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“Griekas” Skaityti? 
Karas ir NRA. > 
Tai ne Menas, o Nuodai 
Keiksmų Priežastis.

Rašo T. G.
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Panevėžio vyskupas Paltaro
kas mokina katalikus:

“kiekvienas katalikas, kurs be 
reikalo perka, skaito, namuose 
laiko blogą knygą ar laikraš
tį..'. nusideda bažnyčios įsa
kymams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti.”
Į *£I<įgais raštais” vyskupas 

i pirmoj vietoj 'vadina komunisti- 
' iilus |aikraščius ir knygas. Bet 
nenusigąskite, katalikai, skai
tantieji “Laisvę”. Tėmykite, 
kaip .pats vyskupas užsikerta. 
Ji$ šąko,’kad ’nevalia tokių lai- 
kraš&iį katalikui skaityti “be 
reikalo**) .Bęt jeigu tikintis dar
bininkas Imato ’reikalą, vadina
si, jis gali skaityti mūsų laik
raščius. ■<

Biblijoj įrašyta, kad karalius 
Dovidąs, kartą labai išalkęs, 
vąlgė uždraustas “šventas duo
nas,” ir tas jam nelaikoma 
grieku, nes buvo reikalas.

Tūkstančiai lietuvių tikinčių
jų darbininkų yra ištroškę nu
rodymų, kaip kovoti už būvį ir 
ar nėra kelio išeiti iš dabarti
nio žemiško pragaro? Tokių 
nurodymų, tokios dai'bininkiš- 
kos apšvietos neduoda nei vie
nas klerikalų laikraštis, nei vie-, 
ūos buržuazinės krypties spau-1 
da. Tą reikalą patenkinti te- i 
gali tik ^evoliuciniai darbinin-! 
kų laikraščiai, kaip kad “Lais-! 
vė”, “Vilnis”, “šviesa” ir kt.

Jeigu Amerikai prisieitų ka
riauti; tad visai būtų panaikin
tas NĘA; taisyklių punktas 7a, 
sako pulkininkas C. T. Harris, 
ir “visa NRA būtų panaudota 
karo i^eikalams. ” :

Punktas 7ą, kaip žinoma, ne
va priįi^įsta jdįdbįiuinkų uni
joms teisę dirbtuvėse, nors pri
pažinimas liekasi tik ant popie- 
ros. Karo metu jis būtų nuim
tas ir nuo popieros.

Ar ne tiesą komunistai sakė, 
jog NRA yra stambiųjų kapita
listų įrankis fašistint šalį ir 
“planingai” rengti ją karui?

“Religija tai liaudies opiu
mas” (narkotiški svariai), sa
kė K. Marksas.

Be to, buržuazija naudoja ir į 
kitokius “dvasinius” svaigalus,' 
pavyzdžiui, savo meną arba dai- ■ 
lę darbininkams svaiginti.

J. W. Krutch, dargi “laisves- ’ 
nis” valdančiosios klasės rašy
tojas (liberalas), štai kokią ro
lę skiria menui (savo knygoje 
“Was Europe a Success?”) :
...“ne tarnauti naujos tvar
kos svajonėms, bet... išmo
kinti žmones, kad jie pakęstų 
šį netobulą pasaulį, o jo trū
kumus įvertintų kaipo grožę.”
Gana atvirai pasakyta, kad 

buržuaziniai piešiniai, judžiai, 
poezija, apysakos, muzika ir kt. 
turi būt naudojami, kad per
tikrinti Žmones, jog “kaip yra, 
taip gerai ir gražu.” Reiškia, 
nors ša|tįs giltų bedarbį ir ba
das graužtų jam vidurius, nors 
pusalkiąi, turėtų vergauti dar
bininkas,—j ta privalo džiaugtis 
kapitalistine tvarka, bovytis iš
naudotojų' meno žaistais, grožė
tis net savo kančiomis, ir nieku 
būdu neiti į kovą už geresnę 
tvarką.

Bet susipratusio darbininko 
akimis žiūrint, toks menas yra 
pavojingi protiniai ir jausmi
niai nuodai.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)
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JAPONAI UŽGROBĖ SOVIETŲ FORTĄ; GRĘSIA KARAS
NRA Bus Panaudota Soviet? Armija ir Orlaivynas Skubinasi Zinovjevo Opozicijos J
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Karo Tikslams ir 
Įvesta Diktatūra

Pagelbon Apsuptiems Savo Draugams
! CHARBIN.—International žinių agentūra praneša, 
kad bile valandą gali kilt ginkluotas susikirtimas tarp 

į Japonijos ir Sovietų Sąjungos. Manchukuo-Japonijos 
kariuomenė gruod. 22 d. apsupo Sovietų fortą (drūtvie- 

. Ta upė eina palei sovieti-

Teroristų Ryšiai su 
Caristais Užsienyje

WASHINGTON. — Sena- tymai, kurie galėtu varžyti j.ę) ant Wuda-Ho upės salos. Ta upė eina palei sovieti- 
torių komisijai, tyrmejan- karinę pramonę. Taigi ka- nę sieną ir įplaukia j didžiąją Amūro upę. Japonų-Man- 
cia! gmklų biznį, pulkinin- 10 valdyba ketina atimti chukuo kareiviui laiko apsupę ir visus Sovietų raudon- 
kas C. T. Harns pasako, jog net paprasčiausias darbimn- armiečius, buvusius ant tos salos.
karui ištikus, darbininkus ir ,kų teises. Kas tik dabartį-; Sovietai skubiai siunčia savo kariuomenę pagelbon ap- 
jų unijas tiesioginiai valdys muose NRA kodeksuose dar geltiems raudonarmiečiams.
karo ministerija. Pulkinin- galima išaiškinti darbiniu-1 Pranešama, kad Sovietų lėktuvai lakioja dešimties my
kąs Harns dabar yra tos 
ministerijos paskirtas daryt 
planus, kaip sumobilizuot 
pramonę karui.

Karo metu, tiesa, būtų su
daryta “darbo taryba,” bet 
joj nebūtų nei vieno darbi
ninko. Ta taryba būtų po 
komanda vieno “žymaus pi-

kų naudai, visa tai bus ša
lin nušluota.

Pasak pulkininko Harri- 
so, turės būt panaikinta “ne-I 
padorios varžytinės” dar
bininkų pusės prieš fabri
kantus. Visi Roosevelto
valdžios kariniai planai yra dint Darbin’inkų Tėvynę. . 
tokie, kad uztikrmt nevar- 

niguočio arba fabrikanto,” žomus pelnus didiesiems ka- 
pareiškė pulk. Harris.

Darbo Federacijos Vadai 
Fašistinį Pavergimą

uz

pitalistams.
Darbininkams bus muša

ma algos, kad sulygint jų 
įplaukas su paprastų karei-

Pulkininkas C. B. Ross, algomis,, ir kaip, paga- 
kuris turėjo narystės kny- haus, atvirai išsitarė pulki- 
gelę iš vienos Darbo Fede- pinkas Harris, bus įvedine- 
racijos unijos,' “nuolatos jama “draftas”, verstinas 
kalbėjosi su Federaciios va-, .darbas, darbininkams pagal 
dais, kurie padėjo išdirbti nustatytas valdžios) sąlygas. 

(Visa tai imant domėn, ar 
!dar neužtenka įrodymų, ko- 
!del darbininkai turi įtemp
tomis pajėgomis masiniai 
kovot prieš karą ir fašiz
mą?

Amunicijos Kompaniją 
Tarptautiniai Ryšiai

ONDON. — Darbiečiai 
Anglijos seimo atstovai at
kreipė domę į tai, kad An
glų Imperijos Chemiškoji 
Pramonė turi sutartį ’ su 

pulkininkas Harris pripaži- Amerikos du Pontų amuni- 
no, kad jie “ketina panau- cijOs kompanija. Ta sutar- 
dot NRA gerumus” karo j tis buvo laikoma slaptybėje, 
tikslams ir visai panaikintu ją aikštėn išvilko Jung- 
NRA įstatymų 7a punktą. įtinių Valstijų senatorių ty-

šitokį planą,” pridūrė pulki
ninkas Harris. Tie vadai, 
todėl, prisideda pfie fašiz
mo įvedimo, bent karo lai
kui.

Minimas planas padary
tas po priežiūra Bernardo 
M. Barucho, Wall Stryto 
milionieriaus. Baruchas bu
vo karinių pramonių galva 
laike pasaulinio karo. Jį ir 
dabar prezidentas Roosevel- 
tas paskyrė į savo karinės 
tarybos narius.

Užklaustas apie NRA,

“Naujosios Gadynės” vedėjai 
paskiausiame jos numeryje kei
kia lietuvius kom-partijiečius, 
turbūt, pikčiau negu bet kada. 
Vien tame numeryje išberta 
virš 40 piktažodžių prieš orga
nizuotus komunistus.

Kas do priežastis to ypatingo 
kerštingumo dabar?

Apart “Naujosios Gadynės” 
Vtjftus nepavykime, sklokos va- 

labiausia erzina kitas, pa- 
dalykas—būtent, padi-

Lietuvių Komunistų Cen-

Leningrade areštuota try
lika teroristų šaikos narių. 
Keturioliktas yra L. Niko
lajevas, kuris nušovė Sergi
jų Kirovą, Komunistų Par
tijos Politinio Biuro narį. 
Visi šie areštantai yra bu
vę Komunistų Partijos na
riai; tūli jų skaitėsi Parti
jos nariais iki pat jų suėmi
mo, bet Partijoj būdami ty
kojo patogaus momento, 
kad galėtų durt jai peiliu iš 
už nugaros.

I

Sovietų vyriausybės pra- i 
nešimu, betyrinėjant Niko-1 
lajevą, tapo susekta, kad 
Leningrade :gyvąvo slapta 
teroristų grupė, kuri vadi
nosi “Leningrado Centru.” 
(Visi jie pirmiau priklausė 
prie Zinovjevo opozicijos. 
Šios astuonių aršiausių teroj 

i ristų šaikos nariu buvo
Gruodžio 22 d., ji vai. ryto, Didžiojo New Yorko lietuvių žmogžudis Nikolajev. Jis 

orgūnižacijos pasiuntė delegaciją, pas Liettivos konsulą draugą Kirovą nušovė pa- 
žadeikį su protestu ir reikalaviniais del Lietuvos poli- gal paliepimą šaikos vado L 
tinių kalinių. Ponas žadeikis pasižadėjo persiųsti tuos I. Kotolinovo. Pastarasis 
reikalavimus savo valdžiai. Pareiškime skaitome se- taipgi dabar suimtas, 
karną: į

Opozicionieriai Planavo Iš- 
žudyt Sovietų Vadus

Iš Nikolajevo tyrinėjimo 
sužinota, kad ta teroristų 
grupė rengėsi išžudyt žy
miausius Sovietų vadus ir 
pakeist šalies valdžią pagal 
Zinovjevo-Trockio opozici- 

kitus Re- Josprogramą. Kirovas, pir- 
voliucinio Politiniu Kalinių Ko- Kiečiausia nužudytas UŽ tai, 

kad tai Kirovas vyriausia

I lių plotu virš Manchukuo. Japonija siunčia savo lėktu- 
j vus.

Japonai užsimanė pasisavinti tą salą, jieškodami karo 
priekabės prieš (Sovietus. Imperialistai persitikrina, kad 
jokie jų agentai-teroristai nepajėgs suardyt arba žymiai I 
susilpnint Sovietų Sąjungą iš vidaus. Todėl, į desperaci
ją įpuldami, jie veržiasi karan, idant kraujuose paskan-

DID.N.Y. LIETUVI V ORGANIZACIJŲ 
DELEGATAI PAS LIETUVOS KONSULĄ 
DEL POUT. KALINIU PAL1U0SAV1M0

Gruodžio 22, 1934. 
Ponui žadeikiui, 
Lietuvos Valdžios Konsului.
Gerbiamas Tamsta!

Mes, žemiau pasirašę Di
džiojo New Yorko lietuvių 
darbininkų, organizacijų įgalio
tiniai, norime, kad jūs perduo- 
tumėte Lietuvos valdžiai mūsų 
sekamą protestą ir reikalavi
mus :

Spaudoje mes skaitėme Į 
Amerikos lietuvius atsišauki
mus Kauno, Raseinių, Panevė
žio ,ir kitų Lietuvos kalėjimų 
revoliucinių politinių kalinių. 

! Iš jų sužinome apie negirdėtai 
C** . ^2111M V Ct 10 L»1 I LA DU11CLVU A A LA U V i v — y i i i • • i v i iTas, mat, punktas būk tai ■ rinkančioji' komisija. AtžaJzveT^ valdln,nkų: zv?1?ybos 

pripažino tūlas teises unij. kareiviai Anglijos seimo na-1 £VShd" 
niams darbininkams, nors r;ai tačiaus ėmė rėkti kad tals kalln.lals’ kur1^ vienatinio 
praktikoje samdytojai ir am’rikinis tyrinėjimas “Vi-
Roosevelto agentai jas at- sa; nelemtas” ir juom nega- Lietuvos darbininkų, ir darbo 
me^e* į Įima nei kiek pasitikėti. valstiečių reikalus. Taip pat

ir amerikinis tyrinėjimas “vi-

Atims Darbininkams Viso
kias Pilietines Teises

• Stephen Rausenbusch, vy
riausias tyrinėtojas ir sena
torių komisijos sekretorius, 
pažymėjo, kad “darbininkų 
algas laike karo nustatys ir 
tvarkys' karo ministerija”, 
ir jokiose valdiškose komisi
jose tuomet nebus nei vieno 
tokio nario, kuris turėtų ry
šio su darbininkais. ,,x j 

Karinė mašina, supranta
ma, nustatys ir darbo valan
das. Anot Rausenbuscho, 
bus “suspenduota visi, įsta-

trp Biuro pastangos suvest opo
zicijos narius į revoliucinę vie
nybę su darbininkais, einančiais 
Komunistų Partijos vadovybėje.

Dar praeis kiek laiko, ir opo
zicijos vadai keiks tuos dabar
tinius savo narius, kurie vyriš
kai reikalaus vienybes su drau
gais kom-partijiečiais.

prasižengimas, tai kad jie nuo-

4. Panaikinti pabaudas, pra
šalinti provokatorius ir mušei
kas iš kalėjimų.

5. Leisti kaliniams gauti ir 
laisvai skaityti visokią darbi
ninkišką ir mokslišką literatū
rą, taip pat leisti jiems laisvai 
priimti lankytojus bei dovanas 
iš lauko pusės.

6. Išpildyti visus

lektyvo reikalavimus. ,
7. Atitraukti rankas nuo gy- sunaikino buvusią Zinovje- 

vybės draugų šokoto, Komo- vo opoziciją Leningrade idee 
daitės, Levinąitės ir Gordonai- ologiniai ir politiniai.
tės.

8. Pagaliaus visai paliuosuo-
ti Visus revoliucinius politinius 
k a

). Suteikti Lietuvos liaudžiai
cix
doš, susirinkimų ir organizavi- sįuį tapo atgal priimti, ka
rnos laisvę. padarė pareiškimus, jog

Pasirašė: 'toliau bus ištikimi Kom.

inius.

brauktas 1934 m. pradžioj 
už partijinės disciplinos su1 
laužymą, bet po dviejų mė
nesių vėl tapo Parti j on pri
imtas, kuomet jis išreiškė 
savo klaidų apgailėjimą, v V
Zinovjeviečiai Susižinojo šu 
Baltagvardiečiais Ųžsięnyj

Yra nurodymų, kad Zir 
novjevo grupė turėjo ryšių 
su užsieniniais teroristais, 
kaip kad caristiniais fašis* 
tais, susispietusiais ; apie1 

į b a 11 a g vardiečių laikraštį 
“Za Rossiju”, kuris leidžia
mas Belgrade, Jugoslavijo
je. Neužilgo pirm drg. Ki
ro vo nužudymo, tas( laikra
štis rašė, kad Kirovas /fturi 
būt pašalintas iš Leningrą- 
do.” j ■ . į ' • ■ ■

Ar ištikrųjų yra areštuo
ti Znovjevas ir Kamehieyįas, 
kurie anąmet ruošė sutali- 
mą prieš Sovietų vyriaųpy-" 
bę, veikdami išvien su kontr
revoliuciniais trockistaislvi 
tą klausimą užsieninių laik
raščių korespondentams So? 
vietų Sąjungoj nėra atsako
ma nei užginčijančiai’ 
patvirtinančiai.

Bet “Pravda” ir “Izviesti- 
ja” aštriai kritikuoja Zinov- 
jevą, Kamenevą ir jų prita
rėjus kaip partijiečius, taip 
nepartijiečius. Drg. K. Ra- 
dekas “Izviestijose” pabrė
žia, kad Zinovjevo palaikai, 
užsilikę Kom. Partijoje, da
rėsi vis aršesniais pasislėpu
siais k o n t r - revoliucionie- 
ir jie tik laukė progos, kad 
iš pasalų galėtų kirst smū
gį Kom. Partijai ir Sovie
tams. “Pravdoj” išparodo- 
ma, kaip Zinoviev ir Kame- 
|nev buvo neištikimi revo-

! Kaip Nikolajev, taip kiti 
13 dabar areštuoti buvo 
įvairiais laikais išmesti iš 
Komunistų Partijos už pri- 
klausymą prie Zinovjevo dar'1917* mėtafe^ 

opozicijos. Dauguma jų pa-! J  1 • j j__1 _ !_♦ 1_
|7 Sudegė Holandų Lėktuve *

BAGDAD. — Nežinia kas

iles teises, kaip tai, spau-

sužinojome, kad Kaune fašis- 
’ tinė valdžia^ sufabrikavo ap

kaltinimus prieš draugus Šoko- 
, tą, Komodaitę, Levinaitę ii’ 

WASHINGTbN’. — Jau Gordonaitę ir grūmoja .jiems 
mirties bausme. ; ; • :

Mes varde kelių tūkstančių 
Didžiojo New Yorko organi- 
z u o t ų 1 lietuvių i darbininkų Tarp taktinio Apsigynimo 
griežčiausiai protestuojame Nj.cionalio Komiteto, 
prieš kankinimus (ir žiaurius 
persekiojimus Lietuvos revo
liucinių politinių kalinių ir 
prieš bandymą nužudyti virš 
paminėtus keturis > draugus. 
Mes statome sekamus reikala
vimus ir pasižadame visais bū
dais padėt revoliuciniams poli- 
litiniams kaliniams juos lai
mėt: i,

1. Pagerinti revoliucinių po
litinių kalinių maistą.

2. Aprūpinti politinius kali
nius erdvesnėmis, geresnėmis

2400 Federacijos Loka 
lų Užgyrė Dark. Kong.

2,400 Darbo Federacijos lo- , 
kalų užgyrė visuotiną Ame
rikos darbininkų kongresą,' 
kuris įvyks 1935 m. sausio 
5-7 d. Washingtone. Vy
riausias to kongreso tikslas 
bus plačiau išvystyti kovą 
už išleidimą įstatymo delei 
bedarbių ir socialės apdrau- 
dos pensijų.

Vadinasi, apie pustrečio 
tūkstančio Federacijos lo
kalų praktiškai pasmerkė 
politiką Darbo Federacijos 
prezidento Greeno. Bergž
džias tad Greeno riksmas 
prieš darbininkų kongresą 
ir prieš bedarbių apdraudos kameromis, 
sumanymą, H. R. 7598.’Į mi- 3. Suteikti kaliniams laisvo 
nimą kongresą jau • išrinkta pasivaikščiojimo,, daugiau švie- 
delegatai iŠ 32 valstijų. žio oro ir saulės šviesos.

Nuo Didžiojo New . Yorko politikai ir Sovie- atsitiko didžiam holandų
irbininkiškii Or van i zacijų vyr,aUsy^e1' ’ ’ 'lėktuvui “Univers,” lėku-Irbmmk^ą Orgamzacuų, ,žmOgžud|s Nikq 1 ajeyasj?iam iš Holandijds'į indiš- 

p. Baranauskas ; j buvo iš Kom. Partijos is-|kas jos kolonijas., tĮpėiąmįi, 
~ XT ------------- kad tas vadinamas “lekiaų-

’ su septyniais 
žmonėmis buvo priverstas 
per audrą nusileisti arba nu
krito ant Syrijos dykumų..

Vėliau patirta, kad lėktu
vas nukrito ant dykumų ir 
sudegė.

WEST ORANGE, N. X 
—Ogden L. Mills, buvęs 
Jungtinių Valstijų iždo mi- 
nisteris, Sentėvių Dienos su* 
sirinkime kalbėdamas, nuro
dinėjo, kad NRA politika 
veda į fašizmą.

Darbininkiškų O r g a n i zacijų j 
Sąryšio*'

, Literatūros Draugijos, Na
cionalio Komiteto,

D. M. Šolomskas;

A. D»gis;
Komunistų Partijos Lietuviij 

Centro Biuro,
A. Bimba;

Nacionalio Lietuyių Jaunuo
lių Komiteto,

Aida Ka’rys;
Nacionalio Lietuvių Prieš- 

; fašistinio Susivienijimo,
S. Sasna;

Dienraščio “Laisvės”,
A. Bimba;

Lietusių Darbininkų Susivie- 
imo Centro Valdybos,

Johnnie Orman;
Literatūros Draugijos 1 kp., 

K. Sholl, t P. Poškaitis, 
P. Alekną;

ni.

♦ * 1 ■’ ,
Literatūros Draugijos 14 ir tj$ viešbutis” 

LDS 138 kp.,; Maspeth, N. Y.,
< . V. Zablackas;

' Brooklynp Aido Choro,
N. Pakalniškis, V. Rublis;
Tarptautinio Darb. 17 kp.,

Brooklyn,
A. Mureika, M. Lukšys,
Bemat;

Masinio Susirinkimo, gruo
džio 20 d;, Brooklyn, N. Y.,

Anna M. Jones, G. Bernotas;
Liet. Darb. Susivienijimo 1 j 
kuopos, ■ .
Veron. PrunŪis, Joseph

Zajankauskas;
Literatūros Draugijos 84 kp.

Paterson, N. J., 1
t ~ F. Buslavičius;

■ Liet. Darbininkų Susivieniji 
mo 123 ;kp., Paterson, J.
I > O. Padriezienė.

Viena. — Nu smerktas 
mirti dar vienas. hitlerinių* 
kų sukilimo dalyvis prieš 

> katalikiškų Austrijos fašis
tų valdžią. .



Antras Puslapis
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Balsuokite už Bedarbių Apdraudą

FOR AGAINST

Žemiau Paduotą Balotą Tuojaus Nubalsuokite, Iškirpkite ir 
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Tėvai ir Vaikai

Hitleris Vienysiąs s 
Klaipėdos Fašistus

Sovietų AtŠiekimai 
Milžiniški

Indianapolis. — Tarptau
tinė Spaustuvių Darbininkų 
Unija visuotinu balsavimu 
nutarė nuo naujų meti) te- 
dirbt tik 40 valandų per sa
vaitę. .

mažiau.

valgyklos, 
įmonės, že- 
dirva pra- 

1928 metais
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niškos kepyklos, 
krautuvės ir kitos 
mes ūkyje pasėlių 
plėsta sekamai 
buvo 113,000,000 hektarų že
mės apsėta, o 1933 metais jau 
129,700,000 hektarų. Traktorių 
1928 metais buvo tik 26,700, o 
1933 metų gale jau 204,100. 
Sovietinės ūkės 1928 metais 
apdirbo 1,735,000 hektarus že
mės, o 1933 metais jau 14,107,- 
000 hektarų. Bet svarbiausią ro
lę suvaidino kolchozai. 1928 
metais į kolchozus buvo apsi
jungusių dar tik 1.7% vals-

Laike Pirmo • ■ Penkių ■ Metų 
Plano milžiniškais žingsniais 
ėjo 'pirmyn indiistrija, plėtėsi 
miestai, buvo išbūdavote milži-

P. Svečiui, Montreal, Cąn, 
—Draugas rašote korespom*. 
denciją-straipsnelį (“M a ž.i au 
Šmeižtų”), ragindami, 
pondentus, rašančius 

spaudai, vartoti 4 ___
šmeižtų.” Mes stovime už tąi,r - 
kad jie nevartotų ne| kiekyj 
šmeižtų, bet rašytų tiktai tie- 
są. Bet draugas nenųrodote . 
savo rašinyj nei yieno >W> 
krečio pavyzdžio, kur,, kada in < 
kas vartojo šmeižtus savo, 
Šimuose. Tuo būdu mes . nę7 < 
matome reikalo talpinti laik-, .,. 
raštin jūsų rašinio, nes jis .pep?, j 
daug bendras, micko, kopkre-

Prašome būti.

Kodėl Panaikino Duonos 
Kortas?

cen- 
yra 
sva-

daryti. Būtinai eikite kas die
na gerokai pasivaikščioti, gerą 
valandą ir daugiau. Ir Šiaip . 
pasigimnastikuokite, ant oro 
kuo dažniausia pabūkite. , .■■ * J ^ĮrįrpĮMaistą vartokite paprastą, 
gamtinį, tokį, koks auga, gyvą, 
nesugadintą. Daugiau vaisių, 
daržovių, žalėsių, šakniavaisių, 
riešutų, ankštinių daržovių. Pu
sėtinai pieniškų, kiaušinių, žu
vų, mėsiškų. Labai mažai . 
skrobylų-krakmolų, iš- baltų 
miltų valgių.

Po valgio imkite . kreidos, 
“Prepared chalk 1 lb.”,, pp 
trečdalį šaukštelio, su >vande-K; 
niu. Imkite žuvtj. aliejaus, 
nors po šaukštą kas dieną, o 
<da gerjąu po šaukštą 3, kartus, 
po < valgio, v iki z vasarai, Įo4y 
tinktūros, po lašą kas diena, 
o už mėnesio—po lašą kas dvi, 
kas trys dienas, yisą gyvenimą,

Puskvortėj virinto j^ndens „ 
ištarpinkite “Iron Ammonium., 
citrate U lb.” ir “Coppęr sul
phate 1 gr.” ir Junkite po 
šaukštelį, su pientį po valgio, 
keletą mėnesių.

Į kvortą karšto vandens iš
tarpinkite du ar tris šaukštus .

Ką daro mūsų darbininkai tėvai, kad 
darbininkiškai apšviesti savo vaikus? 
Kas reikia daryti, kad iš vaikų galvų iš
blaškius buržuazinius nuodus, kuriais jie 
šeriami mokyklose?

Į šiuos klausimus privalo atsakyti kiek
vienas tėvas, kiekviena motina, kurie au
klėja vaikus. Tais klausimais reikia su
sirūpinti mūsų revoliucinėms organizaci
joms.

Patys savaime šie klausimai neišsiriš, 
negali išsįrišti. Mūsų užduotis į juos at
sakyti.

Mažų vaikų švietimui mes turime puikų 
įrankį—mėnesinį žurnaluką “The New 
Pioneer”. Nepaprastai rūpestingai ir gra
žiai prirengtas žurnalukas. Vaikai, ku
rie gauna, skaito su pamėgimu. Prenu
merata gi metams tik 50 centų! Visų 
pirma kiekvienas mūsų, lietuvių revoliu
cinių darbininkų, vaikas, turėtų gauti ir 
skaityti “The New Pioneer”. Paskui tu
rėtumėme užrašyti šimtams tų vaikų, 
kurių' tėvai nepriklauso mūsų organizaci
jose bei neskaito mūsų komunistinės 
spaudės. Reikia padirbėti. O mes visai 
apleidę šitą savo pareigą. Kaip seniau, 
taip dabar paliekame vaikų švietimo 
klausimą savo klasiniams priešams. Pa- 
aukojame darbininkų klasės vaikus bur
žuazinėms mokykloms. Nusidedame la
bai sunkiai.

Valstiečiai, kolektyviečiai ir 
abelnai žemės ūkio darbininkai 
iri pirma neturėjo duonos kor
tų sistemos. Jie duoną gamina, 
jię tiek sau pasilieka grūdų, 
kiek jiems reikia.

jlš to grūdų fondo, kurį su
perka Sovietų valdžia, gyvena 
'mieštų gyventojai ir tie darbi
ninkai, kurie duonos negamina. 
1928 metais miestų gyventojai 
sudarė apie 23 milionus, pas
kui sekė miškų darbininkai, 
žvejai ir kiti. Iš valdžios duo
nos fondo maitinosi apie 40 mi- 
lionų žmonių. Dabar, 1934 me
tais, miestų gyventojų yra 40,- 
300,000, prie to, žvejai, miškų 
darbininkai, kultūrinių pasėlių 
darbiniu., kaip tai, arbatos, ap
elsinų, vynuogių, burokų augin
tojai, dėžių pynėjai ir kiti su
daro dar apie 25,000,000 gyven
tojų. Pastarųjų dalis perkasi 
duoną pas kolektyviečius, bet 
didesnė pusė iš valdžios ir koo
peratyvų sandėlių. Taigi, nuo 
50 iki 60 milionų Sovietų šalies 
gyventojų maitinasi iš valsty
bės duonos rezervo, iš jos san
dėlių. Ar daug* išpuoli duonos 
ant kiekvieno žmogaus? Jeigu 
imti 50 milionų gyventojų, ku
ries iš to maitinsis, tai pareina 
po 1,600 svarų į metus, arba 
po 41/2 svarus kiekvienam į die
ną. Ar tiek gali suvalgyti žmo-

£HICAGO, Ill. — John 
jfinger, kaip žinoma, jau 
■ftutas plėšikas žmogžu- 
jfc'buvo pirm to ištrūkęs iš 
■Bimo, grūmodamas sar-

Sovietų Sąjunga Turi 
Daug Duonos

gybiniams pasidirbtu medi
niu “revolveriu”. Bet da
ba^ “ChicagoKDaily Nęws” 
praneša, kad Dillinger žadė^- 
jo $11,000 kyšių tūliems ka
lėjimo perdėtiniams, jeigu 
duos jam progą pabėgti. Tas 
laikraštis remiasi prirodine- 
jimais Arthuro O’Leary, ku-

BERLYNAS. — Fašistų,.. 
laikraštis ■ •<Boersenzeįtung’’r :.7 
kalba apie; reikalą įsųtaikyt ; ( 
peštynes tarp dviejų hitleri- 
nių šaikų Klaipėdos krašte? ?' 
Vienai šaikai vadovaūj® ' 
Sass, kitai — N e u rti'a nn? ’ ■' 
“Boersenzeitung” pasi 
na užtikrint, kad Klai 
hitlerininkų taikymas 
reiškia” Vokietijos kišimosi' 
į Lietuvos valdžios dalykus77 
Klaipėdoje.

BALLOT
I have read the Workers’ Unemployment and 

Social Insurance Bill and vote

RirmacL, Gruodž. 24, 
ii kolekį^į san4ėlia£ įiįptuf 

ves ir įvairių reikmenų centrai. 1
Kas dabartinio kapitalistinio 

pasaulio krizio metu drįsta , 
šaukti už kapitalistinį surėdy- •• 
mą, už tą tvarką, kurioje milio- ■ 
nai darbo žmonių badauja, kas 
drįsta niekinti Sovietų Sąjun- - 
gą, šaukti, kad ten yra badas,'1 
tas arba yra nesveiko proto, 
arba tokis bjaurus darbininkų' < • 
neprietelis, apgavikas, į kurti-. 
be pasišlykštėjimo negali darbi- 
ninkas pažiūrėti.

D. M. šolomskds.

Komunistinė Propaganda Buržua
zijos Ginkluotose Spėkose

Rusijos bolševikai labai daug dėdavo 
svarbos į užmezgimą ryšių su caro ar
mijos kareiviais ir matrosais (jūrinin
kais). Leninas puikiai suprato, kad iš
naudotojų viešpatavimas pareihtąs;gink
lais. Kol tie ginkldi tvirti, kol kariuo
menė ištikimai palaiko caro valdžią, tol 
proletarinės revoliucijos laimėjimas la
bai sunkus, beveik negalimas. Visi ži
nome, kaip teisingos buvo šios išvados.

Šiandien komunistai taip pat daug 
svarbos duoda suleidimui šaknų į kapita
listinių valstybių armijas. O to labai bijo 
išnaudotojai. Jie puikiai žino armijos ir 
laivyno vaidmenį. Jie žipo, kad laike 
darbininkų sukilimo pasipriešinimas sa
vo karininkams vieno kito armijos regi- 
mento gali būti sprendžiamas faktorius, 
gali duoti darbininkų frontui laimėjimą.

Šita buržuazijos baimė labai ryškiai 
pasirodė ir Jungtinėse Valstijose. .Ge
nerolai ir kiti augšti armijos' ir laivyno 
viršininkai apmaudingai skundėsi Kon
greso komisijai, kad jie nepajėgia ap
ginti armijos bei laivyno nuo komunisti
nės propagandos. Jie bėdavoja, kad ko
munistų, agitatoriai atranda vis naujus 
būdus piaskleidimui lapelių tarpe karei
vių ir “marinų” (jūreivių). Tuo būdu 
„armijos ir laivyno šulai reikalauja, kad 
būtų išleisti nauji įstatyrhab prieš Ko
munistų, Partiją, paskelbiant ją nelegale 
ir smarkiai baudžiant tuos, kurie ateity
je bandytų skleisti komunistinę agitaci
ją tarpe’ kareivių.

Tas parodo, kad mūsų partija veikia 
teisingai. Atidarymas' kareiviams akių 
ir laimėjimas jų darbininkų pusėn yra 
mūsų tikslas. Roosevelto valdžiai nepa
vyks užkirsti kelią Amerikos bolševi
kams, kaip nepavyko Rusijos caro val
džiai prieš rusus bolševikus.

Nemanau, Drauge, kad tos 
baltosios būtų vien nuo sėdė
jimo, nors nusisėdėjimas ir sto
ka atatinkamo prasimankštini- 
mo pailgina ir apsunkina bal
tąsias. Manau, kad Jums bal
tosios, kaip ir Jūs pati sakėt, 
prasidėjo nuo persileidimų, 
nuo įvykusių tuomet gimtuvės 

j apsikrėtimų , arba infekcijų* 
Kokios bakterijos, matyt, įsi
galėjo gimtuvės .plevėsą, ir jos 
sunku iš ten išganabyt.

Bandykite, Drauge, šitaip

K Kam Privalo Tarnaut SLA?
“Tačiaus mūsų raudonieji užmiršta”, 

rašo Stasys Vitaitis “Tėvynėje”, gruo
džio 14 d., “kad Susivienijimas nėra bol
ševikų partijos organizacija ir todėl ne
gali bolševikams tarnauti.” Tas ponas 
dasikalbėjo iki melagiaųs. “Raudonie
ji” (komunistai) niekur, niekados nerei
kalavo, kad SLA tarnautų bolševikams. 
Tai negražus Vitaičio prasimanymas.

Lietusių Darbinipkų Susivienijimas 
užkvietė SLA prisidėti prie sušaukimo 
Visuotino Amerikos Lietuvių Suvažia
vimo kovai prieš karą, fašizmą ir už pa
dėjimą Lietuvos žmonėms laimėti ‘ susi
rinkimo, į spaujdos ir žodžio laisvę.. Ar tas 
reiškia reikalavimą, kadiSLA. tarnautų# 

/bolševikams?! Stasys turėtų į tai atsa
kyti, vietoj sapalioti nesąmones.

Šitą užkvietimą SLA Pild. Taryba at- 
7 metė. Tai kam ji pasitarnavo? , Aiškus 

dalykas, kad ji pasitarnavo karo ,ir fa
šizmo šalininkams ir Lietuvos Smetonos 

^diktatūrai. To negalės užginčyti joki Vi- 
taičio plepalai.

1934 meteis Sovietų Sąjun 
ga supirko paaugs tinto mis kai 
nomis nuo sovietinių ūkių ko 
lektyvų ir pavienių ūkių 1,500,- 
000,000 pūdų grūdų 
92 nuošimčius nuo 
ūkių ir kolektyvų, o tik 8% nuo 
privatinių ūkių. Dabar Sovietų 
[šalyje jau yra 283,000 krautu
vių. Daug valgyklų, kurios gali 
kiekvieną dieną išmaitinti iki 
50 milionų žmonių. Valgyklos 
ir krautuvės yra Sovietų val
džios, kolektyvų ir kooperatyvų 
rankose. Privatinė prekyba jau 
nęsudaro nei 1%. ši padėtis ir 
davė progą panaikinti duonos 
kortų sistemą.

Kas Maitinasi iš Duonos 
Rezervo Fondo?

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Pftst Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

Tik didžiausi veidmainiai, 
tokie, kaip Bostono “Darbinin
ko” kunigai redaktoriai, gali 
šaukti, kad Sovietų Sąjungoje 
yra badas, kad ten žmonės ėda 

I peles, kates ir. vienas kitą. Tai 
bjaurus jų melas! Tai šlykšti 
kunigų klajonė, kurie jau aš
tuoniolikti metei staugia prieš 
Sovietų Sąjungą. 1934 metais 
Sovietų Sąjungos valdžios su
pirkta 120,000,000 pūdų grudų 
daugiau, kaipt buvo supirkta 
1933 metais, o jau ir pereitais 
metais Sovietų Sąjunga buvo 
labai turtinga duona, šiemet 
vietomis nukentėjo laukai nuo 
sausros, bet kitur geriau užau
go ir geriau javūs suvalė, nes 
buvo daugiau mašinų, darbo jė
gų ir į tai Sovietų valdžia ir 

[Komunistų Partija daugiau 
[kreipė domės. ,Abelnai 1934 
[metais Sovietų šalis suėmė 
300,000,000 pūdų grūdų dau
giau, negu 1933 metais.

Prekyba Vietos Rinkoje
Sovietų . miestuose ir mieste

liuose atsibūna jomarkai, kur 
kolektyviečiai suvežą daug daik
tų pardavimui, kur gyventojai 
gauna progą nusipirkti reikme
nų. Bet tai sovietinė socialis
tinio ūkio prekyba. Privatinė 

į prekyba 1928 meteis dar sudarė 
221/2 , nuošimčius visos viduji
nės prekybos, o dabar nesudaro 
nei 1%, ji yra kur tai prie nu
lio. Apie dabartinę Sovietų 
prekybą drg. Stalinas sako: 
44Sovietinė prekyba yra prekyba 
be kapitalistų—didelių ir mažų, 
prekyba be spekuliantų—mažų 
ir didelių. Tai savo rūšies pre
kyba, kurios iki šių laikų neži
nojo istorija ir kurią praktikuo
jame tiktai mes, bolševikai, są
lygose Sovietų įsigalėjinio.” ši 
prekyba dabaigia aptarnavimą 
šalies gyventojų, ko dar negali tauB nepasakąs 
atlikti sovietiniai, kooperatyvų konlcretiškesniu ateityje

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year--------------- $5.50
Brooklyn, N. Y., per year------------ . $7.50
•Foreign countries, per year-----------$7.50
.Canada and Brazil, per year--------$5.50
United States, six months ------------ $3.00
Brooklyn, N. Y., six months —. $4.00 
Foreign countries, six months--------$4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

Name .
Address

, ((Kitas dalykas. SLA seimas: užgyrė Dar- 
birįinkų Bedarbės ir Socialės Apdraudos 
Bilių H. R. 7598, kuriame sakoma, kad 
apdraudos išlaidas turi padengti valdžia 
ir kapitalistai. Tiesa, bolševikai stojo 
už šio biliaus užgyrimą. Jis naudingas 
bedarbiams, naudingas darbininkų kla
sei. Bet taip pat seimas užgyrė, priėmė. 
Kaipo SLA organo redaktoriaus, Vitai
čio pareiga ginti tą seimo tarimą, ragin
ti narius paremti kovą už tą bilių. Pa
reiga buvo SLA Pild. Tarybos pasiųsti 
atstovą į Washingtono darbininkų kong
resą, kuris šaukiamas sausio 5-7 dieno
mis kovai už tą bilių. Bet ką daro Vi
taitis ir kiti SLA čyfai? Jie visi sabota- 
žuoja šitą seimo nutarimą ir dar niekina 
tuos, kurie jiems tatai primena. Jūsų 
riksmas prieš mus yra labai plona mas- 
ka padengimui to sabotažo. SLA nariai 
mato jūsų veidus.

Susivienijimą sudaro darbininkai. Tie 
darbininkai Detroito seime sėkmingai pa
klupdė savo vadus ir priėmė tą naudin
gą savo klasei tąrimą. Jūs nepaisote, 
spjaunate ant jų tarimo. Tai kam jūs 
tarnaujate? Kam tarnauja visa SLA va
dovybė?

Bet už tai SLA.lyderiai moka krauti 
naują naštą ant SLA narių nugaros. Sei
mas atmetė pasiūlymą pakelti duokles, o 
Pild. Taryba, pagelba machinacijų ir grū
mojimų, pakėlė nariams duokles. Iš iš
laidų fondo ponai švaisto pinigus milži
niškoms savo algoms ir bereikalingoms 
kelionėms, o verčia narius, kad jie mo-( 
ketų padidintą mokestį į tą fondą. Pri
vedė organizaciją prie finansinio krizio, 
bet vietoj patiems pasiimti tą krizio naš
tą, tai ją visą suverčia ant eilinių narių. 
Šimtams SLA narių bedarbių grūmoja 
išbraukimu iš organizacijos, jeigu jie ne
atiduos tų mažyčių paskolų, paimtų už
simokėjimui duoklių, o tuo tarpu šimtus 
•tūkstančių dolerių turi sukišę į visokius 
tautiškus biznius. Matote, kam jūs, vy
rai, tarnaujate.
• 1 Bolševikai nereikalauja, kad jūs tar
nautumėte jiems, bolševikams. Bolševi
kai jokios tarnystos nereikalauja iš nie-r 
ko. Bet, jūs turėtumėte tarnauti SLA. 
nariams, kurie jus maitina.' Štai ką bol
ševikai sako SLA nariams. Jums tas ne
patinka. Mūsų ta propaganda jus labai 
nervuoja. Bet ką tu žmogus padarysi.

ric acid, 1 lb.”). Plaukitės tuo . 
skiediniu rytais ir yakarąis. . 
Ir vakarais dar gi įsidėkite po , 
gabalėlį , medvilnės, apteptos .
iodo mosčia, “lodex, 1 oz.”

Labai atspariais nuotikiaįs~ 
dijatermija padaro gerų pa
sėkų (“d i a t h e=r m y treat
ments”).

Beje, kavos ir arbatos ne
gerkite, nes ir nuo to esti ar
šiau tos baltosios. } . <1

( gus duonas ?j .žinomai kad ne. 
Tai ką dard Sovietų valdžia su Į 
likusia duona? Parduoda užsie
nyje.

Ar Yra Sovietų Sąjungoje 
Badas?

Sovietų Sąjungoje su 1 diena 
sausio, 1935 metų, panaikina
mos duonos, miltų ir kruopų 
kortos. Draugas Molotovas sa
ko: “Su 1 d. sausio panaikina
me kortų sistemą ant duonos, 
miltų ir kruopų įvairių rūšių. 
Su pravedimu šio tarimo bus 
padaryta pradžia panaikinti 
kortų sistemą ir ant visų kitų 
reikmenų.” t :

Kortų sistema buvo reikalin
ga tol, kol Sovietų Sąjungoje; tiečių ūkių, o 1933 metų gale 
įsigalėjo sovietinės ir kolchozų jau buvo 64.4%. 1933 metų ga

le jau buvo žemės ūkyje 13,500 
ma

šinų, 17,600 galingų motorų, 
1,933 stotys taisyti įvairias ma
šinas, 2,660 traktorių ir maši- 

1933 metais 
kolektyvai 

jau davė 84% visų šalies suim
tų, gimdų, o grūdų buvo suimta 
labai daug, net 898,043,000 
tnerių. (Vienas centneris 
lygus 118 amerikoniškų

Įkirios Baltosios
Drauge gydytojau, prašau ir 

man duoti patarimą per mūsų 
dienraštį “Laisvę.” Aš esu 
moteris 24 metų amžiaus. Tu
riu vieną vaiką 3 metų am
žiaus. Prieš juo pastojant, 
persileidau du kartu ir nuo to 
gavau baltąsias. Ir dabar po 
vaikui baltosios nepradingo. 
Mat, man gydytojai buvo pa
tarę turėt vaiką, tai esą bal
tosios išnyks, bet neišnyko. Tai 
aš vėl kreipiaus dėl to, ir man 
darė operaciją, nudegino mo
tiną ir išėmė apendiką, bet 
baltąsias vis da turiu.

Prie to labai silppa jaučiuos 
ir nervuota. Apetito neturiu, 
kad ir pavalgau, tai vis mapo 
pilve lyg vėjo .pripūsta. Ir 
kažin kas, veidą pradėjo man 
berti inkštirais,. ir labąi niež
ti, o, kaip nusiplaunu, tai 
skauda. Operaciją kaip turė
jau, jau ;virš metai. Aš esu 
siuvėja, tai gal man nuo sėdė
jimo ?

ūkės, kurios pilnai užtikrina ša 
lies aprūpinimą duona, taipgi k01T1bainų, 50,000 kuliarhų 
kol išsiplėtė galingas sovietinių 
ir kooperatyvų krautuvių tink
las. Dabar kortų sistema ne
reikalinga ir ji prašalinama. 
Dabar kiekvienas pirks tiek 
duonos, miltų, kruopų, kiek tik 
jis norės.

Kodėl Buvo Įvesta Kortų 
Sistema?

Sovietų šalyje piliečių karo 
metu, kada reikėjo rūpintis iš- 
maitinimu miestų gyventojų ir 
Raudonos Armijos, buvo įvesta 
duonos rekvizacija. Atliekamą 
valstiečių, ypatingai buožių, 
duoną paimdavo Sovietų val
džia, atmokant jiems už ją. Pi
liečių karui užsibaigus buvo 
įvesta nauja ekonominė politi
ka, prie kurios kaip ir grąžin
ta privatinė prekyba. 1928 me
tais Sovietų Sąjunga jau buvo 
atsteigus prieškarinę gamybą, 
sustiprėjus ir perėjo prie vyki- 
nimo Pirmo Penkių Metų Pla
no. Įtraukiant į žemės ūkį vis 
daugiau mašinų ir plečiantis 
mieste industrijai, pradėjo aug
ti miestų gyventojų skaičius. 
Sovietų valdžią supirkinėjo,grū
dus už augštesnes kainas, negu 
tuom kartu, buyo rinkoje, malė 
juos į miltus, kepė duoną ir ap
rūpino miestų gyventojus duo
na. Bet tais laikais dar buvo 
labai daug kenkėjų, o Sovietų 
valdžios supirktų grūdų kiekis 
nedaug perviršindavo miestų 
gyventojų, medžių industrijos 
darbininkų, žvęjotojų ir Raudo
nos Armijos duonos pareikala
vimą. Prie tokių sąlygų speku
liantai galėjo supirkinėti duoną 
ir ant jos kelti kainas. Tada 
ir buvo įvesta duonos kortų si
stema, kad apsaugojus miestų 
gyventojus, pirmoje vietoje 
darbininkus, nuo augštų duonos 
'kainų. Duonos kortų sistema lei
sdavo tik tam tikrą kiekį į die
ną duonos pirkti ir todėl vi
siems užtekdavo. 1928 metais, 
kada duonos kortų sistema bu
vo įvesta, tai Sovietų valdžia 
buvo gavus 650,000,000 pūdų 
grūdų ir 416,000,000 pūdų kul
tūrinių produktų burokų, mor- 
kvų, ir tt. TaJa buvo tik 123,- 
000 sovietinių ir kooperatyvų 
krautuvių, dar daug reikėjo 
naudotis privatinėmis įstaigo
mis.

.1. -i

%

DARBININKU 
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DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

' 371 Lake Si„ Newark, N. 3. j*
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Todėl / Francijos finansinis

Tuojaus Jas Įsigykite

Mokslas ir Išradimai
KOMUNIZMAS?

32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI

PARAŠĖ A. BIMBA

Simčiais rugpjūčio mėn., 19331 {gabenimui vyno j Franciu.
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TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

vyno pačioj 
apribavimas

iš Al geri jos 
sunkesnę pa-

dau- 
nuo 
bai- 

kari-

Du keliai, kuriuo iš ju turi eiti darbo žmonės?
Kunigas S. Kneižis parašė paskaitą, kur nurodoma 

nelygybė ir skriaudos darbo žmonių. Iš skriaudų pasi- 
liuosavimui jis siūlo krikščionybę, kurios vyriausias 
obalsis yra:

Gruodi. 24, 1934
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V*1 g^Pažvelgus į Franciją
Viena didžiausių pramoninių buvo skaitoma ekonominio kri- 

įmonių Francijoj yra Citroen zio mažai1 paliesta (kuomet jau 
automobilių išdirbystė. Kuomet kitas kapitalistines šalis krizis 
pilnai dirbo, tai samdė iki 30,- labai pradėjo smaugti), yra ta, 
000 darbininkų. Pastaruoju lai
ku dirba tik iki 40 nuošimčių 
savo darbo jėgos. O numato
ma, kad greitu laiku gali veik 
visai uždaryti savo duris iš 
priežasties savo katastrofiškos 
finansinės padėties.

Paini, neužtikrinta politinė, 
padėtis. Didėjimas antagoniz
mo pačių kapitalistų liogeryj, 
kas silpnina taip vadinamą Na- 
cionalės Unijos valdžią, Jugos
lavijoj lęajraliaus nužudymas 
Marseilles mieste ir iš to didė
jantis santikių įtempimas tarp 
Vengrijos ir Jugoslavijos, kas 
taipgi- veda prie didesnio san
tikių įtempimo tarp Francijos 
ir Italijos. Taipgi santikių ne 

* gerėjimas, bet blogėjimas tarp 
Vokietijos ir Francijos. Visa tai 

~ rodo, kad greitu laiku gali kas 
nepaprasto įvykti tarptautiniu 
maštabų. Ir visi tie dalykai 
privedė prie katastrofiško biz
nio sumažėjimo Citroeno auto
mobilių- išdirbystėje. Citroen 
korporacijos šėrai nupuolė nuo 
apie 600 frankų 1931 metais 
iki mažiau kaip 100 frankų. Tai 
didelis finansinis smūgis.

< \ Tokia galinga kapitalistinė 
' įmonė su 400 milionų frankų 
kapitalo, turinti dideles obliga
cijas, susilaukė tokios padėties. 
Tas ląbai paveikė į Francijos 
publikos’opiniją. Per metų me
tus Citroen atrodė tvirčiausia 
pramoninių įmonių Francijoj, 
per mėtų metus ji atrodė da
ranti puikų progresą linkui 
kontroliavimo ne tik Francijos 
rinkos, bet taipgi žymios dalies 
pasaulinės automobilių rinkos. 
Bet štai dabar įvyko kas kita. 
Katastrofiškai susmuko biznis. 
Nuolatinis didėjimas ekonomi
nio krizio Francijoj, nuolatinis 
didėjimas priešingumų, kuriuo
se neišvengiamai įveltas ir 
Frakcijos kapitalizmas, sudarė 
didelius keblumus ir tam auto- 
mobilių trestui.

di pažvelgus abelnai į Fran- 
cijds pramoninę gamybą, ma
tome, jog- ji nupuolė nuo 112 
nuošimčių liepos mėn., 1933 m., 
iki 97 nuošimčių rugpjūčio 
mėn., 1934 m.; ir nuo to laiko 
vis žemyn puola. Budavojimo 
pramonė siekia tik 80 nuošim
čių savo pramoninio veikimo, 
kuomet metai atgal siekė iki 91 
nuošimčio, o du metai atgal— 
92 nuošimčius.

Tekstilės pramonė taipgi la
bai skaudžiai krizio paliesta. 
Jos gamyba siekia tik 55 nuo 
šimČius, palyginus su 78 nuo-j

kad žymiai nupuolė įplaukos 
smulkiųjų ir vidutinių valstie
čių. Ir Francijos kapitalistinė 
spauda pažymi tą faktą, jog del 
tos priežasties valstiečiai vis 
mažiau ir mažiau perka fabri
kinių gaminių. Francijos val
stiečių padėtis, galima sakyti, 
tokia pat, kaip ir Amerikos far- 
merių—kas liečia ūkio produk
tų pardavimą. Labai sunku par
duoti ūkio produktus, ir dar šių 
metų derlius didžiumoj randasi 
valstiečių rankose. O kur vals- 

įčiai galėjo parduoti, tai dau
giausia pardavė "jayų gengste- 
riams", kaip kad javų speku
liantai ten vadinami, ir parda
vė už tokią kainą, kuri vargiai 
padengia pagaminimo kaštus.

Vyno pagaminimas šiais me
tais, kartu su pereitų metų esą-

rąrpsčių Francijos nnperializ- Todėl \ Francijos finansinis 
mo^ Dabar ji sudaro didelį ne- kapitalas' pradėjo ' jieškoti fa- 
ramumą, silpnina imperializmą, šizme išeities iš krįzio. Finansi- 
Dabar prieš ją atkreiptos dar nis kapitalas naudbjasi ta pa- 

Bet dėtimi, kad įvesti šalyje atvirą 
fašistinę diktatūrą.

Pradėjus rimtai gręsti fašiz
mo pavojui Francijoj, darbinin
kai sudarė bendrą frontą.

Kaip kad Vokietijoj hitleri
ninkai fašistai, taip Francijoj 
įvairios fašistinės grupės ban
do nepasitenkinusias smulkiųjų 
ir vidutinių valstiečių mases, 
taipgi mases smulkiosios buržu
azijos patraukti savo pusėn de
magogijos pagelba.

Kovai prieš fašizmą sudarė 
tvirtą bendrą frontą Francijos 
komunistai ir socialistai. Ir dar
bininkų jėga šiandien tokia 
tvirta Francijoj, kad daugelyj 
atsitikimų uždavė smūgį fašis
tiniam judėjimui, sukriušinant 
fašistines demonstracijas.

Metant žvilgsnį į Ameriką, 
mes taipgi matome, kad, ekono
minei padėčiai blogėjant, finan
sinis kapitalas daro planus 
įsteigimui atviros fašistinės dik
tatūros.

Ir Amerikoj būtinas reikalas 
komunistams ir socialistams su
daryti bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą, kaip kad pada
rė Francijos darbininkai.

J. Siurba.

žiaurios slopinimo jėgos, 
kaip ilgai pasiliks tokia padė
tis, kokia yra dabar, jokia bru- 
tališka priespauda nepajėgs už
slopinti besiplečiantį judėjimą 
prieš Francijos imperializmą.

Francijos užsienio prekyba 
taipgi sumažėjo. Rugpjūčio mė
nesį viso užsienio prekyba pa
siekė labai žemą laipsnį—viso 
3,062 milionų frankų, palyginus 
su pereitų metų to mėnesio pre
kyba 3,591 milionų frankų.

Fašizmas Kaipo “Išeitis” 
Iš Krizio

Esant tokiai padėčiai, taip, 
kaip Amerikoj kapitalistai da
ro visokius skymus "panaikinti 
depresiją”, Francijoj daromi 
visokie planai. Kiek laiko at
gal raportuotojas apie Franci
jos biudžetą, Jacquier, kalbėda
mas atstovų bute, pareiškė:

"Francijoj mes turime tiek 
daug visokių ekonominių planų,

brangesnių medžių su sierines 
rūgšties druška, parsiduoda Už 
$70. Bet dirbant tokią'medžia
gą iš pigių pušų ir su tuo pačiu 
chemikalu, galima jos tonas 
parduot už $35 bei $40 ir, ap
simokėjus darbo lėšas ir kito
kias išlaidas, dar gauti gra
žaus gryno pelno. Taip pat 
aišku, jog tuom pigumu džiau
giasi ir karinė pramonė.

Tokiais tai sumetimais va
duodamasis, Daktarui Herty 
daugiausia pinigiškai padėjo 
Cheminis Fondas. Be drūtos 
finansinės paspirties Dr. Her
ty nebūtų galėjęs padaryt vi
sų tų bandymų ir atradimų.

Kas Pasinaudos Išradimu
Visu mokslinių šio išradėjo 

triusu pasinaudos ne kas ki
tas, kaip kapitalistai. Jis net

patentp sau neima. Kaip jau 
minėta, daugelis Ame’rikoš fa
brikantu bent žymia dalim pa- 
siliuo’suos nuo pirkimo bran
gesnės medžiagos iš užsienių, 
iš kur ją įvežant taipgi reikia 
mokėti muitinius mokesčius 
Jungtinėms Valstijoms. O kuo
met amerikiniai fabrikantai, 
perdirbinėjantieji pietines pu- ] 
šis į popieros ir dirbtino šilko 
medžiaga, gana išvystys savo 
pramonę, jie prispirs valdžią 
apkrauti juo didesniais muiti
niais mokesčiais tos medžiagos 
įvežimus iš užsienių. Jie taip 
darys, kad svetimiems jos fa
brikantams užkirst kelią į A- 
merikos rinką. Savo šalyj gi 
jie stengis palaikyt kaip ga
lint augštesnę, kainą.

Todėl .negalirpa tikėtis, .kad 
dirbtinas šilkas žymiau atpig-

tų žmonėms, paprastiem var-_ 
toto jams. Iš antros pusėš, pi
gių pušų medžiagos naudoji
mas dar labiau pablogins būk
lę biedniems ir vidutiniams bo- 
velnos augintojams. “Rayon" 
ims smarkiau lenktyniuoti su 
bovelna. šimtais gi tūkstančių 
kertant pušis kaipo medžiaga 
popierai ir dirbtinam šilkui; 
bus pabrangintas ir medis pi
giems namukams statyt.

Išrasta svarbus dalykas; bet 
vaisius šio išradimo, kaip ir • 
kitų technologinių išradimų, 
tenka kapitalistams, kaipo iš
naudojimo priemonė. Visai- 
kas kita Sovietų Sąjungoj: ji 
yra vienatinė šalis, kur išradi
mai tarnauja visai darbo žmo
nių masei, o ne privačiam ke- 
no pelnui.

™ .......
mu sandėliuose vynu, sudaro to-]kiek turime pramonių ir mtere- 
kią padėtį, kad daug daugiau 
vyno, negu yra galimybė par
duoti. Del to kaina ant vyno 
žymiai nupuolė, kai kuriuose 
atsitikimuose nupuolė iki 50 
nuošimčių. Tas reiškia, kad nu
puolė ir įplaukos tiems valstie
čiams, kurie augina vynuoges.

Vaisių ir daržovių augintojai 
pietinėj Francijos dalyje yra 
desperatiškoj padėtyje, nes kai
nos, kuriomis jie turi parduoti 
savo produktus, vargiai tepa- 
dengia produktų pagaminimo 
kaštus. Pavyzdžiui, Normandi
jos obuoliai dabar parduodami 
už apie vieną penktadalį kainos, 
kokia buvo prieš karą.

Ne geresnė padėtis yra ir gy
vulių augintojų. Jie turi gyvu
lius parduoti už tris penktada
lius arba keturis penktadalius 
kainos, kokia buvo pirma karo.

Esant tokioms sąlygoms, nėra 
nuostabu, kad šimtai tūkstan
čių mažųjų ir vidutinių valstie
čių iki ausų paskendę skolose. 
Jie išpardavė viską, ką tik ga
lėjo; jie praleido visus sutau- 
pintus pinigus. Ir dabar jų 
padėtis darosi blogesnė ir blo
gesnė.

Neramumas Kolonijose
Agrikultūros krizis Francijoj 

darosi painesnis dar ir del to, 
kad Francija turi kolonijas, ku
riose kapitalistinė agrikultūra 
smarkiai vystosi ir sudaro rim
tą pavojų agrikultūrinei gamy
bai pačioj Francijoj. Antago
nizmas ypatingai ryškiai mato
mas kas liečia vyną. Turtin
gieji Algerijos (šiaurinėj Afri- 

„jkoj) kolonistai smarkiai protes- 
! tuoj a prieš nustatymą kvotos

sų apsaugoti ir sudrūtinti."
• Bet visi tie planai nieko ne

gelbsti.
Ekonominė padėtis vis blo

gėja ir blogėja. Antagonizmas 
didėja.

Šilkas ir Sproguliai iš Pigią dūrinė pušies dalis, jos
* dine YYAndw 11 ■fiiv'i anirvin

Pušy Medžio
Smagi naujiena Amerikos 

pramonei. Atrasta, kad milio
nus pigių pušų, augančių pie
tinėse valstijose, galima bus 
panaudot kaipo medžiaga ga
na brangiems dirbiniams. Ta 
medžiaga tinka gaminti 
gelį daiktų, pradedant 
laikraštinės popieros ir 
giant dirbtinu šilku ir 
niais sproginiais.

Bet tik dabar ši slaptybė su
žinota; ir beveik iki pat šiol 
tos pietinės pušys buvo nau
dojamos daugiausia tik pi
giems namams statyti ir varg
šams pečius kūrenti. Jų nau
dingumą geresniems dirbi-

DVI NAUJOS BROŠIŪROS

KRIKŠČIONYBE

m., ir 59 nuoš. rugpjūčio mėn., 
1932 it).

Per pirmuosius aštuonis mė
nesius šių metų Francijos plie
no pramonė pagamino 4,115,000 
tonų, palyginus su 4,493,000 to
nų per pirmuosius aštuonis mė
nesius 1933 metų.

• Bedarbe Didėja
Kriziui didėjant, didėja ir be

darbė. Pereitais metais buvo
į 281,000 •užregistruotų ir šelpia- 

i mų bedarbių. Bet dabar, nežiū- 
rint td fakto, kad tūkstančiai 
bedarbių išėmė savo pašalpą ir 
jau nebėra valdžios bedarbių 
šelpimo sąraše; nežiūrint to 
fakto, kad 450,000 svetimšalių 
darbininkų tapo išdeportuota 
atgal į jų šalis, pačiosl valdžios 
statistikos parodo, jog dabar be- 
darbių skaičius siekia 334,000.

Jau dabar metai laiko, kaip 
plačiu maštabu tapo įvesta 
trumpo laiko darbas Francijoj. 
SxHg valdžios statistikų, kurios 
apima pusšešto miliono už algą 
dirbančių darbininkų, 46-tas 
nnečbntis jų dabar dirba prie 
Wmpo laiko darbo, palyginus 

nuošimčiu pereitais me-

ių Nubiednejimas 
svarbiųjų priežasčių, 

0T taip puola pramoninė 
Francijoj, šalyje, kuri

Vyno įgabenimas iš Francijos 
kolonijų tapo apribuota su tuo 
supratimu, jog tuo būdu bus ga
lima sulaikyti katastrofišką kai
nų kritimą ant 
Franci joj. Bet 
importuoti vyną 
taipgi sudaro ten 
dėtį.

Na, ir ta padėtis nuolatos vis 
aštrėja. Tas veda prie didesnių 
kontradikcijų. Ir štai turtin
giesiems kolonistams Algerijoj 
pavyko sukelti didėlę gyventojų 
dalį surengti protesto demons
tracijas. Iškeliama grasinanti 
obalsiai boikotuoti Francijos 
pramoninius tavorus, neklausy
ti Francijos pastatytų valdinin
kų, ir net keliama atsiskyrimo 
obalsis.

žinoma, tas judėjimas nieko 
bendro neturi sū tos kolonijos 
darbo masių anti-imperialistiniu 
judėjimu, bet tačiaus iki tam 
tikro laipsnio jis pastumi pir
myn ir tikrąjį anti-imperialis- 
tinį judėjimą.

Siaučiantis visam kapitalisti
niam pasaulyje ekonominis kri- 
zis skaudžiai palietė smulkiuo
sius ir vidutinius kolonistus ir 
Francijos kolonijoj šiaurės Af
rikoj. Ten abelnai darbo' masės 
atsidūrė didesniam skurde. Ir 
tas sudaro. labai rimtą proble
mą Francijos imperializmui. Ta 
kolonija buvo viena iš tvirtųjų

i Šir
dies medis," turi savyje kur 
kas daugiau sakų, negu jau
noji išlaukinė, sultingoji da
lis. Kas gi tad reikia daryti? 
Ogi kirsti jaunas, iki 20 metų 
pušis, pirm negu susidaro kie
tas "širdžiamedis." Be to, au
ginant galima pušis taip pri
žiūrėti, kad jos nebūtų tokios 

' smalingos.
Įvairiais bandymais Dr. 

I Herty neginčijamai įrodė, kad 
| jaunos, tokio amžiaus pušys 
I turi ne daugiau sakų, kaip 
garsiosios kanadiškės eglės, iš 
kurių buvo gaminama laikraš
tinė Amerikai popiera.

Popieros Dirbimas
Dabar žodis kai del pačios 

popieros dirbimo. Medis tam 
niams surado Dr. Charles H. tikromis mašinomis sutarkuo- 
Herty, buvęs prezidentas A- jamas, sumalamas ir tas mali- 
merikos Chemikų Draugijos.; nyS sumerkiamas į sierines 
Jis per kelis metus tyrinėjo' rūgšties druskos skiedinį (sul- 
pietinių pušų ypatumus jr po- fitą). Pasidaro lipni, balta 
ra metų, atgal paskelbė, jog “košė," į kurią, suprantama, 
šie medžiai visai tinka laikraš- įmaišyti įvairių dažų,

. žiūrint kokios varsos norima. 
Iš čia jau ir gaminama popie
ra. Išradėjas, tačiaus, patyrė, 
jog iš pietinių pušų dirbant 
popierą, reikia skirtingo įkarš
čio ir spaudimo, negu kad iš 
Kanados eglių ją dirbant.

Kas liečia pačią minimą 
"košę,” gal bus ne pro šalį pa
aiškinus, jog ji yra pamatinė 
medžiaga visos celiuliozo pra
monės; o celiuliozas yra pa
grindinė medžiaga visokių au
galų sudėties.
Dirbtinas šilkas, Sprogimai 

Ir Kitas Kas
Iš tos "košės" yra gamina

ma dirbtina oda, karo sprogi
mai, "rayon" (dirbtinas šil
kas) ir daugybė kitų gaminių: 
pav., šukos, rėmai akiniams, 
namų padargai bei jų dalys ir 
tt.

Bet kelios savaitės atgal 
Dr. Herty tikrai nustebino 
dirbtino šilko fabrikantus, jog 
tas šilkas galimas geras paga- 
mint ir iš pigiųjų pušų, augan
čių smėlinėje žemėje. ^Nelabai 
norėjo šie fabrikantai tuom ti
kėti Tad Dr. Herty davė savo 
išradimą išbandyti vienai 
"rayon" verpyklai. Ir štai ko
kį raportą verpykla davė:

"Susiverpia pakankamai ge
rai; verpalo spalva beveik to
kia pat, kaip ir iš ligšiolinės 
brangesnės m e d ž i a g os.... 
bandymo pasekmės labai pa
tenkinančios."

Kuom šilko fabrikantai la
biausia gėrisi, tai naujosios 
medžiagos pigumu. Tonas pri
ruoštos “rayonui” bei popie
rai medžiagos, pagamintos iŠ

tinę popierą gaminti: iš jų išei
na tokia gera popiera, kaip 
iš Kanados eglių. O Už kana- 
diškes egles tekdavo išmokėti 
milionus dolerius kas metai, 
dirbant iš jų popierą Jungtinių 
Valstijų laikraščiams. Kiti mi- 
lionai dolerių būdavo per me
tus išmokama už apdirbta po
pierai medžiagą, kuri buvo ga
benama iš Švedijos, Norvegi
jos, Finijos ir tūlų kitų kraštų. 
Taigi dabar džiaugiasi Ameri
kos kapitalistai, kad toliau tie 
pinigai pasiliks “namie."

Didžiausia Kliūtis Buvo 
Sakai

Bet Dr. Herty buvo nebe 
pirmas daryt bandymus, ar ne
galėtų iš pigių pietinių pušų 
išeit kas naudingesnio. Šimtai 
tūkstančių dolerių pirm jo bu
vo išeikvota tyrinėjimams, bet 
vis bergždžiai. Didžiausia kliū
tis, su kuria pirmesnieji ban
dytojai susidūrė, tai buvo sa
kai (naturalė tų medžių sma
la).

Taigi Dr. Herty kreipė di
džiausio dėmesio būtent į tų 
pušų sakus. Vienas dalykas, 
kurį jis atrado, tai kad sveiko
se pušyse yra ne daugiau sa- 
kų-gumos, kaip sukrekėjimo 
sveikame žmogaus kraujyje. 
Sakai, pušų guma, tai yra gam
tinis jų vaistas užsigydyti žaiz
das. Juk beveik visam turpenti- 
nui yra ganama medžiaga, tik
sliai sužeidžiant pušis, idant 
jos duotų daugiau sakų.
Kaip Išradėjas Apėjo Sakų 

Keblumą
Visų pirma Dr. Herty pa

stebėjo, kad kieta, sena vi-,

"Kas tau duoda į vieną žandą, tąm atsuk ir antrą; 
kas nuo tavęs imk viršutinį.drabužį, nekliudyk jam 

ir apatinį." 1
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“Laisves” redaktorius A. Bimba parašė šią brošiūrą. 
Joje nurodoma, kaip komunistų vedamu keliu pasiliuo- 
suos darbininkų klasė iš kapitalistinės priespaudos. Au
torius remiasi “Komunistų Manifestu”, kurį parašė

Marksas ir Engelsas:
"Lai viešpataujančios klasės dreba prieš komunistų 
revoliuciją. Proletarams joje nėra kas prarast, tik 
savo retežiai. Laimėt gi jiems yra ištisas pasaulis.

Visų šalių darbininkai, vienykitės!"
Ktrrie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertes 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.
Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau

10 kopijų, kaina 3 c. už kopiją.

UI Turės Įvykti 
KOMUNIZMAS

ši brošiūra plačiau aiškina tą patį klausimą kaip viršu
tine, todėl būtinai reikalinga kiekvienam pasiskaityti 

jas abi.
Brošiūroje pasikalbėjimo formoje, apysakiškai nurodyta: 
Kiek šalyje yra turto? Keno rankose yra tas turtas? Kodėl 
policija visose kovose su kapitalu susikirtimuose kapitalistus 
mato teisingus, o darbininkus kaltais? Kodėl kyla ilgos be
darbės? Kam reikalingi baisūs karai? Kodėl kapitalizmas 

turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?
Brošiura turiniiija.statįstikįOm iš korporacijų apyvartų, jų 
metinių pelnų < paduodama individualų vardai į kurių kiše- 

< nius eina tie milžiniški pelnai tuom laiku, kada darbininkai 
badauja.

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS
Žydų komunistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas iš rųsų 

į anglų kalbą, šią brošiūrą verte j lietuvių kalbą Laisvietis.
64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 eg- 
zemplorių, kaina 7 centai už knygelę. Imantiems 
viršau? 25 egzemplorių, kaina 6 centai už knygelę.

“Laisvė,” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
dinėja. Nekurie sako: “Reikia 
jieškot giliuko.” Bet kaip su
randa tą giliuką, tai ir duonos 
plutos nebegali nusipirkti.

Luksneniškis.
i

Po Miestą Pasidairius laukus švenčių su savo mažais 
kūdikiais pasidžiaugti tais dir
biniais nėra progos, nėra už ką 
nusipirkti, nes užmokestis už 
darbą tokia mizerną, kad ant 
maisto neužtenka.

“Gerėja Laikai”
Šitaip išsireiškia nekurie 

valgomų daiktų krautuvninkė- 
liai. O jie nesupranta, arba 
nenori suprasti, kodėl jiems 
geresni laikai ir kas jiems pa
gerino biznį. Ogi komunistai 
ir komunistų simpatikai.

Pora metų atgal bedarbiai 
vaikščiojo gatvėmis pulkais ir 
pas tokius biznierėlius prašė iš
maldų gyvasties palaikymui, o 
komunistai pradėjo bedarbius 
organizuot į Bedarbių Tarybas 
ir griežtai reikalaut pašalpos. 
Na ir dabar tie biznierėliai jau 
nemato blogų laikų, ba tie be
darbiai jau ateina pas juos 
pirkti, o ne išmaldos prašyti. 
Tai tokiu būdu jums laikai pa
gerėjo, ba nuo $1.50 iki $12 
pašalpos čekį kiekvienas be
darbis jums atneša kas savai
tę ir tokiu būdu biznis geres-

Jūs tokių čekių surenka-

Vieną penktadienio vakarą 
užeinu į N. S. Liet. Darb. Kliu- 
bą. Kokia nuostaba. Vienas 
kliubo kambarys pilnas vyrų ir 
liaoterų, jaunų ir suaugusių ir 
visi bendrai, ir gana sutartinai 
dainuoja. Klausiu, kame čia 
dalykas, gal kokia pramoga ? 
Gaunu paaiškinimą, kad su
siorganizavęs naujas choras 
ttrri reguliares praktes.

Pasirodo, kad naujas cho
ras jau turėjo kelias praktes 
ir jau gerokai prasilavinęs. Jį 
treiniruoja Elsie Norkiutė, ge
rai pažįstanti tą darbą. Pa
aiškino, kad ir vardą choras 
jau turi, nors krikštynų ir ne
turėjo. Vadinas Lietuvių 
Darbininkų Choru. Gražus ir 
tinkamas vardas.

Dažinojęs, kad Liet. Darb. 
Choras dainuos pirmą sykį A 
PLA 8 kuopos parengime, 
gruodžio 16, S.S., nuvykau pa
siklausyti. Choras gražiai pa
sirodė. Atidarant ir uždarant 
programą sudainavo po dvi 
dainas ir ne bile kokias, bet1 n^s< -- •............. -
darbininkiškas. Choro nariai įe Reletą. šimtų į mėnesį. Vie- 
taipgi išpildė veik visą vakaro 
programą.

Lietuvių Darb. Choras laiko 
praktes kiekvieną penktadie
nio vakarą. Nuo savęs kvie
čiu norinčius ir mėgstančius 
dainuoti prisidėti prie choro. 
Prisirašyti galite per choro na
rius arba bile kada Liet. Darb. 
Kliube.

’ Sužinojau, kad jau keturios 
organizacijos išrinko delega
tus važiuoti į Washingtoną. 
AFLA Centro Komitetas išrin
ko d. D. Lekavičių, ALDLD 
Ketvirtas Apskritys išrinko d. 
Ar Pipirą, New Kensingtono 
lietuvių draugijos išrinko d. J. 
Čhiplį, McKees Rockso LAPĄ 
irgi išrinko vieną delegatą. Tdi 
labai gerai.

(Bet reikėjo daugiau išrinkti. 
Labai negerai padarė Liet.

nas krautuvninkas pats išsita
rė, kad gaunąs apie 15 šimtų 
dolerių į mėnesį.

Taip, jums geriau. Bet be
darbiams mažai geriau. Mais
tas dvigubai brangesnis. Dra
panos, rakandai nudilo. O iš 
“welfare” kad ir gauna kokį 
skudurą, tai į ką tas skuduras 
panašus? Iš karto rodosi dar 
nieko, bet padėvėjai savaitę 
kitą ir bjauru ant gatvės iš
eiti. Dar ir tokių skudurų ge
ruoju negali gauti. Turi ma
siniai susirinkti prie pašalpinių 
stočių ir griežtai reikalauti. 
Tai toks pagerėjimas bedarbių 
ir mažai dirbančių padėties. 
Amerika, ‘‘pašlovinta” šalis 
yra, bet kaip pamąstai apie be
darbius, tai ašaros byra.

•Keikiate Savo Gelbėtojus

Tai taip, biznierėliai, jeigu 
mes nebūtume išsikovoję tos

Mokslo Draugija nutardama mizemos pašalpos, tai iš jūsų 
nesiųsti delegato. Balsai veik 
pusiau pasidalino.
balsavo prieš siuntimą delega
tu pasitarnavo kapitalistams, 
prieš darbininkus. Kuomet vi
sos spėkos dedama, kad išrei
kalavus iš Washington© ponų 
Bedarbių .ir Socialės Apdrau- 
dos Bilių, tai kai kurie 
tiktai'Harbuojasi prieš tą 
bų darbą.

Visi delegatai bendrai
žiuos sausio 4 vakare. Wash
ingtone bus sausio 5 ryte. Kuo
met pargrįš delegatai, tai bus 
šaukiama * masiniai mitingai

tarpo jau ne vienas būtumėt 
atsisveikinę su bizniu ir tai 
pono Roosevelto mėlynai var
nai senai pabučiavę į užpakalį 
ir sykiu stovėję “sūpląinėj” su 
mumis, bedarbiais. Tai mes, 
bolševikai ir kovingi bedarbiai, 
pagerinom jums gyvenimą, bet 
tūli iš. jūs vis dar keikiate ir 
bepročiais komunistus vadina
te. Mat, jūs dar lailkotės ne- 
dėldieniais “šventų mišių” ir į

i pamokslo išklausyti, tai jūs 
: “šventi prabaščiai” daugiau 

nieko ir nemokina, kaip tik 
bolševikus niekinti ir su jais 
nedraugauti.

Jūs patys gerai atsimenate 
10 metų atgal. Visi toki biz
nierėliai puolėsi už biznio: kas 
“šolderį,” kas “balionės” galą, 
kitas sardinkų baksiuką pasi
dėjo arba keletą pirštinių pa
kabino lange. O užpakalyje 
kelios bačkos “džindžeriuko” 
ir keliolika galionų “munšai- 
no.” Jeigu gaspadinė nuėjo 
parsinešti maisto iš krautuvės, 
tai jau “gudnait.” Vyras, ne
sulaukdamas, eina jieškoti ir 
abu pradeda svečiuotis. Pas
kui išėję iš tokios krautuvės 
nežino, kur jų namai. Sutikę 
policmaną klausia namų, o tas 
pašaukia “patrolką” ir nusive
ža į “kazioną kvaterą.” Ka
da išsimiega, išrašo jų namų 
antrašą, už išrašymą paima po 
$5 ir pasako: “Gudbai, ai sy 
jū samtaim agen.”

Bet ne visos gaspadinės taip 
elgėsi. Kurios taip elgėsi, tos 
jau senai pas Abraomą arba 
pamišėlių namuose. Tai taip 
toki biznieriai tvirtino savo 
“kostumerius” kolei jie dirbo. 
O kaip jau nedirba ir pinigų 
neturi, tai juos valkatom va
dina ir nenori jų susitikti.

Ir “Šlapumas” Neišgelbės

Dabar, kaip tik ponas Roo- 
seveltas panaikino sausąjį įsta
tymą, tai kuris tik turėjo kelis 
šimtus dolerių, stvėrėsi už roo- 
seveltinio biznio, įsitaisė šva
rias smukles ir manė pastoti 
turtingais, lygiais su Melionu. 
Ale apsiriko. Dabar tik plikes 
čiupinėja. O jau ateina ’35 m. 
ir reiks naujų “laisnių.” O tie 
“laisniai” jau ne toki pigūs, 
kaip kiškiam šaudyti. Tai ne- 
kuriems reikės po naujų metų 
atsisveikinti su pono Roosevel
to mėlyna, varna ir stoti bedar
bių armijon. Kad'jūs ir ne
norit, bet jus 'ponas Roosevel- 
tas privers būti mūsų drau
gais.

Jūs pirma klausėt ir tikėjot, 
kad p. Rooseveltas ištikrųjų 
pagerins visų darbininkų bū
vį. Taip ir jums “.pagerino,” 
kad nebereiks rūpintis apie 
“trotytus” pinigus nei Ikaip 
čia pasivyti arba ir pralenkti 
Melioną, Rockefellerį ir kitus. 
Jei mes norėsim apsiginti nuo 
bado, tai mes visi turėsim or
ganizuotis prie Komunistų 
Partijos. Jeigu kuris mano 
praturtėti, tas tik save apgau-

PEABODY, MASS
Ši kolonija apgyventa lietu

viais sparčiai žengia prie fa
šizmo ir pražūties girtuokly
stėje. Kada tai buvo pavyz
džiu kitoms kolonijoms. O da
bar įvairūs išnaudotojai su
kurstė neapykantą vienų prieš 
kitus. Dalinamasi į grupes ir 
tarpe tų grupių atsiranda dzū
kai, kapsai, zanavykai ir kala
kutai, ir dar ko nėra.

Slaptybės to viso pasikeiti
mo nereikia toli jieškoti. čia 
pastatė lenkų bažnyčią. Vilens- 
kiniai supranta tą 'kalbą ir ei
na išpažinties prie lenkų ku
nigo. O dar fo neužteko, kas 
ten pareikalavo lietuviško ku
nigo ir tą gavo prie airišių ba
žnyčios. Tas, landžiodamas po 
lietuviškas stubas ir vakarė
lius, sėja tamsybę ir neapy
kantą tarpe lietuvių. Bet čia 
lietuviai “užnuodyti” laisva- 
manybe, o apšvietos trūksta. 
Jų galvos nesuima, kas Čia da
rosi su jais. Jie mano, gal 
jiems ir tikėjimas reikalingas 
tokiose sunkiose sąlygose, bet 
koks ?

Pirm negu šitie kunigai čia 
atsibaladojo, buvo pirmeiviškų 
prakalbų, lekcijų, teatrų ir pa
skaitų tankiai ruošiama. Tu
rėjo žmonės apsišviesti, bet 
neapsišvietė. Dabar kalbėjo 
lietuviškas metodistų kunigas 
ir piršo savo kromelį. O bap
tistai jau užgrobė gerą būrelį. 
Paskui buvo neprigulmingas 
kunigas, iš Lawrence, Mass. 
Tas savo demagogiją pradėjo 
su Liet, 'kunigaikščiu Gedemi- 
nu ir baigė iškeikimu Romos 
katalikų bažnyčios, kam ji lie
tuvius apkrikštijus. Keista, ar 
ne? Juk jis pats krikštija.

čia Lietuvių Pašalpinė Drau
gija nutarė parengti vakarėlį 
3 d. lapkričio del beturtės šei
mynos, kurioj pasitaikė mirtis. 
Velionis nepriklausė prie mi
nėtos draugijos. Tai būtų pra
kilnus darbas, jei tame nesi
slėptų iliuzija ir veidmainystė.

Galva šios šeimos yra uolus 
ii' teisingas veikėjas 
draugijoje
draugijai save išreklamuoti, o 
aplinkinių 
rėliui ir priešingai grupei. Mat, 
ši draugija išsidalinus į skirtin
gus abazus, priešingus viens 
kitam. Jei šilpnesniame abaze 
pasitaiko ligonis, tai jis turi 
pasiskubinti su “fundais” gau
ti sau užtektinai pasekėjų, ki
taip pašalpos negaus-neišbal- 
suos (čia pašalpos išmokėjimą 
balsuoja). Tas yra faktas, nes 
prieš draugiją dabar yra byla 
užvesta teisme.

Vakarėlis buvo sutvarkytas 
šitaip: Valgį kožnas su savim 
atsineš, o gėrimus pirks, nes 
apačioje tam bute yra smuklė. 
Tūli virš minėtų tamsinto jų su
kurstyti žmonės tą vakarėlį 
pavertė į nepakenčiamą ir ne
leistiną pravardžiavimų ir už
gauliojimų sau nepatinkamų' 
asmenų betvarkę. Tokia be
tvarkė ardo pačios draugijos 
pamatus. Draugija bando pri
traukti jaunimą, bet šis, išau
klėtas amerikoniškoj dvasioj, 
nelabai nori turėti reikalą 
“surūgusiais” seniais.

Iš to viso matosi, koks 
tamsumas blaškytis, kaip
vims be piemens. Didelis būrys 
lietuvių perėjo baptistų tikėji
mam Kiti palinko prie meto
distų. O likusieji bando sulįsti 
ne^rigulmingon bažnyčion. O 
prdgreso jokio nėra. Liūdna ir 
gaila, kad fašizmas siaučia.

Pilietis.
Redakcijos Žodis —Draugas 

iškelia ištiesų blogą ir skubiai 
taikytiną 'tos koloiiijos padėtį. 
Ką gi mums‘parodo tie faiktalt 
Jie parodo, kad mūs sušipra- 
tušieji'draugai apsileiHot. Ki-, 
taip vishki makleriai nebūtų

šioje
. Taigi čia proga

Dabar,-prieš kalėdų šven
tes, visų krautuvių langai pa
puošti visokiom grožybėm, o 
labiausia vaikų žaislais, kad 
tik ųgiau išpardavus ir di
delį pelną spekuliantams su
sikrovus.

. Viena jauna ’moteris prisi- 
veduijprie krautuvės Hngę sa
vo tris mažus kūdikius ir žiūri
nėja ant tų žaislų. Vaikučiai 
ėmė motinos prašyti, kad pirk
tų jidms tų blizgančių žaislų. 
O motina pažiūrėjo į savo ma
žus kūdikius, sunkiai atsiduso 
ir ašaros nuriedėjo per jos 
veidus. Paėmė vaikelius už 
rankučių ir nuėjo tolyn. Ne
sunku suprast, kad tie kūdikiai 
yra ir nedavalgę, matosi ant 
jų drapanukių.

Taip turtinga šalis! Viso ko 
ant langų įprikrauta, bet ne 
del visų. Darbininkai su savo 
kūdikiais gali tiktai pasižiūrė
ti, o ’apie nupirkimą nei ne
svajok. Tas viskas tik del 
turčių klasės. Tiesa, darbinin
kai turi teisę tik padirbti vis- 

o pasinaudoti arba su-

4

Tai salos Wrangel eksimosų vaikai. Sovietų mokslinės 
ekspedicijos nariai davė motinai dovanų dėžutę, bet 

.pateko vaikams.
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keliu kenkti vaka-

su

tai
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sigaleję, jūs būtumėt įiedalei- Istanbul. ■— Turkijos val
dę, atmušę jų antpuolius savo džia sutiko išmokėti $1,300,- 
veikimu. Ką daryti?

Draugai, dar ir dabar ne 
pervėlu padėtį taisyti. Sutver
kite Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo kuopą ir pasistatykit 
sau už pareigą ją vesti pavyz
dingai. LDS jumis aprūpins ne 
tik ligoje ir nelaimėje, bet ji
sai taip pat pagėlbės jums ir 
apšvietos darbe, ko jūsų kolo
nijai labai reikia. Gerai veik
dami, jūs patrauksite visus ge
riausius elementu^ savo pusėn. 
Turėdamos pavyzdingą kon
kurentą ir kitos vietos draugi
jos bei grupės turės geriau 
vesti tvarką ir pas save, jei 
nenorės atsisveikinti su savo 
nariais ir pasekėjais.

Jeigu tamsintojai gali parsi
kviesti pagalbos iš Lawrence 
ar kur kitur, tai kodėl jūs ne
galėtumėt tą padaryti? Law
rence, Worcester ir kituose 
Mass, valstijos miesteliuose 
yra gerų ir sumanių draugų. 
Jei jums vieniems persunku 
ką atlikti, pasikvieskite minė
tų kolonijų draugus talkon, jie 
jums padės. Pradėkite darbą 
tuojau. Tik jūs patys galite iš
gelbėti jūsų koloniją, iš ko bus 
nauda jums patiems ir visam 
darbininkų judėjimui.

000 Jungtinių Valstijų pilie
čiam už jiem padarytus 
nuostolius laike pasaulinio 
karo.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SHENANDOAH, PA.
D. S. 34 kp. svarbus susirinki- 
jvyks 6 d. sausio (Jan.), 1935, 

o
mas
naujoj vietoj, 302 So. Main St., 
vai. po piet. Visi malonėkite daly- 
vaut, nes tai bus metinis mitingas ir 
bus renkama nauja valdyba. Napa- 
mirškite ir naujų skaitytojų atsivesti 
ir prirašyti.

Rašt., J. PaČauskas.
(304-305)

GREAT NEČK, N. Y.
Linksmą balių rengia Great Necko 

darbininkiškos draugijos, kalėdų die
noj, 25 gruodžio, M. irH. Sabenko 
svetainėje, 91 Steamboat Rd., 6 vai. 
vakare ir tęsis iki vėlumai.

Draugai ir draugės, iš priežas
ties muzikantų nepribuvimo į laiką 
16 d. gruodžio, publika nebuvo užga
nėdinta, todėl rengėjai nenorėdami 
likti skolingi, rengia linksmą balių 
veltui. Grieš Hi-Dee-Hi 
orkestrą, lietuviškus ir 
kus šokius.

Kviečia

Boys radio 
amerikoniš-

Rengėjai.

Plymouth, Pa
Pranešimas Draugams.

Lietuvių Kapinių Korporaci
ja jau baigia senus metus, o 
draugai visai užmiršta apie sa
vo organizaciją, kas reikia pa
gerint ir nuveikti. Gal drau
gai manot, kad bile kokia or
ganizacija gali pati per save 
gyvuot. Ne, taip nesidaro. 
priklausant prie organizacijos, 
turit tėmyt jos eigą ir jai dirb
ti. Kiti gal būt mano, kad 
yra komitetas, tai jis viską ir 
sutvarkys. Turit didelę klai
dą. Kur tiktai pats komite
tas viską atlieka, tai eiliniai 
nariai naudos neturi.

Ateikit visi į sekantį susi
rinkimą, kuriame bus išduota 
raportai apie tai, kas buvo nu
veikta. Reikia pasimokėti po 
dolerį ant metų lotų reikale. 
O taipgi tie, ką turite pradėję 
mokėti už lotus ir nebaigiat, 
turit baigti.

Šis svarbus 
įvyks gruodžio 
vai. po pietų,
Ferry St. (Kokiam mieste?— 
Red.) Būtinai visi dalyvaukit, 
ba yra svarbių dalykų svars
tymui. Bus ir viršininkai ren
kami 1935 metams. Reikalin
ga išrinkti geri žmonės į komi
tetą. *•

JERSEY CITY, N. J.
Am. Liet. Darb. Lit. Draugijos 16 ir 
Lięt. Darb. Susiv. 133 kp. rengia 
svarbias prakalbas su gedulingu pa
minėjimų keturių sušaudytų komu
nistų Lietuvoje, įvyks 13 d. sausio 
(Jan.), 1935, 160 Mercer Str., 3:30 
vai. po pietų. Apart prakalbų bus 
ir puiki koncertinė programa, kurią 
išpildys A. Višniauskas iš Bayonnės 
ir J. L. Kavaliauskaitė iš Brooklyno. 
Taipgi kalbės J. Orman, LDS jau
nuolių organizatorius, ir S. Sasnaus
kienė, viena iš “Laisvės” redaktorių. 
Jie kalbės apie lietuvių darbininkų 
padėtį. Kviečiam visus skaitlingai 
atsilankyti ir išgirst svarbių žinių.

(304-306)

susirinkimas 
men. 30 d., 2 
svetainėje 40

J. Laskevičius,
10 Melrose Ave., 

Wilkes-Barre, Pa.

i*

LIEPŲ ŽIEDŲ 
ŠVIEŽIAS

MEDUS
T Daugelio prašymą gauti* 
^4 tikro bičių medaus jau^ 
f* išpildėme. Turime 40* 
j* galionų tikro, šviežio, lie- fc

pų žiedų medaus.

Už Kvortą 75 
Už Galioną

> centai 
$2.75

Naudokite medų vietoje
cukraus. Nelaukite pir-# 
kimui medaus pakol turė-« 
site šaltį. Naudokite me-« 

dų, kad neturėtumėt * 
šalčio! *

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:*
< « f A 1 C V r> > > «o

427 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y.

suotųsi, daugiau lankytų sc 
mus. Tad klausimas, kode! nei 
ar laiko nėra? Kas tolina nuo 
tymo ir lankymo susirinkimų? 
Ekstra mitingas įvyks gruodžio 
d., vakare, 774 Bank SU Visi 
lyvaukit.

Fin. Sekr., J. ž.
(303-305)

1

Mes

HAWMAN >.

; -.1 —•
1st. 1892

Vedybinių

Daimontai
Laikrodėliai

BH ’Brangakmeoai
perkame seną auksą

Laike 
puikią

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės,

PRANEŠIMAS /
Nauja Lietuviška y

Barzdaskutylda
(Barber Shop)

įtaisyta pagal naujausią madą; pa-" 
tarnavimas kuo mandagiausias: dar

bas atliekamas suiyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUĖ 
Brooklyn, N.

D

<!>

<+>

<f>

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveiksiu^ familijų, ves
tuvių, kitokių

WATERBURY, CONN.
Ekstra Susirinkimas A. Lietu

vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 28 Kuopos Narių.
Susirinkimas labai svarbus. Tai 

nebus paprastas “biznio” susirinki- 
Ynas, bet nepaprastas, organizatyviš- 
kas todėl, kad turėsim apkalbėti va
jaus darbuotę, nes praeitas susirin
kimas taip nutarė, kad turi būt šau
kiamas ekstra ir turi dalyvauti visi 
nariai.

Bus apkalbama, kodėl ne visi na
riai lanko susirinkimus; kodėl ne vi
si nariai interesuojasi ALDLD rei
kalais? Bus apkalbama, ar visi na- 
nariai skaito išleistas knygas ir žur
nalą “Šviesą”? Tas ir puola j mintį 
—jei nariai skaitytų, tai ir intere-

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina. 
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS 

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

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

Juozas Levanda 
(Levandanskas) , , 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė. j;
Brooklyn, N. Y.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus 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
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Tėlefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystOs profesi
joje ir Brooklyno apielinkSj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarO 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių. ■

Veltui Chape! Šermenim 
Parsamdo automobilius šer- 
meninis, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko /

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

T. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y

Tel.: Foxcroft 9-6901

•M



Penktas Puslapis

SOUTH BOSTONAS
M.

kuri nuolatos gina visų darbi
ninkų reikalus. Parodykime 
daugiau pasišventimo savo or
ganizacijai.

jų negal ■jom suprasti.—Keil.)

(Tąsa)
South Bostonas yra nedičkis Bostono 

kampelis, atskirtas upe ir geležinkelių 
“jardų,” iš kurių priemiesčiui traukiniai 
išlieja debesius dūmų ir tonus suodžių. 
' Broadway—vyriausia ir vienintelė gat
ve, aplink kurią sukasi visas priemiesčio 
judėsis ir kuri eina išilgai visą South 
Bostoną. Kadaise Broadway darė gero 
įspūdžio. Iš abiejų pusių stovėjo paly
ginti neblogi namai, nors didžiuma me
dinių, dar neseni, gan pakenčiamo sti
liaus. Vakarais būdavo gatvės šviesos 
blizgėdavo, o iš abiejų pusių daugybės 
įvairių biznių—krautuvių—šviesos prie 
jų prisidėdavo taip, kad sudarydavo ne
paprastą įspūdį; Broadway išrūdydavo 

* tarsi didmiesčio gatvė.
Šiandien, įėjus į South Bostoną, visai 

j kitas vaizdas metasi: vakare Broadway 
tamsi, nes dalis gatvės šviesų nežiebia
mos, turbūt del miesto nubiednėjimo. 
Krautuvių, palyginti, mažai, o ir tos ka
žin kaip nykiai, vargingai išrodo. Per 
tą dvidešimts metų tik keletas namų įsi
statė South Bostone, kiek tiek žymesnių. 

v Didžiuma jų tebestovi tie patys, ką buvo 
y prieš dvidešimts metų. Didžiuma jų ap
leisti ir jau gerokai apšiurę, nusigyvenę. 
Paėjus į skersines gatves arba į pakraš
čius Sputh Bostono, dar nykesnis vaizdas 
metasi: visur tamsu, varginga, skurdu. 
Visas South Bostonas virsta lūšnynais. 
Vaikštant, primena jis kur nors mažą ' 
apsileidusį mainų miestelį aplink Pitts-

> burghą.
Daugelis lietuvių per tą laikotarpį, 

tiesa, South Bostoną apleido. Daug tokių 
išsikraustė į Dorchesterį, kitą Bostono 
priemiestį. Ten šiuo tarpu susidarė lie
tuviška kolonija. Šiomis dienomis tenai, 
beje, susitvėrė Lietuvių Darbininku Su
sivienijimo kuopa. Daugelis lietuvių 
darbininkų ten, laike “gerlaikio”, įsigy
ju savo namus. Nemaža jau yra tokių, 

I ką juos jau paliko bankams, sukišę viso 
gyvenimo savo taupybą. Kiti dar lai
kosi, bet iš pastarųjų nemažai dreba, nes 

■bile kada gali prisieiti išsikraustyti, pa
liekant viską, ką sudėjo į juos. Praradę 
savo namus kitur arba sunkaus vargo 
prispausti, bedarbės naikinami, kiti grįž
ta atgal į South Bostoną ir čia smilksta 
lūšnynuose, kadangi čia pigesnės būtų 
nuomos.

Kriaučiai Nyksta
Savais laikais Bostone ir South Bos

tone nemažai gyveno lietuvių kriaučių ir 
čia gan gerai laikydavosi lietuviški kon
traktoriai, “lietuviškos šapos”, bet šian-

dien ir tas amatas parvirto ant šono. Tik 
keturi lietuviai kontraktoriai tesilaiko, 
bet ir tie savo likimu skundžiasi. Sako
ma, būsią išspausti iš to biznio italų ir 
žydų. Todėl lietuviai kriaušiai nyksta, 
jų skaičius mažėja. Vieni išvažinėjo ki
tur, kiti jieškosi kitose pramonėse užsi
ėmimų. Ypatingas dalykas yra tas, kad 
lietuvių čia augęs jaunimas labai mažai 
teturi palinkimų būti kriaušiais, nedaug 
jo toj pramonėj randasi. Gali būti taip, 
kad šia kriaušių amatas iš lietuviškų 
rankų, kaipo tokių, visiškai bus ištrauk
ta.

Kiek tiek dirba jų cukrinėse, kiti dar 
laikosi avalų pramonėje, bet ir šia baisi 
dabar bedarbė ir todėl daugelis tokių, 
kurie kadaise dirbdavo šiušapėse, dabar 
vaikšto be darbo. Apskritai, South Bos
tone lietuvių darbininkų bedarbių labai 
daug ir labai daug jų randasi giliam 
skurde. Taip, kad South Bostonas šian
dien daro sunkų vaizdą, nepaisant iš ku
rios pusės į jį pažvelgsi.

Inteligentija
Daug South Bostone lietuviško jauni

mo. Daug baigusių vidutines ir augštes- 
nes mokyklas jaunuolių, nemažai ir pro
fesionalų. Gal būt, kad So. Bostone pro
fesionalų, proporcionaliai palyginti su 
lietuvių skaišiumi, šia randasi daugiau, 
negu kur kitur. Tas faktas, žinoma, at
siliepia į juos ekonominiai, ypašiai šiuo 
tarpu. Visa lietuviškoji inteligentija, 
taikydamosi prie aplinkybių, žinoma, nie
ko bendro nenori turėti su revoliuciniu 
darbininkų judėjimu. Jinai jo ir nesu
pranta; jinai apie jį težino tiktai neigia
mai, nes semia žinias vyriausiai iš kapi
talistinių laikraššių, iš kapitalistinių šal
tinių. Inteligentija bando surasti išeiti 
pataikavime stambiom kapitalistų parti
jom, kapitalistų politikieriam.

Vienas profesionalas sakė šitų žodžių 
rašytojui, kad kartą buvo sušauktas su
sirinkimas, kuriame dalyvavę apie 20 
įvairios rūšies profesionalai arba jiems 
artimi ir kalbėję jie sudaryti unitarijo
nų parapiją, atsiversti į tą sektą, kadan
gi daugelis unitarijonų užima augštas 
vietas mokyklose ir visokiose valdiškose 
vietose, tad per juos, esant tos tikybos, 
būtų lengviau gauti darbus, šiurpulys 
sukratė mane, išgirdus tokius dalykus. 
Neišdegė tas skymas, sakė man minėtas 
profesionalas, tiktai todėl, kad neturė
ta lietuvio unitarijono pryšerio. “Bet jau 
kai kurie žmonės mokinasi ir tuoj tu
rėsime”, ramino mano pasakotojas.

(Daugiau bus)

Visas 
ir tin- 
jokių 

Senie- 
būtinai

Keletas pastabų senoms ir 
naujoms kuopų valdyboms. 
Senosios valdybos, užleisda- 
mos vietas naujai išrinktoms 
delei 1935 metų, turėtų viską 
tvarkingai perduoti, 
knygas reikia peržiūrėt 
karnai sutvarkyt, kad 
nesmagumų neatsitiktų, 
ji finansų sekretoriai
turi parodyti naujiems finan
sų sekretoriams, kaip geriau
sia narių duokles kolektuoti, 
kaip' į knygas surašyti ir kaip 
Centrui blankas išpildyti. Nau
jieji finansų sekretoriai turi at
siminti, kad narių duoklės ko- 
lektuojama nuo 1 iki 15 dienai 
kiekvieno mėnesio, o nuo 15 
iki 20 kiekvieno mėnesio su- 
kolektuotas duokles reikia 
Centran pasiųsti. Mokestys rei
kia siųsti Centran kiekvieną 
mėnesi nežiūrint, kad ir visai 
mažai sukolektuojama. Sekre
toriai turi prižiūrėti narius, 
kad nesusispenduotų. Jeigu 2 
mėnesiai suėjo nario nemokėti, 
tuojau reikia paraginti tą na
rį, kad jis užsimokėtų. <

Nariams taipgi reikėtų dau
giau kooperuoti su savo kuopų 
valdybomis, ypatingai finansų 
sekretorium. Kviečiami visi 
pratintis dalyvauti kiekviena
me kuopos susirinkime ir ant 
vietos užsimokėti duokles. 
Kuomet bus didesnė koopera
cija, pasidarys geresnis veiki
mas, ir tada patiems nariams 
bus daugiau naudos. Mažiau 
susispenduos ir išsibrauks. Vi
siem linkim siįtikt naujus me
tus su didesniu pasryžimu bū
davot APLA.

APLA Sekr. J. Gašlūnas.

Paterson, N. J

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA UETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

Visoms Kuopoms ir Visiems 
Nariams

kuoPasiunčiame visoms 
poms valdybų adresų blankas, 
kurias išpildžius reikia grąžint 
nevėliau sausio 20, 1935. Ku
rios kuopos nori uždėt valdy
boms kaucijas, tai gali pada
ryt per Centrą. Už $1,000 kai
nuoja $7.50. Už $7.50 visą 
kuopoj valdybą galima už- 
bondsuoti. Mažesnės sumos 
nėra. Todėl tos kuopos, kurios 
nori užsidėt kaucijas, turi pri
siųsti Centran po $7.50. Val
dybos po kaucijoms daug pa
rankiau ir saugu.

tam tikslui aukas prašome sių
sti APLA. Centran, kuris per
duos, kur reikalinga. Štampas 
taipgi reikia grąžinti. APLA 
Centro Komitetas savo posėdy, 
gruod. 16, išrinko delegatą d. 
D. Lekavičių atstovauti APLA 
organizaciją tame kongrese 
Washingtone.

Centro Komitetas, tame pa
čiame posėdy, taipgi apsvarstė 
APLA vajaus klausimą. Pasi
rodo, kad kai kurios kuopos 
jau Šiek-tiek pasidarbavo. Ge
niausia pasidarbavo 50 kuopa, 
N. S. Pittsburgh. Kai kurios tik 
dabar stoja vajun. Bet dar ne
mažai tokių, kurios dar nieko 
neveikė vajaus reikalu. Kad 
davus pakankamai progų vi
soms kuopoms pasižymėti va

Visoms kuopoms pasiųsta 
po $1.50 vertės štampų rėmi
mui Nacionalib Kongreso del 
Bedarbių ir Socialės Apdrau-|juj, nutarta pratęsti vajų dar 
dos. Stampos parsiduoda po 5'du mėnesių—sausį ir vasarį.

Vajus, todėl, pasibaigs kovo 1, 
1935. Visos kuopos turėtų 
smarkiau dirbt vajuj. Ypatin
gai tos, kurios dar nieko ne
dirbo. Nei vienos kuopos netu
ri rastis negavusios bent vieno 
naujo nario.

dos. Stampos parsiduoda po 5 
ir 10 centų. Lengva išparduo
ti. Kviečiami visi pagelbėti 
kuodaugiausia pasiųsti delega
tų j Wash i ngtoną sausio 5-6-7. 
Kurios kuopos išgali, tai turė
tupačios siųsti delegatus. Už 
pftfttaotas štampas pinigus ir

Centro Komiteto posėdy 
svarstyta trijų draugijų laiš
kai, reiškianti norą dėtis prie 
APLA. Lietuvos Sūnų Draugi
ja, Wilmerding, Pa., Lietuvos 
Sūnų Draugija, Minersville, 
Pa. ir Liuosybės žvaigždės Pa- 
šalpinė Draugystė, Kulpont, 
Pa., pasisakė už dėjimąsi prie 
APLA. Nutarta toms draugi
joms suteikti prieinamas sąly
gas įstot į APLA. Taipgi apie 
tai raportuoti Apdraudos De- 
partmentui, kokiomis sąlygo
mis priimama lokalinės drau
gijos.
. Būtų gerai, kad ir daugiau 
lokalinių draugijų atsilieptų su 
noru dėtis prie APLA. Tai bū
tų didelė nauda tiems nariams, 
nes prisidėjus prie tokios ge
ros centralinės draugijos narių 
pašalpos ir pomirtinės visados 
^pasilieka užtikrintos. APLA 
nariai, prigulinti prie lokalinių 
draugijų, turėtų kelti tą klau
simą savo draugijose.

Visi APLA nariai kviečiami 
visados darbuotis delei savo 
darbininkiškos organizacijos,

“Laisvėj” jau buvo rašyta 
apie draugės Williams teis
mą, kuri buvo kaltinama už 
davimą “D. Workerio” veltui 
ir buvo nubausta $2'5. Tarp
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas padarė spaudimą ant tei
sėjo, tad teisėjas paliuosavo 
drg. Williams ir bylą panaiki
no. Tas parodo, kad TDA lo
sią svarbią rolę. Tad svarbu 
yra prie jo priklausyti visom 
Patersono organizacijom.

No.

Šv. Kazio parapijos kunigė
lis siuntinėja special delivery 
laiškelius tam tikriems žmo
nėms, verkšlendamas kroko- 
diliaus ašaromis, kad tie žmo
nės nesilanko į bažnyčią. Gir
di, jie- Visai iškrypę iš kelio, 
sugedo; jiems gręsia amžinas 
spirginirųas “velnių seminari
joj.” Jis ragina juos grįžti 
prie savo piemenėlio, kuris 
vienas galės juos išganyti. Bet 
juk žinoma, kad jam rūpi do
leriai, bet ne dūšios. Tie, į ku
riuos tasai cnatlyvas piemenė
lis kreipiasi, turi žinoti šituos 
faktus.

Gruodžio 16 d. įvyko ALDL 
D 84 kuopos susirinkimas. Iš
rinkta nauja valdyba 1935 me
tams. Organizatorium S. Vil
kas, finansų raštininku J. Ma- 
tačiunas, prot. rašt.—F. Bu's- 
lavičius, iždininku S. Bimbie- 
nė. Taipgi išrinkta baliui dar
bininkai, kuris įvyks gruodžio 
mėn. 29 . d. Nutarta, kad val
dyba pereitų per narius, 
dar nėra užsimokėję už 
metus. Taipgi išrinktas 
gatas atsilankymui pas
konsulą gruodžio 22 d., reika
lauti laisvės politiniams kali
niams. Delegatu išrinktas F. 
Buslavičius. Nutarta tuo pa
čiu reikalu pasiųsti rezoliucija 
Smetonai.

kime 
1934 
dele- 
Liet.

Buvo raportuota apie “Lais
ves” vajų. Pasirodo, kad šia
me vajuj Patersdnas turės lai*-

Nors tūli dažymo fabrikam-1 mėti dovaną. Trys metai at- 
dviejų metų S^l opozicionieriai pranašavo, 
streikavusiais, būk “Laisvė” mirs, tik kapas 

x«kcioviiu vvjčiiB, taciaus i pasiliks, bet jų pianasavimas 
toli gražu jis nepildomas. Mi-' neišdegė. Patarlė sako: “Ne
lietu kontraktu buvo sutikta kask duobės kitam, ba pats 
del 36 vai. darbo savaitės ir Į įkrisi.” 
66c. į valandą mokesties. Iš 
191 dažų fabriko, tiktai 150

tai ir pasirašė
kontraktą su
Patersono dažytojais,

191 dažų fabriko, tiktai 150 Tūlos šilko audinyčios buvo 
pasirašė, o kiti 41 nenori pasi-1 pradėję subatomis dirbti. Buvo 
rašyti. Minėtos 191 šilko ir | pranešta apie tai unijai, susi- 
dirbtino šilko (rayon) dirbtu- rinkime.
vės-fabrikai apima visą pramo- šoko visi, kaip vienas ir Pra
nę. Randasi net trys kompa- dėjo pikiętuoti dirbtuvę. Kom- 
nijos, aplink Patersoną, kurios panas pasamdė mušeiką, kuris 
visai atsisakė pasirašyti su'su revolveriu bandė pulti pi- 
unija kontraktą. Jomis yra kietuotojus, bet jis tapo par- 
National Pcs Dye Works, E. ( blokštas ir revolveris atimtas. 
Patersone, ir kitose dar tęsia- j Dabar bosas-skundžiasi unijai, 
si streikas ir darbininkai pi-' 
kietuoja jas. šitos kompani
jos samdo gengsterius, išleis
damos tūkstančius dolerių, o 
darbininkams neprideda kelių 
'centų.

Dabar pažiūrėsim, kaip bo
sai, pasirašiusieji kontraktą, 
pildo jį. Prižadėjo 36 vai. 
darbo savaitę, bet to nėra. Vic
tory P. D. W. vienam depart- 
mente dirba po 8 vai. be susto
jimo, darbininkai dirbdami tu
ri ir valgyti. Mašinerija nes
vietiškai patobulinta. Pripra
tusiam sunkiai dirbti, ir tai > '' 

prakaitas pilasi. Darbininkai 
sušlapę, sumirkę. O jei nesus
pėsi, tai gali tikėtis, kas tavęs 
laukia. Pabrėšiu, kad šitam 
tinting departmente yra labai 
kenksminga dirbti, čia balti
na ir Sunkina šilką. Yra du 
baksai 20 ilgio ir 20 pėdų plo
čio ir 3 pėdos gilumo. Tuose 
baksuose yra po 8 atskirus lo
vius del kiekvieno kavalko 
šilko ir po “rylerius,” kur 
traukiąmas šilkas. O tuose 
baksuose pridėta chemiškų 
skysčių, labai pavojingų dar
bininko sveikatai, nes darbi
ninkai turi tuose kenksminguo
se sveikatai skysčiuose baltinti 
ir sunkinti šilkus. (Atsiprašom 
d. korespondento': apleidome 
jūsų kai kuriuos smulkmeniš
kus aiškinimus, kadangi tūlų

Tad darbininkai šu

'grūmodamas teismu už pada
rytus jam nuostolius. Bosas 
būvo pasišaukęs ir policijos, 
kuri išvaikė pikietiiotojus. Tas 
aiškiai parodo, su kuo eina po
licija ir kam ji reikalinga.

Vabalas.

Jungt. Valstijy Ginklų ' 
Lenktynės su Anglija 

WASHINGTON. — Jung- 
tinėse Valstijose, sulig Roo- 
sevelto programos bus pas
tatyta 66 nauji Haro laivai, 
išviso 225;500 tonų. Anglija, 
pagal; dabartinius planus, 
pasibuda^os 59 karo laivus 
—167,180; tonų-;- Japonija 
Statydinasi 45 karo laivus— 
124,729 tonų. Naujame jūri
niame ginklavimęsi, vadi
nas, Amerika pralenkia vi
sas kitas imperialistų šalis.

Jungtinių valstijų* “nusi
ginklavimo” atstovas N.- 
Davig Londone tariasi sū 
Anglijos atstovais, kaip gai
limą būtų išvengti karo 
laivynų varžytinių tarp tų
dviejų Šulių. WaShingtono 
valdovai išsireiškia, kad 
“yra vilties” padaryt tokią 
sutartį su Anglija. Bet ar 
ji bus vykdoma, tai :klW 
klausimas. '

beer Wine
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License
RL-8133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and’liqubr at retail under 
Section 132 A' of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL 
(MUSEUM REST & BAR)

765 Washington A\>e., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givieri that License No. 
RL-8174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 426 So. 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Mateusaa Simonavicius
426 So.--5th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8052 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 836 Classon Ave, Borough of 
Brooklyn, County Of Kings, to be consumed 
on. the premises.

ANTONIO De BERNARDIS 
(ROYAL BAR & RESTAURANT)

836" Classon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at; 101 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, Cotinty of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLFH H. STUKE & 
OSCAR HOENINGHAUSEN 

(NASSAU TAVERN)
Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No.' 
B-7744 has been > issued to the undersigned' 

at retail under Section 76 of the’ 
Beverage Control Law at 105’ 

St., Borough of Brooklyn, County ot> 
to be consumed on the premi tea. • **.

CLINTON DELICATESSEN CORP.,. 
105 Clinton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 434 18th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM VACRnER 
(VACKNER’S REST)

434 18th St., Brooklyn, N. <U

NOTICE is hereby given that License NbP 
B-7741 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the- 
Alcoholic Beverage Control Law at 253 Me
tropolitan Ave., Borough of Brooklyn, Coutnx 
ty of Kings, to be consumed on the premises^ 

JOHN TANKUS ■■
253 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. y!T
NOTICE is hereby given that License No. 
A-10916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of th* 
Alcoholic Beverage Control Law at 3824 
Tilden Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

REUBEN HILL
8324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.’ 
RL-8105 has been issued to the undersigned! 
th sell beer, wihe and' liquor at retail under* 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Cop-’ 
trol Law kt 2880 Nostrdnd Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. .

WILLIAM BLOM . * • 
(DEVON BAR. & GRILL)'

2880 Nostrand Ave., J3rooklyn, N- Y.h

to Bell 
Alcohol 
Clinton 
Kings,

101

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 'wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
(LIVINGSTON REST, BAR & GRILL)

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3404-06 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be comlumed 
on the premises.

EDWIN CONNELLY
(TILDEN GARDEN BAR & GRILL) 

3404-06 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heteby given that License No. 
L-1507 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2916 Stillwell Ave., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed off 
the prertiises.
STILLWELL WINE & LIQUOR STORE - 

2916 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License -Ntų^ 
RL-8I61 has been issued to the undersign’ea. 
to sell beer, wine and liquor at retail under,. 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Coni . 
trol Law at 9119-9116 4th Ave., Borough otx 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ■ 
on the premises.

PAUL GUDAS
9110-9116 4th Ave., Brooklyn, N. X*

NOTICE is hereby given that License No/ 
RL-8135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic ©everage Con
trol Law at 1275 74th St., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed On 
the premises.

JOHN HOTTENDORF
1275 74th St., Brooklyn, N. ¥/*

NOTICE is hereby given that License No.*1 
A-10920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the*' 
Alcoholic Beverage Control Law at 463 
Lincoln Pl., Borough of Brooklyn, County of-* 
Kings, to be consumed off the premises.

MAX ROSSOFF
463 Lincoln Pl., Brooklyn, N. Y.'

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the.. 
Alcoholic Beverage Control Law at 202 St. 
Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, County, 
of Kings, to be consumed off the premises. „ 

SALVATORE ALOISIO >
202 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.f

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo 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.

HYMAN BERGER,
.................... SAVININKAS < ’

t 409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y<
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetaines

License L-1Š7O Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieiiiarrią kainą. Nuliūdimo 
balandoje, prašau; kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Teleronai: , Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

LIĖTUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA 
į Pirmos HasSs .anglis, geriausios 

rti'SieS ir pilnas svoris—2000 svarų . 
torlasį -tai legfeliŠkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
iąitėmyti adresą ir telefoną.

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

4815 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LiETUvfŲ Anglių kompanija)

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

.< M
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Tel. STagg 2-5043Notary Public

BROOKLYN LABOR LYCEUM
MATHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST

Nuteisė Du Plėšikus

Tele

yra

am

Telephone, EVergreen 8-9770

Graborius (Undertaker)
Atąi

Bet

Niekas, gal$da-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovariai.

savininkų pareiga visokiais bū 
dais kovoti prieš tą bjaurų iš 
naudojimą.

alima gauti aptieko 
; bonką, o jei ne, šių 

šiuo antrašu:

Albert Fish, kuris prisipaži
no prie nužudymo 1927 metais 
10 metų mergaites Budd, grei
tai bus teisiamas.

dienomis 
vakarais

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

Automobilistas užmušė ties 
2300 Brohx Park žmogų. Kol 
kas nežino, kas jis yra. žmo
gus apie 65 metų amžiaus.

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

Dark Masiniai Pikietuoja
400 darbininkų ir darbinin

kių Kleins ir Ohrbachs krau
tuvių, Union Sq., New Yorke, 
jau ilgokas laikas streikuoja. 
Nepaisant bjauriausio polici
jos persekiojimo, kurt tik vie
na diena buvo areštavusi 43 
pikietininkus, darbininkai ma
siniai pikietuoja tas krautuves. 
Streikuojanti darbininkai atsi
šaukia į pirkikus, kad padėtų 
jiems ; laimėti streiką solidari
zuojantis su streikieriais. '•

Užpuolimų Kiekis Auga
Du negrai užpuolė ' A.' Fiel- 

dą, 272 143rd St., koridoriuje 
ir subadė peiliais. Ten pribu
vo policininkas W.! Brown ir 
jam pavyko areštuoti užpuoli
kus.

Blogiau atsitiko policininkui 
J. J. Cronin, kada jis bandė 
areštuoti vieną užpuoliką, tai 
pastarasis išsitraukė geležį, 
drožė policininkui į galvą, 
parmušė jį, ir pabėgo.

Didelės Audros ant Jūrų
Pastaromis dienomis siautė 

didelės audros ant jūrų. Visa
me Atlantiko didjOryje nema
žai žuvo įvairių mažesnių pre- 
kybos: laivų. -Iš New Yorko 
net keli laivai buvo išvykę pa
galbai. laivams, kurie šaukėsi. 
Paugelįs jų jau pribuvo į prie
plauką. Pasakoja, kad labai 
dįdęlėę bangos btiVo, su kurio
mis nepajėgė kovoti mažesni 
ir silpnesni laivai.

Name 74 Second PL, Brook- 
lyne, surado 1,000 bačkų italų 
raudono vyno. Amerikos vy
no darytojai reikalauja jį kon
fiskuoti ir neleisti pardavinėti. 
Konkurencija biznyje už 
kas.

Bijojo Keršto—Nužudė
Kelios dienos atgal Brook- 

lyne atrado ant gatvės S. Mo- 
nacino,i pasmaugtą, kojomis 
surištomis ir numesta. lAtrę- 
do, kad jis buvo automobilium 
išvežtas kur į laukys,, nus
maugtas ir vėliau atvežtas at* 
gal ir mieste išmestas. Poli
cijos tyrinėjimas parodo, kad 
Monacino gyveno 430 W. Kin
ney St. Dar daugiau ji paty
rė, kad 20 metų atgal, kaip tik 
taip buvę nužudytas S. Mona
cino tėvas. Jo sūnus per visą 
šį laiką jieškojo tų piktadarių 
ir vis ketino juos nužudyti. Po
licija manę, kad Veikiausiai 
tėvo žudikai tą žinojo ir bijo
dami keršto nužudė ir jį.

Pataisymas Paklaidos
Pereitą ketvirtadienį, saky

damas prakalbą Lietuvių Pi
liečių Svetainėje, aš pasakiau, 
kad Amalgameitų kriaučių lo- 
kalas 54 priėmė, rezoliuciją, 
pasisakančią už visuotiną Ame
rikos lietuvių seimą prieš karą 
ir fašizmą. Bet pasirodo, kad 
kriaučių lokalas dar nepriėmė 
tokios rezoliucijos, šiuomi tą 
klaidą pataisau ir manau, kad 

lokalas tą padarys.
R. Mizara.

d Grove.
Kampas Palmetto St.
i Ridgewood, N. Y.

Dar Daugiau Kėlia Taksus
New Yorko miesto alderma- 

nai 46 prieš 3 balsus, yėl nu
tarė padidinti taksus ant auk
sinių daiktų, kąilių, autoipobi- 
lių ir eilės kįtų perkamų daik
tų. LaGuardia su savo mies
to ponais vis naujus ir naujus 
taksus krauna ant gyventojų. 
Visų darbininkų ir smulkių

Vokiečių fašistų organizaci
ją, kuri vadinosi “Draugai 
Naujos Vokietijos,” suskilo. 
Jos vadai susipešė savo tarpe 
ir vieni, kitus vadina “išdavi
kais.”

Sudegė apartmentai Rosly- 
ne C. Mackey. Nuostolių 
padaryta apie $20,000.

lių kapitalistų milžiniškų pelnų 
bus sudaroma specialis bedar
bių fondas, užtikrinantis 
nišką šalpą.

New 
kad 

gerą

Gelbėjo Sūny—Sužeidė Ją 
-.-Ada O’Brien, 28 metų moti
na, 30-53 12th St., Astoria, nu
ėjo į mokyklą ir vedėsi na
mo 6 metų savo berniuką. Ka- 
4a jie pereidinėjo gatvę, tai 
policininkas buvo sulaikęs au
tomobilius. Bet A. Hesse at
važiavo ir nesustodamas tie
siai lėkė ant jų. Motina, ma
tydama pavojų, pastūmėjo sa
vo sūnelį, jis išliko sveikas, 
bet jai perskėlė galvą. Mo
teris guli ligoninėje. Hesse 
Areštuotas ir tik po $1,000 
kaucijos paleistas.

Kažin ko pasibaugino pieno 
išvežiojimo arklys ir. ant Sum
mer Ave. .pridarė daug bai
mės. Galu gale policininkas 
sugavo arklį, bet ir patsai ga
vo apdraskyti veidą, nes arklys 
vilko jį ąpįe 20 pėdų.

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving Pi.

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

Vagys Pačiupo $800
Naktį vagys įsigavo 

langą ’■ į General Coat & 
ron Co. raštinę, 387 Leonard 
St., Brooklyne, sudaužė pinigų 
apsaugos šėpą ir pačiupo $800. 
Ant rytojaus sargas atidengė 
tą Vagystę ir pašaukė policiją. 
Policija mano, kad gal galės 
rasti kokias pirštų antspaudas 
ir jieškos vagių.

Shelbyville, Tenn. — 
ganizuojasi fašistiniai 
gybiįiiai neva prieš negrų 
lynčįuotojus, bet tikrumoj 
pries kovingus darbininkus.

Blofas, tai blofas. 
Yorko biznieriai giriasi, 
jie jau senai turėjo tokį 
biznį, kad šiemet labai žmonės 
viską perkasi prieš kalėdas. 
Jie ir pereitais metais taip sa
kė prieš jas, bet po kalėdų] 
šimtams darbininkų neišmokė
jo algas ir tą pamatavo, kad 
tie darbininkai neturėjo ką 
veikti, nes visai nebuvo biznio.

3 jaunuoliai: Rob. Creigh
ton, 20 metų, C. Cuneo, 18 me
tų ir J. Križanovski, padarė 
puolimą ant Ed. Lind ir nuo jo 
atėmė $20. Bet vietoje už
puolimo jie buvo areštuoti. 
Jaunuoliai policijos stotyje tei
sinosi, kad jie užpuolimą pa
darė tikslu, kad gavus pinigų 
ir nupirkus kalėdoms savo 
merginoms dovanas, štai tau 
ir kalėdų “prezentai!”

All. Schwartz, 25 metų 
žiaus, 95 Marcy Ave., yra 
tinamas automobiliaus pavogi
me. Jis teisinasi, kad tą nėra 
padaręs, i , : (

Motina L. Summerfield, 
1421 Leland Ave., pranešė po
licijai, kad jos duktė Anna 
Summerfield dingo, kuri buvo 
naktinių kliubų šokikė ir žino
ma po vardu “Bobbie Brooks”. 
Jos duktė dar nebuvo namie 
nuo 2 d.^ gruodžio.

R. Luck,* 25 metų -sų savo 
giminaičiu O. RouęŽi važiavo 
išilgai North Bergbn Njj. pa
upio keliu įr kažin kaip su sa
vo automobilium nusirito klo- 
nin 25 pėdast Ten [dirbo 4^- 
bipinkai L. Tižieiįatir P. P^u- 
di, kuriems ąiitoi|io|)įlius kas
damas suskaldė galvas. Luck 
ir Rouch’išliko veik sveikh »

Teisėjas Fitzgerald nuteisė 
Ej Reone, 34 metų amžiaus, 
173 Moore St., Brooklyn ir D. 
Polle,? 36 metų, iš Manhattan, 
nuo 10 iki 30 metų kalėjimo į 
Sing Sing. Juos kaltino, kad 
jie i užpuolė S. Banchiką 
einant iš darbo ir nuo jo 
^tėmė $5.25. Jų žygis blo
gas, bet tik už tokius prasikal
timus kapitalistiniai teisėjai 
siunčia žmones iki 30 m. kalė- 
jiman, bet kada visoki politi
kieriai šimtais tūkstančių ir 
įhilionais valdžios pinigus že- 
riasi sau į kišenius. tai jiems 
nei plaukas nuo -galvos nepuo-

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

U g n i ą gesių. departmentas 
persergsti tuos, kas namuose 
įrengią eglaites, kad su jomis 
tankiai uždega namą. Tas se
nas paprotys daugeliui padaro 
daug nuostolių, kada iškyla 
gaisras."

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

DOVIDAITIS
WS UŽEIGA
:ogi grupėm pasišneku- 

praleisti.
anksti ir vėlai. Kurie 

s ar kitus sporto pa-

siais 
lių alleys.

KAINOS

Sophia H. Boyd mirdama 
paliko - įvairioms kapitalisti
nėms> įstaigoms $42,000. Tik 
maža dalis tų pinigų tenka li
goninėms, o kiti-—kapitalisti
nei propagandai. t

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

LaGuardia iš Miesto Darbi
ninką Išlupo $80,000

LaGuardia su savo pasekė
jais privertė miesto darbinin
kus “aukoti” bedarbių šalpai 
ir tokiu būdu iš jų išlupo $80,- 
000. žinoma, tie, kurie turi 
augštas algas, gauna dar viso
kių kyšių, tat jie gal ir su 
ukvata dolerį, kitą numetė, nes 
jiems tas nįeko nereiškia. Bet 
kitiems miesto darbininkams, 
paprastiems gatvių šlavikams, 
tai buvo grumojama ir iš jų 
atitrauktą algų.

Bedarbių darbininkų nepri- 
šelpsi tokiu būdu,’tik tada jų 
gyvenimas bus žmoniškas, ka-

Interborought subvių kom 
panija sutinka miestui parduo 
ti savo nuosavybę už $264, 
000,000.

privalo 'išrfnkti v ė i k 1 e s nius 
draugus Ik ‘drauges ir pasiųsti į 
mokyklą. U ž s i r egistruokite 
pds drg. G. Suskind, 35 Ė. 
13th St.,' ant antrų lubų, Ko
munistų Partijos IT Distrikto 
Agįtpropą.

Ar Norite Pasimokinti?
Sekmadieniais, 9 vai. ryto, 

“Laisvės” svetainėje, įvyksta 
lietuvių kalbos gramatikos ir 
abelnai rašliavoje lavinimo 
pamokos. Vadovauja drg. V. 
Tauras. Daugiausiai lankosi 
“Laisvės” įstaigos darbininkai, 
gali ateiti ir taip organizacijų 
nariai. Bet turite būti laiku.

Tu r 
deimantinių daiktų

Bedarbių Darbininkų Vargai 
^Newarke paskelbė, kad įvai

rūs biznieriai ir miestas išduos 
5,000 beskių su maistų vargin
gai gyvenantiems bedarbiams. 
Susirinko virš 10,000 bedarbių, 
kad gauti tų dovanų. Ketu
rios motėrys apalpo, kurias 
reikėjo ligoninėn pasiųsti. Pri
buvusi policija kelis bedarbius 
areštavo. 'Vien šis įvykis tpa- 
rodo, kokis vargas plečiasi tar
pe bedarbių 
mas nusipirkti, neis ir nesivar
žys už beskę kokio ten maisto.

Reikalauja $70,000
Ambrose Ringo ir jo mote

ris, gyvenanti 1412 Madison 
Ave., apskundė Long Island 
Railroad Co. ant $70,000. Lie
pos mėnesį, kada jie minimos 
kompanijos traukiniu važiavo, 
tat traukinis .užsidegė ir jie 
skaudžiai apdegė. Aiškus da
lykas, kad už žmonių skaus
mus ir nervų suįrimą, kurį jie 
iš tos priežasties gavo, atsako 
ne kas kitas, kaip kompanija, 
kuri savo traukinius tinkamai 
neįrengia.

Giria Sovietų Sąjungą
Tik parvyko iš Sovietų Są

jungos žydų dienraščio “Day” 
redaktorius E. Z. Goldberg. 
Jis nėra komunistas, neigi sim- 
patikas, bet giria Sovietų Są
jungos tvarką. Kalbant apie 
žydų autonominę respubliką 
Biro-Birdžane, kuri yra turtin
ga gamtiniais turtais, tris kar
tus didesnė už Palestiną ir ten 
apsigyvenanti žydai gauna 
daug paramos iš Sovietų val
džios, sakė, kad jau dabar Bi
ro-Birdžane yra 16,000 žydų, 
kurių 60 nuoš. dirba žemę.

Goldbergas tvirtina, kad Bi- 
ro-Birdžanas visai nesudaro jo
kio pavojaus žydų pastangoms 
įsteigti savo valstybę Palesti
noje. Jis sakė, kad kas va
žiuoji į Biro-Birdžaną, tas jau 
nevažiuos į Palestiną. .■ Toli
mesnėje kalboje jis nurodė, 
kad į Palestiną važiuoja su 
privatiniais tikslais, • su - vilčia 
biznio ir pralobimo, jgi į Sovie
tų suteiktą žydams autonom- 
nę respubliką jau biznieriai 
nevažiuos, nes ten jiems pri
vatinį biznį vesti nebus peL 
ninga ir galimą.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės;
kietų,

TABLETS (pilės) 
geriausia pagelba pasiliuosa- 
i nuo šalčio nesmagumo ir 
paprasto galvos skaudėjimo 

‘iežasties šalčio. BRET-O-COL 
LETS i 
Į) 50c. u 
skite 50c,

TriE BRET-O-COL LAB 
500 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
Persiuntimas apmokėtas 

Ir jūs aplaikysite siuntinj.

PAIN-EXPELLERH
Mm* W U. a, Vm. OC

Visokiems muskulų 
skausmams paleng vinti 

naudokite t 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERJ
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus^

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

Telephone Stagg 2*4409

A. ’Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

, (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą 

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

(Arti Marcy Avenue)
. BROOKLYN, N. Y .

•jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas D r. Zins. , s .
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepy IšmirkštimaL
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

Gydoma Odoa 
Išbėrimai, Krau- 

f > io Nesveikumai,
E 1 Nervų Ligos
r ChroniŠR Skau-
I įf dūliai, Skilvio,
z ~ O žarnų ir Mėšlą-
% JaĮK / Aarnes Ligos, A-*
f//> / b el n as Nuailpi-
lųh. mas> Nervų Įde-

girnai ir Chronii- 
k i Nesveikavi-: 

GerkiėsTPlančių, Kvėnuojamu- 
Moterų li-231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Stokite j Dark Mokyklą
Darbininkų Centre, 35 E. 

12th St., New Yorke, sausio 
mėnesį atsidarys klasinė mo
kykla. Registracija yra iki 7 
dienai sausio. Iki dabar jau 
yra susiregistravusių 600 dar
bininkų ir darbininkių.

, Čionai bus visa eilė temų : 
Komunizmo pagrindai, strate
gija klasių kovoje, Komunistų 
Partija ir jos organizacinė sis
tema, darbo unijos, revoliuci
nė darbininkų literatūra ir 
daug kitų labai svarbių teinu.

Registruokitės tuoj aus. Ne
atidėliokite tą nei vienai die-

"Rinkite Savo Delegatus
..Sausio 5-7 dienomis, Wash

ingtone, .įvyks visos šalies be
darbių reikalu kongresas. Į jį 
Vyks ir lietuvių darbininkų de- 
lęgacija iš Brooklyno. Ten, 
apart dalyvavimo bedarbės 
reikalu kongrese, dar bus su
rengta ir demonstracija prie 
Lietuvos atstovybės.

Jau yra žinoma, kad Brook
lyne eilė darbininkų organiza
cijų išrinko savo delegatus, 
bet kiek jų yra, kol kas dar 
nėra žinoma. Kad geriau susi
tvarkyti ir prisirengti, tai visi 
delegatai arba organizacijos 
pirisiųskite žinią sekamu aųt- 
trašu: D. M. šolomskas, 46Ida iš valdžios fondo ir dide
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y 
Šis pranešimas paliečia M 
Brooklyno, New Yorko, Mas- 
petho ir Great Necko organi
zacijas.

Sykį Atsilankę Persitikrįnsit
PABANDYKITE! ** 

“Laisvės’* Namė 
MARčIUKAI

del Balių, Koncertų, Ban 
, Vestuvių, Susirinkimų ii 
Puikus steičius su naujau 
įtaisymais. Keturios bo

PRIEINAMOS
9-959 Willoughby Ave

Tel., Stagg 8847

DR. L. A. BEHLĄ
Vokietys Kojų Ligų Specialistas •

III || ft Atviri kojų skauduliai, Garankš-|wĮJ|JĮJ Į 111 111^ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-fcalWWW 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

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Taipgi dirbam cementiniup darty 
iš lauko ir iš'

Visą darbą padardmė 6ž priėji
visados gvarantuo'

(Mes Alex & LMnis
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y-‘ ’1

Tel. STagg 2-2306

nuo
nuo 

l?kmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL
yra
vimu
nuo
iš piĮ
TAB;
se p(

Telefonas Evergreen 7-2528

H. WORTIS 
Jeweler & Optometrist 

tinkamai prirenku akinius su
augusiems į ir vaikams.

u gražų sahdelį auksinių ir 
Ypač prieš 

ėdiniu laiku turiu naujobinių 
į. madų dalykų.
KAINOS PRIEINAMOS 

243 GRAND ST.
Roebling St. and Driggs Ave 

BROOKLYN, N. Y.

J. DAUŽICKAS ir J.
LINKSMA LIETUVIA 

Puikiai Įtaisyta ir erdvi vieta. Pa 
čiupti, linksniai laik^

Skanūs užkandžiai. Patarnaujantį 
lankote, Ridgewood Grove ristym

renginius tai užeikite pas mus, nes tik vienas
• , < <blokas nuo Ridgewc

337 Št. Niekias
Evergreen 2-9141

LORIMER ^RESTAURANT 
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Vulgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y,

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

WILL1AMSBURGHE:' ■■■■■ ‘ ’
252 Berry St., Brooklyn,:N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa: 

liūnams barus, štorams “showcasius’* ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius? tik norįte 

ir kokių tik peikia' • *. į.
i, ir Afeliarpjam jiamua 
daus , -

fŲ» RHIVI IMI MIVIMIVI IMI IVIRM M M M M M MM

phone: Evergreen 7-0072

1

MONTREAL * CANADA

. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

1'

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
f^SO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue




