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SOVIETŲ ŪKIO IR 
PRAMONES DIDIS 

PAKILIMAS
Maskva. — Sovietų Są

jungoj šiemet iki bal. 4 tapo 
užsėta 25,000,000 akrų lau
kų; pernai iki tos dienos te
buvo užsėta 9,500,000 akrų.

Per tris bertainius šių me
tų Antro Penkmetės Plano, 
anglies pagaminta 30 nuo- 
šimčių daugiau, negu per
nai tuo pačiu laiku; žibalo- 
aliejaus pagaminta 27 nuo
šimčiais daugiau; špyžio 61 
nuoš. daugiau; plieno 49 
nuoš. daugiau; lokomotyvų 
45 nuoš. daugiau; automo
bilių gaęnyba pakilo 650 
nuošimčių; chemiškų trąšų 
gaminimas—563 n u o š i m- 
čiais.

Kapitalistinis pasaulis te- 
bekenčia didįjį savo pramo
nės pakrikimą, kuomet So
vietų Sąjunga žygiuoja prie- 
kyn sparčiau, negu bet kada 
pirmiau.

100,000 Traktorių
Užbaigta Stalingrade

Stalingrad.—Balandžio 12 
d. lygiai 12-tą valandą bu
vo užbaigtas paskutinis iš 
šimto tūkstančių traktorių, 
kurie pagaminti Stalingra
do Traktorių Fabrike.

15 metų atgal Leninas sa
kė: “Šimtas tūkstančių 
traktorių yra geriausias bū
das patraukt vidutinius val
stiečius į komunistų pusę.” 
Ir šį Lenino pageidavimą, 
kaip matome, įvykdė jau 
vienas Stalingrado fabrikas.

Dabar sovietiniuose ir ko
lektyviuose ūkiuose dirba 
virš 200,000 traktorių. -

Apart Stalingrado trakto
rių įmonės, Charkove pasta
tyta apie 60,000 traktorių, o 
Čeliabinske—3,000 didžiųjų 
naujausios rūšies traktorių.

Tai vis Pirmosios Ptnk- 
metės Plano vaikai.

f

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Kongreso Priimti Giliai Pakelt Taksus 
ant Didesniu Įplauki] Yra Taikomi Nura
mint Eilinius Piliečius pirm Rinkimy

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas, pagaliaus, 
balandžio 13 d. priėmė 53 
balsais prieš 7 kiek stipres
nį’bilių, pakeliant mokes- 
čius-taksus nuo dideliu 
įplaukų ir palikimų. Šis 
taksų sumanymas esąs taip 
sutaisytas, kad nebegalėsią 
išsisukt nuo jų mokėjimo 
Morganai, Loebai ir kiti 
didžmilionieriai, kurie per 
kelis paskutinius metus nei 
cento nemokėjo į valstybės 
iždą, nors tuo laiku gavo de- 
sėtkus bei šimtus, milionų 
dolerių pelno.

Sulįg naujo biliaus, kas 
turi $3,000 įplauki! per me
tus, mokės $8 taksų. Vedę 
žmonės už -pirmus $2,500 
įplaukų nieko nemokės cen- 
tralinei valdžiai. Gaunantie
ji $9,000 grynų įplaukų turi 
mokėti $359. Už pusės mi- 
liono dolerių įplaukas«reika-įimti tuo tikslu, idant nura- 
laujama $290,575 taksų, už 
milioną dolerių — 628,771. 
Už dividendus iš bonų bei 
Šerų taipgi turės būt mokaj1 
ma valdžiai taksai, bet ta iš- 
imčia, kad pirkusieji šalies, 
valstijų bei miestų bonus 
yra paliuosuojami nuo tak
sų.

Kas mirdamas palieka 
turto virš 10 milionų dole
rių, .turės būti sumokėta

60 proncentų to perviršio; j 
tik suprantama, bus daro
ma įvairūs “teisėti” numu- 
šimai.

Padidinamais taksais nuo 
įplaukų ir palikimų turėtų 
valdžiai pakilti įplaukos 
$481,000,000 per metus.

Senatas nubalsavo, kad 
jeigu kas reikalaus sužinot, 
koks kapitalistas bei kom
panija kiek taksų moka, 
tai turi būt jam duota to
kios informacijos už tam ti
krą “nedidelį atlyginimą.”

Atstovų rūmo priimtas 
taksų bilius turi daug pana- 
našumn į senatinį bilių.

Bet nekeikia manyt, jog 
kapitalistai taip ir mokės 
tuos pakeltus taksus. Jie, 
kaip ir pirmiau, tatai apei- 
dinės ir dar neva permokė
jimus” iš ^aidžios atgriebs.

Šie biliai žymia dalim pri-

I STREIKAI FRANCIJOJ 
PRIEŠ ALGŲ KIRTIMĄ
Paryžius. — Šį pirmadie

nį Franci joj įvyksta trumpi 
protesto streikai prieš kirti
mą algų aštubniems šim
tams tūkstančių valdžios 
tarnautojų ir prieš daugelio 
visišką atleidimą nuo tarny
bos.
Ministerio pirmininko Do- 

umergue’o sumanymu, taip 
pat kertama trimis nuošim
čiais pensija ex-kareiviams. 
Vis tai “taupumo” (ekono
mijos) sumetimais, kad 
liktų daugiau pinigų gink
luotis imperialistiniam ka
rui.

25,000 Farmerių At
matuoja į Nebraskos 

Valstijos Sostinę

ĮKALINO POLICIJOS
LATRUS PASSAICE

Passaic, N. J., policijos 
galva C. Monks ir viešojo 
saugumo direktorius Abram 
Preiskel tapo nuteisti pusei 
metų kalėjimo ir po $1,000 
piniginės pabaudos už tai, 
kad' jie globojo gemblerių 
ir raketierių biznį. Kiti du 
policijos šulai turi užsimo
kėti tik po tūkstantį pabau
dos.

Austrų Unijistai prieš 
Fašizmo Frontų

STREIKAS 84-RIOSE AUTOMOBILIU.
ĮRANKIU DIRBTUVĖSE DETROITE

Mechanikų Draugijos Sekretorius Smith Tapo Narių Pa
smerktas, kad Sutiko Išduot Kompanijoms Unijistų Sąra
šus; Streikierių Mitingas Delei Visuotino Mechanikų Strei
ko Šaukimo

mint darbininkus ir vargin
gus farmerius, tarp kurių 
plačiai pasklidęs pasipikti
nimas del -kapitalistų taksų 
nemokėjimo, o darbo žmo
nių apkrovimo vis dides
niais tiesioginiais ir netie
sioginiais mokesčiais. Sena
toriai ir kongresmanai, bal
suodami už tokius bilius, tu
rėjo galvoj ypač ateinančius 
rinkimus.

Lincoln, Neb. — Į šį mie
stą, Nebraskos valstijos sos
tinę, šiandien atmaršuoja 
25,000 farmerių iš Nebr. ir 
kitų dviejų valstijų, reika
laut, kad būtų paliuosuoti 
kovotojai už farmerių rei
kalus, Harry Lux ir Robert 
Burleigh, kurie už savo dar
buotę tapo įkalinti. Darbi
ninkai plačiai remia tuos 
farmerius.

Vienna. — Kada Dollfus- 
so fašistų valdžia paskyrė 
savo komisarus spaustuvių 
darbininkų unijai, 400 dar
bininkų Vernay ir Ko. spau
stuvėje atsisakė mokėti 
duokles tokiai unijos valdy
bai.

Baily čeverykų dirbtuvėj 
600 darbininkų buvo iš pra
džios priėmę socialdemokra
to vado pasiūlymą prisidėti 
prie patriotų fronto, nes, 
girdi, kitaip neteksit darbo., 
Bet kuomet kalbėtojas to
liau ėmė aiškinti to fronto 
tikslus, tai darbininkai ta
me pat susirinkime atmetė. 
fašizmo frontą.

Detroit, Mich. — Užstrei-i kimą ir pervarė balsavimą 
kuota 84 dirbtuvės dirban
čios nuolat reikalingus au
tomobilių fabrikams įran
kius. Streikuoja apie 
5,000 darbininkų, narių Me
chanics Educational Drau
gijos. Reikalauja penkių 
dienų, 36 valandų darbo sa
vaitės ir 20 nuošimčiu ai- *- I
gos priedo.

Šį pirmadienį jie šaukia 
mitingą apsvarstyt skelbi
mą visuotino streiko, kuris 
apimtų ir tuos įrankių me
chanikus,
džiosioms kompanijoms.

Pereito penktadienio su
sirinkime darbininkai pa
smerkė minimos Draugijos 
sekretorių Matthew Smi
th ą, kad jis buvo sutikęs 
duoti narių sąrašus skebi- 
nei Ternstedt ir Fischer 
Body Korporacijai.

Vadai Amerikos Darbo 
Federacijos au tomo bilių 
ddrbininkų unijos jau per
vedė į kompanijų rankas 
savo narių sąrašus. Profe
sorius F. E. Ross studijuo
siąs, kiek yra kompaničnų

už ar prieš streiką. 029 bal
savo už taikymąsi, o 376 
prieš; bet tūkstantis nedaly
vavo tame susirinkime, ir 
jų visai nebuvo atsiklausta.

200,000 Aliejaus Darbi
ninkų Streikuosią

kurie dirba di-

$171,000,000 Valdžios Lėktuvų Darbininkų 
Pensijų Gelžkeliams Streikas Plėtojasi
Washington. — Roosevel- 

to Viešųjų Darbų Adminis
tracija, vadinama PWA, pa
skyrė dar $3,600,000 “pasko
los” New York, New Hav
en and Hartford gelžkelio 
kompanijai. Tai jau išviso 
bus 23-ms gelžkeliams duota 
$171,272,000 iš to fondo, 
kuris buvo žadėtas darbi- 

kurios "neatsiteisia ininkams atidaryti įvairius 
darbus. Iš bedarbių atima 
tuos pačius pašalpinius dar
bus, o į kapitalistų lovius 
pila vis daugiau milionų do
lerių iš šalies iždo.

Šalių Bonus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
Johnsono bilių, kuriuo yra 
uždraudžiama šios šalies pi
liečiams pirkti bonus tokių j 
šalių, L____  _________
Amerikai skolų. Šis suma
nymas vyriausiai taikomas 
prieš pramonės kreditų tei
kimą Sovietų Sąjungai, kai
po neatmokančiai carinių ir 
kerenskinių paskolų. Iš an
tros pusės, nei . viena ša
lis apart Finlandijos neatsi
moka Amerikai paskolų; 
bet, sulig kapitalistinės 
spaudos pranešimų, jų bo- 
nai nelabai bus boikotuoja
mi. Svarbiausia jiems tai 
kenkti Sovietų pramonei ir 
prekybai.

Už įstatymo laužymą for
maliai yra skiriama $10,000 
pabaudos bei iki 5 metų ka
lėti.

ESTONIJA PRIEŠ
FAŠISTUS

Hartford, Conn. — Drū
čiai laikosi 1,400 streikierių, 
dirbusių Whitney, Hamilton 
ir United Airport lėktuvų 
kcgnpanijoms; reikalauja 60 
iki $1.05 mokesnio už darbo 
■valandą.

Kadangi pas amerikiečius 
yra prietaras, kad penkta
dienį 13 d. bile kurio mėne
sio ką nors pradėti, tai ne
bus gerų pasekmių, todėl 
pereitą penktadienį balan
džio 13 d. dar. susilaikė nuo 
streiko Chance-Vought lėk
tuvų kompanijos darbinin
kai. Jie pasiyžę' streikuoti 
šiandien.

ĮKALTINO TRIS BANKO 
ŽULIKUS

Cleveland, Ohio. — Apsk
rities teismas įkaitino gelž- 
kelių kapitalistą O. P. Van 
Sweringena, nubankrūtuoto 
Union Trust Banko prezi
dentą W. M. Baldwiną ir jo 
direktorių pirmininką J. R. 
Nuttą. Bankas faktinai bu
vo van Sweringeno. Jis bu
vo į šį banką padėjęs $10,- 
000,000 vertės valdžios bo- 
nų. Paskui ant popieros 
pakartojo, kad “vėl sudrū- 
tina” banką 10 mil. dolerių 
bonais’ir taip su kitais ban
ko viršininkais darė kelias 
meklerystes. Tuo pačiu lai
ku vis daugiau ėmė žmonių 
pinigų “taupymui”, rengda
miesi banką uždaryt ir iš-' 
anksto glemždamiesi sau pi
nigus.

ĮVAIRIOS ŽINUTES

Havana, Kuba. — Pradė
jo bado streiką 50 mokyto
jų kolegijos studentų, pro
testuodami prieš verstiną 
kariško muštro mokinimą.

Pittsburgh, Pa. — Už 
suktybes 1932 m. rinkimų 
^alsavimuose liko kalėj iman 
pasiųsti 34 politikieriukai.

Derybos po Francijos Impe
rializmo Priežiūra

Trini

Estonija įvedė karo stovį, 
sako, kovai prieš fašistus, 
Karo teisman traukiama 
200 žymių piliečių, kurie tu
rėjo susisiekimus su Vokie
tijos ir Finijos fašistais. 
Fašistų vadų buvę ir armi
jos viršūnėse. Tuo pačiu 
laiku Estonijos policija ty
rinėja savo pasienio karei- 
vių bendravimą su Sovietų

ad. — Jungtinių bolševikais. Reikia spręsti, 
Valstiją pojūrinė valtis “Ca- kad po priedanga kovos 

 

chelot” Retina vienu prade- prieš fašistus bus ypač per
ry t 2,000 mylių sekiojania revoliuciniai dar

bininkai.

Roma. — Mussolinio vy
riausybė nutarė numušt val
džios tarnautojams 6 iki 12 
nuošimčių algas, bet užtat 
įsakė namų savininkams nu
pigini 12 nuošimčių rendas. 
Kaip jie “pigins” rendas, tai 
klausimas.

jimu p 
kelionę.

Iš Indijos rengiasi Ameri
kon atkeliauti tūkstantis 
buddistų misionierių, skelbt 
Buddos religiją—visame ka
me išnaudotojams pasiduo
ti.

Washington.—H. C. Fre- 
ming, prezidentas Tarptau
tinės Aliejaus (žibalo) Dar
bininkų Sąjungos, grūmoja, 
kad bėgyje 48 valandų ga
lėsią būt paskelbtas 100,- 
00 tos organizacijos narių 
streikas; prie jo prisidėsiu 
115,000 neorganizuotų dar
bininkų. Būsią reikalauja
ma 30 valandų darbo savai
tės ir tokios algos, kokia 
buvo mokama 1929 metais. 
Valdžia su savo N RA, sako 
Freming, žadėjo aliejauš 
darbininkams didelių page
rinimų, bet nei septintos da
lies tų prižadų neįvykdė.

Studentu Streiku Banga
ir kitokių unijų žmonių au-) IXfJU..:., PoLJln 
tomobilių pramonėj. Vi-į ISUKiŲJŲ fidKlJu 
siems, tačiaus, suprantama, i —-----
jog kompanijos, turėdamos Buržuazija bandė juokais 
tuos vardus, adresus, leng- pl.aleisti studentų skelbia- 

j mus 13-tai balandžio visoj

Buržuazija bandė juokais

viau galės persekioti darbi-mus 13_tai balandžio visoj 
ninkiškų unijų narius. , šalyj streikus ir demonstra- 

Mechanikų unijos sekre- cįjas prieš fašizmų ir karų. - 
torius M. Smith nenori pla- Bet ta diena ištiesų pasiro- 
taus streiko; jis skubinasi dė studentų streikų ir ko- • 
“laimėti” su nusileidimais iš (vingų išstojimų banga, 
darbininkų pusės. JRevoliu-iApar't New Yorko universi- 

tetų ir kolegijų studentų 
padarytų prieškarinių ir 
priešfašistinių išstojimų, — 
Harvardo Universiteto stu
dentai suruošė demonstraci
ją, kur dalyvavo 2,000; poli
cija su reakciniais studenti
jos nariais atakavo demon
strantus, o tie gynėsi, šauk
dami : “Šalin Hitlerizmą! 
Šalin karą!” Įvyko demon- i 
stracinis susirinkimas Yale 
Universiteto studentų New 
Havene. Masinį mitingą 
atlaikė Amhersto kolegijos 
studentai; sykiu įvyko strei- ‘ 
kai Johns Hopkins, Syrą- > 
cuse ir daugelyj kitų uni
versitetų. Daugumoj vietų . 
policija įsimaišė prieš stu
dentus.

lt

cine Automobilių Darbinin
kų Unija ir Komunistų 
Partija ragina streikierius 
išrinkti eilinių narių komi
tetus, tikrai masiniai pikie-

Iš Varšavos pranešama, kad 
oficialus derybos tarpe Lietu
vos ir Lenkijos bus vedamos 
priežiūroje Francijos užsienio 
reikalų ministerio Bartu. Tas tuoti užstreikuotas dirbyk- 
parodo, kad Francija tebeglo- 
boja Lenkiją.

KEISTA ŽUVIS TURI KETURIAS AKIS, KURIOS JAI, TA- 
V = ČIAUS, VISIŠKAI NEREIKALINGOS

Washington. — Johnson- 
Smithsonian jūrų gelmių ty
rinėjimo ekspedicija parve
žė į Washingtoną vieną žu
vį su keturiomis akimis; 
bet tai nematančios akys. 
Ši žuvų veislė gyvena tik jū
rų dugne ir taip giliai, kad 
ten jokia šviesa nepasiekia; 
taigi ir tos žuvys nieko ne
galėtų regėti.

Jos veikiausia kadaise tu
rėjo geras akis, bet joms 
nusikrausčius gyventi į 
tamsiausias gelmes ir ten 
amžių amžiais gyvenant, 
regėjimas pasidarė bergž
džias; todėl jis laipsniškai 
karta iš kartos menkėj o, kol

visiškai pranyko, o teliko 
tik buvusių matymo organų 
ženklai, ir dargi keturių.
» Kitas Washingtonan par
vežtas pavyzdys naujos, tai 
yra iki šiol mokslui nežino
mos žuvies, yra apsišarvo
jęs kietu kiautu ir su ber- 
tainio colio aštriais dygliais.

Pargabenta ir vadinamų 
“liktarninių žuvų.”

Visos tos žuvų veislės gy
vena didelėse gelmėse, am
žinoj tamsoj; ir veikiausia 
jos neturi jokio nujautimo, 
kad galėtų kur būti tokie 
dalykai, kaip oras ir sausa 
žemė.

•Jas ir plėtoti streiką, idant 
užtikrint laimėjimą.
2,000 Automobilių Streikas 

Toledoj
Toledo, Ohio.—Sustreika

vo 2,000 darbininkų Elect
ric Auto Lite. fabrike, rei
kalaudami pakelt 10 nuo
šimčių uždarbį. Darbe lie
kasi tik pora šimtų streik- 
laužiaujančių. Pirmiau dar
bininkai čia gaudavo po 63 
centus valandai, bet įvedus 
NRA—tik 44c, o moterys 31 
centą.

Kenosha Nash kompani
jos automobilių darbinin
kams per Darbo Federaci
jos vadus įbrukta susitaiky
mas su 5 iki 17 procentų pa
kėlimu. Streikieriai reika
lavo 20 nuošimčių priedo. 
Streikavo ?,200 darbininkų. 
Bet Federącįjos vadai su
šaukė ant greitųjų susirin-

“Tegyvuoja Raudonoji Ar-
• mija!” šaukia Francijos 

Kareiviai
Paryžius. — Desėtkai ka

reivių, grįždami iš kariškos 
mokybos, Rytinėje gelžkelio 
stotyje dainavo Internacio
nalą ir šaukė: “Tegyvuoja ~ 
Raudonoji Armija !b

■
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Šiaurių Pavojai ir 
Revoliucijos Drąsa

Nauja tvarka, naujas gyvenimas, nau
ji žmonės! Sovietų Sąjungoje mokslas, 
paliuosuotas per bolševistinę revoliuciją 
iš po buržuazinių-caristinių suvaržymų, 
stebina visą pasaulį. Revoliucija pagim- 

. dė naujus mokslo drąsuolius, naujus sie
kėjus prie naujų, dar neišbandytų žygių.

Sovietų mokslininkai, visaip kaip ap
rūpinami Sovietų valdžios, yra pasiryžę 
ištirti tolimuosius šiaurius, nežinomas že
mės paviršiaus sritis. Net Amerikos 
buržuazinė spauda priversta atiduoti kre
ditą už drąsumą ir atkaklumą Sovietų 
mokslininkams. Pavojų jie nepaiso, pa
vojus jie nugali. Jų priešakyje stovi 
profesorius Schmidtas. Jau kelintai eks
pedicijai jis vadovauja į šiaurės vande
nyną ir ledynus.
. Paskutinis jų žygis buvo atkreipęs aty- 
dą viso pasaulio. Laivu čeliuskinu eks
pedicija iš 109 žmonių (mokslininkų ir 
darbininkų) išplaukė į šiaurius. Išplau
kė iš Murmansko. Tarpe už 155 mylių 
nuo North Cape, Sibiro ir 400 mylių nuo 
Cape Lisburne, Alaskos, ledai laivą su
triuškino ir nuskandino. Ekspedicija iš
sikėlė ant ledų, kurie plaukiojo ir grū
mojo drąsuolių gyvybei. Prasidėjo ban
dymas juos pasiekti orlaiviais! O šaltis 
36 grądusų žemiau zero. Gi audros ir 
pūgos!.. j ‘ ‘ ‘' . i

Pribuvo, lakūnai iš Sovįetų Sąjungos į 
Alaską. Nepaisydami baisaus pavojaus 
savo gyvybei, jie skrido ir bandė pasiekti 
ant ledo nešiojančius ekspedicijos narius. 
Jų žygis tapo apkarūnavotas pilnu pasie
kimu. Visi ekgpedicijos nariai jau išgel
bėti. Nežuvo nė vienas lakūnas. Eks
pedicijos vadas, prof. Schmidt, sunkiai 
susirgo ir tapo paguldytas į ligoninę 
Alaskoje. Bet jo dvasia nenupuolus:

Darbininkiškas pasaulis sveikina So
vietų drąsuolius. Sovietų Sąjungos liau
dis ramiau atsiduso, kuomet išgirdo, kad 
visa ekspedicija laimingai išgelbėta. 
Darbininkų tėvynė įvertina žygius ir pa
siryžimą savo mokslininkų, kurie viską 
paaukoja laimėjimui komunizmo. Ji 
brangina kiekvieną gyvybę, kuri prideda 
savo jėgas prie budavojimo naujo pa
saulio.

Puikus Pavyzdys Tiems, Kurie 
Vargsta ir Kenčia, Bet Tyli

Milionai vargdienių šiandien Ameri
koje vos velka ^gyvenimo naštą. Velka 
dantį sugandę, bet tyli. Tik nedidelė da
lis darbininkų ir f ar merių dar stoja į 
vieš?, kovą . ųž savo interesus, už savo 
gyvybę. Komunistų. Partijos tikslas pa
siekti tas “miegančias” nąases ir sukelti 
jas į kovą. Tai didelis, sunkus ir ilgas , 
darbas. Bet mūsų partija varo jį pir
myn..

LAWRENCE, MASS.
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Kiekvienas pavergtų sukilimas, kiek- 
viėhąį Jų į>aMjųdihilriąs sukelia didėlį 
džiaugsmą kovotojų krūtinėse. Štai stai
ga atlėkė žinia, kad Pottsvillėje, Pa., di
delė masė mainierių ir šiaip smulkių na
mų savinirikų, kurie dar turi namelius, 
surengė demonstraciją prieš taksus. Pa
ėmė už apykaklės pavieto komisionierius 
ir privertė juos prižadėt taksų nereika
lauti.

Puikus1 tų smulkių namų savininkų žy
gis. Reikia kovoti prieš plėšikišką val
džią. Jinai taksų naštą vis didina ant 
tų, kurie turi tik truputį nuosavybės— 
ar tai farmutę, ar tai stubelką. Tuo tar
pu tokie Morganai ir kiti finansieriai i 
magnatai jokių taksų nemoka. Ir ne
mokės, jeigu, smulkūs taksų mokėtojai1 
sėdės ^rankas sudėję ir neš taksų naštą 

' dantį sukandę. Reikia priešin.tis. ( Rei
kia organizuotis ir kovoti. Pottsvillės 
smulkus savininkai parodė' pavyzdį, ką 
reikia daryti. ‘

Daugiau sukilimų- prieš' taksus, prieš 
kratinę valdžią!

Daugiau sukilimų prieš taksus, prieš 
alkį, prieš bedarbę, prieš algų kapojimą! 
Toks yra šūkis Amerikos Komunistų 
Partijos. Jisai turi skambėti plačiai. Ji
sai turi pasiekti milionus ir išbudinti iš 
letargos miego. Ir lietuviai farmeriai, ir 
smulkios nuosavybės savininkai turi ne
snausti. Stokite į kovotojų eiles, 
mesite. Pagerinkite savo būklę.

Lai-

! STAIGI, BET GALINGA AUDRA 
AMERIKOS AUGšTOSIOSE 
MOKYKLOSE

Puikiai darbuojasi revoliucinė Nacio- 
nalė Studentų Lyga. Jos vadovybėje ge
rai pravesta prieškarinė kampanija. > 
Kiek jau mątėme pranešimų, prieškari
nės demonstracijos ir vienos valandos 
streikas balandžio 13 d. pavyko labai pui
kiai. Tū.kstančiaii ir tūkstančiai studen
tų iš universitetų, kolegijų ir aiškulių 

'dalyvavo streike? Beveik nebuvo tokios 
mokyklos’ , kuyioj nebūtų studentus pa-, 
siekę prieškariniai Lygos > obalsiai.
' Mokyklų galvos elgės niekšiškai, ’bru- 
tališkai. Išanksto pareiškė, kad tie stu
dentai, kurie dalyvaus streike, neteks 
kreditų. O’ nežiūrint tos bausmės, kaip 
jau sakėme, ir streikas ir . demonstraci
jos buvo tikrai masinio pobūdžio.

Brooklyne studentus buožėmis vaišino 
New Yorko miesto ųiajoro LaGuardijos 
policija. Mušė žvėriškai. Užpuolimą pa
darė ant studentų demonstracijos balan
džio 12 dieną. Dvidešimts jaunuolių su
žeista.
' šitaip valdžia mokina jaunuolius pat
riotizmo. Ir tos buožės daugeliui jaunuo
lių atidarys akis. Tie, kurie manė, kad 
komunistai perdeda apie policijos bruta- 
liškumą, dabar atmainė savo nuomonę. 
Pamatė, kad buržuazijai nedaro skirtu
mo, ar tu esi darbininkas streiko eilėse, 
ar studentas demonstracijoj, kerta ir ker- ! 
ta iš peties, jeigu tik pakeli balsą prieš 
kapitalizmą.

Prieškarinis judėjimas mokyklose eis 
pirmyn. Šios demonstracijos ir vienos 
valandos streikas buvo tik pirmas tos į 
rūšies bandymas. Jis padkąsino jaunuo
lius. Jis uždegė, daugelį krūtinių kerštu 
ir neapykanta. Imperialistinė buržuazija 
rengiasi prie karo. Bet taip pat aūjga 
ir bręsta prieškarinės spėkos ne tik diiįį)- 
tuvėse ir kasyklose tarpe darbininkų, bet 
taip mokyklose tarp studentų. Netaip 
lengva bus buržuazijai laimėti nauja kru
vina puota.

[Balčiūnienė nuo Park St. au- labai puiki ir skani vakariene, 
ikojo 9 svarus hamės. Aukavo įkuria rengia ALDLD 37 kub-

. . rn n , ‘.L v v- S . <■ / . ' v.' Iir kiti gerai. Todėl visiems ati
taria-Balandžio 7 d. Komunistų gavusiems biznieriams 

Partijos 7 sekcija surengė f ė- me ačiū, 
rus. šio parengimo pelnas bu-1 . . .
vo skiriamas Austrijos darbi- astebėti leikia tai, .kad lię 
ninku šeimynoms, kurios nu
kentėję nuo fašizmo. Publikos 
parengime buvo daug. Unija, i 
kurios svetainėj šis parengi-1 
mas buvo ruoštas, neėmė mo- 
kesties už svetainę, tai reiškia 
būvo galima dar daugiau pa-

tuviai mažai lanko tarptau
tinius parengimus ir susirinki
mus. Tai labai’ negerai. ReL 

■ ketų susipratusioms darbinin- 
ikams ne tik patiems dalyvau
ti, bet ir kitus raginti dalyvau
ti tokiuose pąrengimuose. čia 
mes susipažinsime ir priprasi-

pa. Į šią vakarienę kviečiame 
visus darbininkus vietinius ir 
iš apielinkės. į

Apart vakarienės bus gera 
muzika, kuri grajis lietuviškus 
ir angliškus šokius. Taip pat 
reikia ir paremti šią organi
zaciją, kuri dalyvauja darbi
ninkų judėjime ir remia jų ko
vas ir streikus.

Būkite visi, subatos vakare, 
balandžio 21 d., 7 vai.'vakare, 
L. Ų. K Įkibo svetainėj^ i i . <

L. K. Biuras.

Airijos, Vokietijos ir Kanados Komunistų 
Partijos Sveikina Amerikos Bolševikus

(Iš Kopunistų Partijos
8-tos Konvencijos)

“Joks teroras, joks kruvi
nų fašistų siutimas negali 
sunaikinti komunizmo Vo
kietijoj,” pareiškė draugė 
Ann Schultz, atstovė Vokie
tijos Komunistų Partijos 
mūsų partijos 8-toje kon- 
cijoje; Tūkstančiai draugų 
pūsta* kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose, šim
tai jau žuvo, tąčiaus Vokie
tijos Komunistų , .Partija 
gyvuoja.

r ;ir kovoja,
. nužudytų draugų vietas, 

sako draugė Schultz, užima 
nauji kovotojai iš dirbtuvių, 
fabrikų ir kasyklų.

Griausmingu sveikinimu 
konvencija priėmė ir pasiti
ko draugę Schultz ir jos pa
reiškimus. Kovinga ta drau
gė. Pavyko jai pasprukti iš 
kruvinu fašistu ranku. Ji 
kalba ugningai, nuoširdžiai. 
Ji matė draugus areštuo
jant, kankinant ir žudant; 
kaip ir tūkstančiai kitų 
Vokietijos draugų, jinai už- 
siartavojo fašizmo ugnyje.

Fašizmas bus nugalėtas, 
proletarinė revoliucija lai
mės Vokietijoje, tegul gy
vuoja Sovietinė Vokietija! 
Šaukia mūsų draugų vokie
čių atstovė. Jinai ; nurodo, 
kaip socialdeihokratija pri
rengė fašizmui kelią ir ak
tyviai padėjo jam įsigalėti. 
Stambieji , socialdemokratų 
vadai, kaip Loebe ir Seve- 
ringas jau atvįrąi nuėjo fa- 

išistų pusėn ir globoje kru
vinojo Hitlerio šiandien gy
vena iš fašistų pensijos! 
Už tai tūkstančiai ir tūks
tančiai Vokietijos socialde
mokratų darbininkų atėjo 
po komunizmo vėliava ir 
bendrai su mumis veda ko
vą prieš fašistinį smaką!

Gyvuoja, veikia
Suareštuotų bei

subrnet palaikys artimiau
sius ryšius.

Nelengvas buvo kelias 
link suorganizavimo Airi
jos Komunistų Partijos. 
Valdančioji klasė statė įvai
riausias pinkles. Darbinin
kų klasė įtakoje socialfa- 
šizmo, .reformizmo. Airijos 
Komunistų Partijai, sako 
draugas Murray prisieina 
kovoti ir už tautinį Airijos 
paliuosaviiną iš po Anglijos 
imperializmo letenos , ir 
prieš Airijos kapitalizmą, 
už Sovietųgalią.
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riose ‘provincijose ir tiek ! 
pat mokyklų'tarybų narių.’• 
Laike paminėjimo spalių di- 
džibsios proletaries rėvo- ; 
liucijoš, sako draiigas,' Ka
nadoje turėsime revoliucinį 
dienraštį!

Tačiaus, žinoma, nereikia;
* manyti, kad mes augam;

i taip, kaip ištikrųjų norėtu
mėme. Yra labai' didelėj 
spraga tarpe Kanados Ko- i 
munistų Partijos įtakos ma
sėse ir jos organizacijos di- j 
durno. Neišmokome vCx-.---- « o------------ r------
buoti narius į partiją: Ne-1 ' Dak.: Na, meldžiu paimk

ŠYPSENOS

Puikiai Išgydė
Daktaras: Na, tai ką skau

da?
Pacientas: P a t r o t i nau 

ver- i skonį, jausmus ir pomietį.

augame organizaciniai taip i šių piliukių. Kai suvarto- 
smarkiai, kaip kyla mūsų ; si, ateik atgal.
masinis veikimas. Nemoka
me tų dviejų darbų surišti, 
sujuosti., Antra, pačios par-

Užbaigęs gyduoles, paci
entas atėjo pas daktarą. ,

Dak.: Na, tai kaip jau
tiesi po šių medicinų?

Pat.: Nieko sau, bet kad 
jaunutės Komunistų Parti-! kovoti. Svarbiausias i Jos labai bjauriai atsiduoda.

Dak.: Matai, skonį jau 
atgavai.

Daktaras priėjo prie pa-

Nepaprastai smarkiai, sa- tijos vidujė. pasireiškia rin
ko drg. M., auga Airijos krypimų, prieš kuriuos ten-

j jos įtekme darbo, masėse. nukrypimas, tai kova už “le-
Mus jaučia ne tik 
unijų judėjime, bet 
publikonų eilėse.

darbo galizmą. 
ir re-

Atsiranda drau
gų, kurie reikalauja, kad
partija prisitaikytų prie ap- i cje^o ir kirto jam per žan- 
linkybių ir visą veikimą 
perneštų į legales masines 
organizacijas. Tas faktinai 
reikštų partijos likvidavi
mą. Prieš šitą pavojingą 
nukrypimą vedame griežtą 
kova. c

Atstovas baigia savo pra-
karštu linkėjimui oak.; Nu, kaip po vaka-

■ Jungtinių Valstijų Komu-!ryk.ščio jautiesi?

dą ir paskui klausia, ar jau
ti.

Pacientas: O, labai skau
da!

Dak.: Matai, jausmus ir
gi atgavai. Ateik rytoj.

Ant rytojaus nelaimingas 
pacientas nuėjo pas dakta-

Į konvenciją taip pat' pri
buvo atstovas Kanados Ko
munistų Partijos. Konven
cija atsistojimu ir “Inter
nacionalu” sveikina atstovą
mūsų kaimyninės bolševikų i 
partijos. Mūsų kovos, mū
sų ryšiai su Kanados drau-, kalbą 
gaiš yra artimiausi.

“Aš atvežiau karščiausius1!?8^ Paitijai pasisekimo. | 
linkėjimus nuo _____ , ,
Komunistų Partijos ir taip |rengusiems ir čionai 
pat nuo mylimiausio Kana- .ie^clJos užpuolimų. _ 
dos darbininkų klasės vado [ . Konvencija nutarė 
Tim Buck, kuris su kitais j siųsti Kanadon į kalėjimui 
šešiais draugais randasi ka- Pasveikinimą diaugui JTim^ 
Įėjime, šiai J. V. K. P. kon
vencijai”, sako atstovas.;
Paskui jisai ‘ 'plačiai dėsto 
Kanados valdančiošiOš ' kla
sės užpuolimūš ant partijos 
ir pasikėsinimą ant jos gy
vybės. Du metai atgal Ka
nados Komunistų Partija 

'tapo paskelbta nelegale or
ganizacija. Valdžia suareš
tavo' visą politinį Biurą ir 
įmetė kalėjimai! prie sunkių 
darbų penkiems metams. 
Tikėjosi, kad tuomi sunai
kins mūsų partiją, sako at
stovas. Bet apsiriko. Vie
toj suareštuoto politinio 
Biuro, Kanados partija lai
mėjo tris, šimtus naujų va
dų iš darbininkų klasės ei
lių. Kanados Komunistų 
Partija gyvuoja! Tik vie
nais 1933 metais Komunistų 
Partija vedė Kanadoje tris 
šimtus streikų kovų. 70 
nuošimčių tų streikų buvo 
pilnai laimėta. Nuo paver
timo partijos nelegale, par
tijos vadovybėje mes laimė-

Kanados ^a^na draugus būti .prisi- 
prie

pa-

Pacientas: Kaip atsime
nu, tai ir dabar žandą tebe
skauda.

DaV Matai, atgavai ir 
pomietį.

J. Robziw.

Bučk ir kitiems Politinio
Biuro nariam'š? 1

MOTINA PALIKO 
KŪDIKI

; APIPLĖŠĖ PAČIĄ
; PQLICUĄ

Warsaw, Ind.—Garsiau- ' 
;sias Amerikoj bankų ir 
įbrangių krautuvių plėšikas 
■ ir žmogžudis, John Dillin-

“Aš turiu didelę garbę 
atstovauti čionai ir sveikin
ti Amerikos 1 Komunistų 
partijos konvenciją varde 
Airijos Komunistų Partijos, 
vėliausio nario Komunistų 
Internacionalo, . . pasaulinės 
Komunistų Partijos,” pa- 

ireiškė-'drg. Murray, kuris 
tik pribuvo iš Airijos tiesiai 
į konvenciją. Tai senas 
klasių ;kovos veteranas, atė
jo po komunizmo vėliava su 
tuo giliu įsitikinimu, >kad 
tik proletarinė revoliucija 
nušluos kapitalizmą,’ ir pa- 
liuosųos visą .pavergtą žmo
ni j ą.. Konvencija i karštai 
sveikina atstovą tos parti
jos, kuri tik i nesenai susi* 
organizavo1, bet j au ! par o* 
de didelio veikluriio ir iš
tvermės.

> Dyg, Murray nurodo, kad 
ApiOrikos Koriiunistų Parti
jos ir Airijos Komunistų 
Partijos kovos yra labai ar
timai surištos. Britanijos 
iriipėrializmaš ir Jungtinių 
Valstijų imperializmas šian
dien viešpatauja pasaulyje. 
Abi tos. partijos veda kovą 
prieš tą imperializmą. Ai
rijos Komunistų Partijos 
atstovas prižada, kad Jo del, kad nariai stojo už ben- 
partiją artiniiaųsiaf kooį)e- drą froritį su komunistais, 
rįios su mūsų partiją ir da- ’ .. ♦
linais kovos prityrimais, vi-

VILKAVIŠKIS. — Čionai Iger balandžio 13 d; su vienu 
ligoninėje1 tūla motina pa- sėbru užklupo policijos sto- 
gimdė kūdikį ir kuomet .pa- tį prie kalėjimo ; privertė 
sveiko, apleido ligoninę 'ir joj buvusį policmaną ati- 
paliko kūdikį. Matomai, duot porą geriausių revol- 
buvo neturtinga motina, veriu ir kelis policinius ne
nes tik pusę galėjo užmokė- peršaunamus bruslotus, ir 
ti ligoninei. pabėgo^

ir

■V

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A RBININK U 
SVEIKATA &

Kūno Niežėjimas
Malonėkite patarti per “L.,” 

kas reikia daryti, kad sulai
kius niežėjimą. Jau trečias 

p man kūnas, oda j 
ant ' odos jokių 

nėra. Kartais taip

šaltas oras, karštas oras, sau
sas oras, chemikalai, garai ir 
tt.

Yra žmonių, kurie gauna 
niežėjimą po maudynei, kada 
oda da labiau ntisivalo nuo 
riebalinių medžiagų ir pasida
ro perdaug sausa. Pagyvenę

jome 10,000 naujų narių į metas> kai 
.revoliucines unijas. Šian- n-ležti,’ bet 
dien aKnados revoliuci-1 ženklų 
cinės uniios turi 35 000 i niežti, kad nors tu paimk, ir j „ j . , .w. , . . .cincto unijos luu ’ žmones greičiau gauna tokius. susidraskyk. Pas daugeli gy- .. . . 7 ... b „ A., . . , , . , . ikirius niežulius, ypač žiemosdytojų lankiaus, bet nesuran- > ,I metu da priežasties. Esu vyras vi-,

i- Dėl viso ko, gal ir Jums,

duokles mokančių narių
Jūrininkų ir laivų darbi-
ninku unijoje socialfašis- dtitinio amžiaus, šiaip'pusėti , 
tai tapo išgrūsti iŠ vadovy- niai sveikas? Ir mano pažįs- Drauge, būtu geriau maudytis 
'bes. Albertos United Mine tarnas turi tokią niežėjimo Ii-' netaip dažnai. Vartokite leng-Albertos United Mine tarnas turi tokią niežėjimo Ii- netaip dažnai. Vartokite leng- 
Workers unijoje nugalėti^- , 'ves"i bal^.ji muilą'. Vietoj

• i ’ a . i : muilo galėtut vartoti alyvųAtsakymas ... . ... _ „i aliejų ar koldkremą. Po mau- 
Niežejimas, Drauge, nėra dynei ir bile kada odos sausu- 

liga, bet tik ženklas kokio tru-’mui ir niežėjimui mažinti, 
kurųo. Dažniausia oda esti gaukite šito vaisto: 
persausą, permažai ji turi sa
vo natūralaus riebumo. Apa
tiniuose odos sluogsniuosę yra 
milionai mažulyčių riebalinių 
liaukų, kurios ir gamina rie 
balinę medžiagą pdai vilgyti, 
kad oda būtų žvilgi ir minkš
ta. Jei, dėl kokios priežas
ties, tos liaukutės apsilpsta, tai 
pda p.asidajro sausa. Greičiau 
ją tada suerzina -bile kas:

reakcionieriai visuose loka
liose ir komunistai užėmė 
jų vietas. Komunistai ben
dro fronto taktikos pagelba 
pasiekė Kanados Socialistų 
Partijos narius. Reakciniai 
tos partijos vadai turėjo iš
mesti laukan visą Ontari- 
jos provincijos distrikta^ to-

“Powder tragacanth i drachm, 
glycerin 10 drops, 
corbolic acid half drachm, 

-T olive oil 4 ounces, 
ie-joil of bergamot 5 drops,

distilled water enough to 
make 1 pint.”
Suplakite šį mišinį gerai, ir 
po truputį į trinkite į odą, kur 
labiau niežti, porą-trejetą kar
tų į diena.

' Prie parengimo prisidėjo ir me prie tarptautinio yeikįmo.
Balandžio 21 dieną įvyks

, Pįernąi partija išrinko 
dvidešimts aldermanų, įvai-1biznieriai,, su aukomis. Ypač 

■ W
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Darbininkė ir Seimininkė
r ' •

Darbo ir Duonos
* «

Petras su Jurgiu buvo seni krovikai Rygos 
uoste. Juos pažinojo visi darbininkai-. Jie ži
nojo visus uosto įstatymus, pažinojo visus 
samdytojus, štai ir dabar, pamatę juos, dar
bininkai šaukia.

—Petrai, Jurgi, nu kaip su “šancu” (taip 
vadindavo uostininkai darbą? Visą savaitę 
vaikštom be • darbo. Ar nežinote kokį nors 
darbą nors duonos kąsniui?

Vyrų būrys apstojo juos kartu.
Petras visuomet rimtas ir daugiau kalba, 

negu Jurgis. Jis atsiduso ir tarė:
—žinote, kad pas mus vasalą didžiausis 

nedarbas. Pas mus darbo atsiras tuomet, kai. < 
užšals Leningrado uostas, kai pradės eiti So
vietų garlaiviai—tuomet dirbsime trimis pa
kaitomis. Visiems bus darbo. O dabar, kurgi 
gausi darbo? Matai, visa pakrantė tuščia. Jei- 

* gu ir ateina kokia “gelda,” tai tuoj apspinta 
“bumbistai.”

4 “Bumbistai”—streiklaužiai dirba be jokios
sutarties ir kartu girtuokliauja su ekspedito
riais.

Jiems bekalbant pasirodė Teodoras, išskir
tas “Savtorgfloto” \(Sovietų prekybos floto) 
atstovas. Jis kiekvieną rytą ateina imti rei
kalingą darbininkų skaičių ir siunčia į nuro
dytą vietą iškrauti ir prikrauti laivus, vago
nus ir prie kitokių darbų.

“Sovtorgflotas” turi padaręs sutartį su kai
riąja profsąjunga. Pildydamas sutartį, atsto- 

V vas priima darban tiktai kairiosios profsą
jungos narius.

Pasirodžius Teodorui visų veidai nušvito. 
Visi puolė priekin, neleisdami prieiti net artyn. 
Viduryj gatvės apstojo jį. Jis ištraukė kny

gutę, kur rūpestingai sužymėta, kiek žmonių 
reikalinga ir kur juos pasiųsti ir, apsižvalgęs 
aplinkui, tarė:

—Reikalinga keturios partijos po 8 žmones 
iškrauti špalas iš vagonų, atėjusių iš Sovietų 
Sąjungos.

Minia dar labiau sujudo. Visų akys—lyg il
gos įsmeigtos į Teodorą ir iškeltos rankos.

—Man, man, man./. —Aš savaitę be dar
bo... Aš dvi savaites. Mano vaikai maži; be 

) duonos... Mano žmona ir vaikai iš bado ser
ga. ■ .

Bedarbiai grūdasi ir net koliojasi. Teodo- 
< ras, pripratęs kiekvieną dieną prie tokių sce

nų, šaltai apžvelgė visus ir pradėjo skirti par
tijas. Jurgis su Petru irgi papuolė tų laimin- i 
gųjų tarpan.

Gavę darbą linksmi, rankas trindami, trau
kė darbo link. Likusieji vieni burnojo, kiti 
stovėjo, nuliūdę, suprasdami, kad Sovtorgflo
tas negali visų Rygos bedarbių aprūpint dar
bu.

Gavusieji darbą dirbo atsidėję, jausdami, 
kad tuo būdu ir jie šiek-tiek prisideda prie 
Sovietų Sąjungos stiprinimo. Dieną atidirbę 
vakare gavo užmokestį. Sovtorgflotas kiek
vieną dieną išmoka darbininkams, nereikia 
laukti, vaikščioti keletą kartų del kelių centų, 
kaip prie kapitalistų kontorų.

Šį kartą kartu su Petru dirbo ir Vanka. 
Vanka senas uostininkas. Jis sugabus uosto 
darbininkas ir su juo visi mėgdavo dirbti. 
Jei kas nors jį pagirdavo, tai jis pasididžiuo
damas atsakydavo:

—Aš tarp krovikų laive gimęs.
Šiandie jis kas tai ne toks linksmas, kaip 

kitais kartais ir ko tai susųnąstęs. Pabaigus 
darbą ir visiems užsirūkius, Vanka taipgi iš
sitraukė pypkę, su nykščiu primurdė į ją ta- 

, bako, užsirūkęs tarę Petrui:
—Sakyk, Petrai, kodėl Sovietų Rusija ne- 

nušloja šitų Pabaltės valstybių? Juk jos tik 
kliudo prekybai, stovėdamos kaįp šašai, prie 
sveiko kūno. Ir dar už mažiausią menkniekį 
joms mokėk! Juk jos seniau Rusijai prigulė
jo ir dabar jai turi prigulėt.

, Petras apsidairė aplinkui ir pasižiūrėjęs į 
Vanką tarė: ’

—Tu atsargiau, už. tokius žodžius gali pa
pulti į “poilsio namus.”

—A, vistiek blogiau nebus ir kalėjime, kaip 
dabar prisieina gyventi.

Prasidėjo ginčai. Vieni palaikė Vankos pu
sę, kiti kalbėjo prifš jį. Petras pasakė:

—Sovietų Rusija nbnori pavergti kitų tau
tų. Ji tik viena tikrai pripažysta mažesnėms 
tautoms pilną laisvę apsispręsti ir būti sava
rankiomis. Sovietų Sąjungoje daug yra tautų* 
mažumų ir kiekviena jų turi savo autonomi
ją, arba nepriklausomybę. Jos laisvai susijun
gę tarp savęs. Užtai ir vadinasi Socialistinė 
Sovietų respublikų sąjunga...

—Nėra reikalo čia visų buržujų žiūrėt,— 
pasakė kitas... Visi darbininkai nori būt 
sykiu su Sovietais—tada ir darbo visi turės, 
ir kitaip gyvens.

—Tai padarykit taip, kad ir čia Sovietų 
'valdžia būtų. Nemanykit, kad kiti už jus tai

padarys. Ten visur dabar darbininkai stovi 
prie valdžios. O kas pas mus? Kapitalistai, 

‘ spekuliantai, vagys! —Ar ne mes patys del 
to kalti? Mes neturime laukti, kad kiti už mus 
tai,padarys, o patys turime daryt tą patį, ką 
Rusijos darbininkai padarė,—aiškino Petras.

Senukas, visą laiką sėdėjęs ant iškrautų 
špalų, pakėlė viršun akis ir lyg ’iš po žemės 
užklausė Petrą:

—Ar tiesa, Petrai, kad Rusijoje nėra be
darbės ir darbininkai dirba tik po 7 valan
das... .

žinoma, tiesa. Juk buvo mūsų delegacija 
nuvažiavusi,-, matė, kaip dirba ir kaip eina 
milžiniška statyba Sovietų Sąjungoje. Ten da 
trūksta darbininkų. Jie dirba tik 7 valandas 
ir penkias dienas atidirbę šeštą ilsisi; išeina 
jiems per mėnesį poilsio penkios dienos, o 
mums tik keturios.

—Ne keturios, bet dvidešimts keturios!— 
staiga pašokęs pataisė Vanka,—bet užtat mes 
retai ir sausą duoną tevalgome.

Vanka patylėjęs valandėlę susimąstė ir gi
liai susijaudinęs tarė:

—Tai niekšai plepa, kad Sovietuose darbi
ninkai badu dvesia, o pas mus esą daug ge
riau. Tegul bando jie įlyst į bedarbio kailį— 
tada kitaip užgiedos. . . žinai, Petrai, nuo ba
do mane ir šeimyną išgelbėjo tik tie Sovietų 
špalai. Aš jau visa savaitė nevalgęs vaikš
čioju. šeimyna—žmona ir trejetas vaikų na
mie serga be duonos kąsnio. Iš krautuvės ne
duoda skolon. Įėmiau jau už penkiolika latų. 
Už būtą nemokėta trys mėnesiai. Savininkė 
padavė teisman—atsidursiu gatvėje, nes teis
mas palaikis savininkės pusę. Uždirbti nėra 
kur—pats matai. Nors gyvas į žemę lysk.

Nutilo. Saule nudegęs, prakaito išvagotas 
veidas atrodė raukšlėtas ir jis pats atrodė 
seneliu, nors jam buvo tik trisdešimts metų. 
Patylėjęs valandėlę vėl tęsė:

—Jeigu šiandie nebūčiau gavęs darbo, tai 
tik imk virvę ir pasikabink—kitos išeities ne
bėr.

—Darbininkai neturi patys žudytis, o kovo
ti—buvo bepradėjęs Petras, bet Vanka jį 
perkirto: . . '

—Tu tik suprask mane: aš tau sakau, kad 
mano šeimyna nevalgiusi kelinta diena, šiaip 
visą laiką irgi gyvenome pusbadžiai. Tu ma
nai, kad aš meluoju—ir nutvėręs Petrui ,už 
rankos šaukė:

—Einame pas mane, aš parodysiu, kas da
rosi mano gričioje. Visą, ką tik turėjau geres
nio-, pardaviau, užstačiau. Pareinu vakare— 
žmona išblyškus nuo bado serga lovoje, apie 
ją vaikai klikia, prašo duonos, o ką aš galiu 
padėti jiems? Aš—bedarbis!—jo ranka nusvi
ro ir pats susmuko ant špalų.

Petras apžvelgė aplink sėdinčius. Jie buvo 
visi kuproti nuo sunkaus nešimo, kreivi, kai 
kurie be rankos pirštų, kitas viena ranka, 
trečias sužeista koja... Nebuvo nei vieno, ku
ris nebūtų buvęs keletą kartų sužeistas prie 
krovimo darbų. Ir štai jie, kurie didžiausius 
turtus pagamina, turi badu mirti, o buržujai 
tuo tarpu iš jų prakaito lėbauja... Petras 
sukando dantis:

—Draugai, mums reikia kovoti, o ne žudy
tis. Reikalinga visiems organizuotai pareika
lauti darbo ir duonos. Gana duotis kantriai 
badu dvėsti! Kapitalistai tik džiaugias, jei 
mes žudomės. Mes turime kovoti už tokią 
tvarką, kokią turi Rusijos darbininkai, kur. 
nebėr nedarbo. Ryt visi, kaip vienas, eikime į 
demonstraciją reikalauti darbo ir duonos. • 
Reikalaukim bent tam kartui pašalpos. Buo
žėms ir kapitalistams valdžia milionus pa
šalpų sugrūda, o mes turime badu > dvėsti...

Tai pataikė į labiausia skaudamą visiems 
vietą. Bedarbiai jau nebegalėjo daugiau pa
kęst savo skurdo ir bado naštos. Visi pasi
žadėjo ne tik patys ateiti demonstracijon, bet 
pakviesti ir kitus bedarbius...

Rytojaus dieną, kaip ir kasdien, gatvėmis 
skubėjo į visas puses, jieškodami darbo, vy
rai, moterys, vaikai..; Uosto pakrantė buvo 
tuščia: slankiojo tik skeletas nusipenėjusių 
buržujų agentų ir žiūrinėjo jų prekes. Staiga 
pradėjo burtis žmonių minia. Kas tai gar
siai su'šuko:

—Visi bedarbiai į demonstraciją. Mes tu
rim reikalaut darbo ir duonos!

Virš galvų iškilo raudona vėliava, kuri ro
dėsi dar garsiau, kaip kalbėtojas, šaukė: 
“Darbo ir duonos. ”

Išsirikiavus, dainuodama revoliucines dai
nas, minia pradėjo traukti gatve.

Gatvėje pamažu didėjo susikimšimas—vieni 
pusbalsiai, lyg ir bijodami, kiti ant visos 
gatvės šaukė: “šalin buržuazinę tvarką,” Mū
sų vaikai miršta badu!” Pasigirdo revoliuci
nė daina. Uosto gatve traukė demonstracija 
tink ministerijos. Pirmose eilėse ėjo Petras 
ir Vanka. Z J “Priekalo’'

Motery Kongresas prieš Kary

ŽODIS Į TAVE, 
DARBININKE!

pa-Tu, moteriškė, buvai 
vergta per daugelį šimtmečių. 
Pavergta esi ir baisiai išnau
dojama iki šiai dienai.

Kentėjai pažeminimą nuo 
pat savo užgimimo dienos, 
nes tu ir užgimdama nesutei- 
kiai savo tėveliams tokio 
džiaugsmo, kokį suteikė .už
gimdamas sūnus, tavo 
nis brolis.
* Tu kentėjai vargą 
ma prie savo tėvelių,

mažes-

augda- 
nes tu

Imperialistų rengimasis į spręst, ar mes galėsime nuo 
naujas ir negirdėtas skerdy-(mūsų lietuviškai kalbančių or-i 

nmi-on- ganizacijų pasiųsti delegatę į j 
kongresą?- Jei įstengsime— 
tuojau stokime darban sukėli
mui lėšų, jei ne—vistiek mes 
neliuosūosos nuo prisidėjimo 
su aukomis prie tarptautinio 
veikimo pasiuntimui delega
čių. • ■'

1932 mętais Prieškariniame 
Kongrese dalyvavo mūsų pa
siųsta delegatė Ks. B. Karo- 
sienė ir ji tapo išrinkta į pa-

turėjai būti tarnaitė kitų bro-1 sąmoningas 
! Jių, mažesnių- už tave.

Tu kentėjai vargą, kuomet 
buvai pastumta šalin nuo 
mokslo kūdikystės dienose;, 
kuomet tavo broliai ėjo į mo
kyklą, o tu jiems buvai tik 
patarnautoja.

Tu kentėjai vargą, kada ta
ve tėveliai, tau paaugus, varė 
tekėti už tau nemylimo vyro. 
Tu turėjai prievarta eiti už jo 
ir atsiduoti jam, kaipo vergė 
ir tarnaitė.

Kentėjai vargą, kuomet tu
rėjai priimti meilę netinkamo 
tau asmens, kuris save vadi.- 
no šeimynos galva.

Tu kentėjai vargus ir sopu
lius gimdydama kūdik.'us ir 
augindama juos, nes cu, visko 
dirbėją, negalėjai tinkamai 
juos aprengti ir duoti jiems 
atsakantį maistą.

Tu kentėjai vargą, matyda
ma savo vaikus dar kūdikys
tės dienose dirbančius ir varg
stančius, nes tas prakeiktas 
kapitalistinis surėdymas pri
vertė juos užsidirbti sau mais
tą.

Tu turėjai širdperšą, maty
dama savo dukterį nupuolu
sią dvasioje, ar patekusią į gė
dos namus. . '

Tu kentėjai didžiausį so-1 
pulį, kada tavo sūnų atitraukė 
nuo tavo širdies ir išvežė į ka
ro lauką, kad kits, taipo pat 
darbininkės sūnus užmuštų jį.

Tu kenti vargą, sopulį ir pa
giežą, matydama viso pasau
lio motinų sūnus mirkstančius 
kraujuose ir žudančius vienas 
kitą tik del kapitalistų pelnų.

Tu kenti vargą ir širdies 
skausmą, girdėdama, kaip ta
vo sūnus paplūdęs kraujuose 
su perverta krūtipe, šaukiasi 
pagelbos:—Gelbėkite! — bet 
tu, nors ir girdi jo balsą, pa
gelbėti jam negali, nes viena, 
neturi ^spek$.

Bet gana tau, darbininke, 
kentėti; gana tau tamsybėje 
paskendusiai sapnuoti apie 
dangų ir jo linksmybes; gana 
tau pasitenkinti tomis tamsy
bės skelbėjų pasakomis, kad 
po mirties būsi laiminga.

Laikas tau, -darbininke, pa
kelti ašarotas blakstienas 
augštynj laikas pabusti iš tam
sybės miego ir pažvelgti į tą 
nedorybių klaną; laikas apsi- 
įžvalgyti aplinkui ir pamatyti 
kas dedasi pasaulyje; Pamaty
si, kad milionai tokių pat dar
bininkių, kaip ir tu, stovi ba- 
rikaduose po augštai plevėsuo
jančia raudona vėliava. Stok 
ir tu į tą darbininkių būrį. Bū
ryje bendrai pakelsime pasi
priešinimo balsą prieš darbi
ninkų klasės skriaudikus. At
mink, darbininke, kad tavo 
spėkos galingos! ., <

Artinasi tarptautinė darbi
ninkų šventė, Pirmoji Gegužės. 
Išeis milionai darbininkų į de
monstracijas-, į masinius mitin
gus, apsvarstyti savo klasės 
reikalus ir pareikšti protestą 
prieš rengiamąjį imperialistų 
karą. Nepasilik tu, darbi
ninke, nuošalyj, bet stok į or
ganizuotų darbininkų eiles, 
nes jau cįaug tavo sesučiŲ ran
dasi organizacijose.1 Stok į

nes, kiekvieną sveikai protau
jantį žmogų verčia stoti į ko
vą prieš tas skerdynes iki dar 
nėra pervėlu.

Pasaulinis Komitetas Prieš 
Karą ir Fašizmą, po vadovys
tei dd. Henri Barbusse, Ro
main Rolland ir Lord Marley 
išnešė sumanymą, kad 
šaukiama viso pasaulio 
rų kongresas prieš karą 
šižma.

Šis pasiūlymas rado 
pritarimą darbo masėse 
sose darbininkų organizacijo
se.

Kongresas įvyksta liepos 28, 
29 ir 30 dd., 1934 m., Pary
žiuje, Frančijoje.

Šiuo klausimu kiekviena mu
sų organizacija ir kiekvienas

> darbininkas ir 
darbininkė turi susirūpinti ir 
pradėti darbą, sukėlimui fi
nansų pasiuntimui delegačių.

.Kartu mūsų centrų;, apskri
čių ir moterų komitetų kuopo
se reikalinga diskusuot ir

būtų 
mote- 
ir fa-

: . . Isaulinį prieškarinį komitetą.
1 Y* UI I *■Stengkimės ir dabar, kad at

likti savo - revoliucinę pareigą, 
pasiųsti delegates į kongresą, 
o vėliaus po jų(vadovybe pra
vesti šį būtiną ir skubų darbą. 
Karas grumoją vis daugiu, 
fašizmas kelia galvą visur. •

Kovokime už laisvę darbo 
žmonių!

Prieš karą ir fašizmą!
Prieš algų kapojimus!
Apginkime revoliucinę 

vynę Sovietų Sąjungą!
J. Skeberdytė.

tė-

Drąsi Motery Kova Austrijoje
Berta Miller.

Vasario mėnesį, šių metų, kvartaluose, lėkė deganti an- 
Austrijos darbininkų sukili
mas parodė kaip yra revoliu
cinės moterys darbininkės. 
Dollfusso valdžia, kad sumušti 
ir sunaikinti proletariato ka
rinį frontą, paleido darban, 
greta su kulkasvaidžiais, nuo
dingus gazus, sunkias kanuo- 
les ir dar negirdėtą demago
giją. Diena iš dienos jį šaukė
si per spaudą ir radio į dar
bininkų klasę jazuitiškai veid
mainiaudama. Antra diena su
kilimo .Dollfussas atsikreipė su 
specialiu atsišaukimu į motęris 
ir darbininkų motinas. Jis 
prašė jų, kad jos. sulaikytų sa- 
vb vyrus ir sūnus nuo kovos, 
neišleistų iš namų, žadėjo vi- 

! sokius palengvinimus ir susi-’ 
mylėjimus tiems, kas dezarti- 
ruos iš kovos lauko. Vardan 
kristaus jis prašė moterų, kad 
jos nurodytų kur yra paslėpti 
ginklai per darbininkus.

Vienok Dollfussui nepavyko 
gauti į savo pusę nei vieną 
darbininkę, esančią eilėse su
kilusio proletariato.' Moterys 
atsakydamos į Dollfusso ja- 
zuitinę kalbą dar daugiau pa
aštrino kovą .

Centrę proletarinės Viennos 
—Ottakringe —'būrys moterų 
stovėjo prie kulkasvaidžių, at
mušdamos per dvyliką valan
dų be pertraukos geriausios 
Dolffusso J. kariuomenės ata
kas. Dollfussui pavyko nu
galėti tą moterų kulkasvaidi- 
ninkių būrį tik su pagelba 
kapuolių ir tik po to, kaip vi
sos moterys iki paskutinės bu- 

‘vo išmuštos. Ottagringo kovo
tojos mušėsi iki paskutinės.

Visuose Viennos rajonuose 
ir visuose Austrijos mieštuose 
—kur tik buvo kova, moterys 
greta su vyrais kovojo ant ba
rikadų, .gindamosis šautuvų 
pagelba nuo barikadų, per 
langus ir nub namų stogų. Mo
terys po kulkų lietumi prista
tinėjo amuniciją, maistą ir kit
ką į kavos eiles gelbėdamos 
savo4 vyrams, sūnams ir ’ taip 
darbininkams laikyti frontą.

—Uždarykite langus, arba! 
mes šausime!—šaukė Dollfus
so budeliai eidami gatvėmis 
tik pamatę moterį arba ban
dydami suvyti jas į namus. 
Moterys nenusigando šių grū
mojimų. Ant fašistų, polic- 
monų ir Dollfusso kareivių gal
vų per langus, darbininkų•

gliai, pagaliai, akmenys,' ply
tos ir verdantis vanduo. Net 
tos moterys, darbininkų žmo
nos, kurie nebuvo aktyviai 
įtraukti į kovą, nepasiliko pa- 
syvėmis. Floridsdorfo mieste, 
kada policija šaudė į darbi
ninkų namus, moterys, su ma
žais vaikais ant rankų, sėdė
jo i prie langų, pasitikėdamos, 
kad kareiviai nešąudys į jas ir 
mąžus vąikus, pasitikėdamos

SEIMININKIŲ
SKYRIUS

Šabalbonai su Daržovėmis

1 svarą raudonų šabalbonų 
(kidney beans) pamerkite »per 
naktį. Ryte užkaiskite ir vi
rinkite palengva kol bus 
minkšti. Kas valgo mėsą, ga
lima kartu virinti ir kumpio 
kaulą, priduoda skonio, 
pripilkite perdaug 
kad išvirus nereiktų 
Turėkite gatavą 1 
smulkiai pjaustytų
cibulių, tomeičių, biskį žalio 
pipiro ir selerių. Cibulius rei-- . 
kia apgruzdinti ant kelių 
šaukštų alyvos. Sudėti viską 
į šabalbonūs ir lėtai virinti iki < 
suvirs. Druskos dėti sulyg sko
nio. Išvirus, dėti ■ kavalkutį 
sviesto. Duodant prie stalo, 
paduoti ir žalias salotas, kaip 
prie mėsos.

Ne- 
vandens, 

nusunkti, 
puoduką 
morkyų,'

Farmerka.

Draugė Farmerka prisiuntė 
visą eilę gerų patarimų. Kiti 
tilps vėliau. Tarpe kitko, d. 
Farmerka sako: “Susimylda- 
mos, motinos-šeimininkės, ne
leiskite savo vaikus į bažnyti
nes mokyklas, žmonija jau 
gana’daug prisikentėjo nuo tų 
nuodų.”

Jaunimas ir Mokyklos

Tiesa sako d. Farmerka, 
kad religinės mokyklos nuodi
ja jaunų vaikučių protą. Ne
užilgo tilps moterų skyriuje 
aprašymas — atsiminimai 
tikro gyvenimo, 
apie bažnytines 
kuriuos privalo
kiekviena motina, o tuo labiau 
motina katalikė, kurios kūdi-

iš 
atsiminimai 

mokyklas, 
perskaityti

pridengti savo kūnais vyrus ir į pjgj (jar ian^0 tokias mokyk- 
sūnus nuo fašistinių kulkų, sa-1 i Tpmvkit.p. dmuo-pslas. Temykite, drauges.

Musų manymu, viešosios 
mokyklos “public schools, 
prie ' “kapitalizmo, taip pat 
daug padeda įpilti buržuazi
nio raugo į jaunų kūdikių gal- 
vukes. Čia, jeigu ir nėra tiek 
daug mokinama religijos, tąį 
skiepijamas pigus džingojisti- 
nis patriotizmas, šimtaprocen
tinis amerikonizmas, baltasis 
šovinizmas, neapykanta atei
vių, o kas svarbiausia atitrau
kimas vaikų ir jaunuolių nuo

vo gyvenamius ir “turtą” huo 
priešo; kahublių kulkų. Vie
nok; fašistainiai budeliai šau-. 
dė ir į beginkles moteris. Flo
ridsdorfo namuose, po sukili
mo numalšinimo, buvo atrasta 
desėtkai moterų ir vaikų lavo
nų.

Fašistiniai laikraščiai begė
diškiausiai ir apgaulingiausiai, 
aprašydami įvykius ir “įvedi- 
mą tvarkos” pasibjaurėdami 
rašė api aktyvų moterų da
lyvavimą darbininkų sukilime, klasių kovos supratimo, užbo- ; 
Net tie laikraščiai buvo pri- vijimas jų buržuaziniu sportu, 
versti pripažinti drąsų moterų buržuaziniu menu ir pigios rū- 
kovojimą Viennoje, Šteiroje, 
Grace, Lince, Floridsdorfe ir 
kitur.
Austrijos darbininkes kovo

tojas, laike šio sukilimo Flo
ridsdorfe, Ottakringe, galima 
sulyginti su kovotojomis Pary
žiaus Komunos, kurios kovėsi 
po vadovyste Luizos Mišel Pa
ryžiaus barikadose. Panašiai 
komunarėms, jos pasiliks dar
bininkų atmintyje ir širdyse.

Net po to, kaip jau Dollfus
so valdžiai pavyko paplukdyti sų 
darbininkų kraujuose sukili-1 skurdą, vargą ir jo panaiki-, 
mą, kovingumo dvasia Austri-1 nimą jiems yra svetimas daly- 
jos darbininkių, kaip ir visų i kas. Jų protas nepajėgia su- 
proletarų, nėra sulaužyta.! virškinti mūsų argumentų, ku- 
Tuojauš po nuslopinimo suki-jriubs labai tankiai mes neja- 
limo visur fabrikuose ir dirbtu- jėgihm tinkamoj formoj jiems 
vėse darbininkai laikė susirih- Į perstatyti.
kimus ir išnešė protesto rezo-[ Mūsų lietuvių revoliucinia- 
liucijas prieš valdžios terbrą ir me judėjime jau padėtas stip- 
kartuvių režimą.

Austrijoje dirbančios darbi
ninkės ir ypatingai kovotojos 
šio sukilimo kartu su visu pro-1 
letariatu įgavo daugiau prity- > 
rimo iš atsibuvusių įvykių. So-, 
cial-fašistiniai vadai su savo 
pardavinga politika pilnai de
maskavo save darbininkų ir į .. . - . . .. z
darbininkių akyse, tame skai-1 f U,K“S 11 >;““au7“uu. ana‘Y,‘ 
čiuje ir tų akyse, kurie iki i V' skaito didi ir maži, 
šiol buvo socialistų įtakojo' ir J?,unuollf! p.rade<Įa daug‘,au 
tikėjo “kairioms frazėms" ot-!“zkanau^ “Os« chorus’ P,a’ 

i to Bauerio. Dabar jie ir josi«iau pasirodo scenoje, iš jau-
•--------------------t--------------------- Iras kelių prie komunistų. Gar-Į
Komunistų Partiją, nes ji dar- (be Austrijos darbininkėms ko-l 
bininkų partija, kuri gina dar- votojbms! 
bininkų klasės reikalus!

O’ Girnienė.
' (Iš “Pravdos”) 

Vertė D. M. š.

>>

šies pasakaitėmis. Markso ir 
Lenino mokslas paprastai per
statomas baisiu baubu, o ko- « 
vojanti darbininkai bei komu
nistai kokiais tai siaubūnais, , 
žmogžudžiais, plėšikais ar dar 
blogiau.

Argi stebėtina, todėl, kad 
vaikučiai, lankanti mokyklas 
labai tankiai būna lyg svetimi 
mums, su savo tėvais negali 
susikalbėti, nes aišku, jie pil
ni buržuazinių iliuzijų, gyve
na skirtingam pasaulyje, mū- 

kalbos, diskusijos apie

rus pamatas organizavimui 
vaikučių ir jaunuolių į LDS 
kuopas. Darbas eina smar
kiai ir pasekmingai. Jaunuo
liai patys savo iniciatyva at- 

i lieka sunkų organizacinį dar- 
!bą. Kuopos auga, sporto gru-.. 
!pės puikiai bujoja, mūs dien-L 
' raščiuose angliški skyriai yra 
'puikūs ir patraukianti skaity-

į bių kalbėtojų ir tai yra dide
lis pliusąs mūsų judėjimui.

/Reiškia, mūsų judėjimas jau
(Tąsa 4-tam Pusi.)
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LENINAS M. Gorkij
Vertė V. J. Senkevičius

(Tąsa)
Taip, tankiai girdėjau jo pagyrimus 

draugams, ir net tiems, kurie—kaip ėjo 
girdai—buvo jam nesimpatingi; Leninas 
mokėjo kalbėti, priduodamas svarbos jų 
energijai.

Aš buvau labai nustebintas jo augštu 
įvertinimu L. D. Trockio organizacinių 
gabumų,—V. Leninas pastebėjo mano 
nuostabą.

—Taip, aš žinau, apie mano santikius 
su juo yra melagysčių. Bet—kas yra— 
tai yra, o ko nėra—nėra, tą aš irgi žinau. 
Jis ve sugebėjo suorganizuoti karinius 
specialistus.

Patylėjęs, nelinksmai ir tyliau pri
dūrė :

—O visgi jis ne mūsų! Su mumis, o—ne 
mūsų. Garbes j ieškotojas. Yra jame 
kas tokio... negero nuo Lasaliaus...

Šiuos žodžius: “su mumis, o—ne mūsų” 
aš iš jo girdėjau du kartu; antru kartu 
jie buvo pasakyti taipgi apie tūlą stam
bų žmogų. Jis mirė neužilgo po Lenino 
mirties. V. Iljičius suprato žmones, tur 
būt, labai gerai. Kartą, įeidamas į jo 
kambarį, užtikau ten žmogų, kuris, at
bulas besitraukdamas link durų, atsisvei
kino su Leninu, o V. L, nekreipdamas 
atydos, rašė.

—Pažįstate šį?—jis užklausė, rodyda
mas pirštu į duris; aš pasakiau, kad du 
kartu buvau atsikreipęs prie jo reikale 
“Pasaulinės literatūros.”

.—Ir—kas?
—Galiu pasakyti: netašytas ir žiaurus 

žmogus.
Hm-hm... Kokis nors latras. Ir vei

kiausia žulikas. Iš dalies pirmą kartą 
jį matau, gal būt klystu.

Ne, V. Iljičius neklydo; už keleto mė
nesių tas žmogus pilnai patvirtino Leni
no padarytą jo apibūdinimą.

Apie žmones jis mąstė daug, nerimavo 
del to, kad pasak jo: .

—Pas mus aparatas—skystas, po Spa-< 
lių (revoliucijos) sulindo*} jį daug sveti
mų žmonių. Tas—iš priežasties garbin
gos ir jūsų mylimos inteligentijos, tai— 
pasėka inteligentijos niekingo sabotažo, 
taip!

Taip jis kalbėjo, būdamas su manim 
Gorkiuose. Nepamenu, kodėl aš užsimi
niau apie Aleksinskį; rodos, tuo laiku jis 
iškirto kokį šposą.

—Galite įsivaizduoti: pirmoj sueigoj su 
juo pas mane pasireiškė grynai fizinis, 
šalin nuo jo stumiantis jausmas, neper
galimas jausmas. Niekuomet niekas ne
buvo toks atstumiantis. Prisiėjo sykiu 
dirbti, visaip save valdžiausi, nejauku 
buvo, bet—jaučiu: negaliu pakęsti šio iš
sigimėlio !

Ir su nuostaba patraukęs pečius, Leni
nas tarė: ,

—Gi ,ot, niekšo Malinovskio aš nega
lėjau “perkęsti”. Labai tamsus dalykas, 
tas Malinovskis;..

s Jo atsinešimas link manęs buvo atsine- 
šimas aštraus mokytojo ir gero “rūpes
tingo draugo”.

—Nesuprantamas jūs esate žmogus,— 
juokaudamas man . pasakė,—literatūroj, 
tarytum, geras realistas, gi atsinešime 
link žmonių—romantikas (svajotojas). 
Pas jus viskas—istorijos aukos. Mes 
žinome istoriją ir mes sakome aukoms: 
nutrenkite , ponus, panaikinkite bažny
čias, šalin diedus! O jūs norite įtikinti 
mane, kad .darbininkų klasės kovingoji 
partija privalo visų pirma tinkamai pri
rengti inteligentus.

Gal būt, klystu, bet man atrodė, kad 
Leninui buvo malonu kalbėtis su manim. 
Veik visuomet jis siūlė:

—Atvažiuosite—paskambinkite, pasi
matysime.

Gi kitu kartu pasakė:
—Pasikalbėti su jumis visuomet malo

nu, pas jus įvairi ir plati pasauliožiūra.
Išklausinėdavo apie nusistatymą inte

ligentijos, ypatingai su didele atyda apie 
mokslininkus,—aš tuo laiku dirbau su 
A.B. Chlotovu “Komisijoj reikale moksli- 
ninkii būvio pagerinimo.” Interesavaus 
proletarine literatūra.

(Daugiau bus)

jančią tuojaus pąliuosuot dar
bininkų vadą Thaelmann ir ki
tus politinius kalinius.

Konsulis visaip vyniojosi. 
Jisai teisinosi, kad Vokietijoj 
nekaltai niekas nepersekioja
ma, kad į Vokietijos vidujinę 
padėtį niekas neturi teisės 
kištis ir tt. Delegacija betgi 
jam rimtais faktais atsakė ir 
pareikalavo, kad protestas bū
tų perduotas < pačiam krauge
riui Hitleriui ir taipgi prezi
dentui Hindenburgui.

Vienas atstovas dalyvavo ir 
nuo li’etuvių darbininkų orga- 

i nizacijų. Negerai, kad netu- 
'rėjo atstovo naujai susidariusi 
Lyga Prieš Karą ir Fašizmą. 
Kai kurie tos Lygos Komiteto 
nariai buvo apsiėmę dalyvauti, 

: bet nedalyvavo. Lyga turėtų 
į daug smarkiau prieš karą ir 
! fašizmą veikti.

Antifašistas.

Pagelbėkime Pasiųsti Atstovą 
; Sovietų Sąjungon

ir su- 
darbi-

finan-

Ten... už Sienų Storųjų
Ten toli—>už sienų storųjų, 
Ten, kur kalėjimas šaltas,— 
šimtai.ten karžygių jaunųjų 
Randas retežiais apkalti.

Kalėjjrtiųoę kovotojai pūsta— 
Mūsų gerieji draugai,''*: ; 
Kasdieną ne vienas ten žūsta, 
Ir eina ten smarkūs mūšiai.

Bet draugai neliauja kovoję, 
Kalėjimas jiems nebaugus,— 
Jie tiki, kad greit Lietuvoje 
Revoliucija šluos skriaudikus.

Jie mato—jau artinas dienos, 
Ateina audringi laikai, 
Sugrius šios kalėjimo sienos 
Ir laisvę pajus mūs draugai.

Jau greitai Kaune ir už Kauno 
Sukilusios minios žygiuos, 
Ir vėliavos skaisčiai raudonos 
Visoje šalyj plėvėsuos.

Sausio 6 d. 1834 m.

PITTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Rengkimės prie Pirmos 
Gegužės Apvaikščiojimo

Balandžio 1 buvo atlaikyta 
bendro fronto konferencija 
prisirengimui prie Pirmos Ge
gužės Apvaikščiojimo. Konfe
rencija buvo gyva. Virš 40 
delegatų dalyvavo. Prisiren
gimo Komitetas raportavo, jo
gei demonstracijai leidimas 
gautas ir bus maršuojama nuo 
5th Avė. ir Dinvidie St., per 
patį miesto centrą į West Par
ką. Demonstracija prasidės 
1:30 vai. po pietų. Priešaky 
demonstracijos eis grieždama 
100 ypatų orkestrą. Tai bus 
įspūdingiausia demonstracija, 
kokia tiktai yra Pittsburgh© 
buvus.

Lietuvių Darbininkų organi
zacijos taipgi smarkiai rengia
si prie demonstracijos. Nusi
tarta parsitraukti reikalingos 
literatūros, pasidaryti įvairių 
iškabų ir tt. Nusitarta lietu
vių kalboj išleisti lapeliai.

vadinasi, 
■darbininkams jokios naudos; 
nėra. >Kurie ją 'remia, sykiu 
remia ir savo^priešus.

Vienatinė partija, ginanti 
darbininkų reikalus, yra Ko
munistų Partija. Darbuokimės, 
kad daugiau sutvirtinus ją.

Bolševikas.

Viešbučiu Darbininkų 
Streikas Tebesitęsia

Wm. Penn ir Fort Pitt vieš
bučių darbininkų streikas te
besitęsia. Nuolatos streikie- 
riai tas vietas pikietuoja, sy
kiais masiniai. Smarkiai jie 
kovoja.

Keli streikieriai buvo polici
jos- areštuoti neva už triukšmo 
kėlimą. Jie teisme įrodė, jo- 
gei jokio: triukšmo nekėlė, tik
tai savo obalsius leido. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas pareikalavo, kad jie būtų 
paliuosuoti. Reikalavimas bu
vo išpildytas.

Rep.

ŠEIMININKIŲ SKYRIUS

po pietų. Visi nariai dalyvaukite su- si Veikalėlį “Krikščionybė Praktiko- 
sirinkime, nes turime svarbių daly- je,” kuris bus vaidinamas 12 d. ge- 
kų aptarimui. • ' i *"

(88-90) prašomos nieko nerengti tą dieną, 
i kad neįvyktų du parengimai vienu 
j sykiu.

gūžės. Todėl vietinės organizacijos

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre Aido Choras mokina-
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(88-90)

“Laisvės” Naudai Piknikai
Dovanos Prie Įžangos

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

nę dalyvauti šiuose parengimuose.

Sekmadienį, 1 dieną liepos (July)
Ulmer Park Music Hall, Brooklyn, N. Y.

Fourth of July, 4-tą dieną liepos
Vose Pavilion Parke, Maynard, Ma$s.
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<9Westinghouse Electric Kom
panijos darbininkai išrinko at
stovą ir siunčia į So v. Sąjun
gą susipažinti su nauja socia- 

! listine kūryba ir su visais So- 
I vietų Sąjungos darbais 
! grįžus atgal raportuoti 
l ninkams.

Mes turime pagelbėti
siniai tą atstovą pasiųsti. Rin
kime visur aukas jo kelionei.

i Westinghouse vieni darbinin- 
į kai, visai mažai dirbdami, ne- 
! pajėgia sukelti pakankamai 
: pinigų jo kelionei. Mūsų par- 
; eiga jiems pagelbėti.

Aukas galima siųsti sekamu 
! adresu: J. Gasiunas, ,1335 
J Mėdley St., N. S. Pittsburgh. 
|Aplaikytos aukos tuojaus bus 
| perduotos, kam jos skiriamos.

Sėkmingas Mitingas prieš 
Lincą ir Fašizmą

(Tąsa nuo 3 čio pusi.) 
turi antidotą (priešnuodį) 
nuodams, kuriais juos peni 
buržuazinėse mokyklose. Kad 
tas antidotas būtų stipresnis, 
kad jis pasekmingiau veiktų, 
reikia kooperacijos iš jūsų, 
draugės ir motinos, pusės.

Pridėkite savo žinojimą, sa
vo patyrimą prie jaunuolių 

i energijos, padėkite jų darbe, 
paremkite finansiai, kada yra 
reikalas, padėkite įsteigti, vi
sur, kur tik galima, jaunuo
liams mokyklas, o susilauksi
me vaisių, kurių kapitalistinis 
režimas nepajėgs sunaikinti.. 
Taigi prie d. Farmerkos šauk
smo į motinas, reikia tik da-1 
durti: “Motinos, padėkite au
ginti stiprų jaunuolių judėji
mą. Lai kiekvienas, jūs kū
dikis, jaunuolė bei jaunuolis

. $412.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $412.00
Massachusetts draugai skiria $412.00 dovanomis prie 
įžangos tikietų. 21 ypata gaus dovanas. x

Dovanos
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y^a sekamos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

19.

pinigais $100.00 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $ 
pinigais $
$5.00 vertės drabužių,

75.00 
50.00 
35.00 
25.00 
20.00 
15.00 
10.00 
10.00

pinigais $10.00 
pinigais $10.00 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais 
pinigais $ 
pinigais $
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Bal 5 Tarptautinis i Darbi
ninkų Apsigynimas buvo su- stoja į LDS,' lai lanko įsteig- 
rengęs didelį3masinį mitingą'tas marksistinio - leninistinio 
kovai prieš fašizmą ir linčą.: mokslo mokyklas, lai tampa 
Pilna Carnegie Auditorija bu-1 nuo pat jaunų dienų kovotoju 
......... 1 1,1................... ’.... TZ"’ už savo ir savo tėvų būvį, o 

buržuazinis nuodas nebebus 
mums baisus!” ' • <

Štai rašant apie jaunimą ir 
vieta mums užsibaigė. O tu
rėjome užsibrėžę keletą gerų 
patarimų čion įdėti. Paliks 
kitam kartui.

Draugės šeimininkės, užsi- 
markiuokite ant kalendoriaus 
raudonų paišiuku Pirmąją Ge
gužės. Valgyti pagaminkite 
diena pirmiau, o pačios į gat
ves ! Lai nei viena šeimininkė, | 
nepasilieka prie pečiaus tą 
dieną. Nors vieną dieną pasi- 
liuosuokime nuo to “mažo ka
lėjimo”, kaip d. Leninas vadi
no virtuvę.

vo. publikos prisirinkus. Kal
bėjo net keli kalbėtojai. Ypa
tingai gerą įspūdį padarė Geo. 
Galagher, veteranas kovoto
jas ir gynėjas Tom Mooney, 
taigi nesenai sugrįžęs iš Vo
kietijos. Jisai nupiešė, kaip 
Vokietijoj naziai kankina ir 
žudo geriausius darbininkų 
veikėjus ir neprileidžia teis
muose savo advokatų turėti. 
Patys fašistai kaltina, patys ir 
“gina.” Teismai tai tik ko
medija. Jisai kvietė visus sto
ti kovoų prieš fašistus, nes tik
tai masinis darbininkų veiki- 

 mas, kuris išplėšė iš Hitlerio 
_ rankų Dimitrovą, Pępovą ir

Tanevą, gali daugelį geriausių 
kovotojų apginti.

Kiti irgi kvietė kovon prieš 
karą ir fašizmą, taipgi kvietė 
ginti negrų teises, kovoti prieš 
linčus ir tt. Surinkta nema- 1

PRANEŠIMAI Iš KITUR
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Mokslo Draugijos
242 Orr St., Pittsburgh. Pra-

Taipgi bus Gegužės minėjimo veikėjų suvažiavimas. Kvie-
masinis mitingas bal. 29, Liet, čiami visi partijiečiai ir taipgi i žai aukų ir priimta protesto 

svetainėj, artimi simpatikai jame daly- rezoliucijos prieš fašizmą
vauti. Prasidės 1 vai. po pie- linčus.

sides lygiai 7:30 vai. vakare, j tų. Vieta: Liet. Darb. Kluibe,
Bus grtži programa ir geri 11335 Medley St., N. S. Pitts-1 
kalbėtt jai. I burgh. z

Visos organizacijos: kviečia- kiekvienas Partijos, narys 
mos aktyviai dalyvauti mūsų 
šventės minėjime. Demons
tracijos obalsiai: kova prieš 
naujo karo pavojų, prieš fa
šizmą, prieš bedarbę, už be
darbių apdraųdą-lįr? tt.

■obalsiai visusx darbininkus pa-j tarsime, kaip daugiau bendrai 
liečia. Suvienykime savo spė-į darbuotis, kad turėjus ger^s-

turėtų būtinai dalyvauti šiauri,e 
suvažiavime. Tai bus aptari
mas :mūšų veikimo santiky su 
Partijos suvažiavimu ir priim
ta programa. Pasibrėšime

Tie j naujus veikimo planus, pasi-

kas toj dienoj ir parodykime 
valdančiajai klasei, jogei dar
bininkai nepasiduos toliau taip 
kankinti. Reikalaukime dau
giau teisių.

K. P. Liet. Biuras.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

aukoja:
A. J. Katkauskas, 372 Milbury St. 

Worcester, Mass.
$2.50 vertės daiktų aukoja:

J. Baltramaitis, z(American Clothing)
10 Milbury St. Worcester, Mass, ir

$2.50 vertės daiktais aukoja.
Green Mountain Dairy, West Auburn, Mass.

21 s$2.50 vertės daiktais aukauja: i
H. Stankus, 23 Milbury St. Worcester, Mass.

20.

Sekmadienį, 29 Liepos (July)
Laudensaų Park, Shenandoah, Pa.

Puiki dainų pragrama ir žaislai

Nedėlioję, 2 dieną Rugsėjo (September)

to
Į.
2.

4.
5.

Vytauto Parke, Philadelphia, Pa.

$474.00 DOVANŲ PRIE ĮŽANGOS $474.00
Philadelphiečiai duoda dovanų prie įžangos tikie- 
už $474.00. Paskirstyta į penkias dovanas. 
Dovana Philco Radio vertės $175.00.
Kelvinator Refrigerator $149.00.
Dovana grynais pinigais $75.00.
Dovana grynais pinigais $50.00.
Dovana grynais pinigais $25.00.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
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<9

<♦>
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<9

<9
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PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-ta kuopa nutarė rengti pik

niką 3 dieną JąiržeĮio (June), 1934, 
ant Vytauto Parko, Holmesville Pike, 
Buck County, Pa. Todėl, komisija • 
atsišaukia i visas Philadelphijos 
draugystes ir kliubus ir kitas orga
nizacijas ir prašo nieko nerengti tą 
dieną. Komisija.' ,

(89-91)

PHILADELPHIA, PA. '
Kiekvieną šeštadienį prieš Pirmą 

I Gegužės įvyks demonstracijos 1 vai. 
I po pietų ant Reyburn Plaza. Dar- 

dance . bininkai ir darbininkės, nepamirškite 

bininkiškų organizacijų kasdieniniais 
klausimais.

. (89-90)

Rep.

Lietuviu Balsuotoją Lyga 
Susidėjo su Demokratais

ir

r 1

šiomis dienomis visur plati
no atsišaukimus su sekamu | 
antgalviu: “Bali and <’ 
held by the Lithuanian Voters 1 

Side and 
Democratic

TYPEWRITERS

Jei esate “Laisvės”

Klauskite Kainos, 

Rašomos Mašinėlės < v

■ Skaitytojas 
' t i 4 4 • $ i .

Portable mašina, su naujais parankamais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

darbi

koUn 
jam

demokratais, kurie juk nįe- 
gero darbininkams neduo-

Balandžio 22, nedėlioj, šau
kiamas svarbus Pittsburgho ir 
apielinkės lietuvių darbininkų

atgal, kuo-
jogei

nes pasekmes.
K. P. Liet. Biuro Sekr.

susirinkimas 
d. balandžio 
St, 3-čią vai.

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš- i 
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key- ■ 
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboard©.”

Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAIsVe”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Delegacija įteikė Protestą 
Vokietijos Konsulatui

Svarbus Veikėjų 
Suvažiavimas Balandžio 2 įvairių 

ninkiškų organizacij-ų delega
tai, vadovaujant i Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
atsilankė pas Vokietijos 
sulj. ir ypatiškai įteikę

Leeague of North 
Twenty-first Ward 
Club.”

Kiek čia laiko
met mes pareiškėme, 
Lietuvių balsuotojų lyga dirba 
naudai buržuazinių politikie
rių, tos lygos lyderiai rėkė vi
sa gerkle, kad tai esanti be- 
pąrtyvė ; organizacija ir nere- 
mianti jokių partinių kandida
tų.

Dabar jau viešai pasirodo, 
jogei jinai -darbuojasi bendrai 
su 
ko

ELIZABETHA N. J.
ALDLD 54-tos kuopos susirinki

mas Įvyks trečiadienj, 18 d. balan
džio po numeriu 408 Court Street, 
8 valandą vakare. Draugai ir drau- 
ges, visi atsilankykit ant šio susi
rinkimo, nes yra svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi^ bariai kurie dar ne- 
atsiemete žurnalo “šviesa” ateikite 
pasiimti. Būtinai visi būkite. ! i

Organizatore’.
(89-91)

..... .H.,. .......4—
PATERSON, N. J."

’ ALDLD 84 kuopos 
įvyks nedėlioję, 15 
(April), 62 Lafayette
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Kas Veikiama pas Ūkininkus? IŠ LIETUVOS
ALD

9

Worcester, Mass
Visto Po Bištjvičių, kuopa išrinko korespon- kų Aukav0 dd. j. Rubas 75

Nekurie dalykėliai nors jau | rajti3 25c , j Karalius 25c.

■lio 3 d., ūkėje pas d. Rubus. Idimą paroduoti. Jam buvo at-

NEW BRITAIN, CONN

PHILADELPHIA, PAKairioji Unija Auga

traukt

4.

U—, W 4 4 IM M A V< JL V V Vt Kx 4 4 IM t JL VV A J y jky CV V - *1 • • aaa •

reikia įtraukti į šią mokyklą I kaa jie^ turėjo

valdžią.
Publi-

suga- 
gerai

tik pradžia 
šiame susirin-

A. Grinius 50 c.,G. Lumas 50 
c., J. Valenavičius 25c., C. Kai-

Lietuvos poli- 
iždo paskirta

ir bankai atsiims koją primy
gę su augštais nuošimčiais.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

dentą, kuris seks kuopos vei
kimą ir aprašys spaudoje.

kaltinama, 
ryšius su 
Paryžiaus 
ir, skleidė

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

PRIEšFAšISTINIŠ VEI
RIMAS ITALIJOJ AUGA

mos ratelis, “Vairas,” buvo at-

n i P." 'f 4 » ■

J, L—Po klausimais nepasi
rašote. Prisiųskite savo pilną 
pavardę ir adresą, tai atsaky
sime į klausimus.

kad mes neparoduosi- 
tik demonstruosime į 
sodą. Nieko nepešę, 
išėjo.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Norime priminti šios apie- 
linkės miestams, kad 22 dieną 

" nes^ ten! balandžio dainininkė yra liuo- 
I an -iv n-alimo izii ai iron erti Vnn_

Iš Cleveland© buvo

Turine, Italijoj, areštuo
ta 19 žmonių;

Bostono Apielinkei
Garsioji Dainininke -

MENKEUUNIUTE

priešfašistinėmis
Įj organizacijomis _____
REDAKCIJOS ATSAKYMAI I literatūrą, prieš Mussolinio

Koncertuos Mass. Valstijoj 

“LAISVĖS” NAUDAI 

APRIL 29 BALANDŽIO
Worcester, Mass.

niūkti gimnazijos moksleiviai. 
I Keletas jų turėjo pereiti per 
I policijos šerengą.

ŠkAltYKiT IR PLATIN 
KTT “LAISVE”

dayo iki 12,500: d šį sykį voŽ kuoSaū^įaušia p'auiiuOlių, ži-!' 
Virs 7,000. Demokratai paliko noma, ir stiatigiislŲ darbinin-I l'-J-l ■ ■ ...... . 1• .. ... .J.

Jeigu 
tais ir

Steel and Metai' bininkų

j -r ’ t ’ ' i <4 ’ • '•

(Vergaus Smętąnos Valdžiai ir klebonas eidamas gulti, visuo- 
■ Bankams met po padušką laiko pasidė-

|jęs didelį brauningą, 
vai-!

Darbininkų Centre. Visos lie
tuvių darbininkų organizacijos' 

’ įr jų nariai turi dalyvauti mi
nėjime ir prirengime Pirmo
sios Gegužės.

Nubaudė Keturiems Metams 
Jaunų Komunistą 1

Kaunas. — Budeliška Sme- | 
valdžia dreba iš baimes 
komunizmą. Jinai sten- 
kalėjimu ir teroro pa- 
išnaikinti komunistus.

’Bendro fronto konferenci
jos (pasitarimai) delei Pirmos 
Gegužės įvyksta kiekvieną 

iš ketvirtadienį, 8 vai vakare,

Minneapolis, Min. — 37 GRAIKIJOS DARBININ- 
darbininkams; teisman pa-i KŲ PERSEKIOJIMAS 
trauktiems už dalyvavimą _____

j čiuje, gali išsikovoti kai ku- j

Himtsburg, Ohio.
,LD. 51 kuopa, kuri susideda 
iš ūkininkų, gyvuoja puikiai. 
Nors ši kuopa suorganizuota 
dar tik pabaigoje 1933 metų, 
bet apie tai spaudoje mažai 
kas buvo rašyta. Matomai 
liuosnorių ūkininkų korespon
dentų nesiranda, žinoma, ir 
laiko labai mažai yra rašymui, 
kada ūkininkai užsiėmę to
kiais žemės darbais, kur nie
kada nepabaigiami. Tai yra 
darbai be pelno darbininkams 
—tik daugiau skurdo. Visą 
darbo triūsą suima kapitalis
tai, nes produktus turim ati
duoti veltui, arba už mažiau
sią atlyginimą.

Dabar kalbėsiu apie šią 
kuopą, apie ūkininkų veikimą.

Kovo 24, laikytame susirin
kime pas ūkininką d. Valina-

mininkei daugiausiai ir teko 
pavargti. Parengimas kuopai 
davė gražaus pelno. ,

Bet kuopa tuo nepasiganė- 
dina, užsibrėžia platesnį veiki
mą. Štai padarytas tarimas, 
kad surengti lavinimosi disku
sijas ir paskaitas. Susirinki
mai būna skaitlingi ir įvairus 
klausimai rimtai svarstomi.

Pas ūkininkus, kuopos na
rius yra draugiškas ir pavyz
dingas sugyvenimas. Tas, ži
noma priduoda visiems ener
gijos veikti pagal išgalę.

Kuopa taipgi neatsilieka ir 
nuo aukąvimo piiiigiškai dar
bininkiškiems reikalams. Virš- 
minėtame susirinkime pakel
tas klausimas ir prieita prie 
išvados, kad reikia pasveikin
ti Komunistą -Partijos konven
ciją. Parinkta ’ant vietos au-

laimėtojais, bet ir jų balsuoto-! kų, kurie nori lavintis, 
jų buvo menkai. I Študėntas.

Independent Partija visai 
šiemet susmuko. Voš apiė 140 
balsų sudarė. Socialistai irgi 
nekyla. Jiem daug .gelbėjo 
vesti kampaniją Bridgeport© 
socialistas majoras McLevy. 
Tačiaus nei tas negelbėjo, 
šiais rinkimais apie 6-7 tūk
stančiai balsuotojų visai nėjo 
balsuoti.

Komunistai nevedė didelės 
kampanijos, tai jie daug bal
sų ir negavo. Jeigu, sulygin
us dviejų metų komunistų dar
buotę, tai šiais metais kelerio
pai darbuotė padidėjo visuose 
frontuose.

Rapbrteris-

Iš ALDLD 9 Apskričio 
Komiteto Susirinkimo

ir pasenėję, bet aš juos čia 
paminėsiu nors trumpoje for- 

kmoje.
Sausio 27, turėjome pirmą 

parengimą kaip kuopa susior
ganizavo. Sunki buvo pradžia 
pirmutiniam parengimui; nau
ja kuopa, neturėjo ųei cento 
ižde. Bet čia ūkininkams rei
kia atiduoti didelis kreditas, 
lūkininkės “leidės” čia daug 
pas idarbavo suaukaudamos 
po porą vištų ir įvairių keksų 
p r i k e p damos parengimui. 
Taipgi platino ir tikietus iš- 
anksto. 
atvykę ir visi linksmai laiką 
praleido.

Šis parengimas įvyko pas d. 
Grinius, kurie gana daug gel
bėjo parengimui. Ypač d. Gri
nienė labai daug prisidėjo sa
vo darbu, žinoma, namų šei-

Camdeno komunistų kuope
lės. Streikieriai nubalsavo 
prisidėt prie Darbo Unijų 
Vienybės Lygos.

Laimėta unijos pripažini
mas ir 30 centų vyrams ir 

(25 moterims už darbo va
li nj 1 r r 11 • • ! landą. Pirmiau gi bosai Ir Darbo Federacijos Nariai, ^artais teduodavo net po 
Reikalauja Tuoj Paliuosuot I penktuką už valandą, ypač 
Minneapolio Demonstrantus jaunuoliams.

Kaunas. — Smetonos 
džia sugalvojo “susimylėti” 
ant valstiečių. Lietuvoje esą 
apleista labai daug žemės ū- 
kių, nes valstiečiai nepajėgia 
įsigyti žerpės apdirbimui reik
menų. Tuo būdu valdžia nu
sprendus tiems valstiečiams 
per bankus suteikti tuos daik
tus kreditan, bet kuomet d e r-, ,
liūs bus realizuotas, valdžia smarkioj bedarbių demonst-

Balandžio 8 d. ALDLD.
Apskričio Komitetas laikė po
sėdį pas draugą Kauną stu- 
boje, St. Clair, Pa. Komiteto 
nariai visi dalyvavo ir buvo 
geras susirinkimas. Padaryta 
keli geri tarimai.

Skaityta laiškas Centro se
kretoriaus, kuriame nurodo
ma, kaip kurios kuopos stovį 
mokėjime duoklių. Apkalbė
jus tą klausimą, nutarta, kad 
Komitetas aplankytų tas kuo
pas, kurios silpnai moka duok
les į centrą.

1 Tokias kuopas sutiko aplan
kyti sekami draugai: Kaunie
nė, Ombauskas ir žemaitis.

Delei Pirmos Gegužės prisi- 
1 rengimo nutarta paaukoti $3 
iš Apskričio iždo. Taip pat 
nutarta, kad tose kolonijose, 
kur nėra Komunistų Partijos 
vienetų, tai mūsų kuopos turi 
padėti išplatinti gegužinį nu
merį “Daily Workerio” ir kitą 
literatūrą.

Nutarta, kad kuodaugiausia 
įtraukti lietuvių darbininkų į 
Pirmos Gegužės paminėjimą, 
kuris įvyks Pottsville, Pa. Rei
kia daryti visos pastangos, 
kad įtraukus mases darbinin
kų į gegužinės minėjimą.

Paskiaus nutarta laikyti 
Apskričio piknikas birželio 24 
d., Minersville pušynuose. 
Taip pat nutarta surengti 
vienas piknikas delei “Lais
vės.” Šis įvyks liepos 29 d., 
Laudemen Parke, Shenando
ah, Pa.

Todėl prašome apielinkės 
draugų tomis dienomis nieko 27 d. Čionai 
nerengti ir dalyvauti minė- kvočiami Šiaulių valdžios ber- 

( . __ _____ f kad darbiniu- tuose piknikuose.
siritęs į mūs miestelį sulošti• ]ęaj( ]tad ir nedideliame skai-------------- -
kokį nusidavėjusį veikalą, i
“Aušros Sūnūs.” Tas jų veika-Has teises.

Su smulkiomis aukomis pasi
darė $2.75. Del 
tinių kalinių iš 
$2.

Reiškia, dar 
mūsų veikimo, 
kime išrinkta komisija suren
gimui pikniko; komisijon įei
na dd. Rubienė ir Cypas. Nu
tarta piknikas surengti birže-

Bus šokiai prie geros muzikos 
ir įvairių valgiųtaipgi ir dc 
vanų, kurias sudės ūkininkai.

Atsišaukiame’ į clevelandie- 
čius darbininkus ir jų organi
zacijas, kad tą dieną nieko 
nerengtumėt. Visi dalyvaukite 
pas ūkininkus. .Įžanga bus tik 
10c. Vieta visiems gerai žino
ma—Rubas, Middlefield, O.

Korespondentas A. C.

I ------------------------- ------------------ -------------- c t

Nors Amerikos.'Darbo-:Fe? /las;‘jau-iš apgarininią matėsi. Į 
deraęijos organizatoriai ’šiek; kad be jokios vertęs. Todėl' 
tiek darbuojas, kad suorgani-1 publika, rodos būtų susitarus, | 
žavus į tą uniją darbininkus, i pasiliko namieje ir lošėjai, ne- 
bet nedaug jie turi pasiseki- turėdami prieš ką rodyti save 
mų. Ant jų susirinkimų labai; gabumus, turėjo nešdintis, 
mažai darbininkių pradėjo J kur atvyko, 
lankytis iš priežasties, kad tos Į 
duoklės neapsakomai augštos 
ir viršininkų barimąsis tarpe 
savęs neukvatina narius lan
kyti susirinkimus.

Kas kita kairiojoj unijoj,a 
vadinamoj ! 
Workers Industrial 
Šioj unijoj vadovybė 
narių, todėl jokiem viršinin
kam joje nereikia bartis, nes 
jų nesiranda, šią uniją patys U1 tūkstančių atsišaukimų į- 
darbininkai tvarko ir ji plečia- vairiom kalbom ir bus parsi- 
si po visas dįrbtuves.

Vulcan Iron foundrės dar- er10, 
bininkai veik šimtu nuošimčių 
susirašė į uniją ir veikia pa- ’ 
vyzdingai. Kadangi dar kele
tas buvo tokių, kurie buvo 
sunku įtraukti į uniją, tad uni
ja surengė tokią pramogėlę, 
kurioj veik visi tie atsilankę, 
irgi prisirašė. Šioj dirbtuvėj 
kiti skyriai^abai maži, tai į 
trumpą laiką mahoma ir pa
skutinius bus galima suorga
nizuoti. * į J įK 
North and Judd foundrėje befe 
sai buvo suradę tokius, kurie 
stengėsi uniją suardyti. Bet 
jiem vos buvo pavykę tik su- 
demoralizuoti darbininkus ant 
tūlo laiko. Dabar ir vėl prasi
dėjo gera tvarka.

Augimas ir stiprėjimas kai
riosios unijos paskatino ir ki
tų dirbtuvių darbininkus ra-1 
šytis į ją. Aanders B. and K.; 
dirbtuvėj jau didelė dalis ge-! 
rai veikia. Ten manome, kad į 
darbininkai į labai trumpą lai-Į 
ką visi bus unijoje, 
randasi daugiau jaunų, 
bių darbininkų, kurie 
ton srytyje darbuojasi.
Atvykę Lošėjai Nerado 

kos—Turėjo Apleisti 
Svetainę

Iš New Yorko kokis tai dra-

Balandžio 6 dieną, miesto 
sode, buvo surengta demon
stracija prieš karą ir apgyni
mui Sovietų Sąjungos. Žmonių 
prisirinko apie 700. Būtų bu
vę daugiau, bet lietus daugelį 
sulaikė nuo pasirodymo šiose 
demonstracijose.

Reikia priminti tai, kad į 
Darbininkų Centrą prieš šia 
demonstraciją prisirinko daug 
p o 1 i c ijos. Paskiaus vienas 
klausė, ar darbininkai turi lei-

sakyta, 
me, o 
miesto 
policija

šiame susirinkime buvo par
davinėjama literatūra. P i r- 
miaus policiją neleisdavo pla
tinti literatūrą. Paklausus po
licijos, kodėl ji šį kartą leido 
pardavinėti literatūrą, tai bu
vo gauta atsakymas, kad jūs 
vistiek platinate, kad ir jums j 
uždrausta.

Tai reiškia,

Darbininkų Organizacijos 
Rengiasi Prie Pirmos v 

Gegužės

nusiseks, tai šiais me- Į
gal pirmu kartu dar-i Bedarbių Tarybos susirinki- 

organizacijos Pirmą jmai įvyksta kiekvieną penkta- 
Union. Gegužės paroduos gatvėmis.
eilinių Aišku, bus sunku gauti leidi-

Imas paroduoti, bet reikia rei
kalauti. Manoma, išleisti kele-

užsisakė

dikčiai “Daily Work- 
LDLD. 27 kuopa irgi 

“Daily Workerio”. 
apie šimtą opijų.

Iš Miestą Rinkimų

šiais rinkimais labai mažai 
balsuotojai kreipė domės į rin
kimus. Republikonų balsų bū-'

sa ir galima jai surengti kon
certą. Naudokitės proga, da
bar rengdami sutaupysite ke
lionės išlaidas. Menkeliuniutė 
bus Naujoje Anglijoje nuo ba
landžio 15 d. iki pradžiai ge
gužės.

Ligoninė Ligų Šaltinis

Šiauliai. — Šiaulių miesto li
goninėj .toks nesvietiškas susi
kimšimas, jog jinai dažnai es
ti ne gydymo vieta, bet ligų 
Šaltinis. Kambariai tvankus 
ir ligonys visuomet apsvaigę.

Uždare Dr. Domaševičiaus 
Draugijas

Panevėžys. — Apskrities 
viršininkas Staškevičius užda
rė daktaro Domaševičiaus ve
damas draugijas kovai su tu- 
berkuliozu ir moters sveika
tos. Paaiškinimo nedavė.

Išgelbėtas iš Mirties Nasrų

Panevėžys. — Kovo 26 d. 
čionai kasant šulinį Marijos 
gatvėje vienas darbininkas 
buvo užgriūtas. Tačiaus lai
ku tapo ištrauktas ir ligoni
nėn nugabenus, gyvybė išgel
bėta.

Studentus Laiko ant Pavadžio

Šiauliai. — Fašistinė val
džia bijo ir studentų. Kovo 

buvo policijos

dienį, 7 vai. vakare, Darbi
ninkų Centre, 3 Harrison St.

Visi darbininkai, kurie dir
ba, turėtų prisidėti prie Be
darbių Tarybų ir kovoti už sa
vo reikalus organizuotai. Taip 
mes galėsirpe išsikovoti pašal
pas ir kitus reikalavimus.

Kai kurie draugai rašo ko
respondencijas, bfet tos kores
pondencijos daugiausia proto
kolinės. Man rodos, kad to
kios korespondencijos nėra 
taip svarbios, nes jas galima 
girdėti dalyvaujant tų organi- 
zaęijų susirinkimuose. Tad 

į geriau, kad draugai, rašinėtų 
ir iš tenais korespondencijas, 
kur jie dirba; kaip jie’yra iš
naudojami. Tokių korespon
dencijų, rodos, pageidauja ir 
niūsii laikraščiai., i

Su puse šio mėnesio, šioje 
apielinkėje—So. Bostone ir 
Norwoode—prasideda lavini
mosi mokykla. Mokytojaus 
draugas R. Mizara, “Laisvės” 

| redaktorius.
>Toje mokykloje reikia da

lyvauti ir apielinkės. drau
gams bei draugėms. Taip pat

Pavyzdinga Sueiga

Balandžio 8 d. draugam 
Rimkūnam suėjo 7 ipetai nuo 
jų apsivedimo. Tat dd. Rim- 
kūnai pasiprašė savo draugus 
ir drauges ant pokilio. Sve
čiams besilinksminant, drg. 
Potienė prisiminė apie darbi
ninkų reikalus ir jų kovas. 
Ypač dabartiniu bedarbės lai
ku, kuomet eina kapojimas 
darbininkams algų, iššaukia 
darbininkus į kovą už didesnį 
darbininkams duonos kąsnelį. 
Streikai, demonstracijos veik 
kiekvieną dieną.

Tad ir iš valdžios pusės di
desnis puolimas ant darbinin
kų.' Niekad tiek nebuvo areš
tų, kai dabar. Ir, žinoma, nie
kas politiniais kaliniais nesi
rūpina, kaip darbininkiškos 
organizacijos ir susipratę dar
bininkai. Paskiaus ji pa
prašė susirinkus ius, kiek 
kas gali, paaukoti del politi
nių kalinių. Aukojo po dolerį; 
Ą. Rimkūnas A. Rimkūnienė, 
W. Kershulis, A. Potas. Ne
žinoma, 50c. Viso aukų su
rinkta $4.50. Aukos perduota 
į politinių kalinių fondą. Var
de politinių kalinių aukavu
siems tąriam ( didelį ačiū. 
Taipgi dd. Rimkūnams linkėjo 
geriausio pasisekimo jų ^gyve
nime ir kviečiu visuomet rem-, 
ti darbininkų judėjimą.

Volga.

tonos 
prieš 
giasi 
gelba
Štai čia tapo nubaustas ketu
riais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo J. Zarkinas.. tik 16 
metų Jaunuolis. Jam buvo pri
metama, kad jis “karvelių ko
jas apjuosdavęs kaspiniais su j 
komunistiniais Šukiais ir kar
velius paleisdavęs į žmones.” 
Tik už tai berniukas turės pū
ti keuris metus kalėjime!

“Meilė,” Revolveris ir Teismas
Kaunas.—Ponas Latona pa

viliojo ponią Jakubauskienę, 
nes pastaroji turėjo nemažai 
pinigų. Kuomet tie pinigai pa
sibaigė, Latona pradėjo Jaku
bauskienei špygą rodyti. Vie
ną dieną, Jakubauskienė ban
dė pabėgti, bet Latona pasi
ėmė revolverį, paleido penkis 
šuvius ir sunkai sužeidė sa
vo meilužę. Dabar eina teis
mas. 

---------
Fašistinė Letena ant Kultūros 
«

Iš šaulių rašoma:
“Šiaulių Valdžios berniukų 

gimnazijos moksleiviai negali 
gauti direktoriaus sutikimo į- 
steigti literatūrinį ratelį, ku
riame galėtų savarankiškai la
vintis literatūros kritikos ir 
kūrybos srityj. Kitose gimna
zijose tokius ratelius rimti pe
dagogai net skatina steigti ir 
padeda moksleiviams juose 
dirbti, o š. V. Bern, gimnazi
jos direktorius tuo reikalu jau 
keletą kartų atmetė 7-jų kla
sių moksleivių prašymą.”

Lietuvos Klebonai Ginkluoti >

Telšiai.—Jokiu būdu Lietu
vos klebonai nepasitiki dievo 
galybe, bet. visuomet vaikšti
nėja ginkluoti. Nėri?nda'učiu

racijoj, tapo sumažinta pa
rankos, pagal Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo pa
sidarbavimą. j

Minneapolio Darbo Fede
racijos Unijų1 Centras taip 
pat išnešė protešto rezoliu
ciją prieš tų darbininkų tei
simą ir reikalauja juos tuoj 
paliuosuoti. Nurodo, kad | 
demonstracija buvo rami, Į 
kol policija pradėjo atakuot 
darbininkus.

Per tris masinius mtin 
gus į Komunistų Partiją 
įstojo 25 nauji nariai.

ATHENAI. — Graikijos 
vyriausybė padarė kratą 
•darbo unijų centre; penkis 
darbininkus nuteisė po ke
lis mėnesius kalėjimo už ko- ’ 
munistinį veikimą. .

Katerinoj areštavo komu
nistų kandidatą į miesto 
majorus, kad jis pardavinė
jo partijinį laikraštį “Rizo- 
| pastis.” Bet darbininkai per 
masinę demonstraciją pri
vertė jį paliuosuot ir sugrą
žint laikraščio egzemplio
rius, kurie buvo iš jo kon
fiskuoti.

Šimtaprocentinis N. J. Fanuu 
Darbininkų Lalėjimas

Bridgeton, N. J. — Po 
penkių dienų streiko, dar
ban sugrįžo 250 lauko dar
bininkų, dirbančių Seabrook 
farmose, laimėdami algos 
pakėlimus 100 iki 150 nuo
šimčių. Streikui vadovavo 
Žemdirbystės Darbininkų 
Unija su veiklia parama iš

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785*-. Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., 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.
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LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Priąta; 
tome greit į jūsų /ramus. Prašome 
įsitčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APELINKES ŽINIOS
Teisia Darbininkus Negrus Trumpos Žinutes

ĮVAIRIOS ŽINIOS

me.

(88-90)

PARDAVIMAI
$1,750 už Jaunuolio Gyvastį

visus' Iš Baimės Dreba Išnaudotojai

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Karą ir Fašizmą CWA Darb. Daugiau Laimi

į Zaveskio automobilių, 
šio žmogaus sūnaus gy- 
apkainuota tik $1,750.

suregis-
neturin-
asmenys

kreiseris 
išplaukė

Dide-
26 metus.
27 Woodprieš j j, kad . 

Sciascia nušovė 
20 metų vyrą,

metų, yra 
Truso liū- 
jis

(90-91)
Daukantas, 96 Markham St., Toron-

PARSIDUODA keturių kambarių ra
kandai labai pigiai, nes savininkai 

turi apleisti miestą. Matyti gali
ma nuo 10 vai. rytais iki 12 vai. 
dieną. Atsišaukite, 426 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., ant pirm;} lubu.

f (88-90)

354
70 metų am- 

yra vargin- 
944 asmenys

F. Thimpson, 21 metų, 95 
Woodruff Ave., Brooklyn, 
gauna $55,000) už sužeidimą. 
Ji buvo sužeista karų susikuli-

Brooklyne jau yra 
truot.a 5,130 žmonių 
čių regėjimo, 
yra tarpe 55 ir 
žiaus. Neregiai 
goj padėtyj ir
reikalauja greitos pagelbos, 
kaip skelbia suregistravimų 
biuras. Veikiausiai yra dau
giau reikalaujančių pagelbos.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Augustas Daukantas pajieško bro
lio Kazio ir sesers Onos. Paeina iš 
Solontų vals., Nasrienų kaimo. Taip- 
gi pajieško Kazio Komensko, kuris 
paeina iš Solontų vals., Ąntelų kai
mo. Prašau kas žinote Šių ypatų 
antrašus, prisiųskite man, aš būsiu 
labai dėkingas. Mano antrašas A. 
to, Canada.

šešta sekcija užsakė rytdienos.
Daily Worke- elgiasi: policija 

Pirmos Gegužės “Daily demonstraciją, i

PASIRANDAVOJA saliūnas. 
le vieta, išgyventa per 

matė, i Atsišaukite, T. Plakštis, 
Joe Ven- ' Great Neck, N. Y.
1927 me-

John Sciascia, 30 
areštuotas. Tūlas J. 
dija 
kaip 
turą, 

| tais.
II

Naujas šarvuotas 
“New Orleans” jau
bandydamas, šis galingas ka
ro laivas tik išbudavotas I 
Brooklyno karo laivyno prie- i 
plaukoje. Tai vis prisirengi
mai prie naujo karo.

Pirmadien., Baland. 16,1934

& r

Jau Užsakė 85,000 “Daily 
Workerio” Platinimui

New Yorke šešios Komunis
tų Partijos sekcijos jau užsa
kė 85,000 kopijų Pirmos Ge
gužės “Daily Workerio” pla
tinimui. 
5,000 kopijų 
rio.” F
Workeris” bus 24 puslapių dy-

Teismabutyje Harleme buvo 
teisiami trys darbininkai de
monstrantai, kurie buvo areš
tuoti 17 dieną kovo, laike 
demonstracijos už Scottsboro 
jaunuolius. Teisė tris drau
gus. Ben Stampss išteisihtas. 
II. Workman nuteistas, 
dar bausmė nepaskirta. 
Meyers teismas atidėtas

Brooklyne Yra 5,130 
Neregių

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

bet 
W. 
iki 

Taip išnaudotojai 
užpuolė tą 

sumušė drau- 
Workeris” bus 24 puslapių d y- gus> areštavo ir dar suranda 
džio, o kaina tik 3 centai, tai j kaltais. Kito ko ir negalima 
bus galima daug parduoti. Jaukti iš kapitalistų valdžios ir 
Lietuvių darbininkų organiza- jos teismų.
cijos privalo paimti jo platini- ______________
mui. ALDLD* pirma kuopa lv n • - n L i* i . • • 
jau užsakė ioo kopijų, visus ls Baimes Dreba išnaudotojai 
užsakymus siųskite sekamuI ---------
antrašu: “Daily Worker,” 35' Prekybos bute kalbėjo po- 
E. 13th St., New York, N. Y. nas D. L. Podėli, narys NRA 

------------- komiteto, labai bėdavojo, kad 
. vl girdi, unijų iždus jau veik iš- 

Dideus Darbas Kovoje prieš sėmė ši bedarbė—baigiasi pi- 
Į nigai. Komunistai ir kairieji 
; darbininkai pasiekia pačią ka
pitalizmo širdį su savo agita
cija. Kas bus kada visai uni
jų iždai išsibaigs ir iš ten vi
sai negaus pašalpos, o dar 
blogiau, kad nepaisant NRA 
bedarbė jau vėl plečiasi. To-1 
kis turinys jo kalbos, žinoma, 
jis nesigailėjo grūmojimų ko
muniste] antrašu, bet tai pa
prasta mada išnaudotojų, kuo 
mato daugiau pavojaus savo 
viešpatavimui, tuo daugiau rė
kia prieš komunistus.

Miesto Centralinis Komite
tas Kovai prieš Karą ir Fašiz
mą šaukia konferenciją, pir
madienį, 16 d. balandžio, 8 
vai. vakare, Irving Plaza, 15th 
St. ir Irving Pl., New Yorke. 
Kviečiama organizacijas, kad 
prisiųstų nors po vieną delega
tą. Nuo dabar šio komiteto 
reguliariai susirinkimai įvyks 
kas pirmas pirmadienis, vaka
re, kiekvieno mėnesio. Visos 
darbininkų organizacijos in
struktuojamos išrinkti po du 
delegatus.

Artinasi 20 metų sukaktu
vės nuo pradžios pasaulinio 
karo. šis komitetas ruošiasi 
prie labai plataus darbo. Se
kantį mėnesį kas savaitė mies
te. bus surengta po kokį 100 
prakalbų po atviru dangum.

Iš So. Brooklyno Darbininkų 
Organizacijų Veikimo

Sekmadienį, 8 d, balandžio, 
Darbininkų Centre, buvo su
vaidinta veikalas — drama 
“Moteris Gatvėje.” Tai labai 
geras veikalas, kuris šių dienų 
darbininkų ir darbininkių gy
venimą vaiduoja. Girdėjau 
kalbant ir giriant šį veikalą to 
vakaro dalyvius. Aktoriai bu
vo Aido Choro Dramos Gru
pės ir savo roles gerai atliko, 
žmonių buvo veik pilna svetai
nė. Šį veikalą scenon statė 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 50 kuopa, tat jai liks 
pelno. Varde komisijos tariu 
širdingą ačiū, kaip lošėjams, 

•taip ir skaitlingai atsilankiu
siai publikai!

Komisijos Narys.

Nori Apjungti .Unijas
C e n t r a 1 i n i s Komitetas 

Amalgamated Hotel and Res
taurant unijų nori apjungti 
yięas atskiras unijas į vieną 
organizaciją. Tokį pasiūly
sią jau seniau darė Industri
nė Maisto Darbininkų Unija. 
Dabar už tai stoja ir Amalga
mated. Laike pereito streiko 
pasirodė, kad buvimas kelių 
atskirų unijų labai kenkia 
darbininkų kovai.

Prapuolė Jauna Mergina
Sylvia Pleat, 14-kos metų 

mergina, kuri yra graži gel
tonplaukė, 5 pėdų ir 5 colių 
augščio, kažin kur dingo. Ji 
apleido namus pereitą antra
dienį dienos metu ir daugiau 
neparėjo, 
tėvus 
lyne, 
kimo.

Gyveno pas savo 
219 Grafton St., Brook- 
Tėvai bijosi del j ds li-

Apiplėšė Krautuvę
už-Trys ginkluoti plėšikai 

puolė Jack Sherer manadže- 
rių Strauss krautuvėje, 1417 
Bedford Ave., Brooklyn, ir 
išsinešė 
Krautuvėje buvo Sherer, 
darbininkai 
kada plėšikai įsigavo, 
nės visi išliko sveiki, 
dariai 
bėgo. 
kiekis

Ave
apie $130 pinigais.

du 
ir trys pirkikai, 

žmo- 
Pikta- 

pačiupo pinigus ir pa- 
NeW Yorke plėšimų 

nuolatos plečiasi.

Tuščia Imperialistų Kalba

IŠRANDAVO.TIMAI
PASIRANDAVOJA

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Riverhead teismabutyje pri
teista Feliksui J. Zaveskiui 
$1,750 už gyvastį jo sūnaus 
Felikso, kurį užmušė automo
bilių nelaimėje. Teismas bu
vo užvestas prieš Ch. Ander
soną ir V. Makis, kurie įva
žiavo 
Taigi 
vastis

CWA darbininkų organiza
vimas ir protestai nemažai jau 
įvarė baimės miesto ponams. 
Paskirtoji komisija su Hodson 
priešakyje, sako, kad gal būti 
paims atgal prie darbo 10,000 
CWA darbininkų, kurie buvo 
pavaryti iš darbo.

Vincas Kralikas, 53 metų, 
647 E. 7th St., mirė bal. 13 d. 
Bus palaidotas bal. 16 d. Jo
no kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

PRAMOGOS

A. Gluck Išvažiavo į SSSR
Garsi dainininkė Alma 

Gluck išplaukė laivu “Wash
ington” į Franciją. Iš Fran- 
cijos ji važiuos į Sovietų Są
jungą, ten jos vyras, muzikan
tas, E. Zimbalist, pasitiks ją. 
Zimbalist yra gimęs Rusijoje 
ir jau per 20 metų jis nematė 
savo 'gimtinės. Dabar jis ir 
jo žmona susitarė su Sovietų 
valdžia ir jie ten laikys visą 
eilę kocertų.

Vagystės ir Nelaimės
A. Shumann, dresių gamini

mo kapitalistas, parvyko iš 
Floridos į savo gyvenamą, 421 
T Ave., Brooklyn, ir atrado, 
kad jo drabužiai ir kitkas pa- 

išnešėvogti. Sako vagiliai 
apie $6,000 vertės.

BROOKLYN, N. Y.
Švento Jurgio Draugystė rengia 

pikniką 30 d. birželio (June), Dexter 
Parke, tat prašome kitų draugijų 
nieko nerengi minėtą dieną.

Komisija.
(90-91)

PARSIDUODA FARM A 114 akerių 
žemės, yra geros girios, didelis so

das virš 100 vaisinių medžių, ant 
gero kelio cimentuoto, 10 kambarių 
stuba, 2 barnės, nauja saila, gara- 
džius, vištininkas, apie 100 vištų, 12 
karvių melžiamų, 10 telyčių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, vežimai, visos ma
šinos reikalingos prie ūkės, šienui 
pjauti, grėbti, arti, kornam sodyti, 
kulti, malkom pjauti ir visi kiti rei
kalingi įrankiai. Tik 2 mailės nuo 
miestuko North Brookfield ir Brook
field, netoli ir didesni miestai, į Uticą 
18 mailių. Viskas parsiduoda labai 
pigiai. Platesnių informacijų klaus
kit laišku.
Viskas parsiduoda labai pigiai. Pla
tesnių informacijų klauskit laišku.

I. R. LAMAITIS,
102, North Brookfield, N. Y. 
artimos New Yorko apielinkės 
platesnių informacijų galite

Box 
__Iš 
del 
kreiptis 61 So. 2nd St., Brooklyn, N. 
Y. Klauskite R. Lamaitis.

(89-93)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA PARSIDUODA

f s

Imi

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Reikalinga moteriške prižiūrėjimui 
2į metų kūdikio. Delei sąlygų susi
tarsime. Atsišaukite nuo 6 vai. va
kare, 175 Leonard St., Brooklyn, N. I

(90-91)

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidojn tin

kamai Ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Naudotas mašinas (automobilius) 
perku, parduodu arba išmainau ge
ras, garantuotas mašinas už žemas i 
kainas. Kreipkitės sekamai del in-, 
formacijų: Wm. Steponenko, 919 
Grand Street, Brooklyn, N. Y.

(81-95)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyry ir 

moterų liens kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10:30- iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakaro

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
156

Graborius (Undertaker)

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

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

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS I 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Rarsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų
Ligos Gydomos

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

važiuo-
Grand

Pašėlusiu greitumu 
ant
Danhabnn,
3 kitus su-

jus automobilius 
Avė. užmušė E. R.
25 metų žmogų ir 
žeidęs nudūmė.

ir gatveką-
netoli
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inaiiiaHiBiiiaiiiaiii3insiiioinBiiianioiiiaiii9iiJSniaiiipiiiamamaiiiamoiiiBHiamaiiiio STEPHEN BREDES, JR.
SOVIETŲ VODKA IR KITI GĖRIMAI 
Puikiai-įtaisytoje valgykloje ir gėrimų įstaigoje, 

kurią užlaiko plačiai žinomas
JUOZAS GEGZNAS

412 W. Susquehanna Ave., Philadelphia, Pa.
Tarpe North 4th ir North 5th Streets

Čia užėję išsflgersite gero alaus, paragausite tikros Sovietų 
Vodkos ir kitokių gėrimų, kokių tik pageidaujate ir skaniai pasi- 
valgysite už stebinančiai žemą kainą.

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare
Kaikuriose vietose duodama Russian Vodka, kuri yra daroma Lat

vijoje ar Francijoje ir kitose šalyse. Daugelis apsigauna, many
dami, kad tai yra Sovietų Vodka.

Aš TURIU TIKROS SOVIETŲ VODKOS
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Susimušė trokas 
ris ant Flatbush Ave 
State St. Treko valdytojas G. 
Hoffman sunkiai sužeistas ir 
paimtas į ligoninę. Septyni 
žmonės važiavę gatvekariu 
taipgi yrą sužeisti.
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BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

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 MSšlažar- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas 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 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

Bankierių kliube buvo su
rengti pietūs ir šokiai. Ten 
tarpe kitų svečių buvo Japo
nijos imperialistų atstovas H. 
Saito. Jis specialiai atvyko ią 
Washigtono į šį bankietą ir 
kalbėjo. Neva buvo minima 
80 metų sukaktuvės nuo ad
mirolo C. Perry užtnezgimo 
ryšių su Japonija. Japonijos 
imperialistų bernas veidmai
ningai kalbėjo, kad tarpe Ja
ponijos ir Jungtinių Valstijų 
negali būti nei kalbos apie 
karą. Gi tuom pat kartu Ja
ponijoje kiekvieną dieną pil
ni laikraščiai žinių ir davinių 
reikalaujančių karo su Jung
tinių t Valstijų imperialistais. I 
Prie to jau vien Perry minėji
mas turi savo prasmę. Ame
rikos karo laivai po admirolo 
Perry vadovybe nuvyko prie 
Japonijos, užvedė kanuoles 
ant jos miestų ir tokiu būdu 
privertė Japoniją pasirašyti 
prekyboj sutartį. Japonijoje 
vien to prisiminimas veda im
perialistus prie pasiutimo, ži
noma, jie dabar tam priduoda 
kitą prasmę, negu sęniau, bet 
tik t’am, kad pridengus savo 
rengimąsi prie karo.

Areštavo O. Hiness, 25 me
tų negrą šoferį. Jį kaltina tū
las F. Blindman, būk tas neg
ras ir kiti atėmė nuo jo tro- 
ką su $30,000 vertės krovinio 
ir Blindmaną buvo pririšę prie 
medžio.
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Telephone: Evergreen 7-0072’

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

BROOKLYN, N; Y.
d)

d> Mes

Pasveikino ir Peiliu Subadė

512
ryto

dienomis 
vakarais 
iki 1

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

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

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

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

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

Penktadieni iki 5 valandai vakare.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

A. Munks, 32 metų amžiaus, 
98 Liqueer St., Brooklyn, nu
teistas nuo 10 iki 20 metų ka
lėjimam Gruodžio 13 dieną, 
1933 metais, ties 117 Sixth 
Ave., Brooklyne, jis susitiko J. 
McLaughliną ir padavė jam 
vieną ranką pasveikindamas 
jį, o kita, peiliu subadė. Už 

K tokį “pasveikinimą” Munks 
gauna mažiausiai 10 metų ka
lėjimo.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r.a u su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN.’ N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<♦>

<>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Se rėdomi a ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E.' 23rd St.

NEDALIOMIS .
Nuo 10 iki 12 vai. iš


