuvininko stan- 
dardinių, Amerikoj gamintų lempučių.

chin ietis, virėjas, 
restauracija. Priguli 
1931 m. suorganiza- 

Bedarbių Taryba, 
alkanu "maršavime

„SENA 
perilgai naudota, šviesa 
prasta, bet lempute vis 
dar sunaudoja 40 watt’u.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Teleronai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Draugai, J Kovą! Padėkite Mums Kariauti 
Prieš Gręsiantį Kriminalio Sindikalizmo 

įstatymo Pavoją!

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamy kainą 

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

DOVANAI PAVEIKSLUOTA KNYGUTE: “Dar
bai, Kuriuos Jums Gali Centas Padaryti.” Kaip 
taupyti vartojant elektrų. Kaip skaityti savo elek
tros myterj. Naudingi prie namų patarimai. Rei
kalaukite knygutės, pasiųsdami atvirutę j: Room 

414, 4 Irving Place, New York. >

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 54912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Ixjvandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo.4 
Parsamdau .automobilius kickvie* 

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. ,

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Lapkričio 26 d. prasideda teis
mas 18 darbininkų, kurie yra 
dirbtinai apkaltinti krimina
liam sindikalizmo.

Apkaltintiem gręsia kalėji
mas nuo 6 iki 84 metų vien 
tik už tai, kad jie organizavo 
darbininkų klasę į kovų už ge
resnes gyvenimo sąlygas. Kal
ti—kovingume už darbininkų 
teises, už vadovavimų~-kovin- 
giem žemdirbystės darbinin
kam “San Joaquin Valley” bo- 
velnos streike, už suorganizavi
mų Bedarbių Tarybų, už vado
vavimų alkanų demonstracijų.

Kalifornijos valdančioji kla
sė būtinai nori nuteisti ypač 
komunistus, nes komun. visur 
ėmė vadovaujančia kovingų 
rolę vedime streikų, kur tiktai 
reikėjo eiti į streikų apgynimui 
darbo klasės elementarinių tei
sių, už tinkamų pamatinę gy
venimo lygmalų ir vedimų 
streiko iki laimėjimo, šituos 
kovingus darbininkų klasės va
dus bosai stengiasi iki pasku
tinio padėti visus į: saugių vie
tų—San Quentin kalėjimų. Tas 
svarbu kiekvienam darbinin
kui, kur jis nebūtų, Jungtinė
se Valstijose, Meksikoj, Ka
nadoj, ar Kalifornijos valsti
joj. Tiktai masių protestai, 
masinis darbininkų spaudimas 
prieš šitų suokalbį gali išgel
bėti 18 jaunų vyrų ir moterų 
iš valdančiosios klasės nagų.

Jų laimėjimas yra mūsų vi
sų laimėjimu. Draugai, neati
dėliokite ! Siųskite protestus 
organizuotai ir pavieniai, kaip 
ir kokiu būdu galima. Siųs
kite telegramas ir laiškus tie
siai gubernatoriui. Merriam ir 
teisėjui Lemmon, Sacramento 
Superior Court, Sacramento, 
Cal., taipgi distrikto Attorney 
McAllister. Kam‘yra galima, 
finansinę pagelba prašau siųs
ti : International Labor De
fense, 1105 Market St., Rm. 
410, San Francisco, Cal. Leo 
Gallagher ir kiti advokatai 
gins kaltinamuosius. Kaip il
gai teismas tęsis—nežinia.
Vardai Dalies Draugu, Kurie 

Bus Teisiami LaPkričia 26
Diena

Aido Choro koncertas įvyks 
pirmų dienų gruodžio (Decem
ber) , Darbininkų Centre, 325 
.Market St. Programa įprasi- 
dės 7 valandų vakare.

Vietos, ir apielinkes publikai 
patartina . gerai įsitčmyt laikų, 
kad nepavgluot išgirst ttų di-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. 5
; . ^Telefonas: EVergreen 7-1661

šyti, mokyti, 
dinti, platinti 
laikraštį, ar 
phlet) ir bile 
mų prieš 
politikų, a 
valdos kontrolę, ar permainų, 
už vedimų, ar dalyvavimų strei
kuose ir už tvėrimų darbinin
kiškų organizacijų.

Praktikoj kriminalio sindika
lizmo įstatymas buvo, ir yra 
vartojamas terorizuoti darbi
ninkus ir laužyti darbininkų 
masinį veikimų. K. 
laisvę streikuoti ii 
streikuose,. K. S. 
tarnauja valdančiai 
kriušinti darbininkų kovingas 
organizacijas ir unijas.

Anita Whitney, 1919 metais, 
buvo policijos areštuota ir ap
kaltinta kriminaliam sindika
lizmo už apgynima darbiniu, 
teisių ir už prigulėjimų prie 
Komunistų Darbo Partijos. 
1925 metais virš 150 darbinin
kų pasiusta į kalėjimus vien 
tik už prigulėjimų prie K D P. 
1930 m., laike daržovių darbi
ninkų streiko Imperial Valley 
9 darbininkai buvo įkalinti vien 

’tik už reikalavimų geresnių dar
bo sąlygų. K S istorija pilna 
panašių įvykių darbininkų ju
dėjime.

Mes turime laimėti šita kovų, 
kaip San Diego, Cal.,’ Bessie 
Keckler ir, Redwood City, Cal., 
R. Gonzales ir B. Romero kad 
laimėjo. Sacramento, Cal. kri
minalio sindikalizmo kaliniai 
pilnai tikri būti paliuosuotais, 
su darbininkų protestų pagelba, 
ir ištaškyti visus Neil McAllis
ter distrikto prokuroro, puo
limus. Persekiodamas 18 dar
bininkų jis mano išsidirbti sau 
karjera, kaipo .įrankis bankie- 
rių ir bosų» Kalifornijoj... Pe
reitais rinkimais darbininkai 
jį išbalsavo—išmetė iš vietos, 
bet iki .pirmos sausio jis tar
naus. Todėl parodykime, kų 
darbininkai gali atsiekti bendru 
frontu ir sudaužykime visus jo 
rekordus! ’ <

šiau prie perauklėjimo klausimo. Aš ma
niau, kad šitas pragarsėjęs žmonių per
dirbimas (perkalimas) atsirado iš vienin
telio ir pamatinio motyvo—iš norėjimo 
užsitarnaut, iš norėjimo gaut laisvę, la
bą ir palengvinimus.

Turiu pasakyt, kad, bendrai imant, aš 
labai apsirikau. Ir aš ištikro pamačiau 
sąmonės pertaisymą, statytojų išdidumą 
ir stebėtiną psichikos pakitėjimą pas 
daugelį kalinių.

Tiesa, žinoma, man teko pamatyt ir 
silpnesnes šito dalyko puses. Pavyzdžiui, 
aš ilgai kalbėjau su vienu profesiohalu 
—kišeniniu vagim. Jis mam daug iškil
niai kalbėjo apie savo tikrąjį pertaisymą, 
pagalios, niekingai nusišypsojęs, pasakė, 
jog jam išėjus į laisvę, žinoma, jį reik 
kaip tinka prižiūrėt, kad jis vėl neišeitų 
iš kelio.

Man taipgi teko matyt nekuriu kalinių 
bereikalingą plušėjimą vyresnybės aky- 
vaizdoj, meilikavimąsi ir bereikalingus 
pasigėrėjimo žodžius ir šūksnius valdžios 
galiai, kuri “kaip pasakoj” perdirba žmo
nes ir ąamtą. Už šitų žodžių ištikrųjų 
tik glūdėjo abejingų žmonių noras užsi
tarnaut, noras būt pastebėtu, noras pa
daryt karjerą. Žmonių savybės, vertos 
tyrinėjimo ne tik stovyklos ribose.

Bet šitie žmonės nėra daugumoj nei 
stovykloj (kalinių), nei laisvėj, ir apie 
juos kalbama tarp kitko. (Daugiau bus)

lietuvių anglių kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—-2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti l ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Donald Bingham, 23 metų, 
sergantis TB (džiova). 1931 
metais vadovavo alkanų mar- 
šavimą. Buvo Dixon kalėjime 
90 dienų. Dalyvavo Vacavil
le vaisių streike 1932 m., bu
vo sumuštas ir įkalintas. Vė
liau dalyvavo žemdirbių strei
ke., Priguli Jaunų Komunistų 
Lygoj, taipgi yra virėjas ir 
narys Amerikos Darbo Fede
racijos.

Lee Hun 
Turi savo 
prie KP. 
vo chinų 
dalyvavo 
ir aktyviai veikė Anti Impe
rialist Lygoj.

Nora Čonklin, vadas ir orga
nizatorius Bedarbių Tarybos. 
Ji vedė dvi dideles demonstaci- 
jas.prie pavieto šalpos agentū
rų ir dalyvavo' “soup slop” li
nijos stėike. Ji piki'etavo ir 
organizavo šalpų Vacaville 
streike. Buvo įkalinta 90 diė- 
nų. '

Martin Wilson-yra geriausia 
mylimas * vyras Sacramentų. 
Adv. be diplomo, jis daug gel
bėjo Walsonville, Brentwood, 
ir Salinas streikieriam. Akty- 
vis TDA narys ir sekcijos or
ganizatorius.

Pat Chambers, vadas žem
dirbystes ir bovelnos streike 
San Joaquin Valley, kur 18,000 
streikierių laimėjo pusę, milio- 
no algų pakėlimų, ir distrikto 
organizatorius Cannery1 Agri
cultural Workers 
Unijos.

Al ’ Hougardy, 
KP organizatorius.

daug pasidarbavęs įvairiose or
ganizacijose UMW of A. Ka
ro metu tarnavo jūreivystėj, 
aktyviai dirbo AF of LC ir J 
Unijoj. Taipgi buvo išrinktas 
KP valstijos centralio komite
to pirmininku, Sacramento, Cal.

Mike Plesh iš jaunų išaugo į 
part, narį, savo laika pašven
čia plakatų pagrąžinimui. Jau
nas, talentuotas artistas.

Lorine Norman nuo mažens 
dirbo bovelnos laukuose. Ji 
troško kovoti ir pagerinti savo 
gyvenimų. Dėlto atėjo į Socia
listų Partijų, bet ten pagelbos 
neradus—stojo 
Partija. Laike 
streiko ji ėjo 
agentūras, kur 
skebus 
gynime
Trumpa Kriminalio Sindikaliz

mo įstatymo Istorija
Kalifornijos valst. įstatym- 

davystė, 1919 metais, pasekė 
kitų valstijų pavyzdį ir išleido 
kriminalio sindikalizmo įstaty
mą, kuris besijos yra kreipia
mas prieš kovojančių darbiniu 
kų judėjimą, šitas įstatymas 
užėmė vieta špiegavimo-Es- 
pionage” akto.

Kriminalio sindikalizmo įsta
tymu bile ypata gali būti nu
bausta net už savo mintį, ku
ris drįsta mastyti, kalbėti, ra- 

padėti, atspaus- 
plakata, kovingą 
brošiūrą (pam- 

formoj išsireiški- 
dabartinės valdžios 
už industrinės savi-

Gerkit už sveikatą 
del mažiau slogų!

GĖRIMAS už keno sveikatą yra 
tik senas paprotys, beveik niekas 
daugiau—jeigu tai nėra PIENO 
gėrimas.

Tai ne vien logiškas dalykas, 
tai faktas, kad jeigu išgersite už 
savo sveikatą po puskvortę pieno 
kasdien, tai būsite gana tikri, 
kad ją ir turėsite. Nes pienas, 
su savo vitaminais ir tinkamu 
maistu, budavoja kūno atsparu
mą. Jis duoda jūsų kūnui dau? 
giau jėgos kovot prieš užsikrėti
mus slogomis. Jis suteikia pa
matinius mitybos elementus, su
jungtus daiktan GYVYBINIAI- 
PIENIŠKU PRINCIPU.

Taigi gerkite pieną už sveika
tą delei slogų sumažinimo šią 
žiemą! Tai jūsų pareiga sau 
pačiam. Faktinai, jūsų pareiga 
pačiam sau yra gerti daugiau 
pieno kasdien. Tatai jums nau
dinga!

NAUJAskaisti; duo
danti pilną šviesą u ž 
40 watt’u naudojamos 

elektros sriovės.

THE NEW YORK EDISON COMPANY • THE UNITED ELECTRIC LIGHT AND POWER COMPANY 

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC. • NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC

į Komunistų 
laiva k r o v i ų 
po samdymo 
kovoja prieš 

ir aktyviai dalyvavo 
darbininku.

už prirašymą prie lįDS suaugu
sią, jaunuolių vajiku&ų. To
dėl visi prie darbo.

Visais .reikalais kreipkitės 
prie sekretoriais:

J. J. Daujotą, 
* 1377 No. 25th St., 

E. St. Louis, Ill. 
Draugiškai,

LDS 9-to Apskr* Valdyba.

Draugai ir draugės: 
Centro Valdyba paskelbė 
už gavimų narių į LDS. 
apskritys randasi vajaus 
se, bet mūsų apskričio kuopos 
mažai kreipia domesio ir nevy
sto draugiškas lenktynes už ga
vima narių į LDS.

Tuo reikalu kuopos turėtų 
susidomėti. Prie to yra gera 
proga ’laimėti dovanas, kurias 
paskyrė LDS Centro Valdyba. 
Ir LDS 9-to Apskričio konfe
rencija yra paskyrus tris dova
nas už prirašymų naujų narių: 
$7, $5 ir $3.

Draugai ir draugės, mes dar- 
buodamės šiame vajuje turėsi
me keleriopa naudą: gausime 

i skiriamas centro vald. ir 9-to 
apskričio dovanas, taipgi padi- 

i dinsime savo organizacija. Kuo 
i skaitlingesnė bus mūsų LDS, 
tuo bus naudingesnė. Taipgi 
pasitarnausime savo draugams 
ir pažįstamiems prirašydami 
prie LDS, nes apsidraudę nuo 
nelaimės ir prigulėdami prie 
darbininkiškos organizac. pa
gilins savo klasinį supratimų. 
Be klasinio supratimo negalima 

įvesti pasekmingos kovos už ge
resnę ateitį.

Jau vajus prasidėjo su 1 d. 
lapkričio ir baigsis su sausio 
pabaiga, 1935 metų. Yra lai
ko geram susitvarkymui į drau
giškas lenktynes nariam su na
riais ir kuopoms su kuopomis

1. Ant Baltųjų Jūrų Perkaso (Kanalo)
Ant Baltųjų jūrų perkaso mane sudo

mino ne tie žmonės, kurie, taip sakant, 
pripuolamai arba, kaip išsireiškė vienas 
iš kalinių,—del “šiukšlinių apystovų” ta
po nusikaltėliais.

Mane sudomino žmonės, kurie sąmo
ningai, tvėrė savo gyvenimą pasiremda
mi dykinėjimu, vagyste, apgavyste, plė
šimais ir žmogžudystėmis.

Va į šituos nusikaltėlius, į jų perauk
lėjimą aš pradėjau prisižiūrinėti visu 
akylumu. Čia aš nenorėjau apsirikti. Aš 
norėjau pamatyt tikrus, bet, gal būt, pa
slėptus šitų žmonių jausmus, norus ir su
manymus.

Ištikro. Ką pamanė šitie žmonės, kuo
met, po arvaus gyvenimo susidūrė su 
kasdieniniu sunkiu darbu?

Ką jie pamauto, kuomet jiems pradėjo 
kalbėt apie naują gyvenimą, apie perau
klėjimą ir apie socializmą?

Ir ką jie pamanė apie būsimą savo 
karjerą ir apie tos karjeros galimybes 
mūsų šalyj, kur nėra savininkų ir tur
tų ir nėra tų “puikių” kapitalistinių są
lygų, kurios sudaro, taip sakant, atvirkš
čiųjų gyvenimo pusę—plėšimus, vagystes 
ir žmogžudystes — tikslu, kad pagrobt 
kito pinigus?
v 2. Kaliniai

Tiesą pasakius, aš skeptiškai atsine-

LDS 9-to Apskričio Kuopą 
Ir Narių Domei

džiulę programų, ii kuria Ai- 
“do Choras yra taip gerai prisi
rengęs. Po programos šokiai 
iki vėlumos, nakties, prie geros 
orkestros. Vietos ir apielinkes 
darbininkai-kės ir darbininkų 
draugai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. Įžanga tik 25 cen-

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS- į 
BRET-O-COL TABLETS (pilės); 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-CpL, 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, slų-' 

skite 50c. šiuo antrašu:, .4 .■
THE BRET-O-COL LAB.,, 

500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas
Ir jūs aplaikysite siuntinį. 3
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pereito karo veteranai aš

trina kovą už pašalpą ir prieš 
badą. Daugelis pereito karo 
veteranų neturi darbo, jiems 
bonus kapitalistų valdžia ne
išduoda, tulus siunčia prie ne
pakenčiamų darbų.

Penktadienį, 30 d. lapkričio 
bus surengta demonstracija 
ant Spring ir Elizabeth gatvių. 
Pirmadienį, 3 dieną gruodžio, 
11:30 vai. ryto, bus masinė

Gerai Pavyko LDS 1 Kuopos Karo Veteranų Reikalavimai 
Perstatymas Ir Šokiai

Sekmadienį, “Laisvės” sve
tainėje, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 1 kuopa turėjo 
parengimą. Buvo perstatyta 
vieno veiksmo komedija “Uoš
vė į Namus, Tylos Nebebus.” 
Ši komedija yra labai juokin
ga, o ir aktoriai buvo pilnai 
savo vietose. J. Nalivaika vai
dino dėdės rolę, na ir kas ga
lėtų jam prilygti! M. Sadaus
kienė, gerai patyrus lošėja, buvusių kareivių demonstraci- 
buvo uošvės rolėje. Teko daug;ja Union Square ir iš ten mar-

• kartų matyti vaidinant šį vei-1 suos prie City Hali, šešta- 
kalą, daug “uošvių,” bet to-' dienį, 1 d. gruodžio, karo ve- 
kios sugabios dar nemačiau:[ teranai nuo 8:30 vai. ryto pi- 
balsas, judėjimas, akių vai- kietuos šalpos biurus sekamo- 
dymas—pilnai savo vietoje. A. jse vietuose: Post 240 biurą,

579 Broadway, Brooklyne; 69
E. 3rd St., Manhattan ir 190 

I Southern Blvd., Bronx. Visi 
buvusieji pereitame kare dar
bininkai yra šaukiami į visus 
šiuos 
vimą. 

! patys

susirinkimus ir pikieta- 
Atminkite, kad jeigu 
nestosite darban, tai 
išmirsime, kapitalistų 

nepaiso darbininkų ir 
ji rengiasi 
Reikalauki-

. Mason buvo Žūtis, kurio pa
čią—Myliutę jos mama viso
kiu alpimų ir .kitokių triksų 
mokino. Jis savo rolę gerai 
atliko. Jo pačios—Mylės ro
lę vaidino taipgi labai gerai 
drg. L. Kavaliauskaitė, o jų 
tarnaitės Kranciutė. Pastaroji
draugė, rodosi, dar jauna yra badu 
lošime, bet ji savo rolėje tiko klasė 
ir gerai suvaidino. Taigi vai- buvusių kareivių, 
dinimas pavyko; žiūrint į ak- , prie naujo karo, 
torius, matai, kad jie nevaidi- j me, kad karo reikalams ski
na, bet tartum tikrumoje sa-, riami pinigai būtų 
vo gyvenime yra. Gerai. Taip bedarbių šelpimui ir 
ir reikia.

Publikos buvo pilnutėlė 
“Laisvės” svetainė. Tūli pa
vėlavo, nes šeštadienio “L.” 
buvo pažymėta, kad pradžia 
7:30 vai., o prasidėjo apie 7 
valandą. Antras trūkumas bu
vo, kad neužtektinai buvo sė
dynių, daugeliui reikėjo stovė
ti.' “Laisvė” pasirūpins nu
pirkti kelis tuzinus kėdžių, 
kad ateityje tas nepasikarto
tu i

Metasi į akį, kad mūsų pub
lika nori veikaliukų, vaidini
mų, ypatingai komedijų. Tą 
gali paliudyti ir šis parengi
mas, laike lošimo buvo pilna 
svetainė, o po jo, greitai apie 
Rusė publikos išsiskirstė, nors 
(tkr buvo nevėlu ir šokiams 
griežė muzika. Vis tiek gero
kas skaičius draugų ir drau
gių, ypatingai iš jaunesnių, iš
buvo iki vėlumos.

Nuo šio parengimo, matyti, 
liks organizacijai pelno.

perduoti 
pirmoj 

vietoj buvusių pereito karo 
kareivių !

Buvęs Kareivis.

600 Delegatų Dalyvavo 
Prieškarinėj Konferenc.

šeštadienį, New Yorke, Am
erikos Lyga Kovai prieš Karą 
ir Fašizmą turėjo konferenci
ją. Nuo darbininkų organiza
cijų, unijų, mokyklų ir dirbtu
vių buvo 537 delegatai ir de
legatės. Didelį entuziazmą su
kėlė delegatai nuo miesto ko
legijos studentų, kurie dabar 
veda kovą, kad būtų atgal pri
imti studentai, kurie buvo pa
varyti iš kolegijos už prieška
rinį ir priešfašistinį veikimą.

Prie to konferencijoje daly
vavo dar apie 600 žmonių, 
kurie per 6 valandas intere
singai klausėsi konferencijos 
svarstymų. 

1 • - — r----- °---- ’ -----v--z_______________
liks organizacijai pelno. Rei-į
kla daugiau tokių parengimų. Rytoje Didelė “Daily Work-
,- - - - - - - - - - - - - - - eno Naudai Vakariene

Užmušė Pačią, Parėdė, Pa- 1 Komunistų Partijos dienraš- 
Gkelb. Mirusia ir Palaidoj. “■ 2* ,*"ZX

Long Island teismabbtyje i kad jis galėtų toliaus išeidinė- 
yra teisiamas A. Cross, 52 me- ti. šio vajaus baigimui yra 
tų žmogus, taksio valdytojas, engiama labai didelė vaka- 
53-33 80th St., S. Elmhurst, nenė. Ji įvyks trečiadienį, 28 
N. Y. Teisme jis prisipažino d. lapkričio, 8 vai. vakare, 
kaip užmušė savo moterį. Jis New Star Casino, 107 St. ir 

. užmušė savo pačią Margaret Park Ave., New Yorke.
Cross, 45 metų amžiaus, muš- Ši vakarienė bus neišpasa- 
dprnas per 
r$fnu. Kada moteris jau buvo lyvaus 
negyva, tat jis nuplovė jos Hathaway, J. Casey, C. Krum- 
veidą, išvalė kambaryje krau- bcin, Michail Gold, R. Wortis 
ją, gražiai nusiplovė savo ran-; ir J. Brodsky.
kas, aūjieškojo drabužius, ku- i Pus £era koncertinė pro- 
riūos buvo užfundinęs 
ddms srivo pačiai, kada 
drir buvo jauni, aprengė mote
rį, priguldė ir nuėjęs pas kai
mynus pranešė: “Mano pati 
įijfar#.”

'..'Jis palaidojo savo moterį ir 
niekas nemetė nuožiūros ant 
jo, kad jis nužudė savo moterį. 
Tik Vėliau, kada jis patsai ne
tyčiomis tą išsipasakojo, tai jis 
buvo areštuotas ir prisipažino 
prie šios kriminalystės.

Ši vakarienė bus neišpasa- 
galva paveikslo kytai svarbi tuom, kad čia da- 

sekami kalbėtojai:

Bus ir gera koncertinė pro- 
kalė- grama, kurios išpildyme daly- 

jįe; vaus sugabiausios darbinin
kiškos dailės spėkos. Bus an
glų, kitataučių ir negrų dai
nininkų ir muzikantų. Įžan
gos tikietas tik 75 centai ypa- 
tai. Ateikite visi I

ir 
dar 

rodomas naujausias

Ar Matėte Tą Judį?
Cameo teatre, 42nd-St.

Broadway, New Yorke, 
vis yra
Sovietų Sąjungoje gamintas 
judis vardu: “Trys Dainos 
Apie Leniną.” Tai vienas iš 
geriausių judžių. Prie to ten 
yra rodoma ir kiti paveikslai 
iš Sovietų gyvenimo.

Daug “Remia” Legioną
Ponas I. M. Sunders, New 

Yorke Amerikos Legiono fa
šistinės organizacijos vedėjas, 
giriasi, kad mieste jų organi
zaciją remia 1,000,000 žmo
nių. žinoma, kad tai yra di
delis perdėjimas. Fašistiniai 
vadai visaip giriasi, žinoma, 
kad dar daug darbininkų yra 
apgauti ir remia tą organiza
ciją, bet jau ir Legione yra 
daug tokių, kurie stovi už dar
bininkų veikimą ir tęn yra tik 
tam, kad šviesti kittis darbi
ninkus.

Ta-

Williamsburgo Bedarbių 
Darbininkų Didelis 

Parengimas
Williamsburgo Bedarbių

rybos rengia didelį parengimą. 
Jis įvyks šeštadienį, 1 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St. 
čia bus gera programa, šo
kiams grieš gera džiazų muzi
ka įvairiausius šokius iki pat 
vėlumos.

Visi darbininkai supranta, 
kaip yra sunku bedarbių or
ganizacijoms verstis, palaikyti' 
namą, leisti lapelius ir orga
nizuoti demonstracijas už be
darbių įsikalus. Ateikite ma
siniai ! Įžanga yra tik 25 cen
tai ypatai.

Detektyvas Užmušė Žmogų
Detektyvas James Carney 

nušovė bedarbį Johnsonnes 
Tann, 55 metų žmogų. Sako, 
kad būk Tann užpuolė džia- 
nitorių James Garcią, 168 E. 
128th St. ir džianitoriui sus
kaldė galvą. Detektyvas no
rėjęs areštuoti Tanną, bet pa
starasis pasipriešino, tat tada 
detektyvas —Carney išsitrau
kė revolverį ir nušovė bedar
bį. Dabar detektyvas pasa
koja, kad Tann buvo vagis ir 
pavojingas žmogus. Kiek pa
mato yra tvirtinime, kad jis 
buvo vagis, reikia abejoti. Vie
nok vien jau žmogžudiškas 
detektyvo žygis parodo, kaip 
tiems ponams pigi bedarbio 
gyvastis.

Trumpos Žinutės
W. W. Taylor mire palikda

mas $13,000,000 turto savo 
pačiai, su kuria jis turėjo per
skyros. Tai tik vienas treč
dalis jo turto. Jis buvo dali
ninkas Standard Oil Co. Štai 
kuriems ponams lengvai gyve
nosi, kada tiek turto turėjo. -

Generolas P. Nye, pirmi
ninkas Jungtinių Valstijų Se
nato, kalbėdamas New Yorkei 
pareiškė, kad jokiame atsitiki
me Amerika nesutiks, kad Ja
ponija turėtų lygų karo lai
vyną. Jo nuomone, kad ir 
$3,000,000,000 reikėtų išleisti, 
bet Amerikos karo laivynas tu
ri būti du kartus didesnis už 
Japonijos.

Didžiojo New Yorko Org. 
Sąryšio Del. Susirinkimas
Trečiadienio vakare, 28 d. 

lapkričio, “Laisvės” patalpoje, 
8:30 vai., įvyks Sąryšio susi
rinkimas, 
visi tos na- 

ke- 
Visi

kuriame prašomi 
organizacijos 

riai dalyvauti, nes yra 
Ii, dalykai aptarimui,
draugijų atstovai stengkitės 
būti mitinge ir svarstyti esan
čius klausimu?. Nesivėluokite 
ir kitus paraginkite dalyvauti. 

Sekretorius, S. J. B.
(281-282)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš 24 metų mergina pajieškau vai

kino apsivedimui. Turi būti ne jau-; 
nesnis kaip 24 metų ir ne senesnis 
kaip 30 metų. Aš esu švari ir gera 
gaspadinė. Vyras neturėtų vartot 
svaiginančių gėrimų, esu Amerikoj 
gimus ir augus. Rašant malonėkite 
ir savo paveikslą prisiųsti, taipgi at
sakant ir savo prisiųsiu, ant pareika
lavimo sugrąžinsiu paveikslą. Rašy
kite sekamai: Dorothy Petrosky, Box 
593, Springfield, Ill.

(281-283)

PAJIEŠKAU Juozo Arlausko, jis pa
eina iš Suvalkų Rėdybos, Liudvi- 

novo parapijos, Šilavoto kdimo. Jo 
motina ir sesuo labai norėtų su juo 
susirašinėt, turim daug svarbių daly
kų pranešti. Jo brolis. Jonas buvo 
mainose užmuštas. Jeigu kas apie 
jį žinote, arba jis pats pamatys šį 
rašinėlį, malonėkite greitai pranešti 
man, už ką būsiu labai dėkinga. 
Anna Arlauskas, 272 B. Henrietta 
Rd.,1 Rochester, N. Y. U- !

, . <281-283)

REIKALAVIMAI
REIKALAUJAME agentų ir agen- 

cių del pardavinėjimo naujų vaistu. 
Gerai apmokant. Klauskite platesnių 
informacijų: 1

DEKEN’S OINTMENT CO
P. O. Box 352, Hartford, Conn. 

(276-281)

REIKALINGA mergina prie lengvo 
Ji turi bat Svari. Al- 

ga $10.00 j. menesį kartu su pragy
venimu. Ateikite ypatiškai ąrba ra
šykite . . ‘

J. EISENBERG
14 Steuben Street Brooklyn N. Y. 

. (276-281)' ’

KEARNY, n. j.

ka: jei nori tai gali būt partųerys, 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu 
kuono geriausioj vietoj mieste, ant 
Main Street; tai gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio. 
Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
teresuojatės tame dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny, 
N. J.

(249-281)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA saliūnas ir restauran- 

tas; biznis randasi geroj vietoj— 
ant kampo. Kas pirks, bus laimin
gas, nes geras biznis. Parduodami 
paliksime ir “license” leidimą. Par
duosime už prieinamą kainą. Savi
ninką galite matyti nuo 12 iki 2 vai., 
kas dieną.

Taipgi laikom. 14 fornišiuotų kam
barių. Kreipkitės sekamu antrašu: 

FRANK LASECK,
498 Ferry {St.,. , . ( Newark, N. : J.
*Tel. Mitchell 2-9356. . * ••• ’

'(275-281)

SKAITYKIT IR PLATIN
$2,000, galima daryt kaip tik patin- KIT “LAISVĘ

ŠVIEŽI : SKANŪS • GRYNI • YPATINGI

r SENSACIJOS;

SALDAINIU
VERTES

VIEN TIK šią Savaitę visose 
LOFT Krautuvėse

500,000

-
^ekver'

MOLASSES
DAINTIES

Auksiniai perlai 
kietų molasinių 
saldainių—Penki 
p r i i mnūs sko
niai. Jums pa
tiks jie.

Pilnas Svaras (50c Vertės) ’.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku U Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi f į PABANDYKITE! ' • ]
SAVININKAI MARčiuKAI

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
Brooklyn, N. Y.

Tek STagg 2-5043Notary Public

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

(BIELIAUSKAS), ! , ■
t t t •' ,

LA1SNUOTAS GRARORIlis

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
I

Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame ga
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

17/
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SEAL0/PROTECTION

MADE MTH0U1 GLUCOSE

VISI LOFT’ SAL
DAINIAI l’ADA« 

ryti;- 
BE GLUCOSE

CHOCOLATE
PEANUT CLUSTERS

Šviežio kevalo Ir 
kepintų peanu|s, 
gausiai apdengti 
skaniu ir tyru 
L o f t šokoladu. /

Pilnas čSvaras <(50c Vertės)

CHOCOLATE
COCOANUT ROYAL WAFERS

Šviežiai m a 1 tų 
cocoanut. ir bon 
bon a in ė t o ri u 
pripildytos —va
nilla skoniu ir 
apdengti] su 'iaf- 
džiu Lort ’šokt/-" 
iaihk. j 4
Pilnas .Svaras (50c Vertės)

Ši Antspau
da yra

Jums
Apsauga

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir 'karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystėš profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo ąut^mobilitis šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.
tytt—-........■=

Dr. HERMAN MENDLOWlTZ
Praneša, visuomenei, / jog jis-atsidaro savo ofisty * • 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grąnd Street '
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos Jiuo 1 iki 4 kasdien, Seredottiis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue I 

Kampan E. 23rd 3t.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

III I lOfiO Atviri kojų skauduliai, Garankš-
II gi II Į lllll čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

■ ■■ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas* ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų ‘Specialistas
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KĄS, ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
; . SAVININKAS { ,

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

f- Tel. Stagg 2-2996License L1370 r *

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite ? pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai- 

1 rjbmš parems degtinių, kreipkitės pas mus.
r t ! I . ' I ‘ ' < U
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LIETUVIŲ

ValizŲ Krautuve
A. G. GUGIS Manager,^ \ |

■ Įkuris turi 12 metų patirimo 
-prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkamas' 
/ portfelių, valizų, skrynių, ku- 

parų, moteriškų pockeĮbopk’ų 
ir kitokių šiem panašių IdąikĮtų,;

Parduodame ir Lietsargi^ ■ 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BRdOKLYN, N. Y.

>

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

, k . 1 'nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Unięn Avenue
> BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Z • ‘ 
Sergančių Vyrų ir. Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos,

Gydoma Odos 
Išbėrimai, KraW-' 
jo Nesveikumai, 
Nervų Lif os 
Chroniški SkauJ- 
dūliai, Skilvio, 
Žąrnų ir MėŠ 
larnės Ligos,

i. r

ai*
b e 1 n as Nusilpt 
mAs, Nervų Įde
gimai ir Chroniš* 

_____ __ k i NesveikaVi-j
mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitoš’ Vyrų ir Moterų li
gos; o jeiiru turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas ,Dr. Zjns. • ;
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

į \New Yęrk
. Valandos^—ri A.»M. iltį 8

O sekmadieniais 9 iki 4
P. M.
P. M.




