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Neranda Maskvos Aukso. 
Kolektyvai ir Apšvieta. 
Nėra šalpai Pinigų? 
Ar tai Persekiojimas? 
Iškovota Teisė.

Rašo Kom ima ras.
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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PAR f ONE

Tuom apribotu laiku negalė
jome susekti, ar Sovietų val
džia pinigiškai remia Amerikos 
Komunistų Partiją,” pasakė 
užvakar kongresmanas MacCor
mack, pirmininkas kongresinio 
komiteto, kuris jau keli mėne
siai tyrinėja “neamerikpniškus 
judėjimus” Jungtinėse Valsti
jose.

O lietuvių socialistų, klerika
lų ir tautininkų redaktoriai nuo 
pat Komunistų Partijos įsikūri
mo šioj šaly kreivezoja apie T
‘‘Maskvos auksą” Amerikos ko- deralio apeliacijų apskričio 
munistams. Vieną kartą ir Pru- į teismo teisėjas Dawson pa- 
seika pridėjo savo dvilekj, būk darg sprendinlą nrieš NRA 

';L?Tun!st^ T a» kodeksą, kas liečia algų nu-
Taigi net fasuojantis kon- ftatU’ angha-

gresmanas MacCormack šičia kasyklų mainieriams.. Sako, 
parodo daugiau sąžiniškumo už kad NRA esanti priešinga 
minimus lietuviškus ponelius
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NRA Taisykles deki 
Angliakasykly Tapo 

Atmestos Teisme

Federalis Teisėjas 
Užgyrė Kompanines 
Unijas prieš Tikrąsias 

l ii’

. 'Jungtinių Valstijų konsti- 
Itucijai ir kad Rooseveltas 

Sovietinėj Ukrainoj kolekty- su savo kodeksais neturi 
viuose ūkiuose, Grossliebentale teisės kištis į privatinį ka
ip Kleinliebentale, yra 80 nuoš- pjtalistų biznį. Tuom nuoš
imčių buvusių smulkių ūkmm- encjžiu teisėjas Dawson 
kėhų >r J.e dabar geriau gyve- minkštųjų an-
mizernose farmukėse,—sako L. .ghakasyklų kompanijas, u- 
Parrott, ligšiolinis viršininkas rios. ‘Vkal?Y?’ kad P? 
amerikoniškos Hearsto žinių Fi mdzionksmą piles NRA 
agentūros Maskvoj. Sykiu jis (taisyklių vykdymą, 
primena, jog pirmiau 80 nuo- ---------- --------
šimčių tų žmonių nemokėjo nei pant savo NRA 
rašyt nei skaityt. Dabar jau ne-^buvo žinoma, jog kapitalis- 
bėra ten nei vieno negramotno. tai galės SU jomis apsilenk- 
Taigi ūkio kolektyvizacija bei ti kaip per teismus, taip be 
socializacija ne tik būklę geri- j teismų. Bet jis blofino ir te- cialistas H. G. Bender, Con- tijos seimo nariai. Įvairios 
na, bet ir apšvieta sparčiai pa- bepiofįna URA užtaria 'neetieut valstijos seimo at- mokyklų tarybos ’ 
kelia. ' ’ 11 - --1 " ’ • - , „v.

WASHINGTON, D. C. — Sena tings ginklų biznio tyrinėjimo komisijos 
pirmininkas, senatorius Gerald Nye;(po kairei) klausosi Homerio Fer- 
gusono. prezidento Newport News'Laivų Statymo Korporacijos (po de
šinei). Ferguson aiškinasi, kaip išgaio iš valdžios užsakymus karo lai
vams statyti. Laivų užsakymams gauti buvo pašmeruojama tam tikri 
valdininkai. Vienas N. Y. Laivų Statymo Korporacijos buvęs viršininkas 
liudijo, kad šampanas ir vynas buvo lygiai reikalingi, kaip ir plienas, no
rint, kad karo laivyno valdininkai užgirių naujai statomus laivus.

Atmetė NRA Punktą 7a, Kuris Neva Reikalavo Darbininką i 
Unijoms Teisės Bendruose Atstovą Rinkimuose; Teisėjas

Nields Paskelbė NRA kaipo Priešingą Konstitucijai į' i;
WILMINGTON, Del. — Pati Kompanija Apmoką 

!Jungtinių Valstijų apskri
čio teismo teisėjas J. P.
Nields nusprendė, kad NRA 
taisyklių punktas 7a, žadan
tis darbo unijoms teises 
dirbtuvėse, yra “priešingas 
šalies konstitucijai ir todėl 
panaikinamas.”

Pačiam Rooseveltui beke- 
taisvkles'

I Socialistas Conn. Seimo Narys Įnešė, kad 
Mokytojai Prisiekty Ištikimybę Kapitalai i

MINIOS IŠ LIETUVOS
/

Fašistinių , Unijų ' i , 
Organizatoriams

Išduodamas savo sprendi-' ■ 
mą, teisėjas Nields išgyrė- 
Weirton kompanišką unijė- 
lę, kaipo “laisvą ir nevaržo
mą,”—nors jis pats pripaži
no, jog kompanija moka tos m ‘ 

I Ši byla kilo štai iš ko. unijėles organizatoriams po 
1933 m. birželyje Weirton $25 per mėnesį, šalia jų gau- 
Plieno Kompanija, W. Va., narnos algos dirbtuvėse, kur 
įvedė kompanišką uniją sa- samdytojai pataiko jiems ir 

|VO fabrikuose, ir pablogino geresnius darbus.

L. Parrott taipgi sako, kad ( 
minimų kolektyvių ūkių srity- ( 
je yra katalikų ir 1 
bažnyčių. Ir Sovietų vyriausy-

,Daukša ir Atkocevičiu Ant- .darbininkams salv<ras. Rug-, ]sjRA—Kompanijų Įrankis
Roosevelto valdžia dar 

kreipsis į šalies Augščiausią 
Teismą prieš Weirton kom
paniją, neva norėdama “ap
ginti” darbo unijų teises. 
Bet tai bus tik ceremonija. 
Juk pats Rooseveltas žino, i 
kad NRA stiprina kompa- < 
niškas unijėles prieš darbi* 
ninku unijas. . - “-y :

Roosevelto darbo konlisi-

I 1 jciupy i j £ * 4 x to & b v i j

TJAnmwwn r 7 + iri • i ni Kart Pasmerkė Miriop |sėio mėnesi tad Plieno Dar-1 .HARTFORD, Conn. Sp- di įso net repubhkonai vals-j _ ,bininkų Sąjunga (unija) na-’
I skelbė streiką. Jam sulau
žyti prisidėjo Roosevelto 
darbo komisija. Jinai siun
tė streikierius atgal i dirb
tuves ir žadėjo pravesti tarp 
darbininku “bešališkus” rin
kimus. kad' per juos galėtu 
darbininkai išsirinkt bend-

į I Kaunas. — Kariuomenės 
suside-1 teismas viešame posėdyje 

r Atkocevi- 
čiaus bylą. Daukša su Atko- 

jcevičium vieną syk kariuom°- 
!nės teismo jau buvo pasmerkti 
miriop, bet padavė apeliaciją.

Jie kaltinami, kad buvo pa
bėgę okupuoton Lietuvon. įsto- i

ŽtclVia VCllūUJUo ovllliu CtL- IIY1LL VC41 J UUdj ollOlUL" | v\^*u***v^^

“paprasto žmogaus,” darbi- stovas, padarė jam įnešimą dančios iš republikonų, yra ■ sprendė Daukšos ir 
ninko teises. vas. 26 d., kad iš visų moky- išreiškusios protestus prieš i 

tojų ir profesorių būtų iš- prisiekos sumanymus moky-' 
np .v, j.,, p__ • reikalauta raštiška prisieka, i tojams. Bet ko nedrįso pa-

Išbadėję rarmeriŲ kur jie turi pasižadėt, kad daryt repubhkonai, tą pa
bus ištikimi Jungtinių Vals- darė socialistų vadas H. G.

m ją Gyvuliai Minn, dome.
ST. PAUL, Minn. — Far- jos yyiiausybei ii visoms jų talistinei valdžiai aklesnę is-*! jon -būdami pikti ant savo sais, kas liečia algų, darbo

• . i . • i nl o i rvAWi e t 4- J Izi rntrl-in i v> n r, kiivrznn'/iniii ! . • i, < • •  t _ .  . . . - .. .

darymas paliekama patiems 
gyventojams, kada jie susipras.1 ;
Taigi sužiniai meluoja tie So- meriai devyniuose 
vietų priešai, kurie šaukia, būk per sausrą nudegintuose 
Sovietai per prievartą naikina apskričiuose neturi nei pa- į 
religiją. Išaro gyvuliams nei ’

laukams. Jie buvo nusitarę 
atvežti ir suversti prie ' 
stijos seimo rūmo badu pa 
dvėsusius gvvulius. Bet pas
kui nutarė švelnesnį žingsnį 
ir atgabeno prie seimo laip-!

New Yorko miesto majoras 
LaGuardia pranašauja, kad 
turės būt sumažinta pašalpa 
bedarbiams. Nors pirkiniai ap
krauti 2 nuošimčių mokesčiais 
bedarbių fondan, bet pinigų 
vis tiek pritruksią, 
milionų dolerių per 
mokėt bankams, tai 
trūksta.

O šimtus 
metus iš- 

pinigų ne-

Johnstowne, Pa., pašalpa 
bedarbiams numušta 40 nuo
šimčių. Bus dar blogiau, jeigu 
darbininkai neprivers šalies 
kongresą išleist bedarbių 
draudos įstatymą pagal 
2827 bilių.

Streikuojantieji New Yorko 
krautuvių tarnautojai parodė, 
kad jie nepaisys jokių teismiš- 
kų indžionkšinų prieš juos, o 
masiniai pikietuos užstreikuo- 
tas vietas. Tik todėl dabar a- 
peliacijos teismas ir pripažino 
jiems teisę pikietuoti. Tai iš
kovota teisė..

tijų valdžiai ir Conn, valsti- Bender, parodydamas kapi- ję piečkąitininkų organizaci-į rus atstovus i derybas su Bo

pernai įstaigoms. I tikimybę ir už buržuazinių 
Tokį sumanymą įnešt ne- partijų politikierius.

kaimyno Macijausko, vieną valandų ir darbininkų uni- ,ja pernai kovo mėnesį UŽgy- 
syk atč'ę pas Macijauską, nu- jog pripažinimo.

.•tale Fisher Body Kompanija Įnešta Kongresui, kad 
vį Atmetė Savo Darbinin. Atšauktų Pripažinimą

Visus Reikalavimus Sovietų Respublikos
CLEVELAND, Ohio. — WASHINGTON. — Š.

tu pusgyvi arklį, karve ir lusher Body (automobilių lies kongreso užsieninių rei-! 
kiaule, kurie buvo jau vieni v!r^) Kompanija atmetė kalų komitetas’ šį mėnesį 
kaulai" ir skūra ir negalėjo Visvs reikalavimus Ameri- svarstys Tinkhamo įnešimą, 
iš bado pastovėti ^<os ^ar^° Federacijos Au- kuris reikalauja, kad Ame-

I Seimas paskyrė $500,000 ,tomobiliU Darbininkų Uni- 
rreitos pašalpos, bijodamas Jos’ Pareiskė, jog palaikys 
farmerių sukilimo. ’ Farme-■ atJirą sa?ą” <pilnai nepn" 
riai reikalauia žmoniškos p.a^.in.s unijos) : o jeigu dar
nu platinės pašalpos iš Wa- hĮn]nkai nepasiduos,^taų gir- 
shingtono valdžios.ap- 

HR

Sunkios Sovietų Garny 
bos Spartus Augimas
MASKVA.—Šiemet, sau

sio mėnesį Sovietu šalyj pa
gaminta 41 nuošimčiu dau
giau geležies naugės (rū
dos) = ir 30 nuošimčių dau
giau gatavo plieno ir gele
žies, negu pernai per tą pa- 

Automobiliu ir 
gamyba pakilo 32

nuošimčiais augščiau, negu 
buvo. 1934 m. sausy j. Dir
bančių sunkiojoj pramonėj 
darbininku padaugėjo virš 
7 nuošimčiais.

Iš Komunisty Kandidatų S akS 

Reikalauja po $100 
DETROIT, Mich. —-.Mies

to valdyba padare pataisy-. 
mą prie Detroito čarterio, 
sulig kurio reikalauja, kad 
kandidatai ' 
valdvietes turi užsimokėti 
po $100, o į neapmokamas 
po $50, vietoj pristatyt tam tijų milicijos generolai rei- 
tikrą skaičių piliečių para- kalauja, kad Šalies valdžia 
šų, kaip būdavo iki šiol. Nu- paskirtų $140,000.000- mili- 
tarimas padarytas, idant su cininkams aprūpinti neu- 
tokiu piniginiu apsunkini- jausiais ginklais ir 
mu negalėtų kandidatuot į įrengimais. Milicijos vadai 
miesto valdvietes Komunis- yra atstovai kapitalistų, 
tų Partijos bei šiaip darbi- kuriems milicija reikalinga 
ninku partijos žmonės. ypač streikus laužyti.

į apmokamas 140 Milionų Milicijai
iin iw.ctimnWi ' ”

WASHINGTON. — Vals-

kitais

'di, “mes iškelsime darbus į 
.kitas vietas.” 
! Pereita penktadienį buvo 
daroma Fisher Body dirbtu
vėse neva “bešališki” rinki
mai darbininku atstovu i 
bendrąsias derybas su bo
sais. Samdytojai buvo su
mobilizavę visus savo kom- 
nanįškos ųnijėlės pakalikus. 
Tikrųjų unijistų ’ ’dauguma 
paneigė tuos rinkimus, su
grąžindami tuščias balsavi
mų blankas arba pažymėda-' 
mi, kad : 
kompaniškos uniiėlės.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai bruka darbinin
kams derybas . su bosais, ’ 
tarpininkaujant Roosevelto Senosios Jungtinės Mainie- 
darbo komisijai. Bet darbi- rių unijos eilinių narių ko- 
ninkai atsimena, kaip juos mitetas iš Lance ir Notting- 
tokiomis derybomis apgavo ham kasyklų (Glen Alden 
pernai pavasarį. kompanijos) išleido atsišau-

Komunistų Partija šaukia kimą, kad visi šios unijos 
darbininkus organ izuoHs nariai veiktų išvien su 
kovai ir nepasiduoti mulki- streikuojančiais mainieriais, 
nančioms deryboms tarp priklausančiais pu e naujo- 
samdytoju, Roosevelto sios Kietųjų A.ngliakasyklu 
agentų ir geltonųjų Darbo Darbininkų Unijos. Bet 
Federacijos vadų. Darbinin- Darbo Federacijos vadai, 
kai turi imti streiko reika- kurie valdo senąją uniją, net 
lūs ir derybų vedimą patys streiklaužius renka prieš 
į savo rankas. dabartinį streiką. -

sivedė< miško link. Neužilgo 
miške suskambėjęs šūvis. Ten 
Macijauskas nušautas. Tai bu
vo 1929 m. Kėdainių anskr. 
Krakių valse. Abu kaltinamie
ji teisme gynėsi — nežudę 
Macijausko.

Byla buvo sprendžiama iš
tisa diena. & c

svarstys Tinkhamo įnešimą, f,wpn;ma<. Amprik vp| 
kuris reikalauia, kad Ame- vyveilHlldS HHlcilK. V61 
rika atšauktu Sovietų Są- PabraŪgS 11 NuOŠimČlU 
jungos pripažinimą ir nu- 55
trauktų visus ryšius su ją- WASHINGTON.- Jung- 
ja.

F a š i stuoiantis kongres- 
manas MacCormack, pritar
damas tam sumanymui, už- 
re’škė, kad Sovietų valdžia 
susirišus su Komunistų In
ternacionalu, su kuriuo su
sijungus Afrierikos Komu
nistų Partija. Todėl Kom. 
Partija šioj šalyj esanti 
“svetimos šalies” organiza
cija. Taipgi planuojama 
įstatymai ir prieš Kom.

1 ITHACA, N. Y.—Po še
šių metų bandymų, paga
linus, Cornell Universiteto

iš
vystė kopūstus, kurie nedvo
kia juos beverdant. Šiaip 
gi iš visų atžvilgių nedvo
kiantieji kopūstai esą lygiai 
geri. Cornell Universiteto 
augalų skyrius turi iau 10.- 
000 nedvokiančių kopūstų

tinių Valstijų žemdirbystes 
ministeris Wallace apskait- 
liuoja, jog iki šių metų vi
durvasario valgiai pabrangs 
dar 11 nuošimčių. Prie jų 
brandinimo prisideda 
valdžia, naikindama lauko 
ūkio Produktus ir už 
apmokėdama (d a u g iausia 
buožėms ir dvarininkams).

jrė kompaniškas unijėles au- 
r> u. ttt • X • • i • tomobilių fabrikuose, kaipo Bet Weirton savininkai )ygiatei^s su darbinin^ 
* v • <4 * i * I -P v * ’ -unijomis. Tuom pasinaudo- 'pripažindami tik savo fasis- dam5 ėmg dar

tinę kompaniska unnelę. I j persekioti tikruosius 
luomet Roosevelto valdžia ]jisU4 h. da b . $ 
kreipėsi ; minimą apskričio met'_ darbo
teismą; reikalavo kad ns, Pats NRA punktas 7a tik. 

nnes kompaniją s)iai yra taįp įutaisytas> kad 
samdytojai galėtų -juom pa- 
'sinaudoti prieš darbo uni
jas. Svkiu NRA ir kitais at
žvilgiais taip tarnauja ka
pitalistams, jog augštai pa
kėlė jų pelnus. Taip antai, 
pati Weirton kompanija 
1934 metais pasidarė $2,-

i išduotų
'“indžionkšiną”, kad tuo bū
du priverstų ja leisti valdiš
kai darbo komisiiai pravesti 
neva “bešališkus” dirbtuvė
se rinkimus, idant darbinin-" 
kai galėtų “laisvai” išsirink
ti sau tinkamus atstovus į 
bendras derybas su bosais.
Patvarkymas Pritaikomas 812.407 gryno pelno, kas 

ir Prieš Kitų Darbininkų į reiškia virš antra tiek dau
giau negu 1933 metais. '. ’ ‘ 

Jungtinių Valstijų aps
kričio teismas WilmingtO- 
,ne. Del., išleido nuosprendį 
prieš uniją būtent dabar, 
Kuomet Plieno, Geležies ir 
Cinos Darbininkų SąnuĮ^ą 
(unija) telkia savo jėgas,, 
besirengdama v is u otipą.m. „ 
streikui. Tas nuosprendis i 
bus naudojamas ne tik- prieš 
Weirton, bet ir kitų fabrikų 
metalo darbo jinijąs. ,f. 4

I ’ ■

Anglijos Mokslininkai' 
Mobilizuojami Kanu

I LONDON. — Antrinai-

Unijas
Dabar, vasario 27 d. apsk

ričio teisėjas Nields atmetė 
valdžios reikalavimą, kaipo1 
neteisėtą; sykiu jis pasmeik 
kė NRA punktą 7a. O tai 
padarė todėl, kad, girdi, pa
gal konstituciją, šalies val
džia neturi teisės su savo 
patvarkymais kištis į gamy
bą, o tiktai į prekybą, kur 
tos pačios medžiagos perve
žamos pardavinėjimui iš, 
vienos valstijos į kitą. Bet, i 
sako, Weirton kompanija iš 
kitur gauna medžiagas; jas 
perdirba į skirtingus pro
duktus, ir neišvežioja tų pa-1 
čių medžiagų į kitas valsti- kas Anglijos karo orlaivynb 
jas; todėl ją nepaliečia kon- ministeris Ph. Sasson pro
greso užgirtas NRA punk- nešė seimui, jog keli menfc- 
tas 7a.

Bet tą na.ti galima pasa- 
JFRUZALe.—Namų savi- kyt apie didelę dauguma vi- 

ninkai kelia nuomas (ren- sų kompanijų. Tuo būdu, 
das) už biznių natalnas 60 pagal šį nuosprendi, NRA 
iki 100 nuošimčiu. Del to taisyklių punktas 7a, neva 
krautuvininkai skelbia vie- žadantis darbo unijoms ben- 
nos dienos streiką: ateinan- drų rinkimų teise, galima 
tį pirmadienį jie uždarysią panaikint ir tūkstančiuose 
visas savo krautuves. kitų pramonės įstaigų.

pati

juos

Nedvokianti Kopūstai

neprisidės P- BendriUlrijy FrOUtUS pXX"c. h” i 

Angliakasių Streike 
WILKES-BARRE, Pa. ■

KRAUTUVIŲ STREIKAS šiai atgal valdžia sudavė 
komisiją iš gabiausiu tech
nišku mokslininku, kad jie 
išdirbtų planus, kaip ap
gint Londoną nuo priešų by* 
laivių laike karo. Tų moks
lininkų patarnavimai, su
prantama, yra naudodami 
ir prisirengt užpult kitas 
šalis.
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lūs. Nesąmonė! Jie tokių žinių riegavo 
iš uždausiriio rojaus, nes tokio dalyko 
niekur nėra, tai pačios dvasiškijos išsva
jotas daiktas. Bet kunigija veikiausiai 
gavo pranešimų iš Romos apie būsimus 
“stebuklus.” Kad pakėlus savo biznį, 
dvasiškija jau dabar turi “pafiksinusi” 
eilę “stebuklų”,. kuriuos Liurde bandys 
išstatyti ir jais užžavėti tamsias tikin
čias mases. Matysim eilę “stebuklingų 
pagijimų” ir kitokių prajovų.

Mums, tačiaus, išrodo, jog kunigai pa
tys save muša, skelbdami, kad tokių ste
buklų įvyks. Kuomet stebuklas išanksto 
suplanuotas ir paskelbtas, tai net ir tam
siausi žmonės gali žinoti, ■ jis juk nėra 
stebuklas. Tai paprastas bizniškas sky- 
mas.

; r i . -į 1-7;- 'n _ __į ••••

Gumos Streikieriai Kovingai Laikosi Prieš Kom- |sto 20 centų, prie durų 25 

panijos Mušeikas; Užpuolime Gazais Užnuodyta ■ —“
ir Sužeista Dvylika Vaiky

Penktadienis, Kovo 1, 1935

Willoughby, OLiio. — Vasa
rio 20 d. Ohio Rubber Co.

I Pirmadienį, kovo 4, darbi- 
‘ ninku organizacijos rengia 
I gražų priėmimą draugui Hans 
Eisler, nesenai pabėgusiam išVasario 21 d. aplink Ohio i

, v. .. Rubber Co- dirbtuvę paveiks- Vokietijos fašistų nagų. Hitle- 
buvo padarytas trecias is eiles ias s -i \ ’ - • i • T n4 Kaip Karo laike. Mušeikos ns jau rengėsi nukirsti Hans

^prie dirbtuvės vartų apsigin- Eisler galvą^et jam tas ne- 
įklavę nuo galvos iki kojų, ofi- Pavyko.
■ sas — sandėlis amunicijos ir 
(gazinių bombų. Pats superin- vadas, sykiu jisai yra muzikos 
tendentas, p. Mertz, parodė Kompozitorius. , 
“Cleveland Press”

• “Kunigaikštis Maika” ir 
Poniutė Gould

» >

New Yorke dabar randasi sutvėrimas, 
žinomas kaipo “kunigaikštis Maika” 
(prince Mike), kurio tikras vardas yra 
Harry Gerguson. Jis sakosi esąs aukš
tos kilmės- žmogus ir pabėgęs iš Rusijos 
nuo bolševiku “teroro.” Žiūrėkim, kokia 
žymią rolę atlieka šis garbingas palaidū
nas supuvusioje išnaudotojų draugijoj.

Štai žymaus kapitalisto žmona, Wil
ma Gould’ienė, patraukė savo vyro brolį 
teisman, reikalaudama $500,000 “už nu
plėšimą josios garbės.” Dalykai, pasak 
jos, susidėję taip. Jinai atsiskyrusi nuo 
savo vyro ir gaunanti $450 į mėnesį ali- 

. mento. Vyras sugalvojęs sulaikyti mo
kėjimą ir tam talkon pasikvietęs “kuni
gaikštį Maiką.” Pastarasis (pasamdytas 
vyro ir jo brolio) pasiėmęs vieną kartą, 
trečią, ketvirtą ir 1.1, poniutę Gould’ienę, 
išsigabenęs ją šian ir ten, paūžęs, ir pa
galiams, uždavęs jai migdolų, įsivedęs ją 
į savo miegamąjį (puošniam Savoy Pla
za viešbutyj), ten nurengęs, įsivertė į lo
vą. Tuojaus pribuvęs Gould’iehės vyras, 
su savo broliu ir šnipais ir suradęs Mai
ką su poniute nuogus ar pusnuogius. Tuo 
pasinaudodamas, josios vyras-bando atsi
sakyti mokėti alimentą.

Ar poniutė Gould’ienė. migdolų pagel- 
ba buvo įviliota į Malkos puošnų kamba
rį, ar jinai pati ten, “sveiko senso” ve
dina, nuėjo, žinoma, mums čia nesvarbu. 
Nesvarbu ir tai, kad ši jauna ir gašli po
nia, kaip pati sakosi, turėjusi reikalų su 
visokiais Europos “dideliais vyrais,” net
gi ir su amunicijos karalium, Zacharovu, 
85 metų amžiaus seniu, tarptautiškos re
putacijos žmogum. Svarbu čia pabrėžti 
tai, kaip supuvusi Amerikos buržuazija. 
Svarbu, kad akyregyj baisaus skurdo ir 
bado, kuriame randasi milionai darbi
ninkų, buržuazija, gyvendama pertekliuj, 
nežino nei kaip, nei kur leisti pinigus, nei 
kaip, nei kur trankytis tų pačių badau
jančių masių uždirbtais pinigais.

Kita: svarbu tai, kam Amerikos bur- I 
žuazija panaudoja įvairius Rusijos caris- 
tus, įvairias išmatas naujosios darbo vi
suomenės Sovietų Sąjungoj. “Kunigaik
štis Maika,” sakosi čia nelegališkai atvy
ko, bet jis yra nepaprastai sugedusios 
buržuazijos garbinamas; buržujės laižo
si, besisukdamos aplink apsimetėlio “jo 
aukštenybės kunigaikščio Maikos rezi
denciją,” jį remia pinigiškai, o kiek tiek 
kovingesnius sveturgimius darbininkus 
bando išdeportuoti, bando išvyti iš čia, 
kaipo nepageidaujamuosius!

IDS Vaikų Skyriais Kvota 
Pasiekta ,. ....

LDS organas “Tiesą” pranašai

jau gavome reikiamą skaičių narių į LDS 
vaikų skyrių, šiuo tarpu jau viso turime 
įrašę 505 vaikus. Nėra abejones, kad dar 
kuopose randasi aplikacijų, kurios' išpildy
tos, bet dar nepasiųstos centram

Įvedimas vaikų skyriaus yra labai svar
bu mūsų Susivienijimui. Juk didėlis daly
kas turėti šimtus vaikų, kurie už metų ki
tų, išaugę į jaunuolius, galės pereiti į suau
gusiųjų skyrius ir patapti Susivienijimo na
riais. Susivienijimas, įvesdamas tą skyrių, 
sudaro sau puikų šaltinį gavimui naujų na
rių, jaunų žmonių, į savo eiles. O mes ži
nome, juo didesnį skaičių Susivienijimas 
turės jauno amžiaus narių, tuo bus tvirtes
nis. Juo Susivienijimas bus tvirtesnis, tuo 
bus geresnis užtikrinimas ajpdraūdos ir pa
šalpos kiekvienam nariui. Tai štai del ko 
mes raginome kiekvieną narį darbuotis, kad 
įrašyti į vaikų skyrių 500 narių, kad tą sky
rių įvesti.

Tai didelį darbą atliko Lietuvių D'arbi- 
ninkų Susivienijimas, surinkdamas rei
kalingą kvotą , vaikučių į Vaikų. Skyrių. 
Dabar reikalinga darbuotis, kad tie vai
kučiai būtų šviečiami. Apskritai, LDS 
kuopos turi dčti daugiau pastangų orga
nizuoti vaikučių mokyklėles ir jas palai
kyti, traukiant vis daugiau ir daugiau 
darbininkų vaikų -į jas.

yts., , !!..1.1 . ... . 1,. -11. LL"Į .1T3f

Plieno Kompanijos Galva Apie 
Patriotizmų

Eugenijus G. Grace, prezidentas Beth
lehem Steel Kompanijos, aną dieną, sena
to amunicijos- tyrinėjimo komisijoj, pa
smerkė tuos karo veteranus, kurie rei
kalauja atmokėti jiems bonus. Mr. Grace 
skelbia, kad tai esą nepatriotingas žy
gis, tai neteisėtas reikalavimas.

Bet to paties komiteto tyrinėjimuose 
iškelta aikštėn vienas ypatingas faktas: 
kuomet kareiviai mušėsi Franci jos lau
kuos už $30 į mėnesį, tai Mr. Grace, lai
ke karo, gavo $3,000,000 vertės Bonų, o 
jo kompanijos pelnai pakilo iki $49,000,- 
000 į metus, palyginti su $6,000,000 į me
tus prieš karą.

Visa stambioji buržuazija, kuri plėšė
si laike karo milionais, šiandien priešta
rauja išmokėjimui kareiviams būnu. Ji, 
mat, soti, tunka darbininkų prakaitu, 
tad ko ji paisys, jei darbininkai, karo ve
teranai, badauja!

puolimas ant streikierių. Ryte 
pikietams apstojus dirbtuvės 
vartus tapo sulaikyta visas ju
dėjimas, kokį kompanija ma-| 
nė pravesti. Pirmiausia įga
benant skebus, po tam jiems 
maisto prdv(zIiasZ Bet tam bu- 
Vd i pAątotąJ kęliąs tvirtų pikie- 
t'ųi.įJ po' jPjl'etjL -gavę daugiau 
gi^iklūbtų ^mušeikų iš McGratt 
detdkfyyų; kompaiiijpsi , Xfturi 
rą^dasį ;EŽ 88th:4 jb į ^Aim>į^ė 
lAver); iiiadąiiė puplimą! ąnį pif 
kiįjtąujaifčiiį ^fjfeikiėriįį : ’kad 
jubš išsklaidžius Hųb dirbtuvės 
vaitų ir įleidus įrbką proVizi- 
ją dėl viduj ^irbAnčių skebų. 
Tuo laiku, kuomet buvo pada
ryta puolimas, vaikai ėjo į mo- j 
kyklą. 45 ginkluoti McGratt 
mušeikos paleido buožes ir 
gazo dujas į darbą. Streikie
riai gynėsi, bet į vaikų klyks
mą puolėsi juos gelbėti, kuo
met deputuoti valkatos juos 
daužė! čion jiem pavyko tro- i 
kas įleisti.

Po to puolimo pasirodė: 6 užklausė jų apie teisingumą 
streikieriai sužeisti, dvylikai P- Mertz kas del norinčių dirb- j 
vaikučių apdeginta akys su ti. Streikieriai' peržiūrėję sura 
gazų dujom ir apie 90 kitų šą nusijuokė ir pasakė, * I— 
vaikų gavo nuodingų dujų pa- didžiuma 
ragauti. Pirmiesiem vaikam fUrmonėlių parašai, dalis fik- 
keliem iš jų gręsia pavojus jų tyvių arba gali būt pačių pro- 
regėjimui.

Ryte streikieriai nuūjo savo 
majorą, C. B. Todd, kuomet 
pasirodęs prie, dirbtuvės, 
atsisakė imtis 
vertimui Ohio Rubber Co. ^“ turėjimo patyrimo operuoti 
traukti ginkluotus streiklau- §įampUOjąmas mašinas. Gii 
žius ir mušeikas nuo dirbtuvės ’st-reikieriai yra išimtinai seni 
vartų. Jam, kaip šuniui susai-: darbininkai, išdirbę nuo 5 iki 
matintam, pasitraukus, govėda 10 me^ Bet kompanija pla- 
McGratt gengsterių paleido a- .kiaušiai skelbia, kad streikie- 
pie 60 gazo šūvių į streikie- rjaį yra vįsį kurie buvę 
rius. Streikieriai atsakė plyto- paskiausiai priimti darban, to-

- - - c.
ą. Trys mušeikos ir du syk į-

Hans Eisler yra darbininkų

BAYONNE, N. J.

Vakarienė su Šokiais
Rengia

Lietuvių Am. Ūkėsų Kliubas
Įvyks Nedėlioję

3 Kovo (March), 1935
VETERANS HALL

329 Broadway 
Bayonne, N. J.

Pradžia 5-tą vai. vakaro

> Laukia Stebuklų
Sq. Bostono kunigų laikraštis džiau

giasi,, kad “šventieji metai” būsią už
baigti Liurde, balandžio mėnesio 26- 
28 dd., šių metų. Girdi, minėtomis die-

„nomiį T

iš visų .pasaulio kraštų suplauks daugybė 
.kardirtolų, vyskupų, ir tūkstančiai kunigų.
Bus pristatyta šimtai naujų altorių, ir per 
'tris dienas ir naktis be pertraukos žengs 
kunigai laikyti šv. mišių, o šimtai tūkstan
čių maldininkų klūpos kai jūra aplinkui 
Marijos numylėtą M'assabelles grotą! Tiki
masi tada įvyks per Marijbs užtarimą daug 

-stebuklų.

“Įvyks stebuklų”! Jau išanksto pasa
koma. Bene kunigai gavo pranešimų iš 
dangaus, kad skelbtų svietui apie stebūk-

Valdžios Skaitlines Kalba
Valdžios statistikų biuras (NRA Re

search Bureau) praneša, kad “1934 me
tais, gruodžio mėnesį, Amerikos darbi-. 
ninku algos tesiekė tiktai 60 nuoš. tos 
sumos, kurią darbininkai gaudavo \ 1920 
metais, gruodžio' mėnesį, bet kompanijų 
pelnai (nuošimčiai už Šerus ir bonus) pa
kilo iki 150 nuoš., palyginti su 1926 me
tų gautais pelnais.”

Kitąis žodžiais, darbinihkQ algos tapo 
smarkiai nukapotos, o samdytojų pelnai 
kur kas daugiau pakilo, negu 1926 me
tais ! *

Kai tik valdžia paskelbė savo NRA, 
komunistai tvirtino, kad šis skymas yra 
niekas daugiau, kai tiktai samdytojų gu
drūs būdai pasidaryti sau daugiau pėlnų 
darbininkų iškaščiais!

Worcester, Mass
Įspūdžiai ir Padekavons 

fVasari o 24 cį. buvo Metai
VJ’eHcerjs Unijoj pirmas p.aren-1 ganėdinti.

,girnas-vakarienė, Liėtuvių sve-1 Unijos nariai širdingai a- 
tainėj, 29 Endicott St. Buvo čiuoj’a American Workers cho- 
nuoktabu, kad publika taip rui, kuris išpildė programą 
pritarė šiam darbui ir šiai uni- darbininkiškomis . dainomis ir 
jai. Publikos atsilankė apie 3 mūzikahtam, kurie palinksmi- 
simtai ii visi matėsi labai u^- :.no publiką. Taipgi dėkuoja M. 
-. ' . ; Sukackienei, M. Retkūnienei,

parodė Kompozitorius. Jisai yra pri- 
____ ____ korespon-1 labai Puiki^ mužiki» 

j ,, • , 'prie daugelio revoliucinių dai-dentui, kad jo deškos visi štai-A X* %<» XV Z-3 1

čiai prikrauti gazinėmis ašarų | 
bombomis, taipgi du dideli 
baksai kampe to paties pro
dukto. ’ Gi. i įJįdhiį :■ Walkerio 
kąmbaryje įiri; 
staHsiš i yHf atstovas nuę As?

'kuris<va- 
dbVaųja £p$augdjimu skebų, vakaro. Jis aiškihs rėvoliuci- 
t.- y. viršininkas mušeikųAgeng- nių dainų reikšmę ir Apie da- 
stęrių. įie abu su p. -Meitz pa-į bariinę Vokietijos padėtį, 
rodė neva surašą norinčiųjų Darbininkų chorai dainuos jo 
grįžti dirbti ir reikalaujančių pagamintas dainas.

rių. Visi'lietį. dArb. chorai dai
nuoja jo sutaisytą dainą “Ko- 
minternĄs” ir kitas. 

/ •, .

Todėl! visi , dalyvaukime d.
i kovo

4. Jfit.L Labor-!Lyceum, 805 
James - St. Pradžia' ,7 :30. vai.

-fgįj tas pats; PU- tlanp; Eislėt • parengime

apsaugos nuo streikierių. To
kių pasirašiusių ant prašymo 
korespondentas suskaitęs 65.

Kitoj pusėj gelžkėlio —

Vokietijos padėtį.

amintas dainas.
Šiuo laiku jisai važinėja po 

Jungtines Valstijas rinkdamas 
aukas Vokietijos našlaičiams 
vaikučiams, kurių tėvai nūžu- A. Višniauskas

streikierių kampe. Nuo vėjo ir dyti arba kalėjimuose randa- 
sniego pasistatę šėtras ir kū- si. 
irdna ugnį, prisikrovę krūvas 
■ plytų ir akmenų. Press kor.

Gerbiamoji visuomenė!
Iš praeities jau jums žino

ma, kad L.A.U. Kliubas visa
da turi gerus parengimus, to
dėl ir ši vakarienė bus viena 
iš geriausių, nes bus duodama 
skanūs valgiai ir bus puiki 
programa.- Dainuos A. Viš
niauskas, pagrajis vietinė Ru
sų Mandolinų Orkestrą, taipgi 
bus kalbėtojai, na o šokiams 
grieš Prof. Gurskio orkestrą. 
Neužmirškite, kad šio kliubo 

I paskutinis parengimas prieš 
. ( Kovo 7, visi rengkimės da- j užgavėnes.

J1S ninkų-vąikų, Trys iš jų jau ne-flyvauti d; V. Kapsuko mirties'
1 -> • i Tikietai taipgi nebrangūs; vien tik

šokiams 25c., o vakarienei ir šokiams 
$1.00 pavieniui; $1.50 porai.

, kad 
parašą yra bosų

fesionalių skebų. Taipgi strei
kieriai jam pridūrė, kad bu
vę prieš patį streiką priimta 

l.et kelios dešimtys jaunų darbi-1

Liet. darb. mokykla bus ne- 
■ dėlios vakare, kovo 3. Perkel- 
I ta iš panedėlio vakaro todėl, 
kad kovo 4 visi turime būti 
Eisler priėmime. Vėliaus vėl 
bus pirmadienio vakarais. Per
eito pirmadienio vakaro lavi- 

i nimas buvo skaitlingas ir la
ibai įdomus.

žingsnio Pri-^ekę po ke]ius pirštus iš ne-j mihėjime, 142 Orr Št.
Repčrterjš.

pie 60 gazo šūvių į streikie- riai yra visi tie, kurie buvę A? N’

DARBININKŲ 
SVEIKATA

mis ir akmenais į tąjį puoli
mą 
tiek skebų, kurie norėjo įsi
gauti vidun, gavo gerai apkul
ti. Vakarykščiai pirmas puoli- lando kapitalistų spauda už- 
mas streikierių buvo padary- šriubuota prieš Willoughby 
tas, bet streikieriai gerai pa- jstreikierius. šiandien vakari- 
vaišino ir
tėjo. Mat bosai su mušeikomis 
nesitikėjo tokio kovingumo iš 
streikierių pusės. Todėl ant 
rytojaus iš F. Long Clevelando 
Associated Industries daugiaus 
gengsterių gauta ir

del jie ir reikalaują “seniori- 
teisių.

Kaip vietos, taip ir dėvė

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

Telephone: Humboldt 2-7964

o ir patys mažai riuken- nėj laidoj storai rašoma, kad
pp. Mertz ir Walker turi di
delio darbo su savo ištikimais 
darbininkais, kad sulaikius 
juos nuo puolimo pikietų1. Esą, 
pikietų tėra maža dalis, gi ku-

plačiu tie dirbą — didelė didžiuma; 
frontu ataka'padaryta ant pi- pastarieji esą užsidegę sudras- 
kieto, kad ir vaikai einanti kyti Ju°š i skutelius.
mokyklon negalėjo pasprukti. į

Frew Long yra vienas
Clevelando
visi žino

Tokis skelbimas yra dau- 
iš'giau, negu provokacija iš 

r7 slaptųjų”, kurį “open shoperių,” kuri atsi- 
kaipo Cleveland duoda “7 slaptųjų” poku. Bo- 

Associated Industries sekreto- sab matydami nepadalinamą 
rių. Toji įstaiga yra Clevelan- 
do “Open Shoperių” įstaiga. 
Jis su savo “6 sėbrais” daro 
viską, kad strčiktfs sulaužius, 
no tik Willoughby, bet ir kito
se Clevelando dirbtuvėse, kur 
streikas tęsiasi. Ypač Ohio 
Rubber Co. streike “open

streikierių nusistatymą už sa
vo reikalavimus ir plieninę 
vienybę, rengiasi prie dar di
desnio puolimo ant darbinin
kų. O juk reikia pažymėti, 
kad Willoughby streikieriai 
95% amerikonai. Raudonųjų 
nėra’. Bet kuomet jie reikalau-

shopėriai” deda pastangą, kad Ja unijos pripažinimo, jie pa- 
’ čion Tampa bosų, Longų, “7 slaptų- 

darbininkai . reikalauja p,-ipaJjų” ir vipų reakcinių spėkų di- 
žinimo unijos, “closed shop,”,........ . ........
seniority teisių ir kitų darbi- 
lunkams pagerinimų.

Streikieriai gerai laikosi. 
Taipgi jie atsikreipė prie Ak- 
rono ir Clevelando organizuo
tų darbininkų pagalbos. Visų 
Organizuotų darbininkų, taip 
neorganizuotų darbininkų yra

. pareiga ateiti Willoughby dar
bininkams į pagalbą, ypač ant 
pi kieto linijos.

jį sulaužius, todėl, kad

žinimo unijos, “closed shop, m džiausi priešai. Amerikoniz- 
čionai dingsta, kuėmėt 

darbininkai nori savo organi- 
Jzacijos, kad ir ADF vardu.

Simpatįkas.

Pittsburgh, Pa.
Kas Veikiama?

Kovo 2 International Work
ers Order, darbininką pašalpi- 
nė organizacija, rengia kon
certą ir šokius 805 James St.

M. Kižienei ir J. Laurušaičiui 
už jų gausų pasidarbavimą, ir. 
sykiu aukautojams už aukas Tradžia 7:30 vai. vakare, šo-

Visiems širdingą ačiū. Uni- kiams dvi svetainės ir dvi or- 
jai liks gražaus pėlno. Ypač kestros. Muzikalis programas 

yra gražus. Lietuvių Darb. Choras 
ir lietuviai jaunuoliai taipgi 
dalyvaus programe. Kviečiami 
visi dalyvauti. Įžanga iš ank-

pradedant darbą, labai 
reikalingi finansai. Unijos 
darbas eina pasekmingai.

: . < Unijos Narys.

Negali Pastoti

Drauge gydytojau, prašy-į 
, čiau jūsų patarimo per “Lais- ( 
į vę. ” Aš esu moteris 27 metų i 

. amžiaus, sveriu 150 svaru, i 
ūgio 5 pėdų ir 5 colių. Jau 
metai, kaip vedus. Man galvą 
dažnai skauda, o ypač, kai su
sinervuoju arba kai daug pa
važiuoju ar pavaikštau. Ir 
man labai būna skaudžios 
mėnesinės, o, persirgus mene-' 
sinėmis, atsiranda baltosios, 
kai kada mažiau, kai kada 
daugiau, ir paskauda.

Ir aš norėčiau turėti kūdikį, 
bet negaliu pastoti, o gal aš ! 
ir pastoju, bet man pereina, 
kad man prieš mėnesines už 
keleto dienų pradeda 
skaudėti, ir pasidaro 
didesnės.

Aš esu labai baili. .... 
kas ar sušniaukš balsiai ar du
rimis suduos, tai mane, rodos, 
kas šaltu vandeniu perpila, 
net pašokstu.

Ir aš, tu r būt, turiu daug 
kirmėlių, kad mali nuo 
būna labai šleikštu.

Atsakymas

Be asmeninio ištyrimo 
galima pasakyti, kodėl 
Drauge, negalite pastoti 
čia*. Gal Jums kartais kiau
šidės (ovarinės liaukos) nėra 
pakankamai veiklios, o gal vi
sa kas priklauso nuo tų įkirių 
baltųjų. Visokių esti baltųjų. 
Esti jų nelabai žalingų, bet 
esti ir gan' įkirių, dėl tūlo bak
terinio aps'ikretimo gimtuvės 
apačioje. Kai įsibingėja gim
tuvės viduje arba jos burnoje lets 100.” Stikle vandens iš- 
.bei kakle sloga, tai aitrios bal- tarpinkite po vieną tabletę ir 
tosios užmuša sėklas, ir tada išgerkite, kartą ar dukart per 
neįvyksta ąpsiveisimų.

Jeigu taip, tai pat pirma pasilsėkite.

krūtis 
truputį

Kai tik

ryto

ne
jus, 
neš-

reikėtų išgydyti ta gimtuvės 
kaklo sloga. Bent karts nuo 

1 karto Jums reikėtų nueiti pas 
I gydytoją, kad jis asmeniškai 
i darytų gydymus, ar tai dija- 
Termijos šildymais ar tūlais an
tiseptikais tepliotų, degintų.

O Jūs pati štai kaip galė
tumėt daryti. Gaukite vaisti
nėje labai gero antiseptiko: 
“Sodium perborate, 1 1b.’’ Į 
stiklą šilto vandens ištarpinki- 
te šaukštuką tų miltukų ir 
taip pagaminto skiedinio įsi
leiskite sau vidun, su nedidele 
rankine šmirkštynėle. Įleiskite 
g*al tik šaukštą-kitą to skiedi
nio, ir pagulėkite keletą minu
čių, kad vaistas galėtų ilgiau 
veikti. Darykite'taip rytais ir 
vakarais.

Už kelių savaičių, kai jau 
baltosios apstojo, nebeleiskite 
daugiau tokio skiedinio, bet 
taip sau apšepkite, žiūrėkite, 
ar nepastosite. Jei nuolat to 
skiedinio įsileistumėt į vidų, 
tai, nors baltosios ir išnyktų, 
bet gal nepastotumėt ir dėl to, 
l<ad tas. skiedinys naikina ne
tik bakterijas, bet ir vyro 
klas.

Be to, karšti kompresai 
pilvo apačios, ir šiaip karšti 
besiplovimai (dušos) kad ir 
sūriu vandeniu yra naudinga: 
mažina slogą.

Gaukite “Menocrin (Bar
power), 100 sanitablets.” Im
kite po 1 arba 2 tableti prieš 
valgį, keletą mėnesių. Tai ga
lėtų išjudint kiaušides.

Nervams apraminti keletą 
savaičių imkite bromo : 
“Tripe bromides, grs. 15, tab-

sė-

ant

'"T. “ ,-WU HUIl IĮ!UI ...........     l.liųnntoMr'***’’T••w*»**

dieną. Maisto žiūrėkite. Gerai




