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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Lenkai Nejieško Derybų 
su Lietuvos Valdžia
Varšava. — Buvo paskli

dę gandai, kad Lenkija no
ri susitarti su Lietuva ir 
sumegsti diplomatinius ry
šius. < Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris J. Beck tuos 
gandus jau kovo 22 d. už
ginčijo. Dabar balandžio 6 
d. jis užginčijimą pakarto
ja.

Varšavos vyriausybei esą 
žinoma, jog Lietuva daro 
bandymų patirt, kokia būtų 
galimybė sueiti su Lenkais 
į derybas. Lenkija, girdi, 
su tuom sutiktų, jeigu Lie
tuva atsisakytų dėti Vil
niaus reikalavimą į derybų 
pagrindą.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Selcinadienių

Laivyno Stotyse Mažinama I 
Darbas iki 40 Valandų [

________ *■ ■ i

Washington. — Visose 
karo laivų stotyse šalyje į ve- į 
damas penkių dienų (po 8! 
valandas) darbo savaitė vie
toj penkių dienų ir pusės.

♦
2,940 Naujų Mokyklų 

Sovietuose per Metus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė žino, jog pagreiti-

Balsas Komunistu Partijos Eilinį Nariy pr"eįa cJiny es1^ikąOleStU°ja 

Is Fabrikų ir Kasyklų, iš Kovų Fronto
ir iš Pikietų Eilių

CLEVELAND, Ohio.—Kalba j Tame fabrike apie šimtas sim- 
Patvarkymas paliečia tik ; jaunas draugas Holston, negras 

profesiona- Detroito, iš dirbtuvės bran- 
- -- 'duolio, automobilių pramonės 

j darbininkas. Jis kalba nuo par- 
: tijos branduolio. ir nuo Jaunų-

6,000 BEDARBIU VĖL ŠTURMAVO 
CITY HALI MINNEAPOLYJ, SMAR

KŲ MŪŠĮ IŠKELDAMI POLICIJAI
Peiping.—Anglijos ir Rel

igijos pasiuntiniai bal. 7 d. 
protestavo šiaurinės Chini- 
jos valdžiai, kad 10,000 Kai- 
lan angliakasyklų streikie- 
riai nėra geriau suvaldomi. 
Jie grūmoja svetimšaliams 
tų kasyklų savininkams ir 
stato pavojun jų nuosavy-

Bedarbiai Kovojo, Nepaisant prieš Juos Atkreiptų Kulka- 
svaidžiu; Mūšis Tęsėsi 4 Valandas; 15 Sunkiai Sužeistų, 
Tame Skaičiuje 8 Policmanai; Pačių Policmanų Bombomis 

Darbininkai Suvijo Policiją Vidun; Gaisrininkai Nusigando 
Demonstrantų;--Pašalpa Iškovota.

patikij skaitytojij įvairių komu
nistinių laikraščių, bet draugai 
nesistengė juos pasiekti, juos 
suorganizuoti. Atėjo Federaci
jos reakcinė unija, įleido šak
nis. Tik vėliau partijos bran
duolys pradėjo veikti. Pradė
jo kovą už geresnes darbo sąly
gas. Turėjome pasisekimų. 
Pradėta organizuoti opozicija 
Federacijos unijoje. Pasekmės 
jau tokios, kad net trys draugai 
komunistai tapo išrinkti dele
gatais į tos unijos distrikto 
konvenciją. Jie ten ves kovą 
prieš reakcinius vadus. Jau 
gyvuoja dirbtuvėje eilinių na
rių komitetas. Dirba daug jau
nų darbininkų. Bandoma suor
ganizuoti Jaunųjų Komunistų 
Lygos kuopa.

Drg. Adams, iš Minneapolis, 
Minn., metalo dirbtuvės bran
duolio narys. Ten draugai su
siduria su socialfašistais, kurie 
vadinasi farmeriais-darbiečiaiš. 
Kova sunki. . Tie apgavikai va
dai turi įtakos. Jis nurodo, 
kaip komunistai dirbtuvėje su
organizavo darbininkus ir iško
vojo algų pakėlimą. Jeigu pir
miau vidutinė alga būdavo apie 
$12 į savaitę, tai šiandien yra 
apie $24. Bosai bandė darbi
ninkus padalinti. .Mechani
kams pakėlė algas, o nelavin
tiems darbininkams numušė. 
Komunistai išleido lapelį ir at
mušė bosų pasikėsinimą nuka
poti algas.

(Daugiau skaitykite apie tai 
viduriniuose puslapiuose.)

darbininkus;
lams ir tūliems technikams, 
paliekama senasai Taikas. i 
UŽ numušamas darbo va-!jų Komunistų Lygos, nes prie 
landas, suprantama, nebus'abiejų priklauso. Jo kalba la

bai svarbi. Jis parodo, kaip 
vienas jaunas negras komunis
tas pradėjo veikti dirbtuvėje, 
laimėję pasitikėjimą darbinin
kų. Kuomet susiorganizavo 
Amerikos Darbo Federacijos 
lokalas, tas draugas tapo loka- 
lo vadu. Jį ten pastatė darbi
ninkai, baltveidžiai darbininkai, 
nes visoj šapoj yra tik trys ne
grai. Teisingas veikimas, tei
singa Komunistų Partijos linija 

'laimėjo darbininkus. Reakcio
nieriai bandė tą draugą išėsti iš 

Į unijos vadovybės, bet darbinin- 
__ _____  Priešingai, unijos 
lokalas dar išrinko jį atstovu į 

Kelios dienos pirmiau to- Federacijos Detroito Miesto Ta- 
Sovietais rybą. Ir jis ten veikia. Nuro

dė jis partijos draugų padary
tas klaidas, kaip tos tarybos 
susirinkime komunistai neuž
stojo, kuomet reakcionieriai me
tė laukan vieną draugą. Jį už
stojo šiaip darbininkai. Komu
nistai mane, kad nereikia pasi
sakyti, kas esame, idant toliau 

Tai buvo klaida, pa-: 
slėpihias nuo darbininkų revo
liucinės partijos. Tuo pavyz-

Automobilių i draugas įrodė, kaip ne- 
-- Igras komunistas gali tapti va- 

— - --du visų darbininkų, baltveidžių

darbininkams mokama.

Finiįa irgi Pratęsė
nimas įgyvendinimo visiškai Nepuolimo Sutartį su
beklasinės visuomenės pri
klauso ir nuo panaikinimo 
beraštystės. Todėl steigia 
vis daugiau mokyklų. Vien 
1934 metais bus pastatyta 
2,940 naujų mokyklų, ku
rios aprūpins dar 300,000 
mokinių. Jos bus įrengtos 
naujausiais moksliškais įtai
sais ir patogumais. Kapita
listinėse gi šalyse krizio me
tu mokyklos uždarinėja
mos arba jos tuštėja.

Sovietų Sąjunga
Helsingfdrs. — Finijos 

vyriausybė patvarkė, kad 
jos atstovas Maskvoje pasi
rašytų pratęsti nepuolimo 
sutartį su Sovietais iki 1945 Įkaf neleido” 
metų.

kias sutartis su 
pasirašė Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Minneapolis, Minn.—6,000 
atleistų CWA darbininkų, 
bedarbių ir pritarėjų balan
džio 7 d. davė policijai vie
ną iš smarkiausiai Ameri
koj klasinių mūšių. Įnirtu
si kova prie City Hali tęsėsi 
keturias valandas. Miesto 
valdžios ir teismų rūmas 
buvo apstatyta kulkasvai- 
džiais, bet darbininkai ne
nusigando nei kulkasvai- 
džių nei į demonstrantus 
mėtomų troškinančių dujų 
bombų. Sulig United Press 
žinių agentūros pranešimo, 
demonstrantai pasigrobė tų 
pačių ’ bombli ir jomis 
atgal vaišino policmanus. 
Buvo pašaukti gaisrininkai, 
bet tie atsisakė atidaryti 
vandenį ant demonstrantų; į 
gaisrininkų viršininkas sa
ko, jog tuomet darbininkai 
būtų supjaustę vandens dū- 

_____ O7 ____ das. Paprastoji gi demon- 
kietijos oficierių, kurie nu-lstrantų amunicija buvo ply- 
žudė Karolį Liebknechtą, 
pasauliniai žinomą revoliu
cinių darbininkų vadą, 
žmogžudys buvo- kelis kar
tus sugrįžęs į Vokietiją, bū
damas karštas Hitlerio pri
tarėjas. Bet kiekvieną sykį 
darbininkai sužinojo, kur tis. Laike ku 
jis apsistoja, ir todėl, bijo- daužyti miesto 
damas jų keršto, kapitonas policijos valdybos langai, 
vėl grįžo į Daniją. Bet ir 
ten dažnai keičia gyvenimo 
vietą, slapstydamasis nuo 
revoliucinių darbininkų, ku
rie, žiūrėk, ir nufotografuo
ja jo buveinę ir išspausdina 
paveikslą komunistiniame 
laikraštyje su parašu: “Ši
čia gyvena Karolio Lieb- 

, knechto žmogžudys.”

Japonija Taikosi Savo 
Imperatorių’ Užsodinti 

Šiaurinei Cbinijai
GENEVA. — Chinų Pei- 

pingo valdžios atstovas 
Wellington Koo bal. 6 d. 
protestavo Tautų Sąjungai, 
kad Japonija apkarūnavo 
Henry Pu Yi, kaipo Man- 
chukuo imperatorių Kang 
Teh. Kalbama, kad Japo
nija planuoja tą “imperato
rių” užsodinti ir šiaurinei 
Chinijai.

tarybai, tai lauko pusėje 
juos darbininkai rėmė, ga
lingai demonstruodami. Ir 
nors iš sykio bedarbių rei
kalavimai buvo atmesti, ta- 
čiaus kuomet demonstran
tai sukėlė tokią viesuitngą 
audrą, tai miesto ponai vie
ną po kitam ir priėmė be
darbių reikalavimus.

Tatai buvo jau antra be
darbių batalija del pašalpos 
bėgyje vienos pereitos sa
vaitės. Pirmu atveju 5,000 
darbininku šturmavo City 
Hali.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

slo.

pilnai moderniškos rūšies.

r siaurinti

Kunigas Johann Schu-

Leningradas. — Moksli
ninkams pavyko išrasti, kad

Leningradas. — Pradėjo 
veikti didelė pieninyčia, ku
rioje į vieną dieną bus per
dirbta 500 tonų pieno.

Podolsk. — Jau pradėjo 
dirbti švino fabrikas. Į me
tus laiko jis pagamins 1,200 
tonų švino.

Kopenhagenas. — Dani
joj po socialdemokratų glo
ba gyvena kapiton. Pflugk- 
Hartung, vienas iš tų Vo-

pę ant automobilių šaukė 
darbininkus narsiai laiky-

Laike kovos tapo iš-
> majoro ir

Washington. — Senatas 
47 balsais prieš 36 atmetė 
sumanymą uždėti augštes- 
nius mokesčius . kapitalis
tam nuo pelno.

labai daug spirito. Vienas! 
lentpjūvės rėmas į parą lai
ko suteiks, del 1,000 litrų 
spirito medžiagos.

Gorkij. — Čionai yra 32,- noma, kad atliks tą kelionę veikus.
000 darbininkų ir darbinin- į 47 dienas.
kių, kurie po darbo valan
dų lankosi į augštesnes mo- Gorkij. -
kyklas, ir vieni mokinasi gaminimo fabrikas jau iš-|^
technikos, o kiti abelno mok- leido 300 busų. -Dabar jis darbininke 1̂ Jo ^veikhnas^^jo 
slo. gamina “Liuks” tipo busus, teisingas pravedimas partijos

—-----  kurie turi iš vidaus apmuš- linijos, nugali baltąjį šovinizmą,
tas sienas, minkštas kėdės, i Pavyzdžiui, jisai su vienu dar- 
veidrodėlius, pelenams dėžu- bininku, priešingu komunis- 
, , v -j--.. ,tams, nuėjo išsigerti alaus. Ne-tęs, bagažams padėlius — „ . ’ . . ’,.

Odessa.—Iš Odessos fab
riko, gaminančio žemės ūkio 
mašinas, pasiųsta mašinų į 
Roterdamą, Holandiją. Ho- 
landijoje labai perka Sovie
tų mašinas. Lėni ngrad. — Baltųjų- 

B ai tiko jūrų kanalo valdy- 
Įba užsakė budavoti 20 nau
jų garlaivių po 200-400 ar
klių jėgų, kurie plaukios 
kanalu.

Lenin gradas. — Marti 
vardu laivų budavojimo fa
brike nuleista žibalu kūre
namas laivas “Vtoraja Pia- 
tiletka”. Jis turi 8,900 tonų 
įtalpos. Ten pat ir tokio 
dydžio jau baigiamas “Kla- iš pielavinų galima padaryti 
ra Zetkina” vardu laivas.

Maskva. — Rusų Socialis
tinėje Federatyvėje Sovietų 
Respublikoje 1934 metais 
bus išbudavota 2,940 naujų 
mokyklų. Jose galės sutilpt 
300,000 mokinių.

Leningrad. — Ledlaužis 
“Krasin” plaukia gelbėti 
rusų mokslininkų ekspedici
ją, kuri yra ant ledų tarpe 
Sibiro ir Alaskos. Jis plauks 
per Atlantiką, Panamos ka
nalą, Ramųjį vandenyną. 
Padarys 13,300 mylių. Ma-

Vladivostok. — Garlaivis 
“Smolensk” nuvežė penkis 
orlaivius į prieplauką Oliu- 
torką, iš kur jie. skrenda 
gelbėti “Čeliuskino”. įgulą. 
Garlaivis “Soviet” greitai 
išplauks tuom pat tikslu. Vi
so jau pasiųsta 17 orlaivių.

Maskva. — Vien 22 d. ko
vo Sovietų Sąjungoje paga
minta 242,500 tonų anglies, 
27,700 tonų špyžo, 25,500 
tonų plieno ir 18,800 tonų 
geros geležies. Tai tik vie
nos dienos gamyba.

Gorki j. — Gorkio rajone 
pavasarinės sėjos metu į 
laukus išėjo 3,600 Raudono
jo Kryžiaus ‘skyrių teikti 
pagelbą užsigavusiems bei 
susirgusiems darbininkams.

grui atsisakė alaus duoti. Tas 
baltas darbininkas pasipriešino 
ir sako: Kad tave velniai! Jis 
yra mūsų unijos vadas, mūsų lo- 
kalo sekretorius, geras mums, o 
tu neduodi jam alaus išsigerti 
tik todėl, kad jis juodas! Sako 
draugas: Einame laukan iš 
smuklės, ir aš sakam jam: Jei
gu aš būčiau Rusijoje, manęs 
nediskriminuotų. Tas baltvei- 
dis darbininkas nuo to pradėjo 
atsidaryti akis.

Drg. Shark, farmerys iš 
Į South Dakota. Jis kalba apie 
[partijos pastangas suorganizuo
ti farmerius į Jungtinę Farme
rių Lygą. Sunkus darbas. Bur
žuazija bandė išgąsdinti farme
rius raudonu pavojum. Nepa
vyko, Lyga jau turi vieną tūk
stantį hlariiį. ^Vėd4 kelias j kd Vaši 
prieš farmų išpardavimą už 
skolas. Valdžia išdavė indžionk- 
šiną prieš Lygą ir prieš 90 at
skirų farmerių. Farmerių mo
terys sudraskė ipdžionkšinus ir 
numetė šerifams į akis. Sep
tyniolika farmerių suareštuota. 
Turtingieji farmeriai atsiskyrę 
nuo biednųjų. Pasidarė klasi
nis skirtumas. Vargingieji 
farmeriai suglaudė savo eiles 
po Lygos vėliava. Pradeda 
veikti tarpe bedarbių. Ten pa
sisekimo turime. Farmeriai už- 
gyrė ir nominavo žinomą komu
nistą į didmiesčio majorus.

Drg. Berry, iš šešto distrikto, 
plieno darbininkas, narys plie
no fabriko branduolio. . Jis pie
šia komunistų pastangas ir ko
vas tame dideliame, fabrike. 
Kompanija samdo apie penkis 
tūkstančius darbininkų'.' Drau
gai nemokėjo veikti iš sykio< mo.

Planuoja Kaip Kviečių 
Perviršį Sunaikinti

ROMA. — Tarptautinėje 
konferencijoje delei kviečių 
perviršio iškišimo ir jų pa
gaminimo sumažinimo pa
darytas pasiūlymas žymią 
dalį esamų kviečių sugadint 
taip, kad jie netiktų žmo
nėms, bet galėtų būt suše- 
riami gyvuliams. Kalbėta 
apie “reikalą”
kviečių užsėjimus. Tuo bū
du kapitalistiniai galvočiai- 
naikintojai norėtų pakelti 
kainas ypač išvežamų už-, 
sienin kviečių yirš dabarti
nių kainų, kur už bušelį te
mokama.' po 401 centų. Rifi 
konferencijos dalyviai taip-? 
gi nudžiugo, < kad ; šiemet 
Vokietija, Francija ir Ita
lija dar neprisiaugins kiek 
reikia savd' kviečių;; todėl 
turės pirkti iš užsienių. ,

Newarke Atleidžiama 5,000 
Pašalpinių Darbininkų

NEWARK, N. J.—Iki at
einančio ketvirtadienio, su-, 
lig vyriausybės nutarimo, 
bus atleista 5,000 darbinin
kų iš įvairių pašalpinių dar
bų, jeigu, žinoma, darbinin
kai neparodys gana; stip
raus masinių pasipriešini-

Liebknechto Žmogžudys 
Bijosi Darbininkų

Mokslinės Sovietų Eks
pedicijos Gelbėjimas

■ • i j j -į

Maskva. — Užstrigę ant 
plaukiojančių ledynų į žie
mius nuo Sibiro, sovietinės 
mokslo ekspedicijos žmonės 
yra gyvi ir sveiki,—rapor
tuoja dviejų lėktuvų lakū
nai. Levanovskis, kuris bu
vo nukritęs su lėktuvu, kuo
met pastarasis storai ledu 
ore apaugo, praneša, kad 
jis vęl pasiryžęs skristi tuos 
žmones gelbėti. Gelbėjimo 
darbui yra atplaukę du so
vietiniai laivai.

Naziai su Peiliais Už
puolė Katalikų Mitingą

B e r 1 y nas. — Kivirčai 
tarp katalikų judėjimo ir 
hitleriečių auga. “Verbų” 
sekmadienį būrys jaunų na- 
zių, apsiginklavę peiliais, 
užpuolė katalikų susirinki
mą atvirame ore, kur da
lyvavo 1,500 žmonių; apkū-

tos, akmenys, geležgaliai ir
anglys iš sustabdyto troko.
Kuomet policija įšėlusiai
demonstrantus puolė, o šie i . .• . . -_ . , ,. n-1 • • le susirinkimo vadus, apgynėsi, tai kalbėtojai, pasui-1 , , 5-, ,... L 'stumdė kunigus, sudraskėnrif mlrnvvi Am hn nnn zn 7

kataliku vėliavas ir atėmė 
iš jų fašistinę vėliavą, saky
dami, kad šie žmonės netu
ri teisės dangstytis Hitlerio 
vėliavomis. Sykiu naziai 
dainavo priešreligines dai
nas. Bet katalikų arkivys
kupas Conrad Groeber vie
šai daro skirtumą tarp pa
ties Hitlerio ir tokių jo na- 
zių. Sako, kad Hitleris no
rįs santaikos su bažnyčia. 
O Hitleris už minėtą užpuo
limą neva pabaudė tris pa
daužas, laikinai juos su
spenduodamas iš jaunųjų 
nafcių organizacijos.

» <

Vadovaujantieji katalikų 
dvasiškiai remia hitlerizmą, 
tik reikalauja teisių ir savo, 
judėjimui. Bet hitleriečiai 
nori būti vieninteliais va

Pagaliaus, policija, persi
gandusi ir gaudama nuo de
monstrantų atsakymą tomis 
pačiomis policinėmis bom
bomis, ėmė bėgti vidun, lai
kinai užleisdama darbinin
kams kovos lauką.

Mūšio metu tapo rimtai 
sužeista 15 asmenų, tame 
skaičiuje 8 policmanai nu
vežti į ligoninę. Galų gale, 
areštuota 23 bedarbių dele
gacijos nariai ir keli kiti 
'kvotoj ai.

Demonstrantai reikalavo, 
kad būtų tęsiama CWA dar
bai ir pįnigais už juos ap
mokama; kad būtų panai- dais ir “dvasinėje srityje 
kintas verstinas darbas už — • 
gaunamą iš miesto pašalpą |bert įap0 įkalintas ketu

riems mėnesiams vien už 
pakritikavimą Hessės gu
bernatoriaus J. Sprenge- 
rio.

ir kad būtų 40 nuošimčių 
padidinta pašalpa tiems, ku
rie ją iki šiol gavo produk
tais.

Iš pradžios miesto taryba 
atsisakė priimti bedarbių 
delegatus, šie gi apie tai 
pranešė demonstrantams; 
nuo to ir užsidegė kova. Jos 
pabūgę ponai valdininkai 
tada vėl pasišaukė delega
tus. Bėt kuomet 23 bedar
bių delegatai viršminėtus • 
reikalavimus statė * miesto niu.

Novosibirsk. — Pradėta 
budavoti nauja ir didžiau
sia Sibiro gelžkelio stotis. 
Ji galės per dieną perleisti 
32,000 keliauninkų. Bus sa
lė, kurioje sutilps 3,000 
žmonių, laukiančių trauki-
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Mes Laimėsime Darbo Unijų 
Mases Kovai Prieš Buržuaziją, 
Už Komunizmą

Balandžio 4 d., tęsiasi popietinė sesija Ko- 
mnunistų Partijos 8-tos konvencijos. Pertrau
kiamos abelnos diskusijos Centralinio Komi
teto raporto ir pašaukiamas draugas Jack 
Stachel, veikiantis Darbo Unijų Vienybės Ly
gos sekretorius, išduoti raportą iš komunistų 
veikimo darbo unijų fronte. Raportas ilgas 
ir svarbus, nušviečiantis partijos programą, 
veikimą, atsiekimus ir trūkumus toj svarbioj 
mūsų veikimo dirvoje. Mūsų partija pasta
raisiais keliais metais po 7-tos konvencijos ne
stovėjo ant vietos savo kovoje prieš buržuazi- 

1 ją ir prieš darbo unijų biurokratus. Jinai 
i dirbo, veikė, bandė pasiekti plačiąsias organi-* 

■ zuotas Amerikos proletariato mases.
Drg. Stachel pradeda raportą su pareiški- 

. mu, kad draugo Browderio raportas partijos 
• konvencijai iš Centralinio Komiteto veikimo 
buvo geriausias iš visų pirmesnėse konvenci- 

| jose duotų raportų. Jis apėmė visas mūsų 
; judėjimo puses ir fazes. Kiti raportai yra 
tiktai papildymai ir. praplėtimai draugo 
Browderio general io raporto.

Pradžioje raporto Stachel nurodė, kaip 
svarbu yra Komunistų Partijai ekonomi
nės darbininkų kovos ir organizacijos. Kaip 
tik šiame fronte mes susikertame su mūsų 
klasiniais priešais ir jų agentais. Kaip tik
tai ekonominėse kovose išbandomos visos par
tijos, visos programos, visos idėjos. Komunis
tų Internacionalo 12-tas plenumas teisingai at
kreipė visų savo partijų atydą j svarbą eko
nominių' kovų, jose' dalyvavimą ir turėjimą 
teisingos revoliucinės veikimo programos. Mes 
stovime išvakarėse naujos didelės streikų ban
gos. Mūsų Komunistų Partija turi būti pasi
rengus toms kovoms, jos nariai, jos organiza
cijos, jos visos spėkos turi būti priruoštos at
likimui gavo revoliucinės misijos.

o raporte draugas Browderis 
svarbų priedą prie nušvietimo mums 
ir praktikos, sako d. Stachel, kuomet 
čiai nušvietė santikius tarpe kovos už 
tinius reikalavimus su kova už nuvertimą ka
pitalizmo. Tas klausimas mums dabar aiškes
nis. Mes matome, kad tik komunistai, tik tie, 
kurie kovoja už nuvertimą kapitalizmo, gali 
energingai ir sąžiniškai kovoti už tuojautinius 
darbininkų reikalavimus. Kova už tuojauti
nius reikalavimus, kova už pagerinimą darbi
ninkų būklės turi vesti prie kovos prieš kapi
talizmą, už Sovietų galią, arba jinai neduoda 
darbininkams to pagerinimo. Nes tikras dar
bininkų paliuosavimas, tikras naujas jiems 
gyvenimas bus galima tiktai nuvertus kapita
lizmą ir įsteigus socializmą, štai kaip žiūri į 
šitą klausimą Komunistų Partija ir jinai dar
buojasi toje linkmėje.

tReikia tuojaus pripažinti, sako d. Stachel, 
kad mes negalime pasitenkinti ta role, kurią 
iki šiol mes sulošėme ekonominėse darbininkų 
kovose, tai yra, mes nedirbome pakankamai, 
mes nesumobilizavome visų partijos spėkų, ne
išnaudojome daugelio auksinių progų pasieki
mui organizudtų masių su komunizmo idėjo
mis ir išvedimui jų Į kovą priėš kapitalizmą 
po mūsų vadovybe. Turime atsiekimų, turi
me laimėjimų, bet permažai, neužtenkamai.

Antra, turime pripažinti tą .faktą, kad dar
bo masėse rėformistinėš spėkos, apgavingos ir 
pardavrngos spėkos augo iki šiol laike šio kri- 
zio daug smarkiau, negu mūsų komunistinės 
spėkos. Mūsų visa 'partija, pradedant centro 
vadovybe, dar vis nedakainuoja svarbos dar
bo unijų judėjime veikimo, štai jums pavyz
dys. Dar ir šiandien du trečdaliai mūsų par
tijos narių nepriklauso prie darbo unijų! Gi 
tik maža dalis aktyviai dalyvauja kovose ir 
darbe tų, kurie priklauso darbo unijoms.

Mes turime ypatingos atydos kreipti į plie
no, automobilių ir anglies pramones. Tai svar
biausios pramonės. O Vienok kaip tik šiose 
pramonėse męs neveikiame gerai ir pilnai. 
Šiose pramonėse mūšų rolė neaugo, o smar
kiai paaugo rolė Amerikos Darbo Federacijos.

Kaip mes žiūrime f darbo unijas? Koks 
į mūsų yya tikslas, kuomet mes veikiame jose? 
i Mūsų centralinis darbas, vyriausia užduotis^ 
' sako Stachel, yra tame, kad sumobilizuoti ma- 

visose darbo unijose kovai prieš kapitalis
tinę ofensyvą (užpuolimą) ant darbininkų.

Munis reikia mokintis iš streikų. Pernai, 
1933 metais, apie milionas darbininkų dalyVa-

p ridėjo 
teorijos 
jis pla
tu© jau-

j yo‘ streikuose. Daugelis streikų įvyko pama- t 
ti^eseĮ 'sunkiose pramonėse.; - Tas parodo, kad 
darbininkai priešinasi buržuazijos ofensyvui. 
Tik dalis tų kovų buvo po tiesiogine mūsų re
voliucinių unijų ir komunistų vadovybe, 
bu yra tas, kad laivų darbininkai pernai 
kavo pirmu kartu nuo 1923 metų. Tas 
do, kaip platus buvo streikų judėjimas.

Svarbu ir tas pažymėti, kad daugelis
kų buvo'laimėta. O laimėta ten ir tiek, kur 
arba revoliucinės unijos vadovavo arba seno
siose unijose revoliucinės spėkos buvo tokios 
tvirtos, jog privertė reformistinius vadus ne
pasiduoti bosams be laimėjimo.

Dar reikia ir tas priminti, kad šio laikotar
pio kovose mes matėme vis daugiau ir daugiau 

| negrų darbininkų. Jų veikimas ir vaidmenis 
tuose' streikuose: žymiai padidėjo.

» ’ ; ; i f /

Streikai ir Kovbs 1934 (Metais
Jau ir šie 19^4 metai matė eilę svarbių į 

streikų. Streikuoja arba streikavo> Alabamos 
mainieriai,Buffalo orlaivių pramonės darbinin- 
kai/Pittsburgho aluminum pramonės darbinin
kai, automobilių darbininkai Toledo, Kenosha 
ir Milwaukee. Tie streikai buvo Darbo Fede
racijos vadovybėje. Revoliucinių unijų vado
vybėje streikavo Bostono (anglinių laivų dar- 

I bininkai, žemės ūkio darbininkai • vakaruose, 
dalis rūbsiuvių New Yorke, vješbučių darbi
ninkai Pittsburghe ir t. t. Nepriklausomos uni
jos vadovavo Camdeno laivų statymo darbi
ninkams, taksimenams New Yorke, viešbučių 
darbininkams New Yorke ir čeverykų darbi
ninkams Haverhille. Vyriausias visų streiku, 
reikalavimas buvo —padidinti algas ir gauti 
unijos pripažinimą, šitie streikai vyriausiai 
atkreipti prieš NRA ir Roosevelto ‘‘naują da
lybą”. '

Streikuose mūsų Darbo Unijų Vienybės Ly-' 
ga neparodė reikiamo veiklumo. Tą turime 
pripažinti. Bet pati partija pasirodė daug 
geriau, negu kada nors praeityje. Už pavyz
dį galima paimti komunistų įtakos padidėjimą 
tarpe New Yorko viešbučių darbininkų ir tak- 
šimenų laike streiko. ' Vadinasi, tas/'parodo, 
kad mūsų'partija daugiau įsitraukia'į ekono
mines proletariato kovas.

Turime eilę pavyzdžių, sako d. Stachell, kuo
met Komunistų Partija ir revoliucinės' unijos 
neišnaudojo! pręgos išvystymui kovų kaip ren 
kial pakėlimui savo roles*'tose kovose. Pa-, 
vyzdžiui, Detroito automobilių'darbininkai; bu
vo prisirengę milžiniškai kovai./ . Mes pra-, - 
shaudėrde; Auto Workers Unija nebuvo prie, 
darbo, mes nemokėjome'laiku i uždegti kovos 

! gaisrą. Taip pat pilėno darbininkai buvo di
deliam sujudime,, mainieriai, jūrų laivų ęlaą'bi- .į 
ninkai irt. t. ’ feet kadangi mes neatlikome 
savo revoliucinių pareigų del vienos ar kitos 
priežasties, buržuazijai, valdžiai ir Darbų Fe- • 
iteracijos vadams pavyko darbininkus apgauti 
ir sulaikyti jtuos nuo kovos, nuo streikų.; '

Kodėl silpnas bedarbių judėjimas? Todėl, 
atsako d. Stachel,, kad mes į tą judėjimą ne
same įtraukę darbo unijų. Stebėtinai nuoša
liai nuo bedarbių kovų stovi darbo unijos— 
ne tik reformistinės, bet ir revoliucinės. 5 šita 
silpnybė reikia nugalėti.

Paskui d. S. perėjo prie analizavimo darbi
ninkų klasės sudėties. Jis nurodė, kad lavin
ti darbininkai netenka savo pirmesnių geres
nių, privilegijuotų pozicijų. Nelavinti darbi
ninkai, moterys ir jaunuoliai užima jų vietas. 
Tą padaro, galimu mašinerija.

Svarbiausias faktorius visoje paskutinių ke.- 
lių metų padėtyje buvo (La^bininktį noras orga^ 
nizuotis. Matome, kad apie pusė miliono dar
bininkų įstojo į Federacijos unijas, apie šim
tas tūkstančių. į nepriklausomas darbo unijas 
ir apie šimtas tūkstančių į revoliucinėsę iiiii- Į 
jas. Tai negirdėta visoj darbininkų judėji
mo istorijoje. Buržuazija bijo, kad darbo uhi-1'1

laike streikų ir kovų. Pavyzdžiui, Auto Work
ers Unija gavo 1,300 nąrių, o mūsų partija (vi
sai negavo najrių, Tas parodo, kad įnūsų drau
gai toje unijoje Užmiršo partiją, u^miršoį savo 
darbą, savo pareigas, kaipo bolševikai. Uni
ja jiėmp virto viskas. Partija jiems nustojo 
gyvavus.

Ketvirta, neišmokome sukoncentruoti savo 
veikimo strategiškuose punktuose. Pavyz
džiui, jeigu Detroite mes būtumėme turėję su
organizavę po savo vadovybe nors vieną auto
mobilių i šapą. T!ai būtų jbuvęš tas degtukas, 
kuris būtų sukūręs milžinišką gaisrą. Mes 
neturėjome punkto, iš kurio pradėti streiko 
judėjimą! 1 v •

Toliau d. Stachel plačiai, gvildeno mūsų dar
bą ir tikslus Reformistinėse unijose. . Jose mes 
turime dirbti, sistemačiąi, pasiryžusiai. Ku
rie atmeta , svarbą šio darbę, tie nesupranta , 

(Komunistų Partijos (misijos., , Kurie nemato 
Darbo !Federacijos auginjo ,ir .jos! unįjų masių 
radikąlizacijos, tie nesupranta mūsų parti
jos, ir'Komunistų Internacionalo pozicijos., ;

Turime nukrypimų iš dešinės ir /‘kairės.”. 
Yrą draugų, kurie vis tebemano, kad nereikia 
darbuotis, reformistinėse unijose ir .užtenka 
budayojimo revoliucinių unijų. Yrą draugų, 
kurie nori numoti ranka ant revoliucinių uni
jų. Prieš abu nukrypimu partija turi, kovoti. 
Męs turime budavoti ir stiprinti revoliucinį 
darbo unijų judėjimą. Darbas reformistinėse 
unijose turi būti surištas su darbu budavoji- 
me revoliucinio unijų judėjimo.

Kiekviena pramonė turi savotiškas proble
mas. Mes negalime saikuoti vienu maštabu. 
Pavyzdžiui, plieno darbininkai 90 nuoš. neor
ganizuoti, o mainieriai organizuoti ant 80; 
nuoš. Argi neaišku, kad mūsų darbas ir pro
blemos skirtingos tose pramonėse? Vienoj 
pramonėje j vieną tašką turime mušti, o kitoj 
—Į kitą. Turime turėti lankstumo,, miklumo 
mokėti pasverti kiekvieną situaciją atskirai.

Ateina vasara ir ruduo. Daugelis reformis- 
tinių unijų ii- Federacijos valstijų organiza
cijų laikys savo suvažiavimus. Mūsų partija!

;. Turi darbuotis, kad tose kon
vencijose mes turėtume revoliucines opozici
jas biurokratams. Mes turime gyvuojančias

Kalba d. M., mainierys iš Utah 
valstijos, irgi tiesiai iš kovos 
lauko. Nęsenai mainieriai ve- •

mažas .opozicijas refprmistinęse unijose pa- dė didvyrišką streiką ir tapo 
versti į 'masines spėkhs,, prieš kuriąs drebėtų sumušti. ~

’ " * ** 4 f ’ fir pardavikai vadai ir buržuazija. •
Mes turime stengtis suvienyti nepriklauso

mas darbo unijas ir revoliucines darbo unijas 
į Nepniklausomą D(M:bo. Federaciją. Tai mū
sų svarbus veikimo punktas.

Mes turime, daugiau atydos kreipti į veiki
mą tarpe negrų masių. Jeigu mes neįtrauk
sime į kovą negrų masių, mes negalėsime su- 
budavoti tvirto revoliucinio unijų judėjimo.

Drg. Stachel nuodugniai palietė bendro fron
to klausimą ryšyje su darbo unijų judėjimu. 
Tai be galo svarbus klausimas. Juk kaip tik 
dirbtuvėse reikia suvienyti visus darbininkus 
prieš bosus. Kaip tik čionai teisingas bend
ro fronto, linijos prąvedimas gali duoti milži
niškų laimėjimų ‘dėl’ komunizmo.'

štai pavyzdys, kaip reikia veikti. ’Vienamę 
mainierių lokąle, kuriame pluse1 narių yra neg
rai, į sekretorius kandidatavo Jaunųjų Komu
nistų Lygos fiai^ys. ’ Gavo1 tik 121 balsų. Jo 
niekas nežinojo, neš jis neveiklus buvo. Po 
to jis pradęjo, veikti. Viename susirinkime 
pasiūlė rezoliuciją už Scottsboro jaunuolius. 
Negrams patiko ir Yezoliucija praėjo. Kitam 
susirinkime pasiūlė rezoliuciją už augštesnes 
algas ir trumpesnes darbo valandas. Rezoliu
cija praėjo. • i Paskui pradėjo darbuotis tarpe 
lokalo narių bedarbių, vedė juos į pašalpos 
biurus ir laimėjo pašalpą. Už kelių mėnesių 
įvyko rinkimai, ir tas jaunas draugas beveik 
vienbalsiai tapo išrinktas sekretorium!
P-Pabaigoje savo' raporto drg. Stachel nuro
dė, kad mes martuojame pirmyn darbo unijų 
judėjime. Matome partijos įtakos pakilimą. 
Matome darbininkų linkimą prie revoliucinės 
prografnos. Bet mes turime neužmiršti, Kad 
darbo unijos dar nėra tikslas pats savaime. 
Darbo unijos yra įrankis vedimui darbininkų 
į revoliucines kovas.- Toks yra mūsų tikslas. 
Jo neužmirškime.

Iš KOMUNISTŲ PARTIJOS 
KONVENCIJOS

O rtūrtingi žemės ^aviniukai pa
siima valdžios pinigus, ■> kurie 

phy,' sekretorius Alabamos,.Pur . giriami už sumažinimą žemės 
sinjnkų Unijos (“Shąrecropers 
Union”), juodveidis kovotojas. 
Du metai atgal ba.ltveidžiai že
mes' savininkai suorganizavo 
chuliganų gaują, užpuolę unijos 
patalpą, paskerdė kelis unijos 
vadus, sunaikino ,• raštinę. Tuo ( 
laiku tapo paskerstas draugo, kalėjime. 
Murphy brolis. Pats 
Murphy išliko gyvas, 
po sunkiai sužeistas.

(Tąsa diskusijų)i
Gatina balsai draugas' t /Mur-

ūkio gamybos} Tūkstančiai .fąr- 
mėrių nušluojama, nuo žemės ir 
grūdama į miestus j bedarbių 
ir alkanųjų eiles, štai ką da
vė fermeriams Roosevelto vieš
patavimas !

Priešų spėkos pasiro- 
Jis aiškina ten 

mainierių kovas ir rei- 
Mainieriai buvo orga- 
į Nacionalę Mainierių 

bet streikui prasidėjus, 
iškilus, atėjo United

dė tvirtesnės, 
padėtį, 
kalus, 
nizuoti 
Uniją, 
terorui 
Mine Workers of America va
dai pardavikai, pasirašė su bo
sais sutartį, padalino mainie- 
rius, sudemoralizavo jų eiles ir 
sulaužė streiką. Komunistai 
padarė klaidą, sako d. M., kad 
jie laiku neatmainė savo takti
kos. Komet pamatė, kad mainie
riai f)o prievarta suvaromi į se
ną uniją ir kasyklas, jie turėjo 
tuojaus griebtis organizuoti se
nojoj unijoj revoliucinę opozi
ciją, Bet jie šaukė, kad reikia 
nepasiduoti sutarčiai, nepasi
duoti Lewiso unijai. Daugelis 
draugų neteko darbo, tapo už
dėti ant juodojo listo ir judė
jimas nukentėjo. Taip pat Na- 
cionalės Unijos organizatoriai

i padarė klaidą, kad jie neišaiš- 
■ kino pakankamai mainieriams 
padėties. Partijos veidas taip 
pat buvo perdaug paslėptas. 
Kompanijos pasamdė ir palei
do darban prieš mainierius ke
turis šimtus mušeikų.

Dabar drūtinama partijos 
spėkos. Įsteigta atskira sekci
ja Carbon paviete, šis drau
gas sako, kad jis manė, jog 
nėra spėkų kam vadovauti. Dis- 
trikto organizatorius jam pasa
kė: Tu busi sekcijos organiza
torium ir vadovausi! Jis grie
bėsi už darbo. Vasario mėne- 
sį sekcija pasistatė už tikslą 

j kiai,-kas1 diena, sistemačiai, kad įgauti iki 8-tai konvencijai 50 
pasiekus mases ir sumobiliza-1 naujų narių į partiją o gavo 
vus jas kovai. ' i (Tąsa 4-tam pusi.)

GYVENIMO PERMAINA

J ? - i__________________ • . ___ ..

4 •

L

u ii iiiirBiir|i,-rl-’n -ir-n

DARBININKU
SVEIKATA

1 , » ■ .
( •

DR. J. J. KAšKIAUčIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Keletas unijos vadų randasi i Aš skaitau “Laisvę” ir ran- 
Keli jau mirė. TT”’ 

draugas ja sužinojo, kad kalėjimų vir- 
nors ta- šininkai užnuodytu maistu nu

Uni- du daug jūsų patarimų. Aš 
■ esu moteris 47 metų amžiaus. 
-' Du metai, kaip aš buvau ope- 

i man gimtuvę.Kaip tik juodija drauguš kalėjime, šal- jruota: išėmė 
du metai atgal jis išgirdo apie įį šiurpuliai supurtė visą kon-'Po tam per kokią penkiolika 
Komunistų Partiją ir įstojo į , ............
komunistų eiles. Taigi, jis kal
ba iš kovos fronto, iš mūšių draugus; daugeliui kietų drau-’sį a§ pradėjau blogai^jaustis,

1

haturalaus jų suvytimo, atro
fijos keliu. Ir, kai moteriai 
ovarines* liaukos nebeveikia ir 
nebegamina į kraują hormonų 
—vidujinių syvų, *tai žymių 
permainų atsiranda visame or
ganizme. Jei kitos moters 
liaukos suspėja atsidarbuoti 
viršlaikį, ir už save ir už ne
besamas savo sądrauges ova
rines liaukas, tai moteris nie
ko ypatingai blogo nesijaučia. 
Tačiaus, jei ir kitos jai liau
kos nekokios smarkininkės, 
tai prisieina pasikankinti.

Ir nėra geresnio būdo tiems 
besikankinimams sumažinti ir 
prašalinti, kaip • vartojimas 
liaukų preparatų: • ovalinių 
liaukų, skydinės kaklo liaukos 
ir k it.

Štai kaip darykite. Drauge. 
Vartokite paprastą gamtinį 
maistą. Apetitui pataisyti, 
imkite po truputį mielių 
(“yeast”), po vieną, po dvi, po 
tris plyteles kas diena. Mie
lės turi daug vitamino B, kurs, 
tarp kitų gerumų, taiso ir ape
tite. ' v

Parsineškite “Triple bromi
des, grs. 15. tablets No. 100.” 
Imkite iš pradžių po vieną po 
valgio. Ųž savaitės—po vie
ną po pietų ir po vakarienei. 
O da už savaitės—>po vieną po 
vakarienei, per ilgoką laiką. 
Nerykite, bet ištarpinkite po 

i vieną tabletėlę į stiklą van- 
I dens, ir da galite įberti tru- 
jputį-sodės miltelių.

Gaukite
gr. i/j, No. 100.” 
vieną prieš valgį. 
,mėnesio—po dvi 
Jeigu per keletą 
nepasidarė žymiai geriau,' tai
gaukite “Menocrin (narro
wer), sanitablets No. 100.” 
Imkite da ir šitų, po dvi tab
letėms priešu valgį. Visa tai 
padės ’atsigaut jūsų liaukoms; 
o tada' būsite sveikesnė. •

venciją, kerštas prieš Alabamos mėnesių aš jaučiaus labai ge- 
budelius- nusiautė per visus ' rai, bet apie šešioliktą mėne-

teuko. Kalba ne frazėmis, beUgų akyse ašaros pasirodė, štai kai kada net apalpdavau. šir- 
karčiais savo prityrimais; Į kokiose sąlygose mūsų draugai

Drg. Murphy aiškina bolševi- i turi kovoti pietuose.
kų konvencijai Pusininku Uni-i o ■ '• , TT •. Į Sunkiausias Pusininkų Uni

jos ir komunistų darbas pieti
nėse valstijose, sako Murphy, 
tai sukelti ir įtraukti į kovą 
baltveidžius farmerius ir darbi
ninkus. Jie suėsti baltojo šo
vinizmo. Jie taip pat kenčia, 

J drg. Murphy, sako, bet įsivaiz
dinta, kad jie stovi aųgščiau 
ir geriau negu negrų masės. Vi
sas ' komunistų judėjimas šian
dien ten randasi beveik išimti
nai negrų rangose.

; Ml , • ' ■ ■ •’, ' ' '/ • '

.Partijos spėkos auga lėtai., 
Ji«feuri veikai slaptai. Tik pa- 
jaisiais laikais partija' pra- jokios priežastieSi ir aš la.

pas>rodyti kaiPo svarbus a. ,eįt susinervuoju. Aš esu 
'faktorius pietinių valstijų pa- .. _ . .

šfurffUarptirLPecW' 3-.C0'111 Ug'° SVer‘U

jos dabartinę padėtį. Nepąi- 
sant visoj istorijoj negirdėto 
teroro, unija gyvuoja ir veikia 
ir. auga įtakoje ir skaičiumi. 
Pernai liepos męnesyj unija tu
rėjo tris tūkstančius narių, 
šiandien turi jau šešis1 tūkstan* 

jų judėjimas ir ekonominėshšio laikotarpio ko- čiusb Vienas trečdalis unijos 
vos vis daugiau .įr daugiau paima politinį cha- ‘J (narių yra negrai jaunuoliai^ sa- 
rakterį—atsikreipia prieš pačią'valstybę, prieš p-.ko Murphy. Partijos.; distrik-v 
......................... ‘ ‘ “ |, tas- "nutarė, kad bėgyje ateinam 

. čių trijų mėnesių unija, l turi 
t -gąuti dar vieną tūkstantį .nau- 
Jų narių,, - Prtklauso, f ir veikia 

i tąj,p .(pat hegrės moterys. Kon- 
;>yęųc^jaj , gria,u^|nįngąi ąv^i^iną, 

; dNg.rMjjrnh^ raportą V'. Bpf dj 
sveiįiną( i|UQs drąsius. Aląl?ąpws^ 

^terępžppjąmus^ įęt, kovojau-, 
įčips,žėmęs artoju^,! , (} >, ..į ( / 
../•iPusininkų Unija: turi keturis 1 keturis šimtus narių, fe ft Y • _ i ' _ v f . 11.1 I X 2 Ai 1 n

buržuazijos viešpatavimą. ' Tuo būdu saviriin- 
kai ir valdžią stengiasi darbininkus sugrūsti » į 
kompaničųas unijas. Ii* turt didelio pfosišęki- 
mo. Keli milįonai darbininkų jau sugrūsta į 
kompahičnaš ufiijhš? ‘ ;

' • • • ’ i ) -1 1 f ' c t 1 i ' t> r--, t i i ; i r. r

Kodėl Mūsų Judėjimas ,>;Nestiva 
Svarbesnio Vaidmenio m

I šitą klausimą atsakė 'Komunistų' Interna-; 
cionalas./Jis nurodė, sako d. Stachel, kad’priete 
žastis yra tame, jog komunistai ne.išvystė .ną- 
priklausdmos vadovybės ekonominėse, kovosę,, 
perdaug pasitiki /reformistiniais .yadai$ /ir. jų., 
organizacijoms, ųedakainavo darbininkų pakate 
ręjimo ir pasiryžimo kovoti. Tai tikra tięsą.; 
Mes turime daug pavyzdžių, kur darbininkai 
stojo į kovą be mūsų žinios. Mes dar disku- 
savom, ką daryti, o darbininkai jau stojo ,į, 
kovą! Mes pavėlavome. Mapėme, kad • d£rr, •* 
bininkąi nekovos, nenori kovoti, o jie staigu 
išėjo į kovą. . . ■ . 1 < . > r..

Antra, mes stokavome lankstumo. , Neper-, 
mainėme savo pozicijos laiku, kuomet reikė
jo permainyti. Už pavyzdį galime > paimti 
Pittsburgho apielipkės mainierių situaciją. 
M.es nespėjome laiku griebtis už, darbo, orga
nizuoti savo spėkas senojoj unijoj, kuomet pa- ; 
matėme, kąd naųjęji unija atsidūrė prie sie
nos, kuomet valdžia ir1 bosai ’spėka mainie'rius 
šiiva^ė į ITnited' Mine WoVkoi's b’f Abteri^a'.

(ft- & u t i į < o ą c n t i 4
i* C i

Mis man užeidavo mušt labai 
greit. Buvau pas kelis gydy
tojus, ir. vienas jų pasakė, kad 
man “persimaino gyvenimas.”

Kartais man suima galvą 
skaudėti, galva man svaigsta, 
ir nuo to svaigulio kuone 
dingsta man protas. Aš nete
kau apetito ir negaliu val
gyti saldžių daiktų. Jei jų už- 
valgau, tai pradeda labai muš
ti širdis.

Aš norėčiau žinoti, kaip kad 
dabar man yra išimta gimtu- 
vė, ar gi moteris turėtų sirgti 
per savo “gyvenimo permai
ną?” ‘ '

Kartais aš pradedu verkti

‘/ Šimtus tveikiančįų ; lokalų,- gru
pių.. Pernai^.sukįė $440 įn pa
siuntė kelis tropus delegatų į 
Chicagos farmerįų ,koųvencįją. 

/Unija yeda ant vjetp^ Kovas tįsį 
, pusininkų reikalus. , Todėl far- 

merįai ją pamylėję, prie jos lai
kosi, ją remia, eina jos keliu, 
aiškina,- drg. Murphy, paskui 
jis nurodo, kokius naujus' skau
smus Ala.bamos ir visų pieti
nių valstijų biedniems vfarme- 
riams atnešė Ro.osęyęito “nau
ja dalyba.” Pusininkai ir ran-

yęvgtįjjų kovose. ’ > 
partija tam distri.kte turi apie 
* ,' 1 t.; i i-, ■ ■!Perma- 
žai, įDistrikto konvencija pasi- 
bi:ėžė gauti naujų narių. Uni
jos raštinė tapo perkelta' į 
Montgomery, Ala. Tai didelis 
atsiekimas. čionai unija galės 
arčiau susirišti su miesto pro
letariatu. Gerai gyvuoja 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Kova už Scottsboro 
jaunuolius pakėlė ‘ Apsigynimo 
vardą. , ••/!••<■.

Visą partija, sako Murphy, 
turi daugiau atydos kreipti į 
veikimą ir kovas pietinėse vai- 

Neužtenka išleisti la
pelius ir iškelti obajsį koyos

163 S V.
Kai .atsikeliu rytą, tai mano 

liažuvis esti apžliaukojęs. Per 
dieną liežuvis pasidaro karš
tas.

(Įauninkai prievarta, teręro pa-' štijose.
gelbą .čėi^iami vJ13žibs /'ii‘ že-' 1 ” ,.. ._
mės/savininkų pąši'rašyti kont- tfž lygias negrų teises ir už ,ap- 
raktus, ka’d ‘ jie ddr ŠUihažihš ŠisprtncĮimą^ juodajam* ruošte, 

šaVd javus, sAvo^dtiohos ‘/kąsnį. ■ bet Teikia dirbti ir dirbti sun-

ATSAKYMAS
Išviso matyt, .kad Jurtis ir 

yra ta gyvenimo permaina. 
Jums du metai kaip išėmė 
gimtuvę. 'Nežinia, ar tik vie
ną gimtuvę, o gal ir ovarus, 
ovarines liaukas. Nors, sulyg 
Jūsų amžių, tai netaip jau 
svarbu. Kai jaunesnei mote- 
rjąi, taį abiejų ovarų išėmimas 
neigiamai veikia visą organiz
mą; tada prasideda gyveni
mo permaina. Gyvenimo per
maina ir reiškia overų netėki- 
mąi arba1 operacijos keliu arba

Thyroid tablets, 
Imkite po 

o • už kokio 
prieš valgi, 
mėnesių da

V M-
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Darbininkė ir Šeimininkė
PENKMETUKĖ

Parašė B. Jevgenjev 
Vertė Aldona Matulaitytė

Ką Papasakojo Tėvas apie Dirbtuvę
Sugrįžo tėvas iš darbo ir pasakė:
—Per penkmetukę mūsų dirbtuvės pastatys 

daug naujų mašinų: traktorių, kad žemę arti; 
sėjamų mašinų, kad duoną sėti; pjaunamų ma
šinų, kad rugius pjauti; kuliamų mašinų, kad 
javus kulti, štai ką pastatys mūsų dirbtuvės! 
Mūsų mašinos suars daug žemės, pasės daug 
javų ir surinks didelį derlių! . .

Ką Papasakojo Motina apie Fabriką
Sugrįžo motina iš darbo ir pasakė: ’,
—Penkmetukės gale mūsų fabrikas bus tris 

kartus didesnis, negu dabar. Mums į fabri
ką atveš ploną vilną ir margą kartūną. Pa
ims tarškėti mūsų siuvimo fabrikai! Mes pa
siusim daug marškinių ir daug kelnių.

• Mes pasiusim visokių rūbų daug daugįaus, 
negu dabar.

Visiems, visiems, visiems: berniuką 
mergaitėms, tėvams ir motinoms!

Kas Do štuka Penkmetukė?
Berniukas Griša paklausė- tėvo ir motinos: 

—kokia penkmetukė? apie kokią penkmetukę 
jūs kalbate?—Palauk, sūneli—pasakė jam,— 
mes pailsom dirbdami. Pailsėsim, papietausim, 
tada ir papasakosim tau apie penkmetukę!

Griša nepanorėjo laukti. Jis nubėgo pas 
sesutę Marusią ir pasakė jai:

—Tėtė kalba apie penkmetukę, mama kal
ba apie penkmetukę, .kaip tu manai, Marusia, 
—kas tai do štuka:

Penk-me-tu-kė ?
Marusia susimąstė, mąstė vieną minutę, 

mąstė dvi minutes, mąstė penkias minutes.
Grišai nusibodo lauktu—Ką-gi tu, visa die

ną mąstysi?—pasakė jis ir išbėgo į gatvę.
Marusia ir Penkmetukė

* f * I • •

“Penkmetukė—reiškia—penki metai,” mąs
tė Marusia. “Man, Marusiai, šeši metai. Aš 
didelė. Aš vyresnė už penkmetukę, o kam 

t penki metai? Štai dėdukas sėdi ant gonkelių, 
pypkę rūko. Dėdukas senukas, jam tiek metų, 
kad ir nesuskaitysi. Pas dėduko kojas žai
džia mažytis Vaniuška. Jis juokias ir mosuoja 

’ rankutėmis, nori pagauti saulės spindulėlį. 
Mūsų Vaniuška mažytis—jam dar ir metų nė
ra! Penki metai, penkmetukė! Ne, aš neži
nau kas tai do daiktas!” mąstė Marusia.

Pionieriai Pagelbėjo
Griša sėdi ant tvoros. Pas ką paklausti 

apie penkmetukę? Jisai pažvelgė į dešinę, į 
kairę, į viršų, į apačią. Štai ir štuka. Ant 
stogo jisai pamatė vaikus.—Ei, draugai, ką 
jūs ten darote!?—sušuko jisai.

—Ei, draugas, mes statom radio kliūbui!— 
atsakė jam nuo stogo.

—Jūs pionieriai?—apsidžiaugė Griša.—Pio
nieriai!—atsiliepė nuo stogo.

Griša nušoko nuo tvoros.—Draugai—pasa
kė jisai—kas tai tokio penkmetukė? Tėvas sa
ko: penkmetukė—mes pastatysim naujas ma
šinas. Motina sako: penkmetukė—mūsų fab
rikas taps didesnis. Aš paklausčiau pas juos 
apie penkmetukę, bet jie pailso dirbdami, o 
Marusia nežino. O aš labai noriu žinoti, kas 
tai tokio penkmetukė?

—Gerai—sako vienas—mes parodysim tau 
> penkmetukę, tik duok mums darbą užbaigti.

—Aš jums pagelbėsiu,—sako Griša.—Ge
rai,—pasakė pionieriai,—lipk greičiaus pas 

» mus. ;

SAVO DRAUGĖM
Buožių mergos, sesės mano, 
Už kąsneliį duonos menką, 
Mūsų spėkos nyksta, senka 
Jau nuo seno.

Dar tamsu—ankstyvas rytas, 
žemę vilgo šaltos rasos;
Mes prie darbo pristatytos
Triūsiame nuskurę, basos:

Dieną—lauke pūsles vėliam, 
Vakare buožinėn. grįžtam, 
O parėję—triukšmą keliam 
Tai su kiaulėm, tai su vištom.

Treiias Puslapis

ir

Ar ne šlykštu, ar ne klaiku, 
Wad nuo darbo liuosu laiku— 
Ir šventadienio sulaukus
Reik šukuot buožiukų plaukus;

Dukras buožių apsegioti
Mūsų išaustom spadnyčiom;
Jas išleisti į bažnyčią,
O pačiom—namus daboti... t

Jei į skriaudas rūsčiai žiūrit,— 
Man sesės, šen—į būrį.

I

Padarykite ar turėkite nupirktą 
tirštą “mayonnaise” ir pripil
dykite juomi baltinius ten, kur

Moterys SSSR ir Kapitalo Šalyse

Penkmetuke ir Dirbtuve
Jie užbaigė darbą ir nulipo žemyn.—Na, 

eikime,—pasakė pionieriai.—Na, eikime,—pa- 
j sakė Griša.

Jie atėjo p?is dirbtuvę. Dirbtuvėje ūžimas, 
bildėsis. Iš aukštos triūbos verčiasi juodi dū
mai.

—Čia dirba mano tėvas—tarė Griša—argi 
tai penkmetukė?

—žiūrėk,—pasakė pionieriai,—štai penkme
tukė.

Griša pamatė: šalę senos dirbtuvės statė di
delę naują dirbtuvę.

Pionieriai pasakė:
, . —Per penkis metus buę daug naujų dirb- 
ituvių. Per penkis metus naujose dirbtuvėse 
darbininkai pastatys daugelį visokių mašinų.

Geležinkelis
Šalę dirbtuvės darbininkai tęsė geležinkelį. 

Vieni vežiojo žemę, kiti dėjo balkius. Treti 
tvirtino prie balkių reles.

—Argi tai penkmetukė? Tai galežinkelis!
—pasakė Griša.

—Mes tęsiam naują .kelią!—atsakė darbi
ninkai.—Už penkių metų naujas kelias bėgs 
per miškus ir kalnus, per miestus ir kaimus. 
Per penkis metus mes pastatysim daug nau
jų geležinkelių, daug daugiaus negu dabar, žalių žirnių (išaižytų), numaz- 
Traukiniai veš iš miesto į kaimą mašinas ir 
kitokias prekes, o iš kaimo į miestą—duoną.

Traktoriai Suars žemę
• \

Už geležinkelio laukas. Lauku važiuoja 
traktorius. Traktorius aria žemę. *

—Traktoriau! Traktoriau!—sušuko Griša.
—Aš žinau: per penkis metus naujose dirbtu
vėse pastatys daug naujų traktorių. Per pen
kis metus nauji geležinkeliai nuveš daug nau
jų traktorių į visus kaimus.

—Per penkis metus nauji traktoriai suars 
daug naujos žemės!—pasakė pionieriai.

Šviesa į Kaimą
Jie nuėjo keliu prie namų. Ant kelio 

bo darbininkai. \
Vieni kasė duobęs, antri statė stulpus, 

titi tęsė vielą nuo vieno stulpo pas kitą.
—Ką jie Saro?—užklausė Griša. , ,
—Jie veda į kaimą elektrą,—pasakė pionie

riai.—Per penkis metus daugely kaimų degs 
miesto šviesa.

dir-

tre-

štai Jinai Kokia—Penkmetukė
Griša pasakė pionieriams:
—Aš mačiau dirbtuvę—jinai auga. Aš ma

čiau geležinkelį—jisai statosi. Aš mačiau 
traktorių—jisai arie žemę. Aš mačiau elek
trą—jinai bėga į kaimą.

—Tu matei penkmetukę,—pasakė pjonieriai.
—Dabar aš žinau, kas tai tokio penkmetukė 

—sako Griša—Tai naujos dirbtuves, nauji 
keliai, naujos mašinos, nauji laukai, kurių 
mes turėsime daug daug per penkis metus. 
Tik aš nežinau iš kur mes gausim viską?

Pionieriai sako: ’ .
—Mūsų tėvai ir motinos padarys viską pa

tys. Patys pastatys naujas dirbtuve^, patys 
suars žemę.

—O ką mes darysim?—paklausė Griša.
—Mes, gelbėsim jiems ir mokinsimos— pa

sakė pionieriai:—mes daug mokinsimės, kad 
būti gerais darbininkais.

—Vien-du-trys-keturi-penki. Penki metai! 
—pasakė Griša.—Už trijų metų aš būsiu pio
nierium; už penkįų metų Marusia bus pionie
rė. Mes mokinsimės statyti mašinas ir arti’ 
žemę.

Ilgus amžius vargę, kentę 
šiandien švęsim savo šventę.

Arturas Regratis.
29-1-22.

PROLETARŲ MENAS
Arklas, kūjis, plieno viela, 
žaiždro gelmių liepsna tyra— 
Mūsų kūnas, mūsų siela, 
Mūsų stygos, mūsų lyra.
Proletarų dailė, menas,— 
Sunkus darbas ką patiekia, 
Mūsų maistas, mūsų penas— 

, Mūsų širdis jam prisiekia!

Dyglių kelias—juo galiūnai 
Drąsiai žengę, kovoj krito.
Mums gi kelio nėra kito:
Vienas kelias į Komuną!
žengdami koja į koją
Mes ir giedam himną naują, 

v Nes išpirkti jųjų kraują
Galim mes—tiktai kovoje!

Arturas Regratis.
16-11-21 m..

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

tryniai buvo. Ant lėkštės išdė-L, . o o . . , . . . . ..
kite mažyčių jaunų salotų ia.'Moterys Sovietų Sąjungoje i kia^ į baltų vergių,eiles, 
pus, sumaišytus sti keliais lašais ■ 
alyvos ir uksuso, ant salotų už- | 
dėkite baltinius formoj kviet- 
kos. Per tankų sytuką ištrin
kite ant viršaus trynius, padė
kite labai šaltoj vietoj valan
džiukei, pirma valgant.

PAUKŠČIŲ LIZDAI SU 
KIAUŠINIAIS

Šis valgys labai tinka vai-

Nėra sunkus sutaisyti.

VALGIAI Iš KIAUŠINIŲ
šiandieną paduodame ke

lius receptus, kaip gaminti vai- kams, nes gražiai atrodo ant 
giai iš kiaušinių. Visi yrą mū- stalo ir kiekvieno patraukia a- 
sų išbandyti ir surasti tinka- kį
mi, kas liečia skonį. Bijau tik, • i Paimkite gilų molinį bliūdą, 
kad šeimininkės nesakytų, kad 
perdaug brangus; nes kaip ma
tysite reikrilinga gana daug 
sviesto ir kitokių pridėčkų. Ta- mus nuo 4-5 kiaušinių.
X 4 r* . i r* X Ii ! i • 1 i • . • i 1 • i •čiaūs, draugės, 
te, pabandykite.
—patiks.

(kuriame galima kepti) ir iš
tepkite jį sviestu. Atskirai iš
plakite į stiprias putas balti- 

Putos

Proletarinė revoliucijai Sližio metu, kada ii tos 
Rusijoje paliuosavo moterį i Paskutinės įplaukos nutruk- ... ' cfa nornininlčin rnnv*rrinn insta, darbininkių merginų ir 

moterų padėtis pasidaro
Oak- 
kad 

metų 
laiko 

Ta mer-

iš namų nevalios. Prie ca
ro režimo net posakis bu
vo: “Bobai vaikus gimdyti 
ir pečių daboti.” Dabar So
vietų Sąjungoje 7,100,000 
moterų ir merginų dirba 
gamyboje prie t_______
budavojimo. c. ___  (
rų yra atstovėmis valdžios, I desnė, negu -kitos mergaitės 
kaip tai: pirmininkėmis I metų. Ji nemoka rašyti
valsčių, miestelių ir mies- • skaityti. Viek neturėju-
tų Sovietų, vadovėmis ko-P* namU gyvenimo Jr dabar 
operacijų, inžinierių ir net .kūdikio 
Raudonosios Armijos ko- j

dar baisesnė. Štai iš 
land, Cal., praneša, 
Francisca Anilies, 9 
mergaitė už mėnesio 

' j ~ socializmo j susilauks kūdikio. 
400,000 mote-‘ Kaitė fiziniai kiek yra di-

kUTi-f-i turi būti tiek kietai suplaktos, -dalyvauja darbininkų teis-
Užtikriname kad būt galima peiliu pjauti.

Įbarstykite biskutį druskos, pi-
Pirmą paduodame patarimą, I pirų ir kokių nors žoliukių, pe- 

kaip sutaisyti kiaušinius su ža
liais žirniais, šitas valgys la
bai tinka vakarienei, ypatingai 
tiems, kurie nevartoja mėsos.

KIAUŠINIAI SU ŽIRNIAIS

operacijų, inžinierių ir net • kūdikio laukia Salvation 
Raudonosios Armijos ko-j Army name. Štai buržua- 
mandierių. 100,000 moterų i moralystė ir vaizdas, 

prie ko veda ši sistema.
Jau penki metai viešpa

tauja baisus ekonominis 
krizis kapitalo šalyse, tar
tum kokios įdūkusios ban
gos blaško darbininkus ir 
darbininkes n a i kindamos 
tūkstančiais. Kapitalistinė
se šalyse virš 15,000,000 
darbininkių — merginų ir 
moterų neturi darbo. Tas 
krizis sudarė didžiules ar- 

traktorisčių! imijas prostitučių ir laips-
'niškai pūvančiu ir žūvančių

muose — teisėjomis. To
kias žinias patiekė “Prav
da” num. 66, 1934 metais.truškų, maironų ar kitokių. į

Lengvai permaišykite ir supil- i Revoliucija p a 1 i U O savo 
kite į išsviestuotą bliūdą. Pa-1moterį iš vergijos, suteikda- 
imkite kelius šaukštus geros ma jaį politines ir ekonomi

nes laisves. Laike Komunis-
bukes, tai šian tai ten, ir į kiek- tų Partijos XVII .Suvažiavi- 
vieną įleiskite po trynį. Įsta-įmo jau buvo 28,000 moterų 
tykite į labai lengvą pečių, kad jr merginų vadovių darbo 
tik trynius sutrauktų, o balti-; udarninkų brigadų ir 7,000 
mai nesudegtų. Greitai duoki
te stalai), tame pačiame bliūde, 
kuriame kepė. _

Francijoj taip • sutaisytus j rys ir merginos greta su vy- ‘ moterų! New Yorkas, Pary-.
kiaušinius vadina Oeufs A’L’ar-1 rais draugais žengia pir- žius, Berlynas, Londonas ir 

ir mažytį cibuliuką. i dennaise.

imkite kelius šaukštus 
Smetonos ir • apipilkite lengvai 
viršų. Padarykite šaukštu duo-

Paimkite pusę kvortos jaunų

gokite juos šaltame vandenyj, 
i nusunkite sausai ir pabarstyki- 
[ te miltais. Į puodą ištarpinki- 
te 1 šaukštą sviesto, sudekite 
žirnius ir sumaišykite gerai, 
įpilkite 1 puoduką vandens, y2 
šaukštuko druskos, 1 šaukštuką 
cukraus, 
Uždengkite puodą ir lai pova- 
liai šunta iki žirniai pasidarys 
minkšti ir vanduo suvirs į tirš- 
toką padažą. Turėkite gatavus, 
suplaktus 4 kiaušinius. Plaki
te smarkiai, kad būtų išsiputo-

myn visu frontų. Mes jas kitos kapitalistines sostinės 
randame plieno fabrikuose,■ užtvenktos baltųjų vergiųrandame plieno fabrikuose,! 
sovietiniuose žemės ūkiuo-’armijomis, 
se, prie kanalų prakasimo,

KIAUŠINAI KARALIŠKAI
Supjaustykite du didelius ei- z . . -

bulius ir sudėkite puodan su 2 Sovietų valdžioje, kultūrP 
šaukštais sviesto..

Kapitalistinė spauda sle- 
, # . - - j pia tikrą bedarbių merginų

------ , Užkaiskite|niame darbe mokyklose, ipa(Jetį, bet ir tai net tokis 
ję. Padėkite puodą’šu žirniais puodą ant lengvos ugnies ir lai i išradejų tarpe, meno srity- “Daily Mirror” buvo 

je ir tt. '• i i • z- r
Mes ten randame darbi-; merginų išpažintis.

ninkes technikos žinovėmis j Kapitaiisting spau,da su.

karšto j‘e vietoje ant pečiaus ir šunta pakol cibuliai bus minkš- 
supilkite kiaušinius, greitai ti, bet ne parudę. Dadėkite 
maišant, ir, tik tiek laikant ant! pipirų, druskos, 1 šaukštą mil- 
ugnies, kad sutraukus kiauši-. tų ir 1 puoduką saldžios sme- 
nius.
niai nepasidarytų pėrkieti. Tu
ri viskas but, kaip kokia Sme
tona. Supilkite į karštą pus- 
bliūdį, viršų pabarstykite ka
potomis petruškomis ir aplin
kui apdėkite su apkepinta duo
na. Duoną reikia supjaustyti 
mažyčiais gabaliukais, , turint 
laiko gali išpjaustyti mažytės 
žvaigždutės ir parusvinti ant 
skaurados, karštame svieste.

; Reikia valgyti kol karštas. 
Galima vartoti kenuotus žir-

; nius. Tada nereikia jų ilgai 
virinti.

Dadėkite

ninkes technikos žinovėmis

i pri-
i verstas talpinti bedarbių

j 2 K CV VA K2 V< VA VV V< Ji X V4 k .7 A W •'-z * , t, * *• • • Į UL. A. Vv Jk K/Vzv “ “ K-z *■* A A V>V —

Prižiūrėkite, kad kiauši- į tonos ir lai suverda tirstokai. ir politiniais darbo vadais, j kele gvoltri prieš moterų 
enrisidarytu pėrkieti. Tu- Padėkite y2 šaukštuko smul- Tiesa, senovinis atsilikimas I j_ ; _____________________Tiesa, senovinis atsilikimas [ darbą-~“atgal moteris į na

tų ft.au»....ų, ..... pv.- dar daug ,veik‘a> dar daug jmus> kad vyrai tur§tų dar-
pjauti į keturias dalis kiekvie- yra papročių, kūne trukdo jį^įu tų obalsių slepiasi

, «... 1 i • i • nn rroj-nctm n no Izilimili iv* _

kaus cukro ir 4 iki 6 kietai vir
tų kiaušinių, kurie buvo per-

nas."" Uždengkite "puodą ir lai jaugštesniam pakilimui ir 
pastovi nekarštoj vietoj, kad del nuoseklesnio lavinimosi, 
kiaušiniai sušiltų. Tuojaus pa- Dar yra daug vyrų, kurie
duokite stalan. vis senomis akimis žiūri į 

moterį ir ne tik nesirūpina 
suteikti galimybę moterims 
lavintis, bet vietomis net 
tam trukdo. Prieš tai griež-

KIAUŠINIAI ALA MIMOSA
Išvirkite kietai 4 kiaušinius. 

Kada atšals, supjaustykite per
I pusę, išilgai ir išimkite trynius.

kiaušinius “juodame” svieste? 
Arba, jeigu kam patinka čes
nakų skonis, tai turime kiauši
nius, sutaisytus česnakiniame 
padaže, kiaušiniai su šaknukė- 
mis, su sūriu, omletai ir tt.

Prie progos tilps visi. O šiuo 
tarpu pakaks.

Žodis į Visas Darbininkes
* J k

Drauges! “Darbininke ir 
Šeimininkė” yra ' jūsų pačių 
skyrius. Šiam skyriuje apart 
apsakymėlių, pamatinių raštų, 
patarimų apie maistą ir kaip 
pigiai pasigaiininti drabužius 
turi atspindėti darbininkių ir 
šeimininkių klasinis gyveni
mas.

Visos ir visi sutiksime, kad 
mūsų skyriuje stokri žinių iš 
fabrikų, dirbtuvių, kur darbi
ninkės dirba. Būtinai reikia 
rašyti apie darbo sąlygas, apie 
valandas, > apie uždarbį, apie 
tai, ką tenka fabriko. darbi
ninkei, merginai ar njoterei 
pergyventi kiekvieną dieną.

Antras dalykas, pas mus. ne
atspindi bedarbių darbininkių 
ir šeimininkių reikalai. Kodėl 
neturėtų būti mūsų skyriuje 
aprašoma bedarbių moterų ir 
merginų gyvenimas, darbo 
jieškojimas, nuotikiai, prityri
mai, net ir vaidintiivė ir min
čių tinklo veikimas tose Va
landose? Šie dalykai yra la
bai svarbūs. s

Dar'daugiau, pasėmus labai

Gaila, bet prisieina apie kiau
šinius baigti. O dar turime an
tra' tiek gerų patarimų. Ar 
norėtumėt žinoti, kaip sutaisyti

tai kovoja Sovietų valdžia,
Komunistų Partija, Jaunų
jų Komunistų Leninistinis 
Susivienijimas.

Sovietų Sąjungoje kaip 
vyrų, taip ir moterų darbi
ninkių ateitis vis darosi 
šviesesnė, malonesnė, pra
kilnesnė. Visi sujungtu ga
lingu baru žengia pirmyn 
prie pilno įvykinimo socia
listinės tvarkos ir per ją į 
komunizmą.

Moterys Kapitalo šalyse
Pereitame , “Darbininkės 

ir Šeimininkės” numeryje, 
mes davėme rašinėlį apie 
Jungtinių Valstijų darbi
ninkes moteris ir kapitalis- 
tės.

Kapitalo šalyse darbinin
kų klasės padėtis kas kart 
blogėja, o darbininkių mote
rų ir merginų gyvenimas ir 
sąlygos yra dar aršesnės 
negu vyrų darbininkų.

“Gerlaikio” metu, darbi
ninkė mergina yra ne vien 
darbavietėje i š n a udojama 
prie darbo, bet prie jos ty
ko visoki boseliai, kapitalis
tų sūneliai ir raštininkai. 
Jau senai yra įrodyta ne
ginčijamais faktais, kad 
raštinių, krautuvių* ir val
gyklų patarnautojos mergi-

darbininkių susirėmimus su 
policija, jų kovas prie pašal
pos biurų.

Taipgi reikia aprašyti be
darbių darbininkų, darbinin
kių ir vaikų gyvenimą ir padė
tį. Net. kapit. laikraščiuose ir 
tai mes užeiname šiurpulingų 
žinių apie išbadėjusius darbi
ninkus, ąpie atrastas alkanas

• . t t j . ■ .. , į
moteris, apie apalpusias darbi
ninkes bedarbės nuo išbadė j i- 
mo ant gatvių. Šie visi dalykai 
turi didelės reikšmės.

Tatgi mes kreipiamės į vi
sa? drauges, kartu ir į drau
gus, aprašyti tą viską. Rašyki
te kaip kas mokate. Kas ga
lite, rašykite iš gyvenimo 
vaizdelius, apysakymėlius, kas 
silpnai vartojate plunksną, tai 
paduokite tik faktus* KiekvieJ 
ną raštą perskaitysime. Pasi
drąsinkite bendradarbiauti! 
Kas tik interesingo, svarbaus 
yra jūsų mieste, parašykite į 
mūsų skyrių. Raštus siųskite 
“Laisvės” antrašu, pažymint 
kad jie yra skiriami į “Dar
bininkės ir Šeimininkės” sky- 

mažai atspindi bedarbių dar- riū. Pasitikim, kad mūsų pra- BOS negali pragyventi iŠ 
i bininkių'kovos. Reikia aprašy- šymą išpyldysite. mažo uždarbio. Tos Sąly-
Iti bedarbių demonstracijas, “D. ir Š.” Skyriaus Redakcija. gOS jas labai tankiai nubloš-

mažo uždarbio. Tos sąly-

kapitalistų atakos ant dar- 
' bininkių ir darbininkų algų, 

noras sukelti nesusipratu
sius vyrus darbininkus 
prieš moteris, dirbančias 
fabrikuose. Noras paslėpti 
tą, kad prie dabartinio už
darbio jau vyras negali iš
maitinti šeimyną. Noras 
paslėpti tą, kad tankiai mo
teris tik todėl dirba, kad 
jos vyras jau nuo senai ne
turi darbo ir kitaip prisiei
tų šeimynai badauti.

Vokietijos fašistų vadas 
Gebbels pareiškė: “Moteris 
turi būti graži ir gimdyti 
savo vyrui vaikus. Ir pauk
štis patelė puošiasi prieš sa- 
savo vyrą (patiną) ir išperi 
jam vaikus.” Tas parodo, 
kad fašistai žiūri į moterį 
kaipo į “gimdymo mašina,” 

1 tą propaganduoja kitų šalių 
kapitalistinė spauda ir ku
nigija.

Bet darbininkių susiprati
mas ir kovirigumas nuolatos 
auga. Tą parodo drąsesnis . 
moterų ir merginų darbi
ninkių dalyvavimas demon
stracijose, streikuose ir ko
va ant barikadų Viennoje— 
Austrijos sostinėje.

Darbininkėms yra tik vie
nas kelias išvien su kovin
gais darbininkais kovon 
prieš kapitalistinę tvarką, 
prieš jos visas ydas, už su
darymą galingų ir tvirtų 
darbininkų organizacijų, už 
s u t v Irtinimą Komunistų 
Partijos, to nenuilstančio 
vado, darbininkų ir darbi
ninkių kovoje už pasiliuo- 
savimą.

(Pabaiga 5 pusi.)
♦
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A. L. D. L. D. ŽINIOS “šviesos” No. 2

Trijų Menesių Veikimas
Į tris mėnesius— sausį, va

sarį ir kovą, Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopos gerai pasirodė.1 
Tą parodo į centrą įplaukos. 
Sausio mėnesį turėjome $524.- 
28. Vasario mėnesį gavome 
$756.30. Kovo mėnesį buvo 
įplaukų $744.13. Į tris mė
nesius turėjom $2,034.71 įeigų. 
žinoma, dalis pinigų nėra ALD 
LD, tai buvo aukos per mūsų 
centrą įvairiems revoliuciniams 
darbininkų tikslams, bet jos ne
viršija porą šimtų dolerių. To
kių įplaukų metų pradžioje mū
sų organizacija dar neturėjo 
savo istorijoje. Bet šiemet su 
metų pradžia mums ir daugiau- tokias kuopas, 
šiai pinigų : 
LDSA centro $380.00 skolų, rei
kėjo leisti “šviesa,” ruoštis 
prie knygos ir tt. Bet centras 
su narių. pagelba sėkmingai iš
ėjo iš tos padėties ir dabar vis
kas eina normaliai. Mūsų fi
nansų stovį matysite iš finan
sinės atskaitos.

Pittsburgh, Pa., jau yra pasi- 
mokėjus už 
Cicero, Ilk, 
narių. 93

23 narius. 92 kp„ 
pasimokėjo Už 40 

kp., So. Betlehem, 
Pa., turėjo 7 narius, o dabar 
jau 9. 103 kp., Hbdson, Mass., 
turėjo 19 narių, o dabar jau 
32. Ir daugelis kitų kuopų 
smarkiai mokasi duokles. Kaip 
kurios kuopos .paaugo susijun
gus su Lt)SA narėmis, atsira
do pas jas daugiau veikimo ir 
gąvo naujų narių. Taigi šių 
metų pradžia gera. Kuopos, jau 
turinčios tiek pašimokėjusių 
narių, kaip jos turėjo perei
tais metais, neapsišfos, bet-jos 
turi per 9 mėnesius gauti riau-- 
jų narių ir išauginti į du kart, 

. Daug dar dar- 
reikėjo—turėjome bininkų pasirengę stoti į AL

DLD.

Knygos ir Platinimas
Per šiuos tris 

Centro Komitetas yra 
$122.30 už knygas. Tuom pat ]ių jr nepraneša

Apskričiams Pranešimas
Šiomis dienomis Centro Ko

mitetas išsiuntinės visiems AL 
DLD apskričiams pranešimus, 

ikaip jų kuopos stovi. Vietomis 
(dar yra kuopų nemokėjusių už 
pereitus metus. Tokios kuopos 
negauna “šviesos,” ' nes cent-

mėnesius, ras negali teikti kuopoms kny- 
gavęs 1 gas, kada jos nepasimoka duok- 

priežasties, 
kartu mes esame pasiuntę kny- | Apskričių komitetų pareigos 
gų į Sovietų Sąjungą, Kanadą,1 aplankyti tokias kuopas ir pa-1 

tirti, kame dalykas. Jeigu tos 
kuopos nepasimokės šį mėnesį 
duokles už 1933 metus, tai jos 
bus nuimtos nuo organizacijos 
listo.

Pietų Ameriką ir kitur virš 
$600 vertės, už ką dar pinigai 
nėra gauta. Sovietų Sąjunga 
mums duos už mūsų knygas 
knygų mainais. Į Sovietų šalį 
mes pasiuntėme 1,225 knygas, j 
Ten steigiami raudoni kampe
liai fabrikuose ir dirbtuvėse ir 
kur yra lietuvių darbininkų, tai 
bus ir ALDLD išleistų knygų. 
Vien Leningrade planuojama, 
kaip drg. I. A. Kondrotovič 
praneša, įsteigti 30 lietuvių li
teratūros kampelių.

I

Kanadoje mūsų draugai jau 
turi visų mūsų laidų ‘knygų 
pakankamai. Kanados kuopos 
turėtų platinti knygas, nes ten 
yra daug atvykusių lietuvių iš 
Lietuvos. Tie darbininkai yra

“Šviesos” No. 2 buvo many
tas išleisti prieš Pirrrią Gegu
žės, bėt paskutiniu laiku' sirgo 
Visa eilė' “Laisvės’ ’ redakcijos 
štabo narių ir komisija su raš
tais susivėlavo, “šviesa” bus 
išleista kokią savaitę, kitą vė
liau, negu būvo planuojama.

Jeigu kurioms kuopoms ne
pakankamai buvo pasiųsta num. 
1, tai prašome pranešti. Dar 
centre yra 200 egzempliorių. 
Paskui nebus galima gauti. 
Kuopos, kurios numato galimy
bę del platĮnimo “.šviesos” pa
vienių numerių, jau dabar pri
valo pranešti centrui, kiek joms 
reikią pasiųsti ’platinimo nu
merių. / i

; Kanadoje su “šviesa“ nekaip 
dalykai išėjo. Ilgai nariai ne- 
galėjp gauti’ numerį pirmą, ži
noma, tai nėra mūsų kaltė. 
Kanados draugams žinomos tos 
priežastys. Ateityje gal bus 
gąlimą greičiau persiuntimo 
darbas atlikti.

Duoklių Mokėjimas
Centro Komitetas prašo vi

sus narius ir nares mokėti j 
duokles ir siųsti į centrą. Mes 
ruošiamės prie antro numerio 
“Šviesos” ir knygos, o tas rei
kalauja pinigų. Popiera išsi
baigė ir nusprendėme pirkti du 
tonus ir pusę, nes daug per
kant, atsieina pigiau. Popie
ra mums atsieis apie $350.00.

ALDLD, taip ir slavų, 
skerspaine pravedimui 
linijos. Tas rodo, kaip 

dar reikia klasines ap-

ELIZABETH, N- J.
Reikalingas partneris prie gas 

stoties, turi būt jaunas vyras, gerai 
angliškai kalbintis.

Jei norės, gales prie stoties pa
dirbti menesį laiko, kad ištyrus 
kaip biznis eina; reikia turėti apie 
$2,000; gera proga tam vyrui, kuris 
supranta tą darbą. Informacijų 
klauskitės sekamai: V. Podžiunas, 
Westfield Ave., and Elmora, Eliza
beth, N. J.

(82-84)

Įliškos kovingos partijos atsto
vą. ^Internacionalas” garsiai 
veržėsi iš draugų krūtinių. Svei 
kinimas • tęsėsi .kokias penkias 
minutes. Tas draugas pasveiki
no suvažiavimą varde Kubos 
Komunistų Partijos, ir šaukė 
jis: “Tegul gyvuoja Sovietinė 
Kuba! Tegul gyvuoja Sovieti
nės Jungtinės Valstijos! Tegul 
gyvuoja Kubos ir Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partijos!”

draugės išsidalino tikintus par
davinėjimui.

Paskiaus nutarta pasveikin
ti “Vilnies” suvažiavimą su 
$2.00 auka.

tuvių 
būna 
K. P, 
daug
švietos ir platesnio išaiškini
mo, kokia K. P. rolė ir kaip į 
tai turi atsinešti pagelbinės 
organizacijos.

Kur koncentracija turi būti 
pradėta ir kaip sukoncentruoti 
tam ar kitam darbui spėkas? 
Dar daugelis draugų mano, 
jei vieną draugą paskyrė kur 
nors dalyvauti delegatu, ar 
kurioj nors fašistų valdomoj 
organizacijoj sudaryti grupę, 
tai jau ir koncentracija. Tokis 
nusistatymas, tai nesudėjimas 
spėkų, kad toj vietoj padarius 
pasekmę. Koncentracija turi 
būti ne vieno nario darbas, bet 
visų gabiausių' spėkų sudėji
mas ir vedimas revoliucinės 
agitacijos toj kasykloj ar or
ganizacijoj. Tam darbui turi 
būti išdirbti geri planai ir me
todai.

Reikia pažymėti, kad visų 
delegatų kritika buvo labai 
k o n struktyvė, pamokinanti. 
Dalis delegatų parodė pavyz- 

?. džius, kaip reikia veikti masi- 
Inėse organizacijose, kad iš- 
! auklėjas K. P. Pavyzdis vei- 
Įkimo Baltimorės prieplaukos 
darbininkų ir Bedarbių Tary
bos ir tt.

Likosi priimta rezoliucija, 
kuri nušviečia veikimą pra
eities iri parodo klaidas, tru- 

i kumus ir priežastis trukumų.
i pla- 

'ną ir kaip ji įvykinti gyveni- 
j man.

U ž šlbaigus konferencijai 
delegatai sudainavo Interna
cionalą ir visi išsiskirstė į ko
lonijas budavoti revoliucinį ju
dėjimą didesniu ir smarkesniu 
tempu.

Kaip kas klausia, kiek lie
tuvių gyvena Hudsone. Todėl 
čia paduodu pilnas skaitlines. 
Viso lietuvių čia gyvena 528. 
Šeimynų yra 119; nuosavus 
namus turi 86; biznierių yra 6 
—dvi krautuvės, barzdasku- 
tykla, duonkepykla ir pirtis 
(maudynė). Yra ir dvi pašai
piuos draugijos. L. P. K. turi 
nuosavą svetainę. Yra ir dau
giau mažų draugijų, bet apie< 
jas čia nekalbėsime.

Buvęs Hudsoniėtiš’

Komunistą Partijos 
Konvencijos

(Tąsa iš 2-ro pusi.)'
Organizuoja Jaunųjų Ko-

Jauni-

ir

MOTERYS SSSR IR 
KAPITALO ŠALYSE

Bostono Apielinkei

žinoma, kada ją gausime, taiįTaipgi nutiesia ateičiai 
jau užteks del visų šių metų.

; Todėl prašome mokėti duokles
; ir siųsti į centrą.

D. M. šolonisJoccs,
ALDLD CK Sekretorius.

Komunistų Parti jos, Distrikto 3-čio, 
Suvažiavimas Ir Veikimas

, v: ' *■ ’■ - ’ i

Bolševikas.

HUDSON, MASS.

(Tąsa nuo 3čio pusi.)
Amerikoje lietuvės darbi

ninkės turėtų tvirčiau stoti 
į kasdienines darbininkų 
kdvas, tapti kovingomis na
rėmis1 ' Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos. Būti 
veikliomis narėmis Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos. Pta-

Garsioji Dainininkė

MENKEUUNIUTE
Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVES” NAUDAI 

APRIL 29 BALANDŽIO 
Worcester, Mass.

Norime priminti šios apie-
tinti musų revoliucinę spau-1linkės miestams, kad 22 dieną 

. Tik per kovą darbiniu- balandžio dainininkė yra liue
są ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da
bar rengdami sutaupysite ke
liones išlaidas. Menkeliuniutė 

, bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

dą.
kija pasiliuosuos iš kapita
listinės alginės vergijos ir 
kartu pasiliuosuos darbinin
kė moteris nuo dubėltavo iš
naudojimo.

D. M. š

(60!
i munistų Lygos kuopą.
mas ypatingai pasirodė veiklus 
ir kovingas šiame streike. Ne
paisant sunkumų ir klaidų, sa
ko tas kovingas draugas mai- 
nierys, bolševizmas Carbon pa
viete maršuoja pirmyn. Mai- 
nieriai paragavo Roosevelto 
valdžios “naujos dalybos 
daugiau jds nenori!

Drg. L., iš Kenosha, narys i 
automobilių pramonės šapos i 
branduolio, raportuoja konven- į 
cijai apie automobilių darbi- j 

j ninku kovas Kenošiuje, Milwa-j 
ukėj ir visoj toj apielinkėj. ' 
Streike mūsų spėkos pasirodė ■ 
silpnos. Mes veikėme perdaug j 
lėtai, nedakainavome darbiniu- j 
kų pasiryžimo kovoti. Pribu- j 
vo Amerikos Darbo Federacijos ( 
biurokratai ir streiką užgrobė džio, 7" vai.” 
ir pardavė. Bet partijos įtaka ( tainėje 
pakilo, kuomet darbininkai su~;i 
prato, kad jie tapo parduoti, j 
Jiems tą iš sykio ąiškino Ko- Į 
munistų Partija. Ant ryto-, 
■jaus po pasirašymo sutarties, j 
partija išleido lapelį “Ne Lai- j

I mėjimas, bet Pardavystė.”, Par-' 
davystė įr buvo. Paskui kilo 
streikas Simmans (?) dirbtu-

Čia komunistai sulošė 
svarbią rolę. Darbininkai lai
mėjo algų pakėlimą. Partijos 
spėkos auga, tikri kovotojai iš 
dirbtuvių stoja į mūsų eiles.

Labai sujudino konvenciją 
r, raportas kovingo negro draugo

P., Pittsburgho Hill sekcijos or
ganizatoriaus. Puikus iš jo vei
kėjas ir geras kalbėtojas. Sek
cija veikia ir smarkiai auga. 
Suorganizavo 30 bedarbių tary
bų su trimis tūkstančiais narių. 
Laimėta pašalpa bedarbiams, 
valdžia priversta rokuotjs su be
darbių tarybomis. Suorgani
zavo branduolį svarbiam plieno 
fabrike. Geležinkelių 
ninku branduolis iš 4 
paaugo iki 14. Gerai 
jasi negrai draugai, 
planavo gauti 100 naujų narių 
iki' konvencijos, o gavo 140. 
Planavo, kad iš tų naujų narių 
40 nuoš. turi būt juodveidžiai, 
bet gavo 42 nuoš. juodveidžių. 
Visam distrikte negrai sudaro 
16 nuoš. partijos narių, bet Hill 
sekcijoj jie sudalo 40 ;nųo,š.

Šis draugas nepasitenkino ra
portu apie veikimą. Jis nuro
dė, '.kad mūši) partija, ypatin
gai jos žemesni vienetai daro 
klaidas tame, kad, jie užsimoja, 
pi'adeda kokį nors darbą bei 
kovą ir neišvaro iki galo, susto
ja, apleidžia, darbininkuose pa-! 
sėja demoralizaciją, šitas turi j 
būt iššluota iš mūsų judėjimo. 
Pagaliaus jis baigė: Sakote, 
kad sunku negrus gauti į par
tiją. Netiesa. Tegul tiktai 
mūsų draugai ir partija negrų 
teritorijose užsiima nuolatinę 
kova už tikrus,- tuojautinius, 
apčiuopiamus negrų reikalus, o 
mes su lazda negalėsime neg
rus sulaikyti nuo stojimo į par
tiją!

Baigiasi seredos priešpietinė 
sesija. Ant estrados pasirodo 
tik pribuvęs atstovas nuo Ku
bos Komunistų Partijos! Tar
tum kokia audra, visa konven- t 
ei j a sustojo ant kojų ir triukš
mingai sveikino tos mūsų bro-

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ“

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
TIKRAS BIČIŲ MEDUS

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa- 

i TDA Karolio Požėlos kuopos susi- į te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
'rinkimas įvyks 11-tą dieną balan- j patarimus kaip naudinga svei- 

' ' " \zkarc’ P!’a“glJų sve‘lkatai yra valgyti bičių medų. 
.Kiekvienas narys privalo dalyvauti j Tad Vietoj CUKiaus naudokite 

ir atvesti naujų narių.
Rast. J. Gineitis. 

; (83-84)

DETROIT, MICH.

| medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

Kvorta 75c ir galionas $2.50

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
ofisą ir gausite medaus 

tiek, kiek tik norėsite.
Į kitus miestus nesiunčiame.

milžiniškosKoyo 24-^5 tenkinus. Buvo 
Komunistų bangos streikų ir dar yra, bet 

Partijos, Distr.i 3-čio, suvažia- daugumą tų streikų vadovavo 
delegatai i ADF vadai socialistai. Tas 

rodo, kad K. P. ir revoliucinės 
unijos dar tik pradeda laužtis 
į platesnį masinį veikimą, 

ši kritika buvo aštriai pa- 
briežta daugelio delegatų. 
Komunistų Partijos branduo
lių kūrimas pamatinėse indus
trijose tik pradėtasjik, galima 
sakyti, užmegsti ryšiai. Tas |

PH1LA, PA. - 
dd. buvo J. V

vimas. ■ Suvažiavą
iš pamatinių industrijų, šapu 
ir agrikultūros, plieno indus
trijos, kasyklų, amunicijos fa
brikų ir iš prieplaukų. Didelė

I ’ »

pasiilgę revoliučmęs darbininkų dauguma delegacijos b,uv,o fa-
apšvietos. brikų darbininkai. Lietuviai

Skolos ir Aukos
Po vienybei ALDLD ir LDS svarbu

buvo 5, 3 delegatai ir du bro
liški delegatai. Tas labai 

pažymėti, kad lietu-
A mes gavome iš LDSA cent-! v*ai dalyvauja tokiuose svar-: rodo, kad K. P. Atviras Laiš- 
jv ^oGv.vv okvJų. Jų paden- biųose ..... . .
gimui buvo atsišaukta į kuo- sugrįžę delegatai į savo kolo-1 kaip jį vykinti gyvenimam 

Taipgi nbas turėtų daugiau pasidar-1 
1 įtraukus lietuvių

ro $380.00 skolų. suvažiavimuose. Bet įkas nebuvo gana' suprastas,

pas ir narius aukų. Delegatai iš kietos anglies 
kasyklų aiškiai nurodinėjo,buvo uždėta ant kiekvienos kuo-(^ad .. --------------------- -----------

darbininkų į K. P. Ypatingai kokiose sąlygose turi veikti irpos po $1 specialių mokesčių ir 
ant apskričių po $3. Dauge
lis kuopų ir apskričių jau at
liko savo pareigas, dar kiti ne; 
bet centras pasitiki, kad visos 
kuopos sumokės joms skirtą da
lį. Daugelis kuopų vieton do
lerio paaukavo centrui po pen
kis, po 
parodo, 
draugės 
centru.
mėnesius aukų gavome $359.03, 
bet del ALDLD centro buvo tik 
$161.16, o kitos aukos kitiems 
tikslams, kam buvo ir atmokė-

kasyklų apielinkėse. Ten mūsų 
draugai turėtų išsilaužti iš to 
siauro, sektantiško nusistaty
mo į plačiąsias lietuvių darbi
ninkų mases ir juos įtraukti į 
revoliucinį judėjimą.

Diskusijose ant distrikto or
ganizatoriaus raporto, drg. 
Mills, daugelis delegatų nuro
dė, kur buvo padaryta klaidos, 
kur pataisyta veikimas, padi
dinta K. P. narių skaičius. 
Baltimorės prieplaukų darbi
ninkai gana energingai veikia 
revoliucinėse unij'osę ir jie ga
vo, daugiau narių į K. P., negu 
bent kurioj kitoj pamatinėj in
dustrijoj.

Plieno industrijoj taip . pat 
gana gerai veikia K; A- ir or- 

jganizuoja darbininkus į revo- 
, , . . liuc. uniją. Pasekmės parado,kuopos gana daug naujų narių kyr tik R p nariai už-m- _ ... ............. ...

teisingą vagą vesti darbą, ten g^nizacijų narių skaičiumi, 
turi ir geras pasekmes. Balti- neįsitraukia į jokį platesnį 

kiiAnn nariu dnnklin Kain ku |nwrgj PriePlaukų darbininkai masinį' veikimą. Tuom pačiu 
dat • A'ir Bedarbil^ Tarybos kartu fašistinis elementas ga

nos gana daug pasimokėjo. A į be(jar|jiy pa§alpos įstaigos re- 
LDLD 1 kp. Brooklyn, jau mo- akcjOnierius ir patys darbinin-

dešimts dolerių. Tas 
kad mūsų draugai ir 
gerai kooperuoja su 
Viso per šiuos tris

Duokles ir Nauji Nariai
Naujų narių į tris mėnesius 

mes gavome 150. Tai negana, 
bet pradžia gera. Kaip kurios

yra gavę, apie tai jau buvo ra
šyta.
. Per šį laikotarpį mokėjo 70

kėjo už 39 narius. 7 kuopa, 
Springfield, Ill., yra pasimokė- 
jus už 30 narių—pralenkus 
pereitus metus. 9 kp., Nor
wood, Mass., jau turi už 25 
narius. 32 kp., New Haven, 
Conn/, jau mokėjo už 14 narių. 
37 kp., Lawrence, Mass, už 29. 
46 kp. DeKalb, Ilk, turėjo 10, 
o dabar jau 11 narių. 53 kp., 
Gardner, Mass., pereitais me
tais turėjo 7 narius, o dabar 
jau pasimokėjo už 21. 87 kp.,

si bei labai užmiršta 
kolonija, tai Hudson, 
Aš atmenu laikus, kuo- 
dienraštyje “Laisvėje” 
aprašoma veikimas šio

vių darbiniiikų.( 
tuomet skaitė ir veje;

kokias pasekmes turi. Scran
ton apielinkėse yra suorgani
zuota apie 12 Bedarbių Tary
bų. Bet tų Tarybų veikimas 
gana silpnas, dar neišsivysto 
savystovė vadovybė pačių ta
rybų ; dar vis gula veikimas 
ant kelių draugų pečių. O 
tuom pačiu kartd Wilkes Bar- 
rių apielinkėse jokių Bedar
bių Tarybų nėra suorganizuo
ta, nors bedarbių skaičius nei 
kiek nemažesnis, negu Scran- 
tono apielinkėj. Tas rodo, 
kad K.iP. nariai dar nesupran
ta masinio Veikimo, neįvertiną 
svarbumo dirbti bedarbių tar
pe, UMW xof A unijoj ir tt.

' ■ > f :ji . j I * [ I Z | *
, ^Kalbėdami delegatai aštriai 
kritikavo ALDLD kuopų ir 
lietuvių K. P. narių oportunis- 
tihį nusistatymą’. Jie' netik ne- 
aūgina savd revoliuciniu v or- 

i skaičiumi,

Tuom pačiu

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
čiadienj, 11-tą dieną balandžio, 8 
vakare, L.D.P. Kliube, 408 Court St. ‘ vės

Draugai ir drauges būtinai turime ! 
dalyvauti šiame mitinge, nes yra ( 
daug svarbių dalykų del apkalbeji-į ___ _
mo. Taipgi yra jau atėję nominacijų; „ L “f 
blankos, turėsime nominuoti kandi- 1 ,>del nesiųskite pinigų ir ne-

trc- 
val.

yra 
Mass, 
met 
buvo 
miesto
Skaitytojai 
gėrėjosi tais aprašymais, bet 
dabartiniu laiku jie sumažėjo.

Paskiaus kas tame kaltas? 
Ar nėra kas rašyti? Veikimas 
yra, tai reiškia yra kas ir ra
šyti. Įvyksta susirinkimai ir 
parengimai. Atsimenate, kaip 
ALDLD 103 kuopos susirinki
me buvo išrinkta koresponden
tas ii\ sakė parašys ne tik iš 
kuopos veikimo, bet ir iš viso 
darbininkų judėjimo. Bet tai 
nepadaryta. Tai' reiškia, kad 
yra biskelis draugų apsileidi
mo.

Imkime, kad ii' pereitą susi
rinkimą, kuriame gauta ‘Švie
sa.” Nariai likosi visi paten
kinti žurnalu. Nutarta aukoti 
“Laisvės” presui $3.00. Nutar
ta “Daily Workeris” užsipre
numeruoti metams laiko. Na
rių kuopa užsimokėjusių turi 
34. Bet tai dar neviskas. 
Draugė M. Kazlauskienė, fi
nansų sekretorė, davė garbės 
žodį, kad kuopa turi pakilti 
iki 50 narių. Tai labai gerai, 
drauge, darbuokis už tą kvo
ta.

, Balandžio 3 d. ALDLD 103 
kuopos < 'susirinkimas < b.u v o 
skaitlingas, , tai buvo gerai 
svarstyti ir kitus organizacijos 
ręikalus. Po visų kuopos val
dybos ir komisijų raportų, 
skaitytas laiškas nuo Komu
nistų Partijos, kuriame kuopa 
kviečiama prisidėti prie su
rengimo viso pasaulio i darbi-, 
ninku šventės—Pirmosios Ge
gužes. Tani darbui išrinkta 
komisija.

Antras laiškas skaityta nuo 
ALDLD 7 Apskričio, kuriame 
raginama prisidėti kuopą prie 
surengimo pikniko darbininkų 
dienrąščio ‘.‘Laisvės” naudai. 
Piknikas įvyks liepos 4 d., : 
Maynard,, Mass. Visi draugai' 
ir draugės pasižadėjo yeikti. 
del to pikniko. Gauta ir ti- 
kietai platinimui, kuriai yra < 
vertės $50.00. Visi draugai ir i

datus į Pildomąją Tarybą. 
Sekr.

(83-84)

reikalaukite prisiųsti.
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Dovanos Prie Įžangos <i>

darbi- 
draugų 

darbuo- 
Sekcija
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Prašome Darbininkiškų Organizacijų jsitėmyti 
žemiau paduotas dienas ir tom dienom nieko ne
rengti. Taipgi kviečiame visus darbininkų ju
dėjimo rėmėjus ir visą darbininkiškąją visuome

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Mass.
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$412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00

Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas. Smulkmc- 
ningiau apie šias dovanas matysite vėliau.

<♦>< >

< >na smarkiai darbuojasi tarpe 
lietuvių darbininkų. -Taipgi 
pažymėjo delegatai, kad Lu
zerne j, slovakų KP jiarių gru
pė per 9 metus gyvuoja ir tam 
pačiam skaičiuje narių, Tas 
aiškiai rodo, kaip daugelis K. 
P. narių, ypatingai ąteivių, ku
rie per daugelį ?metų priklau-

kai išrinko savo administraciją 
dalinimui pašalpos 
biams, o miestas turi 
jiems pinigus. Tai 
darbininkų laimėjimas. * \ 

Phila. revoliucinės 
TUUL įtakoj, yra virš 
narių. Vieni priklauso 
giniai į TUUL, kiti neprigul- jdo neperkeitė. Jie pasilieka 
mirigose unijose, po vadovy-1 siauram sektantiškam rately j, 
be TUUL. O metai laiko at- atsirubežiavę nuo plačių 
gal veik nieko nebuvo. Bet šių. Delegatai pabriežė, 
tais laimėjimais K.i R.-nepasi- daugely; atsitikimų, kaip

bedar- 
duoti 

didelis

unijos, 
10,000
tiesio-Į se K. P. ir savo veikimo bū-

ma- 
kad 
lie-

<■ >

<♦>

o
< >
o

< >
o 

<> 
4 > 
O

<♦>

Labor Day, 2 dieną Rugsėjo (September)
Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 

to už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. Greit 
jų planas bus paskelbtas smulkmeniškai.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>



Penktas PuslapisPirmadien., Baland. 9, 1934

THOMAS W. VA

PITTSTON, PA.
Korespondentas.

paduodu atsakymą pono So-,^a ! N.T.W.U. CLEMENT VOKETAIT1SLAWRENCE, MASS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

go.
vyzdžių iš dirbtuvių. Firanki- ant jų priprastu būdu.. .

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Mes negalime su

šil

ai

<t>

Ales
< >

pasipiktinimą ir disku-

Dar
N. T. W. U-

394

naudą bosams, g žąlą darbi- Bet reikia mėginti, mes lau-.

Phone, EVergreen 7-4785ma- leidžiamas kas Ignition Specialist

III

iš Darbo. Fe- 
Palhiko Bosų 

Eina ir Uetu-

su- 
vie-

116 Sunnyside Ave., 
Waterbury, Conp.

P.
jis

kiame jos korespondencijų.
Beje, nors ALDLD kuopa

20 St. James St. East 
Tel. HArbotar 8424

I

I
>

įvyks dide- 
svetainėje, 
pradžia 3

apgina”
Parodė

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po piety

i, gera muzi- 
Lietuviai dar-

(p U

Apart. 29 
N. Y.
Seredomis 
7 vai. vakare

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai
■. 1 j "■ --------------------------- ----

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

dainas, nes 
sunkiai 
vistiek 1

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 mętų kaip laikomės iioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Telephone Stagg 2-4409

A. RADŽĘVICIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parčm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

■ (Arti Marc/ Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

Piano Lekcijas
DUODA

A. N. Valinčiutė
92 Union Avė.,

Brooklyn,
Utarninlcais ir

Nuo 3 vai. p. p. iki

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

HARTFORD, CONN.

Vieno draugo aplankymui,

Svarstytą klausimas dęlei

T.D.A. laikė savo susirinki
mą, kuriame, dalyvavo geras 
skaičius darbininkui ir .tinka-

Buvo kai kurie rapor-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus fartiilijų, ves 
tuvių, kitokių

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus. 
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

Stalinas. — 520,000 ang
lies darbininkų, dirbančių 
Donbaso kasyklose gavo 
daržųsį, kur jie pasisodins 
daržovių..

Konferencija

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

LAISNUOTAS GRABORIUS

• 660 GRAND ST

netaiką nešaBuletiną, kad

KAS TURITE KNYGŲ “RELIGIJA?”

Beje, visi kučpū sekretoriai 
: būtinai prisiųskite raportų 
blankąs. Tos blankos būtinai 

i reikalinga Apskričio valdybai, 
(kad būtų galima prirengti ra-1 
(portai konferencijai. Bandyki- 
jme atlikti savo pareigas.

po kiek jie jų pa-jžastis, kad jis geras kovoto- P- Bokas, LDS 5 Apskr. Sekrt.,

Ar Pagerėjo Darbai Įvedus KR.A. Sistemą Eastoue? Keno 
Reikalus Ji Gina-Dosy ar Darbininky?

ti “jardus, 
daro į dieną, nes kavalką iš
pjovus, nėra pažymėta, kiek 
tas kavalkas turi jardų ir kiek 
kuris audėjas- yra padaręs, 
nes du audėjai dirba ant tų 
pačių mašinų. Vienas dirba 
dieną, o kitas vakare; Čia

renson ant darbininkų skun
do. (šis susirašinėjimas tilpo 
ir N.T.W.U. Buletine.)

Sorenson vierfame laiške 
rašė:

“Išegzaminavę, mes surado-

Darbininkai Skundžiasi, bet 
skundais Nieko Negauna, Nes 
Patys NRA Viršininkai Yra 
Darbininkų Išnaudotojai. Dar
bininkai Užsistoja už Pašalin
tus Darbininkus 
deracijos Vadai 
Pusę, o su Jais 
viška Skloka.

EASTON, Pa. — Jau grei
tai bus metai laiko, kaip čia 
ir kitur .įvedė NRA, bet darbų 
neikiek nepadaugėjo, tik “spy- 
dup” padidėjo. Ir darbinin
kų ekonominis gyvenimas pa- me> ^ad priduoti keisai savo 
sunkėjo, nes nuo įvedimo NRA Jaiku sudaro laužymą nusta- 
viskas veik dvejopai pabran- tyto šilko Kodekso. Todėl

čia pažymėsiu keletą pa- me8 tuojaus imsime žingsnius

nėję prieš įvedimą NRA dirbo 
po 50 valandų į savaitę. Už
dirbdavo nuo 4 dolerių iki 10 i 
4 savaitę; darbas buvo nuo 
šmotų. Prieš N.R.A. įvedimą 
pakėlė 10 nuoš. NRA įvedus, ■ 
valandas sutrumpino 20 nuoš., 
o atlyginimas pasiliko tas-pats. 
O prie to, daug darbininkių 
atleido ir iki šiol 
siuvyklą su mažu skaičium 
darbininkių. Jei ji pilnai dirb
tų, tai ši siuvykla suimtų apie 
200-300 darbininkių.

Tokios pat ir “pedikotų” 
siuvykloj darbo sąlygos ir už
darbiai. Tik šioj, matomai, 
užėjo sezonas dabartiniu lai
ku, tai dirba kiek pilnesnį lai
ką. Veikiausiai todėl, kad 
šiai kompanijai čia sekasi ne
blogai gauti pigių darbo ran
kų, o ypatingai neorganizuo
tų. Taipgi jie geras uosles j 
turi, nes kaip greitai darbinin
kės pradeda susipažinti ir 
kalbėtis apie pagerinimą dar
bo sąlygų, tai tuojaus tas at
leidžia ir satndo kitas. Tuomi 
pasinaudodami puikiai gali 
išnaudoti darbininkes, ši kom
panija nesenai vėl perkraustė 
nemažaą skaičių siuvamų ma
šinų iš Ne\^ Yorko. Yra ir 
daugiau čia siuvyklų, atsiba- 
ladojusių iš New Yorko.

Kelninės, kailiasiuviai, pa- 
ketbukų ir tt. Kailiasiuviai 
dabar mažai gauna dirbti;1 
jie ir dirbdami veik nieko ne
uždirba. Bet Federacijos Uni
jos vadai jų nemato, o ma
tysite, kaip greit kairiosios 
kriaučių unijos organizatorius 
čia pasirodys, taip greitai at
siras ir Federacijos, kad 
demoralizuoti darbininkų 
nybę.

Dar vis yra darbininkų, 
pančių, kad fabrikantai negali 
darbininkams mažiau mokėti, 
kaip kad yra N.R.A. nustaty
ta. Bet faktai parodo, kad 
darbdaviai visai su NRA ne
siskaito, kuomet paliečia jų 
kišenius. štai vienas įvykis. 

, Martins’s Creek, Weygant Silk 
Ko. dirbtuvės keli darbininkai 
pasiuntė skundą ant savo po- 
jių per NRA atstovą, ,poną 
Sorenson, nuo Pa. distrikto, 
darbininkai skunde , nurodė, i 
kad jie dažnai negauna nei tolis įvyko iš 
po 13 dol. į savaitę. Prie to, Užplyšo šaudyklė. Sudužimas! 
negali jokiu būdu susiČekiuo- tik priedanga. Pamatinę prie-1

Toliau:—
“Mes susirašinėjome su

Guzzeto Weygadt šapų, 
mums rašo sekamai:

“Mes aplaikėme jūsų laiš
ką sausio 18 d. jr pastebėjome 
jo turinį.

' prasti, iš kokių priežasčių šie 
__ _ o skundai.operuoja Kaip jau mes raše- 

j me jums savo pirmame laiške, 
mes prisilaikome šilko kodek
so patvarkymų. Tačiaus, kuo
met jūs aplaikėte keletą 
skundų mes būsime dėkingi, 
jei jūs instruktuosite skundė
jus pribūti į mūsų ofisą ir mes 
būsime daugiau, kaip paten
kinti. perkratinėti jų nusiskun
dimus ir jei yra kokios klai
dos, tai bus tinkamai atitai- 

Isytos.”
Darbininkai buvo pašaukti į 

ofisą, kurie skundus buvo pa
davę. Fabrikantas apmokėjo 
nedateklių. Bet tuoj paliuo- 
savo nuo darbo visus. Laike 
išmokėjimo vienas darbininkas 
pastebėjo, kad dar yra apie 
70 darbininkų, kuriems taip 
pat nedamokėta. Kresleris at
sakė: “Aš nieko negaliu dary
ti del tų, kurie nepadavė 
skundo.”

Tai va, kaip NRA 
darbininkų reikalus, 
pirštu bosui, kurie darbinin
kai yra nepasitenkinę. Jei 
NRA gintų darbininkų reika
lus, tai jis būtų peržiūrėjęs 
fabriko knygas, banko čekius 
ir fabrikantui paėmęs už pa
karpos.

Stewart Silk Ko. ir Stewart 
Ko. priviliojo darbininkus į 
kompaničną uniją. Ji darbi
ninkams sakė: “Mes turime už 
2 milionus dol užsakymą. Bet 
jei stosite į mūsų uniją, tai 
mes gausime dar už 4 milio
nus.” Kriziui užėjus kitos 
kompanijos šakė: “Priimkite 
nusimušimą, tai gausime užsa
kymų.” Taip ir dabartinė 
NRA mulkina darbininkus.

Tilton šilkų darbininkai 
paskelbė streiką kovo 26 ,d. 
Pastreikavę 2 dienas, streiką 
likvidavo. Streiko priežastis:, 
Bosas išvarė vieną darbininką j 
už nuostolių padarymą. Nuos-1 

lūmo kaltės.!

Šiuomi ALDLD centras atsikreipia į mūsų kuo
pas. Pas mus nėra nei vienos knygos Dr. St. Ma,tu- 
laičio “Religija” Tomas L Pakankamai turime tos 
knygos Tomas II, bet pas mus nėra pirmos dalies. 
Jeigu kurios ALDLD kuopos dar turi tos knygos at- 
likusios, tai prisiųskite į centrą, o mes jums duosi
me mainais bile knygų, kurių jūs reikalausite. Mes 
gauname užsakymų ant “Religijos” Tomo I, bet jų 
negalime atlikti. Kartais tos knygos prašo draugai 
iš Pietų Amerikos, Kanados ir kitur, kur labai būtų 
reikalas jos pasiusti. Pasitikime, kad mūsų kuopos 
atsilieps į šį centro prašymą.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius,

46 Ten Eyck Street
Brooklyn, N. Y.

I jas už N.T.W.U. laike didžio
jo streiko ir po streikui. Nors 
darbininkai, streiką laikinai 
likvidavo, bet pasižadėjo viduj 
neatlaidžią kovą vesti už su
grąžinimą šio darbininko, ši 
dirbtuvė didžiumoj organizuo- Iš ALDLD Darbuotes

Suvienijus ALPLD ir LD- 
SA kuopas į vieną organizaci
ją, likosi išrinka du organiza
toriai-^—vienas iš vyrų, o kitas 
iš moterų organizacijos., Na, 
ir reikia pasakyti, kad . jau 
gauta keli, nauji nariai. Ypa
tingai, gerai pasidarbavo drau
gė Diškauskienė.

Paskiaus prieita prie išva
dos, kad delei jaunuolių palai
kymo ir gavimo, tai geriausia

Onondago Silk Ko. už tą 
patį darbą, ne vienaip moka. 
Vyrams (varperiams) po 76č. 
į valandą, o moterims po 57c. 
Moterys geresnį darbą išduo
da, negu, vyrai. 'Ant rajono už 
pirmas varpas audėjams t. mo
kėjo po 39c. ant jardo, o už 
antrąsias po 29c. Operuoja po 
du lūmus 140 pikių. Komite
tas eis į ofisą, užprotestuoti
prieš kapojimą algų. Darbi-įjuos gauti ir palaikyti, tai per 
ninkai, kurie gauna pilną Jai- chorą. Todėl nutarėme tverti 
ką išdirbti, uždirba į savaitę chorą. Chore jau turime 
nuo 18 iki 30 dolerių.

Ponas J. McKinley, Wash
ington, D. C., fabrikantų kon
ferencijoj, yra paskirtas, kad 
prižiūrėtų šios apielinkės fa
brikantus, 1 kad neskriaustų 
darbininkus. Vadinas, pasky
rė vilką daboti avis. Pats J. 
McKinley turi 2 nemažas 
kų dirbtuves Philipsburge, 
J. ir kitur.
Altshuler Bros. Silk Ko —

24 
narius ir gausime daugiau. 
Yra ir trukumų, kaip tai su 
pianu ir tinkamu kambariu. 
Bet jei tiktai gerai pasidar
buosime, tai ir tą spragą sutai
sysime.

Chorą mokytojauja d. V. 
Radišauskiutė visai veltui,’ nes 
chore visai nėra 
turėjome keletą 

I dainuojame iš
Book” angliškas 
kai kurie jaunuoliai 

var- Į lietuviškai /kalba. Bet

Korespondencijoj,, kuri tilpo 
“Laisvės” numeryj 67, įvyko 
klaidelė surašė' aukų delei 
“Laisvės” preso. Yra išspaus
dintą, .kad M. Subavičienė au
kavo 50c., oMrirėjo būti M. 
Subačienė.

Todėl šiuo skaitau klaidą ati
taisyta. Draugė aukotoja, ma
nau, neužsigaus delei tos klai
dos.

Koncertas, kuris .buvo gar
sinamas “Laisvėje,” kad įvyks 
balandžio 15 d., yra atšaukia
mas. Peryelai susižinota su 
komisijomis ir pavėluota. To
dėl tas koncertas atidėtas ru
deniui; 

J . *

Balandžio 15 d. 
lės iškilmės rusų 
278 Erving Avė., 
vai. po pietų.

Bus vakarienė 
kalė programa, 
bininkai kviečiami dalyvauti 
skaitlingai šiame parengime. 
Šioje rusų darbininkų svetai
nėje bus iškelta dąr pirmu 
kartu raudona vėliava, kuri 
veda darbininkus į laimėjimą.

L. K. Biuras.pinigų. Jau

■Red song Ginklu Fabrikantas Krupp 
Užgina Hitlerio Frontą

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas Kus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystott^— Main 1417Kovo 28d. pasišaukė ________ ______ ___  _____
perins į ofisą ir pranešė, kad I jau pradėsime ir' lietuviškų Berlynas. — Didžiausias 
jis yra priverstas nukirsti po dainų dainuoti.
1c. ant 1,000. Varperiai atsi
sakė.'. . Alt. pasakė: 
išbaikite špūles ir namp.

Matomai, pasirengę kirsti vi
siems algas. Ir veikiausiai, 
kad šteigs kompaničną uni
ją, nes savaitė atgal susirašė 
visti antrašus. Bosų akimis 
žiūrint, perdaug uždirbome. Iš
baigę blogąjį šilką, padaryda
vome į savaitę po 15 dolerių 
ir iki 19. Tas pas darbininkus 
sukėlė 
sijų.

Dabar jau po velykų, tai 
“Well, Į gal geriau viskas seksis ir pra

dės geriau jaunuoliai lanky
tis. Tiktai nereikia nuleisti 
rankas. Reikia veikti, tai bus 
ir pasekmės. Naujas choras 
jau nutarė surengti vakarienę 
'balandžio 15 d., 6 vai. vakare, 
West Wyoming, 624—8th St., 
pas d. . Strazdą kambariuose. 
Bus valgių, gėrimų,. žaislų, 
muzikos. Už vakarienę tik 25 
centai.

; Todėl kurie tik galite, tai 
dalyvaukite choro vakarienė- 

lr je. Pagelbėkime jaunuoliams 
.veikti. Jau dabar turime kele- 

didžiųjų šilkų streikų tą jaunuolių, kurie gerai vei-Po 
sugryžus, reformįs tinęs unijos kia, YPač mergaitės gerai vei- 
vadukai ir bosai ėmė skleisti kia. kad, manau, kad ir vaiki- 
neapykantą tarpe darbininkų. nai neapsileis ir pradės gerai 
Bet N. T. W. U. organizato- veikti.
riust drg. W. Trumbull suga- Turime ir korespondentę iš- 
bėjo užbėgti tam už akiu, nu- į rinkę, kad parašytų į angliš- 
rodydamas oer N. T. W. U. ką skyrių, bet kol kas dar 

nepasirodė. Gal dar nedrįsta.

ninkams.
Buletinas yra

mėnuo. Tarpe darbininkų vie-, ir neturtinga, bet aukojo $2.00 
nybės sentimentas laipsniškai Į pirkimui 1,000 atviručių H. R. 
eina geryn. O tas bosus ir vi- ,7598 biliaus. Taipgi aukojo 
są jų pagelbinę armiją veda į ($1.00 Komunistų Partijos or- 
desperaciją. Pruseikos pase-j ganizavimui ir $1.00 preso 
kėjai sykiu su bosais irgi pra- ’fondui.
kaituoja. į Atrodo, kad pas drauges ir

Šilkų Darbininkas. • (draugus yra energijos užtekti- 
------------ «nai. Na, tai sUtartįnai ir veiki- 

i---------------------------------- o „|me> ū darbo turime užtektinai.LDS V Aoskricio Metinė : Labai reikalinga gauti spau- 
- *dai, “Laisvei” ir “Daily Work-

erui,” skaitytojų ir išrinkti 
mokestį nuo senų skaitytojų.

Pittstoniėtis.| Balandžio 15 d., 1934 metų,
I Conn, valstijos, įvyks LDS V
I - l 1 i

Apskričio metinė konferenci
ja, Darbininkų Draugijų kam
bariuose, 774 Bank St., Water
bury, Conn. Konferencija pra
sidės 11 vai. ryte.

Visos 5 Apskričio LDS kuo- maj SVąrstė organizacijos rei- 
pos turi išrinkti pilną skaičių ka]us> 

’ delegatų į šią konferenciją. taf ir apkalbėjimai.
, Nepamirškite delegatams j- vieno draugo aplankymui, 
(teikti mandatą, nes kitaip de- kuris randasi kalėjiriie, išrink- 
l legatai nesiskaitys pilnatei- ta draugai.
■siais delegatais. .pintis tuo reikalu.

Jie turi rū~ 
Pąskiaus 

Visos kuopos turi daugiau išrinktas vienas draugas, kuris 
(kreipti domės į LDS 5 apskri- bandys padaryti tarptautinį 
čio veikimą ir abelną darbą, centrą gyvesniu judėjimu. 
Jei kuopos mato neveiklumą Svarstyta klausimas delei 
ar tai kas reikia taisyti, tai i prisidėjimo prie vasarinės mo-j 

11ne ntrAilri va _ 11 _ _ m _ .. . i - i .♦••v • tireikia duoti sveiki patarimai ir 
gera kritika, pataisymai.
Silpnesnėms 'kuoporris, kurios 

neturi pinigų — pasiųsti dele- 
jlgatuš p konferenciją, Apskri
tys bandys pagelbėti.

M" n 
M

kyklos. Tam darbui išrinktas; 
vienas draugas, kuris turi I 
darbuotis toje ^srityje. Taip 
pat yra rengiamas parengimas 
balandžio 14 d.

N. H.

Vokietijoj ginklų fabrikan
tas Kruppas, vadovaujantis 
kapitalistas, išleido atsišau
kimą į visus darbininkų 
samdytojus savo šalyj, ra
gindamas remtį Hitlerio 
įstatymą delei'-'“daf,bo fron
to” (tai yra kapitalistų 
fronto priep darbininkus, 
kur, sulig to įstatymo,, vie
nų ir kitų reikalai esą “tie 
patys,”' ir todėl darbipinkai 
būk “savo naūdai” tūrį 
bendradarbiauti su kapita
listais^ ir taip bucĮavoti “vie
ningą” šalies ūkį).

r 
o

<♦>
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Nebaudžia Policmaną Kaipo 
Teisėjų Papirkinetoją

TRENTON, N. J.— Toms 
River policmanas Jack Cos
ta prisipažino, kad jis ban
dė papirkinėti prisaikintus 
teisėjus bylose prieš degti
nės šmugelninkus. Policma
nas atrastas kaltu, bet be j 
bausmės paliktas pasitaisy-1 
mui. O trys jo sėbrai pa- 
pirkinėtojai prisaikintųjų 
teisėjų, nebūdami policijos 
tarnautojais, -liko nuteisti 
3 iki 8 mėnesių kalėjiman 
ir užsimbkėt piniginę pa
baudų nuo $150 iki $1,000.('
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grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esaht 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos. ;

JONAS STOKES
Marion St., kąrtiy« Broadway 

Chaupcey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y. , 

Tel.: Gienmore d-9467 
-T~r—r ii-V '

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

Notary Public

(BIELIAUSKAS)

BROOKLYN, N. Y.

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

tas ir už prieinamą kainą.

'M';<S
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Baisi Bedarbe Great Necke

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pavogė 15-kos Metų 

Merginą
Brooklynui Jau 100 Mėty

LaGuardia Liudija Prieš Ko 
vingus Taksių Darbininkus
Miesto nuskirta specialė 

džiurė, kuri tyrinėja riaušių 
priežastį laike taksių darbinin
kų streiko. Prieš kovingus 
darbininkus liudija streiklau
žiai, gengsteriai, šnipai, po- 
licmanai ir jų tarpe buvo pa
šauktas majoras LaGuardia, 
kuris irgi pasisakė, kad žino 
niniai, bet per telefoną, 
savo liūdijimą davė ne a'sme- 
riaušių kaltininkus. LaGuardia 
mat, jam nereikalingos jokios 
teismo ceremonijos. Aiškus da
lykas, kad prieš kovingus dar- i Nesenai mirė motina ir liko 
bininkus išstos visi jų neprie-'tik jis ir jo sesuo Margaret 15 
teliai.

A. Suseless praneša polici
jai, kad kas nors pavogė jo 
dukterį 15-kos metų merginą, 
kuri lankė ■ Jameš Madison 
High School.- Jos knygas at
rado ant loto netoli tos mo
kyklos. Mergina yra didesnė, 
negu kitos merginos tų 
Kažin ar bus “vogta,” 
taip „susitarus su kokiu 
tu” pabėgo nuo tėvo.

metų, 
o gal 
“f ran-

17 M. Jaunuolis Nusižudė
Summit, N. J. miestelyje, 

augštesnės mokyklos studen
tas M. Gordon nusinuodijo. 
Keli metai atgal mirė jo tėvas.

18-kos
Kartus

■metų. Jiems motina paliko 
--------------- ; $6,000 pinigais. Iškarto vis- 

-I ! kas buvo gerai, jis net karą
MeneSIŲ Vaikas Du nusipirko ir smagiai važinėjo- 
“Perplaukė” Marias įsi- Nelaim«je sulaužė savo r I seseriai kojas. Po to jis

skundėsi, kad pinigai labai 
greitai bėga ir jiems abiems 
neišteks. Nusipirko nuodų ir 
išgėrė juos, nuo kurių greitai 
mirė. Sako, kad jis labai my
lėjo savo seserį ir todėl nusi
nuodijo, kad jai būtų daugiau 
pinigų.

Bartholomew, 18-kos 
vaikas.parvyko atgal 

Washington.

Patrick 
mėnesių 
ant laivo “Washington.” Jo 
tėvai gyvena 207 E. 95th St. 
ir buvo vaiką pasiuntę į Airi
ją, pereitą gruodžio mėnesį 
pas savo tėvus (vaiko diedu
ką ir bobutę). Jie tą vaiką 
pavedė laivo darbininko prie
žiūrai ir tas be jokių pašpor- 
tų ir laivokarčių du kartus 
perplukdė jį per Atlantiką. 
Kąx tas vaikas diedukui “pa
sakojo,” tai tik to skymo už- 
manytojai gali suprasti.

New Yorko Studentai Pro
testavo Prieš Karą

Virš 1,000 studentų, penk
tadienį, susirinko į Madison 
Square parką ir laikė susirin
kimą, kuriame griežtai atsisa
kė remti Amerikos imperialis
tų bent kokį karą.

Penktadienį studentai de
monstravo prie J. P. Morgan 
namo 231 Madison Ave. pa- 
reikšdami, kad jie nebus ka
pitalistų reikalų gynėjai ir ka- 
nuolių pašaras.

Atrado Pasikorusį Senelį
Ferdinand Storck, 74 metų 

senelis,' 553—68th St., Brook- 
lyne, atrastas pasikoręs savo 
namo skiepe. Veikiausiai jau 
jam .gyvenimas ant tiek buvo 
nemalonus, kad jis taip užbai
gi jį.

Pakels $15,000,000 Taksų
Majoras LaGuardia reika-

Mergina Tik 700 Svary
Dabar New Yorke yra cir

kai? Tarpe; kitų gyvulių ir 
žvėrių yra mergina, kurią vis 
vadina “mergaitė.” \ . Baby 
Ruth turi 20 metų. Ji yra 5 
pėdt| 5!/> colių augščio ir sve
ria 702 svarų. Sako, kad tai 
riebiausia moteris pasaulyje. 
Dr. Mertimer tvirtina, kad 
dar 100 svarų jai užaugs.

> i ’ i ‘C •

Darb. Mokykla Atsidarė
Darbininkų Centre, ’ 35 E. 

12th St., New Yorke, atsidarė 
darbininkų mokykla. Iki da
bar yra susiregistrąvusių fl,500 
studentų. Jiefns vadovaus 50 
darbininkiškų mokytojų, kurie 
mokys darbininkus teorijos ir 
revoliucinės strategijos. Dar 
priimami mokiniai, kurie nori 
įstoti.

$10,000 už Sūnaus Gyvastį
William Broetthecker, 50 

Clark St., Jersey City, gau
na $10,000 už savo sūnų Char
les, 20 metų, kurį užmušė bu
sas. Jaunuolį busas užmušė, 
kada jis ėjo skersai gatvę.

Eina Žuvis Gaudyti

Brooklyn miestas jau turi 
100 metų. Jis buvo įsteigtas 
1834 metais. Dabar Brookly- 
nas turi apie pustrečio milio- 
no gyventojų. Kadangi jis yra 
sujungtas su Manhattanu 
(New Yorko svarbiausia da-. 
lim) keliais tiltais ir požemi
niais traukiniais,’ tai ir sudaro 
tik New Yorko dalį.

Keista Liga
Grassland ligoninėje 

mergaitė Theodora Alosio, 4 
metų amžiaus. Mergaitė ser
ga vadinama “leukemia” liga, 
nuo kurios džiūsta ir jos pro
tas genda. Daktarai sako, 
kad šią ligą negalima pagy
dyti. Prie mergaitės jau bu
vo 300 daktarų, kurie darė 
visokius bandymus. Dabar 
naudoja specialius X-ray spin
dulius ir sako, kad būk nuo 
to mergaitei pasidarė geriau. 
Kol kas dar beturi išradę prieš 
tą ligą gyduolių.

Trumpos Žinutės

serga

Aktore Alice Faye atskrido 
į Newarka orlaiviu iš Los An
geles, Cal., virš 3,000 mylių. 
Sako, kad ji atskrido tik nu
sipirkti Newi Yorke drabužių 
ir pamatyti Rudy Vallee ra
dio dainininką ir jo orkestrą.

K. Reinchik ir A. Berger už
puolė negrą ant 128th;St. ir 
su policijos pagelba areštavo 
jį.' Jie sako, kad būk tas neg
ras juos apiplėšęs sausio mė
nesį ir ' jie dabar jį pažinę. 
Negras yra James Gibson, 28 
metų, 495 St.
Bronx, N. Y.

Paul Ave

' J. T. Ehgland,' 46 E. 9th St., 
ir jo bobutė M. R. Miller pa
imti į ligoninę. Jų name spro
go penkių galionų alkoholio 
dėže ir juos skaudžiai apdegi
no.

Didelis busas susikūlė su 
policijos vežimu ant 33rd St. 
Septyni policistai ir trys buso 
keliauninkai sužeisti;

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Iš ALPK Susirinkimo

GREAT NECK,‘N. Y.—Vei
kiausiai niekur taip labai ne
užgulė bedarbė ant. darbinin
kų, kaip pas mus. Mat, čionai 
nėra industrijos, kur būtų ga
lima gauti darbo. Čionai yra 
daug milionierių rezidencijų, 
tad pas juos darbininkai ir 
dirbdavo. Vienok užėjus kri- 

i ziui ir ponai mažina darbi-
Bendro Fronto Konferencija įninku kiekį.

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

Great Neck turi apie 13,000 
gyventojų. Iš darbininkų ko
kie 200-300 gauna darbo ant 
vietos, o kiti važiuoja į New 
Yorką ir kitur darbo jieškoti 
—už 18 mylių ir toliaus. Abel- 
nai darbininkai nusiminę, jau 
daugelis nelaukia “gerų lai-

šeštadienį, 14 d. balandžio, 
1 vai. po pietų, Webster Hall, 
119 E. 11th St. atsibus bendro 
fronto konferencija del geres
nio prisirengimo prie- Pirmos 
Gegužės. Kiekviena darbinin
kų organizacija privalo turė
ti delegatus. Ryt dienos nu-i kų” nuo Roosevelto, bet į dar- 
meryj aprašysime, kaip polici- b’"’”1”;' A
ja išvien su fašistais ir social- gelis ' nenori stoti, 
fašistais nori pakenkti revoliu
cinių darbininkų demonstraci
jai.

bininkų organizacijas dar dau- 
Kaip ku

rie sako, kad pas bolševikus 
eina tik ateiviai. Kol kas pas 
tulus palaikė pasitikėjimą 

i Rooseveltui tas, kad daugelis 
m n » t n ir c . • s . .gaudavo po 3 dienas į savai- 
I.D.A. 17 Kp. Susirinkimas tę padirbti prie CWA darbų.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

. Ofiso valandos nuo Is iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

■ NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
/•, Pirmo? 1 klasės anglis, geriausios 

‘ rūšies ir i pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namu?, s Prašome 
įsitėmyti adresų ir telefoną.

Telcfonuokite: Evergreen 7-16G1 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn,, N. Y.Kiti gaudavo iš Pašalpos biu
ro prastos mėsos, kiaušinių ir 

Lais- kito blogiausio maisto, o tre- 
svetainėje, atsibus Tarp- ti save ramino ateinančiu pa- 

tautinio Darbininkų Apsigyni- vasariu, nes valdžia duoda 
susirinki- bedarbiui 50 x 50 pėdų že

mės plotą, kur jis išsisteigia 
Toji žemė pri

klauso vienam turčiui ir jis 
miestui 

savo žemę, o 
’ bedarbius.

Lietuviai darbininkai stoja 
į organizacijas. Negrai pra
dėjo daugiau kairėti ir jie sto
ja’ į Komunistų Partiją. Kol 
kas dar vis labiausiai atsili- 
kę tikri amerikonai. Bet ir jie 
povaliai pradeda išsijudinti, o 
paskui jie bus priešakyje.

Kovo 29 d. turėjome -su
šaukta per Bedarbių Tarybas 
protesto susirinkimą prieš at
leidinėjimą CWA darbininkų. 
Labai gerai pavyko. Priimta 
rezoliucija, reikalaujanti pa
laikyti ir plėsti CWA darbus. 
Išrinkta1 delegacija iš 13 dar
bininkų, kuri įteiks tuos rei
kalavimus miesto ponams. Už- 
girta II. R. 7598 bil'ius.

Kovo 30 • dieną delegacija 
numaršavo pas miesto majorą 
Browna. Majoras, matydamas 
kietą darbininkų nusistatymą, 
pažadėjo greitai šaukt miesto 
viršininkus ir tą klausimą ap
svarstyti. ' -■ ■ ■

Kaip kurie darbininkai dar 
vis klauso kunigų ir daug po
teriauja, mat, mano, kad juos 
dievas išgelbės iš vargo iri 
skurdo. Bet jie labai klysta 
—poteriais vargo ir krizio ne
prašalins, tik per kovą gali
ma geresnis gyvenimas išlai
mėt!. ■ Susipratę darbininkai 
privalo energingiau aiškinti tą 
tikintiems darbininkams.

Pas mus .susitvėrė Ateivių 
Gynimo Komitetas iš kelių or
ganizacijų atstovų, šis dar
bas turėtų būti labai, svarbus 
del visų ateivių organizacijų. 
Kiekviena turėtų išrinkti dele
gatus į šį komitetą ir kovotiį 
prieš reakcinį Dies bilių ir ki
tus planuojamus ateivių var
žymus. >

Tatgi pas mus bedarbės ir 
vargo spiriami darbininkai vis 
daugiau organizuojasi, kad ir 
povaliai, bet nuolatos vis žen
gia' pirmyn. '

Bedarbių Korespond.

Trečiadienį, 11 d. balan
džio, 7 :30 vai. vakare, 
vės

mo 17-tos kuopos 
mas. Visi nariai privalo da 
lyvauti; nes apart kitų reika-{savo “farmą. 
lų bus valdybos rinkimas.

Taipgi reikia pasakyti, kad nemoka taksus, ’bet 
mūsij kuopa yra skaitlinga na- “išrandavoja” 
riais, bet į susirinkimus labai tas taip “šelpia 
mažai ateinai, o tai negerai. 
Kiekvienas turėtų dalyvaut, j 
nes reikės rengtis ir prie Pir
mos Gegužės demonstracijų.

Kuopos Narys*

Aktorių Atydai
Ves-Komedija “Už Pinigus 

ta. Pati” praktikos įvyks tre
čiadienį, 11 d. balandžio, 8 v. 
vakare ‘(Laisvės” svetainėje. 
Taigi malonėkite visi aktoriai 
susirinkti ir papraktikuoti, 
kad galėtumėt gerai lošti at
einančio j su bato j Paterson e;

Iš Prieškarinių Prakalbų
Penktadienį, St. Nicholas 

Arena svetainėje, atsibuvo 
prieškarinės prakalbos, kurias 
rengė Amerikos Prieškarinė 
Lyga. Svetainė buvo pilnutė
lė žmonių, kurioje telpa arti 
5,Č00. Susirinkusių buvo ge
ras tarptautinis ūpas. Priim
tos rezoliucijos, reikalaujant, 
kad visi valdžios pinigai, skirti 
karo reikalams, būtų atiduo
ti del bedarbių duonai ir 
kitiems reikmenims, 
daugiau organizuotas ir 
tematizuotas prieškarinis 
kimas.

Bus 
sis- 
vei-

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

[
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 

į toriiobilius ir karietas veselijoms, 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams:

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniikae vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapumc

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302 

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30 iki I. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephonas MEdallion 3-1328

f

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Tel. Stagg 2-0783 %NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET
Pereitą penktadienį įvyko 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo kvartalinis susirinki
mas. Kaip žinia, šiuo tarpu 
kliubas turi vajų už naujus 
narius ir priima kandidatus 
nęt iki 45 metų amžiaus (ki
taip, “normaliu” laiku, tepri- 
imami tiktai iki 40 metų am
žiaus).’ šiame ‘ susirinkime 

{įsirašė‘daug naujd narių.
ų Verta pažymėti' ir tai, kad 
Kliubas už’gyrėšiuo tarpu J.' 
V.1 kongrese Inkstą 1 D'arbniih- 
kų Bedarjbėk ir jSodialės Ap- 
draudos Bilių (H. R. 7598) ir 
išrinko du delegatu, St. Jackų 
ir J.- Buivydą, dalyvauti fra- 
ternalių orgahizacijų atstovi^ 
kohferencijoj> (balandžio 22 
d.;

Ar Jau Turite Tikietus?
Jau buvome pranešę, kad 

Aido Choro vakarienė įvyks 
sekmadienį, 15 d., balandžio, 

name, Brooklyn, '■ 4 ' ’ * . K . 4.

BROOKLYN, N. Y.
I

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlaža»> 
nės Ligos, Nervų

įdegirtias bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 1
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė.! ik Irving Place

( įsisteigęs ‘ 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Telephone Stagg 2-7057

įsimaišyti tarpe

žiaurios

darbo.

Eilk City, Okld. — Pot- 
viniai Oklahomos ir ‘Texas 
valstijose prigirdė bent 12 
žmonių ir padarė milioną 
dolerių nuostolių.

lauja miesto tarybos, kad pa-i Dabar daugelis gaudo žu- 
keltų taksas ant namų, elek-'vis, bet neužilgo kaip kurias

I

tros sainų ir kitokių dalykų, 
kad sukėlus mažiausiai $15,- 
000,000 į metus laiko. Jis sa-, 
kO, kad dabar permažai mies
tas gauna įeigų ir negalės iš
siversti. Prie to jis rengiasi 
kapot algas miesto darbinin
kams, kaip tai gatvių apvaly- 
tojams, gaisrininkams ir tt.

nebus valia gaudyti. Dr. Gu- 
dger, Amerikos Gamtinio, Mu- 
zėjaus galva, sako, kad jis 
yra pagavęs “strugęor|” žuvį, l 
kurį buvo 121/2 ‘pėdų ’ ilgio, 
1,285 svariu, ir jos tik galva 
125 svarų. Jią tsako,, kad jeL 
gu ne tu ją, tai ji tąve galj 
suvalgyti. , .

Sugavo Du Plėšikus
Harty Wissler, 21 metų 

234 E. 79th St. ir Eugene Na
zaro witz, 12-kos metų berniu
kas, 216 E. 81st St., padarė 
užpuolimą ant saldainių krau
tuvės 736 Lexington Ave. Sa
vininkas pasileido juos vytis. 
Jie bandė
žmonių, bet buvo sugauti per 
pribuvusį policistą. Pas juos 
atrado vos <$2 . nikeliais, .ku
riuos jie paėmė iš saldainių 
krautuvės. Aiškus dalykais,

Prapuolė Du Butlegeriai
Carteret, N. J. prapuolė E. 

Schwartz ir jo pusbrolis S. 
Schwartz. Jie abu yra po 32 
metus amžiaus. Buvo pagar
sėję, kaipo butlegeriai. Jie bu
vo išvažiavę su savo bizniu. 
Kas tai per telefoną pašaukė 
namiškius ir pasakė, kur yra 
jų automobilius. Kada tėvas 
nuvyko, tai ten atrado kruvi
ną automobilių , šalimai kelio 
stovintį, ant jo užrašyta “Rat”, 
ką paprastai padaro kiti but
legeriai, netolimai surasta dvi j kad tai nėra profesionaliai va- 
revolverio gilzos, o jų nėra.' giai, bet vėikiausiąi ;z žiaurios 
Manoma, kad veikiausiai jų kapitalistinės sistemos spiria- 
oponentai nudėjo ir kur nors mi griebėsi.,• to- pažeminančio 
pakavojo.

e), kurioj bus 
svarstoma kovos ntatodos ir 
būdai už' sudarymą didesnio I 
masinio spaudimo, kad šį !bilių 
padarius įstatymu.

Reikia pastebėti, kad Kliu
bo lyderis Drąugėlis, užgyri- 
mo biliaus klausimą atatinka- ; 
mąi perstatė narianį^ir todėl 
be ilgų diskusijų jis buvo už 
girtas. - * ■ ■ *' ’ ‘ ■•?

Kaip žinia, pora dienų anks
čiau' Jurgine Drau^ijįa. taipgi 
vienbalsiai paeisaTk^ už šį bilių 
ir ’’ išrinkot, -dii dėįėgatus į. mlinė^ 
tą konferenciją.

.■ ♦ ,< t ' ■ * .

Narys Vidutinis. -

Draugai, mes nenorime daug 
kalbėti, girtis, bet turime jums 
priminti, kad ši vakarienė bus 
tikrai gera visais atžValgiais. 
vakare, o šokiai prasidės 6 va
landą vakare prie1 ; smagios 
Grobio Y orkestros, kuri' grieš 
įyaihius'. (šokius—jauniems dr 
suaugusiems. • i

i »Laike « vakarienės dainuos 
Aido Merginų Sekstetas ir Vy- 
•rų ; Oktetas. Taip pat grieš 
smuikininkas aidietis, kuris tu
ri ■ gerą talentą' muzikoje. 

į Kviečiame visus atsilankyti!
• T'ikiętof kftina tik 8Q ęentų 

ypatdi. Tikietus galima gauti 
pas aidiečius ir “Laisves” ofi
se. i1 • ’ J ■ ,

Aido Choras.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Naudotas' mašinas '• (aūfdmobillus) 
.perku, parduodi! arijai išipainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas 
kainas; . Krėipldtės sekamai del in
formacijų: VVm, Steponepko, 919 
Grand' Strėet, Brooklyn/N. Y.’*

(81-95)

IŠRANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

»
Pasirandavoja 5 kambariai su va- 

nia, dviejų šeiinynų stuba, naujai 
pertaisyta ir nupentuota, randasi ar
ti “elevated” linijos ir netoli gat- 
vekarių linijos, renda $20.00 j me
nesį. Taipgi reikalingas “janito- 
toriup” del prižiūrėjimo namų; mo
kestis jam $13 į mėnesį, ir kamba- 
ris. Del daugiau informacijų kreip
kitės. tekamai? ^614 Kosciusko 
palei- Broadway, Brooklyn, N.

(83-85)

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

- nuo
puo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 Kakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

i SAVININKAI MARČIUKAI
417, Lorimer Street, * “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.


