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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO P4RTS

PART ONE

Lietuvos biznierių “Verslas” 
užsipuldinėja žydų leidž’amą 

-lietuvių kalba savaitraštį “Sek
madienį,” kaipo lietuviško jau
nimo “darkytoją”. “Sekmadie
nis” turi imtynių skyrių, duoda 
patarimus meilėje, ir visokiais 
lengvais, sensaciniais rašiniais 
patraukia daug lietuvių skaity
tojų.

Bet ir “tikrųjų” lietuvių lei
džiami “ūkininkas,” “Aidas,” 
“Lietuvos žinios” pripliaupia 
tiek pigių sensacijų, kiek pajė
gia. Skirtumas tame, jog žydų 
tautos redaktorius Chaimas Ku- 
činskis savo “Sekmadienyj” ] 
rodo daugiau bizniško gabumo. rprie§ Sovietų Sąjungą todėl. 
Del to ir ima Pavydas 'tikruo- Sovietai nesutiko pilnai 
sius tėvynainius” gazietninkus. iatmokėti $800,000.000 carų

i ir Kerenskio Rusi jos skolų 
Jungtinėms Valstijoms bei 

j jų piliečiams.
Amerikos užsienio reika

lų ministeris Hull atšaukė i 
I du savo atstovybės valdinin- ‘ 
;kus ir kelis kitus jos na-1 
:rius iš Sovietų, nors Jung-'

Amerika Uždarinėja Savo Kousidaius ir
Mažina Atstovybę Sovietų Šalyje; Tuomi 
Padrąsina Plėšrius Japonijos Žingsnius
WASHINGTON. — Pre

zidento Roosevelto valdžia 
Pa- |jau daro keršto veiksmus

Rooseveltui Išanksto
keikiama Galia Karui
Priruošti ir Jį Vesti

Iš to reikia suprasti, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia 
sužiniai varžys prekybą 
tarp šios šalies ir Sovietų 
Respublikos.

Tas Roosevelto valdžios 
pasišiaušimas prieš Sovie
tus labai padrąsina Japonų 

i imperialistus, kurie jau 
• dviem atvejais paskutiniu 
i laiku įsibriovė* į kampą 
i Mongolijos Liaudies Res
publikos, besivarydami lin- 

Bullitt dar žadaikui Sovietinio Sibiro. Mon- 
, .... M , T. j'/ a igolijos Liaudies Respubl ka‘grįžti Maskvon. Jis dabarJ ... . 1 ,■ 1 artimiausiuose drau-

igiškuose ryšiuose su Sovie
tų Sąjunga.

Rūsčiai išreikšdamas savo

WASHINGTON. — Kaip nų- kainas virš to, už kiek 
.sparčiai Jungtinės Valstijos buvo parduodama pirm ka

ro.- Bet tai yra tik pasa
ka. Su paties prezidento

Jaunalietuvių kuopai kalbė
damas, jos pirmininkas J. ’T., 
Betygaloj, Raseinių apskr 
kokiais palyginimais 
kovotojus už 
klausomybę:

“Savanorių
vių) kraujas ..... __ ____  (___ ___ ______ ____ o
teliu. Pirmųjų kūrėju darbas, tinių Valstijų ambasadorius: 
buvo tai ne pusbonkį nuo bobos Wm. C.

’ oasislėpus išgerti.” 1 ~
Atsupdamas į tokią fašisto | Amerikoj gydosi po nedide-

lei operacijai. Amerika su-i
laiko nlanus ir delei savo at- j 

jstovvbės rūmo statymo I . v. .
:Maskvoj, kuris buvo skirtas P r 1 e š i n g urna Sovietams 
pradėti šį pavasarį. Rooseveltas taipgi duoda

dotojai ateinančiame kare

štai 
garbino 

Lietuvos nepri-

(liuosnorių karei 
liejosi, kaip m ei

gražiakalbystę, jaunimas pradė
jo švilpti, juoktis, ir visa pra
moga turėjo būt uždaryta.

New Yorko valdyba kas sa
vaitė išleidžia po $300 lesinti 
paukščius miesto aikštėse. Bet 
tūkstančiai bedarbių be jokios 
prieglaudos turi nakvoti išeina
mose vietose ir įvairiuose paša
liuose. Jie negauna net tų pus
trečio dolerio pašalpos per sa
vaitę, kaip kad skirta pavie
niams bedarbiams. Paukščiams 
gi sulesina tiek, kad išeitų šim
tui ir dvidešimt darbininkų 
bent po tuos mizernus pustre
čio dolerio. Bet miesto ponai 
rodo savo širdies gerumą, be
lesindami paukščius.

pradėti šį pavasarį. Rooseveltas taipgi duoda
Rooseveltas, be to. nuta- daugiau drąsos Hitleriui ir 

re panaikinti generalį Jung
tiniu 
Maskvoj ir nesteigti naujų 
'konsulatu, kuriuos pirmiausi 
rengėsi įkurti Leningrade ir 

iVladivostoke. Į klausimą, 
: kodai Amerika taip griežtai 
mažina savo atstovybę So
vietu Sąjungoj, Roosevelto 
ministeris Hull atsakė, kad 
“imant domėn paskutinius 
atsitikimus, manoma, kad Jizmo šalims. Jie kerštauin 

‘amerikinės kompanijos ma- ir kitus kursto tik prieš 
Viena airė jaunuolė katalikė žiau turės biznio Sovietų'Darbininkų Tėvynę. t 

Brooklyne su pasibaisėjimu pa-1 ...................  .. ............ .............
sakojo savo motinai, kad gavus 
darbą metalo dirbtuvėje, kur 
gyvuoja 
Ji prašė, 1 
senybės” niekam nepasakytų. Ir ’ 
kaip tik unija išvedė darbinin- į 
kus į streiką, ta airiukė dau
giau ten nepasirodė, o susirado j 
darbą ‘skebšapėje.

Nors raudonoji unija turėjo N. *' • d « v. , . .biams pensijas (pašalpas),
. iii ClLlUoC V clocll 1U v vi. L et oi o L dl I • • v i • i*i i i • •iškovojus geresnes sąlygas, bet , v ivisoj šalyj pakilo darbmm-

kunigai buvo mergšę įbauginę, jr kai anaus valcLios sali- protesto demonstracijos, 
kad priklausyti tokiai unijai tai nmkai suienge demon^tra- Qpp££įp]ri mieste demons- 

. • —1 T • 1 • 1 frantus užpuolė policija. Jie

■■ - - -- - . Pilsudskiui planuoti karą
Valstijų konsulatą Prieš Sovietų šalį.

Anodija, Francija ir Da
lija dešimt sykiu daugiau 
yra skolingos Jungtinėms 
Valstijoms, negu kad iš So
vietu reikalavo atmokėti 
svetimų (carinių, kerenski- 
nių skolų), tačiaus roosevel- 
tininkai nedaro jokio prie
šingo žingsnio toms kapitą-

Baigiamas statyti naujas Amerikos karo laivas- 
draskūnas “Dale,” Brooklyne, N. Y. Pinigai 
jam paimti iš Viešųjų Darbų Fondo. Dabar 
Jungtinių Valstijų senato komisija svarsto Roo
sevelto reikalavimą paskirti $4,880,000,000 pašal- 
piniams darbams, žinovai sako, kad didesnė pu
sė tos milžiniškos sumos taipgi bus panaudota 
ginklavimuisi.

yra ruošiamos karui, gali
ma spręsti iš senatoriaus 
Clarko įneštų kongresui su- leidimu ar be leidimo išnatt- 
manymų, kuriuos jau svars
to tam tikros kongresinės pelnagrobiaus dar pasiučiau
komisijos. Tie sumanymai negu pereitame kare, 
ireikalauja išanksto duoti 
prezidentui tokias teises: 

i Paimt karo reikalams i pramones, gamtos turtus ir 
; viešumos- aptarnavimo įstai
gas; įvest leidimų sistemą, i 
■ taip kad fabrikantai galėtų 
gaminti, o verteiviai parda- 1 1
vinėti tik tokius daiktus, ko
kius užgirs prezidentas. Nu
statyt produktams bei dir
biniams kainas, virš kurių 
neva būtų uždrausta bet ką 
pardavinėti bei pirkti.

“Draftuoti”, surašyti vi-1 
sus vyrus ir paskirstyti, ku
rie tinka karo tarnybai, o

' Rooseveltui Padus

Prezidentas Rooseveltas 
turi pasiskyręs savo kariš
kų patarėjų komisiją, kur 
žymia vietą užima Du Pon- 

. tai, didžiausi parako ir ki
etos amunicijos fabrikantai,

ipasiluno 600 nuošimčių gry
no pelno. Tai yra užtikri-z 
'nimas ginklų ir amunicijos 
'fabrikantams, kad ir būsi
mame kare jie nebus nu
skriausti.

i darbus; paimti armijon vi
sus milicininckus tarp 21 ir 
31 metų amžiaus. WASHINGTON. — Kada

Įlietu ClUlAldUO. n 1. . -y
Sykiu su įvairiomis komi- Rooseveltas pratęsė vergia

we

4 HARTFORDO LIETUVIAI JAUNUOLIAI 
NUTEISTI 10 IKI 90 METŲ KALĖJIMO

sijomis spręsti apie karines 
paskolas, karo meto apdrau- 
das ir kt.

Senatoriaus Clarko įneši
muose sakoma, kad turės 
būt uždrausta kelti reikme-

Suimta 600 Darbininkų Anglų Be larb. Riaušės:
‘komunistinė unija.” v fv . •vr’ o v • . ATI i • •
kad motina tos “bai- uz Isstojimus pries ra- sužeista 0 rotastai ir

Daug Darbininkų
TONDON. — Po to kai 

i sostinėje ir kituose didmies-’Vadžia sumažino hedar- 
|biams pensijas (pasalnas), 
ivisoj šalyj pakilo darbinin
kų protesto demonstracijos.

[ mieste demons-

šistus Paryžiuj
PARYŽIUS. — Franciios

HARTFORD, Conn. —'10 metų į valstijos pataisos 
Pastaruoju laiku čia ir apy- Tarnus.
linkėj įsigavo tankūs užpuo- riar nuteista, trys
limai ant vaistinių (drug-: 
storių), gazolino stočių ir 
mažų krautuvėlių. Supran
tama, kad užpuolikai neras
davo daug pinigu, tik po ke
letą desėtkų dolerių, tai ir ’ 
visas pasipinigavimas. TT*!

kiti jaunuoliai: Anthony 
'Marčuk 20 iki 85 metų kalė
jimo; Cornelius Touhil 20 
iki 50 metų; Anthony Kol- 
pinski 10 iki 27 metų; Roc
co Colangelo 5 iki 10 metų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ką automobilių darbinin
kams kodeksą, iš pradžios 
lyg ir piktai sumurmėjo 
Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Green ir neva 
atsišaukė, kad darbininkai 
organizuotųsi ir drūčiai lai
kytųsi už savo reikalus. Bet 
dabar, vasario 6 d., Green, 
jieškodamas pasimatymo su 
Rooseveltu, vėl nudeklama- 

ivo' kad “Rooseveltas yra 
mūsų viltis ir mūsų stipry
bė.. . mes juom pasitikime.”

“baisus daiktas.
nuotikių ir daugiau. Jie parodo, 
kad mes dar permažai esame 
pasiekę tikinčiųjų minias, idant 
juos pertikrinti darbininkų kla 
sės pusėn.

sius sėbrus, kurie knto nėr 
susikirtimus su darbinin-1 
knis metai atgal. Tpdn su
sidūrimuose su darbininką i s 

.buvo nukauta 20 asmenų iš 
i abiejų pusių. Dabar taip 
pat prieš paroduojančius fn-D M ^stus išstojo kovon darbi-j Lenkijos kapitonas G.

uvlvHIjnv ninkai. Policiia ir žandarai jSosnowski ir buvusi Vokie- i 
visur gynė fašistus ir kara- tijos pilietė Benita P^’g, 
liaus valdžios šalininkus, kaino

. Per kovas su darbininkais šnipai prieš Vokietiją.
Amerikos Lietuvių Darbi- vien tik Paryžiuje 6 nob’ci- -— ---------- — ■

*Ptie5u!“ro.LPfa“£1‘ininkf'i liko tain sužeisti, Nusisuko Surandą Girtas '
m _ •y'k 1 SArmiįos Oficierius

Darbininkų sužeista
skaičius. I

besigindami sužeidė devynis 
policininkus. Sužeista ir 
daugelis d e m o n s t rantu; 
areštuota trejetas desėtkų 
darbininkų.

Berlynas. — Teisia ma

Prakalbos

jos 6 Apskritys rengia pra
kalbas, kur drg. D. M. šo- 
lomskas, ALDLD Centro 
Komiteto sekretorius, kal
bės sekomse vietose:

Nedėlioję, 10 d. vasario, 
2 vai. po pietų, Easton, Pa. 
Prakalbos įvyks Easton Ba
king Co. Svetainėje, 36 N. 
7th St.

Panedėlyj, 11 d. vasario, 
8 vai. vakare, Baltimore, 
Md. Prakalbos įvyks Lietu
vių Svetainėje, 853 Hollins 
St.

Bus kalbama apie Sovietų 
Sąjungos atsiekimus, karo 
pavojų, esamąjį bedarbės 
klausimą ir kitais bėgamais 
reikalais. Dalyvaukite visi! 
Įžanga veltui!

nes,
kur kas didesnis
bet nuo iu pttvo į kailį ir ■
nemažai fašistu.

Areštuota 600 
kų. daugiausia komunistų ir 
socialistu.

Vien Paryžiuje prieš-dar
bininkus buvo sutelkta 14.r 
000 policiios, 20.000 raito
sios gvardijos ir prirengta 
50,000 kareivių.

Daug Elgetauja
KYBARTAI. —, Paskutiniu 

laiku atsirado daug elgetų, ku
rių tarpe labai daug vaiku. 
Daug elgetų čia elgetauja iš 
Virbalio.

Per Suktybę Pats Sau 
Atsiteisęs

Kaip Sukčiai Ūkininkus 
Apgauna

Gyveno už 4 kilometrų nuo i t 
lėtą desėtkų dolerių, tai ir' rpUOs smulkius plėšimus &iauliu, šapnagių km., toks ūki- Daugiau Kongresmaniį
visas pasipiiugaviiuas. Uz. |kapitalist teismas surado |ninkas Narutis Pranas. -v n l ę
tokius piešimus dabar tapo ^didžiavisiais blogais dar- kiek laiko Parslsamdė Pas h UZ UHlD. ApnraUUg
nuteista ilgai kalėti 7 asme- i]3ajs” aštriai UŽ juos nu_ ! dll’bti tūlas Sufi aganas Juozas | WASHINGTON. — Dar-
nys- ‘teisė. Bet štai kitoks fak- TsTnt? 'im-a kain bininkų Bedarbių Socialės

O kas buvo tie plėšikai? |tas: kuomet Hartforde apie 
Nagi, bedarbiai jaunuoliai, [pusė tuzino bankų užsidarė 
Tarp jų yra ir keturi lietu-i ir legališkai apipiešė tūks- 
•viai : Walter Klimas, nuteis-’tančius žmonių, tai teisėjai 
itas 20 iki 90 metų kalėjimo: ir prokurorai nesurado, kad 
Ferdinandas Romanas — 10. būtų kaltas bent vienas iš 

ilki 20 metų kalėti; Vytautas tų bankierių — didžiųjų plė-.| tarnauti. 
v°n i Romanas — 20 iki 50 metų; šiku.

■ir William Pačėsa. nuteistas Senas Hartiordietis.
Pilsudskio valdžios

SAN FRANCISCO. Cal

mm i • o * A -1 • nesą, u viza loHoMiim Suimta ZO jlaisoma NKA Didesnei ta langelių P0P>er
wr ■ • v.'* vr • • wr •_ i. . m ■ 1 • juodu viršeliu, vicVduemę Kwnisty I Kapitalistu Naudai
AMSTERDAM. 4- Holan-

—Vyresnysis Juno-tinių di30S policija suėmė 20 per- 
# Valstijų armijos oficierius (bėgusių iš Vokietijos komu-
Aorhinin Chas- Ross su Pūkiais ‘ , ...- kitais karininkais pasibėrė ims^’ taipe ir vieną bu-

- ir ėmė skandalus kelt n^kti-Įvusį vokiečių seimo atstovą, 
niame Cairo kliube. Kliubo Areštuotus kaltina, kad jie 
prižiūrėtojai pagriebė už darę sumokslus prieš Vokie- 
sprando ir taip smarkiai pa- tijos ir Holandijos valdžias, 
siuntė jį per duris laukan,! Nors Holanduose dar nė- 
kad Ross tapo užmuštas; o ra įvesta fašizmas, bet ių 
keli io sėbrai atsidūrė anf 
šaPlatvio su “iuodomis aki
mis” bei apdaužytais spran
dais. Areštuota kliubo ve
dėjas ir pora jo’ pažibi nin
ku, kurie laikomi iki teismo 
po $2,500 parankos kiekvie
nas.

valdžia veikia išvien su Hit
leriu prieš kovojančius dar
bininkus. Šiame atsitikime,

WASHINGTON . -
lies kongreso vadai po Roo
sevelto komanda taiso NR-

kaip graži esanti jūra, kaip
malonu joje plaukyti, jūrinin- # _ ,,
ku būti. Klausė, klausė Na-! svarsto pagelbinė .komisiją 
rutis Sufragano pasakojimų ir kongreso darbo komiteto, 
apsalo širdis. Už tą bilių kalbėjo drg.

Kartą Sufraganas pasisiūlė, Herbert Ben amiu, kovoto- 
Naručiui išrūpinti “vizas” ] 

Narutis
Davė fotografiją, davė 9 lt. 65 
et. ir laukia. Kažkurią dieną 
Sufraganas jam ir “vizą” at
neša. O “viza” tokia: papras

to knygutė 
viduje įklijuo

ta vienam puslapyj Naručio 
fotografija, o kitose vietose

Ša- prispaudyta sudedamom gumi-!

Apdraudos Bilių H. R. 2827

”įjū- jas už bedarbių reikalus, 
sutiko. Komisijos narys M. A.

Dunn, k o n g r e s manas iš 
Pennsylvanijos, pasižadėjo 
grumtis už išleidimą įstaty
mo sulig to biliaus. Jam pri
taria kongresmanai Con
nery Theodore Moritz r ir , 
dar bent keli kiti. >■ .i . <

m įvairių angliškų Liaudiška Mongolija f-
iv 4- w flnxrrx

Ginsis nuo Japonijos
ŪLA N BATOR. — Ners.

nėm raidėm 
žodžių ‘‘į jūrą” ir t. p. Gavo 
Narutis tą “vizą” ir jau 'net i4 “ ' kJ V ».A » * VA * A J ** •

A, kurią ketina pratęsti dar ūkį buvo besirengiąs parduoti, 
dviem . metam. . Pataisytos 
N RA taisyklės duos “savi
valdybe pramonei,” tai yra

tik kažkas pakišo liežuvį ir
ėmė sakyt Naručiui, kad čia Japonija užėmė sklypą že- 
esama apgaulės. Reikalas ga-'njčs Mongolijos Liaudies

dar didesnę samdytojams atsidūrė kriminalinėjiRespublikos, sakydama, būk
plėšti F°kcijoj; kuri Sufraganą su-)tas sklypas priklauęo Man- 

či”p° "ž P^'O.S: chukui, Japonų padarui, ta- \ ?
čiaus liaudiška Monvoliios • 
valdžia vengia karo. Bet jei
gu Japonu i m n e r i a bstaL . 
bnndvs giliau lįsti j Liau
dies Respublika, tai susitiks 
galingo pasipriešinimo, kaip 
pareiškė tos respublikos 
ministeris pirmininkas Gen- 
dum. , į

valią prispausti ir 
darbininkus.

London. — Amerikonas 
mekleris David Meisner nu- 

kaip ir daugelyj kitų, Hol-(teistas 15 metų kalėjimo už 
andijos valdžia .už patį pri-,pagrobimą bravorininko J. 
klausymą prie Komunistų S. Labatto Kanadoj. Tai bu- 
Partijos baudžia kaip už vo pirma žmogvagystė toj | 
priešvaldjšką “sumoksią.” šalyj.šalyj.

. O jis visai šaltai aiškinasi: 
sako, Narutis liko man skolin- • 
gas už darbą, geruoju nemo-i 
kėjo, tai aš, sako, apgaulę su
galvojau ir savo pinigus išga
vau. Daugiau tokių “vizų” 
duoti nebėra reikalo ir neduo
siu.

| žinoma, dabar visą dalyką 
■teks išaiškinti teismui.
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je bendrovė pastatyta. Bet buvo laikai, 
kuomet “Naujienos” garsino tą bendro
vę, skaitydamos ją “rimtom pastangom” 
atstatyti Lietuvą. Jos dėjo atsišaukimus 
ir raginimus pirkti bendrovės šėrus. Del 
to viso biznio, todėl, “Naujienos” nei kiek 
nėra liuosesnės nuo atsakomybės, kaip 
ir Strimaitis, Račkauskas, Karuža ir ki
ti garbingi patriotai, kauliję iš žmonių 
pinigus. ’»

TAIP, MĖS DIDŽIUOJAMĖS!
“Sovietų Rusijos komisą- šas gali palaikyti šią išnau- 

rai giriasi 940,000 ginkluo- jojimo tvarką su visomis 
tų vyrų”, šaukia Chicagos jos neteisybėmis ir visais 
kunigų “Draugas”. Tas la- jos žiaurumais. Bet reikia 
bai baisu “Draugo” redak- žmogaus kovoti prieš šią 
toriui. Tuomi jis bando iš- !sistemą. Tai būti tuo žmo-

etarinę diktatūrą, bet kad 
taip pat jie gali, pajėgia iš
laikyti, apginti šiuos atsie- 
kimus ir subudavoti naują 
įasaulį. Štai ką mes įrodė- 
j O kapitalistiniai pa

saulio plėšikai tvirtino ir te
betvirtina, kad darbo žmo
nės niekam kitam nenau-

Upė Sestra tekės dūdomis 
po kanalu, trys vamzdžiai 
turės po 7 metrus diametrą. 
Vanduo, pastovėjęs 100 die
nų dirbtiniame ežere, ap
suptame giriomis, eis ryti
niu kanalu, ilgio 31 metro, 
į Maskvos vandenio skirsty
mo tinklą su gausa iki 16

Rosenberg Grąsina Lietuvai
Alfred Rosenberg, Hitlerio pakalikas, 

nazių organe “Volkischer Beobachter”, 
kaip sako darbininkiška RUNA žinių 
agentūra, grąsina Lietuvai. Jis rašo, 
kad iki šiol Vokietija tiktai kalbėjo apie 
vokiečių persekiojimą Klaipėdos krašte, 
bet dabar, pasak jo, jinai imsis praktiškų 
žingsnių. Kas tie “praktiški žingsniai?” 
Aišku, niekas daugiau, kaip prievarta 
užėmimas Klaipėdos krašto. Girdi, En- 
tantė nusileidžianti net tokiai mažai ša
liai, kaip Lietuva; talkininkai negalį jos 
suvaldyti, todėl nazinė Vokietija žiūrė
sianti, kad Klaipėdos krašte būtų palai
komas “teisėtumas.”

Šis Rosenbergo pareiškimas skaitomas 
pusiau oficialiu Kauno valdžiai įspėji
mu, nes pats Rosenberg yra žymus na
zių žmogus. Galimas daiktas, kad Hit
lerio valdžia dabar darys viską, kad 
Klaipėdos krašto klausimą išrišus taip, 
kaip ji pageidauja. Tai reiškia karo pa
vojų.

Artėja Didelė Streikų Banga
Sunkus gyvenimas, kuriu kapitalistų \ 

kląsė su Roosevelto valdžia stumia ma
ses darbininkų, verčia pastaruosius or
ganizuotis ir kovoti. Šie metai gal būt 
matys Amerikoje tokias darbininkų ko
vas su kapitalu, kokių nebuvo. Svarbu, 
kad tos kovos palies pamatines (basic) 
pramones.

Toledo, Oh 
rengiąsi streiką

Kietosios anglies srityj tūkstančiai! 
darbininkų metė darbus, išeidami į strei-l.

metalistai darbininkai

gąsdinti ir parapijomis. Bet gUm galį tiktai tikras kovo- sunkų darbą s kubinių metrų į sekundą,
darbininkams nėra ko nusi- tojas. Komunizmo armija 
gąsti. Priešingai, darbiniu- susideda iš tokių žmonių— 
kai privalo didžiuotis So-|iš susipratusių, drąsiu, pa-11“5 išmąstėme į,
vietų Sąjungos Raudonąja sišventusiu darbininkų ketinius vėjus. Uz tai į

A ”, . vaKtipoiu ;prieš mus staugia ne tik
— ' - - - - . kapitalistai, bet ir jų klap--;Mes didzmojames ^n- gi- čiu^ka. kai’ l<DrauJ> 

įnames visa Sovietų Sąjun- . “Darbininko” 
r O IrniVA IreirJ Ji/ilmii rvin , 7

r_ .V1 . < Kneižiš, “Garso Zujus,
Roudonnii Armiln v™ nv *dvy?skom* ko^™.s I“Naujienų” Grigaitis, “Ke-i 
Raudonoji Armija yra; Chmijos

jos ir jos Raudonosios Ar- • 
nijos, 
lienkijos, Anglijos, Franci-

Armija. .
Kas gi yra Sovietų Rau

donoji Armija? Kaip ji iš? 
augo? Kam ji tapo įsteigt kaip kad mes didžiuoja- 
ta?

dirbti ir išnaudotojų uždėtą i Rublevo stotis, teikianti da- 
jungą vilkti. Mes tuos me-1 bar Maskvai vandenį, duo- 
lus sumušėme, išblaškėme įjda tiktai penkis ir pusę ku- 

Įbometrų į sekundą.
Likusis vanduo, ■ 33 kubo

A į J “ metrai į sekundą (keturios 
kun UP^S Maskvos!) .tekės lin-

tS

/itstafymo Bendrovės Dalykai 
Tamsūs

“Lietuvos Atstatymo Bendrovė,” kuri 
iškaulijo iš Amerikos Lietuvių virš pusės 
miliono dolerių ir nieko neatstatė, dabar 
rūpinasi likviduoti savo reikalus. Bet 
kad likviduoti, reikalinga turėti tam tik
ras šėrininkų skaičius—kvorumas suva
žiavime. Jau kelinti metai šaukiahii su-

»važiavimui ir vis be kvorumų. Nesenai 
šiemet ir vėl įvyko tokis suvažiavimas, 
kuris buvo be kvorumo ir nieko nenutarė.

O Bendrovės turtas (kurio, sakoma, 
dar esą apie kelias dešimt tūkstančių do
lerių) vis tirpsta. Sekretorium esąs A. B. 
Strimaitis, kuris gauna gerą algą ir sau 
gražiai verčiasi. Jis užlaiko ofisą. Jo nie
kas prašalinti dabar negali, kadangi nėra 
suvažiavimuose kvorumo. Vienas suva
žiavimo dalyvis rašo Chicagos menševL 
kų lape, greta kitko, sekantį:

• anais metais Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
nekaltai prasidėjus pagimdė sūnų (Home 
Building Bendrovę) ir gimtinių dovaną da- ; 
Vė apie $22,000. Už tuos pinigus nupirko 
kur ten N. J. valstijos balose namą. Da
bar Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kaipo to 
kūdikėlio gimdytoja, mato reikalą Home 
Builders Bendrovę likviduoti ir kūdikėlį pa
siimti ''sau. Ir štai ką vienas auksaburnis 
paporino: Taip, girdi, vyrai, jeigu mes pa
sisavinome šunį, tai, suprantama priima
me ir jo blusas. Reiškia, likviduodami ben
drovę, kuri yra paskendus skolose, reikia 
pasiimti ir jos skolas. Ale čia visa bėda, 
kad tas kvorumas visus sprangina.

“Naujienos” dabar bando šaipytis iš 
bendrovės ir tos kvailos padėties, kurio-

’“"'New Yorko laivakroviai ir truckma- 
nai, šiuos žodžius rašant, rengiąsi mes
ti darba, išeiti i streiką. V/ v

To neužtenka. Automobilių pramonės 
darbininkai ne juokais kalba apie visuo
tiną savo pramonėje streiką. Prie to 
paties ruošiasi, kaip mes vakar rašėme, 
ir plieno pramonės darbininkai.

Iš Patersono ir kitų tekstilės sričių 
gauname žinių, kad ir ten darbininkuos 
labai didelis nepasitenkinimas viešpatau
ja ir jie rengiasi eiti-streikan.

Kaip matome, šiemet streikų banga ga
li užlieti visą šalį. Darbininkai atsisa
ko laipsniškai badu mirti. Jie rengiasi 
paskelbti išnaudotojams kovą.

Visų revoliucinių darbininkų uždavi
niu ruošti prie to mases: organizuoti, 
šviesti ir traukti darbininkus į Komu
nistų Partiją. Juo stipresnė bus darbi
ninkų revoliucinė partija, tuo pasekmin- 
giau jinai galės darbininkams padėti 
juos vadovauti jų kovoje su išnaudoto
jais.

Plūdimai?
Grigaitis savo gazietoje cituoja iš 

“Laisvės” sekantį:
“dalis Roosevelto programo, su kurio pa- 

gelba valdžia nori apsaugoti turtą ir pelnus 
menkai saujalei (kapitalistų) prieš dar
bo minių reikalavimus.”

Šitie žodžiai yra d. Benjamino, kalbė
jusio J. V. kongreso komiteto susirinki
me, kur buvo svarstomas Wagnerio-Le- 
wiso bilius. Grigaitis prie to deda pa
mokslą:

Per 10 minutų pasiklausę šitokių Benja
mino plūdimų, kongresmanai supyko, pašau
kė policininką ir liepė jam komunistų kalbė
toją išmesti I

Na, ir tas lietuviškų menševikų tū
zas džiaugiasi, kad su Benjaminu šitaip 
pasielgė! Bet sveikai mąstąs skaityto
jas tuojau paklaus, kur čia tie “plūdi
mai?” Žmogus, kuris ką nors supranta, 
aiškiai mato, kad šituos žodžiuos jų nė
ra. Nėra ir visoj Benjamino kalboj, ku
rią jis buvo pasirašęs iš anksto. Bet Gri
gaitis matomai suranda, kad “plūdimas” 
reiškia pasakymą, kad Roosevelto pro
grama gelbsti kapitalistams. Jeigu tai 
Grigaitis mano esant plūdimu, tai, žino
ma, tuomet komunistai gali be baimės to
kių “plūdikų” vardą prisiimti.

CHICAGOS ŽINIOS
Dar kartą Chicągos Indus- rio 10, 2 vai. po pietų, North- 

trinis “Raudonasis” Skvadasjwest Hall, 3403 West North 
paprastu gengsterišku būdu Ave. 
įsilaužė į darbįninkų buveinę, i 
šiuo tarpu 1118 West Madison priešfašistai 
St., silmušė daug darbininkų, naikinimo “Raudonojo 
ypatingai žiauriai sumušė Sam 
^oyd ir Erik Frank. Mušdami 
darbininkus, jie tuo pat kartu 
sudaužė rakandu^ net iki pa
skutinių indų ir areštavo 34 
darbininkus, s u s i r i n kusius 
“ partėn.” 
k Į tą ir vėliausius kitus fa- kvotime.

Tarp kitų dalykų, susirinkę 
pareikalaus pa- 

' j.”Skva-( 
do ir pradės kampaniją nu-į 
maskavimui kylančio fašizmo 
ir išvijimui fašistinių organiza
cijų iš šiaurvakarinės miesto 
dalies.

Čia bus ir fašistų 
tieji, kurie liudys 

Taipgi
ant darbinin-

terorizuo- 
atvirame 
dalyvaus 

priešfašistinčs kovos žymūs va-
ktį cdntrų atsakys fašistų.prie- dai, kaip profesorius F. Spen- 
šai northsidėj Atvirame Kvo
time Fašizmo Veiklos, sureng-jJos ir Harry Shaw nuo Rail- 
tame bLW.S. Komiteto Ameri- ! .........._ ”
kinės Lygos Kovai . Prieš Karą prakalbas.
ir Fašizmą, sekmadienį, vasa-

cer iš YMCA Central Kolegi-

road Unity Movement sakys

Mes raginame visus fašizmo

Sovietų Sąjungos darbiniu? 
kų ginkluota: jėga apgyni
mui revoliucijos laimėjimų 
nuo pasaulio imperialistų. . j 
Jinai gimė audroje kovok į^o bolševikiškų kovotojų.* 
prieš kontr-revoliucinierius 
ir prieš užsienio plėšikus. .

kui Maskvos laivų transpor- 
n—.™m?;(<Naujie „ Grigaitis «Ke-it0 ka.n»lu> pakeliai P?reida- 
Komumstų Parti- !leivioį M^.hels0^s> “Vieny- lmas hidrostocių turbinas.

bes” Tysliava. ■ Kol kas jie! Du kubometrąi vandens į 

už mūsų kovas prieš kapith- j uPiy Učos ir Kliaz- 
nors ilgus li’ežu- mas; ^rys kubometrai į se- 

vius rodė prieš Sovietų Są-
bometras į sekundą per Se- 
rebrianką į Jauzą.

Pabūdavo jus kanalą, Mas
kva pralenks pristatymu 
vandens Berlyną ir Londo
ną.

Kanalas Volga-Maskva 
turi milžinišką transporto 
reikšmę. Čia liuosai galės 
praeiti trijų lubų Volgos 

. Tolis nuo Maskvos 
iki Marijinskos sistemos

Lietovos draugų, kjtaįp negalį mumg keršyti sekundą bus paleisti del už- 
T- .. už mūsų kovas prieš kapitū-i leJlmo Učos ir Kliaz-

fs, Japonijoj 
I nnxri Iri n Iru ImirAr «

J Mes parodėme praktiko- jungą, prieš visą komunis-1 l^auza ir vienas kū
le, kad darbininkai gali ne tinį judėjimą, visaip kursto 

iinosios Armijos, šiandien ne-Jik kovoti Priį? buržuaziją, ;ir siundo savo pasekėjus 
[būtu Sovietų Sąjungos. J? .tlk nuversti buržuazijos pries komunizmą. . 
Drg[ Stalinas yra pasakęs: Į'iespatavimą ir įsteigti pro-1 Komunistas.
“Mes nenorime svetimos že
mės nė vienos pėdos, bet ir 

i savo žemės neužleisime 
i priešams nė vieno colio.” 
j/^Mes, pasaulio darbinin- 
[kai, turime 940,000 ginkluo
tų vyrų gynimui savo kla- 
;sės reikalų! Koksai milži- 
Įniškas atsiekimas, laimėji-

j 1JL jjl ivč U/JuljClllv jJlCOllvlAO* • 

j Jeigu nebūtų buvę Raudo- į
v* m A ninvrrlmvi pa . > Y

[būtų Soviet 
Drg. Stalinas

KANALAS VOLGA-MASKVA!
‘Upė Maskva davė vardą 

dideliam miestui, 
negali duoti jam 

Imas! Septyniolika metų at-'vandens‘ Sost.inč 

i gal neturėjome nieko—ne- itadalio pasaulio

bet jinai 
ganėtinai 
vieno šeš- 
stovi ant 

turėjome vienos pėdos že-: krantų nusekusio upelio. 
Įmes, kuri būtų priklausiusi I Viršūnėje ^Maskvos upes iš- j 

/ mums. Šiandieną gi tui ’ '.... J
\ vieną šeštadalį pasaulio 
kariavę!

Šiandiena gi turime I kirsti miškai, ir apnuogiu- J.u0 pasikels ibZ meti u. io- 
" ( už- ta upė pavasarį, prisipil- bau, dalis tėkmės papuls 

džius lygmalai, į mėnesį lai- kanalu į Učansko vanden- 
Mes didžiuojamės .visais*ko nuneša tris ketvirtis sa- taupą (rezervą), pas kaimą 

’ 'vo TYiptinin vpYidpns nnnnn- Listviani.
Kad apsergėti Volgos 

vandens tyrumą, užtvarai 
pakels kanalą viršui dirvos.

stancija. Vanduo bus pakel
tas 124 metrus virš jūrųJ , laivai.
lygmalos.

Nuo to atžymio, su pagėl- .? u s ‘ į r umpins
ba penkių pumpų stočių 
pas šliuzas No. 2 ir 6, van
duo pasikels 162 metru. To-

iavę

judėjimo lai- 'vo metinio vandens, nupuo- 
Septyniolika me-|la, sumenksta, vos sriuvena, 

paduodama tiktai 8 kubo- 
metrus į sekundą. Vaizbinė 
Maskva išgeria daugiau pu
sės savo upės. Už penkių 
metų augantis miestas iš
gers ją iki dugno.

Upių keliai aplenkia Mas
kvą. Volga lanku aplenkia 
iš žiemių. Oka—iš pietų. 
Menkute Maskvos upe gali 
dasigauti iki miesto tiktai 
smulkūs laiveliai, ir Mask
vos vandęnio transportas iš
krauna tiktai vieną ketu
riasdešimtą dalį to, ką atve
žama gelžkeliais. Nuo Vol
gos Maskvon traukia stam
būs kroviniai—miškas, naf
ta, budinkų akmuo—atve
žama ant ratų, vietoj kad labai dėkinga, 
ateit pigiu vandenio keliu.

Greitai geografija bus 
pertaisyta. Jau kasama ka
nalo kelias.

komunistinio 
įėjimai
tųatgal buvo tik viena ru
sų bolševikų partija, tikrai 
r e v o 1 i u cine, marksistinė 
partija. Šiandien mes turi
me 56 komunistų partijas 
pasaulyje!

Septyniolika metų atgal 
komunizmas buvo žinomas 

-tiktai saujalei pačių kovin
gi a u s i ų revoliucionierių. 
Šiandien komunizmas stovi 
ant lūpų viso pasaulio! Kal
ba apie jį ir kovoja prieš jį 
buržuazija. Kalba apie jį ir 
kovoja už jį milionai darbo 
žmonių. Nepaimsi laikraš
čio, žurnalo, metraščio, ku
riame nebūtų kalbama apie 
komunizmą. Šimtai milionų 
tomų knygų ir brošiūrų iš
leista ir paskleista arba už 
komunizmą, arba prieš ko
munizmą !

Toks trumpas laikotar
pis, o toks galingas komu- 

■nistinis judėjimas! Komu
nizmas yra mokslas, viltis ir 
šviesa darbininkų klasės. 
Jis reiškia panaikinimą iš- 
naudoji mo, priespaudos,

ant 1,000 kilometrų.
Palei kanalą išdygs eilė 

didžiulių naujai sutvertų 
'ežerų. Kaimai bus perkelti 
iš vietos į vietą. Persikels 
gelžkelio linija. Vanduo už
lies miestą Korčevą. Prie 
Maskvos bus sutverta gili 
upinė prieplauka.

(Iš “Naši Dostiženija” 
No. 2—‘34 m. vertė K. Jon.)

nizmas reiškia naują gyve
nimą! <

Komunizmo atėjimui nie- 
priešus northsidėj dalyvauti kas nepastos kelio, nes už 
šiame labai svarbiame prięš- 
fašistiniame susirinkime. Įžan 
ga 10c. Bedarbiams veltui.

P.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Kraujingi Pučkai; Kraujingos truputį ir džiovintų, ir konser- 
| vuotų, ir virtų. O šiaip, žino- 

skai *ma’ reik*a Jums *r pieniškų, 
' kiaušinių, žuvų, mėsiškų. Vi- 

•JUSU sai nedaug krakmolų—skro- jums . , , bylų.

metų

Mėnesinės

Drauge gydytojau, aš 
tau “Laisvę” ir prašau 
patarimo. Būsiu už tai

Aš esu mergina 20 
amžiaus, 5 pėdų ūgio ir svė-' 
riu 115 svarų. Mano veidas 
pilnas pučkų, ir tie pučkai pil-

Dalis Volgos, n- ]<rauj0> Aš turiu tokius puč- 
pas kaimą Ivankovo pasi-! kus ant *viso kūno> bet dau_ ly 
suks į pietus ir dešimts ūž- į gjaUsiai ant veido. Ir mano 
tvarų (Šliūžių) nuves į mėnesinės netvarkoj. Mėnesi-; 
Maskvą dirbtinę upę 128 ki-! nės man užeina kas trys sa- 
lometrų ilgio, 54 metrų plo-jvaitės arba ir da dažniau, ir( 

; ar šešias’
Igylio. (metras apie 3 su;dienas, šį mėnesį mėnesines

suks į pietus ir dešimts ūž-|gjaUsiaį ant 
tvarų (šliūžių) nuves ’’ - - -

skriaudų, tamsybės. Komu- «°.ir peznkJ SU pUSe “etni.^iasi »° »eakias 
..... J ■ | gylio. (metras apie 3 SU; dienas, ši menes)

' trečdaliu pėdos—3.28) Vol-.turėjau net du kartu, ir jau

Vitamino C yra šviežiuose 
vaisiuose ir daržovėse, žaliam, 
nepasteirizuotam piene ir kiau
šiniuose. Jei vitamino C esti . 
permažai, tai kraujas pasidaro 
lyg perskystas ir lengvai per
eina per mažąsias gyslutes.

; žmogus tada lengvai kraujuo
ja ir jį verčia raudonais pūč- 
kais.

Imkite pieno kalkių, “Cal
cium lactate, grs. 10, 100 tab
lets,” po vieną arba ir po dvi 
tableti, sutrintas, su vandeniu, 
po valgio, ištisais mėnesiais. 
Kalkėms organizme padeda il
giau užsilaikyti ir vitaminas 

, D, saulės šviesos vitaminas, 
kurio yra daug žuvų aliejuj*. 
Imkite žuvų aliejaus, po šaukš
tą po valgio, o vasara būkite 
dažniau ant saulės. Galite ir 
taip kada būti po atdaru lan
gu, kai saulė šviečia: tegul

dvi savaitės, kaip kraujuoja.
,Taip, regis, užsilaikau gerai 
ir nieko sunkiai nedirbu. Aš 
tuos pučkus turiu nuo 12 me
tu amžiaus.

Atsakymas
Jums, Drauge, veikiausiai 

yra kokių esmingų trūkumų 
.. , , _ _ organizme: permažai kalkių,

lės net Smetonos, Mussoli-' žies, betono (cemento) dar-' gal ir geležies, ir permažai vi- 
nio, Hitlerio ir kitų krauge- bas viršija du ir pusę syk tamino Č ir gal da kitokių ko- šviečia ant plikų kūno dalių.

- Ikjų dėsnių. žinoma, kalkių gausite ir su

gos vanduo pripildys vagą 
upės Maskvos, aplenks -v v w 1

jį jau kovoja šimtai milio- Kremlių ir vaga upes Okos 
m- nų. Kiti šimtai; milionų stos augius •«atgal į Volgą pas

į tą kovą rytoj. Tokių Šimu- Gorkio miestą.
čių, Grigaičių, Vitaičių lie- Kanalas Volga—Maskva 
žuviš komunizmo nėsulai- j viršija Baltųjų jūrų kanaląĮ7 n. • i •• • žuvis Komunizmo nesuiąi-, viršija Baltųjų jurų kanalą llSrO dlOVIS iSpaniJOJ kys. Komunizmo neperga- šešis su puse syk, gi gele- 

prieš Rev. Darbininkus
MADRID. — Fašistinė Is

panijos valdžia nutarė dar 
30 dienų pratęsti kaį'o sto- galės Roosevelto demagogi-| 
vį tose srityse, kur pernai 
įvyko revoliucinis darbinin
kų sukilimas. Kitose ša
lies dalyse palaikoma pu- 
siau-kariškas stovis. Tatai 
liudija, kad revoliucinis ju
dėjimas nėra baigtinai nu- būti kovotoju prieš išnau- 
slopintas, ir fašistiniai dik- dojimą, % priespaudą ir 
tatoriai bijo, kad sukilimas skriaudas.. Reikia drąsos, 
vėl gali bile kada užsilieps- susipratimo ir pasišventi- 
noti. mo. Bile bailys ir bile niek-

rių kartuvės, kalėjimai ir Dnieprostrojų.
& j Žeme, kurią reikes išimti,
ja ir reakcija, nes Ameri- W™ku°jama į 130 milionų 
kos proletariatas jau stoja lJ 
į kovą už komunizmą. VL 1 
sų kapitalistinių valdonų 
ateitis užrašyta ant sienos!

Būti komunistu reiškia

• kiti dėsnių.
Kai žmogui per ilgą laiką1 maistu, kaip kiaušiniai, pienas, 

permažai esti maiste vitaminų sūris, kopūstai, žirniai, pupos, 
ir mineralų, tai iš to išsivysto

I • • 1 1 1 — v
1 y š i a i, m orkvos, grieščiai

]kubometrų,• o toji skaitli-1 visa eilė įkirių ligų, trūkumo (gručkai, sietiniai), ropės, špi- 
•nė artima Panamos kana- ligų (“deficiency diseases”), natas, apelsinai, citrinos.
lui. Panamos kanalas bu-1 dėl avitaminozo ir. dėl minera- 
davojosi 12 metų, kanalas Jų stokos. Tuomet ilgainiuiV VFJ 11 d iClO p VJ kjvxzavvw.

! Volga-Maskva bus* gatavas apsilpsta ir tūlos liaukos, ir ta- narrower, 
da dalykai pasidaro da bloges
ni.

.žiūrėkite, Drauge, maisto.

1936 metais.
Skersai Volgos upės pas

Liaukoms susitvarkyti padės 
šitas preparatas: “Chalomen, 

, 100 sanitablets.” 
■Imkite po vieną prieš valgį ir 
ant nakties, ilgą laiką. Mėne
sinės sumažės, nebus taip daž-, _ w, Slauge., incuoiu. Olli VO OUlIlrtZ,VO, 11V1

kauną Ivankovo bus isbu-(Ypač daugiau vartokite daržo- nai ir taip daug.
davota užtvaras (tvenki- vią ir vaisių, kiek galima ža- 
nys) Su šliuzą ir hidro- lių, nevirtų, nors galima po

Kaip ir visi, taip ir jūs, ži- 
homa, imkite indo.




