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KRISLAI
Karo Laivynų Manevrai. 
Japonija ir Amerika.
Iš Vladivostoko į Maskvą.
Mūsų Vajus už Narius.
ALDLD 9-tas Apskritys.

Rašo D. M. š.
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Šiemet visos imperialistinės 
valstybės rengiasi prie genera
lly laivynų manevrų. Manev
ruose dalyvaus 700 karo laivų, 
1,000 jūrinių orlaivių ir 350,- 
000 jūreivių.

Manevrai bus sekamose vie
tose :

ANGLIJOS karo laivai sausio 
ir vasario mėn. manevruoja 
Atlantiko vandenyse. Kovo mė
nesį manevruos Viduržeminėse 
jūrose ir prie Gibraltaro, o pa
skui—prie Australijos.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ ka
ro laivynas nuo 3 d. gegužės 
iki 10 d. birželio manevruos 
šiauriniame Ramiajame vande-

91 Nuoš. Pakilo Algos
Sovietų Darbininkų 

per Ketvertą 'Metų
MASKVA. — Per pasku

tinius keturis metus Sovie
tų šalies darbininkams pa-

nyne; dalyvaus 180 karo laivų, Relta algos 91 nuošimčių, 
450 orlaivių ir 65,000 jūreivių., |įaį yra beveįk antra tiek. 
»a^AiP0NIiJ0S laiVjmas !s|Be to, padaryta jiems įvai- 200 karo laivų, 500 orlaivių ir j , kitu- pagerinimu• oav 
80,000 jūreivių manevruos Ra-j Į ? o ....
miajame vandenyne į piet-rvtus i Pernf1 m?taIS 2 blll°nalorub- 
nuo Japonijos. illlJ daugiau negu 1932 m.

FRANCUOS karo ’laivynas išleista darbininkų sveikat- 
manevruos Viduržeminėse juro- namiams ir poilsio namams, 
se balandžio ir gegūžės mene- Juose 1934 m.

sveikatą taisėsi 
karo ^darbininkų, 

laivyno manevrai Viduržeminė- džios lėšomis, 
se jūrose.

siais. ■ , • >
ITALIJOS bus dideli

ilsėjosi ir 
1,650,000 

Sovietų val

Taip raportavo Sovietų 
i Sąjungos kongresui drg. N.

Japonijos ir Jungtinių Valsti- švernik> darbo unįju 
jų karo laivynai praves manev-, tr0 sekretorius. Tai vįe. 
rus vwnas pnes kitą. Anglijos - , u R darbininkų
karo ekspertai sako, kad tai bus
Japonijos ir Jungtinių Valstijų Ieina geryn. Visose a- 
karo laivynų vienas pro kitą pitahstinėse Šalyse, ypač 
praėjimas, manevrai, bandymai,;krizio metu, darbininkų gy- 
kurie nuo karo skirsis, tik tuom, venimas varomas sunkyn ir 
kad karo laivai nešaudys vie- skurdyn. Taip antai, Jung- 
nas į kitą.

Vien tokie ant jūrų prisiren
gimai parodo, kad karas labai 
greitai artinasi. Visos darbi
ninkų organizacijos privalo su
sirūpinti ir prisidėti prie Visuo
tino Lietuvių Suvažiavimo, ku
ris ateinančią vasarą įvyks 
Jungtinėse Valstijose prieš ka
rą ir fašizmą. Kaip tiktai bus 
daugiau gauta žinių iš šaukimo 
komiteto, taip greitai privalėsi
me visi stoti energingai į dar
bą, kad suvažiavimas būtų 
skaitlingas ir reikšmingas.

Iš Vladiyostoko į Maskvą 
vyksta visa eilė Sovietų piliečių 
pėsti, arba geriau pasakius ant 
čiūžių. 
Raudonos žvaigždės Raudono
sios Armijos kovotojai, jų žmo
nos ir politiniai veikėjai. Sau
sio 14 dieną jų grupė jau pa
siekė Sverdlovską, padarę virš 
7,000 kilometrų kelionę. Jiems 
dar yra atlikti apie 4,000 kilo
metrų kelio. Kai kurią dieną 
jie padare net po 104 kilomet
rus ant Čiūžių. -

Reikia pažymėti, kad moterų 
grupė taipgi gerai čiuožia lin
kui Maskvos, šešios draugės į 
55 dienas atliko jau 5,032 kilo
metru kelio. Nėra kitos šalies, 
kurioje darbo žmonės arba ko
votojai turėtų tiek pasiryžimo 
ir energijos, kaip jos turi So
vietų Sąjungos piliečiai. (.

Anglijos imperialistai įveda 
prie kiekvieno karo, laivyno šar
vuočio po du jūrinius karo or
laivius. Pirmiau turėjo tik 
sausžemio orlaivius karo laivai, 
o dabar turės ir jūrinius.

tinėse Valstijose pernai dar
bininkų alga buvo 26 nuo
šimčiais mažesnė negu 1923 
metais.

Per ketvertą metų Sovie
tų gamyba virš antra tiek 
pakilo ir darbo žmonių būk
lė nepalyginamai pagerėjo. 
O buržuazijos šalyse visai 
atbulai.

Nubanknrtavo Didelė
Angly Grndy Kompan.
LONDON. — Valdžia už- 

darė vieną iš penkių di
džiausių grūdų kompanijų, 
Strauss and Co., kurioj pa
sirodė $5,000,000 nepritek
liaus. Kompanijos vedėjas 
Indijoj, H. C. Whitehouse 
iššoko pro langą, norėdamas 
nusižudyt.

Vaizdelyje matome du popieromis apsikamšiusius 
benamius bedarbius, nakvojančius palangėje de- 
partmentinęs Ohrbacho krautuvės New Yorke, net 
dabartiniuose šalčiuose. Apie pora desėtkų sušalo 

šiame turtingiausiame pasaulio mieste.

JAPONIJA PASIRYŽUS UŽGROBTI CH1NUS IR 
KARU UŽPULTI SOVIETU SĄJUNGĄ

ŽINIOS IS LIETUVOS
Jaunavedžiams Sveikatos 

Liudijimai
Įvykusiame visos Lietuvos 

gydytojų suvažiavime tarp ki
ta ko nutarta rūpintis, kad 
Lietuvoje būtų įvesta tokia 
tvarka, kad prieš jungtuves 
jaunoji ir jaunasis išsiimtų 
sveikatos liudijimus ir kad be 
tokių liudijimų nebūtų duoda
mos jungtuvės.
Panevėžio Vyskupas Baudžia 

Rokiškio Parapiją
Už viešą demonstraciją ir 

Jie yra Tolimų Rytų‘boikotą pereitų metų gruodžio |

Rengia Berlyną Karui
BERLYNAS. — Kovo 19 

d. bus daroma miesto apsi
gynimo manevrai nuo prie
šų orlaivių užpuolimo. Hit
lerio valdžia įsakė namų 
sąvininkams galutinai .įtai
syti'rūsius, kur galima bū
tų pasislėpt nuo bombarda
vimo iš oro ir nuo nuodingų 
dujų. Gyventojai mokina
mi užgesinti žiburius bei 
užkamšyti langus nakti, at
lekiant priešų orlaiviams 
virš Bbrlyno.

SHANGHAI. — Japoni-į jus finansų ir ūkio srityje; 
jos valdžia daro nepaprasto ;reikalauja sau teisės per 
spaudimo, kad priverst Chi-;šiaurinę Chiniją pravesti du 
niją sueit su Japonais į gelžkelius; duoti sau iš- 
glaudžiausią sutartį, kas lie- 'naudot Chinijos kasyklas ir 
čia pramonės, prekybos ir kitus gamtinio turto šalti- 
politikos. Japonų, imperialis- nius—faktinai užvaldyt visą 
tai stengiasi prisivilioti Chi- šalį. '
nų fašistinę valdžią įvai- Už tai Japonija žada na
riais žadėjimais ’arbą pri- šluot Chinų darbininkų ir 
verst ‘ją grūmojimai^- fakti? valstiečių Sovietus. Be to, 
nai- atsiduoti į Japonijos Japonijos imperialistai žiū- 
globą. ; Japonija bruka Chi-’ri į Chiniją, kaipo į milži
nam savo karinius“ patarė- hišką sau stovyklą karui 
jus, inžinierius ir mokyto- prieš Sovietų Sąjungą.

Ūž tai Japonija žada nu

Darbininkų Tėvynės
Ginkluotas Kumštis ' i

T ' ■ ' •' ' 1 | I ; i J Į Į.ir j

prieš Imperialistus
• i I , i J i •! ;

MASKVA.—Jeigu Sovie- ji artilerija sustiprinta 210’ 
tai nebūtų tinkamai prisi- nuošimčių; tinkamai page- 
rengę apsiginti, tai imperia- rinta ir amunicija. Kulkas-' 
listai veikiausia jau būtų vaidžių padauginta 215 nuė-
išstoję karan pr-eš ją. — pa
reiškė Michail Tuchačevski, 
šalies apsigynimo vice-ko- rinai) per ketverius metus1 
misaras, duodamas raportą padauginta bei padidinta 
dabartiniam visos Sovietų 1435 nuošimčiais. Sargybi- 

I Sąjungos kongresui. O kaip Iniai karo laivai padauginti i • • • - . - . . . a

v • v • ■ *simcių. i-e-
Pojūrinės valtys (submą

Sovietai pastaraisiais me
tais drūtino spėkas apgyni
mui savo darbininkų ir val
stiečių laimėjimų, matome 
iš tokių skaitlinių:

Raudonojoj Armijoj 1932 
m. buvo 562,000 vyrai, o da
bar . 940,000. Apsigynimo 
reikalams pernai išleista 5 
mil. rublių, o šiemet bus iš
leista 6 ir i pusė mil. rublių. 
Tolimuose rytuose ir kitur 
pakraščiuose įrengta eilė 
tvirtovių ir pastatyta dau
giau raudonarmiečių, idant 
galėtų apsigint nuo impe-

-1 bei sustiprinti 1,000, ntiošim-
» (;■< * r r' < I 1 y ■ f'-' 1Z.A

čių. o 
nuošimčių. •

Tuo tarpu pakelta ir Rau- . 
donosios Armijos kultūra. 
Taip antai, vien radio apa
ratų įtaisyta 1,500 nuošim
čių daugiau negu buvo pora 
metų atgal.

Kai del šalies apsigynimo 
išlaidų, tai Sovietų Sąjun
goj jos sudaro tiktai 10-tą 
nuošimtį visų valstybės 
įplaukų. O Japonija, pav., 
išleidžia 46 nuošimčius visų 
savo įplaukų kariniams tik- . / 

rialistų užpuolimo, kol gausĮslams; Lenkija—40 nuošini- 
talkos iš Sovietų šalies vi- čių.
dūrio. Raudonojoj Armiioj yra

Per paskutinius vienus- 40 nuošimčių darbininjeų; 
dvejus metus orlaivynas pa- kitą jos dalį sudaro^ valstie- 
didintas 330 nuošimčių, ir čiąi. bęt 90 nuošimčių valį-^^ 
svarbiausi mūšių lėktuvai ti'ecių kareivių yra iš kolek- // 
dabar antra tiek greitesni, tyvizuotų ūkių., , '"‘ M; < x 
negu buvo pora metų atgal. | Virš 49 nuošimčiai RaU- 
Žymiai sumažėjo orlaivįnių donosios Armijos yra, nariai 
nelaimių skaičius. iK o m u n i s tų Partijos, bei

Per paskutinius keturis Jaunų i u Komunistų Sąjun- 
metus lengvųjų kariškų'gos. Komunistu oficierių 
tankų skai^iu^ padidintas yra 59 nuošimčiai; pulku

Raudonojoj Armiioj yra

virs 49 nuošimčiai Rail-

Dar 20 Biliony Valdžios Negalimas Susitarimas
del Pasaulio Prekybos J60 ”uoš?nB" °1 ^^£iVd9iVSmko!' J itankų — 792 nuošimčiais, .komunistų, o aiviziių ko*. 

----- - - paaugo mandierių 90 nuošimčių yria
I tris iki šešių sykių. Sunkio- Komunistų Partijos nariai. 

1 r ‘\- ----- .-----------—--------

Paskolos Bony
WASHINGTON. — 

miau buvo kongreso nusta
tyta, kad Jungtinių Valsti
jų valdžia nedali turėti iš
leidus virš $25,000,000.000 
naskolos bonų apyvartoje, 

i Dabar senatas nubalsavo 
bonu suma pakelti dar tri- 
mis balionais. Kalbėdamas 

| prieš tai. senatorius Tho- 
;mas išreiškė pasibaisėjimą, 
kad Roosevelto valdžia eina 
linkui išleidimo dar 20 bili- 

WASHINGTON. Per onu dolerių valstybės pasko-

33 Mirė Nuo Alkoholio
GLOVERSVILLE, N. Y. 

—Vidurinėje New Yorko 
valstijos dalyie per savaite 
mirė jau 33 žmonės, apsi
nuodiję perdirbtu mediniu 
bei kitokiu nuodingu alko
holiu. Areštuota Di Domi
nick ir Di Pedro, kaipo tų 
nuodų biznieriai.

mėn. 9 d. Rokiškio parapijos i 
bažnyčioj, Panevėžio vysku-| 
pb Paltaroko raštu paskelbta 
pabauda. Visą pabaudos laiką 
draudžiama: vargonais groti, 
varpais ir varpeliais skambin
ti, chorui giedoti, mišios tiek 
sekmadieniais, tiek šventadie
niais paprastos, be pamokslo 
ir žvakių iliuminavimo. Išimtis 
daroma krikštui, šliūbui ir lai
dotuvių procesijai.

Tuo pačiu raštu vyskupas,1 
parapijai reikalaujant, iš Ro-| 
kiškio iškelia pralotą 
nauską.

Nežiūrint tokios “bausmės” į 
ir liūdnų, pamaldų, parapijo- 
nys .vis tiek džiaugiasi, kad 
privertė,vyskupą iškelt pleurų 
ir nepakenčiamą Labanauską.

sukiūmoIdvasia
DARBININKUOSE

WASHINGTON. — Dar- 
bo Federacijos prezidentas 
Green persčr.gėjo valdžią ir 
kapitalistus, kad “sukilimo

už naujus narius >kol kas dar‘dvasia” auga darbininkų ei-j ' TOKIO. 1— Japbnu ka- 
nėra labai įsisiūbavęs. Bet jau ilėse. Todėl, girdi, turite riuomenės būryš-užpuolė iš- 
eilė kuopų prisiuntė po keletą'daryt šiokių tokių nusilei- laukinės Mongolijos pasienį

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos vajus 

w 1 ' • į C v l • 1

naujų duoklių. Reikia žiūrėti, 
kad kiekviena kuopa gautų nors 
kiek naujų narių, nes vajaus 
pabaigoje bus padaryta mūsų 
pasekmių sutrauka ir paskelb
ta spaudoje.

cavome 1934 m. duokles ir 
nuo ALDLD 48 kuopos iš Ma- 
hanoy City. Ten mūsų maža 
kuopelė, o krizis draugus labai 
spaudžia. ALDLD 9 Apskri
čio Komiteto draugai dar pri-

Pir

Buržuazija Surengė 7,009 
Baliu Rooseveltui Pagerbi

Laba"iNRA agentų pasidarbavi- 
_^M ,mą^ visoj šalyj buržuaziniai 

v 'elementai surengė 7,000
- ’ bankietU' bei balių pagerbti 

Rooseveltą jo 53tjų metu 
• /amžiaus sukaktuvių dienoj, 

Tie parengimai buvo naudo
jami kaipo propaganda už 
Roosevelto , programą, ve
dančią prie fašistinės., di^tą-* 

tūros'. 1 ' ‘ > H; y

los bonų.

Urupavaw Sukilėliai 
Laimėję Kė’iš Mūšius
Uruguay resnublikoi; Pie

tinei 'Amerikoj, tautiški- su
kilėliai yprieš prezidentą' 'Gi 
Tėra sumušė jo ^kariuomenę 
Uesi Casupd. Sukilėliai pa
sigrobė . kulkasvaidį. ; ir <80 
šautuvų. . i Pranešama,L kad 
jie atmušė prezidento karei
vius ir poroj kitų vietų. Vy
riausias sukilimo vadas-—80 
metų senis Basilo Munpz.

Prezidentas Tėra ! įvedė, 
karo stovį ir ima yisokią 

rįs nriklausvt Manchukuo į privatinę nuosavybę, rėika- 
karalystei, kuri yra grynas lingą kovai prieš sukilėlius, 

gręsiąs pavojus iš Raudono- JaPonU padaras, 
sios Armijos pusės.

WASHINGTON.—Jung-i Tanku greitumas paaugo mandierių 90^ nuošimčių yra 
tinių Valstijų prekybos mi- 
nisteris Roper sugalvojo 
planą, kad visos šalys suda
rytų iš savo atstovų tarp
tautinę komisiją užsienių 
prekybai sutvarkyti. Sako, 
ta komisija turėtų nustatyt, 
kiek produktų bei dirbinių 
kiekviena šalis galėtų ga
minti ir užsienin vežti.

Bet tai bergždžias suma
nymas. Kapitalizmas juk 
rymo' ant varžytinių del nei
nu, ir kapitalistinės šalys 
neprieis prie lokio panašaus 
susitarimo. Tą jau parodė 
iškrikę ju neva bandymai 
delei paskyrimo, kiek iš ku
rios. ■ šalies galiinsb išvežti 
grūdų į užsienio; rinkas, i

SOCIALES APDRAUDOS GILIUS H. R. 2327 
' RUS SVARSTOMAS KONGRESO KOMISIJOJ

WxASHINGTON. — Kon- sekretorius visos šalies Ben- 
greso darbo komiteto pa- dro Veikimo Komitętę delei 
jrelbinė komisija pradės a*-- kovos už tjkrą soci^ir 
einanlį pirmadienį svaistyt dar),ju apdraudą sulig H. R. 
r HCr’ 2827 biliaus. ElmenBrown
2827, kurį įnešė farmerių- nuo Spaustuvių Darb. Uni- 
darbiečių k o n g r e smanas jos taip pat kalbės komi- 
Lundeen. Šiam biliui jau sijoj už išleidimą sociąlės 
išreiškė paramą Wm. F. apdraudos įstatymo pagal

Hitlerio Pasigyrimas
> . BERLYNAS. — Paskuti- 
nėję savu kalboje - Hitleris 
gyrėsi, kad fašistinė valdžia 
Iper dvejus: metus labai su
mažinus bedarbe ir pageri
nus žmonėms būkle. Bet jis 
milionus darbininkų ištrė- 

jmė iš miestų į stovyklas, so
džius ir dvarus vergauti 
faktinai tik už pavalgi. Tai 
tuom “sumažino” bedarbių 
skaičių. O dirbančiųjų būk- 

_ Berlynas. — Tarp h’tleri- pitalistų spauda karčiai iš- lę jis-labiau suskurdino ąl-
valo patirti, kaip dalykai” yra e^na kalbos, kad Vokie- juokia Anglijos daromas gų kapojimais ir lupamais 
Frackvillėję’ir McAdoo kuopo- ti.'ia neužilgo turės atmesti pastangas suteikti Hitleriui iš darbininkų “liuosano- 

Iš tų kuopų dar negautos Versalės sutartį, suvaržan- teisę lygiai ginkluotis kaip riais” ir verstinais mokes
čiais. t , . , ! • ' ..

' . J“ T j./ i?

Janonai Užpuolė Mongolas >

dimų darbininkams. .ties Kalkhą, iš kur išvijo 
Japonų generolas Hava- Mongolų kareivius Japoni- 

shi reikalauja daugiau ka
riuomenės į Sovietinio Sibi
ro pasienį, meluodamas, būk

ja sako, kad tas sklvnds tu-

Pprvžius,—Franci ins ko.

se.
duoklės už 1934 metus. čią Vokiečių ginklavimąsi, ir kitos didžiosios šaly&

F. apdraudos įstatymo pagal 
Connery, darbo komiteto ,ta biliu, be jokių mokesčių 
pirmininkas,, ir kongresma-Į iš darbininkų pusės; Jiedu 
naš .M. A. Dunri įš Pennsyl- i išdėstys, kaip yra netikęs 
vanijos, kuris yra viršminė-; ir apgavingas Wagnerlo- 
tos komisijos pirminiūkas: |Lewiso apdraudos ^ bilius; ' 

■ J komisijos Svarstymus f kurį remia kapitalistai 
važiuoja Herbert Benjamin, ’ Rooseveltas. ; ( t /u

; 35 Senatoriai Einą su 
Fašistu Kurt. Coughlinu/

1 ROYAL OAK, 
radio

; Iš N. J. Ligoninės Plinta 
f įKūi’ikių Maras

TEANECK, N. J. — Ho-Į 
ly Name ligoninėje vienas 
po kitam numirė 8 kūdikiai. Fašistinis 
Ligoninė laikinai uždaryta/ Coughlin viešai. 
Bet joj užsikrėtę kūdikiai kad jo programą 
išvežti kitur apserga ta pa
čia, liga, panašia į vidurių 
influenzą, nuo kurios dabar 
mirė devintas kūdikis, 10 
dienų amžiaus. Del ligos 
veikiausia bus kalta ligoni
nės nešvara ir bloga prie- 

| žiūra. •

Mich. — 
kunigas 

pasigyrė, 
remia 35 
Tarp iu 
valstijos

„ šalies senatoriai, 
yra Louisianos > 
diktatorius sen. Huey Long; 
sen. Wagner iš New Yorko, 
sumanytojas apgaulingo ne
va bedarbių apdraudos įne
šimo kongresui; Walsh it 
Coolidge iš Mass, valstijos 
ir kiti panašūs.

<1
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Ketvirtadalis Miliono Kopiją
Mūsų angliškas dienraštis “Daily Wor

ker” pereitą pirmadienį savo -mažesnės 
laidos išspausdino 250,000 kopijų prapla
tinimui dar neskaitančiuos darbininkuos, 
Šitoj speęialėj laidoj telpa įdomios reve- 
liacijos (atidengimai) tų faktų,' kuriuos 
J. V. kongresinė Dickstein komisija pa-* ; 
slėpė ■ nuo visuomenės. Kaip žinoma, ši 
komisija neva tyrinėjo fašizmo veiklą 
Jungtinėse Valstijose. Bet didžiumą sa
vo susektų dalykų jinai užslėpė, nedavė 
spaudai. O tie dokumentai-susekimai 
yra labai svarbūs, nes jie parodo įvairių 
žymių žmonių paturėjimą ryšių su fašis
tais ir veikiančiu už įvedima fašizmo. 
“Daily./Workeryj” rašo jo Washingtono 

/ korespondentė Margareta Young, žymi 
laikraštininke.

Visų Kompartijos narių, “Daily Wor- 
kerio” skaitytojų ir visų mūsų spaudos 
skaitytojų pareiga praplatinti šitos “D. 
W.” laidos kiek galint plačiausiai, ypa
čiai amerikiečiuos darbininkuos. Pavie- 

- nio egzemplioriaus kaina tiktai vienas 
centas.

Finlandijoj Veikiama
Iš Danijos pranešama, kad Finlandijoj 

pastaruoju laiku smarkiai pakilęs darbi*- 
ninku judėjimas. Kaip žinia, komunistų 
partija ten veikia palėpyj, bet šiuo tarpu 
josios veikla pakilusi gan augštai. Del 
to susirūpino valdžia. Nelabai senai 
Finlandijos vidaus reikalų ministeris, 

^įkalbėdamas parlamente, pareiškė: “Kaip 
greit sužinojom, kad komunistai pakeitė 
savo taktiką (pradėjo daugiau veikti ma
sinėse organizacijose) ir tai sužinojo 
Ochrana (žvalgyba), tai jinai, žvalgyba, 
apie tai pranešė social-demokratų legalių 

..organizacijų vadams, kad jie galėtų veik
ti prieš komunistus. Ne tiktai darbinin- 

; kų organizacijos, bet taip jau ir kitokios 
organizacijos privalo saugotis komunis
tė” <

.Kaip matome, Finlandijos žvalgyba 
padeda social-demokratų lyderiams kovo
ti Iprieš komunistus. Graži kompanija!

„Tos kampanijos pasėka, nesenai Vasa 
miesto teismas nusmerkė 21 darbininką 
ilgų metų kalėj iman.

■c-

Ukrainiečių Dienraščio Sukaktis
", y. *41 įSaųsia’27 dieną J. V. ukrainiečių dar
bininkų komunistinis dienraštis1 “Ukrai
nų Dieninės Žinidš” šventė savo 15-kos 
metų jubilėjų. Šis dienraštis pradėjo ei
ti. 1920 metais, po z garsiųjų Palmerio 
“taidų”, * kuriuose reakcininkai - už
puolikai sunaikino spaustuvę ir prisiėjo 
sulaikyti tuomet ėjęs tris kartus į savai
tę laikraštis “Robitnik” (Darbininkas).

Bet reakcija nepajėgė užčiaupti dar
bininkams burnos if nepajėgs. Taip il-

X

L' . *v'

’*

gaį, kaip ilgai bus darbininkų klasė, jinai 
mokės surasti budus kalbėti apie savo! 
klasinius reikalus. , • ;

Šis dd. ukrainiečių dienraštis sUvąidi-i 
no milžinišką rolę švietime ir organizavi
me dybininkų. Dabar “Ukrainų Dieni
nės Žinios” išeina septynis kartūs į savai
tę. Sekmadieninė jo laida yra ląbai įvai
ri ir turi plačią cirkuliaciją.

Šių nepaprastų sukaktuvių proga, 
mes sveikiname ukrainiečius revoliuci
nius darbininkus ir linkime jiems dar la
biau sustiprinti savo dienraštį, o taipgi 
pasekmingiau užkariauti platesnes ? dar
bininkų mases.

5HE

Nežino, Ką Jie Kalba
“Naujienos” praneša neva žinią apie 

tai, kad Sovietų Sąjunga Vokiėtij o j -gau
na kreditų. Paminėjusios tai, Grigaičio : 
naujienos sekančiai posmuoja: ; < i ;

p

Rusijai sumokėjus ;dideles sumas pinigų ;
(Vokietijai—“L.” Red.} Rusijos popieriniai 
piiiigai -užsieny žymiai nupuolė.
Kas žino bent ką, puikiai žino, kad per 

pastaruosius; keliolika metty Rusijos po
pierinių pinigų užsięnyj niekur nebuvo ir 
jų vertė todėl nei kilo, nei puolė. Bet 
Grigaičio gazieta ant tiek gudri ir teisin
ga, kad nori kaip parastai, pablofuoti, 
na, tai ir blefuoja! ; i

Amerikos Rašytoją Kongreso i 

Šaukimas
Vien tik faktas Amerikos rašytojų 

kongreso šaukimo jau yra labai didelės 
reikšmės. Virš 60 rašytojų pasirašė šau
kimą kongreso, kuriame kalbama apie 
organizavimą rašytojų Amerikos revo
liucijai, prieš kapitalizmą.

Po šaukimu minėto kongreso,, šalę Earl 
Browder, Komunistų Partijos sekreto
riaus ii> kitų revoliucionierių rašytojų, 
pasirašo žmonės,, kaip Nelson Algren, 
Maxwell Bodęnhėim, Theodore Dreiser, 
Robert Cantwell, Waldo Frank,.Malcolm 
Cowley, William Rollins-ir daugelis kitų, 
kurių revoliucinis judėjimas savo eilėse 
dar nėra matęs.

Kongreso tikslas: organizavimas Ame
rikos rašytojų į Amerikos Rašytojų Ly
gą, kuri, manoma, bus dalimi Tarptauti
nės Sąjungos Revoliucinių Rašytojų.

Vadinasi, kongresas bus vienas iš žy
miausių įvykių Amerikos revoliucinio 
darbininkų judėjimo istorijoj. Nėra abe
jonės, kad kongresas praplės ir padau- 
gys revoliucinių rašytojų eiles. Daugelis 
naujų jėgų ateis prie revoliucinio kultū
rinio darbo. . .

Kongreso šaukimo pamatau’, dedama 
kova prieš karą ir fašizmą, už palaikymą 
visų laisvių darbininkų klasei ir litėratū- 
rai. ePaskiaus visa eilė klausimų, kurie 
liečia rašytojus, kaipo švietėjus, inteli
gentiją. Nuo rašytojų labai daug pri
klauso. Meniniai kūriniai, kaip tai no
velės (beletristika), dramaturgija, poezi
ja, kritika, — labai daug veikia į skai
tančią publiką.

Amerikos gyvenimas pilnas kovų, pil
nas įvairiausių scenų, kurios laukia įvai
rių formų menininkų: rašytojų, tapyto
jų ir t. t. Kongresas tik pagelbėti gali 
tam darbui. Kongresas gali šį darbą pa
stūmėti arčiau revoliucijos.

Mes sveikiname suvažiavimą. Lietu
viai revoliuciniai rašytojai taip pat turi 
dalyvauti šiame suvažiavime. Vėliaus, 
kituose numeriuose šiame skyriuje, mes 
duosime pilną šaukimą: Amerikos rašy
tojų kongreso.

Wilkes Barre, Pa.
Šis Bei Tas Iš Mūsų Apielinkės ' • > , .„ . • „ r . HI yra nuo Pruseikos.Sausio 27 d., pirm pradč-i į

Svarbūs ALDLD Na- 
rių Susirinkimai 

1 .1 • » z ' ’ ’ •

Amerikos Lietuviu Darbi- v Į
ninku Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas^ laikė 
posėdį 20 dieną saušjo.i Pa* 
daryta visa eilė svarbių ta
rimų, ; kuriais < turi tuoj aus 
sušidomėti visi nariai.

a Konstitucijos Reikalas
• . ; ‘ ‘ 1 r

Mūsų organizacijos kons
titucijos yra išsibaigusios, 
tat nutarta atspausdinti, 
naują laidą. $įųom kartu 
konstitucija bits pagamintu 
tįk lietuviu kalboje. LĮąrbas 
bus ; pavesta^ j“Vilnies” 
spaustuvei.: Buš jdbota spau
sdinti: už. kokioj pjėnešio 
(įviejų.; ■ p- P?

Bedarbes Reikalas'
Washingtone bedarbės ir 

socialės apdraudos reikalu 
kongrese mūsų organizaci
ja turėjo savo atstovą. Cen
tro Komitetas užgyrė H. R. 
2827 bilių ir visus Washing- 

. tono bedarbių ir socialės ap
draudos kongreso .darbus. 
A.L.DL.D., kaipo nacionalė 
organizacija, prisidėjo prie 
Nacionalio Veikimo Komi
teto tuom reikalu ir savo 
delegatu išrinko drg. D. M. 
Šolomską. ' •' ■ ' 1:

ar

! Tai yra -pirmas tos rūšies 
mitingas tikslu atsakyti į tuos 

j ir kitus svarbius klausimus, 
I paliečiančius visų Amerikos 
j žmonių gyvenimą ir aštriai iš-1 
įkeltus aikštėn su nužudymu d.
Kirovo ir kitais pasaulį drebi
nančiais įvykiais.

R.

ŠYPSENOS

Mūsų Vajus ir Knygos •
Dabąr ’turime vajų už 

naujus narius į Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite 
ratūros ' 
kuopų jau pradėjo darbą, 
bet dar tūlos nieko nepra
nešė į centrą. Eidami stuba 
nuo stūbos pas lietuvius daro. Laiko savo susirinkimus 
darbiųiiikuš, turėkite su sa- ! reguliariai ir nariai veik visi į 

vimi irlinūsų organizacijos j lanko susirinkimus. Jau turėjo 
išleistų -knygų. Jeigu kurios ' Vieną jparengimą, pasidarė ke- 
kuop<$ ’užtūri, tai 'gali gau- . - -
ti iš A.LuD.L.D. centro. Jei-’ r?ngs daugiau, Fra.nkfordo d a- kunigėlis, besakydamas pa- ’• ’ ’ \ _ . Jlvio > - 2~:i--- -------- __igu dūljąr-negalite sumokėti 
tai atsiteisite, kada knygas 
parduosite.

Siųskite užsakymus). pa-1 
šykitė' į čėntrą apie 'jūsų dieną, 10 vai. ryto, 2316 Mar-

i Darbininku Lite- fti/l J L^L* rr* •
Draugiją. Daugelis rffli3(Klpffl3 ZlDlOS Nereikia Nusiminti

Kartą bažnyčioje, besa- 
įkant jaunam kunigėliui pa- 

ALDLD 149 kuopa, nors ne- mokslą, viena moterėlė p ra- 
: spartų progresą, bet visgi ji dgjo m į kt; § j - 

stovintis žmogus užklausė: 
—Kodėl, kūma, taip ver

ki?
liūs dolerius pelno, ir dabar. Pastaroji paaiškino, kad

c

i; lyje.
L> ■ i 

knygas g ............... , v.du nauji 'nariai, sekančiam su- galvijais

v c t, 4. ■ >->

kuopos veįkimą! Rašykite’ į 
mūsų spaudą apie jūsų kuo
pos istoriją!

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK. Sekr.- 
46 Ten Eyck St,, 
Brooklyn, N. Y.

Waterbury, Conn

! mokslą, įsikarščiavo ir vi- 
Praeiią'm susirinkime įsirašė sus parapijonus ; išvadino

Įsirinkime, irgi bus naujų narių, i —nerej|ęįa‘ nusimin- 
Susirinkimas bps vasario 3 y. kada jam atnešta 

garet St. Tad visi nariai daly^1?^ lytums ant sta-
vaukite ir užšimokėkit duok- ^.s ,su apsieis labai 
les, kurie dar .nemokėjote, mandagiai, o dar net ir per- 
Naujus narius kalbinant rei- sižegnos prieš ją—paaiški- 
kia duoti kfiygą veltui. Cent- no šalyje'stovintysis.

. I

ras jau paskelbė, kad duos, 
“Karas Lietuvoj.” O knyga 
labai 
kime, 
rių.

žingeidi'. Tad visi dirb- 
kad gavus daugiau na-

Veismūniškis.

Stepas ir Rautas
Stepas: “Na, Rautai! da- 

i leiskime, ant tvoros tupi 
;penki žvirbliai. Ir jeigu tu 
■nušausi vieną, tai kiek dar 
i jų pasiliks?”
| Raulas: “Cha! Labaileng- 

LONDON. — Anglijos f i- va atsakyti. Nugi, keturi, 
j Stepas: “Tai kaip neįspė- 

nei minties jai, Nei vieno neliko.”

Kp. Sekr.

VIS
ANGLIJOS PINIGAI

ŽEMYN SMUNKAVilijos Choro Parengimas
Pavyko

Sausio 27 d. choras turėjo 
savo parengimą-teatrą, kuris nansierius Rupert sako, kad

Mūsų apskričiai ir kuopos visais atžvilgiais gerai pavyko, nėra Anglijoj 
privalo prisidėti prie pana-1 Apiė patį veikalą ir artis-'apie sugrąžinimą aukso pa-; Raulas: Tai kur gi tie ke- 

k——4. 'tus> kiek teko girdėti iš publi-'grindo popieriniam pini- turi prapuolė?”
kos, Ui. viskas atlikta nepeik- gams; todėl jų vertė toliau 
tinai. Bet svarbiausia tas, kad .jar žemiau, turės nupulti, 
visuomenė nepamiršo šio cho-' 
ro parengimo. Prisikimšusi pil
na svetainė publikos. Tas pa
rodė pasekmingumą parengi
mo bei sukėlė chorui didesnę 
energiją įsigyvendint į didesnį 

’veikimą.

šių komitetų ant vietos, 
kaip tai, apskričių, 1 miestų 

: arba sričių. . : i I;. .j • Ji
Lietuvių Visuotinas į;

Suvažiavimas ;
Mūsų organizacija 

prisidėjusi prie šaukimo Vi-! 
suotino Lietuviu Suvažiavi- i 
rno prieš karą, fašizmą ir už I Vasario 10 d. choro teatralė I 
pagelbėjimą Lietuvos | į žmo-! gTupė yra užkviesta : 1

Stepas: Ogi, nulėkė.”
J. J. Butkus.

yra

pageioejimą Lietuvos zmo-1 g.rupė yra užkviesta į New, 
nėms iššikovot laisvę.1 Nuo Britain, Conn., suvaidinti tą1 
mūsų Centro Komitetu yra1 patą veikalą, komediją “žen- 
išrinktoš delegatės dd. S. ' tai iš Amerikos.“ Vietą ir va- 
Sasnauskienė- ir K. Šoloms- landa patyę newbritainiečiai 
kienė bendrai veikti su šau- praneš.
kimo komitetu. Kaipltik bus 
išleistas atsišaukimas, mes 
raginame wisas mūsų kuo
pas ir apskričius prisidėti 
prie to darbo. Šaukiųio rei
kalas sudaro išlaidį, tat 
A.L.D.L.D. Centro Komite
tas tam. prakilniam tikslui 
paaukavo $25.

Draugės Mažeikienės 
Maršrutas

Centro Komitetas nutarė 
surengti drg. S. Mažeikie
nei prakalbų maršrutą bent 
mėnesiui' laiko. Ji perva
žiuos New Yorko, dalį Pen- 
nsylyanijos ir Massachu
setts valstijų. Draugės Ma
žeikienės maršrutas jau bu
vo paskelbtas “Laisvės^ No. 
25. ' {ji ;' | ,:i 1: ■

Nauja Mūsų Knyga
'■ į Centro Komitetai nutarė 
: už ; 1935 metus išfeįįsti Miko 
? Rasodos ^pyšaką^ iš Ameri
kos lietuvių 'darbininkų gy
venimo. : Savo : laiku į dfg. 
Mikas Rasoįa parašė apy
saką iš. Amerikos liet, darbi
ninkų gyvenimo laikė karo 
“Sliakerįs”, - kurią labai 
“Laisvės” skaitytojai mėgo.’ 
Knyga turės apie 300, o gal 
ir daugiau, puslapių. Ji

' greitai bus atiduota spau
dai.

Tad reikalinga, kad visi 
nariai ir narės mokėtų savo 
duokles už 1935 metus ir 
siųstų į centrą, nes leidžiant 
knygą, “.Šviesą”“ ir turint 
daug ; kitų reikalų, 

yya labai reikalingi.

’•'aišku, į kuriuos d. Bimba at-^ k alau j ant paliuosųot Tom
sakė. Taiogi buvo keletą klau- Mooney, Scottsboro;, jaunutį-

7 u » * * 3. * V- t
■| simų iš opozicijos pusės, tai liūs ir kitus Amerikos* politi-i

“streikie-'niuš .’kalinius. J. ' :
Jiems d. Bimba faiškiau-

si^nt darbininkų mokyklą, bų- sja atsakė, nurodydamas opo-
vp surengta prakalbos. Kalbė-1 zicijos kenksmingumą darbi- 
jodZA. Bimba. Nors oras buVoJninkų klasei ir prie ko ji juos 
labai šaltas, bet publikos bu-1 nuves. Taip aiškiai jiems vis- 
vo daug. Mūsų apielinkė jau ką-išdėstė, kad, rodos, kiekvie- 
buvo labai pasiilgus A. Bim- nas galėjo suprasti, kad jau 
bos, už tai ir atsilankė skait- laikas pamesti 
lingai išgirsti jo prakalbos.

opoziciją ir 
tot su kitais darbininkais prie 

Draugas A. Bimba pasakė vie- darbo, kuris yra naudingas vi
lią iš geriausių prakalbų, kuri sai darbininkų klasei. , 
dalyvavusiems pasiliko atmin-j šiose prakalbose priimta ke- 

'tyje ilgam laikui. / lėta rezoliucijų: reikalaujant
, / ‘.Nors prakalbos traukėsi lig paliuosuoti Lietuvos ‘politinius 
LVČlūmoą, bet visi būtų klausę- kalinius, jos kopijos bus pa

či jo kalbos, kad ir per, naktį, siųstos Smetonai į. Lietuvą ir 
Drg. A. Bimba ragino duot Lietuvos atstovybei į Washing
jam klausimus, kas kam ne- toną-, taipogi rezoliucijos. rei-

MEnKi L « : v r •• * . 9
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

GALVĄ SKAUDA. ČIAUDI i kiną jiems jausmą, atima 
'skaudėjimą, bet priežasties ne
prašalina. Patariu aš Jums 
vartoti nesugadintą, gamtinį 
maistą ir da, be to, tūlų dapil- 
domųjų, dadedamųjų maisto 
dėsnių, kaip pieno kalkės, žu
vų aliejus arba sukoncentruo
tas aliejus, iodas ir skydinė 
liauka.

Tai Jūs ir parsineškite iš 
Calcium lactate,

Vakarienė - Koncertas - Šokiai

Waterburio visos darbinin
kiškos organizacijos, taip pat 
ir choras, ruošiasi prie suren
gimo milžiniškos vakarienės- 
koncerto dienraščio “Laisvės”, 
naudai, šis parengimas įvyks 
9 d. vasario (Feb.), Venta 
Hali, 1.03 Green St., ir bus vie
nas iš smagiausių, nes žadame 
turėti tolimesnių svečių. Dalį 
programos išpildys New Yor- 
ko dainininkai. Be to, pati va-! 
karienė bus pirmos r^---- ------
geistina nei vienam nepamirš
ti būsiančios vakarienės. Sma
giai laiką praleisite ir tuo pa
čiu kartu paremsite spaudą

Vakarienė bus 9 vasario, 
šeštadienio vakare, 8 vai. Į- 
žanga $1.25. Įžangos tikį.etus 
galima gauti pas choro bei 
ALDLD narius arba pas pačią 
komisiją.

Reiškia, .vakarienė 
Įsitėmykite laiką-dieną.

Choro Korespondentė.

Drauge gydytojau, aš labai 
myliu skaityt jūsų patarimus 
“Laisvėj.“ Aš esu moteris 31 
metų amžiaus, ūgio 5 pėdų ir 
sveriu 176 svarus. Ir taip esu 
sveika, užsilaikau gerai, bet 
nežinau, kas su mano galva 
yra. Man ją visados skauda 
aukščiau kaktos, tą visą dalį 
aplink maumenį, jau kokie 5
metai. Ir aš visada čiaudžiu vaistinės 
ir jaučiu kaip ir šaltį turiu gal-: grs. 10, 100 tablets.” Imkite 

,voje. i po dvi tabletes, sutrintas į
ršies^Tad I Galvos gydytojas* nesurado1 miltukus, vandeniu užgerda- 

jokios ligos ir sakė, kad ma-! ma, po kiekvieno valgio, tai po 
no galva visai sveika, ir sakė, 6 kas diena, per keletą mė- 

•kad man reikia daugiau ture- nėšių. Porą savaičių apstoję, 
ti vaikų, tai bus ir galva svei- ir vėl paskui imkite. Tatai su- 

Ika, ba aš tuo laiku turėjau tik ! teiks Jums organizmui daugiau 
vieną 9 metų vaiką. Tai da
bar aš turiu ir da vieną,- 2 me
tų vaiką, o galvą vis tiek 
skauda. Ir akinius nešiojau— 

■ ir nieko negelbsti. Miegu ge- 
4 .. rai ir nenervuota. 13 metų, netoli. . . , .kaip vedusi. Del į 

’tai vyras pasisaugoja.
man sveikos, viduriai dirba ge
rai, mėnesinės geros.

Atsakymas 

zVisų dažniausia 
kaip Jūsų, Drauge,

Atmušimui bjaurių Hearst’o mais pačiame dalykų 
spaudos šmeižtų ir numaskavi- esti koks mitybinis trūkumas, 
mui Trockid-Zinovjevo rene- stoka esti organizme kokių la- 
gatų, Komunistų Part, šaukia bai esmingų dėsnių—minera- 
didelį masinį mitingą. Jisai linių druskų, vitaminų, 
įvyks šeštadienį, į vasario 

__ . . ' f

v

kalkių, būtinai reikalingų.ner
vams, smegenims, kaulams, 
liaukoms ir tt.

Taip gi po kiekvieno valgio 
imkite po šaukštą'“Cod liver 
oil,” arba po 10 lašų “Vioste- 

šeimynos į rol in halibut liver oil, 250 
. Akys D,“ ir gi ištisais mėnesiais. Va

sarą būkite dažniau ,ant sau
lės. Ir šiaip bile kada, po at
daru langu, kai saulė šviečia.

“Thyroid tablets, gr. 1, P. 
D. and Co., 100 tablets” im
kite po vieną prieš valgį, o pa
skiau ir po dvi, keletą mėne
sių, kol po truputį Jums svo
ris sumažės.

lodo tinktūros po lašą kas 
dvi ar tiys dienos, visą gyveni
mą, k

Jūs perdaug riebi, dėl savo 
mažo ūgio. Visai mažai te- 
vartokite duonos, pyragų, bly
nų ir šiaip krakmolų. Gyven
kite daugiausia daržovėmis ir 
vaisiais, bet reikia ir pieniškų, 
kiaušinių, žuvų, šviežios mė
sos.

Eiki 
I tui apsvaigina nervus ir atbu- diena.

i

Boston, Mass

pinigai

tokiais, 
atsitiki- 
p am ate

gerai pasivaikščioti kas 
Giliai pakvėpuokite.

įvyks šeštadienį, į vasario į Jums ir galvą įkiriai skau- 
(Feb.) 2, 8. vai. vakaro, Dud- da ir nosyse netvarka, tas 
ley Opera House, 113 Dudley čiaudulys, lyg kokia nuolatinė 
St., Roxbury, Mass.

* ...... <
Pertraukoje Jnlvo* renkamos 

aukos lėšų pad^hgifųui1, taipgi 
nepamiršta ir Lietuvos' politi
niai'kaliniai. čia telpa vardai 
aukautojų, kurie abkavo virš 
10c.: P. Cibulskis ir J. Vitkų-' 
nas po $1; E. Cibulskienė 50j 
c. ; Mieželiene, J, Karąšaus- 
kas, V. Vingis, J. Yurkša, F. 
Yančiulis, K. Malinauskas, 
Zaleckienė, Križanauskas, *J. 
Kareckas, Grigas, Grušelionis, 
Valinčius po 25c. .

Visiems aukavusiems širdin
gą ačiū. Likusieji nuo apmokė
jimo svetainės bus pasiųsta 
Lietuvos politiniams kaliniams.

Prakalbose Buvęs.

1 sloga. Panašiai žmogui esti, 
Šiam mitinge Ned Sparks kai jo kūne permažai yra kal- 

duos anali?ą ir atsakymą į kių ir vitamino D, saulės švie- 
šmeižtus prieš Sovietų Są- sos vitamino.
jungą ir Komunistų Partiją,! -Patariu Jums, Drauge, ne 
kalbėdamas temoj:,“Kova Už kokių ten nuodingų “paude- 
Leninižmą Sovietų Sąjungoj ir rių” ar “pilių,” ką tik tam kar- 
Ju ngtin Čso V al st i j bsė.




