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KRISLAI
60,000 Kilometrų Plento.
Japonija Dūksta.
Gavo per Akį.
57 Tomai Melų.
“Čeliuskinas”.
Moterų Skyrius.
Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Drg. Lebedia, prižiūrėtojas 
vedimo plentų Rusų Sovietų So
cialistinės Respublikos, dalies 
SSSR., raportavo, kad per pas
kutinius metus pravesta 60,000 
kilometrų cementinių ir asfalti
nių plentų. Tūli iš jų turi la
bai didelę svarbą, kaip ve, An- 
garo-Lenski, Manusiski ir Amū
ro—Jakutski, Sibire, kuris pra
vestas per kalnus ir turi 870 
kilometrų ilgio. Tas plentas tu- 
ęi labai didelės svarbos apsigy
nime nuo Japonijos.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Telephone STagg 2-3878

Reikalauja Padaryti 
Galą Linco Sistemai

ATLANTA, 
nių valstijų 
moterys laikė 
ją ir priėmė 
prieš linčiavimą

baltveidės 
konferenci- 
rezoliuciją 

negrų.
Rezoliucija pasiųsta pre
zidentui Rooseveltui. Mo
terys nurodo, kad vietines 
valdžios ir policijos nieko 
nedaro, kad suėmus ir nu- 
baudus linčininkus, kurių 
pavardės ir veikimas yra 
visiems gerai žinoma.

IN TWO PARTS

PART ONE

Brooklyn, N. Y., Ketvirtai!., Sausio (January) 11, 1934 Pavienio Numerio Kain^c Melai XXIV, Dienraščio XVI

1 Ponas Green Buvo Pasišaukęs Talkon Šnipus, Provokato- į 
rius ir Baltagvardiečius, kad Pastoti Kelią Susiartinimui i 
Jungtiniu Valstijų su Darbininką TėvyneJaponijos imperialistai dūks

ta ir kardu mosikuoja. Jie pa-į 
gatavi užpulti ir Hollandijos sa-; 
las, kad pagriebus aliejaus šal
tinius. Jie niaujasi su Jungti
nėmis Valstijomis. Grobia Chi- 
nijos teritorijas ir provokuoja į 
karą prieš Sovietu Sąjungą. Bet 
pas juos namie nuolatos auga b , 7 . ~ : npfraniysvo

Banko Prai-.« „ J
ka mieste ir jo apielinkėje Ja- JpnH K^fl Pndčnf 
ponijos imperialistai areštavo , liuli 1 uMvpi
1,530 darbininkų apkaltinę ko- j Crnflsi
munizme. Komunistus randa USuIm
net karo sandėliu darbininku 
tarpe.

WASHINGTON. — Da-' bedarbių^ kovos, kaip nacio-i 
, bar paniški, kaip atkakliai ir n£ 
I pasiryžusiai Amerikos Dar
bo Federacijos lyderiai ko- • 
vojo prieš pripažinimą So-; 
vietų Sąjungos.

Laimėjo Paliuosavimą 
Drg. Frank Borich

Sovietų Sąjunga siūlė Japoni
jai ir jos padarui Manchukuo, 
kad atpirktų nuo Sovietų Rytinį 
Chinų Gelžkelį. Imperialistai to 
nepadarė, nes jie planuoja karo ' 
būdu pagriebti tą gelžkelį. Da- j 
bar Sovietų Sąjungos gelžkelio 
vedėjas drg. Rudyi pareikalavo, 
kad Japonija užmokėtų už tai, 
kad jos kareiviai važinėjo tuom 
gelžkeliu. Japonijos skolos sie
kia 22,097,069 rublių. Ji yra 
užmokėjus tik 1,892,586 rublių. 
RejŠkia, pati Japonija gauna 
per akį—nenorėjo pirkti gelž
kelį, tai turi milionus išmokėti.

RENGKIMES PRIE NACIONALES BE
DARBIŲ KONVENC., PRIVERSK1M VAL
DŽIĄ ŠELPTI ALKANUS BEDARBIUSTarptautinis Darbinin

kų Apsigynimas praneša, 
kad tapo laimėta kova už 
paliuosavimą draugo Bo
rich, Nacionalės Mainie- 
rių Unijos sekretoriaus, 
kuris buvo laikomas po 
kaucija del išdeportavimo. 
Drg. Borich buvo suareš
tuotas laike pereito mai- 
nieriu 
kimas

I Kongresas Svarsto Vienuolikos Bilionu Dolerių Budžetą, 
; Kuris Eis Kapitalistų ir Karo Reikalams, 0 Nieko Neža

da Milionams Bedarbiu Šeimynų
Bedarbių Tarybų Nacio-Jams skiriami bilionąi būtų 

nalio Komiteto šaukiama vi- 
įsos Amerikos bedarbių kon
vencija vasario 3 d. Wash- 
' ingtone turėtų atkreipti 
■atydą į save ir išjudinti vi- 
isas mūsų organizuotas spė- 
! kas. Prezidentas Roosevel- 

ja vienuolikos 
'bilionu doleriu budžeto, ku- Iv*- f

pavesti bedarbių šeimynų 
šelpimui. Bus pareikalauta, 
kad kongresas priimtų be
darbių apdraudos įstatymą.

Labai svarbu, ‘kad lietu
vių darbininkų organizaci
jos dalyvautų prisirengime 
prie bedarbių konvencijos. 
Kur tik galima, reikia siųs
ti delegatus į konvenciją. 
Kur nėra finansinio ištek
liaus, reikia prisidėti prie 
siuntimo abelnai delegatų, 
padėt vietų bedarbių tary- 

- , i j ! iijiiu • i u • i i -i • • . •• boms, dalyvauti prisirengi-
no ne to, kad komunistai ne-1 kad kalbama apie labai pla-1 administracija n e s i r upina ’ n • • naauko- 

:turi “Darbininkų Partijos”. | čia ir didelę prekybą tarpe Imilionais bedarbių reikalų. ’

Lietuviai bedarbiai turi

anųjų maršavimai,; 
esą padaras Maskvos. Tuos 
visus planus praveda čionai i i v i

Jie įteikė ' komunistai, kurie esą susi- į 
s į “Darbininkų į 

v

streiko, kaipo išti- 
vadas darbininku, 
jo išdeportavimą

vedė Tarptautiniskova
Darbininkų. Apsigynimas

viną memorandumą, kurio1
' turinys susideda iš niekšiš- [ Tokius mek,S) tokjus .. 
ku, provokatoriškų melu. . .. .

i ‘ " i vus ir nesąmones gali sugal-i Vienas is tų bjaurių melų . . t 
į yra, kad būk Sovietų valdžia vo^ tiktai Gieen, Woll ir 

papv^tttq v t? 'kasmet išleidžianti Ameri- kompanija, n e p a t a i s omi 
; PARYŽIUS.—Visa r ran-į $50000,000 del “pro- darbininkų pardavikai. Bet i 
■ cija sujudinta dideliu fman- ‘ pagantĮ0S’\ Qį Sovietų Są-Tie sutvėrimai pasirodo ir | gram 
'Simu skandalu. Subankrū- juną0S policija planuojanti'dideliais ignorantais. Neži-1 Simms rašo iš Washingtono, |kongresas, 
^v° drdehs bankas, nuneš-i j,. vvkinanti Amerikoje žu-■ ’ '......................................    '
! damas $40,000,000 depozitų. Į dynlQ žmonhl, Sovietų š„;. , 
Uaskui rastas negyvas, nu-ipa, esa įsiskverbę i visus I Komunistai yra susiorgani-'Amerikos ir Sovietų Sąjun-iBus atimta ir ta pašalpa 
į žudytas banko prezidentas. Ąmerjkos valdžios depart-į zave į Amerikos Komunistų | gos. Darbininkų U ............................... .....
Stavisky. Komunistų Par- mentus. visos Amerikos j Partijų. 

[ tijos organas L Humamte’ i 
kaltina policiją. Sako, kad ! 
Stavisky tapo slaptai nužu-; 
dytas, idant paslėpus graf- i 
tą, į kurį yra įvelti augštr 
valdžios šulai. Jau išvilkta 
aikštėn, kad kolonijų minis- 
teris Delimier . dalyvavo i skelbtas raportas valdžios ; 
grafte. Delei to kabinete i Reconstruction Finance! 
kilo krizis. Komunistų Par-! Corporation, kuri buvo . 
tijos atstovai šį skandalą iš-.įsteigta pabaigoje 1932 me-! 
kels parlamente ir paguldys i tų. ! 

iki pabaigai '1933 metų, vai- į “paskolins” kapitalistams

’Pranašauja Didelę Pre- Xnu dŽĮbu^to, k.,<- 

kybą Sov. su Amerika! ™. .U7?ma ei®.ka? rei!<a’ . i lu išlaidoms. Vien karo lai-
Į . • I

! vynas nori pusės biliono do-
New York “ World-Tele-! lerių del pabudavojimo 101 

korė s p o n d e ntas | karinio laivo. Tuo tarpu nei 
nei Roosevelto

Darbininkų tėvynė i kurią iki šiol bedarbiai gau-j
’esanti pasiryžus industrial!-' Javo, jeigu nebus padarytas stoti į bedarbių tarybas, 
izuoti Sibirą, kurio teritori-1 spaudimas ant valdžios.

SESI BII.IONAI DOLERIU JAU SUŽERTA I stijas. Ten bus įvesta bilio-i konvencija pareikalaus nuo I atgaivinti. Reikia padaryti

BANKU SAVININKAMS IR FABRIKANTAMS “ į1.S S!“ km _ _
___________ I • * & I

WASHINGTON. — Pa-1 džia per šita korporacija su-!kUs' ... . , ... .
• | 1 - 1 J fabrikų, tiesimui gelezmke- j

j šėrė bankieriams ir fabri- jr t. ! 
"’ i

į kantams apie šešis bilionus siryžę nemažai tų reikmenų ‘ 
Ji savo darba tęs pirktis Amerikoje, jeigu bet paDaiuvĮC jlliv-; j , *1Per vienus metus laiko, i tobau ir dar daug bilionu bus galima susitaikyti 

- -- ’finansavimo prekybos.

Šiuo laiku bedarbių tarybos
Vasario 3 d. bedarbių yra susilpnėję. Reikia jas

mašinerijos-Statymui,T kj. p k 
m fi ošimui gelezmke-1 J .

Sovietai esą pa- i Penkių Metų Planą
tik i ANGORA. — Turkijos 
del j valdžia bando eiti keliu So-!

vietų valdžios ir paskelbė

“Laisvės” Vajus 
T Pasibaigė

t

Sovietų Atsiekimai ' Užsyr® čeveryky 
Pramonės Srityje

I I

HAVERHILL, Mass.

j

Sulaikė 19 Ruošto
Suki'imo Vadų

LIMA, Peru.—

Seredos rytą skaitytojų gavo- 
■ me: nuo G. Šimaičio 22; nuo 

i savo penkių metų industria- M. Dobinio 12 ir keletas draų- 
(lizacijos planą. Valdžia no- 3V prisiuntė po vieną. Vajus 
irinti padaryti iš “ekonomi-. Pasibaigė ir dovanos tenka se-

George Shimaitis, Montello, 
Mass.,—86; S. Reikauskas, She

lf i/T'o aa kultūringiausių tautų I nandoah, Pa,—80; M. Dobinis, 
ValdzĮa! pasaulyje.” 

į ny

niai atsilikusios ir primity- ka"tiems d^u«a,"8: 
vės agrikultūros šalies vie-

HAMBURG, Vokietija.—
Le‘ Hitlerio teismas nuteisė. <l 

mirtin darbininką Sander. į d.
Primetė jam ^dalyvavimą traktorių gaminimo fabri-

1 IZ • N' mon t- • tz- kas iau turLl° pagaminęs ko Kme dar 1930 metais. Ki- AA_ x 1x . u- •j 39,000 traktorių. Darbinm- 
me_ i kai buvo pasiryžę į likusias

! dienas pagaminti dar virš | Shoe and Leather Workers j 
i 1,000 traktorių, kas suda-1 Union.
rys 40,000 .traktoriii į vie-

' nūs metus. Planas buvo 'Mirė 110 m. Moteriškė 
; 37,000. i

Charkove kitas traktorių 1 
gaminimo fabrikas 16-tą ■ 
dieną gruodžio jau padarė: 
158 traktorius. Tai vienos! 
dienos produkcija. :______
rikas į metus laiko turi pla-! 

!ną duoti 50,000 traktorių.

^MNA^CNAI^S^NAMĄ^ Ps ^a^rLkas yra Cheliabins:i DIDELIS LAIMĖJIMAS DEL NUTEISTU
potsdam, vĄleuit _ £ į™™ j MIRTIN ASTUONIŲ NEGRU ALABAMOJ f" J*

Hitlerio valdžia konfiskavo yieKS iraKioi iu. | y r tahstams, o ne darbiniu-:

Pranešama, kad Reichstago 
teismo prieš komunistus Dimit- 
rovą, Tanevą, Popovą ir Torg- 
lerį rekofdų susidarė 57 dideli 
tomai knygų. Kiek tai bjau-' kabinetą ant karpeto.
raus fašistų melo ir šmeižtų i  
pritaukšta prieš keturis komu-, 
nistų vadus, bet ir fašistai tu- j NutciSC Mirtin 
rėjo pripažinti juos nekaltais! Į Priešą

Sovietų garlaivis “čeliuskin” i ;
įšalęs į ledus ir negali prasi 
mušti į Beringovo jūras,
dai neša jį atgal. Tai nėra led
laužis, tik nuo ledų apsaugotas 
garlaivis. Jis yra 4,500 tonų. v v, . . v. -.
įtalpos ir 2,450 arklių jėgos. Jo R^Riusime policijos viršinin-. 
įgula laikosi tvirtai ir į pavasa
rį veikiausiai pasieks savo tik-' ti šeši darbininkai nuteisti i 
sIo« ; nuo dviejų iki pustrečių

itų kalėjiman.
“Laisvėje” įvežta “Darbinin-j ' ____________

kė ir šeimininkė” skyrius. ' Jis 1. v r • it* • 
bus kas pirmadienis. Būtinai I M Karaliai UZSimaiie 
reikia, kad darbininkės ir dar-1 Biblijos 
bininkai rašytų apie moterų, . ______
dąrbininkių kovas bedarbių,' T A1TTXA,T Tr .. 
streikų ir kitų kovų reikalais.; BONDON. Karalius 
Tik reikia, kad rašytų labai TPS paaukojo $500, O kara- 
trumpai. • ' lienė $100 į fondą ęlel nupir-

—’— i kimo iš Sovietų valdžios se-
Sovietų Sąjungoje daug yra nos biblijos. Kaip žinoma, 

naujo, kad negalima nei spėti įą bibliją turi užmokėti 
rekorduoti. 15 oro-rogių pa- q;5qq qqq

Pravda” praneša, kad 23 Shoe Workers Protective suareštavo 14 oficierių
gruodžio Stalingrade i Union distrikto taryba už- penkis civilius žmones. Kai- i 

gyrė Haverhillio Holtz ir įįna juos sudaryme suokai-! 
Goldberg dirbtuvių streiką bio del sukilimo prieš < vai-1
prieš algų nukapojimą. Ši (]žią.
unija dabar yra dalimi nau-1 teismas.
jai suorganizuotos United-------------------

1 Per Revoliucinę Uniją
Į Laimėjo Algy Pakėlimą

Eiliniai Socialistai
Teis ir baus karo j Džiaugiasi Atėję į 

Komunistų Partiją

Newark, N. J.,—80; D. Krūtis, 
Elizabeth, N. J., — 55; G. 
Krance, I. Ratilis, Bridgewater, 
Mass.,—49; P. Žirgulis, Roches
ter, N. Y.,—44; ALDLD 11-ta 

įkp., Worcester, Mass.,—40; H. 
I Žakienė, Binghamton, N.Y.,— 
.34; P. Bokas, Waterbury, 
[Conn.,—33; ALDLD 13-ta kuo-

rekorduoti.
sileido į tūrą—Leningradas - 
Kem - Archangelsk - Pečora - 
Vologda - Maskva - Leningra
das. Tąs kelias turi 6,000 ki
lometrų.

I MEXICO CITY. — Čio- 
inai mirė Toribia, sulaukus 
' 110 metu amžiaus. Tai bu- 
•:vo seniausia moteris visoj 

Šis* fab-! leksikoj. Iki pat mirties 
- - 1 jinai labai gerai matė ir dir- 

,bo prie siuvinėjimo.

Komunistu Partijos orga-11 L 1 ’ v , 
uta -i ur i m a i Kaip matote is suraso, drau- mas Daily Worker paduo-!gai Reikauskas ir Dobinis yra 

:da laiškus dviejų socialistų, “tied”.
i kurie metė Socialistui Parti-j Abu turi po lygiai. Jų rei- 
Iją ir įstojo į Komunistų kalą turės išspręst direktoriai, 
Partiją. Drg/Robert Dav- kokia Kuria™ dovana skirt.. 
idson sako, kad greitu Tai- 
ku labai daug eilinių sočia- ™9'0> tr£,čia $16 00> ketvirta , , 
istvi S įstoji j $14.00, penkta $12.00, šešta 
tiją ir ateis pas komunistus, $10.00, septinta $8.00, aštunta

, SOUTH ST. PAUL, Minn. 
United Packing kompanijos 
mėsinyčios darbininkai ga
vo 10 nuoš. algų pakėlimą. 
Jie tą laimėjo pagelba Pack
ing Workers Industrial 
Union. Dirbtuvė ant šimto kaip kad jis padarė. Kitas $7.00, devinta $6.00, dešimta 
procentų organizuota.

Dovanos buvo paskirtos seka- » 
pirma $20.00, antra

Gegužės mėnesį, 1934 metais, 
Maskvoje įvyks ketvirtas visa- 
pasaulinis daktarų kongresas 
kovai su reumatizmu.

namą Dr. Konstantin Cet- 
kin, sūnaus garsios komu
nistės Clara Cetkin. Jis kal- 

• tinamas priklausyme prie 
Iki XVII Komunistų Partijos j komunistų.

suvažiavimo, kuris prasidės 25 ------  -- ■ --— .......  .....
d. sausio, Sovietų Sąjunga jau ševik”. Jis skiriamas Juodųjų 

paveikslų jQry laivynui. \turės 1,200 radio 
perdavimo aparatų.

—------- Rengiasi elektrifikuoti Lenin-
Leningrade išbudavotas nau- grado - Murmansko gelžkelį. 

jas garlaivis vardu “Staryj Bol- i Darbas greitai bus pradėtas.

Sovietų Sąjunga traktorių 
gaminime užima pirmą vie
tą pasaulyje.

Kartu pranešama, kad bė
gyje pirmojo Penkių Metų 
plano vien Maskvoje išbuda- 
vota 2,770 didelių darbinin
kų gyvenimui namų. Namai 
veik visi 5 arba 6 augstų ir dyti vasario 9 d.

kad kiekvie- yra nuteisti mirtin, bet gu- 
turi langus, bernatorius atsisako klau-

MONTGOMERY, Ala.
Į Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo pastangos ir 
masiniai protestai privertė 
gubernatorių Millerį suteik
ti išklausymą astuoniems 
negrams, kurie yra nuteisti 
mirtin ir turėjo būti nužu- 

Devyni
taip pastatyti, 
nas kambarys

syti apeliacija negrės mote- kams. Todėl jas apleido 
■riškės, darbininkės, kuri atėJ° Pas komunistus, 
kaltinama nužudyme savo, 
ponios.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas organizuoja 
darbininkų delegaciją, kuri 
važiuos pas gub. Millerį ir 
reikalaus, kad tų negrų žu
dymas būtų sustabdytas.

; draugas rašo, kad jis pri-i $5-00.
įklausė prie bažnyčios ir prie i PAzjA įZ pATS
Į Socialistų Partijos per 30 ! nUSIžUD“ 1
i metų, bet pamate, kad tos, R0SELLE PARK> n. J.

Buvęs biznierius Smith, 61 
i i metų Amžiaus, pirma nušo- 

'vė savo pačią, 57 metų am
žiaus, paskui pats sau galą 
pasidarė. Tragedijos prie
žastis neišaiškinta.Užmušė 6 Darbininkus

f

---------  ŽUVO TRYS ŽMONĖS
ROMA. — Transportaci-; CHILDRESS,. Texas. — 

jos trokas nuvirto į ravą ir' čionai nelaimė ištiko orlai- 
užmušė šešis darbininkus.; vį, kuris užsidegė ore. Žu- 
Važiavo 30 darbininkų, bet ivo orlaivininkas, jo pati ir 
kiti išliko gyvi. Į dar vienas žmogus.
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IN TWO PARTS

PART ONE

Drg. Lebedia, prižiūrėtojas 
vedimo plentų Rusų Sovietų So
cialistinės Respublikos, dalies 
SSSR., raportavo, kad per pas
kutinius metus pravesta 60,000 
kilometrų cementiniu ir asfalti
nių plentų. Tūli iš jų turi la
bai didelę svarbą, kaip ve, An- 
garo-Lenski, Manusiski ir Amū
ro—Jakutski, Sibire, kuris pra
vestas per kalnus ir turi 870 
kilometrų ilgio. Tas plentas tu- 
ęi labai didelės svarbos apsigy
nime nuo Japonijos.

Japonijos imperialistai dūks
ta ir kardu mosikuoja. Jie pa-[ 
gatavi užpulti ir Hollandijos sa- , 
las, kad pagriebus aliejaus šal- j 
tinius. Jie niaujasi su Jungti- j 
nėmis Valstijomis. Grobia Chi- Į 
nijos teritorijas ir provokuoja | 
karą prieš Sovietų Sąjungą. Bet 
pas juos namie nuolatos auga • 
darbininkų kovos. Nuo vasario 
iki gruodžio mėnesio, vien Osa
ka mieste ir jo apielinkėje Ja
ponijos imperialistai areštavo • 
1,530 darbininku apkaltinę ko- ’ 
munizme. Komunistus randa 
net karo sandėliu darbininku 
tarpe.

Reikalauja Padaryti
Gala tinto Sistemai

Ga.—Pieti- 
baltveidės 

konferenci- 
rezoliuciją

ATLANTA, 
ni.ų valstijų 
moterys laikė 
ją ir priėmė 
prieš linčiavimą negrų.
Rezoliucija pasiųsta pre
zidentui Rooseveltui. Mo
terys nurodo, kad vietinės 
valdžios ir policijos nieko 
nedaro, kad suėmus ir nu- 
baudus linčininkus, kurių 
pavardės ir veikimas yra 
visiems gerai žinoma.

DARBO FEDERACIJOS BIUROKRATAI 1PRIPAŽINIMU SOVIETU SĄJUNGOS:
Ponas Green Buvo Pasišaukęs Talkon Šnipus, Provokato

rius ir Baltagvardiečius, kad Pastoti Kelią Susiartinimui j 
Jungtiniu Valstijų su Darbininką Tėvyne

Laimėjo Paliuosavimą 
Drg. Frank Borich

iRENGKIMES PRIE NAC10NALES BEDARBIU konvenc., PRIVERSffl val
džią ŠELPTI ALKANUS BEDARBIUS

■ Kongresas Svarsto Vienuolikos Biliony Dolerių Budžetą, 
: Kuris Eis Kapitalistų ir Karo Reikalams, 0 Nieko Neža- 
I da Miliūnams Bedarbių Šeimynų

Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas praneša, 
kad tapo laimėta kova už 
paliuosavimą draugo Bo
rich, Nacionalės Mainie- 
rių Unijos sekretoriaus, 
kuris buvo laikomas po 
kaucija del išdeportavimo. 
Drg. Borich buvo suareš
tuotas laike pereito mai- 
nierių streiko, kaipo išti
kimas vadas darbininkų.

jo išdeportavimą 
vedė Tarptautinis

Bedarbių Tarybų Nacio- lams skiriami bilionai būtų 
nalio Komiteto šaukiama vi- 

isos Amerikos bedarbių kon- 
Ivencija vasario 3 d. Wash- 
Į ingtone turėtų atkreipti 
įatydą į save ir išjudinti vi- 
-sas mūsų organizuotas spė- 
. kas. Prezidentas Roosevel- 

•Pinnačaiiia Biri Jo Pro itas reikalauJa vienuolikos rraiiasauja uiaeię »re- bilionų ,doierių budžeto, ku- 

kyba Sov. su Amerika' yio. ^id?;iuma T-kai[° rei,ka’ 
J ■ lu išlaidoms. Vien karo lai-

. _ ___ _____ _ ____ - . - vynas nori pusės biliono do-
PARYŽIUS.—Visa Pran-Įkoj J)() $50,000,000 del “pro- darbininkų pardavikai. Bet i New York “World-Tele- lerių del pabudavojimo 101 

,cija sujudinta dide ui fman-! paganjos’\ Qį Sovietų Są- • tie sutvėrimai pasirodo ir [gram” k o r e s p o n d e ntas i karinio laivo. Tuo tarpu nei ' 
Simu skandalu. Subankru- junros policija planuojanti' dideliais ignorantais. Neži-1 Simms rašo iš Washington©, Į kongresas, nei Roosevelto 
tavo didelis bankas nuneš-įh. v’ykinanti Amerikoje žu->—.... .......................................... 1 ’ • ‘ ■

' ‘ $tT0h0’00LdepOZltU-1 dymą žmonių! Sovietų šni- 
pai esą įsiskverbę į visus 
Amerikos valdžios depart-1 zavę į Amerikos Komunistų ; gos. 
mentus. Visos Amerikos

Nužudė Banko Prezi
dentą, Kad Paslėpt 

Grafta

WASHINGTON. — Da-' bedarbių kovos, kaip nacio-; 
.bar paaiški, kaip atkakliai ir maliai alkanųjų maršavimai, ■ 
j pasiryžusiai Amerikos Dar-' esą padaras Maskvos. Tuos ’ 
i bo Federacijos lyderiai ko-' • , , v.. . . v . v. • visus planus praveda čionai:vojo pries pnpazimma bo-i, .... v ! 
i vietų Sąjungos. Jie Įteikė ' komunistai, kūne esą susi-į 
i prezidentui Rooseveltui pur- organizavę į “Darbininkų j 
iviną memorandumą, kurio l Partiją.”
i turinys susideda iš niekšiš-Tokius melus> tok;us pui._ j 
ku, provokatoriškų melu. . .. . >i i vus ir nesąmones gali sugal-• Vienas is tų bjaurių melų . t ~ . :

: yra, kad būk Sovietų valdžia votl ^ktai Gieen, Woll ir
• kasmet išleidžianti Ameri-' kompanija, n e p a t a i s omi
; koj po $50,000,000 del “pro- darbininkų pardavikai. Bet j 
pagandos”.

pavesti bedarbių šeimynų 
šelpimui. Bus pareikalauta, 
kad kongresas priimtų be
darbių apdraudos įstatymą.

Labai svarbu, ‘kad lietu
vių darbininkų organizaci
jos dalyvautų prisirengime 
prie bedarbių konvencijos. 
Kur tik galima, reikia siųs
ti delegatus į konvenciją. 
Kur nėra finansinio ištek

liaus, reikia prisidėti prie 
siuntimo abelnai delegatų, 
padėt vietų bedarbių tary-

: no ne to, kad komunistai ne- kad kalbama apie labai pla-1 administracija n e s i r upina . , ’ . . ..
. • uta u- • i n j.-* n i v. . r j i i u x -i- • i L i- m i i mo konferencijose, paauKO-turi “Darbininku Partijos . čia ir didelę prekyba tarpe mihonais bedarbiu reikalu. . A •

kova
Darbininkų. Apsigynimas.

Sovietų Sąjunga siūlė Japoni
jai ir jos padarui Manchukuo, 
kad atpirktų nuo Sovietų Rytinį 
Chinų Gelžkelį. Imperialistai to ’ 
nepadarė, nes jie planuoja karo ! Paskui rastas negyvas, nu- 
būdu pagriebti tą gelžkelį. Da- i žudytas banko prezidentas 
bar Sovietų Sąjungos gelžkelio Stavisky. Komunistu Par- 
.v^.organas “L’Humanite” .;zuoti sibirą> kurio teritori

Stavisky tapo slaptai nužu-! u JAU SUŽERTA ' j S"™ v"‘

BANKU SAVININKAMS IR FABRIKANTAMS | “■ “S i

lių ir t. t. Sovietai esą pa- [ Penkių Metų Planą 
siryžę nemažai tų reikmenų | __---------
pirktis Amerikoje, jeigu 
bus galima susitaikyti 
finansavimo prekybos.

kad Japonija užmokėtų už tai, 
kad jos kareiviai važinėjo tuom 
gelžkeliu. Japonijos skolos sie
kia 22,097,069 rublių. < 
užmokėjus tik 1,892,586 rublių. 
Re^ŠKia, pati Japonija gauna 
pet akį—nenorėjo pirkti gelž
kelį, tai turi milionus išmokėti.

Pranešama, kad "Reichstago 
teismo prieš komunistus Dimit- 
rovą, Tanevą, Popovą ir Torg-

Ji yra dytas, idant paslėpus graf-, 
tą, į kurį yra įvelti augštr 
valdžios šulai. Jau išvilkta 
aikštėn, kad kolonijų minis- 
teris 
graf te. 
kilo krizis. Komunistų Par-: Corporation, kuri 
tijos atstovai šį skandalą iš-, įsteigta pabaigoje 1932 me-

Komunistai yra susiorgani-’Amerikos ir Sovietų Sąjun-
Darbininku tėvynė

Partiją

Bus atimta ir ta pašalpa, i ”
, -------------- - kurią iki šiol bedarbiai gau-; Lietuviai bedarbiai turi
esanti pasiryžus industrial!- davo, jeigu nebus padarytas stoti į bedarbių tarybas.

Šiuo laiku bedarbių tarybos 
. Reikia jas 

Ten bus įvesta bilio- .konvencija pareikalaus nuo |atgaivinti. Reikia padaryti 
” ’ , kad karo reika- jas veikliomis.

f ___________________

spaudimas ant valdžios.
Vasario 3 d. bedarbių yra susilpneję.

WASHINGTON. — Pa- džia per šitą korporaciją su- 
Delimier . dalyvavo i skelbtas 1 apoi tas valdžios [ ggpę bankieriams ir fabri- 

Delei to kabinete i Reconstruction Finanee!^ .gbnionus
buvo , , . T. _ .

dolerių. Ji savo darbą tęs 
Per vienus metus laiko, itoliau ir dar dai’g bilionų 

iki pabaigai 1933 metų, vai- [ “paskolins” kapitalistams.
lerį rekordų susidarė 57 dideli j kels parlamente ir paguldys i tų. 
tomai knygų. Kiek tai bjau-; kabinetą ant karpeto. 
raus fašistų melo ir šmeižtų ! ■
pritaukšta prieš keturis komu- , 
nistų vadus, bet ir fašistai tu-1 NllteiSe Mirtin 
rėjo pripažinti juos nekaltais! [r v . n • v  rasistų rnesą 

Sovietų garlaivis “čeliuskin” i ;
įšalęs į ledus ir negali prasi- i HAMBURG, Vokietija.
mušti į Beringovo jūras. Le-1Hitlerio teismas nuteisė; “ . . ,

'mirtin darbininką Sander, d., gruodžio 'Stalingrade j U™011 distrikto taryba už- 
Į Primetė jam dalyvavimą [ t/aktorių gaminimo fabri- 

----- ----- . • - - i, tz . . ■ 1fton , . „. [kas jau turėjo pagaminęs
Įgula laikosi tv.rtai ir į pavasa- Į ko Kme dar 1930 metais. Ki-, traktoriu. Darbinin- 

| 7 .v
• kai buvo pasiryžę į likusįas
[dienas pagaminti dar virsi Shoe and Leather Workers j 

suda-1 Union.

Planas buvo 'Mirė 110 m. Moteriškė

Sovietų Atsiek amai Užgyrė Čeverykų
Prinės Srityje 2^

; ____ j HAVERHILL, Mass.

Sulaikė 19 Ruošto 
Sukilimo Vady

Pravda” praneša, kad 23 Shoe Workers Protective suareštavo 14 oficierių

‘laisvės” VajusPasibaigė
tik į ANGORA. — Turkijos
del (valdžia bando eiti keliu So- ’ 

vietų valdžios ir paskelbė
į savo penkių metų industria- M. Dobinio 12 ir keletas draų-
i lizacijos planą. Valdžia no- prisiuntė po vieną. Vajus

kautiems draugams:
George Shimaitis, Montello, 

Mass.,—86; S. Reikauskas, She-

Seredos rytą skaitytojų gavo
me: nuo G. Šimaičio 22; nuo

laužis, tik nuo ledų apsaugotas 1 
garlaivis. Jis yra 4,500 tonų: v v. ..... v. . 
įtalpos ir 2,450 arklių jėgos. Jo [ užmušime policijos virsimu-. 
L-- . . .
rį veikiausiai pasieks savo tik- ti šeši darbininkai nuteisti I 
sl°- ; nuo dviejų iki pustrečių me-

1 tų kalėjiman.
“Laisvėje” įvežta “Darbinin-į ___________ _

kė ir šeimininkė” skyrius. Jis i - 1* * TTV *
bus kas pirmadienis. Būtinai I n Karaliai UZSimane 
reikia, kad darbininkės ir dar- į SgjjOS Biblijos 
bininkai rašytu apie moterų, 
dąrbininkių kovas bedarbių, T „ xTTaaxT Tr v 
streikų ir kitų kovų reikalais. LONDON. Karalius 
Tik reikia, 
trumpai.'-

Jur- 
kad rašytų labai i £PS paaukojo $500, o kara- 

■ lienė $100 į fondą ęlel nupir- 
—’— i kimo iš Sovietų valdžios se-

Sovietų Sąjungoje daug yrajnos biblijos. Kaip žinoma, 
naujo, kad negalima nei spėti tą bibliją turi užmokėti 
rekorduoti. 15 oro-rogių pa- $500 qqq 
sileido į tūrą—Leningradas -’ ’
Kem - Archangelsk - PeČora 
Vologda - Maskva - Leningra 
das. Tąs kelias turi 6,000 ki- KINĄ SŪNAUS NAMĄ 
lometrų.

[rinti padaryti iš “ekonomi-, Pasibaigė ir dovanos tenka se- j 1 U ... J______ _
. niai atsilikusios ir primity-
Ivės agrikultūros šalies vie- «

LIMA Peru__ Valdžia ikultūringiausių tautų i nandoah, Pa,—80; M. Dobinis,
. j pasaulyje. 

į ir į
penkis civilius žmones. Kai-------

bio del sukilimo prieš vai-; Socialistai 
džią. Teis ir baus karo | Džiaugiasi Atėję Į 

Komunistų Partiją

gyrė Haverhillio Holtz ir tina juos sudaryme suokai- • 
Goldberg dirbtuvių streiką 
prieš algų nukapojimą. Ši 
unija dabar yra dalimi nau-; teismas.
jai suorganizuotos United:------------------

I <)

Per Revoliucinę Uniją 
: Laimėjo Algą Pakėlimą

4,000 traktorių, kas 
Į rys 40,000 .traktorių 

1 nūs metus.
; 37,000.

Charkove kitas traktorių1 MEXICO CITY. Cio- 
! gaminimo -fabrikas 16-tą‘nai mirė To?bla’ sulaukus 
; diena gruodžio jau padarė ’ metų amžiaus. Tai bu- 
158 traktorius. Tai vienos jvo seniausia moteris visoj 
dienos produkcija. Šis fab-1 Meksikoj.. Iki. pat jnnties 

’rikas į metus laiko turi pla- i įinai ,aba.1 .ma^ ir cbr" 
na duoti 50,000 traktorių. ibo Prie siuvinėjimo.

UŽGROBĖ CLARA CĮET-|
lis fabrikas yra Cheliabins 'DIDELIS LAIMĖJIMAS DEL NUTEISTU 

: ke, kurio metinė produkci-1

SOUTH ST. PAUL, Minn. 
United Packing kompanijos 
mėsinyčios darbininkai ga
vo 10 nuoš. algų pakėlimą. 
Jie tą laimėjo pagelba Pack
ing Workers Industrial 
Union. Dirbtuvė ant šimto 
procentų organizuota.

Abu turi po lygiai. Jų rei-

POTSDAM, Vokietija. —,. . , .
Hitlerio valdžia konfiskavo įa sleks „50-000 traktorių. [ 
namą Dr. Konstantin Cet- 
kin, sūnaus garsios komu
nistės Clara Cetkin. Jis kal
tinamas priklausyme prie

Iki XVII Komunistų Partijos j komunistų.
suvažiavimo, kuris prasidės 25 i -----•„ . ..
d. sausio, Sovietų Sąjunga jauigevik”. Jis skiriamas Juodųjų 
turės 1,200 radio paveikslų j jūrų laivynui. X
perdavimo aparatų. - i

Gegužės mėnesj, 1934 metais, 
Maskvoje įvyks ketvirtas visa- 
pasaulinis daktarų kongresas 
kovai su reumatizmu.

—------ Rengiasi elektrifikuoti Lenin-
Leningrade išbudavotas nau- grado - Murmansko gelžkelį. 

jas garlaivis vardu “Staryj Bol-, Darbas greitai bus pradėtas.

Sovietų Sąjunga traktorių 
gaminime užima pirmą vie-' 
tą pasaulyje.

Kartu pranešama, kad bė
gyje pirmojo Penkių Metų 
plano vien Maskvoje išbuda- 
vota 2,770 didelių darbinin
kų gyvenimui namų. Namai 
veik visi 5 arba 6 augs tų ir dyti vasario 9 d. 
taip pastatyti, kad kiekvie- yra nuteisti mirtin, bet gu- 
nas kambarys turi langus, bernatorius atsisako klau-

‘Newark, N. J.,—80; D. Krūtis, 
Elizabeth, N. J., — 55; G. 
Krance, I. Katilis, Bridgewater, 
Mass.,—49; P. Žirgulis, Roches
ter, N. Y.,—44; ALDLD 11-ta 

ikp., Worcester, Mass.,—40; H. 
ižukienė, Binghamton, N.Y. — 
.34; P. Bokas, Waterbury, 
[Conn.,—33; ALDLD 13-ta kuo-

Komunistų Partijos orga-1 paLEaston\Pa’’773l’ v , 
-i w i m j i Kaip matote is suraso, drau- inas Daily Worker paduo- igai Rejkauskas ir Dobinis yra 

Ida laiškus dviejų socialistų, į“tied”.
kurie metė Socialistu Parti
ją ir įstojo į Komunistų kalą turės išspręst direktoriai, 
Partiją. Drg. Robert Dav- kokia kuriam dovana skirt, 
idson sako, kad greitu Tai
ku labai daug eilinių socia
listų trenks Socialistų Par- $14.00,’
tiją ir ateis pas komunistus, $10.00, septinta $8.00, aštunta 
kaip kad jis padarė. Kitas $7.00, devinta $6.00, dešimta 

[draugas rašo, kad jis pri-i$5-00-

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

ROSELLE PARK, N. J. 
Buvęs biznierius Smith, 61 

. imetų amžiaus, pirma nušo- 
[vė savo pačią, 57 metų am
žiaus, paskui pats sau galą 
pasidarė.' Tragedijos prie
žastis neišaiškinta.

i klausė prie bažnyčios ir prie ! 
[Socialistų Partijos per 30 
i metu, bet pamatė, kad tos 

MIRTIN ASTUONIŲ NEGRU ALABAMOJ
___ I tahstams, o ne darbmm-

MONTGOMERY, Ala.
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo pastangos ir 
masiniai protestai privertė 
gubernatorių Millerį suteik
ti išklausymą aštuoniems 
negrams, kurie yra nuteisti 
mirtin ir turėjo būti nužu- 

Devyni

syti apeliaciją negrės mote- [kams. Todėl jas apleido 
Tiškės, darbininkės, kuri į a^j° Pas komunistus, 
kaltinama nužudyme savo:
ponios.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas organizuoja 
darbininkų delegaciją, kuri 
važiuos pas gub. Millerį ir 
reikalaus, kad tų negrų žu
dymas būtų sustabdytas.

Užmušė 6 Darbininkus
9

Dovanos buvo paskirtos seka- » 
mos:
$18.00,

pirma $20.00, antra 
trečia $16.00, ketvirta t .
penkta $12.00, šešta

---------  ŽUVO TRYS ŽMONĖS
ROMA. — Transportaci-’ CHILDRESS,. Texas. — 

jos trokas nuvirto į ravą ir j čionai nelaimė ištiko oriai-’ 
užmušė šešis darbininkus.: vi, kuris užsidegė ore. Žu- 
Važiavo 30 darbininkų, bet;vo orlaivininkas, jo pati ir 
kiti išliko gyvi. j dar vienas žmogus.

■i
i

ii
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Dimitrovo Kalba 
Leipzigo Teisme

Žemiau talpiname ištraukas iš Bulgarų 
komunistų vado, G. Dimitrovo, kalbos, 

. sakytos Leipzigo teisme, Vokietijoj. 
, (Vertimas “Raud. Artojo”). Drg. Dimit

rovas pradėjo:
“Prokuratūra laikosi to taškaregio, 

kad reichstago padegimas turėjo būti sig
nalu ginkluotam sukilimui, kuris turėjo 
prasidėti tuo tikslu, kad Trečiojo Inter
nacionalo malone paskelbus sovietų Vo
kietija.” Toliau Dimitrovas tęsia: “Po
nai teisėjai! Ne pirmas sykis panašios 
rūšies pasikėsinimai norima prikergti 
Kompartijai. Aš neturiu galimybės čia 
paduoti visus šitos rūšies pavyzdžius. Aš 
pamenu čia Vokietijoj gelžkelyje pasikė
sinimą, kurį padarė psichopatas, avantiū
ristas, provokatorius. Tada ne tiktai Vo
kietijoj, bet ir kitose šalyse savaičių bė- 
gyj buvo skleidžiama tvirtinimai, kad 
Kompartijos darbas, kad teroristinis ko
munistų aktas. Paskui išsiaiškino, kad 
visa tą padarė psichopatas, avantiūristas 
Matuško. Jis tapo areštuotas ir nuteis
tas. Aš priminsiu kitą pavyzdį. Prancū
zijos prezidento užmušimą, kurį padarė 
Gorgulovas. Tada irgi ištisomis savaitė
mis visose šalyse rašė, kad tai komunis
tų rankų darbas, Gorgulovas buvo skel
bimas komunistu, Sovietų agentu. Kas gi 
pasirodė? Išsiaiškino, kad tą organizavo 
baltagvardiečiai, o Gorgulovas—provo
katorius, kuris norėjo nutraukti santy
kius tarp Sovietų Sąjungos ir Prancūzi
jos. Aš taipgi primenu pasikėsinimą iš
sprogdinti Sofijos soborą. Su šiuo, pa
sikėsinimu nieko bendro neturėjo Bul
garijos Kompartija. Šitame kaltino 
Kompartiją. Panašių tvirtinimų au
komis krito tūkstančiai darbininkų ir 

■ ' • valstiečių. Šią Sofijos soboro susprogdi
nimo provokaciją organizavo policija...

“Prokuroras čia įrodinėjo, kad Kom
partija buvo tokioj padėtyj, kad ji arba 

* turėjo priimti mūšį arba užleisti be mū
šio arba pasitraukti be kovos, arba lošti 
va bank. Be to, kaltinamųjų nuomone, 
dalykų eiga būtų buvusi bloga, bet būtų 
buvę ne blogiau, negu Kompartija būtų 
užleidusi be mūšio. Tą, ką tvirtino Ge
ringas kaipo vyriausias kaltintojas, čia 
išvystė vyriausias prokuroras. Iškelta
sis tezis, prikergimas Kompartijai, nėra 
komunistiniu tezių. Toksai manymas pa
rodo, kad Vokietijos Kompartijos priešai 
blogai žino ją. 1933 met. vasario mėnesy 
Kompartijai gręsė uždraudimo pavojus. 
Komunistinė spauda buvo uždrausta, bu

lk vo laukiama Komunistų Partijos sunai- 
f' kinimo.

“Vokietijos Kompartija viso to laukė. 
Apie tą, buvo kalbama lapeliuose, laik
raščiuose. Vokietijos Kompartija gerai 
žinojo, kad daugelyj šalių komunistų par
tijos uždraustos, bet nepaisant to, jos tę- 

fc šia savo darbą, tęsia savo kovą.
• “Rusijoj Kompartija buvo nelegali, ją 

T kruvinai persekiojo, bet paskui darbinin- 
t - kų klasė su Kompartija priešakyje pa

ėmė valdžią. Vokietijos Kompartijos va- 
f dovaujančios galvos negalėjo taip many

ti, kad jau dabar viskas žuvo ir kad,da
bar stovi klausimas arba-arba: arba iš
stoti, arba žūti. Tokia kvaila mintis ne- 

; galėjo būti pas Kompartijos vadovybę; 
( Vokietijos Kompartija tikrai žinojo, kad 
j nelegalus darbas reikalaus daugiau aukų 
| ir reikalaus pasišventimo ir drąsos, bet

ji taipgi žinojo, kad sustiprės jos revo
liucinės jėgos ir ji sugebės įvykinti sto
vinčias prieš ją užduotis.. _

“Kad Vokietijos Kompartija stovėjo 
už proletarinę revoliuciją, tas visiem ži
noma, bet ne tame klausimo svarba, ku
ris turi būt išspręstas šiame procese. 
Klausimo svarba yra tame, ar ištikrųjų 
vasario 27 (reichstago padegimo diena) 
buvo paskirta sukilimas, kad užgrobus 
valdžią. Ką suteikė tardymas, ponai- tei
sėjai? Aš neminėsiu čia visų liudininkų 
parodymų, kaip kad tą darė kiti gynėjai. 
Bet vienas klausimas yra visiškai išaiš
kintu kiekvienam, turinčiam normalų 
protą žmogui. Reichstago padegimas ne
turi jokio sąryšio su bent kokiu Kompar
tijos veikimu, ne tiktai su sukilimu, bet 
dargi nė su demonstracijomis, nė su 
streiku, nė su kuomi nors kitu/’

Tolimesnėje savo kalbos dalyje Dimit
rovas, pertraukiamas pirmininko, įrodi
nėja, kad reichstago padegimas buvo rei
kalingas tiktai Vokietijos fašistams kai
po proga sužvėrėjusiam užpuolimui ant 
darbininkų klasės ir jo revoliucinių orga
nizacijų.

“Aš skaitau, kad Van der Liube ištie
sti ne vienas padegė reichstagą,—sako 
drg. Dimitrovas,—Van-der Liube čia ne 
viską pasako. Pas Van-der Liubę buvo ki
ti suokalbininkai. Van-der Liube buvo ne 
vienas ir su juomi buvo ne Torgleris, ne 
Popovas, ne .Tanevas ir ne Dimitrovas. 
Vasario 26 dieną Van-der-Liube tikrai 
buvo sutikęs Kenigsdorfe vieną žmogų ir 
išpasakojo jam apie savo bandymą pa
degti rotušę ir rūmus.

“Paikas Van-der Liube galėjo nežinoti, 
kad tuo laiku, kada jis darė negudrius 
savo padegimo bandymus žemutinio aug- 
što koridoriuj, tuo pat laiku šitas nežino- 
masai panaudojęs degamą skystimą, apie 
kurį minėjo d-ras Šatcas, padegė plena
rinę salę.” (Laike šių Dimitrovo žodžių 
Van-der Liube juokiasi. Visa jo figūra 
kratosi nuo nesigirdimo juoko. Tai at
kreipia dėmesį visos teismo salės ir tei
siamųjų).

Dimitrovas, rodydamas į Van-der Liu
bę, pakeltu balsu sako: “Ir štai sėdi čia 
kvailas įrankis. Kenigsdorfe buvo suda
ryta sąjunga tarp Van-der Liube, politi
nio pamišėlio ir politinių provokatorių 
atstovo, darbininkų klasės priešų atsto
to-.. Van-der Liube ne komunistas, ne 
anarchistas, jis—įrankis, kuriuo pasinau
dojo piktui. Su šiuomi žmogum, su šiuo- 
įni įrankiu, kurį išnaudojo piktui, kurį 
panaudojo komunizmo nenaudai, su juo
mi negalėjo turėti nieko bendro nė reich
stago Komfrakcijos pirmininkas Torgle
ris, nė Bulgarijos komunistai. Padegėjų 
j ieškojo ne ten, kame jie buvo, o jieškojo 
jų ten, kur jie negalėjo būti. Jų jieškojo 
Kompartijos eilėse, ir tas buvo neteisin
ga, tas davė galimybę eilei asmenų pra
nykti. Nutarė, jeigu nesuimti tikri pa
degimo kaltininkai, tai reikia suimti ki
tus.”

Pirmininkas griežtai pertraukia Di- 
mitrovą: “Aš užginu jum tą. Aš duodu 
jums tik 10 minutų.”

Dimitrovas: “Vyriausias prokuroras 
pareiškė, kad bulgarai turi būt išteisinti 
nesant pakankamai įrodymų. Aš su ši- 
tuom nesutinku, šitas nepašalina įtari
mų link mūs. Nes laike proceso pr irody
ta, kad mes nieko bendro neturime su 
reichstago padegimu ir todėl nėra ir ne
turi būti vietos bent kokiam įtarimui.

“Aš įnešu sekantį pasiūlymą į nuo
sprendį.

' “Pripažinti nekaltais ir apkaltinimą 
neteisingu. Tas liečia visus—Torglerį, 
Popovą ir Tanevą. Į Van-der Liube žiū
rėti kaipo įrankį, panaudotą darbininkų 
klasės nenaudai. Surasti tikrus reich
stago padegimo kaltininkus ir pasodinti 
juos į mūsų vietą. Atlyginti nuostolius 
už prarastą šiame procese laiką.”

Pirmininkas griežtai pertraukia Dimit- 
rovą ir atima žodį. Teismas išeina pa
sitarti, po to pirmininkas praneša teismo 
nutarimą apie uždraudimą Dimitrovui 
kalbėti.

ĮDOMUMAI DORA
Rodosi, 

šis obalsis: 
kas pačiam negerai.” Ypač ku- na, kad ne! 
nigija šį obalsį skelbia. Bet j . do!.a mumg 
kas link kunigijos nereikėtų am-ina gknrd 
daug rašyti. Užtektų paminėti ’ 
Lietuvos “šventą tėvą” pralotą 
Olšauską, kuris, skelbdamas - tą

i doros obalsį, užnėrė virvę Usti- i

menės nariais, kurie bendrai 
i savo pagamintais turtais nau- 
'dosis sulig reikalo. Tatai, ži

bus I noma, bus proletariato diktatū- 
die-1 ros laikotarpiui praėjus. Tuo

met dora bus paremta tikru 
teisingumu ir žmoniškumu, o ne 
kartuvėmis ir durtuvais, kaip 
kad dabar buržujų dora.

Todėl mes privalome rikiuo
tis po raudonąja vėliava, stoti 

prieš durtuvais 
buržuazijos dorą ir 

__  ; (prie komunizmo) į žengti pirmyn įvykdymui dar- 
i nušluos visus nelygumus, pada-1 bininkiškos teisybės ir doros! 

dali- rys žmones lygiateisiais visuo- Mišku Darbininkus.

kiekvienam žinomas | su procios, ar mūsų 
“Nedaryk to kitam, (jiems dora?—Aišku,

dora 
kaipKaip Įstatymiški Plėšikai

Saugoja Savo Lobį
Bankieriai visaip suka 

žmonių sutaupymus; jie 
prigaudinėja ir valdžią, nu
sukdami jai privalomus niO-|doros obalsį, užnėrė virvę Usti-į Mųsų gi dora sėja darbiniu- ryžton kovon 
kescius; O jei buna tieson | janauskienei ant kaklo ir su ti- kų vienybę, jų galią, kuri, lai- paremtą

sėja
mirtį ir

va r-

i kančias kalėjimų urvuose už žo- 
1 džio laisvę.

patraukiami, paprastai ap-įgro įnirtimu veržė, kol išlupo i kūi bėgant 
sigina gudragalviškais įsta- jai gyvybę, ir tomis pačiomis I r”"'”— 
tymais, išanksto sutaisytais lankomis, kuriomis “dievą 
kapitalistų naudai. B'riešninkams.”

Bet jeigu, to neužtenka,Moka savo lobius bankie-
riai saugoti ir naujausiais Pažiūrėkime toliaus, kaip 
techniškais išradimais.

Daugelis būsime girdėję

tai;
rašo i

Priekalas” (No. 7) :
“Buržuazija ir jos reikalus;

• ■ « •• w s-z • •, .v , 6 . ° j saugojanti bažnyčia per visus
kad is bankų yra į policijos j laikus prieš visą pasaulį išsta-' 
stotis suvesti ; ' 
signalai.
knypkį; reiškia, čia plėšikai 
ar taip nesmagumas; štai 
ir atpyškėjo šarvuoti polici
jos automobiliai. Prisilietė 
kas naktį banko lango, du
rų arba mėgino perlipti ge
ležinę jo tvorą,—tuo jaus ir 
žvanga elektriniai skamba
lai su skandališku lermu bei 
“vaitoja” tam tikros dūdos, 
besišaukiant detektyvų ir 
policijos pagelbos.

Viena paskiausių nauje
nybių yra automatiškos fo
tografavimo kameros, ku
rios tyliai trauktų plėšikų 
paveikslus, jiems besidar
buojant viduj.

Kamera taip ištobulinta, 
kad aiškiai nufotografuoja 
iš toliau ar arčiau; paveik
slu kus traukia ne ant at
skirų plokštelių, bet ant fil- 
mos, panašios kaip judamų
jų paveikslų. Pirštu ar ko
ja kur paspaudė kypkį, ir 
aparatas pradėjo fotogra
fuoti. Taip jis gali nesu
stodamas dirbti 12 minučių 
ir nutraukti 240 
liu.

Vidutinėje, 
penkių žvakių 
šviesoj paveikslukas pasida
ro per tris sekundas. To
kioj, kaip vienos žvakės, 
šviesoj užtruktų keliomis 
sekundomis ilgiau, 
ros» judėjimas, todėl, nely
giai nustatytas: vienam pa
veikslėliui jinai palaukia 3 
sekundas, antram 6 sekun
das, trečiam dar ilgiau, ir 
taip vis paeiliui laiką įvai
rino ja. Tuo būdu gali nu- 
paveiksluot plėšikus įvai
riuose šviesos laipsniuose.

Kamera paslėpta už ko- 
,kių nekaltai atrodančių pa
gražinimų bei grotelių. Ga
li plėšikai nukarpyti ir elek
tros vielas. Kamera del to 
nesustos fotografavus. Jos 
mašinerijai varyti, mat, yra 
pritaisytos “sausos” elektri
nės batarejos. Kameros 
akis yra apsaugota stiklu,* 
kurio neperšausi revolverio 
kulka.

Kad galėtų įsiveržėlius

FARMERIUS UŽPLŪDO DIDELIS TVANAS
I likosi 

Kai 
kinta,

1 plovė.
i geriausią žemės paviršių. Far- 
įmeriai, kurie darė gyvenimą 
į iš uogų, taipgi labai daug nu- 
I kentėjo nuo potvinio.

Kur buvo žemes- ; čia tiltų taip pat daug išar- 
apsėmė. 1 dyta. Prieš kalėdas dvi die- 

farmeriai neteko ' nas, tai nei vienas traukinys 
ku-! negalėjo atvažiuoti į Seattle 

trobesiai likosi began- ■ miestą. Belės kaip kur buvo 
taip pat išardytos.

Kaip žmonės kalba, tai jie 
neatmena tokio tvano Wa
shington© valstijoj. Tas tva
nas davė milionus dol. nuosto- 

i lių. Tai labai apgailestauja
ma, kad daugiausia nukentėją 
darbininkai, kurie yra biedni.

M. Baltrušaitis.

SEATTLE, WASH.
Ne tik kapitalistai, bot ir! 

gamta kankina darbininkus, 
čia per keturias dienas lijo 
šiltas lietus, tai ant kalnų snie
gas pradėjo tirpti ir užplūdo 

ivisą upę.
Paskiaus tas vanduo darosi

automatiški j to save kovotojais už dorą, žmo-1 
Paspaudė banke nių prigimties taisytojais. Uo

lūs katalikai—Italijos Mussoli
ni, Lenkijos Pilsudskis, Lietu-1 
vos kunigai pradėjo rūpintis I 
įstatymais, nustatančiais ‘doro-’ qvn c . . rsavuvę žeminančių’ r ---- ‘ —
kų ilgumą. Holandijos katali
kų kunigai keli metai atgal iš
stojo prieš šokius, kurie, girdi, 
yra šlykštus velnio išmislas.

“1929 m. birželio mėn., Vie
noj dargi buvo sušauktas ir 
specialus kongresas, visų be vei
slės ir rasės skirtumo gyvulių 
dvasiniams ir fiziniams reika-i įr kitokių gyvulių, 
lams gintį.’ Kongrese dalyva- Lie farmerjaj 
vo generolai, kunigai, augšti į ]<arvįų 0 jų’ 
valdininkai, Austrijos preziden- j prjgirįe, tai 
tas, turtingos ponios-geradarės | (]uonos: 
ir p. Ten daeita buvo ligi to
kių gilių katalikiškos doros po
zicijų praktiško gvildenimo, 
kaip kad: dora ar nedora nai
kinti tokius ‘dievo sutvėrimus,’ 
kaip* blakės, blusos ir panašus 
brudas. Koki ' 
augštadoriai tie kunigai 
augštieji ponai 
Bet užtat tame kongrese nei pu
se lūpų nebuvo prasižiota apie 
bjauriausią darbininkų išnau
dojimą, kruvinąjį fašistų tero
rą, viešpataujančią imperialis
tų kolonijose vergiją ir parda
vinėjimą vergi jon 8-9 metų 
mergaičių, kurias verčia vergų 
savininkai su jais gyventi.

...“Buržuazija ir kunigai ne 
del doros principų susijaudinę 
suknelių ilgumu, šokių, šimta
kojų ir blusų naikinimu—jiems 
tas reikalinga tik darbo masių 
akių nukreipimui nuo jų išnau
dojimo ir atitraukimui nuo ko-, 
vos del tikrų savo reikalų.” 

Dabar gi, į viršpaduotus fak
tus atsižvelgiant, kas yra do
ra ?

Kuomet darbininkų klasė ga
lės savo pagamintais turtais 
naudotis, tai bus darbininkiška 
teisybė ir dora.

Kuomet mes, įėję j didmiestį, 
užimsime dangoraižius mūrus 
ir juose patalpinsime savo šei
mynas ir patys juose gyvensi
me, tai bus mums dora, nes tie 
mūrai yra. vargdienių darbinin
kų pastatyti.

Kuomet mes tą perteklių pro
duktų paimsime ir jais patys, 
naudosimės (kurie dabar trū- 
nyja sandėliuose), tai bus 
mums dora, nes tie produktai 
mūsų darbu pagaminti.

Kuomet mes neisime kapita-. 
listų naudai į karo laukus žu
dyti vieni kitus arba nedarysi
me darbininkams ir dirban-. 
tiems valstiečiams to, kas mums 
negerai, o panaudosime savo

moterų andaro-| ngs farrnos įaį jas
Kai kurie 
visų gyvulių. Buvo tokių 
riu ir 
čia vandenio nunešti.

Buvo rašyta laikraščiuose, i 
kad kai kurie farmeriai ne-j 
teko net po 80 karvių. Kiti 
neteko kiaulių, arkliu, vištų 

Vadinasi, 
kurie gyveno iš 
karves vanduo i 
likosi visai be j

paveikslė-

sakysime, 
stiprumo,

Kame-

fotografuoti iš visų pusių, 
paprastai būna įrengta ke
turios penkios tokios kame
ros.

Pagal taip nutrauktus pa
veikslus, nusiunčiamus j po-
liciją, kur kas lengviau pa
žinti, sugauti ir nuteisti pa
bėgusius plėšikus.

f ———
Daugelis darbininkų ir be 

fotografinių kamerų mato, 
kaip juos “teisėtai” plėšia 
bankininkai, fabrikantai ir 
kiti išnaudotojai.

Galą tokiam įstatymiškam 
apiplėšimui padarys tik pa-

kilnaširdžiai, 
ir 

ir poniulės!

pajėgas prieš klasinį mūsų 
priešą, tai bus mums dora.

Kuomet mes ant viso žemės 
kamuolio išauginsime darbinin
kiško solidarumo vaisius, tai 
bus mūsų dora.

Bet paklauskime kunigus,
buržujus ir kitokius parazitus, 
kurie tunka ir puotauja iš mū-

tys darbininkai, kuomet pa
ims visą šalies tvarkymą į 
savo rankas. Tuomet foto- 
grafiniai-tikra proletaria
to diktatūros akis sužiūrės, 
kad nebegrįžtų išnaudojimo 
sistema. -

C. V.

♦

užmuštos, prigėrusios. 
kurie ūkiai visai sunai- 
nes vanduo viską nu-

Nunešė net ir pačią

Tas reginys buvo labai bai
sus. Jūroje vanduo labai pa
kilo taip pat, tai subėgęs van
duo Upėmis tą daugį dar la
biau padidino. Tokiu būdu 
buvo kaip kur tikras “pata-' 
pas.”

Tai reiškia, kad pati gam
ta padėjo kapitalistams, nes 
valdžia liepė farmeriams iš
mušti gyvulius, kad pakėlus 
kainas ant savo produktų, mė
sos ir kitų.

Tarpe nukentėjusių yra iri
lietuvių farmerių. Bet nuken- - policija yra reikalinga, 
tėjo netik farmeriai. Nuken- j Petras—O kam ji yra reika- 
tėjo ir tie darbininkai, kurie |linga? 
turėjo stubeles prie vandenio 
upės,
plovė žemyn, 
galėjo paliesti kapitalistų na
mų, kurie yra gerai ir tvirtai 
su cementu budavoti. Vienas 
namelis likosi nuneštas į van
denį taip, kad net dvi moterys

ŠYPSENOS

Reikalinga ir Ji
Pranys—Kartais ir valstijos

Pranys—Ar tu nežinai, kad 
Jų subelės vanduo nu- • visa New Jersey valstijos poli- 

žinoma, tai ne-| cija per savaitę laiko jieškojo 
vieno šuniuko?

Petras—Ir surado?
Pranys—Taip, kaip Lind- 

berghų vaiką.
Rauti. Pipiras.

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US.
371 Lake St., Newark, N.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA
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GALVUTĖ ŠLAPIUOJA , esti perilgas ir nelabai atsi- 
Aš jau 22 metai kaip turiu |maukia atgal. Ir be niekur 

kokį įdegimą ant lytiško orga- į nĮek°, susidaro ten, po antgal- 
no. Taip yra. Visuomet po v^u. savo J’ūšies sutrų, kurios 
antgaliu atrodo lyg pašutę, ir erz’na, jaudina plėveles, ir iš 

i to išsivysto jų įdegimas. Auto- 
i erotizmas arba savižagiavi- 
mas ne būtinai turi kokių ry- 

u tuo šlapiavimu.
Jums yra įsisenėjęs, chroniš-

šlapiuoja galvutė. Ir, kai pa-! 
laikau 2 ar 3 dienas nenu-' 
mazgotą, tai, kai paskui pa
braukiu s,u pirštais, tai man s
atrodo, kad skūra nusmuko 
paviršium, o liko tik labai kas tų plėvelių įdegimas. Pa- 
plonutė plėvelė. Ir niežti, oĮvojingumo nepavojingas, bet 
ypač kai išsigeriu alaus ar! nė nemalonus. Parsineškite iš 
degtinės ar užvalgau rūgintų • vaistinės barstomų miltelių:
agurkų. Tai paraudonuoja iš!“Boric acid, bismuth and ca- 
apačios galvutės gysla. Buvau įlomel powders, equal parts to 
pas daug daktarų, ir man ne-' make one ounce.” Rytas-vaka- 
pasakčj, kas yra, o vienas dak-lras gerai nusimazgokite tas 
taras net į laboratoriją buvo:vietas šiltu vandeniu ir kasti- 
nusiuntęs, ir ten sakė, kadjlišku muilu, atsargiai nušluos- 
nieko nėra. Bet mane la- tykite ir, gerai atmaukę ant-
bai kankina tas niežėjimas. 
Aš, da jaunas būdamas, bu
vau papratęs savižagiauti, tai 
gal ir gavau t-ą įdegimą. Da
bar vedęs ir turiu 4 vaikus, ir 
jie atrodo sveiki. Duokite ir 
man patarimą per mūsų dien
raštį “Laisvę.“

* ATSAKYMAS
Įdegimas plėvelių ant gal

vutės ir po antgaliu dažniau
siai atsipuda, kai antgalis

galį, apibarstykite tais milte
liais, apvyniokite eilele med
vilnės, da apibarstykite—ir 

i apmaukite vėl antgalį. Taip 
| darykite ilgą laiką, kol galų 
'gale plėvelės visai sunormalės 
‘ir nebešlapiuos. Jeigu ir tai 
į nenorėtų gelbėti, tai reikėtų 
Jums padaryti apipjaustymas. 
Apipjaustymas yra geras 
daiktas, ypač kai iš pat ma
žens padaryta. Bet galima ir 
bile kada.




