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Iš Bedarbių ir Varys

savęs du 
Mykolas 

muštynių 
nukando 

dešinės 
iki antro

! tų mašinų ir įrankių iš Sovietų' 
j šalies. Sovietai, todėl, rodyda- 
mi Lietuvos gyventojams drau-’ 

j giškumą ir žiūrėdami prekyboj 
i lygsvaros, galima sakyt, mai- 
jnais dasiperka gyvulių iš Lietu- 
i vos, kuomet, pavyzdžiui, Vokie
tija visiškai boikotuoja tokius
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WASHINGTON. — Vy- gal pirmesnius gi praneši-' Mykolas 
riausias pašalpos administ- nius, valdžia rengiasi buda- 

i voti ir dirbtuves bedarbiams
nuošaliose nuo miestų vie
tose, kur nors pelkėse. •

Pagal Hopkinso planą, 
kurį jis skelbia, supranta
ma, su prezidento Roosevel-; tai didžiuojasi,

r Brolis Broliui Nukando • I 
z ’ . I Pirštą

I
T T . ♦ 1 I Dirvonėnų kaime, Luokės vai-V er sūnus Dar bus' shčia,us; sasimušs tarp 

į broliai Sergiejus ir 
----------------- ! Ananievai. Laike

Ananievas
Sergiejui Ananievui 
rankos smilių ,pirštą 
sąnario. ..
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Francija Pakelia Muitus 
prieš Amerikos Dirbinius

PARYŽIUS. — Francija 
pakėlė 40 iki 100 nuošimčių 
muitinius mokesčius ant 
įvairių iš Amerikos įvežamų 
tavorų: rašomųjų mašinė
lių, automobilių dalių ir ke
lių desėtkų kitų dirbinių. 
Amerikos fabrikantai susi
jaudinę del to smūgio savo 
prekybai.

Buožė, Nusukęs Darbininkui 
$1.50, Turėjo $89,000

Syracuse, N. Y. — Metai 
atgal indijonas darbininkas 
Harry Leaffe susibaręs už
mušė turtingą farmerį, ku
ris norėjo tam darbininkui 
nusukti $1.50 algos. Dabar 
apskaityta to buožės turtas. 
Jis paliko $89,595 nuosavy
bės, tame skaičiuje vien 
grynais pinigais $56,836 
bankuose.

Anglija Neva Bijo Nazių, 
Bet Pati Juos Ginkluoja

LONDON. — Šiemet iš 
Anglijos išvežta į Vokietiją 
bent 96 tinkami karui lėktu
vai. O Winston Churchill ir 
kiti Anglijos politikieriai 
ragina Anglus drūčiausiai 
apsiginkluoti ore, nes, girdi, 
be kitko, gręsia pavojus ir iš 
Hitlerio pusės.

f

Pasidavė Butlegerių Vadas
ALBANY, N. Y. — Po ii- 

go slapstymosi pasidavė fe- 
deralei vyriausybei Arthur 
(Dutch Schultz) Flegenhei- 
mer, garsiausias New Yor- 
ko gengsterių, alkoholio 
šmugelninkų vadas. Jis lai*, 
komas po $50,000 parankos 
ir bus teisiamas už nemokė
jimą valdžiai taksų nuo mi- 
lioninių savo įplaukų. Kad 
jo vadovybėje buvusi šaika 
yra nužudžius kelioliką 
žmonių, už tai dar valdžia 
netraukia jį atsakomybėn.

Trys Mergaitės Nunuodytos?
CARLISLE, Pa. — Ant 

veidų trijų nužudytų ir į 
krūmus įmestų mergaičių 
atrado nuodų. Taipgi rado 
paliktą automobilį su Cali- 
fornijos “laisniu”. Tuo au
tomobiliu iš Californijos at
važiavę ir tėvai su trimis 
mergaitėmis. Tėvai ireri 
buvę nužudyti. Tai būtų iš
naikinta visa ta šeimyna, 
nežinia kokiais tikslais.

WASHINGTON. — Paš
tų ministeris Farley buvo 
pasigyręs, kad jo vadovybėj 
paštai per metus padarę 
$12,000,000 gryno pelno. 
Bet jis nepriskaitė visų iš
laidų. Patikrinus skaitli
nes, todėl, pasirodo, kad vie
toj pelno Farley “uždirbo” 
$52,000,000 nuostolių. Nors 
darbininkams kapojo algas, 
bet pinigus eikvojo nereiklų 
lingiems dalykams.

Wickenburg, Ariz. — Pa
laidas trokas, be vežiko, įsi
bėgėjęs trenkė' į medini na
mą; tris gyventojus užmu
šė, šešis sužeidė; pats eks- 
plodavo ir uždegė namą.

Philadelphijos kapitalis
tas Anthony J. Drexel Bid
dle veikiausia bus paskirtas 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorium Airijai.

Lisbone, P o r t u g alijoje, 
laukinis bulius (buivolas) 
užmušė jį šeriantį darbi-1 
ninką žvėrineiuje.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

IN TWO PARTS

PART ONE

ratorius Harry L. Hopkins 
skelbia planą, kaip atimt 
tiesioginę valdišką pašalpą 
iš milionų bedarbių. Jis sa
ko, kad bus sukurta valdžios 
pašalpinių darbų korporaci
ja su 8 iki 9 bilionų dolerių i to užgyrimu, bus atimta pir- i Sąjunga dasiperka 

TTX VAOOoIyao Knrl n ttIai wic, ! (TW111111 E? O P 111 Irfondu. Už tuos pinigus bus 
statoma pigūs namai, ski
riami “darbininkams” gy
venti. Tokius namus sta
tys priemiesčiuose; prie na
mų būsią ir žemės daržams, 
taip kad darbininkai galė
tų užsiauginti maisto dalį, 
—kuomet darosi negalima 
pragyventi iš kapojamų al
gų, vis brangstant kasdieni
nio vartojimo reikmenims. 
O prie algų kapojimo, kaip 
žinoma, veikliai prisideda 
Roosevelto valdžia.

Iš minimo fondo taipgi 
bus supirkinėjama žemės ir 
ant jų steigiama maži ūkiai, 
iš kurių turės daugelis be
darbių prasimaitinti. Pa-1 nios.

Prekyba Su Sovietais
Kai kurie smetoniški patrio- 

kad Sovietų 
l iš Lietuvos 

mesnė pašalpa bedarbiams, i gyvuliu. Bet juk Lietuva per- 
Vietoj to, jie bus rankioja-'kasi daugumą žemės ūkio ir ki
mi ir varomi į tokius pri-' 
verstinus darbus bei į skur-į 
do ūkius. Miestuose bus; 
palikta tik tokie bedarbiai,| 
kurie jau nebetiks pana- Į 
šiems darbams. Šie pasilikę ' 
bedarbiai, jeigu ir bus kiek | 
šelpiami, tai tik vietinėmis Lietuvos ūkio produktus, 
miestų ir valstijų lėšomis.

Washingtono valdo nai, 
kaip matome, sumanė pla
čiausią hitleriškų darbų 
skymą, kad tik išsisukt nuo 
išleidimo bedarbių apdrau- 
dos įstatymo sulig H. R. bi- 
liaus 7598, kurio reikalauja 
vis platesnės darbininkų mi-

KOVOJ SU GENGSTERIU NELSONU-GILLIS 
ŽUVO 2 VALDŽIOS AGENTAI IR JIS PATS

Lietuvos laikraščiai sąryšyj 
su gyvulių pardavimu Sovie
tams, beje, į pastebėjo sekantį 
nuotikį, iš kurio gardžiai pasi
juokė žiūrovai.

“ROKIŠKIS.—Lapkričio mėn. 
5' d. buvo perkamos karvės ek
sportui į Rusiją. Panemunėlio 
klebonas MockuŠ pristatė 9 kar
ves ir visos buvo nupirktos. 
Stebėjosi ūkininkai, žiūrėdami 
į kleboniškas gražias karves, 
bet nemažiaus stebėjosi iš drū
to klabono ir iš^jo jaunos gra
žios šeimininkės.” Klebonas, va
dinasi, keikia Sovietus, bet ne
spjauna ant Sovietų pinigų.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX’.V, Dienraščio AVI

Rooseveltas Slepia
Faktus apie Ginklų,

Amunicijos Šmugelį

Center; nuogai išrengė .Nel
sono lavoną, suvyniojo'jį į 
blarfketą ir įmetė į griovį. 
Valdišką automobilį jiedu 
paliko ties Winnetka, b pa
tys nežinia kur pabėgo. Jie
du yra uoliai medžiojami.

Nelsonas, be kitų žygių, 
pereitą pavasarį nušovė val
džios agentą Carter Bauma.

CHICAGO, Ill. — Per su- 
jsikirtimą tapo nušautas plė- 
šikų-žmogžudžių vadas Geo. 
Nelson, kurio tikroji pavar
dė buvo Gillis, ir mirtinai 
sužeisti federalės valdžios 
agentai H. E. Hollis ir S. P. 
Cowley Barringtone, Chica- 
gos priemiestyje, lapkričio 
28 d. Abudu agentai greit 
nuo žaizdų mirė.

Nelson buvo vienas iš 
dviejų likusių narių garsaus 
kriminalisto John Dillinge- 
rio, kurį nušovė federaliai 
agentai liepos 22 d. Chica
go j. Lietuvis Dillingerio 
šaikos narys Jack Klutas 
buvo nušautas sausio 6 d.

George Nelson važiavo 
automobiliu su savo pačia ir 
vienu sėbru. Susidūrus su 
valdžios agentais, važiuo
jančiais valdišku automobi
liu,. prasidėjo šaudymasis. 
Agentai pyškino iš revolve
rių, o Nelsonas iš kulka- 
svaidžio. Abudu agentai miausio , Vokietijos darbi 
krito peršauti, bet ir Nelso- ninku revoliucinio vado? 
nas gavo 17 kulkų į savo 
kūną.

* Nelsono automobilis liko 
taip sušaudytas, kad juom 
nebuvo galima nei iš vietos 
pavažiuot. Todėl Nelsono 
moteris ir jo sėbras perne
šė Nelsono lavoną į valdišką 
automobilį; susėdo į jį pa
tys; pavažiavo iki Niles

Fašistų Konsulai prieš 
Thaelmanno Judį

CLEVELAND, Ohio. — 
Vokietijos ir Italijos kon-

Novikovas Nubaustas Visą 
Amžių/1 Kalėti

Kauno apyg. teismas spren-

Kunigas C. E. Coughlin 
Organizuoja Fašistus
ROYAL OAK, Mich. — 

Radio kunigas Charles E. 
Coughlin savo Little Flower 
koplyčioje pasiskelbė, jog 
jis organizuoja Tautinę Są
jungą delei Socialip Teisin
gumo ir jau turi į ją sura
šęs 200,000 narių. Iki 1936 
metų rinkimų jis žada ją iš-

sulai pasiuntė reikalavimą į aUgįn£ į milžinišką organi- 
šios valstijos generaliam zaciją ir tikisi pakreipt rin- 
prokurorui, kad. uždraustų kimus į sau pageidaujamą
rodymą judamojo paveiks
lo “Ernst Thaelmann Kaipo 
Kovotojas prieš Fašizmą.” 
Tame judyje yra paveiks
luojamas gyvenimas įkalin
to drg. Thaelmanno, žy-

de pil. S. Novikovo, Jonavos 
apylinkės gyventojo bylą. Novi
kovas buvo kaltinamas, kad su
sitikęs savo tėvą ir peilio smū
giais nužudęs. Tardant nužu
dymo. priežastis buvo nustatyta, 
kad senis Novikovas sūnui ne
užrašęs ūkio, del to tarp jų bu
vo nuolatiniai vaidai.

Teisme Novikovas sakė, kad 
jo tėvas lįsdavęs prie jo jau
nos ir gražios žmonos; jai pirk- 
davęs dovanų, saldainių ir t. t. 
Teisiamasis dar anksčiau skųs- 
davęsis, kad vis tiek gyvenimo 
nesą ir arba jis pats nusižudy- 
siąs, arba tėvui galą padary
siąs. Sykį kalinamasis tvarte 
mėginęs pasikarti, bet vyres
nioji jo duktė užtikus tėvą be
sikalant, ėmus verkti, siūlius 
senelio nupirktų saldainių, kad 
tik nesikartų. Dukteriai pradė
jus verkti, .išgirdę namiškiai ir, 
subėgę į tvartą, išgelbėję besi- 
kariantį Novikovą, šioms kalti
namojo aplinkybėms patvirtinti 
buvo ir liudininkų.

Kauno apyg. teismas Noviko
vą. pripažino kaltu ir jį nubau
dė visą amžių kalėti.

Rado 4 Statines Supuvusios 
Mėsos

PANEVĖŽYS. — Šiomis die
nomis sanitarinė komisija tik
rindama mėsines ir jų švarą, 
rado pas *pil. Urbonavičių apie 
4 statines supuvusios ir pasmir- 
dušios .m’esOS. • C■ f ■ f

Pas pil. Urb. rastas padary
tas štampas mėsai štampuoti. 
Policija veda kvotą.

Tokia mėsa, suprantama, bu
vo pardavinėjama žmonėms val
gyti.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valstybės ministeri
ja išbraukė svarbiąsias vie
tas iš raporto apie Ameri
kos ginklų ir amunicijos fa
brikantų išvežimus karo pa
būklų į Pietinę Ameriką. 
Raportas buvo surašytas 
pagal senatinės Nye komisi
jos tyrinėjimus. Pirmiau
sia išbraukta liudijimai 
apie Driggs Ordinance and 
Engineering K o m p a nijos 
ginklų šmugelį, kuris buvo 
varomas su žinia Jungtinių 
Valstijų karo ir laivyno mi-. 
nisterijos.

Ištrinta faktai apie gink
lų biznį su Argentina, Co
lumbia ir Peru respublika. 
Roosevelto valdininkai no
rėjo pakasavot ir liudijimus 
bei dokumentus, kas liečia 
didžiausius Amerikoj ginklų 
ir amunicijos fabrikantus 
DuPontus. Prieš tai supro
testavo laikraščių atstovai. 
Sako, nors jūs tuos faktus 
ir slėpsite, bet mes turime 
nuorašus iš pačių tyrinėji
mo komisijos posėdžių. Du- 
Pontai, kaip jau buvo minė
ta, pasidarė 600 nuošimčių

gryno pelno iš pereito ka
ro.

S e n a t i nės kom. tyrinė
jimuose aikštėn iškilo ir te
kis faktas. Nors Roosevel
tas buvo del svieto akių “su
stabdęs” gabenimą ginklų ir 
amunicijos iš Jungtinių Val
stijų -dabartiniam karui 
tarp Bolivijos ir Paragua
yans, tačiaus ginklai ten 
buvo ir tebėra vežami šu 
Roosevelto valdininkų žinia 
ir užgyrimu.

Aišku, jog patys valdovai 
yra įsivėlę į ginklų šmugelį; 
todėl užgniaužia to biznio 
faktus; o ir pats tyrinėji
mas amunicijos fabrikantų 
buvo daromas nenoromis, su 
užtylėjimais, i š s i s ukinėji- 
mais ir slaptybėmis.

Karo pabūklų gaminimas 
yra vienas iš pelningiausių 
fabrikantams biznių; jis 
yra glaudžiai surištas su 
valdininkų papirkinėjimais, 
įvairiomis suktybėmis ir 
diplomatijomis. Tai kur gi 
čia tau “demokratinė” kapi
talo valdžia atidengs visą 
teisybę ?

APDRAUDOS KOMPANIJOS NUMATO GREIT 
ATEINANTĮ IMPERIALIST!] KARį

LONDON. — Lloyd’s ap-1 apdraudos kapitalistai žino 
draudos (insurance) kom-Į apie kariškus imperialistų 
panija, kaip žinoma, duoda 
apdraudą ir ant nelaimių, 
kurios gali kam pasidaryt 
iš karo priežasties. Dabar 

' už tokią apdraudą kompani
ja reikalauja mokėti penkis 
nuoš. ąpsidraudžiamos su
mos atsitikimui karo, į kurį 
galėtų būt įvelta pora iš šių 
šalių bėgyje trijų mėnesių: 
Japonija, Jugoslavija, Itali
ja, Vokietija, Lenkija, Fran
cija, na, ir Sovietų Sąjun
ga.

Prieškarinei a p d r a ūdai 
šešiems mėnesiams reika
laujama mokėti 8 nuošim
čiai apsidraudžiamos su
mos; o norint ištisiems me
tams apsidraust, reikalauja 
jau 10 nuošimčių. Ilgiau 
kaip metams neima ap- 
draust ne tik Lloyd’s, bet 
nei jokia kita apdraudos 
kompanija.

Iš tokio apdraudos kom- • 
panijų nusistatymo matome, 
kad jos nujaučia, kaip spar
čiai artinasi naujas impe-. 
rialistinis karas. O kad ap
draudos kompanijos į karo 
rizikus įtraukia ir Sovietų 
Sąjungą, tatai liudija, jog

Didinama Darbininkams 
Algos Sovietu Šalyje
MASKVA. — Nuo nau-. 

jų metų bus/ visiškai panai
kinta kortelės, pagal kurias 
darbininkai ir raštinių tar
nautojai gaudavo pirkt pa
skirtą daugį duonos. Po 
naujų metų galės atvirose, 
valdžios kontroliuojamose 
krautuvėse pirkt duonos, 
kiek kas norės, nes jos kupi
nai užtenka visiems gyven
tojams.

Sovietų Sąjungos Centro 
Komitetas tuo pačiu sykiu 
nutarė pakelti algas darbi
ninkams ir raštinių tarnau
tojams;.

planus prieš Sovietus. Nes 
visiem suprantama, kad So
vietai patys nepradės kariš
kų veiksmų.

Pirmasis Amerikoje 
Diktatorius H. Long

NEW ORLEANS, La.— 
Pervaręs per Louisianos sei
mą kelis desėtkus įstatymų, 
kuriais sudrūtinta senato
riaus Huey Long politine 
galia, jis dabar jaučiaši 
kaip valstijos karalius. Gu
bernatorius O. K. Allen fak- 
tinai nieko nereiškia. Sena
torius Long yra suorganiza
vęs tokią drūtą visoj valsti
joj savo politinę mašiną, 
kad jam nereikia skaitytis 

'su valstijos seimu.
Tai, galima sakyti, |is 

i yra pirmas visiškas diktato
rius bet kurioje šalies vals
tijoje.

Long ateinančiais rinki
mais ketina kandidatuoti į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus ir vilioja neišmanėlius 
tokiais prižadais, kaip kiek
vienam piliečiui užtikrinti 
bent po $5,000 turto, po au
tomobilį, radio ir panaikin-. 
ti visas skolas.

Kai kurios kapitalistų 
grupės jau žiūri į Huey 
Longą, kaipo vieną iš kan
didatu į Amerikos Hitlerius.

pusę.
Kiekvienam sąmoningam 

darbininkui aišku, jog.kuni- 
gas* Coughlin telkia fašisti
nes jėgas po. savo vėliava. 
Nesvarbu, kad jis numeta 
žodį kitą prieš stambiuosius 
Wall Stryto kapitalistus: tą 
daro, kad; gautų pasitikėji
mą darbininkų miniose. . Iš 
antros 'pusės, ; jis bjauriau
siai'. šmeižia ir 1 A V
Sovietų Sąjungą ir komuni
stinį judėjimą abelnai. Už
tat jis giria skandališkąjį 
Louisianos senatorių Huey 
Longą; garbina jį kaipo 
“krikščionišką džentelma- 
ną.” Bet senatorius Long 
jau šiandien yra faktinas 
fašistinis Louisianos valsti
jos diktatorius. •

Kunigas Coughlin negin
čijamai yra vienas iš atviro 
fašizmo organizuotojų prieš 
Jungtinių Valstijų darbinin
kus.

Bando , Visai Uždraust 
Dažyklų Pikietavimą
PATERSON, N. J. —Nuverstas Bolivijos 

Prezidentas Salamanca
LA PAZ. — Liberalas Bo

livijos vice-prezidentas Jose 
Luis Tejada nuvertė repub- 
likoną šalies prezidentą Da
nielių Salamanca ir pats pa
siskelbė prezidentu. Sala
manca dabar esąs įkalintas 
.Villa Montes’e. Tejada ne
užleis valdžios nei naujai- 
išrinktam prezidentui repu- 
blikonui Fr. Tamayo. Teja
da sako mokėsiąs geriau ve
sti karą su Paraguayum ne
gu jo išvytas Salamanca.

užpuldinėja | Victory D>e (dažykla) krei-
A v fnincfi i -r/xiavvlnc< lrr> I nn <4įpiasi į teismus, reikalauda

ma išduot indžionkšiną, ku- 
riuom būtų visiškai uždrau
sta streikuojantiems šilko 
dažytojams pikietuoti.

Į susirinkimą darbininkų 
pirmininkų iš dirbtuvių at
ėjo žinia, kad Clairmont ir 
General dažyklos pradeda 
dirbti su iš kitur atvežtais 
skebais. Susirinkimas tuo- 
jaus užsidarė ir jo dalyviai 
greit suorganizavo 500 pi- 
kietininkų. Streiko komite
tas mobilizuoja bent 5,000 certas bus 2 vai. po pietų, 
pikietininkų. vakarienė 6 vai. vakare.vakarienė 6 vai. vakare.

So. Boston, Mass.
Bankietas ir koncertas 

naudai dienraščio “Laisvės” 
įvyks šeštadienį, gruodžio1 1 
d., Lietuvių Svetainėje, 
kampas Silver ir E Sts. 

i Pradžia 7-tą vai. vakare.

Philadelphia, Pa.
Koncertas ir bankietas 

“Laisvės” naudai bus sek
madienį, gruodžio (Dec.) 2 
d., Lietuvių Svetainėje, 928 
E. Moyamensing Avė. Kon-
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į Melagingi Gandai Apie Sovietų 
i- Sąjungą

Tūlas Francijos imperialistų agentas 
Leon Archiband parlamente išsireiškė, 
būk Sovietų Sąjunga prižadėjus Raudo
nosios Armijos pagelbą Francijai kare 

T'SU Vokietija. Viso pasaulio buržuazinė 
-spauda pasigavo šitą plepalą ir atidarė 

/kakarinę prieš Raudonąją Armiją. Mū- 
\*sų lietuviška klerikalinė, fašistinė ir so- 

~cial-fašistinė spauda taip pat tą melą 
/'paėmė už gryną pinigą ir šaukia, kad 
/‘‘Rusijos armija pasirengus eiti Franci- 
-jai į talką.” Šitie šlamštai netgi aplei- 

’ - do tą vietą pranešime iš Paryžiaus, ku- 
-?rioje buvo tos pačios Francijos valdžios 

, "tuojaus užginčytas Archibando pareiški- 
>mas. Jie taip pat gražiai nutylėjo apie 
/griežtą Sovietų valdžios užginčijimą Ar- 
.-jchibando plepalų.
^•jJTas tiesa, kati tarpe Sovietų Sąjun- 

Sgos ir Francijos šiuo tarpu viešpatauja 
7 draugiški santikiai. Bet juk toki pat 

./santikiai yra tarpe Sovietų Sąjungos ir 
/Lietuvos, arba tarpe Sovietų Sąjungos ir 
^Anglijos. Bet ar Sovietų valdžia yra pri
žadėjus toms šalims kokią nors militari- 

Umę paramą? Niekados. Taip pat ir 
' Francija nėra gavus jokio prižado. j

Sovietų Sąjunga nedarė ir nedaro jo* 
kių slaptų militariškų sutarčių su kapi- 

I talistinėmis valstybėmis. Visi tie gan
dai apie militarinę sutartį su Franęija 

-^fra-išmislas. Sovietams rūpi taika ir jie 
'deda visas pastangas, kad nutolinti nau
jo karo pavojų. Kol kas Sovietų diplo
matijai stebėtinai sekėsi šitose kilniose 
pastangose.

ra^avietų Sąjunga nenori karo nė su Vie
nna valstybe. Jos diplomatijos tikslas— 
/kūodraugiškiausias sugyvenimas su ki
etomis šalimis. Jinai paskendus darbe ir 
/ištroškus ramybės budavojime socialisti- 
7 neSl sistemos. Ji puikiai žino, kad kiek- 
įtyienas jos ekonominis pasisekimas yra 
/tvirčiausias agitatorius prieš kapita- 
/Jįzmą.

“T Kodėl Jie Bijosi Komunizmo?
■

So. Bostono “Darbininkas” užsispyru- 
£ šiai gina kunigiją ir jos darbus. Lapkri- 
* čio 27 d. laidoje to nelaimingo laikraš- 
- čio redaktorius užmiršta, jeigu turėjo 
i kokį, visokį žmoniškumą ir tikrai bibliš- 
^kąi/mus išbjaurioja. Sako tas murzinas 
®^Svy ris:
L “Komunistai džiūgauja, kad padoresnė 
^pasaulio dalis jų prisibijo. Bet džiūgau

ti del tokio dalyko garbės nedaro. Ir vi- 
si žalingi vabzdžiai, kaip antai: šaran- 

/čiaif musės, uodai, utėlės, blusos, tur būt 
Uasavątiškai didžiuojasi, kad žmonės jų bi- 

JOBir Bet—nepavydėtinas tų vabzdžių iš- 
įdidumas...”

Tiek to, nesiginčysime su tuo utėlių 
-įir-blusų ekspertu. Mums svarbu yra 
/tas, kodėl visa kunigų luomą taip įtužus 
>ant įkomunizmo. Ar todėl, kad, kaip 
^‘Darbininkas” sapalioja, komunizmas 
l/ŽtrtOnes veda prie ištvirkimo”, o kuni- 
~gams taip rūpi dorovė? žinoma, kad ne. 
bateli tik šiomis dienomis katalikiškam 
L‘Knights of Columbus hotelyje jaunave- 
r dys žydas Steinmetz užtiko garsų katali- 
Į^ku kunigą Joseph J. Leonardą, 40 metų 
^amžiaus, kambaryje griešijant su jo 
/(Steinmetzo) septyniolikos metų amžiaus 
Pjfrnona, ir abudu ant vietos nudėjo. Gal 
g/Darbininko” redaktorius viešai paaiš- 
Bkins, kokios dorovės šitas dvasiškas jo 
^tėvelis mokino tą jauną moteriškę tame 

šventame hotelyje? Gal jis paaiškins 
mums, prie kokių šarančių, uodų, utėlių 
ir blusų jisai priskaitys kunigą Leonardą 
ir šimtus kitų panašių sutvėrimų, kurie 
yra sugriovę ir kasdien griauna šimtus 
ir tūkstančius šeimynt^

Vadinasi, čia ne dorovės klausimas. 
Komunizmas tik'žada nušluoti nuo žemės 
paviršiaus visas sociales nedorybes, ku
riomis užpildė visus pasaulio kampus il
gų metų kapitalizmo ir krikščionybės 
viešpatavimas. Ir jeigu tik dorovės klau
simas būtų, jeigu tik dorovė “Darbinin
ko” redaktoriui rūpėtų, tai jisai Išskės
tomis rankomis sveikintų užtekančias ko
munizmo saulę.

Klausimas yra ekonominis. Kunigija 
ir toki jų gizeliai, kaip “Darbininko” re
daktoriai, yra dalimi buržuazijos, yra ka
pitalizmo ramsčiai. Už kapitalizmą jie 
turi loti, kapitalizmą jie turi ginti. Ko
munizmas grūmoja kapitalizmui. Štai 
kame dalykas, štai kame visa tiesa. Tą 
puikiai žino visi buržuaziniai “šarančiai”, 
visos buržuazinės “blusos” ir “utėlės”, ir 
todėl jie 'visi ir jos visos “savotišką!” 
cypia ir staugia prieš komunizmą. Iš- 
tikrųjų jų darbas, nors tikrai bjaurus ir 
purvinas, yra nepavydėtinas.

Kas Tie Besarmačiai ir Jų 
Talkininkai?

Chicagos “Naujienose” (lapkr. 26) 
Grigaitis labai užpykusiai vadina besar
mačiais Vyt. Sirvydą ir kitus gegužinius, 
kurie priešingi SLA c e n tro perkėlimui 
Pittsburghan. y

Tarp kitko, apie buvusius gegužinius 
SLA viršininkus, Grigaitis šitaip išsireiš- 
kia:

Bet Detroito seimas tą supelėjusią kliką 
išspyrė laukan, ir dabar “garbingiems tau
tiečiams” darosi karšta, kad jų visos šuny
bės neišeitų viršun, štai kodėl sandariečiai 
su fašistais dabar vėl organizuoja “bendrą 
frontą”, laiko “tautiškas” konferencijas, in
triguoja,S “skymus” daro ir šmeižia socia
listus, tikedamiesi tuo būdu dar kartą ap
dumti akis SLA nariams ir vėl įsipiršti 
jiems į lyderius.

Čia pasakyta daug teisybės. “Supelė
jusi klika” valdė Susivienijimą ir bijojo 
iškėlimo aikštėn jos “šunybių”. Bet kas 
tą kliką sudarė ir palaikė? Grigaitis bi
jo atsakyti į šitą klausimą. Jis bijo pa
sakyti, kad toje klikoj buvo Grigaičio ko
lega ponas Gugis ir jis slėpė tas “supelė
jusios klikos” “šunybes”. Antra, tas 
pats Grigaitis visomis keturiomis tą “su
pelėjusią kliką” palaikė. Žinojo jos “šu
nybes”, bet slėpė ir gynė. O Pittsburgho 
seime, pralaimėjęs rinkimuose, Fortūna
tas Bagočius atsistojo ir visa gerkle rėk
damas palaimino tą kliką ir prižadėjo 
jai visapusę talką toliau tęsti tas “šuny
bes”. Jis kalbėjo visos menševikų sro
vės vardu ir rodydamas dešine ranka į 
poną Grigaitį, sakė, kad jo visi kolegos 
taip pat prižada ištikimai tai klikai tar
nauti! Taip buvo, Grigaitis to negali už
ginčyti. Matė ir girdėjo keli šimtai de
legatų .

Na, o dabar, staiga Grigaitis surado, 
kad ta Gegužio klika buvo “supelėjus” ir 
pridarė visokių šunybių organizacijai. 
Bet ir dabar, pamatytumėte, jeigu tiktai 
eiliniai SLA nariai gerai pasijudintų 
prieš dabartinę kliką ir pagrūmotų Ba- 
gočiams, Gugiams, Vitaičiams ir Vini- 
kams prašalinimu iš gerai apmokamų 
vietų, tai .tas pats''Grigaitis ir tas pats 
Bagočius vėl sudarytų bendrą frontą su 
senąją “supelėjusia klika.” Juk ir šian
dien Grigaitis tebeteisina tos klikos šu
nybes pasišaukime policijos į Chicagos 
seimą ir sudraskyme paties Susivieniji
mo.

Toliau Grigaitis primena, - kad fašistiš-. 
ka-tautiška “Vienybės” bendrovė apga- 
vingu būdu buvo išgavus'iš SLA “supe
lijusios ’klikos” $25,000 paskolą, prie ku
rios dar SLA turi pridėti net $6,703.29. 
Net nuo Pittsburgho seimo, per tris me
tus, esą mokesčiai už namą nemokėti, 
kuriuos dabar SLA turi užmokėti. Ir vėl 
tikra teisybė. Buvę geri Grigaičio drau
gai fašistai gražiai apmovė SLA.. Bet 
tai tik viena pusė medalio. Per šiuos tris'

kite į mūsų eiles juo -dau
giau jaunimo.

Tiek Mass, valstijoj, tiek 
visur kitur centre visų rei
kalų privalome statyti jau
nimo organizavimą. Kur 
tiktai randasi suaugusiųjų 
kuopa, turime turėti jauni
mo kuopą.

Jaunuoliai, esą LDS, tu- 
retų būti raginami prie 
stipresnio darbo už budavo- 
jimą mūsų ,organizacijos.

Mūsų organizacija-Susi- 
vienijimas užgimė tam, kad 
augtų ir bujotų. Mes daro
me laimėjimą po laimėjimo. 
Jeigu šiandien LDS yra 
stipriausia finansiniai lietu
vių fraternalė organizacija, 
tai privalome ją išauklėti ir 
didžiausia narių skaičiumi. 
O tai mes padarysime, jei 
tik visi atkreipsime reika
lingos domės!

R. Mizara, 
LDS' Pirmininkas.

LDS čarteris Mass. Valsti
joj; “Laisves” vajus; Mūsų 
Didysis Bankietas Bostone

Marksistinė mokykla, kuri čia 
yra suorganizuota, reikia pa
sakyti, nėjo taip, kaip ji turėjo 
eiti. Dalykas tame: du penk
tadienius negalėjome jos laiky
ti todėl, ’kad buvo kiti labai 
svarbūs parengimai tais va
karais, o vieną vakarą negalėjo 
atvykti d. Mizara. '

Pereitą penktadienį,, tačiaus, 
.esant d. Mizarai, apsvarstėme 
mokyklos dalykus ir nutarėme 
tęsti ją vieni patys, kadangi d. 
Mizara daugiau negalės atvaži- 
nėti ir vadovauti penktadie
niais, nes dabar, sakė jis, su
sidarė jam daugiau darbo kitais 
klausimais.

Beje, pereitą penktadienį, t. 
y. lapkričio 23 d., susilaukėme 
naujo surprizo. Kuomet visi 
draugai ir draugės susėdo la
vintis, d. Mizara pranešė, kad 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas jau įregistruotas Mass, 
valstijoj. Jei norite matyti 
carter į, sakė jis, tai štai, čia ĮC1- ■ 
jį galite matyti. Ir ištraukęs įjme’_ 
tą dokumentą jis jį mums pa
rodė. Tai buvo visiems links
ma žinia ir ’tuomet teoretinis 
lavinimasis buvo padėtas į šalį, 
o svarstyta visokį praktiški mū
sų judėjimo klausimai.

Drg-. Mizara pareiškė, kad 
šis mūsų .laimėjimas .nėra lai
mėjimu tiktai vieno Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, kai
po tokio,, bet viso mūsų judėji
mo. Todėl 'jis ragino, kad mes 
visi, tiek LDS nariai, tiek pa
šaliečiai, turime juo labiau da
bar darbuotis. Dirbkime Lietu-

Jei ne “Laisvė” ir “Vilnis”, tai, 
be^bejo, vargiai mes būtum tu
rėję ir LDS.

“Laisvės” Vajus
Worcesteryj “Laisvės” vajus 

'metuę SLA iždininku buvo .kaip tik Gri
gaičio geras tavbriščius advokatas Gu
gis. Jis lygiai kaltas už nėiškolektavi- 
mą taksų iš fašistinės “Vienybės”. Tai

gi, matote, ir vėl už tos “supelėjusios kli
kos” šunybes lygiai atsako dabartiniai 
SLA valdonai. Tą turėtų gerai įsitėmy- 
ti SLA nariai.

Didelis Laimėjimas
LDS Mass. Valstijoj

Lietuvių Darbininkų Su-!vajaus reikalai. Veikiausiai

ivių Darbininkų Susivienijimui, 
Į dirbkime dienraščiui “Laisvei”, 
kuri turi dabar savo, vajų už 
naujus skaitytojus, ir dirbkime 
ALDLD. šitos įstaigos yra da
limi mūsų judėjimo. Visos vai
dina svarbią rolę, todėl stiprini
mas vienos, reiškia stiprinimą

Ką Daro Kitos Kuopos?
Šis Mass, valstijos pasiek-

kitų.
Jis sakė, kad LDS įregistra

vimas Mass, valstijoj yra di- 
! džiausiu smūgiu visų pirmiau
siai skundikams, kurie per tuos 
kelis metus kišo savo purvinas 
kojas ir bjaurius liežuvius, ban-

sivienijimas, kaip jau skai- bus paskelbtas speciališkas 
ty to jams yra žinoma, gavo vajus gavimui naujų narių 
leidimą (laisnius) tverti sa- į LDS. 
vo kuopas ir verbuoti nau
jus narius į savo eiles Mass, 
valstijoj. Prie šito darbo
mūsų organizacija ruošėsi tas laimėjimas turėtų išju- 
senai ir atsargiai. Be abejo, dinti kitų valstijų LDS kuo- dydami neprileisti LDS įrjeg+s- 
kelyje sutikta visa eilė kliu-, pas ir narius prie didesnes': truoti šitam steite. Tai antras 
čių, kurios buvo nugalėtos veiklos už įtraukimą naujų; ’ 
pasekmingai ir visas darbas i masių lietuvių darbininkų į 
pastatytas į vėžes-, tain,: mūsų Susivienijimią. 
kaip jis turi būti. | Šiuomi kreipiuosi ypačiai

Tie mūsų priešai

tis paminėto j valstijoj,

Kurkite naujas LDS

eina neblogai. Visa eilė drau
gų ir draugių gerai darbuoja
si. Aš tikiu, kad sis LDS lai
mėjimas dar labiau paakstins 
visus vajininkus daugiau dirb
ti, o pašalinius darbininkus— 
užsisakyti dienraštį “Laisvę”.

K—as.

pxxvocvx, kurie j 'Illinois,' Wisconsin ir In- 
skelbė, būk mes neturim ir djana valstijų kuopas ir na- 
neturėsią progos legalizuc- r/ls> kur šiuo tarpu eina 
tis paminėtoj valstijoj, ži- Biūsų Susivienijimo vajus, 
noma, skaudžiai nusivylė ir Draugai, pasmarkinkit savo 
dabar jie prastai.jausis. Bet darbą.^ Jieskokit naujų^na- 
ne apie juos čia norisi kaL • 1 . - _
bėti. ‘ Turime diskusuoti, kuopas, kur jų^ nėra. Trau- 
kaip greičiau ir pasekmin- 
giau pradėjus mūsų organi
zacinį darbą, kaip 
nūs LDS apskritai 
valstijoj ypatingai.

Iki šiol Mass, 
mes neturėjome LDS kuo
pų, kadangi visos tos, taip 
vadinamos preliminarines 
kuopos buvo paleistos virš 
metai laiko atgal. 'Bet mes 
turėjome ir turime ten kelis 
šimtus LDS narių, su ku
riais LDS centras palaike

• ryšius per laiškus, kaipo su 
pavieniais (Tas, žinoma 
daug LDS lėšavo, kadangi' 
tai sudarė nemažai iškaščių 
pašto ženkleliam ir popie- 
rai ir daug darbo).

LDS nariai dabar nekan
trauja ir jau klausia, kaip 
dabar pradėsime organiza
cinį darbą. Jų ir visų ži
niai turime pranešti, kad 
darbas, daug-maž, eis pana
šiu keliu: (1) visuose mies
tuose, kur turime LDS pa
vienių narių, LDS Centro 
Valdyba skiria savo laiki
nus organizatorius, kurių 
uždaviniu bus sušaukimas 
visų LDS narių į susirinki
mą. Minėtam susirinkime 
geram stovyj esą 
suorganizuos 
rinks valdybas. (2) Kuomet 
kuopos valdyba jau išrink
ta, laikinasis CV. paskirtas 
organizatorius savo darbą 
skaito užbaigtu ir visi rei
kalai vedami kuopos valdy
bos, kuri, beje, yra išrenka
ma visiems metams. Tuo
met kuopos tvarka eina su
lig LDS konstitucija. x

Būtų gerai,, kad organi
zaciniam susirinkime iš
rinktoji valdyba tuč tuojau 
pradėtų darbą. Ji turi gau
ti visas reikalingas knygas 
ir iš LDS Centro medžiagą. 
Be to, Centras, gavęs nuo 
valdybos ir savo organiza
toriaus pranešimą, tuojau 
išsiųs kuopai numerį ir čar- 
terį. Šitokiu būdu kuopa 
bus suorganizuota ir pradės 
veikti.

Įsikūrus kuopoms, būtų 
gerai, kad neužiįgo josios 
išdriktų savo delegatus ir 
sušauktų apskričio konfe
renciją. Reikėtų įsteigti 
apskritys, idant darbas būtų 
galima vestai pasekmingiau.

Beje, kaip i greit LDS 
kuopos susiformuop, pradė
tų platų va j ų ,tiž naujų na
rių gavimą.

Gruodžio 22-23 dd., 1934, 
įvyks LDS Ceritro Valdybos 
suvažiavimas, kuriame bus * lt • . f. k
apsvarstyti Mass, ’valstijoj k ' •»

sustipri- 
ir Mass.

valstijoj

Kas Bus Sekmadienį ?

Tai dar pirmu kartu bus 
toks didelis ir iškilmingas 
“Laisvės” bankietas ii koncer
tas, kokio nėra buvę Philadel- 
phijoje. Rengimo komitetas 
rūpinasi, kad visi dalyviai bū
tų viskuom patenkinti. Kon
certas, kaip matėt iš skelbi ny, 
bus gana didelis ir gražus. 
Jame dalyvaus gabios dailės 
spėkos. Mainierių pagarsėjęs 
kvartetas, Menkeliuniutė, Ka
valiauskaitė, A. Višniauskas. 
Kalbės A. Bimba. Ir dar dau- 
gelis kitų dalyvių bus progra
moj, taip, kad programa pra
sidės 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki G vai, vak. Vėliaus bus ban
kietas. Tas viskas bus Lietu
vių Svetainėj, 928 E. Moya- 
mensing Avė.

Tad kurie dar neturit pa
kvietimo bilietukų, kaip ban- 
kietui, taip ir koncertui, įsigy
kite juos pas komiteto narius, 
nes nedėlioj vargiai bus galima 
gauti.

Kiek jau yra žinoma, tai at
važiuos gana daug svečią iš 
kolonijų, kaip tai iš Baltimo- 
rės, Easton, Reading, Shenan
doah, Freehold, N. J., Forest 
City ir iš daugelio kitų mies
tukų ir miestų. Čia galėsite 
susitikti savo pažįstamus, ku
rių nematėt per daugelį me
tų. Tad visi ir visos į ši ban-

nariai
kuopą ir iš-

į skundikams smūgis. Pirmu 
sykiu jie gavo didelį smūgį New j 
Yorke, kuomet LDS organiza-| 
vosi, o dabar—Mass, valstijoj.

Apie tvarką, kaip dabar LDS 
pradės savo darbą šitoj valsti
joj, d. Mizara del tam tikrų 
priežasčių atsisakė kalbėti. Jis 
pareiškė, kad tuo klausimu tu
rės nuspręsti LDS Centro Val
dyba ir greitu laiku LDS nariai 
Mass, valstijoj gaus oficialius 

j pranešimus apie tvėrimą LDS 
kuopų ir gavimą naujų narių.

“Laisvės” Bankietas
LDS laimėjimas Mass, vals

tijoj, beabejo, sudarė gero ūpo 
,w o r c e s teriečiuose. Kadangi 
gruodžio 1 d. So. Bostone įvyk
sta ALDLD. 7-to Apskričio ruo
šiamas bankietas (dienraščio 
“Laisvės” naudai), tai dauge
lis worcesterieeiu žada ten va
žiuoti ir paminėti šį laimėjimą 
podraug su kitais Mass, valsti
jos draugais ir draugėmis.

Nuo savęs priduriu: visi drg. 
ir draugės, kurie tiktai iš
gali, turi ten važiuoti ir pasi
džiaugti mūsų laimėjimais, sy
kiu paremti ir “Laisvę”, kuri 
labai daug padėjo mūsų Lietu
vių Darbininkų Susivienijimui 
kovoti su priešais ir skundikais. Reporteris.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA w

Įsisenėję Krapai

Nepraleidžiu nie vieno jūsų 
patarimo, bet da tokio nesu 
radęs. Patarkite per “Lais
vę.”

Esu 56 metų vyras; 36 me
tai, kaip vedęs, bevaikis. Ke- 

\turi metai, kaip man daro he- 
I malonumą krupai, “hives.” 
Pirmiau būdavo atsiras rude
ny ir po trijų-keturių savaičių 
pranykdavo. Dabar jau ket
virtas mėnuo, apart dienų, vi-, 
sas naktis kankina,
dienomis išstovi. Jau išberia 
net visą kūną ir niežti. Dak
taras leido vaistų po oda. Nie
ko negelbėjo. Vėliau į gerk
lę įstatė dūdą, ir per ją val
giau. Vėliau ištraukė maistą 
ir žiūrėjo, ar nekenkia. Nera
do nieko tokio, tik arbata ir 
kava daranti žalos organiz
mui. Dabar tas daktaras lie
pia leistis daryti operaciją. 
Užklausus, kas bus do opera
cija, sako: “Kuomet atidary- 
:, tuomet pamatysime.” 

Esu tos nuomonės, kad dakta
ras, nieko nežinodamas, ban- 

! dys mane mėsinėti iš vidaus.^ 
Leisti praktikuotis po mano 
seną kūną su peiliu aš neno
rėčiau. Kas belieka daryti?

Atsakymas.

Kebloka kas nors tikro tar- 
.ti, taip, už akių, be asmeninio 
ištyrimo. Galima tik bendrai 
sakyti, kad Jums turi juk bū
ti kdkia priežastis, kokis nors 
nuodingų medžiagų šaltinis, 
kurs daro žalos organizmui, ir

iš to atsiranda tie krupai.
Gal kartais koks maistas, 

negerai sukramtomas maistas. 
Gali būt, tokie valgiai, kaip 
vėžiai, kiautvarlės, sūdytos žu
vys, dešros, spalgenos, braš
kės, grybai ir t. p. Gali būt, 
kokie Jūsų imti vaistai, kaip 
chininą, aspirinas, kokie mil
teliai nuo galvos skausmo ir 
tt. Kartais gali būti ir nuo 
įleidžiamų vaistų, taip gi nuo 
įkandimo vabždžių.

Bandykite taip daryti. Var- 
Kartais ir j tokite daugiau tokio gamtinio 

maisto, kame yra daug kal
kių: pieno, sūrio, varškės, pa
sukų, kiaušinio trynių, kopūs
tų, morkvų, ropių, ridikų, 
gručkų, žirnių, pupų, špinato, 
apelsinų, citrinų (limonado), 
ananasų ir tt. Vartokite taip 
gi ir pieno kalkių, “Calcium 
lactate, grs. 10, tablets No. 
100,” po vieną arba ir po dvi 
tableti, sutrintas į miltukus, 
su vandeniu po valgio, per 
keletą mėnesių.

Bent po šaukštą žuvų alie
jaus, po valgio, ir gi ilgą lai
ką. “Thyroid tablets, gr.
P. D., No. 100,” po vieną,prieš 
valgį. lodo tinktūros, po lašą 
į stiklą vandens, kas diena 
per du mėnesiu, o paskiau po 
lašą kas dvi ar trys dienos, per 
visą savo gyvenimą.

Apie operaciją, nepatarčiau 
skubinti, '.nebcn^ pirma to ge
rai išbandytumėt čia minėtus 
patarimus. Beje, duokite ge
rai ištirti, ar visi dantys tebė
ra tvarkoje. Netikę dantys vi
suomet/žalos daro organizmui.




