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KRISLAI
Perdaug Opumo ir 

Jautrumo.
Ar Girti, ar Tylėt?
Kunigai ir Gimdymo 

Kontrolė.
Didelė Veidmainystė.
Ir Vilkas Sotus ir Ožka 

čiela.
Rašo KOMUNISTAS

; Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Tas tiesa, kad mūsų kores
pondentai turi vengti užkabinė- 
jimo vietinių draugų, kuomet 
tam nėra tvirto pamato. Taip 
pat, jau kartą čia išsireiškiau, 
nereikia tuojaus bėgti j spau
dą, kad iškritikavus kiekvieną 
draugo bei draugų susvyravimą 
—ypatingai, kuomet tas gali
ma daug geriau ištiesinti namie 
vietos organizacijose. Bet pas| 
mus yra perdidelio opumo. 
Menkiausias draugo pakritikaj 
vimas tuojaus išmuša iš lygsva-j 
ros. Beveik kožnoj kolonijoje 
rasime draugų, kurie pyksta in 
barasi, neveikia, tinginiauja, tik 
todėl, kad kas nors, kada nors! 
laikraštyje davė jiems pastabų.

ČEVERYKU DARBININKAI, ATMESKITE._ _ . _ _ ._ _ _  _ _ _  Karimai ManevraiFEDERACIJOS UNIJ£, BALSUOKITE UŽ 
UNITED SHOE AND LEATHER UNLLį

HONOLULU, Hawaii. — 
Aplinkui šias salas yra lai- 

______  J komi milžiniški Amerikos 
mė darbininkams, jeigu nuv’i-.Karo laivyno ir orlaivių ma- 
sibalsuotii už tą skebind ^čVąai.
uniją, kuri yra šimtą sykių judėjimas laikomas slapty- 
pardavus darbininkus kapi- ^-je 
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Laivų ir orlaivių

Ballveidžiai Chuliganai 
Nulinčiavo Juodveidi 

C
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talistams ir valdžiai.
Čeverykų darbininkai vi-1 

sur turi balsuoti už savo

Amerikos imperialis
tai rengiasi prie karo. no..

TAMPA, Fla.—Sausio 
d. čionai baltveidžių chuli
ganų grupė nulinčiavo neg
rą Robert Johnson. Chuli-j 
ganai jį pagrobė gabenant! IAN, POLIS, Ind. 
iš vieno kalėjimo į kitą. Ma- j United Mine Workers of 
tomai, buvo susitarta su še- America unijos reakciniai 
rifu, kuris Johnsoną gabe- vadai su Lewisu priešakyje

KOMUNIZMO AUDRA MAINIERIU UN1 
JOS KONVENCIJOJE; LEWISO PASĖKĖ
JAI SU BAIME DREBĖJO IR NERVINOSI

Gautas pranešimas, kad 
Roosevelto valdžios Nacio- 
nalė Darbo Taryba sutiko 
leisti referendumu čevery
kų pramonės darbininkams 
nusibalsuoti, kurios • unijos 
nori. Balsavimas įvyks va
sario 1, 2 ir 5 dienomis.. Vai- uniją, už Unite;! Shoe and 
džia ir reformistai nori, kad Leather Workers Union, 
darbininkai balsuotų už A- j kuri tapo suorganizuota ne- Į 

Arba daleiskime, draugai per- Amerikos Darbo Federacijos ' senai Bostono amalgamaci- i

DEL RYT. VALST. LIETUVIU KOMUNISTU 
KONFERENCIJOS, VASARIO 3 DIENĄ

statė kokį nors veikalą. Lau
kia aprašymo laikraštyje. Sau
gok sviete, bus nors mažiausia 
kritika ir jau pyksta aktoriai. 
Turi būt giriama, nors kartais 
labai aiškiai matosi trūkumai. 
Toks nesvietiškas draugų jaut
rumas!

•eakcinę ir kompaničną jos konvencijoj.
Boot and Shoe Workers j yra nepriklausoma nuo Am- 
miją.

Ši unija

Bet tai butų nelai-1 erikos Darbo Federacijos. .

Mes auklėjame revoliucinį 
dailę. Mes bandome išvystyti! 
išauklėti menininkus. Tai kaip 
mes juos išauklėsime, jeigu ne-į 
nurodysime jų trūkumus? J ši-l 
tą klausimą žiūrčki\ie bolševi
kiškai : konstruktyvės, draugiš
kos kritikos nereikia bijoti. Ji 
reikalinga mūsų judėjimui. Vi
sų pirma, savikritiką praveski- 
me ant vietos, ten, kur draugai'/ 
padaro klaidas. j... .. 
meninio, plataus pobūdžio klau-'l 
simų, kuriais būtinai reikia per
eiti į spaudą. Jeigu draugiškai darbių verstinai deportuoti 
kritikuosime savo trūkumus, ir 
jeigu su tuo pat draugiškumu tą 
kritiką priimsime, tai nereikės, 
“pavargti”, įsižeisti ir nuleist)

rankas  ~ Nužudė Mainierį Strei-

BEDARBIUS DEPORTUOS ANT FARMŲ IR 
VERS ŽEME KNISTI; VALDŽIA PRIPAŽĮSTA,- 

MILIŪNAMS DARBO NEBELIKO PRAMONĖJE
WASHINGTON. — CWA didmiesčių ir gabenami ant 

a d m i n i s t r atorius ponas “farmų”.
Hopkins dalyvavo slaptoj' Valdžia priėjus prie išva- 
kongreso išlaidų komisijos' dos, kad kapitalizmo kriziš 
sesijoj ir išdėstė Roosevel- taip gilus, jog daugeliui mi

lionų bedarbių neliko jokios ‘ 
vilties darbus kada nors

to valdžios naujus skymus 
kovai prieš bedarbius. Su 

Bet yra visuo< gegužės 1 d. CWA darbai 
. Valdžia planuo- 
kelis milionus be-

\Kaip jalu buvo pranešta, šita svarbi konferenci
ja įvyks SSrooklyne, vasario 3 d. ir prasidės 4 vai. 
po pietų. Labai svarbu priminti draugams, kad 
šioj rytinių, valstijų lietuvių komunistų konferen
cijoj dalyvautų ne tik visi partijos nariai, bet taip 
pat lietuviai nariai Jaunųjų Kpmunistų Lygos. 
Nors nedaug, bet mes turime lietuvių jaunuolių 
Lygoje. Jų randasi beveik kiekvienoj didesnėj 
kolonijoj. Jie savaime vargiai galės atvažiuoti į 
konferenciją, Pareiga vietinių draugų ir frakcijų 
jaunuolius ne tik paraginti dalyvaut konferenci
joj, bet atvežti juos. Centro Biuras ragina visus 
draugus turėti tatai mintyje, kuomet važiuosite į 
konferenciją, i< Paimkite su savim jaunuosius ko
munistus.

A.K.P. Lietuvių Frakcijų Centro ’Biuras.

T as tik ponaj jr ponjos latravojo

ant žemės apsigyventi, be
veik pūščiose. Bus imami iš

patvirtina tai, ką komunis- - - 
tinė spauda skelbė, būtent, J .
kad Amerikoje bedarbė yra KdltejO Alkį 
nuolatinis, chroniškas daly
kas.

Ir Šumijo, 0 Bedarbiai EXTRA!
ko Lauke

agitacija už gimdymu kontrolę.! IKEVILLE, Ky. Čio- 
Lūpomis tūlo šaulio tas laik- nai streikuoja . Edgewater 
rastis mums išdėsto katalikų anglies kompanijos penki 
bažnyčios filozofiją. Kaip viš- šimtai mainieriu. 
ta, taip ji stovi ant dviejų ko
jų. “Aišku,” sako šaulys, “jei
gu gimdymų kontrolę suprasi
me kaipo tyčia daromą vaisin
gumo limitaciją, pasigaunant 
visų priemonių, kurios frustru- 
tuoja moterystės veiksmą, atsa
kymas katalikams gali būt tik

Bostono “Darbininkas” (sau
sio 26 d.) apdūmoja iškilusią 
agitaciją už j

Valdžia 
ir bosai bando streiką su
laužyti. Penkiolika nacio- 
nalės gvardijos razbaininkų 
pastatyta šerifais. Vienas 
mainierys jau nužudytas. 
Nužudė laike pikieto, kuo-

.. ...............~ °"- ~........ ; i met mainieriai bandė neleis- 
negatyvus Bažnyčia tameĮ.^ keb . k w 
nepermaldaujamą....................... | . " .

Teroras Prieš Ateivius 
Australijoje

Bet štai kita kunigų filozofi- 
jos vištiška koja. Sako šaulys:

“Bet, jeigu gimdymų kontrolė j 
yra suprantama, kad vedusieji i 
negali aklai atsiduoti instink-! KALGOORLIE, Australl- 
tui: neautorizuoja antikoncepci-1 ja. — Čia taip vadinami 
jonalinių priemonių vartojimą 1 šimtprocentiniai australie- 
socijologiniais ar 'bijologiniais giai padarė užpuolimą ant 
sumetimais, nes, jeigu vaisius ateivįu mainierilL TgiutUS 
nėra pageidaujamas, negalima, • j • / vi
naudotis tą vaisių provokuojan- i sudegino trylika vies- 
čiomis priemonėmis, tada tokia bučių, kurie priklausė atei- 
gimdymų kontrolė gali ir turi viams, taip pat daug ateivių 
būti katalikų priimta. Jeigu. namų paleido į pelenus. Ka-

Sausio 30 d. buvo prezi
dento Roosevelto 52 ] 
sukaktuvės. Buržuazija ir ■ 
politikieriai, ponai ir ponios, 

Padidinimu Gamybos ?į°_je šalyje. reng\_balius

Pasveikino K. Partiją

MASKVA. — Sovietų Są
jungos mainieriai pasveiki
no Komunistų Partijos kon
gresą su atsiekimu rekordo 
gamyboje. Sausio 25 d. 
Don Baseino kasyklose iš
kasta 168,796 tonų anglies, 
kuomet planas reikalavo tik 
162,000 tonų. Visose kasyk
lose iškasta 255,000 tonu. O 
reikia atminti, kad laike 16- 
to partijos kongreso 1930 
metais būdavo kasdien iška
sama tik 130,000 tonų.

Spaustuvininkai Bedarbiai 
Dalyvaus Konvencijoj

NEW YofeK. — Spaus- 
tuvninkų Unijos No. 6 Be
darbių Susivienijimas išrin
ko du delegatu į nacionalę 
bedarbių konvenciją. Reak-

būti katalikų priimta. Jeigu. namų paleido į pelenus. Ka- cįnjs elementas priešinos 
man nepatinka gražios kv^epian- Syklos uždarytos, nes bijo- delegatų rinkimui, bet jo pa- 
č>os gėlės, aš Jų nesk.nu. |ma naujo chuliganų užpuo. sta/g0/neišdpgg/

šitaip išeina: Jeigu vyras ir;limo, 
moteris “griešydami” apsisaugo I Šiame distrikte randasi
nuo nėštumo tik taip sau, kad apie 7 000 ateivių mainie- 4 ŽmohėS ŽUVO Gaisre 

z"\ V-A ZS 1 VV ZX 1 ZX 1 Z"\ I Z Z\ Z^ Z^ l -Z ZX rnenori beibės, grieko nėra. Bet 
jeigu jie tatai daro todėl, kad 
nenori didelės šeimynos, nes ne
turi iŠ ko užlaikyti, tai bus jau 
“sociologinis” sumetimas ir to
dėl abudu važiuos j peklą. To
dėl patartina tikintiems žmo
nėms “griešijant” užsimerkti ir 
vien tik manyt: “Mums nepa
tinka gražios kvepiančios gėlės, 
mes jų neskinsime.” Tai bus 
ir vilkas sotus ir ožka čiela F

nu.
HYATSVILLE, Md.

i Kaime East Riverdale
' tegė viena visa šeimyna —

SHANGHAI, Chinija.- —-(tėvas, motina ir du kūdi- 
Pietinėj Hopei provincijoj1 kiai. Namas taip staiga pa- 
vėl patvino upė Yangtze, skendo liepsnoje, kad subė- 
Vanduo ir ledai nunešė šim
tą miestelių ir kaimų. Daug jo/ kuomejb viduje keturi 
yra žuvę žmonių.

BAISŪS POTVYNIAI
CHINIJOJE

su-

gus minia bejėgingai žiūrė-

žmonės kovojo su mirčia. ;

,cu.

šaukti, kad Sloan esąs ko
munistas, kaęl kadaise už
puolime ant komunistų bu
veinės, Franklin paviete, 
neva rasta rekordai, kurie 
parodą, kad Sloan priklau- 

“šinėklą”" šioj konvencijoj. I sęs prie partijos po vardu 
Komunizmo klausimas iški-jU^car Slump”, 
lo, tartum kokia audra ir j 
supurtė visą reformistinį i akis;
laiva. c

Klausimas kilo, kuomet 
pasirodė rezoliucijos, kurios; 
reikalauja, kad unijos kons-1 
titucija būtų pakeista, išme- i 
tant punktą, kuris uždrau- 
džia nariams priklausyti;^“dč‘kada ir'7arga”‘ir kū- 
prie Komunistų Partijos.1 
Už rezoliucijas, už konsti
tucijos perkeitimą pradėjo 
kalbėti iš Westville, Ill., lo-. 
kalo 5509 delegatas John F. i 
Sloan. Pašoko ant kojų: 
Lewis ir pradėjo : 
klausimus šiam jaunam de
legatui. Lewisas klausė, 
“Ar tu esi komunistas?” 
Sloan atsakė, kad jis nepri
klauso prie Komunistų Par
tijos. Mat, reakcionieriai 
norėjo tuojaus ant vietos iš
mesti Sloan iš konvencijos 
ir unijos, kam jis gina ko
munistus. Gavęs negatyvi' 
atsakymą, Lewisas pradėjo

turėjo sunkiai prakaituoti, 
kad nugalėti komunizmo

Sloan pareiškė Lewisui į 
: “Komunistų Partija 

i yra ant šimto nuošimčių 
: prieš kapitalizmą ir ant šim
to nuošimčių už darbininkų 
klasės pasiliir savim? Ko
munistų Partija yra ant 
šimto nuošimčių prieš kapi- 

: talistinę sistemą, kuri pa-

; ri yra paremta ant pelno.
Paskui Lewisas davė bal

są savo dešinei rankai ponui 
(Van A. Bittneriui iškeikti 
1 komunistus. Tie, kurie sto- 

statyti'Ja Komunistų Partiją,
nebegavo balso. Konvenci
jos dauguma nubalsavo už 
Lewiso mašiną, ko ir buvo 
tikėtasi. Bet svarbu, kad 
komunizmo klausimas kon
vencijoj buvo audringai iš
keltas ir parodė Lewiso šai- 
kai, kad revoliucinis judėji
mas gyvuoja toj pačioje 
United Mine Workers of 
America unijoje.

MASKVA. — Baisi nelai- 
imė ištiko Sovietų Sąjungos 

i “Syrius” baliūnis- 
tus. Visi trys rasti negyT 
yi. Sakoma, kad gondola I i

’ atitrūko nuo baliūno ir nu
krito žemėn iš tų augštų 
erdvių. Visi trys lavonai 

atrasti. !
i

Tai didvyrių mokslininkui 
mirtis. Jie sumušė visus re
kordus, pasikeldami j erdves 
už 67,586 pėdas. Tas jų at- 
siekimas pasiliks mokslo is
torijoje. Sovietų liaudis 
liūdi (netekus trijų karžygių.

j 1UV IpVU 

meP | baliūno

lakė, ir šumijo, siuntė svei
kinimus. Bet ką gavo sep
tyniolika milionų bedarbių? 
Apart alkio ir nuolat didė
jančio vargo, daugiau nie
ko. Ponams valgiai ir ras- 
kažiai, proletarams badas! 
Tokia šiandien Amerika.

Daugiau Maisto Duos 
Kubos Valdžiai

WASHINGTON. — Roo
se vėl to valdžia jau pasiun
tė Kubai maisto už du mili- 
onu doleriu. Sakoma, kad 
viso bus pasiųsta net už de
šimt milionų dolerių. Ame
rikos valdžia visas pastan
gas dės, kad palaikyti Men- 
dieto valdžią ant liaudies 
sprando.

TOKIO. — Gautas prane
šimas iš Mandžurijos, kad 
Japonijos armija visai arti
nasi prie Sovietų rubežiaus*. 
Japonijos karo štabas išlei- i 
do pąrejškimą, teisindamas, 
būk „ ta armija gaudanti 
“banditus.” Bet daugiau ne
gu aišku, jog Japonijos ar
mija veržiasi prie Sovietų 
rubežiaus įsteigimui bazės 
plėšikiškam karui.

ATSTOVŲ BOTAS UŽGYRE DIDŽIAUSI 
KARO LAIVYNį TAIKOS LAIKAIS

WASHINGTON. — At
stovų Butas be ilgų ceremo
nijų nubalsavo paskirti ka
ro laivynui $570,000,000. Tie 
pinigai bus išleisti pabuda- 
vojimui 102 naujų karinių 
laivų bėgyje penkių metų.

Tai bus didžiausias karinis 
laivynas visoje Amerikos 
istorijoje. Šitas Roosevelto 
valdžios karinis žygis reikš 
dar didesnį paskatinimą 
Anglijai ir Japonijai grieb
tis už didinimo savo laivy
nu, v-

Prekybos Karas Tarp išvijo Iš Kempes 75 
Anglijos Ir Francijos Jaunuolius Darbininkus

I

LONDONAS. — Anglijos BATTIEST, Okla. — Čio-

Reikalauja, kad Valdžia 
TALinMm;

ATLANTA, Ga. — čionai 
gyvuoja buržuazinė Tarp- į 
rasinė Komisija,' suside
danti iš turtingų baltvei
džių ir negrų, kurios tiks
las esąs suvienyti rases. Ši 
komisija reikalauja, kad fe- 
deralė valdžia pradėtų tyri
me ti pietinėse valstijose 
siaučiantį linčiavimą. Sako, 
kad negrai gyventojai ran
dasi didžiausioje baimėje, 
nes visur siaučia baltveidžių 
chuliganų gaujos.

VAKARUOSE BUVO 
JAUČIAMAS ŽEMĖS 

DREBĖJIMAS

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Calif orni jos universiteto 
seismologistai
kad sausio 30 d. buvo pla
čiai jaučiamas žemės drebė
jimas įvairiose vakarinių 
valstijų dalyse. Iš Ne vados 
pranešama, kad Lyono pa
viete drebėjimas buvo toks 
smarkus, jog teismabutis 
perplyšo nuo trenksmo.

raportuoja,

valdžia pasiuntė Francijai na^ kelios dienos atgal 75 
dešimties dienų ultimatumą, jaunuoliai paskelbė bado 
Franci ja turi sugrąžinti se
ną kvot< del Anglijos pro- ■ 
dūktų įvežimo Francijon, j 
arba Anglija keršys Fran 
cijai ir nukapos importą 
Francijos.

streiką valdžios verstino 
CCC darbo kempėje. Jie 
tuomi protestavo prieš su

puvusį maistą. Dabar val- 
ls ’ džia visus tuos jaunuolius 

i išmetė iš kempės ir įsakė 
: nešdintis namo.

Atmetė LaGuardijos Bilin 19-1 a Armija Pasidavus

ALBANY, N. Y. — Vals
tijos seimelis atmetė New 
Yorko miesto majoro La- 
Guardijos bilių, kuriame jis 
reikalavo stačiai diktatoriš
kos galios pravedimui savo 
planų del mięsto valdžios. 
Už bilių balsavo 81 seimelio
narys, o ųrieš—61, reikėjo buvo sukilę prieš Nankingo 
bi 100 už bilių, idant jis, bū- valdžios autoritetą, bus iš- 
tų priimtas. sklaidyti po visą Chiniją.

HONGKONG, Chinija. — 
Taip vadinama “19-ta armi
ja”, kuri buvo įsteigus Fu
kien provincijoje valdžią, 
bet tapo nugalėta, pasidavė 
į Chiang Kai-sheko rankas. 
Jinai būsiant tuoj aus peror
ganizuota. Kareiviai, kurie

u*
.-cRK
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Dar nepriklausą Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui mūsų skaitytojai ragina
mi, jei^tik leidžia sąlygos, įstoti ir.įrašyti 
savo vaikus.

Redakcijos Atsakymai Norwood, Mass., Žinios“, los organizavimas ir 
ipo išrinkta komisija, kuri • ŠYPSENOS
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LDS Pastogėje
*

Vėliausiam Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organo “Tiesos” numeryj tel
pa finansinė atskaita už paskutinį perei- \ 
tų metų bertainį. Ji parodo, kad su 30 ’ 
diena gruodžio, 1933, LDS turėjo $74,- 
347.21 turto. Laikraštis sako, jog nepai
sant “daug susirgimų ir išmokėjimų, pa
šalpos fondas pereitais metais suvirs 
$2,000 turėjo daugiau įplaukų, negu iš
laidų.”

Tai džiuginąs dalykas! Reikia atsi
minti, kad dar nėra nei keturių metų, 
kaip LDS gyvuoja, o jau šitiek turto su
sitaupė ! Gi per tą laiką, organizuojant 
Susivienijimą, turėta tiek daug išlaidų: 
reikėjo išmokėti nariams pašalpos ligo
je ir pomirtinės, reikėjo viskas susitvar
kyti, reikėjo daug pinigų išleisti atmuši
mui skundų, kuriuos antmetė fašistai ir 
social-fašistai. Nežiūrint visko, organi
zacija auga nariais ir finansais. Auga i 
vyliausiai todėl, kad ją darbininkų ma
sės remia; auga todėl, kad prisilaikoma 
kietos ekonomijos.

Ši žinia, be abejojimo, nebus smagi 
Grigaičiam ir Prūseikom, kurių vienas 
per “Naujienas”, o kitas trankydamasis 
po Illinojų, tauškia, būk Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas “einąs į skylę” etc.

Vaikų — LDS pionierių—organizavi
mo reikalu “Tiesa” praneša sekamą: >

Jau pradeda išsijudinti vaikų organiza
vimo darbas. LDS. 17 kuopa, Terre Haute, 
Ind., nauja kuopa, žada gauti į LDS Vaikų 
Skyrių nuo 20 iki 30 vaikų. LDS. 44 kuopa, 
Cleveland,. Ohio, pasižadėjo greitu laiku su- . 
organizuoti vaikų kuopelę ir įsteigti moky
klėlę. Iš Philadelphijos LDS jaunuolių kuo
pa praneša, kad jaunuoliai pradėjo darbuo
tis suorganizavimui vaikų kuopelės ir įstei
gimui mokyklėlės. LDS 51 kuopa, Easton, 
Pa., jau suorganizavo vaikučių kuopelę.

Vaikučių organizavimo, ir švietimo 
darbas turi būti plečiamas visu atsidėji
mu. Tai, žinoma, ne vienų LDS kuopTi 
darbas; bet tai uždavinys mūsų viso ju
dėjimo. Amerikos Lietuvių Darb. Lite
ratūros Draugijos kuopos privalo visur 
ir prie kiekvienos progos padėti LDS 
kuopoms tame darbe, o kur LDS kuopų 
nėra—ten ALDLD kuopos turėtų pradėti 
vaikų organizavimo ir švietimo darbą.

LDS vajus už naujus narius prasidėjo 
su 1 diena sausio mėnesio, š. m. Iš viso 
iki šiol metėsi darban 17-ka LDS kuopų, 
kurios jau gavo 31 naują narį. Pasak 
“Tiesos”: .

Clevelande 55 ir 44 kuopos lenktyniuoja 
naujų narių gavime.

Terre Haute, Ind., 17 kuopa, kuri nesenai 
susiorganizavo iš pašalpinės draugijos Sie
tyno narių, pareiškė, jog ji laike šio va
jaus, proporcionaliai sulig lietuvių skaičiaus, 

' gaus daugiau naujų narių, negu bile kita 
LDS kuopa. Puiku, kad draugai turi tokį 
pasiryžimą.

Didesnis pasiryžimas gauti naujų narių 
reikalingas visoms mūsų kuopoms. Tik rei
kia gero ūpo, reikia noro pasidarbuoti, o 
naujų narių galima gauti.

Brooklyno 1-moji kuopa šiuo tarpu tu
ri keturis naujus narius—kol kas ji pir
mutinė sąraše.

Antrašte Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Seimas įvyks šiemet, turbūt, bir
želio menesį, todėl reikalinga Susivieniji
mas stiprinti kiek galint labiau. Jauni
mas turėtų įsilieti darbaft. /

Reikalingos Įsitėmyti Skaitlinės
Drg. Stalinas savo istorinėj prakalboj, 

pasakytoj pereitą penktadienį 17-tam 
Kompartijos Kongrese, Maskvoj, patiekė 
visą eilę įdomių skaitlinių, kurios kiek
vienam darbininkui verta įsitėmyti. Jis 
nurodė:

1. Šalies nacionalės įeigos, skaitant 
rubliais, stovi sekamai: 1930 metais bu- ' 
vo 35 bilionai rublių jeigu, o 1933 metais 
—50 bilionų rublių.

2. Gyventojų Sovietų Sąjunga 1930 me
tais turėjo 160 milionų, o 1933 metais— 
168 imliomis.

3. Darbininkų, dirbančių fabrikuose, 
geležinkeliuose, mainose, raštinėse, etc., 
1930 metais buvo 14,500,000, o pereitais 
metais—21,883,000.

4. Algomis darbininkams 1930 metais 
buvo išmokėta (iš viso) 13,597,000,000 
rublių, o 1933 metais—34,280,000,000 rub. <

5. Vidutinė darbininkų alga 1930 me
tais buvo 991 rublis per metus, o 1933 
metais—1,519 rublių per metus.

6. Socialės apdraudos fondas paaugo
nuo 1,810,000,000 rublių, 1930, iki 4,610,- : 
000,000 rublių 1933 metais. i

7. Visi industriniai darbininkai, išski- , 
riant įvairios rūšies mainiėrius, tedirba 
po 7 valandas j dieną; mainieriai—po 6 
vai. ir mažiau.

8. Valstybė įvezdino 2 bilionų rublių 
įsteigimui 2,860 mašinų traktorių stočių I 
valstiečių pagelbai.

9. Sov. valdžia suteikė kolektyviškiems 
ūkiams paskolos 1 bilioną 600 milionų j 
rublių.

10. Valstybė paskolino valstiečiams 
sėklinių ir maistui grūdų 262 milionų pū
dų javų.

11. Valstybė padarė nuolaidas biednie- 
siems valstiečiams reikale taksų sumoje 
375 bilionų rublių.

Tai tiek ekonominiam fronte. Kultū
riniame turime sekamą* paveikslą:

1. Įvedimas visuotino verstino mokymo 
visoj Sovietų Sąjungoj; 1930 metais iš
viso Sovietų Sąjungos gyventojų, mokan
čių skaityti ir rašyti buvo 67 nuoš., o pa
baigoj 1933 metų—90 nuoš.

2. Išviso mokinių, pradedant su pradi
nėm mokyklom ir baigiant augštesnė- 
mis, buvo: 1929 metais, 14,358,000, o 1933 
metais—26,490,000.

3. Įvairių mokslinių ir tyrinėjimo in
stitutų skaičiui paaugo šitaip: 1929 me
tais jų buvo 400, o 1933—849.

4. Įvairių darbininkų kliųbų, kur lavi
namas!, veikiama meno ir mokslo šako
se, 1929 metais buvo 32,000, o 1933 me
tais—54,000.

5. Kino teatrų (judomųjų paveikslų te
atrų), važinėjančių gi;upių, etc, 1929 me
tais buvo 9,800 vienetai, o 1933—19,200.

6. Laikraščių cirkuliacija paaugo nuo 
1929 metais turėtų 12,50^,000, iki 36,500,- 
000, 1933 metais. )

Ten pat d. Stalinas pastebėjo:
“Senieji įžymūs žmonės—buožė išnau

dotojas, kraujagerys pinigų skolintojas, 
pirklys spekuliantas, kunigas ir policijos 
seržentas—pasinaikino. Šiuo tarpu įžy
miausiais žmonėmis yra darbininkai, ko- 
lektyviečiai ir valstybės ūkių darbinin
kai, mokyklų ir kliubų nariai, geresnieji 
traktorių ir kombainų kėravotojai, veikė
jai auginimo javų ir gyvulių srityje, ge
riausi darbo smarkuoliai (udarninkai).

“Skirtumai tarpe miesto ir kaimo nyk
sta. Miestas, valstiečių akyse, liaujasi 
buvęs išnaudojimo centru. . Ūkiški ir kul
tūriški ryšiai tarpe miesto ir kaimo pa
tampa vis stipresni. Iš miesto pramo
nės kaimas šiuo tarpu gauna pagelbą 
formoje traktorių, žemdirbystės mašinų, 
automobilių ir kitų gamybos būdų. Prie 
to, pats kaimas šiuo tarpu turi savo pra
monę pradedant mašinų traktorių stoti
mis, taisymo dirbtuvių ir kitokių kolek
tyvų pramoninių įstaigėlių, iki mažų 
elektros stočių, etc. Kultūrinis gilus tar
pas tarpe miesto ir kaimo yra išlygina
mas.”

J. Žilinskui, Suffield, 
Conn.— Jūsų pastabėlę del 
LDS atskaitų, skelbimo per
davėm LD£ Centrui ir “Tie
sai.”

V. J. Senkevičiui, Easton, 
Pa.—M. Gorkio veikalą “V. 
I. Leninas” gavome; labai 
ačiuojame už išvertimą lie
tuvių kalbon. Pradėsime 
leisti per laikraštį, kuomet 
pasibaigs “Labdarybės Glo
boje” raštas. T

A. M. M-., Detroit, Mich. 
—Pluoštą juokelių—šypse
nų gavome; laukia savo ei
les.

Lietuvių Lavinim-os Ratelio j bendrai su frakcija veiks n)o-' 
Choro Komitetas Pradėjo | kyklos organizavime^ Į prieš-j 

Organizuoti Jaunimą 'fašistinę konferenciją (kuri j 
Sausio 19 d. LLR. Choio gosfone) tapo išrinktą1 

pa- • , , 2 . ■!; trys delegatai ir visos trys . 
jaunuolės merginos: A. Niu-j 
kaitė, H. Žukauskaitė ir Olga 
Šukiutė. I

Nutarta du susirinkimai lai-; 
kyti į mėnesį. Vienas biznis-j 
kas susirinkimas, o kitas lavi-, tų. Pragėrei ir vėl prašai. Lat- 
nimosi. . . Į rams pas mane pinigų nėra.

Tas yra labai svarbu turėti 
toksai susirinkimas sykį į me
nesį, kur būtų paimta viena ar 
kita knyga arba šiaip dienos 
klausimai gerai išdiskųsuoja- 
ma-aps varstoma. ' j

Tapo išrinktas koresponden
tas, kuris aprašinėtų kuopps 
veikimą. O dar kas svarbu, 
kad nutarta reikalauti iš ko
respondento raporto, kas susi
rinkimas. Toks reikalavimas 
priverčia korespondentą bude-- 
ti ir laiks nuo laiko parašyti.

Komitetas tapo išrinktas 
1934 m. iš sekančių draugų 
ir draugių; org. M. Krasaus
kienė, prot. rast. Olga šukiu
tė (jaunuolė), fin. rašt. Helen 
Žukauskaitė (jaunuolė) ir P. 
Tamulevičius kasierium. 
kia pasakyti, kad visi 
teto nariai susideda iš naujų, 
žmonių, 
neįeina, 

; metų 
i naujam komitetui gerų pasek
mių jų darbuotėj.

Kuopos Korespondentas.

. 1 vardu suruošė draugišką 
rę.” Į “parę” atsilankė apie 
40 merginų ir \ 
nuolių. “Parei” 
LLR. chore pirm, 
nas. Apart'įvairių 
siukėnas pasakė 
kviesdamas visus 
ir Jaunuoles stoti 
organizaciją ir darbuotis įvai
riose srityse: dainavime, spor
te, dramoj’ ir abelnam švieti
mo darbe. Beveik visi daly
vavusieji įsirašė ir greitai bus 
šaukiamas jaunuolių susirin
kimas, kur galutinai susitvar
kys organizacijos reikalus ir 
pradės veikimą. Suaugusiųjų 
draugų' ir draugių yra būtina 
pareiga jaunubliams pagelbė
ti susiorganizuoti ir pagelbė
ti visame veikime.

Žvalgas.

*vadovavo
P. Yesiukė-

prakalbėlę, 
jaunuolius 

į jaunuolių

Yra ir Tokių
—Tau vakar daviau 10 cen-«

—Bet turėk protą, juk vien 
degtinės išsigėrus negalima gy
venti, reik ir ant maisto.

—Eik į bedarbių organizaci
ją.:.

—Ne mano vieta, jie reikalau
ja darbo arba pašalpos. O aš 
darbo nenoriu.

Bemoksliai, Waterbury, 
Conn.—D r augo rašinėlis 
“Nuplakė Tris” gautas, bet1 
sunaudoti jį galėsime tik vė- I SO. BOSTON, MASS, 
liau, kadangi dabar turime į 
bėgamais klausimais glėbį' 
raštu, laukiančiu savo eilės. ‘ *■ " i

ALDLD
Visiems Mūsų Bendra- LDSA 1 

darbiams. — Visi straips- susirinkimas, 
niai ir korespondencijos, i daug iš abiejų kuopų, 
kurios dar nėra tilpę, bus buvo ^eras‘ 
sunaudoti prie pirmos .pro-| reikaiinKa pažymėti: L____
gos. Draugai pastebėjote,: nloaj mokyklos klausimas (ku-’ 
kad šiuo tarpu, kuomet mes irią pradėjo organizuoti Ko-i 
įvedėm laikraštin visą eilę munistų 'Partijos Lietuvių' 
specialistu skyrių, mūsų ■ fra^cija^ Vienbalsiai uzgir-. 
laikraščio vieta užsiima jais ' 
ir todėl sunkiau greitai su- | 
naudoti kitais klausimais I 
rašinius.

I ALDLD 2-ro§ Kuopos Ir LDSA 
j 13 Kp. Vienybės Susirinkimas

Sausio 24 d. įvyko bendras 
2-ros kuopos ir 

kuopos vienybės 
Narių susirinko 

Ūpas 
Padarė nemažai 
kur svarbesnius 

La vi n i-

PATERSON, N. J. |

tai yra nei 
kurie buvo 

komitete.

Rei- 
komi-' • ( - - i 

vienas, 
^pereitų ' 

Linkėtina

Geriau Sekasi
Jonas—Butkau, štai tu rašai 

. apie kitus ir skaitliuoji jų stik- 
! lūs, o tavęs niekad sauso nema
tau.
Butkus (tris kartus apsivertęs 

prie baro, plačiai kojas pasta
tęs ir abiejomis rankomis įsi
kabinęs)—Kvaily, sauso nieks 
neklauso, o aš rengiuosi prie 
iditorialo.

Ne Informacijų Biuras
Vaikinas—Mylimoji, ar tu tu- 
tėvus?
M ergina—Taip.
Vaikinas—O iš ko jie gyve-

na?
Mergina—Iš uždarbio—algos. 
Vaikinas—Ar turi brolių?

LINDEN, N. J.
Puikiai pavyko Lietuvių Sau

lės Draugijos parengimas. Pa
rengimas įvyko sausio 20 d. 
L.S.P.D. buvo surengus “card
party,” kur susirinko gana; ras. 
gražus būrelis žmonių ir visi Į 
smagiai laiką praleido.

žinoma, kad komisija gerai

Vaikinas—Ar jie dirba?

ALDLD 84 kp. ir LDSA 38 
kp. sėkmingas susirinkimas 
įvyko sausio 21 d., kaipo ben
dras susirinkimas. Abelnai 
apdiskusavus šių dviejų orga
nizacijų reikalus, tapo nubal- 

DAINUOS LYROS CHORAS isuota suvienyti šios dvi 
PER RADIO i kuopos. . .

i ėjo visos ir atsinešė iždą $1.93 
CLEVELAND, Ohio. — Ne-jįr susivienijo su 

stotyje I kuopa.

šiame susirinkime įstojo į mas įvyks vasario”? d., Linden 
To-1 AbDLD o nauji nariai. Du jfall svetainėj. Visi nariai pri- 

tąj suaugę ir vienas veiklus jau- j valome dalyvauti susirinkime ir 
pa- |nu°hs. j atsivesti naujų narių prirašyti

pažymėti') mūsų draugiją. Ypač visiems

Iš Lyros Choro Veikimo
NED„ 4 D. VASARIO, 5:15 V.

Vaikinas—Ar turi seserų?
Mergina—Ei, aš tik taip 

mergina, o ne informacijų biu

Draugės moterys at- įdirbėjo prie šio^arfengimo,

dėlioję, 4 d. vasario, :
WJAY—610 Kc., 5:15 vai. va-i 
kere, Lyros Choras duos vieną i 
iš puikiausių programų, 
del visi būkite pasirengę 
valandą išklausyti—Lyra 
tenkins jumis.

, Pereitą nedėldienį Lyros Cho- j per 
ras taipgi davė radio progra- i atstovas į 
mą iš tos pačios stoties. 
mylėtojai neatsigėri Lyros Cho
ro programa, kuriai nebuvo ly- Taipgi nutarta pasiųsti ir pa
gaus.

Programa susidėjo iš dainų 
ir duetų. Buvo išpildyta—su
dainuota trim kalbom: lietuvių, 
rusų ir anglų.

Viduryj programos d. A. P.
Baltrušaitis pasakė kalbą, labai 
aiškiai pažymėjo, kuomi yra 
Lyros didžiulis Choras. Su 
juo Clevelande lietuvių chorai 
negali lygintis.

Todėl ir ne dyvai, kad lietu
viai jaunuoliai, darbininkų sū
nūs .ir dukterys dedasi 
darbininkų choro.

- ■'* ■ - -į bet tai gerai ir pasisekė. Drau- 
ALDLD 84 ir pelno keletas do-

Ilerių.
Sekantis draugijos susirinki-

tu jam
Kodėl

kaltė.

Visi nariai pri-

Iš tarimų verta 
spaudą šie: 1 

į “Laisvės
Radio ; vės suvažiavimą ir 

Laisvės” reikalai

Išrinkta 
B end ro
poki rta 
y $2.00.

reikia dalyvauti.
Korespondentas O. V.

Jo Kaltė
Teisėjas—Vagie, jis tave pa

vaišino stiklu degtinės, o 
nukabinai laikrodėlį, 
taip padarei?

Vagis—Tai ne mano
Kaltė tos prakeiktos degtinės.

Teisėjas—Tu nori mane ap
gauti, kad nuo vieno stikliuko 
pasigėrei.

Vagis—Ne aš pasigėriau, bet 
jis pastai.

TraJcy, Dzūkas.

prie

Choras15 d. sausio Lyros 
dainavo Lenino mirties paminė
jime, Kom jaunuolių Lygos pa
rengime, Colinwoode. \

21 d. sausio lyriečiai dalyva
vo smulkių namų savininkų- 
koncerte, šiame koncerte buvo 
visokių pažiūrų programos. Ly
riečiai pralenkė visus. Darže
lio Choras bijojo dalyvauti, nei 
nepasirodė.

11 d. vasario Lyros Choras 
statys scenoje labai žingeidų 
veikalą pirmu kartu Clevelan- 
cle “Moterys Gatvėje.”

nutarėKovo 4 d., choras 
rengti d. K. Meukeliuniutei kon
certą. Visas pelnas eis , “Vil
nies” dienraščio naudai.

EXTRA
4 d. vasario (ateinančioj 

dėlioj), 5:15 vakare, per )VJAY 
stotį, lyriečiai duos ekstra ge-

ne-

sveikinimą “L.” Bendrovės su
važiavimui.

2) Išrinkta atstovas į Sovie
tų Sąjungos Draugų suva
žiavimą.

I

3) Pakeltas klausimas apie 
rakandu darbininkų, streiką 
Passaic, N. J. Iš k p. iždo $1 
paaukauta vienam streikieriui, 
"kuris ant vietos susirinkime 
radosi ii- ant vietos sumesta

\ «•
Darbininkų 

Jaunuolių kp. 
su bato j, 10 d. 
Lafayette St..

APSIDEGINIMAS
PIKTŽOLĖMIS

Susi-' 
ren- 
va-
Pa-

D A RBININK U 
SVEIKATA &

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
371 Lake St., ( Newark, N. J

Telephone: Humboldt 2-7964

ką patartumėt 
Užpereitą va- 
aivi poizon.

Gal ir man 
j per “Laisvę”, 
sąrą aš gavau 
šiaip taip apsigydžiau. O per
eitą vasarą ir. vė] man atsi- 

j naujino. Gal buvo da neyi- 
Isai išėjęs tas nuodas iš krau
po. Ar gal vėl kaip apsikrė- 
I čiau. Aš bandžiau
vaistų, bet negelbėjo. Labai 

'man niežėjo, degino. Ir tik 
j rudeniop pradėjo apstoti. O 
j dabar, kada tiktai atšyla,’ tai 
'man ir pradeda niežėti. Dau-

Lietuviu 
vienijimo 
gia balių 
sario, 62 
terson, N.

Verta visiems darbininkam Į 
atsilankyti į šį jaunuolių pft.’-. 

’mą balių ir paremti jaunuo
lius, kad jiems pridavus dau
giau energijos darbuotis dar
bininkiškam judėjime.

Naujų metų pasitikimo ba
liaus korhisija išdavė raportą, 
ir atžymėjo, kad balius buvo' ginusia man yra ant veido ir i 
sėkmingas, ir pelno davė;ant rankų.
$28.51.

National Textile Unija ren
gia maskų balių subatoje, 
3-čią d. vasario, Washington 
Hall, 74 Goodwin St., Pater
son, N. J. Visi lietuviai da
lyvaukite karingos unijos ba
liuje į/r paremkite ją finansi
niai.

metu. Galima ir žiemą ir 
rudenį. Tų žolių nuvytę virk
ščios bei lapai turi savyje er
zinamų sakų, ir jie apdegina 
bile kada.

Kai Jūs, Drauge, turite tokio 
didelio jautrumo su tokiomis 
žolėmis, tai Jūs vely pasida
rykite sau dirbtinio atsparumo 
—imuniteto prieš'tokias žoles. 
Pavasarį, kai ims’, želti tokios• i • j A. lYCll 1I1XO VVIMVm

T . . i žolės, tegul kas Jums parneša k 1 I-V *1 1 *

J. Bimba

rą programą, kuria bus nuste
binta daugelis clevelandiečių ir 
kitų miestų mūsų draugų.

Lyros.' D raugusi

nugnybęs mažytį gabaliuką 
jaunučio nuodingosios vijok
lės (“poison ivy”) lapelio. 
Įvyniokite jį į salotų lapus ir 
suvalgykite. Už savaitės tai- 

jpo pat suvalgykite, su saloto- 
: mis. pusę lapo. 
Ivaitės—ir visą 
veikiausia tos 
žalos daugiau 

O tuo tarpu
tas galite vilg.yti, keletą kai
tų kas diena, šiuo 
“Carbolic acid 1 
zinc oxide, 1 oz.;

i ter, 6 ozs.”
Šiaip ifemažai Jums padės 

Yra netik dvejo-j higijena. Geras, paprastas, na
tūralinis maistas. Saulės švie
sa, geras oras, gilus kvėpavi
mas, poilsis, maudynės. Imki- . 
te iodo ir žuvų aliejaus.

Oda kai kada pa-' 
jsidaio stora ir net vanduo sun
kiasi, kai nusidraskau.

O gal aš nuolat apsikrečiu, 
apsideginu, nes gyvenu ant 
farmų, o ten yra žolių. Kiti 
sako, kad tai yra da ir kito
kių piktžolių;—poison oak 
poison ivy. Ar tai teisybė?
, ATSAKYMAS

Teisybė.
pos rūšies, bet yra, daugia- 
riopos rūšies piktžolių, ką 
degina odą. Ir- jomis gali
ma apsideginti netik vasaros

n

o da už sa
la pa. Tada 

vijoklės Jums 
nebedarys.
niežinčias vie

mišiniu : 
drachm; 

lime wa-




