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Green, mat, pasimoki

Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijoš ^Centro Komiteto pra-

i

.•A'.y.’.’.i

; -Sovietų Sąjungoje su 1 d. 
sausio panaikinamos kortos 
ant duonos, miltų, kruopų ir 
nekuriu kitų maisto produktų. 
Duonos kortų sistema buvo į- 
vesta tam, kad palaikyti ne
augėtas kainas ant duonos 
darbininkams, kad visi galėtų 
jėą įsigyti. Bet už tat speku
liantai, kurie pardavinėdavo 
slaptai, |upo dideles kainas už 
duopą. Dabar bus viena kaina. 
Duonos užtektinai gaus koope- 
tatyvų Sovietų krautuvėse.

'gresmano Dicksteino vado- visiškai uždraustų Kbfrųit; 
vaujama komisija pirmiau nistų Partiją. Sako, ' toks1 j 
npvn t.vrinein fnšistn voikln isfntvmns vis tink ■noo’nlptnl ■ r’

11

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

KRISLAI
Duonos Viena Kaina.
Kelia Algas.
10,000 Krautuvių.
Traktoriai ir Mašinos.
ALDLD Reikalai.
■ Rašo D. M. šolomskas.

plSsto posėdžio rezoliucija sa- klasinio priešo agentai, 
ko : “Sąryšyje su panaikinimu'niekšiški paduerniai pirmes- 
duonos kortų sistemos ir nu- nių priešpartijinių Zinovje- 
Statymu vienodų kainų ant vo grupių.”
duonos, miltų ir kruopu, su 1 į Zinovjevas, kaip žinoma, 
d. sausio, 1935 metais, pake- ^uv0 susidejęS su Trockiu 
lama uždarb.o alga nuo 12 ik. i R • • g g j t Rom.

tarnautojams, studentams sti-;Partijos politiką. Trockis- 
t a i - zmovjevieeiai tvirtino, 
būk negalima sukurti so- 

turi cializmo vienoj šalyj; jie or- 
daug sovietinių ir kooperaty- ganizavo maištus prieš Sta- 
vų krautuvių ir dabar įrengs;lino vadovaujamą politiką 
dar daugiau. Greitoje ateityje'žemės ūkyje ir kt. 
visoje Sovietų Sąjungoje bus ~‘ 
apie 10,000 šių krautuvių.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko>
N e p r a 1 almėsite, Tik , 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Telephone STagg 2-3378

Trockisty Ryšiai su 
Drg. Kircvo Nužudymu

MASKVA. — Sovietų Ko- 
munistų Partijos organiza
cijos Maskvoj ir Leningrade 
priėmė rezoliucijas prieš 
gaivalus, kurie įkvėpė drg. 
Kirovo nužudymą. Rezo
liucijose minima “niekingi

pend i jos ir pensijos.

Sovietų Sąjunga jau

“Pravda” nuo 29 d. lapkri
čio skelbia, kad per du pasku
tinius metus, tai yra 1933 ir 
1934 metus, Sovietų industrija 
davė žemės ūkiui 137,000 nau
jų traktorių, 18,000 kombainų, 
63,000 arklinių ir traktorių 
traukiamų sėjamų mašinų, 

, 24,000 kuliamų mašinų ir 343,- 
000 kitokių žemės mašinų.

v Rudenį šių metų Soviety i 
Sąjunga jau turėjo 281,00l 
traktorių, 33,000 kombainų

. Paskui 
Zinovjevas apgailėjo savo 
nusikaltimą ir vėl tapo pri
imtas į Kom. Partiją.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Gruodžio (Dec.) 19, 1934
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XX t y Si
Wm. Green Pripažįsta, 
kad Valdžia Nepajėgs 
Išnaikint Komunistų

Lu ------------- — ’ ijirWASHINGTON, — Kon-.vo išleist įstatymą, kuijsi

■
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Felix du Pont, amunicijos fabrikantas, (iš kairės), ir Monaghan (su pa
pirosu), Remington ginklų kompanijos vedėjas, buvo tyrinėjančioj sena
torių komisijoj kaltinami, kad papirkinėjo Meksikos karo ministeriją, 
norėdami gaut užsakymus Meksikai ginklų ir amunicijos.

LIETUVOS ŽINIOS Wia s™b vaist3

neva tyrinėjo fašistų veiklą įstatymas vis tiek negalėtų ‘ 
Jungtinėse Valstijose; bet sustabdyt komunistų veiki- 
dabar metasi šniukštinėti mo. Green, mat, pasimoki- , 
komunistinį judėjimą ir pla- no iš savo paties neįvykdo- ■ 
nuoja sumanymus įstatymų'mo įsakymo. Jis buvo‘pa- 

: prieš “raudonuosius.” Be; liepęs Darbo Federacijos 
kitko, daroma pasiūlymai unijoms iššluot laukan visus 
suvaryt revoliucinius darbi-.komunistus ir jų pritarėjus, 
ninkus į koncentracijos sto- Bet unijų nariai atsisakė ta* 
vykias, panašiai kaip Hitle- tai padaryti; daugelis uni- 
ris daro Vokietijoj; depor- jų stačiai pasmerkė tą Gree- 
tuot ateivius komunistus ir 
tt.

Kaipo liudininkas prieš 
komunistus, buvo pašauk
tas ir Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Wm. 
Green. Jis pasakojo, kaip 
komunistai “kursto” strei
kus ir įsigali darbo unijose. 
Wm. Green reikalavo išleis
ti įstatymą, kuris uždraus
tų visuotinus streikus, apart 
“kraštu tiniausio atsitiki
mo,” kur toks streikas neiš-

4

no pasimojimą.
Ko Green, streiklaužiš 

Darbo Federacijos galva, 
dabar reikalauja, tai paaš- 
trint kriminalius įstatymus 
prieš komunistų veikimu. 
Matthew Woll, Darbo Fe
deracijos v i c e-prezidentas, 
iš savo pusės, perša paskir
ti daugiau valdiškų šnipų, 
nuodugniai šniukštinėti ko
munistus ir jiems pritariam (, 
čius darbininkus įvairiose 
organizacijose ir griežčiau 
negu iki šiol visaip juos per- ; 
sekioti.

i Darbo Federacijos vadi 
iškėlė prieš komunistus net 
tokius “nusikaltimus,”' Ikai] 
kova už apdraudos įstatymą 
visiems bedarbiams,' darbi
ninkų kongresas, Scottsboro 
negrų jaunuolių apgynimi

ima Baisiyjy Raupy
RIO DE JANEIRO. — 

Brazilietis chemikas Jacin- 
tho Moura praneša, kaip jis 
netyčia surado vaistus, ku- 

Pagal malonės darbą atlieka Spaudos Fondo Ii-' riais dabar išgydoma baisi 
tografija ir cinkografija. Kad užkrečiamoji liga, “bibliški”

Bet Policistui Dovanojo |tų Lietuvoj bus įvesti nauji pa- 
Bausmę Įsai. Dabar eina šių pasų ga

minimo darbąs. Specialų popie- 
rį pasams pagamino Petrašiūnų 
popiero fabrikas, o spausdinimo

Buv. Kauno m. policijos va
das Janušonis galutinėj teismo 
instancijoj nubaustas 3 mėn. 
papr. kalėjimo.
prašymą Janušonui bausmė do-

Ginkluoti Teroristai
PUOŠ Sovietu Vadus vanota> bet su sąlyga, .jei per 3 I pasus būtų sunku padirbti jie raupai (leprosy).

'gaminami labai sudėtingai. Jų i Vieną dieną pereitą pava- 
popieris specialus, kokio niekur sarį, bedarydamas bandy- 

ii , i*i ‘ ?ayi]TUJie pa" mus laboratorijoj, jis.skau- 
sų blankų htografiniu budu at-.^ sau didįjį ran.

spausdinama tam tikri piešiniai . .v, tx i • i. kos pirštą. Del visa ko jis j

Kijeve, Sovietinėje Ukrai- metus jis nenusikals, 
noje, po teismo sušaudyta ' —----
28 teroristai, kurie buvo pa- 100 Mylių Pėsčias Su Bara- negalima gauti.
siruoše žudyti Sovietu vir- vykais Kaunan 0,1 hlQnV”

KAUNAS. — 100 ameriko-- ir ženk]aL -
jeinkografinį skyrių, kur’spaus

siruošę žudyti Sovietų vir-
jšininkus. Devyni teroristai
;dar laikomi tolesniam tar- niškų mylių iš Utenos atėjo į Paskui pasai eina į, tiršto uždėio alipiaus vengiamas. Kaip įmanyda- 

• AT X • 4. • ‘ \ -icnmugraiHų skyrių, kur’spaus-Lant.piysto uzū.eJ° anejaus, * ampižė Komu-|.dymui. /Jutrnstų !r tardo- Kauną vienas kaimiebs parduo-.dinama kitoki pieginiai.ir deda.:kuris bųyo skinamas pra- Green smeize ko u 
mmwnu oo vw .™.uluud mų didžiuma buvo slapta ti 50 svarų savo džiovintų ba- mi numeriai. Tiktai tokiu su. monės reikalams. Tuojaus inĮs?J 
84,000 didelių trokų žemės iŠ Lenkijos ir Rūmų- ravykų. o lą i_gą e 11 dgtingu parengimu bus išveng-. sumažėjo skausmas ir pra- 
Okyje 845,000 arklių ir trak- m-los> apsiginklavę bombo- su tokia našta pcs&am atlikti, ta (?) padirbinėjimo. Da-idėjo pirštas gyti. P/. 
torių traukiamų sėjamų maši- mis ir revolveriais, kaipo reiškia didelę stoką pinigų — — • -----
nų, 429,000 kuliamų mašinų ir žudymo įrankiais. žmones.
2,085,000 visokių kitokių že
mės ūkio mašinų.

Šios mašinos 1934
davė .progą ant 15-20, dieną jamas.
greičiau apsėti laukus pavasa-Į
4, negu 1933 metais, o jeigu 
lyginti su 1932 metais, tai antį 
40 dienų. Mašinos palengvina, VeteranaiHS

mų didžiuma buvo slapta ti 50 svarų savo džiovintų ba-1 mi"numel'.iai7 ^Tiktai tokiu su- monės reikalams.

ir

1

ūkyje, 845,000 arklių ir

pagreitina ir patobulina žemės 
ūkio darbus.

■

voja” už kasdieninius dar
bininkų reikalus, o tik už 
revoliuciją, nors tame pačia
me liudijime pats Green už- 
Isimiršęs privedė pavyzdžius, 
kaip veikliai komunistai ve
da kovą už darbininkų būk
lės pagerinimą. iir ex-kareivių maršavįrtfa;

Green, tačiaus, nereikala-idelei bonų išmokėjimo. ’ įl

. Prie to 
aliejaus Dr. Carlos Chagas 
patarė primaišyti dar chal- 
moogra aliejaus, gaminamo 
iš tūlų Brazilijos augalų. 
Pasekmės buvo dar geres
nės.

Chalmoogra aliejus buvo 
išbandytas' kaipo gyduolė 
raupuočiams; ir trumpu 
laiku tapo septyniolika jų 
išgydyta. O iki tol buvo 
manoma, kad raupais ser
gantiems nėra jokio pagy
dymo.

. Spėjama, jog minimas 
vaistas tiks ir apsisaugoji
mui, kad neprikibtų ta bjau-

13aS|bar Spaudos Fondas jau paga- 
, mino arti 1,000,000 pasų blan- 
Ikų. Likusioji dalis bus baigta 
I balandžio-gegužės mėn.- 1935 m. 

ša- Kada reiks išsiimti nauji pasai 
sū- bus paskelbtas vyriausybės įsta- 

Matyt, at- ■ tymas.

L. Nikolajevas, kuris Le-' “ Z
ningrade nušovė drg. Kiro-1 saliapino Dvaias 

metais va, dar tebėra kamantinė-1 Rusų dainininkas Feodor 
liapinas ketina pirkt savo 
nui dvarą Lietuvoj, 
randa, kad dvarininkams iš-1 ---------
naudot Lietuvoj darbininkus! 6135 Žmonės Be Duonos 
yra lengviau, negu kitose bur- j 

' žuazinėse šalyse. i

Kongresas Balsuosiąs

Labai svarbią rolę vaidina 
Sovietų Sąjungos žemės ūkyje 
tai politiniai skyriai, kurie tei-

WASHINGTON. — P ra-i 
nešama, kad ateinančioji 
šalies kongreso sesija nubal
suos tuojaus išmokėti bonus 
pereito karo ex-kareiviams.

Nauji Pasai
“Ūkininko Patarėjas
Vidaus reikalų ministerijos

rašo

kia kolektyviečiams politinę Jeigu prezidentas Roosevel- Pai’ėdymu nuo ateinančių me- 
vadovystę. Į du paskutinius įas “vetuotų” (atmestų) ' o .. ....... __ 1 --- --
metus buvo sudaryta 3,368 po- kongreso nutarimą, tai, gir- SoVI6tll KOVJI DF165 
litiniai skyriai traktorių ir ma- antru kartu susidarytų I 
toų stosią centruose ir 2,021 toya balsų didžiuma, jog I 
politinis skyrius sovietiniuose nutarimaq ieitu p.alion 
ūkjuose. I tuos skyrius Kom. ^atanmas leiių ^ ganon ne

l Amerikos Legionierių fa
šistinis komandierius Bel- 
grano įteikė Robseveltui 
reikalavimą del bonų išmo
kėjimo. Tačiaus, jis per ka
pitalistinę spaudą atsišaukė, 
kad niekas nei cento neau
kotų jdelei planuojamo naujo 
ex-kareivlų inąršavimo į 
Washingtoną. B e l g r a no

-'Vilniaus magistrate užregis
truota lapkričio mėnesio 20 
dieną 6135 žmonės, kurio netu
ri jokio maisto, atsieit, nei ga
balėlio juodos duonos. Kas šiuos 
žmones išmaitins per žiemą, ne

žinia.
vadovystę. Į du paskutinius

Partija yra pasiuntus 25,000 
patyrusių veikėjų.

Burtiškus “Gydymus” Šimtai “Ištvirkėlių
MASKVA. — Kaimiškuo-' 

se užkampiuose vis dar yra

| • • t Vg - /> IIĮUlf lYetCl lltzĮJI liYlULlį Ld UjdU."Vokiety®] Areštuota O n užkrečiamoji liga. Rau-
v I pais daugiausia serga šiltuo-

j . (se kraštuose, ypač kur truk- 
BERLYNAS. — Hitlerio j sta švaros.

policija padarė ablavas prieš “—“—:-----

Nejaugi Užteks Jiems 
6% Karo Pelny?

WASHINGTON. — Tyri- 
nėjančioji senatorių komisi
ja pradėjo svarstyt, kaip 
geriau sumobilizuot visą 
pramonę karo reikalams.

Anglija irgi Slepia
Ginklu Šmugelninkus

LONDON.— Kuomet An
glijos ministeriui pirminin
kui MacDonaldui atėjo pa
siūlymas nuo Amerikos se
natoriaus Nye, kad Jungt. 
Valstijų senatorių komisija-Pulkininkas C. T. HaiTis 
galėtų įteikti ir Anglų vai- 'pranešė, kad valdžia jau su- 
džiai dokumentus apie tarp- žiūrėjo 1,200 dirbtuvių, ku- 
tautinį ginklų šmugelį, Mac- rios gamina ginklus ir amu- 
Donaldas atsakė, kad tai yra :niciją. Dabar yra apdirbi-

Anįąpkos Lietuvių Darbinin
kų Lįtęrątūros Draugijos Cen
tro. Komitetais prašo visų orga
nizacijos narių, kad jdu dabar 
pradėtų mokėti duokleš už 19- 
35 metus. Tie draugai, kurie 
dar nesumdkėjo saVo duokles 
už 1934 mettiBį tūri tą padary
ti kuo veikiausiai. Jeigu kurie tauškia, būk tai esąs tik ko- 
nesumokės, tai tie po vau jų 
metų negaus ’‘šviesoj.'’ žur
nalas bus siunčiamas tik tiems 
nariams, kurie yra užsimokėję 
už 1934 metus savo duokles.

munistų Vkurstymąs «prie 
riaušių ir kraujo liejimo.” 
Bet jeigu ne pirmesnieji ko
munistų išjudinti veteranų 
maršavimai ir jų įkvėpta 
valdžiai baimė, tai ir dabar 
kongresmanai ir senatoriai į 
nusispjautų ant ex-kareivių 
reikalavimų. • • H •

užsilikę '“burtininkų,” kurie perdaug -“ištvirkusius” jo Rgjj PeiBiatS®! j“nelemeiausias pasiūlymas.” į nėjama planai kaip greičiau 
.U ~ . Y .. ~ omnrvUUVnc Ta -nlvnm iv I * va A|An<T]llno coirnn atclnvil d S V- ' paprastas dll'btUVCS paVe^St

i amunicijos fabrikais, kuo-
I Anglijos seimo atstovų dar- paprastas dirbtuves, paverst

1 ’ y’į “bombarduojamas,” 
MacDonaldas, tačiaus žadė
jo patyrinėti savo šalies

smogininkus. Iš pirčių\ ir1 e e i.........
įvairių urvų suimta 6001 Žmogaus Viduriai ibiečių 

maldomis, velnių baidymais žmonių, už <gyvuliškus su-1 išmata MacD
ir nanašiais nriptarais Tai Sinesimtis vyrų SU Varais.; riĮLULi 1\— išrasta J0 pL ------- _ -------
yraP buržuazijas palaikai. O Bet kaip iš pirmiau žinoma, ““i 8« _«žsieniais-

x žilu * L.'.w.zx x-. . lx VI /> ffltlWxdllrS V II 111 I I I 11 A X I-»>-». 4--« v> o * r*

buožiški burtininkuų išnau
dodami lengvatikius, sten- 
giasi įskiepyti jiems prie-.- - t d 11 
šingumą Sovietų surėdymui. Koenm. ,-1 oae „. 'ii PlPktrine lemmite-Ta lem-■r ’”

Maskvos Medicinos Insti- H- rySWS fLLmug^lnkalS-
Jį’Zi^a3kia "ek Solidus Žu^ rus pajudinamus stiklus.! ^35
.ovąUprJ ofrusKus ,ita P^itų vasarą subaudė RO-. Pgeidžiae elek ros snovę; victoria Australi. dar labiau pdnagrobia 
ovdvmus” ir nrieš šnndak- ehmą ir kitus buvusius savo viduriuose pasiaaro Stipri, naskutinin notvinin nors dabar ;............ --gydymus ir pries sunaaK- kekšes kaino savo giedriai peršviečianti švie- P° PasKutnuų potvmių,. R R ears;naSovietų vynsKus KeKses, Kaipo.savo s e ipmnutP atsirado gatvėse 1 daugybe r'-ooseyenu n gaišina

vyriausybė griežtai uždrau-,P°kttkos prięsus. lyra paskui nutaikomi, lyg ža^iM> kurie lenda į namus, Plgl} kaią._______

ima išt'žnąonių mokestį už 
“gydymą” š n a b ž dėjimais, met prasidės karas.

Stambi aiisi amunicijas
______r r____ r__ _____,7 ; ______________ _________  fabrikantai du Pohtai rie^a 
tokie ištvirkėliai- buvo arti- i,kas yra žmogaus viduriuose, Ąišku,__jog tyrinėjimas bus pritąrįa, kad ginklu ir ė
miausi c Hitlerio; Jdraugai, £ePau negu su X-spindu-; .vejarpas taįp? kad paslėpt nicijo^ dirbinio .pelnai L
kaip kad kapitonas (,Ernst ^rU/^pripumpuoja ginklų, ir amunicijos tarp- karo būtų ne daugiau k;

yra; suprato- .skilvį; per gerklę įstumia į tautinį geŠeftą ir valdžios 6

Jis. Eus . pajudinamus stiklus. I ŽalČlį AlMTaS

Visi nariai turėtų greitai at
siimti drg. Kapsuko knygą ir 
ją perskaityti. Skaitykite, nes 
tai geriausia istorija apie Lie
tuvos darbininkų judėjimą im- 

, j^rialistinio karo pabaigoje ir j DLD ir kaip jūs” kuopa snsi- 
1919 metų pradžioj. tvėrė. 1935 metais mes minėsi-
, . Ai, 1*.' t* '• _ f A , . /

t Z • me Amerikos Lietuviu Darty-
t -Mūsų ALDLD vajus jau vi- ninku Literatūros Draugijos 
sai arti. Kiekvienas draugas ir 20 metų sukaktuves (nuo Šios 
draugė, vartojanti plunksną, organizacijos susitvėrimo. Iki 
privalo patašyti apie mūsų or- dabar, mūsų organizacija iš- 
gąnizaciją. Rašykite savo atsi- leido jau 38 knygas? Kalnas 
minimus, kaip jūs stojote į A- klasinės apšvietos! joj pereitą sekmadienį. •

■ v

• - nuošimčiai < Išviso, 
pereitame kare jie pasipeh 
'600 nuošimčių. Ateinaų 
|me kare ginklų fabrik

kovą prieš burtiškus (neva
už

tarius apskritai

džia gydymus tiems, kurie' PERŠOVĖ HITLERĮ? Lkie“Žūronai7taip kad ste* P0^0.8 ^tis, krautuves, .
— Vieti- bėtojas pusėtinai gerai ma-! ^azpycias, daržus ir kt. Per ICISinaS pri6S v6$nnų

giedriai peršviečianti švie- joj1, po paskutinių potvinių i nors dabar jie išvieji <

nėra išėję tam tikro moks-,, Austrija. ___ ____ r__________...„..................................................
nis laikraštis “Volksblatt” to ne tik skilvį, bet kepenis, ^®n«.1.asJ^i.®“aluĮ“u.Įta _5l)0 SabotaŽuotoju Sovietuose 
gavo pranešimą,^ kad Hitle- inkstus ir širdį. Šitaip yra r" 7* *7 . . ”7
ris pašautas. Sako, Silezi- geriau įžiūrima tų organų 1 žodingi. Suneš ir katės ______ ___ 1_ 1 t__ •> crnfvSao rbcmn ir -nnlrTi nnn.

lo. j

Belgradas. — Jugoslavija 
bent laikinai nustojo trėmus 
vengrus savo gyventojus į 
Vengriją.

gavo ptanešiiną,i kad Hitle- inkstus ir širdį. Šitaip yra daugelis kurių yra 
ris pašautas. Sako, Silezi- geriau įžiūrima tų organų ,nnodingi. šunės ir katės 
jos -fašistų vado Brueckne-■ nesveikumai negu su X- atvėsę dieną ir naktį nuo
ri© duktė privažiavo taxi- j spindulių pagelba. Galima veda kovą su tais šliau- 
cabu ir paleido šūvį į auto- r nutraukt ir gana aiškius f o- ziais*

Ann Arbor, Mich;—505 de- mobilį, kuriuom > važiavo tografinius paveikslus. ?Tal 
legatai dalyvavo prieškari- Hitleris. .Hitlerio r--—1 ... Havana. — Kuboj arės-
... , - . . . v , rargai svarbus išradimas vidurių, tuota dar 130 fašisto prezi-

neje jaunuolių : kdnferenci- tuojaus nužudę šovikę ir jos ligom tyrinėti .ij- pritaikyti 'dento Mėhdieto valdžios nu- 
......... vežėją. ■ ,; (reikalingus gydymo būdus, žiūrimų priešininkų,

v

Vologdoj, Sovietų Sąių 
goj, atsidarė teismas pi 
10 sabotažuotojų, kurie 
žiniai krikdė ir ardė 
rinio Sviesto Trusto pla 
ir darbus. Devyni kai 
mieji yra sūnūs buvusių 
ro armijos oficierių, verb 
vių ir buožių. •f

; | - 'A4?'. - 7:. .Įtyt .'.'G ‘ •• • 1 . **
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Už Miliūną Parašą, už Bedarbių 
į' > Apdraudą

Manoma, kad Washington© kongrese 
už bedarbių apdraudą dalyvaus iki penkių 
tūkstančių delegatų. Pagal “Daily Wor- 
kerio“ pranešimus, tūkstančiai organi
zacijų jau yra užgyrę kongresą ir išrin
kę delegatus. Labai svarbus tas apsirei- 

zškimas, kad keli tūkstančiai Amerikos 
Darbo federacijos unijų lokalų yra pasi
sakę už Bedarbės ir Socialės Apdraudos 
Bilių H. R. 7598. Taip pat nemažai So
cialistų Partijos vietinių organizacijų 
nutarė-dalyvauti kongrese. O tų dviejų 
organizacijų nacionaliai vadai griežtai 
nusistatę prieš tą bilių ir prieš kongresą. 
Tas parodo, kad mūsų judėjimui pavyko 
atsidaryti duris į Federacijos ir Socialis
tų Partijos eilinius narius ir užmegsti su 
jais bendros kovos ryšius.

• Besirengiant į kongresą, Komunistų 
Partijos organas “Daily Worker” pradė
jo kampaniją už surinkimą miliono pa
rašų už Bedarbės ir Socialės Apdraudos 
-Bilių. Balotai išsiuntinėti po visą Ame
riką. Parašus labai lengva gauti. Čia 
yra darbas visų revoliucinių darbininkų. 
Laiko iki kongresui: mažai beliko. Ręi-1 
kia energingai veikti.' 1 Slilionas parūšų- 
būtų labai stiprus masinis; spaudimas į 
Jungtinių Valstijų kongresą, kuriam dar
bininkų, kongresas įteiks reikalavimą be
darbiams apdraudos.

Mes raginame “Laisvės” skaitytojus ne 
tik patiems pasirašyti ant baloto už be- 
darbiiy apdraudą, bet gauti tų balotų nuo 
vietinės Komunistų Partijos organizaci
jos ir parinkti parašų. Aplankykite lie
tuvius, ir kitų tautų žmones stubose, įtei
kite balotą (ant kurio taipgi yra apdraū- 
dos bffius), tegul paskaito ir pasirašo.

Washington© valdžios ponai stengiasi 
užbėgti už akių ir apgauti darbininkus. 
Jie irgi kalba apie reikalihgUmą apdrau
dos. JFie kaišioja visokius skymus, ir 
jeigu mes nebūsime sargyboje, tai už
kars tokią “apdraudą”, kurios visus kaš
tus turės panešti patys darbininkai. Tai 
bus ne apdrauda, bet nauja darbininkų 
klasei našta.

Darbininkų Bedarbės ir Socialės Ap
draudos Bilius H. R. 7598 reikalauja, 
kad Visi bedarbiai būtų apdrausti ir kad 
visus apdraudos kaštus padengtų valdžia 
ir kapitalistai. Tiktai tokia apdrauda bū
tų naudinga darbininkams ir tiktai už 
tokią apdraudą mums reikia kovoti.

t

Taip, Męs už Sovietą Valdžią, bet 
Prieš Visas Kitas

; Chicagos, meųševikų išsieikvojęs “Nau- 
jienų” į redaktorius bando-. mokinti; mus 
politinės logikos, bet pats nuvažiuoja į 
baltgvhrdiečių teisinto jų logerį. Jis ši-

sakysime, kurioje nors šalyje vai
zdžia šuiminS j a sdvo priešus ir be teismo už- 

’ daro Ilgam laikui j kalėjimą, tai komunistai 
rašo ^avb laikraščiuose apie valdžios žiauru
mą ir įrodihėja, kaip tai esą baisti, kad ka- 

' pitajįstiškos valdžios neduoda žmohems lais- 
. vės. O jeigu valdžia savo priešus ne tik su- 

, imiriėja, bet it Šhudd, tai komunistų pasi- 
! piktinimui nebūna galo.
I Bei Štai ėmė savo oponentus areštuoti ir 

galafcinti Rusijos valdžia. Ar komunistai 
piktinasi, ar protestuoja? Anaiptol. Ne 

Į tik nesipiktina, bet teisina ir (jiria šitą val- 
t ■

t Grigaitis mano, kad jis labai išmintin
gu nukalbėjo. Jis mano, kad jis mums 
tįįiavė tikrą politinės mirties dekretą, 

į gėt pažiūrėkime. Keli metai atgal Itali- 
buvo rastas fašistų sumėsinėtas lavo-t

f

k
i F

' rr'-------- :-------—---------- --------------------------------------------------
‘ n£s' žymaus socialisto Mateotti. Mes at- 

simenarhe, k&d tuoriiet pusėtinai daug 
apie tai tašė socialistinė spauda ir keikė 
fašistinius biufėlius. Ir šiandien italai 
socialistai rengia paminėjimus savo vado 
mirties.

Bet buvo nužudytas Rusijos kruvinas 
caras-, taip pat šiohiis dienomis tapo nu
šautas Jugoslavijos karalius Aleksand
ras, o kiek anksčiau Austrijos budelis 
Dollfuss. Ar lygiai taip tie patys socia
listų laikraščiai apgailestavo nužudymą 
tų kraugerių, kaip savo draugo Mateot
ti? Ar lygiai taip tų šalių socialistai 
rengia ir rengs paminėjimus nužudymo 
tų budelių, kaip kad rengia italai sociali
stai paminėjimus savo vadui Mateotti? 
Žinoma, kad ne. Ot, štai jums ir “vien
pusiškumas”. Kodėl? Tegul ponas Gri
gaitis atsako šitą klausimą. Jam bus 
•.sunku atsakyti ir pasiteisinti.

Mums labai lengva. Meš žinome, kad 
klasinėje visuomenėj negali būti ir’neri 
vienos teisybės, vienos moralybės, vieno 
supratimo ir vieno atsineširiio. Klausi
mas eina apie klases ir klasių interesus.

Tas pats su mūsų atsinešimu linkui 
Sovietų valdžios ir kapitalistinių valdžių. 
Sovietų valdžia yra darbininkų Valdžia. 
Jinai gina darbininkų interesus. Jos pa
reiga apsaugoti revoliucijos laimėjimus. 
Viskas, ką jinai daro atsiekimui to tiks
lo, yra pateisinama, yra teisinga, mora
liška, nežiauru. Jeigu jinai to nedary
tų, jinai prasižengtų prieš darbininkų 
klasę. Jeigu jinai nebūtų pavartojus sa
vo geležinės rankos prieš baltgvardiečius, 
tai senai būtų sugrįžus senoji tvarka su 
išnaudotojais ir budeliais, ir ne šimtai, 
bet šimtai tūkstančių darbininkų ir vals
tiečių būtų buvę iškarta ir sušaudyta. 
Atsimenate, kas atsitiko su Paryžiaus 
darbininkais, kuomet jų Komuna tapo 
sunaikinta!
; i Mums, darbininkų akimis žiūrint, gy- 

' vyties draugo Lenino ir Kirovo, buvo 
daug vertesnės už gyvybę Visų pasaulio 
kapitalistų! Ar Grigaitis tatai supran
ta? 11 - r

Kas kita su kapitalistinėmis valdžio
mis, Jos gina kapitalistų interesus. Dar
bininkai prispausti ir išnaudojami. Jie 
ginas, jie kovoja už pašiliuosavimą. 
Kiekvienas jų ištikimas revoliucinis va
das yra mums brangus. Kiekvieno va
do, kiekvieno eilinio darbininko suareš
tavimas, įkalinimas ir kankinimas bei 
nužudymas iššaukia mumyse baisiausį 
pasipiktinimą ir kerštų prieš kapitalisti
nę valdžią. Mes protestuojame. Mes tą 
valdžią pasmerkiame.

Mes už darbininkus, bet prieš kapita
listus.

Mes už Sovietų Valdžią, bet prieš visas 
kapitalistines valdžias.

Mes smerkiame buržuazinį-fašistinį te
rorą prieš darbininkus.

Mes pateisiname visas priemonės ap
saugojimui Sovietų Sąjungos darbininkų 
ir valstiečių interesų, tos naujos siste
mos, kurią jie būdavo ja. Mūsų suprati
mu, tie, kurie bando sugrąžinti seną 
tvarką, kurie revolveriais ir granatomis 
bando nužudyti Sovietų valdžios ir Ko
munistų Partijos geriausius vadus, idant 
paskui galėtų nuversti pačią Sovietų val
džią ir sugrąžinti carų: ir kapitalistų 
viešpatavimą, tie sutvėrimai yra mirti
ni liaudies priešai ir jie neturi tėisės iš
sisukti nuo pilniausios bausmės, s' ■■.

. ....... ■’ l. • ■ i ' )
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.Lietuvoje Auga Bedarbė
Kauno laikraščiai praneŠditiėja apie 

augantį nedarbą Lietuvoje. Kauno 
“Universal” baldų dirbtuvė “pranešė dar
bininkams, kad, trūkstant darbo; darbi- 
riirtkai atleidžiami. Apie 50 darbinihkų 
j&ū atleista. Fabrike dirba 200 darbinin
kų.” Gi “kojinių fabrikas ‘Koton’ pa
skelbė darbininkams, kad, trūkstant dar
bo, fabrikas dirbsiąs tik 3 dienas per sa
vaitę.” Darbininkai buvo užprotestavę, 
bet savininkai nepaisė.

■ Ne vien Kaune siaučia skaudus nedari 
bas. Provincijoje tas pats, štai Panevė
žyje yra užsiregistravusių 800 bedarbių. 
Bedarbių padėtis yra labai suhki. Sme
tonos valdžią jais nesirūpina. Ponanis 
vargdienių likimas neapeina.

R. M

Apie Poetą Kazį Bizauską (Saulės Brolį)

Prusei-

kais ir juos kalbinti mesti 
sekus renegatus ir stoti su 
pasauliniw revoliuciniu ju
dėjimu, ;kovojančiu su kapi- 
taližnlu!1' • f ’ *11

trečia diena.
-i Rankos Jums. tirpstą pup; M 

(davimo, ,įąd ^negaunate yįafl. <; 
rejkalingy«maisto .dėsnių-^tai* i 4- 

Jnesralų,. vitaminų ir tt.

melais,

LAIšVė

neslepia. Tai

Granada. — I s p a n i joj f i 
areštuota 12 vaikų i kaipo 
organizuoti plėšikai. Vaikai

Išėmė Akmehis iš Tulžia- 
pūslės ‘

■ : i >”) > i ; j ; < : ;
i Draugę gydytoj.au, malonė-

tulžies bėgime iš-kepenų į žar
nas. ■ .

Matot, Drauge, > s v e iham. 
žmogui/tulžis ,po truputį) nuo
lat išsišunkih it > susidaro į ,, 
tam tyčia pūslę. Kai iš skil-« i ’ Vartokite po truputį viso W04

CENTRO BIURO PAREIŠKIMAS IR
1 VIENYBE

judėjimo ritasi linkui bur
žuazijos. Jie garsina Ba- 
gočius ir kitus gaivalus, di
džiausius priešus revoliuci
nio darbininkų judėjimo.

Jeigu taip, tai kaip tie 
draugai gali “išgelbėti Prū- 
seiką” (apie Butkų jie ne
sirūpina, nes mano, kad, jis
jau visvien žuvęs), kuomet kalinga sueiti su “sklokoj 
jis strimagalviais ritasi į esančiais dorais darbinin
ko n t r - revoliucinį raistą? 
Apsigaudinėjimas, daugiau 
niekas. ' • » > ■

1 Kad Centro Biuras trokš
ta atgauti 7 revoliuciniam5 
darbininkų judėjimui kiek- i 
> j. ;, i - . ■ • ) .» ■ i

Nesenai “Laisvėje” tilpęs 
Kompartijos Lietuvių Cent
ro Biuro pareiškimas, mano 
manymu, yra labai vietoj ir 
ryškiai nušviečia'tūoš klau
simus, kuriuos kelia tūli 
“Opozicijos” eiliniai nariai.

Ne paslaptis, jog šiandien 
“skįokoje” randasi visa eilė 
tokių darbininkų, kurie pra
dėjo įmatyti, kad jų lyderiai 
(B u t k a i -Prūseikos) veda 
juos į buržuazinę klampynę. 
Reikėtų labai didelio fana
tiko, kuris to i šiandien ne
matytų-; ' 11 'ii-;

Šių žodžių1 rašytojas as
meniniai' susitiko' Visą eilę 
“sklokoš” eilinių narių, 
klausiančių, kas yra daro
ma del susivienijimo. Jie 
įmato, jog šiandien revoliu
cinių, darbininkų eilių vieny
bė yra reikalingesnė ir bū
tinesnė, negu kada nors. Jie, 
iš kitos pusės, įmato, kad 
gyvavimas “sklokos” josios 
“veikla” per tuos kelis me
tus neša darbininkų judėji
mui didelę žalą. Jie, beje, 
įmato dar ir tai, kad viskas, 
ką Prūseika-Butkus skelbė 
prieš mus keli metai atgal, 
šiandien pasiliko 
piktais melais.

Kuo gi šiandien
kos-Btukai gali pasigirti iš 
savo “veiklos”? Tiktai tuo, 
kad tai šian, tai ten jiems 
pavyko apgriauti mūsų ju-, 
dėjimą, tai šian, tai ten 
jiems pavyko prigauti, su
klaidinti vieną kitą darbi
ninką ir jį išvesti iš revoliu
cinio judėjimo pastogės. Tai 
visas jųjų .pasiekimas, yįsas 
jųjų laimėjimai;! , į, !

Bet kokiais pagrindais ga
li būti įvykintą Ręl’iamoji tū
lų sklokos eilinių narių vie
nybė? Centro Biuras aiš
kiai pasako: “Mūsų, judėji
mo durys atdaros visiems 
darbininkams, kurie sutinka 
su mūsų veikimo programa, 
su viso pasaulio revoliucinio 
proletariato, v a d ovaujamo 
Komunistų Internacionalo, 
programa. Viena darbinin
kų klasė, viena turi būti re
voliucinė partija ir ta parti
ja yra Komunistų Partija!”

Sutinkantieji su mūsų ju
dėjimo 1 programa, su tuo 
faktu, kad šiandien revoliu
cinį darbą dirba, ištikimai ir 
sąžiningai prieš kapitalizmą 
kovoja tiktai Komunistų 
Partija, opozicijos draugai 
darbininkai priimami į mū
sų eiles. Mes su jais dir
bam, kaip dirbę.

Na, o jeigu asmuo mano, 
kad Lovestono-Prūseikos li
nija yra teisinga, o Komu
nistų Internacionaląs klai- neišro'dė įpuolusiu nuliūdi- 
dingas, tuomet, aišku, jo man, bet nuo to laiko, jis 
kalbos apie vienybę -būtų pradėjd povaliau rašinėti: į 
tuščias dalykas,*. apįe kurį Įmusų spaudą. O pastarai- 
nereikėtų nei aušinti burna! siais keliaią mątąis jau vi

sai b|vomįųtafetaįjp eilėraš
čių. ’ V V1.' ' tkl' M ■

Sakoma, kad' velionis pas-

nereikėtų- nėį ąUŠht? Jjurną ! 
’■ Yra “sklokojį” žmonių, 

kaip minėta,, kurie’jau pe!rk 
mato, kad Lovostbno-1Tiisei - 
kos-Butkaus linija yra klai
dingi o Komunistų Partijos 
linija teisinga, bęfe jie štai 
ką sako: “Kurines dėsime 
Prūšeiką, kuriš yra ‘senas 
revoliucionierius* ? ° Tokie 
žmonės neturi logikos savo 
kalboj< Juk visiems yra. ži
noma, kad Prūšėikbs-Butkai 
savo linijos no pataisė ir jie 
jos nemano taisyti. Jie lai
kosi tos nuomonės, kad jie 
yra neklaidingi, kąppopie- 
žiai, b visas: reVoimcihis pri
dėjimas, visas Komunistų 
Internacionalas yra klaidin
gi. Išeidami iš to, jie šmei
žia ir niekina tą judėjimą. 
Jie vis tolyn ir tolyn nuo to

vieną durą darbinmkų, to jis jo! Dar būtų galėjęs ilgiau 
skelbiama gyventi. Bęt kaip matyiį jč, 

viėšai ir atvirau . Tai) riiūstj gyvenimę1 įvyk^ ridsriiagu- 
visų uždavinys.;' Bet tasai mai ir pamažėl atitrdukė jį 
atgavimas turį būti. daro- nuo rašinėjimo eilių į mūsų 
mas, žinoma, ’ sąmoningai, spaudą. O vėliaus susidė- 
Todel CB ir padūrę pareiš- ju$ su tokiais ;žmariėmiSi' 
kimą, nūrodydamas tai,: kurie nėra prielankūs 
kaip mės į tą yiską žiūrime 
ir kokia, mūsų nuomonė.

Kiekvieno mūsų draugo 
pareiga studijuoti miiįėtą 
pareiškimą ir turėti galvoj 
jame iškeltus punktus. Rei-

judėjirrĮui, povąliąi atėmė iš 
jo pasiryžimą Rašymui. Taip 
yra su visais, kurie tik nors 
kiek atsišalina nuo darbinin
kų judėjimo, nežiūrint ko? 
kius .gabumus jie- turėtų ir 
kokidj srityj. ■ ! > • . ? i r

Velionis betgi niekilbn^t 
neišėjo prieš darbininkų’ iri- ( 
dėjimA 1 Jo (atlikti ,darbai 
pasilieka lieįbVių darbipA-^ u 
kų istorijoj. . ‘ ‘ j. .Y-

Ilsėklš, draiige Kazy, ĮifiT.. 
visados!

! » ■- j \ Ci ;

•'.■i. . r. . j; yrrn?—rr pi
Viena. J— Del nežiribmbs' 

priįžastieš pasikorė gabušj';' 
operacijų darytojas- ' D?. 
Hans Lorenzi r51tavaisiais laikais tankiai 

lankydavo alaus darželius. 
Ir, žinoma, ten belankant jo 
mintys dar labiau husilpnė- 
j°.. . ,

Velionis Kazys Bizauskas luigaiu^uuu > ai

buyo gero būdo vyras. Gaila ,10 iki 13 metų amžiaus.

20 dieną lapkričio ant 
Bella Island salos, Detroito 
miesto parke, rado lavoną 
Kazio Bizausko. Jis praei
tyj buvo gerai pasidarbavęs 
darbininkų spaudoj su savo 
eilėmis—poezijomis. Jis po 
savo eilėmis pasirašydavo 
Saulės Brolis. Jo eilių ga
lima rasti ir knygoj “Atža
los”.

Velionis užbaigė savo gy
venimą dar vos sulaukęs 45 
metų amžiaus. Priežastis 
mirties, del kurios visokių 
kalbų yra, tik velioniui bu
vo žinoma. Mes visi kiti tik 
galime spėti. Jis pasirinko 
tokį mirties būdą—išgėrė 
nuodų.

Aš velionį pažinojau nuo 
to laiko, kaip jis su ( savo t 
šeimyna atvyko į Detroitą iš kite ir;man;duotjūpatarimą, per 
Pennsylvanijos valstijos. Tai mūsų “LąisyęJL Aš esu moter 
bus apie 12 metų tam atgal. ris 38 metų,^ vedusi, •*turiu yię,

Atvykęs Detroitan, akty
vaus darbo darbininkų judė
jime nedirbo, bet rašinėdavo 
eiles į “Laisvę”. O kadangi 
jas rašė po slapyvardžių, tai 
mažai kam vietinių draugų 
buvo žinomas.

J. 1 . . L 1
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SVEIKATA ■

■ I ■ ■

DR. J. J. KAšklAUClUS ‘ \ '
371 Lake St„ Newark, N. J.

’ l'ėlephčne: Humboldt 2-7964 (

vio įeina maistas į žarnoj 
pradžią, tai tuomet iš tulžia- 
pdslės išsilieja !į! žarną sUslda* 
riusi tulžis,‘ir teri darnoje tuW 
zis padeda' permalti riebalus, : 
taip gi padeda žarnai įerjau 
judėti,; trūkčioti ir valytis. ' L y

Pd^tbkiaf,’kdip Jūsų J opera
cijai tulžies besisunkimas is 
kepeny nėgi sustoja. • Tulžis 
visįtaipp pat išsisunkia j$|ak- 
nų, tiktai ’-ji diabar Tnėbeturi 
sau paprasto rezervuaro-—pūs
lės, o turi nuolat po truputį '

ną vaiką. Jau pusv!ienuoįi|ctų 
metų, kaip turėjau operaciją 
ant tulžies. Buvo akmenys 
tulžy, tai visai, išėmė iri užgy
nė daug daiktų nevalgyti/ nėi 
keptų, nei žalių, nei riebių, nei 
kiaulienos mėsos. Tai aš ir 
nevartoju tų daiktų, ba nega- tam tikrais takais į žarną.

Pagal amatą jis buvo |hu- O kaip kokį biskj ko už- •’ 1
kriaučius.' Jis darbą turė
jo beveik visuomet. Man 
taip informavo jo artimi 
draugai. Aš jo jau buvau 
nematęs per porą pastarų
jų metų.

Iš Lietuvos atvyko 1910 
metais į Pennsylvanią. Ten 
jis ir vedė. Velionio sūnus— 
Albertas—jau 14 metų.- Sa
ko, labai gabus moksle.

Tai skaudžiausia širdies 
gėlimą ir paliko vien tik sū
neliui, Albertui.

Su moteria jau negyveno 
11 metų.

Mat, su žmona buvo at
siskyręs. Mano supratimu, 
tas daugiausia ir paveikė 
ant jo. Nors jis neisidayė-

Dėl to sunkiau esti permalti 
riebalai ir riebaluose gaminami 
valgiai. Su kitolpuo maistų 
didelio skirtum# neesti.

Tai aš ir prisibijau, kad < 
Jums be reikalo užgynė nevar
toti daugybės labai reikalingą 
valgią. Jūs, Drauge, saugoki
tės tik sunkiųjų riebalų, tau- . 
kų, lajaus ir riebaluose spir
gintų valgių. Lengvesni rieba
lai, kaip grietinė ir sviestas, 
Jums galima ir reikia ^artotL 
Taipgi vartokite ir visokių ki
tokių valgių: daržovių, vaisių, 
pieniškų, kiaušinio trynių, žu
vų, šviežios mėsos. Tik gerai , 
krarritykite ir nerykite rupie- 
nos, plušų, šiaudų, o tik sun
ką, syvus.

Po valgio vis imkite kreidos,' 
.......“prepared chalk, 1 lb” po ge- * •, ' * • ta ‘ ‘ .

ir gi geriausia prašalinti. TaiĮrą trečdalį šaūkštelio, Vai
kas gi tada esti žmogui ? I deniu užsigerdarną? limkfte 
Įvyksta nedidelis pasikeitimas! iodo, po Ik'šA’kaš arittfk,' kftš/'č a V a « m a • j w w !*>_• V L’ !

valgau, tai tuojau rūgauju, 
raugėju, kaip kokiuo uksusu. 
Tai turiu eiti pas, daktarą ir 
gauti kokio pauderio.

Tai malonėkite duoti atsa
kymą per laikraštį “Laisvę,” 
ar man visą gyvenimą taip 
reikės valgių saugotis ar ne? 
Ir dar man labai rankos tirps
ta, daugiausiai kaip guliu.

Atsakymas.

■ Jums, Drauge, išėmė akme
nis ir gal išėmė ir pačią tul- 
žiapūslę. Kas reikėjo, tai 
reikėjo,—nieko nepadarysi. Tų 
tulžiapūslės akmenų kitaip ne
prašalinsi, jei jie dideli išaugę 
ir įsibingeję. Taip gi ir pati 
tulžies pūslė,, jei tuomet esti 
pagedusi, apkrėsta, paprastai

Tai New Yrirko bedarbių lūšnos, subudąvotoš iš lentgalių , ir baksų5 ; Tokiosė 
lūšnose, itžėjhs šalčiams, šiomis dienomis sušalo penki bedarbiai.

gydytoj.au
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Cleveland, Ohio. — Marga
ret Howe, 82 metų amžiaus 
apie savaitė atgal dingo is 
Carnegie Rooming House, pa
likdama 6 metų Donaldą. Ji
nai likos policijos areštuota ii 
apkaltinta už apleidimą vaiko 
Bus teisiama prie teisėjo East
man.

Pasikalbėjimas Seno Ruso Su 
Jaunu Pionierių

minią, tūkstančiais stovinčių ir 
ištisas valandas laukiančių sa
vo kaleinos.

Kokius pietus bedarbiai tose 
valgyklose gauna—nepatyriau, 
bet tie patys didlapiai apsivai
nikuoja ląurų vainikais ir daro 
iš to “biznį,” garsinasi, koki 
jie geri ir kad ten ir ten tūk
stančius bedarbių pavalgydi
no, nors tai daro iš tų pačių 
biednų žmonių aukomis arba 
iš algų atitrauktais centais.

Jauna motina pasakoja, kad 
ji nenorėjo palikti savo vaiko. 
Darbo Visur jieškojo, bet ne
galėjo gauti. Pinigų neturėjo. 
Už kambarį buvo nemokėta 
jau 3 savaites, savininkė grąsi- 
no išmesti ant. gatvės.

Išvažiavo į Akron, -Ohio, 
manė ten gauti darbą. Grįžus 
be darbo ir'vilties, nežinoda
mi ką toliau daryti/ skaito lai-

tomačių 
puoduką 
1 svarą 
didelius

briežiu ilgumą drato, kuris duoda man opo
zicija 30 ohms: 120 valts turi būt išdalinta 
po 30, tuomet mes turim keturias amperes,” 
vaikas paaiškino.

“Aš dar negaliu suprast,” senis atsakė. 
“Bet kad loska pasakyk man daugiau apie 
ohms ir amperes. Jeigu tu, vaikelį, būtum 
gyvenęs mano laikais, tai tave žmonės pava
dintų iždykėliu ir kvailiu !”

“Ką tą reiškia išdykėliu ir kvailiu?” už
klausė juodplaukis vaikas.

“Tu, vaikeli, išdykęs: tavo motina inžinie
rius, eina į konferencijas, į kliubus, į susirin
kimus, diskusuoja susirinkimuose, prakalbas 
laiko, pamąstyk apie tai! Bet mano laikais, 
kuomet aš buvau tokių m., kai tu, vaikeli, jei 
moteris nueitų tokiais keliais, kai tavo moti
na, kaip tada žmonės į ją žiūrėtų, kuomet 
jauna moteris nesusivaldo save. Ją visi pirš
tais badytų ir jeigu jos griekus kas norėtų 
uždengt, tai būtų sunkus darbas. Moteris tais 
laikais neturėjo teisės. Mergina būtų giliu- 
kinga, kad ji būt galėjus gaut už tarnaitę, 
bet kuomet buvo žemos klasės tėvų, tai nei 
už tarnaitę negalima buvo gaut.”

Vaikas klausėsi senio su domėsiu, bet stai
ga sulaikė.

“Palauk, dėduška! Kodėl taip? Jūs kalbat 
rusiškai, o aš negaliu suprast nė žodžio, ką 
jūs sakot?”

“Ką! Tu nesupranti žodžio, ką aš sakau! 
Kokio žodžio, pavyzdžiui?

“Beveik nei vieno. Ką tas reiškia: nueitų 
tokiais keliais; ją visi pirštais badytų; grie
kus uždengt; moteris neturėjo teisės; tar
naitę; žemos klasės; man nesuprantama a- 
pie ką tu kalbi!” .

“Taip, taip,” atsakė senis. “Tai ką tu su
pranti? Elektrifikacija, industrializacija, lik
vidacija nemokslo, eksterminacija kapitaliz
mo, socialistinė konstrukcija?”

“O, taip.” Vaikas nusišypsojo ir sako, “ši
tie tai yra paprasti žodžiai, kuriuos aš kas
dieną vartoju.”

“Aa, ką mačija!” senis atsakė. “Paprasti 
žodžiai. Tau reikėjo gyvent mano laikais! 
Aš einu namo; su jaunuomene šiandien ne
gali susikalbėt; jūs nieko nesuprantat.”

Senis supyko ir išėjo.

Far- 
vaizdeliš

Jauna motina. Jos* juodi, 
plaukai pusiau pražilę. Ant “" 
veido matos rūpesčio ruožai. 
Akys išverktos. Kuomet buvo;; 
klausinėjama—nuolatos verkė. 
Margaret, kaip ir tūkstančiai 
darbininkų, nežino kur glaus
tis, kuomet palieka be darbo,/ 
nežino, kad yra Bedarbių TAK ‘ 
rybos, kurios išreikalauja pa-’ 
šalpos.

Jauna motina, neturėdama 
ką valgyt, nei ką daryt, palie
ka savo sūnų, - užkuria gasą,r 
kad jam būtų šilta, pati va
žiuoja kitan miestan laimės 
jieškoti. Donaldas, belaukda** 
mas motinos pargrįžant, išal- 
ko, išėjęs iš kambario paprašė 
susiedų valgyt. / Susiedai pa-, 
valgydino, palaukė, motina ne-, 
grįžta—pašaukia policiją ir A- 
tiduoda Donaldą. Motina, nors” 
būdama alkana, gailis savo 
vaiko ir tuom pat kartu bijos' 
kapitalistų įstatymų, kad neri 
padėtų kalėjiman. Taip ir, 
slapstės su skaudama širdžia.

Kapitalistų laikraščiai daug 
rašo apie motiną ir vaiką. Bet 
neprisimena nei puse lūpų, 
kad šiandieną yra šimtai tūk
stančių tokių atsitikimų, kur. 
darbininkų vaikai negali lan
kyt mokyklas del stokos mais-, 
to ir drabužių.

Mes, darbininkės, galim pa
naikinti tokius atsitikimus tik' 
per organizacijas kovodami už' 
darbininkų teises. Turim kovo* 
ti už darbininkų bedarbių ap- 
draudos bilių HR 7598. Suor- 
ganizuokim moteris savo apie- 
linkėj ir priėmę rezoliucijsui 
siųskim kongrėsmanams ir 
prezidentui Rooseveltui.

S. M.

čiuje 25 minutes 
dar reikia 
sviestu, 
smulkiu 
karštą, 
tojų.

Šį patarimą suteikė man vo
kietė šeimininkė. Jį išban
džiau ir suradau labai geru ir 
daug lengviau pagaminamu

“Aš esu gera motina, išva
žiuodama daviau Donaldui 
valgyti. Tai viskas, ką aš tu
rėjau.” Toliau tęsia: “Aš žino
jau, kad mano vaikas yra prie
glaudos namuos, bet bijojau 
eit, kad mane neareštuotų. 
Nors kas rytas ir vakaras lan
kiau tuos namus, bet nėjau vi
dun.”

Kuomet reporterė paklausė, 
kodėl nėjo į pašalpos įstaigas 
prašyt pagalbos, motina verk
dama pasakė:

“Kas mane gelbės? O, žmo
nės! Jūs kalbat, bet kalbos yra 
pigios.” Ji vėl sako: “Aš esu 
gera sivėja, moku ant visų siu
vamų mašinų dirbti ir negaliu 
gaut darbo. Man reikia gero 
darbo.” Toliau pasakoja, kaip 
ji ėjus prašyt pašalpos ir nie
kur negalėjo gaut pagalbos.

Ir Moterys Prisidėjo Prie 
Maskvos Metropolitan©

Prie Maskvoje pravesto po
žeminio gelžkelio, su dideliu 
entuziazmu, pridėjo savo petį 
moterys darbininkės. Jos ly
giai su vyrais dirbo įvairius 
darbus, daugelis jų liuosnoriai 
pašvenčiant po keletą valan
dų savo triūso, kad tik grei
čiau užbaigus sulyg nustatytu 
planu.

Amerikonai turistai, jų tar
pe ponas Will Rogers, Ameri
kos buržuazijos klaunas, bai
siai nusigando pamatęs mote
ris bedirbant tunelio kasime. 
Jis didelėmis raidėmis suriko 
kapitalistų spaudoje: “Mote
rys Rusijoje Budavoja Požemi
nį Gelžkelį!” TaČiaus tie po
nai nemato šios šalies moterų 
darbininkių padėties, kad jos 
būna visur išnaudojamos iki 
gyvam kaului, kad jos ir jų 
vaikučiai nustumiami į bado 
nasrus netekus darbo, kad nie
kas nesirūpina apie bedarbės 
moteries likimą, kad tūkstan
čiai jų. priverstos pardavinėti 
savo kūną už duonos kąsnį bei 
šokti upėn, kad užbaigus savo 
vargingą gyvenimą.

Sovietų Sąjungos moterys 
nepaiso tų ponų lojimo. Jos 
sveikos, stiprios, dalyvauja ly
giai su Vyrais savo šalies, dar
bininkų tėvynės, budavojime.

“Taikos keliu pasidalyti fi
nansinius namų reikalus. E- 
sant reikalui išeiti į darbinin
kiškus susirinkimus, iš savo da
lies pasamdyti namų priežiū
rą, kad išvengus baimių. Susi
rinkimuose būdama išmoksi 
politinius reikalus, su kuo ga
lėsi lengvai prikalbėti savo 

į tą pačią nuomonę ir 
už darbininkų reikalus.”

S. ž-as.—Canada.

būna geresnis sosas. Pažiū
rėk, kad perdaug nesuvirtų;■ 
gali po biskį dapilti vandens.

Išvirk 1 svarą ar daugiau 
spaghetti sūdytam vandenyje. 
Kada viskas gatava—užpilk 
sosą ant viršaus, išmaišyk ir 
duok valgyti. Galima 
itališko tarkuoto sūrio.

S. M.,—Cleveland,

Moteris Sovietų Sąjungoje 
i . i . ■

Statistikos skaitlinės paro
do, kad dar 1933 metais So
vietų ‘ Sąjungoje buvo jau 
6,000 moterų kolchozų pirmi
ninkių; 6,000 kolchozų ūkio 
vedėjų; 28,000 moterų udar- 
ninkių įvairiose industrijose, 
100,000 organizatorių; 9,000 
moterų vedėjų prekybos ūkio; 
ir 7,000 traktoriščių (traktorių 
valdytojų). Tai vis svarbios at- 
sakomingos vietos. O kur vi
sos mokytojos, lakūnės, maši
nistės, daktarai, teisėjai ir tt. ?

Tas dedasi šalyje, kur, prie 
caro viešpatavimo, vyravo pa
tarlė “Ilgas plaukas, trumpas 
protas” arba “Mušk pačią tan
kiau, tai barščiai bus gardes-

Ką gali daryti moteris, jei 
jos vyras neleidžia dalyvauti 
darbininkų judėjime? Šiuo 
klausimu eina “Working Wo
man” kontestas. Štai du iš 
daugelio atsakymų: '

“Reikia stengtis įsigyti vyro 
meilę, kad vyras labiau mote
rį mylėtų, negu moteris vyrą. 
O kada vyras savo moterį no
rės pamylėti, tuomet moteris 
turi prikalbinėti vyrą į vieną 
pakraipą. Su gerumu toliau 
nueisi, negu su barniais. Jisai 
išleis tamstą į susirinkimus ir 
pats liks tų pačių pakraipų.”

A. K.-nė—Canada.

Trylika metų, kaip jie ženo- 
ti. Per tuos metus jie susilau
kė du kūdikiu—mergaites. Da
bar motina vėl laukiasi trečio 
kūdikio, kaino dovanos kalė
doms. Ar pylima inos už tai 
kaltinti? Kalėdų kūdikis!

Motinai net baisu ir namis- 
Ivti anie ta ateiti, kokia jos 
lankia Nieko netari prirengus 
del kūdikio ir nėra vilties iš 
kur gauti be skambučiu-pinigu. 
Viskas ką ji turi prie rankos, 
tai iakute. kurią nati numezgė 
iš nunešiotu nančiaku išardy
tu siūlų, ir pora marškinukų 
pasiuvo iš savo ir vyro suply
šusių marškinių.

Paskutinis mėnuo. Ypatin
gai šį mėnesį būtinai reikėtų 
turėti gero maisto ir tyro oro 
pakvėpuoti. Jiedu tikisi sū
naus, nes jiedu jau turi dvi 
merkaites. Vyras irgi norėtų, 
kad kūdikis būtų vaikas ir 
stiprus vaikas. Bet kaip? Ko
kiu būdu?

Motinos mintis žaibo greitu
mu apibėga ne vien apie kū
dikius bei kambarių švarą. Ji
nai nepakenčiamai buvo alka
na. Na, o kaip bus su ryto
jum ? Visas turtas ką turi prie 
savęs, tai 25 centai. Motinai 
širdis plyšta iš skausmo pasi
dairius aplink save po kamba
rį. Taupyti ilgiau nebegalima. 
Paėmus tuos 25 centus, nudū
lino pas .mėsininką, supirko lie
kanas nuo mėsininko kalados: 
kojas, kaklus ir sparnus išviri- 
mui sriubos del kūdikių. Moti
na per savo darbštumą ir su- 
gabumą šiaip taip pagamino 
sriubą ant aliejum šildomo pe
čiuko ir padavė mergaitėm.

“Mama, ką tėvelis gaus pie
tums?,” klausia Marytė.

Motina, nor^lama kūdikių 
apetitą pasaldinti, būk tai su 
pasididžiavimu pro Saras juok
damasi atsako: “Tėveliui pali-

Šeimininkės, Apsisaugokite

Šeimininkėms neretai tenka’* 
susidurti su visokiomis apga- ; Į • < 
vystėmis. ir žulikystėmis. ;Ne- «' ’ 
žiūrint, kad ir taip: reikia. 44 
brangiai užmokėti už perkamą^, i 
maistą, da neretai krautuvėse;, 
labai nachališkai sukama ant,__
vogos, ypatingai dabar, prieš 
kalėdas. Mūsų mieste buvo at
sitikimas, kur moteris pirko -
kalakutą ir jis svėrė arti 
svarų. Parnešus namo, ji vą,. . 
jį atsvėrė ir surado tik suvų$, „j 
8 svarus. Apsiskundus detekty^ 
vam, ir jiems krautuvėn nuė- - 
jus, tapo surasta ant grindų 
lenta, kuri buvo pririšta prie 
vogos ir kuri buvo operuoja-, h 
ma pardavėjo koja, o rankoj ; 
jo buvo liuosos. Surasta ir kL,, 
tokių mekleryščių. Patartina 
gaspadinėms turėti savo vogas 
namuose.

Keturis puodukus spalgenų, 
2 puoduku vandens, < 2 puod. 
cukraus. Išvirk uogas su van
deniu, nusunk. Pridėk cukrų ir 
vėl pavirink 5 minutes, smar
kiai. Supilk į žiedinius 
(molds) ir atšaldyk.

Dabar padaryk salad: 1 
puoduką supjaustytų obuolių, 
1 puod. supjaustytų celery, 
biskį lemono, biskį mayonnai-.ktfaštyje, kad jos sūnus ipaim- 
se, V2 puoduko walnut riešu-1 tas policijos ir jos policija 
tų. Pridėk lemoną prie obuo- jiešk0. Motina pasakojo: 
lių ir celery, sudėk viską, a- 
part riešutų, kuriuos dėk prieš 
pat paduodant į stalą. Sudėk 
viską į spalgenų vidų. Pakaks 
8-9 žmonėm.

E. V.,—Johnson City, N. Y.

Mūsų Fermeriai

Man patiko draugės 
merkos straipsnis 
“Vaikščiojanti Stipena” p 
tame “D. ir š.” numery, 
drąsiais sakiniais, neapdailin
dama, “farmeriškai” piešia 
puikius vaizdus. Būtų gęrai, 
kad d. Farmerka plačiad pa-°; 
rašytų apie ūkininkų vargus. 
Nuo ūkininkų labai mažai 
gauname rašto, o lietuvių ūki
ninkų yra daug ir net kovingų, 
savo reikalus suprantančhj far* * 
merių. Pennsylvanijos valstijo
je man yra žinomi apie Bucks * 
County Kuodžiai, StaŠiai, Kau-‘ 
nai ir kiti. Visi, rodos, skaito 
“Laisvę” ir priklauso ūkinin
kų organizacijoje, Farmer’s 
Protective League. Kaunu sū
nus net kelias demonstracijas 
vadovavo ir buvo areštuotas 
už vadovavimą farmerių prieš * 
išlicitavimą vargšo farmėrio 
turto. Tai kovingas jaunuolio. 
Būtų gerai, kad tos draugės, b 
kartu ir draugai, parašytų ® 
mūsų skyrių ką nors iš savė 
kasdieninių vargų, Mes žino
me, kad gyvenimas ant ūkės 
nėra saldus. Taipogi ir d. FaJM^ 
merkos 
nėti.

Ar geri šie būdai išrišimui 
to svarbaus klausimo? Juk pu
sė visos darbininkų klasės yra 
moterys ir be jų dalyvavimo 
klasių kovose pasiliuosavimas 
yra neįmanomas. Ar yra ge
resnių būdų? Ką jūs darytu
mėt ?

Atsakymus siųskite: “Work
ing Woman,” 50 E. 13th St., 
New York, N. Y. arba ““Lais
vės” ir “Vilnies” moterų sky
riams. . .

Vieną gražų vakarą senas rusas išėjo pasi
vaikščiot. Eidamas pro šalį savo brolio duk
ters namo, nutarė užeit pasižiūrėt. Įeina į 
vidų, nieko neranda namie, tik vieną vaiką, 
kuris buvo 13 metų senumo (pionierius). 
Vaikas, pamatęs dėduką, sušuko: “Zdrastvi- 
te, dėduška! Mano motina konferencijoj, o 
aš ką tik sugrįžau namo, aš važinėjau tram
vajum, turėjau daug ‘funių, ”.

Senukas žiūrėdamas į vaiką, palingavo gal
va ir sako:

“Tau, vaikeli, be tramvajų apsieit, tai būtų 
kaip be rankų ? Kada aš buvau mažas, tai 
mes važinėjom tramvajais su arkliais trau
kiamais, ir tai ne dažnai,, nes reikėjo užsi- 
mokėt 10 kapeikų, o kur gausi 10 kapeik” 
tais laikais?”

Vaikas pažiūrėjo į senuką ir garsiai su
šuko:

“Ką jūs sakot? Arkliais traukiami tram
vajai ?”

“Taip,” atsakė senis. “Ar tau tas neaišku, 
kas arkliais traukiamas tramvajus? Tai kaip 
aš tau galiu išaiškint. Na, gerai, paimkim 
sau, mes pabudavosim tramvajų be motoro, 
pakinkysim arklius, kad jį trauktų... Ar 
dabar jau supranti ?”

“Taip, suprantu, bet kodėl palikt motorą 
lauke? Kodėl neįdėt motorą į tramvajų, tai 
nereiks arklių?”

“Aa, eik šalin, tu nieko nesupranti ir aš 
manau—tau nereikia nieko suprast,” senis 
atsakė. “Bet pasakyk tu man, vaike, kokį tu 
čia velnią dirbi su tais dratais ir kitais daik
tais ?”

“Elektrikinį puodą, kurį padariau aš pats,” 
atsakė vaikas.

“Nu-nu! Už tai tu turėtum gaut gerai į 
kailį, vaikeli. Tu gali išdegint fuses ar namą 
uždegt,” senis piktai suriko.

“Bet kaip? Ar jūs manot, kad aš ne surik
tuoju gerai amperes?” vaikas atsakė.

“Ką ? Kas tas yra ?” senis užklausė.
“Labai lengva, kuomet žinai kaip. Aš už-
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Vokiškas Obuolių “Štrudelis”

Tešla—2 ir V2 puodukų per
sijotų miltų, 1 trynys, 2 šaukš
tai tarpyto sviesto, 1 šaukštas 
uksuso, 6 šaukštai vandens, 
biskį druskos. Viską sumin- 
kykite ir išdirbkite tešlą, kad 
neliptų prie rankų. Padėkite 
į šiltą bliūdą ir užvožkite šil
tu dangčiu ant V2 valandos. 
Per tą laiką prirengkite kam
šai ą. Nulupkite 3 ir 1/2 svaro 
gerų obuolių ir plonai supjaus
tykite, taipgi pasidėkite 1 puo
duką gerų duonos trupinių, 1/2 
puoduko cukraus ir ketvirta
dalį puoduko razinkų, ir 1/2 
puoduko . tarpyto sviesto.

Ant stalo patieskite švarią 
staltiesę ir apipilkite miltais. 
Ant to padėkite tešlą ir pa
plokite rankomis, kad būtų 
plokščia. Tada imkite nuo 
krašto tešlą ir tempkite. Taip 
tampykite iš visų kraštų, 
tešla pasidarytų ant tiek 
nučiukė, kaip ploniausia 
sue” popiera. žiūrėkite, 
neįplyštų ir nevartokite 
čielo. Tada apipilkite tešlą1 
tarpytu sviestu, dėkite ant to | 
duonos trupinius, obuolius, ra- 
zinkas ir cukrų. Greitai viską 
suvyniokite. Suvilgykite vir
šų plaktu kiaušiniu su sviestu 
ir kepkite gana karštame pe-

Bekepant 
kartą palaistyti 

Išėmus pabarstykite 
cukrum ir paduokite 
Pakaks del 10 valgy-

kau visko—duonos su arbata.” 
Taip, šiandien, ryt ir poryt 

duona su arbata ir ta pati tau- 
pinama.

Nekalbant apie vyrą ir vai
kus, pati turėjo savo kūno pri
dengimui tik seną ir pusėtinai 
aplopytą suknelę ir suplyšu
sius batus ant kojų, kurių pir
štai per batų galus oru kvė
puoja.

Darbininkė—rankų oda su- 
aižėjus nuo darbo. Kambarys, 
kuriam jie gyveno, buvo labai 
prastas, bet švarus; nuo mote
ries rankų pridėjimo visur at
spindi švara. Kambaryje ra
kandų, kaip ir nėra. Įžengus 
per slenkstį, tuojau į akis bied- 
numas puola, bet koki rakan
dai buvo, visi sudėlioti p^al 
skonį, vietoję,A?,pai ne šf Viena 
tokia biedna šeimyna. Tūk
stančiai randasi tokių vaizdų 
iŠ darbininkų gyvenimo šioje 
aukso šalyje.

Kapitalistai labai mėgsta 
per savo didlapius parodyti 
“gerą širdį” biednuomenei ki
tų duosnumu. Jie kas metai 
renka iš tų pačių biednų dar
bininkų aukas, ypatingai prieš 
padėkavonės dieną ir kalėdas. 
Prisiartinus paskirtai dienai, 
kiekvienas turi gauti tikietą į 
paskirtą valgyklą iš tų 
didlapių raštinių. Einant pro 
šalį, net koktu darosi pažvel-

Vitkus
(Iš Rusų Spaudos)

Grybų Sosas Del Spaghetti

Vieną keną tomačių sriubos 
(soup), 1 puoduką 
sunkos (juice), 1 
verdančio vandens, 
maltos jautienos, 3 
cibulius, 1 šmotuku česnako, 1 
šaukštuką chilli pauderio, % 
puoduko taukų arba aliejaus, 
1/2 puoduko džiovintų grybų 
(baravykų), paprico pipirų ir 
druskos sulyg skonio.

Supjaustyk smulkiai svogū
ną, sudėk į taukus, spirgink 
kol paliks rudi. Mėsą suvo
liok į mažas boliukes, sudėk ir 
apkepink. Numazgok ir smul
kiai supjaustyk grybus, sudėk. 
Dabar sudėk viską ir virink 
mažiausia 3 valandas ant ma-jkaip kad čia skamba, 
žos ugnies. Ilgiau verdant j B. E. S.,—Easton, Pa

Ar galima žmogų dviem sy- 
sykiais į metus pavalgydinti 
ant visų metų ? Suprantama, 
kad ne! Kol darbininkai su
vienytai nereikalaus, bet mal
daus kapitalistų malonės—nuo 
jų stalo trupinių, tai jie bus 
mulkinami savais iškaščiais.

Kitas išnaudojimas, tai 
“community chest.” Darbinin
kai taksuojami nuo $1 iki $5. 
Išeities nėra:' nori ar ne, turi 
mokėti. O jeigu pasipriešini, 
tai žinok, kad tavo alga bus 
apkarpyta arba darbo neteksi. 
Vėliau garsina, kad ta ir ta 
kompanija tiek ir tiek tūkstan
čių davė. San Francisco šiemet 
turi sukelti $2,102,000 į “com
munity chest.” Kas tuos pini
gus gauna, yra visiems žinoma.

Pacific.
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

PRANEŠIMAI IŠ KITUR pų žiedų medaus.

Valdyba

Valdyba.

Draugas Dubinis Laikos Savo Žodžio
NAMAI

Įst. 1892

898,000,000
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Punktai
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ELIZABETH; N. J.
ALDLD 54 kp. metinis susirinki

mas įvyks seredoje, 19 d. gruodžio 
(Dec.), 408 Court St., 8 vąl. vakare,, 

-bus renkamą nauja valdyba seka
miems metams ir- bus visa eile kitų

ŠVIEŽIAS
MEDUS

Vėl Kun. Labai Ne
gražiai Apsimeluoja

Daugelio prašymą gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėme. Turime 40

tos panaikintos, valstybės 
apsaugos sandėliuose supil
ta 72,-000,000 bušelių t dau
giau, kaip buvo 1983 me
tais, o “Darbininko’" mela
giai šaukia, kad Sovietų

PORT CARBON, PA.
ALDLD 159^ kuopos susirinkimas 

įvyks 23 d. gruodžio (Dec.), 10 vai. 
ryto, drauges J. Čiupalienės namuo
se. Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbčt, taipgi galėsite atsiimt naujų 
numerį “šviesos.”

t* 427 LORIMER STREET f 
f BROOKLYN; N. Y. 4

E. ST. LOUIS, ILL.
Kompartijos sekcija rengia Daily 

Worker naudai bankietą ir “raffle,” 
nedėlioję, 23 d. gruodžio, Yocis sve
tainėje, 537 Collinsville Ave., 7 vai. 
vakaro. Apart skanių valgių bus ir 
gardžių gėrimų, ir po bankietui bus 
laimėjimai, kurie norės, galės pasi
šokt. Kviečiam visus dalyvaut, pra
leisite linksmai laiką, ir kartu parem- 
site darbininkišką organą.

. Kompartija.

P. RatarihŠ, Sčbtfa, N. Y.
D. Slavinskienė, Rockford, Ill.

Į J. Bastis, Grand Rapids, Mich.
Į W. Mickalites, Benld, ,111.
J. Jerome, S. Barrę, Mass.
S. Sąsna, BrdbkĮyn, N. Y. 
Baltrušaitienė, Brooklyn, N. Y. 
Wm. Trainis, Royalton, Ill. 
Chas. Kwarren, Brooklyn 
Komp. Liet. Frak., Waterbury, C 
P. Taras, Brooklyn, N. Y.
J. May, Hoboken, N. J.
P. Kuosevi&us, Collinsville, Ill.
Z. Koval, Brooklyn, N. Y.
A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
A. Krutulis, Wheeling, W. Va.

Kolektyvų 1932 metais 
buvo 211,650, o 1933 metais 
224,500. Sovietinės farmos 
dirbo 10.6 nuošimčius že
mės, kolektyvai—73,9%, o 
privatiniai tik 15.5%.

Dabar Sovietų Sąjunga 
yra dar galingešnė. Trakto
rių jad yra veik 300,000. 
Šiemet grūdų suimta virš 
1,500,000,000 pūdų į valsty
bės fondą, valdžiai į rezervo 
fondą pristatyta virš 906,- r./'izx 1 - v .. .■ i,. i ■

Telefonas: Evėrgrėen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai ;dirbąs graborystės prųferfH 
jo|e ir Brpoklyno apieljpkėj pla
čiai žinomais. Tik dabar atidarė 
saydibtfi&4-4r patarnauja batsafnii- 
vimu- ir palaidojimu mirusių? r

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms paremi 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Naudokite; medų vietbjc' 
cukraus. , ^Nelaukite, pir-, 
kimui medaus pakol‘ture-* 
site šaltį, Naudokite me, 

dą, kad rietutėfumėr 
šalčio!

Jis pasisakė gausiąs 2,000 piinktų ir jau gana arti to 
dasikasė. Tačiaus, drg. A. J. Smitas per kelias dienas nie
ko neprisiuntė. Ar tik jis nesirengia paskutiniam šūviui. 
Taip pat ir dig. S. Rėikauskas per keletą diėnų niekiidm 
nepasirodė. Ką nors mano ir jis. O dig. J. širvaitis tai 
pats pasisakė, kad iki 1 d sausio dar prisiusiąs 20 naujų 
prenumeratų ir 40 atnaujintų: Savo kaimyną drg. S. 
Penkauską, Šimaitis pralenkė. Visai panašu, kad drg. D. 
Galėckas dasivys (d gal ir pralenks), savo kaimyną 
Smitą.

“Laisvės” vajus gavimui 1,000 naujų skaitytojų tikrai 
baigsis su pirma diena sausio. Paskutiniu kartu prašome 
visų dienraščio skaitytojų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją.
. Raudonoji lentelė šiandien stovi šiaip:

Ir vėl begėdiškai kunigai 
meluoja! Jie netikės darbi
ninkų atskaitomis, tad mes 
paduositne, kaip apie Sovie
tų Sąjungos ūkį rašo net

i “The 
už 1934 

706-713 puslapiuo-

kite visi nariai' ir atsiveskite naujų 
narių. Kurie dar neužsimokėjote 
duoklių, tai šiame susirinkime užsimo
kėkite, nes organizacijai labai yra 
reikalingi pinigai.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
prirų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas) .» !

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

“Mano padėtis ypatingai 
buvo sunki, kadangi aš buvau 
ant pašalpos ir ligonbutyje 
prie gimdymo kūdikio. Jeigu 
ne tie daugelis draugų ir sim- 
patikų, kurie atėjo man pagal
bon, nežinau, ką būčiau dariu-

so. boston, Mass.
Laisvės Choras rengia “Buffet 

Lunchį” nėdelioj, 23‘d. 'griiodžio, 7:30 
vąl. vakarė, Lietuvių Piliečių Kliube, 
376 Broadway. Bus skani vakarienė, 
po vakarienei galėkite linksmai pasi
šokt prie geros orkestros. Įžanga tik 
25 ceritai. Kviečiam visus skaitlingai 
atsilankyti. ! .

Sąjungoje badas, kad ten 
žmonės valgo šunis, kates ir 
vienas kitą!

“Darbininko begėdis pos
muoja sekamą:

| “Išmaitinimui šalies gy
ventojų per 5 mėnesius ski
riama apie 50 milionų pūdų, 
vadinasi, pų 10 milionų pū
dų mėnesiui. Priskaitant 
Rusijos gyventojų tik 120 
milionų (jų yra apie 150 mi
lionų), išeis tik vienas pū
das dvylikai žmonių į mėne
sį, vadinasi, vienam žmogui 
aštunta dalis svaro į die-

L. Choras.
* • (300-301)

CLEVELAND, OHIO
Kompartijos Liet. Frak. rengia 

svarbias prakalbas, ketverge, 20 d. 
gruodžio, Lietuvių svetainėje, 6835 
Superior Ave., 7:30 vai. vakare. Pra
kalbą sakys draugas V. Andrulis. 
Kviečiam visus lietuvius skaitlingai 
dalyvaut ir išgirst, ką svarbaus drg. 
Andrulis turi mums pasakyti.

Kompartija.
(300-301)

kas kitas, kaip kvaila “re
voliucija” “Darbininko” re
daktorių galvose.

Purvo, melų, bjaurių plet- 
kų pagelba jums nepaslėpti 
nuo katalikų darbininkų tie
są apie darbininkų valdomą 
šalį. Šiandien mažai rasis 
darbininkų, kurie tikės ku
nigų pasakoms apie stebuk
lus ir bolševikų barbarišku
mą. Jau vis daugiau ir 
daugiau darbininkų prade
da matyti kapitalistinės 
tvarkos supuvimą, jaučia 
ant savo1 pečių vargą, nedar
bo naštą, kuomet jie žino, 
kad Sovietų Sąjungoje nėra 
bedarbės, kad ten padarytas 
galas kapitalistų viešpatavi
mui, kad darbininko pro- 
porcionalė metinė alga sie
kia 1,516 auksinių rublių, 
kad dabar vėl jų algos pa
keltos nuo 12 iki 13%, tuom 
kai’tu, kada kapitalo šalyse 
eiila nuolatinis ant darbi
ninkų puolimas.

Ne, nepaslėpti “Darbinin
ko” redaktoriams tiesą apie 
Sovietų Sąjungą. “Darbinin
ko” redaktoriai gali užsi
merkti, nuduoti aklais, pasi
versti save į dvidešimto am
žiaus Donkišotus, virsti lite- 
ratiniais melagiais ir chuli
ganais, bet jiems nepavyks 
paslėpti nuo darbininkų 
tiesą, nepaisant, ar tie dar- 
bininkai dar tiki į jūsų iš
galvotą dievą ir velnią, ar 
ne! Darbininkai susipras ir 
Amerikoje jie anksčiau ar 
vėliau įsteigs Sovietų val
džią ir kunigus pristatys 
prie darbd. Tada kunigams 
bus dantų griežimas ir tas 
pragaras, aį>ib. kurį jus ųtjb- 
latos tauškiate', riė.s jūs bijp- 
te darbo, bijote iš prakaito

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome.senus, taipgi dirbame sė- 

liūnamš bartis, štorams, “showcasius” ir dirbame 
visokiu^ medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbdni cementinius darbus, ir maliavčjam nata na 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieihamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles AteX & T. Markus
208 Grand Št: Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. SThgg 2-2306

Stebėtis reikėtų iš to chu- 
liganiškumo ir laikraštinio 
nešvarumo, kokiu užsiima 
Bostono kunigų redaguoja
mas “Darbininkas”. “Darbi
ninko” 96-tame numeryje, 
11 d. gruodžio, 1934 metų, ir 
vėl bjauriausi melai apie 
Sovietų Sąjungą. “Darbinin
ko” redaktoriai per septy- 

. nioliką metų niekino,šmeižė, 
melavo apie Sovietų Sąjun
gą ir matyti pritrūko jau 
melų, išsibaigė jų kvaila 
fantazija, ,tad dabar jie 
spausdinasi savo ir kitų 
kontr-revoliucionierių plet- 
kus ir melus iš 1919 ir 1922 
metų ir sako, kad būk dabar 
taip yra Sovietų Sąjungoje. 
Jie nesenai šaukėsi sau į pa- 
gelbą F. Nanseną prieš So
vietus, sakė, kad jis rašo, 
būk dabar Sovietų Sąjungo
je mirs mažiausiai 15 milio
nų žmonių iš bado. Mes pa
rodėme, kad “Darbininkas” 
meluoja, kad F. Nansenas 
jau keturi ir pusė metai at
gal yra miręs.

Dabar vėl “Darbininkas” 
sako, kad Sovietų Sąjungo
je: “Panaikina stambiausius 
ir pavyzdingus ūkius.” Ar
gi? Nejaugi “Darbininko” 
redaktorius nei to nežino, 
kad vien ūkis “Gigant” turi 
didesnį plotą žemės, negu 
visa Rhode Island valstija, 
kad jis milionus pūdų grūdų 
duoda į metus, kad Sov. Są
jungoje yra virš 6,000 dide
lių sovietin. ūkių ir 244,000 
kolektyvų! “Darbininko” 
redaktoriai gal būt tą žino, 
bet jie kunigiškai meluoja! 
Jiems * gaila dvarponių, 
klioštorių, caro gifninių ir 
kuriigų, nuo kurių po revo
liucijos atėmė 1,128,000,000 
akrų geriausios žemės ir 
perdavė valstiečiams. Jie 
lieja ašaras, apverkdami 
dvarponius ir kitus valstie
čių išnaudotojus.

Toliau “Darbininkas” ra
šo: “Įveda kolchozus, bet 
taip nesąmoningai, kad vi
siškai užmuša ūkio produk- 
tyvišktfmą... Tuo būdu dir
bamos žemės plotas per pu-

Draugč Mary Frankfeld at
siuntė mums laišką, kuriame 
jibai dėkavoja visiems, o ypa
tingai Frankfield Egan Liuo- 

(Savimo Komitetui, už suteiktą 
simpatiją ir paramą, taipgi 
ragina tęsti kovą už jos vyro 
Phil Frankfeld ir Egan, kovin
gų Pittsburgho ir apielinkės 
bedarbių vadų, paliuosavimą.

‘‘Brangūs Draugai: šia pro
ga' noriu išreikšti savo gilų į- 
vertinimą ir ačiū už suteiktą 
man paramą po įkalinimo ma
no vyro sufrėmuotu kaltini
mu: “kurstyme prie muštynių” 
ir “trukdyme legales eigos,” 
sąryšyje su šerifo licitacija 

’ pereitą 
rudenį, šita parama atėjo nuo 
Phil ir mano asmeniškų drau
gų, nuo darbininkų grupių, 
kaip tai Bedarbių Tarybų, 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo ir kitų prisidėjusių 
prie virš minėto komiteto. Ne 
vien tik materiale parama gel
bėjo. Draugiški žodžiai ir rū
pestingas atsinešimas, užuo
jautos laiškai ir tt., mane daug 
suramino.

Bratfgakmenai
Mes perkame seną auksą 

VELT Ū I
Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street . 1 

Brooklyn
BeĮ., Graham & Manhattan Avės.

Penna., 
besąly- 
Frank- 
tuojau, 

reikalaujanti 
buvo išpildyta

PRAŠYKITE ... ..j.,
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių- 

. skite 50c. šiuol antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.t 

500 Grand Street 1
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

M. Dobinis, Newark, N.' J. 
A. J. Smith, Philadelphia, Pa, 
S. Rėikauskas, Sfyeąandoah 
P. Bokaš, Waterbury, Corin. 
Krance, Katilis, Bridgewater 
Geo. Shimaitis, Montello, Mass 
ALDLD 11, 155 kp., Worcester 
J. Weiss, Brooklyn; N. Y.
D. Galeckas, Philadelphia, Pa.
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 592 
ALDLD 4 Apsk., Pittsburgh 587
A. Daukant, Toronto, Canada 461
O. Girnienė, Binghamton, N.
P. Žirgulis, Rochester, N. Y, 
C. K. Urban, Hudson, Mass. 
P. Bukriys, Brooklyn, N. Y.
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 244 
A. Lipčius, Chester, Pa.
A. Klimas, Hartford, Conn. 
ALDLD 84 kp., Paterson, N. J. 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. 
ALDLD Pirm. Raj. Kom., 

Montreal, Canada
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn. 
A. Valinchus, Pittston, Pa. 
V. Globich, Wilkes Barre, Pa. 
ALDLD 13 kp., Easton, Pa.
E. Sklerls, Cleveland, Ohio 
J. Barkh's, Brooklyn, N. Y. 
J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood

| Ar bereikia didesnio me
lo? Matėte, šiemet valstybė 

j turi supirkus net 1,500,006,- 
000 pūdų grūdų. Kas tais 
grūdais maitinasi? Ar 150 
milionų žmonių, kaip “Dar
bininkas” meluoja?'1 Ne, nes 
valstiečių Sovietų valdžia Allegheny apskrityje 
nemaitina iš valdžios duo- 

inos fondo. Iš valdžios grū
dų fondo maitinasi miestų 
gyventojai ir tie darbinin
kai, kurie duonos negamina, 
kaip tai: miškų darbininkai, 
žvejai ir > tt. Šiais grūdais 
viso maitinasi tik virš 50 
milionų žmonių. Tuo būdu 
kiekvienam žmogui į dieną 
išpuola ne viena aštuntada
lis svaro, kaip tvirtina “D.” 
redaktorius, bet net po ke
turis ir pusę svaro! Tai 
jau aišku, kad net kunigo 
didelis pilvas negali į dieną 
praryti daugiau, kaip pus
penkto svaro duonos į die-

R. Mizara, Brooklyn, N. Y.
A. žemaitis, Shenandoah, Pa.
D. Krūtis, Elizabeth, N. J.
J. Žilinskas; Lewiston, Me.
J. Valatka, Haverhill, Mass.
A. Jesmantas, Harrison, N. J.
J. Navalinskienė, Forest City, Pa. 
A. Kazokytė, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 149 kp., Philadelphia, Pa. 
F. Pakali, Brooklyn, N. Y.
A. KuČiauskaitė, Baltimore, Md.
J. Balsys, Baltimore, Md.
E. Zitkienė, Hartford, Conn.
P. Janiuniene, Bayonne, N. J.
A. Bimba, Brooklyn, N. Y.
J. Ądams, Grand Rapids, Mich.
J. Muskauskas, Wilkes Barre, Pa. 
Dr. J. J. Kaškiaučius, Newark
V. Račkauskas, Galinis, Haverhill 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J
A. Barčius, So. Boston, Mass. 
ALDLD 39 kp., Scranton, Pa.
P. J. Martin, Bellevue, Pa.
B. Plungis, Cleveland, Ohio 
M. Šleiva, Gardner, Mass.
W. Brazai, Hartford, Conn.
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 
J*. Julius; Molhte; Itl.
J.. Baltušis, Chicago, Ill.
t*. Baranauską^, Brooklyn, N. Y. 
Chaš. Dumčius, McĄcioo, Pa;
H. TataoŠdiiskad, W. Roocbury, 
Geo. Brązinskaš; Athol, Mašs.
S. Vailhcliiik, Pittsburgh',’ 'Pa.

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dviejų ddlerių vertes knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi b-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adtesūokit: 
J. BARKUS 

Box 129; G. P. O., 
New York, N. Y.

“Įvairios grupės ir atskiri 
asmenys rengė pramogas, ir 
tam panašiai, mano naudai. 
Laukiu, kad tas geras darbas 
būtų tęsiamas ir toliau, . nes 
mano padėtis bus sunki ir a- 
teityje. Kad aukos būtų tinka
mai padalintos, aš prašau, kad 
višos būtų siunčiamos tiesiog 
“Frankfeld - Egan Liberation 
Committee,’ kurio antrašas yra 
522 Court Place, Pittsburgh, 
Pa. Telefonas: Court 8410. Ta 
organizacija įsteigė komisiją, 
kuri laikys pašalpos pinigus 
atskirai nuo aukų skiriamų ve
dimui kovos už tų draugų pa
liuosavimą. Mano pasiūlymas, 
kad visi asmenys ir grupės, ku-

• rič nori man pagelbėti, tuojau 
; susisiektų su tuo komitetu.

“Aš sprendžiu, kad kampa
nija vedama Frankfeld-Egan 
Paliuosavimo komiteto už pa
liuosavimą mano vyro yra už 
vis svarbiau. Aš taip pat su
prantu, kad ta kampanija yra 
dalis kovosmž paliuosavimą vi
sų klasių kovos kalinių visoje 
šalyje. Sėkmingas mano vyro 
paliuosavimas pagelbės ki
tiems politiniams kaliniams. 
Sąryšyje su savo padėčia, aš, 
taipgi negaliu pamiršti šeimy
nų kitų kalinių ir to fakto, kad 
daugelis jų yra blogesnėje pa
dėtyje, negu aš.

“Frankfeld-Egan Liuošavi- 
mo Komitetui skubiai reikalin
gos aukos vedimui darbo. Jie 
turi gana pasiryžusių darbuo
tojų išplatinimui lapelių, peti
cijų ir tt. Reikia skubiai pini
gų apspausdinimui tų reikme
nų. Dėlto aš raginu visus drau
gus ir rėmėjus kovot už mano 
vyro paliuosavimą—remti šį 
komitetą. Del to atsišaukiu 
ne vien į asmenis ir organiza
cijas Penna, valstijoj, bet ir vi
sur Jungtinėse Valstijose. Aš 
prašau jūsų prisidėti nors ir su 
maža auka prie šio darbo.

“Kitas būdas pagelbėti tai 
kovai yra rašyti gubernatoriui 
Pinchot, Harrisburg, 
reikalaujant tuojau ir 
giniai paliuosuoti Phil 
feld. Tą reikia daryti 
nes aplikacija 
paliuosavimo 
gruodžio 10 d

“Draugiškai,
“Mary Frankfeld.”

šis laiškas parodo buržuazi
nės teisdarybės atsinešimą į 
darbininkus ir į motinybes 
“šventumą.” Darbininkas rei
kalavo Uuonos sau ir kitiems 
tokiems pat vargšams, UŽ tai jį'svarbių dalykų aptarimui. Dalyvau 
įbruko ilgie metam kalėti, nors 
jo nėščia žmona neturi duonos 
kąsnio, pinigų, nei priežiūros. 
Oi reikia stiprios proletarinės 
šluotos, kad išvalyti tą purvą, 
kuris baigia praryti Amerikos 
dirbančiąja liaudį!

“Darbininko” redaktoriai 
pasirodė ir dideliais igno- 
rantais. Jie cituodami rusų 
caristų melus apie Sovietų 
Sąjungos gyventojus vieno
je vietoje sako, kad yra 120 
milionų, o kitur neva taiso 

j iki 150 milionų gyventojų. 
Tikrumoje Sovietų Sąjunga 
turi 170,000,000 gyventojų.

“Darbininko” redaktoriai 
meluoja, kad Sovietų Ukrai-

kapitalistų išleistas 
World Altnanac 
metus 
se vė? kokias skaitlines ran
dame:

“Sovietai nuo 1928 iki 
1932 ritėtų galo davė 120,000 
traktdHį, 1,966,000 arklių 
jėgų ir už 1,600,000,000 rub
lių vertės kitų mašinų... 
Yra 210,000 kolėktyvų... 
Žemės amsėjimas, per laiko
tarpį nūd i revoliucijos i iki 
1932 metų pabaidos, pddJde- 46,000,000 centnerių 
jo ant 21,000-000 hektarų...” 
Toliau paduoda sekamą len
telę, kaip augo žemės pasė
lių plotas.. : ;
B: 1913... 105,000,000 ha

1928.. . 112,990,000 ” 
11930... 129,100,000 ”

1931.. . 136,600,000/’
1932.. . 134,‘430,000 ” 
Ten pat paduoda, kad ru

gių, kviečių, niiežių, avižų, 
grikių, kornų ir kitį grūdų 
192$ rtietaiš suimta 72,670;- 
000 mėtriškų tbnų, o 1930 
metais jau 83,743,000 tonų. 
Bulvių 1928 metais buvo 
45,629,000 tonų, o 1930 me-

jau — 47,l§l,000 topų: 
Burokų 1928 metais—9,698,- 
įiOO tonų, o 1930 metais jau

-

14,018,000 tonų ir tt.
Bet “Darbininko” redak

toriai virsta literatiniais 
razbaininkais ve kodėl. 
Jiems baisu darosi, kad So
vietų Sąjungoje laimi socia
listinis ūkis, kad baigia iš
naikinti kapitalistinius liku
čius. Net tas pats “The 
World Almanac” paduoda, 
kad 1932 metais Sovietų 
ūkės (farmos) turėjo 13,- 
500,000 hektarų, kolektyvai 
—91,57,000 hektarų ir pri
vatinės' ūkės tik 29,360,000 
hektarų, o privatinės' ūkės 
vis daigiau nyksta,* nes val
stiečiai apsijungia į kolek
tyvus.

Toliaus kapitalistų išleis
ta knyga yra priversta pa
duoti faktus, kaip išnaikin
ta berašti ja, kaip 1913 me
tais buvo Rusijoje tik 104,- 
600 mokyklų 
vaikų ir 1,700

1 mokyklų su 563,480 studen- 
;jtų; o 1928 metais Sovietų 
(Sąjungoje jau buvo 120,012 
i mokyklų su 11,101,000 vai
kų ir 1,793 augštesnės mo
kyklos su 813,000 studentų; 
gi 1932 metais jau lanke 
pradines mokyklas 21,000,- 
000 vaikų ir augštesnes 4,- 
684,000 studentų. Apšvietai 
Sovietų Sąjunga į mėtus iš
leidžia 6,508,000,000 rublių, 
vien technikos mokyklose 
yra 2,500,000 studentų!

“Almanac” paduoda ir at- 
siekimus industrijoje, kur 
išbudavota laike Pirmo Pen
kių Metų Plano tūkstančiai 
fąbrikų, dirbtuvių, kasyklų 
ir kitų įmonių, kad elektros 
jėga veik penkis kartus pa- 

! didinta, lyginant su 1913 
| metais, kad gelžkelių ilgis 
pratęstas nuo 58,500 kilo- . , 2 1
metrų iki 83.400, kad abelna no j e buvo net 50 sukilėlių 
industrijos gamyba pakelta 
veik keturis kartus, lygi
nant ją su 1913 metais.

“Darbininko” redaktoriai 
visą tą ignoruoja, jiė grū
da savo skaitytojams tuos 
pat melus, kuriuoš jie jiems 
grūdo nuo pradžios proleta
rinės revoliucijos. Jie me
luoja nerausdami.

Jeigu mes pažvelgsime 
dabar į darbininkiškų žinių 
šaltinius apie Sovietų Są
jungą, tai gausime sekamus 
faktus: Drg. Stalinas, sau
sio mėnesį (1934), raporta
vo, kad Sovietų Sąjungos 
abelna gamyba yra 391,9%, 
lyginant su 1913 metų ga
myba, kad 1913 metais buvo 
apsėta 105,000,000 hektarų, 
o 1933 metais buvo apsėta 
net 129,700,000 hektarų. 
Grūdų 1913 metais buvo su
imta 801,000,000 centnerių, 
o 1933 metais 
Aliejinių kultūrinių grūdų 
1913 metais 21,500,000 cent
nerių, o 1933 ritėtais net
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KVOTIMAS
Kovų Chinijoje)

Ir Mano Atsiminimai Apie LSS
----------------- !■ r..................... ‘ri.rrbr (Vaizdelis iš 

(Pabaiga)
Vienok negalėjo būti policijos viršinin

ko “žmoniškas” apsiėjimas vien tik todėl, 
kad jis vestų tardymą nepaisančiai. Ga
limas daiktas, kad jam policijos viršinin
ko vieta teko netikėtai, o gal jis ją gavo 

, su didžiausiu troškimu. Kio vieno tik 
norėtų nuo to “žmoniško” viršininko, tai 
greičiau pasiliuosuoti nuo kalėjimo sąly
gų. Tuom kartu jam rodėsi, kad ir šis 
“žmoniškas” apsiėjimas yra ne kas kitas, 
kaip dar vienas Chang Kai-sheko kalėji
mų kankinimo laipsnis.

Tuom kartu suskambėjo telefono var
pelis.

y —Heilo, Heilo! — atsiliepė policijos 
viršitiinkas į telefono ragutį. — Kas šau- 

Jkia? Klausi apie Kio? Taip, tikrai. Jis 
Tpas mane raštinėje.

Padėjo telefono rankutę ir tarė į Kio: 
—Klausia, ar dar tu esi gyvas.
—Kam jūs mane iššaukėte? — užklau

sė Kio.
—Hm, aš manau, kad mudu susikalbė

sime. ..
Ir vėl telefonas.
—Heilo... Ne, taigi kaip tik aš jam 

sakau, kad veikiausiai mes susikalbėsi
me. Ar sušaudytas?. Pašaukite mane 
vėliau... Taip, pasimatysime, — kalbė- 

, jo policijos viršininkas į telefono ragelį, 
nenuleisdamas akiu nuo Kio.

—Na, Kio, ką tu apie tai manai? — 
užklausė policijos viršininkas, padėda
mas telefono rankutę.

—Nieko.
Kerlingas nuleido akis, o paskui ir vėl 

pažiūrėjo į Kio.
—Sakyk, ar tu nori gyventi ?
—Priklauso nuo to, kaip...

< —Numirti taipgi galima skirtingais
būdais, — tarė policijos viršininkas.

. —®et čionai pas jus kalėjime juk nega
vima mirtis pasirinkti, — atsakė Kio.

—O jūs manote, kad visada galima pa
sirinkti ir kaip nori gyventi ? — Tarė po
licijos viršininkas ir užsimąstė. Jis jau
tė, kad Kio yra nusprendęs nepasiduoti, 
bet tas neerzino policijos viršininką.

—Aš nežinau. O ką jūs manote apie 
tai? — buvo Kio atsakymas.

—Man yra pranešta, kad jūs tapote 
komunistu vien tik del žmoniškų jausmų, 
tik del žmoniškumo. Ar tas teisybė ?

- , Kio iš karto viršininką nesuprato. Jis 
galvojo, laukdamas naujo telefono skam
bėjimo apie tai, ką gi reiškia šis Kenin- 
go klausimas. Paskui vieton atsakymo, 
pastatė viršininkui klausimą?

—Ar ištikro tas jus interesuoja?
—Daugiau, negu jūs manote apie tai, 

Į—buvo viršininko atsakymas.
Kio pajuto, didesnį pavojų viršininko 

intonacijoje, negu pačių žodžių reikšmė
je. Jis atsakė:

—Aš manau, kad komunizmas grąžins 
žmonišką jausmą tiems, sU kuriais mes 
išvidn už jį kovojaihe. Viskas, kas tik 
yra priešingo komunistams, tas atitoli
na ii* žtHOfliškunią, tik su išimčia, jeigu 
tie priešai nėra priešais del jų nesusipra
timo ir protinio biednumo. Kodėl jūs 
►radote reikalo pastatyti man tą klausi
mą, juk man rodosi, kad jūs nei negir
dėjote mano atsakymą?

—Ką jūs vadinate žm 
mais? Prie to,- jūsų atsa[ 
kio neveikia į mane...

Vėl suskambeoj telefono varpelis. “Ir 
vėl klaus apie mano gyvastį”, — mąstė 
Kio, bet Keningas nenuėmė rankutės ir 
neatsakė į telefono šaukimą.

—Taip, bet tas veikia ten, iš kur ma
ne pas jus atvedė. Taip, kada pabūni 
jūsų kalėjimuose, tai dar geriau supran
ti, kas yra komunizmas ir kaip labai jis 
yra reiKalingas.

volverį ir vos nesmogė jį į Kio galvą. 
Bet susilaikė ir vėl revolverį padėjo ant 
stalo.

—Pas mane yra kaip kas geresnis ir 
už revolverį. O kas del telefono skambi
nimų, tai jūs, mano drauge, greitai suži
nosite, ar tai tiksliai buvo del jūs ar ne. 
Ar jūs jau buvote plakti ir kankinti?

Kio bandė suspausti sutinusius kairios 
rankos pirštus, kurią jis laikė kišeniuje. 
Ten jis laikė aštriausius kalkių nuodus, 
kuriuos buvo pasirengęs paimti, kada 
tam bus reikalas.

—Taip, aš jau žinau, ką reiškia jūsų 
kankinimai, nes aš esu dalyvis piliečių 
karo. Bet man stebėtina, kodėl jūs ir 
mane klausinėj o te apie ginklus, kur jie 
yra? Argi jūs manote, kad aš tą jums 
pasakysiu ?

—Atmink, kad komunistai visoje Chi
nijoje sutrėkšti.

—Galimas daiktas...
—Taip, jie yra visai sumušti. Jaunas 

žmogau, tik pagalvok gerai apie tai.... 
Ir jeigu tu sutiksi dirbti išvien su mumis, 
tai tavo gyvastis bus išgelbėta. Tą nie
kas nežinos. Aš padarysiu jums neva 
pabėgimą. Ar sutinki ?

—Geriau jis būtų nuo to ir pradėjęs, 
—galvojo Kio. Jis giliai mąstė, gyven
ti norėjosi, bet jis gerai žinojo, kad po
licija nebus patenkinta tik tuom, kad jai 
pažadėsi. Ji reikalaus veikimo ir išda
vysčių. Vienok tas pasiūlymas nustebi
no jį. Nors tokių dalykų visada galima 
laukti nuo savo priešų, bet vis gi tas 
skambėjo gana keistai. Dar daugiau, 
jeigu komunistai sumušti, tai kam būtų 
reikalingi šnipai?

—Apie tai žinos tik tu ir aš,—pakarto
jo Keningas. — Taip, ir to pilnai pakaks.

—Kodėl,—galvojo Kio,—toje frazėje 
yra tartum įdėtas visas mano gyveni
mas. Ir drąsiai jis atsakė:

—Ne, aš jums niekados nesutiksiu 
tarnauti.

—Įsitėmykit, tada aš jus uždarysiu į 
atskirą kamerą, įmesiu ten 10 vyrų nieko 
nekaltų ir jiems pasakysiu, kad tol juos 
laikysiu kalėjime, kol jie neprivers tave 
tą padaryti. Tu gali suprasti, kas tave 
laukia.

iškaiš jaus
mas nei bis-

Tyla. Telefono varpelis negarsiai birz
gė. Keningas nuėmė jo rankutę ir per 
telefoną pastatė klausimą:

—-Kur yra paslėpti ginklai?
—Galite palikti telefoną ramybėje, — 

tarė Kio. — Pagaliaus, aš gerai supran- 
tu, kad šie visi iššaukimai ir jūsų pasi
kalbėjimai yra tiksliai sudaryti laike ma

nio kvotimo. — Ir tūom kartu Kio paši- 
penkė link stalo. Keningas nutvėrė re-

—Geriau jau greičiau pavesk budeliui.
—Maldavimai apie nepasigailėjimą, su

maišyti su nežmoniškomis kančiomis, 
pagal tavo supratimą, geriau. Nekalbėki
te to, apie ką jūs dar neturite supratimo, 
arba kol dar neturite.

—Aš tik mačiau, kaip plakė vieną “pa
mišėlį”, ar supranti—“pamišėlį!”

—Na, tai ar tu viską gerai žinai ir 
supranti, kas tave laukia?

—Aš jau jums sakiau, kad aš buvau 
dalyviu piliečių karo. Aš viską žinau... 
Ne, aš neisiu pas jus tarnauti.

Nepaisant to, ką Kio pasakė, Kenin- 
gas skaitė, kad jo grūmojimai dar ne
paveikė į jį. “Jaunumas, jaunumas, — 
galvojo policijos viršininkas, — taip, jis 
dar nesupranta.” Ir paskui pastatė klau
simą:

—Ar jūs nestatėte dar sau klausimą: 
kodėl iki šio laiko dar aš jums nesuva
riau į galvą kulką?

—Aš manau, kad aš esu arti mirties. 
O tas sumažina žingeidumą. Štai, jūs 
esate pareiškę: “Pas mane yra kaip kas 
geresnio už revolverį.”

Koningas paskambino.
—Gal būti dar šią naktį aš ateisiu pas 

jus pasiklausti, ką jūs suprantate pasa
kyme “žmoniški jausmai?”

Tuom kartu įėjo sargai iš žudytojų 
skyriaus,

—Padėti jį į vidurinę kamerą po raide 
“A’\ — Ir tuom kartu, į tarnus žiūrėda
mas, pervedė ranka per kaklą, duodamas 
ženklą—nukirsti jam galvą.

“Laisves” specialiame nume- 
ryj pora draugų rašė savo atsi
minimus iš Lietuvių Socialistų 
Sąjungos gyvavimo ir veikimo. 
Prasti atsiminimai. Rodosi, 
kad visi buvusieji V—tam ra- 

! jone LSS. nariai buvę vėplos, o 
[tik d. J. Ramanauskas, kaipo 
vadas, ir “Dzūko Sūnūs,” kai
po negalintis suprasti proleta- 

> riato kovų politikos, sudarė V 
rajoną, kaipo dalį visos LSS. 
Kaip vienas, taip kitas bėdavo- 
ja, kad turėjo tuo klausimu 

| menką teoriją, arba visai jos 
'neturėjo. Kaltina visus, buvu
sius vadovybėje. Tie vadai 
tiek pat teturėjo marksistinio 
supratimo. Leninas ir jo mo
kinimai gal buvę žinomi tik P. 
Grigaičiui pirm pribuvimo Am
erikon, draugui Kapsukui ir tt. 
Bet, te juęs bala, aš nenoriu 
juos teisinti. Aš tik noriu 

[pasakyti, kad buvo draugų, 
I kurie lavinosi tiek, kiek jų są
lygos' jiems leido, taipgi ir vei
kė, kiek sugebėjo.

J. Ramanauskas pamiršo, 
kad gyveno ir veikė Minersvil- 
lėj J. Čiudinas ir K. Arminas 
iš pat pradžių, Shenandoryje 
F. V. Balčiūnas. Šis žmogelis 
pašvęsdavo daug laiko, pinigų 
ir energijos. Tiesa, marksiz
mas jam buvo mažai žinomas, 
bet užtai tos dienos proletaria
to kovų klausimai jam buvo 
taip aiškūs, kaip ir d. Rama
nauskui. Nors jis buvo valgo
mų daiktų kr-autuvninkas, bet 
buvo su kūnu ir siela su darbi
ninkais visur ir visados, šian
dien jis likęs visai biednu.

Broliai Grudzinskai, J. A. 
ir' A., V. Turauskas, K. Motu
zą, A. Pranaitis, L. Kupčins
kas ir daug kitų šenandoriečių 
sutvėrė LSS. kuopas Girardvil
le, Frackville, Gilberton ir da- j 
vė dvasinės ir meniškos para-j 
mos Mahanoy City LSS kuo
pai. Ir savame mieste dirbo
me gana sunkiai ir iš čiagimių 
lietuvių ir lenkų išaūklėjome 
Amerikos Socialistų Partijos 
lokalų iš 90 narių. Taip pat 
buvo Jaunųjų Socialistų Lyga 
iš apie 80 narių. Shenandoah 
LSS. kuopa turėjo savo pasto
vią vietą per ilgus metus, ku
rioje rengdavo kultūrinius va
karus, įvairias paskaitas ir tt. 
Prieš karą ir karo laiku—1914 
-1915—jau pradėjo atsirasti 
prasilavinusių draugų, pajė
giančių atsistoti prieš tūkstan
tinę publiką ir aiškinti reikš
mę pirmosios gegužės, karo 
blėdingumus darbo žmonių 
klasei.

Nors J. Ramanauskas prime
ta šenandoriečiams tautišku
mą, bet aš drąsiai galiu pasa
kyt, kad tuomet mes jo mažiau 
turėjome, negu minersvilliečiai. 
Teisybė, ir pas mus nekurius 
buvo gana tautiškumo, bet 
kuomet mes visi buvome jauno
kai, tai karinės registracijos 
buvo mums pavojus. Mūsų 
kuopoje prigulėjo ne tik lie

tuviai, bet lenkų ir žydų tau
tybės narių.

J. R. rašo, kad mūsų kuopoj 
daugiausia penktukinių narių 
buvę. Tai stačiai netiesa. Aš 
buvau rajono sekretorium per 
3 metus ir žinau pilnai mokan
čius duokles Socialistų Par- 
tja visuomet turėjo daugiau 
narių Shenandoah, negu Mi- 
nersvillėj.

J. R. rašo savo atsimini-

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias 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

Shenandoah kuo- 
buvo įnešta, kad V rajo- 
paduotų LSS. sumanymą, 
būtų įsteigtas vajaus mė- 
(raudonasis mėnuo). Tuo-

muose, kad Shenandoah socia
listai “su penktukiniais delega
tais neleisdavo įvykdinti Ra
manausko gerų sumanymų.” 
Jis kaip tik savo elgesį prime
ta šenandoriečiams. Ar pame
ni, draugas Ramanauskai, kaip 
1915 metų liepos mėnesį V 
rajono konferencijoj, Frackvil
le, Pa., sušilęs kariavai prieš 
V. Turausko įnešimą, kad pen
ktam rajone būtų sutverta prie 
kuopų politinio savitarpinio la- 
vinimos rateliai ? Tuomet šau
kei, kad kvailas sumanymas, 
nereikia tokių mokyklų. O ka
dangi minersvilliečių buvote 
daugiau, tai po ilgų diskusijų 
laimėjote.

1914 metais, nepamenu ku
rį mėnesį, 
pos 
nas 
kad 
nuo
met irgi priešinotės, kiek pajė
gų turėjote. Bet man pavyko 
pertikrinti didžiumą delegatų 
ir sumanymas praėjo. Vajus į- 
vyko rudenį ir buvo gerų pa
sekmių. Sąjungos organas 
“Kova” gavo šimtus naujų 
skaitytojų. Patys to įnešimo 
sumanytojai, V. Turauskas ir 
A. Pranaitis, buvo vyriausiais 
vajininkais. Nuo to laiko spau
dos vajus ir po šiai dienai gy
vuoja.

Toliaus. Drg. Ramanauskui 
po šonu buvo New Philadel
phia, bet nei R., nei kas kitas 
nenuvyko su proletarine ap- 
švieta, nei su literatūra, nei su 
gyvu žodžių. Tik V. T. 1916 
metais apsigyvenus tame mies
telyje ant poros mėnesių bu
vo surengtos socialistų prakal
bos varde V rajono. Pirmu 
sykių to miestelio istorijoje 
žmonės išgirdo laisvesnį žodį 
'ir sužinojo apie Socialistų Par
tiją. Daugelis žmonių ir po 
šiai dienai tas prakalbas pri
simena. Parduota 10 kopijų 
“Moteris ir Sobializmas,” tiek 
pat gauta “Kovai” prenumer
atų ir išplatinta keletas angliš
kų brošiuraičių. Buvo bandy
ta sutverti LSS. kuopa, bet ne
pavyko.

Visgi LSS. buvo auklėtoja

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
nauj’us paveiks
lus ir krajavus 
sudarau 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 5-6191

512

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS * 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr 3424'

komunistų. Daugelis tų laikų 
Socialistų Partijoje narių yra 
šiandien Komunistų Partijos 
nariais ir gerai darbuojasi. 
Daugelis, tiesa, pasiliko už par-

tijos sienų, bet didžiuma ją 
yra su Komunistų Partija ir 
prie kiekvienos progos visaip 
ją remia.

Kom. Veteranas

[-Kas Vyrams Tinka
Rašo Sidney Snow

ir

Mmoin^m^nir<>inbmionnonii«>inioiTiiMHionnoimoiiiMinonnomioiin4!ii<>iins]in^

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Nesenai aš sutikau labai gu
drią jauną šeimininkę.

“Na, ir ką gi jūs čia daro
te?” aš ją užklausiau.

“Šį vakarą aš savo Vincui 
iškelsiu netikėtą bankietuką, į 
kurį jam nežinant pasikviečiau 
būrelį jo triukšmingiausių 
draugų, tikrų stačiokų, su ku
riais pavalgęs galės paskui po
kerį palošti. Vincas paskutinė
mis dienomis buvo koks tai su
rūgęs—o man, namei, juk rei
kia naujų čeverykų!”

Svarbiausias to bankietuko 
valgis turėjo būti antys; ir man 
akin krito senas interesingas 
receptas, kaip jąsias kepti. Tas 
receptas randasi senoj knygoj, 
vadinamoj “Virginia Cookery 
Book,” kurią parašė Mary Stu
art Smith neužilgo po Piliečių 
Karo, bet jis dabar taip tikrai 
patenkins vyrų širdis, kaip ir 
anais senais laikais:

“KAIP KEPTI ANTIS”
Reikia jas gražiai nuvalyti

nuniazgoti; prikimšti duonos 
trupinių su sviestu, pridedant 
apsčiai svogūnų, šalavijų, pipi
rų ir druskos. (Sukapoti sele- 
rai taipgi pritarnauja prie ska
naus iškimšimo.) Įdėkite antis 
į indą-keptuvą su pjaustytu 
svogūnu ir morka; pridėkite 
truputį vandens ir visą tai įdė
kite į karštą pečių. (Vanduo 
greitai išgaruos, bet pačios an
ties riebalų užteks, kad galėtų 
ji gerai kepti.) Labai gerai pa
tarkuoti duonos trupinių ant 
anties. Ir dažnai ją reikia lai-

styti su pačios anties kepamuo
ju padažalu, iki -ji sukeps iki 
rudumo. Bet atminkite, jog nei 
viena mėsa taip labai nenuken
čia nuo perkepinimo kaip antis.

Duokite ją valgyti su serben
tų drebutiena arba obuolių ko
šele ir rudais virtais ryžiais.

RUDI VIRTI RYŽIAI
Į dešimt puodukų smarkiai 

verdančio vandens įdekite vie
ną šaukštuką druskos. Paleng
va, po biskutį supilkite į tą 
vandenį vieną puoduką rudų 
ryžių. Virkite apie 40 minučių, 
arba kol grūdai bus gerai išvi
rę. Tada sudėkite ryžius į koš- 
štuvą ir perpilkite šaltu van
deniu, idant grūdai pasiliktų 
atskiri, o nebūtų krūvon sulipę. 
Jeigu ryžiai turi dar kiek laiko 
pastovėti pirm duodant juos 
valgymui, palikite juos koštuve 
arba sietelyje ir padėkite virš 
karšto garuojančio vandens.

Dabar gi, turint taip keptą 
antį, ypatingai vyrų “parėję,” 
sunku būtų kas geresnio išras
ti, kaip stambūs, stori alaus 
kaušai arba stiklai. Ir šičia 
mes turime perspėti apie alų. 
Amerikos publika vėl pradeda 
suprasti apie alų. Žiūrėkite, 
kiek alus yra gausus ir kokį 
jis . turi skonį. Nes tie dalykai 
parodo, ar tinkamai jis yra pa
daryta^ ir, ,įš kokių medžiagų. 
Atydžiai ragaukite jo turinin
gumą, ir Švelnumą kuris paeirta 
nuo tinkamo išsistovėjimo. Ge
ro alaus taipgi prisiena pajieŠ- 
koti, kaip ir gero vyno.

HYMAN BERGER
SAVININKAS



Trečiad., Grubd.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Rytoje Visi Ateikite į Prakalbas

lauko

Notary Public
(300-303)Darbininkams

MATHEW P. BALLASSUSIRINKIMAI
Ar Jau Jūs Balsavote? (BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
GRAND ST

PARDAVIMAI

(299-302)

BARBECUE VAKARIENE

Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y

dienom in 
vakarais

Valdyba.
(300-301)

Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

taksų 
10% 
pro- 

pirks

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Visi ir visos , ____ _
kyti j šią naują vietą, susipažinti ir

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lėšų padengimui susirinkę 
suaukavo $5.06. P. Kapickas 
dar paaukavo Lietuvoj politi
niams kaliniams 50 centų. Vi
so aukų surinkta $5.56. Auko
tojams tariaihe Širdingai ačiii.

Reikėtų surengti daugiau 
tokių diskusijų, ‘■- •...

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

nuo 
' nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

Komunistų Partija ir Liet. 
Centro Biuras visada norėjo 
vienybės ir dabar šaukia dar
bininkus į vienybę už kasdie
ninius darbininkų klasės reika-

SKAITYKITUR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Telefonas Evergreen 7-2528

H. WORTIS
Jeweler & Optometrist 

f A ’ »
Atatinkamak prirenki! akinius su 

augUsiems ir vaikams.
Turiu gražų sandeli auksinių ir 
deimantinių daiktų. Ypač prieš
kalėdiniu laiku turiu naujobinių 

madų dalykų.
KAINOS PRIEINAMOS

243 GRAND ST.
Bet. Roebling St. and Driggs Ave.

BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

klausimu—kalbės D. M. šo- 
lomskas, ALDLD Centro Ko
miteto Sekretorius.

Kiekvienam darbininkui yra 
svarbu susipažinti su ,tuom, 
kaip fašistai įsigalėjo ir ką jie 
davė Lietuvos darbo masėms, 
žingeidu žinoti, kode! jie su
šaudė keturis Lietuvos darbi
ninkų klasės vadus.

Dabar plačiai kalbama apie 
tai, kodėl Sovietų Sąjunga 
šaudo suimtus baltagvardie
čius. Tūli žmonės net protestus 
rengia. Iš kur tie baltagvardie
čiai gavo bombas, revolverius 
ir granatas? Ir daugelis kitų 
klausimų bus išaiškinta. Atei
kite visi! Įžanga veltui!

Rengėjai.

Vis Daugiau Randa Kaulų
Policija kasinėja aplinkui A. 

Fish namą, taipgi jieškojo šul
nyje ir visur suranda žmonių 
kaulų. Jau surasta arti šimto 
visokio dydžio kaulų. Dalis jų 
gal nebus žmonių kaulai, bet 
dalis bus suaugusių ir mažų 
vaikų. Spėjama, kad Fish, ku
ris prisipažino prie nužudymo 
10 metų mergaitės, bus nužu
dęs ir daugiau. Sako, kad 
vienoje vietoje, kur jis pentino 
namus, dingo berniukas, da
bar mano, kad jis ir tą nužu-

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Reakcija Nuolat Auga
New Yorke ir Brooklyne po

licija' vis su didesniu pąsįųtį- 
mu puola bedarbius darbinin
kus, meta juos iš namų ant 
gatvės už nesumokėjimą rau
dos, daužo bedarbius prie šal
pos biuro ir areštuoja jų va
dus. Tarptautinis Darbin. Ap
sigynimas šaukia visus darbi
ninkus, kad kada yra darbi
ninkų vadai teisiami, tat už- 
pjldyti teismabučius ir reika
lauti darbininkų vadus paliuo- 
suoti. Keliuose teismabučiuose 
darbininkų buvo daug susirin
kę ir ten kapitalistiniai teisė
jai bijojo darbininkų vadus 
pasiųsti į kalėjimą.

Socialistas Darbininkas 
Giria Sovietų Sąjungą

Su Amerikos darbininkų de
legacija parvyko iš Sovietų Są
jungos socialistas darbininkas 
Victor Modjerski, United Tex
tile Workers unijos narys, iš 
Pawtucket, R. I. Jis pasikal
bėjime su “Daily Workerio” 
korespondentu pareiškė, kad 
jam labai patikusi Sovietų Są
jungos tvarka, kad tik tuom 
keliu, kuriuom eina Sovietu

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija rengia labai gerą va
karienę su koncertine progra
ma. Jis įvyks sekmadienį 23 
d. gruodžio, 7 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Tai bus 
ne paprasta vakarienė, bet vie
na iš geriausių. Mūsų medžio
tojai rengiasi nušauti stirną, 
o stirnienos vakarienė visada 
patinka Brooklyno publikai. 
Pelnas nuo šio parengimo ski
riamas pusiau—komunistiniam 
anglų dienraščiui “Daily Wor- 
keriui” ir Williamsburgo Ko
munistų Partijos šeštai Sekci
jai. Tikslas labai prakilnus. 
Tikietų kaina iš kalno perkant 
tik 50 centų ypatai, o prie du
rų bus jau 65' centai.

* Mes prašome visus draugus 
ir drauges nusipirkti iš kalno, 
nes tas pagelbėja komisijai su
pirkti reikmenis, taipgi žinai

Sykį Atsilankę Persitikrinsiu 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARčIUKAI

Fulton, Ramoška, Ci- 
Kreivėnas, Cibulskie- 

Balčiunas, Griškus, 
V. Bovinas, Purvė- 

■Baltrėnas

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas atsišaukia į visus 
darbininkus ir prašo finansinės 
pagelbos. Dabar yra paduotas 
apeliavimas į Jungtinių Valsti
jų augščiatlsią teismą Scottsbo
ro negrų jaunuolių reikale. 
Kaip žinome, išnaudotojų val
džia nori nekaltai nužudyti 9 
negrus jaunuolius, kad to pa- 
gelba sukėlus > 'negrų * neapy
kantą prieš baltus darbinin
kus. Vien šiosf bylos vedimui 
ręikalinga ,$6,000 pinigų grei
toje ateityje. Gi Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas turi 
šimtus dar kitų bylų, yra areš
tuotų darbininkų demonstraci
jose, desėtkais areštuoja dar
bininkus pikietų eilėse ir tt. 
Visos tos bylos reikalauja fi
nansų. TDA atsikreipia į visus 
darbininkus ir pažangius biz
nierius ir prašo siųsti aukas 
sekamu antrašu: International 
Labor Defence, Room 610, 80 
E. 11th St., New York, N. Y.

prašė ji priimti ateral į parti
ją ir leisti jam dirbti revoliuci
nį darbą. “Opozicijos” drau
gams buvo nurodyta, kad su 
eiliniais nariais gali būti vie
nybė, kad iie gali grįžti į A- 
merikos Komunistų Partijos 
vadovajamą judėjimą pavie
niais, kuopomis arba ir apskri- 
čiais, bet Prūseika, Butkus ir 
Strazdas, tai galės į darbinin
kų judėjimą grįžti tik tada, 
kada jie išsižadės savo klaidu, 
kada atmes jas, kada sutiks 
ščyrai, neveidmainiaujančiai 
dirbti revoliucinį darba. Jų 

' priėmimas atgal hera Centro 
Biuro rankose, bet Kom. Par
tijos. Taipgi “opozicijos” 
draugams buvo nurodyta, kad 

|jų vadai Prūseika, Butkus ir 
Strazdas nerodo noro taisyti 
sayo žalingą darbą, bet su 
kiekviena diena vis daugiau 
vienijasi su darbininkų prie
šais, kas rodo, kad jie virto 
nepataisomais elementais.

Eilė “opozicijos” narių spy
rėsi, kad vis vien reikia tartis 
su LDD organizacija, tada 
jiems buvo pasiųlyta, lai jie 
išrenka komisiją ir tariasi su 
Centro Biuru.

NEW YORK CITY
ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 21 gruodžio, 7 vai. va
karo, pas drg. Ch. Matthews, 410 W. Į 
33rd St. Visi nariai malonėkite da- ! 
lyvaut, nes turim daug svarbių rei- i 
kalų apkalbėt, taipgi daug yra narių, 
kurie dar nėra pasimokėję duoklių už 
šiuos metus.

“Laisvės” Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas

Kai kurie iš draugų klausinėja, ka
da įvyks “Laisvės” dalininkų suvažia
vimas ?

Pereitasai dalininkų suvažiavimas 
nutarė sekantį suvažiavimą laikyti 
pirmą sekmadienį, balandžio (April). 
Taipgi prašome jsitėmyti, jog sekan
tis suvažiavimas bus 7 d. balandžio 
(April), 1935.

Suvažiavimas perkeltas iš vasario 
mėnesio į balandžio mėnesį todėl, kad 
būtų patogiau draugams atvykti iš 
tolimesnių miestų.

Iš Atsibuvusių Diskusijų
Pirmadienį Komunistų Par

tijos Lietuvių Frakcija buvo 
surengus diskusijas temoje: 
Kaip “Opozicijos” kelias ski
riasi nuo Komunistų Partijos 
kelio. Prisirinkę buvo pilna 
“Laisvės” svetainė. Pirminin
kavo D. M. šolomskas. Įžangą 
diskusijoms padarė A. Bimba. 
Po to kalbėjo Kazakevičius, 
Briedis, Skirmantas, A. Balčiū
nas, P. 
bulskis, 
nė, K, 
Buknys 
nas, Kmieliauskas 
ir Nalivaika. Viso net 17 drau
gų ir draugių po 10 minučių.

Kaip matome, buvo geras 
būrys “opozicijos” draucru. Jie 
veik visi kalbėjo, kad iie no 
viena negrįšia i darbininkų 
revoliucini judėjimą, kad jie 
norį grįžti kartu su1 visa savo 
organizacija, kad Prūseika tu
ri būti priimtas partijom kaip 
Zinovjevas buvo priimtas. 
Jiems buvo atsakyta, kad Zi- 
novjevo pasekėjai grįžo no 
vieną ir grupėmis į partiją. ,
palikdami savo vadą, o paskui KllOSkltCS į nlUSŲ Vakarienę 
ir patsai Zinovjevas padarė 
prisipažinimą prie klaidu, at

prašome išanksto įsigyti tikietus, nes reikalinga žinoti 
vakarienes prirengimui. < i

Po vakarienei šokiai—gera orkestrą

vakarienę. Tikietus galite gau
ti pas frakcijos narius,v arba 
ir “Laisvės” raštinėje. Ap
sirūpinkite tikietajs iškalno! 
Pasakykite apie vakarienę ir 
jūsų 
savo

i* Ketvirtadienį, 20 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėje, 80 
Union Ave., kampas Stagg St., 
Brooklyne, įvyksta labai svar
bios prakalbos, Bus kalbama 
apie fašistus, kodėl jie įsiga
lėjo Lietuvoje ir ką jie davė 
Lietuvos darbininkų ir valstie
čių. masėmis*—-kalbės drg'. R. 
Mi?ara^ “Laisvės” redaktorius.

* Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo jaunuolių organizavimo 
reikalu sakys prakalbą LDS 
Jaunuolių Nacionalio Komite
to Sekretorius drg. Johnnie 
Orman.

Kaip žtivo Sovietų veikėjas 
Kirovas nuo priešo kulkos ir 
kodėl Sovietų Sąjunga šaudo 
kontr-revoliucionierius — šiuom

Daugiau Taksų, Daugiau 
Apsunki;

LaGuardia su savo alderma- 
nais nubalsavo, kad uždėti 2 
ii u oš. taksų ant maisto. Iki 
Šiolei maistas dar nebuvo ap- 
taksuotas, dabar reikės mokėti 
ir -ant jo. šis įvedimas 
mažiausiai pakels bent 
kainas ant tūlų maisto 
dūktų. Jeigu žmogus 
kiek mažiau, tat vis tiek jis 
turės ant kiekvieno daly
kėlio mokėti taksus 
nmkai, smulkus biznieriai ii 
visi pažangūs žmonės turi pro 
testuoti prieš bjaurią taksų sis 
temą.

GERIAUSIA PROGA
PARSIDUODA moderniškai įtaisyta 

gėrimų įstaiga. Yra alaus, vyno ir 
degtinės pardavimui laisnės. Biznis 
eina visai gerai. Galima puikiai pra
gyventi ir dar susitaupyti pinigų. 
Vieta apgyventa įvairiom tautom. 
Aplinkui yra kriaučių šapos. Parduo
siu vien tik biznį arba ir su namu, 
nes pats esu namo savininku.

Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Tuojaus kreipkitės šiuo ant
rašu: 527 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y. .

Dr. HERMAN MlMM
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą • 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., ' ’ i. Brooklyn, N;

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamy kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė. 5 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

sandraugoms darbe 
kaimynams.

Rengėjai

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

New York 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Kraa-I 

. . e 10 Nesveikumai;
' 1 Nervu Ligos

• i w Chronini i Jlkap*'
įįSq dūliai, Skilvio. 

W \ žarnų ir Mėšla- 
/ žamfis Ligos, A* 

<3*4 /j beinąs Nusilpi- 
mas» Nervų lot- 

4h girnai ir Chronilk
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų, 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite koki negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjime 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas if Ištyrimas Veltui 

DR.L.Z1NS 
110 East 16 St N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y,

Tai yra keptos avienos; tuojau kaip tik 
. papjauta avis čiela kepama.

Rengia Kompartijos Lietuvių Komfrakcija
Rengėjai užpirko jaunų aviukių, kurias rengėjams atveš 
gyvas. Ant vietos bus pjaunamos ir tuojau kepamos.

Vakarienė Bus Nedėlioję,

December 23 Gruodžio, 1934
■ ‘ , “LAISVĖS” SVETAINĖJE,

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pradžia 7-t< valandą, vakare

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y,

Painters and Carpenters
Taisome ir nąaliavojame namus iš vidaus; ir iš

A. BALČIŪNAS f ,
321 Chauncey Streėt, Brooklyn,

P. BIELIAUSKAS ..},
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

• o .0 . , *

Tel.: Foxcroft 9-6901 ; ' L

šeštas Puslapis

Aido Choro Merginų Ensemblis padainuos gražių daine 
nelių ir J. L* Kavaliauskaitė dainuos solus

STEBĖTINAI ŽEMA ĮžANGAI
IS ANKSTO 50c., PRIE DURŲ 65c.

relephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN 
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės 
)FISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue 

BROOKLYN. N. Y.

Dabar plačiai yra renkami 
balsuotojų parašai už H.R. 
7598 bilių, kuris yra įneštas 
kongresan už darbininkų be
darbių reikalus. Dabar yra iš
leista tam tikri balotukai, 
taipgi jų forma tilpdavo mūsų 

i spaudoje, ant kurių gali bal- 
| suoti kiekvienas darbininkas 
ar darbininkė. Bedarbių Ta
rybos siekia, kad surinkus 
bent 1,000,000 tų balsavimų 
iki sausio pradžiai ir įteikus 
kongresui. “Daily Workeris” 
jau turi surinkęs 200,000, bet 
tai dar negana. New Yorke 
reikia būtinai sukelti bent pu
sę miliono. Williamsburgo dar
bininkai gali gąuti tų balotukų 
Bedarbių. Tarybų raštinėje, 
413 So. 4th St,, Brooklyne. At
likite savo pareigą, kiekvienas 

i balsuokite už bedarbių bilių !

Darb. Demonstracija už SSSR, TDA Prašo Pagelbos
Sekmadienį, Cooper Union 

svetainėje, buvo virš 5,000 
darbininkų, kurie entuziastiš
kai sveikino Sovietų Sąjungą, 
pasisakė savo solidarumą su 
Sovietų valdžios žygiais prieš 
kontr-revoliucionierius. Tuom 
pat kartu socialistai vadai 
priešakyje su A. Lee, Hearsto 
plunksnabraiža I. Don Levine 
ir kitais kontr-revoliucionie- 
riais kitoje vietoje turėjo apie 
2 tūkstančius žmonių, jiems vi
saip melavo ir. juos kurstė 
prieš Sovietų Sąjungą. Kaip 
matome, socialistai vadai ko
munistų siūlomą frontą visada 
atmeta, bet jie greitai susiuos
tė su Hearsto melagiais, caris- 
tais ir kitais darbininkų prie
šais.

Agnes Jakimavičienė, 52 me- 
. tų, 533 Evergreen Ave., mirė 
I gruodžio 16 d. Laidos gruodžio
19 d., Trejybės kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

1/ Fl III || O O O Atviri kojų skauduliai, Garankš-1% 1111 Į| Į | llllll čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
• * X *"* * matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

Darbi- Sąjunga, bus galima įvykinti 
socializmą. Veikiausiai So
cialistų Partijos vadams ne
patiks tokis eilinio darbininko 
nusistatymas, nes socialistai 
vadai eina prieš Sovietų Są
jungą išvien su Hearsto mela
giais.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber. .Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE 
kviečiami atsilan

pasidabinti savo plaukus ar veidą

CHARLES’ UP TO DATE
, BARBER SHOP

/A ■’ ! ’ •*
« K. DĖGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y. ' t
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